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َّإُداء
 

 

عتً فً ٌامن علمتٌنً العطاء دون انتضار ممابل,ٌامن زرامً  الٌن ٌا

 للبً أسمى المعانً الفاضلة.

  

صاحب الفضل  والديإلى ذلن الصرح العظٌم الذي علمنً الخلك الكرٌم, 

 الكبٌر.

 

 (.لطٌف أحمد أ.م.د. مصطفىأستاذي الكرٌم الذي اشرف على بحثً) لى ا

 

حٌاتً. والى جمٌع االخوة الذٌن اثبتوا ان  إلى اخوانً واخواتً سندي فً

 االخوة لٌست فمط فً الرحم.

 

 الى كل من دعمنً وشجعنً فً حٌاتً واعطانً دفعة نحو االمام.

 

   

 الباحث...

 

 

 

 

 شكر و تقدير

 



 ج 
 

 بحث التخرج نهاٌة بعد االنتهاء من إعداد 

 

 ال ٌسعنا سوى ان نتمدم بالشكر الجزٌل الساتذتنا االفاضل

  

 أساتذتً فً كلٌة العلوم االسالمٌة 

 

 على ما لدموه لنا من علم وتوجٌهات لٌمة 

 

 كانت لنا عونا فً بلوغ ما وصلنا الٌه الٌوم ,

 

 فلهم منً اسمى عبارات الشكر واالمتنان 

 

ونسأل هللا لهم دوام الصحة والعافٌة والرلً باالمة فهم المدوة لنا ولمن لبلنا 

 وبعدنا.

 

 

 

 

َّالوْضْعبثفِسسَّ

رقم  الموضوعات ت
 الصفحة

 أ اآلٌة المرآنٌة. 1

 ب االهداء. 2



 د 
 

 ج شكر و تمدٌر. 3

 د فهرس الموضوعات. 4

 ه الممدمة. 5

 و منهجٌة البحث. 6

 ٔ مفهوم النسٌان والصالة. -المبحث االول: 7

 ٕ المطلب االول: تعرٌف النسٌان والصالة لغة وإصطالحا. 8

 ٘ االلفاظ ذات الصلة.المطلب الثانً:  9

 ٙ المطلب الثالث: النسٌان فً المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة. 10

 8 النسٌان فً السنة النبوٌة. 11

 ٓٔ . الصالة فً النسٌان أثر-:الثانً المبحث 12

 ٔٔ المطلب االول: حكم نسٌان الصالة. 13

 المطلب الثانً: حكم نسٌان الصالة او جزء منها سواء كان 14
 ركنا او واجبا.

ٕٔ 

 ٖٔ المطلب الثالث: حكم تكلم الناسً فً صالته. 15

 ٙٔ الخاتمة. 17

 1ٔ فهرس المصادر والمراجع. 18

 

 

 

 المقدمة

 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صل هللا علٌه وسلم وعلى آله    

 وصحبه ومن وااله , وبعد:_

 



 ه 
 

تعالى على عباده المسلمٌن خمس مرات الصالة عبادة فرضها هللا ان     

فً الٌوم, وهً ركٌن أساسً من أركان الدٌن اإلسالمً, وهً الركن 

الثانً بعد شهادة أن ال إله إاّل هللا وأّن محمًدا رسول هللا, ولهذا ال ٌموم 

علٌه -إٌمان المسلم إاّل بالتزامه بها كما أمر هللا تعالى, وكما بٌّن النبً 

كٌفٌتها, وتعرٌف الصالة ٌأتً من كونها فرٌضة على كّل  -الصالة والسالم

مسلٍم ومسلمة, وهً فرض عٌن ٌجب أن ٌؤدٌها المسلم كما أمره هللا تعالى 

ومهما كانت الظروف واألحوال, فمن كان مرًٌضا ٌجوز له أن ٌُصلً 

وهو نائم, المهم أاّل ٌترن فرًضا فٌها, ألنّها هً الحّد الذي ٌفصل بٌن الكفر 

ٌمان, فهً عمود الدٌن الذي تموم بالً العبادات علٌه, وال تكتمل واإل

 .بدونها

 

 اهمية البحث:_

الصالة فً اإلسالم بمثابة المرجعٌة التً تُحدد مدى إٌمان العبد      

والتزامه بما أمر هللا تعالى, وهً تنهى المسلم عن فعل الفحشاء والمنكر 

اَلةَ ۖ لموله تعالى فً محكم التنزٌل: }اتُْل  ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب َوأَلِِم الصَّ ًَ إِلَ َما أُوِح

ُ ٌَْعلَُم َما  ِ أَْكبَُر ۗ َوَّللاَّ اَلةَ تَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِرۗ  َولَِذْكُر َّللاَّ إِنَّ الصَّ

تَْصنَعُوَن{, وهً أّول ما ٌحاسب علٌه العبد المسلم ٌوم المٌامة, فإن كانت 

مد صلح عمله, وإن فسدت صالته فسد عمله, لهذا على صالته صالحة ف

المؤمن أن ٌحسن صالته وأن ٌخشع فٌها وأن ٌؤدٌها على ولتها كما أمر 

 هللا تعالى.

 

 اهداف البحث:_

 التركٌز على اداء الصالة بالصورة الصحٌحة. .ٔ

 ف ٌتصرف العٌد معها.بٌان مشكلة النسٌان والسهو فً الصالة وكٌ .ٕ

 وفً كل موضع.ة الواردة بٌان النصوص الشرعٌ .ٖ

 

 منهجية البحث:_



 و 
 

اتبعت فً هذا البحث منهج االستمراء و الجمع ,حٌث جرى هذا البحث      

 وفك الخطة االتٌة:

 المبحث االول:مفهوم النسٌان والصالة.

المبحث الثانً:أثر النسٌان فً الصالة,ولد لسم كل مبحث الى عدة مطالب.
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 المبحث االول :_مفهىم النسيان والصالة.
 

 

 االول: تعريف النسيان والصالة لغة واصالحا.المطلب 

 المطلب الثاني :االلفاظ ذات الصلة.

 المطلب الثالث:النسيان في القرآن والسنة.
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 والصالة.مفهوم النسيان :_المبحث االول 

 .واصطالحا تعريف النسيان والصالة لغة   االول:_المطلب 

 

  -:لغةالنسيان _ٔ

 معنٌٌن:مشترن بٌن  انساه نسٌانا,شًء النسٌت  نسوا ونسٌت و        

وذلن خالف الذكر له والثانً الترن  وغفلةاحدهما ترن شًء على ذهول 

.ذهوالً اهملتها  :ركعةونسٌت  والتصنٌف؛بالهمز تعمد وٌتعدى على 
ٔ

 

 والحفظ ورجل نسٌان الذكر؛ ضدوالنسٌان بكسر النون وسكون السٌن     

واٌضا هو الترن للشًء,النون كثٌر النسٌان  بفتح
ٕ
كما فً لوله تعالى : , 

)وال تنسوا الفضل بٌنكم(
ٖ
. 

ا ضد حفظه وذكره والنسٌان ترن االنسان ضبط م النسً والنسً:      

عملهواما عن ضعف اما للبه ل اما استودع
ٗ

نسوا هللا )فً لوله تعالى: كما  ,

فنسٌهم(
٘
. 

وهو ترن الشًء على ذهول وغفلة ونسٌت  هو خالف ذكر:والنسٌان    

 التأخٌركثٌر النسٌان و ان  المشددةوالنسً الٌاء , ذهوال هااذا اهملت ركعة

نسٌت الشًء اذا اخرته
ٙ

 . 

حفظه ضد  ونسوه هنبكسرالنسٌان نسٌت نسٌان ونسٌانه  ونسٌت:     

فً الموم والكثٌر النسٌان دال ٌعمن  كفتً انساه اٌاه النسًو
1
. 

 

 

 _:النسيان إصطالحا  

                                                           
 .ٖٕٔالفٌومً,المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر,  ٔ
 .1ٕٗ\ٔمختار الصحاح, الرازي, ٕ
 .1ٖٕ:آٌة, البمرة سورة ٖ
 .1ٓٗ\ٗتاج العروس من جواهر الماموس, الزبٌدي, ٗ
 .1ٙسورة التوبة, آٌة: ٘
 .ٖٔٗ\ٕمجمع البحرٌن ,فخر الدٌن الطرٌحً,  ٙ
 .9ٓٗالماموس المحٌط, الفٌروز آبادي, 1
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 النسٌان بتعرٌفات عدٌده منها:_

عن معلوم فً غٌر حاله فال ٌنافً وجوب على  الغفلة:_ هو النسٌان-ٔ

وال وجوب األداء الوجوبنفس 
8
. 

ما لصد واأما لضعف للبه واما عن عمله  عما استودنسان الا ترنهو  -ٕ

حتى ٌحذف عن الملب ذكره
9
. 

عما مع بمائها فً الحافظة وغفلتن هوزوال الصورة عن الموة المدركة -ٖ

انت علٌه لتفمد غٌره نسٌان
ٔٓ
. 

هو أمر ٌعرض للعمل فٌصرفه عن تذكر مطلوب او عن فعل أمر  -ٗ

الزم
ٔٔ
. 

 _الصالة لغة  -ثانيا :

اصلها الدعاء  الصالة:        
ٕٔ

أي أدع (وصلً علٌهم) تعالى:لموله ,

لهم
ٖٔ
. 

فً لوله تعالى ,اصلها الدعاء وهو اصل معانٌها كما  والصالة_الصال:    

 ل صلى على فالن اذا دعا له وزكاه,وٌما,دعوا لهم (اي أوصل علٌهم : )

كل والخٌر  بالبركة فلٌدعاي (ان كان صائما فلٌصلً : )فً الحدٌث و

)هو  :فً لوله تعالىكما  الرحمةمن هللا  الصالة:ولالوا داعً مصلً ,

الذي ٌصلً علٌكم(
ٔٗ
واالستغفار والدعاء ولد  المالئكةمن  الصالة ولٌل 

المالئكةتكون من غٌر 
ٔ٘
. 

ئكته ان هللا ومال): كما فً لوله تعالى  الرحمةبمعنى : والصالة     

شرفهظهار إولكن المراد بها هنا االعتناء بٌصلون على النبً( 
ٔٙ
. 

                                                           
 .1ٖٕالتعرٌفات ,الجرجانً, 8
 .8ٖٓغرٌب المرآن, الراغب االصفهانً,فردات فً الم 9

 .8ٗٔ\ٔالكلٌات, ابو البماء الكفوي الحنفً,  ٓٔ
 .1ٖأزمات الشباب أسباب وحلول, دمحم أحمد كنعان, ٔٔ
 .ٕٖٔ\ٕالمصباح المنٌر, ٕٔ
 .ٖٓٔسورة التوبة,آٌة: ٖٔ
 .ٙ٘سورة االحزاب,آٌة:  ٗٔ
 .9٘ٔ_8٘ٔ\ٕتاج العروس, ٘ٔ
 .1ٕٙ_ٕٙٙ\ٌٕنظر,مجمع البحرٌن, ٙٔ
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 وحسن الثناءاالستغفار  والرحمة وبمعنى الدعاء  -الصال:والصالة_    

من هللا عز وجل وعباره فٌها ركوع وسجود والصلوات كنائس الٌهود 

صالةاو صلواته واصبحت  صالءاو ا تصلو بالعبرانٌةواصله 
ٔ1
. 

 

 -:ثانيا :_ الصالة إصطالحا  

 عرف الفمهاء الصالة تعرٌفات عدٌده منها:_

والوال خاصه تفتح بالتكبٌر وتختتم بالتسلٌمهً افعال :الصالة  -ٔ
ٔ8
. 

بشرائط معلومةعباره عن اركان مخصوصه واذكار  -ٕ
ٔ9
. 

مخصوصةبالتسلٌم بشرائط  مختتمةبالتكبٌر  مفتتحةافعال والوال  -ٖ
ٕٓ
. 

ٌتمرب بها الى  ممترحة بحركات وسكنات مخصوصة اذكار معهود -ٗ

هللا تعالى
ٕٔ
. 

 

 

 

 

 

 

 

 الصلة.المطلب الثاني:_ األلفاظ ذات 

 السهو. -ٔ

 الغفلة. -ٕ
 الخطأ. -ٖ

                                                           
 .ٖ٘ٔ\ٔ.ومختار الصحاح,ٕٕٓالماموس المحٌط, 1ٔ
 .ٖٕٓ\ٔفمه االمام جعفر الصادق)علٌه السالم(, دمحم جواد مغنٌة, 8ٔ
 .8ٔٓٔ,, دمحم علً التهاونً.وكشاف اصطالحات الفنونٖٔالتعرٌفات, 9ٔ

 .ٖٕٓ\ٔ,, الخطٌب الشربٌنًمغنً المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ٕٕٓٓ
 .ٕٙٔ\ٔالحبٌب الشفٌع,شمس الدٌن السخاوي, المول البدٌع فً الصالة على ٕٔ
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الغفلةسها وهو مصدرها :_ السهولغة-ٔ
ٕٕ
. 

وال الصورة عن المدرة المدركة مع بمائها فً الحافظة زإصطالحاً:     

وهو كذلن الذهول عن الشًء
ٕٖ
. 

عن الفكر  الصورةان السهو تزول به  :_والسهو الفرق بين النسيان   

معا والحافظةمن الفكر  الصورةوالنسٌان نزول  ,الحافظةمع بمائها فً 
ٕٗ
. 

 

ٌمصده االنسانوهو التصرف الذي لم :_ ضد الصواب, الخطأ لغة -ٕ
ٕ٘
. 

إصطالحاً:_ وهو ما لٌس فٌه لصد
ٕٙ
. 

عدم اصلٌة الممصود فً كل منهما: والنسيان والفرق بين الخطأ    
ٕ1
. 

 

من الشًء, ٌغفل غفوالً غفل  الغفلة لغة:_-ٖ
ٕ8
. 

 ً ,ولٌل: الغفلة عن الشًء هً اال :_ متابعة النفس على ما تشتهٌه إصطالحا

ذلن ببالهٌخطر 
ٕ9
. 

ٌمترب ان لكن على انها عبارات مختلفة : والغفلة الفرق بين النسيان   

متحدة فكل نسٌان غفلة ولٌس كل غفلة نسٌانمعانٌهما ٌكون 
ٖٓ
. 

 والسنة.المطلب الثالث:_ النسيان في القرآن 

 

 -في القرآن الكريم: لنسيانا-وال :ا

                                                           
 .ٖٕٔالمصباح المنٌر, ٕٕ
 .ٕٔ٘معجم لغة الفمهاء, الملعجً, ٖٕ
 .ٕٙ\ٕنهاٌة المحتاج اى شرح المنهاج,شمس الدٌن الرمٌلً, ٕٗ
 .٘ٓٗالمصباح المنٌر,  ٕ٘
 .1٘ٔالتعرٌفات,  ٕٙ
 .ٖٓٔلسان العرب,ابن منظور, 1ٕ
 .ٖٓٔالصحاح, 8ٕ
 .9ٓٙ,الراغب االصفهانً, مفردات الفاظ المرآن 9ٕ
 .1ٖٖٔ,كشاف إصطالحات الفنون ٖٓ
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َّحعبلٔ:1 ََّءاَُٰٗخٌَبََّأَحخ كََََّّكرَِٰلكََََّّقبلََّ﴿_قبل

َّ.31﴾ُحٌسَََّّٰٔل َْ٘ مََّٱَََّّكرَِٰلكََََّّفٌَِسَ٘خَِب َّ

فتركتها ولم تؤمن بها أتتن آٌاتنا(( :كما أتتن آٌاتً) فنسٌتها(  لال))كذلن

)) كذلن الٌوم تنسى(( كذلن الٌوم تترن فً جهنم
ٖٕ
. 

َّّلل ََّٱًََّسُْا ََّّل ِرٗيََّٱكََََّّحكًُُْْا َََّّّلَّ﴿َّقال تعالى:__ٕ

 َّ.33﴾َّل فَِٰسُقْىََّٱَُُّنََُُّّأّ لَِٰٓئكََََّّأًُفسَُِن  َََّّفَأًسَُِٰٓن َّ

فأنساهم  تركوا طاعة هللا وأوامره ))نسوا هللا(( )) وال تكونوا كالذٌن    

أنفسهم(( حفظ أنفسهم
ٖٗ
. 

َّۦََّزبِ َََِِّّبَٔبَٰٗجََُِّّذكِ سَََِّّهو يََّأظ َلنََََُّّّهي َّ﴿:قال تعالى_ٖ

ََّجَعل ٌَبَِّإً بَََّٗداٍُ َََّّقد َهج َََّّهبًَََِّّسََََّّٖعٌ َِبََّفَأع َسضََّ

َََّّٗف َقٍَََُِّّْأىََّأِكٌ ت ََُّّقُلِْبِِن َََّّعَلَّٰٔ
َٰٓ
ََّءاَذاًِِِن َََِّّّفٖ

35﴾َّق ٗسا َّ
. 

ً نرلم      ا الى أنفسهم وال لٌدعوسل الرسل عبثا وال لٌتخذهم الناس أربابا

وٌنهون عن كل شر وٌبشرونهم أرسلناهم لٌدعوا الناس الى كل خٌر بل 

وٌحذرونهم على معصٌة ذلن  ذلن بالثواب العاجل واآلجل امتثالعلى 

بالعماب
ٖٙ
. 

َََُّّٗخُْضْىَََّّل ِرٗيََّٱََّزَأٗ جََََِّّّإَذا﴿َّقال تعالى:_ٗ
َٰٓ
َِّفٖ

ََّحِدٗث ََِّّفََُّٖٗخُْضْا َََّّحخ َََّّٰٔعٌ ُِن َََّّفَأع ِسض َََّّءاَِٰٗخٌَب

ٌَ٘ كََََِّّّإه بَّۦ ََّغ٘ ِسٍَِّ ََّبع دَََّّحق ُعد َََّّفلََّّلش ٘ طَٰيَُّٱٌَُِّٗس

َقْ مَِّٱََّهعَََّّلرِ ك َسَّٰٓٱ  .37﴾لظٰ ِلِو٘يََّٱَّل 

الكفار ووجدتهم ٌطعنون فً آٌات المرآن وإذا حظرت مجالس     

وإن نسٌت ٌنملبوا الى حدٌث آخر وٌستهزئون بها فانصرف حتى 

                                                           
 .ٕٙٔسورة طه ,آٌة : ٖٔ
 .1ٖٗ\ٔالوجٌز فً تفسٌر المرآن العزٌز, أبو الحسن النٌسابوري, ٕٖ
 .9ٔسورة الحشر, آٌة: ٖٖ
 .ٕٗالكشاف عن حمائك غوامض التنزٌل,  الزمخشري,  ٖٗ
 .1٘سورة الكهف,  ٖ٘
 .8ٔٗ\ٔالمنان, عبد الرحمن السعدي,  تفسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم ٖٙ
 .ٕٗسورة االنعام, آٌة: 1ٖ
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أمر هللا بالبعد عنهم فال تجلس وجالستهم فً أثناء حدٌثهم الباطل ثم تذكرت 

مع الموم الظالمٌنبعد الذكر 
ٖ8
. 

َِّفََّٖفَلبِثَََّّۦََّزبِ َََِِّّذك سَََّّلش ٘ طَٰيَُّٱََّفَأًسَََّٰٓ﴿:قال تعالى_٘

 .39﴾ِسٌِ٘يَََِّّبض عَََّّلسِ ج يَِّٱ

 استغاثذكر ربه حتى ٌوسف الشٌطان فأنسى أحدهما: فٌها لوالن    

 .مثلهبمخلوق 

ذكر ٌوسف ان الشٌطان أنسى الرجل الذي خل من السجن  :والمول اآلخر

لسٌده
ٗٓ
. 

ََّأّ ًََّّ ِسٌَ٘بَََِّّٰٓإىَُّحَؤاخِر ًَبَََّّٰٓلَََّّزب ٌَب﴿قال تعالى:-6

َّ.41﴾ََّأخ طَأ ًَب َّ

ٌتحدد بما كسبت اٌدٌهم من لما كان المؤمنون ٌعرفون ان مصٌرهم     

كما فً لوله تعالى: )) لها ما كسبت وعلٌها ما اعمال صالحة أو سٌة 

اذا كنا لد اذنبنا بسبب لذلن ٌتضرعون وٌخاطبون هللا لائلٌن: اكتسبت(( 

النسٌان او الخطأ فاغفر لنا ذنوبنا برحمتن الواسعة وجنبنا العتاب
ٕٗ
. 

 

 -النسيان في السنة النبوية:-ثانيا:

 

)) من نسي صالة فليصليها  :لال رسول هللا )صل هللا علٌه وسلم ( -ٔ

اذا ذكرها 
43

َّالصلةَّقال: ، فإن هللا تعالى  َّأقن ((

لركسٕ((
44
. 

                                                           
 .8ٖٔ\ٔالمنتخب فً تفسٌر المرآن الكرٌم, المجلس االعلى للشؤون االسالمٌة, 8ٖ
 .ٕٗسورة ٌوسف, آٌة : 9ٖ
 .ٕٓٗتفسٌر المرآن , أبو مظفر السمعانً,  ٓٗ
  . 8ٕٙ  سورة البمرة, آٌة: ٔٗ
 .1ٕٓملكوم الشٌرازي,  االمثل فً كتاب هللا المنزل, ناصر ٕٗ
 .8ٖٔ\ٕصحٌح البخاري, دمحم بن إسماعٌل البخاري,  ٖٗ
 .ٗٔسورة طه, آٌة:  ٗٗ
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 فمد ذكرنً كرت الصالةإذا ذمن نسً صالة او نام عنها فلٌصلٌها     

فان الصالة عباده فمن ذكرها فمد ذكر المعبود
ٗ٘
. 

انه صلى العصر فسلم( :ملسو هيلع هللا ىلص )عن النبً روي  -ٕ
ٗٙ
ذو فمام فً ركعتٌن  

الٌدٌن
ٗ1
فمال له كل ذلن لم ؟  الصرت ٌا رسول هللا ام نسٌت: فمال  

ثم  الصالةعلٌه من  رسول فاتبل,فمال ٌا رسول هللا لد كان ,ٌكن 

جالس بعد التسلٌم سلم ثم سجد سجدتٌن وهو
ٗ8
. 

 

وجاءه الشٌطان  الصالةاذا لام احدكم فً ( :"هللا ملسو هيلع هللا ىلص )لال رسول  -ٖ

فاذا وجد احدكم ذلن فلٌسجد  علٌه حتى ال ٌدري كم صلى سبفل

"سجدتٌن وهو جالس
ٗ9
. 

الذٌن ٌكثر  الجماعةعلى  (صلى هللا علٌه واله وسلم)لول الرسول     

واما من , لهلكن ٌوسوس الشٌطان انه اتم ,وٌغلب على ظنه  هوعلٌهم بالس

فٌبنٌه على ٌمٌنهٌكمل غلب على ظنه انه  لم 
٘ٓ
. 

 من نسً صالة : ))( وسلمهللا صلى هللا علٌه واله )لال رسول  -ٗ

 ذلن((.له فً  ارةفلٌصلها اذا ذكرها وال كف

فً تركها غرم وال كفارة له فً ذلن ٌعنً ال ٌلزمه  ال كفارة:لوله    

او غٌرها من صدلة
٘ٔ
. 

 

 

 

 

 
                                                           

 .9ٖٔ\1ابً داوود سلٌمان بن االشعث السجستانً , شرح سنن أبً داوود,  ٘ٗ
 أي سلم سهوا, ٌنظر المصدر السابك نفسه. ٙٗ
 .8ٓٔ\ٔرجل من بنً سلٌم ٌمال له: الخرباق, بن عثٌمٌن, 1ٗ
 .8ٗٗ\ٖٓالتعلٌك الممجد على الموطأ,  دمحم عبد الحً االنصاري,  8ٗ
 .8ٙٔ\ٔ, الكشمٌري شاه أنور, الترمذي سنن شرح الشذي العرق: ٌنظر, خلط أي   9ٗ
 .8ٗٗ\ٔالتعلٌك الممجد على الموطأ , ٓ٘
 .ٖٕٗمراعات المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح, ابو الحسن نور الدٌن الهروي الماري, ٔ٘
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 المبحث الثاني : أثر النسيان في الصالة.
 

 المطلب االول: حكم نسيان الصالة. .1

حكم نسيان الصالة او جزء منها سواء كان المطلب الثاني:  .2

 ركنا او واجبا.
 المطلب الثالث:حكم تكلم الناسي في صالته. .3
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 أثر النسيان في الصالة.-المبحث الثاني:                      

 حكم نسيان الصالة. -المطلب االول:

 

الفمهاء ومنهم الحنابلة والمالكٌة  اتفك       
ٕ٘

صالته على إن من نسً 

إذا نسً " لضائها ٌمول النبً دمحم ) صل هللا علٌه وسلم(:وجب علٌه 

والصالة المتروكة فلٌصلٌها إذا ذكرها". أحدكم صالته أو نام عنها 

فإما ان تكون معروفة إما تكون واحدة أو اكثر. اذا كانت واحدة نسٌانا 

فإما غٌر معروفة , وإن كانت اكثر من واحدة  بعٌنها كالظهر مثال أو 

أو ال ٌعرف فمن من الفوائت ٌعرف ترتٌب كل منها بالنسبة لغٌرها ان 

وٌسمط االثمٌعذر كالنوم والغفلة وجب علٌه لضائها نسً الصالة 
ٖ٘
. 

لم ٌكن نائما من تمصٌر ٌكون النسٌان عذرا اذا اال ان الشافعٌة لالوا:    

ٌكون معذورفان نسً النشغاله بلعب مثال فال 
٘ٗ
. 

ممصورة فً السفر فمضائها اما الحنفٌة فمالوا: من فاتته صالة     

لضائها اربع فً ركعتٌن ولو فً الحظر ومن فاتته صالة فً الحظر 

السفر
٘٘
. 

أما االمامٌة فمالوا فً الرواٌة : اذا رلد احدكم عن الصالة او غفل     

 فلٌصلٌها اذا ذكرها.عنها 

اداء الصالة اذا فاتت بنوم او نسٌان دل هذا الحدٌث على وجوب     

وانه على الفور وسواء كان ذلن فً ولت او غٌره وانه ٌجب أداءها 

ال لضاء وال اثم علٌه اداءمباشرة ولعت اداها 
٘ٙ
. 

 

                                                           
 .9ٓ8|ٕواالكلٌل, دمحم بن ٌوسف الغرناطً, التاج  ٕ٘
 .8ٖٔ\ٕاخرجه البخاري,  ٖ٘
 .1ٕٔ/ٗوالموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة,  .1ٕٔ\ٗفتح المدٌر, دمحم بن علً الشوكانً,  ٗ٘
 .ٓٔٔ\ٔاللباب فً شرح الكتاب, عبد الغنً الغنٌمً الدمشمً,  ٘٘
 .ٕٖٓ\ٔاالستبصار,  ابو جعفر الطوسً,  ٙ٘
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او حكم نسيان الصالة او جزء منها سواء كان ركنا المطلب الثاني:_ 

 واجبا.

 

الى انه اذا ترن المصلى فرضا  والمالكٌة الحنفٌةذهب  أوال:_       

التدارن فان امكنه والركوع والسجود  المراءةفً  الصالةمن فرائض 

صالته واذا ترن واجبا من واجبات الصالة فسدت بالمضاء ٌمضً واال 

او فً كمراءة الفاتحة وضم سورة علٌها ورعاٌة الترتٌب فً كل ركعة 

ال بسجدتً السهو وان تركها عمدا جمٌع الصالة فان تركه ناسٌا ٌجبر 

كجهر االمام ٌجبر بسجدتً السهو اما اذا ترن سنه من سنن الصالة 

لد وجد وال  بأركانهاالن لٌام الصالة  تامةبالتكبٌر واالفتتاح فان صالته 

ٌجبر بسجدتً السهو
٘1
. 

اذا نسً جزء من الصالة  وٌرى الشافعٌة ان المصلً  ثانيا:_    

فما بعد المترون كركوع وسجود عمدا بطلت صالته وان تركها سهوا 

وال تمت به ركعتً وتدارن البالً من فان تذكر لبل بلوغ فعله لغو 

صالته.
٘8

 

األبعاض وهً سنة من لال االمامٌة وان كان المترون  ثالثا:_    

والصالة على الحبٌب وعلى آله االول  المنوت والمٌام له والتشهد 

وكذلن ان تركها أتً بسجود السهو اما اذا تركها سهوا والجلوس له 

اما سائر السنن غٌر االبعاض فال تجبر بسجود السهو  األظهرعمدا فً 

سواء تركها عمدا او سهوا 
٘9
. 

ال تسمط والمنفرد  لإلمام الى ان لراء الفاتحة ةالحنابلذهب  رابعا:_    

فمن ترن شًء منها بطلت صالته فً العمد وال فً السهو وال فً جهل 

وان المصلً اذا نسى ركنا من اركان عامدا كان او ساهٌا او ناسٌا 

                                                           
 .ٕٙٔ\ٔالشٌخ نظام ,   الفتاوى الهندٌة, 1٘
 .ٖٕٕ\ٔابو زكرٌا بن شرف النووي,  روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن,  8٘
  .ٕٓٓ\ٔٔالوافً , عبد الغنً الماضً,  9٘
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عرق ال ٌتداركن اما بل بحٌثوطال سهوا  (_ السجودالركوع )صالته 

فال تفٌد من المسجد فان الصالة تبطل واما مع العمد واما بالخروج 

لم تكبٌرة االحرام فان الصالة  البطالن وان كان المترون من االركان 

اال بتكبٌرة االحرامتنعمد سواء عمدا او سهوا الن الصالة ال تنعمد 
ٙٓ
. 

غٌر تكبٌره االحرام مثال رجل وان كان المترون او المنسً ركنا    

لام الى الركعة سجد السجود االول فً الركعة االولى  اضمالظهر ٌعلً 

فعلٌه ان  (الثانًجله بٌن السجدتٌن والسجود )ال الثانٌة ونسً ركعتٌن

فهنا بعد شروعه فً لراءة الفاتحة للركعة الثانٌة  ٌتذكر الركن المترون 

تموم ركعة ملغٌة والثانٌة ة االولى فتعتبر الركعالجرم علٌه ان ٌرجع 

والثالثة ثانٌة والرابعة ثالثة فتكون الثانٌة اولى  ممام االولى ...الخ.

ما سمط منها عمدا او سهوا بطلت  فاألركان وٌأتً بركعة اخرى 

الصالة بتركه
ٙٔ
. 

 اإلحناف لال فً ذلن  منسٌاحكم نسٌان جزء وهو لٌس ركنا  انو        

 والحنابلة
ٕٙ

من التشهد ناسٌا ولم ٌذكر اال بعد لٌامه  ولامان من صلى 

 المراءةانه ال ٌرجع ولو لم ٌشرع فً 
ٖٙ

ممصود الن ركن  وكذلن المٌام

بمٌه االجزاء اذا لم ٌذكرها ال تسمط اما اذا ذكره الجزء الذي نسٌه لبل 

 للسهو.به وال ٌسجد  ٌأتًان ٌفارق مجلسه فانه 

والمذاهب االخرى انه من ترن  والمالكٌة األمامٌة اما خامسا:_      

سبحان ربً ) نسًٌالتشهد مثال ترن او  من اجزاء  صالتهاخر جزء 

و نهض من الركوع وتذكر ان لبل ان ٌستمٌم لائما فانه ٌلزم  (العظٌم

استمم لائما حرم علٌه رجوع وعلٌه ان ٌسجد للسهو فً ان الرجوع و

انمض فً  ألنهلسالم ترن ركنا وٌكون سجوده لبل ا ألنهصالته 

صالته
ٙٗ
. 

 

 
                                                           

 .19ٔ\ٔ, مغنً المحتاج  ٓٙ
 . ٖٓٗ\ٔااللناع, أبو بكر النٌسابوري,  ٔٙ
 .8ٔ٘\ٔالفروع, دمحم بن شمس الدٌن الممدسً,  ٕٙ
 ممصود, ٌنظر: المصدر السابك نفسه.لولهم :المراءة ركن  ٖٙ
 .8ٗالمختارات الجلٌة, عبد الرحمن ٌن ناصر,  ٗٙ
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 .حكم تكلم الناسي في صالتهالمطلب الثالث:_ 

 

بٌن  على لسانه كالم الناس  ذكر ٌجريصلً لراءه او اراد الماذا      

 الفمهاء الحكم فً ذلن وفصال فٌه كاالتً:_

 

فان تكلم فً صالته ناسٌا عمدا او لاصدا استمبال  :الحنفيةقال     

على صالته ما لم ٌتكلم  لٌبنحدٌث و باستدل  الصالة
ٙ٘

بعد فدل أن ,

البناء لط  الكالم ال ٌجوز
ٙٙ

ة ال ٌصلح وفً حدٌث اخر ان هذه الصال

فٌها شًء من كالم الناس
ٙ1
. 

ان الكالم فً الصالة ناسٌا ال ٌبطل  :اما عند المالكية والشافعية   

الصالة ان كان الكالم ٌسٌرا وٌسجد للسهو فان كان كثٌرا ٌبطل 

الصالة
ٙ8
. 

اذا تكلم المصلً سهوا فً صالته بطلت صالته تماما  :الحنابلةوقال    

كان المصلً او غٌره فرضا كانت الصالة او نفال
ٙ9
. 

ٌسٌر الان  الكالم وكثٌره ولالواوا  بٌن ٌسٌر فانهم فرل :اما االمامية   

و ال ٌفسد الصالة و ٌفسدها الكالم الكثٌرمنه خطأ ,
1ٓ
. 

 الصالةامرهم ٌتكلمون فً  بداٌةلالوا ان المسلمٌن كانوا فً وكذلن    

فً حاجته كلم صاحبه بجانبه ٌحاجتهم الى الكالم ولد كان احدهم در ٌب

ٌنكر علٌهم ( ولم لم سصلى هللا علٌه واله و)سمع من النبً وكان على م

هللا عن الكالم مع المخلولٌن  بمناجاةشغل  الصالةولما كان فً ,

على صالتهم وامرهم بالسكوت  بالمحافظةوامرهم هللا تبارن وتعالى 

                                                           
 .ٙ٘ٔ\ٔعلً بن عمر الدار لطنً,  سنن الدار لطنً , ٘ٙ
 .1ٔٔ_1ٓٔ\ٔ,السرخسً, بسوطمال   ٙٙ

 .8ٕٖ_8ٖٔ\ٔمسلم بن الحجاج النٌسابوري,صحٌح االمام مسلم,  1ٙ1ٙ
 . ٘ٗٔ\1المدونة الكبرى, مالن بن أنس,  8ٙ
 . ٕٓ٘\ٔ, لمنتهى , مرعً بن ٌوسف الكرمًمطالب أولً النهى فً شرح غاٌة ا 9ٙ
 .ٕٔٙ\ٔالمٌروانً, أحمد بن غنٌم النفراوي,  الفواكه الدوانً على شرح رسالة إبن ابً زٌد 1ٓ
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 لصَّل و َٰتِ ٱ ع ل ى ح َِٰفُظوا  ): ونهً عن الكالم فانزل هللا تعالى 

ىَٰ ٱ لصَّل وَٰةِ ٱو  
( ق َِٰنِتين   لِلَِّ  و ُقوُموا   ۡلُوسۡط 

عرف 71

(رضً هللا عنهم) اهوالصحابة منها نهٌهم عن الكالم فً الصالة فانت
1ٕ
. 

 الخاتمة

 

ٌعرف النسٌان فً اللغة: بانه ترن الشًء سواء كان عمدا ام  .ٔ

ذهوال, وعرف إصطالحا:بانه امر ٌعرض للغفلة فٌصرفه عن 

 تذكر مطلوب او عن فعل امر الزم.

الدعاء.وإصطالحا: هٌا فعال والوال بٌنا ان الصالة لغة :هً  .ٕ

 خاصة تفتتح بالتكبٌر وتختتم بالتسلٌم.

كما ذكرنا ان للنسٌان الفاظ متصلة به لكنها تختلف للٌال عنه,  .ٖ

فالسهو:تزول به الصورة عن الفكر مع بمائها فً الحافظة. واما 

الخطا:عدم اصلٌة الممصود فً كل منها. واخٌرا الغفلة:فمد بٌنا 

 ان غفلة ولٌس كل غفلة نسٌان.بان كل نسٌ

ورد النسٌان فً عدة آٌات لرآنٌة ولد بٌناها ومنها اٌات تدل على  .ٗ

وجوب اداء الصالة المنسٌة عند تذكرها, وكذلن فً السنة النبوٌة 

فمد جاءت عدت احادٌث توضح وتبٌن اهمٌة الصالة واكدت على 

 وجوب اداء الصالة المنسٌة عند تذكرها.

وجوب اداء الصالة عند تذكرها فً حال نسٌها  اتفك الفمهاء على .٘

العبد,لكنهم اختلفوا فً عذر النسٌان جعلوا النوم العفلة عذرا, اما 

الشافعٌة فمالوا:ٌكون النسٌان تمصٌرا اذا كان العبد منشغال فً 

اللعب,اما الحنفٌة ففصلوا فً نسٌان الصالة الممصورة فً السفر 

ان كان لد نسً صالة  بوجوب لضاءها ركتٌن فً السفر اما

اربع فً \مفروضة فً الحظر فماتلوا بوجوب لضاؤها ر

السفر,اما االمامٌة فحكموا بوجوب اداء الصالت الفائتة على 

 الفور  وسواء كان فً ولتها او غٌره.

                                                           
 .8ٖٕسورة البمرة,آٌة: 1ٔ
 .91\ٖالمجموع فً شرح المهذب,ابو زكرٌا ٌحٌى الدٌن النووي,  1ٕ
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اما فً نسٌان  جزء من الصالة ركنا او واجبا, فمد فصل الفمهاء  .ٙ

د السهو ٌجبره ام ال, فً ذلن  وفً الترتٌب , وفٌما اذا كان سجو

 كما بٌناه بالتفصٌل فٌما سبك.

اما اذا تكلم الناسً فً صالته , فمن الفمهاء من لال بانها تبطل  .1

ومنهم من لال اذا كان الكالم للٌال ال ٌبطل الصالة بخالف الكثٌر 

 فتبطل فٌه الصالة  فٌما اذا كان الصالة فرضا او نفال .

 فهرس المصادر والمراجع

 الكرٌم. _ المرآن

 دمحم , تحمٌك , النووي شرف بن الدٌن محسن زكرٌا ابً , المجموع  .ٔ

  ٓ تٓ,د طٓد , جدة , االرشاد مكتبة , المطٌعً نجٌب

, البشاٌراالسالمٌة دار,كنعان أحمد دمحم, وحلول أسباب الشباب ازمات .ٕ

 .1ٖ,م99ٓٔ,لبنان-بٌروت

, الخلرسان تحمٌمحسن, الطوسً حسن بن دمحم جعفر ابو, االستبصار .ٖ

 . ٗط,  لبنان-بٌروت,  األضواء دار

 عبد بن هللا عبد تحمٌك, النٌسابوري ابراهٌم بن دمحم بكر ابو اإللناع .ٗ

 . هـ8ٓٗٔ, ٔط, لبنان- بٌروت, العلمٌة الكتب دار,  الجبرٌنن العزٌز

, االئمة جواد دار, الشٌرازي ملكوم ناصر, المنزل هللا كتاب فً االمثل .٘

 .مٕ٘ٓٓ, ط.د

 دار, الزبٌدي الحسٌنً مرتضى دمحم, الماموس جواهر من العروس تاج .ٙ

 .ٔط,لبنان_بٌروت,  الفكر

 رابح تحمٌك, الغرناطً ٌوسف بن دمحم,  الخلٌل لمختصر واالكلٌل التاج .1

 .م99ٗٔ, هـ1ٖٗٔ, ٔط, لبنان-بٌروت, حزم ابن دار, زرواتً

 عبود باسل دمحم تحمٌك,الجرجانً علً بن دمحم الحسن ابو, التعرٌفات .8

 . م91ٔٔ, ط.د, لبنلن-بٌروت, العالمٌة الكتب دار, السعود

 الرحمن عبد بن الحً عبد بن دمحم, الموطأ على الممجد التعلٌك .9

 - هـٕٙٗٔ, دمشك, الملم دار, الندوي الدٌن تمً تحمٌك, االنصاري

 .مٕٓٓ

 بن ٌاسر تحمٌك, السمعانً دمحم بن منصور مظفر ابو, المرآن تفسٌر .ٓٔ

 . م991ٔ- هـ8ٔٗٔ, ٔط, السعودٌة-الرٌاض, الوطن دار, ابراهٌم
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 ناصر بن الرحمن عبد, المنان كالم تفسٌر فً الرحمن الكرٌم تفسٌر .ٔٔ

 مؤسسة, اللوٌحك معال  بن الرحمن عبد تحمٌك,  السعدي هللا عبد بن

 . مٕٓٓٓ,  هـٕٓٗٔ, ط.د, الرسالة

 , االسالمٌة المكتبة , النووي , المفتٌن وعمدة الطالبٌن روضة .ٕٔ

 ٓ م 99ٔٔ=  هـ ٕٕٗٔ , ٖ ط , لبنان – بٌروت

 عبد حسن تحمٌك, لطنً الدار عمر بن علً, لطنً الدار سنن .ٖٔ

 .ت.د, الرسالة مؤسست, حزم ابن ط. حزم ابن دار, شلبً المنعم

 ابو تحمٌك, السجستانً االشعث بن سلٌمان, داود ابً سنن شرح .ٗٔ

- هـٕٓٗٔ, الرٌاض, الرشٌد مكتبة, المصري ابراهٌم بن خالد المنذر

 .م999ٔ

 ابن دار , البخاري اسماعٌل بن دمحم هللا عبد ابن , البخاري صحٌح  .٘ٔ

  ٓ م8ٕٓٓ  -   هـ9ٕٗٔ ,ٔط , للطباعة حزم

 ,ٔط , باألزهر المصرٌة المطبعة , النووي بشرح مسلم صحٌح  .ٙٔ

  ٓ م9ٖٓٔ ـ هـ9ٖٗٔ

, الكشمٌري شاه انور دمحم, الترمذي سنن شرح فً الشذي العرق .1ٔ

 .مٕٗٓٓ- هـٕ٘ٗٔ, العربً التراث دار, شاكر محمود تحمٌك

 حسن اللطٌف عبد تحمٌك, نظام الشٌخ موالنا الهمام, الهندٌة الفتاوى .8ٔ

 . ٕط, لبنان-بٌروت, العلمٌة الكتب دار,  الرحمن عبد

 دار, الفوش ٌوسف تحمٌك, الشوكانً علً بن دمحم,  المدٌر فتح .9ٔ

 . هـٗٔٗٔ, ٔط, لبنان-بٌروت, المعرفة

 عبد بن هللا عبد تحمٌك, الممدسً الدٌن شمس مفلح بن دمحم, الفروع .ٕٓ

 .مٖٕٓٓ, هـٕٗٗٔ, ٔط, المؤٌد دار,الرسالة مؤسسة, المحسن

 تحمٌك, مغنٌة جواد أبو دمحم(, السالم علٌه)الصادق جعفر االمام فمه .ٕٔ

 .ط.د, ت.د,لبنان-بٌروت, الثمافٌة المظفر, الكاشانً الساوٌز عباس

 غنٌم بن احمد,  المٌروانً زٌد ابن رسالة شرح على الدوانً الفواكه .ٕٕ

 . لبنان-بٌروت, العلمٌة الكتب دار,  العلً دمحم الوارث تحمٌك, سالم بن

 دمحم الخٌر الدٌن شمس, الشفٌع الحبٌب على الصالة فً البدٌع المول .ٖٕ

 . ط.د, ت.د, للتراث الرٌان دار,السخاوي الرحمن عبد بن

, التهاونً الفارولً صابر دمحم بن حامد دمحم, الفنون إصطالح كشاف .ٕٗ

 .م99ٙٔ, ٔط,بٌروت,ناشرون لبنان مكتب, دحروج علً تحمٌك
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 دمحم بن عمرو الماسم ابو, التنزٌل حمائك غوامض عن الكشاف .ٕ٘

- بٌروت, العربٌة الكتب دار, معوض دمحم علً تحمٌك, الزمخشري

 .ت.د, ٖط,لبنان

, المصري دمحم تحمٌك, الكفوي موسى بن اٌوب البماء ابو, الكلٌات .ٕٙ

 .م998ٔ- هـ9ٔٗٔ, لبنان- بٌروت, الرسالة مؤسسة

 دمحم تحمٌك, الدمشمً الغنٌمً الغنً عبد,   الكتاب شرح فً اللباب .1ٕ

 . ط.د, ت.د, لبنان-بٌروت, العلمٌة المكتبة, الحمٌد عبد الدٌن محً

 دار, منظور ابن الفضل أبو علً بن مكرم بن دمحم,  العرب لسان .8ٕ

 . م991ٔ, هـٗٔٗٔ, لبنان- بٌروت,  صادرة

 مصطفى سعٌد تحمٌك, السرخسً احمد دمحم بكر ابو,  المبسوط .9ٕ

 . م989ٔ,  هـ9ٓٗٔ, ٔط,لبنان-بٌروت, العلمٌة الكتب دار, دٌاب

, الحسٌنً أحمد تحمٌك, الطرٌخً الدٌن فخر,  البحرٌن مجمع .ٖٓ

 .ت.د, ط.د, لبنان_ بٌروت

 تحمٌك, النووي الدٌن ٌحٌى زكرٌا ابو,المهذب شرح فً المجموع .ٖٔ

 . ت.د, ط.د,  لبنان-بٌروت, الكتب عالم دار, نجٌب دمحم

, السعدي هللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد, الجلٌة المختارات .ٕٖ

 .ط.د, ت.د,  االزهر االمام مكتبة

 هـٕٖٗٔ,السعودٌة االولاف وزارة,  انس بن مالن, الكبرى المدونة .ٖٖ

 . 

 بن هللا عبٌد الحسن ابو, المصابٌح مشكاة شرح فً المفاتٌح مراعات .ٖٗ

 هـٗٓٗٔ, ٖط, العلمٌة البحوث دار, كفوري المبار السالم عبد بن دمحم

 .م98ٗٔ -

 علً بن دمحم بن احمد الكبٌر, الشرح غرٌب  فً المنٌر المصباح .ٖ٘

 ,ٕط , المعارف دار , الشناوي العظٌم عبد تحمٌك , الفٌومً الممري

   ٓ( تٓد)

 بن ٌوسف بن مرعً, المنتهى غاٌة شرح فً النهى أولً مطالب .ٖٙ

, العلمٌة الكتب دار, االسٌوطً دمحم ابو تحمٌك, الكرمً بكر ابً

 . لبنان-بٌروت

 بن دمحم الدٌن شمس , المنهاج الفاظ معانً معرفة الى المحتاج مغنً .1ٖ

 بٌروت , المعرفة دار , عتابً خلٌل دمحم به اعتنى , الشربٌنً الخطٌب

 ٓ م991ٔ - هـ8ٔٗٔ , ٔط , لبنان -
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, االصفهانً الراغب دمحم بن الماسم أبو, المرآن غرٌب فً المفردات .8ٖ

 . هـٕٔٗٔ, ٔط, دمشك, الملم دار, الداودي عدنان صفوان تحمٌك

 المجلس,  االزهر علماء من لجنة, الكرٌم المرآن تفسٌر فً المنتخب .9ٖ

 هـٙٔٗٔ, 8ٔط,  مصر, االهرام مؤسسة, االسالمٌة للشؤون االعلى

 .م991ٔ,

, االسالمٌة والشسؤون االولاف وزارة,  الكوٌتٌة الفمهٌة الموسوعة .ٓٗ

 . م99ٓٔ,  هـٓٔٗٔ, الكوٌت,  السالسل ذات, ٔط

 العباس ابً بن دمحم الدٌن شمس,المنهاج شرح الى المحتاج نهاٌة .ٔٗ

 .مٖٕٓٓ- هـٖٗٗٔ,االخٌرة ط,بٌروت,  الفكر دار, الرملً

 علٌه) المؤمنٌن امٌر مكتبة, الماضً الغنً عبد الفتاح عبد,  الوافً .ٕٗ

 , اصفهان( , السالم

 الواحدي دمحم بن علً الحسن ابو, العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز .ٖٗ

, بٌروت-دمشك, الملم دار, داوودي عدنان صفوان تحمٌك, النٌسابوري

 . هـ٘ٔٗٔ, ٔط


