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ـالة ـ الص بعبادة المتعلق اإلسالمیة والجالیات األقلیات فقه

الرفاعي عبدالقادر *جمیلة

صـلخم
الم في النظر على یعتمد عام بشكل اإلسالمیة الجالیات أفقه فردیة المصلحة أكانت سواء المصلحة،جماعیةمصالح ویرجح

التعارض عند الخاصة على األعراف،العامة على یعتمد ال؛كذلك الذي الصحیح العرف من یؤخذ قد الشرعي فالحكم
الشرع للواقعة،یناقض المناسب الشرعي الحكم ویحدد الواقع إلى ینظر فقه في.فهو عنه تحدثت الذي الصالة وموضوع

عام بشكل للمسلمین مهم موضوع البحث عندهم،هذا خاص بشكل اإلسالمیة الجالیات،وللجالیات بالد بعض في فاألوقات
معتدلة الصالة،غیر تكون العربیةاكما؟فكیف اللغة یتكلموا أن یستطیعون ال قد صالتهم،نهم حكم خطبة؟فما تصح وهل

بالعربیة تكن لم إذا فیها؟الجمعة الشرعي الحكم أبین أن حاولت التي المهمة المسائل من ذلك المستعا،وغیر . نواهللا

ـة المقدم

ط كثیراً حمداً هللا فیهالحمد مباركاً والسالم. یباً والصالة
عبداهللا بن محمد المرسلین سید وأصحابه،على آله وعلى

المیامین  .الغر
تؤثر قد التي المهمة القضایا من المسلمة الجالیات قضایا

اإلسالمیة األمة حیاة في سلباً أو یعیشون،إیجاباً فالمسلمون
األصلیة أوطانهم خارج خرجو،بالمالیین منولربما ا

وراء السعي بسبب أو واجهوه الذي الظلم بسبب أوطانهم
مباشرة،الرزق مستمرة العتداءات تتعرض الجالیات وهذه

مباشرة حقوق،وغیر تحمي أن اإلسالمیة الدول على لذا
اإلسالمیة األمة من جزء أنهم على التركیز خالل من ،هؤالء
المفاوضات خالل من مشاكلهم یعرضوا أن وعلیهم

حقیقيوا عملي تطبیق إلى مساعدتهم وترجمة وال،لمناقشات
أفرادها بین الوعي ونشر دینیاً الجالیات بهذه االهتمام من بد
من علیها تتعرف دینیة معرفة تمتلك أجیال إنشاء خالل من

والمساجد القرآن ودور المدارس اجتذاب،خالل یجب وكذلك
و واإلسالمیة العربیة الجامعات إلى علمأبنائهم على التركیز

والشریعة في،اللغة الذوبان من الجالیة هذه هویة على للحفاظ
الغربیة والثقافات واألفكار العادات إخواننا.بحر مع وشعوراً

بأمر،هنالك یهتم لم من أن في اإلسالم رؤیة على وبناء

منهم فلیس الجالیات،المسلمین عن أتحدث أن أحببت ذلك لكل
م وهو هذااإلسالمیة خصصت وقد متشعب وضوع
بالصالة قصوى،الموضوع أهمیة من الصالة لموضوع ،لما

القیامة یوم العبد عنه یسأل ما أول یتعرض،فهي وقد
الصالة إقامة علیهم تضیق أمور إلى الجالیات في المسلمون
ذلك وغیر األوقات الختالف ویتعرضون الجماعیة أو الفردیة

األمور م،من من بد ال تلكلذا في الشرعي الحكم عرفة
. األمور

لطبیعة وفهم وفقه درایة من لها بد ال الفقهیة القضیة وهذه
اإلسالمیة الجالیات تقطنها التي البالد انني،مجتمعات كما

تتوافر ال اإلسالمیة المراكز في المسؤولین من كثیراً بأن أنوه
الشرعي الحكم إلى للتوصل الشرعیة الكفاءة كلهلذلك،فیهم

الموضوع هذا في أكتب أن بدایة،أحببت نقطة اعتبره الذي
الموضوع هذا لمناقشة العلماء خاللها من یعبر أن یمكن

والمجتمعات،الخطیر األمم ذراع اإلسالمیة فالجالیات
واقتصادیةواإلسالمیة سیاسیة مشاكل لحل منها یستفاد قد
. وأمنیة

الجدیع اهللا عبد األستاذ األردنياألمی"یقول للمجلس العام ن
والبحوث منها": "لإلفتاء یعاني التي المشكالت أهم من إن

بینهم فیما التواصل عدم الجالیة في المسلم وینقصهم،الجیل
الناضجة لهم،المؤسسة الدیني الوعي ترفع وینقصهم،التي

في الحاجة للمسلمین تهیىء التي الدینیة المرجعیة توفر عدم
الحیاتی الیومیةأمورهم النظیفة،ة البیئة الى :)1("والحاجة

یلي ما في تتمثل البحث لهذا :وخطتي
ـة األردنی ـة الجامع الشریعة، ـة ـثتاریخ. كلی البح استالم

قبوله8/1/2003 وتاریخ ،11/2/2004 . 
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:تمهید
األول الصالة: المبحث .مواقیت
األول فیها: المطلب تتقارب التي البالد في الصالة مواقیت

والنهار اللیل .ساعات
الثاني فیها: المطلب تتباعد التي البالد في الصالة مواقیت

اللیل .النهاروساعات
الثاني تتعلق: المبحث الجالیاتمسائل تخص بالصالة
.اإلسالمیة
األول العربیة: المطلب اللغة بغیر الصالة .حكم
الثاني واأل: المطلب العربیةالخطبة بغیر .ذان
الثالث المسلمین: المطلب لغیر العبادة دور في .الصالة
الرابع االستطاع: المطلب عدم عند الصالة ترك . ةحكم

ـد ـ تمهی
  

المصطلحات بعض توضیح من بد ال البحث بدایة في
األمر من بینة على القارئ لیكون بالموضوع تتعلق .التي

ـة ـ لغ :الجالیة
أمره من بین أي یجلو جال الفعل من مشتقة ،الجالیة

بلد: فیقال إلى بلد من خرجوا إذا أوطانهم عن القوم ،جال
الجالیة الذمة ألهل الخطابألن،وقیل بن أجالهمعمر

النبي أمر من تقدم لما العرب جزیرة فسموا،)2(فیهمعن
حلوا أینما االسم ـذا ه ولزمهم .)3(جالیة

ـة لغ : األقلیات
قلیل فهو یقل فیقال،قّل العدم عن به فالن:مثالًویعبر

الخیر یفعله: أي،قلیل یكاد . )4(ال
لغة : الفقه

فقه العل،من لهوالفقه والفهم بالشيء فالن: یقال،م أوتي
الدین في فیه: أي،فقهاً .)5(فهماً
لغة :الصالة

صلى الفعل واالستغفار،من الدعاء .)6(والصالة
لغة :الوقت

له قدرت شيء وكل ما ألمر مفروض الزمان من مقدار
توقیتاً وقّته فقد غایة،حیناً له قدرت ما والجمع. وكذلك

مواقیتا: والمیقات،أوقات والجمع الوقت،لوقت استعیر وقد
اإلحرام،للمكان لمواضع الحج مواقیت اهللا،ومنه ووقّت

وقتاً لها حدد أي توقیتاً .)7(الصالة
العبادة شرعاً: وقت لها المقدر الزمن .)8(هو

االصطالح في :الجالیة
هي غیر: "الجالیة مناخ في تعیش الناس من مجموعة

معها أحیاناًغالباً–متعاطف مستقل–أو بسلوك،بفكر
مستقل،مستقل ثم،بمعتقد ومن اآلخرین ومعتقد یتفق ال

دین غیر على أكثریته الذي المجتمع في كأقلیة یعاملون
األقلیة،األقلیة جنس غیر األقلیة،على سلوك غیر . )9("على

هي الجالیة التي: "وقیل العدد المحدودة البشریة الهجرات
ال في الخاصةاحتفظت بطوابعها إلیها انتقلت التي ،بالد

دینیة أو قومیة خرجت،ألسباب الذي األم بالوطن وبارتباطها
. )10("منه

القلقشندي الجزیة: "وعرفها من الذمة أهل من یؤخذ ما
سنة كل في رقابهم على .)11("المقررة

أو: "الجالیة فرادى أوطانها غادرت الناس من مجموعة
م ألسباب تختلف،ختلفةجماعات أخرى بمجتمعات واستقرت

الدیني أو اللغوي أو العرقي االنتماء حیث من مع،عنها
هذه في الذوبان من الممیزة خصائصها على الحفاظ

.)12("المجتمعات
اإلسالمیة غادرت: "والجالیات المسلمین من مجموعة

جماعات أو فرادى غیر،أوطانها مجتمعات في واستقرت
وحاول هویتهاإسالمیة على الحفاظ اإلمكانیات بكل جاهدة ت

الذوبان من اإلسالمیة .)13("وشخصیتها
الجالیة في: المسلمةوقیل یعیش مسلم كل یشمل تعبیر

أو للزیارة او للتعلیم قدم مضطر غیر أو مضطرا الغرب
ا،رسقرالالأوللسیاحة ألسباب سیاسیةأو أو  )14(.قتصادیة

هي االصطالح في رعایا":األقلیات من فئات أو مجموعة
الجنس حیث من تنتمي الدول من اللغة،دولة الدین،أو أو
رعایاها أغلبیة إلیه تنتمي ما غیر .)15("إلى

اإلسالمیة مجموعة":األقلیة بین تعیش بشریة مجموعة
وتحاول اإلسالم إلى تنتمي بكونها عنها وتختلف منها أكبر

علیه المحافظة جهدها .)16("بكل
االصطالحا في العملیة"هو: لفقه الشرعیة باألحكام العلم

التفصیلیة أدلتها من .)17("المكتسبة
الشرع في مختتمة: "الصالة بالتكبیر مفتتحة وأفعال أقوال

بشروط . )18("بالتسلیم

اإلسالمیة الجالیات تكون أسباب

ألسباب تكون والهجرة النزوح معنى فیها التي الجالیات
أو إرادیةإرادیة في؛غیر رغبة بالدهم من خروجهم یكون فقد

معیشتهم مستوى ورفع الرزق عن المغامرة،البحث في حباً أو
للعلم طلباً أو الدنیا على للتعرف سبب،واالنطالق یكون وقد

السیاسي اللجوء إلى دعاهم سیاسیاً اضطهاداً . )19(النزوح
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ع حث اإلسالم أن وهي مهمة حقیقة نقر أن لىویجب
تعالى لقوله األرض في والسیاحة الشعوب أیها":تعارف یا

وقبائل شعوباً وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس
سبحانه،)20("لتعارفوا األرض: "وقال في ولهذا.)21("فسیحوا

السیاحة خالل فمن اإلسالم في إیجابي أثر والسیاحة التعارف
یتعر وكذلك اإلسالمي الفكر نشر علىیتم المسلمون ف

إلى ینقلوها أن الممكن من التي البشریة والعلوم المعارف
.)22(بالدهم

إلى تعود اإلسالمیة الجالیات تكون أسباب أن إلى ونخلص
یلي )23(:ما

مما.1 األخرى اإلسالمیة والدول العثمانیة الدولة ضعف
وبالتالي االقتصادي والعجز الجهل انتشار إلى أدى

ا من عدد األوروبیةاندفاع البالد إلى . لناس
كثیرة.2 فكریة محاور في المسلمین على الهجوم اشتداد

من العلم اإلسالمیة األمة أبناء یطلب أن إلى دعا مما
التشكیكیة األفكار هذه على للرد الغربیة .البالد

یخرجون.3 المسلمین جعل الذي اإلسالمیة للبالد االستعمار
األوروبیة الدول إلى بالدهم .من

العربیة.4 األنظمة من العدید في الموجود حیثالظلم كان،
الفرار إلى یضطرهم أو السجون في بالمعارضین یزج

بالحریة تنادي مناطق . إلى
من.5 وذلك االقتصادیة المعیشیة األوضاع بتحسین الرغبة

الهجرة . خالل

األول الصالة: المبحث مواقیت
ال تقطنها التي البالد نقسم أن مننستطیع اإلسالمیة جالیات

قسمین إلى الصالة مواقیت : حیث
والنهار. 1 اللیل ساعات فیها تتقارب التي .البالد
والنهار. 2 اللیل ساعات فیها تتقارب ال التي . البالد

األول التي: المطلب البالد في الصالة فیهامواقیت تتقارب
والنهار، اللیل وساعات اللیل أن العنوان بهذا النهاروأقصد

تقارب ناحیة من قسمین إلى یقسمان األرضیة الكرة في
والنهار اللیل اللیل،ساعات ساعات فیها تتقارب بالد فهناك

معینة لبالد محددة أوقات في بینهما تساوٍ یحدث وقد ،والنهار
اللیل ساعات عدد فیها یتقارب ال النهارووبالد ساعات عدد

جداً كثیرة بساعات اللیل یطول صحیحفقد . والعكس
التي البالد في الصالة مواقیت المطلب هذا في وسأبحث

والنهار اللیل ساعات فیها . تتقارب
أقول البدایة قال: في وجل عز اهللا كانت:"إن الصالة إن

موقوتاً كتاباً المؤمنین .)24("على
دقیقاً تحدیداً الصالة مواقیت النبویة السنة حددت ،وقد

أحا خالل من كثیرةوذلك منها،دیث بعضاً : وسأذكر
مسلم. 1 اإلمام أبیه: "قال عن موسى أبي بن بكر أبي عن

اهللا رسول فلمعن الصالة مواقیت عن یسأله سائل أتاه أنه
شیئاً علیه الفجر: قال،یرد انشق حین الفجر ال،فأقام والناس

بعضاً بعضهم یعرف زالت،یكاد حین بالظهر فأقام أمره ثم
منهم،الشمس أعلم كان وهو النهار انتصف قد یقول ،والقائل

مرتفعة والشمس بالعصر فأقام أمره المغرب،ثم فأقام أمره ثم
الشمس وقعت الشفق،حین غاب حین العشاء فأقام أمره ،ثم

منها انصرف حتى الغد من الفجر أخر قد،ثم یقول والقائل
كادت أو الشمس قری،طلعت كان حتى الظهر أخر منثم باً
باألمس العصر منها،وقت انصرف حتى العصر أخر ،ثم

الشمس احمرت قد یقول كان،والقائل حتى المغرب أخر ثم
الشفق سقوط األول،عند اللیل ثلث كان حتى العشاء أخر ،ثم

فقال السائل فدعا أصبح هذین: ثم بین .)25("الوقت
أخرى. 2 روایة الرسولا: "وفي سأل رجالً وقتن
لهالص فقال هذین: الة معنا الیومین(صل زالت) یعني فلما

فأقامالشمس أمره ثم الظهر فأقام أمره ثم فأذن بالالً أمر
المغرب فأقام أمره ثم نقیة بیضاء مرتفعة والشمس العصر
ثم الشفق غاب حین العشاء فأقام أمره ثم الشمس غابت حیث

ا كان أن فلما الفجر طلع حین الفجر فأقام الثانيأمره لیوم
العصر وصلى بها یبرد أن فأنعم بها فأبرد بالظهر فأبرد أمره
قبل المغرب وصلى كان الذي فوق أخرها مرتفعة والشمس
وصلى اللیل ثلث ذهب ما بعد العشاء وصلى الشفق یغیب أن

قال ثم بها فأسفر الصالة: الفجر وقت عن السائل فقال؟أین
اهللا: الرجل رسول یا ماو: قال. أنا بین صالتكم قت
)26(".رأیتم

النبي. 3 أن كذلك بخیر: "قالوروي أمتي تزال أو،ال
المغرب یؤخروا لم ما الفطرة النجوم،على تشتبك .)27("حتى

الخمس الصلوات ألوقات تحدید األحادیث هذه الفجر(في
والعشاء والمغرب والعصر ینطبق،)والظهر التحدید وهذا

یتس التي البالد أربععلى ومجموعها والنهار اللیل فیها اوى
ساعة وقت،وعشرون الحدیث في مبین هو كما صالة ،ولكل

ذكرها وأمارات عالمات خالل من علیه الیتعرف وهنا
ألنه اإلسالمیة غیر البالد في الموجود للمسلم بالنسبة مشكلة
الحدیث في الموجودة العالمات خالل من الوقت على یتعرف

تقا والنهاروهناك اللیل ساعات بین صالة،رب كل فوقت
عنده استخدام،معلوم خالل من بسهولة علیه ویتعرف

هذا یومنا في . الساعات
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الثاني تتقارب: المطلب ال التي البالد في الصالة مواقیت
والنهار اللیل ساعات فیها

والنهار اللیل ساعات فیها تتقارب ال التي هي،البلدان
التي عرضالبلدان خط عن كالبالد45تبعد درجة

جزء في جداً طویالً النهار یكون حیث والقطبیة االسكندنافیة
السنة من،من آخر جزء في جداً طویالً كذلك اللیل ویكون

المناطق،)28(السنة هذه في الصالة حكم عن أتحدث أن ،وقبل
عن والنهار اللیل طول اختالف سبب بتوضیح سأقوم

جغرافیاً .بعضهما
الشمس وأمام محورها حول تدور األرض أن المعلوم من

یوم كل واحدة والنهار،مرة اللیل ینتج ذلك على وإذا،وبناء
فلكها مستوى على باستمرار عمودیاً األرض محور كان
السنة مدار على یتساویان والنهار اللیل فإن الشمس ،حول

األرض سطح على مكان كل .وفي
الم میل فإن هذا فيوعلى االختالف هذا سبب هو حور

منطقة عدا ما والعروض األمكنة كل في والنهار اللیل طولي
االستواء طوالً؛خط فیها یتساوى باستمرارإذ والنهار اللیل

یزید،تقریباً الصیف نهار طول أن نجد المنطقة هذه وباستثناء
الشتاء في العكس ویحدث لیله طول عن طول؛دائماً یزید اذ

ال العالملیل كل في نهاره طول على الفرق،شتاء ویتزاید
االنقالب یوم من اقتربنا كلما الصیف خالل تدریجیاً بینهما
الشتوي االنقالب یوم من اقتربنا كلما الشتاء وخالل ،الصیفي
یوم في یكونان السنة في لیل وأقصر نهار أطول فإن وعلیه

اال21 تاریخ وهو الشمالي الكرة نصف في نقالبحزیران
النصف،الصیفي في لیل وأطول نهار أقصر یكون بینما

یوم في الشتوي21الجنوبي االنقالب تاریخ وهو ،أیلول
خط عن بعدنا كلما والنهار اللیل طول بین الفرق ویزداد

القطبین نحو مثالً؛االستواء الصیفي االنقالب یوم في إذ
االستواء خط عند النهار طول ثم) 12(یكون إلىساعة یزید

عرض) 15( خط عند شماال40ًساعة ) 20(والى،درجة
عرض خط عند الدائرة) 24(الىو،)63(ساعة عند ساعة

نهاراً،القطبیة كله عندها الیوم هذا یكون عدد،أي یتزاید ثم
عند كامل شهر إلى تصل حتى نهاراً كلها تكون التي األیام

عرض و67خط خطالىدرجة عند أشهر 68رضعأربعة
ثم نفسهالىدرجة الشمالي القطب عند أشهر وهنا،ستة

الجنوبي القطب في العكس أشهر؛یكون الستة طوال یكون إذ
الشمس أشعة من فصل،محروماً في تماماً العكس ویحدث

)29(.الشتاء

البالدأم هذه في الصالة كیفیة وقتفت: ا بتقدیر كون

ویكون البذلكالصالة أقرب على إلیهمبالقیاس فیكون،الد
المنطقة حسب والعشاء والمغرب والعصر والظهر الفجر

معتدلة فیها األوقات تكون والتي منهم .)30(القریبة
في روي الذي الفتن حدیث هؤالء ،مسلم" صحیح"ودلیل

قال سمعان بن النواس اهللا: فعن رسول ذاتذكر الدجال
ا طائفة في ظننّاه حتى ورفع فیه فخفض رحنا،لنخلغداة فلما

فقال فینا ذلك عرف شأنكم: "إلیه قلنا"ما اهللا،؟ رسول یا
غداة الدجال ورفعت،ذكرت فیه في،فخفضت ظنناه حتى

النخل أخوفني: "فقال،طائفة الدجال یخرج،علیكم" غیر ،إن
فیكم حجیج،وأنا فامرٌؤ،دونكمهفأنا فیكم ولست یخرج وإن

نفسه خلیفتي،حجیج مسلمواهللا كل قطط،على شاب ،إنه
طافئة قطن،عینه بن العزى بعبد أشبهه أدركه،كأني فمن

الكهف سورة فواتح علیه فلیقرأ بین،منكم خلّه خارج إنه
والعراق فاثبتوا،الشام اهللا عباد یا شماالً وعاث یمیناً " فعاث

اهللا: قلنا رسول قال! یا األرض؟ في لبثه أربعون: "وما
كسنةیو،یوماً كشهر،م كجمعة،ویوم أیامه،ویوم وسائر

كسنة": قلنا". كأیامكم الذي الیوم فذلك اهللا رسول أتكفینا،یا
قال یوم؟ صالة قدره،ال: "فیه له اهللا: قلنا،"اقدروا رسول یا

قال األرض؟ في إسراعه الریح: "وما استدبرته ،كالغیث
فیدعوهم القوم على ویستجیبون،فیأتي إلى)31(..."فیؤمنون

الحدیث . نهایة
ویقول الحدیث على النووي العلماء:"ویعلق هذا: قال

ظاهره على القدر،الحدیث هذا على طویلة الثالثة األیام وهذه
قوله علیه یدل الحدیث في أیامه: "المذكور وسائر

قولهم،"كأیامكم اهللا: وأما رسول كسنة،یا الذي الیوم فذلك
صالة فیه قالأتكفینا قدره،ال: یوم؟ له القاضي،اقدروا : فقال

الیوم بذلك مخصوص حكم هذا صاحب،وغیره لنا شرعه
اجتهادنا: قالوا،الشرع إلى ووكلنا الحدیث هذا ولوال

المعروفة األوقات عند الخمس الصلوات على فیه القتصرنا
األیام من غیره بعد. في مضى إذا أنه قدره له اقدروا ومعنى

الف یومطلوع كل الظهر وبین بینه یكون ما قدر فصلوا،جر
العصر،الظهر وبین بینها یكون ما قدر بعده مضى إذا ،ثم

العصر وبین،فصلوا بینها یكون ما قدر هذا بعد مضى وإذا
المغرب،المغرب والصبح،فصلوا العشاء الظهر،وكذا ،ثم

العصر المغرب،ثم الیوم،ثم ذلك ینقضي حتى وقد،وهكذا
الثانيو وأما وقتها في مؤداة كلها فرائض سنة صلوات فیه قع

كجمعة الذي والثالث كشهر یقدر،الذي أن األول الیوم فقیاس
ذكرناه ما على األول كالیوم أعلم،لهما .)32("واهللا

تتقارب ال التي البالد في الصالة على ینطبق الحدیث هذا
والنهار اللیل ساعات ن،فیها أن نستطیع الحكمبحیث أخذ
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الحدیث هذا على قیاساً البالد لهذه . الشرعي
مالحظات عدة الحدیث هذا في : ویالحظ

أداءا.1 في احتاروا علیهم اهللا رضوان الصحابة ن
یعاملون،الصالة أووهل كشهر أو كسنة الیوم هذا

كیوم أو في،كأسبوع یؤدونها كما الصالة یؤدون فهل
صلوات خمس وهي ی؟الیوم ماذا فعلون؟أم

الرسولا.2 إلیهن یوحى عنوحيوهو ینطق وما
لمثل،الهوى یوم صالة تكفي فال التقدیر إلى أرشدهم

أسبوع أو شهر أو كسنة هو الذي الیوم . هذا
كالتالي.3 یكون ووقت: التقدیر وقت كل بین یقدروا أن

العادیة األیام في بینهما ما الذي،قدر فالیوم هذا وعلى
فیه یكون صالةكجمعة وثالثین خمساً الصلوات ...عدد

. وهكذا
حوى سعید یقتضي: "ذكر فهذا كسنة یوم كان إذا-إذا إال

األذهان إلى المتبادر غیر تفسیر له الحدیث یكون–كان أن
األرض من آخر مكان في السنة هذه یقابل طویل لیل ،هناك
من الشمس طلوع عند إال تكون ال الحالة هذه أن والمعروف

بالیوم،غربهام المراد أن على الحدیث هذا نحمل فإننا ولذلك
والی كسنة كجمعةالذي الذي والیوم كشهر الذي كذلكوم أنها

والبالء الشدة في،في مكثه أن تذكر روایات هناك أن بدلیل
والبالء الشدة في سنة أربعون هي وإنما سنة أربعون األرض

یوماً أربعون فمكثه .)33("وإالّ
كال إنمافي جمعة أو شهر أو كسنة الیوم أن یؤكد هذا مه

والبالء الشدة یهمنا،في ال البحث-وهذا لهذا –بالنسبة
السالم علیه أقره الذي الحكم سعید،المهم قول یهمنا والذي

أعطاهم: "حوى ظاهره على الحدیث الصحابة فهم ولما
الیومالرسول فیها یكون التي للحاالت فقهیاً طویالًحكماً

أشهر ستة النهار یكون حیث والجنوبي الشمالي القطب كأیام
أشهر ستة .)34(واللیل

یطبق ال الحدیث في الموجود الحكم أن الحدیث فخالصة
المعتدلة غیر البالد في تطبیقه یمكن وإنما فقط الدجال زمن

وتو لألوقات بالنسبة المتقاربة لهاغیر الصالة أوقات قدر
. تقدیراً

فیوسا تتقارب ال التي البالد في الوقت تقدیر ساعاتئل ها
واللیل :النهار

ورد الذي الصحیح الحدیث خالل من وضح الوقت تقدیر
بقوله وذلك قدره: "سابقاً له كیف،ولكن" اقدروا القدر هذا

وسیلة؟؟یعرف بأي أم بالساعة یعرف قولهل إلى ولتسمع
ویق الوقت خفاء عن یتحدث إذ خفي:" ولالدردیر علیهفمن

له كان فمن ورد بنحو وتحرى اجتهد سحاب أو لظلمة الوقت
الفراغ عادته وكان ذكر أو قراءة أو صالة من ورد لغیره أو
من ذلك غیر أو النسج أو الغزل أو مثالً الفجر طلوع منه

المجربة علیها،األعمال یعتمد الموقتین،فإنه آلة وكذلك
المنضبط والساعة یغلبكالرملیة حتى التحري في زاد وإالّ ة

الوقت دخول ظنه .)35("على
الدردیر ذكرها كما الوقت مقدار بها یعرف التي الوسیلة

یلي ما تحت : تتدرج
انتهاء.1 لمعرفة وسیلة یجعل قد الكریم القرآن من الورد

الوقت بدایة .أو
المجربة.2 .األعمال
المنضبطة.3 .الساعة
المجرب.4 الدیك . صیاح

الحن وقت)36(فیةذكر فقد عن حدیثهم عند المسألة هذه
البلغار بالد في كما غروب،العشاء قبل الفجر یطلع حیث

أن،الشفق األصل ألن وذلك والفجر العشاء وقت خفي فهنا
ظالم ال وهنا ظالم الفجر موجوداً؛یسبق الشفق زال ما . إذ

ألنه الفجر ال العشاء وقت على وقع الحنفیة اختالف ولكن
ظالمال الفجر یسبق أن اسم،یشترط عندهم الفجر وألن

الرسول لحدیث األفق في المنتشر یغرن: "للبیاض ال
یستطیر حتى البیاض هذا وال بالل نداء .)37("أحدكم

هو الصادق الفجر في المعتبر أن الحدیث بهذا ویقصد
ضو ینتشر الذي أي األفق في المستطیر أطرافؤالفجر في ه

ال فيالسماء طویالً یبدو الذي المستطیل وهو الكاذب الفجر
الظلمة یعقبه ثم الذئب كذنب .)38(السماء

الذي العشاء وقت في الصالة حكم في الحنفیة اختلف وقد
الوقت دخول وهو سبب له یوجد على،لم االختالف وهذا

:قولین
األول العشاء: القول وقت فقدان حالة في علیهم صالة ،ال

البقا الحنفیةقاله من .)40(والزیلعي،)39(لي
هؤالء یليواستدل : بما

صالةا.1 وال متحقق غیر فالسبب العشاء وقت یدخل لم نه
سببها وجد إذا . )41(إال

على: القیاس.2 السبب لعدم الصالة وجوب عدم وقاسوا
من مقطوعهما عن الوضوء من الیدین غسل سقوط

.)42(المرفقین
یلي بما القول هذا :ورد

دلیلان.1 لجواز انتفاءه یستلزم ال الشيء على الدلیل انتفاء
صلوات خمس المسلم على كتب اهللا أن وهو ال،آخر لذا

وجلمنبد عز اهللا ألوامر امتثاالً العشاء یصلي .)43(أن
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محل.2 عدم بین فرقاً هنالك ألن الفارق مع القیاس ان
الجعلي سببه عدم وبین . )44(الفرض

الثاني لهاتجب: القول ویقدر الصالة ویكون،علیه
الشافعیة قدره كما یغیب،التقدیر ما بقدر حقهم في یكون أي

إلیهم البالد أقرب في الشفق البرهان،في القول بهذا وقال
الحنفیة من فتح،)45(الكبیر شرح صاحب الدین وكمال

. )47(والشافعیة،)46(القدیر
هؤالء یلياستدل :بما

الذي.1 السابق أیامالحدیث في كما الصالة فیه قدر
على،الدجال دلیالً الحدیث في أن منه الداللة ووجه

افتراضاً السبب یوجد لم وإن الخمس الصلوات افتراض
. )48(عاماً

صلوات.2 خمس علینا كتب وجل عز اهللا اآلفاق،إن ألهل
وقطر قطر أهل بین تفصیل . )49(ال

العباد: "حدیث.3 على اهللا كتبهن صلوات )50(".خمس

الداللة صلواتا: وجه خمس علینا كتب اهللا تسقط،ن فال
حال )51(.بأي

یعقل ال سبب دون الصالة بأن القول هذا على )52(.ورد

الراجح لها:الرأي ویقدر الصالة علیه عن،تجب ورد لما
الدجالالرسول أیام في للصالة الوقت فحدیث،بتقدیر

ن اننا إال الدجال في خص وإن أوقاتالدجال نقیس أن ستطیع
علیه واللیل النهار في الساعات متقاربة غیر البالد في الصالة

فیهما الصالة وقت فقد أنه أرشدنا،بجامع نفعلوقد ماذا
التقدیر خالل من علینااكما،وذلك افترض وجل عز اهللا ن

صلوات .خمس
المعتدلة غیر البالد في علیه الصالة بوجوب قالوا والذین

ا الصالةأي أوقات فیها یمیز ال تقع،لتي هل في اختلفوا
قضاء؟ أم أداء الصالة

األول أداء: القول ویصلیها قضاء ینوي قاله،ال
الحنفیة من الكبیر والبرهان شرح،)53(المرغیناني وصاحب

القدیر .)54(فتح
القول لهذا ینويبواستدل ال البالد هذه في یصلي الذي أن

مشر ألنه الوقتالقضاء بدخول فیه،وط األداء ولم،وعدم
القضاء ینوي حتى الوقت فال،یوجد األداء وقت فقد إن لذا

علیه . قضاء
الثاني القضاء: القول الزیلعي،ینوي .)55(قاله

الوقت فرض یكون األداء بأن هؤالء ال،واستدل وهنا
ال قضاء فیكون إجماعاً الفجر طلوع بعد العشاء وقت یبقى

.أداء
المختار حاضرةا: الرأي الصالة یؤدي یترك،نه لم ألنه

بیده لیس األمر وهذا قصداً عز،الصالة اهللا بید فاألسباب
طاقته،وجل فوق اإلنسان یكلف عن،وال أحادیث وردت وقد

في كما وقتها للصالة نقدر أن لنا تبین السالم علیه الرسول
حاضرة وتصلى الدجال .أحادیث

ـ ـ الثان يالمبحث
اإلسالمیة الجالیات بصالة تتعلق خاصة مسائل

األول العربیة: المطلب اللغة بغیر الصالة . حكم
كاللغة األم بلغته القرآن وقرأ صلى المسلم هذا أن لو
اللغات من ذلك غیر أو الهندیة أو الفارسیة أو ،اإلنجلیزیة

أقوال على ذلك في الفقهاء المسلم؟ هذا صالة تصح في،فهل
حالةالبد في العربیة بغیر قرأ لو بأنه الفقهاء اتفاق أذكر ایة

باالتفاق صالته فتصح فقد،)56(العجز العربیة یحسن الذي أما
أقوال على ذلك في :اختلفوا

األول بغیر:القول فیها القرآن وقراءة الصالة تصح
العربیة یحسن كان ولو حنیفة. العربیة أبو القول بهذا )57(قال

ر( قد عنهوقیل عند،)58()جع معتمد غیر قول وفي
. )59(المالكیة

یلي بما القول هذا أصحاب : استدل
الكریم–أ : القرآن

تعالى. 1 إلي": قال وأوحي وبینكم بیني شهید اهللا قل
به ألنذركم القرآن .)60("هذا

الداللة المعجما: وجه أنذر وجل عز اهللا نوااكوإن،ن
ویفهمونها العربیة مخاطبتهمیحسنون على داللة وهذا

بترجمته،بالشریعة إال اإلنذار یعقلون ال ینذر،والعجم وال
بلسانهم إال قوم .كل

تعالى. 2 أعجمیاً: "قال قرآنا جعلناه .)61("...ولو
الداللة كان: وجه ولو قرآنا تسمیته اآلیة هذه من یستلزم

.)62(أعجمیاً
تعالى. 3 األولین: "قال زبر لفي .)63("وإنه

تعالى األولى: "وقال الصحف لفي هذا إبراهیم،إن صحف
.)64("وموسى

الداللة القرآن: وجه بلفظ كتبهم في یكن لم أنه المعلوم من
معناه في القرآن،بل بمعنى الصالة فتصح .)65(وعلیه

السنة–ب
أحرف: "قال سبعة على أنزل القرآن هذا . )66("إن

الداللة ا:وجه القران أن لیفهموهبما العرب بلهجات ،هتم
بلغتهم یتلوه أن .فللعجم

: )67(المعقول–ج
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واللغات. 1 معناه الكریم القرآن قراءة من الهدف ان
تصح وبهذا الكریم القرآن معاني على تدل كالفارسیة األخرى

بها . الصالة
في. 2 كالشهادتین مقامه ترجمته فقامت ذكر القرآن ألن

. اإلسالم
النبيقیاساً. 3 حدیث ترجمة جواز ترجمةعلى فیجوز

التي المصادر من یعتبران أنهما بجامع بذلك والصالة القران
الشریعة منها على،تؤخذ وقیاساً قراءتهما في األجر وحصول

بالقراءة األجر حصول بجامع بالعجمیة التسبیح جواز
.والتسبیح

الثاني فیها: القول القرآن وقراءة الصالة تصح بغیرال
العاجز،العربیة الحنفیة،لغیر من الصاحبان بذلك ،)68(قال
.)71(والحنابلة)70(والشافعیة،)69(والمالكیة

یلي بما هؤالء : استدل
تعالى–أ القرآن: "قال من تیسر ما والقرآن)72("فاقرءوا

العرب بلغة المنزل عربیاً": هو قرآناً أنزلناه وقال)73("إنا
مبینبلسان: "تعالى قرآناً)74("عربي الفارسیة تكون . وال

یقرأ–ب حكیم بن هشام سمع الخطاب بن عمر أن روي
رسول به وأتى بردائه فلببه عمر یقرأ ما غیر على سورة

الداللة،)75(اهللا علیه: وجه ألنكر الترجمة جازت فلو
جائز شيء في اعتراضه . السالم

وال–ج ترجمته یجوز ال القرآن بهألن فعل؛صالة لو إذ
بالترجمة اإلعجاز یزول وكذلك الصالة لبطلت . )76(ذلك

خرج-د ترجم فإذا ومعناه لفظه معجزة الكریم القرآن وألن
ال والتفسیر تفسیراً إنما مثله وال قرآنا یكن فلم نظمه عن

فیه .)77(معجزة
یلي بما حنفیة ابي على :)78(رد

المعنىا. 1 بنقل یحصل اإلنذار خالل،إلیهمن من وذلك
.الترجمة

لغات. 2 فسبع للحدیث بالنسبة أن) لهجات(أما ویجب للعرب
السبع هذه یتجاوز یقول،ال حنفیة لسان:وابو بكل یجوز
سبعة على تزید . وهي

القرآن. 3 ألن یصح فال والتسبیح الحدیث على القیاس أما
الحدیث بعكس واال،معجز التعبد على مبناها تباعوالصالة

العربیة بغیر تصح ال لذا االختراع عن . والنهي
المقصود. 4 الصالة وحالة لإلعجاز مقصود النظم قیل وما

الزما النظم یكون فال اإلعجاز ال المناجاة فیها القرآن من
طلب النص فإن بالمعنى للنص معارضة ألنه فمردود فیها

بغیرهاةبالعربی یجیزه التعلیل . )79(وهذا
الحن یليرد بما والصاحبین الشافعیة على .)80(:فیة

إ-1 بأمرینالقول علیه یرد العرب بلغة نزل القرآن :ن
قرآناً-أ غیرها یكون أن ینفي ال قرآناً العربیة كون ان

دلیالً لكونها قرآناً سمیت العربیة ألن نفیه اآلیة في ولیس
الكالم حقیقة هي التي القرآن هو ما معنى،على لذا

علیهالد دل قرآناً تسمیتها فجاز الفارسیة في یوجد اللة
تعالى أعجمیاً:" قوله قرآناً جعلناه فصلت("ولو : سورة

قرآناً) 44 كان العجم بلسان عنه عبر لو أنه . أخبر
العربیة-ب قراءة لكن قرآناً العربیة غیر یسمى ال كان إن

م على دلیالً لكونها بل قرآناً تسمى ألنها وجبت هوما ا
باللغة قرأ لو أنه بدلیل باهللا قائمة صفة هو الذي القرآن
أن عن فضالً صالته وتفسد اهللا كالم بها یتأدى ال العربیة

واجباً قرآناً یختلف،تكون فال یختلف ال الداللة ومعنى
. الحكم

فنعما-2 بالفارسیة یحصل ال اللفظ حیث من اإلعجاز ن
ع النظم معجز هو ما قراءة ألنولكن بشرط لیس نده

معجز هو ما بقراءة ال القراءة بمطلق ورد التكلیف
معجزة تكن لم وإن قصیرة آیة قراءة جوز . ولذلك

الراجح القرآن: القول ألن بالعربیة إال الصالة تصح ال
بالعربیة نزل لغات،الكریم إلى ترجم إذا إعجازه ویذهب

ال،أخرى المعنى تعطي ال الترجمة أن عن حرفيفضالً
العامالدقیق المعنى وأركان،بل الفاتحة قراءة یتعلم أن وعلیه

بالعربیة ذلك،الصالة في یجد أن فال،وعلیه یستطع لم فإن
اإلنسان طاقة فوق الحساب،تكلیف یتولى الذي . واهللا

وحفظ العربیة اللغة تعلم عن یعجز الذي فإن وعلیه
أن دون یصلي أن له فإن القرآنیة ویحمداآلیات القرآن یقرأ

والحنابلة،ویهلل الشافعیة یلي)81(قاله بما استدلوا : وقد
النبي–أ أتى رجالً أن أوفى أبي بن عبداهللا عن روي لما

أحسن: "فقال، ال ماإني شیئا فعلمني شیئا القرآن من
منهیج إال: فقال،زئني إله وال هللا والحمد اهللا سبحان قل

أكبر واهللا لربيقال،اهللا لي،هذا اغفر: قال؟فما اللهم قل
وعافني وارزقني وارحمني .)82("لي

قال رافع بن رفاعة عن روایة اهللا: "وفي رسول مع كنا
فجعل المسجد ناحیة في یصلي رجل فدخل المسجد في

اهللا علیهرسول فرد فسلم جاء ثم ارجع: وقال،یرمقه
تصّل لم فإنك علیه،فصّل فسلم جاء قالث،ثم فصّل: م ارجع

تصّل لم أو،فإنك الثالثة في له فقال ثالثاً أو مرتین قال
فعلمني: الرابعة نفسي في اجتهدت لقد بالحق بعثك والذي
النبي،وأرني أمرك: فقال كما فتوضأ تصلي أن أردت إذا

فأقم،اهللا تشهد وإالّ،ثم به فاقرأ قرآن معك كان فإن كبر ثم
وكبره اهللا راكعاًفاحمد فاطمئن اركع ثم اعتدل،وهلله ثم
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قیل. )83(..."قائماً الحدیثین هذین على أفضل)84(وبناء إن
وال أكبر واهللا اهللا إال إله وال هللا والحمد اهللا سبحان هو الذكر
یستطع لم إن الفاتحة قراءة عن وتكفیه باهللا إال قوة وال ،حول

هذ مع وقیل الطبري علي أبو القول هذا بدوقال ال األذكار ه
وقیل الفاتحة مقام لیقوم بهما الذكر یصح حتى كلمتین من
إذ الذكر من شيء یتعین ال أنه الشافعیة عند الصحیح وهو

التهلیل مع األذكار جمیع . یجزیه
الصالة–ب أركان من ركن القراءة(ألنها أن) أي فجاز

كالقیام بدٍل إلى العجز فیه )85(.ینتقل

الشاف ذكر استطاعة) 87(والحنابلة)86(عیةوقد عدم مسألة
الفاتحة تنقص،قراءة وال آیات سبع یقرأ أن له ولكن،فإن

الفاتحة حروف بقدر سبعاً اآلیات جملة تكون أن یشترط ؟هل
أقوال ثالثة على والحنابلة الشافعیة إحابة : وكانت

الفاتحة–أ حروف بقدر السبع اآلیات جملة تكون أن ،یشترط
آیةوال مقام آیتین یجعل أن . یمتنع

من–ب آیة حروف من آیة كل حروف یعدل أن یجب
منها أطول أو مثلها فیكون الترتیب على لما،الفاتحة ألنه

حروفها قدر اعتبر الفاتحة آي عدد . اعتبر
ناقصات–ج آیات سبع یوم،یكفي صوم فاته إذا على قیاساً

ی في القضاء یكون أن یعتبر لم ساعاتطویل بقدر وم
. األداء

المالكیة موضع)88(وأجاز في الصالة في اهللا یذكر أن
القراءة یحسن ال من .القراءة

القرآنو قراءة تعلم الصالة،إذا إعادة علیه أي؟هل ومن
الصالةوقت الشافعیة؟تعاد جمهور كل:)89(قال إعادة تجب

الفاتحة قراءة قبل صالها تجب. صالة أنه بعضهم وروى
التعلیم في شرع أن إلى التعلیم أمكنه حین من صلى ما إعادة

.فقط
اهللا رسول على والصالة األخیر التشهد حكم لوأما

أن العربیة عن للعاجز یجوز فإنه العربیة بغیر بها أتى
الشافعیة،یترجمها ذلك له یجوز فال القادر )90(أما

ال،)91(والحنابلة في الحنفیة بین الخالف فيووقع كما تشهد
الصالة في العربیة بغیر القرآن .)92(قراءة

بغیر بها دعي لو الصالة في المأثورة األدعیة حكم أما
أقوال،العربیة ثالثة على ـه فی مختلف )93(:فحكمها

العربیة–أ عن للعاجز الترجمة فإن،تجوز للقادر تجوز وال
بطلت الحاوي،ترجمت . )94(قاله

الترجمة–ب یحسنتجوز ال ولمن العربیة یحسن لمن
المالكیة،العربیة  .)95(قاله

العربیة–ج یحسن ال وللذي العربیة یحسن للذي تجوز ال

الضرورة غیر؛لعدم دعوة یخترع أن له یجوز ال إذ
بالعجمیة بها ویأتي العربیة،مأثورة الدعوة بعكس وهذا

الصالة تبطل ال عربیة دعوة اخترع دعوة اخترع فلو
المالكیةع بعض .)97(والشافعیة)96(ند

باألعجمیة الدعاء المالكیة وبعض الحنفیة كره ألن)98(وقد
األعاجم رطانة كره الصالة:وقالوا. عمر داخل الدعاء

فهي خارجها أما تحریمیة كراهة .)99(تنزیهیةكراهةمكروه
المختار قدرا:الرأي إال اإلنسان یكلف ال وجل عز اهللا ن

ف األميطاقته العرب غیر من ،العاجزوالقادر،المثقفوهناك
بالعربیة الدعاء على المقدرة عندهم الناس كل واهللا،ولیس

ودعائهم بأحوالهم أعلم وتعالى عندما،سبحانه فالدعاء لذا
وباللغة كلفناه فلو اإلنسان بسلیقة یخرج القلب من یخرج

األمر علیهم لضاق حصراً . العربیة

السالم العربیةحكم :بغیر
المالكیة یأتي)100(رأى أن یشترط والتكبیر السالم أن

السالم بطل وإال .بالعربیة
المالكیةوروي بعض الحنفیة)101(عن أن)102(وعن

بالعجمیة الدعاء على قیاساً صحیح العربیة بغیر وألن،السالم
بدلیل اال عنه یعدل فال التعلیل النصوص في . )103(األصل

ال العربأما لسان بغیر العربیةفتكبیر بغیر للمكبر یكون
:حالتان

التكبیر–أ على مقدرته مع العربي اللسان بغیر التكبیر
تكبیرته،بالعربیة تصح الصاحبان،فال ذلك )104(قال

.)107(وأحمد)106(ومالك)105(والشافعیة
بالنیة یكتفي قد للصالة الدخول أن المالكیة .)108(ورأى

إالواستدل التكبیر یصح ال إنه یقولون الذین الجمهور
والسالم الصالة علیه بقوله رأیتموني: "بالعربیة كما صلوا

ال)109("أصلي بالعربیة یكبر والسالم الصالة علیه وكان
غیر،)110(غیرهاب یحب ال واهللا هللا عبادة التكبیر وألن

.)111(العربیة
فقال حنیفة أبي عند وإ: أما تكبیره یحسنیصح كان ن

یلي،)112(العربیة بما : واستدل
تعالى.1 فصلى: "قال ربه اسم اهللا؛)113("وذكر یفرق لم إذ

وغیره العربي باللسان الذكر بین وجل . عز
التكبیر"حدیث.2 العربیة)114("تحریمها اللغة بین یفرق ولم

.وغیرها
عل: القیاس.3 القیاس یصحوهو حین الكافر إسالم ى

بلغته منه . التشهد
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بأيا-أ: المعقول.4 حاصل وهو التعظیم هو التكبیر ن
كان .)115(لسان

بدلیلا-ب إال عنه یعدل فال التعلیل النصوص في األصل ن
إجماعاً جاز العربیة بغیر آمن لو فإنه كاإلیمان فهو

المقصود .)116(لحصول

بما الحنفیة على الجمهور )117(:یليورد

لحدیث. 1 التكبیر"بالنسبة هوا" تحریمها بالتكبیر المقصود ن
السالم علیه عهده على المعهود . التكبیر

علیه. 2 فیرد القیاس القلببأما اعتقاد عن اإلخبار المراد أن
التكبیر بخالف بالعجمیة حاصل . وذلك

یلي. 3 ما خالل من إلیه وینظر بالعربیة التكبیر عن : )118(العجز
المقدرةا-أ عنده ولیس العربیة تعلمه یمكن ال یأتي،نه فهنا

والشافعیة والصاحبین حنیفة أبي عند التكبیر . بترجمة
التعلم-ب على المقدرة عنده یكون یسعى،أن أن یلزمه فهنا

الشافعیة عند الصحیح في وذلك التعلم إلى
الترجمة: وقیل،)119(والحنابلة .)120(یكفیه

المالكیةورأ سقط)121(ى بالتكبیر اإلتیان عن عجز من أن
صالته،عنه بطلت وإال النیة یكفیه بل بلغته یكبر . وال

المختار بعمومیات: الرأي استدلوا الحنفیة أن نالحظ
خاللها من رأیهم إثبات استدلوا،وأرادوا فقد الجمهور أما

بالعرب یكبر كان السالم علیه أنه ومنها قویة العلمبأدلة مع یة
یصليبأ وكان العربیة یتكلم ال من العرب بین یوجد كان نه

السالم علیه الرسول ال،خلف على قادراً كان إن كبیرتلذا
بطلت وإال علیه وجب الصالة في أساسي ركن وهي بالعربیة

ذلك،صالته تعلم علیه وجب بالعربیة التكبیر یحسن لم ،وإن
یستطیع ما تعلیفيویأتي .مهأثناء

الثاني العربیة:المطلب بغیر واألذان الجمعة : خطبة
الظهر صالة ركعتي بدل هي فیها،لذا،الخطبة یشترط هل

العربیة باللغة تكون یكتف،أن منأم بلغة تكون أن فیها ى
بها، الیخطب قد العربیة اللغة في به یخطب من أن العلم مع

وب؟یفهمها الفقه كتب تناولتها المسألة كبیرهذه والفقهاء،شكل
قولین على المسألة هذه حكم : في

بالعربیةال. 1 اإلمام یخطب أن یحسنیشترط لم إذا
وإالّ،العربیة بالعربیة الخطبة یتعلم أن أحدهم على ویجب

جمیعاً والحنابلة،أثموا الشافعیة القول هذا ،عندهم)122(قال
بأرك یأتي أن العربیة بغیر خطب إن الخاوعلیه ،)123(طبةن

آیة قراءة والحنابلة الشافعیة عند بصحة،)124(ومنها وقالوا
الوعظ بها المقصود ألن العجز مع العربیة بغیر الخطبة

اهللا رسول على والصالة اهللا وحمد .)125(والتذكیر
عنهم. 2 سقطت وإالّ بالعربیة الخطبة تكون أن یشترط
المالكیة،الجمعة مفروض)126(قاله ذكر فیهألنه مشروط

اإلحرام وتكبیرة كالتشهد السالم،العربیة الصالة وعلیه
أصلي:" یقول رأیتموني كما بالعربیة)127("صلوا یخطب وكان

العربیة بغیر یصح ال .لذا
سواء. 3 علیها لقادر ولو العربیة بغیر الخطبة كانأتجوز

ال أم عرباً الحنفیة،القوم ذلك . )128(قال
بغ األذان حكم العربیةأما :یر

العربیة بغیر األذان یصح متبعة،ال سنة قاله،ألنه
مذهب)130(والشافعیة)129(الحنفیة من الصحیح وعلى
یكن،)131(الحنابلة لم إن العربیة بغیر للفرد األذان وأجاز

العربیة یتعلم أن وعلیه العربیة الحنفیة،)132(یحسن عند وقیل
فیه وقع العربیة بغیر األذان فيأن الخالف وقع كما الخالف

بغیرالعربیة األذان)133(الصالة صحة عدم الى أمیل وانني
متبعة سنة النه العربیة .بغیر

الثالث المسلمین: المطلب لغیر العبادة دور في .الصالة
دور یستأجر أن اإلسالمیة غیر البالد في المسلم یحتاج قد

المسلمین لغیر الدور،العبادة هذه في اختلف،ویصلي وقد
كنیس أو النصارى كنیسة في المسلم صالة حكم في الفقهاء

أقوال،الیهود ثالثة على االختالف : وكان
األول بن: القول عمر بذلك وقال الكنیسة في الصالة تكره

عباس وابن .)136(والشافعیة)135(والمالكیة)134(ةالحنفیوالخطاب
للشیاطین مأوى أنها ذلك في الصالةلذ،ودلیلهم تكره ا

المعنویة،فیها ولنجاستها فیها الصور .ولكثرة
الثاني والصالة: القول الكنیس أو الكنیسة دخول یحرم

الحنفیة،فیهما بعض .)137(قاله
الثالث الكنیسة: القول في الصالة موسى،تصح أبو قاله

والحنابلة والنخعي واألوزاعي والشعبي والحسن )138(األشعري

المنذر .)139(وابن
السالم علیه النبي بحدیث الرأي هذا أصحاب واستدل

فیه یقول مسجد(الذي فإنه فصل الصالة ادركتك .)140()فأینما
المختار خاصة: القول والكنیس الكنیسة في الصالة تصح

طاهرة األرضیة كانت مما،إذا صلبان فیهما یوجد وال
وجل عز اهللا وحدانیة مع الرس،یتعارض أن ورد ولوقد

وقال حدیثه في فإنهفأینم: "عمم فصل الصالة أدركتك ا
المسلمین" مسجد لغیر العبادة دور هذا في . ویدخل

ـع الراب االستطاعة: المطلب عدم عند الصالة ترك حكم
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عن یمیزهم وسلوكاً وعقیدة إسالماً یحملون المسلمین إن
واألخالق واالختالط واللباس والمشرب المأكل في غیرهم

ذلك وغیر واألفكار المسلم،والعادات التزام یجعل هذا وكل
شاقاً أمراً الغرب بالد في ا،بدینه الغربیةخاصة البالد ن

المبنیة الصهیونیة والثقافة والبابویة الكنسیة بالثقافة متأثرة
العنصریة هذه،)141(على في للمشاكل المسلمین ومواجهة

الواق من أدلة وعلیها كثیرة تحصىالبالد ال وقائع،ع فهنالك
ألبناء الدیني التعلیم وتحارب الحجاب تحارب غربیة

المحالت،المسلمین في الصالة من فیمنع المسلم یحارب وقد
فیالتي یدرس التي الجامعات أو فیها یفعل؟،هایعمل فماذا

أي في ومسلمة مسلم كل على واجبة الصالة أن األصل
بالد في أكان سواء كان غیرمكان بالد في أم إسالمیة

الفقهاء بإجماع وهذا . إسالمیة
إقامة من فیمنع لمضایقات المسلم یتعرض قد ولكن

أوا الفردیة سواء أولصالة مدرسته أو عمله في الجماعیة
أن،جامعته ویجب ذمته في تبقى أم عنه الصالة تسقط فهل

وقتها في لهوتحاول؟یؤدیها توجد أن اإلسالمیة االجالیات
و المسجد یتطلب قد ولكن تجمعها مكان في المركزمسجداً

كبیرة مبالغ في،اإلسالمي المسجد إقامة كانت إذا خصوصاً
منهم الكبیرة المبالغ جمع إلى یضطرون لذا راق سكاني وسط

عام بشكل المسلمین من . أو
الشیوعیة البالد في خاصة اإلسالمیة الجالیة تتعرض وقد

أ مساجدهم نوادلتهدیم إلى السلطات من بقرار تحویلها و
اجتماعیة أو حزبیة قاعات أو ذلك،ومتاحف غیر وهذا،أو

ضغوط إلى األمر یتحول بل للمسلمین العبادة تأدیة على یؤثر
جهة من مراقبة إلى المسألة تحولت ما إذا خاصة صعبة
أو ماله أو المسلم بنفس األذى إلحاق وبالتالي المخابرات

.)142(عرضه
المسألة هذه في الشربیني تجب:"یقول الجمعة صالة

عینیاً بال،وجوباً مقیم ذكر حر مكلف مسلم كل على وتجب
وعطش وجوع وعري كخوف ونحوه إذا،)143("مرض لذا

أن فله ذریته أو ماله أو بجسده ضرر إلى المسلم تعرض
یباد ال لكي علني بشكل صالته یقیم وال إیمانه ما،یخفي وهذا

بابیح من وهذا كثیرة بالد في للمسلمین علىصل المحافظة

الضروریة والعرضالمقاصد والنفس الدین تشمل التي
والمال والعقل حفظ،والنسل یتم بها ألن مقصد أهم والنفس

المقاصد األخرىبل،بقیة المقاصد علیها عدمت،تقام فإن
األخرى المقاصد تنا،عدمت دولة في المسلم وجد إذا ديأما

الفردیة الدینیة،بالحریة شعائره ممارسة له فیجب،وتبیح
لها العبادة دور ویبني صالته یقیم أن أن،علیه له یصح وال

في ولو عمله مكان في أو المسجد في الصالة اقامة عن یمتنع
استراحته الوقت؛وقت هذا في یصلي أن العامل حق من إذ
ملكه هو است،الذي یجعل أن استطاع صالةوإن وقت راحته

أن علیه وجب منه القریب المسجد في والجماعة الجمعة
خجال،یفعل الصالة یترك أن للمسلم یخجل،والیحق من ألن

دائرة في یقع أن علیه ویخاف به معتقدا یكون ال دینه من
تق،الكفر فالضرورة ذلك كل بقدرهادومع .ر

إلیها توصلت التي النتائج أهم
اإلسال.1 سیاسیةالجالیات مختلفة مشكالت تواجه میة

واجتماعیة المشكالت،واقتصادیة هذه رأس وعلى
الفقهیة الدینیة .المشكلة

اإلسالمیة.2 األمة ذراع هي اإلسالمیة الجالیات لذا،ان
بها االهتمام اإلسالمیة المجتمعات وعرض،على

والمفاوضات الحوارات عبر . مشاكلها
الدین.3 عمود الصالة ال،ان أبداًلذا بأدائها التهاون ،یجب

بقدرها تقدر الضرورات . ولكن
واألعراف.4 الواقع یغفل ال فقه اإلسالمیة الجالیات . فقه
المختلفة.5 الجالیات في المسلمین بین الفتوى توحید یجب

الواحد البلد في األقل قد،على اختالفات تنشأ ال لكي
المسلمین بین والفتنة المستمر الخالف إلى وهذا،تؤدي
اإلسالمیة المجامع عاتق على یقام أن یجب وأن،األمر

نشر خالل من الخالف هذا لتقلیل الوسائل جمیع تستخدم
بلغتهم الجالیات،الكتب هذه إلى العلماء كذلك،وإرسال

كاإلنترنت العلمیة الوسائل على من،التركیز ذلك وغیر
. الوسائل

العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا .وآخر
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ـش الهوام

)1(www.aljazira.net،األنصاري حامد اللقاء أجرى
2/5/1999.

النیسابوري،مسلم)2( الحسین أبو الحجاج بن -206(مسلم
الباقي،الصحیح،)261 عبد محمد إحیاء،تحقیق دار

المساقاة،163ص،10ج،بیروت،التراث كتاب
الحدیث،والمزارعة إلیه،6رقم بعدوسیشار ،مسلمفیما
.الصحیح

منظور)3( العرب،ابن العربي،لسان التراث إحیاء ،دار
العربي التاریخ ،343ص،2ج،لبنان،بیروت،ومؤسسة

منظور بابن بعد فیما إلیه العرب،وسیشار .لسان
المقرئ،الفیومي)4( الفیومي علي محمد بن المصباح،أحمد

لب،المنیر بعد،196ص،نانمكتبة فیما إلیه وسیشار
المنیر،بالفیومي . المصباح

منظور)5( العرب،ابن ص10ج،لسان ،305 .
منظور)6( العرب،ابن ص7ج،لسان ،397 .
المنیر،الفیومي)7( . 256ص،المصباح
جیب)8( جیب،أبو أبو لغة،سعدي الفقهي القاموس

الفكر،واصطالحاً ،ولىاألطبعةال،384ص،دمشق،دار
ـ1402 جیب،م1982/ه بأبي بعد فیما إلیه ،وسیشار

الفقهي الصاوي،الصاوي،القاموس محمد بن أحمد
على،الحاشیة،المالكي الصغیر الشرح كتاب على وهي

أحمد البركات ألبي مالك اإلمام مذهب إلى المسالك أقرب
الدردیر أحمد بن محمد كمال،بن مصطفى أحادیثه ،خرج

المعارف األولال،مصر،دار وسیشار،221ص،جزء
بالصاوي بعد فیما . الحاشیة،إلیه

األصور،األصور)9( محمد في،خالد اإلسالمیة الجالیات
االعتصام،أوروبا فیما،7ص،القاهرة،دار إلیه وسیشار

باألصور اإلسالمیة،بعد . الجالیات
الصباغ)10( العهد،لیلى في الشام بالد في األوروبیة الجالیات

عشرالعثماني والسابع عشر السادس القرنین مؤسسة،في
ـ1409،ولىاألطبعةال،17ص،بیروت،الرسالة ه

الصباغ،م1989/ بلیلى بعد فیما إلیه الجالیات،وسیشار
. األوروبیة

األوقاف)11( اإلسالمیة،وزارة والشؤون األوقاف ،وزارة
الفقهیة عشر،الكویت،الموسوعة الخامس ص،المجلد

ـ1409،ثانیةالةطبعال،151 فیما،1989/ه إلیه وسیشار
األوقاف بوزارة الفقهیة،بعد .الموسوعة

سعید،شریفة)12( آل علي بن سالم بنت الجالیات،شریفة فقه
االجتماعیة والعادات المالیة المعامالت في ،اإلسالمیة

دكتوراه د،رسالة القضاة. إشراف أحمد ،2001،محمد
األردنیة بشریفةوس،4ص،الجامعة بعد فیما إلیه ،یشار

الجالیات . فقه
الجالیات،شریفة)13( .4ص،فقه
الهلباوي)14( عبدwww.aljazira.netكمال ماهر البرنامج مقدم

6/8/2000اهللا

طعیمة،طعیمة)15( والواجب،صابر اإلسالمیة األقلیات محنة
الجلیل،نحوها ،9ص،ولىاألطبعةال،بیروت،دار
ـ1408 بطعیمة،م1988/ه بعد فیما إلیه محنة،وسیشار
. األقلیات

الجالیات،شریفة)16( الكتاني(6ص،فقه علي عن ،نقالً
الیوم العالم في اإلسالمیة ). 8ص،األقلیات

زیدان)17( الفقه،عبدالكریم أصول في مؤسسة،الوجیز
ـ1419طبعة،8ص،لبنان،بیروت،الرسالة ،1998/ه

زیدان الكریم بعبد بعد فیما إلیه . الوجیز،وسیشار
الحصیني،الحصیني)18( الحسیني بكر أبي الدین تقي اإلمام

االختصار،الدمشقي غایة حل في األخیار تحقیق،كفایة
سلیمان وهبي ومحمد الخیر أبو عبدالحمید دار،علي

ـ104،1417ص،ولىاألطبعةال،بیروت،الخیر ه
بالحصینيوسیشار،م1996/ بعد فیما األخیار،إلیه ،كفایة

النووي،النووي شرف بن یحیى زكریا روضة،أبو
النووي،الطالبین اإلمام ترجمة في السوي المنهاج ،ومعه

لجالل الفروع من الروضة على زاد فیما الینبوع ومنتقى
السیوطي عبدالموجود،الدین أحمد عادل وعلي،تحقیق
معوض الكتب،محمد الجزء،لبنان،بیروت،العلمیةدار

بالنووي،289ص،األول بعد فیما إلیه روضة،وسیشار
. الطالبین

الصباغ)19( األوروبیة،لیلى .18–17ص،الجالیات
الحجرات)20( . 13یةاآل،سورة
التوبة)21( . 2یةاآل،سورة
ضناوي،ضناوي)22( علي في،محمد اإلسالمیة األقلیات

. 14ص،العالم
ا،ضناوي)23( الحبیب،16–15ص،إلسالمیةاألقلیات

والحفاظ،نویرة أوروبا في المسلمین األطفال تربیة طرق
هویتهم والعلوم،على للتربیة اإلسالمیة المنظمة منشورات

ـ1415طبعة،84ص،ایسیسكو،والثقافة ،م1995/ه
بالحبیب بعد فیما إلیه األطفال،وسیشار تربیة . طرق

النساء)24( اآلیةسورة ،103.
العربي،الصحیح،مسلم)25( التراث إحیاء كتاب،1954،دار

الصالة ومواضع الحدیث،المساجد ). 971(رقم
الصالة،الصحیح،مسلم)26( ومواضع المساجد رقم،كتاب

).969(الحدیث
خزیمة)27( النیسابوري،ابن خزیمة بن اسحاق بن محمد

االعظمي،الصحیح،)223-311( محمد المكتب،تحقیق
،174ص،1ج،)1970-1390(،بیروت،اإلسالمي

الصالة المغرب،كتاب صالة تأخیر في التغلیظ رقم،باب
إلیه،339الحدیث خزیمةوسیشار بابن بعد ،فیما
.الصحیح

اإلسالمیة،األصور)28( الزحیلي،249ص،الجالیات ،وهبة
وأدلته اإلسالمي الفكر،الفقه الثالثة،دمشق،دار ،الطبعة

األول إلیه،م1989/ـه507،1409ص،الجزء وسیشار
بالزحیلي بعد اإلسالمي،فیما . الفقه

شرف)29( شرف،عبدالعزیز طریح الجغرافیا،عبدالعزیز
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الجامعیة،الطبیعیة الثقافة طبعة،51–50ص،مؤسسة
شرف،م1993 العزیز بعبد بعد فیما إلیه ،وسیشار

الطبیعیة عسل،عسل،الجغرافیا سامي الجغرافیا،محمد
المصریة،الطبیعیة األنجلو طبعة،24–23ص،مكتبة
بعسل،م1984 بعد فیما إلیه الطبیعیة،وسیشار . الجغرافیا

عابدین)30( المختار،ابن الدر على المحتار ابن(رد حاشیة
علي،عابدین بن محمد الدین عالء الشیخ شرح على

التمرتاشي الدین لشمس األبصار تنویر لمتن الحصكفي
ال تقریرات حلبي،رافعيومعه طعمة عبدالمجید ،تحقیق

المعرفة ـ1420،ولىاألطبعةال،لبنان،بیروت،دار ه
الثاني،م2000/ بعد،25ص،الجزء فیما إلیه وسیشار

عابدین أفندي،الحاشیة،بابن محمد،دامادا بن عبدالرحمن
الكلیبولي سلیمان ملتقى،بن شرح في األنهر مجمع

إل،األبحر األبحر ابراهیموملتقى بن محمد بن براهیم
علي بن لمحمد الملتقى شرح في المنتقى الدر ومعه الحلبي

الحصكفي بالعالء المعروف محمد خلیل،بن حواشیه وضع
المنصور بیضون،عمران محمد الكتب،منشورات دار

ـ1419،ولىاألطبعةال،لبنان،بیروت،العلمیة ه
األول،م1998/ إلیه106ص،الجزء بعدوسیشار فیما

أفندي األنهر،دامادا الحصكفي،مجمع الدر،العالء
ص1ج،المنتقى اإلسالمي،الزحیلي. 107، ،1ج،الفقه

الخوالدة:المؤلفان،507ص أحمد اسماعیل،ناصر ویحیى
وتطبیقاتها،عید وأسالیبها اإلسالمیة التربیة تدریس طرائق

حنین،2001طبعة،العملیة الفالح،دار ،288ص،مكتبة
بالمؤلفین بعد فیما إلیه التربیة،وسیشار تدریس طرائق

).اإلسالمیة
ص4ج،الصحیح،مسلم)31( الفتن،2252، ذكر،كتاب باب

و معهوالدجال وما الحدیث،صفه .2937رقم
الشربیني،الشربیني)32( الخطیب بن محمد الدین مغني،شمس

المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى الفكر،المحتاج ،دار
ـ1415 األول،م1995/ه إلیه،176ص،الجزء وسیشار

بالشربیني بعد المحتاج،فیما . مغني
حوى)33( وفقهها،سعید السنة في الثاني،األساس ،المجلد

حوى،1034–1032ص بسعید بعد فیما إلیه ،وسیشار
السنة في . األساس

الصغیر،دردیر)34( ص1ج،الشرح ،النووي،230،299،
الطالبین مح،النووي،298ص،1ج،روضة زكریا یيأبو

النووي شرف بن المهذب،الدین شرح المجموع
المطیعي،للشیرازي نجیب محمد اإلرشاد،تحقیق ،مكتبة

السعودیة الثالث،جدة فیما،78ص،الجزء إلیه وسیشار
بالنووي . المجموع،بعد

عابدین)35( ص2ج،الحاشیة،ابن ،24 .
عابدین)36( ص2ج،الحاشیة،ابن ،24 .
ص2ج،الصحیح،سلمم)37( الصیام،769، بیان،كتاب باب

ف الدخول الفجريأن بطلوع یحصل الحدیث،الصوم رقم
)1094.(

عابدین)38( ص2ج،الحاشیة،ابن ،18 .

عابدین)39( ص2ج،الحاشیة،ابن الهمام،26–24، ،ابن
الواحد عبد بن محمد الدین القدیر،كمال فتح دار،شرح

التراثإ بعدو،224ص،1ج،حیاء فیما إلیه بابنسیشار
القدیر،الهمام فتح .شرح

عابدین)40( ص2ج،الحاشیة،ابن الدر،يفالحصك،26–24،
ص1ج،المنتقى افندي،107، ص1ج،دامادا ،106،
الزیلعي،الزیلعي عثمان الدین الحقائق،فخر دار،تبین

اإلسالمیة فیما،81ص،1ج،القاهرة،الكتب إلیه وسیشار
الحقائق،عيبالزیلبعد . تبین

الحقائق،الزیلعي)41( جتبین ص1، الهمام،81، فتح،ابن شرح
ص1ج،القدیر ،224.

الهمام)42( القدیر،ابن فتح جشرح ص1، ،224.
أفندي)43( األنهر،دامادا جمجمع ص1، ،106 .
عابدین)44( ص2ج،الحاشیة،ابن ،26 .
الحقائق،الزیلعي)45( جتبین ص1، الهمام،81، فتح،ابن شرح

ص1ج،القدیر عابدین،224، ص2ج،الحاشیة،ابن ،25،
المنتقى،الحصكفي ص1ج،الدر أفندي،107، ،دامادا

األنهر ص1ج،مجمع ،106.
الهمام)46( القدیر،ابن فتح ص1ج،شرح ،224.
ص3ج،المجموع،النووي)47( ،43.
عابدین)48( ص2ج،الحاشیة،ابن الهمام،28، فتح،ابن شرح

ص1ج،القدیر ،224.
عابدین)49( ص2ج،حاشیةال،ابن الهمام،27–26، ،ابن

القدیر فتح ص1ج،شرح ،224.
الرحمن،النسائي)50( عبد أبو شعیب بن ،)303-215(أحمد

الكبرى البنداري،السنن سلیمان الغفار عبد سید،تحقیق
حسن العلمیة،كسروي الكتب ـ1411،بیروت،دار ه

الحدیث،142ص،1ج،ولىاألطبعةال،1991/ رقم
یوم،الصالةكتاب،322 في الصالة فرضت كم باب
بعد،ولیلة فیما إلیه الكبرى،بالنسائيوسیشار .السنن

الهمام)51( القدیر،ابن فتح ص1ج،شرح ،224.
أفندي)52( األنهر،دامادا ص1ج،مجمع تبین،الزیلعي،106،

جالحقائق ص1، ،82 .
أفندي)53( األنهر،دامادا ص1ج،مجمع تبین،الزیلعي،106،

جالحقائق ص1، ،81 .
الهمام)54( القدیر،ابن فتح ص1ج،شرح ،224.
الحقائق،الزیلعي)55( جتبین ص1، أفندي،81-82، ،دامادا

األنهر جمجمع ص1، عابدین،106، جالحاشیة،ابن ،1،
. 25ص

نجیم)56( الدین،ابن الحنفيزین نجیم الرائق،بن دار،البحر
وسیشار،324ص،1ج،ثانیةالطبعةال،بیروت،المعرفة

بعدإلی فیما نجیمه الرائق،بابن .البحر
أفندي)57( األنهر،دامادا جمجمع ص1، ،الكاساني،139،

أب الدین الحنفيوعالء الكاساني مسعود بن بدائع،بكر
في الشرائعالصنائع طعمة،ترتیب خیر محمد تحقیق

المعرفة،حلبي ـ1420،لبنان،بیروت،دار ،م2000/ه
األول بعدو،189–188ص،الجزء فیما إلیه سیشار
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الصنائع،بالكاساني نجیم،بدائع الرائق،ابن جالبحر ،1،
ص3ج،المجموع،النووي،324ص ،الجزیري،341،

الجزیري األربعة،عبدالرحمن المذاهب على دار،الفقه
طبعة ـ1422المنار وسیشار،190ص،1ج،م2001/ه

بالجزیري بعد فیما األ،إلیه المذاهب على .ربعةالفقه
نجیم)58( الرائق،ابن جالبحر ص1، أبو،المرغناني،324،

المرغناني الرشداني الجلیل عبد بكر أبي بن علي الحسن
جالهدایة،)593( ص1، قدامة،47، أب،ابن الدین وموفق

قدامة بن أحمد بن عبداهللا مختصر،محمد على المغني
أبي،الخرقي الدین لشمس المقنع متن على الكبیر والشرح

المقدسي قدامة بن عبدالرحمن الفكر،الفرج طبعةال،دار
ـ1404،ولىاأل األول،م1984/ه ،562ص،الجزء

قدامة بابن بعد فیما إلیه . المغني،وسیشار
اآلبي،اآلبي)59( السمیع عبد رسالة،صالح شرح الداني الثمر

الثقافیة،القیرواني ،101ص،1ج،بیروت،المكتبة
بع فیما إلیه الداني،اآلبيدوسیشار أحمد،النفرواي،الثمر

النفرواي سالم بن غنیم الدواني،)1125ت(بن ،الفواكه
الفكر ـ1415ط،بیروت،دار وسیشار،176ص،1ج،ه

بعد فیما الدواني،بالنفراويإلیه .الفواكه
األنعام)60( .19اآلیة،سورة
فصلت)61( .44اآلیة،سورة
نجیم)62( الرائق،ابن جالبحر ص1، ،176.
الشعراءس)63( .196اآلیة،ورة
األعلى)64( .19-18تاناآلی،سورة
الصنائع،الكاساني)65( جبدائع ص1، ،112.
جالصحیح،مسلم)66( ص1، المسافرین،560، صالة ،كتاب

أحرف سبعة على أنزل القران أن بیان الحدیث،باب رقم
818.

ص1ج،البدائع،الكاساني)67( ،118ص،م1982. ط،112،
أفندي األنهر،دامادا ص1ج،مجمع ،النووي،139،

ص3ج،المجموع المذاهب،الجزیري،341، على الفقه
ص1ج،األربعة ،190.

عابدین)68( ص2ج،الحاشیة،ابن ،الكاساني،،225،286،
ص1ج،البدائع ص3ج،المجموع،النووي،188، ،341-
342.

الدواني،النفراوي)69( جالفواكه ص1، بن،مالك،190، مالك
الكبرى،أنس صادرد،المدونة ،62ص،1ج،بیروت،ار

بعد فیما إلیه اهللا،العبدري،المدونة،مالكوسیشار عبد ابو
العبدري یوسف بن واإلكلیل،محمد الفكر،التاج ،دار

ـ1398،بیروت وسیشار،342-341ص،3ج،2ط،ه
بعد فیما واإلكلیل،العبدريإلیه .التاج

ص1ج،البدائع،الكاساني)70( ،3ج،المجموع،النووي،188،
األخیار،الحصیني،259،339،341،342ص ،كفایة
.131ص

قدامة،المغني)71( ص1ج،ابن ،562 .
المزمل)72( .20یةاآل،سورة
یو)73( .2یةاآل،فسسورة

.195یةاآل،الشعراءسورة)74(
الباري،العسقالني)75( جفتح ص9، فضائل،28، كتاب

الحدیث،)5(باب،القران .4992رقم
الصنائع،الكاساني)76( ص1ج،1982ط،بدائع ،112.
نجیم)77( الرائق،ابن جالبحر ص1، ،324.
ص3ج،المجموع،النووي)78( قدامة،343، ،المغني،ابن

ص1ج ،562 .
نجیم)79( الرائق،ابن جالبحر ص1، ،324.
الصنائع،الكاساني)80( ص1ج،بدائع ،189 .
ا،الشافعي)81( بن محمد اهللا عبد الشافعيأبو ،األم،دریس

وع عبید أحمد األلفاظ التراث،نایةتدقیق إحیاء دار
فیما،1،1420/2000ط،بیروت،العربي إلیه وسیشار

ص3ج،المجموع،النووي،األم،بالشافعيبعد ،334–
قدامة،338،340 ص1ج،المغني،ابن ،الجزیري،563،

األربعة المذاهب على ص1ج،الفقه ،189.
حبان)82( حبان،ابن بن وتحقیق،الصحیح،)354(ت،محمد

الرسالة،األرنؤوطشعیب ،2ط،بیروت،مؤسسة
ـ1414 ص5ج،1993/ه بالتسبیح،116، األمر ذكر ،

الحدیث بعد،1809رقم فیما إلیه حبانوسیشار ،بابن
.الصحیح

خزیمة)83( ص1ج،الصحیح،ابن الصالة،274، إجازة باب
الحدیث،بالتسبیح .545رقم

ص3ج،المجموع،النووي)84( ،338.
.334ص،3ج،المجموع،النووي)85(
الطالبین،النووي)86( ص1ج،روضة ،الغزالي،246–244،

الغزالي محمد بن محمد حامد المذهب،أبو في ،الوسیط
بیضون علي محمد العلمیة،منشورات الكتب ،بیروت،دار

األول،ولىاألطبعةال،لبنان ،223–222ص،المجلد
ـ1422طبعة بالغزالي،م2001/ه بعد فیما إلیه ،وسیشار

ص3ج،المجموع،النووي،وسیطال ،335 .
قدامة)87( ص1ج،المغني،ابن ،562.
واإلكلیل،العبدري)88( جالتاج الفواكه،النفراوي،519ص،1،

جالدواني ص1، ،190.
.335ص،المجموع،النووي)89(
ص3ج،المجموع،النووي)90( روضة،النووي،259،

ص1ج،الطالبین قدامة،266، ،1ج،المغني،ابن
.618-617ص

ص3ج،المجموع،يالنوو)91( روضة،النووي،259،
ص1ج،الطالبین قدامة،266، ،1ج،المغني،ابن

.618-617ص
الصنائع،الكاساني)92( ص1ج،1982ط،بدائع ،113.
ص3ج،المجموع،النووي)93( روضة،النووي،259،

ص1ج،الطالبین ،266 .
ص3ج،المجموع،النووي)94( ،259.
العدوي،العدوي)95( أحمد بن حاشیة،الحاشیة،علي على وهي

المالكي الخرشي علي بن عبداهللا بن محمد وهو الخرشي
موسى بن اسحق بن لخلیل خلیل سیدي مختصر على
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عمیرات،المالكي زكریا بیضون،ضبطه محمد ،منشورات
العلمیة الكتب ،ولىاألطبعةال،لبنان،بیروت،دار

ـ1417 الثاني،م1997/ه وسیشار،512ص،الجزء
ب فیما بالعدويإلیه . الحاشیة،عد

ص1ج،الحاشیة،العدوي)96( ،548.
ص3ج،المجموع،النووي)97( روضة،النووي،259،

ص1ج،الطالبین ،266.
عابدین)98( ص2ج،الحاشیة،ابن ،الخرشي،224،285،

ص1ج،الحاشیة ،548 .
عابدین)99( ص2ج،الحاشیة،ابن ،286 .
ص1ج،الحاشیة،العدوي)100( ،512 .
ص1ج،الحاشیة،العدوي)101( ،512.
نجیم)102( الرائق،ابن ص1ج،البحر ،324 .
نجیم)103( الرائق،ابن ص1ج،البحر ،324.
أفندي)104( األنهر،دامادا ص1ج،مجمع ،139.
الطالبین،النووي)105( ص1ج،روضة ،النووي،337،

ص3ج،المجموع ،259.
ج)106( الدواني، الفواكه ص1النفراوي، الثمر176، اآلبي، ،

جالداني ص1، ،101.
المجموع،)107( ص3جالنووي، المغني،،260، قدامة، ابن

ص1ج ،542.
ج)108( الدواني، الفواكه ص1النفراوي، الثمر176، اآلبي، ،

ج ص1الداني، ،101.
البخاري،)109( ابراهیم بن اسماعیل بن محمد البخاري،

د بیروت،الصحیح، القلم، األ1987ار كتاب باب،نذام،
صالة، أذانین كل الحدیثبین إلیه)605(رقم وسیشار ،

الصحیحفیما بالبخاري، .بعد
المجموع،)110( ص3جالنووي، ،260.
الحاشیة،)111( عابدین، ص2جابن ،285.
أفندي)112( األنهر،دامادا ص1ج،مجمع عابدین،139، ابن ،،

ص2جالحاشیة، الصنائع222، بدائع الكاساني، ،1ج،،
المجموع،191ص النووي، ص3ج، ،260.

. 15اآلیةاألعلى،سورة،)113(
عی)114( بن محمد السنن،الترمذي، الضحاك، بن سورة بن سى

كتاب العلمیة، الكتب تحریم،الصالةدار في جاء ما باب
وتحلیلها، الحدیثالصالة عنه،)238(رقم هذا:وقال

السننحسنالحدیث بالترمذي، بعد فیما إلیه وسیشار ،.
جا)115( الرائق، البحر نجیم، ص1بن تبین324، الزیلعي، ،

ج ص1الحقائق، ،110.
نجیم،)116( جابن الرائق، ص1البحر تبین324، الزیلعي، ،

ج ص1الحقائق، ،110.
المجموع،)117( ص3جالنووي، ،360.
الحاشیة،)118( عابدین، ص2جابن بن224، علي ،المرداوي،

المرداوي محمد)885-718(سلیمان تحقیق االنصاف، ،
ج بیروت، التراث، إحیاء دار الفقي، ص2حامد ،390،

بعد فیما إلیه البهوتي،بالمرداويوسیشار االنصاف، ،
مصیلحي، هالل تحقیق القناع، كشاف یونس، بن منصور

بیروت، الفكر، ـ1402دار جه ص2، إلیه،34، وسیشار
بعد القناعفیما كشاف .بالبهوتي،

المغني،)119( قدامة، ص1جابن ،542.
الطالبین،)120( روضة ص1جالنووي، ،337.
الخرشي،الخرشي،)121( صادرالحاشیةمحمد دار بیروت،،،

ص1ج بعد،496، فیما إلیه الحاشیة،وسیشار الخرشي،
العدوي،العدوي، أحمد بن محمدالحاشیةعلي منشورات ،

ط بیروت، العلمیة، الكتب دار ـ1،1417بیضون، ه
جم1997/ ص1، بعد497،548، فیما إلیه وسیشار ،

.الحاشیةبالعدوي،
الطالبین،)122( روضة ص1جالنووي، مغني531، الشربیني، ،

ص1جحتاج،الم األخیار،390، كفایة الحصیني، ،
األربعة،180ص المذاهب على الفقه الجزیري، ،1ج،
ج،318–316ص االنصاف، ص2المرداوي، ،387،

ج،390 القناع، كشاف ص2البهوتي، ،34.
المحتاج،)123( مغني ص1جالشربیني، كفایة389، الحصیني، ،

ص المجموع،،179األخیار، ص3جالنووي، ،260.
المحتاج،ال)124( مغني ص1جشربیني، كفایة389، ،الحصیني،

ص ج79األخیار، االنصاف، المرداوي، ص2، ،387.
ج)125( القناع، كشاف ص2البهوتي، ،34.
الحاشیة،)126( ص2جالعدوي، على251، الفقه الجزیري، ،

األربعة، ص1جالمذاهب المؤلف316، علي: ون، الحق جاد
م محمد الدین وجمال البري وزكریا الحق حمود،جاد

الخامس، المجلد القاهرة، طبعة1705صالفتاوى، ،
ـ1402 بالمؤلفین،1981/ه بعد فیما إلیه وسیشار م،
. الفتاوى

الصحیح،)127( ص1جالبخاري، األ،226، بینذانكتاب باب ،
صالة، أذانین الحدیثكل ).605(رقم

الحاشیة،)128( عابدین، ص2جابن على،147، الفقه الجزیري،
األربعة، ص1جالمذاهب ،316.

ج)129( المنتقى، الدر ص1الحصكفي، بدائع140، الكاساني، ،
طالصنائع ج1982، ص1، الحاشیة،،113، عابدین، ابن

ص2ج األربعة،،225، المذاهب على الفقه الجزیري،
ص1ج ،254.

الوهاج،)130( السراج الغمراوي، الزهري محمد دارالغمراوي،
ج بیروت، ص1المعرفة، فیما39، الیه وسیشار بعد،

الوهاج السراج المحتاج،،بالغمراوي، مغني الشربیني،
ص1ج ،140.

ج)131( القناع، كشاف ص1البهوتي، المرداوي،237، ،
ج ص1االنصاف، ،413.

المحتاج،)132( مغني ص1جالشربیني، ،140.
الصنائع)133( طالكاساني، ج1982، ص1، ،113.
الحاشیة،)134( عابدین، ص2جابن ،53.
محمد)135( بن محمد عبداهللا أبو المغربيحطاب، عبدالرحمن بن

زكریا الشیخ طبعة الجلیل، مواهب بالحطاب، المعروف
لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ولىاألطبعةالعمیرات،

ـ1416 صم1995/ه الثاني، الجزء إلیه646، وسیشار ،
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الجلیل مواهب بعد، . فیما
المجموع،)136( ص3جالنووي، محمد:المؤلفان،165،

ما ویاسر األربعةالغزوي، المذاهب على الفقه كتاب زح،
بعد فیما إلیه وسیشار البیت، أهل الفقهومذهب بالمؤلفین،

لعبد البیت أهل ومذهب األربعة المذاهب الرحمنعلى
ص األول، المجلد لبنان، بیروت الثقلین، دار الجزیري،

المجموع،229،397 النووي، ص3ج، ،165.
الحاشیة،)137( عابدین، ص2جابن ،53.
البیت،المؤلفان،)138( أهل ومذهب األربعة المذاهب على الفقه

ص1ج ،398 قدامة230 ابن ص1جالمغني،،، ،759 .
المجموع،)139( ص3جالنووي، ،165 .
الصحیح،)140( ص1جمسلم، ومواضع،370، المساجد كتاب

الحدیث،الصالة .520رقم
دار)141( الغرب، في والمسلمون اإلسالم سالمة، رجب محمد

للنشر ص1995،طوباس فیما8، إلیه وسیشار بعد،
سالمة، الغرببمحمد في والمسلمون . اإلسالم
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The Jurisprudence of Islamic Minorities Related  
to the Prayer Worship 

Jamilah A. Al-Rifa’ai *

ABSTRACT 

The understanding of Islam in general depends on looking for the good for the benefit of the person and the 
group, this benefit will also be for the society in general where there is a conflict between the interest of the 
individual and the interest of the society. 
The topic of obligatory prayer which we discuss in this research is an important topic for all Muslims in 
general, and for Islamic minorities in non-Islamic countries in particular. 
In some big countries, time is not the same. How could they pray in these countries? And when they can’t 
speak Arabic language, then what is the judgement on their prayers? Is their Friday’s speech acceptable if they 
don’t say it in Arabic language? Furthermore, the paper discusses other important issues and tries to show the 
judgements on these issues in the Islamic law. 
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