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   أرن اة وأه ااب ااة

  

ا   

هتدف إلى التعرف   )هذه الدراسة الموسومة بـــــ (اضطراب الذاكرة وأثره على أركان الصالة

وبيـان بعض المســـــائـل الفقهيـة التي يحتـاج إليهـا ،�على أثر هـذا المرض على المصـــــاب

اب الصــــالة د اشــــتمـل هـذا البحـث ،�المصــــاب يف ـب ة  - مقـدمـةعلى وـق حوت على أهمـي

ــدو،�-الموضــــوع  �تمهي ــه التذكرت ف، ،� تعريف االضــــطراب -عريف بمفردات العنواني

:�األول،�ومطلبين،�والصــــالة،�والركن،�والتعريف المرـكب الضــــطراب اـلذاكرة،�واـلذاكرة

ه  ات اـلذاكرة -حقيـقة اـلذاكرة نـبذة عنذكرت فـي �وأنواع اـلذاكرة،�مكوـن وأنواع اضــــطراب  ،

 .�وأسباب اضطراهبا،�اضطراب الذاكرةوأعراض ،�الذاكرة

 .�ذكرت فيه أثر اضطراب الذاكرة على أركان الصالة:�لثاينالمطلب ا

 .�والتوصيات،�وأخيراً الخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها

 .النسيان  –الصالة  –أعراض  –أركان الصالة  -اضطراب الذاكرة الكلمات المفتاحية:
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 :

 : 

The present study entitled "Memory Disorder and its impact on 
the Pillars of Prayer"  
 It aims at identifying the impact of this disease on the afflicted 
person and clarifying some jurisprudence issues which an afflicted 
person needs to be aware of in Prayer’s Chapter. This Research 
includes an Introduction which addressed the importance of the 
subject of this Research، a Preamble، in which I defined the parts 
of the above title، (definition of disorder، memory and compound 
definition of memory disorder، pillar، prayer، and two Quests، the 
First Quest: I mentioned a brief definition of the realty of memory، 
memory components، types of memory، types of memory 
disorder، symptoms of memory disorder and reasons for memory 
disorder.  
The Second Quest: in which I addressed the impact of memory 
disorder on the pillars of prayer.  
And finally، the Conclusion in which I mentioned the most 
significant outcomes I have reached، in addition to 
Recommendations. 
  
Keywords: memory disorder - pillars of prayer - symptoms - prayer 
- forgetfulness.  
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   أرن اة وأه ااب ااة

ا  

ا محـمد وعلى آله وصــــحـبه أجمعين ،�الحـمد هللا رب الـعالمين وصــــلى اهللا وســــلم على نبيـن

 :�وبعد

فما هناك بقعة من البقاع ،�دوث يف العالماألمراض الشـــائعة الحفإن اضـــطراب الذاكرة من 

 .�إال وهبا نسبة مهمة من اإلصابة به

ليعرف المريض ؛�فيه بأن األمور الطارئة على المكلف تحتاج إلى حكم شرعي  كال شومما  

:�هي؛� والتي يـجب تعلمـها،� وأول ـهذه األحـكام بـعد الطـهارة،�األحـكام الشــــرعـية المنوـطة ـبه

كرة يتعرض ألمور تتعلق بصـالته لم يتعرض لها ضـطراب الذافالمصـاب با،�أحكام الصـالة

 .�قبل اإلصابة غالب�

إذا كان  –ومن المعلوم بأن الشــيء الطارئ يكون مثاراً للســؤال ســواء كان من قبل المريض 

بـحث  لذلك جعلت هذا ال؛�أو القائمين على رعايته،�أو من قبل أهله،� -يف مرحلة اإلدراك

 .�نوطة به يف باب الصالةحكام الشرعية المهمة المبيان� لمعرفة بعض األ

ـ يف كونه  الصـالة»على أركان   وأثره الذاكرة اضـطراب«:� تتمثل أهمية دراسـة:� أ ارا

ومعرفة ،�الذي يتطلب منا التصـور الصـحيح لهذا المرض،�من األمور الطارئة على المكلف

 .�الصالة المكلف يف جانب تطبيق أحكامأعراضه التي تؤثر على 

ا �:تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة على األسئلة التالية �:  

� ؟الذاكرةما هو اضطراب  -١

ذاكرة -٢ �مـا هي أعراض اضــــطراب اـل ب تطبيق أحكـام ، التي تؤثر على المكلف يف جـاـن

 

على حالة واحدة من حيث اإلدراك، وإنما المعني بالبحث هنا من لم  ليسو أنوه هنا بأن مضطربي الذاكرة 

).   ١٩يسقط عنه التكليف، وسيأيت مزيد بيان لهذا األمر يف مدخل المطلب الثاين، ص: (
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�؟الصالةأركان 

يف باب أركان  اضــــطراب الذاكرةما هي أهم األحكام الشــــرعية المنوطة بالمصــــاب ب -٣

�؟ةالصال

اف امنها،�يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من األهداف والغايات:�أ�:  

.� معرفة حقيقة اضطراب الذاكرة -١

معرفة األعراض التي تؤثر على المصــــاب باضــــطراب الذاكرة يف جانب تطبيق أحكام  -٢

.�شروط الصالة

.�ةيف باب أركان الصال باضطراب الذاكرةاألحكام الشرعية المنوطة بالمصاب بيان  -٣

ـت اراـمن خالل اطالعي والبحث يف مركز الملك فيـصل للبحوث والدراـسات :� ا

والتـصفح عرب ـشبكة المعلومات لم  ،�ومكتبات أخر،�ومكتبة الملك فهد الوطنية،�اإلـسالمية

كجزئية ،�على أركان الصــــالةوأثره وهي اضــــطراب الذاكرة ،�أجد بحث� درس هذه الجزئية

،�األحكام الـشرعية المهمة المنوطة به يف باب الصـالةج إليه المصـاب من فقهية تبين ما يحتا

ــه من التعريف ـباـلذاكرةإنـما الموجود ـما يتعلق  ا يعرتيـها،�وذكر أنواعـها،�ـبالمرض نفســ ،�وـم

وأثبتها ،�وقد اســـتقيت منها يف المطلب األول،�لكنها تختص بعلم النفس،�وهي كتب مفيدة

 .�يف قائمة المصادر

ا �:المنهج الذي تقوم عليه هذه الدراسة على النحو اآليت�: 

من خالل محاولة التتبع واالســتقصــاء لما ،�المصــادر األصــيلةجمع المادة العلمية من  -١

.�كتب يف موضوع الدراسة

.�توثيق أقوال الفقهاء وأدلتهم من مراجعها األصيلة -٢
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   أرن اة وأه ااب ااة

ــألة  -٣ ــع  –أبحث المسـ ــتقاال المنهج على يعتمد بحث�  – البحث موضـ ،� التحليلي رائيسـ

 .� الفقهاء مذاهب بين والمقارن

ا  �:  

 :�وتفصيلها على النحو اآليت،�وخاتمة�،ومطلبين،�وتمهيد،�البحث إلى مقدمةوقد قسمت 

ــابقة،�وأهدافه،�وقد حوت على أهمية الموضـــوع:�المقدمة:�أوالً  ــات السـ ومنهج ،�والدراسـ

 .� البحث

 .�وفيه خمسة فروع،�ت العنوانبمفردا التعريفوذكرت فيه :�التمهيد:�ثاني�

 .� االضطرابتعريف :�الفرع األول

 .� تعريف الذاكرة:�الفرع الثاين

 .� التعريف المركب الضطراب الذاكرة:�الفرع الثالث

 .� تعريف الركن:�الفرع الرابع 

 .�تعريف الصالة:�الفرع الخامس

 .�مسة فروعه خوفي،�حقيقة اضطراب الذاكرة:�المطلب األول:�المطلبان:�ثالث�

 .�مكونات الذاكرة:�الفرع األول

 .�أنواع الذاكرة:�الثاينالفرع 

 .� أنواع اضطراب الذاكرة:�الفرع الثالث

 .� أعراض اضطراب الذاكرة:�لرابع الفرع ا

 .�أسباب اضطراب الذاكرة:�الفرع الخامس

 .�وفيه ثمانية فروع،�أثر اضطراب الذاكرة على أركان الصالة:�اينالمطلب الث

 .�مضطرب الذاكرة يصلي جالس�:�الفرع األول

 .� تكبيرة اإلحرام ال يكربمضطرب الذاكرة :�الفرع الثاين
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 .� الفاتحة ال يقرأمضطرب الذاكرة :�الفرع الثالث

 .�مضطرب الذاكرة ال يركع أو ال يسجد:�الفرع الرابع 

ــطرب الذاكرة :� الفرع الخامس ــه من الركوع والســجود أثناء االمض نتقال للركن  ال يرفع رأس

 .� اآلخر

 .�مضطرب الذاكرة يخل برتتيب أفعال الصالة:�سادسالفرع ال

 .� التشهد األخير ال يقرأ مضطرب الذاكرة:�سابع الفرع ال

 .�مضطرب الذاكرة يخرج من صالته بغير تسليم:�لثامنالفرع ا

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٧٥ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ا�:اندات ا ا .  

   ااب :�اع اول

 .�(اْضطرَب أمره) إِذا اْختَلَّ :�االختالل يَُقال:�ااب 

ـاب  ا ـ يؤدي ؛�خلل أو اضـطراب يف الوظائف البدنية أو النفسـية:� ا

.�إلى حالة مرضية

مع اة:�ااا �.  

ْكر:�اـلذاكرة لـغة كر،�وهو الحفظ للشــــيء:�ـمأخوذة من اـلذِّ كرى،�واـلذِّ ْكرةاو،�واـلذِّ نقيض ؛�ـلذُّ

 .�النسيان

ــ ؛� أســهم كثير من المختصــين بالدراســات النفســية ببيان حقيقة الذاكرة:�ااة ا

وقد وجدت تعاريف ،�والرتباطها بمعظم األنشطة النفسية التي يقوم هبا األفراد،�ألهميتها

،�وتخزينهـا،�مـةاســــتقبـال المعلو:�وهي؛�عـديـدة للـذاكرة أغلبهـا ترتكز على ثالثـة محـاور

ا اريف،�واســــرتجـاعـه ه أشــــملـها ،�ـلذا اقتصــــر على تعريف واـحد من ـهذه التـع يظهر لي أـن

الـذاكرة هي الـدراســـــة العلميـة لعمليـات اســــتقبـال المعلومـات :�وهو اآليت،�وأوضــــحهـا

 .�واستعادهتا وقت الحاجة،�وخزهنا،�وترميزها

 

) مادة: ضرب، تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ٥٤٤/ ١انظر: لسان العرب البن منظور ( 

) مادة: ضرب.٢٤٨/ ٣(

).٩٩سوعة شرح المصطلحات النفسية، د. لطفي الشربيني، ص: (مو 

) مادة: ذكر.٣٧٦/ ١١) مادة: ذكر، تاج العروس للزبيدي (٣٠٨/ ٤لسان العرب البن منظور ( 

). ١٦٧انظر: العقل البشري وتجهيز المعلومات، د. سليمان عبد الواحد، ص: ( 

)،  وانظر يف تعاريف الذاكرة: علم النفس المعريف  ١٢٩( م، ص:علم النفس المعريف، د. عدنان العتو 

)، العقل البشري، وتجهيز ٢٩الذاكرة وتشفير المعلومات، د. عصام الطيب، ود. ربيع رشوان، ص: (
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ع اة:�اااب ا ا ا�. 

؛�وتعريف الذاكرة أيضـ� لغة واـصطالح� ،�تقدم من تعريف االـضطراب لغة واـصطالح�مما  

يؤدي إلى االختالل يف عملية  ؛�فـساد يف الذاكرة:� أـضع تعريف� مركب� الـضطراب الذاكرة وهو

 .�أو استعادهتا،�أو وترميزها وخزهنا،�استقبال المعلومات

اع اا�:ا �.  

 وما تقوى به من ملك ،�الناحية القوية:�والركن،�ب األقوى من كل شـــيءالجان:�ا�،

ر قوله تعالى،�وجند وغيره ودليل ذلك قوله ،�)٣٩:�(الذاريات﴿ َفتََولَّى بُِرْكنِِه ﴾:�وبذلك ُفـسِّ

الى اه وُجنوَده ﴾:�تـع ْذـن أَخـَ ات﴿ ـف ه اـلذي تولَّى ـبه،�)٤٠:�(اـلذارـي اه وُرْكنـَ والجمع  ،�أَي أـخذـن

 .�أْرُكنأْركان و

ا ما يتم به الشيء وهو داخل فيه:�-من حيث العموم -وا�. 

 .�وال جهالً،�وال سهواً ،�وال يسقط عمداً ،�ما كان فيها:�ور اة

ع اة:�اا �.  

،� اللغة التعظيمأصـــلها يف :�وقيل،�فســـميت ببعض أجزائها،�الدعاء  االصـــالة أصـــلها  

 

)، الكشف عن أداء الذاكرة األتوبيوغرافية عند  ١٧٠ومعالجة المعلومات. د. سليمان عبد الواحد، ص: (

كلية العلوم اإلنسانية  -تلمسان -أ.د. كحلولة مراد، جامعة أبوبكر بلقايدطفى، مرضى الفصام، لكحل مص

).  ٥٥-٥٣م ص: (٢٠١١-٢٠١٠والعلوم االجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، سنة 

) مادة ركن. ١٠٩/ ٣٥) مادة ركن، تاج العروس للزبيدي (١٨٥/ ١٣انظر: لسان العرب البن منظور ( 

)، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا بن ١١٢ي بن محمد الجرجاين، ص: (ت لعلانظر: التعريفا 

).٧١محمد األنصاري، ص: (

)، وانظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاين ٣٨٥/  ١)، كشاف القناع للبهويت (٤٤١/  ١المبدع البن مفلح (  

).١/٣٤٠ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (
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:�وقيل ،�لما فيها من تعظيم الرب تعالى وتقدس؛� وســميت الصــالة المخصــوصــة صــالة

« اللهم صـل على :�ومنه،�والربكة،�والرحمة،�والتعظيم،�الصـالة يف اللغة مـشرتكة بين الدعاء

ــارك عليهم أو ارحمهم،�آل أبي أوىف » �أي ب ـــع. ا و� ــال : ــارة عن أقوال وأفع عب

 .�مختتمة بالتسليم،�بيرمفتتحة بالتك،�مخصوصة

  

ا ة:�ولااا   

  .�مت ااة:�اع اول

ثالث مراحـل يف الـذاكرة اإلنســـــانيــة تتم أثنــاء مراحـل معــالجـة  اعترب العلمــاء أن هنــالـك

ــتجابات  ،�التي تتم بين التعرض للمثيرات،�المعلومات ــبة حيالهاوتنفيذ االسـ وهي ،� المناسـ

 :�اآليت

اا ي:�وا ا  ا    

ذاكرة التي تعمـل على بقـاء المعلومـات يف  ة التي بواســــطتهـا يتم تكوين آثـار اـل وهي العملـي

ويتم يف هذه المرحلة تحول وتغير شكل المعلومات من حالتها الطبيعية التي تكون ،�الذاكرة

أي تتحول إلى شفرة لها مدلول ،� ورموز  إلى مجموعة صور،�عليها حينما تعرض على الفرد

 :�وهذه الشفرة يمكن تصنيفها إلى ما يلي،�خاص تتصل هبذه المعلومات

 

) مادة صال.٤٦٦/ ١٤ظور (بن منلسان العرب ال 

)، ومسلم: كتاب ٢/١٢٩أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب: صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة ( 

). ٢/٧٥٦الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقته (

) مادة صلو.٤٣٩/ ٣٨تاج العروس للزبيدي ( 

)، وانظر: مواهب الجليل للحطاب   ٢٢١/ ١(للبهويت)، كشاف القناع ٢٦٣/ ١المبدع البن مفلح ( 

).   ١/٤١٥)، تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي  (١/٣٧٧(
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�الشفرة البصرية -أ  الشفرة السمعية   -ب.

�الشفرة اللمسية -ج  .� الشفرة الداللة اللفظية -د.

ما ا�: ا �.

انتقلـت إليهـا من المرحلـة   تفـاظ الـذاكرة بـالمعلومـات التيوهي العمليـة التي يتم فيهـا اح

 .�وتبقى هذه المعلومات بالذاكرة لحين حاجة الفرد إليها،�السابقة

ا ع :�اا �.

 .�وهي العملية التي يتم فيها استعادة الفرد للمعلومات التي سبق أن اختزنت يف الذاكرة

ع اام�:ةااع اأم �.  

ـظم يف ـتخـزـين  الث ـن ــل ـث ـمث ــذاـكرة ـت ل واع ـل ــة أـن الث ـعريف ـعن ـث ـم ـنـفس اـل ــاء اـل ــدث ـعـلم ـتح

والذاكرة طويلة ،�والذاكرة قصـيرة المدى،�الذاكرة الحسـية:�هي،�وهذه األنواع،�المعلومات

ــها البعض،�المدى ــلة ومســتقلة عن بعض حيث تدخل ،�وهذه األنواع الثالثة مكونات منفص

ثم تنتـقل ،�ثم تخزن للمرة األولى يف اـلذاكرة الحســـــية ألـقل من ـثانـية،�ـمات الحواسالمعلو

 

)، وانظر: علم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ٣٩العقل البشري، د. سليمان عبد الواحد، ص: (  

ريف المعاصر، أنور فس المع)، علم الن١٢٧)، علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص: (٦٨ص: (

). ١٩١الشرقاوي، ص: (

)، وانظر: علم النفس المعريف، د. رافع، وعماد ٤٠العقل البشري، د. سليمان عبد الواحد، ص: ( 

)، علم النفس المعريف المعاصر،  ١٢٨)، علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص: (٦٨زغلول،ص: (

).  ١٩٢أنور الشرقاوي، ص: (

)، وانظر: علم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ٣٩بشري، د. سليمان عبد الواحد، ص: (لعقل الا  

)، علم النفس المعريف المعاصر، أنور ١٢٨)، علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص: (٧١ص: (

).  ١٩٢الشرقاوي، ص: (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٧٩ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ات لـمدة قصــــيرة ة للمعلوـم الـجة المعرفـي ــل ،�إلى اـلذاكرة القصــــيرة حـيث تتم المـع ثم تصــ

 وبياهنا كاآليت،�إلى الذاكرة الطويلة لتخزينها لوقت الحاجةالمعلومات 

ة ااا �:  

فمن ،�اـلذاكرة الحســـــية المســــتقـبل األول للـمدخالت الحســـــية من الـعالم الـخارجي ـثلتم

ــات ــال مقــدار كبير من المعلوم ــا يتم اســــتقب ــة ،�خالله وذلــك عرب المســــتقبالت الحســــي

ة �البصــــرـية(المختلـف ة، ة،�واللمســـــي ة)،�والســــمعـي ذوقـي ألف من مجموـعة من ،�والـت فهي تـت

 معلوماتيختص كل منها بنوع معين من ال،�المستقبالت

الم الخـارجي على نحو دقيق ل صــــورة الـع اـم� يف نـق ا يتم ،�تلـعب ـهذه اـلذاكرة دوراً ـه إذ ـم

ــور الحقيقية للمثيرات الخارجيةهو االنطباعات أو ا؛�تخزينه فهي تمثيل حقيقي للواقع ،�لص

 أو تغير فيه،�الخارجي دون أي تشويه

  ة ة ااز ا  

،� وتكوين الصـــورة النهائية لمثيراته،�الفائقة على نقل صـــورة العالم الخارجي تهاســـرع ١

 يساعد يف سرعة اتخاذ األنشطة الالحقةمما ؛�وفق� لعملية التوصيل العصبي

ـقدرـهتا الكبيرة على اســــتقـبال كمـيات ـهائـلة من الـمدخالت الحســـــية يف أي لحـظة من ٢

ـسرعان ما تتالـشى لى االسـتقبال فإن المعلومات  ولكن بالرغم من هذه القدرة ع ،�اللحظات

 

) بتصرف.١٣٣علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص: ( 

) باختصار يسير، وانظر: العقل البشري، د. ٥٣-٥٢م النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ص: (عل 

) . ١٧٧سليمان عبد الواحد، ص: (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٠ 

 بحيث ال تتجاوز أجزاء من الثانية،�جداً  قدرهتا على االحتفاظ محدودةألن ؛�منها

ااة ة اى

ــطة بين أنوع الذاكرة الحســية ــيرة مكانة متوس حيث تســتقبل ،�والطويلة،�تحتل الذاكرة القص

ا من   اـهت امعلوـم اهعرب فالتر  اـلذاكرة الحســـــية يف طريقـه وتقوم ،�إلى اـلذاكرة القصــــيرة االنتـب

ة  ،�برتميزـها ومـعالجتـها على نحو أولي اســـــب ــ� على اتـخاذ بعض القرارات المـن وتعـمل أيضــ

ــأهنـا ا،�بشــ ا أو التخلي عنـه ا إلى اـلذاكرة طويـلة الـمد،�من حـيث اســــتخـدامـه ــالـه ى أو إرســ

ا على نحو دائم اظ ـهب ا أ.�لالحتـف ات من خالل اـلذاكرة هنـا تكـم ال المعلوـم ل على اســــتقـب عـم

والخربات  ،�وذلك عندما تحتاج الذاكرة القصــيرة إلى المعلومات اإلضــافية؛�طويلة المدى

لذلك أطلق العديد من ؛�والتحليل للمعلومات الجديدة،�الســابقة لممارســة عمليات الرتميز

  العاملةرفيين على هذه الذاكرة اسم الذاكرة علماء النفس المع

 ة ةاه ا ز�،�:  

�أن قدرهتا االستيعابية محدودة جداً  -١ حيث ال تستطيع االحتفاظ بكم هائل من  ،

وتشير الدراسات يف  ،�والذاكرة طويلة المدى،�كما هو الحال يف الذاكرة الحسية،�المعلومات

.�الخ)...�رموز،�صور،�أرقام،�كلمات() وحدات ٩-٥هذا المجال بأن سعتها ترتاوح بين (

 

. سليمان عبد )، وانظر: العقل البشري، د٥٣-٥٢علم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ص: ( 

) . ١٧٧الواحد، ص: (

)، وعلم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ١٣٨د. عدنان العتوم، ص: (  انظر:علم النفس المعريف،  

).    ٥٧ص: (

)، وعلم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ٤٣انظر: العقل البشري، د. سليمان عبد الواحد، ص: (  

).    ٥٧ص: (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٨١ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ك  ؛�–ـثانـية  ٣٠أـهنا تســــتطيع االحتـفاظ ـبالمعلوـمات لفرتة زمنـية وجيزة ال تتـجاوز  -٢ ـلذـل

اعتـماداً على ؛�وتتـفاوت ـمدة االحتـفاظ ـبالمعلوـمات يف ـهذه اـلذاكرة،�-ســــمـيت ـبالقصــــيرة

 .�طلوبيةومستوى التنشيط للعمليات المعرفية الم،�طبيعة المعلومات التي يتم استقبالها

  ااة ط اى

والخربات التي اكتســـبها ،�الذاكرة الطويلة عبارة عن خزان يضـــم كما هائالً من المعلومات

ة،�الفرد ه المختلـف اـت �عرب مراحـل حـي المعـارف، ،� والمشــــاعر،�والحقـائق،�ففيهـا مـا يتعلق ـب

،�واألســـماء،�والتواريخ�،واألحداث،�والقصـــص،�واالتجاهات،�واألصـــوات،�والصـــور

 .�وغيرها

  ة ةاه ا زو�:  

ات -١ ا ذات ســـــعة غير محـددة بكم من المعلوـم ــل الفرد إلى ،�أـهن ل أن يصــ حـيث ال يعـق

.� وال تستطيع استقبال المزيد،�الذاكرة الطويلة ممتلئةمرحلة ما يف حياته تصبح 

حـيث تبقى المعلوـمات مخزـنة فيـها ،�خزينأـهنا تمـتاز ـبأـهنا غير مـحددة بزمن معين يف الت -٢

ــان على قيد الحياة ــتدعائها عند الحاجة ،�ما دام اإلنسـ ــمان اسـ ــرورة ضـ وهذا ال يعني بالضـ

ا ؛� عض المعلوـمات من ـهذه اـلذاكرةيصـــــعب يف الكثير من الحـاالت اســــرتـجاع ب فـقد،�إليـه

 .�أو لغياب مثير معين،�أو بسبب عوامل سوء اإلثارة،�بسبب التداخل

  .�أماع ااب ااة:�ع اا

 

النفس المعريف، د. عدنان العتوم،  )، علم٥٧انظر: علم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ص: ( 

).    ١٣٨ص: (

) ، وعلم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ١٤٣انظر:علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص: (  

).    ٦٢ص: (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٢ 

أـنه ات اـلذاكرة :�تـقدم يف تعريف اضــــطراب اـلذاكرة ـب ــاد يف مكوـن ل أو فســ ال  -خـل اســــتقـب

 .�-استعادهتاأو ،�أو وترميزها وخزهنا،�المعلومات

 :�هذا التعريف يمكن أن نستنتج منه ثالثة أنواع لالضطراب

فال يـستطيع المـصاب به من اـستقبال ،�هازينوتخ،�اـضطراب يف اـستقبال المعلومة:�اع اول

فبالتالي ال يستطيع تذكر األحداث  ،�بعد اإلصابة باالضطراب،�أو تخزين أي معلومة جديدة

ولكنه يـستطيع تذكر المعلومات التي خزهنا قبل ،�ن أو االسـتقبالالقريبة لفـشل عملية التخزي

 .�فيكون فقده للذاكرة هنا جزئية؛�اإلصابة

فيفشل المصاب به من اسرتجاع المعلومات ،�اضطراب يف اسرتجاع المعلومة:�واع ام

له  ينســــى ابتداء األحداث أو المعلومات القريبة التي حصــــلت ،�التي تم تخزينها أو حفظها

ــابة ــل يف عملية تخزين المعلومة  -بعد اإلصـ ــل قد فشـ ــع نطاق ،�-وإن كان يف األصـ ثم يتسـ

 .�ع ما تم تخزينه قبل اإلصابةالنسيان فال يستطيع أيض� اسرتجا

ع اويسـمى فقدان الذاكرة الشـامل،�أن يحصـل االضـطراب يف النوعين السـابقين:�ا�،

ويفقد ،�وتتدهور صـحته،�فينـسى أـسماء من حولهويـشتد عليه المرض ،�يصـاب به الـشخص

 .�ويصبح فاقداً ألهلية التكليف،�الذاكرة بالكلية

اع اا�:اض اةأااب ا�.  

ــطراب ذاكرته ــارت إلى اض ــخص أش ــدرت من ش إال أن هذه األعراض  ،�ثمة أعراض إذا ص

،�الفرع بعضــ� منها وســأذكر يف هذا ،�تختلف من شــخص آلخر حســب مســبب االضــطراب

 

-١٢٤علم النفس العصبي، د. ألفت حسين كحلة، ص: ( انظر: ، لالستزادة يف أنواع اضطراب الذاكرة 

كشف عن أداء الذاكرة األتوبيوغرافية عند مرضى الفصام، لكحل مصطفى، أ.د. كحلولة مراد، )، ال ١٢٧

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، سنة  -تلمسان -جامعة أبوبكر بلقايد

).  ٧٧-٧٦م ص: (٢٠١١-٢٠١٠



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٣ 

   أرن اة وأه ااب ااة

 :�وهي

فقدان (:�وتسمى،�تذكر المعلومات الجديدة التي حدثت بعد بدء فقدان الذاكرةصعوبة   -١

 .)قالذاكرة الحاضرة/ الالح

ــابقة والمعلومات البديهية أو المألوفة -٢ ــعوبة تذكر األحداث السـ ــمى،�صـ (فقدان :�وتسـ

   .)الذاكرة الماضية/ الرجوعي

.االرتباك والتوهان -٣

أو حقيقة خارج ســياق الحديث أو مجريات ،�وهو اســتدعاء ذكريات وهمية:�التخريف -٤

.�األمور

أو المحافظة ،�يفر المصــــارمثل تدبي،�صــــعوبة يف التعامل مع مجريات الحياة اليومية -٥

 .�أو تحضير الواجبات،�على المواعيد

  

ع اة:�اااب اب اأ�. 

الدراسات أجمعت على أن عدم قدرتنا على تذكر المعلومات السابقة يعود هناك العديد من 

ل ا؛�إلى ـعدة عواـم ات:�منـه ــل يف ترميز المعلوـم ات،�الفشــ ة تخزين المعلوـم  أو،�أو ـعدم دـق

ة للمعلومـاتا ،� أو انخفـاض درجـة االنتبـاه واالهتمـام،�ألحـداث خالل المعـالجـة المعرفـي

وبالتالي أدت هذه الدراســــات إلى وجود ،� علوماتالذي يبديه الفرد خالل معالجة هذه الم

 

ان، ومراجعة: د. زياد الخطيب، الموسوعة الطبية انظر: مقالة بعنوان: فقدان الذاكرة، د.  فادي رضو 

م، والموقع اإللكرتوين لعيادة مايو كلينك  ٢٠١٨/ ٥/٥،  

ت الصحية، األمراض والحاالت،  )، رعاية المريض والمعلوما(

م. ١٦/٥/٢٠١٨فقدان الذاكرة، 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٤ 

 :�نظريات تفسر هذا االضطراب منها

علومات وتـشير هذه النظرية إلى أن الم� :)م ا أو اـر ( -١

وتنســـجم فكرة هذه ،�دأ بالعفن أو الضـــمور والتالشـــي مع مرور الزمنيف الذاكرة الطويلة تب

حيث أن الوصــالت العصــبية تبدأ يف التمزق والتلف ،�التفســيرات الفســيولوجيةالنظرية مع 

وخصــوصــ� يف حالة عدم االســتخدام (قانون االســتعمال ،�أو مع الزمن،�مع التقدم يف العمر

.�لتصبح المعلومات التي ترتبط هبذه الوصالت العصبية غير قابلة للتذكر؛�واإلهمال)

ـاـ أو اـ أو -٢ ا ـم ) اة إلى أن :�)ا تشــــير ـهذه النظرـي

أو يف الذاكرة الطويلة ،�أو تقاحم المعلومات يف الذاكرة القصيرة أثناء المعالجة،�كثرة تداخل

؛�التعلم والنشــــاطات العديدة التي يؤديها الفرد خالل النهارمهمات  وكثرة ،�خالل التخزين

.�وتسهل عليه عملية النسيان،�المخزنة يف الذاكرةتعمل على تشتت المعلومات 

ـء ( -٣ ا ـ تشــــير هـذه النظريـة إلى ظروف يؤدي :�)م

ــل النســيانبو،�توفرها بعد خربة التعلم إلى منع تثبيت خربات التعلم ومن هذه ،�التالي يحص

 :�الظروف

ل الربوتين  -أ �منع تمثـي ل الربوتين وتحليـلهإن نقص المواد التي : ــاـعد على تمثـي ل ؛�تســ تعـم

 

)، وعلم النفس المعريف، د. رافع، وعماد زغلول، ١٥٠: (انظر:علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص  

).    ٧٥ص: (

غلول، )، وعلم النفس المعريف، د. رافع، وعماد ز١٥١انظر:علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص: (  

).    ٧٥ص: (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٥ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ممــا ينعكس على زيــادة ،�على منع تمثيــل المعلومــات يف الــذاكرة الطويلــة بفعــاليــة عــاليــة

مستويات

وتين التي تؤثر على ت الربومشـــكال،�النســـيان للخربات التي صـــاحبت منع تمثيل الربوتين

رون أهي من أســباب الزهايمر أو الدماغ وجدها األطباء عند مرضــى الزهايمر بيد أهنم ال يد

.�مسبباته

ــديــة  -ب �الحوادث والصـــــدمــات النفســــيــة والجســـ إن تعرض بعض النــاس للحوادث :

أو ،�يوفقداهنا الجزئ،�تعرـضهم إلى إمحاء الذاكرة؛�والـصدمات النفـسية والجـسدية الـشديدة

 .�الكلي

اإلدمان على أو  ،�إن إصـــابات بعض مناطق الدماغ بســـبب الحوادث:�إصـــابات الدماغ  -ت

�والمخــدرات،�الكحول �يؤدي إلى إمحــاء الــذاكرة؛ �أو فقــداهنــا الجزئي، ومن ،�أو الكلي،

ــرة الدماغية :�المناطق التي تؤثر على إمحاء الذاكرة وقرن ،�)(  بعض أجزاء القشـ

 

) باختصار، وانظر:  ٨٨-٨٧خرف الشيخوخة (الزهايمر) مرض فقدان الذاكرة، د. غسان جعفر ص: ( 

). ٥٣)، حول داء الزهايمر، د. رونالد بيرتسن، ص :(٧٢الزهايمر لدى المسنين، محمد النوبي، ص:(

ة رمادية اللون قية جداً، تتكون من مادالقشرة الدماغية هي: الطبقة الخارجية من المخ، وهي طبقة ر   

مركبة من باليين الخاليا العصبية، التي ترسل عصبوناهتا عميق� إلى المادة البيضاء، وتشتمل على المادة  

الوظيفية للدماغ، وهي ليست ملساء، وإنما تحتوي على عدد من التالفيف واألثالم، أو األخاديد 

)، تشريح جسم اإلنسان، حكمت  ٢٤٧ن، أحمد درباس، ص: (واألفصاص والعقد. انظر:  جسم اإلنسا

).  ٧٩فريحات، ص: (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٦ 

بشـــكل  )  والجهاز اللمفاوي (،�)أمون (

 .�عام

  وراثي :� بعضــها،�مما تقدم أن اضــطراب الذاكرة يقف خلفه عوامل وأســباب كثيرة

ــادم،�ـحاالت نفســـــية ـكاالكتـئاب:� وبعضـــــها،�جيني ــه لخرب صــ ،�أو الخوف نتيـجة تعرضــ

ــها ــرر أو مرض يف الدماغ كورم:� وبعضـ ــمور،�هابالتأو  ،�وجود ضـ ومرض ،�أو تلف أو ضـ

ــائية  ،�الدماغالزهايمر يعترب حالة من حاالت مرض  ــا بعمل إحصــ وقد قام باحثون يف فرنســ

 

قرن آمون أو حصان البحر أو الُحصين يف علم التشريح: هو ارتفاع مطول دائري يظهر يف القرن الصدغي   

ن للبطين الجانبي للدماغ، ويتكون من منطقة غير عادية من قشرة الدماغ،  ويعترب قرن آمون جزء أساسي م

ز ويرسل جزيئات جديدة من المعلومات لحفظها يف األقسام المالئمة من الدماغ  نظام الذاكرة، إذ يفر

)، موسوعة تشريح ٢٦،٣٨واسرتدادها عند الضرورة. انظر: حول داء الزهايمر، د. رونالد بيرتسن، ص :(

 يا الموسوعة الحرة )، ويكيبيد١٦١محمد سليم صالح  ص: (  -وفسيولوجيا جسم اإلنسان عبدالرحيم عشير

 .

الجهاز اللمفاوي هو: جهاز دوري يف الجسم، واللمف: سائل مائي يدخل يف تركيب الدم، ويعمل  

كوسيط، ينقل األكسجين، والمواد الغدائية من الدم إلى خاليا الجسم، ثم يجمع المخلفات الذائبة من هذه 

)،  ٥٨محمد سعيد، ص: (و ولوجيا اإلنسان، زهير الكرمي دم. األطلس العلمي فيزيالخاليا ويعود هبا إلى ال 

). ٢٣٥وانظر: تشريح جسم اإلنسان، حكمت فريحات، ص: (

) بتصرف يسير.١٥٣انظر:علم النفس المعريف، د. عدنان العتوم، ص: ( 

نسبة منظمة الصحة العالمية  االكتئاب: هو أحد أكثر االضطرابات النفسية انتشاراً، وتقدر إحصائيات 

من سكان العالم، وهو اضطراب للمزاج مع هبوط يف الحالة النفسية  %٧اإلصابة االكتئاب بحوالي 

)، وانظر: الموقع الرسمي  ٩٤والجسدية. موسوعة شرح المصطلحات النفسية، د. لطفي الشربيني، ص: (

.       لوزارة الصحة السعودية 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٧ 

   أرن اة وأه ااب ااة

وتوصــــلوا إلى وجود أربعة ،�للتوصــــل إلى أهم اإلمراض المســــبـبة الضــــطرابات الذاكرة

 :�أمراض أساسية

ضـطراب الذاكرة بـسببه  االكتئاب وهو على قمة األمراض المـسببة ونـسبة المصـابين با:�ولا

 .�) مليون شخص٤٣٥(

مألف شخص٦١٥المصابين باضطراب الذاكرة بسببه (ونسبة ،�الزهايمر:�ا (�. 

من حاالت دخول %١٠�:٥ونســبة المصــابين باضــطراب الذاكرة بســببه (،�التســمم:�ا (

 .� المستشفى

األف حالة سنوي� ١٢٠�:١٠ونسبة المصابين باضطراب الذاكرة بسببه (:�أوعية المخ:�ا (

 .�منها خمسون قاتلة

   

 

).     ١١٦-١١٥انظر: الذاكرة وما وراء الذاكرة، د. سليمان عبدالواحد، ص: ( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٨ 

ما ة:�ان اأر  ةااب اا أ .  

ـعلى ـحاـلة واـحدة من حـيث   أن مضــــطربي اـلذاكرة ليســــو مـما يـجدر أن أنوه ـبه هـنا:�ـ

ــدة وضــــعـف� اوت أحوالهم شــ ل تتـف الي يختلفون من حـيث اإلدراك ،�االضــــطراب ـب الـت فـب

 :�مكن أن نجعلهم على ثالث حاالتيو،�والتكليف

وا وهذا يســـقط عنه  ،�لشـــدة اضـــطراب ذاكرته؛�من يصـــبح فاقد اإلدراك بالكلية:�ا

 .�ثوهذا ال يشمله البح،�لعدم أهليته،�التكليف

ما فيتناقص عنده اإلدراك،�من كان النســيان فيه والتوهان ملحوظ وغير طبيعي:�ا�،

 .�لو ذكر أو بُين له،�ويعلم ماذا عليه أن يفعله،�الخطاب ولكن ال يزال يفهم

ــا ـفيكون ،�ودون الـحاـلة األولى،�يتـناقص عـنده اإلدراك أكثر من الـحاـلة الـثانـية:�اـ

ــد لما عليه فعله فأدرك ففي هذه الحالة يلحق بالحالة ،�بَيَْن بَيْنَ  ــاحب هذه الحالة إن رش وص

أما إن رشد لما عليه فعله ولم يدرك ففي هذه الحالة ،�ف عنهوهي عدم سقوط التكلي،�الثانية

  .�وهي فقد اإلدراك بالكلية ويسقط عنه التكليف،�يلحق بالحالة األولى

  .�ب ااة  :�اع اول

،� قد يصـلي الفريضـة وهو جالس مع قدرته على القيام؛�مضـطرب الذاكرة الضـطراب ذاكرته

 .�هذا ما سأتناوله يف هذا الفرع؟.�ه الحالةفما الحكم يف هذ

 

استخلصت هذه الحاالت من زيارة ميدانية لمستشفى الطب النفسي، ومستشفى الصباح بدولة الكويت،  

التي خصصت الكالم على حالة واحدة   مت على اضطراب الذاكرة، وباألخصومن بعض الكتب التي تكل

خرف الشيخوخة (الزهايمر) مرض من حاالت االضطراب، وهي الزهايمر، انظر على سبيل المثال كتاب 

مرض ، )٦٩)، الزهايمر لدى المسنين، محمد النوبي، ص:(٥١فقدان الذاكرة، د. غسان جعفر ص: (

حول داء الزهايمر، د. رونالد بيرتسن،  ،)٢١ص: (مة إلى نقمة، د. سمير أبو حامد الزهايمر النسيان من نع

).٤٣ص :(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٨٩ 

   أرن اة وأه ااب ااة

،� وهو ركنية القيام للقادر عليه يف الفريـضة،�هذه المـسألة تدخل يف عموم ما نص عليه الفقهاء

أو ،�عمداً كان ذلك،�فصــــالته باطلة؛�ى الفريضــــة قاعداً مع قدرته على القياموأن من صــــل

  :�اآليتعلى ذلك ب وقد استلوا،�وهذا باتفاق المذاهب األربعة،�سهواً 

١-  �:﴾ ٢٣٨:�البقرة(﴿ َوُقوُمواْ لِلِّه َقانِتِين(�.

ــــل ا ــة:� وـ �أن اهللا عز وـجل أمر ـبالقـيام يف الفريضــ وليس القـيام  ،�واألمر للوجوب،

 .�لعدم تناوله األمر؛�والنفل خارج،�فكان واجب� فيها ضرورة،�واجب� خارج الصالة

ــين -٢ ــير:� قال،� عن عمران بن حص ــل  «:� فقال،�فســألت النبي ،�كانت بي بواس ص

.�» فإن لم تستطع فعلى جنب،�فإن لم تستطع فقاعداً ،�قائم�

 لوأن النبي :� ا وخص هبذا الخرب من ،� واألمر للوجوب،�أمر بالقيام يف الفريضة

.�ينوبقيت اآلية على عمومها يف المستطيع،�اآلية من لم يستطع القيام

�نقل اإلجماع على ركنية القيام يف الفريضــة:� اع -٣ وأن الصــالة ال تصــح من القادر ،

 

)، شرح مختصر خليل ٣٠٨/ ١)، البحر الرائق البن نجيم (١٠٥/ ١انظر: بدائع الصنائع للكاساين ( 

لمهذب  )، المجموع شرح ا١٥٩/  ٢)، البيان للعمراين (١/٢٣١٠)، حاشية الدسوقي (٢٦٤/  ١للخرشي  (

). ١/٤٤١)، المبدع البن مفلح (١٠٧/ ٢البن قدامة ()، المغني ٣/٢٥٦للنووي  (

).  ٣٠٨/ ١)، وانظر: البحر الرائق البن نجيم (٢/١٥٦البناية شرح الهداية، بدر الدين العينى ( 

تاج  )،٤/٥٩البواسير جمع باسور، وهي علة تَْحُدث يف المقعدة. انظر لسان العرب البن منظور ( 

). ١/١٧٦العروس للزبيدي (

). ٤٨/ ٢أخرجه البخاري، أبواب: تقصير الصالة، باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ( 

). ٢٤١/ ١انظر: المنتقى شرح الموطإ ألبي الوليد الباجي ( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٠ 

عليه إال به
.

�

  ذ �:؛�فلو أن مضــطرب الذاكرة صــلى الفريضــة جالســ� مع القدرة على القيام

 .�فإن صالته باطلة بإجماع العلماء

مع اة :�ااب ا  ة اا�.  

كأن يقوم ،�قد يدخل يف صــالته بدون تكبيرة اإلحرام؛�مضــطرب الذاكرة الضــطراب ذاكرته

فما الحكم يف هذه ،�أو يف قراءة الفاتحة،�رة يف دعاء االســتفتاحفيســتقبل القبلة ويشــرع مباشــ 

 .�هذا ما سأتناوله يف هذا الفرع؟.�الحالة

وأن من صلى ،�وهو ركنية تكبيرة اإلحرام،�اءهذه المسألة تدخل يف عموم ما نص عليه الفقه

وهذا باتـفاق الـمذاـهب  ،�ولم يكرب تكبيرة اإلحرام فصــــالته باطـلة عـمداً كان ذلك أو ســــهواً 

 .�األربعة

 :�استدل الفقهاء على ركنية تكبير اإلحرام بعدة أدلة منها

ثم اقرأ �،« إذا قمت إلى الصـالة فكرب:� -يف قصـة المسـيء صـالته  حديث أبي هريرة  -١

 

)، التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد ال بن عبد الرب، ٣٠٨/ ١انظر: البحر الرائق البن نجيم ( 

)، التاج واإلكليل للمواق  ١٦١/ ١)، بداية المجتهد البن رشد (١/٢٤١منتقى للباجي ()، ال ١٣٦/ ١(

). ٣٠٥/ ٢)، اإلنصاف للمرداوي (٢٥٨/ ٣)، المجموع  للنووي (٢/٢٠٦(

)، التاج واإلكليل ١٥٥/ ٢)، البناية شرح الهداية للعيني (١١٤/ ١انظر: بدائع الصنائع للكاساين ( 

/ ٣)، المجموع للنووي (١٦٧/ ٢)، البيان للعمراين (٢٣١/ ١الدسوقي ( )، حاشية٢٠٦/ ٢للمواق (

).١/٣٨٦)، كشاف القناع للبهويت (٣٣٣/ ١)، المغني البن قدامة (٢٨٩



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٩١ 

   أرن اة وأه ااب ااة

.�الحديث »،�ما تيسر معك من القرآن

ا لكونه مأموراً به واألمر للوجوب؛�أن الحديث يدل على فرضية ما ذكر فيه:�و�.

.�التسليم » وتحليلها،�وتحريمها التكبير،�« مفتاح الصالة الطهور:�قوله  -٢

ا ــالة التكب:�و ــالة ؛�يرأن الحديث ينص على أن تحريم الص فدل على أن افتتاح الص

 .�ال يكون إال بالتكبير دون غيره

حكي اإلجماع على أن الشروع يف الصالة ال يكون إال بالتكبير:�اإلجماع -٣
.

�

ـ ـ ذ ـ�:ـفإن ؛�فلو أن مضــــطرب اـلذاكرة دـخل يف صــــالـته ـبدون تكبيرة اإلحرام

 .�صالته باطلة بإجماع العلماء

    

 

ري: كتاب: األذان، باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم يف الصلوات كلها، يف الحضر خرجه البخاأ 

) واللفظ له، ومسلم: كتاب: الصالة، باب: وجوب قراءة  ١/١٥٢والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (

 ).٢٩٥ /١الفاتحة يف كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (

)، الذخيرة للقرايف ١/٤١٩)، االستذكار البن عبدالرب (٢٩٩/ ١انظر: البحر الرائق البن نجيم ( 

)٢/٢١٢.(

)، والرتمذي: أبواب: ١٦/  ١)، وأبو داود: كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء (٢/٢٩٢جه أحمد (أخر  

اجه: كتاب: الطهارة وسننها، باب: مفتاح )، وابن م١/٨الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور (

بمجموع  -هـ) ١٤٢٠) واأللباين (٣/٢٨٩)، وصححه النووي يف المجموع (١/١٠١الصالة الطهور (

). ٩/ ٢يف اإلرواء ( -طرقه

). ٢٠٢/ ٢)، نيل األوطار للشوكاين (٣/١٤٢انظر: معالم السنن للخطابي  ( 

)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين ٩٦/ ٤(انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  

). ٢٠٦/ ٢يل للمواق ()، التاج واإلكل١٥٦/ ٢)، البناية شرح الهداية للعيني (١٨/ ٦العينى (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٢ 

ع اة:�ااب ا أ  ا�.  

فلو افرتـضنا أنه كرب ،�قد ينـسى قراءة الفاتحة يف الـصالة؛�مـضطرب الذاكرة الـضطراب ذاكرته

،� بنفسـهوركع ثم تنبه ،�ولم يقرأ بفاتحة الكتاب،�تكبيرة اإلحرام وشـرع يف قراءة سـورة معينة

هذا ما ســأتناوله ؟�فاتحةلافهل ما قرأه من اآليات تجزي عن ،�أو نبه شــخص ما كان يســمعه

 .� يف هذا الفرع

،�هذه المسـألة تدخل يف عموم ما تناقـشه الفقهاء حول مـسألة ركنية سـورة الفاتحة يف الصـالة

 :�وقد اختلفوا فيها على قولين

وهو ،� يتعين اإلتيان هبا يف كل ركعة،�أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصــالة:� ال اول

 .�وأحمد يف الصحيح من المذهب،�وهو قول الشافعي،�لكمذهب ماالصحيح من 

مل اورواية عن ؛�وهو قول أبي حنيفة،�وتجزئ قراءة آية من القرآن،�أهنا ال تتعين:�ا

 .�أحمد

 

على خالف بين العلماء يف شمول ركنيتها على اإلمام والمنفرد والمأموم، فعند المالكية والحنابلة: 

اإلمام والمنفرد فقط، وعند الشافعية تجب على اإلمام والمنفرد، وأما المأموم ففيه  وجوهبا يف كل ركعة على  

راءة، وإن كانت جهرية: ففيه قوالن: األول: يف القديم: ال تفصيل: فإن كانت صالته سرية وجبت عليه الق

التاج واإلكليل )،  ١٨٤/  ٢تجب عليه، والثاين يف الجديد: تجب عليه، وهو المذهب. انظر: الذخيرة للقرايف (

/ ١)، المغني البن قدامة (٣٦٤/ ٣)، المجموع للنووي (١٩٤/ ٢), البيان  للعمراين (٢/٢١٣للمواق (

).١١٢/ ٢للمرداوي ( )، اإلنصاف٤٠٦

).  ٢/٢١٣)، التاج واإلكليل للمواق (٢/١٨٢الذخيرة للقرايف (

).٢/١٨١)، البیان للعمراني (٢/١٠٣لحاوي للماوردي (

).٢/٤٩)، اإلنصاف للمرداوي (١/٣٤٣(المغني البن قدامة  

).١/١٦٠)، بدائع الصنائع للكاساني (١/١٩المبسوط للسرخسي ( 

).٢/٤٩)، اإلنصاف للمرداوي (١/٣٤٣(لمغني البن قدامة ا 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٣ 

   أرن اة وأه ااب ااة

 :�بعدة أدلة منها -القائلون بركنيتها -استدل أصحاب القول األول:�د ال اول

ت -١ ـــاـم ادة بن الصـ ال،�عن النبي   عن عـب ه ـق « ال صــــالة لمن لم يقرأ بفـاتحـة :�أـن

.�الكتاب»

ا أن النبي :�و حكم ببطالن صالة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب�. 

أو   م�:  

الكتاب زيادة وتقييده بفاتحة ،� أن اهللا تعالى أمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلق�:�ا اول

  .�ألنه نسخ؛�وهذا ال يجوز،�لنصعلى مطلق ا

و  ـ ول:�أا ـ ام :�ا اق التخفيف على المؤمنين يف قـي ة وردت يف ســـــي أن اآلـي

ل ا نزـلت؛�اللـي ه لـم ل:�ألـن مـِّ ا اْلُمزَّ ا أَيُّـهَ َل إِالَّ َقلِيالً ﴾ اآلـية،�﴿ يـَ ل(ُقِم اللَّيـْ ام ،�)٢�:١:�المزـم ـق

ــان تأســي� :�فمكثوا ســنة فأنزل اهللا للتخفيف عليهم،� بالنبي المؤمنون نحو قيامهم يف رمض

َر مَِن اْلُقْرآِن﴾ وُه َفتَاَب َعلَيُْكْم َفاْقَرُؤوا َما تَيَســـَّ فكانت ،�)٢٠:�المزمل(﴿ َعلَِم أَن لَّن تُْحصـــُ

َر مَِن اْلُقْرآِن ﴾﴿ :�إذاً فالمراد من قوله تعالى،�ناســــخة لها :�انله تفســــير،�َفاْقَرُؤوا َما تَيَســــَّ

ـ ا خف عليكم،�أن المراد نفس القراءة:�أـ ل ـم اللـي ه ـب ا تصــــلوـن اقرءوا فيـم ـم.�أي ـف ا�:

ــر منه :�كقوله تعالى،�والصـــالة تســـمى قرآن�،�أي فصـــلوا ما تيســـر عليكم،�فاقرءوا ما تيسـ

 

خرجھ البخاري: كتاب: األذان، باب: 

سن  )، ومسلم: كتاب: الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنھ إذا لم یح(  

).٢٩٥/ ١الفاتحة، وال أمكنھ تعلمھا قرأ ما تیسر لھ من غیرھا (

).  ٢١١/ ٢البناية للعيني ( 

لما نزلت أول (المزمل) ؛ كانوا يقومون نحواً من قيامهم يف شهر رمضان؛ حتى نزل  "قال ابن عباس: 

كم يف المستدرك )، وصححه الحا٢/٣٢. أخرجه أبو داود ("آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة

). ٥/٤٩هـ) يف صحيح أبي داود (١٤٢٠)، واأللباين (٢/٥٤٨(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٤ 

وليس تحديد ما ،�فالمراد التخفيف.�أي صـالة الفجر،� )٧٨:�اإلسـراء(﴾ ﴿َوُقْرآَن اْلَفْجرِ 

  .�يف الصالة يقرأ

ما فقد ُذكر له طرق كثيرة عن جمع من الصحابة ؛� أنه ال يسلم أن الحديث آحادي:�ا

؛� على أن ـهذا الـحدـيث متواتر وـقد نص البـخاري ؛� يخرج ـهبا قطـع� من كوـنه خرباً آـحادـي�

 .�على قواعد الحنفية أنفسهم؛�الزيادة هبذا الخرب على القرآنوحينئذ يجوز 

اا م- ــعيد الخدري:�-من المناقشـــة ال صـــالة ال يقرأ " أنه معارض بحديث أبي سـ

  .� "فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها

أحمد بن عبداهللا اللجالج الكندي:�يف سنده،�أن الحديث ضعيف:�أ �. 

كذا انفرد ":�وقال ابن عبدالهادي،� "حدث بأحاديث مناكير ألبي حنيفة":�قال ابن عدي

ــعيف واه":�وقال ابن حجر،�  "وقد تقدم قريب� أنه كذاب،�هبذا اللفظبه الكندي  .�  "ضـ

 

).٢٧٩/ ٢٩)، التحرير والتنوير ال بن عاشور (٥٦/ ١٩طبي (الجامع ألحكام القرآن للقر 

)٧القراءة خلف اإلمام، للبخاري، ص: ( 

).٣٠٧/ ١لأللباين ( انظر: أصل صفة صالة النبي  

).٢١٠/ ٢يق يف أحاديث التعليق ال بن عبد الهادي (تنقيح التحق 

 )٣٦٢/ ١. التحقيق يف مسائل الخالف ("وأما حديث أبي سعيد فال يعرف أصالً "قال ابن الجوزي: 

)، وابن حجر يف  ٣٦٧/ ١)، والزيلعي يف نصب الراية (٣٦٣وضعف الحديث النووي يف خالصة األحكام ( 

). ١٣٨/ ١ية (الدراية يف تخريج أحاديث الهدا

) . ٣٢٠ /١الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ( 

)٢١٠/ ٢التحقيق يف مسائل الخالف البن الجوزي ( 

). ١٣٨/ ١الدراية ( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٥ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ـبإـبدال لفـظة (أو غيرـها) بكلـمة (ومعـها ،�على أن هـناك رواـية أخرى يف مســـــند أبي حنيـفة

أبو سـفيان :�ويف سـنده،�ومعها غيرها »،�تجزئ صـالة إال بفاتحة الكتابوال :�ولفظه،�)غيرها

 .�وهو ضعيف،�هاب السعديطريف بن ش

ا ويســــتعمل لنفي الفضــــيلة كقوله ،�ألن مثله نفي الجواز؛�أن الحديث محتمل:�ا

�:ال صالة لجار المسجد إال يف المسجد » «�.  

ـــل يف النفي أن :�أ ونفي ،�ـفإن لم يمكن فهو نفي للصـــــحة،� يكون نفـي� للوجودأن األصــ

وممـا يـدل على أن النفي  ،�فـإن لم يمكن فلنفي الكمـال�،الصــــحـة نفي للوجود الشــــرعي

ا ـجاء يف بعض طرق الـحدـيث؛�للصـــــحة ا بـفاتـحة الكـتاب » :�ـم « ال تجزئ صــــالة ال يقرأ فيـه

�ففـيه دالـلة على أن النفي متوـجه إلى اإلجزاء،� ال، ا ال ؛�نفي لـلذات يف الـمآلوهو ـك ألن ـم

 .�يجزئ فليس بصالة شرعية

 

).١٣٠مسند اإلمام أبي حنيفة ألبي نعيم األصبهاين،  ص: ( 

). ١٣٨/ ١)، والدراية البن حجر (١/٣٦٣نصب الراية للزيلعي ( 

).  ٢١٢/ ٢ناية للعيني (الب 

)، وضعفه ٣/٨١)، والبيهقي يف السنن الكربى (١/٣٧٣)، والحاكم (٢/٢٩٢أخرجه الدارقطني ( 

). ١/٣٣٢األلباين يف الضعيفة (

) من حديث عبادة بن الصامت، وصححه، ووافقه ابن القطان، بيان الوهم ١٠٤/ ٢أخرجه الدارقطني ( 

، وأخرجه ابن "ال شك وال مرية يف صحته"ن الملقن عن سند الدارقطني: )، وقال اب٢٨٤/ ٥واإليهام (

وإن تفرد هبذه اللفظة  "). من حديث أبي هريرة، قال ابن الصالح: ٥/٩١)، وابن حبان (١/٢٤٨خزيمة (

). ٥٤١/ ٣. البدر المنير البن الملقن ("شعبة ثم عنه وهب بن جرير فزيادة الثقة مقبولة لما عرف

/ ١هـ)، دار الحديث (١١٨٢انظر: سبل السالم للصنعاين، ()، و٢٩٦/ ٣متع البن عثيمين (الشرح الم 

).  ٢٤٣/ ٢)، نيل األوطار، الشوكاين (٢٥٣



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٦ 

مل اا منها،�استدل الحنفية بعدة أدلة�:أد�:  

َر مَِن اْلُقْرآِن ﴾:�قوله تعالى -١ .�﴿ َفاْقَرُؤوا َما تَيَسَّ

ا ولم يعين سورة محددة،�أن اهللا أمر بالقراءة يف الصالة:�و�. 

وليس يف تـحديد ما ،�وردت يف ســـــياق التخفيف على المؤمنين يف قـيام اللـيلأن اآلية :�م

 .�وقد تقدم بيان ذلك يف جواب مناقشة الدليل األول�،يقرأ يف الصالة

ثم ،�يف قصـة المسـيء « قال إذا قمت إلى الصـالة فأسـبغ الوضـوء حديث أبي هريرة  -٢

.�» �....ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن،�استقبل القبلة فكرب

ـاـ للوجوب  لكوـنه ـمأموراً ـبه واألمر؛�أن الـحدـيث ـيدل على فرضـــــية ـما ذكر فـيه:� وـ�،

،�وتعريف أركاهنا ،�ألن المقام مقام تعليم الصـــالة؛�وعدم فرضـــية ما لم يذكر فيه يف الصـــالة

ــار الفرائض فيما ذكر فيه ــي انحص فإنه لئال يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛�وذلك يقتض

 .�ال يجوز

و  ول:�ما أن قوله ما تيـسر:�ا� أو على ،�متيـسرة  محمول على الفاتحة فإهنا:

،� أو على من عجز عن الفاتحة،�ولم يذكرها اتكاالً على العلم بوجوهب�،�ما زاد على الفاتحة

((ال صــــالة :�وهو قوله،�وإذا جازت على الحديث هذه المحتمالت لم يجز ترك الصــــريح

 .�لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))

ما وتقرأ  ،�ته « ابدأ فكرب وتحمد اهللا أنه وقع يف بعض طرق حديث المســيء صــال:�ا

 

).  ٢٢تقدم تخریجھ (

).  ٢٩٩/ ١انظر: البحر الرائق البن نجيم ( 

، )٣٤٤/  ١ن قدامة ()، المغني الب٤١٤/  ٣انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي (  

).٢٦١/ ١)، إحكام اإلحكام البن دقيق العيد (١٠٣/ ٤المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٧ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ا تيســــر:�وـهذا يؤـيد الوـجه األول يف أن المراد بقوـله.�ثم تركع »،�ـبأم القرآن أي بـما زاد ،�ـم

 .� على الفاتحة

ااقشــــتهـاممـا تقـدم من عرض :�ا ة ومـن  -الجمهور -يتبين رجحـان القول األول،�األدـل

 .� أدلة القول الثاين عند المناقشة عفوض،�وذلك لقوة أدلتهم؛�القائلين بركنية الفاتحة

    �:فإن صـالته ؛�فلو أن مضـطرب الذاكرة لم يقرأ بفاتحة الكتاب يف صـالته

ولكن ،�أما لو قرأ هبا،�لم يقرأ هبا يف كل صالته هذا إن.�لفقدها ركن من أركان الصالة؛�باطلة

الحالة :�وله حالتان،�يف صــالته فهذا له حكم من أخل بركن،�ســهى عنها يف ركعة من صــالته

وـسيأيت حكم كل ،�أن يعلم هبا بعد ـسالمه:�والحالة الثانية،� األولى أن يعلم بذلك قبل ـسالمه

 .�لسادسحالة يف الفرع ا

اع اا�:  أو   ةاب ا�.  

ــطراب ذاكرته ــطرب الذاكرة الضـ ــاجقد ؛�مضـ داً تارك� ينتهي من القراءة يف قيامه ثم يخر سـ

ــجد،�لركوعه ؟.�فما الحكم يف هذه الحالة،�أو العكس يرفع من الركوع ويعود للقراءة وال يس

 .�هذا ما سأتناوله يف هذا الفرع

وأن من ،�الركوع والســــجودوهو ركنية  ،�ما نص عليه الفقهاءهذه المســــألة تدخل يف عموم 

وهذا باتفاق المذاهب  ،�ـسهواً فـصالته باطلة عمداً كان ذلك أو   ولم يركع أو لم يـسجدـصلى 

 .�األربعة

 

وإسناده صحيح، رجاله رجال  ")، قال األلباين: ٢٩أخرجه البخاري يف كتابه القراءة خلف اإلمام، ص: ( 

).٣٢٢/ ١( . أصل صفة صالة النبي "الصحيح؛ غير عبد اهللا بن سويد، وهو ثقة

/ ٢)، الذخيرة للقرايف (١/٣٠٩)، البحر الرائق البن نجيم (١/١٠٤تبيين الحقائق للزيلعي ( انظر: 

/ ٣)،المجموع للنووي (٢١٤:٢٠٦/ ٢)، البيان للعمراين (٢٣٩/ ١)، حاشية الدسوقي (١٩١:١٨٨

). ٣٥٧:٣٦٩/ ١)، المغني البن قدامة (٤٤٢-٤٤١/ ١) المبدع البن مفلح (٤٢١-٣٩٦



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٨ 

  :�منها،�بعدة أدلة الركوع والسجوداستدل الفقهاء على ركنية 

.�)٧٧:�(الحجأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ﴾ ﴿ يا:�قوله تعالى -١

ـ اده المؤمنين أن اهللا عز وجـل أمر :�ـوـ ا الركوع والســــجود يف الصــــالةعـب واألمر ،�ـب

ألهنما أعظم أركان الصـالة إذ هبما ؛�لذكر من بين أعمال الصـالةهما باوتخصـيـص ،� للوجوب

.�إظهار الخضوع والعبودية

ثم ارفع حتى ،�« ثم اركع حتى تطمئن راكع� صــالته يف قصــة المســيء حديث أبي هريرة  -٢

وافعل ذلك يف ،�ثم ارفع حتى تطمئن جالســ�،�ثم اســجد حتى تطمئن ســاجداً ،�تعدل قائم�

.�ها» صالتك كل

ا لكونه مأموراً به واألمر للوجوب؛�الحديث يدل على فرضية ما ذكر فيهأن :�و�. 

  ذ �: فإن صــالته ؛�أو لم يســجد،�لم يركع يف صــالتهفلو أن مضــطرب الذاكرة

 .�باطلة بإجماع العلماء

ع اة :�ااب اد أع واا  رأ    لمء ا

ا�.  

ــرة دون أن يرفع  ــطراب ذاكرته قد ينحط من ركوعه للســـجود مباشـ مضـــطرب الذاكرة الضـ

فما الحكم يف ،�أو يرفع رأسـه وهو سـاجد قدراً يـسيراً ثم يعود للـسجود،�رأسـه ويعتدل قائم�

 .�هذا ما سأتناوله يف هذا الفرع؟.�هذه الحالة

ا  ة ـتدخـل يف عموم ـم ــأـل ــأـلة ركنـهذه المســ ــه الفقهـاء حول مســ اقشــ ة الرفع من الركوع تـن ـي

 

).١٧/٣٤٦)، التحرير والتنوير البن عاشور (٥٤٦سعدي (ص: انظر: تفسير ال  

).   ٢٢قدم تخریجھ، ص: (

).   ٢٢قدم تخریجھ، ص: (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١١٩٩ 

   أرن اة وأه ااب ااة

 :�وقد اختلفوا فيها على قولين،�والسجود

،�قول جمهور العلماءوهذا ،�أن الرفع من الركوع وكذا الرفع من الســجود ركن:� ال اول

وباتفاق يف ،�على المشهور يف الركوع وهو قول المالكية،�يوسف من الحنفيةقال به أبو  

 .�والحنابلة،�وقول الشافعية،�ودالسج

مل ايف   بعض أصـــحاب مالكقال به و،�الحنفية المشـــهور عندوهو ،�أنه ســـنة:�ا

.�الرفع من الركوع فقط

  :�أد ار

 :�منها،�الجمهور على ركنية الرفع من الركوع والسجود بعدة أدلةاستدل 

ــالته حديث أبي هريرة  -١ ــيء صـ ــة المسـ ثم ارفع ،� راكع� « ثم اركع حتى تطمئن يف قصـ

وافعل ذلك ،�ثم ارفع حتى تطمئن جالـس�،� ثم اـسجد حتى تطمئن ـساجداً ،�حتى تعدل قائم�

.�يف صالتك كلها» 

 

).٣٢٠/ ١)،البحر الرائق البن نجيم (١٠٧/ ١انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ( 

. )٢٤٠-٢٣٩/ ١سوقي ()، حاشية الد٢٧٣-٢٧٢/ ١شرح مختصر خليل للخرشي (انظر:  

. )٤١٩/ ٣)، المجموع للنووي (٢١١/ ٢البيان لعمراين (انظر:  

). ٣٨٧/ ١)، كشاف القناع للبهويت (٣٦٥/ ١المغني البن قدامة (انظر:  

/  ١حاشية ابن عابدين ( )٣٢٠/ ١)،البحر الرائق البن نجيم (١٠٧/ ١انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ( 

٤٦٤(  

).٥٤/ ١)، البيان والتحصيل البن رشد (٢٤٦/ ١اإلشراف على نكت مسائل الخالف (انظر:  

).   ٢٢قدم تخریجھ، ص: (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٠ 

ا لكونه مأموراً به واألمر للوجوب؛�أن الحديث يدل على فرضية ما ذكر فيه:�و�. 

ال تجزئ  «:�النبي صـلى اهللا عليه وسـلم قالن أ  حديث أبي مـسعود األنصـاري البدري -٢

 .�"صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود

ـاـ وـ� أن الـحدـيث ينص صــــراـحة بـعدم إجزاء من لم يقم صــــلـبه بـعد الركوع وبـعد :

 .� وعدم اإلجزاء يدل على الفرضية،�السجود

و  ول:�ما ـ دليـل:�ا ه ؛�قـاطع  أن هـذا ليس ـب د ال صــــالة ـل الحتمـال أن يرـي

 .� اإلجزاءوال تجزئ اإلجزاء الذي هو أعلى مراتب،�متكاملة األجر

ما وفســـر ،�والســـجودأن المراد بالحديث يقيم صـــلبه أي يســـويه يف أثناء الركوع :�ا

 .� وليس المراد الرفع ،�بالطمأنينة

ألنه أقرب ؛�ى الصـحةجهه إلى الذات توجه إلأن النفي إن لم يكن تو:�أ  ا اول

 

). ٢/١٩٠)، الذخيرة للقرايف (١/٤١٩انظر: االستذكار البن عبدالرب ( 

لبه يف يقيم ص )، وأبو داود، أبواب: تفريع استفتاح الصالة، باب: صالة من ال٣٠٥/ ٢٨أخرجه أحمد ( 

)، والرتمذي، أبواب: الصالة،: باب ما جاء فيمن ال يقيم صلبه يف الركوع ٢٢٦/ ١( الركوع والسجود

) وابن ماجه،  ١٨٣/ ٢االفتتاح، باب: إقامة الصلب يف الركوع ( :) والنسائي، كتاب٣٥١/ ١والسجود(

ظ لألربعة عدا أبي داود،  . واللف)٢٨٢/ ١كتاب: إقامة الصالة، والسنة فيها، باب: الركوع يف الصالة (

).٧٢٢٥وصححه األلباين يف صحيح الجامع برقم (

)١٢٢( ، ص:)، الصالة وأحكام تاركها البن القيم٥٣٤/ ٢٢انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية (

).٥٤/ ١)، البيان والتحصيل البن رشد (٤٥-٤١/ ١٠( انظر: شرح مشكل اآلثار للطحاوي 

).  ٥٣٦/ ٢٢اوى (انظر: مجموع الفت 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠١ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ا ا ،�ومن جـهة أخرى،�ـهذا من جـهة،�من الكـمال،�إليـه ـقد ورد يف بعض طرق الـحدـيث ـم

ــحة وليس للكمال ــالة عبد ال « ال :�ولفظه،�يدل على أن النفي للص ينظر اهللا عز وجل إلى ص

 .�يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها »

 وأا ا م�:يقيم ظهره يف الركوع والســجود  «:�أن قوله صــلى اهللا عليه وســلم « 

« إهنا ال تتم صـالة أحدكم حتى يـسبغ الوضـوء :� كقوله صـلى اهللا عليه وسـلم يف حديث رفاعة

فوـصف الـصالة ،�"على مقعده ويقيم ـصلبه ثم يكرب فيـستوي قاعداً ...،� عز وجلكما أمره اهللا 

  .�تم صالة أحدكم حتى يفعل ذلكت ال،�هكذا أربع ركعات حتى تفرغ

ا أتى بما يطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو  استدل الحنفية على قولهم بأنه:�أد

ه دخـل تحـت قوـل ة ـف اء الظهر ووضــــع الجبـه ،�]٧٧:�[الحج ﴿ اركعوا واســــجـدوا ﴾:�انحـن

ــي الدوام عليه،�والطمأنينة دوام عليه يادة على الكتاب وز الزوال تج،�واألمر بالفعل ال يقتض

  .�بخرب الواحد

 

). ٢٩٢/ ٢انظر: نيل األوطار للشوكاين ( 

): وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات ٨٢/  ٦)، قال األلباين يف الصحيحة (٢٦/٢١١أخرجه أحمد يف مسنده (

  - ابن بدر فإن كان ابن زيد، فلم أعرفه، وإن كان  -شك عكرمة  -رجال مسلم غير عبد اهللا بن زيد أو بدر 

فهو ثقة بال خالف بينهم، وهو عبد اهللا بن بدر بن عميرة الحنفي اليمامي. روى عن جمع من  -اجح وهو الر

الصحابة منهم طلق بن علي.اهـ المراد، وطلق هو راوي الحديث. 

/ ١(أخرجه أبو داود، أبواب: تفريع استفتاح الصالة، باب: صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود 

)، وصححه  ٢٢٥/ ٢ه، والنسائي كتاب: التطبيق، باب الرخصة يف ترك الذكر يف السجود() واللفظ ل ٢٢٧

).  ٤٧٥/ ١األلباين يف صحيح الجامع (

).  ٥٣٥/ ٢٢انظر: مجموع الفتاوى ( 

).  ٥٣/ ١( للموصليانظر: االختیار  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٢ 

وهذا تعويل ،�الفرض ال يثبت بما يزيد على القرآنأن هذا مبني على رأي الحنفية بأن  :�م

 .�حاصله رد كثير من السنة المطهرة بال برهان وال حجة نيرة،�على رأي غير صحيح

ااقشــــتهـا:�ا ة ومـن  -مهورالج -قول األوليتبين رجحـان ال،�ممـا تقـدم من عرض األدـل

ــجودالقائلين بركنية ال ــعف أدلة القول الثاين ،�أدلتهموذلك لقوة ؛�رفع من الركوع والسـ وضـ

.� عند المناقشة

ذ    �: لم يرفع من الركوع وانحط للســــجود فلو أن مضــــطرب الذاكرة

لـسيف مثالً ثم ـسجد أو رفع وجهه من األرض يف الـسجدة األولى قدراً يـسيراً كحد ا،� مباـشرة

 .�فإن صالته باطلة بإجماع العلماء؛�لألخرى

  .�ب ااة   أل اة:�ادساع 

،� أو الركوع على القيام،�قد يقدم الـسجود على الركوع؛�مضـطرب الذاكرة الضـطراب ذاكرته

 .�هذا ما سأتناوله يف هذا الفرع؟.�فما الحكم يف هذه الحالة

وهو أن ،�الصـالةوهو ركنية ترتيب أفعال  ،�خل يف عموم ما نص عليه الفقهاءسـألة تدهذه الم

ــجود،�ثم الركوع،�بالقيام يبدأ ــهم اإلجماع ،� فال يقدم ركن على ركن،�ثم السـ وقد نقل بعضـ

 .�أو بالسجود قبل الركوع،�فبدأ بالجلوس قبل القيام،�بعدم إجزاء صالة من عكس صالته

ب او  ال اأ  ة�، اء إا و�،ا و�: 

ــالته  -اســـتدل العلماء بحديث أبي هريرة  ــول اهللا :�-يف قصـــة المســـيء صـ دخل  أن رسـ

ــجد فدخل رجل ــلى،� المسـ ــلم على النبي ،�فصـ ــل:�فرد وقال،�فسـ فإنك لم  ،�« ارجع فصـ

فإنك ،� « ارجع فصـل:�لفقا،�فسـلم على النبي ،�ثم جاء،�فرجع يصـلي كما صـلى،�تصـل »

 

.  )٢٤٤/ ٢(للشوكاين نيل األوطار انظر:  

)، البحر الرائق  ٢٢٠/ ٢)، التاج واإلكليل للمواق (١٥٩/ ١رشد القرطبي ( المقدمات الممهدات ال بن 

). ٣١٥/ ١البن نجيم (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٣ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ــل » ثالث� « إذا قمت إلى :�فقال،�فعلمني،�لحق ما أحســن غيرهوالذي بعثك با:� فقال،�لم تص

ثم ارفع حتى ،�ثم اركع حتى تطمئن راكع�،�ثم اقرأ ما تيســـر معك من القرآن،�الصـــالة فكرب

لك يف وافعل ذ،�ثم ارفع حتى تطمئن جالســ�،�ثم اســجد حتى تطمئن ســاجداً ،�تعدل قائم�

 .�التك كلها» ص

ا وعلى عدم إجزاء فعلها ،�على وجوب ترتيب أفعال الصــــالةأن الحديث يدل :�و

  :بدون ترتيب من وجهين

علمه ،�فلما ســأله أن يعلمه،�لم تصــل وأمره بإعادة الصــالة:�قال له  أن النبي :� ا اول�

 .�دوهنافدل على أنه ال يكون مصلي� ب؛�أفعال الصالة مرتبة

ما هوأن الحديث دل على أهنا ال :�ا هو،� تـسقط بالـس لـسقطت ؛�فإهنا لو سـقطت بالـس

 .�والجاهل كالناسي ،�لكونه جاهالً هبا؛�عن األعرابي

  ذ  �:ــالة ــطرب الذاكرة أخل برتتيب أفعال الص ــلى منكســ�،�فلو أن مض ؛�وص

،�وعليه إعادة الصـــالة يف المذاهب األربعة،�نألنه أخل برتتيب األركا؛�فإن صـــالته باطلة

 :�فإن له حالتان؛�كأن سجد قبل أن يركع ،�ا إذا كان اإلخالل مثالً يف ركن ماأم

وا ــاجد أنه لم يركع :�أن يعلم ذلك قبل الســـالم:�ا ،�ويف هذه الحالة إن تذكر وهو سـ

ة  علم وإن  ،�ـفإـنه يعود للركوع ثم يســـــجد مرة أخرى؛�أو أخرب ـبذـلك بـعد أن شــــرع يف الركـع

 

).   ٢٢قدم تخریجھ، ص: (

) بتصرف يسير.٣/ ٢المغني البن قدامة ( 

)، المجموع للنووي ٢٢٠/ ٢)، التاج واإلكليل للمواق (١٥٩/ ١المقدمات الممهدات البن رشد ( 

)، اإلنصاف للمرداوي ٢/٣)، المغني البن قدامة (١/٣٠٠روضة الطالبين للنووي ()، ١١٨/ ٤(

)٢/١٣٩ .(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٤ 

�الثـانيـة ويســــجـد للســــهو يف كال ،�وتكون الثـانيـة هي األولى،�فـإنـه يلغي الركعـة األولى؛

 .� الحالين

ما فإنه يـستأنف الصـالة؛�إن طال الفصـل:�ويف هذه الحالة:�أن يعلم بعد السـالم:�ا�،

 .�أضاف ركعة وسجد للسهو؛�وإن لم يطل

ع اا�: ةاأب ا  ا ا�.  

،� قد يرفع رأسـه من الـسجدة الثانية من الركعة األخيرة؛�مضـطرب الذاكرة الضـطراب ذاكرته

 .�هذا ما سأتناوله يف هذا الفرع؟�فماذا يفعل يف هذه الحالة،�دون أن يقرأ التشهد،�ويسلم

وقد ،�ية التشــــهد األخيرالفقهاء حول مســــألة ركنهذه المســــألة تدخل يف عموم ما تناقشــــه 

 :�اختلفوا فيها على ثالثة أقوال

وهو قول ،�أن التشـــهد األخير ركن من أركان الصـــالة ال تصـــح الصـــالة إال به:� ال اول

 

وا يف المسنون ال خالف بين العلماء يف أن محل سجود السهو يجوز قبل السالم وبعده، وإنما اختلف  

وللزيادة بعد واألفضل، فعند الحنفية: محله قبل السالم، وعند المالكية أنه يسجد للنقص قبل السالم، 

السالم على المشهور من المذهب، وعند الشافعية: محله بعد السالم، وعند الحنابلة: أن السجود كله قبل 

السالم، وهما: إذا سلم من نقص يف صالته، أو السالم، إال يف الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد 

)، البحر الرائق البن نجيم ١٧٢/ ١للكاساين (تحرى اإلمام، فبنى على غالب ظنه. انظر:  بدائع الصنائع 

/  ٢)، البيان للعمراين (١٦/ ٢)، مواهب الجليل للحطاب (٣٢٦/ ٢)، التاج واإلكليل للمواق (٩٩/ ٢(

).  ١٦٠/ ٢)، اإلنصاف للمرداوي (١٨/ ٢، المغني البن قدامة ()١٥٣/ ٤)، المجموع للنووي (٣٤٦

)،  الكايف يف فقه أهل المدينة البن عبد  ١/٤٦١اشية ابن عابدين ()، ح٣١٦/ ١البحر الرائق البن نجيم ( 

)، المجموع للنووي ٢/٣٣٦)، البيان للعمراين (٣٤٠/ ١)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/٢٢٩الرب (

).  ١/٤٦٤)، المبدع البن مفلح (٢/٢٢ني البن قدامة ()، المغ١١٨/ ٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٥ 

   أرن اة وأه ااب ااة

 .�والحنابلة ،�الشافعية

مل اوهو قول الحنفية،�وليس بركن أن التشهد األخير واجب:�ا�. 

ل اوهو قول المالكية،�نةاألخير س أن التشهد:�ا�. 

 :�استدل أصحاب القول األول بعدة أدلة منها:�أد ال اول

،�الســــالم على اهللا :�كنا نقول يف الصــــالة قبل أن يفرض التشــــهد:�عن ابن مســــعود قال -١

ــول اهللا ،� الســـالم على جربيل وميكائيل فإن اهللا عز وجل هو ،�تقولوا هكذا « ال:� فقال رسـ

الـسالم عليك أيها النبي ورحمة ،�والطيبات،�والصـلوات،�التحيات هللا :�ولكن قولوا،�الـسالم

ــالحين،�اهللا وبركاته ــالم علينا وعلى عباد اهللا الصـ ــهد أن ال إله إال اهللا ،�السـ ــهد أن ،�أشـ وأشـ

 محمداً عبده ورسوله »

 

.)٤٦٣/ ٣(، المجموع للنووي )٢٣٨/ ٢(البیان للعمراني  

).١/٢١٧)، شرح منتهى اإلرادات للبهوتى (١/٣٨٧المغني البن قدامة ( 

الواجب عند الحنفية: إن تركه المصلي عامداً كان مسيئ�، وإن كان ساهي� لزمه سجود السهو. انظر: بدائع   

). ٤٧٤/ ١)، حاشية ابن عابدين (١٦٠/ ١الصنائع للكاساين (

)، والواجب عند  ٥٤/ ١)، االختيار لتعليل المختار للموصلي (١٦٣/ ١( ينبدائع الصنائع للكاسا  

الحنفية: إن تركه المصلي عامداً كان مسيئ�، وإن كان ساهي� لزمه سجود السهو. انظر: بدائع الصنائع  

). ٤٧٤/ ١)، حاشية ابن عابدين (١٦٠/ ١للكاساين (

). ١/٢٤٣()، حاشية الدسوقي ٢/٢٢٤التاج واإلكليل للمواق ( 

)، وصححه الدارقطني يف  ٣/٤٠أخرجه النسائي: السنن الصغرى، كتاب: السهو، باب: إيجاب التشهد (

)، قال ابن حجر يف  ٢٤/ ٢)، واأللباين يف اإلرواء (٢/١٩٩)، والبيهقي يف السنن الكربى (١٦٠/ ٢سننه (

ل أن يفرض علينا».  قبوأصله يف الصحيحين وغيرهما دون قوله: «"): ١/٤٧١التلخيص الحبير (



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٦ 

ا على ركنية التشهد من وجهينأن الحديث يدل :�و�: 

فدل على أنه فرض عليهم "قبل أن يفرض التشهد" حابيقول الص:�أ�. 

مقوله :�وا ولم يثبت  ،�« ولكن قولوا التحيات هللا » وهذا أمر واألمر يقتضــــي الوجوب

 .�شيء صريح يف خالفه

و  ولا ا م�: 

  -التشـــهدقبل أن يفرض   -ولم يذكر هبذا اللفظ ،�الكتب الســـتةأن الحديث يف  :� ا اول

 .�وكلهم ال يذكر فيه هذا الحرف،�وقد رواه من سواه،�ن عيينةإال عند النسائي من طريق اب

ــ أ� �أن ابن عيينــة: ــافظ: �فال يضــــر تفرده؛�ثقــة ح ــافظ، وكــذا ،�ولــذلــك صــــححــه الح

 .�الدارقطني

مـ ا ـ ه:�ا �يفرضقبـل أن :�أن قوـل و الفرض بمعنى الالزم أ:�منهـا،� يحتمـل ـعدة معـان:

وعليه يحمل معنى ،�أو التقدير،� أو يكون فرض التشهد هو العطية من اهللا عز وجل،�الواجب

 .�أي قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف،�الفرض هنا

أن أصــــل معنى الفرض يف اللغة التقدير:�أ� ،�الوجوبولكن نقل يف عرف الشــــرع إلى ،

 

)، شرح ١/٣٨٧)، المغني البن قدامة (٤٦٣/ ٣)، المجموع للنووي (٢٣٨/ ٢انظر: البيان للعمراين ( 

).١/٢١٧منتهى اإلرادات للبهويت (

)، ٤٨٨/ ١٩)، االستذكار البن عبدالرب (٢٦٩/ ١٤انظر: شرح مشكل اآلثار ألبي جعفر الطحاوي ( 

).٤٢٨ /١نصب الراية للزيلعي (

).٨٩٢/ ٣، األلباين (أصل صفة صالة النبي  

). ١٦٣/ ١)، بدائع الصنائع للكاساين  (٢٧٤/ ١٤انظر: شرح مشكل اآلثار للطحاوي ( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٧ 

   أرن اة وأه ااب ااة

 .�األصلي من الحمل على معناه:�يعني،�فالحمل عليه أولى

ــهد »:� أنه قال ما جاء عن عمر  -٢ ــالة إال بتشـ ،�وال يعرف له مخالف،�« ال تجوز صـ

 .�واهللا أعلم

مل اا ما :� منها،�اسـتدل القائلون بوجوب التشـهد األخير وعدم ركنيته بعدة أدلة:�د

ــول اهللا  ــالة روي عن رسـ ــك من آخر« إذا رفعت  :�أنه قال لألعرابي الذي علمه الصـ  رأسـ

 .�فقد تمت صالتك » ؛�وقعدت قدر التشهد،�السجدة

ا وبين أن مقدار ،�أن الحديث علق تمام الصــــالة بالقعدة األخيرة دون التشــــهد:�و

ة  ،�وأما قولهم بوجوبه.�الفرض يف القعود مقدار التشــــهد فقد اســــتدلوا على ذلك بمواظـب

وقد تقدم  ،�ا قام دليل على عدم فرضـيتهل الوجوب فيمومواظبته دلي:�قالوا،�للتـشهد النبي 

 .�عدم فرضيته عندهم يف الحديث السابق

 

).١٠٩/ ٩عمدة القاري للعيني (

) واللفظ له، ٢٠٦/ ٢)، المصنف لعبد الرزاق الصنعاين (٤٧٧/ ١أخرجه محمد بن الحسن يف اآلثار ( 

) من طريق شعبة، عن مسلم الشامي، عن حملة، رجل من عك، ٢٥٤/  ٢بو بكر بن أبي شيبة يف المصنف (وأ

حملة بن عبد الرحمن العكي له إدراك، وقد سمع من عمر قوله: "عن عمر بن الخطاب به. قال ابن حجر: 

األلباين يف أصل صفة ه )، وصحح إسناد١٥٤/ ٢. اإلصابة ("ال صالة إّال بتشّهد، ذكره البخارّي يف تاريخه

).٣/٨٩٢( صالة 

).  ٥٨٧/ ١شرح الزركشي ( 

). ٥٤/ ١)، االختيار لتعليل المختار للموصلي (١١٣/ ١بدائع الصنائع للكاساين ( 

). ٥٤/ ١)، االختيار لتعليل المختار للموصلي (١٦٣/ ١( بدائع الصنائع للكاساين 

).٣١٨/ ١)، البحر الرائق البن نجيم (١٦٣/ ١انظر: بدائع الصنائع للكاساين ( 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٨ 

�:أن هذا اللفظ غير موجود يف طرق حديث المسيء صالته�.  

ل اا أد�:ة أد ا   ل اا�،�:  

ثم اقرأ ،�إذا قمت إلى الصـالة فكرب «:� -يف قصـة المسـيء صـالته  حديث أبي هريرة  -١

ثم اسـجد ،�حتى تعدل قائم�ثم ارفع ،� ثم اركع حتى تطمئن راكع�،�ما تيـسر معك من القرآن

.�وافعل ذلك يف صالتك كلها »،�ثم ارفع حتى تطمئن جالس�،�حتى تطمئن ساجداً 

ـاـ واألمر للوجوب  لكوـنه ـمأموراً ـبه؛�أن الـحدـيث ـيدل على فرضـــــية ـما ذكر فـيه:� وـ�،

،�وتعريف أركاهنا ،�ألن المقام مقام تعليم الصـــالة؛�وعدم فرضـــية ما لم يذكر فيه يف الصـــالة

فإنه ،�لئال يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛�وذلك يقتضـي انحصـار الفرائض فيما ذكر فيه

  .�ألنه لم يذكر يف الحديث؛�فلذا ال يكون التشهد واجب�،�ال يجوز

بي النأن :�م ل أن من ينفي وجوب التشـــــهد األخير ات ـبدلـي ل الواجـب أو ،�لم يعلـمه ـك

مع أهنا ،�هو أيضـ� قد أوجب بعض أفعال الصـالة؛�بعض الواجبات لعدم ذكرها يف الحديث

ان من المجمع عليهـا ة:� لم ـتذكر يف الحـدـيث ســــواء ـك النـي ،� والقعود يف التشــــهـد األخير،�ـك

،�فيه والصــالة على النبي ،�كالتشــهد األخير:�لف فيهاأومن المخت،�وترتيب أركان الصــالة

 .�والسالم

.�والسالم،�وتكبيرة اإلحرام،�وال شيء من الذكر واجب غير قراءة أم القرآن،�أنه ذكر -٢

 

).١٧٠انظر: تمام المنة يف التعليق على فقه السنة لأللباين، ص: ( 

).٣٦قدم تخریجھ، ص: ( 

).  ٢/٢١٢)، الذخيرة للقرايف (٢٩٩ /١انظر: البحر الرائق البن نجيم ( 

) بتصرف.١/٣٦٢ني البن قدامة ()، المغ١٠٨/ ٤انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم النووي ( 

).٢١٢/ ١٠التمهيد البن عبد الرب ( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٠٩ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ـ �:وتكبيرة اإلحرام ،�أنــه إن ثبــت وجوب بعض الــذكر يف الصــــالة كقراءة أم القرآن

 .�بوجوب التشهد أيض� لألدلةكم فما المانع من الح،�لألدلة؛�والسالم

ااقشــــتهـا:�ا ة ومـن ة  -يتبين رجحـان القول األول،�ممـا تقـدم من عرض األدـل ـــافعـي الشـ

ــعف أدلة القول الثاين ،�وذلك لقوة أدلتهم؛�القائلين بركنية التشــهد األخير،�-والحنابلة  وض

 .� والثالث عند المناقشة

    �: ــطرب ــي مضـ ــهد االذاكرة فلو نسـ ــلم بعد رفعه من التشـ ألخير كأن سـ

لحديث ذي ؛�ويســـجد للســـهو إن لم يطل الفصـــل،�ويســـلم،�فإنه يعود للتشـــهد؛�الســـجود

ــل،�الـيدين المواالة؛�وإن ـطال الفصــ ه أخـل ـب أنف الصــــالة ألـن ه يســـــت إـن ابع  -ـف وهي تـت

 .�-األفعال

  .�ب ااة ج �:   اع ا

قد يقعد للتشــــهد األخير ويقوم من صــــالته عقب  ؛�الضــــطراب ذاكرتهلذاكرة مضــــطرب ا

هذا ما ؟�فماذا يفعل يف هذه الحالة،�أو يتحدث مع أحد دون أن يســلم،�التشــهد دون تســليم

 .� سأتناوله يف هذا الفرع

وقد ،�الصــالةهذه المســألة تدخل يف عموم ما تناقشــه الفقهاء حول مســألة ركنية التســليم يف  

 

وذلك أنه أخرب رسول اهللا بأنه صلى الظهر أو العصر ركعتين فقال: « أكما يقول ذو اليدين » فقالوا: نعم، 

مثل فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كرب وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكرب، ثم كرب وسجد 

ه البخاري: كتاب: الصالة،  سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكرب، فربما سألوه: ثم سلم. والحديث أخرج

) واللفظ له، ومسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصالة، ١٠٣/  ١باب: تشبيك األصابع يف المسجد وغيره (

).١/٤٠٣باب: السهو يف الصالة والسجود له (

)، المبدع  ٢/٤)، المغني البن قدامة (١١٤/ ٤)، المجموع للنووي (٣٢٤ /٢انظر: البيان للعمراين ( 

).١/٤٦٥مفلح (البن 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٠ 

 :�قولين ا فيها علىاختلفو

ــافعـية،�وهو وقول جمهور العلـماء من الـمالكـيةأن التســــليم ركن:�القول األول ،�والشــ

 .�والحنابلة

مل افقد يخرج من الصـــالة بعد تشـــهده بأي عمل ،�أن التســـليم واجب وليس ركنا:�ا

 .�وهو قول الحنفية،�أو حدث،�ولو بقهقهة،�مناف للصالة

ا رأد�:استدل الجمهور بعدة أدلة منها�: 

.�وتحليلها التسليم »،�وتحريمها التكبير،�« مفتاح الصالة الطهور:�قول النبي  -١

ا فدل على أنه ال تحليل ،�أن الحديث نص أن تحليل الصالة التسليم:�و 

  .�إال به

م� �نفي التحليــل بغير التســــليمأن الحــديــث ليس فيــه : ســــليم لكونــه خص الت إال أنــه،

 .�واجب�

ـ أ� :�كقولنــا،�والخرب ال يجوز أن يكون أخص من المبتــدأ،�أن التســــليم خرب تحليلهــا:

ــوع :�فلو جعلنا التســـليم أخص من تحليل الصـــالة،� "الحيوان إنســـان" كان خالف موضـ

 

). ٥٢٢/ ١)، مواهب الجليل للحطاب (٢١٨/ ٢انظر: التاج واإلكليل للمواق ( 

).  ٤٦٣/ ٣)، المجموع للنووي (٢٤٣/ ٢انظر: البيان للعمراين ( 

). ٤٤٢/ ١المبدع البن مفلح (  )،٣٩٥/ ١انظر: المغني البن قدامة ( 

).١٠٤/ ١تبيين الحقائق للزيلعي ()، ١/١٩٤انظر: بدائع الصنائع للكاساين ( 

).٢٣تقدم تخريجه، ص: ( 

). ٢٤٣/ ٢البيان للعمراين ( 

). ١/١٩٤انظر: بدائع الصنائع للكاساين ( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢١١ 

   أرن اة وأه ااب ااة

 .�اللغة

ـما ا كصــــلو «:� وـقد ـقال،�وال يـخل ـبه،�وـيديم ذـلك،�ـكان يســــلم من صــــالـته أن النبي  -٢

.�»  رأيتموين أصلي

ـاـ ا فعـله النبي :�وـ وـحافظ ،�يف الصــــالة أن ـهذا الـحدـيث ـيدل على وجوب ـكل ـم

 .�وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه،�إال ما خرج،�عليه

مل اا د�: ل اا ة أد �:  

عود حين علمه التـش  أن النبي  -١ فقد قضـيت هد « إذا قلت هذا أو فعلت هذا قال البن مـس

.�ما عليك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد»

 

). ٤١/ ٢ ()، الفروق للقرايف١٣٠/ ٢انظر: روضة الناظر البن قدامة ( 

)، وأصل ١٢٨/  ١أخرجه البخاري: كتاب: األذان، باب: األذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، واإلقامة... (  

كتاب: المساجد ومواضع الصالة، باب: من  -دون قوله وصلوا كما رأيتموين أصلي -الحديث يف مسلم

).٤٦٥/ ١مامة (أحق باإل

).  ١/٣٩٥بن قدامة ()، المغني ال٣/٤٦٣المجموع للنووي ( 

).٢٩٨/ ١)، سبل السالم للصنعاين (٢٩٠/ ٣انظر: المجموع للنوي ( 

)  ٢/١٦٤)، والدارقطني (٢٥٤/ ١، باب: التشهد ()، وأبو داود، كتاب:الصالة١٠٩/ ٧أخرجه أحمد ( 

 يف الصحيحين، أخرجه البخاري كتاب -أي تشهد ابن مسعود -)، وأصل الحديث ٢٤٨/ ٢والبيهقي (

)، ومسلم كتاب:الصالة، باب: التشهد يف الصالة ١٦٦/ ١األذان باب التشهد يف اآلخرة صحيح البخاري (

ت أتقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ليست يف الصحيحين، )، ولكن ذكر هذه الزيادة: إن شئ٣٠١/ ١(

مسعود، كما يف   أدرجها بعض الرواة يف الحديث، والبعض فصلها عن الحديث وصرح أهنا من كالم ابن 

 المصادر السابقة.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٢ 

و  ا ول:�وولو ،�أن الحديث جعل فعل التشــــهد قاضــــي� جميع ما عليه:�ا

  .� ألن التسليم يبقى عليه؛�جميع ما عليه بدونه لم يكن قاضي� كان التسليم فرض�

مما خيره ولو كان فرض�،�أنه خيره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم�:وا�. 

أن هذا الحديث ال يصح االستدالل به من ثالثة أوجه:�م�: 

اقـعدوإن شـــــئت أن ،�إن شـــــئت أتقوم فقم:�أن قوـله:�اـ اول ادة ـمدرـجة يف ،�تقـعد ـف زـي

 .�والمدرج من قسم الضعيف،�-كما تقدم يف الحاشية عند تخريج الحديث -الحديث

ما على افرتاض صحتها يحتمل أمور:�ا�: 

وقد أخرج البيهقي يف الـسنن  ،�فلما فرض التـسليم نـسخ،�أنه قبل أن يفرض التـسليم:�اول

ــهد أقبل على  إذا كان النبي :�الكربى عن عطاء بن رباح قال ــالته قدر التشـ قعد يف آخر صـ

وـهذا وإن ـكان مرســــالً فهو ":�ـقال البيهقي.�وذـلك قـبل أن ينزل التســــليم،�الـناس بوجـهه

 � ."موافق لألحاديث الموصولة المسندة يف التسليم

ا وقد صــح عن ابن مســعود إيجاب التســليم وأســند إلى ابن مســعود  :�و حد :�قوله

ــاؤها التســليمالصــالة التكبير  فوضــح هبذا أن تلك الزيادة إما أهنا ":�قال يف المحلى،�وانقض

والحجة كلها فيما ذكرنا من ،�منســوخة وإما أهنا عند ابن مســعود  ،� ممن بعد ابن مســعود

 

، وإنما هذه الزيادة ليست يف الصحيح اتفق الحفاظ على إهنا مدرجة ليست من كالم النبي "قال النووي: 

والصواب أنه من قول ابن مسعود ")، وقال األلباين:  ٤٤٩/  ١. خالصة األحكام ("من كالم ابن مسعودهي  

). ١٢١/ ٤. صحيح أبي داود ("رقطني، والبيهقي موقوف� عليه، كما قال ابن حبان، والدا

). ١/٥٤)، الهداية للمرغيناين (١٩٤/ ١بدائع الصنائع للكاساين ( 

، المدينة ١هـ)، مكتبة الغرباء األثرية، ط٧٩٥رح صحيح البخاري البن رجب (انظر: فتح الباري ش 

).٣٧٩/ ٧م ( ١٩٩٦النبوية،

). ٢٥٠/ ٢السنن الكربى ( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٣ 

   أرن اة وأه ااب ااة

 .� "لصالةبالسالم من ا أمر رسول اهللا 

ا وأراد بذلك اإلنكار ،�وإنما يفرغ بالتســـليم،�أنه إنما خيره إذا فرغ من صـــالته:�ا

أموم ال يقوم حتى يقوم إـماـمه اح ،�على من زعم أن الـم ل ذـلك قول ابن مســــعود مفـت ودلـي

 .�إذا سلم اإلمام فقم إن شئت،�وانقضاؤها التسليم،�الصالة التكبير

 ـ ااالمرادأن :�ا� د: ك ـق ت معظم صــــالـت ك إال الخروج عنهـا،�قضـــــي ،�ولم يبق علـي

.�«وتحليلها التسليم»:�يف قوله بما بينه الرسول  والخروج إنما يكون

وقد جلس ،�يعني الرجل،�إذا أحدث:�قال رســــول اهللا :�قال،�عن عبد اهللا بن عمرو  -٢

.�يف آخر صالته قبل أن يسلم فقد جازت صالته

 

). ٣١٠/ ٢المحلى البن حزم ( 

). ٣٧٧/ ٧انظر: فتح الباري البن رجب ( 

عبد اهللا بن مسعود يدل على صحة وهذا األثر الصحيح عن " ) وقال:٢٤٨/ ٢السنن الكربى للبيهقي ( 

. "ما نقول

).١٩/ ٣شرح السنة للبغوي ( 

)، ١٦٧/ ١يرفع رأسه من آخر الركعة (أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب: اإلمام يحدث بعد ما  

 ) واللفظ له، وقال الرتمذي:٥٢٨/ ١والرتمذي، أبواب الصالة، باب ما جاء يف الرجل يحدث يف التشهد (

 . "هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا يف إسناده"

بن زياد األفريقي،  واتفق الحفاظ على ضعفه ألنه مضطرب ومنقطع، ومن رواية عبد الرحمن " قال النووي:

...وهذا اضطراب منه يف إسناده، "  )، وقال ابن رجب:٤٤٩/  ١. خالصة األحكام (  "وهو ضعيف باالتفاق

  " ي، ورفعه منكر جداً، ولعله موقوف، واألفريقي ال يعتمد على ما ينفرد به. قال حرب:كما أشار اليه الرتمذ

هذا الحديث ال يبلغ القوة أن يدفع   "جوزجاين:، وقال ال " ذكرت هذا الحديث ألحمد، فرده، ولم يصححه



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٤ 

ا يدل على أن ؛� وبعد الجلوس،�أن صـحة الصـالة مع وجود الحدث قبل الـسالم:�و

  .�ليس بفرضالسالم 

اظ:�م ة عـند تخريج  ،�أن الـحدـيث ـقد ضــــعـفه الحـف وـقد تـقدم الكالم علـيه يف الحـاشـــــي

.� الحديث

  .�لما علم األعرابي أركان الصالة لم يذكر لفظ السالم أن النبي  -٣

ا يدل  ؛�أن عدم ذكر لفظ الســــالم يف حديث األعرابي مع ذكره ألركان الصــــالة:�و

 .�سليم ليس بركنذلك على أن لفظ الت

وهما واجبان ،�أنه ترك بيان الســــالم لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشــــهد:�م

 .�أو أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه،�باالتفاق

االجمهور  -يتبين رجـحان القول األول،�مـما تـقدم من عرض األدـلة ومـناقشــــتـها:�ا-�،

 .� وضعف أدلة القول الثاين عند المناقشة،�وذلك لقوة أدلتهم؛�القائلين بركنية التسليم

    �: الذاكرة خرج من الصــالة بعد التشــهد وقبل الســالم فلو أن مضــطرب

 .�وعليه إعادة الصالة،�صالته باطلة نفإ؛�صالةلأو بأي عمل مبطل ا،�بكالم صدر منه

 

 

 

 

 اظضعفه الحف "). وقال ابن حجر:٣٧٩/ ٧. فتح الباري البن رجب (" أحاديث: ((تحليلها التسليم))

).٣٢٣/ ٢. فتح الباري (""

 ).٢٢)، وقد تقدم تخريج الحديث، ص: (٢٩٠/ ٢انظر: البناية للمرغيناين ( 

). ٣٦٢/ ١)، المغني البن قدامة (٤٦٣ /٣انظر: المجموع للنووي ( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٥ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ا 

ــبحان ــوعويف ختام هذا البحث أحمد اهللا سـ ــة هذا الموضـ ،�ه وتعالى الذي أعانني على دراسـ

ــىفاللهم لك الحمد حتى ،�ومن علي بإتمامه ــيت،�ترضـ ولك الحمد  ،�ولك الحمد إذا رضـ

 .� بعد الرضى

 :�ثم إنه يجدر بي أن أختمها بأهم النتائج التي توصلت إليها

�اضـطراب الذاكرة -١ ،�علوماتفسـاد يف الذاكرة يؤدي إلى االختالل يف عملية اسـتقبال الم:

.�أو استعادهتا،�أو وترميزها وخزهنا

.�وقد يكون تدريجي�،�وقد يكون فجائي�،�يكون جزئي�وقد ،�فقد الذاكرة قد يكون كلي� -٢

:�وبعضــها ،�وراثي جيني:� بعضــها،�اضــطراب الذاكرة يقف خلفه عوامل وأســباب كثيرة -٣

أو ،� الدماغ كورموجود ضــرر أو مرض يف  :� وبعضــها،�أو الخوف،� حاالت نفســية كاالكتئاب

.�غوالزهايمر حالة من حاالت مرض الدما،�أو ضمور،�أو تلف،�التهاب

يختلف من   إدراكهمألن ؛�مضــطربو الذاكرة ليســو على حالة واحدة من حيث التكليف -٤

،�سقط عنه التكليف؛�فمن فقد الذاكرة كلي�،�بحسب مقدار الفقد من الذاكرة؛�شخص آلخر

وعلـيه فعل ،�لم يســــقط عـنه التكليف؛�وـكان ـمدرـك� لخـطأ فعـله،�ومن فـقد قليالً من اـلذاكرة

،�كالمكلف غير المصـاب سـواء بـسواء،�وإصـالح ما أخطأ فيه،�وجهها الصـحيحالعبادة على 

فإن أدرك فبها ،�فيرشـــد لفعل الصـــواب،�ومقدار إدراكه بَيَْن بَيْنَ ،�ومن كان يف فقده للذاكرة

.�وإن لم يدرك ترك على حاله،�ونعمت

 قد يحصـل منه إخالل ببعض أركان -الذي لم يـسقط عنه التكليف – ب الذاكرةمضـطر -٥

فلو حصــل منه إخالل بركن من أركان الصــالة المذكورة يف ،�لســبب فقده للذاكرة؛�الصــالة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٦ 

؛�ويصلح الخلل،� ويف بعض األركان يستطيع أن يتدارك،�فإن عليه إعادة الصالة؛�ثنايا البحث

�من حـيث الرتتـيب،� لو أـخل بركن ـماكـما ،�إن علم ـبذـلك قـبل الســــالم أو بـعد ،�فـقدم وأخر،

 .� كمسألة التشهد األخير،�يطل الفصلولم ،�السالم

  :�ات

ات بحقيـقة اضــــطراب  -١ ة المجتمـع ار على توعـي ات المعنـية يف جميع األقـط اهتـمام الجـه

.�ونحو ذلك،�أو توزيع المنشورات،�وذلك من خالل إقامة المؤتمرات،�الذاكرة

أو ،�الناحية الطبيةســواء كان من ،�هل المريض بما يجب عليهم تجاه مرضــاهمتوعية أ -٢

.� أو الدينية،�النفسية

 .�إنشاء مجمع طبي فقهي لدراسات األحكام الفقهية المتعلقة باألمور الطبية -٣

  
  
  

   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٧ 

   أرن اة وأه ااب ااة

ادر واس ا  

.�بيروت،�دار الكتب العلمية،�أبو الوفا:�تحقيق،�اآلثار لمحمد بن الحسن الشيباين -١

دإحكـام اإلحكـام شــــرح عمـدة األحكـام البن  -٢ ة،�دقيق العـي ة المحمـدـي ،� مطبعـة الســـــن

.�م١٩٥٣،�القاهرة

.�م ١٩٣٧،�القاهرة،�مطبعة الحلبي،�االختيار لتعليل المختار ال بن مودود الموصلي -٣

.�م٢�،١٩٨٥:�ط،�بيروت،�المكتب اإلسالمي،�إرواء الغليل لأللباين -٤

.�م٢٠٠٠،�بيروت،�دار الكتب العلمية،�معوض،�تحقيق عطا،�االستذكار البن عبد الرب -٥

ــابة يف تمييز الصــحابة ال بن حجر العســقالين -٦ عادل عبد الموجود وعلى :�تحقيق،�اإلص

.�هـ١�،١٤١٥:�ط،�بيروت،�دار الكتب العلمية،�معوض

.�م٢٠٠٦،�الرياض،�١:�ط،�مكتبة المعارف،�لأللباين،�أصل صفة صالة النبي  -٧

دار الكتـاب ،�محمـد ســــعيـدو الكرميزهير ،�ي فيزيولوجيـا اإلنســـــاناألطلس العلم -٨

.�بيروت،�اللبناين

عالء الدین أبو الحسـن علي بن سـلیمان ،� في معرفة الراجح من الخالفاإلنصـاف   -٩

.�م٢�،١٩٥٥:�ط،�دار إحياء الرتاث العربي،�المرداوي

.�٢ط،�دار الكتاب اإلسالمي،�البن نجيم شرح كنز الدقائق البحر الرائق-١٠

ائع -١١ ــاين يف ترتـيب الشــــرائع  ـبدائع الصـــــن اســ ،�٢:�ط،�بيروت،�دار الكـتب العلمـية،� للـك

.�م١٩٨٦

.�م ٢٠٠٤،�القاهرة،�دار الحديث،�البن رشد وهناية المقتصد بداية المجتهد-١٢



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٨ 

در المنير يف تخريج األحـادـيث -١٣ ارالـب �البن الملقن،�واآلـث مصــــطفى أبو الغيط :�تحقيق،

.�م١�،٢٠٠٤:�ط،�الرياض،�دار الهجرة،�وآخرون

.�م٢٠٠٠،�لبنان،�١:�ط،�بيروت،�دار الكتب العلمية،�للعيني البناية شرح الهداية-١٤

اب األحـكام-١٥ ان الوهم واإليـهام يف كـت ان،�بـي دار ،�الحســــين آـيت.�د:�تحقيق،�ال بن القـط

.�م١�،١٩٩٧ط،�الرياض،�طيبة

.�م �١�،٢٠٠٠:ط،�جده،�دار المنهاج،�قاسم محمد النوري:�تحقيق،�البيان للعمراين-١٦

.�م٢�،١٩٨٧ط،�مطبعة حكومة الكويت،�علي هاللي:�تحقيق،�تاج العروس للزبيدي-١٧

.�م١�،١٩٩٤:�ط،�دار الكتب العلمية،�التاج واإلكليل للمواق-١٨

.�ـه١�،١٣١٣ط،�القاهرة،�المطبعة الكربى األميرية،�تبيين الحقائق للزيلعي-١٩

.�هـ١٩٨٤،�تونس،�تونسيةالالدار ،�هـ)١٣٩٣التحرير والتنوير ال بن عاشور (-٢٠

.�م ١٩٨٣،�مصر،�المكتبة التجارية الكربى،�تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي-٢١

ــل الخالف البن الجوزي-٢٢ ــائ ــة،�التحقيق يف مســـ ــب العلمي �دار الكت �ط،�بيروت، :١�،

.�ـه١٤١٥

.�م٦�،٢٠٠٠ط،�عمان،�شروق،�حكمت فريحات،�تشريح جسم اإلنسان-٢٣

.�م١�،١٩٨٣ط،�بيروت،�دار الكتب العلمية،�ينالجرجاالتعريفات لعلي بن محمد -٢٤

.�م١٩٩٥،�مصر،�١ط،�مؤسسة قرطبة،�حسن قطب:�تحقيق،�التلخيص الحبير-٢٥

.�هـ١٤١٧،�الرياض،�٤:�ط،�دار الراية،�تمام المنة يف التعليق على فقه السنة لأللباين-٢٦

،�العلوي مصـطفى:�تحقيق،�التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسـانيد ال بن عبد الرب-٢٧



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢١٩ 

   أرن اة وأه ااب ااة

.�هـ ١٣٨٧،�المغرب،�وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،�محمد البكري

ــامي الخباين:�تحقيق،�ال بن عبد الهادي،�تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق-٢٨ ــواء ،�س أض

.�م ١�،٢٠٠٧:�ط،�الرياض،�السلف

ب المصــــرـي ،�الربدوين وأطفيش:�تحقيق،�الجـامع ألحكـام القرآن للقرطبي-٢٩ ،� ةدار الكـت

.�م ٢�،١٩٦٤:�ط،�القاهرة

.�م١�،٢٠٠٧ط،�دار البداية،�أحمد درباس،�جسم اإلنسان-٣٠

.�م٢�،١٩٩٢:�ط،�القاهرة،�دار الفكر،�حاشية ابن عابدين-٣١

.�دار الفكر،�حاشية الدسوقي محمد بن أحمد-٣٢

ــاوردي-٣٣ ــاوي ـلـلم �ـتـحـقـيق،�اـلح ــة،�ـعـلي ـمـعوض: ــب اـلـعـلـمي �ط،�ـبـيروت،�دار اـلـكت :١�،

.�م١٩٩٩

ـــاريالحـدود األنيـق -٣٤ ا بن محمـد األنصـ ة لزكرـي دقيـق �تحقيق،�ة والتعريفـات اـل مـازن .�د:

.�ه١�،١٤١١:�ط،�بيروت،�دار الفكر المعاصر،�المبارك

.�م٢٠٠٣-هـ١�،١٤٢٣:�ط،� الدار العربية للعلوم،�رونالد بيرتسن.� د،�حول داء الزهايمر-٣٥

ــاد برس،�غســان جعفر.� د،�الذاكرةالزهايمر) مرض فقدان (خرف الشــيخوخة -٣٦ :�ط،�رش

١٤٢٦-١�،٢٠٠٥�. 

حـسين إـسماعيل :�تحقيق،�للنووي  خالـصة األحكام يف مهمات الـسنن وقواعد اإلـسالم-٣٧

.� م١�،١٩٩٧ط،�بيروت،�مؤسسة الرسالة،�الجمل

�اـلدراـية يف تخريج أـحادـيث الـهداـية-٣٨ الســـــيد عـبد اهللا ،�تحقيق،�ال بن حجر العســــقالين،



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٠ 

.�بيروت،�ةدار المعرف،�هاشم

،�المكتب اإلسـالمي،�زهير الـشاويش:�تحقيق،� مفتين للنوويروضـة الطالبين وعمدة ال-٣٩

.�م٣�،١٩٩١:�ط،�بيروت

االتجاهات الحديثة يف التشــــخيص والعالج ،�محمد النوبي،�الزهايمر لدى المســــنين-٤٠

.�هـ١٤٣٣-م١�،٢٠١٢:�ط،�عمان،�دار صفا،�محمد النوبي محمد علي،�وكيفية التعامل

،�دار المعارف،�ها الـسيئ يف األمة لأللباينـسلـسلة األحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثر-٤١

.�م ١٩٩٢،،�١:�ط،�الرياض

اـجه لمحـمد بن يزـيد-٤٢ اقي:�تحقيق،�ســــنن ابن ـم ب  ،�محـمد فؤاد عـبد الـب اء الكـت دار إحـي

.� العربية

،� المكتبة العصــرية،�الدينمحمد محيي :�تحقيق،�ســنن أبي داود لســليمان بن األشــعث-٤٣

.�بيروت

مكتبة ومطبعة مصـطفى البابي ،� أحمد شـاكر:�تحقيق،�سـنن الرتمذي لمحمد بن عيسـى-٤٤

.�م٢�،١٩٧٥:�ط،�مصر،�الحلبي

.�م١�،٢٠٠٤:�ط،�بيروت،�مؤسسة الرسالة،� شعيب االرنؤوط:�تحقيق،�سنن الدارقطني-٤٥

،�مكتب المطبوعات اإلسـالمية،�عبد الفتاح أبو غدة:�تحقيق،�الـسنن الصـغرى للنسـائي-٤٦

.�م٢�،١٩٨٦:�ط،�حلب

ــنن الكربى-٤٧ ،�بيروت،�دار الكتب العلمية،�محمد عبد القادر عطا:�تحقيق،�هقيالبي،�السـ

.�م٣�،٢٠٠٣:�ط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢١ 

   أرن اة وأه ااب ااة

.�م١�،١٩٩٣:�ط،�الرياض،�دار العبيكان،�شرح الزركشي-٤٨

،�اإلسـالميالمكتب ،�ومحمد زهير  -شـعيب األرنؤوط  :�تحقيق،�شـرح السـنة للبغوي-٤٩

.�م٢�،١٩٨٣:�ط،�بيروت،�دمشق

.�هـ ١�،١٤٢٨:�ط،�ابن الجوزي دار،�الرياض،�الشرح الممتع البن عثيمين-٥٠

.�هـ٢�،١٣١٧:�ط،�مصر،�المطبعة األميرية الكربى،�شرح مختصر خليل للخرشي-٥١

،�مؤسسة الرسالة،�شعيب األرنؤوط:�تحقيق،�شرح مشكل اآلثار ألبي جعفر الطحاوي-٥٢

.�م ١�،١٤٩٤:�ط

.�م١�،١٩٩٣:�ط،�عالم الكتب،�شرح منتهى اإلرادات لمنصور البهوتى-٥٣

.�م ٢٠٠٢،�الكويت،�مؤسسة غراس،�ود لأللباينصحيح أبي دا-٥٤

،� دار طوق النجاة،�محمد زهير الناصـر:�تحقيق،�صـحيح البخاري لمحمد بن إسـماعيل-٥٥

.�هـ١�،١٤٢٢:�ط،�بيروت

دار إحياء الرتاث  ،�محمد فؤاد عبد الباقي:�تحقيق،�صــحيح مســلم لمســلم بن الحجاج-٥٦

.�م١�،١٩٩١:�ط،�بيروت،�العربي

.� هـ١٣١١،�مكتبة المثنى ببغداد،�المطبعة العامرة،�طلبة الطلبة للنسفي-٥٧

.�دار الكتاب الحديث،�سليمان عبد الواحد.�د،�العقل البشري وتجهيز المعلومات-٥٨

.� األنجلو المصريةمكتبة ،�ألفت حسين كحلة.�د،�علم النفس العصبي-٥٩

،�ربيع رشــوان .� ود،�عصــام الطيب.� د،�علم النفس المعريف الذاكرة وتشــفير المعلومات-٦٠

.� عالم الكتب



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٢ 

:�ط،�القاهرة،�مكتبة األنجلو المصــرية،�أنور الشــرقاوي،�علم النفس المعريف المعاصــر-٦١

٢�.

.�م٢٠٠٣،�الشروق،�وعماد زغلول،�رافع .�د،�علم النفس المعريف-٦٢

.�١�،٢٠٠٤:�ط،�دار المسيرة،�عمان،�عدنان العتوم.�د،�النفس المعريفعلم -٦٣

،� دار إحـياء الرتاث العربي،�ـلدين العينىـبدر ا،�عـمدة الـقاري شــــرح صــــحيح البـخاري-٦٤

.�بيروت

�تصــــحيح،�فتح البــاري ال بن حجر-٦٥ �محــب الــدين الخطيــب: �دار المعرفــة، ،�بيروت،

.�هـ١٣٧٩

مكتبة الغرباء ،�محمود بن شــــعبان بن عبد المقصــــود:�تحقيق،�فتح الباري البن رجب-٦٦

.�م١�،١٩٩٦:�ط،�المدينة النبوية،�األثرية

.�بيروت،�عالم الكتب،�الفروق للقرايف أنوار الربوق يف أنواء-٦٧

�تحقيق،�للبخـاري،�القراءة خلف اإلمـام-٦٨ اذ فضــــل الرحمن الثوري: المكتبـة  ،�األســـــت

.�م١�،١٩٨٠:�ط،�السلفية

،� مكتبة الرياض الحديـثة،�محمد أحيد:�تحقيق،�الكايف يف فقه أهل المدينة البن عبدالرب-٦٩

.�م١٩٨٠،�الرياض،�٢ط

�تحقيق،�بن ـعديالكـامـل يف ضــــعفـاء الرجـال ال-٧٠ د الموجود: ادل عـب ،�علي معوض-ـع

.�م١�،١٩٩٧:�ط،�بيروت،�الكتب العلمية

.�م١�،١٩٩٧:�ط،�بيروت،�دار الكتب العلمية،�كشاف القناع للبهويت-٧١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٣ 

   أرن اة وأه ااب ااة

،� علي حســين البواب:�تحقيق،�كشــف المشــكل من حديث الصــحيحين البن الجوزي-٧٢

.� الرياض،�دار الوطن

،�لكحل مصطفى،�افية عند مرضى الفصامالكشف عن أداء الذاكرة األتوبيوغر-٧٣

ــان -جــامعــة أبوبكر بلقــايــد،�كحلولــة مراد.�د.�أ ــانيــة والعلوم  -تلمســـ كليــة العلوم اإلنســـ

.�م ٢٠١١-٢٠١٠سنة ،�العلوم اإلجتماعيةقسم ،�االجتماعية

.�ه٣�،١٤١٤:�ط،�دار صادر،�بيروت،�لسان العرب البن منظور-٧٤

.�م١�،١٩٩٧:�ط،�بيروت�،دار الكتب العلمية،�المبدع البن مفلح-٧٥

.�م١٩٩٣،�بيروت،�دار المعرفة،�المبسوط للسرخسي-٧٦

، الملـك فهـدمجمع ، عبـد الرحمن بن قـاســــم: تحقيق، مجموع الفتـاوى البن تيميـة-٧٧

. م١٩٩٥، المدينة النبوية

. دار الفكر، المجموع شرح المهذب للنووي-٧٨

ار البـنداري: تحقيق، المحلى البن حزم-٧٩ ، ١: ط، بيروت، علمـيةدار الكـتب ال، عـبدالغـف

. هـ١٤٢٥

ــحيحين للحاكم-٨٠ ــتدرك على الصـ ــطفى: تحقيق، المسـ دار الكتب ،�عبد القادر عطا  مصـ

.�م ١�،١٩٩٠:�ط،�بيروت،�العلمية

ة ،�نظر محـمد الـفارـيابي:�تحقيق،�مســـــند اإلـمام أبي حنيـفة ألبي نعيم األصــــبـهاين-٨١ مكتـب

.�هـ ١�،١٤١٥:�ط،�الرياض،�الكوثر

،� مؤســســة الرســالة،�شــعيب األرنؤوط وآخرون:�تحقيق،�حنبل مســند اإلمام أحمد بن-٨٢



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٤ 

.�م ١�،٢٠٠١:�ط،�بيروت

،� مكتبة الرشــد،�كمال الحوت:�تحقيق،�المصــنف يف األحاديث واآلثار ال بن أبي شــيبة-٨٣

.�هـ١�،١٤٠٩:�ط،�الرياض

،� المجلس العلمي،�حبيب الرحمن األعظمي:�تحقيق،�المصـنف لعبد الرزاق الصـنعاين-٨٤

.�هـ٢�،١٤٠٣:�ط،�بيروت،�اإلسالمي المكتب،�الهند

.�م ١�،١٩٣٢:�ط،�حلب،�المطبعة العلمية،�معالم السنن للخطابي-٨٥

،� دار الكتب العلمية،�معرفة معاين ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينيمغني المحتاج إلى -٨٦

.�م١�،١٩٩٤:�ط

.�م١٩٦٨،�مكتبة القاهرة،�المغني البن قدامة-٨٧

.�م١�،١٩٨٨:�ط،�دار الغرب اإلسالمي،�قرطبيالمقدمات الممهدات ال بن رشد ال-٨٨

بجوار محافظة   -،�١:�ط،�مطبعة الســــعادة،�المنتقى شــــرح الموطإ ألبي الوليد الباجي-٨٩

.� هـ١٣٣٢،�مصر

اء الرتاث العربي،�المنهـاج شــــرح صــــحيح مســــلم للنووي-٩٠ ،�٢:�ط،�بيروت،�دار إحـي

.�هـ١٣٩٢

.�م٣�،١٩٩٢:�ط،�دار الفكر،�مواهب الجليل للحطاب-٩١

،�١:�ط،�بيروت،�دار النهـضة،�لطفي الـشربيني.�د،�وعة ـشرح المـصطلحات النفـسيةموـس -٩٢

.�م٢٠٠١

،�بيروت،�مؤسسة الريان،�محمد عوامة:�تحقيق،�ة للزيلعينصب الراية ألحاديث الهداي-٩٣



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٥ 

   أرن اة وأه ااب ااة

م١�،١٩٩٧:�ط

،� مصــر،�١:�ط،�دار الحديث،�عصــام الدين الصــبابطي:�تحقيق،� نيل األوطار للشــوكاين-٩٤

.�م١٩٩٣

 ا مما  

.�م ٢٠١٨/ ٥/٥،�الموسوعة الطبية موقع  -١

ــك ( -٢ ــايو كلين ــادة م ــة المرـيض  ،�)موقع عي رعــاي

.�م١٦/٥/٢٠١٨،�فقدان الذاكرة،�حاالتاألمراض وال،�والمعلومات الصحية

 .�الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية  -٣

.� يكيبيديا الموسوعة الحرةموقع و -٤

  
  

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٦ 

  س ات

  ١١٧١................................................................. ........................ .......... .......................... مقدمة البحث

ا :اندات ا ا .  

 ١١٧٥.. ...........................................................................................تعريف االضطراب:�الفرع األول

  �١١٧٥............ ............................................................................. ............. تعريف الذاكرة:� الفرع الثاين

 ١١٧٦................... ........................................... التعريف المركب الضطراب الذاكرة:� الفرع الثالث

 �١١٧٦.... ..................................................................................................تعريف الركن:�الفرع الرابع 

 ١١٧٦............................................. ....................................... ............ تعريف الصالة:� الفرع الخامس

ما ة: اااب اا   

 �١١٧٧. .......................................... .............. ......................................... مكونات الذاكرة:�الفرع األول

 ١١٧٨..................................................... ............... .............. .......................أنواع الذاكرة:�الفرع الثاين

 �١١٨٢. ...................................... . ..............................................أنواع اضطراب الذاكرة:� الفرع الثالث

 ١١٨٣...................................... ......... ....................................أعراض اضطراب الذاكرة:�الفرع الثاين

 ١١٨٤................................... ........... ................................أسباب اضطراب الذاكرة:� الفرع الخامس

ما ة: ان اأر  ةااب اا أ .  

 ١١٨٨. .................................................................. ....مضطرب الذاكرة يصلي جالس�:�الفرع األول

  �١١٩٠. ......................... ...............................تكبيرة اإلحرام ال يكربمضطرب الذاكرة :�الفرع الثاين

 ١١٩٢.................................. ......... ........ ..... .............. الفاتحة  ال يقرأمضطرب الذاكرة :� الفرع الثالث

 ١١٩٧..............................................................مضطرب الذاكرة ال يركع أو ال يسجد:�الفرع الرابع 

 

 

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٧ 

   أرن اة وأه ااب ااة

  :�الفرع الخامس

 ١١٩٨......ال يرفع رأسه من الركوع والسجود أثناء االنتقال للركن اآلخرمضطرب الذاكرة 

 ١٢٠٢.............................................. مضطرب الذاكرة يخل برتتيب أفعال الصالة:� سادسالفرع ال

  ١٢٠٤.. .................................. ......................التشهد األخير ال يقرأمضطرب الذاكرة :� سابع الفرع ال

 ١٢٠٩..............................................صالته بغير تسليمالذاكرة يخرج من مضطرب  :�ثامنالفرع ال

 ١٢١٥............. . ,........................................................... .............................................................. الخاتمة

 ١٢١٧.................................................. .......... . ...................... ....................فهرس المصادر والمراجع 

  ١٢٢٦...... ................................................. ................ ...........................................فهرس الموضوعات

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٢٨ 


