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أمر هللا بالمحافظة على الصللوات والمحافظلة فلوأل األدا مرتبلة ألن األدا
يقع من الفعل مرة والمحافظة تكون على الدوام ثم أمر بالقيام ُنوتا ً هلل لبيلان
أن القصللد مللن األمللر بالصللالة للليس مأللرد األدا أو المداومللة علللى أ وأ ل
أا بال أن يكون ذلك أدا ومحافظة بقنوت هلل خالصا ً وهلذا يتملمن األملر
بالخشلللوح وحملللور القلللل فملللن معلللان القنلللوت -:اللللدعا وَلللول القيلللام
والسكوت والخشوح واإلمساك عما يُخل بالصالة وكل ذلك مستلزم لحملور
القل .
وأا األمر بعد ذكلر أحكلام الَلالأل والعلدد والرأعلة والصلداأل وهلذ صللة
بللين الللزوأين وللصللالة أثللر ف ل اإلحسللان في للا فللثكثر النللاس صللالة ً وأدوم ل
علي ا أشدهم إحسانا ً ف فعل وأحسن الناس تعامالً مع الخالأل أحسن م تعلامالً
مع المخلوأل فالصالة تن ى عن الفحشا والمنكر وتعين العبد على التواملع
للمخلوأل فثكثر النلاس صلالة ً أكثلرهم تواملعا ً وُلد حملل بعل السلل ُولل
تعالى( :سيماهم فل وألوه م ملن أثلر السلأود) عللى التواملع ُالل مأاهلد
والصالة الت ال تورث صاحب ا صالحا ً بين وبين الناس ُاصرة ف حقيقت ا
فالصالة تصلل صلاحب ا والزم صلالح فل نفسل صلالح ملع ليلر ول لذا
أمر هللا بالصالة بعد ذكر أحكام صلة الزوأين ببعم ما ومن صل فل بيتل
صللل ف ل ليللر فللاألخالأل تبللين ف ل البيللوت وبللين األزوا وال تبللين فلل
األبعللدين فقللد تصللل صلللة مللع األبعللدين وهلل فاسللدة مللع األُللربين لَللول
المأالسة والمنادمة ومشقة حبس النفس عن إخرا ما تَبعت علي من خلأل.
والمحافظللة علللى الصلللوات مللن أفمللل القربللات فف ل الصللحيحين عللن ابللن
مسللعود ُللال :سللثلت رسللول هللا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -أ العمللل أفملللل ُللال :الصللالة ف ل
وُت لللا ُللللت ثلللم أ ل ُلللال :الأ لللاد فللل سلللبيل هللا ُللللت ثلللم أ ل ُلللال بلللر
الوالدين .
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والمحافظة على الصلالة زكلا ملن النفلاأل وَُ لرة ملن الريلا والسلمعة ألن
الذ يُحافظ علي ن أميعا ً يدور ب الوُلت فل اليلوم والليللة فيُصلاحب اإليملان
كللل يوم ل وليلت ل والنفللاأل ال يَُيللأل المداومللة ألن المنللافأل يتصللنع ويتكل ل
والمداومللة تستعص ل علي ل ولللو كانللت صللالة ً واحللدة لقللو المنللافأل تصللنعا ً
وتكلفا ً علي ا ولكن كانت الصلوات خمس متفرُات بين ساعات الليل والن لار
تدور مع العبد تمحص نفاُ وتنف خبث وال يُحافظ على الصالة إال مؤمن .
وُللد اختلل المفسللرون مللن السللل فل الصللالة الوسللَى علللى أُللوال كثيللرة
وهل نحللو مللن عشللرين ُللوالً وُللد صللن فيل بعل المتللثخرين تصللنيفا ً فل
أميع ا ومن ا القو ومن ا الملعي ومن لا ملا ال يلتفلت إليل وإنملا ُلال بل
واحللد ولللم يتللابع علي ل فقيللل إن للا صللالة العصللر والفأللر والظ للر والم للر
والعشللا والأمعللة والللوتر والخللو والعيللدان والمللحى ومللن م مللن ُللال هل
صالتان وُيل أكثر وُيل إن ا أب مت وُيل لير ذلك.
وُد روى ابن أريلر ُتلادة يحلدث علن سلعيد بلن المسلي ُلال :كلان أصلحا
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مختلفين ف الصالة الوسَى هكذا وشبك بين أصابع .
وأُوى تلك األُوال القول بثن ا صالة العصر وصالة الفألر ثلم القلول بلثن هللا
أب م ا وُد يصدأل على أ واحدة من ن وأكثر السل وأم ور الفق لا عللى
أن للا صللالة العصللر وذلللك لمللا ثبللت فل الصللحي مللن حللديث ابللن مسللعود أن
النب ملسو هيلع هللا ىلص ُال يوم األحزا  :ش لونا عن الصالة الوسَى صالة العصر.
وف صحي مسلم من حديث أب يلونس ملولى عاةشلة علن عاةشلة أن لا أمللت
علي ف مصحف ا عند ُول (والصالة الوسَى) أن يكت  :صالة العصر.
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وعند من حديث شقيأل بن عقبلة علن البلرا بلن علاز ُلال :نزللت حلافظوا
علللى الصلللوات وصللالة العصللر فقرأناهللا علللى رسللول هللا  -صلللى هللا علي ل
وسلللم  -مللا شللا هللا ثللم نسللخ ا هللا عللز وأللل فللثنزل حللافظوا علللى الصلللوات
والصالة الوسَى فقال ل زاهر رأل كان مع شقيأل :أف العصرل ُلالُ :لد
حدثتك كي نزلت وكي نسخ ا هللا عز وأل .

وُد ُال ب عل وابن عباس وابن مسعود وأب وأبو هريرة وليرهم.
وأخذ ب أبو حنيفة والشافع وأحمد وصوب ابن أرير ف تفسير .
ُال الترمذ وهو ُول أكثر الصحابة.
وهللو أرأ ل األُللوال لصللحت الحللديث وال مخللال لعل ل بللن أب ل َال ل مللن
الخلفا وإذا ص ُول عن خليفة ولم يخالف مثل ف و أُر إلى الصلوا ملا
لم يخالف دليل مرفوح صحي .
وُال بإن لا صلالة الصلب معلاذ وابلن عبلاس فل القلول األصل عنل وُلال بل
أابر.
وأخذ ب مالك وهو ُول للشافع ف الأديد .
ألن صالة الصب بين صالتين ن اريتين وليليتين وأعلل بعل السلل ُولل
تعللالى( :وُومللوا هلل ُللانتين) ُرينللة علللى كون للا الفأللر ألن القنللوت الللدعا
ويكون ف صالة الفأر ويُروى هذا عن بع السل كلابن عبلاس وُلال بل
بع فق ا المالكية وف تفسير القنوت ف اآلية بالدعا ف الصب نظر .
والمللراد بالتوسللَ توسللَ ا زمنلا ً ال صللفة كمللا يقللول ُبيصللة بللن ذؤيل حيللث
أعل الصلالة الوسلَى صلالة الم لر ألن ركعات لا ثلالث ف ل وسلَى ب لذا
االعتبار فما فوُ ا من الفراة أربع وما دون لا اثنتلان وهلذا مخلال لسلياأل
اآلية ولما علي السل .
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عن السل

القول بإن ا صالة العشا وإنما هو ُلول للبع

الفق لا

وال يُعر
بعدهم.
وُد ص عن عبدهللا بن عمر أن سةل عن ا فقال :هل ملن ن فحلافظوا عللي ن
كل ن.
روا عن نافع.
ومقتمللى النصللوص أن الصللالة كلمللا كنللت أشللأل كانللت أعظللم أأللرا ً والنللاس
يختلفللون ف ل المشللقة وعوارم ل ا علللي م فالمسللافر للليس كللالمقيم والصللدر
األول يختللل عللن زماننللا اليللوم والعصللر فلل زمللن م وُللت تكسلل ورزأل
ومللر فل األسللواأل ولللذا أللا تعظيم للا ف ل نصللوص كثيللرة هل وصللالة
الفأر.

وأللا تعظلليم صللالة العشللا والفأللر وفمللل ما لكون مللا مظنللة راحللة ونللوم
فالعشا أول النوم والفأر آخر وإذا شقت الصالة ف زملن أو عللى شلخص
كان أأرها لو أداهلا أعظلم مملن يؤدي لا وهل عليل يسليرة وأثرهلا عليل فل
نفل نفاُل وصللالي سلريرت أعظللم ملن ليرهلا مللن الصللوات فمللن كلان ليلل
معاشا ً كالمرابَين والمحتسبين والحراس أو العمال والصلنّاح اللذين يتنلاوبون
على عمل ال ينقَع فإن نوم سيكون ن ارا ً فصالة الن ار ف حق أعظم ألن ا
أشأل هذا من أ ة المشقة وللصلوات فمل من أ ات أُخرى ال يُل يل تقلل
الزمللان وت يللر المكللان والحللال كفمللل الفأللر لشل ود المالةكللة ل للا (إن ُللرآن
الفأر كان مش ودا ً) وصالة البردين وصالة الليل لنزول الرحملان فل الثللث
األخير من الليل فال يُقال إن صالة الن ار أفمل من صلالة الليلل لملن يسل ر
الليللل وينللام الن للار ألن فمللل ُيللام الليللل لنللزول الللرحمن وخفللا العبللادة عللن
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النللاس وهللذا ثابللت ال يتحللول مللع ت يللر حللال الفللرد ف ل نفس ل ولكللن أسللبا
التفميل تتنوح واأتماع ا ف عبادة أُوى من تفرُ ا ف عبادات.
وربما هذا الوأ هو ما أعل بعل السلل كلابن عملر يميلل إللى أن لا ليسلت
فل صللالة معينللة وإنمللا عامللة وهللذا مللا مللال إليل ابللن عبللدالبر وابللن العربل
المالكيين وُال ب إمام الحرمين وليرهم.
والبن عمر ُو ٌل فل تعيين لا تقلدم ولعلل ُولل فل علدم تعيين لا حتلى ال يتكلل
النللاس علللى الوسللَى ويفرَللون ف ل ليرهللا ورو هللذا المعنللى عللن بع ل
السل كالربيع بن خثيم وسعيد بن أبير ليرهما.
لان عللدة وكل للا دالللة
وُولل تعللالى (وُومللوا هلل ُللانتين) فُسللر القنللوت علللى معل ٍ
بالمباشرة أو اللزوم على الخشوح وأهميت .
وف اآلية وأو ترك الكالم ف الصلالة إال المشلروح ففل الصلحيحين ملن
حديث عن زيد بن أرُم ُال :كان الرألل يكللم صلاحب فل ع لد النبل  -ملسو هيلع هللا ىلص -
ف ل الحاأللة ف ل الصللالة حتللى نزلللت هللذ اآليللة وُومللوا هلل ُللانتين فثمرنللا
بالسكوت.
والن ل علن الكللالم فل الصللالة كللان بمكللة ُبللل ال أللرة واآليللة مدنيللة أكللدت
الحكم وثبتتل وربملا اسلتدل بل زيلد عللى الحكلم وهلذا ال ينلاف ثبوتل سلابقا ً
وهذا يرد كثيرا ً ف تفسير السل يستدلون بدليل نلزل فل مناسلبة سلابقة عللى
ما يُشاب ا من المناسبات الالحقة فيذكرون الدليل بما يُف م من سب النلزوال
في ا فيُظن أن السل اختلفوا ف سب النزول .
وُد أا ف الصحي عن ابن مسعود الذ فل الصلحي ُلال :كنلا نسللم عللى
النب  -ملسو هيلع هللا ىلص ُ -بل أن ن اأر إلى الحبشة وهو فل الصلالة فيلرد علينلا ُلال فلملا
ُدمنا سلمت علي فلم يرد عل فثخذن ما ُر وما بعد فلما سلم ُال إنل للم
أرد عليك إال أن كنت ف الصالة وإن هللا يحدث من أملر ملا يشلا وإن مملا
أحدث أن ال تكلموا ف الصالة
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وف صحي مسللم أنل  -ملسو هيلع هللا ىلص ُ -لال لمعاويلة بلن الحكلم السللم حلين تكللم فل
الصالة إن هذ الصالة ال يصل في ا ش من كالم الناس إنملا هل التسلبي
والتكبير وذكر هللا .
وُد فُسر القنوت بالَاعة وهو مرو عن ابن عباس وسعيد بن أبير وعَلا
والشعب ومأاهد وَاووس وليرهم والمراد بالَاعة اإلخالص والتأرد لل
بالتعبد ولذا ُال (هلل) ال ل ير .
وهذا أعم وأوسع الماعن فل تثويلل القنلوت ويلدخل فيل ليلر ملن التفاسلير
األخللرى كتفسللير القنللوت بالسللكوت وهللو اإلمسللاك عللن الكللالم في للا علللى مللا
تقدم فالمنش ل ف صالت بالكالم مع الناس لم يتم ُيام هلل بل وُ ليُحادث
فالنا ً وفالنا ً فالناس يلتقون ف المساأد ما ال يلتقون ف ليرها فلإذا انشل لوا
بالكالم والمسامرة في ا ما كان القيام هلل وإنما يلتقون ويتأاورون فل الصلالة
للحديث والكالم ف الدنيا .
ومثللل هللذا مللن فسللر القنللوت بالخشللوح والخمللوح والرهبللة كمأاهللد بللن أبللر
ولير .
(فَإِ ْن ِخ ْفت ُ ْم فَ ِر َأ ً
ٱَلِل َك َملا َعلَّ َمكُلم َّملا لَل ْم تَكُونُلوا
اال أ َ ْو ُر ْكبَا ًۭنًا ۖ فَلإِذَآ أ َ ِمنلت ُ ْم فَلٲ ْذكُ ُروا َّ َ
ون)
ت َ ْعلَ ُم َ
تلللرك النبللل صللللى هللا عليللل وسللللم صلللالة العصلللر يلللوم الخنلللدأل لملللا شللل ل
المشللركون عن للا وذلللك ف ل شللوال مللن السللنة الخامسللة من للا كمللا ُال ل ابللن
إسحاأل وُيل ف ذ القعدة وللم تشلرح صلالة الخلو بعلد ُ وللذا تلرك النبل
ملسو هيلع هللا ىلص صالة العصر وللم يصلل ا حتلى خلر وُت لا وظلاهر الحلال أنل يعللم وللم
ينس ولكن شُ ل بالمشركين وُتال م ثم أنلزل هللا عليل هلذ اآليلة( :فلإن خفلتم
ماش عللى ُدميل أ ال تتركوهلا
فرأاال ُ أو ركباناً) والرأال أمع راأل أ
ٍ
علللى كللل حللال فل وُت للا فمللن لللم يسللتَع اداة للا بَمثنينللة أماعللة أو فللرادا
فيؤدي لللا راألللالً ماشللليا ً أو راكبلللا ً عللللى دابلللة أو سللليارة أو َلللاةرة أو سلللفينة
والواأ التدر ف ذلك على مرات :
األولى :من استَاح أداة ا أماعة أو أماعتين بإمام واح ٍد أو إملامين كملا فل
صللالة الخللو وأ ل علي ل أن يصلللي ا كللذلك وال يللدح الأماعللة لعلللة ال للزو
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فقَ وال يُأاز وي ُ امر فيصل أماعة ف حال خوإل وخَر فيبيلدهم العلدو
ف مومع واحد .
الثانية :إذا شقت الصالة أماعة فيُصلي ا ويتمكن من أداة لا تاملة منفلردا ً بقيلام
وركوح وسأود وخشوح وأ عليل أن يؤدي لا بتللك الحلال وال يألوز أدؤهلا
ماشيا ً أو راكبا ً بال حاأة .
الثالثة :عند العأز علن أداة لا ب يةت لا ُياملا ً وركوعلا ً وسلأودا ً فيُصللي ا راكبلا ً
وماشيا ً وال حر لآلية .
ومن تعذر علي استقبال القبلة واحتا الستقبال العدو أو حراسلة ث لر يخشلى
أن يُفاأث مع سقَ عن وأو استقبال القبلة وب ذا ُال عامة السل وأكثلر
الخل وُد روى نافع أن ابن عمر كان إذا سلةل علن صلالة الخلو وصلف ا
ثللم ُللال :فللإن كللان خللو أشللد مللن ذلللك صلللوا رأللاال علللى أُللدام م أو ركبانللا
مستقبل القبلة أو لير مستقبلي ا.
ُال نافع :ال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن النب ملسو هيلع هللا ىلص .
روا مالك والبخار .
إيملا حيلث كلان وأ ل ويكبلر بلسلان مستحملرا ً

ويومى الراأل والراك
بقلب موامع الصالة .
ويُنس ألب حنيفة القول بعدم الترخص بترك القبلة بحال وهو معي .
ورو عن ترك الصالة وُت المواأ لة بالمسلايفة وشلب ا فلال تصللى عنلد
بحال إال عند الَمثنينة وهذا مخال للدليل .

وُد يتعذر على المأاهد أدا الصالة وللو ماشليا ً أو راكبلا ً فل وُلت المواأ لة
التامللة َللول وُللت الصللالة فللال يأللد ُلبلا ً يأمللع معل عللد الركعللات وحمللور
النفس لتمييز موامع ا ف ذ حالة خاصة ل ا حكم ا ولصاحب ا عذر .
وص عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أن صالة الخو ركعة كما ثبت ف الصحي عن مأاهلد
عن ابن عباس ُال فلر هللا الصلالة عللى نبليكم ملسو هيلع هللا ىلص فل الحملر أربعلا ً وفل
السفر ركعتين وف الخو ركعة.
ورو هذا عن زيد بن ثابت وأابر وُال ب إسحاأل .
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وُال ُتادة والحسن :تأزى ركعة إن شقت علي االثنتان.
وُلللال الشلللافع وماللللك والأم لللور صلللالة الخلللو كصلللالة األملللن فللل علللدد
الركعات إن كانت ف الحمر وأ أربع ركعات وان كانت ف السفر وأل
ركعتان وحمللوا ملا ألا فل حلديث ابلن عبلاس عللى صلالة الخلو أماعلة
يصلون مع اإلمام ركعة ويقمون األخرى.

ورو عن بع السل أن صالة الراأل والراكل ركعتلين فل كلل صلالة
ولللو كانللت الم للر أو رباعيللة كالعشللا والظ للر والعصللر ُللال ب ل الزهللر
والنخع والربيع.
وصالة الخو أماعة ل ا صفت ا وتفصيل ا تثت ف سورة النسا .
ون)
ٱَلِل َك َما َعلَّ َمكُم َّما لَ ْم تَكُونُوا ت َ ْعلَ ُم َ
وُول ( :فَإِذَآ أ َ ِمنت ُ ْم فَٲ ْذكُ ُروا َّ َ
بيان لوأو أدا الصالة حال األمن كما بين ا هللا لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
وف اآلية داللة على أواز صالة الخو بكل ما يتحقأل معل وصل الخلو
الللذ يعأللز معل اإلنسللان عللن أدا الصللالة كمللا شُللرعت ولللو مللن ليللر عللد ٍو
كالخو من سباح ف فالة تَارد ونحو ذلك.
وإيأا الصالة حال الخلو والتشلديد في لا وللو راألالً أو راكبلا ً دليلل عللى
عظم ا ف حال األمن واإلُامة .
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