
تطلق على معان منها: اخللل والسوأة والشيء املستقبح وكل ما حيرم كشفه،  العورة يف اللغة
وقيل: إن أصل العورة يف اللغة من العور  وهو النقص والعيب ومسيت العورة بذلك لقبح ظهورها 

 وملا يسببه كشفها من إحلاق املذمة والعار بكاشفها
 "كل ما حرم هللا تعاىل كشفه أمام من ال حيل النظر إليه". شرعاً:

ال خالف يف وجوب سرت العورة يف الصالة وحبضرة الناس ويف اخللوة على حكم سرت العورة: 
 الصحيح إال لغرض صحيح.

 )يف الكتاب(حد عورة الرجل واملرأة
 حكم النظر إىل العورة:

 نظر الرجل إىل املرأة البالغة األجنبية:
رمي نظر األجنيب والقريب غري احملرم إىل املرأة األجنبية الشابة وهبذا التحت الشريعة اإلسالمية حرم

قال مجهور الفقهاء، حىت من قال منهم أبن الوجه ليس بعورة وسواء كان النظر بشهوة أو بدون 
مي النظر ر شهوة، أما إذا وجدت الشهوة ومل تؤمن الفتنة فقد نقل عدد من العلماء اإلمجاع على حت

 إىل مجيع جسد املرأة األجنبية.
وإذا ثبت حترمي النظر إىل املرأة األجنبية الشابة فال بد أن يالحظ أنه ال إمث يف نظر الفجأة وال 
مؤاخذة ألهنا خارجة عن إرادة اإلنسان، والنظرة املفاجئة إمنا تكون ألول وهلة وال حيل للرجل أن 

 لفتنة وطريق للفاحشة.يعيد النظر بعدها ألن ذلك مدعاة ل
 نظر الرجل إىل ذوات احملارم:

لنظر النساء ذوات احملارم واتفقوا على حترمي ااتفق الفقهاء على جواز نظر الرجل إىل الوجه من 
ظهر غالبا  ما يإىل ما بني السرة والركبة واختلفوا فيما عدها ولعل الراجح هو جواز النظر إىل 

ِهنَّ أَْو كالوجه والشعر والرقبة والذراعني والقدمني ، قال هللا تعاىل : )َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَتِ 
َواهِنِنَّ َأْو َبِِن َأَخَواِِتِنَّ آََبِئِهنَّ َأْو آََبِء بُ ُعولَِتِهنَّ أَْو أَبْ َناِئِهنَّ َأْو أَبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ أَْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبِِن ِإخْ 

 . 31َأْو ِنَساِئِهنَّ( النور/
فأَبح هللا للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ) زوجها ( وحمارمها ، واملقصود َبلزينة مواضعها ، 
فاخلامت موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه األذن ، والقالدة موضعها العنق 

 واخللخال موضعه الساق .والصدر ، 



 احلاالت اليت جيوز فيها كشف العورة:
ْنَد احْلَاَجِة ِإىَل أَنَُّه ََيُوُز عِ حيث ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه  يباح كشف العورة للتداوي/ 1

ي ٍّ ِمْن ِجْنِسِهَما َأْو ِمَن  ََ ْْلِْنِس اآْلَخِر ، َوََيُوُز ااْلُمْلِجَئِة َكْشُف اْلَعْوَرِة ِمَن الرَُّجل َأِو اْلَمْرأَِة ، أِل
ْجَنِبيََّة اْلُمْسِلَمَة . َويَ نْ  ََ َها َويَ ْلِمَس لِلطَِّبيِب اْلُمْسِلِم ِإْن مَلْ ُتوَجْد طَِبيَبٌة َأْن يَُداِوَي اْلَمرِيَضَة اأْل ظَُر ِمن ْ

مِ يِ  ٌة َواَل طَ َما تُ ْلِجُئ احْلَاَجُة ِإىَل َنظَرِِه َأْو َلْمِسِه ، فَِإْن ملَْ تُوَجْد طَِبيبَ  ِبيٌب ُمْسِلٌم َجاَز لِلطَِّبيِب الذِ 
ظَرِِه ِإْن مَلْ يُوَجْد َذِلَك .َوََيُوُز لِلطَِّبيَبِة َأْن تَ ْنظَُر َوتَ ْلِمَس ِمَن اْلَمرِيِض َما َتْدُعو احْلَاَجُة اْلُمْلِجَئُة ِإىَل نَ 

 الفقهاء منها: وذلك بضوابط حددهاطَِبيٌب يَ ُقوُم ِبَُداَواِة اْلَمرِيِض 
 .االقتصار يف النظر على موضع الضرورة واحلاجة ألن الضرورة تقدر بقدرها  -

 يشرتط ملعاْلة الطبيب للمرأة أال يكون ذلك خبلوة بل البد من وجود حمرم أو امرأة ثقة. -

 أن يكون الطبيب أميناً غري متهم يف دينه. -

كشف وجدت خاصة إذا كان ال يشرتط تقدم الطبيبة يف معاْلة املرأة على الطبيب إذا -
 يف مكان العورة املغلظة.

 يشرتط يف معاْلة املرأة للرجل أال يكون هناك رجل يستطيع أن يقوم ِبثل هذه املعاْلة. -

أن تكون احلاجة إىل العالج ماسة كمرض أو وجع ال حيتمل أما إذا مل يكن مرض أو  -
 .ضرورة تدعو إىل العالج فال َيوز قطعا

بنظر الطبيب للحاجة ما إذا ابتلي اإلنسان خبدمة مريض أو مريضة يف /أحلق العلماء 2
 الوضوء أو االستنجاء أو غريمها فيجوز له النظر إىل موضع الوضوء والعورة بقدر احلاجة.

وكذلك اخلاتن ينظر إىل ذكر املختون، وللخافظة أن تنظر إىل فرج األنثى، والقابلة تنظر 
 الكشف عن البكارة إىل فرج األنثى عند الوالدة أو

ا َوَرَد َعْن َذَهَب اْلُفَقَهاُء ِإىَل َجَواِز َكْشِف اْلَعْوَرِة ِعْنَد ااِلْغِتَسال يف َحال ااِلْنِفَراِد . َواْسَتَدلُّوا ِبَِ /2
ُنو ِإْسرَائِيل يَ ْغَتِسُلوَن ُعرَاًة ب َ َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال : َكاَنْت 

 .يَ ْنظُُر بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعضٍّ وََكاَن ُموَسى يَ ْغَتِسل َوْحَدهُ 
/ إذا احتاج إنسان إنقاذ شخص آخر من هلكة غرق أو حرق أو هدم أو غريها فإنه َيوز أن 4

 ينظر إىل العورة للضرورة ألنه يف حكم الطبيب جبامع إنقاذ النفس
النظر إىل املرأة األجنبية عند الشهادة بشرط أمن الفتنة وإال حرم ، فيجوز النظر إىل الفرج  /َيوز5



 للشهادة على الزان والوالدة ، والنظر إىل الثدي للشهادة على الرضاع.
 .وللشاهد النظر إىل وجه املشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها

إال عند البيع والشراء إذا احتاج لتمييزها بشرط أمن الفتنة و  / نظر الرجل إىل املرأة يف املعاملة6
حرم  وروي عن أمحد كراهة ذلك يف حق الشابة ال العجوز ونقل عن املالكية حترمي النظر إىل 
املرأة يف املعاملة لعموم النصوص ولعل هذا هو األوىل خاصة إن مل يكن هناك حاجة تستدعي 

 النظر.
ملن أراد نكاحها َبتفاق الفقهاء، واتفق الفقهاء على إَبحة  طوبة/ َيوز نظر اخلاطب للمخ7

النظر إىل الوجه واختلفوا يف حدود النظر إىل ماعداه ولعل الراجح جواز النظر إليها ملا يظهر 
 عادة كذوات احملارم.

 أثر انكشاف العورة يف الصالة:
الة، وبدا منها البعض يف الصأي ظهر  ومن انكشف بعض عورته يف الصالة رجال كان أو امرأة/1
وجوب  ألن األصلالصالة  أعاد:وطال الزمن /عرفا وفحش/ رضا كانت الصالة أو نفال بال قصدف

سرت مجيع العورة، ملا تقدم من اآلية وحكاية اإلمجاع وحديث ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار، 
العورة  ذا وجب السرت اقتضى مجيعوغريه من األحاديث وال فرق بني الرجل واملرأة َبالتفاق، وإ

فال يقبل ختصيص البعض إال بدليل ظاهر، وإمنا عفي عنه يف اليسري ملشقة التحرز وأمجعواعلى 
 أن املرأة إذا صلت ومجيع رأسها مكشوف أن عليه اإلعادة.

لقول   ،إن مل يتعمده الصالة  أو مل يفحش املكشوف ولو طال الزمن مل يعد/ وإن قصر الزمان/2
كنت أؤمهم وعلي بردة صغرية، فكنت إذا سجدت انكشفت عِن فقالت امرأة :مرو بن سلمة ع

، رواه أبو "فتوق فكنت إذا سجدت فيها خرجت اسيت فيها :"واروا عنا سوءة قارئكم ويف رواية
داود وغريه، ولفظ البخاري تقلصت عِن، أي ارتفعت إىل أعايل البدن وانتشر ومل ينكر، وألن 

اء ال ختلو من فتوق والفقراء من خروق غالبا، واالحرتاز يشق، فإن تعمد االنكشاف ثياب األغني
بطلت، ألن التحرز ممكن من غري مشقة، أشبه سائر العورة، قال عثمان: انكشاف العورة فيها 
مثان صور: ألن املنكشف إما أن يكون يسريا أبن ال يفحش عرفا يف النظر، وإما أن يكون كثريا، 

يرين إما أن يطول الزمن أوال؟ وعلى التقادير األربع إما أن يكون عمدا أو ال ففي وعلى التقد
العمد بصوره األربع تبطل الصالة، ويف غريه تبطل فيما إذا كثر املنكشف وطال زمنه، ويف الثالث 



الباقية ال تبطل وهي ما إذا قل املنكشف وطال الزمن، أو قصر أو كثر املنكشف وقصر الزمن ومل 
 مد يف الثالث.يتع

 ما يبطل النية يف الصالة:
 / قطع النية يف أثناء الصالة؛ ألن النية شرط يف مجيعها.1
/ الرتدد يف فسخ النية تبطل الصالة ألن استدامة النية شرط ومع الفسخ أو الرتدد ال يبقى 2

 مستدمياً.
 لك اْلزم هبا.فاة ذ/ لو علق النية على شرط كأن ينوي إن طرق عليه الباب قطعها، بطلت ملنا3

 حكم قلب النية:
/ إذا قلب املنفرد أو املأموم نية الفرض يف الصالة إىل نفل جاز لكنه يكره لغري غرض صحيح  1

 كأن يكرب ليصلي الظهر فيقلب نيته يف الصالة إىل نفل فيتمها نفال ال فرضا
 / إذا انتقل بنيته من فرض إىل فرض آخر تبطل الصالة .2

 ية االئتمام:نية اإلمامة ون
 على األصح يف مذهب أمحد َيب على اإلمام نية اإلمامة فينوي اإلمام أنه مقتدى به -

ال جتب نية اإلمام وفاقا يف غري اْلمعة، حلديث ابن عباس، وحديث ويف رواية عنه: 
أنس، وأِب سعيد وغريهم، كما أييت فإهنا حتصل اْلماعة للمأموم وإن مل ينو اإلمام اإلمامة 

الغرض حصول اْلماعة وقد حصلت بواسطة االقتداء ألن صالته حينئذ وقعت ألن 
 مجاعة.

ية ألن اْلماعة يتعلق هبا أحكام وإمنا يتميزان َبلنَيب أن ينوي املأموم أنه مقتد َبإلمام  -
 .رجال كان املأموم أو امرأة،فكانت شرطا

 .وإن اعتقد كل منهما أنه إمام اآلخر أو مأمومه فسدت صالِتما -

 .صح ذلك على األرجحن نوى املنفرد اإلئتمام يف أثناء الصالة وإ -

لو أحرم منفردا مث نوى اإلمامة صحت صالته فرضا أو نفال، وهو رواية عن أمحد،  -
اختارها أبو حممد وغريه، ألنه ثبت يف النفل من حديث ابن عباس ألنه صلى هللا عليه 

عليه وسلم  لى به النيب صلى هللاوسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه، فص
متفق عليه، واألصل املساواة، واحلاجة داعية إىل ذلك، فصح كحالة االستخالف، ويؤيده 



حديث جابر وجبار يف الفرض، رواه مسلم، وله من حديث املغرية يف صالة عبد الرمحن 
 عليه هللابن عوف، وصلى معه النيب صلى هللا عليه وسلم ركعة فلما سلم قام النيب صلى 

وسلم وقام معه املغرية فركعا الركعة اليت سبقا هبا، وحديث عائشة اآليت، وحديث أِب 
سعيد عند أِب داود والرتمذي وصححه ابن خزمية وغريه، أنه صلى هللا عليه وسلم رأى 
رجال يصلي وحده وقال: أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. واختار األكثر: ال 

 ألنه مل ينو اإلمامة يف االبتداءلكن القول بصحته فيهما أسعد؛ يصح يف فرض وال نفل
 .َبلدليل

قال:  ويتمها حلديث جابر ،بال نزاعإن نوى املأموم االنفراد عن اإلمام بعذر صحت صالته -   
صلى معاذ فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: انفقت. قال: ما انفقت، ولكن 

وحمل  ى هللا عليه وسلم فأخربه، فقال: أفتان أنت اي معاذ، مرتني متفق عليه،آلتني رسول هللا صل
إَبحة املفارقة لعذر إن استفاد ِبفارقته تعجيل حلوقه حلاجته قبل فراغ إمامه. فإن كان إمامه يعجل 
وال يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل مل َيز االنفراد، لعدم الفائدة فيه، ذكره ابن عقيل، قال يف 

لفروع، ومل أجد خالفه ومن عذره اخلروج من الصف فله املفارقة مطلقا، وإذا زال عذر مأموم ا
بعد املفارقة مل يلزمه الدخول معه، وله ذلك، وعدم الرجوع أوىل، ألنه قد فارق إمامه بوجه شرعي، 

 فيبقى على مفارقته.
و شيء يفسد صالته، أو أ عذر يبيح ترك اْلماعةبال  إن نوى املأموم االنفراد عن اإلمام -

 بطلت صالته خوف على أهل أو مال، أو فوت رفقة وحنوه من األعذار، وخيشى من اإلطالة
 .لرتكه متابعة إمامة بغري عذر، ويف رواية َيوز وال تبطل

 سنن الصالة:
 سنة، ال تبطل الصالة برتكه.

 وسنن الصالة نوعان:
اءة ستفتاح، والتعوذ، البسملة، والتأمني، والقر النوع األول: سنن األقوال، وهي كثرية؛ منها: اال

بعد الفاحتة ِبا تيسر من القرآن يف صالة الفجر وصالة اْلمعة والعيد وصالة الكسوف والركعتني 
 األولني من املغرب والعشاء والظهر والعصر.

ومن سنن األقوال: قول: "ملء السماء وملء األرض وملء ماشئت من شيء بعد"؛ بعد قوله: 



نا ولك احلمد"،وما زاد على املرة الواحدة يف تسبيح ركوع وسجود، والزايدة على املرة يف قول: "ب
"رب اغفر يل"؛ بني اْلدتني، وقوله: "اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، 

 خري.زاد على ذلك الدعاء يف التشهد األ ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال"، وما
والنوع الثاين: سنن األفعال؛ كرفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، وعند اهلوي إىل الركوع، وعند الرفع 
منه، ووضع اليد اليمىن على اليسرى، ووضعهما على صدره أو حتت سرته يف حال القيام، والنظر 

ه وفخذيه عن يإىل موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتني يف الركوع، وجمافاة بطنه عن فخذ
ساقيه يف السجود، ومد ظهره يف الركوع معتداًل، وجعل رأسه حياله؛ فال خيفضه وال يرفعه، ومتكني 
جبهته وأنفه وبقية األعضاء من موضع السجود، وغري ذلك من سنن األقوال واألفعال مما هو 

 مفصل يف كتب الفقه.
من تركها ا أوشيئا منها؛ فله زايدة أجر، و وهذه السنن ال يلزم اإلتيان هبا يف الصالة، بل من فعله

 أو بعضها؛ فال حرج عليه؛ شأن سائر السنن.
 مكروهات الصالة:

يكره يف الصالة االلتفات بوجهه وصدره؛ لقول النيب: "وهو اختالس خيتلسه الشيطان  -
من صالة العبد"، رواه البخاري؛ إال أن يكون ذلك حلاجة؛ فال أبس به؛ كما يف حالة 

 أو كان لغرض صحيح.اخلوف، 
فإن استدار جبميع بدنه، أو استدبر الكعبة يف غري حالة اخلوف؛ بطلت صالته؛ لرتكه االستقبال 

 بال عذر.
فتبني هبذا أن االلتفات يف الصالة يف حالة اخلوف الأبس به؛ ألن ذلك من ضرورايت القتال، 

فإن كان  دون بقية البدن، وغن كان يف غرية حالة اخلوف، فإن كان َبلوجه والصدر فقط بقية
 حلاجة؛ فال أبس، إن كان لغري حاجة؛ فهو مكروه، وإن كان جبميع البدن؛ بطلت صالته.

يكره يف الصالة رفع بصره إىل السماء؛ فقد أنكر النيب على من يفعل ذلك؛ فقال: "ما  -
ال: قصالِتم؟! "، واشتد قوله يف ذلك، حىت  َبل أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف

 "لينتهن أو لتخطفن أبصارهم"، رواه البخاري.
وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظره إىل موضع سجوده؛ فال ينبغي له أن يسرح ببصره فيما 

 أمامه من اْلدران والنقوش والكتاَبت وحنو ذلك؛ ألن ذلك يشغله عن صالته.



كان التغميض   وإن ويكره يف الصالة تغميض عينيه بغري حاجة؛ ألن ذلك من فعل اليهود، -
حلاجة، كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صالته؛ كالزخارف والتزويق؛ فال يكره إغماض 

 عينيه عنه، هذا معىن ما ذكره ابن القيم رمحه هللا.
ويكره يف الصالة إقعاؤه يف اْللوس، وهو أن يفرش قدميه وَيلس على عقبيه؛ لقوله: "إذا  -

يقعي الكلب"، رواه ابن ماجه، وما جاء ِبعناه رفعت رأسك من السجود؛ فال تقع كما 
 من األحاديث.

ويكره يف الصالة أن يستند إىل جدار وحنوه حال القيام؛ إال من حاجة؛ ألنه يزيل مشقة  -
 القيام، فإن فعله حلاجة كاملرض وحنوه؛ فال أبس.

ا، هب ويكره يف الصالة افرتاش ذراعيه حال السجود؛ أبن ميدمها على األرض مع إلصاقهما -
قال: "اعتدلوا يف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"، متفق عليه، ويف 

 حديث آخر: "وال يفرتش ذراعيه افرتاش الكلب".
ويكره يف الصالة العبث وهو اللعب وعمل ما ال فائدة فيه بيد أو رجل أو حلية أو ثوب  -

 أو غري ذلك، منه مسح األرض من غري حاجة.
الة التحضر، وهو وضع اليد على اخلاصرة، وهي الشاكلة ما فوق رأس ويكره يف الص -

الورك من املستدق، وذلك ألن التحضر فعل الكفار واملتكربين، وقد هنينا عن التشبه 
 هبم، وقد ثبت يف احلديث املتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرًا.

 ويكره يف الصالة فرقعة أصابعه وتشبيكها. -
 ي وبني يديه ما يشغله ويلهيه؛ ألن ذلك يشغله عن إكمال صالته.ويكره أن يصل -
 وتكره الصالة يف مكان فيه تصاوير؛ ملا فيه من التشبه بعبادة -

 األصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غري منصوبة على الصحيح. -
ويكره أن يدخل يف الصالة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه؛ كاحتباس  -

ط، أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو جوع أو عطش مفرطني؛ ألن بول، أو غائ
 ذلك مينع اخلشوع.

وكذا يكره دخوله يف الصالة بعد حضور طعام يشتهيه؛ لقوله: "ال صالة حيضرة طعام،  -
 وال هو يدافعه األخبثان"، رواه مسلم.

 بل على ربه.قوذلك كله رعاية حلق هللا تعاىل ليدخل العبد يف العبادة بقلب حاضر م -



ويكره للمسلم أن خيص جبهته ِبا يسجد عليه؛ ألن ذلك من شعار الرافضة؛ ففي ذلك  -
 الفعل تشبه هبم.

ويكره يف الصالة مسح جبهته وأنفه مما علق هبما من أثر السجود، وال أبس ِبسح ذلك  -
 بعد الفراغ من الصالة.

لك؛ ألن ذلك يشغله وحنو ذويكره يف الصالة العبث ِبسح حليته وكف ثوبه وتنظيف أنفه  -
 عن صالته.

 واملطلوب من املسلم أن يتجه إىل صالته بكليته، وال يتشاغل عنها ِبا ليس منها،  -

 ِتنَي  ؛يقول هللا سبحانه تعاىل: }َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا َّللَِِّ قَانِ  -

فه ن يطرح الثَّوب على الكتفني، وال يردَّ طر واملعروف عند فقهائنا هو: أيكرخ السدل  -
(، ولكن إذا كان هذا الثَّوب مما يلبس عادة هكذا، فال أبس به، 365على كتفه اآلخر )

وهلذا قال شيخ اإلسالم: إنَّ طَرْح الَقَباَء على الكتفني من غري إدخال الكمَّني ال يدخل 
 «.اْلُبَّةَ »أو « الكوت»ان (. والَقَباء ُيشبه ما ُيسمَّى عند3يف السَّْدِل )

، هنا ُأضيف الشيُء إىل نوعه، أي: اشتمال «واشتمال الصَّمَّاء»قوله: اشتمال الصماء  -
لُْبسة الصَّمَّاء، أي: أن يلتحف َبلثوب وال َيعل ليديه خمرجاً؛ ألن هذا مينع من كمال 

ر أنَّ شيئاً َصاَل عليه ف تمكَّن من املبادرة إنَّه ال ياإلتيان ِبشروعات الصَّالة، وألنه لو ُقدِ 
بردِ ه، وال سيِ َما إذا كان هذا الثَّوب قميصاً، فهو أشدُّ، أي: أبن يلبس القميص، وال 
يدخل يديه يف ُكمَّْيه، فهذا اشتمال أصم ، وأصم  من الصمَّاء؛ ألن الر ِداء مع احلركة القوي ة 

 قد ينفتح، وهذا ال ينفتح.

 كيفية قضاء الفوائت:
أبن بلغ صيب أو أسلم كافر أو أفاق جمنون  أو طهرت الصالة  صار أهال لوجوبهومن  -

حائض أو نفساء )قبل خروج وقتها( أي وقت الصالة، أبن وجد ذلك قبل الغروب )لزمته( 
أي العصر )وما َيمع إليها قبلها( وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء 

 ت األوىل حال العذر، فإذا أدركه املعذور فكأنه أدرك وقتهاواملغرب  ألن وقت الثانية وق
ويف وقت صالة ال جتمع لزمته فقط، وروى ابن املنذر وغريه عن ابن عباس وغريه، أهنم قالوا 
يف احلائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي املغرب والعشاء فإذا طهرت قبل غروب 



ة، دع: ومل يعرف هلما خمالف يف الصحابالشمس صلت الظهر والعصر مجيعا، قال يف املب
وقال أمحد: وهو قول عامة التابعني إال احلسن، وإن كان قبل طلوع الشمس لزمه قضاء 
الصبح فقط، ألن اليت قبلها ال جتمع إليها، وقال أيضا شيخ اإلسالم، ال جتب إال أبن يدرك 

 زمنا يتسع لفعلها، قال: وهو أصح.
فورا، وذلك ما مل يتضرر يف بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص  َيب قضاء الفوائت -

يف بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب ألن النصب 
هو التعب، فتسقط عنه الفورية إىل القدرة بال ضرر، واملريض يقضيها وإن كان جالسا، ما مل 

 يتضرر وال يؤخرها ليصلي قائما.
رتتيب يف قضاء الفوائت ، يف مذهب مجهور أهل العلم حلديث جابر يوم اخلندق َيب ال -
 متفق عليه« فصلى العصر بعدما غربت الشمس، مث صلى بعدها املغرب»
يسقط الرتتيب َبلنسيان وَبْلهل وخبشية خروج وقت اختيار الصالة احلاضرة ، وخبشية  -

 فوت صالة اْلماعة ، على الراجح .
ه صالاتن ، ظهر وعصر مثال ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر انسيا ، أو جاهال فمن كان علي   

 وجوب الرتتيب ، صحت صالته .
وإن خشي لو بدأ َبلقضاء أن خيرج الوقت االختياري لصالة العصر ، صلى العصر أوال ، مث 

 صلى ما عليه .
 

أوال  يقضي ما عليهوكذلك لو دخل املسجد ، فهل يصلي مع اْلماعة الصالة احلاضرة ، أم 
 ؟

 ذهب أمحد يف رواية اختارها شيخ اإلسالم إىل أن الرتتيب يسقط خبوف فوت اْلماعة .   
لكن لإلنسان يف هذه احلالة أن يدخل مع اْلماعة بنية الصالة الفائتة، كمن عليه الظهر ، 

ختالف ا وجاء املسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع اْلماعة بنية الظهر ، وال يضر
 نيته عن نية إمامه ، مث يصلي العصر بعد ذلك

 


