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 211: التىبةسىزة 
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 إهداء
 

تزبٍتً عهى مجٍم اخلصال يف سبٍم إىل مه بذل كم جهده      
 وانرتقً حنى انكمال...

حىت هذه  إىل مه غزس يف قهبً بذة انعهم وحمبت أههه وما سال ٌتعاهدها    
 ..انهحظت .

 واندي انفاضالن انكزميان   
 
 .. انثمزة مه مثار غزسكماإنٍكم هذه   
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 شكز وعزفان
 

عمى نعسو العطيسة، وآالئو الجديمة، عمى أن مغَّ وضاىخا وباششا الحسج هلل أواًل وآخخًا، 
 :عمي بإتسام ىحه الخسالة السباركة، واعتخافًا بالجسيل؛ أتقجم بالذكخ الجديل

أوال: لجولة الدػدان الذقيقة التي أتاحت ألبشائيا مغ الجول العخبية الذقيقة أن يتمقػا 
 ا السباركة.العمع في جامعاتي

قبػل ب تفزل، والحي عمي أحسج بابكخ :لفزيمة الجكتػر العديد ثع الذكخ مػصػل
 التي ساىست فياإلشخاف عمى رسالتي، فأفادني بسمحػضاتو السيسة، وإشاراتو السفيجة، 

 .حمة، فجداه هللا خيخاً أحدغ إخخاج ىحه الخسالة في 
لجشة السشاقذة الكخام، لتفزميع بقبػل م بخالز الذكخ والتقجيخ ألعزاء كسا أتقج

 السشاقذة ليحه الخسالة والحكع عمييا، وىسا: 
 )مشاقذًا داخميًا(    عبجهللا أبػ بكخ عبجهللا                                الجكتػر: 
 )مشاقذًا خارجيًا(   عبجالحسيج دمحم أحسج فقيخي                             والجكتػر
فػتشي أن أشكخ ىحه الجامعة السباركة، جامعة القخآن الكخيع والعمػم اإلسبلمية كسا ال ي

 التي ذلمت الرعاب لصبلب العمع، مسثمة بخئيديا 
 أحسج سعيج سمسانستاذ الجكتػر/ األ
ومذخفيغ وإدارييغ، وأشكخ كل  أساتحةأشكخ القائسيغ عمى إدارة ىحه الجامعة مغ كسا      

 عمى إتسام ىحه الخسالة...جداىع هللا خيخًا جسيعًا... مغ كان لو يج في إعانتي
 وصمى هللا عمى نبيشا دمحم وآلو وصحبو أجسعيغ...
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 ص انبحثهستخم
 

نػازل أىع ركغ مغ أركان اإلسبلم العسمية وىي الربلة؛ لتبريخ  الجراسة ىحه تبحث
 يجور حػل: السكمف بالحكع الذخعي فييا، وقج كان محػر ىحه الجراسة

التعخيف بالربلة ومكانتيا في اإلسبلم، والتعخيف بالشػازل السعاصخة وأىسية التعخف  -
 عمى أحكاميا الذخعية.

وىااي: مدااائل اسااتخجام مكبااخات الرااػت، وحكااع األذان  ،أحكااام نااػازل األذان بيااان  -
 ، واإللدام بػقت محجد بيغ األذان واإلقامة.السدجل واألذان السػحج

استقبال نػازل وقت الربلة، ونػازل لربلة، واشتسمت عمى بيان أحكام نػازل شخوط ا -
 مكان الربلة. ونػازلأشياء في الربلة، ونػازل حسل القبمة، 

بيان أحكام نػازل صفة الربلة والجساعة، واشتسمت عماى كيفياة الرابلة فاي الصاائخة  -
والقصااار والداايارة، وصاابلة أصااحاب الكخاسااي، ونقاال الراابلة عبااخ مكبااخات الرااػت 

لئلمااام،  الخارجيااة، واسااتخجام صااجت الرااػت فييااا، ومتابعااة مااغ ىااػ خااارج السدااجج
  وقخاءة اإلمام مغ السرحف االلكتخوني والجػال.

ومشيا: جػاز االعتساد عمى التقػيع وعمى الداعات  تع الباحث رسالتو بأىع الشتائجوخ 
، في تحجيج القبمةعمى األجيدة الحجيثة الستصػرة و االلكتخونية في تحجيج وقت الربلة، 

 :وأىسيا ،ن عجدًا مغ التػصياتو ..، كسا د وكخاىة قخاءة القخآن مغ الجػال أثشاء الربلة
 التػجو نحػ بحث الشػازل السعاصخة في شتى السجاالت مغ مشطػر شخعي.

 
 وهللا السػفق واليادي إلى سػاء الدبيل..
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Research Extract 
 

This study discusses one of the most important and practical pillars of 
Islam, which is prayer. It aims to indicate ther recent issues of prayer. 
Hence the essence of the study focuses on the following points: First, 
the  definition of prayer and it's status in Islam, as well as the modern 
issues. Second, the explanation of praying call including the use of 
loud speakers , the recorded praying call and the unified praying call as 
well as respecting the precised time between the call of praying and 
making prayer. Third , The indication of the condition of prayer 
involving the time of prayer, following kabla, carrying stuff during 
praying and the place for praying. Fourth , the explanation  of the 
characteristics of prayer which includes: the way of praying in the 
airplane, train,car and people who use chairs. Also,the  recent issues of 
using loudspeakers to reach the call of  praying to people outside the 
mosque .moreover,the use of electronic quran and mobile phones 
during prayer as a way of following  lmam . Finally the researcher 
concludes his reasearch by giving findings and recommendations 
involving:the importance of making other reaesrches about the 
modern issues in different  domains with reference to the religious 
side. 

Allah is the guide to the right path. 
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 قدمةم
 

رب العالسيغ، والربلة والدبلم عمى أشخف األنبياء والسخسميغ سيجنا هللا الحسج     
 محساج وعمى آلو وصحابتو أجسعيغ.

 
 أما بعج:  
في ىحا الكػن تبجل األحػال وتغيخ الطخوف، فمكل عراخ أدواتو هللا فإن مغ سشغ  

ووسائمو، ولكل أىل زمان عاداتيع وأعخافيع الخاصة، وقج تسيد ىاحا العراخ عاغ العرػر 
مجاالي العمػم  الدابقة بالتصػر السادي الكبيخ الحي شسل كافة نػاحي الحياة، وبخاصاة في

سػاء في عبادتو أو  ،لمسدمع نػازل ججيجةفيو حجث إال وييػم  يسخ ال يكادوالتكشػلػجيا، و 
في معاممتو؛ مسا يجعػه لمبحث عغ الحكع الذخعي فييا، وعغ الصخيقة السذخوعة لمتعامل 

 معيا.
ولسا كانت الربلة أىع األركان بعج الذيادتيغ، وتتكخر في يػم السدمع وليمتو مخارا؛   

أردت أن أدلي بجلػي في جسع الشػازل التي قج تعخض لمسدمع في صبلتو؛ لسديذ الحاجة 
 إلى معخفة أحكاميا، وأسسيت ىحا البحث: 

 –نوازل الصالة المعاصرة دراسة فقهية مقارنة  -
 
 موضوعأهمية ال : 

 في األمػر التالية:  سػضػعال يسكغ أن أجسل أىسية  ىحه
أنو مػضػع يشاقر نػازل أىع ركغ مغ أركان اإلسبلم بعج الذيادتيغ، والتياون      -8

 بيحا الخكغ خصخ عمى إيسان السؤمغ.
 أن فيو رفعا لمحخج عغ السدمع، وتبرخة لو بكيفية التعامل مع كل نازلة.      -7
كسال الذخيعة واستيعابيا لجسيع السدتججات والشػازل، وأنيا شخيعة أنو ُيطيخ      -4

 صالحة لكل زمان ومكان، بل ال يرمح زمان وال مكان اال بيا.
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  :أهداف الموضوع 
 تبريخ السكمف بالحكع الذخعي في ىحه الشػازل، وكيفية التعامل معيا. -1
ج عالج ىحه ربط الشاس بالفقو اإلسبلمي السدتسج مغ الػحييغ، وبيان أنو ق -2

 القزايا السدتججة، لربلحيتو لكل زمان ومكان.
إضيار دور العمساء في معالجة ما استجج مغ األمػر في السجتسع، فيخجع  -3

 العامي إلييع عشج حرػل اإلشكال لقػلو: " فاسألػا أىل الحكخ إن كشتع ال تعمسػن".
 
 سباب اختيار الموضوعأ : 

 :السػضػع ما يمي سباب التي دفعتشي لمبحث في ىحاأىع األ
يشااااقر ناااػازل أىاااع ركاااغ ماااغ أركاااان اإلسااابلم بعااااج  فاااي كػناااوأىسياااة السػضاااػع  -8

 ، كسا سبق.الذيادتيغ
 قمة الجراسات التي تحجثت بتفريل عغ نػازل الربلة.  -7
 ، لبياااانرغبتاااي فاااي دراساااة الشاااػازل السعاصاااخة وتشديااال األحكاااام الذاااخعية عميياااا -4

 صبلحية ىحه الذخيعة لكل زمان ومكان.
 
  عملي فيهمنهج البحث و : 

السشيج االستقخائي ىػ:  -بحدب ما أمكغ  –في ىحا البحث  وتاعتسجالسشيج الحي     
 و)السشيج السقارن(  االستشتاجي

 : وأما عسمي في ىحا البحث فيتمخز فيسا يمي
جسع وتختيب وتحميل السادة العمسية مغ كتب فخوع الفقو، ومغ الكتابات التي  -8

 البحث السختمفة.تعخضت لسػاضيع 
بيجف الػصػل  -نػازل الربلة  -إعسال األصػل والقػاعج الفقيية وتشديميا عمى  -7

 إلى معخفة الخاجح مغ أحكاميا؛ وذلظ مغ خبلل السشاقذة العمسية ألقػال العمساء فييا.



 ي

 

تػثيق السرادر: وذلظ بحكخ اسع السرجر كامبل في أول مخة يخد فييا، ثع   -4
السصبعة، ثع الصبعة، ثع سشة الصبع، إال في حالة عجم وجػد  السؤلف، ثع السحقق، ثع

 شيء مغ ىحه السعمػمات أو بعزيا.

 عدو اآليات القخآنية بحكخ اسع الدػرة ورقع اآلية. -3
، والحكع عمى األحاديث خارج الرحيحيغ مغ كبلم أئسة اديث الشبػيةتخخيج األح -5

 .الحجيث
ي البحث، ويقترخ فييا عمى عسل تخاجع مخترخة لؤلعبلم الحيغ يخد ذكخىع ف -6

 االسع والػصف وسشة الػفاة وأشيخ السؤلفات. 
 وسػف أستثشي مغ األعبلم في بحثي ىحا: 

والعذخة السبذخيغ بالجشة مغ صحابة رسػل هللا صمى هللا عميو  ،الخمفاء الخاشجيغ  - أ
 .؛ لكسال شيختيع، وأميات السؤمشيغوسمع

 الدشغ والسدانيج غالبًا.مخخجي األحاديث كالبخاري ومدمع وأىل   - ب
 غ.يخ العمساء السعاص  - ت

الػاردة في البحث عمى حدب تختيبيا في  لآلياتفيخس و  ،خس لمسػاضيععسل في -7
ولؤلعبلم ولمسرادر الػاردة في البحث عمى حدب الحخوف ؤلحاديث فيخس لو  السرحف،

 .األبججية
     :محددات البحث 

 نػازل األذان واإلقامة،سأقرخ بحثي في مػضػع نػازل الربلة السعاصخة عمى      
؛ دون التعخض لسدائل الصيارة فإنيا وإن وصبلة الجساعةشخوط الربلة وصفتيا ونػازل 

كانت متعمقة بالربلة باعتبارىا شخشا مغ شخوشيا؛ إال أن الفقياء يفخدون ليا بابا مدتقبل 
عجدا مغ السعاصخيغ قج تحجثػا عغ نػازل الصيارة باستقبلل، بل  يدبق باب الربلة، وألن

 أفخد بعزيع ترشيفا في ذلظ.
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  :الدراسات الدابقة 
نػازل العبادات، عبجهللا بكخ أبػ زيج، رسالة دكتػراة مغ جامعة اإلمام دمحم بغ  .8

 إال عمى خصة بحثيا. -بعج بحثي عشيا-سعػد، وىحه الخسالة لع أقف 

ومغ خبلل الشطخ في ىحه الخصة فإنشا نجج أنو درس أبػاب العبادات كميا، وعقج الباب  
الثاني لمقزايا السعاصخة في الرمػات، ووضع لو تسييجا عغ الربلة وخسدة فرػل، 

، ومغ خبلل عشاويغ أبحاث ىحه الفرػل فإنو لع يدتػعب جسيع ما أوردتو في ىحا البحث
ة، وال صبلة حامل القدصخة وحامل الصفل الحي يمبذ حيث لع يبحث مدائل ستخ العػر 

 .حفاضة، وال استئجار الكشائذ لمربلة فييا، وال صبلة أصحاب الكخاسي، وغيخ ذلظ
الشػازل الفقيية وأحكاميا في الصيارة والربلة، باسع القخافي، رسالة عمسية مقجمة  .7

وىحه الخسالة أيزا لع  لشيل درجة الساجدتيخ في الفقو مغ جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد.
 إال عمى خصة بحثيا.  -بعج بحثي عشيا-أقف 

ومغ خبلل الشطخ في ىحه الخصة فإنشا نجج أنو قدع الخسالة إلى مقجمة، وثبلثة أبػاب، 
وخاتسة، وخرز الباب الثالث لمحجيث عغ نااااااػازل الرااابلة، وقدسو إلى عذخة فرػل 

الفرػل فإنو لع يدتػعب جسيع ما أوردتو في ىحا عذخة، ومغ خبلل عشاويغ أبحاث ىحه 
التي أوردتيا في نػازل األذان واإلقامة، ولع  ؛ حيث لع يتعخض لكثيخ مغ السدائلالبحث

يحكخ شيئا مغ نػازل حسل أشياء في الربلة، وال نػازل مكان الربلة، وال صبلة حامل 
، وال صبلة أصحاب القدصخة وحامل الصفل، وال صفة الربلة عمى الصائخة والقصار

 .الكخاسي، وغيخىا
فقو الشػازل في العبادات، لمجكتػر خالج بغ عمي السذيقح، وىػ عبارة عغ تفخيغ  .4

لتدجيل صػتي لجورة عمسية في جامع الخاجحي بالقريع، عخض فييا الذيخ بعس الشػازل 
ة الستعمقة بالعبادات، وذكخ مجسػعة قميمة مغ الشػازل في الربلة؛ كالبػصمة، وصبل

 الصائخة، وصبلة حامل القدصخة. 
فقو الشػازل، دراسة تأصيمية تصبيقية، لمجكتػر دمحم بغ حديغ الجيداني، وىي  .3

مجسػعة في أربع مجمجات، تشاول الباحث فييا كثيخا مغ الشػازل في شتى أبػاب الفقو، بجأ 
عبارة عغ بشػازل العقيجة ثع تبلىا بالصيارة، وىكحا حتى ختسو باألحكام العامة، وىي 
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دراسة فقيية تأصيمة، وليحا لع يقارن السرشف فييا بيغ أقػال السحاىب، ولكغ إن وجج قػال 
قجيسا ذكخه، إال فغالبا ما يعتسج عمى قخارات السجالذ، وفي نػازل الربلة بجأ بشػازل 
الػقت، ولع يتصخق إال لحكع العسل بالبػصمة، وأوقات الربلة في البمجان التي يصػل 

وأحكام صبلة الصائخة، ثع انتقل الى نػازل السداجج واألذان والخصبة، ولع يحكخ مغ  نيارىا،
 نػازل الخصبة اال الخصبة عبخ مكبخات الرػات، ثع تكمع عمى نػازل الدفخ.

 :خطة البحث 
 وأربعة فرػل وخاتسة.صسست البحث عمى مقجمة 

 المقدمة:
 الدابقة.وفييا تشاولُت سبب أىسية السػضػع وأىجافو واألبحاث 

 :ي(تمهيدفصل األول )الال
  وفيو مبحثان:

 السبحث األول: تعخيف الربلة 
 السبحث الثاني: تعخيف الشػازل السعاصخة. 

 :: نوازل األذان واإلقامةثانيصل الالف
  ثبلثة مباحث:  فيوو 

 السبحث األول: استخجام مكبخات الرػت لؤلذان واإلقامة والربلة.
 السدجل والسػحج.السبحث الثاني: األذان 

 السبحث الثالث: اإللدام بػقت محجد بيغ األذان واإلقامة.
 : النوازل في شروط الصالة:لثالفصل الثا  

 وفيو خسدة مباحث: 
 : نػازل الػقتالمبحث األول: 

 وفيو مصمبان:
 السصمب األول: االعتساد عمى التقػيع وعمى الداعات اإللكتخونية في تحجيج الػقت.

مغ يدتسخ الشيار أشيخا أو الثاني: صبلة مغ يصػل عشجىع الشيار أو العكذ، و السصمب 
 العكذ.
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 : نػازل القبمة: المبحث الثاني
 وفيو ثبلثة مصالب: 

 في معخفة القبمة. -كالقػقل–السصمب األول: االعتساد عمى األجيدة الحجيثة 
 وبيغ السحاريب القجيسة.السصمب الثاني: االختبلف في تحجيج القبمة بيغ الػسائل الحجيثة 

 السصمب الثالث: استقبال القبمة لسغ كان بالصائخة أو الديارة أو القصار.
 : نػازل ستخ العػرة: المبحث الثالث

 : ثبلثة مصالبوفيو 
 السصمب األول: الربلة بالثياب التي فييا صػرة.

 الثاني: صبلة السخأة في البشصال.السصمب 
 سبلبذ الزيقة.السصمب الثالث: الربلة في ال

 : نػازل حسل أشياء في الربلة: المبحث الرابع
 وفيو ثبلثة مصالب:

 السصمب األول: صبلة حامل القدصخة.
 السصمب الثاني: حسل الصفل الحي عميو حفاضة.

 ب الثالث: حسل الجخان في الربلة.السصم
 : نػازل مكان الربلة: المبحث الخامس

 مصالب: أربعةوفيو 
 الربلة في الجور الثاني ونحػه.: ألولالسصمب ا

 : الربلة في الحجائق التي تخوت بسياه الرخف الرحي.نيالسصمب الثا
 : استئجار الكشائذ والسعابج الكفخية لمربلة فييا.ثالثالسصمب ال
 : وضع خصػط عمى الفخش ونحػىا لتدػية الرفػف.خابعالسصمب ال
 : النوازل في صفة الصالة والجماعة:رابعالفصل ال

 وفيو ستة مباحث: 
 السبحث األول:  كيفية الربلة في الصائخة والديارة.

 السبحث الثاني:  صبلة أىل الكخاسي.



 ن

 

 السبحث الثالث: رفع الربلة بسكبخات الرػت الخارجية.
 السبحث الخابع: استخجام صجت الرػت في األذان واإلقامة والربلة  

 .والتمفاز رػت أو مغ السحياعالسبحث الخامذ:  الربلة خمف اإلمام بسكبخات ال
 السبحث الدادس: قخاءة اإلمام مغ السرحف اإللكتخوني ومغ الجػال.

 
   :خاتمة

 وتتزسغ أىع الخبلصات واالستشتاجات والتػصيات.


