
حكم استخدام عد>اد ركعات إلكتروني – "السجادة اإللكترونية"- أثناء الصالة
السؤال

 هل يجوز استخدام عداد إلكتروني يقوم بالعد تلقائيًّا دون تدخل المصلي أو أي شخص ، ليقوم
 بعد_ الركعات التي أداها المصلي ؛ وذلك ليكون المصلي على يقين بعدد الركعات التي صالها

في حال السهو أو النسيان ، سواءً في صالة الفريضة أم النافلة ؟ أفيدونا ، بارك هللا فيكم
الجواب:

الحمد لله
 إن عد> الركعات في الصالة له أصل قديم في فعل السلف وأقوالهم ، وقد اختلفت وسائل العد

 باختالف بيئاتهم وأزمنتهم ، فمنهم من كان يستخدم خاتمه ، ومنهم من استخدم نوى التمر ،
 ومنهم من استخدم الحصى ، وآخرون استعملوا أصابع أيديهم أو أرجلهم ، وكل هذا يؤك_د وجود

أصل لعمل تلك السجادة من عدها للسجدات والركعات
 قال ابن رجب الحنبلي – رحمه هللا - : " وروى الفضل بن شاذان في كتابه " عد_ اآلي والركعات

 في الصالة " من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت إذا صل>ت
   المكتوبة عد>ت صالتها بخاتمها ، تحو_لها في يدها حتى تفرغ من صالتها (كتاب " الخواتيم " البن

   رجب ص109   )
 وقال الخرشي المالكي – رحمه هللا : " وليس من العبث تحويل خاتمها من إصبع آلخر لعدد

الركعات خوف السهو ؛ ألن فعل ذلك إلصالح الصالة”.انتهى من" شرح مختصر خليل " 1 / 294
 وفي " حاشية ابن عابدين " ( 1 / 650 ) : " قال في " البحر " : أم>ا الغمز برؤوس األصابع أو

 الحفظ بالقلب : فهو غير مكروه ، اتفاقًا ، والعد� باللسان مفسدٌ اتفاقًا)
 وقال محمد البابرتي الحنفي – رحمه هللا - : " ( ... وروي عن أبي يوسف ومحمد ) في غير

 ظاهر الرواية ( أن العد باليد ال بأس به ) وقيد باليد ألن الغمز برءوس األصابع أو الحفظ بالقلب
" غير مكروه باالتفاق ، واحترز عن العد باللسان فإنه يفسد الصالة

انتهى من " العناية شرح الهداية " 1 / 418
 وقال الشيخ العثيمين - رحمه هللا - : " وله عَد� الركعات ، وهذه قد تكون أحوج مما سَبَقَ ؛ ألن
 كثيرًا من الناس ينسى ويعد�ها باألصابع ، فهنا مشكل ؛ ألنه إذا رَكَعَ ال بُد> أن يفر_جَ أصابعه ، وإذا

 سَجَدَ ال بُد> أن تكون أصابعه مبسوطة ، وعلى هذا فيعد�ها بأحجار أو نَوى ، فيجعل في جيبه
 أربع نَوى فإذا صَل>ى الر>كعة األُولى رَمى بواحدة ، وهكذا حتى تنتهي ، فهذا ال بأس به ؛ ألن في

هذا حاجة ، وخاصة لكثير النسيان “
 (250/  249 / 3 ) " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع “
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