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مقدمة الطبعة الثانية

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعُد:

ــنوات  ــل س ــه األوىل قب ــلم( بطبعت ــالة املس ــب )ص ــدر كتي ــد ص فق
عديــدة ليلبــي احلاجــة إىل تعليــم النــاس أمــور دينهــم، بطريقــة ميــرة 
ولغــة يف متنــاول اجلميــع، وقــد طبــع ووزع يف املناطــق املحــررة 

ــوء. ــدان اللج وبل

ــن  ــد ِم ــراء العدي ــد إج ــة بع ــة الثاني ــارئ الطبع ــدم للق ــوم نق والي
اإلضافــات والتحســينات، فقــد اعتنــى هبــا تدقيًقــا ومراجعــة وإضافــة 
ــامر  ــائلها د. ع ــن مس ــد م ر العدي ــرَّ ــام، وح ــالل غن ــد ب ــيخ حمم الش
ــا  ــن ألفاظه ــد م ــط العدي ــا وضب ــىل مراجعته ــل ع ــى، وعم العيس
وصياغاهتــا أخــي الشــيخ جهــاد خيتــي، فشــكر اهلل هلــم مجيًعا، وشــكر 
لــكل مــن تقــدم بنصــح أو ملحوظــة أو اقــراح أســهم يف تطويــر هــذه 

ــش. ــم يف اهلام ــم وإضافاهت ــم حتريراهت ــد أرشت أله ــة، وق الطبع

وال بــّد ِمــن التذكــر بــأّن العديــد ِمــن قضايــا هــذا الكتيــب معــدودٌة 
ــول،  ــن ق ــر ِم ــا أكث ــم فيه ــل العل ــي أله ــاد الت ــائل االجته ــن مس ِم
ــة  ــة فقهي ــون إىل مدرس ــاب ال ينتم ــذا الكت ــون هب ــام كان املخاَطب ولـ
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ــع  ــرة م ــة املعت ــب األربع ــن املذاه ــٍد ِم ــٍب واح ــة، وال إىل مذه معين
ــد  ــم فق ــة العل ــار طلب ــاس وصغ ــة الن ــداء إىل عام ــا ابت ــه موّجًه كون
ــع  ــم، م ــل العل ــن أه ــٌق ِم ــه فري ــا علي ــار م ــىل اختي ــب ع ــار الكتي س
ــة، وكان  ــد احلاج ــا عن ــَر فيه ــوٍل آخ ــود ق ــار إىل وج ــارة باختص اإلش
منهــج االختيــار مبنًيــا عــىل قواعــد رشعيــة ِمــن قــوة الدليــل ومراعــاة 
أحــوال النــاس ومصاحلهــم، مــع اعتبــار االحتيــاط ومالحظــة مذهب 
مجهــور العلــامء والبعــد عــن األقــوال الشــاذة والضعيفــة، وِمــن املقــرر 
أنــه ال بــأس للمســلم أن يأخــذ بقــول َمــن يثــق بــه ِمــن أهــل العلــم 
ــامء  ــوال العل ــن أق ــّروا ِم ــم أن يتخ ــالب العل ــأس لط ــن، وال ب والدي
املعتريــن، والفقهــاء املجتهديــن مــا يغلــب عــىل ظنهــم أنــه األقــرب 
ــي  ــرة الت ــط املعت ــد والضواب ــن بالقواع ــوا متقّيدي ــا دام ــواب، م للص

قّررهــا أهــل العلــم يف هــذا الشــأن.

ــة  ــاعة ثقاف ــلمني، وإش ــني املس ــالف ب ــه االخت ــر فق ــم ن ــن امله وِم
تعــّدد أقــوال العلــامء يف املســائل الفرعيــة، وتقريــر أنَّ اختــالف اإلمــام 
ــًا،  ــم مع ــن صالهت ــع م ــائل ال يمن ــذه املس ــض ه ــني يف بع ــع املأموم م

ــا. ــىل صحته ــر ع وال يؤث

ــف  ــم خل ــة بعضه ــب األربع ــل املذاه ــالة أه ــة يف ص ــن تيمي ــال اب ق
بعــض مــع اختالفهــم يف هــذه األمــور: »جتــوز صــالة بعضهــم خلــف 
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بعــض كــام كان الصحابــة والتابعــون هلــم بإحســان وَمــن بعدهــم ِمــن 
األئمــة األربعــة يصــي بعُضهــم خلــف بعــض مــع تنازعهــم يف هــذه 
املســائل املذكــورة وغرهــا. ومل يقــل أحــٌد مــن الســلف: إنــه ال يصــي 
بعُضهــم خلــف بعــض، وَمــن أنكــر ذلــك فهــو مبتــدٌع ضــالٌّ خمالــف 

للكتــاب والســنة وإمجــاع ســلف األمــة وأئمتهــا. 

وقــد كان الصحابــة والتابعــون وَمــن بعدهــم: منهــم َمــن يقــرأ 
البســملة ومنهــم َمــن ال يقرؤهــا، ومنهــم َمــن جيهــر هبــا ومنهــم مــن 
ال جيهــر هبــا، وكان منهــم َمــن يقنــت يف الفجــر ومنهــم مــن ال يقنــت، 
ــن  ــم م ــيء، ومنه ــاف والق ــة والرع ــن احلجام ــأ ِم ــن يتوض ــم م ومنه
ــّس  ــر وم ك ــّس الذَّ ــن م ــأ م ــن يتوض ــم م ــك، ومنه ــن ذل ــأ م ال يتوض
ــن  ــم م ــك، ومنه ــن ذل ــأ م ــن ال يتوض ــم م ــهوة، ومنه ــاء بش النس
ــك،  ــن ذل ــأ م ــن ال يتوض ــم م ــه ومنه ــة يف صالت ــن القهقه ــأ م يتوض
ومنهــم مــن يتوضــأ مــن أكل حلــم اإلبــل ومنهــم مــن ال يتوضــأ مــن 
ذلــك، ومــع هــذا فــكان بعُضهــم يصــي خلــف بعــض: مثــل مــا كان 
أبــو حنيفــة وأصحابــه والشــافعي وغرهــم يصلــون خلــَف أئمــة أهل 
املدينــة ِمــن املالكيــة وإن كانــوا ال يقــرءون البســملة ال رًسا وال جهــًرا، 
وصــىل أبــو يوســف خلــف الرشــيد وقــد احتجــم وأفتــاه مالــٌك بأنــه 
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ــو يوســف ومل ُيعــد.  ال يتوضــأ، فصــىل خلفــه أب

وكان أمحــد بــن حنبــل يــرى الوضــوء ِمــن احلجامــة والّرعــاف فقيــل 
لــه: فــإن كان اإلمــام قــد خــرج منــه الــدم ومل يتوضــأ. تصــي خلفــه؟ 

فقــال: كيــف ال أصــي خلــف ســعيد بــن املســيب ومالــك؟!«)1(.

نســأله تعــاىل أن يعلمنــا مــا ينفعنــا، وأن ينفعنــا بــام علمنــا، وأن هيدينــا 
ألحســن األقــوال واألعــامل واألخــالق، إنــه عــىل كل يشء قديــر،،

واحلمد هلل رب العاملني.

جمموع الفتاوى )374/23(.
 
)1(
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املقدمة
ــىل  ــد وع ــا حمم ــىل نبين ــالم ع ــالة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل احلم

ــه أمجعــني، أمــا بعــد: ــه وصحب آل

ــم  ــادات، فبالعل ــلِّ العب ــامل وأج ــل األع ــن أفض ــن م ــم الدي ــإنَّ تعلُّ ف
ــه. ــكام دين ــرف أح ــه، ويع ــن نفس ــل ع ــلم اجله ــي املس ينف

لــذا فقــد أثنــى اهلل تعــاىل عــىل املتعلمــني بقولــه: }ُقــْل َهــْل يَْســَتِوي 
  ِيــَن َل َيْعَلُمــوَن{  ]الزمــر: 9[، وجعــل النبــي ِيــنَ َيْعَلُمــوَن َوالَّ الَّ
العلــم بمســائل الديــن داللــًة عــىل إرادة اخلــر بالعبــد: )َمــن ُيــرِد اهلل 

هــُه يف الديــن()1(. بــِه خــًرا ُيفقِّ

 : ــي ــم النب ــال فيه ــن ق ــلم مم ــون املس ــن أن يك ــم م ــس أعظ ولي
ــا إىل  ــه طريًق ــه ب ل اهلل ل ــه علــاًم ســهَّ ــُس في ــا َيلتِم ــن َســلَك طريًق )َم
اجلنــة، ومــا اجتمــَع قــوٌم يف بيــٍت مــن بيــوِت اهلل َيْتلــوَن كتــاَب اهلل 
ــة  ــيتهُم الرمح ــكينُة وَغش ــم السَّ ــت عليه ــم إال َنَزل ــوَنُه بينه ويتداَرُس

ــده()2(. ــن عن ــم اهلل فيم ــُة وَذَكره ــم املالئك تُه وَحفَّ

فــإذا فقــه املســلم أحــكام دينــه كان ممــن عبــد اهلل عــىل علــٍم وبصــرة، 

أخرجه البخاري )75/1، برقم 71(، ومسلم )718/2، برقم 1037(.
  
)1(

أخرجه مسلم )2074/4، برقم 2699(.
  
)2(
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فتصــح بذلــك عقيدتــه، وعباداتــه، ومعامالتــه.

ــي  ــب العلم ــة يف املكت ــالمية ممثَّل ــام اإلس ــة الش ــت هيئ ــد عزم ــذا فق ل
ــح  ــة توضِّ ــة خمتلف ــواٍب رشعي ــة يف أب ــرات علمي ــع خمت ــىل وض ع
للنــاس أهــم أحــكام دينهــم، بعبــارات خمتــرة ميــرة؛ قياًمــا 
ــوء،  ــل ودول اللج ــلمني يف الداخ ــا املس ــرًة إلخوانن ــب، ون بالواج
نســأله تعــاىل أن خيفــف عــن أهــل الشــام مــا أملَّ هبــم، وأن ُيفــرج مههــم 

ــم.  وكرهب

ــة: مــا يتعلــق بأحــكام الصــالة، وهــي  ــواب الرعي ومــن تلــك األب
ــهادتني. ــد الش ــالم بع ــن أركان اإلس ــم م ــن األه الرك

وقــد وضــع مــادة هــذا املختــر د. عــامد الديــن خيتــي مــن املكتــب 
العلمــي يف اهليئــة، وقــام بمراجعتــه عــدد مــن املختصــني يف الريعــة 
ــالح،  ــز الص ــايخ: فاي ــم املش ــه، وه ــي وخارج ــب العلم ــن املكت م
وعبــادة النــارص، وعــامر الصياصنــة، وجهــاد خيتــي، وعــامر العيســى. 

فنســأله تعــاىل أن يكــون نافًعــا إلخواننــا املســلمني، وذخــًرا لنــا يــوم 
ــه وفضلــه. القيامــة بــني يــدي رب العاملــني، واحلمــد عــىل َمنِّ

واحلمد هلل رب العاملني
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األذان واإلقامة
ــًدا هلــا ودعــوًة  رشع اهلل تعــاىل األذان واإلقامــة قبــل أداء الصــالة متهي

إليهــا، وتتضــح أحكامهــام ِمــن خــالل الفقــرات التاليــة:

تعريف األذان:
اإلعالُم بدخوِل وقِت الصالِة بذكٍر خمصوص.

تعريف اإلقامة:
اإلعالُم بالقياِم للصالِة بذكٍر خمصوص.

حكم األذان واإلقامة:

للمقيمني يف البلد:

ــول  ــني؛ لق ــن الباق ــقط ع ــي س ــن يكف ــه م ــام ب ــة؛ إذا ق ــرُض ِكَفاي ف
ن  النبــي  ملالــِك بــن احُلويــرث : )فــإذا َحــَرْت الصــالُة فلُيــؤذِّ

ــم()1(. ــم أكُرُك ك ــم َولَيُؤمُّ ــم أحُدك لك

للمنفرد واملسافر: 
ــال: )إذا  ــي  ق ــدري : أّن النب ــعيد اخل ــث أيب س ــدوب؛ حلدي من
نــَت بالصــالِة فارفــع صوتــك بالنِّــداء؛  كنــَت يف َغنمــَك أو باِديتــَك َفَأذَّ

أخرجه البخاري )40/2، برقم 628(، ومسلم )465/1، برقم 674(.
  
)1(
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فإنــه ال َيســمُع مــدى صوَت املــؤذن ِجــٌن وال إِنــٌس وال يشٌء إال َشــِهَد 
لــه يــوَم القيامــة()1(.

صفة األذان واإلقامة:
ــن  ــة، وِم ــنة الصحيح ــت يف الس ــغ ثبت ــدة صي ــة ع ــأذان واإلقام ل
أشــهرها أذان بــالل  وإقامتــه ممــا كان يــؤّذن بــه ويقيــم بــني يــدي 

ــًرا. ــفًرا وح ــول اهلل  س رس

 صفة األذان: 

وهو مخس عرة مجلة:

اهلل أكر، اهلل أكر، اهلل أكر، اهلل أكر )أربع مرات(.

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

أشهُد أن حممًدا رسول اهلل، أشهد أن حممًدا رسول اهلل )مرتني(.

حيَّ عىل الصالة، حيَّ عىل الصالة )مرتني(.

حيَّ عىل الفالح، حيَّ عىل الفالح )مرتني(.

 اهلل أكر، اهلل أكر )مرتني(. 

ال إله إال اهلل )مرة واحدة(.

أخرجه البخاري )21/2، برقم 609(.
  
)1(
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التثويب: 

يــرع للمــؤذن التثويــب، وهــو أن يقــول يف أذان الفجــر بعــد 
:)1 احَليَعلتــني)

الصالة خر من النوم، الصالة خر من النوم )مرتني(.

صفة اإلقامة: 

وهي إحدى عرة مجلة)2(:

اهلل أكر، اهلل أكر )مرتني(.

أشهد أال إله إال اهلل )مرة واحدة(.

أشهد أن حممد رسول اهلل )مرة واحدة(.

حي عىل الصالة )مرة واحدة(.

حي عىل الفالح )مرة واحدة(.

قد قامت الصالة، قد قامت الصالة )مرتني(.

اهلل أكر، اهلل أكر )مرتني(.

ال إله إال اهلل )مرة واحدة(.

)احلَيـَْعَلة(: قول املؤذن: حي على الصالة، حي على الفالح.
  
)1(

)2( كمــا يصــح أن تكــون اإلقامــة مبثــل صيغــة األذان مــع زايدة )قــد قامــت الصــالة( مرتــن، فتكــون 

اإلقامة تســع عشــرة مجلة؛ لثبوت ذلك يف بعض األحاديث الصحيحة.
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الذِّ كر عند األذان:

يستحب ملن يسمع املؤذن أن:

ــر،  ــؤذن: اهلل أك ــال امل ــإذا ق ــؤذن، ف ــول امل ــا يق ــل م ــول مث 1- أن يق
قــال الســامع: اهلل أكــر، وإذا قــال املــؤذن: أشــهد أال إلــه إال اهلل، قــال 

ــذا .. ــه إال اهلل، وهك ــهد أال إل ــامع: أش الس

ــوة  ــول وال ق ــة: ال ح ــب كلِّ مجل ــول عق ــه يق ــني( فإن  إال يف )احَليَعلت
ــاهلل)1(. إال ب

ــالة خــر مــن النــوم( فــإن  ْبــح: )الصَّ ن يف صــالة الصُّ 2- إذا قــال املــؤذِّ
ــالُة خر مــن النــوم( )2(.  ــامع يقــول مثــل مــا يقــول: )الصَّ السَّ

ــمَّ  ــه: )الله ــو بقول ــم يدع ــي  ، ث ــىل النب ــي ع ــد األذان يص 3- بع
ــيلَة  ــًدا الوس ــِة، آِت حمم ــالِة القائم ــة، والص ــوِة التَّام ــذِه الدع ربَّ ه

ــه( )3(.   ــذي وعدت ــوًدا ال ــا حمم ــُه مقاًم ــَة، وابَعث والفضيل

ومــن احلكمــة: أنَّ املــؤذِّن يدعــو بقولــه )حــيَّ علــى الصــالة وحــيَّ علــى الفــالح( إىل الصــالة، 
  
)1(

واالســتجابة هلذا النداء حيتاج لعون من هللا تعاىل، فكان مناســًبا أن يســتعن ابهلل علـــى تلبية هذا 
النداء، كأنه يقول: اي رب ال حـول يل وال قوة على أداء الصالة إال بـك. 

)2( واســتحّب بعــض الفقهــاء أن يقــول هنــا: )صدقــَت وبَــرِْرَت(، ولكــن مل يــرد فيــه شــيء 

. وال عــن الصحابــة ، عــن النــي
)3( أخرجه البخاري )26/2، برقم 614( من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما. 

ومعــى: )الدَّعــوة التَّامــة(: أي األذان الشــتماله علــى شــهادة اإلخــالص هلل تعــاىل واإلميــان بنبيــه 
، )الَوســيلة(: درجــة عاليــة يف اجلنــة خاصــة ابلنــي ، )الَفضيلــة(: إظهــار فضيلتــه علــى = 
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كلُّ من سمع املؤذن ُيستحب له أن يردد ما يقوله، ويستثنى:

املصي، وَمن هو يف اخلالء.  فإذا فرغ مما هو فيه تابع املؤذن.
ــع  ــه أن يقط ــاألوىل ل ــٍر أو درس ف ــراءٍة أو ذك ــو يف ق ــمعه وه وإذا س

ــه.  ــا كان في ــود إىل م ــم يع ــؤذن، ث ــع امل ــا، ويتاب ــراءة ونحوه الق

الذكر عند اإلقامة:
ُيستحب عند اإلقامة ما ُيستحب من األذكار السابقة يف األذان)1(.

صفات املؤذن: 

الصفات الواجبة:

1- اإلسالم.

2- الّذكــورة. أمــا املــرأة فال جيــوز أن تــؤّذن للرجــال، وســيأيت لــكالم 
ــىل أذاهنا للنســاء. ع

3- العقل.

= اخللــق مجيًعــا، )َمقاًمــا حممــوًدا( شــفاعته يــوم القيامــة للنــاس أمجعــن لبــدء احلســاب والفصــل بــن 
اخلالئــق، وهــي الشــفاعة العظمــى.   

  1(  لعمــوم حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنهمــا: أنــه مســع النــي(

..( أخرجــه مســلم )1/  يقــول: )إذا مَسعتــُم املــؤذِّن، فقولــوا ِمثــَل مــا يقــوُل مث صلــوا علــيَّ
288، برقــم 384(.
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4- التَّمييز، واألحوط أن يكون بالغًا )1(. 

الصفات املستحبة:

1- الطهارة من احلدث األصغر واألكر.

2- العدالة؛ ألّنه أمني عىل املواقيت.

ــم  ــد : )َفُق ــن زي ــد اهلّل ب ــّي  لعب ــول الّنب ــوت، لق ــن الّص 3- حس
ــا  ــدى صوًت ــه َأْن ــه؛ فإّن ن ب ــؤذِّ ــَت َفلُي ــا رأي ــه م ــِق علي ــالل َفَأل ــَع بِ م

ــك( )2(. من

مع كراهة الّتمطيط والّتطريب يف مجل األذان.

  ــبابتني يف األذنــني حــال األذان، حلديــث َأيِب ُجَحْيَفــَة 4- جعــل السَّ
ــُع َفــاُه َهاُهنــا، وُأصُبعــاُه يف  ُن، َوَيــُدوُر وَأَتَتبَّ قــال: )رأيــُت بِــالاًل ُيــؤذِّ

ــن الــذي يســتطيع فيــه الطفــل أن مُييِّــز بــن النافــع والضــار، وغالًبــا مــا يكــون  التَّمييــز: هــو السِّ
  
)1(

بســبع ســنن، وخيتلــف مــن طفــل آلخــر.
ن الذي يصل فيه الشخص للتكليف شرًعا. والبلوغ: هو السِّ

ــزال املــي كاالحتــالم، أو نبــاِت شــعر العانــة، وهــو الشــعر اخلشــن  وحيصــل البلــوغ يف الذكــور: إبنـ
الذي يَنبت حول الُقُبل )الفرج(، أو متام مخس عشــرة ســنة، وحيصل البلوغ يف اإلانث مبا حيصل 

بــه البلــوغ يف الذكــور، وحيصــل أيًضــا أبمــر رابــع، وهــو احليــُض.
أخرجــه أبــو داود )187/1، برقــم 449(، وابــن ماجــه )232/1، برقــم 706(، وأمحــد 

  
)2(

.)16525 برقــم   ،43/4(
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ُأذنيــِه ...()1(.

ــز  ــرض، أو عج ــن م ــذر م ــًدا إاّل لع ــؤّذن قاع ، وال ي ــامً 5- األذان قائ
ــاًل. مث

ــالة  ــات الص ــم بأوق ــن يعل ــإن مل يك ــالة، ف ــات الّص ــم بأوق 6- العل
ــاز. ــت ج ــول الوق ــه بدخ ــن ُيعِلُم ــده َم ــى وعن كاألعم

7- أن يكون املؤّذن هو َمن يقيم الصالة.

مسائل متفرقة تتعلق باألذان واإلقامة: 
1- األذان يكــون يف أول الوقــت، لكــن جيــوز يف أذان الفجــر أن ُيــَؤذن 
ــاين  ــر، والث ــرب الفج ــىل ُق ــه ع ــت للتنبي ــل الوق ــني: األول قب ــه مرت ل

عنــد دخــول الفجــر.

 بمشــورٍة مــن  َزَادُه عثــامن  الــذي  ومثلــه أذان اجلمعــة األول 
الصحابــة  لتنبيــه النــاس إىل اقــراب وقــت صــالة اجلمعــة.

2- األذان واإلقامة للصلوات الفائتة: 

ــم  ــؤذن هلــا ويقي ــه أن ي ــرع ل ــه ُي ــيها فإن ــاَم عــن صــالة أو َنِس مــن ن
حينــام يريــد صالهتــا، ففــي القصــة التــي نــام فيهــا النبــي  وأصحابــه 

)1(  أخرجه البخاري ) 2/ 27، برقم  615( ، ومسلم )1/ 325، برقم 437(.

ومعــى: )َوأَتـَتـَبَّــُع فَــاُه َهاُهنَــا(: أي أن أاب جحيفــة أخــذ يتتبّــع فَــَم بــالل يف حــال األذان وعنــد 
ويلحــظ حركاتــه. احليعلتــن، 
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ــالم:  ــالة الس ــه الص ــال علي ــمس، ق ــت الش ــى طلع ــتيقظوا حت ومل يس
ــالة()1(. ــاس بالصَّ ْن بالنَّ ــَأذِّ ــا بِــاَلُل ُقــْم َف )َي

ــًدا  ــا واح ــؤذن أذاًن ــي أن ي ــتحب للمص ــت: اس ــددت الفوائ ــإن تع  ف
ويقيــَم لــكّل صــالة إقامــة. فعــن عبــد اهلل بــن مســعود  قــال: )إنَّ 
ــدِق حتــى  ــوَم اخلن ــِع صلــواٍت ي ــي  عــن أرب املركــني َشــغلوا النب
ــىلَّ  ــاَم، فص ن وَأق ــأذَّ ــالاًل ف ــر ب ــاَء اهلل، فأم ــا ش ــِل م ــن اللي ــَب م ذه
الظهــر، ثــم أقــاَم فصــىلَّ العــَر، ثــم أقــاَم فصــىلَّ املغــرَب، ثــم أقــاَم 

ــاِء()2(. ــىلَّ العش فص

3- أذان النساء وإقامتهن: 

ال بــأس للنســاء أن يــؤّذّن ويقْمــَن فيــام بينهــّن إذا صلــني مجاعــة، فعــن 
ــاَء  ــؤمُّ النس ــُم وت ن وُتقي ــؤذِّ ــت ُت ــا كان ــا: )أهنَّ ــة ريض اهلل عنه عائش

.)3() ــطهنَّ ــوُم وس وتق

أخرجه البخاري )214/1، برقم 570(، ومسلم )471/1 برقم 680(.
  
)1(

أخرجه النسائي )17/2، برقم 662(، وأمحد )375/1، برقم 3555(.
  
)2(

أخرجه البيهقي )408/1، برقم 1781(.
  
)3(
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الصالة
تعريفها:

ــم  َتَت ــر وُتْ ــْح بالتَّكب ــاٍل خمصوصة،ُتفَتَت ــواٍل وأفع ــاىل بأق ــد هلل تع َعبُّ التَّ
ــليم. بالتس

حكمها، ومنـزلتها يف الدين:
ــن  ــن، والرك ــود الدي ــي عم ــالم، فه ــة يف اإلس ــة عظيم ــالة مكان للص
ــٍس:  ــىل مخ ــالُم ع ــي اإلس ــال : )ُبن ــالم، ق ــن أركان اإلس ــاين م الث
شــهادُة أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــًدا عبــُده ورســوله، وإقــاُم الصــالة، 

ــان()1(.  ــوُم رمض ــت، وص ــُج البي ــزكاة، وح ــاُء ال وإيت

ــد  ــة بع ــوم القيام ــه ي ــن أعامل ــد م ــه العب ــب علي ــا حياس ــي أول م وه
ــد. التوحي

 رشوط الصالة: 
تنقسم رشوط الصالة إىل قسمني: 

أخرجــه البخــاري )26/6، برقــم 4514(، ومســلم )45/1، برقــم 21(: مــن حديــث ابــن 
  
)1(

عمــر رضــي هللا عنهمــا.
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القسم األول: رشوط وجوب الصالة:

1- التكليف »البلوغ والعقل«.

ًفا، أي: بالًغا عاقاًل. فال جتب الصالة عىل املسلم إال إذا كان ُمكلَّ

ا الصغُر واملجنوُن فال جتُب عليهام الصالة. فأمَّ

ــاد  ــالة ليعت ــر بالص ــه ُيؤم ــِز فإنَّ ــنَّ التَّميي ــَغ ِس ــر إذا بل ــنَّ الصغ ولك
عليهــا؛ لقولــه : )ُمــُروا أوالَدُكــم بالصــالِة وهــم أبنــاُء ســبِع ســنني، 
قــوا بينهــم يف املضاِجــع()1(. وارِضبوهــم عليهــا وهــم أبناُء عــٍر، وَفرِّ

2- اخللو من احليض أو النفاس.

ــل  ــاء، ب ــض أو النفس ــرأة احلائ ــىل امل ــك ع ــالة كذل ــب الص  فال جت
ــام. ــّح منه وال تص

ــا  ــب توافره ــي رشوط جي ــالة، وه ــة الص ــاين: رشوط صح ــم الث القس
قبل البدء يف الصالة، وهي: 

1- اإلسالم: فال تصحُّ الصالة ِمن الكافر.

2- طهارة الثوب والبدن واملكان ِمن النجاسة كالبول وغره.

أخرجــه أبــو داود )185/1، برقــم 495(، وأمحــد )180/2، برقــم 6689(: مــن حديــث 
  
)1(

عبــد هللا بــن عمــرو رضــي هللا عنهمــا.
واملقصود ابلضرب: ضرب أتديب، ال يرتك أثرًا، وال جيرح حلًما، وال يكسر عظًما.
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إذا صىل املسلم ثم وجد يف جسمه أو مالبسه آثاًرا للنجاسة:

ــزء  ــع اجل ــه أن خيل ــالة فيكفي ــاء الص ــة أثن ــذه النجاس ــَم هب  أ- إذا َعِل
الــذي عليــه نجاســة إن اســتطاع، كــام لــو كانــت النجاســة عــىل نعلــه 
أو عاممتــه، وإال فعليــه أن يقطــع الصــالة، ويزيــل النجاســة، ثــم يعيــد 

صالتــه.

ب- إن مل يعلــم بالنجاســة إال بعــد االنتهــاء مــن الصــالة فليــس عليــه 
إعادهتا.

3- الطهــارُة مــن احلدثــني األكــر بالُغســل أو التيمم،واألصغــر 
بالوضــوء أو التيمــم.

حلديــث أيب هريــرة  مرفوعــًا: )ال يقبــُل اهلل صــالَة أحِدكــم إذا 
ــأ()1(. ــى يتوضَّ ــَدَث حت أح

ــا  ــلم عرياًن ــي املس ــوز أن يص ــو يف اخللوة،فال جي ــورة ول ــُر الع 4- س
أو كاشــًفا بعــض العــورة.

وعــورة الرجــل: مــن الــرة إىل الركبــة، وُيســتحب لــه أن يســر أعــىل 
ــنيَّ أحُدكــم يف الثوِب  جســمه حلديــث أيب هريــرة  مرفوعــًا: )ال ُيصلِّ

)1(  أخرجه البخاري )23/9، برقم 6954(، ومسلم )204/1، برقم 225(.

ومعى: )َعاتِِقِه(: كتفه.



33

الصــالة

الواحــِد ليــَس عــىل عاتِِقــِه منــه يشء( )1(.

عــورة املــرأة: جيــب عليهــا ســر مجيــع جســمها إال وجههــا وكفيهــا إذا 
مل تكــن بحــرة رجــال أجانــب.

احلكم لو انكشفت العورة:
  كشُف العورة عمًدا يف الصالة يبطلها.

  وأما إن كان عن غر عمد:

ــة:  ــدٍة قليل ــورة، أو مل ــن الع ــل م ــزء قلي ــاُف جل      أ / إذا كان االنكش
فال يبطــل الصــالة.

ــٍت  ــف لوق ــورة، أو انكش ــن الع ــر م ــزء كب ــف ج     ب / وإن انكش
ــالة. ــل الص ــذا ُيبط ــل: فه طوي

ــا إىل اهلل تعــاىل  5- النيــة: وهــي عــزم القلــب عــىل فعــل العبــادة تقرًب
ــاِت( متفــق عليــه)2( والنيــة  ــام األعــامُل بِالّنيَّ حلديــث الرســول : )إنَّ

ــا. ــظ هب ــرع التلف ــب؛ فال ُي ــا القل ه حملُّ

6- دخــول الوقــت: فال تصــح الصــالة قبــل دخــول وقتهــا إمجاعــاً؛ لقولــه 
ةَ َكَنــْت َعَ الُْمْؤِمننَِي ِكَتاًبا َموُْقوًتا{  ]النســاء: 301[. ــاَ تعــاىل: }إِنَّ الصَّ

)1(  أخرجه البخاري )81/1، برقم 359(، ومسلم )368/1، برقم 516(.

أخرجــه البخــاري )3/1، برقــم 1(، ومســلم )1515/3، برقــم 1907(: مــن حديــث عمــر 
 
 )2(

.
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وأوقات الصلوات ُتعرف بحركة الشمس:

 أ- الفجر: ِمن طلوع الفجر الصادق، إىل بداية رشوق الشمس.

ــق،  ــر يف األف ــًدا يظه ــٌق ج ــور دقي ــن الن ــٌط ِم ــادق: خي ــر الص والفج
ــار. ــور باالنتش ــدأ الن ــا يب وبعده

ب- الظهر: من زواِل الشمس إىل أن يصر ظلُّ كلِّ يشء مثَله.

ــة الغــرب  ــن وســط الســامء وميُلهــا ناحي هــا ِم وزوال الشــمس: حتركُّ
قليــاًل.

ــلُّ  ــر ظ ــه، إىل: أن يص ــلِّ كلِّ يشء مثَل ــر ظ ــن مص ــر: ِم ج- الع
ــال  ــمس يف ح ــرص الش ــع ق ــروب مجي ــدُّ إىل غ ــه، ويمت كل يشء ِمثلي

ــرورة. ال

ومعنــى كــون ظــل كل يشء مثلــه: أي أن يكــون طــول ظــل كل يشء 
ِمــن الشــواخص بمقــدار طــول الــيء نفســه، وظــل كل يشء مثليــه: 
بــأن يكــون طــول ظــل كل يشء بمقــدار طــول الــيء نفســه مرتــني.

د- املغرب: ِمن متام غروب الشمس، إىل مغيب الشفق األمحر.

ــفق األمحــر: احُلمــرة التــي تكــون يف الســامء بعــد غــروب  والشَّ
الشــمس.

هـــ- العشــاء: مــن مغيــب الشــفق األمحــر، إىل منتصــف الليــل، ويمتد 
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إىل الفجــر يف حــال الــرورة.

ــمس  ــروب الش ــني غ ــا ب ــت م ــُف الوق ــو منتص ــل: ه ــف اللي ومنتص
وطلــوع الفجــر، وهــذا الوقــت خيتلــف مــن بلــٍد آلخــر، ومــن فصــٍل 

آلخــر يف الســنة.

ُد التقاويــم املختلفــة ِمــن إلكرونيــة أو ورقية  ويف الوقــت احلــارض حُتــدِّ
ــت،  ــول الوق ــد دخ ــا يف حتدي ــُد عليه ــة، َفُيعَتَم ــالة بِِدقَّ ــات الص أوق

ويكــوُن إعــالُن دخــوُل الوقــِت برفــع األذان.

ما ُيدَرك به الوقت:

األقــرُب أن وقــت الصــالة ُيــدرك بــإدراك ركعــة قبــل خــروج الوقت، 
ــه يكــون مــدرًكا  فمــن صــىّل ركعــًة يف الوقــت ثــّم خــرج الوقــت فإنَّ
ــال:  ــول اهلل  ق ــرة   أن رس ــث أيب هري ــا؛ حلدي ــالة يف وقته للص
ــد أدَرَك  ــمُس فق ــَع الش ــل أن تطل ــًة قب ــِح ركع ب ــن الصُّ ــن َأدَرَك م )َم
بــح، وَمــن أدَرَك ركعــة مــن العــر قبــَل أن تغــرَب الشــمُس فقــد  الصُّ

ــر()1(. أدرَك الع

7- استقبال القبلة: وهي الكعبة املرفة.

ــه أن  ــب علي ــة: فيج ــرى الكعب ــرام وي ــجد احل ــل املس ــن كان داخ فم

أخرجه البخاري )591/1، برقم 580(، ومسلم )423/1، برقم 607(.
  
)1(



صالة المسلم

36

ــارشًة. ــا مب ــه إليه يتَّج

ومن كان بعيًدا عنها:

ــن  ــة م ــاه للكعب ى االجت ــرَّ ــرام: فيتَّح ــجد احل ــارج املس ــإن كان خ - ف

ــجد. ــارج املس خ

- وإن كان خــارج مكــة: فيتَّجــه ناحيتهــا، فــإن كانــت يف جهــة الــرق 

ــرق، وهكذا. ــه لل اجت

ــو  ــة وه ــي النافل ــو أن يص ــرِّ أو اجل ــر أو ال ــافر يف البح ــوز للمس وجي

ــة. ــه للقبل ــٌب دون أن يتوجَّ راك

إن مل يستطع الشخص معرفة القبلة لسبٍب ما:

ــه  ــن إلي ــذي يطمئ ــاه ال ــي إىل االجت ــم يص ــتطاع، ث ــدَر املس ــُد ق فيجته

ــه. قلب

ــىلَّ  ــه ص ــه أنَّ ــنيَّ ل ــم تب ــح، ث ــاه الصحي ــِة االجت ــَد يف معرف وإن اجته

لالجتــاه اخلطــأ: فال ُيعيــد الصــالة.

ــاه  ــتدير لالجت ــه يس ــالة، فإن ــاء الص ــأه أثن ــف خط ــو اكتش ــك ل وكذل
ــا. ــالة وإعادهت ــُع الص ــه قط ــح، وال يلزم الصحي

ومــن َعَجــَز عــن اســتقباِل القبلــة كمــن كان عــىل رسيــر املــرض، أو يف 
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ــتطاع،  ــدَر املس ــتقباهلا َق ــُد يف اس ــجن: فيجته ــاًل يف س ــرة، أو مكبَّ طائ
فــإن مل يســتطع صــىّل عــىل حالــه، وال يعيــد.
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الة وواجباهتا أركان الصَّ
ــالة  ــة الص ــا صف ــّكل جمموعه ــنٌن، يش ــات وس ــالة أركان وواجب للص
املنقولــة عــن النبــي ، ونبــنّي هنــا األركان والواجبــات التــي ال بــد 

منهــا يف الصــالة.

أركان الصالة:

 الركن األول: القياُم مع القدرة يف صالة الفريضة:

فــإن مل يســتطع القيــام: ملــرٍض، أو قطــٍع يف الرجــل أو كــٍر، أو عَجــز 
ــوف  ــتطيع الوق ــكان ال يس ــرة أو يف م ــن كان يف الطائ ــام كم ــن القي ع

فيــه، فيصــي جالًســا.

 أمــا النَّافلــة: فيجــوز أن يصليهــا جالًســا حتــى ولــو كان قــادًرا عــىل 
القيــام، ولــه نصــف أجــر الــذي ُيصــي قائــاًم.

 أمــا إن صــىل الشــخص الفريضــة أو النافلــَة قاعــًدا ملــرٍض: فلــه أجــر 
صــالة القائــم كامــاًل.

الركن الثاين: تكبرية اإلحرام:

وهي قول: )اهلل أكر(، وهبا يدخل يف الصالة.
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أركان الصالة وواجباتها

الركن الثالث: قراءة سورة الفاحتة:

وال جتوز قراءهتا بغر اللغة العربية.

ــم  ــتطيع تعلُّ ــرآن، أو ال يس ــن الق ــظ يشٍء م ــتطيع حف ــإن كان ال يس ف
ــة، فُيســبح اهلل وحيمــده، فقــد جــاَء رجــٌل إىل النبــي   فقــال:  العربي
ــي  ــا جُيِزُئن ــي م من ــيًئا، َفعلِّ ــرآِن ش ــن الق ــَذ ِم ــتطيُع أن آخ )إيّن ال أس
منــه، قــال: ُقــل: ســبحاَن اهلل، واحلمــُد هلل، وال إلــَه إال اهلل، واهلل أكــر، 
وال حــوَل وال قــوَة إال بــاهلل العــيِّ العظيــم، قــال: يــا رســوَل اهلل هــذا 
ــي  ــي وعافن ــي وارزقن ــمَّ ارمحن ــل الله ــال: ُق ــام يل؟ ق ، ف ــلَّ ــزَّ وج هلل ع

ــدين()1(. واه

فإن كان ال حُيِسُن هذا: فعليه بذكر اهلل تعاىل عىل النحو الذي 
يستطيعه، إىل أن يقِدر عىل حفظ الفاحتة عىل األقل.

الركن الرابع: الركوع:

وأقــلُّ املجــزئ منــه أن ينحنــي بحيــث متــّس يــداه ركبتــني، وأكملــه أن 
يمكــن يديــه مــن ركبتيــه، ويمــّد ظهــره ويســّويه.

ــام  ــة القي ــودُة لوضعي ــوع، والع ــن الرك ــُع م ــس: الرف ــن اخلام الرك

وأمحــد  برقــم 924(،   والنســائي )143/2،  برقــم 832(،  داود )308/1،  أبــو  أخرجــه 
  
)1(

. بــن أيب أوىف ِمــن حديــث عبــد هللا  برقــم 19161(:   ،356/4(
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ــوع. ــد الرك بع

الركن السادس: السجود: 

بالنـزول لأرض، عىل األعضاء السبعة، وهي:

1- اجلبهُة مع األنف.   2 ، 3- الكفان.

4، 5- الركبتان. 

ــني،  ــني قائمت ــون القدم ــك بك ــني، وذل ــع القدم ــراف أصاب 6، 7- أط
ــة باجتــاه القبلــة. ــع مثني واألصاب

الركن السابع: االعتداُل من السجود: 

وذلك بالرفع من السجود.

الركن الثامن: اجللسة بني السجدتني: 

وُيســن اجللــوس عــىل بطــن القــدم اليــرى ونصــب اليمنــى وتكــون 
أصابعهــا للقبلــة، وثنــي الركبتــني، ووضــع الكفــني عــىل الفخذيــن.

ــة  ــة يكــون قــد صــىل ركعــة كامل وبعــد االنتهــاء مــن الســجدة الثاني
ــجدتني. ــوٍع وس ــاٍم ورك بقي

د األخري:  الركن التاسع: اجللوس للتَّشهُّ

ــا  ــالة فيه ــجدتني، وإذا كان يف ص ــني الس ــس ب ــام جيل ــه ك ــس في وجيل
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ــه يف  ــيأيت بياُن ــوّرك، وس ــر الت ــوس األخ ــتحّب يف اجلل ــهدان اس تش
ــالة. ــنن الص س

ــه  ــذي يعقب ــوس ال ــري يف اجلل ــهد األخ ــراءة التَّش ــارش: ق ــن الع الرك
ــالم. س

ــالُم  السَّ ّيبــاُت،  لــواُت والطَّ التَّحيَّــاُت هلل والصَّ التشــهد:  وصفــة 
ــالُم علينــا وعــىل عبــاد اهلل  بــيُّ ورمحــُة اهلل وبركاتــُه، السَّ ــا النَّ عليــَك أهيُّ
الصاحلــنَي، أشــهُد أن ال إِلــَه إاِل اهلل، وأشــهُد أن حممــًدا عبُدُه ورســوله.

: الركن احلادي عرش: الصالة عىل النبي

ــهورة:  ــا املش ــن صفاهت ــة، وم ــالة اإلبراهيمي ــأيت بالص ــنُة أن ي والس
الّلهــّم صــلِّ عــىل حممــٍد، وعــىل آل حممــد، كــام صليــَت عــىل إِبراهيــَم، 
هــمَّ بــارك عــىل حممــد، وعــىل  وعــىل آل إبراهيــَم، إنَّــَك محيــٌد جميــٌد. اللَّ

ــَك محيــٌد جميــٌد. آل حممــد، كــام باركــَت عــىل آل إِبراهيــَم، إِنَّ

الركن الثاين عرش: التسليمتان، بقول: السالُم عليكم ورمحُة اهلل )1(.

مأنينة:  الركن الثالث عرش: الطُّ

أي الســكون يف كّل ركــٍن، فال ُتــؤدى األركان برعــٍة ُتِــلُّ بالصــالة، 
ــن  ــىل ومل يطمئ ــجد فص ــل املس ــذي دخ ــايب ال ــع الصح ــدث م ــام ح ك

)1(  ويرى كثرٌي ِمن أهل العلم أّن التسليمة الثانية سنة، واألحوُط عدُم تركها.
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(، ثــّم  ؛ فإنــك مل ُتصــلِّ يف صالتــه، فقــال لــه النبــي : )ارجــع َفَصــلِّ
ــى  ــْع حت ــم ارك ــه: )ث ــال ل ــا ق ــالة، وكان مم ــول  الص ــه الرس م علَّ
ــى  ــجد حت ــم اس ــاًم، ث ــدل قائ ــى تع ــع حت ــم ارف ــا، ث ــنَّ راكًع تطمئ
ــك يف  ــل ذل ــا، وافع ــن جالًس ــى تطمئ ــع حت ــم ارف ــاجًدا، ث ــن س تطمئ

ــا( )1(. ه ــك كلِّ صالتِ

الركن الرابع عرش: الرتتيب بني األركان:

ــام وردت  ــًة ك ــاألركاِن ُمرتب ــأيت ب ــل ي ــر، ب ــىل آخ ــا ع م ركًن ــدِّ فال ُيق
ســابًقا، وكــام فعلهــا النبــي ، وكــام عّلمهــا للمــيء صالتــه عاطًفــا 

بعضهــا عــىل بعــض بـــ »ثــّم« التــي تفيــد الرتيــب والراخــي.

واجبات الصالة:
ــا تِصــحُّ الصــالة،  لــٌة لــأركان، وهبــام مًع وهــي أقــواٌل وأفعــاٌل مكمِّ
وقــد أفردهــا عــدٌد من الفقهــاء، وأحلقهــا بقيتهم بـــاألركان أو الســنن:

1- مجيع التكبرات غر تكبرة اإلحرام.

ــد  ــال عن ــا ُتق ــال؛ ألهن ــرات االنتق ــمى: تكب ــرات ُتس ــذه التكب وه
ــوع،  ــرة الرك ــل: تكب ــر، مث ــب إىل آخ ــن أو واج ــن رك ــال م االنتق

مــن  برقــم 397(:  برقــم 757(، ومســلم )298/1،  البخــاري )168/2،  أخرجــه 
  
)1(

. حديــث أيب هريــرة
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وتكبــرة الســجود، وتكبــرة الرفــع مــن الســجود، وتكبــرة اجللــوس 
ــهد. للتش

2- قول: »سبحاَن ريب العظيم« يف الركوع مرة واحدة.

3-قــول: »ســمَع اهلل ملــن مَحــده« عنــد الرفــع مــن الركــوع، للمنفــرد 
واإلمــام.

4- قــول: »ربنــا ولــك احلمــد« بعــد الرفــع مــن الركــوع، لــكل مــن 
ــوم. ــام، واملأم املنفرد،واإلم

5- قول: »سبحاَن ريب األعىل« يف السجود مرة واحدة. 

6- قول: »ربِّ اغفر يل« يف اجللسة بني السجدتني مرة واحدة. 

7- اجللوس للتشهد األول.

8- التشهد األول.

حكم ترك الركن أو الواجب يف الصالة:

ترك الركن:

َمن ترك ركًنا من أركان الصالة عمًدا: بطلت صالته.

 ومــن تركــه ســهًوا: وجــب عليــه أن يــأيت بــه، فــإن فــات وقــُت أدائــه 
-كمــن تذكــره بعــد البــدء يف قــراءة الركعــة الثانيــة - وجــب عليــه أن 
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يعيــد الركعــة كاملــة، وإال بطلــت صالتــه.

ترك الواجب:

ومن ترك واجًبا من واجبات الصالة عمًدا: بطلت صالته.

ومن تركه سهًوا: سجد للسهو.

هو:  سجود السَّ
هو: سجدتان يسجدمها املصي يف آخر صالته.

ــادة  ــكُّ يف الزي ــا، أو الش ــص منه ــالة، أو النق ــادة يف الص ــببهام: الزي س
ــان. أو لنقص

مــا ُيقــال فيــه: ليــس لســجديت الســهو ذكــٌر خــاٌص، فُيقــال فيهــام مــا 
ُيقــال يف ســجود الصــالة. 

من حاالت سجود السهو:

ــه يــأيت بــه، فــإن فــات فإنــه يــأيت بركعــٍة  - مــن تــرك الركــن ســهًوا: فإنَّ
أخــرى مــكان الركعــة التــي أنقــَص منهــا ذلــك الركــن، ثــم يســجد 

للســهو يف آخــر الصــالة.

- ومن ترك الواجب سهًوا: فيسجد للسهو يف آخر الصالة.

- ومن زاَد يف صالته: فيسجد للسهو يف آخر الصالة.
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ــاًل: فيأخــذ  - ومــن شــكَّ يف عــدد الركعــات أو عــدد الســجدات مث
بالعــدد األقــل، ويكمــل صالتــه، ثــم يســجد للســهو يف آخــر الصالة.

مكانه: يكون سجود السهو بعد قراءة التشهد األخر.

والســنة: أن يــأيت بســجود الســهو قبــل الســالم إذا كان ســببه النقــص 
أو الشــك، وأمــا إذا كان ســببه الزيــادة فيكــون بعــد الســالم.

ولو سجد للسهو قبل السالم جلميع احلاالت فال بأس.





سنن الصالة ومكروهاهتا ومبطالهتا
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سنن الصالة، ومكروهاهتا، ومبطالهتا
سنن الصالة:

للصــالة ســنن يســتحب للمســلم أن حيافــظ عليهــا ليزيــد مــن أجــر 
ــي ، ومــن أمههــا: ــداؤه بالنب ــه، ويكتمــل اقت صالت

1- وضع ُسرتة أمام املصلي.

2- رفع اليدين مع التكبري: 

وصفتــه أن يرفعهــام إىل جانبــي الــرأس بمحــاذاة املنكبــني، أو إىل قــرب 
اأُلذنــني، وتكــون األصابع ممــدودة. 

ــد  ــع: عن ــة مواض ــن يف أربع ــع اليدي ــة رف ــنة الصحيح ــت يف الس وثب
ــن  ــام م ــوع، والقي ــن الرك ــع م ــوع، والرف ــرام، والرك ــرة اإلح تكب

ــة. ــة الثالث التشــهد األول إىل الركع

3- وضــع اليــد اليمنــى عــىل ظهــر كفــه اليــرى والرســغ والســاعد 
أو عــىل ذراعــه اليــرى أثنــاء القيــام وجعلهــام حتــت الصــدر، وجيــوز 

ــه عــىل يــراه، أو يبســطها. أن يقبــض بكفِّ

ــا ســدل اليديــن: فهــو خــالف ســنة الرســول  التــي كان يواظب  وأمَّ
. عليها

4- دعــاء االســتفتاح، وِمــن صيغــه الــواردة: )ُســبحانَك اللهــم 
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ك وال إلــَه غــُرك()1(، و)اللهمَّ  وبحمــدَك وتبــارَك اســُمَك وَتعــاىل َجــدُّ
باِعــد بينــي وبــنَي َخطايــاَي كــام باَعــدَت بــنَي املــرِق واملغــرِب، اللهمَّ 
َنــِس، اللهــمَّ اغِســلني  أنِقنــي مــن َخطاَيــاَي كالثــوِب األبيــِض مــن الدَّ

ِد()2(. بالثلــِج واملــاِء والــَرَ

ــراءة  ــرات، وق ــالث م ــجود ث ــوع والس ــبيح يف الرك ــرار الّتس 5- تك
وٌح قــدوٌس ربُّ املالئكــة والــروح()3(. األذكار الــواردة، ومنهــا: )ُســبُّ

6- الزيــادة عــىل دعــاء الرفــع مــن الركــوع بقــول: )مــلَء الســمواِت 
ومــلَء األرِض ومــلَء مــا بينهــام ومــلَء مــا شــئَت مــن يشء بعــُد، أهَل 
نــا لــك عبــد، ال مانــع ملــا  الثنــاِء واملجــد، أحــقُّ مــا قــال العبــد، وكلُّ
.)4() أعطيــَت، وال معطــي ملــا منعــَت، وال ينفــع ذا اجَلــدِّ منــك اجَلــدُّ

7- تكرار التَّسبيح يف السجود ثالث مرات، والدعاء بام يشاء.

8- أن جيلــس متــورًكا يف التشــهد الثــاين، والتــورك وهــو: أن ينصــب 
جــل اليــرى مــن حتــت الســاق األيمــن،  الرجــل اليمنــى وخيــرج الرِّ

والنســائي   ،)242 برقــم   ،9/2( والرتمــذي   ،)775 برقــم   ،265/1( داود  أبــو  أخرجــه 
  
)1(

. 132/2، برقــم 900(، وابــن ماجــه )246/1، برقــم 804(: مــن حديــث أيب ســعيد(
أخرجــه البخــاري )259/1، برقــم 711(، ومســلم )419/1، برقــم 598(: مــن حديــث 

  
)2(

. أيب هريــرة
أخرجه مسلم )353/1، برقم 487( عن عائشة رضي هللا عنها.

  
)3(

 أخرجه مسلم )1/ 347 رقم477( عن أيب سعيد اخلدري
  
)4(

ومعى )اجَلّد(: الِغى واحلظ من الرزق، أي ال ينفع ذا الغى، منك غناه.
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وجيلــس بمقعدتــه عــىل األرض.

ــَك  ــوُذ ب ــمَّ إين أع ــر: )الله ــهد األخ ــراءة التش ــد ق ــول بع 9- أن يق
مــن عــذاِب القــِر، وأعــوُذ بــَك مــن عــذاِب النــار، وأعــوُذ بــَك مــن 
جــاِل()1(، ثــم  فتنــِة املحيــا واملــامِت، وأعــوُذ بــَك مــن فتنــِة املســيِح الدَّ

يدعــو بــام أحــبَّ ِمــن خــر الدنيــا واآلخــرة.

10- أدعية ما بعد الصالة، وهي:

أ- )أستغفُر اهلل، أستغفُر اهلل، أستغفُر اهلل(.

ــا ذا اجلــالِل  ــك الســالم، تباركــَت ي ــَت الســالم، وِمن ب- )اللهــم أن
ــرام(. واإلك

ج- )اللهمَّ َأِعني عىل ِذكرَك، وَشكرك، وُحسن عبادتك(.

ــو  ــُد وه ــه احلم ــُك ول ــه املل ــكَ له،ل ه ال رشي ــدَ ــه إال اهلل وح د- )ال إل
عــىل كل يشٍء قدير،ال إلــه إال اهلل خُمِلصــنَي لــه الديــَن ولــو كــره 
ــه إال اهلل  ــن، ال إل ــاِء احلس ــِل والثن ــِة والفض ــُل النَّعم ــرون، أه الكاف

ــرون(. ــِرَه الكاف ــو َك ــَن ول ــه الدي ــنَي ل خملص

هـــ- )ال إِلــه إال اهلل وحــَدُه ال رَشيــَك لــه، لــه امللــُك ولــه احلمــُد وهو 
عــىل كل يشٍء قديــر، اللهــم ال مانــَع ملــا َأعطيــَت وال ُمعِطــي مِلــا َمنعت 

أخرجــه البخــاري )286/1، برقــم 798(، ومســلم )412/1، برقــم 589(: مــن حديــث 
  
)1(

عائشــة رضــي هللا عنهــا.
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.) وال َينفــُع َذا اجَلــدِّ ِمنــَك اجَلــدُّ

ــا وثالثــني  ــا وثالثــني مــرة، )واحلمــد هلل( ثالًث و- )ســبحان اهلل( ثالًث
ــا وثالثــني مــرة. مــرة، )واهلل أكــر( ثالًث

ــد،  ــه احلم ــك، ول ــه املل ــه، ل ــك ل ــده ال رشي ــه إال اهلل، وح ز– )ال إل
ــر  ــالة، وع ــد كل ص ــدة بع ــرة واح ــر(، م ــىل كل يشء قدي ــو ع وه

ــر. ــرب والفج ــاليت املغ ــد ص ــرات بع م

ح– قــراءة: )قــل هــو اهلل أحــد(، و)قــل أعــوذ بــرب الفلــق(، و)قــل 
أعــوذ بــرب النــاس( بعــد كل صالة مــرة واحدة،وبعــد صــاليت 

ــرات. ــالث م ــر ث ــرب والفج املغ

ط- قراءة: آية الكريس. 

ــالة  ــد ص ــرات بع ــبع م ــاِر(، س ــن النَّ ــرين م ــمَّ َأِج ــول: )الله ي- ق
ــر. ــالة الفج ــد ص املغرب،وبع

ك- قــول: )اللهــمَّ أصلــح يل دينــي الــذي هــو ِعصمــُة أمــري، وأصِلح 
يل ُدنيــاَي التــي فيهــا َمعــايش، وأصلــح يل آخــريت التــي فيهــا َمَعــادي، 
ــن  ــًة يل م ــوَت راح ــل امل ــر، واجع ــادًة يل يف كلِّ خ ــاَة زي ــل احلي واجع

كلِّ رش(.

ــاًل(  ــاًل متقب ــا، وعم ــا طيًب ــا، ورزًق ــاًم نافًع ــألك عل ــم إين أس ل- )الله
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بعــد صــالة الفجــر. 

مكروهات الصالة: 
وهي أموٌر ال ُتبطل الصالة، لكنها تنقُص ِمن كامهلا، ومنها:

ــم  ــِع اجلس ــاُت بجمي ــا االلتف ــة. أمَّ ــرأس بال حاج ــاُت بال 1- االلتف
ــالة. ــل الص فُيبط

2- رفُع البر إىل أعىل، ولو دوَن حتريك الرأس.

ــار، أو كان  ــا غب ــح فيه ــوٍب ري ــة كهب ــني، إال حلاج ــُض العين 3- تغمي
أمامــه مــا َيشــغله.

4- افراش الذراعني وإلصاقهام باألرض أثناء السجود. 

5- وضــع اللثــام عــىل األنــف والفــم. إال إن كان هنــاك مــا يمنــع مــن 
ــتطيع  ــة ال يس ــة كرهي ــديدة، أو رائح ــاح ش ــالة: كري ــوع يف الص اخلش

مقاومتهــا.

6- دخــول الصــالة مــع وجــود مــا يشــغل النفــس ويشــوش الذهــن 
ــرة  ــش، أو بح ــوع أو العط ــدة اجل ــط، أو ش ــول أو الغائ ــس الب كحب

الطعــام يشــتهيه.

7- العبــث باملالبــس أو فرقعــة األصابــع وتشــبيكها،وهذا يتنــاىف مــع 
استشــعار الوقــوف بــني يــدي اهلل تعــاىل بخشــوع، فــإن كانــت كثــرة 
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فُتبطــل الصــالة.

مبطالت الصالة: 
ــا  ــن واجباهت ــب م ــرك أي واج ــا، أو ت ــن أركاهن ــن م ــرك أي رك 1- ت

ــًدا. عم

2- اختــالل يشء مــن رشوطهــا، كاســتدبار القبلــة، أو انتقــاض 
الطهــارة.

3- كشــف يشء مــن العــورة عمــدًا، أو انكشــاف كثــر مــن العــورة، 
أو اســتمرار انكشــاف القليــل منهــا. 

4- الكالم العمد )1(، غر قراءة القرآن، أو تالوة األذكار الواردة.

د القهقهة،أو الضحك. 5- تعمُّ

فالضحــك: مــا يكــون بصــوت يســمع بــه نفســه، والقهقهــة إذا أســمع 
 . ه غر

6- األكل والرب عمًدا.

7- احلركة الكثرة فيها لغر رضورة.

ــا يتوقــف عليهــا ســالمة الشــخص أو غــره مــن  والــرورة هــي م
األذى.

)1(  وأحلق به بعُض أهل العلم َمن نفخ أو تنحنح فظهر حرفان فأكثر.
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صالة اجلامعة
فضلها:

عــن عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل عنهــام: أن رســول اهلل  قــال: )صالُة 
اجلامعــةِ َتفُضــُل صــالُة الَفــذِّ بســبٍع وعريــن درجــة( )1(، ويف روايــة 

ــَن( )2(. )بخمٍس وعري

وصــالة اجلامعــة شــعار اإلســالم، وإقامتهــا مــن الديــن، فعــن عبــد اهللَّ 
ه أن يلقــى اهلل غــًدا مســلاًم، فلُيحافــظ  بــن مســعوٍد  قــال:) َمــن رسَّ
  عــىل هــؤالء الصلــوات حيــُث ُينــادى هبــّن؛ فــإنَّ اهلل رشع لنبيكــم
يتــم يف بيوتكم  ُســنَن اهُلــدى، وإهنــنَّ ِمــن ُســنن اهُلــدى، ولــو أنكــم صلَّ
ــُف يف بيتــه، َلَركُتــم ُســنَة نبيكــم، ولــو تركتــم  كــام ُيصــي هــذا املتخلِّ
هــوَر، ثــم  ــر فُيحِســن الطُّ ُســنَة نبيِّكــم َلَضللُتــم، ومــا ِمــن رجــٍل يتطهَّ
َيعِمــُد إىل مســجٍد مــن هــذه املســاِجِد، إال كتــب اهلل لــه بــكلِّ خطــوٍة 
ــه هبــا ســيئة، ولقــد  ــطُّ عن ــه هبــا درجــة، وحَي ــنة، ويرَفُع خيطوهــا َحس
ــد كان  ــاق، ولق ــوُم النف ــٌق معل ــا إال مناف ــف عنه ــا يتخّل ــا وم رأيُتن

جلــني حتــى ُيقــاَم يف الصــف()3(. الرجــل ُيؤَتــى بــه هُيــاَدى بــني الرَّ

)1(  أخرجه مسلم )449/1، برقم 649(.

)2(  أخرجه البخاري )57/2، برقم 645(، ومسلم )450/1، برقم 650(. 

ومعى: )يـَُهاَدى بـَْنَ الرَُّجَلْنِ(: ميشى معتمًدا عليهما.
)3(  أخرجه مسلم )453/1، برقم 654(. =
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حكمها:
األقرُب أهنا واجبة عىل الرجال؛ لأدلة الواردة يف ذلك،ومنها:  

ــْم  ــاَة َفْلَتُق ــُم الصَّ ــَت لَُه ــْم َفَأَقْم ــَت ِفيِه ــاىل: }وَإَِذا ُكْن ــه تع قول
ــُل يف  ــِر، واألص ــالُم لأْم ــاء: 201[. فال ــَك{ ]النس ــْم َمَع ــٌة ِمْنُه َطائَِف

ــوُب.  ــِر: الوج األْم

ــَر  ــُت أن آم م ــد مَهَ ــال: )لق ــول اهلل  ق ــرَة : أّن رس ــن َأيِب هري وع
ــَق معــي  ــم أنطل ــاس، ث ــَر رجــاًل فيصــَي بالن ــم آم ــام، ث بالصــالِة فتق
ــالَة،  ــهدوَن الص ــوٍم ال يش ــٍب إىل ق ــن حط ــزٌم م ــم ُح ــاٍل معه برج

ــار()1(.  ــم بالن ــم بيوهَت ــرَق عليه فأح

وقــال النبــُي  لأعمــى: )هــل تســمُع النــداَء بالصــالِة؟ فقــال نعــم: 
قــال: َفَأِجــب( )2(. 

صالة اجلامعة للنساء:
ــالة:  ــن للص ــو اجتمع ــن ل ــِة، لك ــالُة اجلامع ــنَّ ص ــاُء ال تلزمه النس
فُتــرع هلــن الصــالة مجاعــة ســواء كــن منفــردات عــن الرجــال أو مع 

=  ومعى: )َهَْمُت(: عزمت وصممُت.
)1(  أخرجه البخاري )57/2، برقم 645(، ومسلم )451/1، برقم 651(.

. 2(  أخرجه مسلم )452/1، برقم 653( عن أيب هريرة(



صالة المسلم

60

الرجــال، لقــول الرســول  قــال: )ال متنعــوا إمــاَء اهلل مســاجَد اهلل()1( 
ــة ريض اهلل  ــث عائش ــّن()2(، ويف حدي ــٌر هل ــّن خ ــة: )وبيوهُت ويف رواي
عنهــا: )ولَيخُرجــَن َتِفــالٍت، قالــت عائشــة: ولــو رأى حاهلــنَّ اليــوَم 

ــَن()3(. َمنعُه

وقــد يكــون خروجهــن للمســاجد مطلوًبــا؛ لتعّلــم أمــور دينهــن التــي 
البــد هلــن منهــا، أو لتعليــم غرهــن. 

العدد اّلذي تنعقد به اجلامعة:
تنعقُد اجلامعة بواحد مع اإلمام، ولو كان صبًيا أو امرأة.

ما تدرك به اجلامعة:
ُتــدرك اجلامعــة بركعــة، حلديــث: )مــن أدرَك ركعــًة مــن الصــالِة فقــد 

أدرَك الصــالة()4(.

)1(  أخرجــه البخــاري )6/2، برقــم 900(، ومســلم )327/1، برقــم 442(: مــن حديــث ابــن 

عمــر رضــي هللا عنهمــا.
)2(  أخرجه أبو داود )1/ 424، برقم 567(.

ومعى: )َتِفاَلٍت(: غري متزينات، و)َمنـََعُهنَّ(: أي بسبب املخالفات الواقعة منهن.
)3(  أخرجه أمحد )40/ 469، برقم 24406(. 

أخرجه البخاري )590/1، برقم 579(، ومسلم )423/1، برقم 607(: من حديث أيب 
 
 )4(

هريــرة ، وورد يف رواايت مســلم لفظــة »مــع اإلمــام«، ولكــن عامــة الــرواة علــى عــدم ذكرهــا.
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أحكام اإلمام:

األحق باإلمامة:

اتب )1( هو األحق باإلمامة. اإلمام الرَّ

فــإن مل يكــن هنــاك إمــاٌم راتــب: فقــد وضــع الشــارع ضوابــط اختيــار 
اإلمــام، فعــن أيب مســعوٍد األنصــاري ريض اهلل عنــه قــال: قال: رســول 
اهلل : )يــؤمُّ القــوَم أقرُؤهــم لكتــاِب اهلل، فــإن كانــوا يف القــراءِة ســواًء 
ِة ســواء فأقدُمهــم هجــرًة، فــإن  ــنَّ ــنَّة، فــإن كانــوا يف السُّ فأعَلُمهــم بالسُّ
ــنَّ الرجــُل الرجــَل يف  كانــوا يف اهلجــرة ســواًء فأقدُمهــم ِســلاًم، وال َيُؤمَّ

ســلطانِه وال َيقُعــد يف بيتــِه عــىل َتكِرَمتـِـِه إال بإذنــه()2(.

  من أمَّ قوًما يكرهونه:

ــٌة  ــال: )ثالث ــول اهلل  ق ــن رس ــام ع ــاس ريض اهلل عنه ــن عب ــن اب ع
ــه  ــم ل ــا وه ــٌل أمَّ قوًم ــًرا: رج ــهم ش ــوَق رؤوس ــم ف ــُع صالهت ال ُترف
كارهــون، وامــرأًة باتــت وزوُجهــا عليهــا ســاِخٌط، والعبــُد اآلبـِـق()3(. 

)اإلمــام الرَّاتــب(: هــو اإلمــام الدائــم للمســجد، ســواء كان معينًــا مــن الدولــة أو جهــة مــا 
  
)1(

أو توافــق النــاس علــى أن يصلــي هبــم واعتــادوا عليــه.
أخرجه مسلم )465/1، برقم 673(.

  
)2(

فَأَْقَدُمُهــْم ِســلًما(: أقدمهــم إســالًما، و)َتكرَِمِتــِه(: الفــرش اخلــاص بصاحــب املنــزل الــذي 
(
ومعــى: 

جيلــس عليــه دائًمــا.
أخرجه ابن ماجه )311/1، برقم 971(.

  
)3(

ومعى: )الَعبُد اآلِبق(: اهلارب من سيده، اخلارج عن طاعته.
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من تصح إمامته:

تصــح إمامــة كلٍّ مــن: األعمــى، والقائــم بالقاعــد، والقاعــد بالقائــم، 
باملتوضــئ،  واملتيمــم  باملتيمــم،  واملتوضــئ  باملتنفــل،  واملفــرض 

ــل.  ــول بالفاض ــافر، واملفض ــم باملس ــم، واملقي ــافر باملقي واملس

واخُتلــف يف إمامــة الصبــي املميــز يف الفــرض، وإمامــة املتنفــل 
تقديمهــام. باملفــرض، واألحــوُط عــدم 

إمامة الفاسق واملبتدع:

األصــُل أنَّ كلَّ َمــن صحــت صالتــه لنفســه صحــت صالتــه لغــره، 
حتــى وإن كان صاحــب معصيــة، لكــن تكــره الصــالة خلــف الفاســق 
ــني  ــام إماَم ــوغ تعييُنه ــك، وال يس ــتهر بذل ــر أو املش ــدع املجاه واملبت

ــني. راتب

االستخالف:

م اإلمام غره ليتم الصالة باملأمومني. هو: أن ُيَقدِّ

ــتمرار يف  ــن االس ــه م ــذر يمنع ــالة ع ــو يف الص ــام وه ــدث لإلم إذا ح
الصــالة: فلــه أن يســتخلف غــره، ليكمــل الصــالة باملأمومــني، كــام 

حصــل مــع عمــر بــن اخلطــاب  حــني ُطعــن.
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استحباب ختفيف اإلمام للصالة:

ــىلَّ  ــال: )إذا ص ــول اهلل  ق ــه أن رس ــرة ريض اهلل عن ــث أيب هري حلدي
ــقيَم، والكبَر،  ــف؛ فــإنَّ منهــَم الضعيــَف، والسَّ أحُدكــم للنــاِس َفلُيخفِّ

ل مــا شــاء()1(. وإذا صــىلَّ أحُدكــم لنفِســه َفلُيطــوِّ

ــع  ــي تق ــات الت ــاجد أو املصلي ــالة يف املس ــف الص ــك تفي ــن ذل وم
عــىل طــرق الســفر واملطــارات، أو يف أماكــن العمــل، أو يف األســواق، 

ــا. وغره

يســتحب إطالــة اإلمــام الركعــة األوىل، وينبغــي لــه انتظــار مــن أحــس 
بــه داخــاًل ليــدرك الركعــة بــام ال يشــّق عــىل املأمومــني.

ــل  ــالم: لفع ــد الس ــني بع ــو املأموم ــام نح ــات اإلم ــتحب التف ويس
. ــي النب

أخرجه البخاري )114/2، برقم 703(، ومسلم )341/1، برقم 476(.
  
)1(
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أحكام املأموم:

وجوب متابعة اإلمام وحتريم مسابقته:

جتــب متابعــة اإلمــام، وحتــرم مســابقته: حلديــث أيب هريــرة ، عــن 
ــام ُجعــل اإلمــام لُِيؤَتــمَّ بــه، فال تتلفــوا عليــه،  النبــي  أنــه قــال: )إنَّ
فــإذا رَكــَع، فاركعــوا، وإذا قــال: َســمَع اهلل مِلــن مَحــَده، فقولــوا: ربنــا 
 َ لــك احلمــد، وإذا َســَجَد فاســجدوا( )1(، ويف روايــة: )فــإذا كــرَّ
ــوا  ــوا، وال تركع ــَع فاركع ، وإذا رك ــرِّ ــى ُيك وا حت ــرِّ وا، وال ُتك ــرِّ فك

ــع()2(. ــى يرك حت

تنبيه املأموم لإلمام:

ــده كزيــادة ركعٍة،  ــالة تعمُّ يكــون تنبيــه اإلمــام واجًبــا: فيــام ُيبطــل الصَّ
نــًا )3( يغــر املعنى. ــَن حَلْ أو حَلَ

ــَي اإلمــاُم أن يقــرأ  ــو ن ــام يفــّوت كــاماًل، كــام ل ا: في ويكــون مســتحبًّ
ســورة بعــد الفاحتــة.

ــر  ــي ال تؤث ــالة الت ــنن الص ــن س ــنَّة م ــرك س ــه: إذا ت ــرع تنبيه وال ُي
ــرات. ــاء التكب ــن أثن ــع اليدي ــراحة ورف ــة االس ــىل هيئتها،كجلس ع

)1(  أخرجه البخاري )145/1، برقم 722(، ومسلم )311/1، برقم 417(.

أخرجه أبو داود )451/1، برقم 603(.
  
)2(

 اللَّحن هو اخلطأ يف القراءة.
 
)3(
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صفة التنبيه:

إذا أخطــأ اإلمــام بفعــٍل مــن أفعــال الصــالة: يســبِّح الرجــال، وتصّفق 
النســاء بــرب إحــدى اليديــن عــىل األخــرى لينتبــه اإلمام. 

صالة املنفرد خلف الصف:

أ- إذا دخــل املســجد لصــالة اجلامعــة فعليــه الوقــوف يف صــف 
  أّن رســول اهلل( : املصلــني إذا وجــد فيــه مكانــًا؛ حلديــث وابِصــَة
رأى رجــاًل ُيصــي خلــَف الصــفِّ وحــَده، فأمــره أن ُيعيــد( )1(، فــإن مل 

ــة. ــه صحيح ــّف فصالُت ــف الص ــىّل خل ــف فص ــا يف الص ــد مكاًن جي

ب- إذا دخــل املصــي املســجد ووجــد اإلمــاَم راكًعــا، فكــّر قبــل أن 
يصــل للصــف وركــع، ثــم تقــدم فدخــل يف الصــف: فتصــح صالتــه.

تسوية الصفوف وسّد الُفرج:

تســوية الصفــوف واجبــة، ويســتحب لإلمــام األمــر بذلــك، كقــول: 
. تراصــوا، واعتدلــوا، وســووا صفوفكــم؛ لثبــوت ذلــك عــن النبــي

الرتغيب يف الصف األول وميامن الصفوف:

ــه أن رســول اهلل  قــال: )لــو َيعلــُم  عــن أيب هريــرة ريض اهلل عن
ــَتِهموا  ــدوا إال أن َيس ــم مل جي ــفِّ األوِل ث ــداِء والص ــا يف النِّ ــاُس م الن

)1(  أخرجه أبو داود )18/2، برقم 682(.
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عليــه الســَتهموا، ولــو يعلمــوَن مــا يف التَّهجــِر الســَتَبقوا إليــه، ولــو 
ــًوا()1(. ــو َحب ــا ول ــح أَلتومُه ب ــِة والصُّ ــا يف الَعَتَم ــوَن م يعلم

وعــن عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت: قــال رســول اهلل : )إنَّ اهلل 
ــوف()2(. ــُن الصف ــىل َمياِم ــوَن ع ــُه ُيصل ومالئِكت

التبليغ خلف اإلمام: 

بليــغ خلــف اإلمــام للحاجــة كعــدم بلــوغ صــوت اإلمــام  يســتحب التَّ
ــر«،  ــول: اهلل أك ــر »ق ــوت يف التكب ــع الص ــك برف ــني، وذل للمأموم
والتحميــد »قــول: ربنــا ولــك احلمــد«، والســالم؛ ليعلــم املأمومــون 
ــغ يف  ــرع التبلي ــه، وال ُي ــاء صالت ــام وانته ــاالت اإلم ــدون بانتق البعي

القــراءة.

أحكام صالة املسبوق:

املسبوق هو: من فاتته ركعة فأكثر مع اإلمام.

األحكام املتعّلقة باملسبوق:

ــرام،  ــرة اإلح ــرَّ تكب ــالة، ك ــوَل يف الص ــبوُق الدخ 1- إذا أراد املس

)1(  أخرجه البخاري )27/2، برقم  615( ، و مسلم )325/1، برقم 437(.

ومعى: )َيْسَتِهُموا(: يقرتعوا، و)التَـّْهِجرِي(: التبكري، و)اْلَعَتَمِة(: صالة العشاء.
أخرجه أبو داود )253/1، برقم 676(، وابن ماجه )321/1، برقم 1005(.

  
)2(
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ــاًم. ــا أم قائ ــاجًدا أم جالًس ــا أم س ــواء كان راكًع ــام، س ــق باإلم والتح

2- إذا أدرك اإلمام يف الركوع فقد أدرك الّركعة.

ــام بقــي  ــع إمامــه في ــه يتب ــر، فإّن ــف املســبوق بركعــة أو أكث 3- إذا تّل
ــّم يــأيت بــام فاتــه بعــد ســالم إمامــه ِمــن الصــالة. مــن الّصالة،ث

مسائل متفرقة يف صالة اجلامعة:

علو اإلمام أو املأموم:

ــرض  ــك لغ ــإن كان ذل ــوم، ف ــن املأم ــىل م ــام أع ــف اإلم ــره أن يق ُيك
مثــل: تعليــم الصــالة، أو لضيــق املــكان، أو غــر ذلــك، فإنــه 
ال كراهــة حينئــذ، وُيعفــى عــن االرتفــاع اليســر، وكــذا ال كراهــة إذا 

ــني. ــن املأموم ــُره م ــام غ ــع اإلم كان م

ــة؛  ــض الصحاب ــن بع ــك ع ــورود ذل ــز، ل ــني: فجائ ــو املأموم ــا عل أم
وعــىل هــذا جيــوز أن يصــي النــاس يف طوابــق املســجد العليــا بــرط 

عــدم التقــدم عــىل اإلمــام.

اقتداء املأموم باإلمام مع احلائِِل بينهام:

جيــوز اقتــداء املأمــوم باإلمــام وبينهــام حائــل ِمــن جــدار، أو نحــوه إذا 
َعِلــَم حركاتــه يف الصــالة برؤيــة أو ســامع، وقــد ورد عــن عائشــة ريض 
اهلل عنهــا قالــت: )صــىل النبــي  يف ُحجــريت، والنــاُس يأمّتــون بــه ِمــن 
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وراء احُلجــرة، ُيصلــون بِصالتــه()1( .

موقف املأمومني يف الصالة:

خيتلف موقف املأمومني بحسب عددهم وجنسهم، كام يي:

1- موقف الواحد واالثنني فصاعًدا من اإلمام:

 الواحد عن يمني اإلمام، واالثنني فصاعًدا خلفه.

 2- موقف املرأة من الصفوف:

ــت  ــواء كان ــال، س ــف الرج ــت خل ــة وقف ــرأة اجلامع ــرت امل إذا ح
ــاء. ــن النس ــا م ــع غره ــا أو م وحده

3- موقف الصبيان والنساء من الرجال: 

يقف الرجال أواًل، ويليهم الصبيان، ثم النساء.

وهذا الرتيب يف حال إذا ما انضبط الصبيان يف الوقوف وحدهم، 
أما إذا خيف انشغاهلم عن الصالة بالعبث: فاألفضل أن يكونوا يف 

الصفوف مع الرجال.

موقف اإلمام يف الصف:

يستحب وقوف اإلمام مقاباًل لوسط الصف.

)1(  أخرجه أمحد )16/40، برقم 24016(.
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إمامة النساء:

إمامة املرأة للرجال: ال تصّح باتفاق الفقهاء.

وأمــا إمامتهــا للنســاء: فجائــزة، وتقــف وســطهّن، كــام ورد ذلــك عــن 
بعــض الصحابيــات ريض اهلل عنهــن.





صالة اجلمعة 
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تعريفها:

هــي: صــالٌة جهريــٌة مســبوقٌة بخطبتــني، ُتصــىّل يف وقــت صــالة ظهــر 
يــوم اجلمعــة.

حكمها، ومنـزلتها يف الدين:
قت فيه رشوطها. واجبٌة عىل َمن حتقَّ

َاةِ  ِيــَن آَمُنــوا إَِذا ُنــوِدَي لِلصَّ َهــا الَّ ويــدلُّ لذلــك قولــه تعاىل: }َيــا َأيُّ
ِ َوَذُروا اْلَْيــَع َذلُِكــْم َخــْرٌ  ُمَعــِة َفاْســَعْوا إَِل ِذْكــِر اللَّ ِمــْن َيــْوِم اْلُ

َلُكــْم إِْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن{ ]اجلمعة: 9[.
ر الرســول  مــن تركهــا، فقــال: )َلَينَتِهــنَيَّ أقــواٌم عــن  وحــذَّ
ــنَّ مــن  َودِعِهــم اجُلُمعــاِت أو لَيختِمــنَّ اهلل عــىل قلوهبــم، ثــم َليكوَن

الغافلــني()1(.

رشوط صالة اجلمعة:

رشوط وجوهبا:

جتب صالة اجلمعة عىل املسلم: 
. أخرجه مسلم )591/2، برقم 865(: من حديث عبد هللا بن عمر، وأاب هريرة

  
)1(

ومعى: )َوْدِعِهْم( أي تركهم.
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1- املكلَّف، وهو العاقل البالغ.

2- الذكر.

3- احلر غر اململوك.

4- املستوطن غر املسافر.

ــو  ــه ل ــح من ــة، وال تص ــالة اجلمع ــه ص ــب علي ــون: فال جت ــا املجن فأمَّ
أداهــا؛ لعــدم العقــل.

ــا الصغــر املمّيــز، واملــرأة، واململــوك، واملســافر: فال جتــب عليهــم  وأمَّ
ــت منهم،  صــالة اجلمعــة، وُيصّلوهنــا ظهــًرا، فــإن صلوهــا مجعــة صحَّ

وســقطت عنهــم صــالة الظهر.

رشوط صحتها:

ُيشــرط لصحــة صــالة اجلمعــة مــا ُيشــرط لصحــة الصالة، ويشــرط 
ــا أيضًا: فيه

1- تقّدم خطبتني.

ــت  ــو وق ــده، وه ــه وال بع ــح قبل ــت، فال تص ــون يف الوق 2- أن تك
صــالة الظهــر، وأجــاز بعــض العلــامء أن ُتصــىّل قبــل الــزوال، 

واألحــوُط أن ال ُتصــىل إال بعــد الــزوال. 

ــل:  ــك فقي ــف يف ذل ــا، واختل ــل وجوهب ــن أه ــدد ِم ــود الع 3- وج
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أربعــني، وقيــل: اثنــي عــر، وقيــل ثالثــة، وقيــل غــر ذلــك، ولعــّل 
األقــرب أهنــا تصــح بأقــل عــدد يطلــق عليــه اســم مجاعــة، وهــو اثنــان 

ســوى اإلمــام.

تعّدد اجلمعة:

ــر  ــكان بغ ــن م ــر ِم ــد يف أكث ــد الواح ــة يف البل ــّدد اجلمع ــوز تع ال جي
عــذر، فــإن وُجــد ســبب لذلــك كضيــق املســجد، أو ُبعــده، أو وجــود 
ــة يف  ــىل اجلمع ــن ص ــأس. وَم ــد فال ب ــكان واح ــا يف م ــة يف صالهت فتن

بلــٍد تعــّددت فيــه اجلمعــة فليــس عليــه إعــادة الظهــر.

 واألرجــح أنَّ تقليــل اجلمــع والتَّجمــع أمــر مطلــوب مســتحب، لكــن 
تعــدد اجلمــع ال يــؤدي لبطــالن املتأخــر منهــا.

خطبتا اجلمعة:

ــا  ــم م ــني، ويعّلمه ــام املصل ــظ فيه ــام، يِع ــام اإلم ــان خيطبه ــا خطبت مه
ــام يشــحذ مهمهــم، ويقــّوي إيامهنــم، ويعينهــم  ينفعهــم، وُيذّكرهــم ب

ــم. ــكهم بدينه ــىل متّس ع

وذكــر أهــل العلــم عــدًدا مــن أحــكام خطبتــي اجلمعــة، وإن اختلفــت 
عباراهتــم فيهــا مــا بــني ســنة وواجــب وغــره، وهــي كــام يــي:

ــول  ــل الرس ــر، لفع ــىل املن ــد ع ــني إذا َصع ــىل املصل ــليم ع 1- التس
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ــك. ــلم ذل ــه وس ــىل اهلل علي ص

ــو األذان  ــذا األذان ه ــر، وه ــىل املن ــام ع ــَس اإلم 2- األذان إذا جل
ــة. ــوم اجلمع ــاين ي الث

3- استقبال املأمومني لإلمام.

4- القيــام للخطبتــني واجللــوس بينهــام جلســة خفيفــة، لفعــل 
الرســول صــىل اهلل عليــه وســلم. 

5- اشــتامل اخلطبــة عــىل محــد اهلل تعــاىل والثنــاء عليــه، والصــالة عــىل 
رســول اهلل  واملوعظــة:

ــر  قــال: كان رســول اهلل  خيطــب النــاس، حيمــد  فعــن عــن جاب
اهلل ويثنــي عليــه بــام هــو أهلــه، ثــم يقــول: )َمــن هَيــِدِه اهلل فال ُمِضــلَّ 
ــاُب اهلل(، ويف  ــِث كت ــُر احلدي ــه، وخ ــاِدي ل ــل فال َه ــن ُيضِل ــه، وَم ل
ــَر  ــاب اهلل، وخ ــِث كت ــَر احلدي ــإنَّ خ ــد، ف ــا بع ــوُل: أمَّ ــة: )ويق رواي
اهلــدِي هــدُي حممــد، ورشُّ األمــوِر حُمدثاهُتــا، وكلَّ بدعــٍة ضاللــة()1(.

6- اشتامل اخلطبة عىل ذكر آيات قرآنية وأحاديث نبوية.

7- رفع الصوت باخلطبة وتقصرها واالهتامم هبا:

  فعــن عــامر بــن يــارس ريض اهلل عنهــام قــال: )ســمعُت رســوَل اهلل

)1(  أخرجه مسلم )592/2، برقم 867(.
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ــِه،  ــن ِفقِه ــٌة  ِم ــِه َمئِنَّ ــَرَ ُخطبت ــِل وِق ــالِة الرج ــوَل ص ــول: إنَّ ط يق
ــحًرا()1(،  ــاِن س ــن البي ــة، وإنَّ م ــُروا اخُلطب ــالَة واق ــوا الص فأطيل

ــم. ــاس ويتعبه ــىل الن ــق ع ــث يش ــا بحي ــدم تطويله ــود: ع واملقص

القراءة يف صالة اجلمعة:

ورد يف األحاديث النبوية سنتان للقراءة يف صالة اجلمعة:

أن يقــرأ يف الّركعــة األوىل )ســورة اجلمعــة(، ويف الّركعــة الّثانيــة 
)ســورة املنافقــون( .

أو أيقــرأ يف الّركعــة األوىل )ســورة األعــىل(،ويف الثانيــة) ســورة 
الغاشــية(.

ما حيرم فعله أثناء صالة اجلمعة:  

1- االنشغال أثناء اخلطبة بالكالم أو غره:

ــا عــن منكــر، فعــن أيب هريــرة ريض  ولــو كان أمــًرا بمعــروف، أو هنًي
ــوَم  ــت ي ــَك أنِص ــَت لِصاحب ــال: )إذا ُقل ــول اهللَّ  ق ــه أن رس اهلل عن

ــوت()2(. ــد لغ ــُب فق ــاُم خيط ــة واإلم اجُلمع

ــَأ  وعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل : )مــن توضَّ

أخرجه مسلم )594/2، برقم 869(.
  
)1(

ومعى: )َمِئنٌَّة(: عالمة.
أخرجه البخاري )347/2، برقم 934(، ومسلم )583/2، برقم 851(. =

  
)2(
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فأحســَن الوضــوَء، ثــم أتــى اجُلُمعــَة فاســتمَع وأنَصــَت: ُغِفــَر لــه مــا 
ــد  ــى فق ــسَّ احل ــن َم ــام، وم ــِة أي ــادُة ثالث ــة، وزي ــنَي اجُلُمع ــه وب بيَن

ــا()1(. َلَغ

وقــد جــاء يف حديــث عــي : )وَمــن َلَغــا فليــَس لــه يف مُجعتـِـِه تلــك 
يشء()2(، يعنــي مــن األجــر.

أمــا اخلطيــب: فيجــوز لــه أن يتحــدث مــع املصلــني، ويســأهلم، وجيوز 
ــم أن جييبوه. هل

2- تطي املصي رقاب املصلني: 

ــاِس  ــى ِرَقــاَب النَّ فعــن عبــد اهلل بــن بــر  قــال: جــاَء رجــٌل يتخطَّ
يــوَم اجُلُمعــِة والنبــي  خيُطــب فقــال لــه: )اِجِلــس َفقــد آَذيــَت( ويف 

روايــة )وآَنيــَت()3(.
ويستثنى من ذلك:

إذا أراد اإلمــام الوصــول للمنــر، أو مــن كان بــني يديــه ُفرجــة ال يصل 
إليهــا إال بالتخطــي، ومــن يريــد الرجــوع إىل موضعــه الــذي قــام منــه، 

= ومعى: )َلَغْوَت(: اللغو هنا: الباطل، أي وقع يف الباطل املنهي عنه.
أخرجه مسلم )8/3، برقم 2025(.

  
)1(

أخرجه أبو داود )406/1، برقم 1053(.
  
)2(

ومعى: )آنـَْيَت(: أتخرت يف احلضور.
أخرجــه أبــو داود )453/1، برقــم 1120(، والنســائي )103/3، برقــم 1399(، وابــن 

  
)3(

برقــم 17710(. برقــم 1115(، وأمحــد )188/4،  ماجــه )354/1، 
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بــرط جتنــب إيــذاء الناس.

أحكام إدراك اجلمعة:
ــف  ــه أن يضي ــا، وعلي ــدرك هل ــو م ــام: فه ــع اإلم ــة م ــن أدرك ركع م

ــرى. ــا أخ إليه

ومــن أدرك أقــل مــن ركعــة: فإنــه ال يكــون مــدرًكا للجمعــة، ويصليها 
ظهــًرا عنــد مجهــور العلامء.

فعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل  قــال: )َمــن أدرَك ِمــن 
اجُلُمعــِة َركعــًة َفلُيصــلَّ إليهــا أخــرى()1(.

ــًة  ــِة َركع ــن اجُلُمع ــَت ِم ــه: »إذا أدرك ــر ريض اهلل عن ــن عم ــال اب وق
ــا«)2(. ــلِّ أربًع ــا َفَص ــم جلوًس ــإن أدركَتُه ــرى، ف ــا ُأخ ــف إليه َفَأِض

ــىل  ــام تص ــوات، وإّن ــى بالف ــة ال تق ــالة اجلمع ــة: ص ــاء اجلمع قض
ــًرا. ظه

سنن صالة اجلمعة:
ــو  ــرة، وه ــل كث ــاىل بفضائ ــه اهلل تع ــم، خصَّ ــوم عظي ــة ي ــوم اجلمع ي
ــة  ــوم اجلمع ــن يف ي ــذا ُيس ــر، ل ــن األج ــتزادة م ــٌة لالس ــٌة عظيم فرص

أخرجه ابن ماجه )356/1، برقم 1121(.
  
)1(

أخرجه البيهقي )204/3، برقم 5529(.
  
)2(
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ــا: ــرة، منه ــنن كث ــا س وصالهت

ــت،  ــا ونِعَم ــِة َفبِه ــوَم اجُلُمع ــَأ ي ــن توضَّ ــث: )َم ــال حلدي 1- االغتس
ــوَم  ــُل ي ــث: )الُغْس ــب حلدي ــل( )1(، والتَّطي ــو أفض ــَل فه ــن اغَتَس وم
ــا إن  ــسَّ طيًب ــَتنَّ وأن َيَم ــم، وأن َيْس ــىل كل حُمَتِل ــٌب ع ــِة واج اجُلُمع

ــد()2(. وج

2- قــراءة ســورة الكهــف، حلديــث: )َمــن قــرَأ ســورة الكهــف يــوَم 
اجُلُمعــة أضــاَء لــه مــن النــوِر مــا بــنَي اجُلمعتــني()3(.

3- اإلكثــار مــن الصــالة عــىل الرســول  حلديــث: )إنَّ ِمــن أفضــِل 
ــُة،  ــه النَّفخ ــَض، وفي ــه ُقبِ ــَق آدم، وفي ــه ُخِل ــة: في ــوَم اجُلُمع ــم ي أياِمك
ــم  ــإنَّ صالَتُك ــه؛ ف ــالِة في ــن الص ــيَّ ِم ــروا ع ــُة، فأكثِ ْعَق ــه الصَّ وفي

ــَي( )4(. ــٌة َع معروض

ــرة  ــن أيب هري ــة، فع ــاعة اإلجاب ــق س ــاء ليواف ــن الدع ــار م 4- اإلكث
ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل : )َذَكــَر يــوَم اجُلُمعــِة فقــاَل: فيــِه 
أخرجــه أبــو داود )139/1، برقــم 354(، والرتمــذي )369/2، برقــم 497(، وابــن ماجــه 

  
)1(

. 347/1، برقم 1091(، وأمحد )15/5، برقم 20186(: من حديث مسرة بن جندب(
. أخرجه البخاري )300/1 برقم 840( عن أيب سعيد

  
)2(

أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك )399/2، برقــم 3392(، والبيهقــي يف الكــرى )249/3، 
  
)3(

برقــم 5792(: مــن حديــث أيب ســعيد . ومــن أهــل احلديــث َمــن رّجــح املوقــوف، ويكــون لــه 
حكــم الرفــع.

أخرجــه أبــو داود )405/1، برقــم 1049(، والنســائي )91/3، برقــم 1374(، وابــن ماجــه 
  
)4(

. 345/1، برقــم 1085(، وأمحــد )8/4، برقــم 16207(: مــن حديــث أوس بــن أوس(



ســاعٌة ال ُيواِفُقهــا عبــٌد ُمســلٌم وهــو ُيصــي يســأُل اهلل شــيًئا إال أعطــاُه 

ــاه( )1(. إيَّ

5- التبكــر يف الذهــاب لصــالة اجلمعــة، عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنه 
قــال: قــال رســول اهلل : )إذا كاَن يــوُم اجُلُمعــِة وقفــت املالئكــُة عــىل 
ــذي  ــِل ال ــِر َكَمَث ــُل امُلَهجِّ َل، وَمَث ــاألوَّ َل ف ــوَن األوَّ ــجِد يكتب ــاِب املس ب
ــًة، ثــم كالــذي هُيــدي بقــرًة، ثــم َكْبًشــا، ثــم دجاجــًة، ثــم  هُيــدي َبَدَن
كــر()2(. بيضــًة، فــإذا َخــرَج اإلمــاُم: َطــَووا ُصُحَفُهــْم ويســتمعوَن الذِّ

أخرجه البخاري )348/2، برقم 935(، ومسلم )583/2، برقم 852(.
  
)1(

أخرجه البخاري )292/2، برقم 881(، ومسلم )582/2، برقم 850(.
  
)2(

ِر(: التَّهجري هنا هو التَّبكري. و)الَبَدنة(: الناقة. َهجِّ
ُ
ومعى: )امل
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آداب امليش إىل الصالة )1(
رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل للمســلم آداًبــا أثنــاء ذهابــه إىل صــالة 
اجلامعــة، ممــا جيعلــه مســتعًدا هلــا، وذلــك لِعَظــم قــدر الصــالة؛ فتتهيــأ 
بذلــك نفســه ملناجــاة ربــه وأداء هــذه العبــادة عــىل أحســن اهليئــات، 

ــي: ــا ي ــذه اآلداب م ــن ه وم

أواًل: تبكري اخلروج إىل املسجد: 
ــع  ــرام م ــرة اإلح ــف األول، وتكب ــالة يف الص ــدرك الص ــك لي وذل
اإلمــام، فعــن عــن أيب هريــرة : أّن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
ِل، ثــم مل  ــفِّ األوَّ ــداِء والصَّ ــاُس مــا يف النِّ وســلم قــال: )لــو َيعلــُم النَّ
جَيِــُدوا إاِل أن َيســَتِهُموا عليــِه الْســَتَهُموا، ولــو يعلمــوَن مــا يف التَّهِجــِر 
ــا ولــو  بــِح، ألَتومُهَ الســَتَبُقوا إِليــه، ولــو يعلمــون مــا يف الَعَتَمــِة والصُّ

ــًوا()2(. َحب

ثانيًا: الذهاب إىل الصالة عىل طهارة:
ــه: أن  ــرة ريض اهلل عن ــث أيب هري ــك حدي ــتحباب ذل ــىل اس ــدل ع وي
ــم  ــه، ث ــَر يف بيت ــن َتطهَّ ــال: )َم ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص رس

)1(   )حممد بالل غنام(.

أخرجه البخاري )126/2، برقم 615(، ومسلم )325/1، برقم 437(.
  
)2(



83

آداب المشي إلى الصالة

ــِض اهلل،  ــن فرائ ــًة م ــَي فريض ــوِت اهلل لِيق ــن بي ــٍت م ــى إىل بي َمش
ــطُّ خطيئــًة، واألخــرى َترفــُع درجــًة()1(.   كانــت ُخطوَتــاُه إحدامهــا حَتُ

ثالثًا: احلرص عىل دعاء اخلروج من املنزل:
ــزل مــا ورد عــن أم ســلمة ريض  ــغ دعــاء اخلــروج مــن املن ومــن صي
ــه  ــن بيت ــرج م ــلم كان إذا خ ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــا: أن النب اهلل عنه
 ، ــا نعــوُذ بــَك مــن أن َنــِزلَّ قــال: )بســم اهلل، توكلــت عــىل اهلل، اللهــم إنَّ

ــا()2(. ــَل علين ــَل، أو جُيَه ــَم، أو َنجَه ــَم، أو ُنظَل ، أو َنظِل أو َنِضــلَّ

رابعًا: امليش بسكينة ووقار وخشوع:
وذلــك حلديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه: أن رســول اهلل صــىل اهلل عليه 
ــم  ــالِة وعليك ــوا إىل الص ــَة، َفامُش ــِمعُتم اإلقام ــال: )إذا َس ــلم ق وس
ــا فاتكــم  ــوا، وم ــم َفَصلُّ ــام أدركُت ــاِر، وال ُترعــوا، ف ــكينِة والَوق بالسَّ

ــوا()3(. َفَأمِتُّ

خامسًا: املقاربة بني اخلطا أثناء امليش:
ويف هــذا تكثــر للحســنات ورفعــة يف الدرجــات وحمــو للســيئات، 
فعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 

)1(  أخرجه مسلم )462/1، برقم 666(.

)2(  أخرجه الرتمذي )490/5، برقم 3427(.

)3(  أخرجه البخاري )129/1، برقم 636(، ومسلم )1/ 421 برقم 602(.
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ــه يف  ــِه، وصالُت ــِه يف بيت ــىل صالتِ ــُد ع ــِع تزي ــالُة اجلمي ــلم: )ص وس
ُســوِقِه، مخًســا وعريــَن درجــة، فــإنَّ أحَدكــم إذا توّضــَأ َفَأحَســَن، 
ــُه اهلل  ــوًة إال َرَفع ــُط ُخط ــالّة، مل خَي ــُد إال الص ــجَد، ال يري ــى املس وأت
هبــا درجــًة، وَحــطَّ عنــه خطيئــًة، حتــى يدخــَل املســجَد، وإذا دخــَل 
ــه  ــي علي ــي -يعن ــه، وُتص ــت حَتبُِس ــا كان ــالٍة م ــجَد، كان يف ص املس
ــه،  ــر ل ــم اِغِف ــه: الله ــي في ــذي يص ــِه ال ــا داَم يف جملِس ــة- م املالئك

اللهــم ارمحــه، مــا مل حُيــِدث فيــه()1(. 

سادسًا: قول ذكر الوارد أثناء امليش للصالة:
ــه أّن  ــد اهلل بــن عبــاس ريض اهلل عنهــام، وفي وهــو الــوارد يف حديــث عب
ــم  ــول: )الله ــو يق ــالة وه ــرج إىل الص ــلم خ ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
ــوًرا،  ــمعي ن ــل يف س ــوًرا، واجع ــاين ن ــوًرا، ويف لس ــي ن ــل يف قلب اجع
واجعــل يف بــري نــوًرا، واجعــل مــن خلفــي نــوًرا، ومــن أمامي نــوًرا، 
واجعــل مــن فوقــي نــوًرا، ومــن حتتــي نــوًرا، اللهــم أعطنــي نــوًرا()2(. 

سابعًا: عدم تشبيك األصابع:
ــث  وذلــك ألن املــايش إىل الصــالة واملنتظــر هلــا هــو يف صــالة، حلدي
ــال:  ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــرة : أن رس ــن عج ــب ب كع

)1(  أخرجه البخاري )103/1، برقم 477(، ومسلم )1/ 459 برقم 649(.

)2(  أخرجه البخاري )8/ 69( رقم6316(، ومسلم )530/1، برقم 763(.
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)إذا توّضــأ أحُدكــم فأحَســَن وضــوَءه، ثــم خــرج عاِمــًدا إىل املســجِد 
ــالٍة()1(. ــه يف ص ــِه، فإن ــبِّكنَّ يدي فال ُيَش

ثامنًا: تقديم الرجل اليمنى عند دخول املسجد، واليرسى 
عند اخلروج:

فــإذا أراد املصــي الدخــول للمســجد قــدم رجلــه اليمنــى، وقــال: »اللهم 
ــرى،  ــه الي ــدم رجل ــروج؛ ق ــك«، وإذا أراد اخل ــواب رمحت ــح يل أب افت
وقــال: »اللهــم إين أســألك مــن فضلــك«، وذلــك حلديــث النبــي  قال: 
)إِذا دخــَل أحُدكــم املســجَد، َفلَيُقــل: اللهــمَّ افتــح يل أبواب رمَحتــك، وإذا 

خــرج، فليقــل: اللهــمَّ إين أســأُلَك مــن فضلــك()2(.

تاسعًا: صالة ركعتني حتية املسجد:
فــإذا دخــل املســجد رُشع لــه أن يصــي ركعتــني قبــل جلوســه؛ حلديث 
أيب قتــادة : أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم قــال: )إذا دخــَل أحُدكم 

املســجَد فال جيلــس حتــى يركــَع َركعتــني()3(.

)1(  أخرجه أبو داود )154/1، برقم 562(، والرتمذي )228/2، برقم 386(.

. 2(  أخرجه مسلم )494/1، برقم 713( من حديث أيب مُحيد أو أيب أسيد(

أخرجه البخاري )57/2، برقم 1171(، ومسلم )495/1، برقم 714(: .
  
)3(



عارشًا: اإلكثار من ذكر اهلل:
يســتحب ملــن ينتظــر الصــالة أن ُيكثــر مــن ذكــر اهلل والدعــاء وجتنــب 
العبــث وإضاعــة الوقــت باحلديــث مــع اآلخريــن ونحــو ذلــك؛ ألن 

املنتِظــر للصــالة هــو يف صــالة كــام مــّر ســابقًا.
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واجلامعة

أواًل: األعذار العامة:
وهي أحوال تتعلق بعامة الناس يف البلد، وهي:

1- املطر الّشديد: اّلذي يشّق معه اخلروج للجامعة.

2- الّريح الّشديدة.

3- الرد الّشديد لياًل أو هناًرا، وكذلك احلّر الّشديد.

ــد  ــاس، وتوج ــه الّن ــاّم ألف ــرج ع ــذي خي ــد اّل ــك: احل ــكل ذل ــراد ب وامل
ــقة. ــه املش مع

4- الوحل الّشديد اّلذي ُيتأّذى به.

5- الّظلمــة الّشــديدة: بحيــث ال يبــر طريَقــه إىل املســجد، وخيشــى 
عــىل نفســه.

ويدخل يف هذه األعذار العامة:
كل مــا مــن شــأنه أن يمنــع النــاس مــن اخلــروج للصــالة: كالــزالزل، 
ــه،  ــن ردع ــدو ال يمك ــود ع ــة، أو وج ــار األوبئ ــق، أو انتش أو احلرائ

ــه، ونحــو ذلــك. ــوان مفــرس ال يمكــن القضــاء علي أو حي
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دليل هذه األعذار العامة:
ــه قــال ملؤذنــه يف يــوم مطــر:  حديــث ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــام: أنَّ
ــل حــيَّ عــىل الصــالة،  )إذا ُقلــَت أشــهُد أن حممــًدا رســوُل اهلل فال َتُق
ــوا يف بيوتكــم، فــكأنَّ النــاس اســتنكروا! قــال: َفعلــُه مــن هو  ُقــل: صلُّ
خــٌر منــي، إنَّ اجُلمعــة َعزَمــُة، وإين كرهــُت أن ُأحِرَجكــم َفتمشــوَن يف 

حــِض()1(. ــني والدَّ الطِّ

ثانيًا: األعذار اخلاّصة:
1- املــرض اّلــذي يشــّق معــه اإلتيــان إىل املســجد. كاحلمــى الشــديدة، 
أو الصــداع الشــديد،أما املــرض اليســر فال يمنــع مــن حضــور 

ــة. اجلامع

 2- اخلوف: 

ــِمَع  ــن َس ــول اهلل : )َم ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب ــا ورد ع مل
ــذر()2(. ــن ُع ــه إال م ــالَة ل ــه فال ص ــم َيأتِ ــداَء فل الن

 أخرجه البخاري )306/1، برقم 859(، ومسلم )485/1، برقم 699(. 
 
)1(

ومعــى: )َعْزَمــٌة(: واجبــة، فلــو تركــت املــؤذن يقــول حــي علــى الصــالة لبــادر مــن مسعــه إىل اجملــيء، 
و)الدََّحــِض(: الوحــل املســبب لالنــزالق والســقوط. 

أخرجه ابن ماجه )260/1، برقم 793(. 
  
)2(



صالة المسلم

90

أنواع اخلوف:

، أو ســبٍع، أو نحــو ذلــك  - اخلــوف عــىل النفــس مــن عــدٍو، أو لــصٍّ
مّمــا يؤذيــه يف نفســه.

- اخلــوف عــىل املــال مــن ظــامل يربــص بــه أو لــّص، أو اخلــوف عــىل 
مــال غــره املؤمتــن عنــده للحفــاظ عليــه.

ــم  ــك بركه ــروه: وذل ــم مك ــن أن يصيبه ــل م ــىل األه ــوف ع - اخل
مــع احلاجــة إىل القيــام برعايتهــم لوجــود مــرض ونحــوه، أو خــوف 

ــم. ــداء عليه االعت

- وقــد ثبــت َأنَّ ابــن عمــر ريض اهلل عنهــام: »َذكــَر له أنَّ ســعيَد بــَن زيِد 
ــوم مُجعــة، َفَرِكــب  ــِرَض يف ي ــا- َم ــِن ُنفيــل -وكان بدرًي ــِن َعمــرو ب ب

إليــه بعــد أن َتعــاىَل النهــار واقربــت اجُلُمعــة، وَتــرَك اجُلُمعــة«)1(.

ــاء، واملســعفون يف املستشــفيات أو عــىل  - ويدخــل فيــام ســبق: األطب
الطــرق، ورجــال األمــن واحلــراس، واجلنــود، ونحوهــم.

ــب  ــم فيج ــرِّ عمله ــًة يف مق ــالة مجاع ــتطيعون الص ــوا يس ــم إن كان  ث
ــرادى. ــوا ف ــم أن يصل ــاز هل ــم، وإال ج عليه

3- حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه.

أخرجه البخاري )1466/4، برقم 3769(. 
  
)1(
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4- مدافعة أحد األخبثني: البول والغائط.

5- أكل ذي رائحــة كرهيــة، كالبصــل والثــوم، إذا تعــّذر زوال رائحتــه، 
حلديــث  جابــر بــن عبــد اهلل ريض 

ــوِم  ــَة الّث ــذه الَبقَل ــن ه ــن َأكَل ِم ــال: )َم ــي  ق بِ ــِن النَّ ــام، َع  اهلل عنه
اَث- فال َيقَرَبــنَّ  البصــَل والثــوَم والُكــرَّ َأكَل  ًة مــن  َمــرَّ -وقــال 

ــو آدم( )1(.  ــه بن ى من ــأذَّ ــا يت ى مم ــأذَّ ــَة تت ــإنَّ املالئك ــِجدنا ف مس

ويدخــل يف ذلــك مــن كانــت مهنتــه هلــا رائحــة مؤذيــة، إال إن كان هلــم 
ــك  ــن تل ــف م ــتطاعوا التخفي ــم، أو اس ــاص هب ــىل خ ــجد أو مص مس

الرائحــة بغســل آثارهــا، أو لبــس مالبــس فوقهــا.

ــراض  ــاس، كاألم ــه الّن ــأّذى ب ــرض يت ــه م ــن كان ب ــك: م ــل ذل ومث
ــة. املعدي

ــه  ــب علي ــه فال جي ــه عورت ــر ب ــا يس ــد م ــن كان ال جي ــري؛ فم 6- الع
ــة.  ــروج إىل اجلامع اخل

7- العمى إذا شّق عليه وخاف األذى أو اخلطر.

8- إرادة الّسفر: 

مــن تأّهــب للســفر  وخيشــى إن حــر اجلامعــة أن يفوتــه الســفر مــع  

أخرجه البخاري )292/1، برقم 816(، ومسلم )79/2، برقم 1280(. 
  
)1(



ــل  ــن اجلامعة،ومث ــف ع ــه الّتخّل ــاح ل ــرة فيب ــه الطائ ــه أو أن تفوت رفقت
ذلــك: انتظــار موعــد الباخــرة أو القطــار ونحــوه.

9- غلبة الّنعاس والّنوم: 

فمــن غلبــه النعــاس وخــي النــوم قبــل الصــالة إذا انتظرهــا، فيصــي 
وحــده وال ينتظــر اجلامعــة، واألفضــل الّصــر والّصــالة مجاعــًة.

ضابط التخلف عن اجلمع واجلامعة:

أن يكون العذر حقيقًيا.1. 

أال يمكن دفع هذا العذر أو تأجيله إال برر.2. 
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األعذار املؤثرة يف هيئة الصالة هي: السفر واخلوف واملرض.

 صـالة املـسافر
َرّخص اهلل للمسافر يف صالته رخصتني: القر واجلمع.

وقــد عّلــق اهلل ســبحانه األحــكام بالســفر، ومل حيــّد يف ذلــك حــّدًا، 
ــه  ــاج صاحُب ــاس ســفًرا ممــا حيت ــاول كلَّ مــا كان يف ُعــرف الن فيتن
إىل تأّهــب وتــزّود ونحوه،فلــو خــرج إىل بلــدة قريبــة،أو إىل نزهــة 
خــارج بلدتــه ومل ُيعــدَّ ذلــك ســفًرا يف عــرف النــاس فليــس بســفر 

ُتقــر فيــه الصــالة، ولــو طالــت مســافته )1(.

فأما القرص:
ى الصلــوات الرباعيــة: الظهــر والعــر والعشــاء،  فهــو أن تــؤدَّ
ــْم يِف  ْبُت ــاىل: }َوإَِذا رَضَ ــه تع ــل قول ــع، والدلي ــن أرب ــداًل م ــني ب ركعت
اَلِة{]النســاء:101[.  وا ِمَن الصَّ ْرِض َفَلْيــَس َعَلْيُكــْم ُجَنــاٌح َأْن َتْقــُرُ اأْلَ

ــافرتم. ــم يف األرض: س ــى رضبت ومعن

وال ُتقر صالة الفجر، وال صالة املغرب إمجاًعا.

)1(  وحــّدده كثــرٌي مــن أهــل العلــم بثمانيــة وأربعــن مياًل)وتســاوي تقريبًــا80 كــم(؛ لــورود آاثر عــن 

الصحابــة يف ذلــك، فال ينبغــي القصــر فيمــا دوهنــا.
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بداية القرص:

يشــرط لصحــة القــر: جمــاوزة البلــد التــي يســافر منهــا بــأن يفــارق 
العمــران أو يصــل للمطــار إذا كان خــارج املدينــة.

إذا نوى املسافر إقامة مدة ببلٍد:

إذا وصــل املســافر إىل بلــد ونــوى اإلقامــة هبــا أربعــة أيــام فأكثــر فإنــه 
ــة  ــن أربع ــل م ــة أق ــوى اإلقام ــا إن ن ــر، وأم ــه الق ــس ل ــم، ولي مقي
ــع  ــى يرج ــر حت ــه يق ــا فإن ــه فيه ــدَة بقائ ــم م ــام، أو كان ال يعل أي

ــة. ــوي اإلقام أو ين

أحكام أخرى:

- من دخل عليه وقت الصالة ثم سافر فاألحوط أن يتمها.

- من كان مسافًرا ثم أقام: فإنه يصي متاًم.

- إن اقتــدى مســافر بمقيــم: فيجــب عليــه أن يتابعــه يف اإلمتــام، 
ــبوًقا. ــو كان مس ــى ل ــر، حت ــه الق ــوز ل وال جي

ــم  ــّم املقي ــافر، وُيتِ ــر املس ــافر: فيق ــم بمس ــدى مقي ــو اقت ــا ل - أم
ــام. ــالم اإلم ــد س ــه بع صالت
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 وأما اجلمع:

وهو أداء صالتني يف وقت إحدامها.

ــُع  ــول اهلل   جَيَم ــال: )كاَن رس ــام ق ــاس ريض اهلل عنه ــن عب ــن اب فع
ــني  ــُع ب ــٍر، وجَيم ــِر س ــىل َظه ــِر، إذا كان ع ــِر والع ــالِة الظه ــني ص ب

ــاء( )1(. ــرِب والعش املغ

أنواع اجلمع:

 - مجع تقديم، بأن يقدم الصالة الثانية إىل وقت األوىل.

- مجع تأخر، بأن يؤخر الصالة املتقدمة إىل وقت الثانية. 

الصلوات التي جيمع بينها:

ــع  ــح م ــع الصب ــاء. فال جيم ــع العش ــرب م ــر، واملغ ــع الع ــر م الظه
مــا قبلــه أو بعــده، كــام ال جيمــع بــني العــر واملغــرب.

رشوط اجلمع:

1- الرتيب بينهام.

2- املواالة بينهام، بأن يبادر إىل الثانية عند فراغه من األوىل، دون أن 

أخرجه البخاري )373/1، برقم 1056(. 
  
)1(

ومعى: )َعَلى َظْهِر َسرْي(: أي مسافرًا.
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يكون بينهام وقت طويل.

 3- وجود العذر املبيح للجمع.

ويشرط كثٌر من أهل العلم نيَة اجلمع عند الروع يف األوىل يف مجع 
التقديم، فينبغي احلرص عليها، وأما مجع التأخر فيجب أن ينويه يف 

وقت األوىل؛ ألّن تأخر الصالة عن وقتها بغر عذر ال جيوز. 

مجع صالة اجلمعة مع العرص للمسافر أو يف مطر:

ذهب بعض أهل العلم إىل جوازه، وهو قوٌل وجيه.

األسباب املبيحة للجمع:

السفر املبيح للقر، واملطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، 
واملرض، واملشقة الشديدة.





صـالة اخلـوف



صالة المسلم

100

صـالة اخلـوف
معناها : 

ى يف حال اخلوف من العدو.  الصالة التي تؤدَّ

حاالهتا:

احلالة األوىل:

حالة املرابطة واحلراسة وعدم التحام القتال، وهلا  كيفيتان:

الكيفية األوىل:

ــة،  ــوا مجاع ــود أن يصل ــإذا أراد اجلن ــة: ف ــة القبل ــدو يف جه إذا كان الع
ــع  ــا ويرف ــم مجيًع ــع هب ــم، ويرك ــي هب ــا ويص ــام صفوًف ــم اإلم فرتبه
هبــم مجيًعــا، فــإذا ســجد فتســجد معــه الصفــوف التــي تليــه، ويقــف 
ــوف  ــت الصف ــة: أمّت ــة الثاني ــف يف الركع ــإذا وق ــون، ف ــون حيرس الباق
اخللفيــة ركعتهــم، ثــم تتقــدم الصفــوف املؤخــرة، وتتأخــر الصفــوف 
ــجد،  ــم يس ــًا، ث ــم مجيع ــع هب ــع ويرف ــة فرك ــي الثاني ــة، فيص املقّدم
ــة يف  ــت واقف ــي بقي ــي الت ــه الصفــوف املقّدمــة -وه ــجد مع وتس
ــإذا  ــة، ف ــة للحراس ــة واقف ــوف اخللفي ــى الصف ــة األوىل- وتبق الركع
جلــس للتشــهد ثبــت قائــاًم حتــى تتــم الصفــوف اخللفيــة ســجودها، 
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ــًا. ــلمون مجيع ــهد، ويس ــوس التش ــع يف جل ــق اجلمي فيتالح

وهذه الكيفية هي التي فعلها رسول اهلل  يف غزوة ُعْسَفاَن.

الكيفية الثانية:

إذا كان العــدو يف غــر جهــة القبلــة وليســوا يف حــال التحــام القتــال، 
فينقســم املصلــون إىل فرقتــني، تقــف واحــدة يف وجــه العــدو حتــرس 
ــذه  ــام هب ــي اإلم ــام، فيص ــع اإلم ــرى م ــب األخ ــلمني، وتذه املس
ــل  ــاًم، ويطي ــت قائ ــه يثب ــة فإن ــام للثاني ــإذا ق ــة، ف ــة ركع ــة الثاني الفرق
ــم  ــراد، ث ــة بانف ــة الثاني ــم الركع ــة وتت ــذه الفرق ــه ه ــراءة، وتفارق الق
يذهبــون للحراســة. ثــم تــأيت الفرقــة األوىل التــي كانــت يف احلراســة 
فتقتــدي باإلمــام، فيصــي هبــا اإلمــام الركعــة الثانيــة التــي هــي األوىل 
يف حقهــم، فــإذا جلــس للتشــهد ثبــت جالًســا وقامــوا فأمتــوا الركعــة 

ــم. ــلم هب ــهد، فيس ــزال يف التش ــو ال ي ــه وه ــوا ب ــم حلق ــة، ث الثاني

قاع. وهذه الكيفية هي التي فعلها رسول اهلل   يف غزوة ذات الرِّ

احلالة الثانية:

عندمــا يلتحــم القتــال مــع العــدو وتتداخــل الصفــوف ويشــتد 
اخلــوف.

فال توجــد كيفيــة حمــددة للصــالة، بــل يصــي كل منهــم عــىل النحــو 



ــا، مســتقباًل القبلــة  ــا، ماشــًيا أو واقًف الــذي يســتطيع، راجــاًل أو راكًب
أو منحرًفــا عنهــا، ويركــع ويســجد بإيــامء، أي بتحريــك رأســه مشــًرا 
ــه  ــن إيامئ ــغ م ــجود أبل ــامءه بالس ــل إي ــجود، وجيع ــوع والس إىل الرك
بالركــوع. وإن أمكــن اقتــداء بعضهــم ببعــض وصالهتــم مجاعــة فهــو 

أفضــل، وإن اختلفــت جهاهتــم، أو تقــدم املأمــوم عــىل اإلمــام.

ويعــذر يف هــذه احلالــة يف كل مــا يقــع مــن حــركات تســتدعيها ظروف 
القتــال، إال أنــه ال يعــذر يف الــكالم والصياح.

 وإن ُأصيب بجرح ونزف أو أصابه دم: فصالته صحيحة.
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الصلوات املستحبة
رشع اهلل تعــاىل عــدًدا مــن الصلــوات املســتحبة التــي تزيــد مــن أجــر 
ــوات  ــل يف الصل ــص احلاص ــر النق ــه، وجت ــن رب ــه م ب ــلم، وُتقرِّ املس

ــي: ــا ي ــة، ومــن أمههــا م املفروض

السنن املرتبطة بالصلوات املفروضة:

1- حتية املسجد:

وهي: ركعتان يصليهام املسلم عند دخول املسجد قبل اجللوس.

ــال: )إذا  ــول اهلل   ق ــه أن رس ــلمي ريض اهلل عن ــادة الس ــن أيب قت ع
ــس()1(. ــَل أن جيل ــنِي قب ــع ركعت ــجَد فلَرك ــم املس ــَل أحُدك دخ

وجيوز أن يصليهام يف أي وقت َدَخَل فيه املسجد وإن كان وقت هني. 
2- السنن الراتبة:

وهــي: ّصلــواٌت مســنونٌة مؤّكــدة قبــل الصلــوات اخلمــس وبعدهــا، 
ســّميت بذلــك ملروعّيــة املواظبــة عليهــا.

عدد ركعاهتا:

ــا  ــة ريض اهلل عنه ــث أم حبيب ــًة؛ حلدي ــرة ركع ــا ع ــا اثنت ــرب أهنَّ األق
ــٍد مســلٍم ُيصــي  ــن عب ــا ِم قالــت: ســمعت رســول اهلل  يقــول: )م

أخرجه البخاري )170/1، برقم 433(، ومسلم )495/1، برقم 714(.
  
)1(
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هلل كلَّ يــوٍم ثنتــي عــرة ركعــًة تطوًعــا، غــَر فريضــٍة، إال بنــى اهلل لــه 
بيًتــا يف اجلنــة()1(، ويف روايــة: )أربًعــا قبــَل الظهــر، وركعتــنِي بعدهــا، 
ــَل  ــنِي قب ــاِء، وركعت ــد العش ــنِي بع ــرِب، وركعت ــد املغ ــنِي بع وركعت

ــداة()2(.  ــالِة الَغ ــر: ص ــالِة الفج ص

3- السنن غري املؤّكدة:

وهي: أربع ركعات بعد الظهر، وأربع قبل العر، وأربع بعد املغرب، 
وركعتان بني كل أذان وإقامة، وقد جاءت أحاديث عدة تدل عىل هذه 

السنن وغرها، ومل يكن النبي  يواظب عليها.

 سنن غري مرتبطة بالصلوات املفروضة:

1- صالة قيام الليل:

وقتها: من بعد صالة العشاء إىل الفجر.  

  ــول اهلل ــرة  أنَّ رس ــن أيب هري ــل، فع ــر اللي ــا آخ ــل أوقاهت وأفض
نــا تبــارَك وتعــاىل كلَّ ليلــٍة إىل ســامِء الدنيــا حــنَي يبقــى  قــال: )ينــِزُل ربُّ
ُثلــُث الليــِل اآلخــِر، فيقــوُل: َمــن يدعوين فأســتجيُب لــه، َمن يســألني 

)1(  أخرجه مسلم )503/1، برقم 728(.

برقــم 1803(، وقــال  برقــم 415(، والنســائي )263/3،  الرتمــذي )538/1،  )2(  أخرجــه 

الرتمــذي: حســن صحيــح. 
وصالة الغداة هي صالة الفجر، والغداة وقت أول النهار.
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فُأعطيــه، َمــن يســتغِفرين فأغفــَر لــه()1(. 

صفتهــا: ركعتــان ركعتــان؛ حلديــث عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل 
ــرى يف  ــا ت ــر: م ــىل املن ــو ع ــي  وه ــٌل النب ــأَل رج ــال: )س ــام ق عنه
صــالة الليــل؟ قــال: مثنــى مثنــى، فــإذا َخــِي الّصبــَح صــىل واحــدًة، 

ــىل()2(. ــا ص ــه م ــرُت ل فأوت

ويسن اجلهر فيها بالقراءة. 

ــر ريض اهلل  ــن عم ــث اب ــدد؛ حلدي ــدد حم ــا ع ــس هل ــا: لي ــدد ركعاهت ع
ــابق. ــام الس عنه

2- صالة الوتر:

حكمها: 

ســنة مؤكــدة، فعــن عــي : أنــه قــال: )الوتــُر ليــَس بِحتــٍم كصالتكم 
املكتوبــة، ولكــن ســنَّ رســول اهلل ، وقــال: إّن اهلل ِوتــٌر حُيــب الوتــر، 

فأوتــروا يا أهــَل القــرآن()3(. 

)1(  أخرجه البخاري )348/1 ، برقم 1094( و مسلم )512/1، برقم 758(.

أخرجــه البخــاري )24/2، برقــم 990(، ومســلم )516/1، برقــم 749(: مــن حديــث ابــن 
  
)2(

عمــر رضــي هللا عنهمــا.
ومعى: )ليس حبتٍم(: احلتُم هو الواجب.

)3(  أخرجــه أبــو داود )557/2 ، برقــم 1416(، والرتمــذي )576/1، برقــم 453(، والنســائي 

)228/3، برقــم 1675(، وابــن ماجــه )244/2، برقــم 1169(، واللفــظ للرتمــذي وابــن ماجــه، 
وقــال الرتمــذي: حديــث حســن. =
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وقتها: 

من بعد صالة العشاء إىل الفجر.

ويســتحب تعجيــل صــالة الوتــر أول الليــل ملــن خــي أن ال يســتيقظ 
ــر  ــُره إىل آخ ــل تأخ ــره فاألفض ــتيقظ آخ ــه يس ــن أن ــن ظ ــره، وَم آخ
الليــل؛ فعــن َجابــٍر  قــال: قــال رســول اهللَّ : )َمــن َظــنَّ ِمنكــم أن 
َلــه، ومــن َظــنَّ منكــم أنــه يســتيقَظ آخــِره  ال يســتيقَظ آخــَره َفلُيوتـِـر أوَّ
ــر آِخــَره؛ فــإنَّ صــالَة آخــِر الليــِل حَمُضــورٌة وهــي أفضــل( )1(. َفلُيوتِ

عدد ركعاهتا: 

أقــلُّ الوتــر ركعــة، وأدنــى الكــامل ثــالث ركعــات، وجيــوز بأكثــر مــن 
ذلــك، مخًســا، أو ســبًعا، أو تســًعا، أو إحــدى عــرة ركعــة.

القنوت يف الوتر: 

القنــوت يف الوتــر ســنة، وهــو الدعــاء يف آخــره، وجيــوز بعــد االنتهــاء 
ــن  ــع م ــد الرف ــك بع ــوز كذل ــوع، وجي ــل الرك ــرآن قب ــراءة الق ــن ق م
الركــوع، ويرفــع يديــه يف الدعــاء إن شــاء، واألوىل أن ال يمســح هبــام 

وجهــه بعــد الدعــاء؛ ألنــه مل يثبــت احلديــث بذلــك.

= ومعى: )آِخَرُه(: أي آخر الليل، )حَمُْضوَرٌة(: حتضرها املالئكة.
أخرجه مسلم )520/1، برقم 755(.

  
)1(



3-صالة الضحى:

 وقتها:

ــدار  ــمس بمق ــد رشوق الش ــح أي بع ــدر رم ــمس بق ــاع الش ــن ارتف م

ــت  ــل وق ــي إىل  قبي ــت النه ــع وق ــا يرتف ــا، وحينه ــاعة تقريًب ــع س رب

ــر. ــت الظه ــول وق ــزوال ودخ ال

وِفْعُلهــا يف آخــر الوقــت أفضــل؛ حلديــث زيــد بــن أرقــم : أنَّ النبــي 
ابــنَي ِحــنَي َترِمــُض الِفَصــاُل()1(.   قــال: )صــالُة األوَّ

عدد ركعات الّضحى:

أقلها: ركعتان.

ــث  ــه، ويف حدي ــادة علي ــوز الزي ــٌد ال جت ــه حتدي ــرد ل ــا: مل ي وأكثره
ُيصــىل    اهلل  رســوُل  )كاَن  قالــت:  عنهــا  اهلل  ريض  عائشــة 
حــى أربًعــا ويزيــُد مــا شــاَء اهلل()2(، وصــىل النبــي  عــاَم  الضُّ
ــا )3(. ــئ ريض اهلل عنه ــث أم هان ــام يف حدي ــاٍت ك ــامَن ركع ــِح ث  الفت

أخرجه مسلم )520/1، برقم 755(.
  
)1(

)اأَلوَّاِبَن(: األبرار، )تـَْرَمُض اْلِفَصاُل(: تقوم ِصغار اإلبل عن الرَّمل ِمن ِشدَّة َحرِّه.
أخرجه مسلم )497/1، برقم 719(.

  
)2(

)3(  أخرجه البخاري )80/1، برقم 357(، ومسلم )498/1، برقم 336(.
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صالة العيدين)1(
رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل للمســلمني عيديــن يف كل عــام، ومهــا: 
ــد األضحــى، وفيهــام يبتهــج املســلمون وحيتفلــون،  ــد الفطــر وعي عي
ــوُل اهلل  ــِدَم رس ــال: )َق ــه ق ــه أّن ــس ريض اهلل عن ــن أن ــث ع ويف احلدي
صــىل اهلل عليــه وســلم املدينــَة وهلــم يومــاِن يلعبــوَن فيهــام، فقــاَل: مــا 
ــا نلعــُب فيهــام يف اجلاهليــِة، فقــاَل رســول  هــذاِن اليومــاِن؟ قالــوا: كنَّ
اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم: إنَّ اهلل قــد أبَدَلُكــم هبــام خــًرا منهــام: يــوَم 

ــر()2(. ــوَم الفط ــى، وي األضح

ــلمني  ــاىل للمس ــبحانه وتع ــني رشع اهلل س ــن اليوم ــة هذي ويف صبيح
صــالًة يؤدوهنــا مجاعــة، فيســتفتحون يــوم العيــد هبــذه الصــالة التــي 

ــد. ــالة العي ــاّمة: بص ــي املس ــم وه جتمعه

ــام  ــات يف أي ــل الطاع ــن فع ــم م ــّن عليه ــا م ــىل م ــكرون اهلل ع فيش
ــذا  ــرون ه ــة، وُيظه ــن ذي احلج ــل م ــر األوائ ــام الع ــان وأي رمض

ــم. ــرح باجتامعه الف

)1(   )حممد بالل غنام(.

)2(  أخرجه أبو داود )295/1، برقم 1134(، والنسائي )3/ 179 برقم 1556( .
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ُحْكُم صالة العيد:
ــدة عــىل  ذهــب مجهــور أهــل العلــم إىل أن صــالة العيديــن ُســنَّة مَؤكَّ
َكــر، العاقــل،  كلِّ مــن جتــب عليــه صــالة اجلمعــة، وهــو: املســلم، الذَّ
ــة  البالــغ، املســتوطن، احلــر، الصحيــح، اخلــايل مــن األعــذار الرعي

املانعــة لــه مــن حضورهــا. 

ــي  ــرة، فينبغ ــالم الظاه ــعائر اإلس ــن ش ــعرة م ــن ش ــالة العيدي وص
عــىل املســلم أن حيــرص عــىل أدائهــا مــع مجاعــة املســلمني، ال ســيام أن 

ــا.  ــب إىل وجوهب ــامء ذه ــض العل بع

ــر  ــن غ ــن، م ــالة العيدي ــاء لص ــان والنِّس ــُروج الصبي ــَتحب ُخ وُيس
فــرق بــني الشــابة والعجــوز، بــرط أال يرتَّــب عــىل ُخُروجهــن فتنــة. 
ــض فيخرجــن ويعتزلــَن الصــالة، ويشــهْدَن اخلــر، ودعــوة  فأمــا احُليَّ
ــوُل اهلل  ــا رس ــت: )َأَمَرن ــا قال ــة ريض اهلل عنه ــن أم عطي ــلمني، فع املس
صــىل اهلل عليــه وســلم، أن ُنخِرِجهــنَّ يف الِفطــِر واألضحــى، الَعواتـِـق، 
ــا احِليَّــض َفَيعَتِزلــَن الصالَة، ويشــَهدَن  ، وذواِت اخُلــدور، َفَأمَّ واحِليَّــضِ
اخلــَر، ودعــوَة املســلمني، قلــُت: يــا رســوَل اهلل إِحدانــا ال يكــوُن هلــا 

ِجلبــاٌب، قــال: لُِتلبِســها أخُتهــا مــن ِجلباهِبــا()1(.

)1(  أخرجه البخاري )21/2 برقم 974(، ومسلم )606/2، برقم 890(.

والديهــا،  عــن  وتنفصــل  تتــزوج  ومل  البلــوغ  أو قاربــت  بلغــت  الــي  البنــت  )الَعواتِــق(:  ومعــى: 
و)احلِيَّــِض(: املــرأة وقــت حيضهــا، و)ذواِت اخلُــدور(: اخلــدر هــو الســرت، واملقصــود أّن هــؤالء =                   
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وقُتها:
العيــد  صــالة  وقــت  ويدخــل  الفطــر،  عيــد  يــوم  صبيحــة 
قبــل  وقتهــا  وينتهــي   ، رمــح،  قــدر  الشــمس  ترتفــع  أن  بعــد 
الضحــى. صــالة  كوقــت  فوقتهــا  بقليــل،  الشــمس   زوال 

مكاهنا:
يســتحب أن تــؤدى صــالة العيــد يف الصحــراء »املصــىّل«؛ وهــو 
أفضــل مــن أدائهــا يف املســجد مــا مل يكــن هنــاك مشــقة أو مانــع كــرد 
ــجده  ــرك مس ــي  ي ــد كان النب ــك؛ فق ــِو ذل ــج ونح ــر أو ثل أو مط
ــالة  ــم ص ــيِّ هب ــراء، فيص ــاس إىل الصح ــرج بالن ــه- وخي ــع فضيلت -م
العيــد، وُيســتثنى مــن ذلــك الصــالة يف املســجد احلــرام، فالصــالة فيــه 

أفضــل مــن غــره باتفــاق الفقهــاء. 

عــن أيب ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنــه أنــه قــال: )كاَن رســوُل اهلل  خيــُرُج 
يــوَم الِفطــر واألضحــى إىِل امُلصــىّل، فــَأوُل يشءٍ َيبــدُأ به الصــالُة()1(.

 وقــال الشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل: »بلغنــا أن رســول اهلل  كان خيــرج 
يف العيديــن إىل املصــىل باملدينــة، وكذلــك َمــن كان بعــده، وعامــة أهــل 
ــىل  ــلف ص ــن الس ــًدا ِم ــا أن أح ــه مل يبلغن ــة فإن ــل مك ــدان إال أه البل

= النســاء الــاليت ال خيــرج مــن بيوهتــن غالبًــا بســبب احليــا وعــدم اختالطهــم ابلنــاس، أو بســبب 
وجــود العــذر املانــع مــن الصــالة، ومــع ذلــك يُطالــن ابخلــروج لصــالة العيــد.

أخرجه البخاري )17/2، برقم 956(.
  
)1(
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هبــم عيــًدا إال يف مســجدهم.. وأحســب ذلــك، واهلل تعــاىل أعلــم ألن 
ــوا أن يكــون هلــم صــالة  ــا فلــم حيب املســجد احلــرام خــر بقــاع الدني

ــه مــا أمكنهــم«)1(. إال في

كيفيتها:
ليــس لصــالة العيــد أذان وال إقامــة عنــد العلــامء كافــة؛ حلديــث جابــر 
بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنهــام قــال: »َشــِهدُت مــَع رســوِل اهلل  الصالَة 
ــٍة()2(،  ــِر أذاٍن وال إقام ــِة، بغ ــَل اخُلطب ــالِة قب ــدَأ بِالص ــِد، َفَب ــوَم العي ي
وقــال جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري ريض اهلل عنــه: »ال أذاَن للصــالِة 
ــَة،  ــرج، وال إقام ــا خي ــد م ــاُم، وال بع ــرَج اإلم ــنَي خي ــر، ح ــوَم الفط ي

ــٍذ، وال إقامــة«)3(. ــداَء يومئ وال نــداَء، وال يشَء، ال ن

وصــالة العيــد ركعتــان تصــىلَّ يف مجاعــة، وهــي جهريــة، ويكــر اإلمام 
يف الركعــة األوىل مــع تكبــرة اإلحــرام ســبع تكبــرات، ويف الثانيــة بعد 
ا، ويســكت بــني  تكبــرة االنتقــال مخســًا، ويتابعــه املأمومــون فيهــا رسًّ
ــكتات  ــذه الس ــر اهلل يف ه ــأس بذك ــة، وال ب ــكتة لطيف ــني س كّل تكبرت

. لــوروده عــن الصحابــة

وهــذه التكبــرات الزوائــد ســنة ال تبطــل الصــالة بركهــا، وال يســجد 

األم )267/1(.
  
)1(

)2(  أخرجه مسلم )603/2، برقم 885(.

أخرجه مسلم )604/2، برقم 886(.
  
)3(
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هلــا ســجود الســهو.

القراءة يف صالة العيد:
 ، يســتحب أن يقــرأ اإلمــام يف صــالة العيــد بالــوارد عــن رســول اهلل
م أنــه كان يقــرأ يف الركعــة األوىل  وقــد صــحَّ عنــه صــىلَّ اهلل عليــه وَســلَّ
ــح  ــام ص ــية)1(، ك ــورة: الغاش ــة س ــة الثاني ــىَل، ويف الركع ْع ــورة: اأْلَ س
ــورة:  ــة األوىل س ــرأ يف الركع ــه كان يق م أن ــلَّ ــه وَس ــىلَّ اهلل علي ــه ص عن
ــِت  َب ــة:  ﴿اْقَتَ ــة الثاني ــِد﴾ ]ق: 1[، ويف الركع ــْرآِن الَْمِجي ﴿ق . َواْلُق

ــاَعُة َوانَْشــقَّ اْلَقَمــُر﴾ ]القمــر: 1[)2(. السَّ

خطبة العيد:
إذا فــرغ اإلمــام مــن الصــالة خطــب النــاس خطبتــني يفصــل بينهــام 

ــال:  ــه ق ــه أن ــدري ريض اهلل عن ــعيد اخل ــن أيب س ــرة، ع ــة يس بجلس

)كاَن رســوُل اهلل  خيــرُج يــوَم الِفطــر واألضحــى إىِل امُلصــىّل، فــَأوُل 

يشٍء َيبــدُأ بــه الصــالُة، ثــم َينــرُف، فيقــوُم مقابــَل النــاِس، والنــاُس 

جلــوٌس عــىل صفوِفهــْم، فَيِعُظهــم، وُيوِصيهــم، ويأمُرهــم، فــإِن كاَن 

أخرجه مسلم )598/2، برقم  878(.
  
)1(

أخرجه مسلم )607/2، برقم  891(.
  
)2(
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يريــُد أن َيقطــَع بعًثــا قطَعــه، أو يأمــَر بــيٍء َأمــَر بــه، ثــم َينــرُف()1(. 

للنــاس االســتامع للخطبــة وال جيــب، ولكــن األوىل  ويســتحب 
احلضــور واالنتفــاع باملوعظــة وإظهــار شــعرة االجتــامع، فعــن عبــد 
ــوِل اهلل  ــَع رس ــهدُت م ــال: )ش ــه ق ــه أن ــائب ريض اهلل عن ــن الس اهلل ب
صــىل اهلل عليــه وســلم العيــَد، فلــام َقــَى الصــالَة، قــال: إنــا َنْخُطــُب 
ــَب  ــّب أن يذه ــن أح ــس، وم ــة فليجِل ــَس لِلخطب ِل ــّب أن جَيْ ــن أح فم

ــب()2(.  َفلَيذه

التنفل قبل صالة العيد وبعدها:
ليــس لصــالة العيــد ســنة راتبــة قبلهــا وال بعدهــا؛ فعــن ابــن عبــاس 
ــوَم  ــرج ي ــلم خ ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــام: )أن رس ريض اهلل عنه
ــم  ــا، ث ــا وال َبعده ــلِّ قبَله ــنِي، مل ُيص ــىل َركعت ــٍر، فص ــى، أو فط أضح
أَتــى النســاَء ومعــه بــالل، فأمرهــنَّ بالصدقــِة، فجعلــِت املــرأُة ُتلقــي 

ــَخاهَبا()3(. ــي ِس ــا، وُتلق ُخْرَصه

أخرجه البخاري )17/2، برقم  956(.
  
)1(

ومعى: )يَقطَع بعثًا(: يرسل طائفة من اجليش إىل جهة من اجلهات للغزو.
برقــم  برقــم 1155(، وابــن ماجــه)410/1،  أبــو داود ورجــح إرســاله )300/1،  أخرجــه 

  
)2(

.)1290
أخرجه البخاري )19/2، برقم 964(، ومسلم )606/2، برقم 884(.

  
)3(

ومعــى: )ُخْرَصهــا( حلقتهــا الصغــرية املعلقــة أبذهنــا. و)ِســَخاهَبا( خيــط مــن خــرز يوضــع يف العنــق 
كالقــالدة.



مغايرة طريق الذهاب والعودة:
ومــن الســنن بعــد صــالة العيــد الرجــوع مــن غــر الطريــق الــذي 
ــه  ــه أّن ــد اهلل ريض اهلل عن ــن عب ــر ب ــث جاب ــي؛ حلدي ــه املص ــى من أت
قــال: )كان النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم إذا كاَن يــوَم عيــٍد َخاَلــَف 

ــق()1(. الطري

أخرجه البخاري )23/2، برقم 986(.
  
)1(

ومعى: )َخاَلَف الطريق(: رجع من مصلى العيد من طريق أخرى غري الي ذهب منها.
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صالة الكسوف )1(
الكســوف واخلســوف معنامهــا واحــد، وهــو ذهــاب ضــوء الشــمس 

أو القمــر)2(، وهــو معنــاه يف لســان الــرع.

وقــد رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل عنــد كســوف الشــمس أو القمــر كلًيــا 
أو جزئًيــا، ذكــر اهلل واالســتغفار والتكبــر والصدقــة والتقــرب إىل اهلل 
تعــاىل بــام ُيســتطاع مــن قــرب، ورشع أيًضــا صــالًة هلــا كيفيــة خاصــة 
وهــي صــالة الكســوف أو صــالة اآليــات، قــال النبــي صــىل اهلل عليــه 
وســلم: )إنَّ الشــمَس والقمــَر آيتــاِن مــن آيــاِت اهلل، ال خَيِســفاِن ملــوِت 
ــوا  وا وصلُّ ــرِّ ــوا اهلل، وك ــك، فادع ــم ذل ــإذا رأيُت ــه، ف ــٍد وال حليات أح

قــوا()3(. وتصدَّ

ــاده،   ــا عب ــّوف اهلل هب ــي خي ــة الت ــات اهلل العظيم ــن آي ــوف م فالكس
ــا،  ــر إليه ــاس بالنظ ــتمتاع الن ــة الس ــرة كوني ــرد ظاه ــت جم وليس
ــا{  ِويًف ــاِت إِلَّ َتْ ــُل بِاْلَي ــا ُنْرِس ــاىل: }َوَم ــبحانه تع ــول اهلل س يق

.]95 ]اإلرساء: 

)1(   )حممد بالل غنام(.

لسان العرب )298/9(.
  
)2(

أخرجه البخاري )34/2، برقم 1044( عن عائشة رضي هللا عنها.
  
)3(
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حكم صالة الكسوف:
ــؤدى  ــتحب أن ت ــي ُيس ــدة، الت ــنن املؤك ــن الس ــوف م ــالة الكس  ص
مجاعــة مــع املســلمني يف املســجد، وال تشــرط اجلامعــة فتصــح فــرادى 
كذلــك، عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا زوج النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم 
أهنــا قالــت: )َخَســَفِت الشــمُس يف حيــاِة النبــي صــىل اهلل عليه وســلم، 

فخــرَج إىل املســجِد، فصــفَّ النــاَس وراَءُه..()1(.

 وُتــرع أيًضــا يف حــق النســاء؛ ألهنــن شــقائق الرجــال، وقــد ثبــت أن 
الســيدة عائشــة ريض اهلل عنهــا صلتهــا مــع رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 

.)2 وسلم)

وقتها:
وقــت صــالة الكســوف مــن ابتــداء الكســوف إىل ذهابــه، وال تصــىل 
ــن  ــيًئا ِم ــم ش ــإذا رأيت ــه : ) ف ــوف؛ لقول ــاس الكس ــرى الن ــى ي حت

ــي()3(. ــى َتنَج ا حت ــوُّ ــك َفَصل ذل

النداء هلا:
يســتحب النــداء لصــالة الكســوف بقــول املنــادي: »الصــالُة جامعــة« 

أخرجه البخاري )35/2، برقم 1046(، ومسلم )619/2، برقم 901(.
  
)1(

أخرجه البخاري )37/2، برقم 1053(.
  
)2(

أخرجه مسلم )623/2، برقم 904(.
  
)3(
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ــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل  أي اجتمعــوا ألجــل الصــالة؛ حلديــث عب
عنــه أّنــه قــال: )ملــا َكَســَفِت الشــمُس عــىل عهــِد رســوِل اهلل صــىل اهلل 

عليــه وســلم ُنــوِدي: إّن الصــالَة جاِمَعــة()1(. 

وال أذان لصالة الكسوف وال إقامة باالتفاق.

 كيفيتها:
 صــالة الكســوف ركعتــان يف كل ركعــة قيامــان وقراءتــان وركوعــان 

وســجودان.

يقــرأ جهــًرا يف األوىل الفاحتــة وســورة طويلــة، ثــم يركــع طويــاًل، ثــم 
يرفــع، وال يســجد؛ بــل يقــرأ الفاحتــة وســورة طويلــة دون األوىل، ثــم 
يركــع، ثــم يرفــع، ثــم يســجد ســجدتني طويلتــني، ثــم يصــي الثانيــة 

كاألوىل، ولكــن دوهنــا يف كل مــا يفعــل، ثــم يتشــهد وُيســلم.

ــا  ــلم أهن ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــا زوج النب ــة ريض اهلل عنه ــن عائش ع
ــلم،  ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــاِة النب ــمُس يف حي ــفِت الش ــت: )َخَس قال
ــول اهلل  َأ رس ــَرَ َ فاْق ــرَّ ــاَس وراَءه، فك ــفَّ الن ــجِد، َفص ــرَج إىل املس َفَخ
َ فركــَع ركوًعــا طويــاًل،  صــىل اهلل عليــه وســلم قــراءًة طويلــة، ثــم كــرَّ
ــَده، فقــام ومل يســجد، وقــرَأ قــراءًة طويلــًة  ثــم قــاَل: َســِمَع اهلل ملــن مَحِ

أخرجه البخاري )34/2، برقم 1045(، ومسلم )627/2، برقم 910(.
  
)1(
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َ وركــَع ركوًعــا طويــاًل وهــو  هــي أدنــى مــن القــراءِة األوىل، ثــم كــرَّ
ــا  ــَده، ربن ــن مَحِ ــمَع اهلل مل ــاَل: س ــم ق ــوِع األول، ث ــن الرك ــى م أدن
ــَل ذلــك،  ــم قــال يف الركعــِة اآلخــرِة مث ــم َســجَد، ث ــَك احلمــد، ث ول

ــجدات()1(. ــع س ــاٍت يف أرب ــَع ركع ــتكمَل أرب فاس

اخلطبة:
ذهــب مجــٌع مــن أهــل العلــم إىل مروعيــة اخلطبــة لصــالة الكســوف؛ 

. لثبــوت ذلــك عــن النبــي

من أحكامها:

ــت  ــة، وإذا انقض ــا خفيف ــالة أمتوه ــاء الص ــوف أثن ــىل الكس - إذا انج
الصــالة والكســوف قائــم فال ُتعــاد الصــالة، بــل يذكــرون اهلل 
ــوا  ــا َفادُع ــإذا رأيُتُمومُه ــث: )ف ــتغفار؛ حلدي ــاء واالس ــرون الدع ويكث

ــي()2(. ــى َينَج ــوا حّت اهللَّ وَصلُّ

ــن  ــوع األول م ــإدراك الرك ــوف ب ــالة الكس ــة يف ص ــدرك الركع - ُت
الركعــة، فمــن مل يــدرك الركــوع األول مــن الركعــة فهــو مســبوق هبذه 
الركعــة، وعليــه أن يقضيهــا عــىل هيئتهــا بركوعــني يف ركعــة كــام مــر.

أخرجه البخاري )35/2، برقم 1046(، ومسلم )619/2، برقم 901(.
  
)1(

. أخرجه البخاري )39/2، برقم 1060( عن املغرية بن شعبة
  
)2(
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رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل االستســقاء عنــد انقطــاع املطــر وقلــة املــاء، 
ــقيا مــن اهلل جــل يف عــاله، ولالستســقاء  واالستســقاء هــو طلــب السُّ

ثالثــة أنــواع:

ــة  ــا كيفي ــالة هل ــي ص ــقاء، وه ــالة االستس ــأداء ص ــقاء ب 1- االستس
خمصوصــة ســيأيت بياهنــا إن شــاء اهلل، وهــي أكمــل أنــواع االستســقاء.

2- االستســقاء يف خطبــة اجلمعــة، كــام فعــل الرســول صــىّل اهلل عليــه 
ــقيهم  ــو اهلل أن يس ــة ويدع ــه يف اخلطب ــب يدي ــع اخلطي ــّلم، فرف وس

املطــر.

3- االستســقاء دون خطبــة أو صــالة، ويكــون بدعــاء اهلل ســقيا املــاء 
يف أي وقــت. 

حكم صالة االستسقاء:
ــد  ــاء، عن ــال والنس ــق الرج ــدة، يف ح ــنة مؤك ــقاء س ــالة االستس ص
ــان  ــي ركعت ــدب، وه ــط واجل ــود القح ــر لوج ــاس إىل املط ــة الن حاج

ــك. ــراد كذل ــىل بانف ــح أن تص ــة، ويص ــىل مجاع تص
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مكاهنا:
األفضــل واألوىل أن تــؤدى صــالة االستســقاء يف الصحــراء »املصــىّل«؛ 
حلديــث عبــد اهلل بــن زيــد  أّنــه قــال: )خــرَج النبــُي صــىل اهلل عليــه 
وســلم إىل امُلصــىل َيسَتســِقي واســتقبَل الِقبلــَة، فصــىلَّ ركعتــنِي، وَقَلــَب 

ِرَداَءه()1(.

وجيوز أن تصىل مجاعة يف املسجد، أو بانفراد كام مر.

زماهنا:
ــدا  ــات، ع ــن األوق ــٍت م ــقاء يف أي وق ــالة االستس ــوز أداء ص وجي
ــت  ــو وق ــا ه ــل وقته ــا، وأفض ــالة فيه ــن الص ــي ع ــات املنه األوق
ــل  ــًا، إىل قبي ــاعٍة تقريب ــع س ــمس برب ــوع الش ــد طل ــد )بع ــالة العي ص
ــوِل  ــاُس إىل رس ــكا الن ــا: )َش ــة ريض اهلل عنه ــول عائش ــزوال(؛  لق ال
اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم قحــوَط املطــِر، فأمــَر بمنــٍر، فُوضــَع لــه يف 
ــه، قالــت عائشــة: فخــرَج  ــا خيرجــوَن في ــاَس يوًم املصــىل، ووعــَد الن
رســوُل اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم، حــنَي بــدا َحاجــُب الشــمِس()2(.

أخرجه البخاري )31/2، برقم 1027(، ومسلم )611/2، برقم 894(.
  
)1(

أخرجه البخاري )304/1، برقم 1173(.
  
)2(

ومعى: )بدا َحاجُب الشمِس(: ظهر طرفها وبرز، أي تصري الشمس ابرزة ظاهرة.
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كيفيتها:
صــالة االستســقاء تصــىل كصــالة العيــد، حلديــث ابــن عبــاس ريض 
اهلل عنهــام: )خــرج رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم ُمتواضًعــا، 
ًعــا، َفصــىلَّ ركعتــنِي كــام ُيصــي يف  ــاًل، ُمَترِّ ــًعا، ُمَرسِّ اًل، ُمَتخشِّ ُمَتَبــذِّ

ــد()1(. العي

فهــي ركعتــان بغــر أذان وال إقامــة؛ ويكــّر يف األوىل ســبع تكبــرات 
مــع تكبــرة اإلحــرام، ويف الثانيــة مخًســا دون تكبــرة االنتقــال، وهــي 
ــال:  ــه ق ــه أّن ــد ريض اهلل عن ــن زي ــد اهلل ب ــث عب ــة؛ حلدي ــالة جهري ص
ــِة  ــه إىل الِقبل ــِقي، َفتوجَّ ــلم َيسَتس ــه وس ــىل اهلل علي ــُي ص ــرَج النب )خ

ــراَءِة()2(. ــام بِالق ــَر فيه ــنِي َجَه ــىلَّ َركعت ــم ص َل ِرداَءه، ث ــوَّ ــو وَح َيدع

خطبة االستسقاء:
ــا أن  ــنة فيه ــدة، والس ــة واح ــاس خطب ــب الن ــام أن خيط ــن لإلم يس

ــالة.  ــد الص ــون بع تك

من سنن االستسقاء:
1- االســتعداد بالصيــام والصدقــة والتوبــة واالســتغفار قبــل اخلــروج 

)1(  أخرجه الرتمذي )695/1، برقم 558(، والنســائي )163/3، برقم 1521(، وابن ماجه 

)316/2، برقم 1266(، وأمحد )349/5، برقم 3331(، وقال الرتمذي: حســن صحيح.
أخرجه البخاري )31/2، برقم 1024(.

  
)2(
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ــاىل  ــبحانه وتع ــا اهلل س ــب رض ــباب جل ــن أس ــا م ــقاء ألهن لالستس
ــزول املطــر. ون

لــني متواضعــني  2- خــروج النــاس مــع اإلمــام إىل املصــىل متبذِّ
ــول  ــرج رس ــام : )خ ــاس ريض اهلل عنه ــن عب ــث اب ــني؛ حلدي مترع
ــاًل،  ــًعا، ُمَرسِّ اًل، ُمَتخشِّ ــذِّ ــا، ُمَتَب ــلم ُمتواضًع ــه وس ــىل اهلل علي اهلل ص

ًعــا()1(.  ُمَترِّ
ــا  ــألة رافًع ــر املس ــة، ويكث ــتقبل الِقبل ــاًم مس ــام قائ ــَو اإلم 3- أن يدع
يديــه مبالغًــا يف رفعهــام إىل أن تصبــح ظهــور كفيــه إىل الســامء، ويرفــع 
ــال:  ــه ق ــه أن ــك ريض اهلل عن ــن مال ــس ب ــث أن ــم، حلدي ــاس أيدهي الن
ــه  )كان النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم ال يرفــُع يديــِه يف يشٍء مــن ُدعائِ

ــِه()2(. ــاُض إْبَطي ــرى بي ــى ُي ــُع حت ــه َيرَف ــقاِء، وإن إال يف االستس
ــارِه  ــىل يس ــِه ع ــىل يمين ــا ع ــُل م ــو جع ــاِم رداءُه، وه ــُل اإلم 4- حتوي
ــث  ــاء؛ حلدي ــة للدع ــتقبل القبل ــني يس ــة ح ــاء اخلطب ــس يف أثن والعك
ــىل اهلل  ــُي ص ــرَج النب ــال: )خ ــه ق ــه أّن ــد ريض اهلل عن ــن زي ــد اهلل ب عب
َل ِرداَءه()3(. ــوَّ ــو وَح ــِة َيدع ــه إىل الِقبل ــِقي، َفتوجَّ ــلم َيسَتس ــه وس علي

سبق خترجيه يف احلاشية قبل حاشيتن.
  
)1(

اخلشــوع،  إظهــار  ــُع:  التََّخشُّ ــًعا(:  و)ُمَتَخشِّ الزينــة،  ثيــاب  تــرك  هــو  التبــذُّل:  )متبــذاًل(:  ومعــى 
احلاجــة. طلــب  عنــد  والتَّذلُـّـل  الضَّراعــة  إظهــار  التَّّضــرُّع:  و)ُمَتَضّرًِعــا(: 

)2(  أخرجه البخاري )32/2، برقم 1031(، ومسلم )612/2، برقم 895(.

أخرجه البخاري )31/2، برقم 1024(، ومسلم )2/ 611، برقم 894(.
  
)3(



من أدعية االستسقاء:
ــلم يف  ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ــت ع ــي ثبت ــة الت ــن األدعي وم

ــي: ــا ي ــقاء م االستس
1- »اللهمَّ أِغثَنا، اللهمَّ أِغثَنا، اللهمَّ أِغثَنا«)1(.

2- »اللهمَّ اِسِقنا، اللهمَّ اِسِقنا، اللهمَّ اِسِقنا«)2(.
3- »اللهــمَّ اِســِقنا َغيًثــا َمِريًئــا َمِريًعــا َطَبًقــا َعاِجــاًل َغــَر َرائـِـٍث، َناِفًعــا 

.)3(» َغــْرَ َضــارٍّ
4- »اللهــمَّ اِســِق ِعبــادَك، وهَبائَِمــَك، وانــُر َرمَحَتــَك، وَأْحــِي بلــدَك 

.)4(» ــتَ املَيِّ
وإن كثر املطر وُخي الرر فيقال:

ــاِم  ــاِل واآلَج ــىل اآلَكاِم واجلب ــمَّ ع ــا، الله ــا، وال َعليَن ــمَّ َحَواليَن »الله
ــَجِر«)5(. ــِت الشَّ ــِة َوَمَنابِ ــَراِب واألوِدَي َوالظِّ

أخرجــه البخــاري )28/2، برقــم 1014(، ومســلم )612/2، برقــم 897(: مــن حديــث 
  
)1(

. أنــس
. أخرجه البخاري )28/2، برقم 1013( عن أنس

  
)2(

)3(  أخرجــه أبــو داود )370/2، برقــم 1169( مــن حديــث جابــر ، وابــن ماجــه )404/1، 

برقــم 1269( مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا.
خِصب الناجع، و)طبقاً( أي: مائاًل إىل األرض، مغطًيا هلا.

ُ
ريع(: امل

َ
ومعى )امل

أخرجه أبو داود )305/1، برقم 1176(.
  
)4(

أخرجــه البخــاري )28/2، برقــم 1013(، ومســلم )2/ 612 رقــم897( : مــن حديــث 
  
)5(

. أنــس
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حكم صالة اجلنازة:

ــر  ــي  األم ــن النب ــَر ع ــد ُأثِ ــة؛ فق ــرض كفاي ــت ف ــىل املي ــالة ع الص
ــوا عــىل َصاِحبُِكــم( متفق عليــه)1(. بالصــالة عــىل امليــت، بقولــه: )َصلُّ

فضل الصالة عىل امليت:
عــن َأيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل : )َمــن خــرَج مــع َجنــازٍة 
ــه ِقراطــاِن  ــم َتبِعهــا حتــى ُتدفــن كان ل ــا، وصــىلَّ عليهــا، ث ــن بيتِه ِم
ِمــن أجــٍر، كلُّ قــراٍط مثــُل ُأُحــٍد، وَمــن صــىلَّ عليهــا، ثــم َرَجــَع، كان 

لــه ِمــن األجــِر مثــُل ُأُحــٍد()2(.

أحكام صالة اجلنازة:
من ُيصىل عليه، ومن ال ُيصىل عليه:

1- ُيصىل عىل املسلم، ذكًرا كان أم أنثى، صغًرا كان أم كبًرا. 

ــّلِ َعَ  ــاىل: }َول ُتَص ــول اهلل تع ــه، لق ــىل علي ــر فال يص ــا الكاف أم

)1(  أخرجه البخاري )97/3، برقم 2298(، ومسلم )1237/3، برقم 1619(: من حديث 

. أيب هريرة
ومعى: )قرياطان(: القرياط: املقدار العظيم.

أخرجه البخاري )445/1، برقم 1261(، ومسلم )652/2، برقم 945(. 
  
)2(
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 ِ ــُروا بِــاللَّ ــْم َكَف ُه ــْرِهِ إِنَّ ــْم َعَ َق ــًدا َول َتُق ــاَت َأَب ــْم َم ــٍد ِمْنُه أََح
ــة: 48[. ــوِلِ{ ]التوب َورَُس

2- الصالة عىل السقط:

ــد  ــل وبع ــدة احلم ــاء م ــل انته ــه قب ــن أم ــن بط ــزل م ــد ين ــو: الول وه
ــان:  ــه حالت ــه، ول ــني خلق تب

ــىل  ــل، وال يص ــه ال ُيغسَّ ــهر فإن ــة أش ــه أربع ــأت علي األوىل: إذا مل ي
ــروح. ــه ال ــخ في ــه مل تنف ــن؛ ألنَّ ــة، ويدف ــف يف خرق ــه، ويل علي

ــه؛   ــي علي ــل وص ــًدا ُغسِّ ــهر فصاع ــة أش ــه أربع ــى علي ــة: إن أت الثاني
ــواء  ــِه()1(، س ــىلَّ َعَلْي ــْقُط ُيَص ــعبة : )َوالسِّ ــن ش ــرة ب ــث  املغ حلدي

ــتهل. )2( أم مل يس ــتهلَّ اس

3- الصالة عىل شهيد املعركة:

األقرب أنَّه ال ُيصىل عليه؛ ألن النبي  مل يصل عىل الشهداء.

ــر  ــهيد ُتكف ــلم، والش ــفاعة للمس ــالة: الش ــن الص ــة م وألّن احلكم
ذنوبــه بشــهادته؛ فال حيتــاج إىل الشــفاعة.

أخرجه أبو داود )222/2، برقم 3180(، وأمحد )248/4، برقم 181999(. 
  
)1(

)استهلَّ(: بكى، أو عطس، أو ظهرت منه أي إشارة على حياته، مث مات.
  
)2(
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4-  الصالة عىل العصاة من املسلمني:

 يصىل عىل العصاة، كالسارق،  واملقام عليه احلّد، ونحو ذلك.

ــن  ــر ع ــه؛ فللزج ــِل نفس ــالِّ وقات ــىل الغ ــلِّ ع ــه  مل يص ــا روي أن وم
هــذا الفعل،وعليــه فُيــرُع ملــن كان قــدوًة للنــاس كالعــامِل أو األمر أن 
َيــرك الصــالة عــىل قاتــل نفســه واملبتــدع وبعــض العصــاة املجاهرين ؛ 
ليبيــني شــناعة فعلهــم ،ولكــن جيــب عــىل املســلمني أن يصلــوا عليهم، 
ــن  ــه دي ــن علي ــىل م ــالة ع ــرك الص ــا ت ــلم مل ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص فإن

ــوا عــىل َصاِحبِكــم()1(. قــال : )َصلُّ

موقف اإلمام من امليت:

إن كانت اجلنازة واحدة:

ُيرع أن يقف اإلمام يف صالة اجلنازة:

حيال رأس الرجل وأعايل صدره، وحيال وسط املرأة.

وقت صالة اجلنازة:
ال يشــرط لصــالة اجلنــازة وقــت معــني، بــل تــؤدى يف مجيــع األوقات 
متــى حــرت، ولــو يف أوقــات النهــي عــدا ثالثــة أوقــات يشــتد فيهــا 

)1(  أخرجه البخاري )97/3، برقم 2298(، ومسلم )1237/3، برقم 1619(: من حديث 

. أيب هريرة
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ــول:  ــي ، يق ــر اجلهن ــن عام ــة ب ــث عقب ــالة؛ حلدي ــن الص ــي ع النه
، أو أن  ــنَّ َ فيه ــيِّ ــا أن ُنَص ــول اهلل  ينهان ــاعات ٍكان رس ــالُث س )ث
َنقــِرَ ِفيهــنَّ موَتاَنــا: حــنَي تطُلــع الشــمس بازغــًة حتــى َترَتفــع، وحــني 
ــمس، وحــنَي ُتِضيــُف الشــمُس  ــَل الشَّ هــرِة حتــى مَتِي ــُم الظَّ َيقــوُم َقائِ
للغــروِب حتــى تغــرَب()1(، وهــي أوقــات يســرة لعــدة دقائــق يســع 

النــاس انتظــار انقضائهــا دون مشــقة.

رشوط صالة اجلنازة: 
ــازة يتناوهلــا لفــظ الصــالة، فيشــرط فيهــا مــا يشــرط يف  صــالة اجلن

ــة. ســائر الصلــوات املكتوب

أركان صالة اجلنازة:
1- النية.

2- القيام للقادر عليه. 

3- التكبــرات األربــع: عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: )َنَعــى 
ــرَّ  ــُه فك ــوا َخلَف ــدَم َفَصفُّ ــم َتَق ــايِشَّ ث ــِه النََّج ــيُّ  إِىل أصحابِ النب

ــا()2(. أربًع

. 1(  أخرجه مسلم )568/3، رقم831( عن عقبة بن عامر اجلهي(

أخرجه البخاري )443/1، برقم 1255(، ومسلم )656/2، برقم 951(. 
  
)2(
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4- قراءة الفاحتة بعد التكبرة األوىل.
5- الصالة عىل الرسول  بعد التكبرة الثانية كام يف التشّهد.

6- الدعاء للميت بعد التكبرة الثالثة.

ومن األدعية املأثورة:
ــه،  ــِرم ُنُزَل ــه، وَأك ــُف عن ــه واع ــُه، وعاِف ــُه وارمح ــر ل ــمَّ اِغِف - )الله
ــِه مــن اخَلطايــا  د، وَنقِّ ــه، واغِســلُه باملــاِء والثلــِج والــَرَ ــع ُمدَخَل ووسِّ
َنــس، وَأبِدلــُه داًرا خــًرا مــن داِره،  كــام َنَقيــَت الثــوَب األبيــَض مــن الدَّ
وأهــاًل خــًرا مــن أهلــه، وزوًجــا خــًرا مــن زوِجــِه، وأدِخلــُه اجلنــَة، 

ــاِر()1(. ــذاِب الن ــِر، أو مــن ع ــذاِب الق ــذُه مــن ع وَأِع

ــا،  ــا وُأنثاَن ــا، وَذَكِرن ــا وكبرنِ ــا، وَصغِرنِ تِن ــا وَميِّ ــر حِلَينِّ ــم اِغِف - )الله
ــا َفَأحيـِـِه عــىل اإليــامِن، ومــن  وشــاِهِدَنا وغائِبِنــا، اللهــمَّ مــن أحَييَتــُه ِمنَّ
نــا  ــه عــىل اإلســالم، اللهــمَّ ال حَتِرمنــا أجــَرُه وال ُتِضلَّ ــا َفَتَوفَّ َتَوَفيَتــه ِمنَّ

َبعــَده()2(.

فــإذا كان املصــىل عليــه طفــاًل: فيمكــن أن يدعــو بمثــل مــا جــاء عــن 
احلســن البــري: »اللهــمَّ اجعلــُه لنــا َفْرًطــا وَســَلًفا وأجــًرا«)3(.

 . أخرجه مسلم )662/2، برقم 963( عن عوف بن مالك
  
)1(

أخرجــه أبــو داود )229/2، برقــم 3201(، وأخرجــه الرتمــذي )343/3، برقــم 1024(، 
  
)2(

 . وابــن ماجــه )480/1، برقــم 1498(: مــن حديــث أيب هريــرة
أخرجه البخاري )447/1(، ابب يقرأ فاحتة الكتاب على اجلنازة . =

  
)3(
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7- السالم: وله صفتان:

ــهرة  ــر ش ــة األكث ــي الصف ــذه ه ــني، وه ــن اليم ــدة ع ــليمة واح تس
ــة. ورواي

التسليم عن اجلانبني مثل الصالة، وهي صفة جائزة ثابتة.

أحكام متفرقة:

رفع اليدين عند التكبري:

ــد التكبــر، ومل  ــة ريض اهلل عنهــم رفــع اليديــن عن ثبــت عــن الصحاب
يثبــت هلــم خمالــف يف ذلــك، وتابعهــم عليــه عــدد مــن التابعــني.

الصالة عىل امليت بعد الدفن:

جتــوز الصــالة عــىل امليــت بعــد الدفــن يف أّي وقــت؛ فعــن ابــن عبــاس 
ــم،  ُه ــوٍذ َفَأمَّ ــٍر َمنب ــىل َق ــِي  ع ــع النب ــرَّ م ــه َم ــام : )أن ريض اهلل عنه

ــه()1(. ــوا علي وَصفُّ

الصالة عىل الغائب:

ــه صــىّل عــىل النجــايش يف اليــوم الــذي مــات  ثبــت عــن النبــي  أن

= ومعى )َسَلًفا وفـََرطًا(: من يتقدم غريه إىل اجلنة.
)1(  أخرجه البخاري )171/1 رقم857(.   



ــره  ــىل غ ــىل ع ــه  ص ــت أن ــة، ومل يثب ــا يف احلبش ــه)1(، وكات غائًب في
صــالة الغائــب، مــع كثــرة َمــن مــات يف عهــده مــن الغائبــني، ولذلــك 
اختلــف الفقهــاء يف الصــالة عــىل الغائــب، ولعــل األقــرب أهنــا ترع 

إذا مــات املســلم ببلــد ومل يصــّل عليــه أحــد. 

املسبوق يف صالة اجلنازة:

ــرأ  ــأن يق ــه ب ــا فات ــة م ــىل صف ــاه ع ــر قض ــن التكب ــه يشء م ــن فات َم
ــت يف  ــاء للمي ــة والدع ــالة اإلبراهيمي ــة والص ــن الفاحت ــرع م ــا ي م

ــه.  موضع

صالة النساء للجنازة:

ــت  ــواء أصل ــل، س ــل الرج ــازة مث ــىل اجلن ــي ع ــرأة أن تص ــوز للم جي
ــة. ــع اجلامع ــت م ــردة أم صل منف

)1(  أخرجه البخاري )72/2، برقم 1245(، ومسلم )656/2، برقم 951(: من حديث 

. أيب هريرة



أوقات النهي عن الصالة



صالة المسلم

138

أوقات النهي عن الصالة)1(
هنــى الشــارع عــن الصــالة يف أوقــات حمــددة، وهــي ثالثــة عــىل ســبيل 

االختصــار، ومخســة عــىل ســبيل التفصيــل، وهي:

أواًل:  من بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس.

ثانًيــا:  عنــَد طلــوع الشــمس حتــى ترتفــع قــْدر رمــح يف َرأِي العــني. 
ر هــذا الوقــت باثنتــي عــرة دقيقــة إىل ربــع ســاعة تقريبــًا. وُيقــدَّ

ثالًثــا:  حــني يقــوم قائــُم الظهــرة)2( حتــى تــزوَل الشــمس عــن كبــد 
الســامء، وذلــك يف منتصــف النهــار قبــل زوال الشــمس بنحــو عــر 

دقائــق تقريًبــا.

رابًعا:  من بعد صالة العر حتى تصفرَّ الشمس.

خامًسا:  عنَد اصفرار الشمس حتى تغُرب.

ــر  ــالة أكث ــي الص ــا النه ــظ فيه ــابقة مغل ــات الس ــذه األوق ــض ه وبع
مــن غرهــا، وهــي الوقــت الثــاين والثالــث واخلامــس، وهــي أوقــات 
هُنينــا أن نقــر فيهــا املوتــى كــام مــّر ســابقًا.ودليل مــا تقــدم األحاديــث 

التاليــة:

1- عــن أيب ســعيد اخُلــدري  قــال: ســمعُت رســوَل اهلل  يقــول: 
)1(   )حممد بالل غنام(.

أخرجه البخاري )121/1، برقم 586( واللفظ له، ومسلم )566/1، برقم 825(.  
  
)2(
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ــَد  ــالَة بع ــمُس، وال ص ــَع الش ــى تطل ــح حت ب ــَد الصُّ ــالَة بع )ال ص
ــمس()1(. ــَب الش ــى تغي ــِر حت الع

2- عــن ُعقبــة بــن عامــر  قــال: )ثــالُث ســاعاٍت كان رســوُل اهلل 
ــع  ــني تطُل ــا: ح ــن موتان ــُر فيه ، أو أن نْق ــنَّ ــيِّ فيه ــا أن ُنص  ينهان
الشــمس بازغــًة حتــى َترتفــَع، وحــني يقــوُم قائــُم الظهــرِة حتــى مَتيــَل 

ــى َتغــُرَب()2(. ــُف الشــمُس للغــروِب حت الشــمس، وحــنَي َتَضيَّ

ــر  ــت يس ــه وق ــالة؛ ألن ــا أي ص ــىل فيه ــة ال ُيص ــات املغلظ واألوق
ــه  ــا فإن ــام عنه ــيها أو ن ــن نس ــة فم ــديد، إال املفروض ــه ش ــي في والنه
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــك : أن النب ــن مال ــس ب ــث أن ــا؛ حلدي يصليه
ارهُتــا أن ُيصليهــا  وســلم قــال: )َمــن َنــِي صــالًة، أو نــاَم عنهــا، فكفَّ

إذا َذكرهــا()3(.

وأمــا الوقتــان املتبقيــان فاملقصــود بالصــالة املنهــي عنهــا فيهــا: صــالة 
التطــّوع املطلــق، وأمــا الفائتــة ومــا لــه ســبب كتحيــة املســجد؛ فإهنــا 

ــة. ــا بال كراه ــىل فيه تص

 أي حن ال يبقى للقائم وقت الظهرية ظل يف املشــرق وال يف املغرب؛ بســبب كون الشــمس 
 
)1(

يف وســط الســماء.
أخرجه مسلم )568/1، برقم 831(. 

  
)2(

ومعى: )حَن َتَضيَُّف(: متيُل إىل ِجهِة الغروب.
أخرجه مسلم )477/1، برقم 684(.  

  
)3(
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سجود التالوة)1(
مرشوعيته:

ســجود التــالوة: هــي ســجدة واحــدة تــرع للقــارئ واملســتمع، إذا 
ــجدة. ــة س ــرأ آي ــرآن فق ــارئ الق تال الق

ومــن أدلــة مروعيتــه: حديــث ابــن عمــر ريض اهلل عنهــام أّنــه قــال: 
ــدُه،  ــن ِعن ــجدَة ونح ــرُأ السَّ ــلم يق ــه وس ــىل اهلل علي ــُي ص )كاَن النب

ــه()2(. ــُجُد مع ــُجُد وَنس َفَيس

عدد سجدات التالوة:
يشــتمل القــرآن الكريــم عــىل مخــس عــرة ســجدة، وهــي يف الســور 

التاليــة:

ســورة األعــراف والرعــد والنحــل واإلرساء ومريــم ، وســجدتان يف 
ســورة احلــج ، وســجدة يف ســورة الفرقــان والنمــل والســجدة وص 

وفصلــت والنجــم واالنشــقاق والعلــق.

ــده مــا روي عــن عمــرو  وهــو مذهــب مجــع مــن أهــل العلــم، ويؤي
ــَرَأُه  ــه وســلم أق ــه: )أنَّ رســوَل اهلل صــىل اهلل علي العــاص ريض اهلل عن

)1(   )حممد بالل غنام(.

أخرجه البخاري )41/2، برقم 1076(، ومسلم )405/1، برقم 575(.  
  
)2(
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ــل، ويف ســورِة  مخــَس عــرَة ســجدًة يف القــرآِن، منهــا ثــالٌث يف املفصَّ
ــجدتان()1(. ــجَّ س احل

حكم سجود التالوة:
ــن  ــر ب ــث عم ــتحبة؛ حلدي ــنن املس ــن الس ــنة م ــالوة س ــجود الت س
ــر  ــىل املن ــة ع ــوَم اجلمع ــرَأ ي ــه: »ق ــه أّن ــاىل عن ــاب ريض اهلل تع اخلط
بســورِة الّنحــل حتــى إذا جــاَء الســجدَة نــزَل، فســجَد وســجَد الناُس، 
ــجدَة،  ــاَء الس ــى إذا ج ــا، حت ــرَأ هب ــة ق ــة الَقابِل ــت اجلمع ــى إذا كان حت
قــال: يــا أهيــا النــاُس إنــا َنُمــرُّ بالســجوِد، فمــن ســجد، فقــد أصــاَب 
ومــن مل يســجد، فال إثــَم عليــه، ومل يســجد عمــر ريض اهلل عنــه« وزاد 
ــجوَد  ــرِض الس ــام، »إنَّ اهلل مل يف ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــن اب ــع، ع ناف

ــة. ــن الصحاب ــد م ــه أح ــاَء«)2( ومل خيالف إال أن َنش

سجود التالوة يف الصالة وخارجها:
ُترع سجدة التالوة يف الصالة وخارجها.

فــإذا كان القــارئ خــارج الصــالة فمــّر بآيــة ســجدة اســتحب لــه أن 
يســجد يف احلــال، وكذلــك املســتمع للقــارئ إذا ســجد القــارئ ســجد 

)1(  أخرجــه أبــو داود )58/2 برقــم 1401(، وابــن ماجــه )335/1 برقــم 1057( وضّعفــه 

بعــض أهــل العلــم ولكــن اشــتهر العمــل بــه.  
)2(  أخرجه البخاري )42/2 برقم 1077(.  
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معــه، وإن مل يســجد القــارئ فال يســجد املســتمع.

ــن  ــجود م ــه الس ــتحب ل ــجدة اس ــة س ــرأ آي ــالة فق وإن كان يف الص
فــوره ثــم يعــود إىل القيــام مــرة أخــرى ويتــم صالتــه، وهــو خمــر إن 

ــراءة. ــع بال ق ــع أو رك ــم رك ــرأ ث ــاء ق ش

ــجد  ــإن س ــالوة، ف ــجود الت ــام يف س ــٌع لإلم ــالة تاب ــوم يف الص واملأم
اإلمــام تابعــه يف الســجود، وإن تــرك اإلمــام الســجود مل يســجد ألنــه 

ــه. ــور بمتابعت مأم

ــال:  ــع، ق ــث أيب راف ــالة: حدي ــل الص ــجود داخ ــىل الس ــل ع والدلي
ــرة العتمــة، فقــرأ: إذا الســامء انشــقت، فســجد،  صليــت مــع أيب هري
فقلــت: مــا هــذه؟ قــال: )ســجدُت هبــا خلــَف أيب القاســم صــىل اهلل 

ــاُه()1(.  ــى َألق ــا حت ــجُد هب ــال أزاُل أس ــلم ف ــه وس علي

فضل سجدة التالوة:
مــن األحاديــث الصحيحــة التــي تــدل عــىل فضــل ســجود التــالوة، 
حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أّنــه قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل 
ــيطاُن  ــزَل الش ــجَد اعت ــجدَة فس ــُن آدَم السَّ ــرَأ اب ــلم: )إذا ق ــه وس علي
يبكــي، يقــول: يــا ويَلــُه -ويف روايــة: يــا ويــي- ُأِمر ابــُن آدَم بالســجوِد 

أخرجه البخاري )153/1، برقم 768( واللفظ له، ومسلم)407/1، برقم 578(.  
  
)1(
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فســجِد َفَلــه اجلنــة، وُأِمــْرت بالســجود َفأَبيــُت فــي النــار()1(.

رشوط سجود التالوة:
ــل  ــور أه ــد مجه ــالة عن ــرط للص ــا يش ــالوة م ــجود الت ــرط لس يش
ــو  ــا، وه ــذ حكمه ــالة فيأخ ــن الص ــزء م ــجود ج ــم، ألن الس العل

ــاق.  ــه االتف ــي علي ــوط وحك األح

الذكر يف السجود:
ــن  ــجود ِم ــائر الس ــتحب يف س ــا يس ــالوة م ــجود الت ــتحب يف س يس

ــاء. ــروع والدع ــر امل الذك

.....  واحلمد هلل رب العاملني .....

)1(  أخرجه مسلم )87/1 برقم 81(.  
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