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المقدمة
احلمــد للــه رب العاملني، والصاة والســام علــى نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد:

فــإنَّ تعلُّم الدين مــن أفضل األعمال وأجلِّ العبــادات، فبالعلم 
ينفي املسلم اجلهل عن نفسه، ويعرف أحكام دينه.

لذا فقد أثنى الله تعالى على املتعلمني بقوله: }ُقْل َهْل َيْسَتِوي 
ِذيــَن َل َيْعَلُمــوَن{ )الزمر: 9(، وجعل النبي ]  ِذيــَن َيْعَلُمــوَن َوالَّ الَّ
العلم مبسائل الدين داللة على إرادة اخلير بالعبد: »َمْن يُِرِد اللَُّه ِبِه 

يِن«))(. ْهُه ِفي الدِّ َخيًْرا يَُفقِّ

وليس أعظم من أن يكون املسلم ممن قال فيهم النبي ]: »َمْن 
َل اللَُّه لَُه ِبِه َطِريًقا ِإلَى الَْجنَِّة، َوَما  َسلََك َطِريًقا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما َسهَّ
اْجتََمــَع َقــْوٌم ِفى بَيْــٍت ِمْن بُيُــوِت اللَِّه يَتْلُوَن ِكتَــاَب اللَِّه َويَتََداَرُســونَُه 
تُْهُم الَْمَاِئَكُة  ْحَمُة َوَحفَّ ِكينَُة َوَغِشَيتُْهُم الرَّ بَيْنَُهْم ِإالَّ نََزلَْت َعلَيِْهُم السَّ

َوَذَكَرُهُم اللَُّه ِفيَمْن ِعنَْدهُ«))(.
))( أخرجه البخاري ))/75، رقم )7(، ومسلم ))/8)7، رقم 037)(.

))( أخرجه مسلم )074/4)، رقم 699)(.
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فــإذا فقــه املســلم أحــكام دينــه كان ممــن عبــد الله علــى علٍم 
وبصيرة، فتصح بذلك عقيدته، وعباداته، ومعاماته.

لــذا فقــد عزمــت هيئــة الشــام اإلســامية ممثَّلة فــي املكتب 
العلمــي علــى وضع مختصرات علميــة في أبواٍب شــرعية مختلفة 
ــح للناس أهم أحكام دينهم، بعبارات مختصرة ميســرة؛ قياًما  توضِّ
بالواجــب، ونصــرًة إلخواننــا املســلمني فــي الداخــل ودول اللجوء، 
نسأله تعالى أن يخفف عن أهل الشام ما ألمَّ بهم، وأن يُفرج همهم 

وكربهم. 

ومــن تلــك األبواب الشــرعية: ما يتعلق بأحــكام الصاة، وهي 
الركن األهم من أركان اإلسام بعد النطق بالشهادتني.

وقد وضع مادة هذا اخملتصر د. عماد الدين خيتي من املكتب 
العلمي في الهيئة، وقام مبراجعته عدد من اخملتصني في الشريعة 
مــن املكتب العلمي وخارجه، وهم املشــايخ: فايــز الصاح، وعبادة 

الناصر، وعمار الصياصنة، وجهاد خيتي، وعمار عيسى. 

فنســأله -تعالى- أن يكون نافعاً إلخواننا املسلمني، وذخراً لنا 
يوم القيامة بني يدي رب العاملني، واحلمد على َمنِّه وفضله.

واحلمد لله رب العاملني
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األذان واإلقامة

شــرع الله -تعالــى- األذان واإلقامة قبــل أداء الصاة متهيًدا 
لها، وتتضح أحكامهما من خال الفقرات التالية:

تعريف األذان:

اإلعام بدخول وقت الصاة بذكر مخصوص.

تعريف اإلقامة:

اإلعام بالقيام للصاة بذكر مخصوص.

حكم األذان واإلقامة:

> للمقيمني في البلد:

فــرُض ِكَفايــة؛ إذا قــام به من يكفي ســقط عــن الباقني؛ لقول 
َاةُ  النبي ] ملالِك بِن احُلويرث َرِضَي اللُه عنه: »َفِإَذا َحَضَرْت الصَّ

ُكْم أَْكَبُرُكْم«))(. ْن لَُكْم أََحُدُكْم َولَْيُؤمَّ َفلْيَُؤذِّ

))( أخرجه البخاري ))/40، رقم 8)6(، ومسلم ))/465، رقم 674(.
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> للمنفرد واملسافر: 

منــدوب، حلديــث أَبي َســِعيٍد الُْخــْدِريَّ َرِضَي اللُه عنــُه: »َفِإَذا 
ــَاِة َفاْرَفْع َصْوتََك ِبالنَِّداِء؛  نَْت ِبالصَّ ُكنْــَت ِفــي َغنَِمَك أَْو بَاِديَِتَك َفَأذَّ
َد  ءٌ ِإالَّ َشــهِ ِن ِجنٌّ َواَل ِإنٌْس َواَل َشــيْ ُع َمَدى َصْوِت الُْمَؤذِّ َفِإنَُّه اَل يَْســمَ

لَُه يَْوَم الِْقَياَمِة«))(.

صفة األذان واإلقامة:

لألذان واإلقامة صيغ عديدة، ومن أشهرها:

> صفة األذان: 

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر )أربع مرات(.

أشهد أال إله إال الله، أشهد أال إله إال الله )مرتني(.

أشــهد أن محمــد رســول اللــه، أشــهد أن محمــد رســول اللــه 
)مرتني(.

حي على الصاة، حي على الصاة )مرتني(.

حي على الفاح، حي على الفاح )مرتني(.

))( أخرجه البخاري ))/))، رقم 609(.
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 الله أكبر، الله أكبر )مرتني(.

ال إله إال الله )مرة واحدة(.

> التثويب: 

يشــرع للمــؤذن التثويــب، وهــو أن يقــول فــي أذان الفجــر بعد 
احليعلتني))(:

الصاة خير من النوم، الصاة خير من النوم )مرتني(.

> صفة اإلقامة: 

الله أكبر، الله أكبر )مرتني(.

أشهد أال إله إال الله )مرة واحدة(.

أشهد أن محمد رسول الله )مرة واحدة(.

حي على الصاة )مرة واحدة(.

حي على الفاح )مرة واحدة(.

قد قامت الصاة، قد قامت الصاة )مرتني(.

الله أكبر، الله أكبر )مرتني(.

))( )احَليَْعلَة(: قول املؤذن: حي على الصاة، حي على الفاح.
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ال إله إال الله )مرة واحدة(.

الذكر عند األذان:

يستحب ملن يسمع املؤذن أن:

)- أن يقــول مثــل ما يقــول املؤذن، فإذا قال املــؤذن: الله أكبر، 
قال الســامع: الله أكبر، وإذا قال املؤذن: أشــهد أال إله إال الله، قال 

السامع: أشهد أال إله إال الله، وهكذا..

 إال في )احليعلتني( فإنه يقول عقب كل جملة: ال حول وال قوة 
إال بالله))(.

اة خير من النوم(  بْح: )الصَّ )- إذا قــال املــؤذِّن في صاة الصُّ
اةُ خير من النوم(، وال دليل  ــامع يقول مثل ما يقول: )الصَّ فإن السَّ

على قول )صدقت وبررت(. 

3- بعد األذان يصلي على النبي ]، ثم يدعو: »اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه 
ًدا الَْوِســيلََة َوالَْفِضيلََة،  َاِة الَْقاِئَمِة، آِت ُمَحمَّ ــِة، َوالصَّ ْعــَوِة التَّامَّ الدَّ

ن يدعــو بقولــه )حيَّ على الصــاة وحيَّ علــى الفاح( إلى  ))(  واحلكمــة: أنَّ املــؤذِّ
الصاة، واالســتجابة لهذا النداء يحتاج لعون من الله تعالى، فكان مناســب أن 
يســتعني بالله علـــى تلبية هذا النداء، كأنه يقول: يا رب ال حـــول لي وال قوة إال 

بـك. 
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َوابَْعثُْه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدتَُه«))(())(.

كل من سمع املؤذن يُستحب له أن يردد ما يقوله، ويستثنى:

املصلي، ومن هو في اخلاء.  فإذا فرغ من ذلك تابع املؤذن.

وإذا ســمعه وهــو في قراءٍة أو ذكــٍر أو درٍس أو نحو ذلك، قطع 
الدرس أو الذكر، وتابع املؤذن.

الذكر بعد اإلقامة:

يستحب بعد اإلقامة ما يُستحب من األذكار السابقة.

صفات املؤذن: 

> الصفات الواجبة:

)- اإلسام.

)- الّذكورة. أما أذان املرأة للنساء فجائز، كما سيأتي.

ِة(: أي األذان الشتماله على  ْعَوِة التَّامَّ ))( )الَْوِســيلََة(: درجة عالية في اجلنة، و)الدَّ
شــهادة اإلخــاص لله تعالى، واإلميــان بنبيه ]، و)الَْفِضيلَــَة(: إظهار فضيلته 
على اخللق أجمعني، )َمَقاًما َمْحُموًدا(: شفاعته في بدء حساب اخلائق، وهي 

الشفاعة الكبرى.
))( أخرجه البخاري ))/6)، رقم 4)6(.
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3- العقل.

4- التَّمييــز، وال يشــترط البلوغ))( علــى األرجح من قولي أهل 
العلم.

> الصفات املستحبة:

)- الطهارة من احلدث األصغر واألكبر.

)- العدالة؛ ألّنه أمني على املواقيت.

3- حسن الّصوت، لقول الّنبّي ] لعبد اللّه بن زيد: »َفُقْم َمَع 
ْن ِبِه َفِإنَُّه أَنَْدى َصْوًتا ِمنَْك«))(. ِبَاٍل َفَألِْق َعلَيِْه َما َرأَيَْت َفلْيَُؤذِّ

مع كراهة الّتمطيط والّتطريب في جمل األذان.

ن الذي يستطيع فيه الطفل أن يُميِّز بني اخلير والشر، ويعرف  ))(  التَّمييز: هو السِّ
ما ينفعه وما يضره، وغالًبا ما يكون بسبع سنني، ويختلف من طفل آلخر.

ن الذي يصل فيه الشخص للتكليف شرًعا. والبلوغ: هو السِّ
ويحصل البلوغ في الذكور: بإنـــزال املني كاالحتام، أو نباِت شــعر العانة، وهو 
الشــعر اخلشــن الــذي يَنبت حــول الُقبُل )الفرج(، أو متام خمس عشــرة ســنة، 
ويحصــل البلــوغ فــي اإلناث مبا يحصل بــه البلوغ في الذكور، وزيــادة أمر رابع، 

وهو احليُض.
))( أخرجه أبو داود ))/87)، رقم 449(، وابن ماجه ))/)3)، رقم 706(، وأحمد 

)43/4، رقم 5)65)(.
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ــبابتني في األذنني حــال األذان؛ حلديث َعْوِن بِْن  4- جعــل السَّ
ُن، َويَــُدوُر َوأَتَتَبَُّع َفاهُ  أَِبــي ُجَحيَْفــَة َعْن أَِبيــِه َقاَل: )َرأَيْــُت ِبَااًل يُــَؤذِّ

َهاُهنَا))(، َوأُْصبَُعاهُ ِفي أُُذنَيِْه ...())(.

5- األذان قائماً، وال يؤّذن قاعداً إاّل لعذر. من مرض، أو عجز 
مثًا.

6- العلــم بأوقات الّصــاة، إال إن كان هناك من يُعلمه بدخول 
الوقت.

7- أن يكون املؤّذن هو من يقيم الصاة.

مسائل متفرقة تتعلق باألذان واإلقامة: 

)- األذان يكــون فــي أول الوقت، لكن يجوز في أذان الفجر أن 
يؤذن له مرتان: األول قبل الوقت للتنبيه على ُقرب الفجر، والثاني 

عند الفجر.

ومثلــه أذان اجلمعــة األول الــذي َزاَدهُ عثمــان مبشــورٍة مــن 

))( )َوأَتَتَبَُّع َفاهُ َهاُهنَا(: أي أن أبا جحيفة أخذ يتتّبع َفَم بال في حال األذان وعند 
احليعلتني، ويلحظ حركاته. 

))( أخرجه الترمذي ))/375 رقم 97)( وأحمد )308/4 رقم )878)(. 
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الصحابة -رضي الله عنهم- لتنبيه الناس إلى اقتراب وقت صاة 
اجلمعة.

)- األذان واإلقامة للصلوات الفائتة: 

مــن ناَم عن صاة أو نَِســيها فإنه يُشــرع لــه أن يؤذن لها ويقيم 
حينما يريد صاتها، ففي القصة التي نام فيها النبي ] وأصحابه 
ْن  ولــم يســتيقظوا حتى طلعت الشــمس، أنه قــال: »يَا ِبَاُل ُقــْم َفَأذِّ

َاِة«))(. ِبالنَّاِس ِبالصَّ

 فــإن تعددت الفوائت: اســتحب للمصلي أن يؤذن أذاًنا واحًدا 
ويقيَم لكل صاة إقامة.

َعــْن أَِبي ُعَبيَْدةَ َقاَل: َقاَل َعبُْد اللَِّه بِن َمســُعوٍد َرِضَي اللُه عنُه: 
)ِإنَّ الُْمْشِرِكنَي َشَغلُوا النَِّبّي ] َعْن أَْربَِع َصلََواٍت يَْوَم الَْخنَْدِق َحتَّى 
ْهَر،  َن َوأََقاَم، َفَصلَّى الظُّ َذَهَب ِمَن اللَّيِْل َما َشاَء اللَُّه، َفَأَمَر ِبَاالً َفَأذَّ
ـى الَْمْغِرَب، ثُــمَّ أََقاَم َفَصلَّى  ثُــمَّ أََقــاَم َفَصلَّى الَْعْصَر، ثُــمَّ أََقاَم َفَصلَـّ

الِْعَشاَء())(.

))( أخرجه البخاري ))/4)) رقم 570(، ومسلم ))/)47 رقم 680(.
))( أخرجه النسائي ))/7)، رقم )66(، وأحمد ))/375، رقم 3555(.
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3- أذان النساء وإقامتهن: 

الراجح: أنَّه للنساء أذان وإقامة خاصة بهن، فَعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
.)(() ُن َوتُِقيُم َوتَُؤمُّ النَِّساَء َوتَُقوُم َوَسَطُهنَّ اللُه َعنَْها: )أَنََّها َكانَْت تَُؤذِّ

))( أخرجه البيهقي ))/408، رقم )78)(.
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الصالة

تعريفها:

التََّعبُّد لله -تعالى- بأقواٍل وأفعاٍل مخصوصة، تُفتَتَْح بالتَّكبير 
وتُْختَتَم بالتسليم.

حكمها، ومنـزلتها في الدين:

للصاة مكانة عظيمة في اإلسام، فهي عمود الدين، والركن 
الثانــي مــن أركان اإلســام، قــال ]: »بُِني اإِلْســَاُم َعلَــى َخْمٍس: 
َاِة،  ًدا َعبُْدهُ َوَرُســولُُه، َوِإَقاِم الصَّ َشــَهاَدِة أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّ

َكاِة، َوَحجِّ الَْبيِْت، َوَصْوِم َرَمَضاَن«))(.  َوِإيتَاِء الزَّ

وهــي أول ما يحاســب عليه العبد من أعمالــه يوم القيامة بعد 
التوحيد.

 شروط الصالة: 

تنقسم شروط الصاة إلى قسمني: 

))( أخرجه البخاري ))/ ، رقم 4)45(، وسلم ))/45، رقم ))(.



15 صالة املسلم

> القسم األول: شروط وجوب الصاة:

 جتب الصاة على املسلم إذا كان ُمكلًَّفا، أي: بالًغا عاقًا.

ا الصغيُر واجملنوُن فا جتُب عليهما الصاة. فأمَّ

التَّمييــِز فإنَّــه يُؤمــر بالصــاة  بلــَغ ِســنَّ  ولكــنَّ الصغيــر إذا 
َاِة َوُهْم أَبْنَاءُ َســبِْع  ليعتــاد عليهــا؛ لقوله ]: »ُمــُروا أَْواَلَدُكْم ِبالصَّ
ُقــوا بَيْنَُهْم ِفي  ِســِننَي، َواْضِربُوُهــْم َعلَيَْهــا َوُهْم أَبْنَــاءُ َعْشــٍر))(، َوَفرِّ

الَْمَضاِجِع«))(.

> القسم الثاني: شروط يجب توافرها قبل البدء في الصاة، 
وهي شروط صحة الصاة: 

)- اإلسام: فا تصحُّ الصاة من الكافر.

)- طهارة الثوب والبدن واملكان من النجاسة كالبول وغيره.

إذا صلى املسلم ثم وجد في جسمه أو مابسه آثاًرا للنجاسة:

 أ- إذا َعِلَم بهذه النجاسة أثناء الصاة فيكفيه أن يخلع اجلزء 

))( املقصــود بالضــرب: ضــرب تأديــب، ال يترك أثــًرا، وال يجرح حلًما، وال يكســر 
عظًما.

))( أخرجه أبو داود ))/85)، رقم 495(، وأحمد ))/80)، رقم 6689(.
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الذي عليه جناسة إن استطاع، وإال فعليه أن يقطع الصاة، ويزيل 
النجاسة، ثم يعيد صاته.

ب- إن لــم يعلــم بالنجاســة إال بعد االنتهاء مــن الصاة فليس 
عليه إعادتها.

3- الطهــارةُ مــن احلدثني األكبر بالُغســل أو التيمم، واألصغر 
بالوضوء أو التيمم.

4- ســتُر العــورة ولــو في اخللــوة فا يجــوز أن يصلي املســلم 
عرياناً أو وهو منكشف بعض العورة.

وعورة الرجل: ما بني السرة إلى الركبة، ويُستحب له أن يستر 
أعلــى جســمه حلديث: »الَ يَُصلِّيَــنَّ أََحُدُكْم ِفي الثَّــْوِب الَْواِحِد لَيَْس 

َعلَى َعاِتِقِه))( ِمنُْه َشيءٌ«))(.

عورة املرأة: يجب عليها ســتر جميع جسمها إال وجهها وكفيها 
إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.

))( )َعاِتِقِه(: العاِتق هو الكتف.
))( أخرجه النسائي ))/)7، رقم 769(، وأحمد ))/464، رقم )998(.
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احلكم لو انكشفت العورة:

  كشُف العورة عمًدا في الصاة يبطلها.

  وإن كان عن غير عمد:

     أ- إذا كان االنكشــاُف جلزء قليل من العورة، أو ملدٍة قليلة: 
فا يبطل الصاة.

    ب- وإن انكشف جزء كبير من العورة، أو لوقٍت طويل: فهذا 
يُبطل الصاة.

5- النيــة: وهــي عــزم القلب على فعــل العبادة تقربــاً إلى الله 
ــاِت«))( متفق  -تعالــى- حلديــث الرســول ]: »ِإنََّما اأْلَْعَمــاُل ِبالنِّيَّ

عليه، والنية محلها القلب.

6- دخــول الوقــت: فا تصــح الصاة قبل دخــول وقتها لقوله 
اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{  )النساء:  تعالى: }ِإنَّ الصَّ

.)(03

وأوقات الصات تُعرف بحركة الشمس:

 أ- الفجر: من طلوع الفجر الصادق، إلى شروق الشمس.

))( أخرجه البخاري ))/3، رقم )(، ومسلم )5/3)5)، رقم 907)(.
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والفجــر الصادق: خيٌط من النــور دقيٌق جًدا يظهر في األفق، 
وبعدها يبدأ النور باالنتشار.

ب- الظهر: من زواِل الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.

وزوال الشمس: حتركها من وسط السماء وميلها ناحية الغرب 
قليًا.

ج- العصر: منذ أن يصير ظل كل شــيء مثله، إلى: يصير ظل 
كل شيء ِمثليه، وميتد إلى وقت الغروب في حال الضرورة.

ظل كل شيء مثله: أي ظل كل شيء مبقدار طول الشيء نفسه، 
وظل كل شــيء مثليه: أي ظل كل شــيء مبقدار طول الشــيء نفسه 

مرتني.

د- املغرب: من غروب الشمس، إلى مغيب الشفق األحمر.

ــفق األحمــر: احُلمــرة التي تكــون في الســماء بعد غروب  الشَّ
الشمس.

هـ- العشــاء: مــن مغيب الشــفق األحمر، إلى منتصــف الليل، 
وميتد إلى الفجر في حال الضرورة.

ومنتصف الليل: منتصُف الوقت ما بني غروب الشمس وطلوع 
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الفجــر، وهــذا الوقــت يختلف من بلــٍد آلخر، ومن فصــٍل آلخر في 
السنة.

ُد التقاومي اخملتلفة مــن إلكترونية  وفــي الوقــت احلاضر تُحــدِّ
ــة، َفيُعتََمُد عليها فــي حتديد دخول  أو ورقيــة أوقــات الصــاة ِبِدقَّ

الوقت، ويكوُن إعاُن دخوُل الوقِت برفع األذان.

ما ُتدرك به الصالة:

الراجح أنها تدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت، فمن صلّى 
ركعًة في الوقت ثّم خرج الوقت فإنَّه يكون مدرًكا للصاة في وقتها؛ 
حلديث أَِبي ُهَريَْرةَ -َرِضَي اللُه عنُه- أَنَّ َرُســوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن 
بَْح،  ــْمُس َفَقــْد أَْدَرَك الصُّ بْــِح َرْكَعًة َقبَْل أَْن تَْطلَُع الشَّ أَْدَرَك ِمــْن الصُّ
ــْمُس َفَقــْد أَْدَرَك  َوَمــْن أَْدَرَك َرْكَعــًة ِمــْن الَْعْصــِر َقبْــَل أَْن تَْغُرَب الشَّ

الَْعْصَر«))(.

7- استقبال القبلة: وهي الكعبة املشرفة.

فمن كان داخل املســجد احلرام ويــرى الكعبة: فيجب عليه أن 
يتَّجه لها مباشرًة.

))( أخرجه البخاري ))/)59، رقم 580(، ومسلم ))/3)4، رقم 607(.
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ومن كان بعيًدا عنها:

ى االجتاه للكعبة من  - مــن هو خارج املســجد احلرام: فيتَّحــرَّ
خارج املسجد.

- مــن كان خــارج مكــة: فيتَّجــه ناحيتهــا، فــإن كانــت في جهة 
الشرق اجته للغرب، وهكذا.

ويجــوز للمســافر في البحــر أو البرِّ أو اجلــو أن يصلي النافلة 
ه للقبلة. وهو راكٌب دون أن يتوجَّ

إن لم يســتطع الشــخص معرفة القبلة لســبٍب ما: يجتهُد قدَر 
املستطاع، ثم يصلي إلى االجتاه الذي يطمئن إليه قلبه.

وإن اجتهــَد فــي معرفِة االجتاه الصحيح، ثــم تبيَّن له أنَّ صلَّى 
لاجتاه اخلطأ: فا يُعيد الصاة.

وكذلك لو اكتشــف خطأه أثناء الصاة، فإنه يســتدير لاجتاه 
الصحيح، وال يلزمه قطع الصاة وإعادتها.

ومــن َعِجَز عــن اســتقباِل القبلة كمن كان على ســرير املرض، 
ــًا في ســجن: فيجتهــُد في اســتقبالها َقدَر  أو فــي طائــرة، أو مكبَّ

املستطاع، فإن لم يستطع صلى كيف استطاع، وال يعيد.



21 صالة املسلم

الة وواجباتها أركان الصَّ

للصاة أركان وواجبات ال تصح دونها، كما يلي:

الة: أركان الصَّ

وهي:

> الركن األول: القياُم مع القدرة في صاة الفريضة:

فــإن لــم يســتطع القيام: ملــرٍض، أو قطــٍع في الرجل أو كســٍر، 
أو عجــز عــن القيام كمــن كان في الطائرة أو في مكان ال يســتطيع 

الوقوف فيه، فيصلي جالًسا.

 أما النَّافلة: فيجوز أن يصليها جالًسا حتى ولو كان قادًرا، وله 
نصف أجر الذي يُصلي قائًما.

 أما إن صلى الشــخص الفريضة أو النافلَة قاعًدا ملرٍض: فله 
أجر صاة القائم كامًا.

> الركن الثاني: تكبيرة اإلحرام:

وهي قول: الله أكبر، وبها يدخل في الصاة.
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> الركن الثالث: قراءة سورة الفاحتة:

وال يجوز قراءتها بغير اللغة العربية.

فإن كان ال يستطيع حفظ شيٍء من القرآن، أو ال يستطيع تعلُّم 
العربية، فيُســبح الله ويحمده، فقد َجاَء َرُجٌل ِإلَى النَِّبيِّ ] َفَقاَل: 
»ِإنِّي اَل أَْستَِطيُع أَْن آُخَذ ِمْن الُْقْرآِن َشيًْئا، َفَعلِّْمِني َما يُْجِزئُِني ِمنُْه، 
ـُه أَْكَبُر،  َقــاَل: ُقــْل: ُســبَْحاَن اللَِّه، َوالَْحْمــُد ِللَِّه، َواَل ِإلَــَه ِإالَّ اللَُّه، َواللَـّ
ـهِ الَْعِلــيِّ الَْعِظيِم، َقاَل: يَا َرُســوَل اللَِّه َهَذا  ةَ ِإالَّ ِباللَـّ َواَل َحــْوَل َواَل ُقــوَّ
، َفَما ِلي؟ َقــاَل: ُقْل اللَُّهــمَّ اْرَحْمِني َواْرُزْقِنــي َوَعاِفِني  ـِه َعزَّ َوَجــلَّ ِللَـّ

َواْهِدِني«))(.

فــإن كان ال يُحِســُن هذا: فعليه بذكــر الله -تعالى- على النحو 
الذي يستطيعه، إلى أن يقِدر على حفظ الفاحتة على األقل.

> الركن الرابع: الركوع:

وذلك باالنحناء وإمساك الركبتني بالكفني، مع استقامة الظهر.

> الركــن اخلامس: الرفُع من الركــوع، والعودةُ لوضعية القيام 
بعد الركوع.

))( أخرجه أبو داود ))/308، رقم )83(، وأحمد )356/4، رقم )6)9)(.
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> الركن السادس: السجود: 

بالنـزول لألرض، على األعضاء السبعة، وهي:

)- اجلبهُة مع األنف.   

) و3- الكفان.

4و5- الركبتان. 

القدمــني  بكــون  وذلــك  القدمــني،  أصابــع  أطــراف  6و7- 
ُمتاصقتني، واألصابع مثنية باجتاه القبلة.

> الركن السابع: االعتداُل من السجود: 

وذلك بالرفع من السجود.

> الركن الثامن: اجللسة بني السجدتني: 

ويُســن اجللــوس علــى القــدم اليســرى ونصــب اليمنــى، وثني 
الركبتني، ووضع الكفني على الفخذين.

وبعــد االنتهاء من الســجدة الثانية يكون قــد صلى ركعة كاملة 
بقياٍم وركوٍع وسجدتني.
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> الركن التاسع: اجللوس للتَّشهُّد األخير: 

بالطريقة نفسها التي بني السجدتني.

> الركن العاشر: قراءة التَّشهد األخير.

اُم َعليَك أَيُّها  ّيباُت، السَّ لواُت والطَّ التشهد: التَّحيَّاُت لله والصَّ
اِلحنَي،  اُم َعلينَا وَعلَى ِعباِد اللِه الصَّ النَِّبيُّ َوَرحَمُة اللِه َوبََركاتُُه، السَّ

داً َعبُْدهُ َوَرُسولُه. أْشَهُد أْن ال ِإلَه ِإال الله، َوأَْشهُد أَْن ُمَحمَّ

> الركن احلادي عشر: الصاة على النبي ]:

ــٍد، َكَمــا َصلَّيَت على  ــٍد، َوَعلــى آِل ُمَحمَّ اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعلــى ُمحمَّ
ِإبْراِهيــَم، َوعلــى آِل ِإبَْراِهيــَم، ِإنَّــَك َحِميٌد َمجيٌد. اللَُّهــمَّ بَاِرْك على 
ٍد، َكَما بَاَركَت علــى آِل ِإبَْراِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد  ــٍد، َوعلــى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َمجيٌد.

> الركــن الثانــي عشــر: التســليمتان، بقــول: الســاُم عليكــم 
ورحمُة الله.

مأنينة:  > الركن الثالث عشر: الطُّ

أي الســكون فــي كّل ركــٍن، فــا تُــؤدى األركان بســرعٍة تُِخــلُّ 
بالصــاة، كمــا حدث مع الصحابي الذي دخل املســجد فصلى ولم 



25 صالة املسلم

يطمئن في صاته، فعلَّمه الرســول ] الصاة، وكان مما قال له: 
ْد  »ثُــمَّ اْرَكــْع َحتَّى تَْطَمِئنَّ َراِكًعا، ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْعِدَل َقاِئًما، ثُمَّ اْســجُ
َحتَّى تَْطَمِئنَّ َســاِجًدا، ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْطَمِئنَّ َجاِلًسا، َواْفَعْل َذِلَك ِفي 

َصاِتَك ُكلَِّها«))(.

> الركن الرابع عشر: الترتيب بني األركان:

م ركًنا على آخــر، بل يأتي بــاألركاِن ُمرتبًة كما وردت  فــا يُقــدِّ
سابًقا، وكما فعلها النبي ].

واجبات الصالة:

لٌة لــألركان، وبهما مًعا تِصحُّ الصاة،  وهــي أقواٌل وأفعاٌل مكمِّ
وقد أفردها عدٌد من الفقهاء، وأحلقها بقيتهم بـاألركان أو السنن:

)- جميع تكبيرات االنتقال غير تكبيرة اإلحرام.

وهــذه التكبيرات تُســمى: تكبيــرات االنتقال؛ ألنَّهــا تُقال عند 
االنتقال من حركة حلركة في الصاة، مثل: تكبيرة الركوع، تكبيرة 

السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة اجللوس للتشهد.

)- قول: »سبحان ربي العظيم« في الركوع.

))( أخرجه البخاري ))/68)، رقم 757(، ومسلم ))/98)، رقم 397(.
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3- قول: »سمع الله ملن حمده« عند الرفع من الركوع، للمنفرد 
واإلمام.

4- قــول: »ربنــا ولــك احلمد« بعــد الرفع من الركــوع، لكل من 
اإلمام، واملنفرد، واملأموم.

5- قول: »سبحان ربي األعلى« في السجود. 

6- قول: »رب اغفر لي« في اجللسة بني السجدتني. 

7- اجللوس للتشهد األول.

8- التشهد األول.

حكم ترك الركن أو الواجب في الصالة:

ترك الركن:

من ترك ركًنا من أركان الصاة عمًدا: بطلت صاته.

 ومن تركه ســهًوا: وجب عليه أن يأتي به، فإن فات وقُت أدائه 
-كمــن تذكــره بعد البدء فــي الركعة الثانية، أو جــاء بعده بعدٍد من 

األركان- وجب عليه أن يعيد الركعة كاملة، وإال بطلت صاته.
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ترك الواجب:

ومن ترك واجًبا من واجبات الصاة عمًدا: بطلت صاته.

ومن تركه سهًوا: سجد للسهو.

هو:  سجود السَّ

هو: سجدتان يسجدهما املصلي في آخر صاته.

ســببهما: الزيــادة في الصــاة، أو النقص منها، أو الشــكُّ في 
الزيادة أو النقصان.

ما يُقال فيه: ليس لسجدتي السهو ذكٌر خاٌص، فيُكتفى فيهما 
بالتَّسبيح.

كيفية السجود للسهو:

من ترك الركن سهًوا: فإنَّه يأتي به، فإن فات فإنه يأتي بركعٍة 
أخرى مكان الركعة التي أنقَص منها ذلك الركن، ثم يســجد للسهو 

في آخر الصاة.

ومن ترك الواجب سهًوا: فيسجد للسهو في آخر الصاة.

ومن زاَد في صاته: فيسجد للسهو في آخر الصاة.
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ومن شــكَّ في عدد الركعات أو عدد الســجدات مثًا: فيأخذ 
بالعدد األقل، ويكمل صاته، ثم يسجد للسهو في آخر الصاة.

مكانه: يكون سجود السهو بعد قراءة التشهد األخير.

والسنة: إذا كان سبب السهو الزيادة فيكون بعد السام.

وفي حال النقص أو الشك يكون قبل السام.

سنن الصالة، ومكروهاتها، ومبطالتها

سنن الصالة:

للصــاة ســنن ينبغي على املســلم أن يحافظ عليهــا ليزيد من 
أجر صاته، ويكتمل اقتداؤه بالنبي ]، ومن أهما:

)- وضع ُسترة أمام املصلي.

)- رفع اليدين مع التكبير: 

وصفتــه أن يرفعهمــا إلــى جانبي الــرأس، ومبحــاذاة األُذنني، 
وتكون األصابع ممدودة. 

ويُسن رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة اإلحرام، والركوع، 
والرفع من الركوع، والقيام من التشهد األول إلى الركعة الثالثة.
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3- وضــع اليد اليمنى على اليد اليســرى على الصدر، ويجوز 
أن يقبض بكفه على ذراعه، أو يبسطها.

ا إســدال اليدين: فهو خاف ســنة الرســول ] التي كان  وأمَّ
يواظب عليها.

4- دعــاء االســتفتاح، ومــن صيغــه الــواردة: »ُســبَْحانََك اللَُّهمَّ 
َك َوالَ ِإلََه َغيُْرَك«))(، و »اللَُّهمَّ  َوِبَحْمِدَك َوتََباَرَك اْســُمَك َوتََعالَى َجدُّ
بَاِعْد بَيِْني َوبَيَْن َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَيَْن الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب، اللَُّهمَّ 
نَِس، اللَُّهمَّ اْغِســلِْني  أَنِْقِنــي ِمــْن َخَطايَــاَي َكالثَّــْوِب األَبَْيِض ِمــَن الدَّ

ِبالثَّلِْج َوالَْماِء َوالَْبَرِد«))(.
5- تكــرار الّتســبيح فــي الركوع ثاث مــرات، وقــراءة األذكار 

الواردة، ومنها: »ُسبُّوٌح قدوٌس ربُّ املائكة والروح«)3(.
6- الزيادة على دعاء الرفع من الركوع بقول: )ملَء الســموات 
ومــلَء األرض ومــلَء مــا بينهما وملَء ما شــئَت من شــيء بعُد، أهَل 
الثناِء واجملد، أحقُّ ما قال العبد وكلنا لك عبد، ال مانع ملا أعطيَت، 

))( أخرجه أبو داود ))/65)، رقم 775(، والترمذي ))/9، رقم )4)(، وابن ماجه 
))/46)، رقم 804(، والنسائي ))/)3)، رقم 900(.

))( أخرجه البخاري ))/59)، رقم ))7(، ومسلم ))/9)4، رقم 598(.
)3( أخرجه مسلم ))/353، رقم 487(.
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.)(())(( وال معطي ملا منعَت، وال ينفع ذا اجَلدِّ منك اجَلدُّ

7- تكــرار التَّســبيح فــي الســجود ثــاث مــرات، والدعاء مبا 
يشاء.

8- أن يجلــس متــوركاً فــي التشــهد الثاني، والتــورك وهو: أن 
جــل اليســرى من حتت الســاق  ينصــب الرجــل اليمنــى ويخــرج الرِّ

األمين، ويجلس بِإلييتيه )مبقعدته( على األرض.

9- أن يقــول بعــد قراءة التشــهد األخير: »اللَُّهمَّ ِإنِّــي أَُعوُذ ِبَك 
ِمــْن َعــَذاِب الَْقبْرِ، َوأَُعوُذ ِبــَك ِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوأَُعــوُذ ِبَك ِمْن ِفتْنَِة 
اِل«)3(، ثم يدعو  جَّ الَْمْحَيا َوالَْمَماِت، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتْنَِة الَْمِسيِح الدَّ

مبا أحب من خير الدنيا واآلخرة.

0)- أدعية ما بعد الصاة، وهي:

أ- )أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله(.

ب- )اللهم أنَت الســام، وِمنك الســام، تباركَت يا ذا اجلاِل 
واإلكرام(.

(: الِغنى واحلظ من الرزق، أي ال ينفع ذا الغنى، منك غناه. ))( )اجَلدُّ
))( أخرجه مسلم ))/343، رقم )47(.

)3( أخرجه البخاري ))/86)، رقم 798(، ومسلم ))/))4، رقم 589(.
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ج- )اللهمَّ أَِعني على ِذكرَك، وَشكرك، وُحسن عبادتك(.

ـهُ َوْحــَدهُ الَ َشــِريَك لَــُه لَــُه الُْملُْك َولَــُه الَْحْمُد  د- )الَ ِإلَــَه ِإالَّ اللَـّ
يــَن َولَْو  ـُه ُمْخِلِصــنَي لَُه الدِّ َوُهــَو َعلَــى ُكلِّ َشــْىٍء َقِديــٌر الَ ِإلَــَه ِإالَّ اللَـّ
َكــِرهَ الَْكاِفــُروَن أَْهُل النِّْعَمِة َوالَْفْضــِل َوالثَّنَاِء الَْحَســِن الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه 

يَن َولَْو َكِرهَ الَْكاِفُروَن(. ُمْخِلِصنَي لَُه الدِّ

هـ- )ال ِإله إال الله وحَدهُ ال َشريَك لَه لَه املُلُك ولَه احَلمُد وُهو 
َعلى ُكل شيٍء َقدير، اللهم ال َماِنع ِلما أَعطيَت وال ُمعِطي ِلما َمنعت 

.) وال يَنفُع َذا اجَلدِّ ِمنَك اجَلدُّ

و- )ســبحان اللــه( ثاًثــا وثاثــني مــرة، )واحلمــد للــه( ثاًثا 
وثاثني مرة، )والله أكبر(، ثاًثا وثاثني مرة.

ز- )ال إلــه إال اللــه، وحده ال شــريك له، له امللــك، وله احلمد، 
وهو على كل شــيء قدير(، مرة واحدة بعد كل صاة، وعشــر مرات 

بعد صاة املغرب والفجر.

ح- قــراءة: )قــل هو الله أحد(، و)قل أعوذ بــرب الفلق(، و)قل 
أعــوذ برب الناس( بعــد كل صاة مرة واحــدة، وبعد صاة املغرب 

والفجر ثاث مرات.
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ط- قراءة: آية الكرسي. 

ي- قــول: )اللَُّهــمَّ أَِجْرِنــى ِمــَن النَّــاِر(، ســبع مــرات بعد صاة 
الفجر، وبعد صاة املغرب.

ك- قــول: )اللَُّهــمَّ أَْصِلــْح ِلــى ِديِنــَي الَِّذي ُهــَو ِعْصَمــُة أَْمِري، 
َوأَْصِلــْح ِلــي ُدنَْياَى الَِّتي ِفيَها َمَعاِشــي، َوأَْصِلْح ِلي آِخَرِتي الَِّتي ِفيَها 
َمَعــاِدي، َواْجَعــِل الَْحَياةَ ِزيَاَدًة ِلي ِفي ُكلِّ َخيْــٍر، َواْجَعِل الَْمْوَت َراَحًة 

.) ِلي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

ل- )اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعمًا متقبًا( 
بعد صاة الفجر. 

مكروهات الصالة: 

وهي أموٌر ال تُبطل الصاة، لكنها تنقُص من كمالها، وهي:

ا االلتفاُت بجميِع اجلســم  )- االلتفــاُت بالرأس با حاجة. أمَّ
فيُبطل الصاة.

)- رفُع البصر إلى أعلى، ولو دوَن حتريك الرأس.

3- تغميــُض العينني، إال حلاجة كهبوٍب ريح فيها غبار، أو كان 
أمامه ما يَشغله.
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4- افتراش الذراعني وإلصاقهما باألرض أثناء السجود. 

5- وضع اللثام على األنف والفم. إال إن كان هناك ما مينع من 
اخلشــوع في الصاة: كرياح شــديدة، أو رائحة كريهة ال يســتطيع 

مقاومتها.

6- دخول الصاة مع وجود ما يشــغل النفس ويشــوش الذهن 
كحبــس البــول أو الغائط، أو شــدة اجلــوع أو العطــش، أو بحضرة 

الطعام يشتهيه.

7- العبث باملابس أو فرقعة األصابع وتشبيكها، وهذا يتنافى 
مــع استشــعار الوقــوف بني يدي اللــه -تعالى- بخشــوع، فإن كانت 

كثيرة فتُبطل الصاة.

مبطالت الصالة: 

)- تــرك أي ركــن من أركانها، أو تــرك أي واجب من واجباتها  
عمداً.

)- احلركة الكثيرة فيها لغير ضرورة.

والضرورة هي ما يتوقف عليها ســامة الشــخص -أو غيره- 
من األذى. 
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د القهقهة، أو الضحك. 3- تعمُّ
فالضحــك: مــا يكــون بصوت يســمع بــه نفســه، والقهقهة إذا 

أسمع غيره. 
وتبطــل الصاة إذا ظهر مــن املصلي بعض األصوات كحرفني 

أو كثر. 

4- كشف العورة الكثير أو القليل املستمر.

5- الكام العمد، غير قراءة القرآن، أو تاوة األذكار الواردة.

6- األكل والشرب عمداً.
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ة الَجَماَعة
َ
َصال

فضلها:

عن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر -رضي الله عنه- أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
»َصَاةُ الَْجَماَعِة تَْفُضُل َصَاةَ الَْفذِّ ِبَســْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة«))(، وفي 

رواية »ِبَخْمٍس َوِعْشِريَن«))(.
وصاة اجلماعة شعار اإلسام، وإقامتها من الدين، فَعْن َعبِْد 
ـِه بِن مســعوٍد -رضي الله عنه- َقــاَل: » َولََقْد َرأَيْتُنَــا َوَما يَتََخلَُّف  اللَـّ
ُجُل يُْؤتَى ِبِه يَُهاَدى بَيَْن  َعنَْهــا ِإالَّ ُمنَاِفٌق َمْعلُوُم النَِّفــاِق، َولََقْد َكاَن الرَّ

.)4(» فِّ ُجلَيِْن)3( َحتَّى يَُقاَم ِفي الصَّ الرَّ
حكم صالة اجلماعة: 

> للرجال: واألرجح أنها واجبة، لألدلة الواردة في ذلك:
ــالَة َفْلَتُقْم  قــال الله تعالى: }َوِإَذا ُكْنــَت ِفيِهْم َفأََقْمَت َلُهُم الصَّ
َطاِئَفــٌة ِمْنُهــْم َمَعَك{ )النســاء: )0)(. فالــاُم لألْمِر، واألصُل في 

))( أخرجه مسلم ))/449، رقم 649(.
))( أخرجه البخاري ))/57، رقم 645(، ومسلم ))/450، رقم 650(.

ُجلَيِْن(: ميشى معتمًدا عليهما. )3( )يَُهاَدى بَيَْن الرَّ
)4( أخرجه مسلم ))/453، رقم 654(.
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األْمِر: الوجوُب. 

وعن أَِبي ُهَريَْرةَ -رضي الله عنه- أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »لقد 
ـَي بالنَّاِس،  ــاِة فتُقاَم، ثــم آُمَر َرُجًا فيصلِـّ َهَمْمــُت))( أْن آُمــَر بالصَّ
ثــم أنطلــَق معي بِرَجاٍل معهم ُحــَزٌم ِمن َحَطٍب إلى َقْوٍم ال يشــهُدون 

َق عليهم بيوتَهم بالنَّاِر«))(.  اةَ، فأَُحرِّ الصَّ

ــَاِة؟ َفَقاَل  وقــال النَِّبــيُّ ] لأَلْعَمى: »َهْل تَْســَمُع النَِّداَء ِبالصَّ
نََعْم: َقاَل: َفَأِجْب«)3(. 

صالة اجلماعة للنساء:

النســاءُ ال تلزمهــنَّ صــاةُ اجلماعِة، لكن لــو اجتمعن للصاة: 
فالراجــح أنــه جتــوز لهن الصــاة جماعة ســواء كن منفــردات عن 
الرجال أو مع الرجال، لقول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اَل تَْمنَُعوا ِإَماَء اللَِّه 
ـِه َولَْيْخُرْجَن تَِفَاٍت)4(« َقالَْت َعاِئَشــُة: »َولَْو َرأَى َحالَُهنَّ  َمَســاِجَد اللَـّ

.)5(» الَْيْوَم َمنََعُهنَّ

))( )َهَمْمُت(: عزمت وصممُت.
))( أخرجه البخاري ))/57، رقم 645(، ومسلم ))/)45، رقم )65(.

)3( أخرجه مسلم ))/)45، رقم 653(.
(: أي بسبب اخملالفات. )4( )تَِفَاٍت(: غير متزينات، و)َمنََعُهنَّ

)5( أخرجه أبو داود ))/)))، رقم 565(، وأحمد ))/438، رقم 9643(.
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وقد يكون خروجهن للمساجد مطلوًبا: لتعلم أمور دينهن التي 
البد لهن منها، أو لتعليم غيرهن. 

العدد اّلذي تنعقد به اجلماعة:

تنعقُد اجلماعة بواحد مع اإلمام، ولو كان صبًيا أو امرأة.

ما تدرك به اجلماعة:

الراجح: أنها ال تُدرك إال بركعة، حلديث: »َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن 
َاةَ«))(. َاِة َمَع اإِلَماِم َفَقْد أَْدَرَك الصَّ الصَّ

أحكام صالة املسبوق:

املسبوق هو: من فاتته ركعة فأكثر مع اإلمام.

األحكام املتعّلقة باملسبوق:

)- إذا أراد املسبوُق الدخوَل في الصاة، كبَّر تكبيرة اإلحرام، 
والتحق باإلمام، سواء كان راكعاً أم ساجداً أم جالساً أم قائماً.

)- إذا أدرك اإلمام في الركوع فقد أدرك الّركعة.

3- إذا تخلّــف املســبوق بركعــة أو أكثــر، فإّنه يتبــع إمامه فيما 

))( أخرجه البخاري ))/590، رقم 579(، ومسلم ))/3)4، رقم 607(.
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بقي من الّصاة، ثّم يأتي مبا فاته بعد الصاة.

أحكام اإلمام:

األحق باإلمامة:

اتب))( هو األحق باإلمامة. اإلمام الرَّ

فــإن لــم يكــن هناك إمــاٌم راتــب: فقد وضــع الشــارع ضوابط 
اختيار اإلمام، فَعْن أَِبي َمْســُعوٍد األَنَْصاِري -رضي الله عنه- َقاَل: 
َقاَل: َرُســوُل اللَِّه ]: »يَُؤمُّ الَْقْوَم أَْقَرُؤُهْم ِلِكتَاِب اللَِّه، َفِإْن َكانُوا ِفي 
نَِّة َسَواًء َفَأْقَدُمُهْم  نَِّة، َفِإْن َكانُوا ِفي السُّ الِْقَراَءِة َسَواًء َفَأْعلَُمُهْم ِبالسُّ
ُجُل  نَّ الرَّ ِهْجَرًة، َفِإْن َكانُوا ِفي الِْهْجَرِة َسَواًء َفَأْقَدُمُهْم ِسلًْما، َوالَ يَُؤمَّ

ُجَل ِفي ُسلَْطاِنِه َوالَ يَْقُعْد ِفي بَيِْتِه َعلَى تَْكِرَمِتِه ِإالَّ ِبِإْذِنِه))(«)3(. الرَّ

من أمَّ قوًما يكرهونه:

َعــن ابْن َعبَّاس -َرِضــَي اللَُّه َعنْهما- َعن َرُســول الله ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
ْم ِشــبْراً: َرُجٌل أمَّ َقْوماً َوُهْم لَُه  »ثاثٌة ال تُْرَفُع َصاتُُهْم َفْوَق ُرُؤوِســهِ

اتب(: الذي توافق واعتاد الناس أن يصلي بهم. ))( )اإلمام الرَّ
))(  )َفَأْقَدُمُهــْم ِســلًْما(: أقدمهــم إســاًما، و)تَْكِرَمِتــِه(: الفــرش اخلاص بصاحب 

املنزل الذي يجلس عليه دائًما.
)3( أخرجه مسلم ))/465، رقم 673(.
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كاِرُهون،َ واْمَرأةٌ بَاتَْت َوَزوُجَها عليها ساِخٌط، والَعبُد اآلِبق))(«))(. 

من تصح إمامتهم:

تصح إمامة كل من: الصبي املميز، واألعمى، والقائم بالقاعد، 
والقاعد بالقائم، واملفترض باملتنفل، واملتنفل باملفترض، واملتوضئ 
باملتيمــم، واملتيمــم باملتوضئ، واملســافر باملقيم، واملقيم باملســافر، 

واملفضول بالفاضل.

إمامة الفاسق واملبتدع:

األصُل أنَّ كل من صحت صاته لنفســه صحت صاته لغيره، 
حتــى وإن كان صاحــب معصيــة، لكــن تكره الصاة خلف الفاســق 

واملبتدع.

الستخالف:

م اإلمام غيره ليتم الصاة باملأمومني. هو: أن يَُقدِّ
إذا حــدث لإلمام وهــو في الصاة عذر مينعه من االســتمرار 
في الصاة: فله أن يستخلف غيره، ليكمل الصاة باملأمومني، كما 

حصل مع عمر بن اخلطاب -رضي الله عنه- حني ُطعن.

))( )الَعبُد اآلِبق(: الهارب من سيده، اخلارج عن طاعته.
))( أخرجه ابن ماجه ))/))3، رقم )97(.
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استحباب تخفيف اإلمام للصالة:

حلديــث أَِبي ُهَريَْرةَ -َرِضَي اللَُّه َعنْه- أَنَّ َرُســوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
يَم،  ــقِ ِعيَف، َوالسَّ ْف؛ َفِإنَّ ِمنُْهْم الضَّ »ِإَذا َصلَّى أََحُدُكْم ِللنَّاِس َفلْيَُخفِّ

ْل َما َشاَء«))(. َوالَْكِبيَر، َوِإَذا َصلَّى أََحُدُكْم ِلنَْفِسِه َفلْيَُطوِّ
ومن ذلك تخفيف الصاة في املســاجد أو املصليات التي تقع 

على طرق السفر، أو في أماكن العمل، أو في األسواق، وغيرها.
يســتحب إطالــة اإلمــام الركعــة األولــى وانتظار مــن أحس به 

داخًا ليدرك الركعة.
ويســتحب التفــات اإلمــام نحــو املأمومــني بعد الســام: لفعل 

النبي ].

أحكام املأموم:

وجوب متابعة اإلمام وحترمي مسابقته:

جتــب متابعــة اإلمام، وحترم مســابقته: حلديــث: »ِإنََّمــا ُجِعَل 
وا َحتَّى يَُكبَِّر، َوِإَذا َرَكَع  اإِلَمــاُم ِليُْؤتَــمَّ ِبِه، َفِإَذا َكبََّر َفَكبُِّروا، َوالَ تَُكبِّــرُ

َفاْرَكُعوا، َوالَ تَْرَكُعوا َحتَّى يَْرَكَع ..«))(.

))( أخرجه البخاري ))/4))، رقم 703(، ومسلم ))/)34، رقم 476(.
))( أخرجه أبو داود ))/33)، رقم )60(، وأحمد ))/)34، رقم 8483(.
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تنبيه املأموم لإلمام:

ــده كزيادة  اة تعمُّ يكــون تنبيــه اإلمــام واجًبا: فيمــا يُبطل الصَّ
ركعًة، أو لََحَن لَْحناً))( يغير املعنى.

ويكون مستحّبًا: فيما يفوت كماالً، كما لو نسَي اإلماُم أن يقرأ 
سورة بعد الفاحتة.

وال يُشــرع تنبيهه: إذا ترك ســنَّة من ســنن الصاة التي ال تؤثر 
على هيئتها كجلسة االستراحة ورفع اليدين أثناء التكبيرات.

صفة التنبيه:

إذا أخطــأ اإلمــام بفعــٍل مــن أفعــال الصــاة: يســبح الرجال، 
وتصفــق النســاء بضــرب اليديــن ببعضهمــا إلصدار صــوت يؤدي 

للتنبيه.

صالة املنفرد خلف الصف:

أ- إذا دخل الشــخص املســجد ووجد اإلمــام راكًعا، فكبر قبل 
أن يصــل للصــف وركع، ثم تقدم فدخل في الصف: فتصح صاته، 

مع الكراهة.

))( )لَْحناً(: اللحن هو اخلطأ في القراءة.
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ب- إذا صلــى في صٍف وحده صــاة كاملة فصاته صحيحة 
على األرجح، مع الكراهة.

تسوية الصفوف وسد الُفرج:

تســوية الصفوف واجبة، ويستحب لإلمام األمر بذلك، كقول: 
تراصوا، واعتدلوا، وسووا صفوفكم؛ لثبوت ذلك عن النبي ].

الترغيب في الصف األول وميامن الصفوف:

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  َعــْن أَِبــي ُهَريْــَرةَ -َرِضــَي اللَُّه َعنْــه- أَنَّ َرُســوَل اللَـّ
ِل ثُمَّ لَْم يَِجــُدوا ِإالَّ أَْن  ــفِّ اأْلَوَّ »لَــْو يَْعلَــُم النَّــاُس َما ِفي النِّــَداِء َوالصَّ
يَْستَِهُموا َعلَيِْه اَلْستََهُموا، َولَْو يَْعلَُموَن َما ِفي التَّْهِجيِر اَلْستََبُقوا ِإلَيِْه، 

بِْح أَلَتَْوُهَما َولَْو َحبًْوا))(«))(. َولَْو يَْعلَُموَن َما ِفي الَْعتََمِة َوالصُّ

وَعْن َعاِئَشَة -َرِضَي اللَُّه َعنْها- َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ]: »ِإنَّ 
ُفوِف«)3(. اللََّه َوَمَاِئَكتَُه يَُصلُّوَن َعلَى َمَياِمِن الصُّ

التبليغ خلف اإلمام: 

يســتحب التَّبليغ خلف اإلمام للحاجــة كعدم بلوغ صوت اإلمام 
))( )يَْستَِهُموا(: يقترعوا، و)التَّْهِجيِر(: التبكير، و)الَْعتََمِة(: صاة العشاء.

))( أخرجه البخاري ))/7)، رقم 5)6(، ومسلم ))/5)3، رقم 437(.
)3( أخرجه أبو داود ))/53)، رقم 676(، وابن ماجه ))/))3، رقم 005)(.
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للمأمومني، وذلك برفع الصوت في التكبير ليعلم املأمون البعيدون 
بانتقاالت اإلمام، وال يُشرع التبليغ في القراءة.

مسائل متفرقة في صالة اجلماعة:

علو اإلمام أو املأموم:

يُكــره أن يقــف اإلمام أعلى من املأموم، فــإن كان لذلك غرض 
مثــل: تعليــم الصــاة، أو لضيق املكان، أو غير ذلــك، فإنه ال كراهة 

حينئذ.

أما علو املأمومني: فجائز، لورود ذلك عن بعض الصحابة.

اقتداء املأموم باإلمام مع احلاِئِل بينهما:

يجوز اقتداء املأموم باإلمام وبينهما حائل من جدار، أو طريق، 
إذا علم حركاته في الصاة برؤية أو سماع.

وقد ورد أنَّ النبي ] صلى والناس يأمتون به من وراء احلجرة 
يصلون بصاته.

موقف املأمومني في الصالة:

يختلف موقف املأمومني بحسب عددهم وجنسهم، كما يلي:
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)- موقف الواحد واالثنني فصاعًدا من اإلمام:

 الواحد عن ميني اإلمام. واالثنني فصاعًدا خلفه.

 )- موقف املرأة من الصفوف:

إذا حضــرت املرأة اجلماعة وقفت خلف الرجال، ســواء كانت 
وحدها أو مع غيرها من النساء.

3- موقف الصبيان والنساء من الرجال: 

يقف الرجال أوالً، ويليهم الصبيان، ثم النساء.

وهــذا الترتيب في حــال إذا ما انضبط الصبيــان في الوقوف 
وحدهم، أما إذا خيف انشــغالهم عن الصاة بالعبث: فاألفضل أن 

يكونوا في الصفوف مع الرجال.

موقف اإلمام في الصف:

يستحب وقوف اإلمام مقابًا لوسط الصف.
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إمامة النساء:

أما إمامتها للرجال: فا تصّح باتفاق الفقهاء.

إمامتهــا للنســاء: جائــزة، وتقف وســطهّن، كما ثبــت ذلك عن 
بعض الصحابيات رضي الله عنهن.
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صالة الجمعة

تعريفها:

هــي: صاةٌ جهريٌة مســبوقٌة بخطبتــني، بديلة عن صاة ظهر 
يوم اجلمعة.

حكمها، ومنـزلتها في الدين:

قت فيه شروطها. واجبٌة على من حتقَّ

ِذيــَن آَمُنــوا ِإَذا ُنــوِدَي  َهــا الَّ ويــدلُّ لذلــك قولــه تعالــى: }َيــا أَيُّ
ــِه َوَذُروا اْلَبْيــَع َذِلُكْم  ِة ِمــْن َيــْوِم اْلُجُمَعــِة َفاْســَعْوا ِإَلــى ِذْكِر اللَّ ــالَ ِللصَّ

َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن{ )اجلمعة: 9(.

ر الرســول ] مــن تركهــا، فقــال: »لََينْتَِهَيــنَّ أَْقــَواٌم َعــْن  وحــذَّ
ـُه َعلَــى ُقلُوِبِهْم، ثُــمَّ لََيُكونُنَّ ِمْن  َوْدِعِهــْم))( الُْجُمَعــاِت أَْو لََيْخِتَمــنَّ اللَـّ

الَْغاِفِلنَي«))(.

))( )َوْدِعِهْم( أي تركهم.
))( أخرجه مسلم ))/)59، رقم 865(.
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شروط صالة اجلمعة:

> شروط وجوبها:

جتب صاة اجلمعة على املسلم: 
)- املكلَّف، وهو العاقل البالغ.

)- الذكر.
3- احلر غير اململوك.

4- املستوطن غير املسافر.
ــا اجملنون: فا جتب عليه صاة اجلمعة، وال تصح منه لو  فأمَّ

أداها؛ لعدم العقل.
ــا الصغيــر، واملرأة، واململوك، واملســافر: فــا جتب عليهم  وأمَّ
ت منهم،  صــاة اجلمعة، ويُصلّونها ظهــًرا، فإن صلوها جمعة صحَّ

وسقطت عنهم صاة الظهر.

> شروط صحتها:

)- يُشترط لصحة صاة اجلمعة ما يُشترط لصحة الصاة.

)- وقت اجلمعة هو وقت صاة الظهر على الراجح من أقوال 
أهل العلم.
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3- زيادة خطبتني قبلها.
4- وجــود عــدد مــن أهــل وجوبهــا، واختلــف في ذلــك فقيل: 
أربعــني، وقيــل: اثني عشــر، وقيل ثاثة، وقيل غيــر ذلك، والراجح 
أنهــا تصــح بأقل عــدد يطلق عليه اســم جماعــة، وهو اثنان ســوى 

اإلمام.
د اجلمعــة في بلد  5- اشــترط عــدد مــن أهل العلم: عــدم تعدُّ
واحد طاملا كان ذلك ممكناً، وإال بطلت الصاة، واألرجح أنَّ تقليل 
اجلمــع والتَّجمع أمر مطلوب مســتحب، لكن تعــدد اجلمع ال يؤدي 

لبطان املتأخر منها.

خطبتا اجلمعة:

هما خطبتان يخطبهمــا اإلمام، يِعظ فيهما املصلني، ويعلمهم 
مــا ينفعهــم، ويُذكرهــم؛ مما يشــحذ هممهــم، ويعينهم علــى تقوية 

كهم بدينهم. إميانهم، ومتسُّ

ذكــر أهل العلم عدًدا من أحكام خطبتي اجلمعة، وإن اختلفت 
عباراتهم فيها ما بني سنة وواجب وغيره، وهي كما يلي:

)- التســليم على املصلني إذا َصعد على املنبر، لفعل الرســول 
] ذلك.
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)- األذان إذا جلــَس اإلمــام على املنبر، وهذا األذان هو األذان 
الثاني يوم اجلمعة.

3- استقبال املأمومني لإلمام.
4- القيــام للخطبتــني واجللــوس بينهما جلســة خفيفة، لفعل 

الرسول ]. 
5- اشــتمال اخلطبــة علــى حمد اللــه -تعالى- والثنــاء عليه، 

والصاة على رسول الله ] واملوعظة:
فقــد َكاَن َرُســوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »يَُقــوُم َفَيْخُطُب َفَيْحَمــُد اللََّه َويُثِْني 
َعلَيْــِه ِبَمــا ُهَو أَْهلُُه َويَُقــوُل: َمْن يَْهِدِه اللَُّه َفَا ُمِضــلَّ لَُه، َوَمْن يُْضِلْل 
ٍد  َفَا َهاِدَي لَُه، ِإنَّ َخيَْر الَْحِديِث ِكتَاُب اللَِّه، َوَخيَْر الَْهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشرَّ اأْلُُموِر ُمْحَدثَاتَُها، َوُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة«))(.
6- اشتمال اخلطبة على ذكر آيات قرآنية وأحاديث نبوية.

7- رفع الصوت باخلطبة وتقصيرها واالهتمام بها:
فعن عمار بن ياســر -رضي الله عنهما- قال: )َســِمْعُت َرُسوَل 
ُجِل َوِقَصــَر ُخْطَبِتــِه َمِئنٌَّة))( ِمْن  ـِه ] يَُقــوُل: ِإنَّ ُطوَل َصــَاِة الرَّ اللَـّ

))( أخرجه أحمد )3/)37، رقم 6)50)(.
))( )َمِئنٌَّة(: عامة.
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َاةَ َواْقُصُروا الُْخْطَبَة، َوِإنَّ ِمَن الَْبَياِن ِسْحًرا())(،  ِفْقِهِه، َفَأِطيلُوا الصَّ
واملقصود: عدم تطويلها بحيث يشق على الناس ويتعبهم.

القراءة في صالة اجلمعة:

ورد في األحاديث النبوية سنتان للقراءة في صاة اجلمعة:

أن يقرأ في الّركعة األولى )سورة اجلمعة(، وفي الّركعة الّثانية 
»سورة املنافقون« .

أو أن يقرأ في الّركعة األولى ســورة )َســبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى(، 
وفي الثانية )الغاشية(.

ما يحرم فعله أثناء صالة اجلمعة:  

)- االنشغال أثناء اخلطبة بالكام أو غيره:

ولــو كان أمــًرا مبعــروف، أو نهًيــا عن منكــر، فعن أبــي هريرة 
ـِه ] َقــاَل: »ِإَذا ُقلْــَت ِلَصاِحِبَك  -رضــي اللــه عنــه- أن َرُســوَل اللَـّ

أَنِْصْت يَْوَم الُْجُمَعِة َواإِلَماُم يَْخُطُب َفَقْد لََغْوَت))(«)3(.

))( أخرجه مسلم ))/594، رقم 869(.
))( )لََغْوَت(: اللغو هنا: الباطل، أي وقع في الباطل املنهي عنه.

)3( أخرجه البخاري ))/347، رقم 934(، ومسلم ))/583، رقم )85(.
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وعــن أَِبي ُهَريْــَرةَ -َرِضَي اللَُّه َعنُْه- َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَِّه ]: 
َأ َفَأْحَسَن الُْوُضوَء، ثُمَّ أَتَى الُْجُمَعَة َفاْستََمَع َوأَنَْصَت: ُغِفَر  »َمْن تََوضَّ
لَــُه َمــا بَيْنَُه َوبَيَْن الُْجُمَعِة، َوِزيَاَدةُ ثََاثَِة أَيَّاٍم، َوَمْن َمسَّ الَْحَصى َفَقْد 

لََغا«))(.

وقد جاء في رواياٍت أخرى: »َوَمْن لََغا َفلَيَْس لَُه ِفي ُجُمَعِتِه ِتلَْك 
َشْيءٌ«))(، أي ليس له شيءٌ من األجر.

أمــا اخلطيــب: فيجــوز له أن يتحــدث مع املصلني، ويســألهم، 
ويجوز لهم أن يجيبوه.

)- تخطي املصلي رقاب املصلني: 

ى  فعن عبد الله بن بسر -رضي الله عنه- قال: َجاَء َرُجٌل يَتََخطَّ
ِرَقــاَب النَّاِس يَْوَم الُْجُمَعِة َوالنَِّبيُّ ] يَْخُطُب َفَقاَل لَُه: »اْجِلْس َفَقْد 

آَذيَْت« وفي رواية »َوآنَيَْت)3(«)4(.

))( أخرجه مسلم )8/3، رقم 5)0)(.
))( أخرجه أبو داود ))/406، رقم 053)(.

)3( )آنَيَْت(: تأخرت في احلضور.
)4( أخرجه أبو داود ))/453، رقم 0)))(، والنســائي )03/3)، رقم 399)(، وابن 

ماجه ))/354، رقم 5)))(، وأحمد )88/4)، رقم 0)77)(.
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ويستثنى من ذلك:

إذا أراد اإلمــام الوصــول للمنبر، أو مــن كان بني يديه ُفرجة ال 
يصــل إليهــا إال بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام 

منه، بشرط جتنب أذى الناس.

أحكام إدراك اجلمعة:

مــن أدرك ركعــة مع اإلمــام: فهو مدرك لهــا، وعليه أن يضيف 
إليها أخرى.

ومن أدرك أقل من ركعة: فإنه ال يكون مدرًكا للجمعة، ويصليها 
ظهًرا على الراجح من أقوال العلماء.

فَعن أَِبي ُهَريَْرةَ -َرِضَي اللُه َعنُه- أَّن َرُسوَل اللَِّه ] َقاَل: »َمْن 
أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َرْكَعًة َفلْيَُصلِّ ِإلَيَْها أُْخَرى«))(.

وقــال ابن عمر رضي اللــه عنه: »ِإَذا أَْدَرْكَت ِمــَن الُْجُمَعِة َرْكَعًة 
َفَأِضْف ِإلَيَْها أُْخَرى، َفِإْن أَْدَرْكتَُهْم ُجلُوًسا َفَصلِّ أَْربًَعا«))(.

قضاء اجلمعة: صاة اجلمعة ال تقضى بالفوات، وإّنما تصلى 
ظهًرا.

))( أخرجه ابن ماجه ))/356 رقم ))))(.
))( أخرجه البيهقي )04/3)، رقم 9)55(.
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سنن صالة اجلمعة:

ه الله -تعالــى- بفضائل كثيرة،  يــوم اجلمعــة يوم عظيــم، خصَّ
وهو فرصٌة عظيمٌة لاستزادة من األجر، لذا يُسن في يوم اجلمعة 

وصاتها سنن كثيرة، منها:

َأ يَــْوَم الُْجُمَعِة َفِبَهــا َوِنْعَمْت  )- االغتســال حلديــث: »َمْن تََوضَّ
َوَمِن اْغتََسَل َفُهَو أَْفَضُل«))(، والتَّطيب حلديث: »الُْغْسُل يَْوَم الُْجُمَعِة 

َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْحتَِلٍم، َوأَْن يَْستَنَّ َوأَْن يََمسَّ ِطيًبا ِإْن َوَجَد«))(.

)- قراءة ســورة الكهف، لقوله ]: »من قرأ سورة الكهف يوم 
اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني«)3(.

3- اإلكثــار مــن الصــاة علــى الرســول ] حلديــث: »ِإنَّ ِمْن 
أَْفَضــِل أَيَّاِمُكــْم يَــْوَم الُْجُمَعــِة: ِفيــِه ُخِلــَق آَدُم، َوِفيــِه ُقِبــَض، َوِفيــِه 
َاِة ِفيِه؛ َفِإنَّ َصَاتَُكْم  ْعَقُة، َفَأْكِثُروا َعلَيَّ ِمْن الصَّ  النَّْفَخُة، َوِفيِه الصَّ

))( أخرجــه أبــو داود ))/39)، رقــم 354(، والترمذي ))/369، رقــم 497(، وابن 
ماجه ))/347، رقم )09)(، وأحمد )5/5)، رقم 86)0)(.

))( أخرجه البخاري ))/300 رقم 840(.
)3( أخرجــه احلاكــم فــي املســتدرك ))/399، رقــم )339(، والبيهقــي في الكبرى 

)49/3)، رقم )579(.
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.)((» َمْعُروَضٌة َعلَيَّ

4- اإلكثار من الدعاء ليوافق ســاعة اإلجابة، فعن أَِبي ُهَريَْرةَ 
-رضي الله عنه- أَنَّ َرُســوَل اللَِّه ] قال: »َذَكَر يَْوَم الُْجُمَعِة َفَقاَل: 
ِفيِه َســاَعٌة اَل يَُواِفُقَها َعبٌْد ُمْســِلٌم َوُهَو يَُصلِّي يَْســَأُل اللََّه َشــيًْئا ِإالَّ 

أَْعَطاهُ ِإيَّاهُ«))(.

5- التبكير في الذهاب لصاة اجلمعة، عن أَبي ُهَريَْرةَ -رضي 
ـِه ]: »ِإَذا َكاَن يَــْوُم الُْجُمَعِة َوَقَفْت  اللــه عنــه- َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَـّ
ِر  َل، َوَمثَُل الُْمَهجِّ َل َفــاأْلَوَّ الَْمَاِئَكــُة َعلَــى بَاِب الَْمْســِجِد يَْكتُبُوَن اأْلَوَّ
َكَمثَِل الَِّذي يُْهِدي بََدنًَة، ثُمَّ َكالَِّذي يُْهِدي بََقَرًة، ثُمَّ َكبًْشا، ثُمَّ َدَجاَجًة، 

ْكَر«)3(. َماُم: َطَوْوا ُصُحَفُهْم َويَْستَِمُعوَن الذِّ ثُمَّ بَيَْضًة، َفِإَذا َخَرَج اإْلِ

))( أخرجــه أبــو داود ))/405، رقم 049)(، والنســائي )3/)9، رقم 374)(، وابن 
ماجه ))/345، رقم 085)(، وأحمد )8/4، رقم 07)6)(.

))( أخرجه البخاري ))/348، رقم 935(، ومسلم ))/583، رقم )85(.

)3( أخرجه البخاري ))/)9)، رقم )88(، ومسلم ))/)58، رقم 850(.
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األعذار المبيحة 
للتخلف عن صالة الجمعة والجماعة

أهل األعذار:

واملســافر،  والّســجني،  والغريــق،  والعريــان،  اخلائــف،  هــم: 
واملريض وغيرهم.

أعذار التخلف عن اجلماعة:

> األعذار العاّمة:

وهي أحوال تعم جميع الناس، وهي:
)- املطر الّشديد: اّلذي يشّق معه اخلروج للجماعة.

)- الّريح الّشديدة.
3- البرد الّشديد ليًا أو نهاراً، وكذلك احلّر الّشديد.

واملراد بكل ذلك: احلد اّلذي يخرج عّما ألفه الّناس.
4- الوحل الّشديد اّلذي يُتأّذى به.

5- الّظلمــة الّشــديدة: بحيــث ال يبصــر طريقه إلى املســجد، 
ويخشى على نفسه.
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ويدخل في هذه األعذار العامة:

كل ما من شأنه أن مينع الناس من اخلروج للصاة: كالزالزل، 
أو احلرائــق، أو انتشــار األوبئــة، أو وجــود عدو ال ميكــن ردعه، أو 

حيوان مفترس ال ميكن القضاء عليه، ونحو ذلك.

دليل هذه األعذار العامة:

ِنِه ِفي يَْوٍم  حديــث ابْــِن َعبَّاٍس -رضي اللــه عنه- أنَّه َقــاَل ِلُمَؤذِّ
ًدا َرُســوُل اللَِّه َفَا تَُقــْل َحيَّ َعلَى  َمِطيــٍر: )ِإَذا ُقلْــَت أَْشــَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
ِة، ُقْل: َصلُّوا ِفي بُيُوِتُكْم، َفَكَأنَّ النَّاَس اْســَتنَْكُروا! َقاَل: َفَعلَُه  ــاَ الصَّ
َمــْن ُهــَو َخيْــٌر ِمنِّــي، ِإنَّ الُْجْمَعَة َعْزَمــٌة، َوِإنِّــي َكِرْهــُت أَْن أُْحِرَجُكْم 

َحِض))(())(. نِي َوالدَّ َفتَْمُشوَن ِفي الطِّ

> األعذار اخلاّصة:

)- املــرض اّلــذي يشــّق معــه اإلتيــان إلــى املســجد. كاحلمى 
الشديدة، أو الصداع الشديد.

أما املرض اليسير فا مينع من حضور اجلماعة.

))( )َعْزَمــٌة(: واجبــة، فلو تركت املؤذن يقول حي على الصاة لبادر من ســمعه إلى 
َحِض(: الزلل والسقوط.  اجمليء، و)الدَّ

))( أخرجه البخاري ))/306، رقم 859(، ومسلم ))/485، رقم 699(. 
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 )- اخلوف: 
ملــا ورد َعــن ابْــِن َعبَّاٍس َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اللَِّه ]: »َمْن َســِمَع 

النَِّداَء َفلَْم يَْأِتِه َفَا َصَاةَ لَُه ِإالَّ ِمْن ُعْذٍر«))(.
أنواع اخلوف:

، أو ســبٍع، أو نحو ذلك  اخلــوف علــى النفس من عــدٍو، أو لصٍّ
مّما يؤذيه في نفسه.

اخلوف على املال من ظالم أو لّص، أو اخلوف على مال الغير 
املؤمتن عنده للحفاظ عليه.

اخلــوف علــى األهل: إن كان يقوم بتمريــض أحدهم، أو خوف 
على العرض.

يَد بَْن  وقد ثبت أَنَّ ابَْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما: »ُذِكَر لَُه أَنَّ َســعِ
َزيْــِد بْــِن َعْمِرو بِْن نَُفيٍْل -َوَكاَن بَْدِرّيًــا- َمِرَض ِفي يَْوِم ُجُمَعٍة، َفَرِكَب 

ِإلَيِْه بَْعَد أَْن تََعالَى النََّهاُر َواْقتََربَْت الُْجُمَعُة، َوتََرَك الُْجُمَعَة«))(.
ويدخل فيما ســبق: األطباء، واملســعفون في املستشــفيات، أو 
علــى الطرق، ورجــال األمن واحلــراس، واجلنــود، ونحوهم، ثم إن 

))( أخرجه ابن ماجه ))/60)، رقم 793(. 
))( أخرجه البخاري )466/4)، رقم 3769(. 
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كانــوا يســتطيعون الصاة جماعة فــي مقر عملهــم فيجب عليهم، 
وإال جاز لهم أن يصلوا فرادى.

3- حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه.

4- مدافعة أحد األخبثني: البول والغائط.

5- أكل ذي رائحــة كريهــة، كالبصــل والثــوم، إذا تعــّذر زوال 
رائحتــه، حلديــث  َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه -َرِضَي اللُه َعنُهما- َعِن النَِّبي 
ًة َمْن أََكَل الَْبَصَل  ] َقــاَل: »َمــْن أََكَل ِمْن َهِذِه الَْبْقلَِة الثُّوِم -َوَقاَل َمرَّ
ا  ى ِممَّ اَث- َفَا يَْقَربَنَّ َمْســِجَدنَا َفــِإنَّ الَْمَاِئَكَة تَتَــَأذَّ ـوَم َوالُْكــرَّ َوالثُـّ

ى ِمنُْه بَنُو آَدَم«))(.  يَتََأذَّ

ويدخــل فــي ذلك من كانت مهنته لهــا رائحة مؤذية، إال إن كان 
لهم مســجد أو مصلى خاص بهم، أو اســتطاعوا التخفيف من تلك 

الرائحة بغسل آثارها، أو لبس مابس فوقها.

ومثــل ذلــك: مــن كان به مــرض يتأّذى بــه الّنــاس، كاألمراض 
املعدية.

6- العري. 

))( أخرجه البخاري ))/)9)، رقم 6)8(، ومسلم ))/79، رقم 80))(. 
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7- العمــى، والراجــح أنــه كاملبصر ما لم يترتــب على حضوره 
أذى، أو يتعرض خلطر.

8- إرادة الّسفر: 

مــن تأّهــب ويخشــى إن حضــر اجلماعــة أن يفوته الســفر أو 
اجلماعة فيباح له الّتخلّف عن اجلماعة، ومثل ذلك: انتظار موعد 

الطائرة أو القطار.

9- غلبة الّنعاس والّنوم: 

فمن غلبه النعاس وخشي النوم قبل الصاة فيصلي وحده وال 
ينتظر اجلماعة، واألفضل الّصبر والّصاة جماعًة.

ضابط التخلف عن اجلمع واجلماعة:

أن يكون العذر حقيقًيا.

أال ميكن دفع هذا العذر أو تأجيله.
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صالة أهل األعذار
صـالة املـسافر:

َرّخص الله للمسافر في صاته رخصتني: القصر واجلمع.

> فأما القصر:

ى الصاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، ركعتني  هو أن تؤدَّ
بدالً من أربع، والدليل قوله تعالى: }وإذا ضربتم في األرض فليس 
عليكــم جنــاح أن تقصــروا مــن الصالة{ )النســاء:)0)(، وضربتم: 

سافرمت.

وال تُقصر صاة الفجر، وال صاة املغرب.

لصحة القصر شرطان، هما:

)- أن يتجــاوز البلــد التي يســافر منها، فيجــوز أن يقصر في 
املطار، إن كان خارج بنيان البلد.

)- أن ينوي اإلقامة أقل من أربعة أيام  في املكان الذي يسافر 
إليه:

فــإذا نــوى ذلــك، أصبحــت البلدة التي يســافر إليهــا في حكم 
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موطنه ومحل إقامته، فلم يعد يجوز له القصر فيها، ويبقى له حق 
القصر في الطريق فقط.

فــإن نــوى اإلقامة أربعة أيــام فأكثر، أو كان ال يعلــم مدة بقائه 
في املكان الذي سافر إليه قصر أبداً حتى يرجع، أو ينوي اإلقامة.

> أحكام أخرى:

من دخل عليه الوقت ثم سافر: يجوز له أن يقصر.

من كان مسافًرا ثم أقام: فإنه يصلي متًما.

إن اقتدى مســافر مبقيــم: فيجب عليه أن يتابعــه في اإلمتام، 
وال يجوز له القصر.

      أما لو اقتدى مقيم مبسافر: فيقصر املسافر، ويُِتّم صاته 
بعد سام اإلمام.

 وأما اجلمع:

وهو أداء صاتني في وقت إحداهما.
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: )َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
ْهِر َوالَْعْصِر، ِإَذا َكاَن َعلَى َظْهِر َسيْر))(، َويَْجَمُع  يَْجَمُع بَيَْن َصَاِة الظُّ

))( )َعلَى َظْهِر َسيْر(: أي مسافراً.
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بَيَْن الَْمْغِرِب َوالِْعَشاِء())(.

> أنواع اجلمع:
- جمع تقدمي، بأن يقدم الصاة املتأخرة إلى وقت األولى.

- جمع تأخير، بأن يؤخر الصاة املتقدمة إلى وقت الثانية. 

> الصلوات التي يجمع بينها:

الظهــر مع العصر، واملغرب مع العشــاء. فا يجمع الصبح مع 
ما قبله أو بعده، كما ال يجمع بني العصر واملغرب.

> شروط اجلمع:

)- الترتيب بينهما.
)- املواالة بينهما، بأن يبادر إلى الثانية عند فراغه من األولى، 

دون أن يكون بينهما وقت طويل.

> أسباب اجلمع:

السفر، واملطر، واملرض، واملشقة الشديدة.
جمع صاة اجلمعة مع العصر للمسافر أو في مطر:

الراجح: جواز اجلمع.

))( أخرجه البخاري ))/373، رقم 056)(. 
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ـوف
َ

ة الخ
َ
َصـال

ى في ظروف القتال مع العدو.  معناها: الصاة التي تؤدَّ

حالتها:

احلالة األولى:

حالة املرابطة واحلراسة وعدم التحام القتال، ولها  كيفيتان:

> الكيفية األولى:

إذا كان العــدو فــي جهــة القبلــة: فــإذا أراد اجلنــود أن يصلوا 
جماعة، فيرتبهم اإلمام صفوًفا ويصلي بهم، فإذا ســجد فتســجد 
معــه الصفــوف التــي تليــه، ويقــف الباقون يحرســون، فإذا ســجد 
اإلمام للركعة الثانية تبعه من تخلف في األولى، وتخلف املتبعون له 

إذ ذاك، ثم يتاحق اجلميع في جلوس التشهد ويسلمون جميعاً.

وهــذه الكيفيــة هــي التــي صلى بها رســول الله ] فــي غزوة 
ُعْسَفاَن.

> الكيفية الثانية:

إذا كان العدو منتشراً في غير جهة القبلة والقتال غير ملتحم، 
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فينقســم املصلون إلى فرقتني، تقف واحدة في وجه العدو حترس 
املســلمني، وتذهب األخرى مع اإلمــام، فيصلي اإلمام بهذه الفرقة 
الثانية ركعة، فإذا قام للثانية فارقته وأمتت الركعة الثانية بانفراد، 

وذهبوا إلى حيث ترابط الفرقة األولى.

ثــم تأتــي الفرقة األولــى فتقتدي باإلمــام، فيصلي بهــا اإلمام 
الركعة الثانية التي هي األولى في حقهم، فإذا جلس للتشهد قاموا 
فأمتوا الركعة الثانية، ثم حلقوا به وهو ال يزال في التشهد، فيسلم 
بهــم، وينبغــي أن يطيل قيامه في الركعة الثانية ريثما تلحق به هذه 

الفرقة.

وهــذه الكيفيــة في صفة صاة رســول الله ]  في غزوة ذات 
قاع. الرِّ

احلالة الثانية:

عندمــا يلتحــم القتــال مع العــدو وتتداخــل الصفوف ويشــتد 
اخلوف.

فا توجد كيفية محددة للصاة، بل يصلي كل منهم على النحو 
الذي يستطيع، راجًا أو راكباً، ماشياً أو واقفاً، مستقبًا القبلة أو 
منحرفاً عنها، ويركع ويسجد بإمياء، أي بتحريك رأسه مشيراً إلى 
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الركــوع والســجود، ويجعل إمياء الســجود أبلغ من إميــاءة الركوع. 
وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصاتهم جماعة فهو أفضل، وإن 

اختلفت جهاتهم، أو تقدم املأموم على اإلمام.

ويعــذر فــي هذه احلالــة في كل ما يقع من حركات تســتدعيها 
ظروف القتال، إال أنه ال يعذر في الكام والصياح، وإذا أصابه دم: 

فصاته صحيحة.
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الصلوات المستحبة

شرع الله -تعالى- عدًدا من الصلوات املستحبة التي تزيد من 
به من ربه، وجتبر النقص احلاصل في الصلوات  أجر املسلم، وتُقرِّ

املفروضة، ومن أهمها ما يلي:

سنن الصلوات املفروضة:
وهي كما يلي:

1- حتية املسجد:

هــي: ركعتــان يصليهمــا الشــخص عنــد دخــول املســجد قبل 
اجللوس.

ــلَِميِّ -َرضــِي اللُه َعنُه- أَنَّ َرُســوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َعــْن أَِبــي َقتَاَدةَ السَّ
َقاَل: »ِإَذا َدَخَل أََحُدُكْم الَْمْسِجَد َفلَْيْرَكْع َرْكَعتَيِْن َقبَْل أَْن يَْجِلَس«))(.

ويجوز أن يصليهما في أي وقت َدَخَل املسجد.
2- السنن الراتبة:

وهــي: الّصلــوات املســنونة قبــل الصلــوات اخلمــس وبعدها، 
سّميت بذلك ملشروعّية املواظبة عليها.

أخرجه البخاري ))/70)، رقم 433(، ومسلم ))/495، رقم 4)7(.  )((
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> عدد ركعاتها:

األرجح أنَّها اثنتا عشرة ركعًة، بدليل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ثَابََر 
ــنَِّة بَنَى اللَُّه لَُه بَيًْتا ِفــي الَْجنَِّة، أَْربَِع  َعلَــى ِثنْتَْي َعْشــَرةَ َرْكَعًة ِمْن السُّ
ْهِر، َوَرْكَعتَيِْن بَْعَدَها، َوَرْكَعتَيِْن بَْعَد الَْمْغِرِب، َوَرْكَعتَيِْن  َرَكَعاٍت َقبَْل الظُّ

بَْعَد الِْعَشاِء، َوَرْكَعتَيِْن َقبَْل الَْفْجِر«))(. 

3- السنن غير املؤكدة:

وهي سنن جاءت بها أحاديث عديدة: أربع ركعات قبل العصر، 
وركعتان قبل املغرب، وركعتان بني كل أذان وإقامة. 

سنن غير مرتبطة بالصلوات املفروضة:

)- صاة قيام الليل:

> وقتها: من بعد صاة العشاء إلى الفجر.

وأفضــل أوقاتهــا آخر الليل، فَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ -َرضِي اللُه َعنُه- 
أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »يَنِْزُل َربُّنَا تََباَرَك َوتََعالَى ُكلَّ لَيْلٍَة ِإلَى َسَماِء 
نَْيا ِحنَي يَبَْقى ثُلُُث اللَّيِْل اآلِخُر، َفَيُقوُل: َمْن يَْدُعوِني َفَأْســَتِجيَب  الدُّ

أخرجــه الترمذي ))/73)، رقم 4)4(، والنســائي )60/3)، رقم 794)(، وابن   )((
ماجه ))/)36، رقم 40))(.
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لَُه، َمْن يَْسَألُِني َفأُْعِطَيُه، َمْن يَْستَْغِفُرِني َفَأْغِفَر لَُه«))(.

> عدد ركعاتها: 

َصــحَّ عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه كان ال يزيُد على إحدى عشــرة َركعًة، 
فقد ُســئلت عائشــُة أمُّ املؤمنني رضي الله عنها: »َكيَْف َكانَْت َصَاةُ 
َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َرَمَضاَن؟ َفَقالَْت: َما َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يَِزيُد ِفي 

َرَمَضاَن َواَل ِفي َغيِْرِه َعلَى ِإْحَدى َعْشَرةَ َرْكَعًة«))(. 

)- صاة الوتر:

وهــي صاة مخصوصة بعد العشــاء، ســّميت بذلك؛ ألّن عدد 
ركعاتها وتر، أي مفرد. 

> حكمها: 

ســنة مؤكــدة، فعن علي -َرضِي اللــُه َعنُه- أنه قــال: )ِإنَّ الَْوتَْر 
 - ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِإنَّ اللََّه -َعزَّ َوَجلَّ لَيَْس ِبَحتٍْم)3( َولَِكنَُّه ُســنٌَّة ِمْن َرُســوِل اللَـّ

ِوتٌْر يُِحبُّ الَْوتَْر()4(. 

أخرجه البخاري ))/348، رقم 094)(، ومسلم ))/))5، رقم 758(.  )((

))( أخرجه البخاري ))/385، رقم 096)(، ومسلم ))/509، رقم 738(.
)احًلتم(: هو الواجب.  )3(

)4( أخرجه البخاري ))/385، رقم 096)(، ومسلم ))/509، رقم 738(.
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> وقتها: 

من بعد صاة العشاء إلى الفجر.

ويســتحب تعجيــل صــاة الوتــر أول الليــل ملــن خشــي أن ال 
يســتيقظ آخــره، كمــا يســتحب تأخيره إلــى آخر الليل ملــن ظن أنه 
يســتيقظ آخره، فَعْن َجاِبٍر -َرضِي اللُه َعنُه- َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَِّه 
لَُه، َوَمْن َظنَّ ِمنُْكْم  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َظنَّ ِمنُْكْم أَْن اَل يَْستَيِْقَظ آِخَرهُ َفلْيُوِتْر أَوَّ
أَنَُّه يَْســتَيِْقُظ آِخَرهُ َفلْيُوِتْر آِخَرهُ؛ َفِإنَّ َصَاةَ آِخِر اللَّيِْل َمْحُضوَرةٌ))( 

َوِهَي أَْفَضُل«))(.

> عدد ركعاتها: 

أقــلُّ الوتر ركعة، وأفضله ثاث ركعات، ويجوز بأكثر من ذلك، 
خمًسا، أو سبًعا، أو تسًعا، أو إحدى عشرة ركعة.

> القنوت في الوتر: 
يجوز القنوت بعد االنتهاء من قراءة القرآن قبل الركوع، ويجوز 
كذلــك بعــد الرفع من الركوع، ويرفع يديه في الدعاء إن شــاء، لكن 
ال ميســح بهمــا وجهــه بعد الدعــاء؛ ألنه لم يثبت بذلــك حديث عن 

)آِخَرهُ(: أي آخر الليل، )َمْحُضوَرةٌ(: حتضرها املائكة.  )((
أخرجه مسلم ))/0)5، رقم 755(.  )((
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الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

3- صاة الضحى:

> وقتها:

من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى  وقت الزوال، قبل دخول وقت 
الظهر.

وِفْعلُهــا فــي آخــر الوقــت أفضــل؛ ألنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »َصَاةُ 
اِبنَي ِحنَي تَْرَمُض الِْفَصاُل))(«))(.  األَوَّ

> عدد ركعات الّضحى:

أقل ركعاتها: أقلّها ركعتان.

أكثــر ركعاتهــا: الراجــح أنَّه ال َحــدَّ ألكثرهــا؛ حلديث َعاِئَشــَة 
َحى أَْربًَعا  -َرِضَي الله َعنها- َقالَْت: )َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يَُصلِّى الضُّ

َويَِزيُد َما َشاَء اللَُّه()3(.

ة  مل ِمن ِشــدَّ اِبــنَي(: األبــرار، )تَْرَمــُض الِْفَصاُل(: تقوم ِصغار اإلبل عن الرَّ ))( )األَوَّ
ه. َحرِّ

))( أخرجه مسلم ))/0)5، رقم 755(.

)3( أخرجه مسلم ))/497، رقم 9)7(.
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صالة الجنازة

حكم صالة اجلنازة:

الصــاة على امليت فــرض كفاية؛ فقد أُِثَر عن النبي ] األمر 
بالصاة على امليت، بقوله: »َصلُّوا َعلَى َصاِحِبُكْم« متفق عليه.

فضل الصالة على امليت:

عــن أَبــي ُهَريْــَرةَ -َرِضَي اللــُه َعنُْه- أنَُّه َســِمَع َرُســوَل اللَِّه ] 
يَُقــوُل: »َمــْن َخَرَج َمَع َجنَــاَزٍة ِمْن بَيِْتَهــا َوَصلَّى َعلَيَْها ثُــمَّ تَِبَعَها َحتَّى 
تُْدَفــَن َكاَن لَــُه ِقيَراَطاِن))( ِمْن أَْجٍر، ُكلُّ ِقيَراٍط ِمثُْل أُُحٍد، َوَمْن َصلَّى 

َعلَيَْها ثُمَّ َرَجَع َكاَن لَُه ِمَن األَْجِر ِمثُْل أُُحٍد«))(.

أحكام صالة اجلنازة:
من ُيصلى عليه، ومن ل ُيصلى عليه:

)- يُصلى على املسلم، ذكًرا كان أم أنثى، صغيًرا كان أم كبيًرا. 
أمــا الكافر فا يصلى عليه، لقول الله تعالى: }َول ُتَصلِّ َعَلى 

))( )ِقيَراَطاِن( القيراط: املقدار العظيم.
))( أخرجه البخاري ))/445، رقم )6))(، ومسلم ))/)65، رقم 945(. 
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ِه َوَرُسوِلِه{  ُهْم َكَفُروا ِباللَّ أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أََبًدا َول َتُقْم َعَلى َقْبِرِه ِإنَّ
)التوبة: 84(.

)- الصاة على السقط:
وهو: الولد ينزل من بطن أمه قبل انتهاء مدة احلمل وبعد تبني 

خلقه، وله حالتان: 
ــل، وال يصلى  األولى: إذا لم يأت عليه أربعة أشــهر فإنه ال يُغسَّ

عليه، ويلف في خرقة، ويدفن؛ ألنَّه لم تنفخ فيه الروح.
ــل وصلــي  الثانيــة: إن أتــى عليــه أربعــة أشــهر فصاعــًدا ُغسِّ
ــْقُط يَُصلَّى َعلَيِْه«))(، سواء  عليه؛  حلديث  املغيرة بن شــعبة: »َوالسِّ

))( أم لم يستهل. واستهلَّ
3- الصاة على شهيد املعركة:

الراجــح أنَّــه ال يُصلــى عليــه؛ ألن النبــي ] لــم يصــل علــى 
الشهداء.

وألن احلكمة من الصاة: الشــفاعة للمســلم، والشــهيد يكفر 
عنه فا يحتاج لشفاعة.

))( أخرجه أبو داود ))/)))، رقم 80)3(، وأحمد )48/4)، رقم 999)8)(. 
(: بكى، أو عطس، أو ظهرت منه أي إشارة على حياته، ثم مات. ))( )استهلَّ
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4-  الصاة على العصاة:

 الراجح أنه يصلى على العصاة، كالسارق،  واملقام عليه احلد، 
ونحو ذلك.

وما روي أنه ] لم يصلِّ على الغالِّ وقاتِل نفسه. فلعله للزجر 
عــن هــذا الفعل، كما امتنع عن الصاة على املدين )من عليه دين(، 

وأمرهم بالصاة عليه.

موقف اإلمام من امليت:

> إن كانت اجلنازة واحدة:

يُشــرع أن يقــف اإلمام فــي صاة اجلنازة: حيــال رأس الرجل 
وأعالي صدره، وحيال وسط املرأة.

إن تعددت اجلنائز فكما يلي: 

وا بحيث يكون الواحد أمام اآلخر،  - إذا كانوا أمواتاً عدة: ُصفُّ
ثم يقف اإلمام حذاَء رأس األدنى إليه منهم، ويصلي عليهم جميعاً.

- فــإن كانــوا رجــًا وامرأة وطفــًا معاً: ُجعــل الرجل مما يلي 
اإلمام، ثم ُجعل الطفل أمام الرجل ثم ُجعلت املرأة أمام الطفل مما 

يلي الِقبلة، ثم يصلي اإلمام عليهم جميعاً صاة واحدة.
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 وقت صالة اجلنازة:

ال يشــترط لصــاة اجلنــازة وقــت معني، بــل تؤدى فــي جميع 
األوقات متى حضرت، ولو في أوقات النهي. 

شروط صالة اجلنازة: 

صاة اجلنازة يتناولها لفظ الصاة، فيشترط فيها ما يشترط 
في سائر الصلوات املكتوبة.

أركان صالة اجلنازة:

)- النية.
)- القيام للقادر عليه. 

3- التكبيرات األربع:
ـُه َعنْــُه َقــاَل: »نََعــى النَِّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإلَى  َعــْن أَِبــي ُهَريْــَرةَ َرِضــَي اللَـّ

وا َخلَْفُه َفَكبََّر أَْربًَعا«))(. َم َفَصفُّ أَْصَحاِبِه النََّجاِشيَّ ثُمَّ تََقدَّ
4- قراءة الفاحتة بعد التكبيرة األولى.

5- الصــاة علــى الرســول ] بعــد التكبيــرة الثانيــة كما في 
التشّهد.

6- الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة.
))( أخرجه البخاري ))/443، رقم 55))(، ومسلم ))/656، رقم )95(. 
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> ومن األدعية املأثورة:
- »اللَُّهــمَّ اْغِفــْر لَُه َواْرَحْمــُه، َوَعاِفِه َواْعــُف َعنُْه، َوأَْكــِرْم نُُزلَُه، 
ِه ِمَن الَْخَطايَا َكَما  ْع ُمْدَخلَُه، َواْغِسلُْه ِبالَْماِء َوالثَّلِْج َوالَْبَرِد، َونَقِّ َوَوسِّ
نَِس، َوأَبِْدلُْه َداًرا َخيًْرا ِمْن َداِرِه، َوأَْهًا  يَْت الثَّْوَب األَبَْيَض ِمَن الدَّ نَقَّ
َخيْــًرا ِمْن أَْهِلــِه، َوَزْوًجا َخيًْرا ِمْن َزْوِجِه، َوأَْدِخلْــُه الَْجنََّة، َوأَِعْذهُ ِمْن 

َعَذاِب الَْقبِْر أَْو ِمْن َعَذاِب النَّاِر«))(.
- »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَحيِّنَا َوَميِِّتنَا، َوَصِغيِرنَا َوَكِبيِرنَا، َوَذَكِرنَا َوأُنْثَانَا، 
َوَشــاِهِدنَا َوَغاِئِبنَا، اللَُّهمَّ َمْن أَْحَييْتَُه ِمنَّــا َفَأْحِيِه َعلَى اإِلمَياِن، َوَمْن 
هُ َوالَ تُِضلَّنَا  ُه َعلَى اإِلْســَاِم، اللَُّهمَّ الَ تَْحِرْمنَا أَْجــرَ يْتَــُه ِمنَّــا َفتََوفَّ تََوفَّ

بَْعَدهُ«))(.
فــإذا كان املصلــى عليــه طفــًا: فيمكن أن يدعو مبثــل ما جاء 
عــن احلســن البصــري: )اللَُّهــمَّ اْجَعلْــُه لَنَــا َفَرًطــا َوَســلًَفا َوأَْجــًرا، 

وُذْخًرا)3(()4(.

))( أخرجه مسلم ))/)66، رقم )963(. 
))( أخرجه أبو داود ))/9))، رقم )0)3(، والترمذي )343/3، رقم 4)0)(، وابن 
ماجه ))/480، رقم 498)(، والنسائي )74/4، رقم 986)(، وأحمد ))/368، 

رقم 8795(. 
)3( )َسلًَفا وَفَرًطا(: من يتقدم غيره، و)ُذْخًرا(: أجًرا ُمدخًرا. 

)4( أخرجه البخاري ))/447(، باب يقرأ فاحتة الكتاب على اجلنازة .  
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7- السام: وله صفتان:
تســليمة واحــدة عن اليمــني، وهذه هــي الصفة األكثر شــهرة 

ورواية.
التسليم عن اجلانبني مثل الصاة، وهي صفة جائزة ثابتة.

أحكام متفرقة:

> رفع اليدين عند التكبير:
الراجح األخذ مبا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في رفع 
اليديــن عنــد التكبيــر، خاصًة أنــه لم يعرف لهم مخالــف في ذلك، 

وتابعهم عليه عدد كبير من التابعني.

> الصاة على امليت بعد الدفن:

جتوز الصاة على امليت بعد الدفن في أي وقت، فقد ثبت عن 
نَا َخلَْفُه َوَكبََّر َعلَيِْه أَْربًَعا())(. النبي ] أنَّه: )أَتَى الَْقبَْر، َفَصفَّ

))( أخرجه ابن ماجه ))/489، رقم 8)5)(، وأحمد )388/4، رقم 9470)(.  
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> الصاة على الغائب:

حدثت الصاة على الغائب في عهد الرســول ] مرة واحدة، 
ولم تتكرر، وبناًء على ذلك اختلف الفقهاء في الصاة على الغائب، 
واألرجح أنه إذا مات املســلم ببلد وصلي عليه، فإنه ال يصلي عليه 

من كان في بلد آخر غائًبا عنه.

> املسبوق في صاة اجلنازة:

الراجح: أنَّ من فاته شيء من التكبير قضاه على صفة ما فاته.

> صاة النساء للجنازة:

يجوز للمرأة أن تصلي على اجلنازة مثل الرجل، ســواء أصلت 
منفردة أم صلت مع اجلماعة.

واحلمد لله رب العاملني
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