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مقدمة الطبعة الثانية
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعدُ :

فقــد صــدر كتيــب (صــاة املســلم) بطبعتــه األوىل قبــل ســنوات

عديــدة ليلبــي احلاجــة إىل تعليــم النــاس أمــور دينهــم ،بطريقــة ميــرة
ولغــة يف متنــاول اجلميــع ،وقــد طبــع ووزع يف املناطــق املحــررة
وبلــدان اللجــوء.

واليــوم نقــدم للقــارئ الطبعــة الثانيــة بعــد إجــراء العديــد ِمــن
اإلضافــات والتحســينات ،فقــد اعتنــى هبــا تدقي ًقــا ومراجعــة وإضافــة

وحــرر العديــد مــن مســائلها د .عــار
الشــيخ حممــد بــال غنــام،
َّ

العيســى ،وعمــل عــى مراجعتهــا وضبــط العديــد مــن ألفاظهــا
مجيعا ،وشــكر
وصياغاهتــا أخــي الشــيخ جهــاد خيتــي ،فشــكر اهلل هلــم ً

لــكل مــن تقــدم بنصــح أو ملحوظــة أو اقــراح أســهم يف تطويــر هــذه
الطبعــة ،وقــد أرشت ألهــم حتريراهتــم وإضافاهتــم يف اهلامــش.

وال بــدّ ِمــن التذكــر بـ ّ
ـأن العديــد ِمــن قضايــا هــذا الكتيــب معــدود ٌة
ِمــن مســائل االجتهــاد التــي ألهــل العلــم فيهــا أكثــر ِمــن قــول،

َ
املخاطبــون هبــذا الكتــاب ال ينتمــون إىل مدرســة فقهيــة
ولـــا كان
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ٍ
ٍ
واحــد ِمــن املذاهــب األربعــة املعتــرة مــع
مذهــب
معينــة ،وال إىل

موج ًهــا ابتــداء إىل عامــة النــاس وصغــار طلبــة العلــم فقــد
كونــه ّ
ٌ
فريــق ِمــن أهــل العلــم ،مــع
ســار الكتيــب عــى اختيــار مــا عليــه
ٍ
آخــر فيهــا عنــد احلاجــة ،وكان
قــول
اإلشــارة باختصــار إىل وجــود
َ
منهــج االختيــار مبن ًيــا عــى قواعــد رشعيــة ِمــن قــوة الدليــل ومراعــاة

أحــوال النــاس ومصاحلهــم ،مــع اعتبــار االحتيــاط ومالحظــة مذهب
مجهــور العلــاء والبعــد عــن األقــوال الشــاذة والضعيفــةِ ،
ومــن املقــرر

أنــه ال بــأس للمســلم أن يأخــذ بقــول َمــن يثــق بــه ِمــن أهــل العلــم
يتخــروا ِمــن أقــوال العلــاء
والديــن ،وال بــأس لطــاب العلــم أن
ّ
املعتربيــن ،والفقهــاء املجتهديــن مــا يغلــب عــى ظنهــم أنــه األقــرب

متقيديــن بالقواعــد والضوابــط املعتــرة التــي
للصــواب ،مــا دامــوا ّ
قررهــا أهــل العلــم يف هــذا الشــأن.
ّ

ِ
ومــن املهــم نــر فقــه االختــاف بــن املســلمني ،وإشــاعة ثقافــة

تعــدّ د أقــوال العلــاء يف املســائل الفرعيــة ،وتقريــر َّ
أن اختــاف اإلمــام
مــع املأمومــن يف بعــض هــذه املســائل ال يمنــع مــن صالهتــم مع ـ ًا،

وال يؤثــر عــى صحتهــا.

قــال ابــن تيميــة يف صــاة أهــل املذاهــب األربعــة بعضهــم خلــف
بعــض مــع اختالفهــم يف هــذه األمــور« :جتــوز صــاة بعضهــم خلــف
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بعــض كــا كان الصحابــة والتابعــون هلــم بإحســان و َمــن بعدهــم ِمــن
األئمــة األربعــة يصــي ُ
بعضهــم خلــف بعــض مــع تنازعهــم يف هــذه

املســائل املذكــورة وغريهــا .ومل يقــل أحــدٌ مــن الســلف :إنــه ال يصــي

ـدع ضـ ٌّ
ُ
ـال خمالــف
بعضهــم خلــف بعــض ،و َمــن أنكــر ذلــك فهــو مبتـ ٌ
للكتــاب والســنة وإمجــاع ســلف األمــة وأئمتهــا.

وقــد كان الصحابــة والتابعــون و َمــن 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،
ومنهــم مــن يتوضــأ ِمــن احلجامــة والرعــاف والقــيء ،ومنهــم مــن

ـس َّ
ـس
الذكــر ومـ ّ
ال يتوضــأ مــن ذلــك ،ومنهــم مــن يتوضــأ مــن مـ ّ
النســاء بشــهوة ،ومنهــم مــن ال يتوضــأ مــن ذلــك ،ومنهــم مــن
يتوضــأ مــن القهقهــة يف صالتــه ومنهــم مــن ال يتوضــأ مــن ذلــك،
ومنهــم مــن يتوضــأ مــن أكل حلــم اإلبــل ومنهــم مــن ال يتوضــأ مــن

ذلــك ،ومــع هــذا فــكان ُ
بعضهــم يصــي خلــف بعــض :مثــل مــا كان
أبــو حنيفــة وأصحابــه والشــافعي وغريهــم يصلــون خلـ َ
ـف أئمــة أهل
ـرا،
املدينــة ِمــن املالكيــة وإن كانــوا ال يقــرءون البســملة ال ً
رسا وال جهـ ً
وصــى أبــو يوســف خلــف الرشــيد وقــد احتجــم وأفتــاه مالـ ٌ
ـك بأنــه
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ال يتوضــأ ،فصــى خلفــه أبــو يوســف ومل ُيعــد.

والرعــاف فقيــل
وكان أمحــد بــن حنبــل يــرى الوضــوء ِمــن احلجامــة ّ

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 بــا علمنــا ،وأن هيدينــا
ألحســن األقــوال واألعــال واألخــاق ،إنــه عــى كل يشء قديــر،،

واحلمد هلل رب العاملني.

( )1جمموع الفتاوى (.)374/23
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املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى نبينــا حممــد وعــى

آلــه وصحبــه أمجعــن ،أمــا بعــد:

ـإن تع ُّلــم الديــن مــن أفضــل األعــال وأجـ ِّ
فـ َّ
ـل العبــادات ،فبالعلــم
ينفــي املســلم اجلهــل عــن نفســه ،ويعــرف أحــكام دينــه.

ـت ِوي
لــذا فقــد أثنــى اهلل تعــاىل عــى املتعلمــن بقولــه{ :قــل هـ
ـل يَ ْسـ َ
ُ ْ َ ْ
الِيــن َيعل ُمـ َ
َ َ ُ
ـون} [الزمــر ،]9 :وجعــل النبــي 
َْ
َّ َ
ـون و َّالِيــن َل ي ْع َلمـ َ
َ
العلــم بمســائل الديــن دالل ـ ًة عــى إرادة اخلــر بالعبــدَ ( :مــن ُيـ ِ
ـرد اهلل
بـ ِ
ـه يف الديــن)(.)1
را ُيف ِّقهـ ُ
ـه خ ـ ً
وليــس أعظــم مــن أن يكــون املســلم ممــن قــال فيهــم النبــي :
ـلك طري ًقــا َي ِ
( َمــن َسـ َ
ـهل اهلل لــه بــه طري ًقــا إىل
ـس فيــه عل ـ ًا سـ َّ
لتمـ ُ
ـت مــن بيـ ِ
ـوم يف بيـ ٍ
ـوت اهلل َي ْتلـ َ
ـاب اهلل
ـون كتـ َ
ـع قـ ٌ
اجلنــة ،ومــا اجتمـ َ
ــكينة َ
ُ
شــيتهم الرمحــة
وغ
الس
َ
ُ
ويتدار ُســو َن ُه بينهــم إال َنزَ لــت عليهــم َّ

ُ
املالئكــة و َذ َكرهــم اهلل فيمــن عنــده)(.)2
وح َّف ُتهــم
َ

ـم وبصــرة،
فــإذا فقــه املســلم أحــكام دينــه كان ممــن عبــد اهلل عــى علـ ٍ
( )1أخرجه البخاري ( ،75/1برقم  ،)71ومسلم ( ،718/2برقم .)1037
( )2أخرجه مسلم ( ،2074/4برقم .)2699

16

المقدمة

فتصــح بذلــك عقيدتــه ،وعباداتــه ،ومعامالتــه.

لــذا فقــد عزمــت هيئــة الشــام اإلســامية ممثَّلــة يف املكتــب العلمــي

ٍ
أبــواب رشعيــة خمتلفــة ِّ
توضــح
عــى وضــع خمتــرات علميــة يف
للنــاس أهــم أحــكام دينهــم ،بعبــارات خمتــرة ميــرة؛ قيا ًمــا

بالواجــب ،ونــر ًة إلخواننــا املســلمني يف الداخــل ودول اللجــوء،
نســأله تعــاىل أن خيفــف عــن أهــل الشــام مــا أ َّمل هبــم ،وأن ُيفــرج مههــم

وكرهبــم.

ومــن تلــك األبــواب الرشعيــة :مــا يتعلــق بأحــكام الصــاة ،وهــي

الركــن األهــم مــن أركان اإلســام بعــد الشــهادتني.

وقــد وضــع مــادة هــذا املختــر د .عــاد الديــن خيتــي مــن املكتــب

العلمــي يف اهليئــة ،وقــام بمراجعتــه عــدد مــن املختصــن يف الرشيعــة
مــن املكتــب العلمــي وخارجــه ،وهــم املشــايخ :فايــز الصــاح،
وعبــادة النــارص ،وعــار الصياصنــة ،وجهــاد خيتــي ،وعــار العيســى.

ـرا لنــا يــوم
فنســأله تعــاىل أن يكــون ً
نافعــا إلخواننــا املســلمني ،وذخـ ً

القيامــة بــن يــدي رب العاملــن ،واحلمــد عــى َم ِّنــه وفضلــه.
واحلمد هلل رب العاملني
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األذان واإلقامة

رشع اهلل تعــاىل األذان واإلقامــة قبــل أداء الصــاة متهيــدً ا هلــا ودعــو ًة
إليهــا ،وتتضــح أحكامهــا ِمــن خــال الفقــرات التاليــة:

تعريف األذان:

ِ
بدخول ِ
ِ
الصالة بذك ٍر خمصوص.
وقت
اإلعالم
ُ

تعريف اإلقامة:

ِ
للصالة بذك ٍر خمصوص.
اإلعالم بالقيا ِم
ُ

حكم األذان واإلقامة:
للمقيمني يف البلد:

ُ
فــرض ِك َفايــة؛ إذا قــام بــه مــن يكفــي ســقط عــن الباقــن؛ لقــول
النبــي  ملالـ ِ
ـك بــن ُ
احلويــرث ( :فــإذا َحـ َ
ـر ْت الصــا ُة فل ُيــؤ ِّذن

رب ُكــم)(.)1
لكــم أحدُ كــم َول َيؤُ ُّمكــم أك ُ
للمنفرد واملسافر:

منــدوب؛ حلديــث أيب ســعيد اخلــدري ّ :
أن النبــي  قــال( :إذا
ـت بالصـ ِ
ـك أو ِ
باديتـ َ
ـت يف َغنمـ َ
ـاة فارفــع صوتــك بال ِّنــداء؛
ـك َف َأ َّذنـ َ
كنـ َ
( )1أخرجه البخاري ( ،40/2برقم  ،)628ومسلم ( ،465/1برقم .)674
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يشء إال َشـ ِهدَ
ـمع مــدى
َ
صوت املــؤذن ِجـ ٌ
ـس وال ٌ
فإنــه ال َيسـ ُ
ـن وال إِنـ ٌ

ـوم القيامــة)(.)1
لــه يـ َ

صفة األذان واإلقامة:

لــأذان واإلقامــة عــدة صيــغ ثبتــت يف الســنة الصحيحــةِ ،
ومــن

أشــهرها أذان بــال  وإقامتــه ممــا كان يــؤ ّذن بــه ويقيــم بــن يــدي
ً
وحــرا.
ســفرا
رســول اهلل 
ً
صفة األذان:

وهو مخس عرشة مجلة:

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب (أربع مرات).

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

أشهدُ أن حممدً ا رسول اهلل ،أشهد أن حممدً ا رسول اهلل (مرتني).

حي عىل الصالة (مرتني).
حي عىل الصالةَّ ،
َّ
حي عىل الفالح (مرتني).
حي عىل الفالحَّ ،
َّ
اهلل أكرب ،اهلل أكرب (مرتني).

ال إله إال اهلل (مرة واحدة).

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

يــرع للمــؤذن التثويــب ،وهــو أن يقــول يف أذان الفجــر بعــد
َ
احل َيعلتــن ( : )1

الصالة خري من النوم ،الصالة خري من النوم (مرتني).
صفة اإلقامة:

وهي إحدى عرشة مجلة(:)2

اهلل أكرب ،اهلل أكرب (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 أكرب ،اهلل أكرب (مرتني).

ال إله إال اهلل (مرة واحدة).

(( )1احلَيـَْعلَة) :قول املؤذن :حي على الصالة ،حي على الفالح.
( )2كمــا يصــح أن تكــون اإلقامــة مبثــل صيغــة األذان مــع زايدة (قــد قامــت الصــاة) مرتــن ،فتكــون
اإلقامة تســع عشــرة مجلة؛ لثبوت ذلك يف بعض األحاديث الصحيحة.
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ِّ
الذ كر عند األذان:
يستحب ملن يسمع املؤذن أن:

 -1أن يقــول مثــل مــا يقــول املــؤذن ،فــإذا قــال املــؤذن :اهلل أكــر،

قــال الســامع :اهلل أكــر ،وإذا قــال املــؤذن :أشــهد أال إلــه إال اهلل ،قــال
الســامع :أشــهد أال إلــه إال اهلل ،وهكــذا ..

إال يف َ
(احل َيعلتــن) فإنــه يقــول عقــب ِّ
كل مجلــة :ال حــول وال قــوة

إال بــاهلل(.)1

(الصــاة خــر مــن النــوم) فــإن
الص ْبــحَّ :
 -2إذا قــال املــؤ ِّذن يف صــاة ُّ

(الصــا ُة خري مــن النــوم) (.)2
الســامع يقــول مثــل مــا يقــولَّ :
َّ

(اللهــم
 -3بعــد األذان يصــي عــى النبــي  ، ثــم يدعــو بقولــه:
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
القائمــةِ ،
آت حممــدً ا الوســيل َة
والصــاة
الدعــوة ال َّتامــة،
هــذه
رب
َّ

ثــه مقا ًمــا حممــو ًدا الــذي وعدتــه) (.)3
وابع ُ
والفضيلــ َةَ ،

( )1ومــن احلكمــةَّ :
أن املــؤِذّن يدعــو بقولــه (حـ َّـي علــى الصــاة وحـ َّـي علــى الفــاح) إىل الصــاة،
واالســتجابة هلذا النداء حيتاج لعون من هللا تعاىل ،فكان مناســبًا أن يســتعني ابهلل عل ــى تلبية هذا
النداء ،كأنه يقول :اي رب ال حـول يل وال قوة على أداء الصالة إال بـك.

ت) ،ولكــن مل يــرد فيــه شــيء
ـت وبَـ ِرْر َ
ـتحب بعــض الفقهــاء أن يقــول هنــا( :صدقـ َ
( )2واسـ ّ
عــن النــي  ،وال عــن الصحابــة .

( )3أخرجه البخاري ( ،26/2برقم  )614من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.
ومعــىَّ :
(الدعــوة التَّامــة) :أي األذان الشــتماله علــى شــهادة اإلخــاص هلل تعــاىل واإلميــان بنبيــه
(الوســيلة) :درجــة عاليــة يف اجلنــة خاصــة ابلنــي ( ،ال َفضيلــة) :إظهــار فضيلتــه علــى =
َ ،
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ُّ
كل من سمع املؤذن ُيستحب له أن يردد ما يقوله ،ويستثنى:

املصيل ،و َمن هو يف اخلالء .فإذا فرغ مما هو فيه تابع املؤذن.

ٍ
قــراءة أو ذكــ ٍر أو درس فــاألوىل لــه أن يقطــع
وإذا ســمعه وهــو يف

القــراءة ونحوهــا ،ويتابــع املــؤذن ،ثــم يعــود إىل مــا كان فيــه.

الذكر عند اإلقامة:

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

صفات املؤذن:
الصفات الواجبة:

 -1اإلسالم.

ّ -2
الذكــورة .أمــا املــرأة فال جيــوز أن تــؤ ّذن للرجــال ،وســيأيت لــكالم

عــى أذاهنا للنســاء.

 -3العقل.

ـودا) شــفاعته يــوم القيامــة للنــاس أمجعــن لبــدء احلســاب والفصــل بــن
قامــا حممـ ً
= اخللــق ً
(م ً
مجيعــاَ ،
اخلالئــق ،وهــي الشــفاعة العظمــى.

( )1لعمــوم حديــث عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنهمــا :أنــه مســع النــي 
ـول مث صل ـوا علـ َّـي )..أخرجــه مســلم (/1
يقــول( :إذا َسعتـ ُـم املــؤِذّن ،فقول ـوا ِمثـ َـل مــا يقـ ُ
 ،288برقــم .)384
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 -4ال َّتمييز ،واألحوط أن يكون بالغ ًا (.)1
الصفات املستحبة:

 -1الطهارة من احلدث األصغر واألكرب.

 -2العدالة؛ ألنّه أمني عىل املواقيت.

ـي  لعبــد ّ
الل بــن زيــد َ ( :ف ُقــم
 -3حســن ّ
الصــوت ،لقــول ال ّنبـ ّ
مــع بِــال َف َأ ِ
رأيــت َفل ُيــؤ ِّذن بــه؛ فإنّــه َأنْــدى صو ًتــا
لــق عليــه مــا
َ
َ
منــك) (.)2
مع كراهة ال ّتمطيط وال ّتطريب يف مجل األذان.

الســبابتني يف األذنــن حــال األذان ،حلديــث َأ ِب ُج َح ْي َفـ َة 
 -4جعــل َّ
ور َ
اهنــاُ ،
ـت بِـ ً
وأص ُبعــا ُه يف
قــال( :رأيـ ُ
ـع َفــا ُه َه ُ
وأ َتت ََّبـ ُ
ـال ُيــؤ ِّذ ُنَ ،و َيــدُ ُ

ِ
الســن الــذي يســتطيع فيــه الطفــل أن ُييِّــز بــن النافــع والضــار ،وغالبًــا مــا يكــون
( )1التَّمييــز :هــو ّ
بســبع ســنني ،وخيتلــف مــن طفــل آلخــر.
ِ
شرعا.
السن الذي يصل فيه الشخص للتكليف ً
والبلوغ :هو ّ
وحيصــل البلــوغ يف الذكــور :إبن ـزال املــي كاالحتــام ،أو نبـ ِ
ـات شــعر العانــة ،وهــو الشــعر اخلشــن
الذي يَنبت حول ال ُقبُل (الفرج) ،أو متام مخس عشــرة ســنة ،وحيصل البلوغ يف اإلانث مبا حيصل
ـض.
بــه البلــوغ يف الذكــور ،وحيصــل ً
أيضــا أبمــر رابــع ،وهــو احليـ ُ
( )2أخرجــه أبــو داود ( ،187/1برقــم  ،)449وابــن ماجــه ( ،232/1برقــم  ،)706وأمحــد
( ،43/4برقــم .)16525
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ُأذنيـ ِ
ـه .)1()...

قائــا ،وال يــؤ ّذن قاعــدً ا إ ّ
ال لعــذر مــن مــرض ،أو عجــز
 -5األذان ً

مث ـ ً
ا.

الصــاة ،فــإن مل يكــن يعلــم بأوقــات الصــاة
 -6العلــم بأوقــات ّ
كاألعمــى وعنــده َمــن ُي ِ
عل ُمــه بدخــول الوقــت جــاز.
 -7أن يكون املؤ ّذن هو َمن يقيم الصالة.

مسائل متفرقة تتعلق باألذان واإلقامة:

 -1األذان يكــون يف أول الوقــت ،لكــن جيــوز يف أذان الفجــر أن ُيــؤَ ذن

لــه مرتــن :األول قبــل الوقــت للتنبيــه عــى ُقــرب الفجــر ،والثــاين

عنــد دخــول الفجــر.

ٍ
بمشــورة مــن
ومثلــه أذان اجلمعــة األول الــذي َز َاد ُه عثــان 

الصحابــة  لتنبيــه النــاس إىل اقــراب وقــت صــاة اجلمعــة.
 -2األذان واإلقامة للصلوات الفائتة:

ـام عــن صــاة أو َن ِســيها فإنــه ُيــرع لــه أن يــؤذن هلــا ويقيــم
مــن نـ َ
حينــا يريــد صالهتــا ،ففــي القصــة التــي نــام فيهــا النبــي  وأصحابــه

( )1أخرجه البخاري (  ،27 /2برقم  ، )615ومسلم ( ،325 /1برقم .)437
اهنَــا) :أي أن أاب جحيفــة أخــذ يتتبّــع فَـ َـم بــال يف حــال األذان وعنــد
(وأَتـَتـَبَّـ ُـع فَــاهُ َه ُ
ومعــىَ :
احليعلتــن ،ويلحــظ حركاتــه.
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ومل يســتيقظوا حتــى طلعــت الشــمس ،قــال عليــه الصــاة الســام:
( َيــا بِـ َ
بالصــاة)(.)1
ـم َفـ َـأ ِّذ ْن بال َّنــاس َّ
ـا ُل ُقـ ْ
فــإن تعــددت الفوائــت :اســتحب للمصــي أن يــؤذن أذا ًنــا واحــدً ا

ـم لـ ّ
ـكل صــاة إقامــة .فعــن عبــد اهلل بــن مســعود  قــالَّ :
(إن
ويقيـ َ
ـع صلـ ٍ
ـوم اخلنـ ِ
ـدق حتــى
املرشكــن َشــغلوا النبــي  عــن أربـ ِ
ـوات يـ َ

فــأذن َ
ً
بــال َّ
َّ
فصــى
قــام،
ذهــب مــن الليــلِ مــا شــا َء اهلل ،فأمــر
وأ َ
َ
ـام فصـ َّ
ـام فصـ َّ
ـام
ـى املغـ َ
ـى العـ َ
ـرب ،ثــم أقـ َ
ـر ،ثــم أقـ َ
الظهــر ،ثــم أقـ َ
ِ
َّ
العشــاء)(.)2
فصــى
 -3أذان النساء وإقامتهن:

ـن إذا صلــن مجاعــة ،فعــن
ويقمـ َ
ـن فيــا بينهـ ّ
ال بــأس للنســاء أن يــؤ ّذ ّن ْ

وتــؤم النســا َء
قيــم
عائشــة ريض اهلل عنهــاَّ :
ُّ
(أنــا كانــت ُتــؤ ِّذن و ُت ُ
وســطهن)(.)3
وتقــوم
َّ
ُ

( )1أخرجه البخاري ( ،214/1برقم  ،)570ومسلم ( 471/1برقم .)680
( )2أخرجه النسائي ( ،17/2برقم  ،)662وأمحد ( ،375/1برقم .)3555
( )3أخرجه البيهقي ( ،408/1برقم .)1781
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تعريفها:

الصالة

َــح بال َّتكبــر ُ ْ
ٍ
ٍ
وت َتتَــم
بأقــوال
ال َّت َع ُّبــد هلل تعــاىل
وأفعــال خمصوصةُ ،تف َتت ْ
بالتســليم.

حكمها ،ومنـزلتها يف الدين:

للصــاة مكانــة عظيمــة يف اإلســام ،فهــي عمــود الديــن ،والركــن
ٍ
مخــس:
اإلســام عــى
الثــاين مــن أركان اإلســام ،قــال ُ ( :بنــي
ُ

ـام الصــاة،
شــهاد ُة أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدً ا عبــدُ ه ورســوله ،وإقـ ُ
وصــوم رمضــان)(.)1
وحــج البيــت،
وإيتــاء الــزكاة،
ُ
ُ
ُ

وهــي أول مــا حياســب عليــه العبــد مــن أعاملــه يــوم القيامــة بعــد

التوحيــد.

رشوط الصالة:

تنقسم رشوط الصالة إىل قسمني:

( )1أخرجــه البخــاري ( ،26/6برقــم  ،)4514ومســلم ( ،45/1برقــم  :)21مــن حديــث ابــن
عمــر رضــي هللا عنهمــا.
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القسم األول :رشوط وجوب الصالة:
 -1التكليف «البلوغ والعقل».

بالغا عاق ً
فال جتب الصالة عىل املسلم إال إذا كان ُمك َّل ًفا ،أيً :
ال.

ُ
جتب عليهام الصالة.
ري
واملجنون فال ُ
فأما الصغ ُ
َّ

ــن ال َّتمييــ ِز فإ َّنــه ُيؤمــر بالصــاة ليعتــاد
ولكــن الصغــر إذا بلــغَ ِس َّ
َّ
ـروا أوال َد ُكــم بالصـ ِ
ـبع ســنني،
ـاء سـ ِ
ـاة وهــم أبنـ ُ
عليهــا؛ لقولــه ُ :
(مـ ُ

ِ
أبناء عـ ٍ
ِ
املضاجــع)(.)1
ر ،و َف ِّرقــوا بينهــم يف
وارضبوهــم عليهــا وهــم ُ
 -2اخللو من احليض أو النفاس.

فال جتــب الصــاة كذلــك عــى املــرأة احلائــض أو النفســاء ،بــل

تصــح منهــا.
وال
ّ

القســم الثــاين :رشوط صحــة الصــاة ،وهــي رشوط جيــب توافرهــا
قبل البدء يف الصالة ،وهي:

تصح الصالة ِمن الكافر.
 -1اإلسالم :فال ُّ

 -2طهارة الثوب والبدن واملكان ِمن النجاسة كالبول وغريه.
( )1أخرجــه أبــو داود ( ،185/1برقــم  ،)495وأمحــد ( ،180/2برقــم  :)6689مــن حديــث
عبــد هللا بــن عمــرو رضــي هللا عنهمــا.
عظما.
حلما ،وال يكسر ً
أثرا ،وال جيرح ً
واملقصود ابلضرب :ضرب أتديب ،ال يرتك ً
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آثارا للنجاسة:
إذا صىل املسلم ثم وجد يف جسمه أو مالبسه ً

ــم هبــذه النجاســة أثنــاء الصــاة فيكفيــه أن خيلــع اجلــزء
أ -إذا َع ِل َ

الــذي عليــه نجاســة إن اســتطاع ،كــا لــو كانــت النجاســة عــى نعلــه
أو عاممتــه ،وإال فعليــه أن يقطــع الصــاة ،ويزيــل النجاســة ،ثــم يعيــد

صالتــه.

ب -إن مل يعلــم بالنجاســة إال بعــد االنتهــاء مــن الصــاة فليــس عليــه

إعادهتا.

 -3الطهــار ُة مــن احلدثــن األكــر ُ
بالغســل أو التيمم،واألصغــر

بالوضــوء أو التيمــم.

يقبــل اهلل صــا َة ِ
ُ
أحدكــم إذا
حلديــث أيب هريــرة  مرفوعــ ًا( :ال

أحــدَ َث حتــى َّ
يتوضــأ)(.)1

 -4ســ ُ
ر العــورة ولــو يف اخللوة،فال جيــوز أن يصــي املســلم عريا ًنــا

أو كاش ـ ًفا بعــض العــورة.

وعــورة الرجــل :مــن الــرة إىل الركبــة ،و ُيســتحب لــه أن يســر أعــى
ِ
الثوب
جســمه حلديــث أيب هريــرة  مرفوعـ ًا( :ال ُيص ِّلــنَّ أحدُ كــم يف
( )1أخرجه البخاري ( ،23/9برقم  ،)6954ومسلم ( ،204/1برقم .)225
(عاتِِق ِه) :كتفه.
ومعىنَ :
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ـس عــى عاتِ ِقـ ِ
الواحـ ِ
ـه منــه يشء) (.)1
ـد ليـ َ

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

احلكم لو انكشفت العورة:

ُ
كشف العورة عمدً ا يف الصالة يبطلها.

وأما إن كان عن غري عمد:

ٍ
ُ
ملــدة قليلــة:
االنكشــاف جلــزء قليــل مــن العــورة ،أو
أ  /إذا كان

فال يبطــل الصــاة.

ٍ
لوقــت
ب  /وإن انكشــف جــزء كبــر مــن العــورة ،أو انكشــف

طويــل :فهــذا ُيبطــل الصــاة.

 -5النيــة :وهــي عــزم القلــب عــى فعــل العبــادة تقر ًبــا إىل اهلل تعــاىل
ـال بِال ّن َّيـ ِ
حلديــث الرســول ( :إ َّنــا األعـ ُ
ـات) متفــق عليــه( )2والنيــة
حم ُّلهــا القلــب؛ فال ُيــرع التلفــظ هبــا.

 -6دخــول الوقــت :فال تصــح الصــاة قبــل دخــول وقتهــا إمجاعـ ًا؛ لقولــه
ً ْ
ُ
َّ َ
وتا} [النســاء.]301 :
تعــاىل{ :إ ِ َّن الصــا َة َك َنـ ْ
ني ِك َتابا َمو ُق ً
ع الْم ْؤ ِمنِ َ
ـت َ َ

( )1أخرجه البخاري ( ،81/1برقم  ،)359ومسلم ( ،368/1برقم .)516
( )2أخرجــه البخــاري ( ،3/1برقــم  ،)1ومســلم ( ،1515/3برقــم  :)1907مــن حديــث عمــر
.
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وأوقات الصلوات ُتعرف بحركة الشمس:

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

ٌ
ٌ
دقيــق جــدً ا يظهــر يف األفــق،
خيــط ِمــن النــور
والفجــر الصــادق:

وبعدهــا يبــدأ النــور باالنتشــار.

ِ
ظل ِّ
زوال الشمس إىل أن يصري ُّ
كل يشء مث َله.
ب -الظهر :من

وزوال الشــمسُّ :
حتركهــا ِمــن وســط الســاء ومي ُلهــا ناحيــة الغــرب
قلي ـ ً
ا.

ظــل ِّ
ِّ
كل يشء مث َلــه ،إىل :أن يصــر ُّ
ظــل
ج -العــرِ :مــن مصــر
كل يشء ِمثليــه ،ويمتــدُّ إىل غــروب مجيــع قــرص الشــمس يف حــال

الــرورة.

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

والشــفق األمحــرُ :
َّ
احلمــرة التــي تكــون يف الســاء بعــد غــروب
الشــمس.

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

ومنتصــف الليــل :هــو منتصـ ُ
ـف الوقــت مــا بــن غــروب الشــمس
وطلــوع الفجــر ،وهــذا الوقــت خيتلــف مــن بلـ ٍ
ـد آلخــر ،ومــن فصــلٍ
آلخــر يف الســنة.

ويف الوقــت احلــارض ُتــدِّ ُد التقاويــم املختلفــة ِمــن إلكرتونيــة أو ورقية
أوقــات الصــاة بِ ِد َّقــةَ ،ف ُيعت ََمــدُ عليهــا يف حتديــد دخــول الوقــت،
ـول الوقـ ِ
ـان دخـ ُ
ـون إعـ ُ
ويكـ ُ
ـت برفــع األذان.
درك به الوقت:
ما ُي َ

ـرب أن وقــت الصــاة ُيــدرك بــإدراك ركعــة قبــل خــروج الوقت،
األقـ ُ

ـم خــرج الوقــت فإ َّنــه يكــون مـ ً
فمــن صـ ّ
ـدركا
ـى ركع ـ ًة يف الوقــت ثـ ّ
للصــاة يف وقتهــا؛ حلديــث أيب هريــرة  أن رســول اهلل  قــال:
أدر َك
تطلــع
بــح ركعــ ًة قبــل أن
الص ِ
در َك مــن ُّ
َ
الشــمس فقــد َ
( َمــن َأ َ
ُ
أدر َك ركعــة مــن العــر قبـ َ
ـمس فقــد
ـل أن تغـ َ
ُّ
الصبــح ،و َمــن َ
ـرب الشـ ُ
َ
أدرك العــر)(.)1
 -7استقبال القبلة :وهي الكعبة املرشفة.

فمــن كان داخــل املســجد احلــرام ويــرى الكعبــة :فيجــب عليــه أن
( )1أخرجه البخاري ( ،591/1برقم  ،)580ومسلم ( ،423/1برقم .)607
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ي َّتجــه إليهــا مبــارش ًة.

ومن كان بعيدً ا عنها:

حــرى االجتــاه للكعبــة مــن
 -فــإن كان خــارج املســجد احلــرام :في َّت َّ

خــارج املســجد.

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

اجتــه للــرق ،وهكذا.

ر أو اجلــو أن يصــي النافلــة وهــو
وجيــوز للمســافر يف البحــر أو الــ ِّ

يتوجــه للقبلــة.
ٌ
راكــب دون أن َّ

ٍ
لسبب ما:
إن مل يستطع الشخص معرفة القبلة

فيجتهــدُ
قــدر املســتطاع ،ثــم يصــي إىل االجتــاه الــذي يطمئــن إليــه
َ
قلبــه.

ِ
َّ
صــى
تبــن لــه أ َّنــه
وإن اجتهــدَ يف
معرفــة االجتــاه الصحيــح ،ثــم َّ

لالجتــاه اخلطــأ :فال ُيعيــد الصــاة.

وكذلــك لــو اكتشــف خطــأه أثنــاء الصــاة ،فإنــه يســتدير لالجتــاه
قطــع الصــاة وإعادهتــا.
الصحيــح ،وال يلزمــه
ُ

ومــن َع َجــزَ عــن اسـ ِ
ـتقبال القبلــة كمــن كان عــى رسيــر املــرض ،أو يف
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مكب ً
ــدر املســتطاع،
ــا يف ســجن :فيجتهــدُ يف اســتقباهلا َق َ
طائــرة ،أو َّ

فــإن مل يســتطع صـ ّ
ـى عــى حالــه ،وال يعيــد.
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الصالة وواجباهتا
أركان َّ

ـنن ،يشـ ّ
ـكل جمموعهــا صفــة الصــاة
للصــاة أركان وواجبــات وسـ ٌ

ـن هنــا األركان والواجبــات التــي ال بــد
املنقولــة عــن النبــي  ،ونبـ ّ
منهــا يف الصــاة.

أركان الصالة:
القيام مع القدرة يف صالة الفريضة:
الركن األول:
ُ

فــإن مل يســتطع القيــام :ملـ ٍ
ـع يف الرجــل أو كـ ٍ
عجــز
ـرض ،أو قطـ ٍ
ر ،أو َ

عــن القيــام كمــن كان يف الطائــرة أو يف مــكان ال يســتطيع الوقــوف
جالســا.
فيــه ،فيصــي
ً

ـادرا عــى
أمــا ال َّنافلــة :فيجــوز أن يصليهــا
جالســا حتــى ولــو كان قـ ً
ً

القيــام ،ولــه نصــف أجــر الــذي ُيصــي قائ ـ ًا.

أمــا إن صــى الشــخص الفريضــة أو النافلـ َة قاعــدً ا ملـ ٍ
ـرض :فلــه أجــر

صــاة القائــم كامـ ً
ا.

الركن الثاين :تكبرية اإلحرام:

وهي قول( :اهلل أكرب) ،وهبا يدخل يف الصالة.
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الركن الثالث :قراءة سورة الفاحتة:

وال جتوز قراءهتا بغري اللغة العربية.

فــإن كان ال يســتطيع حفــظ ٍ
يشء مــن القــرآن ،أو ال يســتطيع تع ُّلــم
العربيــة ،ف ُيســبح اهلل وحيمــده ،فقــد جــا َء رجـ ٌ
ـل إىل النبــي  فقــال:
َ
ِ
القــرآن شــيئًاَ ،فع ِّلمنــي مــا ُي ِزئُنــي
آخــذ ِمــن
أســتطيع أن
(إن ال
ّ
ُ

منــه ،قــالُ :قــل :سـ َ
ـبحان اهلل ،واحلمــدُ هلل ،وال إلـ َه إال اهلل ،واهلل أكــر،
ي العظيــم ،قــال :يــا رسـ َ
وال حـ َ
ـول وال قــو َة إال بــاهلل العـ ِّ
ـول اهلل هــذا

هلل ع َّــز وجـ َّ
ـم ارمحنــي وارزقنــي وعافنــي
ـل ،فــا يل؟ قــالُ :قــل اللهـ َّ
واهــدين)(.)1

فإن كان ُ
ال ي ِس ُن هذا :فعليه بذكر اهلل تعاىل عىل النحو الذي
يستطيعه ،إىل أن ِ
يقدر عىل حفظ الفاحتة عىل األقل.
الركن الرابع :الركوع:

وأقـ ُّ
ـس يــداه ركبتــن ،وأكملــه أن
ـل املجــزئ منــه أن ينحنــي بحيــث متـ ّ
ـويه.
يمكــن يديــه مــن ركبتيــه ،ويمــدّ ظهــره ويسـ ّ

الرفــع مــن الركــوع ،والعــود ُة لوضعيــة القيــام
الركــن اخلامــس:
ُ
( )1أخرجــه أبــو داود ( ،308/1برقــم  ،)832والنســائي ( ،143/2برقــم  ،)924وأمحــد
( ،356/4برقــم ِ :)19161مــن حديــث عبــد هللا بــن أيب أوىف .
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بعــد الركــوع.
الركن السادس :السجود:

بالنـزول لألرض ،عىل األعضاء السبعة ،وهي:
ُ
اجلبهة مع األنف -3 ، 2 .الكفان.
-1

 -5 ،4الركبتان.

 -7 ،6أطــراف أصابــع القدمــن ،وذلــك بكــون القدمــن قائمتــن،
واألصابــع مثنيــة باجتــاه القبلــة.

ُ
االعتدال من السجود:
الركن السابع:

وذلك بالرفع من السجود.

الركن الثامن :اجللسة بني السجدتني:

و ُيســن اجللــوس عــى بطــن القــدم اليــرى ونصــب اليمنــى وتكــون

أصابعهــا للقبلــة ،وثنــي الركبتــن ،ووضــع الكفــن عــى الفخذيــن.

وبعــد االنتهــاء مــن الســجدة الثانيــة يكــون قــد صــى ركعــة كاملــة

بقيــا ٍم وركــو ٍع وســجدتني.

شهد األخري:
الركن التاسع :اجللوس لل َّت ُّ

وجيلــس فيــه كــا جيلــس بــن الســجدتني ،وإذا كان يف صــاة فيهــا
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التــورك ،وســيأيت بيا ُنــه يف
اســتحب يف اجللــوس األخــر
تشــهدان
ّ
ّ

ســنن الصــاة.

الركــن العــارش :قــراءة ال َّتشــهد األخــر يف اجللــوس الــذي يعقبــه
ســام.

لــوات َّ
ــام
والص
ــات هلل
والط ّي ُ
ُ
حي ُ
الس ُ
َّ
بــاتَّ ،
وصفــة التشــهد :ال َّت َّ
عليـ َ
ـي ورمحـ ُ
ـام علينــا وعــى عبــاد اهلل
ـة اهلل وبركاتـ ُ
السـ ُ
ـهَّ ،
ـك ُّأيــا ال َّنبـ ُّ

الصاحلـ َـن ،أشــهدُ أن ال إِلـ َه إِال اهلل ،وأشــهدُ أن حممــدً ا عبدُ ُه ورســوله.
الركن احلادي عرش :الصالة عىل النبي :

ُ
والســنة أن يــأيت بالصــاة اإلبراهيميــة ،ومــن صفاهتــا املشــهورة:
ـل عــى حممـ ٍ
ـم صـ ِّ
ـم،
ـد ،وعــى آل حممــد ،كــا صليـ َ
ـت عــى إِبراهيـ َ
ال ّلهـ ّ
ـم ،إ َّنـ َ
ـم بــارك عــى حممــد ،وعــى
وعــى آل إبراهيـ َ
ـك محيــدٌ جميــدٌ  .ال َّلهـ َّ
ـم ،إِ َّنـ َ
ـك محيــدٌ جميــدٌ .
آل حممــد ،كــا باركـ َ
ـت عــى آل إِبراهيـ َ
السالم عليكم ورمح ُة اهلل (.)1
الركن الثاين عرش :التسليمتان ،بقول:
ُ
الركن الثالث عرشُّ :
الطمأنينة:

ـة ُ ِ
ـن ،فال ُتــؤدى األركان برسعـ ٍ
تـ ُّ
أي الســكون يف ّ
كل ركـ ٍ
ـل بالصــاة،
كــا حــدث مــع الصحــايب الــذي دخــل املســجد فصــى ومل يطمئــن
ِ
عدم تركها.
( )1ويرى كثريٌ من أهل العلم أ ّن التسليمة الثانية سنة ،واألحو ُط ُ
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ـل؛ فإنــك مل ُتصـ ِّ
يف صالتــه ،فقــال لــه النبــي ( :ارجــع َف َصـ ِّ
ـم
ـل) ،ثـ ّ
اركــع حتــى
ع َّلمــه الرســول  الصــاة ،وكان ممــا قــال لــه( :ثــم
ْ

راكعــا ،ثــم ارفــع حتــى تعــدل قائــ ًا ،ثــم اســجد حتــى
َّ
تطمئــن ً
جالســا ،وافعــل ذلــك يف
تطمئــن ســاجدً ا ،ثــم ارفــع حتــى تطمئــن
ً
صالتِــك ك ِّلهــا) (.)1
الركن الرابع عرش :الرتتيب بني األركان:

ِ
بــاألركان ُمرتبــ ًة كــا وردت
فال ُيقــدِّ م ركنًــا عــى آخــر ،بــل يــأيت
ســاب ًقا ،وكــا فعلهــا النبــي  ،وكــا ع ّلمهــا للمــيء صالتــه عاط ًفــا

ـم» التــي تفيــد الرتتيــب والرتاخــي.
بعضهــا عــى بعــض بـــ «ثـ ّ

واجبات الصالة:

ـوال وأفعـ ٌ
وهــي أقـ ٌ
معــا ِ
ـح الصــاة،
مكملـ ٌـة لــأركان ،وهبــا ً
ـال ِّ
تصـ ُّ

ـدد من الفقهــاء ،وأحلقهــا بقيتهم بـــاألركان أو الســنن:
وقــد أفردهــا عـ ٌ
 -1مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام.

وهــذه التكبــرات ُتســمى :تكبــرات االنتقــال؛ ألهنــا ُتقــال عنــد
االنتقــال مــن ركــن أو واجــب إىل آخــر ،مثــل :تكبــرة الركــوع،

( )1أخرجــه البخــاري ( ،168/2برقــم  ،)757ومســلم ( ،298/1برقــم  :)397مــن
حديــث أيب هريــرة .
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وتكبــرة الســجود ،وتكبــرة الرفــع مــن الســجود ،وتكبــرة اجللــوس
للتشــهد.

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

ـمع اهلل ملــن َحــده» عنــد الرفــع مــن الركــوع ،للمنفــرد
-3قــول« :سـ َ

واإلمــام.

 -4قــول« :ربنــا ولــك احلمــد» بعــد الرفــع مــن الركــوع ،لــكل مــن
املنفرد،واإلمــام ،واملأمــوم.

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

«رب اغفر يل» يف اجللسة بني السجدتني مرة واحدة.
 -6قولِّ :
 -7اجللوس للتشهد األول.

 -8التشهد األول.

حكم ترك الركن أو الواجب يف الصالة:
ترك الركن:

َمن ترك ركنًا من أركان الصالة عمدً ا :بطلت صالته.

ـت أدائــه
ـهوا :وجــب عليــه أن يــأيت بــه ،فــإن فــات وقـ ُ
ومــن تركــه سـ ً

-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 واج ًبا من واجبات الصالة عمدً ا :بطلت صالته.

سهوا :سجد للسهو.
ومن تركه ً

السهو:
سجود َّ

هو :سجدتان يسجدمها املصيل يف آخر صالته.

ســببهام :الزيــادة يف الصــاة ،أو النقــص منهــا ،أو الشـ ُّ
ـك يف الزيــادة
أو لنقصــان.

ـاص ،ف ُيقــال فيهــا مــا
ـر خـ ٌ
مــا ُيقــال فيــه :ليــس لســجديت الســهو ذكـ ٌ

ُيقــال يف ســجود الصــاة.

من حاالت سجود السهو:

ـهوا :فإ َّنــه يــأيت بــه ،فــإن فــات فإنــه يــأيت بركعـ ٍ
ـة
 مــن تــرك الركــن سـ ًـص منهــا ذلــك الركــن ،ثــم يســجد
أخــرى مــكان الركعــة التــي أنقـ َ
للســهو يف آخــر الصــاة.

سهوا :فيسجد للسهو يف آخر الصالة.
 ومن ترك الواجب ً -ومن زا َد يف صالته :فيسجد للسهو يف آخر الصالة.
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ـك يف عــدد الركعــات أو عــدد الســجدات مث ـ ً
 ومــن شـ َّا :فيأخــذ

بالعــدد األقــل ،ويكمــل صالتــه ،ثــم يســجد للســهو يف آخــر الصالة.

مكانه :يكون سجود السهو بعد قراءة التشهد األخري.

والســنة :أن يــأيت بســجود الســهو قبــل الســام إذا كان ســببه النقــص

أو الشــك ،وأمــا إذا كان ســببه الزيــادة فيكــون بعــد الســام.

ولو سجد للسهو قبل السالم جلميع احلاالت فال بأس.
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سنن الصالة ،ومكروهاهتا ،ومبطالهتا

سنن الصالة:

للصــاة ســنن يســتحب للمســلم أن حيافــظ عليهــا ليزيــد مــن أجــر

صالتــه ،ويكتمــل اقتــداؤه بالنبــي  ،ومــن أمههــا:
 -1وضع ُسرتة أمام املصلي.
 -2رفع اليدين مع التكبري:

وصفتــه أن يرفعهــا إىل جانبــي الــرأس بمحــاذاة املنكبــن ،أو إىل قــرب
ُ
األذنــن ،وتكــون األصابع ممــدودة.
وثبــت يف الســنة الصحيحــة رفــع اليديــن يف أربعــة مواضــع :عنــد

تكبــرة اإلحــرام ،والركــوع ،والرفــع مــن الركــوع ،والقيــام مــن
التشــهد األول إىل الركعــة الثالثــة.

 -3وضــع اليــد اليمنــى عــى ظهــر كفــه اليــرى والرســغ والســاعد

أو عــى ذراعــه اليــرى أثنــاء القيــام وجعلهــا حتــت الصــدر ،وجيــوز

أن يقبــض بك ِّفــه عــى يــراه ،أو يبســطها.

وأمــا ســدل اليديــن :فهــو خــاف ســنة الرســول  التــي كان يواظب
َّ

عليها .

 -4دعــاء االســتفتاحِ ،
َ
ــبحانك اللهــم
(س
ومــن صيغــه الــواردةُ :
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ـدك وتبـ َ
وبحمـ َ
و(اللهم
رك)(،)1
ـم َك و َتعــاىل َجــدُّ ك وال إلـ َه غـ ُ
ـارك اسـ ُ
َّ
ِ
ـدت بــنَ املـ ِ
ـرق واملغـ ِ
اللهم
ـرب،
باعـ َ
باعــد بينــي وبــنَ َخطايـ َ
ـاي كــا َ
َّ
ـم ِ
ِ
ـاي كالثـ ِ
ـض مــن الدَّ َنـ ِ
ـوب األبيـ ِ
اغســلني
أنقنــي مــن َخطا َيـ َ
ـس ،اللهـ َّ
ـج واملـ ِ
ـر ِد)(.)2
بالثلـ ِ
ـاء والـ َ َ

 -5تكــرار ال ّتســبيح يف الركــوع والســجود ثــاث مــرات ،وقــراءة

رب املالئكــة والــروح)(.)3
ـدوس ُّ
(سـ ُّـب ٌ
وح قـ ٌ
األذكار الــواردة ،ومنهــاُ :

ِ
ـموات
 -6الزيــادة عــى دعــاء الرفــع مــن الركــوع بقــول( :مــل َء السـ

ـئت مــن يشء بعــدُ َ ،
ِ
أهل
ومــل َء
األرض ومــل َء مــا بينهــا ومــل َء مــا شـ َ
الثنـ ِ
ـق مــا قــال العبــد ،وك ُّلنــا لــك عبــد ،ال مانــع ملــا
ـاء واملجــد ،أحـ ُّ
اجلــدِّ منــك َ
ـت ،وال ينفــع ذا َ
اجلــدُّ )(.)4
ـت ،وال معطــي ملــا منعـ َ
أعطيـ َ
 -7تكرار ال َّتسبيح يف السجود ثالث مرات ،والدعاء بام يشاء.

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

( )1أخرجــه أبــو داود ( ،265/1برقــم  ،)775والرتمــذي ( ،9/2برقــم  ،)242والنســائي
( ،132/2برقــم  ،)900وابــن ماجــه ( ،246/1برقــم  :)804مــن حديــث أيب ســعيد .
( )2أخرجــه البخــاري ( ،259/1برقــم  ،)711ومســلم ( ،419/1برقــم  :)598مــن حديــث
أيب هريــرة .
( )3أخرجه مسلم ( ،353/1برقم  )487عن عائشة رضي هللا عنها.
( )4أخرجه مسلم ( 347 /1رقم )477عن أيب سعيد اخلدري 
ومعىن (اجلَ ّد) :الغِىن واحلظ من الرزق ،أي ال ينفع ذا الغىن ،منك غناه.
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وجيلــس بمقعدتــه عــى األرض.

أعــوذ َ
ُ
بــك
(اللهــم إين
 -9أن يقــول بعــد قــراءة التشــهد األخــر:
َّ
ـوذ بـ َ
ـوذ بـ َ
ـذاب النــار ،وأعـ ُ
ر ،وأعـ ُ
ـك مــن عـ ِ
مــن عـ ِ
ـذاب القـ ِ
ـك مــن
ـك مــن فتنـ ِ
فتنـ ِ
ـة املحيــا واملـ ِ
ـيح الدَّ جـ ِ
ـوذ بـ َ
ـات ،وأعـ ُ
ـال)( ،)1ثــم
ـة املسـ ِ
ـب ِمــن خــر الدنيــا واآلخــرة.
يدعــو بــا أحـ َّ
 -10أدعية ما بعد الصالة ،وهي:

أستغفر اهلل).
أستغفر اهلل،
(أستغفر اهلل،
أ-
ُ
ُ
ُ

ـت الســامِ ،
ـت يــا ذا اجلـ ِ
ـال
ومنــك الســام ،تباركـ َ
ب( -اللهــم أنـ َ

واإلكــرام).

(اللهم َأ ِعني عىل ِذ َ
كركَ ،
وحسن عبادتك).
ج-
وشكركُ ،
َّ

د( -ال إلــه إال اهلل وح َــده ال َ
رشيــك له،لــه امللـ ُ
ـك ولــه احلمــدُ وهــو
عــى كل ٍ
يشء قدير،ال إلــه إال اهلل ُم ِل َ
الديــن ولــو كــره
صــن لــه
َ
ِ
ِ
ُ
عمــة والفضــلِ
والثنــاء احلســن ،ال إلــه إال اهلل
أهــل ال َّن
الكافــرون،
َ
الديــن ولــو َكــ ِر َه الكافــرون).
خملصــن لــه
َ

ال شيـ َ
ـك لــه ،لــه امللـ ُ
هـــ( -ال إِلــه إال اهلل وحــدَ ُه َ
ـك ولــه احلمــدُ وهو
ـت وال ُم ِ
عــى كل ٍ
عطــي ِلــا َمنعت
ـع ملــا َأعطيـ َ
يشء قديــر ،اللهــم ال مانـ َ
( )1أخرجــه البخــاري ( ،286/1برقــم  ،)798ومســلم ( ،412/1برقــم  :)589مــن حديــث
عائشــة رضــي هللا عنهــا.
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ـك َ
ـع َذا َ
اجلــدِّ ِمنـ َ
اجلــدُّ ).
وال َينفـ ُ

و( -ســبحان اهلل) ثال ًثــا وثالثــن مــرة( ،واحلمــد هلل) ثال ًثــا وثالثــن

مــرة( ،واهلل أكــر) ثال ًثــا وثالثــن مــرة.

ز– (ال إلــه إال اهلل ،وحــده ال رشيــك لــه ،لــه امللــك ،ولــه احلمــد،
وهــو عــى كل يشء قديــر) ،مــرة واحــدة بعــد كل صــاة ،وعــر

مــرات بعــد صــايت املغــرب والفجــر.

ح– قــراءة( :قــل هــو اهلل أحــد) ،و(قــل أعــوذ بــرب الفلــق) ،و(قــل

أعــوذ بــرب النــاس) بعــد كل صالة مــرة واحدة،وبعــد صــايت
املغــرب والفجــر ثــاث مــرات.

ط -قراءة :آية الكريس.

(اللهــم َأ ِجــرين مــن ال َّنــا ِر) ،ســبع مــرات بعــد صــاة
ي -قــول:
َّ
املغرب،وبعــد صــاة الفجــر.

ِ
ـم أصلــح يل دينــي الــذي هــو ِعصمـ ُ
وأصلح
ـة أمــري،
ك -قــول( :اللهـ َّ

ـاي التــي فيهــا َمعــايش ،وأصلــح يل آخــريت التــي فيهــا َم َعــادي،
يل ُدنيـ َ

واجعــل احليــا َة زيــاد ًة يل يف ِّ
ـوت راح ـ ًة يل مــن
كل خــر ،واجعــل املـ َ
ِّ
كل رش).

ا متقبــ ً
نافعــا ،ورز ًقــا طي ًبــا ،وعمــ ً
ا)
ل( -اللهــم إين أســألك علــ ًا ً
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بعــد صــاة الفجــر.

مكروهات الصالة:

تنقص ِمن كامهلا ،ومنها:
أمور ال ُتبطل الصالة ،لكنها
ُ
وهي ٌ

بجميــع اجلســم
االلتفــات
االلتفــات بالــرأس بال حاجــةَّ .أمــا
-1
ُ
ُ
ِ
ف ُيبطــل الصــاة.

رفع البرص إىل أعىل ،ولو َ
دون حتريك الرأس.
ُ -2

ـض العينــن ،إال حلاجــة كهبـ ٍ
 -3تغميـ ُ
ـوب ريــح فيهــا غبــار ،أو كان

أمامــه مــا َيشــغله.

 -4افرتاش الذراعني وإلصاقهام باألرض أثناء السجود.

 -5وضــع اللثــام عــى األنــف والفــم .إال إن كان هنــاك مــا يمنــع مــن
اخلشــوع يف الصــاة :كريــاح شــديدة ،أو رائحــة كرهيــة ال يســتطيع

مقاومتهــا.

 -6دخــول الصــاة مــع وجــود مــا يشــغل النفــس ويشــوش الذهــن

كحبــس البــول أو الغائــط ،أو شــدة اجلــوع أو العطــش ،أو بحــرة
الطعــام يشــتهيه.

 -7العبــث باملالبــس أو فرقعــة األصابــع وتشــبيكها،وهذا يتنــاىف مــع

استشــعار الوقــوف بــن يــدي اهلل تعــاىل بخشــوع ،فــإن كانــت كثــرة
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ف ُتبطــل الصــاة.

مبطالت الصالة:

 -1تــرك أي ركــن مــن أركاهنــا ،أو تــرك أي واجــب مــن واجباهتــا

عمــدً ا.

 -2اختــال يشء مــن رشوطهــا ،كاســتدبار القبلــة ،أو انتقــاض

الطهــارة.

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

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

تعمد القهقهة،أو الضحك.
ُّ -5

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

غري ه .

 -6األكل والرشب عمدً ا.

 -7احلركة الكثرية فيها لغري رضورة.

والــرورة هــي مــا يتوقــف عليهــا ســامة الشــخص أو غــره مــن

األذى.

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

صالة اجلامعة

عــن عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل عنهــا :أن رســول اهلل  قــال( :صال ُة
ـل صــا ُة ال َفـ ِّ
فضـ ُ
اجلامع ِــة َت ُ
ـبع وعرشيــن درجــة) ( ،)1ويف روايــة
ـذ بسـ ٍ
ٍ
وعرشيــن) (.)2
(بخمس
َ

وصــاة اجلامعــة شــعار اإلســام ،وإقامتهــا مــن الديــن ،فعــن عبــد َّ
الل
بــن مسـ ٍ
رسه أن يلقــى اهلل غــدً ا مسـ ً
ـلم ،فل ُيحافــظ
ـعود  قــالَ (:مــن َّ

ـن؛ فـ َّ
عــى هــؤالء الصلــوات حيـ ُ
ـإن اهلل رشع لنبيكــم 
ـث ُينــادى هبـ ّ
ـن ِمــن ُســنن ا ُهلــدى ،ولــو أنكــم ص َّليتــم يف بيوتكم
ُسـ َ
ـنن ا ُهلــدى ،وإهنـ َّ
كــا ُيصــي هــذا املتخ ِّلـ ُ
ـف يف بيتــهَ ،ل َتك ُتــم ُســن َة نبيكــم ،ولــو تركتــم
يتطهــر ف ُي ِ
حســن ُّ
ُســن َة نب ِّيكــم َل َضلل ُتــم ،ومــا ِمــن رجــلٍ
ـور ،ثــم
َّ
الطهـ َ
ـكل خطـ ٍ
عمــدُ إىل مسـ ٍ
َي ِ
ـاج ِد ،إال كتــب اهلل لــه بـ ِّ
ـجد مــن هــذه املسـ ِ
ـوة

ويـ ُّ
خيطوهــا َحســنة ،وير َف ُعــه هبــا درجــةَ ،
ـط عنــه هبــا ســيئة ،ولقــد
ٌ
معلــوم النفــاق ،ولقــد كان
منافــق
رأي ُتنــا ومــا يتخ ّلــف عنهــا إال
ُ

ـام يف الصــف)(.)3
الرجلــن حتــى ُيقـ َ
الرجــل ُيؤ َتــى بــه ُيــا َدى بــن َّ
( )1أخرجه مسلم ( ،449/1برقم .)649
( )2أخرجه البخاري ( ،57/2برقم  ،)645ومسلم ( ،450/1برقم .)650
الر ُجلَ ْ ِ
معتمدا عليهما.
ي) :ميشى
ي َّ
ً
ومعىن( :يـَُه َادى بـَْ َ
( )3أخرجه مسلم ( ،453/1برقم = .)654
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حكمها:

األقرب أهنا واجبة عىل الرجال؛ لألدلة الواردة يف ذلك،ومنها:
ُ
ــم َّ
الصــاة فلتق ْ
ــم فأق ْمــت ل ُه ُ
قولــه تعــاىل{ :وَإذا كنــت ِف ْ
ــم
َِ ُ ْ َ ِ
َ َ ْ َُ
يه َ َ َ َ َ
ُ ْ
ـام لأل ْم ـ ِر ،واألصـ ُ
ـل يف
ـك} [النســاء .]201 :فالـ ُ
ـة ِم ْنهــم َم َعـ َ
َطائ ِ َفـ ٌ
الوجــوب.
األ ْمــ ِر:
ُ

أن رســول اهلل  قــال( :لقــد َ َ
وعــن َأ ِب هريــر َة ّ :
آمــر
ه ُ
مــت أن َ
بالصـ ِ
ا فيص ـ َ
ـر رج ـ ً
ي بالنــاس ،ثــم أنطلــقَ معــي
ـاة فتقــام ،ثــم آمـ َ
ٍ
َ
ٍ
يشــهدون الصــا َة،
حطــب إىل قــو ٍم ال
ــزم مــن
برجــال معهــم ُح ٌ
َ
بيوتــم بالنــار)(.)1
فأحــرق عليهــم َ

ـمع النــدا َء بالصـ ِ
ـاة؟ فقــال نعــم:
ـي  لألعمــى( :هــل تسـ ُ
وقــال النبـ ُ
قــالَ :ف َأ ِجــب) (.)2

صالة اجلامعة للنساء:

ِ
اجلامعــة ،لكــن لــو اجتمعــن للصــاة:
تلزمهــن صــا ُة
النســاء ال
َّ
ُ
ف ُتــرع هلــن الصــاة مجاعــة ســواء كــن منفــردات عــن الرجــال أو مع

وصممت.
ت) :عزمت
=  ومعىنَ :
ُ
(هَ ْم ُ
( )1أخرجه البخاري ( ،57/2برقم  ،)645ومسلم ( ،451/1برقم .)651
( )2أخرجه مسلم ( ،452/1برقم  )653عن أيب هريرة .

59

صالة المسلم

الرجــال ،لقــول الرســول  قــال( :ال متنعــوا إمــا َء اهلل مســاجدَ اهلل)

()1

هلــن)( ،)2ويف حديــث عائشــة ريض اهلل
ــن
ويف روايــة:
ُ
خــر ّ
(وبيوت ّ
ٌ
ـن َت ِفـ ٍ
ـوم
خرجـ َ
ـات ،قالــت عائشــة :ولــو رأى حاهلـ َّ
ـن اليـ َ
عنهــا( :ول َي ُ

ـن)(.)3
نعهـ َ
َم ُ

وقــد يكــون خروجهــن للمســاجد مطلو ًبــا؛ لتع ّلــم أمــور دينهــن التــي

البــد هلــن منهــا ،أو لتعليــم غريهــن.

العدد ا ّلذي تنعقد به اجلامعة:

تنعقدُ اجلامعة بواحد مع اإلمام ،ولو كان صب ًيا أو امرأة.

ما تدرك به اجلامعة:

أدرك ركعـ ًة مــن الصـ ِ
ُتــدرك اجلامعــة بركعــة ،حلديــث( :مــن َ
ـاة فقــد
َ
أدرك الصــاة)(.)4

( )1أخرجــه البخــاري ( ،6/2برقــم  ،)900ومســلم ( ،327/1برقــم  :)442مــن حديــث ابــن
عمــر رضــي هللا عنهمــا.
( )2أخرجه أبو داود ( ،424 /1برقم .)567
ِ ٍ
و(منـََع ُه َّن) :أي بسبب املخالفات الواقعة منهن.
ومعىن( :تَف َلت) :غري متزيناتَ ،
( )3أخرجه أمحد ( ،469 /40برقم .)24406
( )4أخرجه البخاري ( ،590/1برقم  ،)579ومسلم ( ،423/1برقم  :)607من حديث أيب
هريــرة  ،وورد يف رواايت مســلم لفظــة «مــع اإلمــام» ،ولكــن عامــة الــرواة علــى عــدم ذكرهــا.
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أحكام اإلمام:
األحق باإلمامة:

الراتب ( )1هو األحق باإلمامة.
اإلمام َّ

ـام راتــب :فقــد وضــع الشــارع ضوابــط اختيــار
فــإن مل يكــن هنــاك إمـ ٌ
اإلمــام ،فعــن أيب مسـ ٍ
ـعود األنصــاري ريض اهلل عنــه قــال :قال :رســول

ـاب اهلل ،فــإن كانــوا يف القـ ِ
ـوم أقرؤُ هــم لكتـ ِ
ـراءة ســوا ًء
ـؤم القـ َ
اهلل ( :يـ ُّ
فأقدمهــم هجــر ًة ،فــإن
السـ َّن ِة ســواء
ُ
بالسـ َّنة ،فــإن كانــوا يف ُّ
فأع َل ُمهــم ُّ

ـل الرجـ َ
فأقدمهــم ِسـ ً
ـن الرجـ ُ
ـل يف
كانــوا يف اهلجــرة ســوا ًء
ـلم ،وال َيؤُ َّمـ َّ
ُ
ـه عــى َتك ِر َمتِـ ِ
قعــد يف بيتـ ِ
ِ
ـه إال بإذنــه)(.)2
سـ
ـلطانه وال َي ُ
من أ َّم قو ًما يكرهونه:

ٌ
(ثالثــة
عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا عــن رســول اهلل  قــال:

َ
ٌ
رجــل َّأم قو ًمــا وهــم لــه
را:
رفــع صالهتــم
ال ُت ُ
فــوق رؤوســهم شــ ً
وزوجهــا عليهــا سـ ِ
ـاخ ٌط ،والعبــدُ اآلبِــق)(.)3
كارهــون ،وامــرأ ًة باتــت
ُ
الراتــب) :هــو اإلمــام الدائــم للمســجد ،س ـواء كان معينًــا مــن الدولــة أو جهــة مــا
(( )1اإلمــام َّ
أو توافــق النــاس علــى أن يصلــي هبــم واعتــادوا عليــه.
( )2أخرجه مسلم ( ،465/1برقم .)673
ِ
ِ
ِ
ـاما ،و(تَك ِرَمتــه) :الفــرش اخلــاص بصاحــب املنــزل الــذي
ـلما) :أقدمهــم إسـ ً
ومعــى( :فَأَقْ َد ُم ُهـ ْـم سـ ً
دائمــا.
جيلــس عليــه ً
( )3أخرجه ابن ماجه ( ،311/1برقم .)971
بد اآلبِق) :اهلارب من سيده ،اخلارج عن طاعته.
(الع ُ
ومعىنَ :
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من تصح إمامته:

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

واملســافر باملقيــم ،واملقيــم باملســافر ،واملفضــول بالفاضــل.

واخ ُتلــف يف إمامــة الصبــي املميــز يف الفــرض ،وإمامــة املتنفــل
ُ
واألحــوط عــدم تقديمهــا.
باملفــرض،
إمامة الفاسق واملبتدع:

األصـ ُ
أن َّ
ـل َّ
كل َمــن صحــت صالتــه لنفســه صحــت صالتــه لغــره،
حتــى وإن كان صاحــب معصيــة ،لكــن تكــره الصــاة خلــف الفاســق
واملبتــدع املجاهــر أو املشــتهر بذلــك ،وال يســوغ تعيينُهــا إما َمــن

راتبــن.

االستخالف:

هو :أن ُي َقدِّ م اإلمام غريه ليتم الصالة باملأمومني.

إذا حــدث لإلمــام وهــو يف الصــاة عــذر يمنعــه مــن االســتمرار يف

الصــاة :فلــه أن يســتخلف غــره ،ليكمــل الصــاة باملأمومــن ،كــا
حصــل مــع عمــر بــن اخلطــاب  حــن ُطعــن.
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استحباب ختفيف اإلمام للصالة:

َّ
صــى
حلديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل  قــال( :إذا

ـم الضعيـ َ
ـاس َفل ُيخ ِّفــف؛ فـ َّ
أحدُ كــم للنـ ِ
ري،
ـقيم ،والكب َ
والسـ َ
ـإن منهـ َ
ـفَّ ،
ـى أحدُ كــم ِ
وإذا صـ َّ
ـول مــا شــاء)(.)1
لنفســه َفل ُيطـ ِّ

ومــن ذلــك ختفيــف الصــاة يف املســاجد أو املصليــات التــي تقــع

عــى طــرق الســفر واملطــارات ،أو يف أماكــن العمــل ،أو يف األســواق،
وغريهــا.

يســتحب إطالــة اإلمــام الركعــة األوىل ،وينبغــي لــه انتظــار مــن أحــس
بــه داخـ ً
ـا ليــدرك الركعــة بــا ال يشــقّ عــى املأمومــن.

ويســتحب التفــات اإلمــام نحــو املأمومــن بعــد الســام :لفعــل
النبــي .

( )1أخرجه البخاري ( ،114/2برقم  ،)703ومسلم ( ،341/1برقم .)476
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أحكام املأموم:
وجوب متابعة اإلمام وحتريم مسابقته:

جتــب متابعــة اإلمــام ،وحتــرم مســابقته :حلديــث أيب هريــرة  ،عــن
ـم بــه ،فال ختتلفــوا عليــه،
النبــي  أنــه قــال( :إ َّنــا ُجعــل اإلمــام لِ ُيؤ َتـ َّ
فــإذا َ
ـمع اهلل ِلــن َحــدَ ه ،فقولــوا :ربنــا
ـع ،فاركعــوا ،وإذا قــالَ :سـ َ
ركـ َ

()1
كــر
لــك احلمــد ،وإذا َس َ
ــجدَ فاســجدوا)  ،ويف روايــة( :فــإذا َّ َ
ـع فاركعــوا ،وال تركعــوا
ـر ،وإذا ركـ َ
ـروا ،وال ُتك ِّــروا حتــى ُيكـ ِّ
فكـ ِّ

حتــى يركــع)(.)2

تنبيه املأموم لإلمام:

ٍ
ركعة،
تعمــده كزيــادة
يكــون تنبيــه اإلمــام واج ًبــا :فيــا ُيبطــل َّ
الصــاة ُّ
ََ
ـن َ ْ
لن ـ ًا ( )3يغــر املعنى.
أو لـ َ
ـوت كــا ً
ـام أن يقــرأ
ـي اإلمـ ُ
ال ،كــا لــو نـ َ
ـتحبا :فيــا يفـ ّ
ويكــون مسـ ًّ

ســورة بعــد الفاحتــة.

وال ُيــرع تنبيهــه :إذا تــرك ســ َّنة مــن ســنن الصــاة التــي ال تؤثــر

عــى هيئتها،كجلســة االســراحة ورفــع اليديــن أثنــاء التكبــرات.
( )1أخرجه البخاري ( ،145/1برقم  ،)722ومسلم ( ،311/1برقم .)417
( )2أخرجه أبو داود ( ،451/1برقم .)603
( )3اللَّحن هو اخلطأ يف القراءة.
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صفة التنبيه:

إذا أخطــأ اإلمــام بفعــلٍ مــن أفعــال الصــاة :يسـ ِّبح الرجــال ،وتص ّفق

النســاء بــرب إحــدى اليديــن عــى األخــرى لينتبــه اإلمام.
صالة املنفرد خلف الصف:

أ -إذا دخــل املســجد لصــاة اجلامعــة فعليــه الوقــوف يف صــف

املصلــن إذا وجــد فيــه مكانـ ًا؛ حلديــث وابِصـ َة ّ :
(أن رســول اهلل 

رأى رجـ ً
ـا ُيصــي خلـ َ
ـف الصـ ِّ
ـف وحــدَ ه ،فأمــره أن ُيعيــد) ( ،)1فــإن مل
جيــد مكا ًنــا يف الصــف فصـ ّ
ـى خلــف الصـ ّ
ـف فصال ُتــه صحيحــة.

ـر قبــل أن
ب -إذا دخــل املصــي املســجد ووجــد اإلمـ َ
ـام ً
راكعــا ،فكـ ّ

يصــل للصــف وركــع ،ثــم تقــدم فدخــل يف الصــف :فتصــح صالتــه.
تسوية الصفوف وسدّ ُ
الفرج:

تســوية الصفــوف واجبــة ،ويســتحب لإلمــام األمــر بذلــك ،كقــول:

تراصــوا ،واعتدلــوا ،وســووا صفوفكــم؛ لثبــوت ذلــك عــن النبــي .
الرتغيب يف الصف األول وميامن الصفوف:

علــم
عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل  قــال( :لــو َي ُ
النــاس مــا يف الن ِ
ِ
ِّ
األول ثــم مل جيــدوا إال أن َيســ َت ِهموا
والصــف
ِّــداء
ُ
( )1أخرجه أبو داود ( ،18/2برقم .)682
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عليــه الس ـتَهموا ،ولــو يعلمـ َ
ـون مــا يف ال َّتهج ـ ِ
ر الس ـ َت َبقوا إليــه ،ولــو
والصبــح َ
العت ََم ِ
َ
أل ُ
بــوا)(.)1
يعلمــون مــا يف َ
ــة ُّ
توهــا ولــو َح ً

وعــن عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت :قــال رســول اهلل َّ :
(إن اهلل
صلــون عــى َم ِ
َ
ــن الصفــوف)(.)2
كتــه ُي
ومالئِ ُ
يام ُ
التبليغ خلف اإلمام:

يســتحب ال َّتبليــغ خلــف اإلمــام للحاجــة كعــدم بلــوغ صــوت اإلمــام

للمأمومــن ،وذلــك برفــع الصــوت يف التكبــر «قــول :اهلل أكــر»،
والتحميــد «قــول :ربنــا ولــك احلمــد» ،والســام؛ ليعلــم املأمومــون

البعيــدون بانتقــاالت اإلمــام وانتهــاء صالتــه ،وال ُيــرع التبليــغ يف

القــراءة.

أحكام صالة املسبوق:

املسبوق هو :من فاتته ركعة فأكثر مع اإلمام.
األحكام املتع ّلقة باملسبوق:

َ
ُ
كــر تكبــرة اإلحــرام،
املســبوق
 -1إذا أراد
الدخــول يف الصــاةَّ ،

( )1أخرجه البخاري ( ،27/2برقم  ، )615و مسلم ( ،325/1برقم .)437
ومعىن( :يَ ْستَ ِه ُموا) :يقرتعوا ،و(التـَّْه ِج ِري) :التبكري ،و(الْ َعتَ َم ِة) :صالة العشاء.

( )2أخرجه أبو داود ( ،253/1برقم  ،)676وابن ماجه ( ،321/1برقم .)1005
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جالســا أم قائــ ًا.
راكعــا أم ســاجدً ا أم
والتحــق باإلمــام ،ســواء كان ً
ً
الركعة.
 -2إذا أدرك اإلمام يف الركوع فقد أدرك ّ

 -3إذا خت ّلــف املســبوق بركعــة أو أكثــر ،فإ ّنــه يتبــع إمامــه فيــا بقــي
ـم يــأيت بــا فاتــه بعــد ســام إمامــه ِمــن الصــاة.
مــن ّ
الصالة،ثـ ّ

مسائل متفرقة يف صالة اجلامعة:
علو اإلمام أو املأموم:

ُيكــره أن يقــف اإلمــام أعــى مــن املأمــوم ،فــإن كان ذلــك لغــرض

مثــل :تعليــم الصــاة ،أو لضيــق املــكان ،أو غــر ذلــك ،فإنــه
ال كراهــة حينئــذ ،و ُيعفــى عــن االرتفــاع اليســر ،وكــذا ال كراهــة إذا

ره مــن املأمومــن.
كان مــع اإلمــام غــ ُ

أمــا علــو املأمومــن :فجائــز ،لــورود ذلــك عــن بعــض الصحابــة؛
وعــى هــذا جيــوز أن يصــي النــاس يف طوابــق املســجد العليــا بــرط

عــدم التقــدم عــى اإلمــام.

اقتداء املأموم باإلمام مع احلائِلِ بينهام:

جيــوز اقتــداء املأمــوم باإلمــام وبينهــا حائــل ِمــن جــدار ،أو نحــوه إذا
ـم حركاتــه يف الصــاة برؤيــة أو ســاع ،وقــد ورد عــن عائشــة ريض
َع ِلـ َ
ـاس يأ ّمتــون بــه ِمــن
اهلل عنهــا قالــت( :صــى النبــي  يف ُحجــريت ،والنـ ُ
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وراء ُ
احلجــرةُ ،يصلــون بِصالتــه)(. )1
موقف املأمومني يف الصالة:

خيتلف موقف املأمومني بحسب عددهم وجنسهم ،كام ييل:
 -1موقف الواحد واالثنني فصاعدً ا من اإلمام:

الواحد عن يمني اإلمام ،واالثنني فصاعدً ا خلفه.

 -2موقف املرأة من الصفوف:

إذا حــرت املــرأة اجلامعــة وقفــت خلــف الرجــال ،ســواء كانــت
وحدهــا أو مــع غريهــا مــن النســاء.

 -3موقف الصبيان والنساء من الرجال:

يقف الرجال أو ً
ال ،ويليهم الصبيان ،ثم النساء.

وهذا الرتتيب 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:

ً
مقابل لوسط الصف.
يستحب وقوف اإلمام
( )1أخرجه أمحد ( ،16/40برقم .)24016
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إمامة النساء:

تصح باتفاق الفقهاء.
إمامة املرأة للرجال :ال ّ

ـطهن ،كــا ورد ذلــك عــن
وأمــا إمامتهــا للنســاء :فجائــزة ،وتقــف وسـ ّ

بعــض الصحابيــات ريض اهلل عنهــن.

69

صالة اجلمعة

صالة المسلم

تعريفها:

صالة اجلمعة

هــي :صــا ٌة جهريـ ٌـة مسـ ٌ
ـبوقة بخطبتــنُ ،تصـ ّ
ـى يف وقــت صــاة ظهــر
يــوم اجلمعــة.

حكمها ،ومنـزلتها يف الدين:

ٌ
واجبة عىل َمن حت َّققت فيه رشوطها.
َ ُّ َ
َّ
َ
ويـ ُّ
آم ُنــوا إ ِ َذا ُنــو ِد َي لِلص َلة ِ
ـدل لذلــك قولــه تعاىل{ :يــا َأيهــا َّالِيــن َ
ـم خـ ٌ
ـوم ال ُمعـ ِة فاســع ْوا إل ِذكــر الل َوذ ُروا ْ َ
ْ َ ْ
ْ
ـر
ِمــن يـ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ َّ ِ َ
كـ َ ْ
اليــع َذل ِ ُ
َْ
ُ
ْ
ْ
ـون} [اجلمعة.]9 :
َل ُ
كــم إ ِ ْن ُك ْن ُتــم َت ْع َلمـ َ
َّ
أقــوام عــن
ــن
وحــذر الرســول  مــن تركهــا ،فقــالَ ( :ل َين َت ِه َ َّ
ٌ
َو ِ
اجل ُمعـ ِ
دع ِهــم ُ
ـن مــن
ـن اهلل عــى قلوهبــم ،ثــم َليكو َنـ َّ
ـات أو ل َيختِمـ َّ
الغافلــن)(.)1

رشوط صالة اجلمعة:
رشوط وجوهبا:

جتب صالة اجلمعة عىل املسلم:
( )1أخرجه مسلم ( ،591/2برقم  :)865من حديث عبد هللا بن عمر ،وأاب هريرة .
(و ْد ِع ِه ْم) أي تركهم.
ومعىنَ :
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 -1املك َّلف ،وهو العاقل البالغ.

 -2الذكر.

 -3احلر غري اململوك.

 -4املستوطن غري املسافر.

فأمــا املجنــون :فال جتــب عليــه صــاة اجلمعــة ،وال تصــح منــه لــو
َّ

أداهــا؛ لعــدم العقــل.

املميــز ،واملــرأة ،واململــوك ،واملســافر :فال جتــب عليهــم
َّ
وأمــا الصغــر ّ

صحــت منهم،
ـرا ،فــإن صلوهــا مجعــة َّ
صــاة اجلمعــة ،و ُيص ّلوهنــا ظهـ ً

وســقطت عنهــم صــاة الظهر.
رشوط صحتها:

ُيشــرط لصحــة صــاة اجلمعــة مــا ُيشــرط لصحــة الصالة ،ويشــرط

فيهــا أيض ًا:

 -1تقدّ م خطبتني.

 -2أن تكــون يف الوقــت ،فال تصــح قبلــه وال بعــده ،وهــو وقــت
ّ
صــى قبــل الــزوال،
صــاة الظهــر ،وأجــاز بعــض العلــاء أن ُت
ُ
واألحــوط أن ال ُتصــى إال بعــد الــزوال.
 -3وجــود العــدد ِمــن أهــل وجوهبــا ،واختلــف يف ذلــك فقيــل:
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أربعــن ،وقيــل :اثنــي عــر ،وقيــل ثالثــة ،وقيــل غــر ذلــك ،ولعـ ّ
ـل
األقــرب أهنــا تصــح بأقــل عــدد يطلــق عليــه اســم مجاعــة ،وهــو اثنــان

ســوى اإلمــام.
تعدّ د اجلمعة:

ال جيــوز تعــدّ د اجلمعــة يف البلــد الواحــد يف أكثــر ِمــن مــكان بغــر

وجــد ســبب لذلــك كضيــق املســجد ،أو ُبعــده ،أو وجــود
عــذر ،فــإن ُ

فتنــة يف صالهتــا يف مــكان واحــد فال بــأس .و َمــن صــى اجلمعــة يف
بلـ ٍ
ـد تعــدّ دت فيــه اجلمعــة فليــس عليــه إعــادة الظهــر.

واألرجــح َّ
أن تقليــل اجلمــع وال َّتجمــع أمــر مطلــوب مســتحب ،لكــن

تعــدد اجلمــع ال يــؤدي لبطــان املتأخــر منهــا.
خطبتا اجلمعة:

مهــا خطبتــان خيطبهــا اإلمــامِ ،
يعــظ فيهــا املصلــن ،ويع ّلمهــم مــا
ينفعهــم ،و ُي ّ
ـوي إيامهنــم ،ويعينهــم
ذكرهــم بــا يشــحذ مهمهــم ،ويقـ ّ
متســكهم بدينهــم.
عــى ّ

وذكــر أهــل العلــم عــد ًدا مــن أحــكام خطبتــي اجلمعــة ،وإن اختلفــت
عباراهتــم فيهــا مــا بــن ســنة وواجــب وغــره ،وهــي كــا يــي:

 -1التســليم عــى املصلــن إذا َصعــد عــى املنــر ،لفعــل الرســول
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صــى اهلل عليــه وســلم ذلــك.

جلــس اإلمــام عــى املنــر ،وهــذا األذان هــو األذان
 -2األذان إذا
َ

الثــاين يــوم اجلمعــة.

 -3استقبال املأمومني لإلمام.

 -4القيــام للخطبتــن واجللــوس بينهــا جلســة خفيفــة ،لفعــل

الرســول صــى اهلل عليــه وســلم.

 -5اشــتامل اخلطبــة عــى محــد اهلل تعــاىل والثنــاء عليــه ،والصــاة عــى

رســول اهلل  واملوعظــة:

فعــن عــن جابــر  قــال :كان رســول اهلل  خيطــب النــاس ،حيمــد
اهلل ويثنــي عليــه بــا هــو أهلــه ،ثــم يقــولَ ( :مــن َيـ ِ
ـد ِه اهلل فال ُم ِضـ َّ
ـل

لــه ،و َمــن ُي ِ
ضلــل فال َه ِ
ِ
كتــاب اهلل) ،ويف
احلديــث
ر
ُ
ــادي لــه ،وخــ ُ
ِ
ُ
(ويقــولَّ :أمــا بعــدَّ ،
ر
ر
روايــة:
احلديــث كتــاب اهلل ،وخــ َ
فــإن خــ َ

وكل بدعـ ٍ
دثاتــاَّ ،
ـدي حممــدُّ ،
ـة ضاللــة)(.)1
ورش األمــو ِر ُم ُ
اهلــديِ هـ ُ
 -6اشتامل اخلطبة عىل ذكر آيات قرآنية وأحاديث نبوية.
 -7رفع الصوت باخلطبة وتقصريها واالهتامم هبا:

ـمعت رسـ َ
ـول اهلل 
فعــن عــار بــن يــارس ريض اهلل عنهــا قــال( :سـ ُ
( )1أخرجه مسلم ( ،592/2برقم .)867
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ــة ِمــن ِفق ِه ِ
ِ
صــاة الرجــلِ ِ
ِ
َ
طبتــه َمئِ َّن ٌ
يقــولَّ :
ــه،
ــر ُخ
طــول
إن
وق َ َ
واقــروا ُ
ِ
اخلطبــةَّ ،
ســحرا)(،)1
البيــان
وإن مــن
فأطيلــوا الصــا َة
ُ
ً
واملقصــود :عــدم تطويلهــا بحيــث يشــق عــى النــاس ويتعبهــم.
القراءة يف صالة اجلمعة:

ورد يف األحاديث النبوية سنتان للقراءة يف صالة اجلمعة:

الركعــة الثّانيــة
الركعــة األوىل (ســورة اجلمعــة) ،ويف ّ
أن يقــرأ يف ّ
(ســورة املنافقــون) .

الركعــة األوىل (ســورة األعــى)،ويف الثانيــة( ســورة
أو أيقــرأ يف ّ
الغاشــية).

ما حيرم فعله أثناء صالة اجلمعة:

 -1االنشغال أثناء اخلطبة بالكالم أو غريه:

ـرا بمعــروف ،أو هن ًيــا عــن منكــر ،فعــن أيب هريــرة ريض
ولــو كان أمـ ً
لــت لِ
اهلل عنــه أن رســول َّ
صاحبــك ِ
َ
يــوم
الل  قــال( :إذا ُق َ
أنصــت َ
ُ
ـب فقــد لغــوت)(.)2
اجلمعــة واإلمـ ُ
ـام خيطـ ُ

وعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل ( :مــن َّ
توضـ َـأ
( )1أخرجه مسلم ( ،594/2برقم .)869
(مئِنَّةٌ) :عالمة.
ومعىنَ :
( )2أخرجه البخاري ( ،347/2برقم  ،)934ومسلم ( ،583/2برقم = .)851
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ـن الوضــو َء ،ثــم أتــى ُ
ـر لــه مــا
وأنصـ َ
فأحسـ َ
ـتمع َ
اجل ُمع ـ َة فاسـ َ
ـتُ :غ ِفـ َ
ِ
بينَــه وبــنَ ُ
ــس احلــى فقــد
اجل ُمعــة ،وزيــاد ُة
ثالثــة أيــام ،ومــن َم َّ

َل َغــا)(.)1

ـس لــه يف ُجعتِـ ِ
ـه تلــك
وقــد جــاء يف حديــث عــي ( :و َمــن َل َغــا فليـ َ

يشء)( ،)2يعنــي مــن األجــر.

أمــا اخلطيــب :فيجــوز لــه أن يتحــدث مــع املصلــن ،ويســأهلم ،وجيوز

هلــم أن جييبوه.

 -2ختطي املصيل رقاب املصلني:

َّ
فعــن عبــد اهلل بــن بــر  قــال :جــا َء رجـ ٌ
ـاب ال َّنـ ِ
ـاس
ـل
يتخطــى ِر َقـ َ
خيطــب فقــال لــه( :ا ِ ِ
اجل ُمعـ ِ
ـوم ُ
ـة والنبــي ُ 
ـت) ويف
جلــس َفقــد آ َذيـ َ
يـ َ
ـت)(.)3
روايــة (وآ َنيـ َ
ويستثنى من ذلك:

إذا أراد اإلمــام الوصــول للمنــر ،أو مــن كان بــن يديــه ُفرجــة ال يصل

إليهــا إال بالتخطــي ،ومــن يريــد الرجــوع إىل موضعــه الــذي قــام منــه،
ت) :اللغو هنا :الباطل ،أي وقع يف الباطل املنهي عنه.
= ومعىن( :لَغَ ْو َ
( )1أخرجه مسلم ( ،8/3برقم .)2025
( )2أخرجه أبو داود ( ،406/1برقم .)1053
ت) :أتخرت يف احلضور.
ومعىن( :آنـَْي َ
( )3أخرجــه أبــو داود ( ،453/1برقــم  ،)1120والنســائي ( ،103/3برقــم  ،)1399وابــن
ماجــه ( ،354/1برقــم  ،)1115وأمحــد ( ،188/4برقــم .)17710
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بــرط جتنــب إيــذاء الناس.

أحكام إدراك اجلمعة:

مــن أدرك ركعــة مــع اإلمــام :فهــو مــدرك هلــا ،وعليــه أن يضيــف

إليهــا أخــرى.

ومــن أدرك أقــل مــن ركعــة :فإنــه ال يكــون مـ ً
ـدركا للجمعــة ،ويصليها

ـرا عنــد مجهــور العلامء.
ظهـ ً

فعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل  قــالَ ( :مــن َ
أدرك ِمــن
اجل ُمعـ ِ
ُ
ـة َركع ـ ًة َفل ُيصـ َّ
ـل إليهــا أخــرى)(.)1
اجل ُم ِ
أدركــت ِمــن ُ
عــة َركعــ ًة
وقــال ابــن عمــر ريض اهلل عنــه« :إذا
َ
جلوســا َف َص ِّ
أربعــا»(.)2
َف َأ ِضــف إليهــا ُأخــرى ،فــإن أدركت َُهــم
ــل ً
ً

قضــاء اجلمعــة :صــاة اجلمعــة ال تقــى بالفــوات ،وإنّــا تصــى

ظهــرا.
ً

سنن صالة اجلمعة:

خصــه اهلل تعــاىل بفضائــل كثــرة ،وهــو
يــوم اجلمعــة يــوم عظيــمَّ ،

ٌ
ٌ
عظيمــة لالســتزادة مــن األجــر ،لــذا ُيســن يف يــوم اجلمعــة
فرصــة
( )1أخرجه ابن ماجه ( ،356/1برقم .)1121
( )2أخرجه البيهقي ( ،204/3برقم .)5529
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وصالهتــا ســنن كثــرة ،منهــا:

توض َ
اجل ُم ِ
يــوم ُ
 -1االغتســال حلديــثَ ( :مــن َّ
عمــت،
ــأ َ
عــة َفبِهــا ونِ َ

ومــن اغت ََس َ
(الغ ْس ُ
ــل فهــو أفضــل) ( ،)1وال َّتطيــب حلديــثُ :
يــوم
ــل َ
اجل ُم ِ
ُ
ــس طي ًبــا إن
عــة
ٌ
واجــب عــى كل ُمت َِلــم ،وأن َي ْســت ََّن وأن َي َم َّ
وجــد)(.)2

 -2قــراءة ســورة الكهــف ،حلديــثَ ( :مــن قـ َ
ـوم
ـرأ ســورة الكهــف يـ َ
اجل ُمعــة أضــا َء لــه مــن النــو ِر مــا بــنَ ُ
ُ
اجلمعتــن)(.)3
 -3اإلكثــار مــن الصــاة عــى الرســول  حلديــثَّ :
(إن ِمــن أفضــلِ
ِ
يــوم ُ
ُ
اجل ُمعــة :فيــه ُخ ِلــقَ آدم ،وفيــه ُقبِ َ
فخــة،
ــض ،وفيــه ال َّن
أيامكــم َ
ِ
الص ْع َق ُ
ــة ،فأكثِــروا عــ َّ
الصــاة فيــه؛ َّ
فــإن صال َت ُكــم
ي ِمــن
وفيــه َّ

معروضــة َع َ
ٌ
ــي) (.)4

 -4اإلكثــار مــن الدعــاء ليوافــق ســاعة اإلجابــة ،فعــن أيب هريــرة
فقــالِ :
اجل ُم ِ
يــوم ُ
َ
فيــه
عــة
ــر
َ
ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل َ ( :ذ َك َ

( )1أخرجــه أبــو داود ( ،139/1برقــم  ،)354والرتمــذي ( ،369/2برقــم  ،)497وابــن ماجــه
( ،347/1برقم  ،)1091وأمحد ( ،15/5برقم  :)20186من حديث مسرة بن جندب .
( )2أخرجه البخاري ( 300/1برقم  )840عن أيب سعيد .
( )3أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك ( ،399/2برقــم  ،)3392والبيهقــي يف الكــرى (،249/3
رجــح املوقــوف ،ويكــون لــه
برقــم  :)5792مــن حديــث أيب ســعيد  .ومــن أهــل احلديــث َمــن ّ
حكــم الرفــع.
( )4أخرجــه أبــو داود ( ،405/1برقــم  ،)1049والنســائي ( ،91/3برقــم  ،)1374وابــن ماجــه
( ،345/1برقــم  ،)1085وأمحــد ( ،8/4برقــم  :)16207مــن حديــث أوس بــن أوس .
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ـاعة ال ُي ِ
ـلم وهــو ُيصــي يسـ ُ
سـ ٌ
ـأل اهلل شــيئًا إال أعطــا ُه
واف ُقهــا عبــدٌ ُمسـ ٌ
إ َّيــاه) (.)1

 -5التبكــر يف الذهــاب لصــاة اجلمعــة ،عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنه
اجل ُمعـ ِ
ـوم ُ
ـة وقفــت املالئكـ ُ
قــال :قــال رســول اهلل ( :إذا َ
ـة عــى
كان يـ ُ

ـاب املسـ ِ
ـاألو َل ،و َم َثـ ُ
ـجد يكتبـ َ
بـ ِ
ـل ا ُمل َه ِّج ـ ِر َك َم َثــلِ الــذي
األو َل فـ َّ
ـون َّ
ُيــدي َبدَ َن ـ ًة ،ثــم كالــذي ُيــدي بقــر ًة ،ثــم َك ْب ًشــا ،ثــم دجاج ـ ًة ،ثــم
ـتمعون ِّ
َ
الذكــر)(.)2
ـم ويسـ
ـرج اإلمـ ُ
بيضـ ًة ،فــإذا َخـ َ
ـامَ :طـ َ
ـووا ُص ُح َف ُهـ ْ

( )1أخرجه البخاري ( ،348/2برقم  ،)935ومسلم ( ،583/2برقم .)852
( )2أخرجه البخاري ( ،292/2برقم  ،)881ومسلم ( ،582/2برقم .)850
ومعىن( :امل َه ِّج ِر) :التَّهجري هنا هو التَّبكري .و(البَ َدنة) :الناقة.
ُ
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آداب امليش إىل الصالة

()1

رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل للمســلم آدا ًبــا أثنــاء ذهابــه إىل صــاة
اجلامعــة ،ممــا جيعلــه مســتعدً ا هلــا ،وذلــك ِ
لع َظــم قــدر الصــاة؛ فتتهيــأ

بذلــك نفســه ملناجــاة ربــه وأداء هــذه العبــادة عــى أحســن اهليئــات،
ومــن هــذه اآلداب مــا يــي:

ً
أوال :تبكري اخلروج إىل املسجد:

وذلــك ليــدرك الصــاة يف الصــف األول ،وتكبــرة اإلحــرام مــع

اإلمــام ،فعــن عــن أيب هريــرة ّ :
أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه
ـاس مــا يف ال ِّنـ ِ
والصـ ِّ
األو ِل ،ثــم مل
ـداء َّ
ـم ال َّنـ ُ
ـف َّ
وســلم قــال( :لــو َيعلـ ُ

يــدُ وا إِال أن َيسـ َت ِه ُموا عليـ ِ
ـون مــا يف ال َّت ِ
َِ
السـت ََه ُموا ،ولــو يعلمـ َ
هجـ ِ
ر
ـه ْ
العت ََمـ ِ
ـح ،أل َت ُ َ
وهــا ولــو
والصبـ ِ
الس ـ َت َب ُقوا إِليــه ،ولــو يعلمــون مــا يف َ
ـة ُّ
بــوا)(.)2
َح ً

ثاني ًا :الذهاب إىل الصالة عىل طهارة:

ويــدل عــى اســتحباب ذلــك حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه :أن

ــر يف بيتــه ،ثــم
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــالَ ( :مــن َت َّ
طه َ
(( )1حممد بالل غنام).
( )2أخرجه البخاري ( ،126/2برقم  ،)615ومسلم ( ،325/1برقم .)437
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بيــوت اهلل لِ
ِ
ٍ
َ
ِ
فرائــض اهلل،
يقــي فريضــ ًة مــن
بيــت مــن
َمشــى إىل
كانــت ُخطو َتــا ُه إحدامهــا َ ُتـ ُّ
ـع درجـ ًة)(.)1
ـط خطيئـ ًة ،واألخــرى َترفـ ُ

ثالث ًا :احلرص عىل دعاء اخلروج من املنزل:

ومــن صيــغ دعــاء اخلــروج مــن املنــزل مــا ورد عــن أم ســلمة ريض
اهلل عنهــا :أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم كان إذا خــرج مــن بيتــه
ـوذ بـ َ
قــال( :بســم اهلل ،توكلــت عــى اهلل ،اللهــم إ َّنــا نعـ ُ
ـك مــن أن َنـ ِز َّل،
ـل ،أو َن ِ
أو ي َهـ َ
جهـ َ
أو َن ِضـ َّ
ـلُ ،
ـل علينــا)(.)2
ـم ،أو َن َ
ـم ،أو ُنظ َلـ َ
ظلـ َ

رابع ًا :امليش بسكينة ووقار وخشوع:

وذلــك حلديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه :أن رســول اهلل صــى اهلل عليه
ِ
وســلم قــال( :إذا َس ِ
ــمع ُتم اإلقامــ َةَ ،ف ُ
الصــاة وعليكــم
امشــوا إىل

بالسـ ِ
والوقــا ِر ،وال ُترسعــوا ،فــا أدرك ُتــم َف َص ُّلــوا ،ومــا فاتكــم
ـكينة َ
َّ
َف َأ ِ ُّتــوا)(.)3

خامس ًا :املقاربة بني اخلطا أثناء امليش:

ويف هــذا تكثــر للحســنات ورفعــة يف الدرجــات وحمــو للســيئات،

فعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه
( )1أخرجه مسلم ( ،462/1برقم .)666
( )2أخرجه الرتمذي ( ،490/5برقم .)3427
( )3أخرجه البخاري ( ،129/1برقم  ،)636ومسلم ( 421 /1برقم .)602
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ِ
اجلميــع تزيــدُ عــى صالتِ ِ
بيتــه ،وصال ُتــه يف
ــه يف
وســلم( :صــا ُة
ِ
ـإن أحدَ كــم إذا ّ َ َ
ُسـ ِ
ـن درجــة ،فـ َّ
ـن،
حسـ َ
مخســا وعرشيـ َ
توضــأ َفأ َ
ـوق ِهً ،
وأتــى املســجدَ  ،ال يريــدُ إال الصــاةّ ،مل َيـ ُ
ـه اهلل
ـط ُخطــو ًة إال َر َفعـ ُ
وحـ َّ
ـل املســجدَ  ،وإذا دخـ َ
ـط عنــه خطيئـ ًة ،حتــى يدخـ َ
ـل
هبــا درجـ ًةَ ،
ٍ
صــاة مــا كانــت َتبِ ُســه ،و ُتصــي -يعنــي عليــه
املســجدَ  ،كان يف
ــه الــذي يصــي فيــه :اللهــم ا ِ ِ
جملس ِ
دام يف ِ
غفــر لــه،
املالئكــة -مــا َ
اللهــم ارمحــه ،مــا مل ُيـ ِ
ـدث فيــه)(.)1

سادس ًا :قول ذكر الوارد أثناء امليش للصالة:

وهــو الــوارد يف حديــث عبــد اهلل بــن عبــاس ريض اهلل عنهــا ،وفيــه ّ
أن

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم خــرج إىل الصــاة وهــو يقــول( :اللهــم

نــورا،
نــورا ،واجعــل يف ســمعي ً
نــورا ،ويف لســاين ً
اجعــل يف قلبــي ً
ـورا،
ـورا ،ومــن أمامي نـ ً
ـورا ،واجعــل مــن خلفــي نـ ً
واجعــل يف بــري نـ ً

ـورا)(.)2
ـورا ،اللهــم أعطنــي نـ ً
ـورا ،ومــن حتتــي نـ ً
واجعــل مــن فوقــي نـ ً

سابع ًا :عدم تشبيك األصابع:

وذلــك ألن املــايش إىل الصــاة واملنتظــر هلــا هــو يف صــاة ،حلديــث

كعــب بــن عجــرة  :أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال:
( )1أخرجه البخاري ( ،103/1برقم  ،)477ومسلم ( 459 /1برقم .)649
( )2أخرجه البخاري ( )69 /8رقم ،)6316ومسلم ( ،530/1برقم .)763
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عامــدً ا إىل املسـ ِ
ـن وضــو َءه ،ثــم خــرج ِ
(إذا ّ
ـجد
توضــأ أحدُ كــم
فأحسـ َ
َ
ِ
ٍ
صــاة)(.)1
يديــه ،فإنــه يف
كن
فال ُي َشــ ِّب َّ

ثامن ًا :تقديم الرجل اليمنى عند دخول املسجد ،واليرسى
عند اخلروج:

فــإذا أراد املصــي الدخــول للمســجد قــدم رجلــه اليمنــى ،وقــال« :اللهم

افتــح يل أبــواب رمحتــك» ،وإذا أراد اخلــروج؛ قــدم رجلــه اليــرى،

وقــال« :اللهــم إين أســألك مــن فضلــك» ،وذلــك حلديــث النبــي  قال:

(إِذا دخـ َ
محتــك ،وإذا
ـم افتــح يل أبواب ر َ
ـل أحدُ كــم املســجدَ َ ،فل َي ُقــل :اللهـ َّ
ـم إين أســأ ُل َك مــن فضلــك)(.)2
خــرج ،فليقــل :اللهـ َّ

تاسع ًا :صالة ركعتني حتية املسجد:

فــإذا دخــل املســجد ُشع لــه أن يصــي ركعتــن قبــل جلوســه؛ حلديث

أيب قتــادة  :أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال( :إذا دخـ َ
ـل أحدُ كم
ـع َركعتــن)(.)3
املســجدَ فال جيلــس حتــى يركـ َ

( )1أخرجه أبو داود ( ،154/1برقم  ،)562والرتمذي ( ،228/2برقم .)386
( )2أخرجه مسلم ( ،494/1برقم  )713من حديث أيب ُحيد أو أيب أسيد .
( )3أخرجه البخاري ( ،57/2برقم  ،)1171ومسلم ( ،495/1برقم . :)714
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عارش ًا :اإلكثار من ذكر اهلل:

يســتحب ملــن ينتظــر الصــاة أن ُيكثــر مــن ذكــر اهلل والدعــاء وجتنــب

العبــث وإضاعــة الوقــت باحلديــث مــع اآلخريــن ونحــو ذلــك؛ ألن
ِ
ـر ســابق ًا.
املنتظــر للصــاة هــو يف صــاة كــا مـ ّ

األعذار املبيحة للتخلف عن صالة
اجلمعة واجلامعة

صالة المسلم

األعذار املبيحة للتخلف عن صالة اجلمعة
واجلامعة

ً
أوال :األعذار العامة:

وهي أحوال تتعلق بعامة الناس يف البلد ،وهي:

 -1املطر الشّ ديد :ا ّلذي يشقّ معه اخلروج للجامعة.

الريح الشّ ديدة.
ّ -2

 -3الربد الشّ ديد لي ً
احلر الشّ ديد.
ال أو ً
هنارا ،وكذلك ّ

واملــراد بــكل ذلــك :احلــد ا ّلــذي خيــرج ع ـ ّا ألفــه ال ّنــاس ،وتوجــد
معــه املشــقة.

 -4الوحل الشّ ديد ا ّلذي ُيتأ ّذى به.

ّ -5
الظلمــة الشّ ــديدة :بحيــث ال يبــر طري َقــه إىل املســجد ،وخيشــى

عــى نفســه.

ويدخل يف هذه األعذار العامة:

كل مــا مــن شــأنه أن يمنــع النــاس مــن اخلــروج للصــاة :كالــزالزل،
أو احلرائــق ،أو انتشــار األوبئــة ،أو وجــود عــدو ال يمكــن ردعــه،

أو حيــوان مفــرس ال يمكــن القضــاء عليــه ،ونحــو ذلــك.
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دليل هذه األعذار العامة:

حديــث ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا :أ َّنــه قــال ملؤذنــه يف يــوم مطــر:
ـت أشــهدُ أن حممــدً ا رسـ ُ
ـي عــى الصــاة،
(إذا ُقلـ َ
ـول اهلل فال َت ُقــل حـ َّ
ُقــل :ص ُّلــوا يف بيوتكــم ،فـ َّ
ـه مــن هو
ـكأن النــاس اســتنكروا! قــالَ :فعلـ ُ
إن ُ
اجلمعــة َعز َمـ ُ
ـت أن ُأح ِر َجكــم َفتمشـ َ
ـر منــيَّ ،
ـون يف
ـة ،وإين كرهـ ُ
خـ ٌ

ِّ
الطــن والدَّ حـ ِ
ـض)(.)1

اخلاصة:
ثاني ًا :األعذار
ّ

 -1املــرض ا ّلــذي يشــقّ معــه اإلتيــان إىل املســجد .كاحلمــى الشــديدة،
أو الصــداع الشــديد،أما املــرض اليســر فال يمنــع مــن حضــور

اجلامعــة.

 -2اخلوف:

ملــا ورد عــن ابــن عبــاس قــال :قــال رســول اهلل َ ( :مــن َس ِ
ــم َع
النــدا َء فلــم َيأتِــه فال صــا َة لــه إال مــن ُعــذر)(.)2

( )1أخرجه البخاري ( ،306/1برقم  ،)859ومسلم ( ،485/1برقم .)699
(ع ْزَمـةٌ) :واجبــة ،فلــو تركــت املــؤذن يقــول حــي علــى الصــاة لبــادر مــن مسعــه إىل اجملــيء،
ومعــىَ :
َّحـ ِ
ـض) :الوحــل املســبب لالنـزالق والســقوط.
و(الد َ
( )2أخرجه ابن ماجه ( ،260/1برقم .)793
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أنواع اخلوف:

ـبع ،أو نحــو ذلــك
ـص ،أو سـ ٍ
 -اخلــوف عــى النفــس مــن عــد ٍو ،أو لـ ٍّ

ّممــا يؤذيــه يف نفســه.

ـص ،أو اخلــوف عــى
 -اخلــوف عــى املــال مــن ظــامل يرتبــص بــه أو لـ ّ

مــال غــره املؤمتــن عنــده للحفــاظ عليــه.

 -اخلــوف عــى األهــل مــن أن يصيبهــم مكــروه :وذلــك برتكهــم

مــع احلاجــة إىل القيــام برعايتهــم لوجــود مــرض ونحــوه ،أو خــوف
االعتــداء عليهــم.

َ
ـن ِ
ـر له َّ
زيد
أن ســعيدَ بـ َ
 وقــد ثبــت أ َّن ابــن عمــر ريض اهلل عنهــاَ « :ذكـ َـن ُنفيــل -وكان بدر ًيــاَ -م ـ ِر َ
ـن َعمــرو بـ ِ
بـ ِ
ض يف يــوم ُجعــةَ ،ف َر ِكــب

اجل ُمعــة ،و َتـ َ
ـرك ُ
ـال النهــار واقرتبــت ُ
إليــه بعــد أن َتعـ َ
اجل ُمعــة»(.)1

 -ويدخــل فيــا ســبق :األطبــاء ،واملســعفون يف املستشــفيات أو عــى

الطــرق ،ورجــال األمــن واحلــراس ،واجلنــود ،ونحوهــم.

مقــر عملهــم فيجــب
ثــم إن كانــوا يســتطيعون الصــاة مجاعــ ًة يف
ِّ

عليهــم ،وإال جــاز هلــم أن يصلــوا فــرادى.

 -3حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه.
( )1أخرجه البخاري ( ،1466/4برقم .)3769
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 -4مدافعة أحد األخبثني :البول والغائط.

 -5أكل ذي رائحــة كرهيــة ،كالبصــل والثــوم ،إذا تعـ ّ
ـذر زوال رائحتــه،

حلديــث جابــر بــن عبــد اهلل ريض

ــن ال َّنبِــي  قــالَ ( :مــن َأ َ
اهلل عنهــاَ ،ع ِ
كل ِمــن هــذه ال َبق َلــ َة الثّــو ِم
والثــوم ُ
َ
ــر ًة مــن َأ َ
ــر َ
ــن
البصــل
كل
قر َب َّ
َ
اث -فال َي َ
والك َّ
وقــال َم َِّ
َّ
َّ
مســجدنا َّ
يتــأذى منــه بنــو آدم) (.)1
تتــأذى ممــا
فــإن املالئكــ َة

ويدخــل يف ذلــك مــن كانــت مهنتــه هلــا رائحــة مؤذيــة ،إال إن كان هلــم

مســجد أو مصــى خــاص هبــم ،أو اســتطاعوا التخفيــف مــن تلــك
الرائحــة بغســل آثارهــا ،أو لبــس مالبــس فوقهــا.

ومثــل ذلــك :مــن كان بــه مــرض يتــأ ّذى بــه ال ّنــاس ،كاألمــراض

املعديــة.

 -6العــري؛ فمــن كان ال جيــد مــا يســر بــه عورتــه فال جيــب عليــه
اخلــروج إىل اجلامعــة.

 -7العمى إذا شقّ عليه وخاف األذى أو اخلطر.
السفر:
 -8إرادة ّ

تأهــب للســفر وخيشــى إن حــر اجلامعــة أن يفوتــه الســفر مــع
مــن ّ
( )1أخرجه البخاري ( ،292/1برقم  ،)816ومسلم ( ،79/2برقم .)1280
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رفقتــه أو أن تفوتــه الطائــرة فيبــاح لــه ال ّتخ ّلــف عــن اجلامعة،ومثــل

ذلــك :انتظــار موعــد الباخــرة أو القطــار ونحــوه.
 -9غلبة ال ّنعاس وال ّنوم:

فمــن غلبــه النعــاس وخــي النــوم قبــل الصــاة إذا انتظرهــا ،فيصــي
والصــاة مجاعـ ًة.
الصــر ّ
وحــده وال ينتظــر اجلامعــة ،واألفضــل ّ

ضابط التخلف عن اجلمع واجلامعة:
1 .أن يكون العذر حقيق ًيا.

2 .أال يمكن دفع هذا العذر أو تأجيله إال برضر.

صالة أهل األعذار
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صالة أهل األعذار

األعذار املؤثرة يف هيئة الصالة هي :السفر واخلوف واملرض.

صـالة املـسافر

َر ّخص اهلل للمسافر يف صالته رخصتني :القرص واجلمع.

وقــد ع ّلــق اهلل ســبحانه األحــكام بالســفر ،ومل حيــدّ يف ذلــك حــدّ ًا،
فيتنــاول َّ
ـفرا ممــا حيتــاج صاح ُبــه
كل مــا كان يف ُعــرف النــاس سـ ً
ـزود ونحوه،فلــو خــرج إىل بلــدة قريبــة،أو إىل نزهــة
إىل ّ
تأهــب وتـ ّ

ـفرا يف عــرف النــاس فليــس بســفر
خــارج بلدتــه ومل ُيعــدَّ ذلــك سـ ً

ُتقــر فيــه الصــاة ،ولــو طالــت مســافته (.)1

فأما القرص:

تــؤدى الصلــوات الرباعيــة :الظهــر والعــر والعشــاء،
فهــو أن
َّ
ركعتــن بــد ً
{وإِ َذا َ َ
ــم ِف
ال مــن أربــع ،والدليــل قولــه تعــاىلَ :
ض ْب ُت ْ
َْ
ال ْر ِ
الص َل ِة}[النســاء.]101:
ـاح َأ ْن َت ْقـ ُ ُ
ـروا ِم َن َّ
ـم ُج َنـ ٌ
ض َف َل ْيـ َ
ـس َع َل ْي ُكـ ْ

ومعنــى رضبتــم يف األرض :ســافرتم.

إمجاعا.
وال ُتقرص صالة الفجر ،وال صالة املغرب
ً
ميل(وتســاوي تقريبًــا 80كــم)؛ لــورود آاثر عــن
( )1وحـ ّدده كثــرٌ مــن أهــل العلــم بثمانيــة وأربعــن ً
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 ٍ
ببلد:

إذا وصــل املســافر إىل بلــد ونــوى اإلقامــة هبــا أربعــة أيــام فأكثــر فإنــه

مقيــم ،وليــس لــه القــر ،وأمــا إن نــوى اإلقامــة أقــل مــن أربعــة

أيــام ،أو كان ال يعلــم مــد َة بقائــه فيهــا فإنــه يقــر حتــى يرجــع
أو ينــوي اإلقامــة.
أحكام أخرى:

 من دخل عليه وقت الصالة ثم سافر فاألحوط أن يتمها.مسافرا ثم أقام :فإنه يصيل ً
متم.
 من كانً

 -إن اقتــدى مســافر بمقيــم :فيجــب عليــه أن يتابعــه يف اإلمتــام،

وال جيــوز لــه القــر ،حتــى لــو كان مســبو ًقا.

ــم املقيــم
 -أمــا لــو اقتــدى مقيــم بمســافر :فيقــر املســافر ،و ُيتِ ّ

صالتــه بعــد ســام اإلمــام.
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وأما اجلمع:

وهو أداء صالتني يف وقت إحدامها.

فعــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا قــالَ :
ــع
(كان رســول اهلل َ ي َم ُ
بــن صـ ِ
رَ ،
ـاة الظه ـ ِر والعـ ِ
ـر ،إذا كان عــى َظه ـ ِر س ـ ٍ
ـع بــن
ويمـ ُ

ِ
املغــرب والعشــاء) (.)1
أنواع اجلمع:

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

 مجع تأخري ،بأن يؤخر الصالة املتقدمة إىل وقت الثانية.الصلوات التي جيمع بينها:

الظهــر مــع العــر ،واملغــرب مــع العشــاء .فال جيمــع الصبــح مــع

مــا قبلــه أو بعــده ،كــا ال جيمــع بــن العــر واملغــرب.
رشوط اجلمع:

 -1الرتتيب بينهام.

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

( )1أخرجه البخاري ( ،373/1برقم .)1056
مسافرا.
(علَى ظَ ْه ِر َس ْي) :أي
ومعىنَ :
ً
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يكون بينهام وقت طويل.

 -3وجود العذر املبيح للجمع.

كثري من أهل العلم ني َة اجلمع عند الرشوع يف األوىل يف مجع
ويشرتط ٌ
التقديم ،فينبغي احلرص عليها ،وأما مجع التأخري فيجب أن ينويه يف

وقت األوىل؛ ّ
ألن تأخري الصالة عن وقتها بغري عذر ال جيوز.
مجع صالة اجلمعة مع العرص للمسافر أو يف مطر:

ذهب بعض أهل العلم إىل جوازه ،وهو ٌ
قول وجيه.
األسباب املبيحة للجمع:

السفر املبيح للقرص ،واملطر ،والوحل ،والريح الشديدة الباردة،

واملرض ،واملشقة الشديدة.
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معناها :

صـالة اخلـوف

تؤدى يف حال اخلوف من العدو.
الصالة التي َّ

حاالهتا:
احلالة األوىل:

حالة املرابطة واحلراسة وعدم التحام القتال ،وهلا كيفيتان:
الكيفية األوىل:

إذا كان العــدو يف جهــة القبلــة :فــإذا أراد اجلنــود أن يصلــوا مجاعــة،
مجيعــا ويرفــع
فريتبهــم اإلمــام صفو ًفــا ويصــي هبــم ،ويركــع هبــم ً

مجيعــا ،فــإذا ســجد فتســجد معــه الصفــوف التــي تليــه ،ويقــف
هبــم ً
الباقــون حيرســون ،فــإذا وقــف يف الركعــة الثانيــة :أ ّمتــت الصفــوف
اخللفيــة ركعتهــم ،ثــم تتقــدم الصفــوف املؤخــرة ،وتتأخــر الصفــوف

املقدّ مــة ،فيصــي الثانيــة فريكــع ويرفــع هبــم مجيعــ ًا ،ثــم يســجد،

وتســجد معــه الصفــوف املقدّ مــة -وهــي التــي بقيــت واقفــة يف
الركعــة األوىل -وتبقــى الصفــوف اخللفيــة واقفــة للحراســة ،فــإذا
جلــس للتشــهد ثبــت قائ ـ ًا حتــى تتــم الصفــوف اخللفيــة ســجودها،
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فيتالحــق اجلميــع يف جلــوس التشــهد ،ويســلمون مجيعــ ًا.

وهذه الكيفية هي التي فعلها رسول اهلل  يف غزوة ُع ْس َف َ
ان.
الكيفية الثانية:

إذا كان العــدو يف غــر جهــة القبلــة وليســوا يف حــال التحــام القتــال،
فينقســم املصلــون إىل فرقتــن ،تقــف واحــدة يف وجــه العــدو حتــرس

املســلمني ،وتذهــب األخــرى مــع اإلمــام ،فيصــي اإلمــام هبــذه
الفرقــة الثانيــة ركعــة ،فــإذا قــام للثانيــة فإنــه يثبــت قائــ ًا ،ويطيــل

القــراءة ،وتفارقــه هــذه الفرقــة وتتــم الركعــة الثانيــة بانفــراد ،ثــم
يذهبــون للحراســة .ثــم تــأيت الفرقــة األوىل التــي كانــت يف احلراســة
فتقتــدي باإلمــام ،فيصــي هبــا اإلمــام الركعــة الثانيــة التــي هــي األوىل

جالســا وقامــوا فأمتــوا الركعــة
يف حقهــم ،فــإذا جلــس للتشــهد ثبــت
ً
الثانيــة ،ثــم حلقــوا بــه وهــو ال يــزال يف التشــهد ،فيســلم هبــم.

الرقاع.
وهذه الكيفية هي التي فعلها رسول اهلل  يف غزوة ذات ِّ
احلالة الثانية:

عندمــا يلتحــم القتــال مــع العــدو وتتداخــل الصفــوف ويشــتد
اخلــوف.

فال توجــد كيفيــة حمــددة للصــاة ،بــل يصــي كل منهــم عــى النحــو
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ا أو راك ًبــا ،ماش ـ ًيا أو واق ًفــا ،مســتقب ً
الــذي يســتطيع ،راج ـ ً
ال القبلــة
را
أو منحر ًفــا عنهــا ،ويركــع ويســجد بإيــاء ،أي بتحريــك رأســه مشـ ً

إىل الركــوع والســجود ،وجيعــل إيــاءه بالســجود أبلــغ مــن إيامئــه

بالركــوع .وإن أمكــن اقتــداء بعضهــم ببعــض وصالهتــم مجاعــة فهــو
أفضــل ،وإن اختلفــت جهاهتــم ،أو تقــدم املأمــوم عــى 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.

الصلوات املستحبة

صالة المسلم

الصلوات املستحبة

رشع اهلل تعــاىل عــد ًدا مــن الصلــوات املســتحبة التــي تزيــد مــن أجــر
قربــه مــن ربــه ،وجتــر النقــص احلاصــل يف الصلــوات
املســلم ،و ُت ِّ
املفروضــة ،ومــن أمههــا مــا يــي:

السنن املرتبطة بالصلوات املفروضة:
 -1حتية املسجد:

وهي :ركعتان يصليهام املسلم عند دخول املسجد قبل اجللوس.

عــن أيب قتــادة الســلمي ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل  قــال( :إذا
ن َ
َ
ريكــع ركعتــ ِ
قبــل أن جيلــس)(.)1
دخــل أحدُ كــم املســجدَ فل َ

وجيوز أن يصليهام يف أي وقت َد َخ َل فيه املسجد وإن كان وقت هني.

 -2السنن الراتبة:

ـوات مسـ ٌ
ـنونة ّ
مؤكــدة قبــل الصلــوات اخلمــس وبعدهــا،
وهــيّ :صلـ ٌ
ملرشوعيــة املواظبــة عليهــا.
ـميت بذلــك
سـ ّ
ّ
عدد ركعاهتا:

األقــرب َّأنــا اثنتــا عــرة ركعــ ًة؛ حلديــث أم حبيبــة ريض اهلل عنهــا
قالــت :ســمعت رســول اهلل  يقــول( :مــا ِمــن عبـ ٍ
ـلم ُيصــي
ـد مسـ ٍ
( )1أخرجه البخاري ( ،170/1برقم  ،)433ومسلم ( ،495/1برقم .)714
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ر فريضـ ٍ
هلل َّ
ـة ،إال بنــى اهلل لــه
كل يــو ٍم ثنتــي عــرة ركعـ ًة
ً
تطوعــا ،غـ َ
(أربعــا قبـ َ
ـل الظهــر ،وركعتـ ِ
ن بعدهــا،
بي ًتــا يف اجلنــة)( ،)1ويف روايــة:
ً
ِ
َ
العشــاء ،وركعتــ ِ
املغــرب ،وركعتــ ِ
وركعتــ ِ
ِ
قبــل
ن
ن بعــد
ن بعــد
ـاة الفجــر :صـ ِ
صـ ِ
ـاة َ
الغــداة)(.)2
 -3السنن غري ّ
املؤكدة:

وهي :أربع ركعات بعد الظهر ،وأربع قبل العرص ،وأربع بعد املغرب،
وركعتان بني كل أذان وإقامة ،وقد جاءت أحاديث عدة تدل عىل هذه
السنن وغريها ،ومل يكن النبي  يواظب عليها.

سنن غري مرتبطة بالصلوات املفروضة:
 -1صالة قيام الليل:

وقتها :من بعد صالة العشاء إىل الفجر.

َّ
أن رســول اهلل 
وأفضــل أوقاهتــا آخــر الليــل ،فعــن أيب هريــرة
ـة إىل سـ ِ
كل ليلـ ٍ
قــال( :ينـ ِز ُل ر ُّبنــا تبـ َ
ـارك وتعــاىل َّ
ـاء الدنيــا حــنَ يبقــى

ـث الليــلِ اآلخـ ِر ،فيقـ ُ
ُثلـ ُ
ـتجيب لــهَ ،من يســألني
ـولَ :مــن يدعوين فأسـ
ُ

( )1أخرجه مسلم ( ،503/1برقم .)728
( )2أخرجــه الرتمــذي ( ،538/1برقــم  ،)415والنســائي ( ،263/3برقــم  ،)1803وقــال
الرتمــذي :حســن صحيــح.
وصالة الغداة هي صالة الفجر ،والغداة وقت أول النهار.
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ُفأعطيــهَ ،مــن يسـ ِ
ـر لــه)(.)1
ـتغفرين فأغفـ َ

صفتهــا :ركعتــان ركعتــان؛ حلديــث عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل
َ
ٌ
رجــل النبــي  وهــو عــى املنــر :مــا تــرى يف
(ســأل
عنهــا قــال:
صــاة الليــل؟ قــال :مثنــى مثنــى ،فــإذا َخـ ِ
ـح صــى واحــد ًة،
الصبـ َ
ـي ّ
فأوتــرت لــه مــا صــى)(.)2
ُ
ويسن اجلهر فيها بالقراءة.

عــدد ركعاهتــا :ليــس هلــا عــدد حمــدد؛ حلديــث ابــن عمــر ريض اهلل
عنهــا الســابق.

 -2صالة الوتر:

حكمها:

ـم كصالتكم
ـس بِحتـ ٍ
ـر ليـ َ
ســنة مؤكــدة ،فعــن عــي  :أنــه قــال( :الوتـ ُ
ـن رســول اهلل  ،وقــالّ :
ـر ُيــب الوتــر،
املكتوبــة ،ولكــن سـ َّ
إن اهلل ِوتـ ٌ

فأوتــروا يا أهـ َ
ـل القــرآن)(.)3

( )1أخرجه البخاري ( ، 348/1برقم  )1094و مسلم ( ،512/1برقم .)758
( )2أخرجــه البخــاري ( ،24/2برقــم  ،)990ومســلم ( ،516/1برقــم  :)749مــن حديــث ابــن
عمــر رضــي هللا عنهمــا.
ٍ
احلتم هو الواجب.
ومعىن( :ليس حبتم)ُ :
( )3أخرجــه أبــو داود ( ، 557/2برقــم  ،)1416والرتمــذي ( ،576/1برقــم  ،)453والنســائي
( ،228/3برقــم  ،)1675وابــن ماجــه ( ،244/2برقــم  ،)1169واللفــظ للرتمــذي وابــن ماجــه،
وقــال الرتمــذي :حديــث حســن= .
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وقتها:

من بعد صالة العشاء إىل الفجر.

ويســتحب تعجيــل صــاة الوتــر أول الليــل ملــن خــي أن ال يســتيقظ

ره إىل آخــر
آخــره ،و َمــن ظــن أنــه يســتيقظ آخــره فاألفضــل تأخــ ُ
الليــل؛ فعــن َجابـ ٍر  قــال :قــال رســول َّ
ـن ِمنكــم أن
الل َ ( :مــن َظـ َّ
ـن منكــم أنــه يسـ َ
ال يسـ َ
ـتيقظ آخـ ِره
ـره َفل ُيوتِــر َّأو َلــه ،ومــن َظـ َّ
ـتيقظ آخـ َ
َفل ُيوتِــر ِ
ـره؛ فـ َّ
ـإن صــا َة آخ ـ ِر الليــلِ َم ُضــور ٌة وهــي أفضــل) (.)1
آخـ َ
عدد ركعاهتا:

أقـ ُّ
ـل الوتــر ركعــة ،وأدنــى الكــال ثــاث ركعــات ،وجيــوز بأكثــر مــن

ـعا ،أو إحــدى عــرة ركعــة.
ـبعا ،أو تسـ ً
مخســا ،أو سـ ً
ذلــكً ،
القنوت يف الوتر:

القنــوت يف الوتــر ســنة ،وهــو الدعــاء يف آخــره ،وجيــوز بعــد االنتهــاء
مــن قــراءة القــرآن قبــل الركــوع ،وجيــوز كذلــك بعــد الرفــع مــن

الركــوع ،ويرفــع يديــه يف الدعــاء إن شــاء ،واألوىل أن ال يمســح هبــا
وجهــه بعــد الدعــاء؛ ألنــه مل يثبــت احلديــث بذلــك.
= ومعىنِ :
ض َورةٌ) :حتضرها املالئكة.
(آخَرهُ) :أي آخر الليلَْ ،
(م ُ
( )1أخرجه مسلم ( ،520/1برقم .)755
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وقتها:

مــن ارتفــاع الشــمس بقــدر رمــح أي بعــد رشوق الشــمس بمقــدار

ربــع ســاعة تقري ًبــا ،وحينهــا يرتفــع وقــت النهــي إىلقبيــل وقــت
الــزوال ودخــول وقــت الظهــر.

ِ
وف ْع ُلهــا يف آخــر الوقــت أفضــل؛ حلديــث زيــد بــن أرقــم َّ :
أن النبــي
ـض ِ
األوابــنَ ِحــنَ َت ِ
الف َصـ ُ
رمـ ُ
ـال)(.)1
 قــال( :صــا ُة َّ

عدد ركعات ّ
الضحى:

أقلها :ركعتان.

وأكثرهــا :مل يــرد لــه حتديــدٌ ال جتــوز الزيــادة عليــه ،ويف حديــث
ُ
َ
رســول اهلل ُ يصــى
(كان
عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت:

ُّ
عــام
أربعــا ويزيــدُ مــا شــا َء اهلل)( ،)2وصــى النبــي 
َ
الضحــى ً
ٍ
َ
ركعــات كــا يف حديــث أم هانــئ ريض اهلل عنهــا (.)3
ثــان
الفتــح
ِ

( )1أخرجه مسلم ( ،520/1برقم .)755
(األ ََّوابِني) :األبرار( ،تـرم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرمل من شدَّة َحّره.
صُ
ال) :تقوم صغار اإلبل عن َّ
َ
َْ َ ُ
ض الْف َ
( )2أخرجه مسلم ( ،497/1برقم .)719
( )3أخرجه البخاري ( ،80/1برقم  ،)357ومسلم ( ،498/1برقم .)336
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()1

رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل للمســلمني عيديــن يف كل عــام ،ومهــا:
عيــد الفطــر وعيــد األضحــى ،وفيهــا يبتهــج املســلمون وحيتفلــون،
ويف احلديــث عــن أنــس ريض اهلل عنــه أنّــه قــالَ ( :ق ِ
ُ
رســول اهلل
ــد َم

ـون فيهــا ،فقـ َ
صــى اهلل عليــه وســلم املدينـ َة وهلــم يومـ ِ
ـان يلعبـ َ
ـال :مــا
ـب فيهــا يف اجلاهليـ ِ
ـة ،فقـ َ
ـذان اليومـ ِ
هـ ِ
ـال رســول
ـان؟ قالــوا :ك َّنــا نلعـ ُ

اهلل صــى اهلل عليــه وســلمَّ :
ـوم
را منهــا :يـ َ
إن اهلل قــد أبدَ َل ُكــم هبــا خـ ً
ـوم الفطــر)(.)2
األضحــى ،ويـ َ

ويف صبيحــة هذيــن اليومــن رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل للمســلمني

صــا ًة يؤدوهنــا مجاعــة ،فيســتفتحون يــوم العيــد هبــذه الصــاة التــي

جتمعهــم وهــي املس ـ ّاة :بصــاة العيــد.

مــن عليهــم مــن فعــل الطاعــات يف أيــام
فيشــكرون اهلل عــى مــا ّ
رمضــان وأيــام العــر األوائــل مــن ذي احلجــة ،و ُيظهــرون هــذا

الفــرح باجتامعهــم.

(( )1حممد بالل غنام).
( )2أخرجه أبو داود ( ،295/1برقم  ،)1134والنسائي ( 179 /3برقم . )1556
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ُح ْك ُم صالة العيد:

ذهــب مجهــور أهــل العلــم إىل أن صــاة العيديــن ُس ـ َّنة مؤَ َّكــدة عــى
كل مــن جتــب عليــه صــاة اجلمعــة ،وهــو :املســلمَّ ،
ِّ
الذ َكــر ،العاقــل،

البالــغ ،املســتوطن ،احلــر ،الصحيــح ،اخلــايل مــن األعــذار الرشعيــة
املانعــة لــه مــن حضورهــا.

وصــاة العيديــن شــعرية مــن شــعائر اإلســام الظاهــرة ،فينبغــي

عــى املســلم أن حيــرص عــى أدائهــا مــع مجاعــة املســلمني ،ال ســيام أن

بعــض العلــاء ذهــب إىل وجوهبــا.

ــروج الصبيــان والنِّســاء لصــاة العيديــن ،مــن غــر
و ُيســتَحب ُخ ُ
فــرق بــن الشــابة والعجــوز ،بــرط أال يرت َّتــب عــى ُخ ُروجهــن فتنــة.

فأمــا ُ
ـن الصــاة ،ويشــهدْ َن اخلــر ،ودعــوة
احل َّيــض فيخرجــن ويعتزلـ َ
املســلمني ،فعــن أم عطيــة ريض اهلل عنهــا قالــتَ :
(أ َم َرنــا رسـ ُ
ـول اهلل
ـن يف ِ
العواتِــق،
صــى اهلل عليــه وســلم ،أن ُنخ ِر ِجهـ َّ
الفطـ ِر واألضحــىَ ،
اخلــدورَ ،ف َأ َّمــا ِ
ِ
ِ
وذوات ُ
ـه َ
دن
واحل َّيــض،
احل َّيــض َف َيع َت ِزلـ َ
ـن الصال َة ،ويشـ َ
ـت :يــا رسـ َ
ـول اهلل إِحدانــا ال يكـ ُ
ـون هلــا
اخلـ َـر ،ودعــو َة املســلمني ،قلـ ُ
ـاب ،قــال :لِ ُتلبِســها أخ ُتهــا مــن ِج ِ
لبابــا)(.)1
ِجلبـ ٌ
( )1أخرجه البخاري ( 21/2برقم  ،)974ومسلم ( ،606/2برقم .)890
(العواتـِـق) :البنــت الــي بلغــت أو قاربــت البلــوغ ومل تتــزوج وتنفصــل عــن والديهــا،
ومعــىَ :
ِ
و(احلِيَّـ ِ
ـض) :امل ـرأة وقــت حيضهــا ،و(ذوات اخلـُـدور) :اخلــدر هــو الســر ،واملقصــود أ ّن ه ـؤالء =
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وقتُها:

صبيحــة يــوم عيــد الفطــر ،ويدخــل وقــت صــاة العيــد

بعــد أن ترتفــع الشــمس قــدر رمــح ، ،وينتهــي وقتهــا قبــل

زوال الشــمس بقليــل ،فوقتهــا كوقــت صــاة الضحــى.

مكاهنا:

ّ
«املصــى»؛ وهــو
يســتحب أن تــؤدى صــاة العيــد يف الصحــراء
أفضــل مــن أدائهــا يف املســجد مــا مل يكــن هنــاك مشــقة أو مانــع كــرد

أو مطــر أو ثلــج ونحــ ِو ذلــك؛ فقــد كان النبــي  يــرك مســجده
مــع فضيلتــه -وخيــرج بالنــاس إىل الصحــراء ،فيصـ ِّـي هبــم صــاة

العيــد ،و ُيســتثنى مــن ذلــك الصــاة يف املســجد احلــرام ،فالصــاة فيــه

أفضــل مــن غــره باتفــاق الفقهــاء.

(كان رسـ ُ
عــن أيب ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنــه أنــه قــالَ :
ـر ُج
ـول اهلل  خيـ ُ
يشء َيبـ ُ
ـوم ِ
ول ٍ
ـى ،فـ َـأ ُ
الفطــر واألضحــى إِىل ا ُملصـ ّ
ـدأ به الصــا ُة)(.)1
يـ َ
وقــال الشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل« :بلغنــا أن رســول اهلل  كان خيــرج

يف العيديــن إىل املصــى باملدينــة ،وكذلــك َمــن كان بعــده ،وعامــة أهــل
البلــدان إال أهــل مكــة فإنــه مل يبلغنــا أن أحــدً ا ِمــن الســلف صــى
= النســاء الــايت ال خيــرج مــن بيوهتــن غالبًــا بســبب احليــا وعــدم اختالطهــم ابلنــاس ،أو بســبب
وجــود العــذر املانــع مــن الصــاة ،ومــع ذلــك يُطالــن ابخلــروج لصــاة العيــد.
( )1أخرجه البخاري ( ،17/2برقم .)956
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هبــم عيــدً ا إال يف مســجدهم ..وأحســب ذلــك ،واهلل تعــاىل أعلــم ألن
املســجد احلــرام خــر بقــاع الدنيــا فلــم حيبــوا أن يكــون هلــم صــاة
إال فيــه مــا أمكنهــم»(.)1

كيفيتها:

ليــس لصــاة العيــد أذان وال إقامــة عنــد العلــاء كافــة؛ حلديــث جابــر
ـع رسـ ِ
بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنهــا قــالَ :
ـول اهلل  الصال َة
«شـ ِه ُ
دت مـ َ

العيــدَ ،فب َ
اخل ِ
ِ
ٍ
قبــل ُ
ر ٍ
الصــاة َ
ــدأ بِ
طبــة ،بغــ ِ
إقامــة)(،)2
أذان وال
يــوم
َ
ِ َ
أذان للصـ ِ
وقــال جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري ريض اهلل عنــه« :ال َ
ـاة

يــوم الفطــر ،حــنَ
اإلمــام ،وال بعــد مــا خيــرج ،وال إقامــ َة،
خيــرج
َ
ُ
َ
وال نــدا َء ،وال يش َء ،ال نــدا َء يومئـ ٍ
ـذ ،وال إقامــة»(.)3
وصــاة العيــد ركعتــان تصـ َّ
ـى يف مجاعــة ،وهــي جهريــة ،ويكــر اإلمام

يف الركعــة األوىل مــع تكبــرة اإلحــرام ســبع تكبــرات ،ويف الثانيــة بعد
رسا ،ويســكت بــن
تكبــرة االنتقــال مخسـ ًا ،ويتابعــه املأمومــون فيهــا ًّ
ّ
كل تكبريتــن ســكتة لطيفــة ،وال بــأس بذكــر اهلل يف هــذه الســكتات

لــوروده عــن الصحابــة .

وهــذه التكبــرات الزوائــد ســنة ال تبطــل الصــاة برتكهــا ،وال يســجد
( )1األم (.)267/1
( )2أخرجه مسلم ( ،603/2برقم .)885
( )3أخرجه مسلم ( ،604/2برقم .)886
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هلــا ســجود الســهو.

القراءة يف صالة العيد:

يســتحب أن يقــرأ اإلمــام يف صــاة العيــد بالــوارد عــن رســول اهلل ،

ـح عنــه صـ َّ
وسـ َّلم أنــه كان يقــرأ يف الركعــة األوىل
ـى اهلل عليــه َ
وقــد صـ َّ
ســورةَ ْ :
ال ْعـ َ
ـى ،ويف الركعــة الثانيــة ســورة :الغاشــية( ،)1كــا صــح

َّ
وســ َّلم أنــه كان يقــرأ يف الركعــة األوىل ســورة:
عنــه
صــى اهلل عليــه َ
ــرآن المجيــ ِد﴾ [ق ،]1 :ويف الركعــة الثانيــة﴿ :اق َ
﴿ق َ .والق ْ
ــت
تب ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ُْ
ََ
َّ
َّ
الســاعة َوانشــق القمـ ُ
ـر﴾ [القمــر.)2(]1 :
َ ُ َْ
ََْ

خطبة العيد:

إذا فــرغ اإلمــام مــن الصــاة خطــب النــاس خطبتــن يفصــل بينهــا

بجلســة يســرة ،عــن أيب ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنــه أنــه قــال:
ـوم ِ
ـى ،فـ َـأ ُ
(كان رسـ ُ
الفطــر واألضحــى إِىل ا ُملصـ ّ
َ
ول
ـرج يـ َ
ـول اهلل  خيـ ُ
يشء َيبـ ُ
ٍ
ـوم مقابـ َ
ُ
ـل النـ ِ
ـاس
ـدأ بــه الصــا ُة ،ثــم َينـ
ـرف ،فيقـ ُ
ـاس ،والنـ ُ
ِ
ـم ،ف َي ِع ُظهــم ،و ُي ِ
ويأمرهــم ،ف ـإِن َ
كان
وصيهــم،
ـوس عــى
جلـ ٌ
ُ
صفوفهـ ْ
( )1أخرجه مسلم ( ،598/2برقم .)878
( )2أخرجه مسلم ( ،607/2برقم .)891
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قطعــه ،أو يأمــر بـ ٍ َ
ُ
ـرف)(.)1
ـر بــه ،ثــم َينـ
ـع بع ًثــا َ
يريــدُ أن َيقطـ َ
ـيء أمـ َ
َ
ويســتحب للنــاس االســتامع للخطبــة وال جيــب ،ولكــن األوىل
احلضــور واالنتفــاع باملوعظــة وإظهــار شــعرية االجتــاع ،فعــن عبــد
ِ
رســول اهلل
مــع
اهلل بــن الســائب ريض اهلل عنــه أنــه قــال:
ُ
(شــهدت َ

صــى اهلل عليــه وســلم العيــدَ  ،فلــا َقـ َ
ـب
ـى الصــا َة ،قــال :إنــا َن ْخ ُطـ ُ
ِ
ـب
ـس لِلخطبــة
ـب أن يذهـ َ
فليجلــس ،ومــن أحـ ّ
فمــن أحـ ّ
ـب أن َي ِْلـ َ
َفل َيذهــب)(.)2

التنفل قبل صالة العيد وبعدها:

ليــس لصــاة العيــد ســنة راتبــة قبلهــا وال بعدهــا؛ فعــن ابــن عبــاس
يــوم
ريض اهلل عنهــا( :أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم خــرج َ
ن ،مل ُي ِّ
أضحــى ،أو فطــ ٍر ،فصــى َركعتــ ِ
صــل قب َلهــا وال َبعدهــا ،ثــم

ـن بالصدقـ ِ
ـة ،فجعلـ ِ
ـت املــرأ ُة ُتلقــي
أ َتــى النســا َء ومعــه بــال ،فأمرهـ َّ
ُخ ْر َصهــا ،و ُتلقــي ِس َ
ــخ َابا)(.)3
( )1أخرجه البخاري ( ،17/2برقم .)956
قطع بعثًا) :يرسل طائفة من اجليش إىل جهة من اجلهات للغزو.
ومعىن( :يَ َ
( )2أخرجــه أبــو داود ورجــح إرســاله ( ،300/1برقــم  ،)1155وابــن ماجــه( ،410/1برقــم
.)1290
( )3أخرجه البخاري ( ،19/2برقم  ،)964ومسلم ( ،606/2برقم .)884
ِ
ـخ َابا) خيــط مــن خــرز يوضــع يف العنــق
صهــا) حلقتهــا الصغــرة املعلقــة أبذهنــا .و(سـ َ
ومعــىُ :
(خ ْر َ
كالقــادة.
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ومــن الســنن بعــد صــاة العيــد الرجــوع مــن غــر الطريــق الــذي

أتــى منــه املصــي؛ حلديــث جابــر بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنــه أنّــه
ـوم عيـ ٍ
ـد َخا َلـ َ
قــال( :كان النبــي صــى اهلل عليــه وســلم إذا َ
ـف
كان يـ َ
الطريــق)(.)1

( )1أخرجه البخاري ( ،23/2برقم .)986
ف الطريق) :رجع من مصلى العيد من طريق أخرى غري اليت ذهب منها.
(خالَ َ
ومعىنَ :

صالة الكسوف

صالة المسلم

صالة الكسوف

()1

الكســوف واخلســوف معنامهــا واحــد ،وهــو ذهــاب ضــوء الشــمس

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

وقــد رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل عنــد كســوف الشــمس أو القمــر كل ًيــا

أو جزئ ًيــا ،ذكــر اهلل واالســتغفار والتكبــر والصدقــة والتقــرب إىل اهلل

تعــاىل بــا ُيســتطاع مــن قــرب ،ورشع ً
أيضــا صــا ًة هلــا كيفيــة خاصــة
وهــي صــاة الكســوف أو صــاة اآليــات ،قــال النبــي صــى اهلل عليــه
ـفان ملـ ِ
ـان مــن آيـ ِ
ال ي ِسـ ِ
ـر آيتـ ِ
ـات اهللَ ،
وســلمَّ :
ـوت
(إن الشـ َ
ـمس والقمـ َ

ٍ
وكــروا وص ُّلــوا
أحــد وال حلياتــه ،فــإذا رأي ُتــم ذلــك ،فادعــوا اهلل،
ِّ
وتصدَّ قــوا)(.)3

خيــوف اهلل هبــا عبــاده،
فالكســوف مــن آيــات اهلل العظيمــة التــي ّ

وليســت جمــرد ظاهــرة كونيــة الســتمتاع النــاس بالنظــر إليهــا،
يقــول اهلل ســبحانه تعــاىلَ :
يفــا}
{و َمــا ُن ْر ِس
ال َي ِ
ــات إ ِ َّل َ ْ
ــل ب ِ ْ
ت ِو ً
ُ
[اإلرساء.]95 :

(( )1حممد بالل غنام).
( )2لسان العرب (.)298/9
( )3أخرجه البخاري ( ،34/2برقم  )1044عن عائشة رضي هللا عنها.
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حكم صالة الكسوف:

صــاة الكســوف مــن الســنن املؤكــدة ،التــي ُيســتحب أن تــؤدى

مجاعــة مــع املســلمني يف املســجد ،وال تشــرط اجلامعــة فتصــح فــرادى

كذلــك ،عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا زوج النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
ـمس يف حيـ ِ
(خ َسـ َف ِ
أهنــا قالــتَ :
ـاة النبــي صــى اهلل عليه وســلم،
ت الشـ ُ
ـرج إىل املسـ ِ
ـجد ،فصـ َّ
ـاس ورا َء ُه.)1()..
فخـ َ
ـف النـ َ

و ُتــرع ً
أيضــا يف حــق النســاء؛ ألهنــن شــقائق الرجــال ،وقــد ثبــت أن

الســيدة عائشــة ريض اهلل عنهــا صلتهــا مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وسلم ( . )2

وقتها:

وقــت صــاة الكســوف مــن ابتــداء الكســوف إىل ذهابــه ،وال تصــى
حتــى يــرى النــاس الكســوف؛ لقولــه  ( :فــإذا رأيتــم شــيئًا ِمــن

نجــي)(.)3
ـوا حتــى َت َ
ذلــك َف َصلـ ُّ

النداء هلا:

يســتحب النــداء لصــاة الكســوف بقــول املنــادي« :الصــا ُة جامعــة»
( )1أخرجه البخاري ( ،35/2برقم  ،)1046ومسلم ( ،619/2برقم .)901
( )2أخرجه البخاري ( ،37/2برقم .)1053
( )3أخرجه مسلم ( ،623/2برقم .)904
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أي اجتمعــوا ألجــل الصــاة؛ حلديــث عبــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل
ـمس عــى عهـ ِ
عنــه أ ّنــه قــال( :ملــا َك َسـ َف ِ
ـد رسـ ِ
ـول اهلل صــى اهلل
ت الشـ ُ
إن الصــا َة ِ
عليــه وســلم ُنـ ِ
ـوديّ :
جام َعــة)(.)1

وال أذان لصالة الكسوف وال إقامة باالتفاق.

كيفيتها:

صــاة الكســوف ركعتــان يف كل ركعــة قيامــان وقراءتــان وركوعــان

وســجودان.

ـرا يف األوىل الفاحتــة وســورة طويلــة ،ثــم يركــع طويـ ً
ا ،ثــم
يقــرأ جهـ ً
يرفــع ،وال يســجد؛ بــل يقــرأ الفاحتــة وســورة طويلــة دون األوىل ،ثــم

يركــع ،ثــم يرفــع ،ثــم يســجد ســجدتني طويلتــن ،ثــم يصــي الثانيــة
كاألوىل ،ولكــن دوهنــا يف كل مــا يفعــل ،ثــم يتشــهد و ُيســلم.

عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا زوج النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أهنــا
ِ
(خ َس ِ
قالــتَ :
حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم،
الشــمس يف
ــفت
ُ
ـرج إىل املسـ ِ
ـجدَ ،فصـ َّ
ـر فا ْقـ َ َ
ـر َأ رســول اهلل
َف َخـ َ
ـاس ورا َءه ،فكـ َّ َ
ـف النـ َ

ركوعــا طويـ ً
ا،
ـع
ً
ـر فركـ َ
صــى اهلل عليــه وســلم قــراء ًة طويلــة ،ثــم كـ َّ َ
حــدَ ه ،فقــام ومل يســجد ،وقـ َ
ـم َع اهلل ملــن َ ِ
ـالَ :سـ ِ
ثــم قـ َ
ـرأ قــراء ًة طويلـ ًة
( )1أخرجه البخاري ( ،34/2برقم  ،)1045ومسلم ( ،627/2برقم .)910
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هــي أدنــى مــن القـ ِ
ركوعــا طوي ـ ً
ا وهــو
ـع
ً
ـر وركـ َ
ـراءة األوىل ،ثــم كـ َّ َ
ســمع اهلل ملــن َ ِ
َ
حــدَ ه ،ربنــا
قــال:
الركــوع األول ،ثــم
أدنــى مــن
ِ
َ
ـة اآلخـ ِ
ـك احلمــد ،ثــم َســجدَ  ،ثــم قــال يف الركعـ ِ
ولـ َ
ـرة مثـ َ
ـل ذلــك،
ـع ركعـ ٍ
َ
ـات يف أربــع ســجدات)(.)1
فاسـ
ـتكمل أربـ َ

اخلطبة:

ـع مــن أهــل العلــم إىل مرشوعيــة اخلطبــة لصــاة الكســوف؛
ذهــب مجـ ٌ

لثبــوت ذلــك عــن النبــي .

من أحكامها:

 -إذا انجــى الكســوف أثنــاء الصــاة أمتوهــا خفيفــة ،وإذا انقضــت

الصــاة والكســوف قائــم فال ُتعــاد الصــاة ،بــل يذكــرون اهلل

ويكثــرون الدعــاء واالســتغفار؛ حلديــث( :فــإذا رأي ُت ُم ُ
ادعــوا
وهــا َف ُ
َّ
نجــي)(.)2
الل َ
وص ُّلــوا ح ّتــى َي َ
ُ -تــدرك الركعــة يف صــاة الكســوف بــإدراك الركــوع األول مــن

الركعــة ،فمــن مل يــدرك الركــوع األول مــن الركعــة فهــو مســبوق هبذه

الركعــة ،وعليــه أن يقضيهــا عــى هيئتهــا بركوعــن يف ركعــة كــا مــر.
( )1أخرجه البخاري ( ،35/2برقم  ،)1046ومسلم ( ،619/2برقم .)901
( )2أخرجه البخاري ( ،39/2برقم  )1060عن املغرية بن شعبة .
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رشع اهلل ســبحانه وتعــاىل االستســقاء عنــد انقطــاع املطــر وقلــة املــاء،
الســقيا مــن اهلل جــل يف عــاه ،ولالستســقاء
واالستســقاء هــو طلــب ُّ

ثالثــة أنــواع:

 -1االستســقاء بــأداء صــاة االستســقاء ،وهــي صــاة هلــا كيفيــة

خمصوصــة ســيأيت بياهنــا إن شــاء اهلل ،وهــي أكمــل أنــواع االستســقاء.
 -2االستســقاء يف خطبــة اجلمعــة ،كــا فعــل الرســول صـ ّ
ـى اهلل عليــه

وســ ّلم ،فريفــع اخلطيــب يديــه يف اخلطبــة ويدعــو اهلل أن يســقيهم
املطــر.

 -3االستســقاء دون خطبــة أو صــاة ،ويكــون بدعــاء اهلل ســقيا املــاء

يف أي وقــت.

حكم صالة االستسقاء:

صــاة االستســقاء ســنة مؤكــدة ،يف حــق الرجــال والنســاء ،عنــد
حاجــة النــاس إىل املطــر لوجــود القحــط واجلــدب ،وهــي ركعتــان

تصــى مجاعــة ،ويصــح أن تصــى بانفــراد كذلــك.
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مكاهنا:

األفضــل واألوىل أن تــؤدى صــاة االستســقاء يف الصحــراء «املصـ ّ
ـى»؛

ـي صــى اهلل عليــه
حلديــث عبــد اهلل بــن زيــد  أ ّنــه قــال( :خـ َ
ـرج النبـ ُ
ـتقبل ِ
وســلم إىل ا ُملصــى َيستَسـ ِ
ـقي واسـ َ
القبلـ َة ،فصـ َّ
ـى ركعتـ ِ
ـب
ن ،و َق َلـ َ

ِر َدا َءه)(.)1

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

زماهنا:

ٍ
وقــت مــن األوقــات ،عــدا
وجيــوز أداء صــاة االستســقاء يف أي
األوقــات املنهــي عــن الصــاة فيهــا ،وأفضــل وقتهــا هــو وقــت
ٍ
ســاعة تقريبــ ًا ،إىل قبيــل
صــاة العيــد (بعــد طلــوع الشــمس بربــع
ِ
الــزوال)؛ لقــول عائشــة ريض اهلل عنهــاَ :
رســول
النــاس إىل
(شــكا
ُ
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قحـ َ
ـر بمن ـ ٍ
ـع لــه يف
فوضـ َ
رُ ،
ـوط املط ـ ِر ،فأمـ َ

ـاس يو ًمــا خيرجـ َ
ـرج
ـون فيــه ،قالــت عائشــة :فخـ َ
املصــى ،ووعــدَ النـ َ
رسـ ُ
ـب الشـ ِ
ـمس)(.)2
ـول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،حــنَ بــدا َحاجـ ُ

( )1أخرجه البخاري ( ،31/2برقم  ،)1027ومسلم ( ،611/2برقم .)894
( )2أخرجه البخاري ( ،304/1برقم .)1173
ِ
الشمس) :ظهر طرفها وبرز ،أي تصري الشمس ابرزة ظاهرة.
اجب
ومعىن( :بدا َح ُ
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كيفيتها:

صــاة االستســقاء تصــى كصــاة العيــد ،حلديــث ابــن عبــاس ريض

تواضعــا،
اهلل عنهــا( :خــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ُم
ً
ـذ ً
ُم َت َبـ ِّ
َرض ًعــاَ ،فصـ َّ
ـى ركعت ـ ِ
الُ ،مت ِّ
ـعاُ ،م َت ِّسـ ًـاُ ،مت ِّ
ن كــا ُيصــي يف
َخشـ ً
العيــد)(.)1

ـر يف األوىل ســبع تكبــرات
فهــي ركعتــان بغــر أذان وال إقامــة؛ ويكـ ّ

مخســا دون تكبــرة االنتقــال ،وهــي
مــع تكبــرة اإلحــرام ،ويف الثانيــة ً
صــاة جهريــة؛ حلديــث عبــد اهلل بــن زيــد ريض اهلل عنــه أ ّنــه قــال:
الق ِ
توجــه إىل ِ
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم َيست ِ
بلــة
(خــرج
َ
َســقيَ ،ف َّ
ُ
ـو َل ِردا َءه ،ثــم صـ َّ
ـى َركعت ـ ِ
ـر فيهــا بِالقــرا َء ِة)(.)2
َيدعــو َ
وحـ َّ
ن َج َهـ َ

خطبة االستسقاء:

يســن لإلمــام أن خيطــب النــاس خطبــة واحــدة ،والســنة فيهــا أن

تكــون بعــد الصــاة.

من سنن االستسقاء:

 -1االســتعداد بالصيــام والصدقــة والتوبــة واالســتغفار قبــل اخلــروج
( )1أخرجه الرتمذي ( ،695/1برقم  ،)558والنســائي ( ،163/3برقم  ،)1521وابن ماجه
( ،316/2برقم  ،)1266وأمحد ( ،349/5برقم  ،)3331وقال الرتمذي :حســن صحيح.
( )2أخرجه البخاري ( ،31/2برقم .)1024
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لالستســقاء ألهنــا مــن أســباب جلــب رضــا اهلل ســبحانه وتعــاىل
ونــزول املطــر.

 -2خــروج النــاس مــع اإلمــام إىل املصــى ِّ
متبذلــن متواضعــن

مترضعــن؛ حلديــث ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا ( :خــرج رســول
ــذ ً
تواضعــاُ ،م َت َب ِّ
ــعاُ ،م َت ِّســ ً
الُ ،مت ِّ
ا،
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ُم
َخش ً
ً
ُمت ِّ
َرض ًعــا)(.)1

يدعــو اإلمــام قائــ ًا مســتقبل ِ
رافعــا
 -3أن
القبلــة ،ويكثــر املســألة ً
َ
يديــه مبالغًــا يف رفعهــا إىل أن تصبــح ظهــور كفيــه إىل الســاء ،ويرفــع

النــاس أيدهيــم ،حلديــث أنــس بــن مالــك ريض اهلل عنــه أنــه قــال:
ـع يديـ ِ
ـه يف ٍ
يشء مــن ُدعائِــه
(كان النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ال يرفـ ُ
ـاض إ ْب َطيـ ِ
إال يف االستسـ ِ
ـع حتــى ُيــرى بيـ ُ
ـه)(.)2
ـقاء ،وإنــه َير َفـ ُ

ِ
ِ
ُ
ُ
يســاره
يمينــه عــى
جعــل مــا عــى
حتويــل اإلمــا ِم رداء ُه ،وهــو
-4
والعكــس يف أثنــاء اخلطبــة حــن يســتقبل القبلــة للدعــاء؛ حلديــث

النبــي صــى اهلل
(خــرج
عبــد اهلل بــن زيــد ريض اهلل عنــه أنّــه قــال:
َ
ُ
القبلـ ِ
توجــه إىل ِ
عليــه وســلم َيستَسـ ِ
ـو َل ِردا َءه)(.)3
ـة َيدعــو َ
ـقيَ ،ف َّ
وحـ َّ
( )1سبق خترجيه يف احلاشية قبل حاشيتني.
ِ
َّخ ُّشـ ُـع :إظهــار اخلشــوع،
ومعــى (متبـ ً
و(متَ َخ ّشـ ًـعا) :الت َ
ـذل) :التبـ ُّـذل :هــو تــرك ثيــاب الزينــةُ ،
ُّ
الضراعــة والتَّذلــل عنــد طلــب احلاجــة.
َّضـ ُّـرع :إظهــار َّ
ضِّر ًعــا) :الت ّ
و(متَ َ
ُ
( )2أخرجه البخاري ( ،32/2برقم  ،)1031ومسلم ( ،612/2برقم .)895
( )3أخرجه البخاري ( ،31/2برقم  ،)1024ومسلم ( ،611 /2برقم .)894
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ومــن األدعيــة التــي ثبتــت عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف

االستســقاء مــا يــي:

اللهم ِ
اللهم ِ
«اللهم ِ
أغثنَا»(.)1
أغثنَا،
أغثنَا،
-1
َّ
َّ
َّ

اللهم ا ِ ِ
اللهم ا ِ ِ
«اللهم ا ِ ِ
سقنا»(.)2
سقنا،
سقنا،
-2
َّ
َّ
َّ

ـثَ ،ن ِ
ـم اِسـ ِ
ر َرائِـ ٍ
اجـ ً
ـقنا َغي ًثــا َم ِري ًئــا َم ِر ًيعــا َط َب ًقــا َع ِ
اف ًعــا
ـا َغـ َ
« -3اللهـ َّ
ـار»(.)3
ـر َضـ ٍّ
َغـ َ ْ
ـكَ ،
ـي بلـ َ
ـق ِعبـ َ
مح َتـ َ
وبائِ َمـ َ
ـم اِسـ ِ
ـك ،وانـ ُ
ـدك
ـر َر َ
وأ ْحـ ِ
ـادكَ ،
« -4اللهـ َّ
املَ َ ِّيــت»(.)4
وإن كثر املطر ُ
وخيش الرضر فيقال:

ِ
اللهــم عــى َ
واآلجــا ِم
واجلبــال
اآلكا ِم
«اللهــم َح َوالينَــا ،وال َعلينَــا،
َ
َّ
َّ
واألود َي ِ
ِ
ــة َو َمنَابِ ِ
َو ِّ
ــر ِ
ــت َّ
ــج ِر»(.)5
اب
الش َ
الظ َ
( )1أخرجــه البخــاري ( ،28/2برقــم  ،)1014ومســلم ( ،612/2برقــم  :)897مــن حديــث
أنــس .
( )2أخرجه البخاري ( ،28/2برقم  )1013عن أنس .
( )3أخرجــه أبــو داود ( ،370/2برقــم  )1169مــن حديــث جابــر  ،وابــن ماجــه (،404/1
برقــم  )1269مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا.
ومعىن (املريع) :امل ِ
مائل إىل األرض ،مغطيًا هلا.
خصب الناجع ،و(طبقاً) أيً :
أخرجه أبو ُ
(َ )4
داود ( ،305/1برقم .)1176
( )5أخرجــه البخــاري ( ،28/2برقــم  ،)1013ومســلم ( 612 /2رقــم : )897مــن حديــث
أنــس .
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حكم صالة اجلنازة:
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ُ
ــر عــن النبــي  األمــر
الصــاة عــى امليــت فــرض كفايــة؛ فقــد أثِ َ
(ص ُّلــوا عــى َص ِ
احبِ ُكــم) متفق عليــه(.)1
بالصــاة عــى امليــت ،بقولــهَ :

فضل الصالة عىل امليت:

ـرج مــع َجنـ ٍ
ـازة
عــن َأيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل َ ( :مــن خـ َ
ـى عليهــا ،ثــم َتبِعهــا حتــى ُتدفــن كان لــه ِقرياطـ ِ
ِمــن بيتِهــا ،وصـ َّ
ـان
ـل ُأ ُحـ ٍ
كل قـ ٍ
ـراط مثـ ُ
ـد ،و َمــن صـ َّ
ِمــن أجـ ٍرُّ ،
ـع ،كان
ـى عليهــا ،ثــم َر َجـ َ
ـل ُأ ُحـ ٍ
لــه ِمــن األجـ ِر مثـ ُ
ـد)(.)2

أحكام صالة اجلنازة:

من ُيصىل عليه ،ومن ال ُيصىل عليه:

ريا.
ريا كان أم كب ً
ذكرا كان أم أنثى ،صغ ً
ُ -1يصىل عىل املسلمً ،
أمــا الكافــر فال يصــى عليــه ،لقــول اهلل تعــاىلَ :
ع
ــل
ص
ال ت
{و
َ
ِ
ُ
ّ ََ
( )1أخرجه البخاري ( ،97/3برقم  ،)2298ومسلم ( ،1237/3برقم  :)1619من حديث
أيب هريرة .
ومعىن( :قرياطان) :القرياط :املقدار العظيم.
( )2أخرجه البخاري ( ،445/1برقم  ،)1261ومسلم ( ،652/2برقم .)945
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ـم مــات أ َبـ َ
ُ ْ
ْ
أحـ ٍ ُ ْ
ُ
ـاللِ
ـرِه ِ إ ِ َّنهــم َ
ـدا و َ
ََ
ع َقـ ْ
ـد ِم ْنهـ َ َ َ ً
ك َفــروا بِـ َّ
ال ت ُقــم َ َ
ُ
َ
ـول ِ} [التوبــة.]48 :
َورسـ ِ
 -2الصالة عىل السقط:

وهــو :الولــد ينــزل مــن بطــن أمــه قبــل انتهــاء مــدة احلمــل وبعــد

تبــن خلقــه ،ولــه حالتــان:

غســل ،وال يصــى
األوىل :إذا مل يــأت عليــه أربعــة أشــهر فإنــه ال ُي َّ

عليــه ،ويلــف يف خرقــة ،ويدفــن؛ أل َّنــه مل تنفــخ فيــه الــروح.

الثانيــة :إن أتــى عليــه أربعــة أشــهر فصاعــدً ا ُغ ِّســل وصــي عليــه؛
ــى َع َل ْي ِ
الســ ْق ُط ُي َص َّ
ــه)( ،)1ســواء
حلديــث املغــرة بــن شــعبة َ :
(و ِّ

َّ
اســتهل( )2أم مل يســتهل.

 -3الصالة عىل شهيد املعركة:

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

ّ
وألن احلكمــة مــن الصــاة :الشــفاعة للمســلم ،والشــهيد ُتكفــر

ذنوبــه بشــهادته؛ فال حيتــاج إىل الشــفاعة.

( )1أخرجه أبو داود ( ،222/2برقم  ،)3180وأمحد ( ،248/4برقم .)181999
(استهل) :بكى ،أو عطس ،أو ظهرت منه أي إشارة على حياته ،مث مات.
()2
َّ
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 -4الصالة عىل العصاة من املسلمني:

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

ـل عــى الغـ ِّ
ومــا روي أنــه  مل يصـ ِّ
ـال وقاتــلِ نفســه؛ فللزجــر عــن

ـال أو األمري أن
هــذا الفعل،وعليــه ف ُيـ ُ
ـرع ملــن كان قــدو ًة للنــاس كالعـ ِ
َيــرك الصــاة عــى قاتــل نفســه واملبتــدع وبعــض العصــاة املجاهرين ؛

ليبيــن شــناعة فعلهــم ،ولكــن جيــب عــى املســلمني أن يصلــوا عليهم،

فإنــه صــى اهلل عليــه وســلم ملــا تــرك الصــاة عــى مــن عليــه ديــن
(ص ُّلــوا عــى َص ِ
احبِكــم)(.)1
قــال َ :

موقف اإلمام من امليت:
إن كانت اجلنازة واحدة:

ُيرشع أن يقف اإلمام يف صالة اجلنازة:

حيال رأس الرجل وأعايل صدره ،وحيال وسط املرأة.

وقت صالة اجلنازة:

ال يشــرط لصــاة اجلنــازة وقــت معــن ،بــل تــؤدى يف مجيــع األوقات

متــى حــرت ،ولــو يف أوقــات النهــي عــدا ثالثــة أوقــات يشــتد فيهــا
( )1أخرجه البخاري ( ،97/3برقم  ،)2298ومسلم ( ،1237/3برقم  :)1619من حديث
أيب هريرة .
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النهــي عــن الصــاة؛ حلديــث عقبــة بــن عامــر اجلهنــي  ،يقــول:

(ثــاث ســاعات ٍكان رســول اهلل  ينهانــا أن ُن َص ِّ َ
ُ
فيهــن ،أو أن
ــي
َّ
َنقـ َ ِ
ـن مو َتا َنــا :حــنَ تط ُلــع الشــمس بازغـ ًة حتــى َتر َتفــع ،وحــن
ـر ِفيهـ َّ
الظهـ ِ
ـم َّ
ـرة حتــى َتِيـ َ
الشــمس ،وحــنَ ُت ِضيـ ُ
ـل َّ
ـمس
َيقـ ُ
ـوم َقائِـ ُ
ـف الشـ ُ
للغـ ِ
ـرب)( ،)1وهــي أوقــات يســرة لعــدة دقائــق يســع
ـروب حتــى تغـ َ
النــاس انتظــار انقضائهــا دون مشــقة.

رشوط صالة اجلنازة:

صــاة اجلنــازة يتناوهلــا لفــظ الصــاة ،فيشــرط فيهــا مــا يشــرط يف
ســائر الصلــوات املكتوبــة.

أركان صالة اجلنازة:
 -1النية.

 -2القيام للقادر عليه.

 -3التكبــرات األربــع :عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــالَ ( :ن َعــى
النبــي  إِىل أصحابِ ِ
ــه ال َّن َج ِ َّ
فكــر
ــه
ــدم َف َص ُّفــوا َخل َف ُ
ــاش ثــم َت َق َ
َّ
ُّ

أربعــا)(.)2
ً

( )1أخرجه مسلم ( ،568/3رقم )831عن عقبة بن عامر اجلهين .
( )2أخرجه البخاري ( ،443/1برقم  ،)1255ومسلم ( ،656/2برقم .)951
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 -4قراءة الفاحتة بعد التكبرية األوىل.

التشهد.
 -5الصالة عىل الرسول  بعد التكبرية الثانية كام يف
ّ
 -6الدعاء للميت بعد التكبرية الثالثة.

ومن األدعية املأثورة:

واعــف عنــهَ ،
ِ
(اللهــم ا ِ ِ
ُ
وأكــ ِرم ُن ُز َلــه،
وعافــه
وارمحــه،
لــه
ُ
غفــر ُ
َّ
ـرد ،و َن ِّقـ ِ
ـله باملـ ِ
ِ
ـه مــن َ
ووســع ُم َ
اخلطايــا
دخ َلــه،
واغسـ ُ
ـاء والثلـ ِ
ِّ
ـج والـ َ َ
ـض مــن الدَّ َنــسَ ،
وأ ِ
ـوب األبيـ َ
را مــن دا ِره،
كــا َن َقيـ َ
بدلـ ُ
ـت الثـ َ
ـه ً
دارا خـ ً
ِ
زوجـ ِ
وأه ـ ً
را مــن ِ
ـه اجلن ـ َة،
ـه،
را مــن أهلــه،
وأدخلـ ُ
ً
وزوجــا خ ـ ً
ا خـ ً
َ
ر ،أو مــن عـ ِ
وأ ِعــذ ُه مــن عـ ِ
ـذاب الق ـ ِ
ـذاب النــا ِر)(.)1

غينِــا وكبرينِــا ،و َذ َك ِرنــا ُ
 (اللهــم ا ِ ِوص ِ
وأنثا َنــا،
غفــر ِل َي ِّنــا و َم ِّيتِنــاَ ،
ـه ِم َّنــا َف َأحيِـ ِ
وشـ ِ
ـه عــى اإليـ ِ
ـان ،ومــن
ـم مــن أح َيي َتـ ُ
ـاه ِد َنا وغائِبِنــا ،اللهـ َّ
ـم َ
ـر ُه وال ُت ِض َّلنــا
ال ت ِرمنــا أجـ َ
َت َو َفي َتــه ِم َّنــا َفت ََو َّفــه عــى اإلســام ،اللهـ َّ

َبعــدَ ه)(.)2

فــإذا كان املصــى عليــه طفـ ً
ا :فيمكــن أن يدعــو بمثــل مــا جــاء عــن
ـرا»(.)3
ـم اجعلـ ُ
ـه لنــا َف ْر ًطــا َ
احلســن البــري« :اللهـ َّ
وسـ َل ًفا وأجـ ً

( )1أخرجه مسلم ( ،662/2برقم  )963عن عوف بن مالك .
( )2أخرجــه أبــو داود ( ،229/2برقــم  ،)3201وأخرجــه الرتمــذي ( ،343/3برقــم ،)1024
وابــن ماجــه ( ،480/1برقــم  :)1498مــن حديــث أيب هريــرة .
( )3أخرجه البخاري ( ،)447/1ابب يقرأ فاحتة الكتاب على اجلنازة = .
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 -7السالم :وله صفتان:

تســليمة واحــدة عــن اليمــن ،وهــذه هــي الصفــة األكثــر شــهرة
وروايــة.

التسليم عن اجلانبني مثل الصالة ،وهي صفة جائزة ثابتة.

أحكام متفرقة:
رفع اليدين عند التكبري:

ثبــت عــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم رفــع اليديــن عنــد التكبــر ،ومل
يثبــت هلــم خمالــف يف ذلــك ،وتابعهــم عليــه عــدد مــن التابعــن.
الصالة عىل امليت بعد الدفن:

أي وقــت؛ فعــن ابــن عبــاس
جتــوز الصــاة عــى امليــت بعــد الدفــن يف ّ
ٍ
النبــي  عــى َقــ ٍ
نبــوذ َف َأ َّم ُهــم،
ر َم
ــر مــع
ِ
ريض اهلل عنهــا ( :أنــه َم َّ
وص ُّفــوا عليــه)(.)1
َ

الصالة عىل الغائب:

ثبــت عــن النبــي  أنــه صـ ّ
ـى عــى النجــايش يف اليــوم الــذي مــات

(سلَ ًفا وفـََرطًا) :من يتقدم غريه إىل اجلنة.
= ومعىن َ
( )1أخرجه البخاري ( 171/1رقم.)857
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فيــه( ،)1وكات غائ ًبــا يف احلبشــة ،ومل يثبــت أنــه  صــى عــى غــره

صــاة الغائــب ،مــع كثــرة َمــن مــات يف عهــده مــن الغائبــن ،ولذلــك
اختلــف الفقهــاء يف الصــاة عــى الغائــب ،ولعــل األقــرب أهنــا ترشع
إذا مــات املســلم ببلــد ومل يصـ ّ
ـل عليــه أحــد.
املسبوق يف صالة اجلنازة:

َمــن فاتــه يشء مــن التكبــر قضــاه عــى صفــة مــا فاتــه بــأن يقــرأ
مــا يــرع مــن الفاحتــة والصــاة اإلبراهيميــة والدعــاء للميــت يف

موضعــه.

صالة النساء للجنازة:

جيــوز للمــرأة أن تصــي عــى اجلنــازة مثــل الرجــل ،ســواء أصلــت
منفــردة أم صلــت مــع اجلامعــة.

( )1أخرجه البخاري ( ،72/2برقم  ،)1245ومسلم ( ،656/2برقم  :)951من حديث
أيب هريرة .
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أوقات النهي عن الصالة

()1

هنــى الشــارع عــن الصــاة يف أوقــات حمــددة ،وهــي ثالثــة عــى ســبيل
االختصــار ،ومخســة عــى ســبيل التفصيــل ،وهي:
أو ً
ال :من بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس.

ثان ًيــا :عنــدَ طلــوع الشــمس حتــى ترتفــع قــدْ ر رمــح يف َرأيِ العــن.
و ُيقــدَّ ر هــذا الوقــت باثنتــي عــرة دقيقــة إىل ربــع ســاعة تقريب ـ ًا.

ـم الظهــرة( )2حتــى تـ َ
ـزول الشــمس عــن كبــد
ثال ًثــا :حــن يقــوم قائـ ُ
الســاء ،وذلــك يف منتصــف النهــار قبــل زوال الشــمس بنحــو عــر
دقائــق تقري ًبــا.

تصفر الشمس.
رابعا :من بعد صالة العرص حتى
ً
َّ

تغرب.
ً
خامسا :عندَ اصفرار الشمس حتى ُ

وبعــض هــذه األوقــات الســابقة مغلــظ فيهــا النهــي الصــاة أكثــر

مــن غريهــا ،وهــي الوقــت الثــاين والثالــث واخلامــس ،وهــي أوقــات

ـر ســابق ًا.ودليل مــا تقــدم األحاديــث
ُنينــا أن نقــر فيهــا املوتــى كــا مـ ّ
التاليــة:

 -1عــن أيب ســعيد ُ
ـمعت رسـ َ
ـول اهلل  يقــول:
اخلــدري  قــال :سـ ُ
(( )1حممد بالل غنام).
( )2أخرجه البخاري ( ،121/1برقم  )586واللفظ له ،ومسلم ( ،566/1برقم .)825
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الشــمس ،وال صــا َة بعــدَ
تطلــع
الصبــح حتــى
(ال صــا َة بعــدَ ُّ
َ
ُ
ِ
تغيــب الشــمس)(.)1
العــر حتــى
َ

ـاث سـ ٍ
ـاعات كان رسـ ُ
 -2عــن ُعقبــة بــن عامــر  قــال( :ثـ ُ
ـول اهلل
ِّ
ــر فيهــن موتانــا :حــن تط ُلــع
صــي
 ينهانــا أن ُن
َّ
فيهــن ،أو أن ن ْق ُ

ـم الظهـ ِ
ـرة حتــى َتيـ َ
ـل
ـع ،وحــن يقـ ُ
الشــمس بازغـ ًة حتــى َترتفـ َ
ـوم قائـ ُ
الشــمس ،وحــنَ َت َض َّيـ ُ
ـمس للغـ ِ
ـر َب)(.)2
ـف الشـ ُ
ـروب حتــى َتغـ ُ

واألوقــات املغلظــة ال ُيصــى فيهــا أي صــاة؛ ألنــه وقــت يســر

والنهــي فيــه شــديد ،إال املفروضــة فمــن نســيها أو نــام عنهــا فإنــه

يصليهــا؛ حلديــث أنــس بــن مالــك  :أن النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم قــالَ ( :مــن َنـ ِ
ارتــا أن ُيصليهــا
ـام عنهــا ،فك َّف ُ
ـي صــا ًة ،أو نـ َ
إذا َذكرهــا)(.)3

وأمــا الوقتــان املتبقيــان فاملقصــود بالصــاة املنهــي عنهــا فيهــا :صــاة

ـوع املطلــق ،وأمــا الفائتــة ومــا لــه ســبب كتحيــة املســجد؛ فإهنــا
التطـ ّ

تصــى فيهــا بال كراهــة.

( )1أي حني ال يبقى للقائم وقت الظهرية ظل يف املشــرق وال يف املغرب؛ بســبب كون الشــمس
يف وســط الســماء.
( )2أخرجه مسلم ( ،568/1برقم .)831
ومعىن( :حني تَضيَّف) :متيل إىل ِج ِ
هة الغروب.
َ َ ُ
ُ
( )3أخرجه مسلم ( ،477/1برقم .)684
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مرشوعيته:

سجود التالوة

()1

ســجود التــاوة :هــي ســجدة واحــدة تــرع للقــارئ واملســتمع ،إذا

تال القــارئ القــرآن فقــرأ آيــة ســجدة.

ومــن أدلــة مرشوعيتــه :حديــث ابــن عمــر ريض اهلل عنهــا أ ّنــه قــال:
ُ
َ
الســجد َة ونحــن ِعنــد ُه،
(كان
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يقــرأ َّ
ُ

ســجدُ معــه)(.)2
ســجدُ و َن ُ
َف َي ُ

عدد سجدات التالوة:

يشــتمل القــرآن الكريــم عــى 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.

وهــو مذهــب مجــع مــن أهــل العلــم ،ويؤيــده مــا روي عــن عمــرو
(أن رسـ َ
العــاص ريض اهلل عنــهَّ :
ـر َأ ُه
ـول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أقـ َ
(( )1حممد بالل غنام).
( )2أخرجه البخاري ( ،41/2برقم  ،)1076ومسلم ( ،405/1برقم .)575
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املفصــل ،ويف سـ ِ
ـس عــر َة ســجد ًة يف القـ ِ
ـرآن ،منهــا ثـ ٌ
ـورة
ـاث يف َّ
مخـ َ
ـج ســجدتان)(.)1
احلـ َّ

حكم سجود التالوة:

ســجود التــاوة ســنة مــن الســنن املســتحبة؛ حلديــث عمــر بــن
َ
يــوم اجلمعــة عــى املنــر
«قــرأ
اخلطــاب ريض اهلل تعــاىل عنــه أنّــه:
َ

بسـ ِ
ـورة ال ّنحــل حتــى إذا جــا َء الســجد َة نـ َ
ـزل ،فســجدَ وســجدَ
الناس،
ُ
حتــى إذا كانــت اجلمعــة ال َقابِلــة قـ َ
ـرأ هبــا ،حتــى إذا جــا َء الســجد َة،
ـر بالسـ ِ
ـاب
ـجود ،فمــن ســجد ،فقــد أصـ َ
قــال :يــا أهيــا النـ ُ
ـاس إنــا َن ُمـ ُّ
ـم عليــه ،ومل يســجد عمــر ريض اهلل عنــه» وزاد
ومــن مل يســجد ،فال إثـ َ

نافــع ،عــن ابــن عمــر ريض اهلل عنهــاَّ ،
ِ
يفــرض الســجو َد
«إن اهلل مل
إال أن َنشــا َء»( )2ومل خيالفــه أحــد مــن الصحابــة.

سجود التالوة يف الصالة وخارجها:

ُترشع سجدة التالوة يف الصالة وخارجها.

ـر بآيــة ســجدة اســتحب لــه أن
فــإذا كان القــارئ خــارج الصــاة فمـ ّ

يســجد يف احلــال ،وكذلــك املســتمع للقــارئ إذا ســجد القــارئ ســجد
وضعفــه
( )1أخرجــه أبــو داود ( 58/2برقــم  ،)1401وابــن ماجــه ( 335/1برقــم ّ )1057
بعــض أهــل العلــم ولكــن اشــتهر العمــل بــه.
( )2أخرجه البخاري ( 42/2برقم .)1077
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معــه ،وإن مل يســجد القــارئ فال يســجد املســتمع.

وإن كان يف الصــاة فقــرأ آيــة ســجدة اســتحب لــه الســجود مــن

فــوره ثــم يعــود إىل القيــام مــرة أخــرى ويتــم صالتــه ،وهــو خمــر إن

شــاء قــرأ ثــم ركــع أو ركــع بال قــراءة.

تابــع لإلمــام يف ســجود التــاوة ،فــإن ســجد
واملأمــوم يف الصــاة
ٌ

اإلمــام تابعــه يف الســجود ،وإن تــرك اإلمــام الســجود مل يســجد ألنــه

مأمــور بمتابعتــه.

والدليــل عــى الســجود داخــل الصــاة :حديــث أيب رافــع ،قــال:
صليــت مــع أيب هريــرة العتمــة ،فقــرأ :إذا الســاء انشــقت ،فســجد،

ـجدت هبــا خلـ َ
ـف أيب القاســم صــى اهلل
فقلــت :مــا هــذه؟ قــال( :سـ
ُ
ُ
فــا أزال أســجدُ هبــا حتــى َألقــا ُه)(.)1
عليــه وســلم

فضل سجدة التالوة:

مــن األحاديــث الصحيحــة التــي تــدل عــى فضــل ســجود التــاوة،

حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أ ّنــه قــال :قــال رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وســلم( :إذا َ
َ
ُ
الســجد َة فســجدَ
الشــيطان
اعتــزل
قــرأ ُ
ابــن َ
آدم َّ
آدم بالسـ ِ
ـجود
يبكــي ،يقــول :يــا وي َلـ ُ
ـه -ويف روايــة :يــا ويــيُ -أ ِمر ابـ ُ
ـن َ
( )1أخرجه البخاري ( ،153/1برقم  )768واللفظ له ،ومسلم( ،407/1برقم .)578
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ُ
فسـ ِ
ـت فــي النــار)(.)1
ـرت بالســجود َفأ َبيـ ُ
ـجد َف َلــه اجلنــة ،وأ ِمـ ْ

رشوط سجود التالوة:

يشــرط لســجود التــاوة مــا يشــرط للصــاة عنــد مجهــور أهــل

العلــم ،ألن الســجود جــزء مــن الصــاة فيأخــذ حكمهــا ،وهــو
األحــوط وحكــي عليــه االتفــاق.

الذكر يف السجود:

يســتحب يف ســجود التــاوة مــا يســتحب يف ســائر الســجود ِمــن
الذكــر املــروع والدعــاء.

 .....واحلمد هلل رب العاملني .....

( )1أخرجه مسلم ( 87/1برقم .)81
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