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 -2كتاب الصالة
ويشتمل على ما يلي:
و م ىىىىىىىا  -14ص

أهل حألعذحر

 -1معنىىىىىىىى حكمىىىىىىى
وفضل ا
حألذحن وحإلقامة
-2

 -1ص

حكمريض

 -3أوقات حكملوحت حكخمس

 -2ص

حكمسافر

 -4شروط حكم

 -3ص

حكخوف

 -5صفة حكم

 -15ص

حكجمعة

 -6أذكار أدبار حكملوحت حكخمس

 -16ص

حكتطوع

 -7أ ام حكم

 -1حكسنن حكرحتبة

 -8أركان حكم

 -2ص

حكت جد

 -9وحجبات حكم

 -3ص

حكوتر

 -10سنن حكم

 -4ص

حكترحويح

 -11سجود حكس و

 -5ص

حكعيدين

 -12ص

حكجماعة

 -13أ ام حإلمامة

حك سىىىىىىىىىىىوف

 -6صىىىىىىىىىىى
وحكخسوف
 -7ص حالستسقاء
 -8ص

حكضحى

 -9ص

حالستخار

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة

كتاب

422

قال هللا تعاكى:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)
[البقرة]239-238 /

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة



كتاب

423

كـتـاب حكمـــ
-2
ُ
 -1معنى حكم و م ا وفضل ا
م حكملوحت حكخمس:
الصلوات الخمس آكد أركان اإلسالم بعد الشهاادين ،هيهو هاةبهل له كه
مسههلو همسههلمل مامهها كاوهه ،اي ههواا نههو ههاا ايمهه ،هالخههو
الصحل هالمرض هنو اا الحضر هالسفر هلك

هنههو ههاا

ال ٍل صالة يناسهباا نهو

الانئل هالعدد.



حكمى  :بههادة تات أاههواا هأنعههاا مخصوصههل مفتتحههل بههالتكبنر مختتمههل
بالتسلنو.



مة مشروعية حكم :

 -1الصالة وور نكما أن النور يستضاء به نكذلك الصهالة ياهدإ ىله الصهواب
هيمنع م ،المعاصو هينا

 ،الفحشاء هالمنكر.

 -2الصالة صلل بن ،العبد هربه هيو ماد الدي ،يجهد نناها المسهلو لهذة مناةهاة
ربهه نتينهن وفسهه هيقههر ننهه هييمهئ ،البههه هينشهرُ صهدر هيقضه
اةته هباا يرياُ م ،يموم الدونا هآالماا.
 -3الصالة لاا ظاير يتعلق بالبدن كالقنام هالجلوس هالركوع هالسجود هسائر
اياههواا هاي مههاا هلاهها بهها  ،يتعلههق بالقلههن هيكههون بتع ههنو

يعههال

هيكبنههههر ههشههههنته همحبتههههه ه ا تههههه ه مههههد ه ههههكر هتا العبههههد
ههضهو ه لربهه نال ههاير يتحقهق بفعه مهها ةهاء ه ،النبههو × نهو الصههالة
هالبا  ،يتحقق بالتو ند هاإليمان هاإلهالص هالخشوع.
 -4الصهههالة لاههها ةسهههد هرهُ :نجسهههديا القنهههام هالركهههوع هالسهههجود هالقهههراءة
هره اا :يع هنو

ههشهنته ه مهد هسه،اله هاسهت،فار هالعنهاء لنهه
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هالصالة هالسالم ل رسوا
 -5أمر

كتاب

× هآله ه ل

باد

الصالحن.،

ك مسلو بعد ىارار بالشاادين ،أن يقند نايه بأربعل أ ناء (الصالة

الزكاة الصهنام الحه ) هيهذ أركهان اإلسهالم هنهو كه مناها يمهري ،لتنفنهذ
ل ه وفههس اإلوسههان همالههه ه ههاويه ه بنعتههه لنقضههو نايههه

أهامههر
سن أمر

هرسوله ه سن ما يحن

 -6المسلو نو الصالة ينفذ أهامر

ل ك

هرسوله ال سن يوا .
ضهو مه ،أ ضهائه لنتهدرب له

ا ل هينفنذ أهامر نو ه،هن نايهه كلاها نهو أهالاهه همعاماليهه
ه عامههه هلباسههه هيكههذا ت ه يكههون مينع ها ا لربههه داه ه الصههالة ههههار
الصالة.
 -7هالصالة زاةرة  ،نع المنكرات هسبن لتكفنر السنئات.
نه أوه سمع رسوا

× يقهوا« :أ َ َرأيتهـو لَهو أَن

 ،أبو يريرة رضو
س َم اهرا ٍ
ت يَه يَبقَه ِمه ،دَ َروِهـ ِه
ب أ َ َ دِكو يَـ،ت َ ِس ِمنهـه كه يَ ٍ
وَـارا ا بِبَا ِ
هوم هَهـم َ
ت الخَـم ِس
َو ٌء؟» َاالوا :ال يَبقَ ِم ،دَ َروِـ ِه َو ٌء .اَااَ« :نَذَلِكَ ِمع الصلَ َوا ِ
يَـمـحو بِـ ِا ،ال َخ َ
يايَا» .متفق لنه(.)1

 حستقامة حكقلب:
ىتا استقام القلن استقام ،الجوارُ هىوما يستقنو القلن بأمري:،
 -1يقديو ما يحبه

يعال

ل ما يحبه النفس.

 -2يع هنو ايمهر هالناههو هيهو الشههريعل هتلهك وا ههن ه ،يع ههنو انمهر النههايو
زهة ناإلوسان اهد يفعه ايمهر لن هر الخلهق ىلنهه ه لهن الجها
هيو
هالمنزلل نديو هاد يتقو المنايو هشنل سقو ه مه ،أ نهناو أه هونها ا مه،
ل ه المنههايو كالحههدهد ناههذا لههنس نعلههه

العقوبههات الدونويههل التههو ريباهها
هيركه صادرا ا  ،يع نو ايمر هالناو هال يع نو انمر النايو.
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )528همسلو براو ( )667هاللفظ له.
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 ع مة تعظيم أوحمر هللا:
أن يرا ههو العبهههد أهااياههها ه هههدهديا هيههأيو بأركاواههها ههاةباياههها هسهههنناا
هيحرص ل كمالاها هيسهارع ىلناها نهد هةوباها نر ها ا باها هيحهزن نهد
نواياههها كمههه ،نايتهههه صهههالة الجما هههل هوحويههها هأن ي،ضهههن  ٬ىتا اوتاكههه،
محارمه هيحزن ند معصنته هيفرُ بيا ته هال يسترس مع الرهص
هال يكون دأبه البحث  ،ل اي كهام نه ن ظاهرت لهه الحكمهل ملهه تلهك
ل مزيد االوقناد هالعم .

 فقه حألوحمر حكشرعية:
أوحمر هللا عز وجل نوعان:
 -1أهامر محبوبل للنفس كايمر بايك م ،الينبات هوكاُ ما اب مه ،النسهاء
ىل أربع هصند البر هالبحر هوحو تلك.
 -2أهامر مكرهيل للنفس هيو وو ان:
 -1أهامهر هفنفهل كايد نهل هايتكهار هانداب هالنوانه هالصهلوات هيههالهة
القرآن هوحويا.
 -2أهامر ثقنلل كالد وة ىل
هالجااد نو سبن

هايمهر بهالمعره

هالناهو ه ،المنكهر

.

هاإليمان يزيد بامتعاا ايهامر الخفنفل هالعقنلهل معها ا نه تا زاد اإليمهان صهار
المب،وض محبوبا ا هصار العقن هفنفا ا هيحقهق مهراد مه ،العبهد بالهد وة
هالعبادة هيحرك ،بذلك ةوار ه.

 صفات حكنفس:
ركن

سبحاوه نو ك ىوسان وفسن :،وفسا ا أمهارة بالسهوء هوفسها ا ميمئنهل

هيما متعاديتان نك ما َهف ل يذ ثق
يهذ يألمهه ،بههه ايهههرى مههع يههذ َملَهك همههع يلههك ههنيان هالحههق كلههه مههع
ل ايهرى هك ما التذت بهه
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الملك هالميمئنل هالبا



كتاب

كله مع الشنيان هايمارة هالحرب سجاا.

م حكم :
يجن الصلوات الخمس نو النوم هاللنلل ل ك مسلو مكلف تكهرا ا كهان أه
أوعهه ىال ائضهها ا هوفسههاء تهه يياههرا هيههو آ كههد أركههان اإلسههالم بعهههد
الشاادين.،

 -1ااا
 -2هااا

يعال  ( :ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ي ) [النساء.]103 /
يعال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ) [البقرة.]238/

و اإلسهالم
 -3ه  ،بد ب ،مر رضو
ناما ااا :ااا رسوا ×« :بنِ َ
هام
َلَه َهههـم ٍس َ :ه َاادَ ِة أَن ال ىلَههـهَ ىال
َهأَن مـ َحههـمدا ا َبههد َه َرسولههـه َهى َاه ِ
ضانَ » .متفق لنه(.)1
الصالةِ َهىيت َِاء الز َكاةِ َه َ ا ِ البَن ِ
صو ِم َر َم َ
َ ،ه َ
ناما :أَن الن ِبو × بَـ َع َ
ث م َعهاتا ا ى َله النَهـ َم ِ ،نَقَهااَ:
 -4ه  ،اب ،باس رضو
نَ ه ن يههـو أ َ َهها وا
َهأ َ ِواههو َرسههوا
«اد اههـو ىلَ ه َ ه َاادَةِ أَن ال ىلَههـهَ ىال
ص َل َوا ٍ
ت نِو َك ِا يَو ٍم َه َلن َللٍ.»...
ِلذَلِكَ نَأ َ ِلـماـو أَن انت ََر َ
س َ
ض َ َلنـ ِاـو هَـم َ
متفق لنه(.)2

 ع مات حكبلوغ:
المسلو المكلف يو (البهال العااه ) ه المهات البلهون :مناها مها يهو مشهتر
بههن ،الرة ه هالمههرأة :هيههو ىيمههام همههس شههرة سههنل هوبههات ههعر العاوههل
هىوزاا المنو.
همناا ما يو هاص بالرةاا نقط :هيو وبات عر اللحنل هالشارب.
همناا مها يهو ههاص بالنسهاء نقهط :هيهو الحمه هالحهني هيه،مر الصه،نر
بالصالة لسبع هيضرب لناا لعشر.
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )8همسلو براو ( )16هاللفظ له.
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1395هاللفظ له همسلو براو (.)19
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 أهميَّة حكم :
سن ِبهـ ِه
 ،أبو يريهرة رضهو
نهه أن النبهو × اهاا« :ىن أَه َا َمها يهـ َحا َ
ص
صاليههـه نَه ن ه ِةهدَت ي َامهلا كتِبَهه ،ي َامهلا َهىن َكهانَ اوهتَقَ َ
العَبهد يَهو َم ال ِقنَا َمه ِل َ
َـجدهنَ َلـه ِم ،ي َ َ
ضهن َع ِمه،
ي ُّوعٍ ي َك ِ امه َلهـه َمها َ
ِمنـ َاا َو ٌء اَااَ :او رها َي ي ِ
ض ٍل ِم ،ي َ َ
سهائِر اي َ َمها ِا يَهـج ِرإ َلَه
نَ ِري َ
ي ُّو ِ ِه ثهو َ
النسائو هاب ،ماةه(.)1

ن تَ ِلهكَ » .أهرةهه
سه ِ
َ َ

 عدد حكملوحت حكمفروضة:
نرض

الصهالة لنلهل اإلسهراء له رسهوله × بهدهن هاسهيل ابه الاجهرة

بسنل هنرضاا

سبحاوه همسن ،صالة نو النهوم هاللنلهل له كه مسهلو

هيذا يدا ل أيمنتاها ه له محبهه لاها ثهو هففه ،نجعلاها
همسا ا نو العم ههمسن ،نو ايةر نضالا منه هر مل.



سهبحاوه

الصههلوات المفرهضههل نههو النههوم هاللنلههل لهه كهه مسههلو همسههلمل همههس
صلوات هيو :ال ار هالعصر هالم،رب هالعشاء هالفجر.
هصالة الجمعل يوم الجمعل نو ايسبوع مرة.



م من جحد وجوب حكم

أو ترك ا:

م ،ةحد هةوب الصالة كفر هكذا ياركاا يااهوها ا هكسهالا نه ن كهان ةهايالا
يـعلو هىن كان الما ا بوةوباا هيركاا يستتاب ثالثل أيام نه ن يهاب هىال اتِه
كانراا.
 -1ااا

يعال ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [التوبل.]11/

 -2ه هه ،ةههابر رضههو

سه ِهمع ،الن ِبههو × يَههـقوا« :ىن بَههن َ،الرةه ِ
نههه اههااَ :

( )1صحيح/أهرةه النسائو براو ( )564هأهرةه اب ،ماةه براو (.)1425

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة

كتاب

428

َهبَن َ،ال ا
شِر ِ َهالكف ِر ي َر َ الصالةِ» .أهرةه مسلو(.)1
ناما أن النبو × اااَ « :مَ ،بهد َا دِينَهـه نَهااتلو ».

 -3ه  ،اب ،باس رضو
أهرةه البخارإ(.)2

 حآلثار حكمترتبة على جا د حكم

أو تارك ا:

 -1نههو الحنههاة :ال يح ه لههه الههزها بمسههلمل هيسههقط هاليتههه هيسههقط قههه نههو
الحضاول هال يهر ،هيحهرم مها تكها مه ،نهوان هال يحه لهه دههوا مكهل
ه رماا يوه كانر.
 -2ىتا مات ال يـ،س

هال يكف ،هال يصل

يوه لنس مناو هال يهد

لنه هال يدن ،نو مقابر المسلمن،

لهه بالر مهل هال يهور ،هيخلهد نهو النهار يوهه

كانر.



م ،ير الصالة يركا ا ميلقا ا بحنث ال يصلو أبهدا ا ناهو كهانر مريهد ه ،ديه،
اإلسههالم همهه ،يصههلو أ ناوهها ا هيتركاهها أ ناو ها ا نلههنس بكههانر لكنههه ناسههق
همريكن ىثما ا نما ا هةان ل وفسه ةنايل كبنرة ه اص  ٬هرسوله.

 فضل حنتظار حكم :
هه ،أبههو يريههرة رضههو
صال يَنت َ
صالةٍ َما َكانَ نِو م َ
َ
اللاـو ار َ ـمه

َ ت يَن َ
ص ِر َ

 فضل حكمشي إكى حكم

نههه أن رسههوا × اههاا« :ال يَههزَ اا ال َعبههد نِههو
ِ ر الصالة َ َهي َقهوا ال َمالئِ َكهل :اللاهـو اغ ِفهر لَهـه
أَه يـحد َ
ِ .»،متفق لنه(.)3

في حكمسجد على ط ار :

نه ااا :ااا رسوا ×َ « :م ،ي َ َ
يا َر نِو ِبنتِهـ ِه
 ، -1أبو يريرة رضو
شه ىلَه بَنه ٍ
َكاوَهه،
ي
ت
ثهو َم َ
ِ ،مه ،بنههو ِ
ضهلا ِمهَ ،نه َهرائِ ِ
ضو نَ ِري َ
ِلنَهـق ِ
( )1أخرجه مسلم براو (.)82
( )2أخرجه حكبخاري براو (.)3017
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )176همسلو براو ( )649نو كتاب المساةد هاللفظ له.
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هَي َويا ى دَايـ َما ي َـح ُّ
َينئَلا َهايه َرى ي َرنَع دَ َر َةلا» .أهرةه مسلو(.)1
طه ِ
َهر َ ِمهَ ،بنتِهـ ِه
 -2ه  ،أبو أمامل رضهو
نهه أن رسهوا × اهااَ « :مه ،ه َ
مت َ َ
صههالةٍ َمكتوبَه ٍل نَههأَةر َكههأَة ِر ال َحهها ا ِ المههـح ِرم َه َمههَ ،هه َهر َ ىلَه
ي ِ ااههرا ا ىلَه
َ
صهالة ٌ َلَه أَث َ ِهر
صبـه ىال ىيا نَهأَةر َكهأَة ِر المعت َ ِ
ي َس ِبنحِ الض َح ال َين ِ
هـم ِر َه َ
صالةٍ ال لََ ،و بَننَـاـ َما ِكتَابٌ نو ِ ِلا ِنان .» َ،أهرةه أبو داهد(.)2
َ

 بم يحمل حكخشوع في حكم :

يحص الخشوع نو الصالة بأمور مناا:
 -1ضور القلن.
 -2الفاو هاإلدرا لما يقرأ أه يسمع.
 -3التع ههنو هيتولههد مهه ،أمههري :،معرنههل ةههالا

ه

متههه همعرنههل قههارة

النفس ننتولد مناما االوكسار  ٬هالخشوع له.
 - 4الانبل هيو أسم مه ،التع هنو هيتولهد مه ،المعرنهل بقهدرة

ه

متهه

هيقصنر العبد نو قه سبحاوه.
 -5الرةاء هيو أن يرةو بصاليه ثواب
 -6الحناء هيتولد م ،معرنل وعو

ز هة .

هيقصنر نو ق

سبحاوه.

 صفة حكب اء حكمشروع:
بكاؤ × لو يك ،بشانق هرنع صوت ب كاو ،يدمع ننا هيسهمع لصهدر
المر َة م ،البكاء.
أزيز كأزيز ِ
هكههان بكههاؤ × يههارة مهه ،هشههنل

هيههارة هونها ا ل ه أمتههه ه ههفقل لناهها

هيههارة ر مههل للمنهه ،هيههارة نههد سههماع القههرآن ننمهها يسههمع آيههات الو ههد
هالو ند هتكر

هآالئه هوعمه هأهبار ايوبناء هوحو تلك.

( )1أخرجه مسلم براو (.)666
( )2سن/أهرةه أبوداهد براو (.)558
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المحان ـل ل نضنلـل يتعلـق بذات العبـادة كالخشهـوع نهـو الصهـالة معهـالا
أيـو م ،نضهنلل يتعلهق بمكاواها نهال يصهلو نهو مكهان يهذين معهه الخشهوع
كالز ام هوحو .

 أوقات عرض حألعمال على هللا عز وجل:
نه أَن َرسو َا ا × ٬اَا َا« :يفت َح أَب َواب ال َجنه ِل يَهو َم
 ، -1أبو يريرة رضو
نس نَن،فَر ِلك ِا َب ٍد مس ِل ٍو َال يش ِر بِهاَ ٬هنئاا ىِال َرة اهال َكاوَه،
االثنَن َِ ،هيَو َم الخ َِم ِ
بَننَه َهبَن َ،أ َ ِهن ِه َحنَاء نَنقَاا :أَو ِ رها َيذَي ِ َ ،ت يَص َ
ي ِل َحا أَو ِ هرها يَهذَي ِ َ ،ته
يَص َ
ي ِل َحا» .أهرةه مسلو(.)1
نه أَن َرسو َا ا × ٬اَا َا« :يَتَعَااَبونَ نِنكو َم َالئِ َكلٌ
 -2ه  ،أبو يريرة رضو
ص َهال ِة الفَج ِهر ثهو َيعهر
ص َهال ِة ال َعص ِهر َه َ
هار َه َيجت َِمعهونَ نِهو َ
ِباللن ِ َه َم َالئِ َكهلٌ ِبالن َا ِ
ف ي ََركتو ِ بَادِإ؟ نَنَقولهونَ  :ي ََركنَهايو
الذِي َ،بَايوا نِنكو نَنَسأَلـاو َهي َو أ َ لَو بِ ِاو َكن َ
صلُّونَ » .متفق لنه(.)2
صلُّونَ َهأَي َننَايو َهيو ي َ
َهيو ي َ

( )1أخرجه مسلم براو (.)2565
( )2متفق عليه ،أهرةه البخارإ براو ( )555همسلو براو ( )632هاللفظ له.
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 - 2حألذحن وحإلقامــة
حألذحن :يو التعبد  ٬باإل الم بدهوا ها ،الصالة بذكر مخصوص.
ِرع ايتان نو السنل ايهل م ،الاجرة.

مة مشروعية حألذحن:

 -1ايتان ى هالم بههدهوا هاه ،الصههالة همكاواها هد ههاء ىله الصههالة هالجما ههل
التو نناا هنر كعنر.
 -2ايتان ينبنه لل،انلن ،هيذكنر للناسن ،يداء الصالة التو يو مه ،أةه ِا الهنعو
قرب العبد ىل ربهه هيهذا يهو الفهالُ هايتان د هوة للمسهلو ته ال
هالتو ي ِ ا
يفويه يذ النعمل.




حإلقامة :يو التعبد  ٬باإل الم بالقنام ىل الصالة بذكر مخصوص.
م حألذحن وحإلقامة:
ايتان هاإلاامههل ن هرض كفايههل ل ه الرةههاا دهن النسههاء

ضههرا ا هسههفرا ا

هايتان هاإلاامل يكووان نقط للصلوات الخمس هصالة الجمعل.

 مؤذنـو حكنبي × أربعة:
بالا ب ،رباُ ه مره ب ،أم مكتوم رضو
هسعد القرض رضو

ناما نو مسجد × بالمدينل

نه نو مسجد اباء هأبو محذهرة رضهو

نهه

نو المسجد الحرام بمكل.
هأبو محذهرة كان ير ِ اةع ايتان هيع َ ِناو اإلاامهل هبهالا كهان ال ير ِ اةهع ايتان
هيفرد اإلاامل.

 فضل حألذحن:
يس ،للم،تن أن يرنع صويه بايتان ن وه ال يسمع مدى صوت الم،تن ةه،
هال ىوس هال وء ىال اد له يوم القنامل هالمه،تن يهـ،فر لهه مهدى صهويه
س ِمعه م ،ر ن هيابس هله مع أةر م ،صل معه.
صداِاه مَ ،
هي َ
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نهه أن رسهوا × اهاا« :لَهو يَـعلَهـو النهاس َمها نِهو
 ، -1أبو يريهرة رضهو
هـجدها ىال أَن يَست َـ ِاهـموا َلَنهـ ِه الست َـ َاهـموا» .متفهق
ال ِنادَ ِاء َهالص ا ِ
ف ايَه ِا ثو لَـو يَ ِ
لنه(.)1
نامهها اههاا :سههمع ،رسههوا

 -2ه هه ،معاهيههل بهه ،أبههو سههفنان رضههو
وم ال ِقنَا َم ِل» .أهرةه مسلو(.)2
يقوا« :الم َ،تاِوونَ أ َ َوا الن ِ
اس أ َ نَااا ا يَ َ

×

 صفات حألذحن حكوحرد وحكثابتة في حكسنة:
 -1حكمفة حألوكى :أتان بالا رضو

نه الذإ كهان يه،تاِن بهه نهو اهد النبهو

× هيو همس شرة ةملل:
 -1أ َكبَر
أَكبَر
أَك َبر

-2
-3
-4
 -5أ َ
 -6أ َ

أَك َبر
َاد أَن ال ىلَـهَ ىال
َاد أَن ال ىلَـهَ ىال

 -7أ َ َاد أَن مـ َحـمدا ا َرسوا
 -8أ َ َاد أَن مـ َحـمدا ا َرسوا
 - 2حكمفة حكثانية :أتان أبهو محهذهرة رضهو
التكبنر أربعا ا نو أهله مع الترةنع.



 َ - 9و َلَ
 َ -10و َلَ

الص َالةِ
الص َالةِ

 َ -11و َ َل الفَ َالُِ
 َ -12و َ َل الفَ َالُِ
 -13أَكبَر
 -14أَكبَر
 -15ال ىلَـهَ ىال

()3

نهه هيهو يسهع شهرة ةملهل

نهه اهاا :أَلقه لهو رسهوا × التهأتي ،يهو
 ،أبو محذهرة رضو
أَكبَر أ َ َاد أَن ال ى َلـهَ ىال
أَكبَر
أَكبَر
بنفسه نقاا« :ا  :أَكبَر
أ َ ه َاد أَن مـ َحهـمدا ا
أ َ َاد أَن مـ َحهـمدا ا َرسهوا
أ َ َاد أَن ال ىلَـهَ ىال

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )615همسلو براو (.)437
( )2أخرجه مسلم براو (.)387
( )3سن /أهرةه أبو داهد براو ( )499هأهرةه اب ،ماةه براو (.)706
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َرسوا
صويِكَ  :أ َ َاد أَن ال ىلَـهَ
[مرين ،مرين ]،ااا :ثو ار ِةع نَمد ِمَ ،
أ َ ههه َاد أَن
أ َ ههه َاد أَن مـ َحهههـمدا ا َرسهههوا
أ َ ههه َاد أَن ال ىلَهههـهَ ىال
ىال
مـ َحـمدا ا َرسوا
َ و َ َل الصالةِ َ و َ َل الصالةِ َ و َ َله الفَهالُِ
أَكبَههر ال ىلَههـهَ ىال » .أهرةههه أبههو داهد
أَكبَههر
َ ههو َلَهه الفَههالُِ
هالترمذإ(.)1
 -3حكمفة حكثاكثة :مع أتان أبو محهذهرة رضهو

نهه السهابق ىال أن التكبنهر

نو أهله مريان نقط ننكون سبع شرة ةملل .أهرةه مسلو(.)2
 - 4حكمفة حكرحبعة :أن يكون ايتان كلهه معنه معنه

هكلمهل التو نهد نهو آههر

نامها اهاا:
مفردة ننكون ثال ،شهرة ةملهل لحهديث ابه ،مهر رضهو
َكانَ ايَتَان َلَ َا ِد َرسو ِا × َمعنَ َمعنَه َهاإلاَا َمهل َمهرة ا َمهرة ا ىال أَوهكَ
 ،الصالة .أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)3
 ،الصالة اَد اَا َم ِ
ي َقوا :اَد اَا َم ِ



حكسنة أن يؤذن ب ذه حكمفات كل ا باذا مرة هباذا مرة هيذا نهو مكهان
هيذا نو مكان ف ا ا للسنل هى نا اء لاا بوةوياا المشره ل المتنو هل مها
لو يخش نتنل.



هوم
يزيد الم،تن نو أتان الفجر بعد و له الفهالُ (الصهالة هَن ٌهر ِمه َ،الن ِ
وم) هتلك نو ةمنع صفات ايتان السابقل.
الصالة هَن ٌر ِم َ،الن ِ

 شروط صحة حألذحن:
أن يكههون ايتان مريب ها ا متوالن ها ا هأن يكههون بعههد دهههوا الواهه ،هأن يكههون
الم،تن مسلما ا تكرا ا أمننا ا هااالا هدالا بال،ها ا أه ممنهزا ا هأن يكهون ايتان
بالل،ل العربنل ل

سن ما ةاء نو السنل هاإلاامل كذلك.

 ما يسن في حألذحن:
( )1صحيح /أهرةه أبو داهد براو ( )503هيذا لف ه هأهرةه الترمذإ براو (.)192
( )2أخرجه مسلم براو (.)379
( )3سن /أهرةه أبوداهد براو ( )510هأهرةه النسائو براو ( )628هيذا لف ه.
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يس ،يرين ايتان هرنع الصوت به هأن يلتف ،يمننا ا ند اولهه ( هو له
الصالة) ه ماالا ند اوله ( هو له الفهالُ) هأ ناوها ا يقسهو كه ةملهل مه،
الجملتن ،ل الجاتن ،هايها يو ظاير السنل هيسه ،االلتفهات نهو ايتان
هلو مع هةود مكبرات الصوت لعبويه ر ا ا.



ص ِناتا ا
يس ،للم،تن أن يكون َ

الما ا بالوا ،مستقب القبلهل متياهرا ا اائمها ا

هاضعا ا أصبعنه نو أتونه اا ايتان هأن ي،تن ل مكان مريفع.



م حألذحن قبل حكوقت:
ال يجزئ هال يجوز ايتان اب دهوا الوا ،نو ةمنع الصلوات الخمس.
هيس ،أن ي،تن اب الفجر بقدر ما يتسهحر الصهائو لنرةهع القهائو هيسهتنقظ
النائو هيختو م ،يتاجد صاليه بالوير ن تا لع الفجر أتن لصالة الصبح.

 ما يقوكه من سمع حألذحن:
يس ،لم ،سمع الم،تن م ،الرةاا أه النساء:
 -1أن يقوا معله لنناا مع أةر ىال نو الحنعلتن ،ننقوا السهامعَ ( :ال َ هو َا َه َال
اوة َ ىال ِبا.)٬
صلاو الم،تن هالسامع ل النبو × ِس اراا.
 -2بعد اوتااء ايتان يس ،أن ي ِ
رضهو

نامها أن رسهوا

 -3هيس ،أن يقوا ما هرد  ،ةابر ب ،بهد
× اااَ « :م ،اَا َا ِ نَ َ،يس َمع ال ِنادَا َء :اللاـو َرب َي ِذ ِ الهد َو ِة التامه ِل َهالصهال ِة
ضنلَلَ َهابعَعه َمقَاما ا َمـحـمودا ا الذِإ َه َدي َـه
القَائ َم ِل آ ِ
ت مـ َحـمدا ا ال َو ِسنلَلَ َهالفَ ِ
وم ال ِق َنا َم ِل» .أهرةه البخارإ(.)1
َ لَ ،لـه َفَا َتِو َي َ
 -4أن يقوا بعد نران الم،تن م ،الشاادين ،ما يلو:
نه  ،رسوا × أوه اااَ « :م ،اَها َا
 ،سعد ب ،أبو هااص رضو
َه دَ ال َِريكَ لَهـه َهأَن مـ َحهـمدا ا
ِ ن َ،يَس َمع الم َ،تاِنَ  :أ َ َاد أَن ال ىلَـهَ ىال
( )1أخرجه حكبخاري براو (.)614
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هالم دِينها ا غ ِفه َر لَهـه
َبد َه َرسولـه َر ِ
ضنِ ،باهلل َرباا ا َه ِبمـ َحـم ٍد َرسوالا َه ِباإلس ِ
تَوبـه» .أهرةه مسلو(.)1
 -5ثو يد و لنفسه بما اء.

 فضل متابعة حكمؤذن:
نامها أوهه سهمع النبهو × يقهوا:
 ،بد ب ،مره ب ،العاص رضو
صهل
«ىتَا َ
صهلُّوا َلَهو نَ وهه َمهَ ،
س ِمعتـو الم َ،تاِنَ نَقولوا ِمع َ َما يَهـقوا ثهو َ
سلوا ِلهو ال َو ِسهن َللَ نَ و َاها َمن ِز َلهلٌ
صلَ
َلَن ِه ِبـ َاا َشرا ا ثو َ
صالة ا َ
َلَو َ
سهأ َ َا
نِو ال َجن ِل ال ي َنبَـ ِ،و ىال ِلعَب ٍد ِم ِ ،بَا ِد
َهأَرةو أَن أَكونَ أَوَا ي َو نَ َمَ ،




الو ِسنلَلَ َ ل ،لَـه الشفَا َل» .أهرةه مسلو(.)2
ِلو َ
ثو أاام لك ِا نريضل.

َم ،ةمع بن ،صالين ،أه اض نوائ ،أتن لألهل
ىتا أَهر صالة ال ار لشدة ر أه أَهر العشاء ىل الواه ،اينضه نالسهنل
أن ي،تاِن ند ىرادة نع الصالة ىتا كهان نهو السهفر ه نهد دههوا الواه ،ىتا
كان نو الحضر.

 من يقدّم في حألذحن:
ىتا يَشَاُ م،توان نأكعر اداِم اينض صويا ا ثو اينضه نهو دينهه ه قلهه ثهو
َم ،يختار أي المسجد ثو ار ل هيباُ ايخات م،تون ،للمسجد الوا د.

 قو حألذحن:
هه ،أبههو يريههرة رضههو
ِإ ِللصههالةِ
نههه أن رسههوا × اههاا« :ىتَا وههود َ
أَدبَ َر الشن َ
و ال ِنادَاء أَابَ َ َ ت
يان لَـه ض َرا ٌ َ ت ال يَس َم َع التأتِي َ،نَ تَا ا ِ
ض َ
و التع ِوين أَابَ َ َ ت يَـخي َر بَهن َ،ال َمهر ِء
ب ِللصالةِ أَد َب َر َ ت ىتَا ا ِ
ىتَا ث ا ِو َ
ض َ
َهوَفسِه يَـقوا :اتكر َكذَا اتكر َكذَا ِلـ َما لَـو يَكه ،يَهذكر َ ته يَ َه الرةه ال

( )1أخرجه مسلم براو (.)386
( )2أخرجه مسلم براو (.)384
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صل » .متفق لنه(.)1
يَد ِرإ َكو َ



ايتان يوم الجمعل يكون ن ،يجلس اإلمام ل المنبر للخيبل ه هن ،كعهر
النهههاس نهههو اهههد عمهههان رضهههو
الصحابل رضو



نهههه زاد ابلهههه النهههداء العهههاوو ههانقهههه

ناو ل تلك هاإلاامل يو النداء العالث.

م أخذ حألجر على حألذحن:
ال يأهذ اإلمام ل ىمامل المصلن ،أةرا ا هال يأهذ الم،تن ل أتاوه أةهرا ا
هيجوز له أهذ الجع الذإ يصر

م ،بن ،الماا يئمل المساةد هم،توناا

ىتا اام بوظنفته  ٬ز هة .



م من دخل حكمسجد وحكمؤذن يؤذن:
م ،ده المسجد هالم،تن ي،تن يستحن لهه أن يتهابع المه،تن ثهو يهد و بعهد
الفران م ،ايتان هال يجلس ت يصلو يحنل المسجد ركعتن.،



م من خرج من حكمسجد بعد حألذحن:
ىتا أتن الم،تن نال يجهوز ي ه ٍد الخهره مه ،المسهجد ىال لعهذر مه ،مهرض
هيجديد هضوء هوحويما.

 صفات حإلقامة حكوحرد وحكثابتة في حكسنة:
يجن أن يكون اإلاامل مريبل همتوالنل ب دى الصفات انينل:
 -1حكمفة حألوكى :ى دى شرة ةملل هيو ىاامل بالا رضو

نه التو كان

يقنو باا بن ،يدإ النبو × هيو:
 - 4أ َ َاد أَن مـ َحـمدا ا
( -1أَكبَر  -2أَكبَر  -3أ َ َاد أَن َال ىلَـهَ ىال
،
َرسهههوا
 َ -5هههو َلَههه الصههه َالةِ  َ - 6هههو َلَههه الفَههه َالُِ َ -7اهههد َاا َمههه ِ
 ،الصهالة  -9أَكبَهر  -10أَكبَهر َ -11ال ىلَهـهَ ىال
الصالة  -8اَهد اَا َمه ِ
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )608هاللفظ له همسلو براو (.)389
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) .أهرةه أبو داهد(.)1
نهه:

 -2حكمفة حكثانية :سبع شرة ةملل هيو ىاامهل أبهو محهذهرة رضهو
(التكبنههر أربع ها ا هالتشههادان أربع ها ا هالحنعلتههان أربع ها ا هاههد اامهه ،الصههالة
مرين ،هالتكبنر مرين ،هال ىله ىال

مرة) .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)2
أ َ َاد

أَكبَر أ َ َاد أَن َال ىلَـهَ ىال
 - 3حكمفة حكثاكثة :شر ةم ( أَكبَر
،
أَن مـ َحههـمدا ا َرسههوا
َ ههو َلَهه الصهه َال ِة َ ههو َ َلهه الفَهه َالُِ اَههد اَا َمهه ِ
أَكبَهههر َال ىلَهههـهَ ىال ) .أهرةهههه أبهههو داهد
 ،الصهههالة
الصهههالة اَهههد اَا َمههه ِ
هالنسائو(.)3



يس ،أن يقنو باذا مرة هباذا مرة

ف ا ا للسنل بوةوياا المتنو ل هى نها اء

لاا ما لو يـخش نتنل.




يس ،الد اء هالصالة هتكر

هيالهة القرآن بن ،ايتان هاإلاامل.

يجوز استعماا مكبر الصوت نو ايتان هاإلاامهل هالصهالة هالخيبهل ىتا
د  ،الحاةل ىلنه ن ن ص به ضرر أه يشويش أزي .

َ م ْ
ـن يؤذن ويقيم:
يس ،أن يتول ايتان هاإلاامل رة ها د هالمه،تن أملهك بهايتان هاإلمهام
أملك باإلاامل نال يقنو الم،تن ىال ب اريه أه رؤيته أه انامه هوحو تلك.



يسهه ،ىنههراد ك ه ةملههل مهه ،ةههـم ايتان ب هنَفَ ٍس ها ههد ىال (
الجملتن ،بهنَفَ ٍس ها هد هأ ناوها ا يفهرد كه ةملهل هيجنبهه السهامع كهذلك أمها

أكبههر) ننجمههع

اإلاامل نلو يعب ، ،النبو × تكر مشرهع يقوله م ،سمع اإلاامل.

 صفة حألذحن في حكمطر وحكبرد حكشديد:
يسهه ،للمهه،تن نههو البههرد الشههديد أه اللنلههل المينههرة هوحويمهها أن يقههوا بعههد
( )1سن صحيح/أهرةه أبو داهد براو (.)499
( )2سن صحيح/أهرةه أبوداهد براو ( )502هأهرةه الترمذإ براو ( )192هااا :س ،صحنح.
( )3سن/أهرةه أبو داهد براو ( )510هأهرةه النسائو براو (.)628
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الحنعلتن ،أه بعد ايتان ما ثب ،نو السنل:
الر َ ا ِا) متفق لنه(.)1
صلُّوا نِو ِ ا
(أ َ َال َ
صلُّوا نِو بنويِكو) متفق لنه(.)2
أه يقواَ ( :
يفع يذا مرة هيذا مرة ى نا اء للسنل.
هم ،أ ن الحضور رع له هلو يكلف.



م حألذحن وحإلقامة في حكسفر:
نهه اهاا :أيه رةهالن النبهو × يريهدان
 ،مالهك به ،الحهوير ،رضهو
السهههفر نقهههاا النبهههو ×« :ىتَا أَوتهههـ َما ه ََرةتهههـ َما نَأ َ ِتاوَههها ثهههو أَاِن َمههها ثهههو ِلنَ،مك َمههها
أَكبَرك َما» .متفق لنه(.)3



م حألذحن وحإلقامة كلملوحت:
كلملوحت باكنسبة كمشروعية حألذحن وحإلقامة أربع االت:

 - 1صالة لاا أتان هىاامل :هيو الصلوات الخمس هالجمعل.
 - 2صهههالة لاههها ىاامهههل هال أتان لاههها :هيهههو الصهههالة المجمو هههل ىلههه مههها ابلاههها
هالصلوات المقضنل.
 - 3صالة لاا وداء بألفاظ مخصوصل :هيو صالة الكسو
 - 4صههالة ال أتان لاهها هال ىاامههل :هتلههك معهه صههالة النفهه

هالخسو .
هصههالة الجنههازة

هالعندي ،هاالستسقاء هوحويا.

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )666همسلو براو (.)697
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )901همسلو براو (.)699
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )630هاللفظ له همسلو براو (.)674
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 - 3أوقات حكملوحت حكخمس
نرض

سبحاوه ل ك مسلو همسلمل همس صلوات نو النوم هاللنلل.

 أوقات حكملوحت حكمفروضة خمسة ،وهي:
 -1وقت حكظ ر :هيبدأ م ،زهاا الشمس ىل أن يصنر ظ كه

هوء معلهه غنهر

ظ االستواء هيعجنلاا أنض ىال نو دة ر ننس ،يأهنريا هاإلبهراد باها
هيو أربع ركعات.
 -2وقىىىت حكعمىىىر :هيبهههدأ مههه ،ههههره هاههه ،ال اهههر ىلههه اصهههفرار الشهههمس
هالضرهرة ىل غرهباا هيس ،يعجنلاا هيو أربع ركعات.
 -3وقت حكمغرب :هيبدأ مه ،غهرهب الشهمس ىله م،نهن الشهفق اي مهر هيسه،
يعجنلاا هيو ثال ،ركعات.
 -4وقت حكعشاء :هيبدأ م ،م،نن الشهفق اي مهر ىله وصهف اللنه
ىله

هالضهرهرة

لهوع الفجهر العهاوو هيأهنريها ىله ثلهث اللنه أنضه ىن ينسهر هيههو

أربع ركعات.
 -5وقىىت حكفجىىر :هيبههدأ مهه ،لههوع الفجههر العههاوو ىله لههوع الشههمس هيعجنلاهها
ن،
أنض هيس ،أن يده نناا ب،لس هينصر ب،لس هأ ناوا ا ينصر
يسفر هيو ركعتان.
 ،الصهالةِ؟
 ،بريدة رضهو
سأ َلهـه َهَ ،هاه ِ
نهه ه ،النبهو × أن َرةهالا َ
ـر بِالالا
ص ِا َمعَنَا َيذَي ِ( .»،يَـعنِو النَو َمن ِ )،نَلَـما زَ الَ ِ
نَقَا َا لَـهَ « :
 ،الشمس أ َم َ
ضهاء
ام ال َعص َر َهالشمس مري َ ِف َعلٌ َبن َ
ام ال ُّا َر ثو أ َم َ
نَأتنَ ثو أ َم َ
ـر نَأ َا َ
ـر نَأ َا َ
ام ال ِعشَها َء ِ هنَ،
ب ِ ن َ،غَابَ ِ
ام ال َمِ ،ر َ
 ،الشمس ثو أ َم َ
وَ ِقنلٌ ثو أ َم َ
ـر نَأاَ َ
ـر نَأاَ َ
ام الفَج َر ِ نَ َ،لَ َع الفَجر.
غ َ
َاب الشفَق ثو أ َم َ
ـر نَأاَ َ
هـر نَههأب َردَ ِبههال ُّا ِر نَههأب َردَ ِبههـ َاا نَههأو َع َو أن يبه ِهردَ
نَلَههـما أن َكههانَ ال َنههوم العهها ِوو أ َمه َ
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صههل ال َعصه َهر َهالشههمس مري َ ِف َعههلٌ
ِبههـ َاا َه َ
صههل
ب اَب ه َ أن يَههـ َِ ،
ال َم،ه ِهر َ
نن الش هفَق َه َ

صههل
أه َر َي ها َنههو َ ال هذِإ َكههانَ َه َ
ال ِع َ
شهها َء بَههـعدَ َما تَ َيه َ
هن ثلههث اللن ه ِ

صل الفَج َر نَأسفَ َر ِبـ َاا.
َه َ
ثو ااا« :أي َ،السائِ

 ،الصالةِ؟» .نَقَا َا الرة  :أوَا َيا َرسو َا ا !٬ااا:
ََ ،ها ِ

صاليِكو بَنَ َ،ما َرأيتـو» .أهرةه مسلو(.)1
« َهاَ ،

 متى ت ون حكم

عند حشتدحد حكحر؟

ىتا ا تد الحر نالسنل أن ي،هر صالة ال اهر ىله اهرب العصهر لقولهه لنهه
الصالة هالسالم« :ىتَا ا ت َد ال َح ُّر نَأَب ِردها بِالصالةِ نَه ن ِ هدة َ ال َح ِ اهر ِمه ،نَنهـحِ
َة َان َو» .متفق لنه(.)2

 أوقات حكم

إذح خفيت حألوقات:

م ،كان يقنو نو بهالد ال ي،نهن الشهمس ناها صهنفا ا هال ييلهع نناها الشهمس
تاء أه نو بالد يستمر وااريا سهتل أ هار هلنلاها سهتل أ هار مهعالا نعلهناو
أن يصلوا الصلوات الخمس نو ك أربع ه شري ،سا ل هيقداِرهن أهااياها
له أاههرب بلههد ىلههناو يتمنههز ننههه أهاههات الصههلوات المفرهضههل بعضههاا هه،
بعي.

( )1أخرجه مسلم براو (.)613
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )536هاللفظ له همسلو براو (.)616
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 -4شروط حكم
 شروط حكم :
يشترط كمحة حكم

ما يلي:

 - 1أن يكون المسلو ايرا ا م ،الحد ،ايص،ر هايكبر.
 - 2اارة البدن هالعوب همكان الصالة م ،النجاسات.
 - 3دهوا ها ،الصالة.
 - 4ايخات الزينل بعناب سايرة للعورة هالمنكبن.،
 - 5استقباا القبلل.
 - 6الننل .بأن ينوإ بقلبه الصالة التو يصلناا اب يكبنرة اإل رام هال يهتلفظ باها
بلساوه.

 صفة حكلباس في حكم :
يسهه ،للمسههلو أن يصههلو نههو ثههوب ةمن ه و نههف ن هاهلل أ ههق مهه ،يههزيا ،لههه
هموضع اإلزار ىل أوصا

الساان ،هالعضلل ن ن أبن ،نم ،هراء السها

هال ههق للكعبههن ،نههو اإلزار هيحههرم اإلسههباا نههو العنههاب هغنريهها داههه
الصالة ههارةاا.



د عور حكرجل وحكمرأ :
سهرة ىله الركبههل هالمهرأة كلاها هورة نهو الصههالة ىال
هورة الرةه مه ،ال ُّ
هةااا هكفناها هاهدمناا نه ن كاوه ،بحضهرة رةهاا أةاوهن سهترت ةمنهع
بدواا.

 كيف يقضي حكم

من نام عن ا في حكسفر:

مه ،كههاووا نههو سههفر ثههو غلبههتاو أ نهناو نلههو يسههتنق وا ىال بعههد لههوع الشههمس
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مههعالا نالسههنل أن يتحولههوا مهه ،مكههاواو ثههو يتوضهه،هن ثههو يهه،تن أ ههديو ثههو
يصلون ركعتو الفجر ثو يقنو ثو يصلون الفجر.



م تغيير حكنية أثناء حكم :

 -1ك م ال بدا له م ،ونل هال يجوز ي،ننر الننل م ،معهن ،لمعهن ،كت،ننهر ونهل
العصر ىل ال ار هال يجوز أيضا ا م ،ميلهق لمعهن ،كمه ،يصهلو وانلهل ثهو
ينوإ باا الفجر هيجوز م ،معن ،لميلهق كمه ،يصهلو نريضهل منفهردا ا ثهو
يحولاا لنانلل لحضور ةما ل معالا.
ا
 -2يجوز للمصلو أن ي،نر ونته هيو نو الصالة مه ،مهأموم أه منفهرد ىله ىمهام
مأموم ىل منفرد أه م ،ونل نرض ىل وف ال العكس.
أه م،
ٍ
 -3ىتا ايع المصلو الننل أثناء الصالة بيل ،صهاليه ههةهن لنهه االبتهداء مه،
أهلاا.



يتجه المصلو ببدوه ىل مع و بأمر

هيو الكعبل هيتجه بقلبه ىل

.

 صفة حكلباس في حكم :
يلبس المسهلو مه ،المالبهس مها هاء هال يحهرم لنهه مه ،اللبهاس ىال مها كهان
محرمها ا لعننههه كههالحرير للرةههاا أه ننههه صههور تهات ايرهاُ ننحههرم ل ه
الذكور هاإلوا ،أه كان محرما ا لوصفه كصالة الرة نهو ثهوب المهرأة أه
ثههوب ننههه ىسههباا أه كههان محرمها ا لكسههبه كههالعوب الم،صههوب أه المسههره
هوحو تلك.

 م ان حكم :
 -1ايرض كلاا مسجد يصح الصالة نناا ىال الحمام هالحش هالمكان الهنجس
همههأهى اإلبهه

هالمقبههرة هيسههتعن مهه ،تلههك صههالة الجنههازة نتصههح نههو

المقبرة.
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 -2السههنل أن يصههلو المصههلو ل ه ايرض هيجههوز أن يصههلو المصههلو ل ه
الفههرا

أه الحصههنر أه الخمههرة هيههو صههنر أه وسههنجل هههوص بمقههدار

الوةه.
 -3يصههح الصههالة بههاليريق لضههرهرة بههأن ضهها المسههجد بأيلههه ىتا ايصههل،
الصفو .
 -4اي سهه ،أن يصههلو الرة ه نههو المسههجد الههذإ يلنههه هال يتتبههع المسههاةد ىال
لسبن ر و.



ىتا أنا مجنون أه أسلو كانر أه ارت ائي بعد دههوا الواه ،لهزماو
أن يصلوا صالة تلك الوا.،

 كيف تقضي حكحائض وحكجنب حكم ؟:
الحههائي ىتا اوقيههع دماهها نههو الواهه ،هلههو يمكناهها االغتسههاا ىال بعههد هههره
الوا ،اغتسل ،هصل ،هلهو ههر الواه ،هكهذا الجنهن الهذإ اسهتنقظ نه ن
اغتس

لع ،الشهمس نالسهنل أن ي،تسه هيصهلو بعهد لهوع الشهمس ين

الوا ،نو ق النائو م ،ن ،يستنقظ.

 كيف يملي من ال يعرف حكقبلة؟:
يجن ل المسلو أن يصلو ىل ةاهل القبلهل نه ن هفنه ،لنهه هلهو يجهد مه،
يسأله ناا اةتاد هصل ىل ما غلن ل ظنه أوه ابلل هال ى ادة لنهه لهو
يبن ،أوه صل ل،نر القبلل.

 من زحل عقله كيف يقضي حكم ؟:
م ،زاا قله بنوم أه سهكر لزمهه اضهاء الفوائه ،هكهذا لهو زاا قلهه بفعه
مباُ كالبن هالدهاء نعلنهه القضهاء هىن زاا قلهه ب،نهر اهتنهار كاإلغمهاء
نال اضاء لنه.

 كيفية قضاء حكملوحت:
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مهه ،الصههلوات مهها يههـقض ىتا نههات هاتههه مهه ،ههن ،زهاا العههذر كالصههلوات
الخمس همناا ما ال يـقض ىتا نات كالجمعهل ننصهلو بهدلاا ظاهرا ا همناها
ما ال يـقض ىال نو هاته هيو صالة العند.
 -1يجن نهورا ا اضهاء الفوائه ،مريبهل هيسهقط الترينهن بالنسهنان أه الجاه
هو

هره ها ،الحاضرة أه هو

أه

نوات الجمعل.

 -2م ،رع نو صالة نرض ثو تكر أوه لو يص التو ابلاا أيو مها دهه ننهه ثهو
اض الفائتل نم ،نايته صالة العصر معالا نده المسجد نوةد الم،هرب اهد
أانم ،صل الم،رب مع اإلمام ثو يصلو العصر.



م من نام عن ص

أو نسي ا:

م ،وام  ،صالة أه وسناا صاليا ىتا تكريها لقولهه لنهه الصهالة هالسهالم:
ص ِلانَههـ َاا ىتَا تَ َك َر َيهها» .متفههق
اريههـ َاا أَن ي َ
هو َ
هام َ نههـ َاا نَ َكف َ
صههالة ا أَه وَه َ
« َمهه ،وَ ِسه َ
لنه(.)1



م حكم

في حكنعال:

 -1السنل أن يصلو المسلو نو وعلنه أه هفنهه ىتا كاوتها هايرين ،هيصهلو اننها ا
أ ناوا ا ن ن هشو يقذر المسجد أه أتيل المصلن ،صل اننا ا.
 -2ىتا وههزع المصههلو هفنههه أه وعلنههه نههال يضههعاما هه ،يمننههه به يضههعاما بههن،
رةلنه أه  ،يسار ىتا لو يك ، ،يسار أ هد هالسهنل نهد لهبس النعه أن
يبدأ بالنمن

 صفة ص

ه ند هلع النع أن يبدأ بالنسرى هال يمشو نو وع ها دة.

حكعرح :

العراة ىن لو يجدها ثنابا ا يصلون اناما ا ىن كاووا نو ظلمهل هال يبصهريو أ هد
هيتقههدماو ىمههاماو نه ن كههان ههولاو أ ههد أه نههو وههور صههلوا اعههودا ا هىمههاماو
هسياو هىن كاووا رةاالا هوساء صل ك ووع ه د .
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )597همسلو براو ( )684هاللفظ له.

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة



كتاب

445

ير المأمور ال يـعذر ننه بالجا هالنسنان نم ،صل ب،نر هضوء ةهايالا
أه واسنا ا نال ىثو لنه لك ،يجن لنه أن يتوضهأ هيعنهد الصهالة هيكهذا أمها
نعه المح هور ننعهذر ننهه بالجاه هالنسهنان نمه ،صهل هنهو ثوبهه وجاسههل
يجالاا أه لماا ثو وسناا نصاليه صحنحل.

 آدحب دخول حكمسجد:
يس ،للمسلو أن يخر ىل المسجد بسكننل ههاار.
ب ِللصهالةِ نَهال
 ،أبو يريرة رضو
نه أن رسوا × اهاا« :ىتَا ث ا ِهو َ
صههلُّوا َه َمهها
ي َأيويَها َهأَوتههـو ي َسه َعونَ َهائتو َيهها َه َلَههنكو السه ِكننَلَ نَ َمهها أَد َركتهـو نَ َ
صهالةٍ» .متفهق
نَاي َـكو نَأ َيِـ ُّموا نَ ن أ َ َ دَكو ىتَا َكانَ يَـع ِمد ىلَ الصالةِ نَا َهو نِهو َ
لنه(.)1
 -1يس ،للمسلو ىتا أي المسجد أن يقدم رةله النمن نو الدهوا اائالا:
ِيو ِمههه َ،الشهههن َ
ههر ِيو َهسل َ
ان
ياوِهههـ ِه القَهههد ِ
«أ َ هههوت بِهههاهلل العَ ِ ه ِ
ههنو َهبِ َوة ِاههه ِه ال َكه ِ
ي ِ
الر ِة ِنو» .أهرةه أبو داهد(.)2
اب َر ـ َمتِكَ »(.)3
«اللاـو انت َـح ِلو أَب َو َ
 -2هىتا هر ادم رةله النسرى اائالا« :اللاـو ى ِواو أَسأَلكَ ِم ،نَضلِكَ »(.)4

 ماذح يفعل حكمسلم إذح دخل حكمسجد؟:
ىتا ده المسلو المسجد سلو ل م ،ننهه ثهو صهل ركعتهن ،يحنهل المسهجد
هيستحن له أن يبكر هيشت ،بذكر

يعال

هيالهة القرآن هالنوان

يقام الصالة هيجتاد أن يكون نو الصف ايها

ل يمن ،اإلمام.

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )908همسلو براو ( )602هاللفظ له.
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد براو (.)466
( )3أخرجه مسلم براو (.)713
( )4أخرجه مسلم براو (.)713
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م حكنوم في حكمسجد:
النوم نو المسجد أ ناوها ا للمحتها كال،ريهن هالفقنهر الهذإ ال سهك ،لهه ةهائز
هأمهها ايخههات المسههجد مبنت ها ا همقههنالا ناههو مناههو نههه ىال لمعتكههف همسههتريح
هوحويما.



م حكس م على من يملي:
يسههتحن لمهه ،مههر بمهه ،يصههلو أن يسههلو لنههه هيههرد المصههلو السههالم لنههه
باإل ارة بأصبعه أه يد أه رأسه ال بالكالم.
نه ااا :مررت برسوا

سهلم،
ص ِلاو نَ َ
× هيو ي َ

 ،صانن رضو
َارةا .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)1
َلَنـ ِه نَ َرد ى َلو ى َ



م جز م ان في حكمسجد:
السههنل أن يسههبق الرةه بنفسههه اله المسههجد نه تا اههدم المفههره

مهه ،سههجادة

هوحويا هيأهر يو نقد هالف الشريعل م ،ةاتن:،
م ،ةال يأهر هيو مأمور بالتقدم.
هم ،ةال غصبه ليائفهل مه ،المسهجد همنعهه غنهر مه ،السهابقن ،أن يصهلوا
ننه هم ،نر

نو المسجد هيأهر نلم ،سبق ىلنه أن يرنع تلك هيصهلو نهو

مكاوه هال ىثو لنه.

( )1صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )925هأهرةه الترمذإ براو ( )367هيذا لف ه.
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 -5ص ـفــة حكمــ
نرض

سبحاوه ل ك مسلو همسلمل همس صهلوات نهو النهوم هاللنلهل

هيو :ال ار هالعصر هالم،رب هالعشاء هالفجر.



يتوضأ م ،أراد الصالة ثو يقف مستقبالا القبلل اريبا ا م ،السترة بننه هبهن،
السترة ادر ثالثل أترع هبن ،موضهع سهجود هالسهترة اهدر ممهر هاة هال
يدع نئا ا يمر بننه هبن ،السترة هم ،مر بن ،المصلو هستريه ناو آثو.
 ،أبو ةانو رضو
هار بَهنَ،
نه ااا :اهاا رسهوا ×« :لَهو يَـعلَهـو ال َم ُّ
ف أَر َبهـ ِعن َ،هَنهرا ا َلهـه ِمه ،أَن َيهـمر َبهنَ،
َيدَإ ِ الم َ
ص ِلاو َماتَا َلَنـ ِه لَ َكانَ أَن َيـ ِق َ
يَدَيـ ِه» .متفق لنه(.)1



ينوإ م ،أراد الصالة بقلبه نع الصالة ثو يكبر يكبنرة اإل رام اائالا( :
أكبههر) هيرنههع يديههه يههارة مههع التكبنههر هيههارة بعههد التكبنههر هيههارة ابلههه
هيرنعاما ممدهديو ايصابع بيوواما ىل القبلل ىل

هذه منكبنهه هأ ناوها ا

يرنعاما ت يحاتإ باما نرهع أتونه.
يفع يذا مرة هيذا مرة ى ناء للسنل ه مالا باا بوةوياا المشره ل.



ثو يضع يد النمن

له ظاهر كفهه النسهرى هالرسه هالسها د هيجعلامها

ل صدر هأ ناوا ا يقبي بالنمن
ل الذراع النسهرى بهال اهبي هين هر بخشهوع
هأ ناوا ا يضع الند النمن
له النسهرى هيجعلامها له صهدر

ىل موضع سجود .

 ثم يستفتح ص ته بما ورد من حألدعية وحألذكار ،ومن ا:
 -1أن يقهههوا« :اللاهههـو َبا ِ هههد َبننِهههو َه َبهههنَ َ،ه َ
ههاإ َك َمههها َبا َهههدتَ َبهههن َ،ال َمشه ِ
ههر ِ
يا َيه َ
ب اللاهـو وَ ِقانِهو ِمههَ ،ه َ
هاإ َك َمها ينَقه العههوب ايَبهنَي مه ،الههدو َِس
َهال َمِ ،هر ِ
يايَ َ

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )510همسلو براو (.)507
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اللاـو اغسِلنو ِمَ ،ه َ
اء َهالبَ َر ِد» .متفق لنه(.)1
اإ ِبالعلـ ِ َهال َم ِ
يايَ َ
ار َ اسمكَ َهيعَالَ َةدُّ َ َهال ىلَـهَ
 -2أه يقوا« :سبـ َحاوَكَ اللاـو َهبِـ َحـم ِد َ َهي َـبَ َ
غَنر َ » .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)2
ت
هههرانِن َ نَههها ِ َر السههه َم َاها ِ
 -3أه يقهههوا« :اللاهههـو َرب ِةب َرائِنههه َ َه ِمن َكائِنههه َ َهىس َ
ن َهالشه َاادَةِ أَوهه َ،يَههـحكو بَههن ِ َ،بَهها ِد َ نِنههـ َما َكههاووا نِن ه ِه
هـو الَ،نه ِ
َهايَر ِ
ض َا ِله َ
ق بِ توِكَ ىوكَ ي َـادِإ َمه ،يَشَهاء ىلَه
يَـخت َ ِلفونَ اي ِدوِو ِلـ َما اهت ِل َ
ف نِنـ ِه ِم َ،ال َح ا ِ
ص َرا ٍ مست َ ِق ٍنو» .أهرةه مسلو(.)3
ِ
صهنالا».
 -4أه يقوا « :أَكبَهر َكبِنهرا ا َهال َحهـمد َ ٬كعِنهرا ا َهسبهـ َحانَ بكه َرة ا َهأ َ ِ
أهرةه مسلو(.)4
اركا ا نِنـه» .أهرةه مسلو(.)5
 -5أه يقوا« :ال َحـمد  َ ٬ـمدا ا َكعِنرا ا َنبا ا مبَ َ





يقوا يذا مرة هيذا مرة ى نا اء للسنل ه مالا باا بوةوياا المتنو ل.
ثم يقول سرحً( :أ وت باهلل م ،الشنيان الرةنو).
أه يقوا« :أ َ وت ِباهلل الس ِمنـعِ ال َع ِل ِنو ِم َ،الشن َ
ان الر ِة ِنو ِمه ،يَهـم ِز ِ َهوَف ِخه ِه
ي ِ
َهوَفعِ ِه» .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)6
ثم يقول سرحًِ « :بس ِو

الر ـم ِ ،الر ِ ن ِـو» متفق لنه(.)7

ثىىم يقىىرأ حكفاتحىىة هيقههف ل ه رأس ك ه آيههل هال صههالة لمهه ،لههو يقههرأ نناهها
بفايحل الكتاب هيجن اراءة الفايحل سرا ا نهو كه ركعهل ىال ننمها يجاهر ننهه
اإلمام م ،الصلوات هالركعات نننص ،لقراءة اإلمام.



فإذح حنت ى من قرحء حكفاتحة ااا( :آمن )،ىماما ا أه مأموما ا أه منفردا ا يمد

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )744همسلو براو (.)598
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )775هأهرةه الترمذإ براو (.)243
( )3أخرجه مسلم براو (.)770
( )4أخرجه مسلم براو (.)601
( )5أخرجه مسلم براو (.)600
( )6سن/أهرةه أبو داهد براو ( )775هأهرةه الترمذإ براو ( )242او ر اإلرهاء راو (.)341
( )7متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )743همسلو براو (.)399
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باا صويه هيجار باا اإلمام هالمأموم معا ا نو الصلوات الجاريل.
نه أن النبو × ااا« :ىتَا أَم َ،اإل َمهام نَهأ َ ِ امنوا نَ وهه
 ،أبو يريرة رضو
َمَ ،هانَقَ ي َأ ِمننـه ي َأ ِمن َ،ال َمالئِ َك ِل غ ِف َر لَـه َما ي َ َقد َم ِم ،تَوبِـ ِه».
ااا اب ،ااب :هكان رسوا



× يقواِ « :آمن .» َ،متفق لنه(.)1

ثىىم يقىىرأ بعىىد حكفاتحىىة سىىور أه بعههي مهها ينسههر مهه ،القههرآن نههو ك ه مهه،
الركعتن ،ايهلنن ،يين أ ناوا ا هيقصر أ ناوا ا لعارض سفر أه سهعاا أه
مرض أه بكاء صبو يقرأ سهورة كاملهل نهو أغلهن أ والهه هيهارة يقسهماا
نههو ركعتههن ،هأ ناو ها ا يعنههديا كلاهها نههو الركعههل العاونههل هأ ناو ها ا يجمههع نههو
سِه ،صهويه
الركعل الوا دة بن ،سورين ،أه أكعر يريه القهرآن يهرينالا هيح ا
به.



يجاههر ب هالقراءة نههو صههالة الصههبح هنههو الههركعتن ،ايهلنههن ،مهه ،الم،ههرب
هالعشههاء هيسههر باهها نههو صههالة ال اههر هالعصههر هالعالعههل مهه ،الم،ههرب
هايهرين ،م ،العشاء هيقف ل رأس ك آيل.

 ومن حكسنة أن يقرأ في حكملوحت حكخمس ما يلي:
 -1ص حكفجر :يقرأ نناها بعهد الفايحهل نهو الركعهل ايهله بيهواا المفصه (ﭑ)
هوحويا هأ ناوا ا يقهرأ بأهسها هاصهار المفصه كهـ (ﭑ ﭒ ﭓ )...ه(ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ) ...هوحويمههها هأ ناوههها ا يقهههرأ بهههأ وا مهههـ ،تلهههـك ييهههـ ا ِوا نهههو الركعهههـل
ايهل هـ

هيقص هـر نههو العـاون هـل يصلنا هـا ي هـوم الجمع هـل بههـ (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ) ...

السجدة نو الركعل ايهل
-2ص

هنو العاونل بسورة (ﯟ) .

حكظ ر :يقرأ نو الركعتن ،ايهلنن ،بعد الفايحهل سهورة نهو كه ركعهل

ييه ا ِهوا نههو ايهله مهها ال ييه ا ِهوا نههو العاونههل يقههرأ نههو كه ركعههل منامهها اههدر
ثالثن ،آيل هأ ناوا ا يين القراءة هأ ناوا ا يقرأ م ،اصار السور هيقهرأ نهو
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )780همسلو براو (.)410
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الركعتن ،ايهنرين ،بفايحل الكتاب هيسمعاو اإلمام انيل أ ناواا.
-3ص

حكعمر :يقرأ نو الركعتن ،ايهلنن ،بعد الفايحل سورة نو ك ركعل

يهوا نهو العاونهل يقهرأ نهو كه ركعهل منامها اهدر
يوا نو ايهل مها ال ي ا ِ
ي اِ
همس شرة آيل هيقرأ نو الركعتن ،ايهنرين ،بفايحل الكتاب هيسهمعاو
اإلمام انيل أ ناواا.
هأ نـاوهـا ا

 - 4ص حكمغرب :يقـرأ نناـا أ ناوا ا بعـد الفـايحهـل بقصهـار المفصهـ
بيواا المفصـ هأهسا ـه هأ نـاوـا ا يـقــرأ نو الـركعتهـن ،بهـ (اي هرا )
هيـارة بـ (ايوفاا) نو الركعتن ،هيقتصر نو العالعل ل الفايحل.
-5ص

حكعشاء :يقرأ نو الركعتن ،ايهلنهن ،بعهد الفايحهل مه ،هسهط المفصه

هالمفص م « ،ىله آههر القهرآن» ه هواا المفصه مه « ،ىله

هو»

هأهسا المفص م « ،و ىله الضهح » هاصهار المفصه مه« ،الضهح
ىل الناس» هالمفص أربعل أةزاء ه وء.



ثىم إذح فىىرغ مىىن حكقىىرحء سهك ،سههكتل ثههو يرنههع يديهه ههذه منكبنههه أه ههذه
أت ونههه هيقههوا( :

أكبههر) هيركههع هيضههع كفنههه له ركبتنههه كأوههه اههابي

فر بهن ،أصهابعه هيهـجانو مرنقنهه ه ،ةنبنهه هيَبسهط ظاهر
لناما هي ِ ا
ه َيـجع رأسه ناا ظار هيَيمئ ،نو ركو ه هيع و ننه ربه.

 ثم يقول في ركوعه أنوحعا ً من حألذكار وحألدعية ،ومن ا:
و ال َع ِ ِنو» .أهرةه مسلو(.)1
« -1سبـ َحانَ َر ِبا َ
 -2أه يقوا« :سبـ َحاوَكَ اللاهـو َربنَها َهبِـ َحهـم ِد َ اللاهـو اغ ِفهر لهو» هيكعهر منهه نهو
ركو ه هسجود  .متفق لنه(.)2
الرهُِ» .أهرةه مسلو(.)3
ُّهس َربُّ ال َمالئِ َك ِل َه ُّ
 -3أه يقوا« :سبُّو ٌُ اد ٌ
( )1أخرجه مسلم براو (.)772
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )794همسلو براو (.)484
( )3أخرجه مسلم براو (.)487
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سهم ِعو
 -4أه يقوا« :اللاهـو لَهكَ َر َكعهَ ،ه ِبهكَ آ َمنهَ ،هلَهكَ أَسلَهـمَ ،هشَه َع لَهكَ َ
صبِو» .أهرةه مسلو(.)1
ص ِرإ َهمـ ِ اخو َه َ ِمو َه َ َ
َهبَ َ
هاء َهال َع َ َمه ِل» يقولهه
ت َهال َم َلكهو ِ
 -5أه يقوا« :سبـ َحانَ تِإ ال َجبَره ِ
ت َهال ِكب ِريَ ِ



نو ركو ه هسجود  .أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)2
يقوا يذا مرة هيذا مرة ى نا اء للسنل ه مالا باا بوةوياا المشره ل.
ثم يرفع رأسه من حكركوع ته يعتهدا اائمها ا هيهـقنو صهلبه ته يعهود كه
نقار مكاوه هيرنع يديه ىل ذه منكبنه أه أتونهه كمها سهبق ثهو يرسهلاما أه
س ِهم َع
يضعاما ل صدر كمها سهبق هيقهوا ىن كهان ىمامها ا أه منفهردا ا « َ
ِلـ َمِ َ ،ـمدَ » .متفق لنه(.)3

 فإذح حعتدل قائما ً قال :إماما ً ،أو مأموما ً ،أو منفردح ً:
َ « -1ربنَا َه َلكَ ال َحـمد» .متفق لنه(.)4
 -2أه يقواَ « :ربنَا لَكَ ال َحـمد» .أهرةه البخارإ(.)5
 -3أه يقوا« :اللاـو َربنَا لَكَ ال َحـمد» .متفق لنه(.)6
 - 4أه يقوا« :اللاـو َربنَا َه َلكَ ال َحـمد» .أهرةه البخارإ(.)7
يقوا يذا مرة هيذا مرة ى نا اء للسنل ه مالا باا بوةوياا المتنو ل.




اركا ا نِنـ ِه» .أهرةه البخارإ(.)8
هيارة يزيد ل تلك « َ ـمداا َكعِنرا ا َ ِنابا ا مبَ َ
هيارة يضنف « ِم ء الس َم َاها ِ
ت َه ِم ء ايَرض َه َما بَننَـاـ َما َه ِم ء َما ِ ئَ،

( )1أخرجه مسلم براو (.)771
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )873هأهرةه النسائو براو (.)1049
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )732همسلو براو (.)411
( )4متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )732همسلو براو ()411
( )5أخرجه حكبخاري براو (.)789
( )6متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )796همسلو براو ()409
( )7أخرجه حكبخاري براو ()795
( )8أخرجه حكبخاري براو (.)799
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َهاء َهال َمهـج ِد ال َمهاوِ َع ِلهـ َما أ َ َ
هو ِلهـ َما
ِمَ ،وءٍ بَهـعد أَيه َ العن ِ
ينهَ َ،هال مع ِي َ
َمنَعَ َ،هال يَنفَع تَا ال َج ِدا ِمنكَ ال َجدُّ» .أهرةه مسلو(.)1



ض َه ِمه ء َمها ِ هئِ َ،مهَ ،هوءٍ بَهـعد
هيارة يضنف « ِم ء السهما َ َها ِ
ت َهايَر ِ
َاء َهال َمهـج ِد أ َ َ ُّ
هق َمها اَها َا ال َعبهد َهكلُّنَها َلهكَ َبهدٌ اللاهـو ال َمهاوِ َع ِلهـ َما
أَي َ العن ِ
أَ َ
ههو ِلههـ َما َمنَعههَ َ،هال يَنفَههع تَا ال َجهه ِدا ِمنههكَ ال َجههدُّ» .أهرةههه
ينههَ َ،هال مع ِي َ
مسلو(.)2




هالسنل ى الل يذا القنام هاال مئنان ننه.
ثم يُ ِّبّر ويَـ وي ساجدح ً اائالا (

أكبر) هيسجد ل سبعل أ ضاء هيو:

الكفان هالركبتان هالقدمان هالجبال هايوف هيضهع يديهه له ايرض
اب ه ركبتن هه ثههو ةباتههه مههع أوفههه هيعتمههد ل ه كفنههه هيبسههياما هيضههو
أصههابعاما هيوةاامهها وحههو القبلههل هيجعلامهها ههذه منكبنههه هأ ناو ها ا ههذه
أتونه.
هيـم ِ اك ،أوفه هةباته م ،ايرض هيجانو ضهديه ه ،ةنبنهه هبينهه ه،
نخذيه هيرنع مرنقنه هترا نه  ،ايرض.
هيـم ِ اك ،ركبتنه هأ را

ادمنه م ،ايرض هيجعه رؤهس أصهابع رةلنهه

هيفر بهن ،ادمنهه هكهذا بهن ،نخذيهه هييمهئ،
وحو القبلل هينصن رةلنه
ا
نو سجود هيكعر م ،الد اء هال يقرأ القرآن نو الركوع أه السجود.



ثم يقول في سجوده ما ورد من حألدعية وحألذكار ،ومن ا:

و اي َ لَ » .أهرةه مسلو(.)3
« -1سبـ َحانَ َر ِبا َ
 -2أه يقوا« :سبـ َحاوَكَ اللاـو َربنَا َهبِـ َحـم ِد َ اللاـو اغ ِفر لو» .متفق لنه(.)4
( )1أخرجه مسلم براو (.)478
( )2أخرجه مسلم براو (.)477
( )3أخرجه مسلم براو (.)772
( )4متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )794همسلو براو (.)484
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الرهُِ» .أهرةه مسلو(.)1
ُّهس َربُّ ال َمالئِ َك ِل َه ُّ
 -3أه يقوا« :سبُّو ٌُ اد ٌ
هو ِللهذِإ
سه َجدت َه ِبهكَ آ َمنهَ ،هلَهكَ أَسلَهـمَ ،
 -4أه يقوا« :اللاـو لَكَ َ
سه َجدَ َهة ِا َ
سه ،الخَها ِلقِن .» َ،أهرةهه
ار َ أ َ َ
صو َر َه َق َ
سمعَه َهبَ َ
َهلَقَه َه َ
ص َهر يَهـبَ َ
مسلو(.)2
آه َهر َه َالوِنَتَهـه
 -5أه يقوا« :اللاـو اغ ِفر ِلو تَوبِهو كلهه دِاهه َه ِةلهه َهأَهلَهـه َه ِ
َه ِسر » .أهرةه مسلو(.)3
َيكَ َه ِبم َعانَايِكَ ِم ،قو َبتِهكَ َهأ َ هوت
سخ ِ
 -6أه يقوا« :اللاـو أ َ وت ِب ِر َ
ضا َ ِمَ ،
صههو ثَنَهها اء َلَنههكَ أَوههَ َ،ك َمهها أَثنَنههَ َ،لَ ه وَف ِسههكَ » .أهرةههه
بِههكَ ِمنههكَ ال أ ِ
مسلو(.)4
 -7أه يقوا« :سبـ َحاوَكَ َهبِـ َحـم ِد َ ال ىلَـهَ ىال أَو .» َ،أهرةه مسلو(.)5
يقوا يذا مرة هيذا مرة ى نا اء للسنل هيكعر م ،الهد اء بمها هرد هيينه
سجود هييمئ ،ننه.



أكبهههر) هيجلههس مفتر هها ا رةلهههه

ثىىم يرفىىع رأسىىه مىىىن حكسىىجود اههائالا( :
النسرى واصبا ا رةله النمن هأصابعاا ىل القبلهل هيضهع يهد النمنه

له

نخههذ النمن ه أه ل ه الركبههل هالنسههرى كههذلك هيبسههط أصههابع يديههه ل ه
ركبتنه أه نخذيه يفع يذا مرة ...هيذا مرة ...ى ناء للسنل.
هله أ ناوا ا أن يقعو نو يذا الجلوس نننتصن ل
هييمئ ،نو يذا الجلوس ت يستوإ اا دا ا هيرةع ك

قبنه هصهدهر ادمنهه



و ىل موضعه.

ثم يقول في هذه حكجلسة ما يلي:

( )1أخرجه مسلم براو (.)487
( )2أخرجه مسلم براو (.)771
( )3أخرجه مسلم براو (.)483
( )4أخرجه مسلم براو (.)486
( )5أخرجه مسلم براو (.)485
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« َربا ِ اغ ِفر ِلو َربا ِ اغ ِفر ِلو» .أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)1



ثم ي بر ويسجد حكسجد حكثانية قىائ ً ( :أكبهر) هيصهنع نهو يهذ السهجدة
مع ه مهها صههنع نههو ايهل ه كمهها سههبق ثههو يرنههع رأسههه اههائالا ( أكبههر) ثههو
و ىل موضهعه
يستوإ اا دا ا ل رةله النسرى معتدالا ت يرةع ك
هيذا الجلوس يسم ةلسل االسترا ل هال تكر نناا هال د اء.



ثو يناي معتمدا ا ل ايرض ىل الركعل العاونل هيصهنع نهو يهذ الركعهل
مع ما يصنع نو ايهل ىال أوه يجعلاا أاصر م ،ايهل



هال يستفتح.

ثو يجلس لل تشاد ايها بعد الفران م ،الركعل العاونل م ،الصالة العالثنل أه
الربا نهههل مفتر ههها ا رةلهههه النسهههرى واصهههبا ا رةلهههه النمنههه هيفعههه بنديهههه
هأصههابعه كمهها سههبق نههو الجلسههل بههن ،السههجدين ،لكهه ،يقههبي أصههابع كفههه
النمنهه كلاهها هيشههنر بأصهههبعه التههو يلههو اإلباهههام ىلهه القبلههل هيرنعاههها
هيحركاهها ي ه د و باهها أه يرنعاهها بههال يحريههك هيرمههو ببصههر ىلناهها ت ه
سلاو هىتا أ ار بأصبعه هضع ىباامه ل ىصبعه الوسي هيارة يهـح ِلاق
ي ِ
باما لقل أما الند النسرى ننبسياا كما سبق.



ثم يتش د سرح ً بما ورد من حكميغ ،ومن ا:

 -1يشاد اب ،مسعود رضو

نه الذإ َلمه ىيا رسوا

× هيو:

و َه َر ههـ َمل
«الت ِحنههات َ ٬هالصهلَ َوات َهالي ِنابَههات السههالم َلَنههكَ أَيُّ َاهها النبِه ُّ
ـحن َ،أ َ ه َاد أَن ال ى َلهـهَ ىال
َهبَ َر َكايـه السالم َلَننَا َه َلَ ِ َبا ِد الصا ِل ِ
َهأ َ َاد أَن مـ َحـمدا ا َبد َه َرسولـه» .متفق لنه(.)2
 -2أه يشاد اب ،باس رضو

ناما الذإ َلمه ىيا رسوا

× هيو:

و َه َر هـ َمل
«الت ِحنات المبَ َ
ار َكات الصلَ َوات الي ِنابَات  ٬السالم َلَنكَ أَيُّ َاا الن ِبه ُّ
( )1صحيح /أهرةه أبو داهد براو ( )874هأهرةه النسائو براو (.)1145
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )831همسلو براو ()402
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هـحن َ،أ َ ه َاد أَن ال ىلَهـهَ ىال
الصا ِل ِ

َهبَ َر َكايـه السهالم َلَننَها َه َلَه
َهأ َ َاد أَن مـ َحـمدا ا َرسوا » .أهرةه مسلو(.)1
ِ بَها ِد

يتشاد باذا مرة هباذا مرة



ف ا ا للسنل ه مالا باا بوةوياا المشره ل.

ثم يملي أ يانا ً سرح ً على حكنبي × بما ورد من حكميغ ،ومن ا:
ِنو َه َلَه
ىب َهراي َ
َلَه آ ِا مـ َحهـم ٍد

صلنَ َ،لَه
ص ِا َلَ مـ َحـم ٍد َه َلَ آ ِا مـ َحـم ٍد َك َما َ
« -1اللاـو َ
هار َ َله مـ َحهـم ٍد َه
ِنو ىوكَ َ ِ
هـمندٌ َم ِ
هـجندٌ اللاهـو بَ ِ
آ ِا ىب َراي َ
ههـجندٌ» .متفههق
ِنو ىوههكَ َ ِ
ههـمندٌ َم ِ
ِنو َه َلَهه آ ِا ىب َ
اركههَ َ،لَهه ىب َ
َك َمهها بَ َ
ههراي َ
ههراي َ
لنه(.)2
صه ِا َلَه مـ َحههـم ٍد َه َلَه
 -2أه يقههوا« :اللاههـو َ
ار َلَ مـ َحـم ٍد َه َلَ
ِنو َهبَ ِ
َلَ آ ِا ىب َراي َ
ـجندٌ» .متفق
ِنو ىوكَ َ ِـمندٌ َم ِ
َلَ آ ِا ىب َراي َ

صههلنَ،
اةه ِه َهت ِ اريتِههـ ِه َك َمهها َ
أَز َه ِ
اركهَ،
أَز َه ِ
اة ِه َهت ِ اريتِهـ ِه َك َمها بَ َ
لنه(.)3

يقوا يذا مرة هيذا مرة هيتر مرة ى نها اء للسهنل ه ف ها ا لاها بوةوياها
المتنو ل.



ثو ىن كاو ،الصالة ثالثنل كالم،رب أه ربا نل كهال ار هالعصهر هالعشهاء
ارأ التشاد ايها بعد الركعتن ،ايهلنن ،هصل ل النبو × كما سبق ثهو
واي ىل الركعل العالعهل مكبهرا ا اهائالا ( :أكبهر) يقهوم معتمهدا ا له يديهه
هيرنهع يديهه مههع يهذا التكبنهر ىله

هذه منكبنهه أه أتونههه هيضهع يديهه له

صدر كما سبق ثو يقرأ الفايحل ثو يركع هيسهجد كمها سهبق ثهو يجلهس بعهد
ىيمام الركعل العالعل م ،الم،رب للتشاد ايهنر.



هىن كاوهه ،الصههالة ربا نههل ن ه تا أراد القنههام ىل ه الركعههل الرابعههل اههاا( :
أكبر) ثو يستوإ اا دا ا لجلسل االسترا ل ل رةله النسرى معتهدالا ته

( )1أخرجه مسلم براو (.)403
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )3370هاللفظ له همسلو براو ()406
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )6360همسلو براو ( )407هاللفظ له.
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ههو ىل ه موضههعه ثههو يقههوم معتمههدا ا ل ه ايرض بنديههه ت ه

يرةههع ك ه
يستوإ اائماا.

هيقرأ نو ك م ،الركعتن ،ايهنرين ،م ،الربا نل (الفايحل).



ثم يجلس كلتشى د حألخيىر بعهد الرابعهل مه ،ال اهر هالعصهر هالعشهاء هبعهد
العالعل م ،الم،رب متوركا ا ب دى الصفات انينل:

 -1أن يَنصن الرة النمن

هيَفر

الرة النسرى هيـخرةاا م ،يح ،نخذ

النمن هسااه هيقعد ل مقعديه ل ايرض .أهرةه البخارإ(.)1
 -2أن يفضههو بوركههه النسههرى ىله ايرض هيههـخر ادمنههه مهه ،وا نههل ها ههدة.
أهرةه أبو داهد(.)2
 -3أن يفههر

النمنه

هيههده النسههرى بههن ،نخههذ هسهها الرةه النمنه  .أهرةههه

مسلو(.)3
يفع يذا مرة هيذا مرة ايبا ا ا للسنل هى ناء لاا بوةوياا المتنو ل.



ثو يقرأ التشاد ننقوا( :الت ِحنهات )..كمها سهبق ثهو يصهلو له النبهو × كمها
سبق نو التشاد ايها.




ب القَب ِر َه ِم ،نِتنَ ِل
ب َة َان َو َه ِمَ ،ذَا ِ
ثو يقوا« :اللاـو ى ِواو أ َ وت بِكَ ِمَ ،ذَا ِ
ت َه ِم ِ ،اَر نِتنَ ِل ال َم ِسنحِ الدةا ِا» .أهرةه مسلو(.)4
ال َمـح َنا َهال َمـ َما ِ
ثم يتخير مما ورد من حألدعية في حكم

أعجبه إكيه فيدعو به:

يارة باذا هيارة باذا هم ،تلك:
« -1اللاـو ى ِواو َ
وب ىال أَو َ،نَهاغ ِفر ِلهو
ظلَـم ،وَفسِو ظلـما ا َكعِنرا ا َهال يَـِ ،فر الذُّو َ
( )1أخرجه حكبخاري براو (.)828
( )2صحيح /أهرةه أبو داهد براو (.)731
( )3أخرجه مسلم براو (.)579
( )4أخرجه مسلم براو (.)588

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة

457

كتاب

َمِ ،ف َرة ا ِم ِ ،ن ِد َ َهار َ ـمنِو ىوكَ أَو َ،الَ،فور الر ِ نو» .متفق لنه(.)1
« - 2اللاههـو اغ ِفههر ِلههو َمهها اَههدمَ ،ه َمهها أَهههرت َه َمهها أَسه َهررت َه َمهها أ َ َلنههَ ،ه َمهها
أَسه َهرنَ ،ه َمهها أَوهه َ،أ َ لَههـو بِههـ ِه ِم ِناههو أَوهه َ،المقَه ِدام َهأَوهه َ،المه َه ِ ،اهر ال ىلَههـهَ ىال
أَو .» َ،أهرةه مسلو(.)2
ه ِ ،بَادَيِهكَ » .أهرةهه البخهارإ نهو
« -3اللاـو أ ِ ِناهو َلَه تِك ِهر َ َه هك ِر َ َه س ِ
ايدب المفرد هأبو داهد(.)3
« -4اللاـو ى ِواو أ َ وت ِبكَ ِم ،الجب َِ ،هأ وت ِبكَ أن أ َرد ى َله أرتَ ِا العم ِهر َهأ هوت
ب القَب ِر» .أهرةه البخارإ(.)4
بِكَ ِم ،نِتنَ ِل الدُّونَا َهأ وت بِكَ ِمَ ،ذَا ِ



ثىىم يسىىلم ج ىىرح ً عىىن يمينىىه قىىائ ً« :السههالم َلَههنكو َه َر ههـ َمل ا »٬ت ه يههرى
بنههاض هههد اييمهه ،ه هه ،يسههار «السههالم َلَههنكو َه َر هـ َمل ا »٬ت ه يههرى
بناض هد اييسر .أهرةه مسلو هأبو داهد هاب ،ماةه(.)5



هأ ناوا ا ىتا اهاا ه ،يمننهه «السهالم َلَهنكو َه َر هـ َمل ا »٬ااتصهر له اولهه
 ،يسار «السالم َلَنكو» .أهرةه النسائو(.)6



هىن كاوهه ،الصههالة ثنائنههل نرضها ا كاوهه ،أه وفهالا ةلههس للتشههاد بعههد السههجدة
ن
صههه َ
ههرى َهوَ َ
س َ لَههه ِرة ِلههه ـ ِه النسه َ
العاونهههل مههه ،الركعهههل ايهنهههرةَ « :ةلَههه َ
النـمنَ » .أهرةه البخارإ(.)7



ثههو يفعه كمهها سههبق (يقههرأ التشههاد ثههو يصههلو له النبههو × ثههـو يتعههـوت ثههو
يد و ثو يسلو).

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )834همسلو براو (.)2705
( )2أخرجه مسلم براو (.)771
( )3صحيح/أهرةه البخارإ نو ايدب المفرد براو ( )771هأهرةه أبو داهد براو (.)1522
( )4أخرجه حكبخاري براو (.)2822
( )5أخرجه مسلم براو ( )582هأهرةه أبو داهد براو ( )996هأهرةه اب ،ماةه براو (.)914
( )6سن صحيح/أهرةه النسائو براو (.)1321
( )7أخرجه حكبخاري براو (.)828
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و ِ × َهسهجود
 ،البهراء به ،هازب رضهو
نهه اهااَ :كهانَ ركهوع الن ِبه ا
هام َهالقعهودَ اَ ِريبها ا
سه ِمُّ َ،
َهبَن َ،السجدَي َن َِ ،هىتَا َرنَ َع َرأ َ
الركوعِ َمها هَهال ال ِقنَ َ
اء .متفق لنه(.)1
ِم َ،الس َو ِ



صههلُّوا َك َمهها
هيفع ه المههرأة نههو الصههالة كمهها يفع ه الرة ه لعمههوم اول هـه ×َ « :
ص ِلاو» .أهرةه البخارإ(.)2
َرأَيتـمووِو أ َ



اإلمام ىل المأمومن ، ،يمننه هيارة  ،ماله هك تلك سنل.

ينصر

ناا اال :،كان النبو × ىتا سهلو لهو يقعهد ىال مقهدار مها
 ، -1ائشل رضو
ارك َ،يَها تَا ال َجهال ِا َهاإلك َهر ِام».
يقوا« :اللاـو أَو َ،السالم َه ِمنكَ السالم ي َـبَ َ
أهرةه مسلو(.)3
نههه اههاا :كههان رسههوا

 -2ه هه ،يلههن رضههو
ةاوبنه ةمنعاا :ل يمننه ه ل

× ي،منهها نننصههر

ماله .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)4

يفع يذا مرة هيذا مرة ى ناء للسنل ه مالا باا بوةوياا المشره ل.

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )792هاللفظ له همسلو براو ()471
( )2أخرجه حكبخاري براو (.)631
( )3أخرجه مسلم براو (.)592
( )4سن صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1041هأهرةه الترمذإ براو ( )301هيذا لف ه.
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 - 6أذكار أدبار حكملوحت حكخمس
ىتا نرن المصلو م ،صالة الفريضل هسلو يس ،أن يقوا ما ثب ، ،النبهو





× م ،ايتكار بعد الصالة يجار باا ك ُّ مص ٍا بمفرد هيو:
أَست َِ ،فر » .أهرةه مسلو(.)1
أَست َِ ،فر
«أَست َِ ،فر
ارك َ،يَهههاتَا ال َجهههال ِا
ثهههو يقهههوا« :اللاهههـو أَوههه َ،السهههالم َه ِمنهههكَ السهههالم يَهههـبَ َ
َهاإلك َرام» .أهرةه مسلو(.)2
َه هدَ ال َه ِهريكَ لَههـه لَههـه الملههك َهلَههـه ال َحههـمد َهيه َهو َلَه كه ِا
«ال ىلَههـهَ ىال
ِير اللاـو ال َماوِ َع ِلـ َما أ َ َ
و ِلهـ َما َمنَعهَ َ،هال يَنفَهع تَا
َوءٍ اَد ٌ
ينَ َ،هال مع ِي َ
ال َج ِدا ِمنكَ ال َجدُّ» .متفق لنه(.)3



َه َ هدَ ال َه ِهريكَ لَههـه لَههـه الملههك َهلَههـه ال َحههـمد َهيه َهو َلَه كه ِا
«ال ىلَههـهَ ىال
َهال وَعبههد ىال ىيهها َلههـه
ِير ال َ ههو َا َهال اههوة َ ىال ِب هاهلل ال ىلَههـهَ ىال
َههوءٍ اَ هد ٌ
صن َ،لَهـه الهداِيَ،
سه ،ال ىلَهـهَ ىال مهـخ ِل ِ
ال ِناع َمل َهلَهـه الفَضه َهلَهـه العنَهاء ال َح َ
َهلَو َك ِر َ ال َكا ِنرهنَ » .أهرةه مسلو(.)4



صالةٍ (ث َ َالثا ا
نِو دب ِر ك ِا َ
(ث َ َالثهها ا َهث َ َالثِههن ) َ،نَتِلههكَ

سب َح
ثو يقوا ما ثب ، ،النبو × أوه اااَ « :مَ ،
ههر
َهث َ َالثِههنَ ) َ،ه َ ِ
ههـمدَ (ث َ َالثهها ا َهث َ َالثِههنَ ) َ،ه َكب َ
َه هدَ ال َِهريكَ لَهـه لَهـه
ام ال ِمائ َ ِل ال ىلَـهَ ىال
(يِسعَلٌ َهيِسعونَ ) َهاَا َا ي َـ َم َ
ِير غ ِف َرت َه َ
يا َيا َهىن َكاوَهِ ،معه َ
الملك َه َلـه ال َحـمد َهي َو َ َل ك ِا َوءٍ اَد ٌ
زَ بَ ِد البَـح ِر» .أهرةه مسلو(.)5



أه يقههههوا« :سبههههـ َحانَ

سا ا
سا ا َه ِ شهههه ِريَ ) َ،مههههرة ا َهال َحههههـمد َ ( ٬هههههـم َ
( َهههههـم َ

( )1أخرجه مسلم براو (.)591
( )2أخرجه مسلم براو (.)592
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )844همسلو براو (.)593
( )4أخرجه مسلم براو (.)594
( )5أخرجه مسلم براو (.)597
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سا ا َه ِ ش ِريَ ) َ،مرة ا َهال ىلَهـهَ ىال
َه ِ ش ِريَ ) َ،مرة ا َه أَكبَر (هَـم َ
َه ِ ش ِريَ ) َ،مرة ا» .أهرةه الترمذإ هالنسائو(.)1
هـخنن اَائِلههـا ا( ،أَه
أه يقههوا مهها ثبهه ،هه ،النبههو × أوههه اههاا« :معَ ِقابَههاتٌ ال يَه ِ
هالَ ،هثَالثهونَ ي َسه ِبن َحلا َهث َ ٌ
صالةٍ َمكتوبَ ٍل ث َ ٌ
هالَ ،هثَالثهونَ
َنا ِ لـا ا )،دب َر ك ِا َ
نرة ا» .أهرةه مسلو(.)2
ي َـح ِـمندَة ا َهأَربَـ ٌع َهثَالثونَ ي َـكبِ َ

سا ا
(هَهـم َ





صهن ِا َما َرةه ٌ مسه ِل ٌو ىِال
هان َال يح ِ
أه يقوا ما ثب ، ،النبو × أوهه اهاا« :هَلت َ ِ
هنر َه َمههَ ،يع َمهه ِب ِا َمهها َا ِلن ه ٌ َاهها َاَ :اهها َا َرسههوا ×:
دَ َه ه َ الههـ َجنلَ َهي َمهها َي ِسه ٌ
صه َهالةٍ َشه اهرا َهيَح َمههد َشه اهرا
الص هلَ َوات ال هـخَمس ي َ
س ه ِباح أ َ َ ههدكو نِههو دبه ِهر ك ه ِا َ
ههف َههَمههس ِمائَهه ٍل نِهههو
ههو هَمسهههونَ َه ِمائَههلٌ نِههو ِ
ههان َهأَله ٌ
َهي َك ِباههر َش ا
اللا َ
س ِ
ههرا نَ ِا َ
ان» .أهرةه الترمذإ هالنسائو(.)3
ال ِمنزَ ِ

 حكسنة أن يعقد حكتسبيح بأصابع يديه أو أنامل ما:
َنا َمها اَهااََ « :رأَيهَ ،رسهو َا

ضهو
هَ ،م ٍهره َر ِ
َ ،َ -1ب ِدا ٬ب ِ
التسبِن َح» .أهرةه الترمذإ هالنسائو(.)4



× يَع ِقهد

 ، -2يسنرة رضو
ناا اال :،ااا لنا رسوا ×َ « :لَنكِ ،بالتس ِبنحِ
َام ه ِ نَ ه واَ ،مسهه،هالتٌ مس هت َن َ
يقَاتٌ َهال
ِيس َها ِقههدنَ ِبايَو ِ
َهالتا ِلن ه ِ َهالتق هد ِ
سن َ،الر ـ َملَ» .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)5
ي َ،فل َ،نَت َن َ
اراءة المعوتين ،دبر كه صهالة( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) ه(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) .أهرةهه أبهو داهد
هالترمذإ(.)6



اراءة آيل الكرسو دبر ك صالة لقوله لنه الصالة هالسهالمَ « :مه ،اَ َهرأ َ آيَهلَ

( )1سىىن صىىحيح/أهرةههه الترمههذإ بههراو ( )3413هاههاا :ههديث صههحنح هأهرةههه النسههائو بههراو
(.)1351
( )2أخرجه مسلم براو (.)596
( )3صحيح/أهرةه الترمذإ براو ( )3410هأهرةه النسائو براو ( )1348هيذا لف ه.
( )4صحيح/أهرةه الترمذإ براو ( )3411هأهرةه النسائو براو (.)1355
( )5سن /أهرةه أبو داهد براو ( )1501هأهرةه الترمذإ براو ( )3583هيذا لف ه.
( )6صحيح /أهرةه أبو داهد براو ( )1523هأهرةه الترمذإ براو (.)2903
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صال ٍة لَـو يَـمنَعه ِم ،دهو ِا ال َجن ِل ىال أَن يَهـموتَ » .أهرةهه
و ِ دب َر ك ِا َ
الكر ِس ا
النسائو نو الكبرى هاليبراوو(.)1



آيل الكرسو( :ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ي ه ي ا ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯨﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي) [البقرة.]255/

 فضل حكقعود كلذكر بعد حكمبح وحكعمر:
نه ااا :ااا رسوا ×« :يَن أَاعهدَ َمه َع اَهو ٍم
 ، -1أوس ب ،مالك رضو
صههالةِ الَ،هدَاةِ َ ته ي َيله َع الشههمس أ َ َ ههنُّ ىلَههو ِمهه ،أَن
يَههذكرهنَ يَعَههالَ ِمههَ ،
أ تِقَ أَربَـ َعلا ِمَ ،هلَه ِد ىَسه َما ِ ن َ َهيَن أَاعهدَ َمه َع َاهو ٍم يَهذكرهنَ
صهالةِ
ِمهَ ،
ب الشمس أ َ َ نُّ ىلو ِمه ،أَن أ تِهقَ أَربَهـعَلا» .أهرةهه أبهو
العَص ِر ىلَ أَن ي َ،ر َ
داهد(.)2
 ، -2ةابر ب ،سمرة رضو

س نِو
نه أن النبو × َكانَ ىتَا َ
صل الفَج َر َةلَ َ

سناا .أهرةه مسلو(.)3
صال َ ت ي َيل َع الشمس َ َ
م َ

 م ان حكذكر وحكدعاء:
نلنهدع

 -1الد اء بعد النانلل غنهر مشهرهع هال أصه لهه همه ،أراد أن يهد و
اب السهالم نهو نريضهل أه وانلهل هىن د ها بعهد الصهالة أ ناوها ا لعهارض نهال
بأس.
 -2ك ما هرد مقنهدا ا (بهدبر الصهالة) :ىن كهان د ها اء ناهو ابه السهالم هىن كهان
تكرا ا ناو بعد السالم.

( )1صحيح /أهرةه النسائو نو السن ،الكبرى براو ( )9928او ر السلسلل الصحنحل براو ()972
هأهرةه اليبراوو نو الكبنر (.)114/8
( )2سن/أهرةه أبو داهد براو ( )3667او ر السلسلل الصحنحل راو (.)2916
( )3أخرجه مسلم براو (.)670
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 - 7أ ام حكم



م قرحء حكفاتحة في حكم :
يجههن اههراءة الفايحههل له المصههلو سههواء كههان ىمامها ا أه مأمومها ا أه منفههردا ا
هسواء كاو ،الصالة سهريل أه ةاريهل نرضها ا أه وفهالا هيجهن اراءياها نهو
ك ه ركعههل هال يسههتعن مهه ،تلههك ىال المسههبو ىتا أدر اإلمههام راكع ها ا هلههو
يههتمك ،مهه ،اههراءة الفايحههل هالمههأموم ننمهها يجاههر ننههه اإلمههام مهه ،الصههلوات
هالركعات.



م ،ال يعر الفايحل يقرأ نو صاليه ما ينسر م ،القرآن ن ن كان ال يعر
َه أَك َبهر
َهال َحهـمد َ ٬هال ىلَهـهَ ىال
نئا ا م ،القرآن ااا« :سبـ َحانَ
َه َال َ و َا َه َال اوة َ ىال بِا .»٬أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)1



ىتا نات المصهلو أها الصهالة نمها أدركهه مهع اإلمهام يهو أها صهاليه هبعهد
السالم يتو ما نايه.

 كيف ينمرف من أ دث في حكم :
ىتا أ د ،أثنهاء الصهالة أه يهذكر أوهه له

هد ،اوصهر

بقلبهه هبدوهه هال

اةل أن يسلو  ،يمننه ه  ،ماله.
صههل أ َ َ ههدكو نَأ َ هدَ َ
،
هه ،ائشههل رضههو
ناهها هه ،النبههو × اههاا« :ىتَا َ
ص ِر َ » .أهرةه أبو داهد هاب ،ماةه(.)2
نَلنـمسِك َلَ أَو ِف ِه ثو لنَن َ

 ما يقرأ حكمسلم في حكم :
 -1السههنل أن يقههرأ المصههلو سههورة كاملههل نههو ك ه ركعههل هأن يقههرأ السههور ل ه
يرينن المصحف هيجوز له أن يقسو السورة ل الركعتن ،هأن يقرأ دة
( )1سن/أهرةه أبو داهد براو ( )832هأهرةه النسائو براو (.)924
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1114هأهرةه اب ،ماةه براو ( )1222هيذا لف ه.
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سور نهو ركعهل ها هدة هأن يكهرر السهورة الوا هدة نهو ركعتهن ،هأن يقهدم
سورة ل سورة لك ،ال يكعر م ،تلك ب يفعله أ ناواا.
 -2يجهههوز أن يقهههرأ المصهههلو نهههو الفهههرض هالنفههه أهائههه السهههور هأهاهريههها
هأهاسياا.

 م ان حكس وت في حكم :
حكمملي سوحء كان إماما ً أو مأموما ً أو منفردح ً كه س تتان:
إ دحهما :بعد يكبنرة اإل رام م ،أة د اء االستفتاُ.
حكثانيـة :قن الفران م ،القراءة كلاا اب الركوع بقدر ما يتراد ىلنه وفسه.
هما سوى تلك نال دلن



لنه كسكوت اإلمام بعد الفايحل لنقرأيا المأموم.

أدعية حالستفتاح ث ثة أنوحع:
كـ «سبحاوك اللاو »...هيلنه مها كهان هبهرا ا مه،

أ اليا ما كان ثنا اء ل
العبد  ،بادة كهـ «هةاه ،هةاهو »...ثهو مها كهان د هاء مه ،العبهد كهـ
«اللاو با د.»...



م تأخير حكم :
يحـرم يأهنهـر الصهالة المفرهضهل ه ،هاتاها ىال لنهاهإ الجمهع أه نهو هدة
هو

أه مرض هوحـو تلك هيحرم له المصهلو أثنهاء الصهالة أن يرنهع

بصر ىل السماء.

 ما ي ره في حكم :
يكر نو الصالة التفات المصلو ىال لحاةل كخو

هوحهو هيكهر ي،مهني

صهر هيهو أن
نننه هي،ينهل هةاهه هىاعهاؤ ك اعهاء الكلهن ه بعهه هيخ ُّ
ترا نههه نههو

يضههع يههد ل ه هاصههريه هالن ههر ىل ه مهها يلاههو هانتههرا
السههجود هأن يكههون اانههـا ا أه ااههـبا ا أه محتبههـس الههريح أه يصههلو هيههو
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بحضرة عـام يشتانهـه هيهو اهادر له يناهلهه هالسهدا هاللعهام له نمهه
هأوفه هكف الشعر أه العوب هالتعاؤب نو الصهالة هالبصها نهو المسهجد
هينئهههل هكفارياههها دنناههها هال يجهههوز أن يتفههه يجههها القبلهههل نهههو الصهههالة
ههارةاا.



اينض للحاان هالحاا ،همحتبس الريح أن يحد ،ثو يتوضأ هيصهلو نه ن
دم الماء أ د ،هينمو هصل



هتلك أهشع له.

م حالكتفات في حكم :
االلتفات نو الصالة اهتالس يختلسه الشنيان مه ،صهالة العبهد منهه مها يهو
مبيهه للصهههالة همنههه مههها يههو محهههرم هااللتفههات وو هههان :سههو بالبهههدن
همعنوإ بالقلن هلمعالجل المعنوإ :يَتف  ،يسار ثالثا ا هيستعنذ باهلل م،
بكلاـنته ىل القبلل.
الشنيان الرةنو هلمعالجل الحسو :يتوةه مبا رة ِ



م حتخاذ حكستر في حكم :
يسهه ،لامههام هالمنفههرد أن يصههلو ىلهه سههترة اائمههل كجههدار أه ههامود أه
صههخرة أه ص ه أه ربههل هوحويهها رةهالا كههان أه امههرأة نههو الحضههر
هالسفر هنو الفريضل هالنانلل أما المأموم :نسترة اإلمام سترة لمه ،هلفهه
أه اإلمام سترة للمأموم.



م حكمرور بين يدي حكمملي:

َ -1يـحرم المرهر بهن ،المصهلو هسهتريه ه له المصهلو رد المهار نهو مكهل أه
غنريا ن ن غلبه ناإلثو ل المار هصاليه ال ينقص ىن اء

.

 -2صالة اإلمام هالمنفرد يبي بمرهر المرأة هالحمهار هالكلهن ايسهود ىن لهو
يك ،سترة نه ن مهر أ هد يه،الء أمهام المهأموم نهال يبيه صهالة المهأموم هال
اإلمام هم ،صل ىل سترة نلندن مناها لهئال يمهر أ هد مه ،هنيان هغنهر
بننه هبنناا.
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 موحضع رفع حكيدين في حكم :
نهر نِهو
 ، -1بد ب ،مر رضو
ناما اااَ :رأَيه ،الن ِبهو × انت َتَهـ َح التك ِب َ
ههر
الصههالةِ نَ َرنَهه َع يَدَيههـ ِه ِ ههن َ،ي َك ِباههر َ تهه يَـجعَلَـاههـ َما َ ههذ َه َمن ِكبَنههـ ِه َهىتَا َكب َ
هـمدَ » نَ َع ه َ ِمع َلههـه َهاَههااَ:
سه ِهم َع ِلههـ َم َ ،ه ِ
ِل ُّ
لركههوعِ نَ َع ه َ ِمعلَههـه هىتا اههااَ « :
« َربنَا َهلَكَ ال َحـمد» .متفق لنه(.)1
ناما َكانَ ىتَا دَ َه َ نِهو الصهالةِ َكب َهر َه َرنَه َع
 -2ه  ،وانع أن اب ،مر رضو
س ِم َع ِلهـ َمِ َ ،ـمهـدَ َرنَهـ َع َيدَيهـ ِه َهىتَا
َيدَيـ ِه َهىتَا َر َكـ َع َرنَـ َع َيدَيـ ِه َهىتَا اَـا َا َ
و ِ × .أهرةهه
َنَ ،رنَهـ َع يَدَيهـ ِه َه َرنَهـ َع تَلِهـكَ ابهَ َ ،م َ
ام ِمه َ،الهركعَت ِ
هـر ىلَه النبِهـ ا
اَ َ
البخارإ(.)2

 ما يباح كلمملي أثناء حكم :
 -1يبههاُ للمصههلو أثنههاء الصههالة ىتا ا تهها لههف العمامههل أه ال،تههرة هااللتحهها
بالعوب هكف المشلح أه ال،تهرة هالتقهدم هالتهأهر هالصهعود له المنبهر
ها لنزها هالبصق  ،يسار ال  ،يمننه هال أمام هةاه نهو غنهر مسهجد
هنو المسجد نو ثوبه هيباُ له اته

نهل ه قهرب هوحويها ه مه صه،نر

هوحو .
 -2يباُ نو الصالة السجود ل ثناب المصلو أه مامته أه غتريه لعذر كشهدة
ر هوحو .



ىتا است،تن ل الرة هيو يصلو ن توه التسبنح هىتا است،تن ل المرأة
هيو يصلو ن تواا التصفنق.



يستحن نو الصالة مهد
الصالة رنع يديه ه مد

نهد العيهاس هىتا يجهددت لهه وعمهل هيهو نهو
.

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )738هاللفظ له همسلو براو (.)390
( )2أخرجه حكبخاري براو (.)739
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سر بـ (آمن.)،
سر بالقراءة أ َ َ
المنفرد ىن ةار بالقراءة ةار بـ (آمن )،هىن أ َ َ

م ج ر حكمنفرد باكقرحء :
المنفههرد رةههالا كههان أه امههرأة مههـ َخنر :ىمهها أ اال يجاههر بههالقراءة نههو الصههالة
الجاريل هىما أن يجار باها مها لهو يه،ت أ هدا ا كنهائو همهريي هوحويمها أه
يكون المرأة بحضرة أةاون.
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 - 8أركان حكم
أركههان الصههالة التههو ال يصههح صههالة الفريضههل ىال باهها أربعههل شههر ركن ها ا
هيو:
 -1القنام مع القدرة.

 -8السجود العاوو.

 -2يكبنرة اإل رام.

 - 9الجلوس للتشاد ايهنر.

 -3اراءة الفايحل نو ك ركعل.

 -10التشاد ايهنر.

ىال ننما يجار ننه اإلمام.

 -11الصالة ل النبو × هآله.

 -4الركوع.

 -12اليمأوننل نو الك .

 -5اال تداا منه.

 -13الترينن بن ،ايركان.

 -6السجود ل اي ضاء السبعل.

 -14التسلنو.

 -7الجلوس بن ،السجدين.،



م من ترك أ د أركان حكم :

 -1ىتا يههر المصههلو ركن ها ا مهه ،يههذ ايركههان مههدا ا بيلهه ،صههاليه هىن يههر
يكبنرة اإل رام ةاالا أه ساوا ا لو ينعقد صاليه أصالا.
 -2ما يركه المصلو م ،يذ ايركان واسنا ا أه ةايالا هيو نو الصالة ن وه يعهود
ىلنه هيأيو به هبما بعهد مها لهو يصه ىله مكاوهه مه ،الركعهل العاونهل نحننئهذ
يقوم الركعل العاونل مقام التو يركه مناا هيبي الركعل السابقل كمه ،وسهو
الركوع ثو سجد ننجن لنه أن يعود مت تكهر ىال ىتا هصه ىله الركهوع
م ،العاونل نتقوم الركعل العاونل مكان التو يهر

هيلزمهه سهجود السهاو بعهد

السالم.



الجاي ىتا ير ركنا ا أه ر ا ا ن ن كان نو الوا ،أ اد الصالة هىن هر
الوا ،نال ى ادة لنه.
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م قرحء حكفاتحة في حكم :
اراءة الفايحل لامام هالمنفرد رك ،نهو كه ركعهل هيبيه الركعهل بتركاها
أمهها المههأموم ننقرؤيهها سههرا ا نههو كهه ركعههل ىال ننمهها يجاههر ننههه اإلمههام مهه،
الصههلوات هالركعههات نننصهه ،لقههراءة اإلمههام ىتا اههرأ هال ينب،ههو لامههام أن
يسك ،لنقرأ المأموم الفايحل لعدم الدلن .
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 - 9وحجبات حكمـ
 -1ةمنع التكبنرات غنر يكبنرة اإل رام.
 -2يع نو الرب اا الركوع.
 -3اوا (سمع

لم ،مد ) لامام هالمنفرد.

 -4اوا (ربنا هلك الحمد) لامام هالمأموم هالمنفرد.
 -5الد اء اا السجود.
 -6الد اء بن ،السجدين.،
 -7الجلوس للتشاد ايها.
 -8اراءة التشاد ايها.



م من ترك وحجبا ً من وحجبات حكم :
ىتا ير المصلو هاةبا ا مه ،يهذ الواةبهات مهدا ا بيله ،صهاليه هىن يركهه
واسنا ا بعد مفارال محله هاب أن يص ىل الرك ،الذإ يلنه رةع نأي به ثو
يكم صاليه ثو يسجد للساو ثو يسلو.
هىن تكر بعد هصهوله ىله الهرك ،الهذإ يلنهه سهقط هال يرةهع ىلنهه هيسهجد
للساو ثو يسلو.
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 – 10سنن حكمـ
ك ما دا ايركان هالواةبات مما تكر نو صفل الصالة آوفا ا ناو سنل يعهاب
نا لاا هال يعاان ياركاا هيو :سن ،أاواا هأنعاا.
نسن ،اياواا :كهد اء االسهتفتاُ هالتعهوت هالبسهملل هاهوا آمهن ،هاهراءة
سورة بعد الفايحل هوحويا.
همهه ،سههن ،اينعههاا :رنههع النههدي ،نههد التكبنههر نههو المواضههع السههابقل هضههع
النمن ،ل الشماا اا القنام هاالنترا

هالتور

هوحويا.

 مبط ت حكم :
يبي الصالة بما يلو:
 -1ىتا ير ركنا ا أه ر ا ا مدا ا أه ساوا ا أه ير هاةبا ا مداا.
 -2الحركل الكعنرة ل،نر ضرهرة.
 -3كشف العورة مداا.
 -4الكالم هالضحك هايك هالشرب مداا.



م حالستغفار بعد حكفريضة:
االسههت،فار بعههد ك ه صههالة مفرهضههل مشههرهع لعبويههه هه ،النبههو × هين
فهر نهو الصهالة ىمها بالمشهره ات ال هايرة
كعنرا ا م ،المصلن ،يـق ِ ا
صر هي ِ ا
كههههالقراءة هالركههههوع هالسههههجود هوحويهههها هىمهههها بالمشههههره ات البا نههههل
كالخشوع ه ضور القلن هوحويا ننست،فر

م ،تلك التقصنر.

 صفة حكذكر:
 -1يجوز الذكر بالقلهن هاللسهان للمحهد ،هالجنهن هالحهائي هالنفسهاء هتلهك
كالتسبنح هالتالن

هالتحمند هالتكبنر هالد اء هالصالة ل النبو ×.
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 -2اإلسرار بالهذكر هالهد اء يهو اينضه ميلقها ا ىال ننمها هرد كأدبهار الصهلوات
سمـههـ َع ةايـههـالا هوحـههـو تلـههـك
الخمـههـس هالتلبنـههـل أه لمصلحـههـل كههـأن ي ِ
ناينضـ الجار.



م من قام ناسيا ً كلتش د:
ىتا اام اإلمام م ،الركعتن ،هلو يجلس للتشاد ن ن تكر اب أن يسهتوإ اائمها ا
نلنجلس ن ن استوى اائما ا نال يجلس هيسجد سجديو الساو اب السالم.



م من خرج فوجد حكناس قد صلوح:
م ،هر يريد الصالة نوةد الناس اد صلوا نله مع أةر م ،صاليا.
نه ااا :ااا رسهوا
 ،أبو يريرة رضو
صهلوا أ َ َ
يها
اس اَهد َ
هضو َء ثو َرا َُ نَ َو َةدَ الن َ

سهَ،
×َ « :مه ،ي ََوضهأ نَأ َ َ
َةه َه َهز ِمعه َ أَة ِهر َمه،

ضه َهريَا ال يَههنقص تَ ِلههكَ ِمهه ،أَة ِر ِيههـو َههنئا ا» .أهرةههه أبههو داهد
صههاليَا َه َ َ
َ
هالنسائو(.)1



م حكتأمين دحخل حكم

وخارج ا:

يسن حكتأمين في موضعين:
 -1دحخل حكمى

بعهد اهراءة الفايحهل مه ،ىمهام أه مهأموم أه منفهرد يجاهر بهه

اإلمام هالمأموم هي،م ،المأموم مع اإلمام ال ابله هال بعد هيشرع أيضا ا
نو د اء القنوت نو هير أه وازلل هوحويما.

 -2خارج حكم

بعد اراءة الفايحل م ،اهارئ همسهتمع ه له الهد اء ميلقها ا

أه مقندا ا كد اء الخينن نو الجمعل أه االستسقاء أه الكسو

( )1صحيح/أهرةه أبوداهد براو ( )564هيذا لف ه هأهرةه النسائو براو (.)855
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 -11سجود حكس ـو
سجود حكس و :سجديان نو الفريضل أه النانلل ي،ي باما م ،ةلوس يسلو
بعديما هال يتشاد.



مة مشروعية سجود حكس و:
هلههق اإلوسههان رضههل للنسههنان هالشههنيان ههريص له ىنسههاد صههاليه
بزيههادة أه وقههص أه ههك هاههد ههرع سههجود السههاو ىرغام ها ا للشههنيان
هةبرا ا للنقصان هىرضا اء للر م.،



الساو نو الصالة هاع م ،النبهو × يوهه مقتضه اليبنعهل البشهريل هلاهذا
سهونَ نَه تَا
سه َك َمها ي َن َ
لما سهاا نهو صهاليه اهاا ...« :ىو َمها أَوَها َبش ٌَهر ِمهعلكو أَو َ
وَ ِسن ،نَذَ ِ اكرهوِو» .متفق لنه(.)1



أسباب سجود حكس و ث ثة:
حكزياد  ..وحكنقص ..وحكشك.

 سجود حكس و كه أربع االت:
 -1إذح زحد حكمملي فع ً من جىنس حكمى

سى وح ً كقنهام أه ركهوع أه سهجود

كههأن يركههع مههرين ،أه يقههوم نههو مح ه القعههود أه يصههلو الربا نههل همههس
ركعات معالا ننجن لنهه سهجود السهاو للزيهادة بعهد السهالم سهواء تكهر تلهك
اب السالم أه بعد .
 -2إذح نقص حكمملي ركنا ً من أركان حكم

ن ن تكر اب أن يص ىل محلهه

م ،الركعل التو بعد هةن لنه الرةوع ننأيو به هبما بعد هىن تكر بعد
أن هص ىل محله ن وه ال يرةع هيبي الركعل يذ هىن تكر بعهد السهالم
أي به هبما بعد نقط هيسجد للساو بعهد السهالم هىن سهلو ه ،وقهص كمه،
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )401هاللفظ له همسلو براو (.)572
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صل ثالثا ا م ،الربا نل ثو سلو ثو و ِباه اام بدهن يكبنرة بننل الصهالة ثهو أيه
بالرابعل ثو يشاد هسلو ثو سجد للساو.
 -3إذح نقص حكمملي وحجبا ً من وحجبىات حكمى

معه أن ينسه التشهاد ايها

نحننئذ يسقط نه التشاد هيجن لنه سجود الساو اب السالم.
 -4إذح شك حكمملي في عىدد حكركعىات يه صهل ثالثها ا أم أربعها ا ننأههذ باياه
هيتو هيسجد للساو اب السالم ن ن غلن ل ظنه أ د اال تمالن ،م به
هسجد بعد السالم.



ىتا أي بقوا مشرهع نو غنر موضعه كقراءة ارآن نهو ركهوع أه سهجود
أه يشاد نو انام لو يبي صاليه هال يجن لنه سجود الساو ب يستحن.


 ما يقول في سجود حكس و:

ىتا يخلف المأموم  ،اإلمام برك ،أه أكعر لعذر ن وه يأيو به هيلحق ىمامه.

يقاا نو سجود الساو ما يقاا نو سجود الصالة م ،الذكر هالد اء.



ىن سلو ساوا ا اب يمام الصالة هتكر اريبا ا أيماا هسلو ثو سهجد للسهاو هىن
وسهو سههجود السهاو ثههو سههلو هنعه مهها ينهانو الصههالة مهه ،كهالم هغنههر سههجد
للساو ثو سلو.


 متى يسجد حكمسبوق كلس و:

ىن لزمه سجودان :اب السالم هبعد السالم سجد اب السالم.

المههأموم يسههجد يبع ها ا إلمامههه ن ه ن كههان المههأموم مسههبواا ا هسههجد اإلمههام بعههد
السالم :ن ن كان الساو ننما أدر معه لزمه أن يسجد بعد السهالم هىن كهان
ساو اإلمام اب أن يده معه نال يلزمه سجود الساو.
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مة مشروعية ص
صالة الجما ل م ار

حكجماعــة

حكجماعة:
نو م ،م اير اإلسالم يشبه صفو

بادياهها همواكههن الجنههو

المالئكل نو

نههو انادياهها هيههو سههبن للتههواد بههن ،النههاس

هيعارناو هيرا ماو هيعا فاو هظاور زياو هاوياو هه دياو.

 أعظم حجتماعات حكمسلمين:
للمسلمن ،االةتماع نو أهاات معلومات.

رع

مناهها مهها يكههون نههو النههوم هاللنلههل كالصههلوات الخمههس همناهها مهها يكههون نههو
ايسبوع مرة كالجمعل همناا مها يكهون نهو السهنل مهرين ،كالعنهدي ،نهو كه
بلد همناا ما يكون نو السنل مرة لعموم المسلمن ،كمواف رنل همناها مها
يكون ند ي،نر اي واا كصالة االستسقاء هالكسو .



مص

حكجماعة:

يجن صالة الجما ل له كه مسهلو مكلهف اهادر مه ،الرةهاا للصهلوات
الخمس ضرا ا هسفرا ا نو اا ايم ،ه اا الخو .
 -1ااا

يعال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ) [النساء.]102 /
نــه :أَن َرســو َا ا × ٬اَــا َاَ « :هالذِإ
 -2ه ــــ ،أبــو يريــــــرة رضــو
ن نَنح َ
وَفسِو بِ َن ِد ِ لَقَد َي َمم ،أَن آم َر ِب َح َ
ن ثو آم َر بِالص َال ِة نَن َ،تنَ َل َاا
ي ٍ
ي َ
ف ِىلَ
اس ثو أهَا ِل َ
ثو آم َر َرة اال نَنَ،م الن َ
وَفسِو ِب َن ِد ِ لَو َيعلَو أ َ َ ديو أوه َي ِجد َ

ِر َةا ٍا نَأ َ ِ ار َ َلَن ِاو بنوي َاو َهالذِإ
سنَت َن َِ ،ل َ
ش ِادَ
س ِمنناا أَه ِمر َماي َن َِ َ ،
اما َ

ال ِعشَا َء» .متفق لنه(.)1
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )644هاللفظ له همسلو براو (.)651
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نه ااا :أَي َ النبِو × َرة ٌ أ َ َم نَقَا َا يَا َرسو َا
 -3ه  ،أبو يريرة رضو
ص لَه
س ِلو اَائِدٌ يَقودوِو ىِلَ ال َمس ِج ِد نَ َ
سأ َ َا َرسو َا ا × ٬أَن ي َر ِ اه َ
ا ٬ىِوه لَن َ
ص لَه نَلَما َهل دَ َا نَقَا َاَ « :ي ي َس َمع ال ِنادَا َء
و نِو بَنتِ ِه نَ َره َ
نَن َ
ص ِلا َ
بِالص َالةِ» اَا َا :وَعَو اَا َا« :نَأ َ ِةن» .أهرةه مسلو(.)1

 فضل ص

حكجماعة في حكمسجد:

صالة ال َجـ َما َ ِل ي َفضه
 ، -1اب ،مر رضو
ناما أن رسوا ا × ٬اااَ « :
سبعٍ َه ِ ش ِري َ،دَ َر َةلا».
صالة َ الفَ ِذا بِ َ
َ
هنو لفظ« :بِـ َخـم ٍس َه ِ ش ِري َ،دَ َر َةلا» .متفق لنه(.)2
نههه اههاا :اههاا رسههوا ×َ « :مهه ،ي َ َ
ياه َهر نِههو
 -2ه هه ،أبههو يريههرة رضههو
َبنتِـ ِه ثهو َمشَه ىلَه َبنه ٍ
ي
ت
ِ ،مه ،بنهو ِ
ضهلا ِمه ،نَ َهرائِ ِ
ضو نَ ِري َ
ِل َنهـق ِ
َكاوَهه ،هَي َويَهها ى دَايههـ َما يَههـح ُّ
َينئ َ هلا َهايهه َهرى ي َرنَههع دَ َر َة هلا» .أهرةههه
طه ِ
مسلو(.)3
نهه أن النبهو × اهااَ « :مه ،غَهدَا ىلَه ال َمس ِهج ِد أَه
 -3ه  ،أبو يريرة رضو
َرا َُ أ َ َد لَـه نِو ال َجن ِل وزالا َكل َما َ
غدَا أَه َرا َُ» .متفق لنه(.)4

 أين يملي حكجماعة؟:
اينض للمسلو أن يصلو الفرائي نهو مسهجد الحهو الهذإ يهو ننهه ثهو يلنهه
ايكعهههر ةما هههل ثهههو يلنهههه ايبعهههد ىال المسهههجد الحهههرام هالمسهههجد النبهههوإ
هالمسجد اياص ن ن الصالة نناا أنض ميلقاا.




صل ننه اإلمام بجما ته تلك الوا.،
يجوز صالة الجما ل نو مسجد اد َ
يستحن صالة أي الع،ر نو مسجد ها د نه ن كهاووا يخشهون مه ،العهده ىتا

( )1أخرجه مسلم براو (.)653
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )646( )645هاللفظ له همسلو براو (.)649( )650
( )3أخرجه مسلم براو (.)666
( )4متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )662همسلو براو ( )669هاللفظ له.
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اةتمعوا صل ك ىوسان نو مكاوه.



م خروج حكنساء حكى حكمساجد:
يباُ للنساء ضور صالة الجما ل نهو المسهاةد منفهردات ه ،الرةهاا مهع
الستر التام هيس ،لا ،الجما ل منفردات  ،الرةاا سهواء كاوه ،ىمهامتا،
منا ،أه م ،الرةاا ههرهةا ،نو اللن أنض م ،الناار.
سههاؤكو
نامهها هه ،النبههو × اههاا« :ىتَا اس هت َأتَوَكو وِ َ

هه ،ابهه ،مههر رضههو
بِاللن ِ ىلَ ال َمس ِج ِد نَأتَووا لَـا .»،متفق لنه(.)1

 أقل حكجماعة:
أا الجما ل اثنان هكلما كعهرت الجما هل كهان أزكه لصهاليه هأ هن ىله
ز هة .



م من صلى و ده ثم وجد جماعة:
م ،صهل الفريضهل نهو ر لهه ثهو دهه مسهجد اهوم هيهو يصهلون نالسهنل أن
يصلو معاو هيكون له وانلل هم ،صاليا مع اإلمام نو المسهجد ةما هل ثهو
ده مسجدا ا آهر نوةديو يصلون نكذلك.



ىتا أانم ،صالة الفريضل نال صهالة ىال المكتوبهل هىن أانمه ،الصهالة هيهو
نو وانلل أيماا هفنفل هده نو الجما ل لندر يكبنرة اإل رام.



م حكتخلف عن حكجماعة:
م ،يخلهف ه ،صهالة الجما هل نهو المسهجد نه ن كهان معهذهرا ا لمهرض أه
هو أه وحويما ناذا يكتن له أةر م ،صل نو ةما ل هىن يخلهف ل،نهر
ذر هصل ه د نصاليه صهحنحل لكنهه يخسهر أةهرا ا نمها ا هيهأثو ىثمها ا
كبنراا.

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )865هاللفظ له همسلو براو (.)442

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة

477

 - 13أ ام حإلمامـة

 فضل حإلمامة:
اإلمامل نضلاا

كتاب

نو هييمنتاا يواليا النبو × بنفسه ههلفهاؤ الرا هدهن

م ،بعد رضو

ناو.

هاإلمام لنه مس،هلنل كبرى هيو ضهام ،هلهه أةهر كبنهر ىن أ سه ،هلهه
م ،ايةر مع أةر م ،صل معه.



م متابعة حإلمام:
يجههن لهه المههأموم متابعههل اإلمههام نههو صههاليه كلاهها لقولههه لنههه الصههالة
هالسالم« :ىو َما ة ِع َ اإل َمام ِلن،ي َـو بِـ ِه نَ تَا َكب َر نَ َك ِبارها هىتَا َر َكه َع نَهار َكعوا
صهل
س ِهم َع ِلهـ َمِ َ ،
َهىتَا َاااََ :
هـمدَ َنقولهوا :اللاهـو َربنَها َلهكَ ال َحهـمد َهىتَا َ
صلُّوا اعودا ا أ َةـ َمعونَ » .متفق لنه(.)1
صل اَا ِ دا ا نَ َ
صلُّوا اِنَاما ا َهىتَا َ
اَائِما ا نَ َ

 حأل ق باإلمامة:
ايارأ هيو ايكعر ف ا ا للقهرآن العهالو نقهه صهاليه ثهو اي لهو بالسهنل ثهو
أادماو يجهرة ثهو أاهدماو ىسهالما ا ثهو ايكبهر سهنا ا ثهو ار هل هيهذا ننمها ىتا
ضرت الصالة هأرادها أن يقدموا أ هديو نه ن كهان للمسهجد ىمهام ه ضهر
ناو المقدم.
نهه اهاا :اهاا رسهوا ×« :يَهُّ ،م
 ،أبهو مسهعود ايوصهارإ رضهو
سهن ِل نَه ن
ب
س َوا اء نَأ َ لَـماهـو ِبال ُّ
القَو َم أَا َرؤيـو ِل ِكت َا ِ
نَ ن َكاووا نِو ال ِق َرا َءةِ َ
س َهوا اء نَأَادَماهـو
َكاووا نِو ال ُّ
س َوا اء نَأَادَماـو يِج َرة ا نَ ن َكهاووا نِهو ال ِاج َهرةِ َ
سن ِل َ
ِسلـما ا» .أهرةه مسلو(.)2
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )722همسلو براو ( )417هاللفظ له.
( )2أخرجه مسلم براو (.)673
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ساك ،البن ،هىمام المسجد أ ق باإلمامل ىال م ،تإ سليان.

م حكم

خلف حكفاسق:

يجن يقديو ايَهل نو اإلمامل هىن لو يوةهد ىال ناسهق كمه ،يحلهق لحنتهه أه
يشرب الدهان هوحويما صح ،الصالة هلفه مع الكرايل.
هالفاسقَ :م ،هر

 ،ا ل

يعال بفع كبنرة م ،كبائر الذووب.

هال يصح الصالة هلف م ،صاليه ناسهدة بحهد ،أه غنهر ىال لمه ،لهو يعلهو
نتصح صالة المأموم ه ل اإلمام اإل ادة.



م مسابقة حإلمام:
يحرم مسابقل اإلمام نو الصالة هم ،سابقه الما ا تاكرا ا بيل ،صهاليه أمها
التخلف نه ن ن يخلف  ،اإلمام لعذر كما لو سهاا أه غفه

أه لهو يسهمع

اإلمام ت سبقه ن وه يأيو بما يخلهف بهه مبا هرة هيتهابع اإلمهام هال هر
لنه.

 أ وحل حكمأموم مع حإلمام:
كلمأموم مع حإلمام أربع االت:
اإلمام نو التكبنر أه الركوع أه السجود
 -1حكمسابقة :هيو أن يسبق المأموم
َ
أه السالم أه غنريا هيذا الفع ال يجوز هم ،نعله نعلنه أن يرةهع لنهأيو
به بعد اإلمام ن ن لو يفع بيل ،صاليه.
 -2حكموحفقة :هيو أن يتوانق ركل اإلمام هالمهأموم نهو االوتقهاا مه ،ركه ،ىله
رك ،كالتكبنر أه الركوع هوحويما هيذا مكهره ىال ىن هانقهه نهو يكبنهرة
اإل رام نال ينعقد صاليه.
 -3حكمتابعىىة :هيههو أن يحص ه أنعههاا المههأموم قههن أنعههاا اإلمههام هيههو ايمههر
الميلوب م ،المأموم هباا يحص االاتداء الشر و.
 -4حكمخاكفة :هيو أن يتأهر المأموم  ،ىمامه ت يده نو رك ،آهر هيهو
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ال يجوز لما نناا م ،ير االاتداء.



م ،ده المسجد هاد نايته الصالة مهع اإلمهام الرايهن نالواةهن لنهه ه له
مهه ،يخلههف معههه أن يصههلوا ةما ههل هلكهه ،نضههلاا لههنس كفضهه الجما ههل
ايهل .

 أ وحل حكمسبوق:
 -1م ،أدر ركعل مع اإلمام نقد أدر الجما ل هم ،أدر الركوع مهع اإلمهام
أدر الركعل ننكبر يكبنرة اإل رام اائما ا ثو يكبر يكبنرة الركوع ىن أمكنهه
هىن لو يمكنه ووايما بتكبنرة ها دة.
 -2م ،ده نوةد اإلمام اائمها ا أه راكعها ا أه سهاةدا ا أه ةالسها ا دهه معهه هلهه
أةههر مهها أدر

لكهه ،الركعههل ال يههدر ىال ب ه درا الركههوع هيههدر يكبنههرة

اإل رام مع اإلمام ما لو يشرع نو اراءة الفايحل.



م حكتخفيف في حكم :
يسه ،لامههام التخفنههف مهع اإليمههام يوههه اههد يكهون نههو المههأمومن ،الضههعنف
هالسهقنو هالكبنهر هته الحاةهل هوحهـويو هىتا صلهـ منفهـردا ا أ هـاا كنههف
اء.

 صفة حكتخفيف حكمسنون:
التخفنف المسنون نو الصالة يو الذإ يصهحبه ىيمهام الصهالة بهأداء أركاواها
ههاةباياا هسنناا كما نعله النبو × ههاظن لنه هأمهر بهه ال ىله

هاوة

المأمومن ،هال صالة لم ،ال يقنو صلبه نو الركوع هالسجود هال لم ،ينقر
صاليه.

 أين يقف حكمأموم؟:
 -1السههنل أن يقههف المههأمومون هلههف اإلمههام هىن كههان ها ههدا ا نعهه ،يمههن ،اإلمههام
هىمامل النساء يقف هسط صفا ،هيقف النساء هلف الرةاا.
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 -2يصح أن يقف المأمومون  ،يمن ،اإلمهام أه ه ،ةاوبنهه هال يصهح اداامهه
هال  ،يسار نقط ىال لضرهرة.

 صفة صف حكرجال وحكنساء خلف حإلمام:
 -1يلو اإلمام الرةاا نو الصف ايها الكبار هالص،ار هيصف النسهاء ةمنعها ا
هلف الرةاا هيشرع نو صفو

النساء ما يشرع نو صفو

ىكماا الصف ايها نايها هسد الفر

الرةاا مه،

هيسويل الصفو  ...ىلخ.

 -2ىتا صههل ،النسههاء ةما ههل ه ههدي ،نخنههر صههفونا ،أهلاهها ه ههريا آهريهها
كالرةاا هال يجوز أن يصف النساء أمام الرةهاا أه يصهف الرةهاا هلهف
النساء ىال لضرهرة م ،ز ام هوحو .
هىن هاف ،المرأة نو صف الرةاا للضهرهرة مه ،ز هام هوحهو هصهلا ،لهو
يبي صالياا هال صالة م ،هلفاا.
نههه اههاا :اههاا رسههوا

×« :هَنههر صههفو ِ

هه ،أبههو يريههرة رضههو
َههريَا
ههاء ِ
س ِ
َههريا َ ِ
آهريَهها َه ُّ
الر َةهها ِا أَهلههـ َاا َه ُّ
ِا
آهريَهها َههَنههر صههفو ِ النِا َ
أَهلـ َاا» .أهرةه مسلو(.)1

 كيفية تسوية حكمفوف:
 -1السنل أن يـقب اإلمام ل المأمومن ،بوةاه هيقوا:
صوا» .أهرةه البخارإ(.)2
«أَاِنـموا صفونَكو َهي ََرا ُّ
صهفو ِ ِمه ،ىاَا َمه ِل الصهالةِ» .متفهق
س ُّوها صفونَكو نَه ان ي َسه ِويَلَ ال ُّ
 -2أه يقواَ « :

( )1أخرجه مسلم براو (.)440
( )2أخرجه حكبخاري براو (.)719
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لنه(.)1
ن َهس هدُّها ال َخلَ ه َ َه ِلننههوا
 -3أه يقههوا« :أَاِنمههوا ال ُّ
صههفو َ َه َ ههاتها بَههن َ،ال َمنَا ِك ه ِ
ت ِللشن َ
ِبأَيدِإ ىه َواوِكو َهال يَذَرها نر َةا ٍ
ص َلهـه
صهفاا ا َه َ
صه َ َ
ان َه َمهَ ،ه َ
ي ِ
صفاا ا اَ َ
َه َم ،اَ َ
يعَه
ي َع َ

» .أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)2

 -4أه يقوا« :است َوها است َوها است َوها» .أهرةه النسائو(.)3



م تسوية حكمفوف:
هىيمهام

يجن يسويل الصفو نو الصالة بالمناكن هايكعهن هسهد الخله
لَهـه بَنتها ا نِهو ال َجنه ِل َه َرنَعَهه
سد نر َةهلا َبنَه
الصف ايها نايها ه « َمَ ،
ِبـ َاا دَ َر َةلا» .أهرةه المحاملو هاليبراوو نو ايهسط(.)4



يصح أتان الصبو الممنز هىمامته نو الفهرض هالنفه

هىن هةهد أهله منهه

هةن يقديمه.



ك م ،صح ،صاليه صح ،ىمامته هلو كان اةزا ا  ،القنهام أه الركهوع
هوحويا ىال المرأة نال يُّ ،م الرةاا لك ،يُّ ،م معلاا م ،النساء.



يصح ائتمام مفترض بمتنف

هم ،يصلو ال ار بم ،يصهلو العصهر همه،

يصههلو العشههاء أه الم،ههرب بمهه ،يصههلو التههراهيح نهه تا سههلو اإلمههام أكمهه
الصالة.



م حخت ف حكنية:
يجوز اهتال الننل بن ،اإلمهام هالمهأموم نهو الصهالة هال يجهوز االههتال
نو اينعاا ىال أن يكون يسهنرا ا ننجهوز أن يصهلو العشهاء هلهف مه ،يصهلو

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )723هاللفظ له همسلو براو (.)433
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد راو ( )666هيذا لف ه هأهرةه النسائو براو (.)819
( )3صحيح/أهرةه النسائو براو (.)813
( )4صحيح/أهرةه المحاملو نو ايمالو (  )2/36هأهرةه اليبراوو نهو ايهسهط بهراو ()5797
او ر السلسلل الصحنحل راو (.)1892
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الم،ههرب ن ه تا سههلو اإلمههام اههام هةههاء بركعههل ثههو يشههاد هسههلو هىتا صههل
الم،رب هلف م ،يصلو العشاء نانا ىتا اهام اإلمهام ىله الرابعهل نه ن هاء
يشاد هسلو أه ةلس هاوت ر لنسلو معه هيو اي س.،
هىن كان االههتال

كعنهرا ا نهال يصهح االاتهداء كمه ،يصهلو الفجهر هلهف مه،

يصلو الكسو .

 صفة إمامة حكمبيان وحكنساء:
ىتا أم اإلمام صهبنن ،أه أكعهر هاهد بل،ها سهبعا ا ةعلامها هلفهه نه ن كهان ها هدا ا
ةعله  ،يمننه هالنساء هلف الصبنان.



المههأموم ىتا لههو يسههمع اههراءة اإلمههام نههو الجاريههل يقههرأ الفايحههل هغنريهها هال
يسك.،



م حإلمام إذح أ دث:
ىتا أ د ،اإلمام أثناء الصالة ايع صاليه هاسهتخلف مه ،يكمه بالمهأمومن،
صالياو ن ن ي َقدم أ د المأمومن ،أه اهدمو نأكمه الصهالة باهو أه أكملهوا
صالياو نرادى نصالياو صحنحل ىن اء

.

 صفة قضاء حكمأموم ما فاته من حكركعات:
 -1م ،أدر مع اإلمام ركعل م ،ال ار أه العصر أه العشاء هةن لنهه بعهد
سالم اإلمام اضاء الركعات العال ،ننأيو بركعل يقرأ نناا الفايحهل هسهورة
ثو يجلس للتشاد ايها ثو يأيو بركعتن ،يقرأ نناما الفايحهل نقهط ثهو يجلهس
للتشاد ايهنر ثو يسلو هك ما أدركه المسبو مع اإلمام ناو أها صاليه.
 -2م ،أدر مع اإلمام ركعل م ،الم،رب اام بعد سالم اإلمام هةاء بركعل يقهرأ
نناا الفايحل هسورة ثو يجلس للتشاد ايها ثو يقوم هيأيو بركعل يقرأ نناا
الفايحل ثو يجلس للتشاد ايهنر هيسلو كما سبق.
 -3م ،أدر مع اإلمام ركعهل مه ،الفجهر أه الجمعهل اهام بعهد سهالم اإلمهام هةهاء
بركعل يقرأ نناا الفايحل هسورة ثو يجلس للتشاد هيسلو كما سبق.
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 -4ىتا ده أ َ دٌ هاإلمام نو التشاد ايهنر نالسهنل أن يهده معهه هيهتو صهاليه
ىتا سلو اإلمام.



م حكم

خلف حكمف:

ال يصح صالة الرة الوا د هلف الصف ىال لعهذر كمه ،لهو يجهد مكاوها ا نهو
الصف ننصهلو هلهف الصهف هال يجهذب أ هدا ا ممه ،نهو الصهف هصهالة
المرأة الوا هدة هلهف الصهف صهحنحل ىتا كاوه ،مهع ةما هل رةهاا أمها ىتا
كاو ،مع ةما ل وساء نقط نحكماا كو الرة ننما سبق.



حكنوحفل جماعة:

مص

يجههوز أن يصههل النوان ه ةما ههل أ ناو ها ا نههو اللن ه أه الناههار نههو البنهه ،أه
غنر .



يس ،لم ،رأى م ،يصلو الفريضل ه د أن يصلو معه.
 ،أبو سعند الخدرإ رضو
صههد
ه هد نقههاا« :أ َ َال َرةه ٌ يَت َ َ

× أبصهر رةهالا يصهلو

نه أن رسوا
و َمعَهه» .أهرةههه أبههو داهد
َلَه يَهذَا نَن َ
صه ِهلا َ

هالترمذإ(.)1


 صفة حقتدحء حكمأموم باإلمام:

يستحن للمأموم أ اال يقوم اب اوصرا

ىمامه ىل المأمومن.،

يصح ااتداء المأموم باإلمام نو المسجد هىن لهو يهر أه لهو يهر مه ،هراء ىتا
سمع التكبنر هكذا هار المسجد ىن سمع التكبنر هايصل ،الصفو .

 كيفية حنمرحف حإلمام إكى حكمأمومين:
السنل أن ينصر اإلمام ىله المهأمومن ،بعهد السهالم نه ن صهل معهه وسهاء
لبث النالا لننصرن ،هيكر ييو ه بعد صالة المكتوبل نو موضعاا نوراا.



يجوز ىتا ضا المكان أن يصلو اإلمام همعه ههراء هنواه هأسف منهه

( )1صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )574هيذا لف ه هأهرةه الترمذإ براو (.)220
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مصلون.



المصهههانحل قنهههن الصهههالة المفرهضهههل بد هههل هةاهههر اإلمهههام هالمهههأمومن،
بالههد اء ةمنع ها ا قههن صههالة الفريضههل بد ههل هىومهها المشههرهع مهها هرد مهه،
ايتكار نو الانئل هالعدد كما سبق.

 متى يجوز كلمأموم أن ينفرد عن حإلمام؟:
يجوز للمأموم أن ينفرد  ،اإلمام ىتا أ اا اإلمام ى الل هارةل ه ،السهنل
أه أسرع اإلمام نو صاليه أه رأ ل المأموم ذر م ،ا تباس بهوا أه
ريح أه وحويما ننقيع صاليه هيستأوف صاليه ه د .

 أ وحل ج ر حإلمام في حكم :
يجار اإلمام نو أداء التكبنر هالقهراءة نهو الجاريهل هالتهأمن ،نهو الصهالة
هالتسمنع هالتسلنو هيجتنن التمينط نو تلك.



م حكم

خلف من يستغيث بغير هللا:

مهه ،يههد و غنههر

أه يسههت،نث ب،نههر

أه يههذبح ل،نههر

نههد القبههور أه

غنريا أه يد و أي القبور نال يجوز الصالة هلفه يوهه كهانر هصهاليه
با لل.

 أعذحر ترك حكجمعة وحكجماعة:
يـعذر بتر ةمعل هةما ل:
مريي يشق لنه أن يصلو مع الجما ل همدانع أ د ايهبعهن ،همه ،هشهو
نوات رنقهل همه ،هها
ه

ضهرر وفسهه أه مالهه أه رننقهه أه يهأتى بميهر أه

أه ريح ديدة هم ،بحضرة عام محتا ىلنهه مهتمك ،مه ،يناهلهه هال

يجع ه تلههك ههادة لههه هكههذا بنههن ه ههارس هرةههاا ايمهه ،هالميههانن
هغنريو ممه ،يشهت ،بمصهالح المسهلمن ،الضهرهريل ىتا ةهاء هاه ،الصهالة
هيو ي،دهن ملاو صلوا نو مكاواو هلاو أن يصلوا بدا الجمعل ظارا ا ند
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الحاةل.



ك مها ألاه

ه ،الصهالة أه كهان ننهه ىضها ل للواه ،أه ضهرر للبهدن أه

العقهه ناههو محههرم كلعههن الههور

ه ههرب الههدهان هالشنشههل هالمسههكر

هالمخدر هوحو تلك كالجلوس أمام ا ات التلفاز هغنهر ممها يعهرض ننهه
الكفر هالخنا هالرتيلل.



حإلمام باكنجاسة:

مص

ىتا صل اإلمام بالجما ل بنجاسل يجالاا هاوقض ،الصالة نصهالياو ةمنعها ا
صحنحل.
هىن لو بالنجاسل أثناء الصالة ن ن أمك ،ىبعاديا أه ىزالتاا نَ َعه َ تلهك هأيهو
صاليه هىن كان ال يمكنه اوصر هاستخلف م ،يتو بالمأمومن ،صالياو.


 موحطن حكفضيلة في حكمفوف:

م ،زار اوما ا نال ي،ماو هلك ،ي،ماو رة مناو ىال أن يقدمو .

الصهف ايها أنضه مه ،الصههف العهاوو نهاهلل ههز هةه همالئكتهه يصههلون
ل الصف ايها هاهد د ها النبهو × للصهف ايها ثالثها ا هللعهاوو ها هدة
هيمن ،الصف أنض م ،يسار .

 أهل حكمف حألول:
اي ق بالصف ايها هالقرب م ،اإلمام يو أهلو اي الم هالنُّاه أيه العلهو
هالتق

هيو ادهة الناس نلنبادرها ىل تلك.

نهه اهااَ :كهانَ َرسهوا
 ،أبو مسعود رضهو
ف الهوبكو ِلنَ ِلنِهو ِمهنكو أهلهو
الصالةِ َهيَهـقوا« :اسهت َوها َهال يَهـخت َ ِلفوا َنتَهـخت َ ِل َ
الم َهالنُّ َا ثو الذِيَ َ،يلووَـاـو ثو ال ِذيَ َ،يلووَـاـو» .أهرةه مسلو(.)1
اي ِ
سح َمنَا ِك َبنَها نِهو
× َيهـم َ

( )1أخرجه مسلم براو (.)432
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 صفة إطاكة حكم

كتاب

وتخفيف ا:

يسـ ،لامام ىتا أ ـاا القـراءة أ ـاا بقنـل ايركان هىتا هففهـاا هفهـف بقنهل
ايركان.
ه ،البهراء بهه ،هازب رضههو

نهه اههااَ :ر َمقه ،الصههالة َ َمه َع مـ َحههـم ٍد ×

ستَههـه بَههنَ،
سجدَيَههـه نَ َجل َ
نَ َو َةههدت اِنَا َمههه نَ َركعَتَههـه َنا تِدَالَههـه بَههـعدَ ركو ِ ه ِه نَ َ
اء.
صرا ِ اَ ِريبا ا ِم َ،الس َو ِ
ست َـه َما َبن َ،التس ِل ِنو هاالو ِ
سجدَي َـه نَ َجل َ
السجدَي َن ِ ،نَ َ
متفق لنه(.)1

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )801همسلو براو ( )471هاللفظ له.
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 أهل حألعذحر:

 - 14ص

أي اي هذار يهو :المرضه

أهل حألعـذحر

هالمسهانرهن هالخهائفون الهذي ،ال يسهتينعون

أداء الصالة ل صفتاا التو ي،دياا غنر المعذهر هم ،ر مل
لاو هرنع ناو الحر

أن يَسهر

هلو يحرماو كسن ايةر نأمريو أن يصلوا سن

استيا تاو ل ما ةاءت به السنل كما يلو:

-1ص
 صفة ص

حكمريض

حكمريض:

 -1يلهزم المهريي الصهالة المفرهضهل اائمها ا نه ن لهو يسهتيع نقا هدا ا متربعها ا أه
ل ينئل ةلوس التشاد يحنو ظار راكعا ا هسهاةدا ا نه ن لهو يسهتيع أهمهأ
برأسه ن ن لو يسهتيع الجلهوس نعله ةنبهه اييمه ،ههةاهه ىله القبلهل نه ن
ق لنه نعل اييسر نه ن لهو يسهتيع صهل مسهتلقنا ا له ظاهر هرةهال
ىل القبلل ىن ينسر هىال صل

سن اله هيهومن برأسهه راكعها ا هسهاةدا ا

ىل صهدر هيخفهي السهجود أكعهر مه ،الركهوع هال يسهقط الصهالة مهادام
العق موةودا ا ننصلو ل سن اله كما هرد.
 -2المريي ك،نر يلزمه استقباا القبلل نو الصالة ن ن لو يستيع صل

سهن

اله ىل أإ ةال يسا لنه هال يصهح صهالة المهريي ىيمها اء بيرنهه أه
ى ارة بأصبعه ب يصلو كما هرد.
 -1ااا

يعال ( :ﮧ ﮨ ﮩ ي ه ي ا ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)

[الت،اب.]16 /،

نه ااا :كاو ،بو بواسهنر نسهأل ،النبهو
 -2ه  ،مران ب ،صن ،رضو
ص ِا اَائِما ا نَه ن لَهـو ي َسهت َِيع نَقَا ِ هدا ا نَه ن لَهـو ي َسهت َِيع
×  ،الصالة؟ نقااَ « :
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ن» .أهرةه البخارإ(.)1
نَ َع َل َةن ٍ
نه هكان مبسورا ا ااا :سأل ،رسوا
 -3ه  ،مران ب ،صن ،رضو
صهل
صهل َاائِمها ا نَا َهو أَن َ
ضه َه َمهَ ،
×  ،صالة الرة اا هدا ا نقهاا« :ىن َ
صههل وَائِمها ا نَلَههـه وِصههف أَةه ِهر القَا ِ ه ِد».
اَا ِ ههدا ا نَلَههـه وِصههف أَةه ِهر القَههائِ ِو َه َمههَ ،
أهرةه البخارإ(.)2

 صفة ط ار حكمريض:
يجن ل المريي أن يتيار للصالة بالماء نه ن لهو يسهتيع يهنمو نه ن لهو
يستيع سقي ،الياارة هصل

 أ ام ص

سن اله.

حكمريض:

 -1ىتا صل المهريي اا هدا ا ثهو اهدر له القنهام أه صهل ةالسها ا ثهو اهدر له
السجود أه صل

ل ةنن ثو ادر ل القعود أثناءيها اوتقه ىله مها اهدر

لنه يوه الواةن نو قه.
 -2يجوز للمريي أن يصلو مستلقنا ا مع القدرة ل القنهام لمهداهاة بقهوا بنهن
ثقل.
 -3ىن ادر المهريي له انهام هاعهود دهن ركهوع هسهجود أهمهأ بركهوع اائمها ا
هبسجود اا داا.
 -4م ،لو يستيع السجود ل ايرض يركع هيسجد هيو ةالس يجع سجود
أهفي مه ،ركو هه هيضهع يديهه له ركبتنهه هال يرنهع ىله ةباتهه هنئا ا
كالوسادة هوحويا.

 متى يجمع حكمريض حكم :
ىن ق ل المريي أه جز أن يصلو ك صالة نو هاتاا نله الجمع بن،
( )1أخرجه حكبخاري براو (.)1117
( )2أخرجه حكبخاري براو (.)1115
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ال اهههر هالعصهههر نهههو هاههه ،ى هههدايما هبهههن ،الم،هههرب هالعشهههاء نهههو هاههه،
ى دايما.



المشقل نو الصالة يو :ما يزها باا الخشوع.
هالخشوع يو :ضور القلن هاليمأوننل.

 أين يملي حكمريض؟:
المريي الذإ يستينع الهذياب ىله المسهجد يلزمهه صهالة الجما هل ننصهلو
اائما ا ىن استياع هىال صل سن ادريه مع الجما ل.
هىن لو يستيع الذياب ىل المسجد صل ةما ل نهو مكاوهه نه ن لهو يسهتيع
صل منفردا ا سن اله.

 ما يُ تب كلمريض وحكمسافر من حكعمل:
يكتههن

ههز هة ه للمههريي هالمسههانر مهه ،اي مههاا مع ه مهها كههان يعم ه

المريي اا الصحل هالمسانر اا اإلاامل هي،فر للمريي تووبه.
ض ال َعبهد أَه
×« :ىتَا َم ِهر َ

نه ااا :ااا رسهوا
 ،أبو موس رضو
ص ِحنحا ا» .أهرةه البخارإ(.)1
سانَ َر كتِ َ
َ
ن لَـه ِمع َما َكانَ يَـع َم م ِقنـما ا َ




-2ص

حكمسافر

حكسفر :يو مفارال مح اإلاامل.
م ،محاس ،اإلسالم مشره نل القصر هالجمهع نهو السهفر يوهه غالبها ا يوةهد
ننه المشقل هاإلسالم دي ،ر مل هينسنر.
نهه( :ﰁ ﰁ ﰁ

 ،يعل ب ،أمنل اهاا :اله ،لعمهر به ،الخيهاب رضهو
ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ ﰁ) نقههد أ َ ِمهه َ،النههاس! نقههاا :جبهه ،ممهها
( )1أخرجه حكبخاري براو (.)2996
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صههد َ
صهدَاَلٌ ي َ َ
جبهه َ،منههه نسههأل ،رسههوا × هه ،تلههك نقههااَ « :
صدَاَت َـه» .أهرةه مسلو(.)1
َلَنكو نَاابَلوا َ



ِبههـ َاا

م حكقمر وحكجمع:

 -1القصر نو السفر سنل م،كدة نو اا ايمه ،أه الخهو

هيهو اصهر الصهالة

الربا نل (ال ار هالعصر هالعشهاء) ىله ركعتهن ،هال يجهوز ىال نهو السهفر
نقط أما الم،رب هالفجر نال يقصهران أبهدا ا هأمها الجمهع ننسه ،نهو الحضهر
هالسفر نهد هةهود سهببه نتجمهع ال اهر مهع العصهر هيجمهع الم،هرب مهع
العشاء نو ها ،ى دايما.
 -2ىتا سههانر المسههلو ما ههنا ا أه راكبهها ا بههرا ا أه بحههرا ا أه ةههوا ا سهه ،لههه اصههر
الصالة الربا نل ركعتن ،هيس ،له أن يجمع بن ،الصالين ،نو ها ،ى هدايما
ىتا ا تا ىل تلك ت ينتاو سفر .
اال ،ائشل رضو

صهالة
ناا :الصالة أَها َما ن ِر َ
ضَ ،رك َعت َن ِ ،نَهأاِرت َ

ض ِر .متفق لنه(.)2
صالة ال َح َ
السفَ ِر َهأيِـمَ ،



ك ه مهها يسههم سههفرا ا نههو العههر

يعلقهه ،بههه أ كههام السههفر هيههو :القصههر

هالجمع هالفير هالمسح ل الخفن.،

 متى يبدأ حكمسافر في أ ام حكسفر:
يبههدأ المسههانر القصههر هالجمههع ىتا نههار
السفر هىوما يرةع تلك ىل العر

ههامر اريتههه هال ههد للمسههانل نههو

نمت سهانر هلهو ينهو اإلاامهل الميلقهل أه

االستنيان ناو مسانر ينيبق لنه أ كام السفر ت يعود ىل بلد .



القصههر نههو السههفر يههو السههنل هيقصههر نههو ك ه مهها يسههم سههفرا ا هىن أيههو
نصاليه صحنحل.

( )1أخرجه مسلم براو (.)686
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1090هاللفظ له همسلو براو (.)685
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 صفة ص

حكمسافر خلف حكمقيم:

 -1ىتا صههل المسههانر هلههف مقههنو أيههو هىن صههل مقههنو هلههف مسههانر نالسههنل أن
يَـقصر المسانر أما المقنو نعلنه اإليمام بعد السالم.
 -2السنل ىتا صل المسانر بالمقنمن ،نو بلديو أن يصلو باو ركعتن ،ثو يقهوا:
سفر.
أيموا صاليكو ن وا اوم َ



مص

حكنوحفل في حكسفر:

السنل ير الرهاين نو السفر ما دا التاجد هالوير هسنل الفجر.
أما النوان الميلقل ناو مشره ل نو السفر هالحضر هكذا تهات ايسهباب
كسنل الوضوء هسنل اليوا




هيحنل المسجد هصالة الضح هوحويا.

ايتكار بعد الصلوات الخمس سنل للرةاا هالنساء

ضرا ا هسفراا.

م من سفره مستمر طوحل حكعام:
اائد اليائرة أه السهنارة أه السهفننل أه القيهار ه َمه ،سهفر مسهتمر هوا
الهههزم ،يجهههوز لهههه أن يأههههذ بهههرهص السهههفر كالقصهههر هالجمهههع هالفيهههر
هالمسح.

 ما يفعله حكمسافر إذح عاد إكى بلده:
يس ،للمسانر ىتا اد ىل بلد أن يبدأ بالمسجد ننصلو ننه ركعتن.،

 أ ام حكقمر في حكسفر:
 -1العبرة نو القصر ا تبار المكان ال الزمان ن تا وسو المسانر صهالة

ضهر

ثو تكريا نو سفر اصريا هىن تكر صالة سفر نو ضر أيماا.
س المسانر هلو ينهو ىاامهل أه أاهام لقضهاء اةهل بهال ونهل ىاامهل ميلقهل
 -2ىتا بِ َ
هلو ال ،اصر أبداا.
 -3ىتا ده ها ،الصالة ثو سانر نله أن يقصر هيجمع هىن ده هاه ،الصهالة
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هيو نو السفر ثو ده بلد ن وه يتو هال يجمع هال يقصر.

 صفة حكم

في حكطائر :

ىتا كههان نههو اليههائرة مههعالا هلههو يجههد مكاو ها ا للصههالة صههل نههو مكاوههه اائم ها ا
مستقبالا القبلل هيومن بالركوع سن ادريهه ثهو يجلهس له الكرسهو ثهو
يومن بالسجود سن ادريه.



م حكمسافر إذح وصل إكى م ة:
م ،سهانر ىله مكهل أه غنريها أيهو هلهف اإلمهام نه ن لهو يهدر الصهالة معهه
نالسنل له القصر هم ،سهانر همهر بقريهل هسهمع ايتان أه اإلاامهل هلهو يكه،
صل



ن ن اء وزا هصل مع الجما ل هىن اء هاص سنر .

م حألذحن وحإلقامة في حكسفر:
م ،أراد أن يجمع بهن ،ال اهر هالعصهر أه بهن ،الم،هرب هالعشهاء يه،تن ثهو
يقنو هيصلو ايهل

ثو يقنو هيصلو العاونل ي،دياا المصلون ةما ل كلاهو

ن ن كان ينا برد أه ريح أه مير صلوا نو ر الاو.

 صفة حكجمع وحكقمر في حكسفر:
يس ،للمسانر الجمع بهن ،ال اهر هالعصهر هبهن ،الم،هرب هالعشهاء ىتا ه ِةهد
سببه نو ها ،ى هدايما مريبها ا أه نهو الواه ،الهذإ بننامها نه ن كهان وهازالا
نع ايرنق به هىن كان سائرا ا نالسنل ىتا غاب ،الشهمس ابه أن يريحه أن
يجمع بن ،الم،رب هالعشاء يقهديما ا هىن اريحه ابه أن ي،نهن الشهمس أههر
الم،رب ىل العشاء هةمع بنناما يأهنراا.
هىتا زالهه ،الشههمس اب ه أن يركههن ةمههع بههن ،ال اههر هالعصههر يقههديما ا هىن
ركن اب أن يزها الشمس أهر ال ار ىل العصر هةمع بنناما يأهنراا.
 ، - 1اب ،باس رضهو

نامها اهاا َكهانَ َرسهوا

صهالةِ
× يَـجهـ َمع بَهنَ َ،
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ال ُّا ِر َهال َعص ِهر ىتَا َكهانَ َلَه َ
َهاء.
ب َهال ِعش ِ
سهن ٍر َهيَـجهـ َمع بَهن َ،ال َمِ ،هر ِ
ظا ِهر َ
أهرةه البخارإ(.)1
 - 2ه  ،أوس ب ،مالك رضو
نهه اهااَ :كهانَ َرسهوا × ىتَا اريَهـ َح َ اَبه َ
 ،ال َعص ِر ثو وَزَ َا نَ َجهـ َم َع َبننَـاهـ َما نَه تَا
أَن ي َِزي َ الشمس أَه َر ال ُّا َر ىلَ َها ِ
زَ ا َ
ن .متفق لنه(.)2
غ ِ
 ،الشمس اَب َ أَن يَري ِ
صل ال ُّا َر ث او َر ِك َ
َـح َ َ
نههه أَن الن ِبههو × َكههانَ نِههو َ
غههز َهةِ ي َبههو َ ِىتَا
هَ ،ةبَ ه ٍ رضههو
 -3ه َهه ،م َعهها ِت به ِ
ص ِلانَا َما
اري َـ َح َ اَب َ أَن ي َِزي َ الشمس أَه َر ال ُّا َر َ ت يَج َمعَ َاا ىِلَ العَص ِر نَن َ
هار
صل ال ُّا َر َهال َعص َر َة ِمنعاا ثهو َ
َة ِمنعاا َه ِىتَا اري َـ َح َ بَعدَ زَ ي ِ الشم ِس َ
س َ
َاءهـ َهىِتَا
ص ِهلانَ َاا َمه َع ال ِعش ِ
ب أَه َهر ال َمِ ،هر َ
َه َكانَ ىِتَا اري َـ َح َ اَب َ ال َمِ ،هر َ
ب َ ته ي َ
ب .أهرةهه أبهو داهد
صهاليَا َمه َع ال َمِ ،هر ِ
اري َـ َح َ بَعدَ ال َمِ ،ر ِ
ب َج َ ال ِعشَها َء نَ َ
هالترمذإ(.)3



م حكجمع وحكقمر في عرفة ومزدكفة:
يس ،نو الح لم ،كان بعرنل أن يقصر هيجمع بن ،ال ار هالعصر يقديما ا
هنو مزدلفل يَـقصر هيجمع بن ،الم،رب هالعشاء يأهنرا ا كما نعله النبو ×.



م حكجماعة في حكسفر:
يجن ل المسانري ،أن يصلوا ةما ل ىن ينسر هىال صلوا نرادى سهن
االستيا ل ننصلو نو اليائرة أه السفننل أه القيار هوحويا اائمها ا نه ن لهو
يسههتيع صههل اا ههدا ا هأهمههأ بههالركوع هالسههجود هيصههلو الفريضههل مسههتقب
القبلل هيس ،له ايتان هاإلاامل هىن كان ه د .

 صفة حكتطوع على ظ ر حكرح لة:
يس ،للمسانر التنف

ل ظار الرا لل هيس ،أن يسهتقب القبلهل نهد يكبنهرة

( )1أخرجه حكبخاري براو (.)1107
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1112هاللفظ له همسلو براو (.)704
( )3صحيح /أهرةه ابو داهد براو ( )1220هيذا لف ه هأهرةه الترمذإ براو (.)553
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اإل رام ىن ينسر هىال صل
نقا دا ا يومن برأسه.



كتاب

نعما يوةا ،به الرا لل اائما ا ن ن لو يستيع

يس ،أن يخر لسفر أها الناار هيستحن أن يكون يوم الخمنس ىن ينسر
هأن ال يسانر ه د ن ن كاووا ثالثل نأكعر أمرها أ ديو.



م حكجمع في حكحضر:
يسهه ،الجمههع ن هو الحضههر بههن ،ال اههر هالعصههر أه بههن ،الم،ههرب هالعشههاء
لمريي يلحقهه بتركهه مشهقل هنهو اللنلهل المينهرة أه البهاردة أه ه ه
ريح ديدة باردة هللمستحاضل هم ،به سلس بوا هم ،ها

أه

ل وفسه

أه أيله أه ماله هوحو تلك.



-3ص

حكخوف

اإلسههالم ديهه ،سههما ل هيسههر هالصههلوات المفرهضههل ييمنتاهها همنفعتاهها ال
يسقط بحاا ن تا كان المسلمون نو سها ل الجاهاد نهو سهبن
دهيو لاو أن يصلوا صالة الخو

 صفات ص

هههانوا مه،

بصور مختلفل هيذ أ اريا:

حكخوف:

 -1إذح كان حكعدو في ج ة حكقبلة ،فيملون كما يلي:
يك ِبار اإلمام هيصهف المسهلمون هلفهه صهفن ،هيكبهرهن ةمنعها ا هيركعهون
ةمنعا ا هيرنعون ةمنعا ا ثو يسجد الصف الهذإ يلهو اإلمهام مهع اإلمهام نه تا
ااموا سجد الصف العاوو ثو ااموا ثو يتقهدم الصهف العهاوو هيتهأهر الصهف
ايها ثو يصلو باو الركعل العاونل كايهل ثو يسلو باو ةمنعاا.
 - 2إذح كان حكعدو في غير ج ة حكقبلة ،فيملون كما يلي:
 -1يك ِباههر اإلمههام هيصههف معههه ائفههل هيقههف اليائفههل ايهههرى يجهها العههده
ننصلو بالتو معه ركعل ثو يعب ،اائما ا هيتمون يوفساو ثو ينصهرنون
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هيقفون يجا العده ثو يأيو اليائفل ايهرى ننصلو باو الركعل الباانهل
ثههو يجلههس َهيتِههـ ُّمون يوفسههاو هيههو ةههالس ثههو يسههلو باههو ه لههناو مه
سالُ هفنف أثناء صالياو مع الحذر م ،دهيو.
 -2أه يصلو اإلمهام ب هدى اليهائفتن ،ركعتهن ،نتسهلو ابلهه ثهو يهأيو اليائفهل
ايهرى ننصلو باو الركعتن ،ايهنرين ،ثو يسلو باو نتكهون لهه أربعها ا
هلك

ائفل ركعتان.

 -3أه يصههلو باليائفههل ايهل ه صههالة كاملههل ركعتههن ،ثههو يسههلو ثههو يصههلو
بايهرى كذلك ثو يسلو.
 - 4أه يصلو ك
هك

ائفل ركعل ها دة نقط مع اإلمام ننصلو اإلمام ركعتن،

ائفل ركعل م ،غنر اضاء هك يذ الصفات ثابتل نو السنل.

صههلوا رةههاالا هركباوها ا ركعههل
 - 3إذح حشىىتد حكخىىوف ،وتوحصىىل حكطعىىن وحكضىىرب َ
ها ههدة يومئههون بههالركوع هالسههجود للقبلههل هغنريهها نه ن لههو يتمكنههوا أهههرها
الصالة ت يقضو
 -1ااا

صلوا.
بنناو هبن ،دهيو ثو َ

يعال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ) [البقرة.]239-238 /
ان وَ ِبه ِناكو ×
 -2ه  ،اب ،باس رضو
ض الصالة َ َلَ ِل َ
ناما ااا :نَ َر َ
س ِ
ههنَ ،هنِههو الخَههو ِ َركعَههلا .أهرةههه
نِههو ال َح َ
ض ِ
ههر أَربَههـعا ا َهنِههو السههفَ ِر َركعَت َ ِ
مسلو(.)1



ىتا كاوهه ،صههالة الم،ههرب نههال يههدهلاا القصههر هلامههام أن يصههلو باليائفههل
ايهل ركعتن ،هباليائفل العاونل ركعل أه العكس.

( )1أخرجه مسلم براو (.)687
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 - 15ص

حكجمعة

مة مشروعية حكجمعة:
سبحاوه للمسلمن ،اةتما ات متعددة م ،أة يو ند أهاصهر ايلفهل

رع

وٍ :نو الصلوات الخمس هاةتما هات بلهد :نهو
هالمحبل بنناو اةتما ات َ ا
الجمعههل هالعنههدي ،هاةتما ههات أايههار :نههو الح ه بمكههل ناههذ اةتما ههات
المسلمن ،ص،رى همتوسيل هكبرى.

 فضل يوم حكجمعة:
نهه أن النبههو × اهاا« :هَنهر يَههو ٍم َلَ َعهَ ،لَنههـ ِه
ه ،أبهو يريههرة رضهو
الشمس يَوم الجـمعَ ِل نِنـ ِه هلِقَ آدَم َهنِنـ ِه أد ِهه َ ال َجنهلَ َهنِنهـ ِه أه ِهر َ ِمنهـ َاا
َهال ي َقوم السا َل ىال نِو َيو ِم الجـم َع ِل» .أهرةه مسلو(.)1



حكجمعة:

مص

 -1صالة الجـمعل ركعتان هيجن ل ك مسلو تكهر بهال

ااه

مقهنو ببنهاء

يشههمله اسههو ها ههد هال يجههن الجمعههل ل ه المههرأة هالم هريي هالصههبو
هالمسانر هم ،ضريا مناو أةزأيه هالمسانر ىن كان وازالا هسمع النهداء
لزمته الجمعل.
 -2صههالة الجمعههل يكفههو هه ،صههالة ال اههر نههال يجههوز لمهه ،صههاليا أن يصههلو
بعديا ظارا ا هيجن المحان ل له صهالة الجمعهل همه ،يهر ثهال ،ة َمهعٍ
متااهوا ا باا بع

 وقت ص

ل البه.

حكجمعة:

هاهه ،صههالة الجمعههل اينضهه  :بعههد زهاا الشههمس ىلهه آهههر هاهه ،صههالة
ال ار هيجوز اب الزهاا.
( )1أخرجه مسلم براو (.)854
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 أذحن حكجمعة:
ايهل أن يكون بن ،النداء ايها للجمعل هالنداء العاوو ناص زمنهو يهتمك،
ننههه المسههلو هاصههل البعنههد هالنههائو هال،ان ه مهه ،االسههتعداد للصههالة هايهههذ
بآداباا هسنناا هالسعو ىلناا هتلك بمقدار سا ل معالا.

 شروط إقامة حكجمعة:
يجههن أداء صههالة الجمعههل نههو هاتاهها هأن يحضههريا ةما ههل ال يقلههون هه،
ثالثل م ،أي البلد هأن يتقدماا هيبتان.

 فضل حالغتسال وحكتب ير كلجمعة:
س ه َ يَههو َم
 -1هه ،أبههو يريههرة رضههو
نههه أن رسههوا × اههااَ « :مهه ،اغت َ َ
ب بَدَوَ هلا َه َمههَ ،را َُ نِههو السهها َ ِل
الجههـمعَ ِل غس ه َ ال َجنَابَ ه ِل ثههو َرا َُ نَ َكأَو َمهها اَههر َ
ب َكبش ها ا
ب بَقَه َهرة ا َه َمههَ ،را َُ نِههو السهها َ ِل العا ِلع َه ِل نَ َكأَو َمهها َاههر َ
العاوِنَه ِل نَ َكأَو َمهها اَههر َ
ب دَ َةا َةهلا َه َمههَ ،را َُ نِههو
أَاه َهرنَ َه َمههَ ،را َُ نِههو السهها َ ِل الرابِههـعَ ِل نَ َكأَو َمهها اَههر َ
ت ال َمالئِ َكههل
ضه َهر ِ
السهها َ ِل الخ ِ
ض هلا نَه تَا َهه َهر َ اإل َمههام َ َ
ب بَن َ
سه ِل نَ َكأَو َمهها اَههر َ
َام َ
يَست َِـمعونَ الذاِك َر» .متفق لنه(.)1
× يقهوا:

نهه اهاا :سهمع ،رسهوا
 -2ه  ،أهس ب ،أهس العقفو رضو
ش َه َلـو َير َكهن َهدَوَها
س َ ث او َبك َر َهابت َـ َك َر َه َم َ
وم الجـم َع ِل َهاغت َ َ
« َم ،غَس َ َي َ
ام َاا
صهنَ ِ
سهنَ ٍل أَةهر ِ
ِم َ،اإل َم ِام نَاستَهـ َم َع َهلَهـو يَله َكهانَ لَهـه بِكه ِا هَي َهوةٍ َ َمه َ
ام َاا» .أهرةه أبو داهد هاب ،ماةه(.)2
َهاِ َن ِ

 وقت غسل حكجمعة:
يبدأ ها ،ال،س يوم الجمعل م ،لوع نجر يوم الجمع ل هيمتد ىل ابن
أداء صالة الجمعل هيستحن يأهنر ال،س ىله ابنه الهرهاُ ىله صهالة
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )881هاللفظ له همسلو براو (.)850
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )345هيذا لف ه هأهرةه اب ،ماةه براو (.)1087
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الجمعل.

 أفضل وقت حكسعي إكى حكجمعة:
 -1ها ،السعو المستحن ىل الجمعل يبدأ م ،لوع الشهمس أمها هاه ،السهعو
الواةن ىل الجمعل ناو ند النداء العاوو ىتا ده اإلمام.
المسلو السا ات الخمس بأن يقسهو مها بهن ،لهوع الشهمس ىله مجهوء

 -2يعر

اإلمام ىل همسل أاسام هبذلك يعر



مقدار ك سا ل.

م حكسفر يوم حكجمعة:
يجوز السفر يوم الجمعل اب النداء العاوو.
هال يجوز لم ،يلزمه الجمعل السفر نو يوماا بعد ايتان العاوو ىال لضرهرة
كخو

نوت رنقل أه را لل كسنارة أه سفننل أه ائرة.

ااا

يعال  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

[الجمعل .]9/

 حكمسبوق متى يدرك حكجمعة؟:
م ،أدر مع اإلمام ركعل م ،الجمعل ةاء بركعل أهرى هأيماا ةمعهل هىن
أدر أا م ،ركعل نننوياا ظارا ا هيصلو أربع ركعات.

 متى يأتي حإلمام إكى حكجمعة؟:
السنل أن يبكر المأموم للجهـمعل هالعنهدي ،هاالستسهقاء أمها اإلمهام ننهأيو نهو
الجمعل هاالستسقاء ند الخيبل هنو العندي ،يأيو ند ها ،الصالة.

 بم ت ون حكخطبة؟:
السههنل أن يكههون الخيبتههان يههوم الجمعههل بالل،ههل العربنههل لمهه ،يحسههناا هىن
يرةمهه ،للحاضههري ،بل،ههتاو لكههوواو ال يفامههون العربنههل ناههو أهله
يمكَ ،ه َ
ن بل،تاو أما الصالة نال يصح ىال بالعربنل.
ي َ

 هل تجب حكجمعة على حكمسافر؟:
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ىتا مر المسانر ببلد يقام ننه الجمعل هسهمع النهداء هأراد أن يسهتريح نهو يهذا
البلد لزمته صالة الجمعل هىن هين باو هصل باو الجمعل صح ،صهالة
الجمنع.

 صفة حكخطيب:
نامهها اههااَ :كههانَ َرسههوا × ىتَا َه َ
هن
هه ،ةههابر بهه ،بههد رضههو
يه َ
صويـه َها ت َد َ
ضبـه َ ت َكأوه منذِر َةن ٍش يَهـقوا:
غ َ
ا ـ َمرت َننَا َه َال َ
صب َحكو َه َمساكو .أهرةه مسلو(.)1
َ

 ما يفعله حكخطيب إذح دخل:
 -1يس ،أن يخين اإلمام ل منبر له ثال ،درةات ن تا ده صعد المنبر ثو
هاةه المصلن ،هسلو لناو ثو يجلس ت ي،تن الم،تن ثو يخين الخيبل
ايهل اائما ا ثو يجلس ثو يخين الخيبل العاونل اائما ا كذلك هيجهوز ايهع
الخيبل لعارض ثو يواص .
 -2السنل أن يخين اإلمام هيبل اصنرة ف ا ا ن ن لو يقدر هين بورال.

 صفة حكخطبة:
يستفتح أ ناوا ا بخيبل الحاةل هأ ناوا ا ب،نريا هوص هيبل الحاةل:
« ا
هر أَوفسِهنَا
ىن ال َحـمدَ  ٬وَحهـ َمد َهوَست َ ِعننهـه َهوَسهت َِ ،فر َهوَعهوت بِهاهلل ِمه ،هر ِ
ِإ َلهـه
س ِنائ َا ِ
ت أ َ َما ِلنَا َم ،يَـا ِد ِ نَال م ِ
َه ِمَ ،
ض لَـه َه َم ،يض ِل نَال يَهاد َ
ههريكَ لَهههـه َهأ َ ههه َاد أَن مـ َحهههـمدا ا َبهههد
َهأ َ ههه َاد أَن ال ىلَهههـهَ ىال
َه هههدَ ال َه ِ
َه َرسولـه.
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) .
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ).

( )1أخرجه مسلم براو (.)867
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(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ي ه ي ا ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ).
«أما بعد» .هأ ناوها ا ال يهذكر يهذ انيهات هيسه ،أ ناوها ا أن يقهوا بعهد اولهه:
َههَنهر الاهدَى يهدَى مـ َحهـم ٍد َه َُّهر
ث ِكت َاب
«أما بعد»« :نَ ن هَن َر ال َحدِي ِ
ضهاللَ ٍل نِهو
ضاللَلٌ َهكه ُّ َ
ور مـحدَثَايـ َاا َهك ُّ مـحدَث َ ٍل ِبد َلٌ َهك ُّ ِبد َ ٍل َ
ايم ِ
ار» .أهرةه أبو داهد هالنسائو هاب ،ماةه(.)1
الن ِ

 موضوع خطبة حكجمعة:
هين النبو × ههين أصحابه رضو

هناو يشهتم

له بنهان التو نهد

هاإليمان هتكر صفات الرب ةه ةاللهه هأصهوا اإليمهان هتكهر آالء
يعال التو يـحببه ىل هلقه هأيامهه التهو يخهوناو مه ،بأسهه هايمهر بهذكر
ه كر هتم الدونا هتكر المهوت هالجنهل هالنهار هالحهث له

ا هل

هرسوله هالزةر  ،المعصنل هوحو تلك.
ننههذكر الخينههن مهه،

مههل

هأسههمائه هصههفايه هوعمههه مهها يحببههه ىل ه

هلقههه هيههأمر بيا تههه ه ههكر هتكههر مهها يحبههباو ىلنههه نننصههرنون هاههد
أ بهههو هأ هههباو هامهههتألت الهههوباو باإليمهههان هالخشهههنل هيحركههه ،الهههوباو
هةوار او لذكر ه ا ته ه باديه.

 مقدحر حكخطبة وحكم :
يس ،لامام أن يَـقصر الخيبل هيين الصالة ل ما هرد نو السنل.
ص ِلاو َم َع َرسو ِا
سمرة رضو
 ،ةابر بَ ،
نه ااا :كن ،أ َ
صاليـه اَصدا ا َههي َبتـه اَصداا .أهرةه مسلو(.)2
َ

× نَ َكاوَ،

يستحن للخينن أن يقرأ م ،القرآن نو هيبتهه هأن يخيهن أ ناوها ا بسهورة
« ».
( )1صحيح/أهرةه أبو داهد بهراو ( )2118هأهرةهه النسهائو بهراو ( )1578هأهرةهه ابه ،ماةهه
براو ()1892

هأصله نو مسلو براو (.)868( )867

( )2أخرجه مسلم براو (.)866
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 صفة حكجلوس كسماع حكخطبة:
يس ه تحن للمههأمومن ،أن يسههتقبلوا اإلمههام بوةههوياو ىتا اسههتوى ل ه المنبههر
للخيبل هتلك أ ضر للقلن هأ جع للخينن هأبعد  ،النوم.

 صفة ص

حكجمعة:

صههالة الجمعههل ركعتههان ي ُّ
سهه ،أن يقههرأ ةاههرا ا نههو ايهلهه بعههد الفايحههل بههـ
(الجمعل) هنو العاونل بـ (المنانقون) أه يقرأ نو ايهله بهـ (الجمعهل) هنهو
العاونل بـ (ال،ا نل) أه يقرأ نو ايهل بـ (اي ل ) هنو العاونل بـ (ال،ا نل)
هىن ارأ ب،نريما ةاز ن تا صل الركعتن ،سلو.

 صفة سنة حكجمعة:
يس ،أن يصهلو بعهد الجمعهل نهو بنتهه ركعتهن ،هيصهلو نهو بعهي اي نهان
أربعا ا بسالمن ،أما ىتا صل نهو المسهجد ننصهلو أربعها ا بسهالمن ،هال سهنل
للجمعل ابلاا ب يصلو ما اء.



م حك م أثناء حكخطبة:
الكههالم أثنههاء الخيبههل يفسههد ايةههر هيلحههق اإلثههو نههال يجههوز الكههالم هاإلمههام
يخيهههن ىال لامهههام همههه ،يكلمهههه اإلمهههام لمصهههلحل هرد السهههالم هيشهههمن،
العا س هيجوز الكهالم ابه الخيبهل هبعهديا هيحهرم يخيهو راهاب النهاس
يوم الجمعل هاإلمام يخين.



م إقامة حكجمعة في حكبلد:
ىاامل الجمعل نو البلد ىتا يم ،الشره ال يشهتر لاها ىتن اإلمهام نتقهام أَتِنَ
أه لو يأتن أما يعدد الجمعل نو أكعر م ،موضع بالبلد نهال يجهوز ىال لحاةهل
هضرهرة بعد ىتن اإلمام هيقام نو المدن هالقرى ال نو الباديل.

 ماذح يفعل من دخل وحإلمام يخطب؟:
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يتجهوز ننامها همه،
م ،ده هاإلمام يخين لو يجلس ت يصلو ركعتهن،
ا
وعس هيو نو المسجد نالسنل أن يتحوا م ،مجلسه تلك ىل غنر .



م غسل حكجمعة:

 -1غسه الجمعههل سههنل م،كههدة هيجههن ل ه مهه ،بههه رائحههل كرياههل يتههأتى مناهها
ههوم
المالئكههل هالنههاس أن ي،تسهه لقولههه لنههه الصههالة هالسههالم« :ال،سهه يَ َ
اةنٌ َلَ ك ِا مـحت َ ِل ٍـو» .متفق لنه(.)1
الجـم َع ِل َه ِ
 -2يس ،بعد أن ي،تس يهوم الجمعهل أن يتن هف هيتينهن هيلهبس أ سه ،ثنابهه
هيخر مبكرا ا ىل المسجد هيدوو مه ،اإلمهام هيصهلو مها كتهن لهه هيكعهر
م ،الد اء هاراءة القرآن.



اإلمام يتول الخيبهل هالصهالة هيجهوز أن يخيهن رةه

هيصهلو الجمعهل

آهر لعذر.

 ما يسن يوم حكجمعة من حكقرحء :
يس ،أن يقرأ سورة الكاهف لنلهل الجمعهل أه يوماها همه ،اهرأ سهورة الكاهف
يوم الجمعل أضاء له م ،النور ما بن ،الجمعتن.،

 ما يسن أن يقرأ في فجر يوم حكجمعة:
يس ،أن يقرأ اإلمام نو الركعل ايهل م ،صالة الفجر يوم الجمعل (ﭑﭒ ﭓ)
السجدة هنو الركعل العاونل (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ).



م حكدعاء أثناء حكخطبة:
ال يشرع لامهام هال للمهأمومن ،رنهع النهدي ،أثنهاء الهد اء نهو الخيبهل ىال ىتا
استسق اإلمام ننرنع هيرنعون أما التأمن ،ل الد اء نمشرهع مع هفي
الصوت.



يسهههتحن لامهههام أن يهههد و نهههو هيبتهههه هايَهلههه ةعههه الهههد اء لاسهههالم

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )858همسلو براو (.)846
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هالمسلمن ،ه ف او هوصرياو هالتألنف بهن ،الهوباو هوحهو تلهك هيشهنر
اإلمام أثناء الد اء بأصبعه السبابل هال يرنع يديه.

 وقت ساعة حإلجابة:
سهها ل اإلةابههل يرة ه نههو آهههر سهها ل مهه ،واههار يههوم الجمعههل بعههد العصههر
إ
هيسههتحن نناهها اإلكعههار مهه ،الههذكر هالههد اء نالههد اء نههو يههذا الواهه ،ههر ا
باإلةابل هيو سا ل هفنفل.
نه أن رسوا × تكر يوم الجمعل نقاا« :نِنه ِه
 ،أبو يريرة رضو
ص ِلاو َيسهأَا ي َ َعها َل َهنئا ا ىال أ َ َ
يها
َ
سا َلٌ ال ي َوانِق َاا َبدٌ مس ِلـ ٌو َهي َو اَائِ ٌو ي َ
ىيا » .هأ ار بند يقللاا .متفق لنه(.)1



م ترك حكجمعة:
م ،نايته صالة الجمعل اضايا ظارا ا أربع ركعات ن ن كان معذهرا ا نال ىثو
لنه هىن كان غنر معذهر أثو لتفرييه بصالة الجمعل.
نه ااا :ااا رسوا ×َ «:م ،ي ََر َ ث َ َ
 ،أبو الجعد رضو
هال ،ةهـ َمعٍ
َلَ اَلبِـ ِه» .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)2
ي َـ َااهوا ا بِـ َاا َ َبـ َع

 حكح م إذح وحفق حكعيد يوم حكجمعة:
ىتا ايفههق نهههد نهههو يههوم ةمعهههل سهههقط ضهههور الجمعههل امههه ،صهههل العنهههد
هيصلون ظارا ا ىال اإلمام ن واا ال يسقط نه هكذا م ،لو يص العنهد هىن
صاليا م ،صل العند أةزأيه  ،صالة ال ار.

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )935هاللفظ له همسلو براو (.)852
( )2سن صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1052هيذا لف ه هأهرةه الترمذإ براو (.)500
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حكتطــوع

مة مشروعية حكتطوع:
بعباد أوه رع لك نرض ييو ا ا م ،ةنسهه لنهزداد المه،م،

م ،ر مل
ىيماوا ا بفع يذا التيوع هيكم به الفرائي يوم القنامل نالفرائي يعترياا
النقص.
هالصهالة مناهها الواةههن هالتيههوع هالصهنام منههه الواةههن هالتيههوع هيكههذا
الح

هالصدال هوحويا هال يزاا العبد يتقرب ىل

بالنوانه

ته يحبهه

يعال .

 أنوحع ص
ص

حكتطوع:

حكتطوع أنوحع:
هالعندي.،

 -1مناا ما يشرع له الجما ل كالتراهيح هاالستسقاء هالكسو
 -2همناا ما ال يشرع له الجما ل كصالة االستخارة.
 -3همناا ما يو يابع للفرائي كالسن ،الرهاين.
 -4همناا ما لنس بتابع كصالة الضح .
 -5همناا ما يو م،ا ،كصالة التاجد.
 -6همناا ما لنس بم،ا ،كالنوان الميلقل.
 -7همناا ما يو مقند بسبن كتحنل المسجد هركعتو الوضوء.
 -8همناا ما لنس مقندا ا بسبن كالنوان الميلقل.
 -9همناا ما يو م،كد كصالة العندي ،هاالستسقاء هالكسو

هالوير.

 -10همناا ما لنس بم،كد كالصالة اب صالة الم،رب هوحويا.
هيذا م ،نض

ل

باد

نث هرع لاهو مها يتقربهون بهه ىلنهه هوهوع
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لاو اليا ات لنرنع لاو باا الدرةات هيحط ناو السنئات هيضها ف لاهو
الحسنات هللف الحمد هالشكر.

 -1حكسنن حكرحتبة


 أقسام حكسنن حكروحتب:

حكسنن حكروحتب :يو التو يصل اب الفريضل أه بعديا هيو اسمان:

 -1روحتب مؤكد  ،وهي حثنتا عشر ركعة:
 -1أربع ركعات اب صالة ال ار.

 -4ركعتان بعد العشاء.

 -2ركعتان بعد ال ار.

 -5ركعتان اب الفجر.

 -3ركعتان بعد الم،رب.



×

ناها زه النبهو × أواها االه :،سهمع ،رسهوا
 ،أم بنبل رضهو
ص ِهلاو  ٬كه يَهو ٍم ثِنتَهو َش َهرة َ َركعَهلا ي َ َ
ي ُّو ها ا غَن َهر
يقواَ « :مـا ِمَ ،ب ٍد مس ِل ٍ
هـو ي َ
و لَهـه َبنهِ ٌ،نهو ال َجنه ِل» .أهرةهه
ض ٍل ىال َبنَ
نَ ِري َ
لَـه َبنتا ا ِنو ال َجن ِل أَه ىال ب ِن َ
مسلو(.)1



هأ ناوا ا يصلناا شر ركعات كما سبق ىال أوه يصلو اب ال ار ركعتن.،
× اَبه َ ال ُّاهر

صهلنَ ،مه َع َرسهو ِا
 ،ابه ،مهر رضهو
نامها اهااَ :
سجدَي َن ِ،
سجدَي َن َِ ،هبَـعدَ ال ِعش ِ
سجدَي َن َِ ،هبَـعدَ ال َمِ ،ر ِ
َاء َ
ب َ
سجدَي َن َِ ،هبَـعدَيَا َ
َ
َه َبـعدَ الجـم َع ِل َ
سجدَي َن ِ ،نَأَما ال َمِ ،رب َهال ِعشَهاء َهالجهـم َعل نَ َ
صهلنَ ،مه َع الن ِبه ا
وِ
× نِو بَنتِـ ِه .متفق لنه(.)2
 - 2روحتب غير مؤكد يفعل ا وال يدحوم علي ا:
ركعتان اب صالة العصر هالم،رب هالعشاء هيس ،المحان ل ل أربع
( )1أخرجه مسلم براو (.)728
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )937همسلو براو ( )729هاللفظ له.
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ركعات اب العصر.



م حكتطوع حكمطلق:
التيوع الميلق مشرهع باللن هالناار معن معن

هأنضله صالة اللن .

 آكد حكسنن حكروحتب:
آكههد السههن ،الرهايههن ركعتهها الفجههر هيسهه ،يخفنفامهها هأن يقههرأ ننامهها بعههد
الفايحههل بههـ (سههورة الكههانرهن) نههو الركعههل ايهل ه

هنههو العاونههل بههـ (سههورة

اإلهالص).
ﭥ[ )...البقرة]136/

أه نو ايهل بـ (ﭣ ﭤ
مران ]64/هأ ناوا ا ( ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)




[آا

هنو العاونل بـ (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)

[آا

مران.]52/

م ،نايه وء م ،يذ السن ،الرهاين لعذر س ،له اضاؤ .
ىتا يوضأ المسلو هده المسجد بعد أتان ال ار معالا هصل ركعتهن ،هوهوى
باما يحنل المسجد هسنل الوضوء هرايبل ال ار أةزأ تلك.




يس ،الفص بن ،الفرض هرايبته القَبلنل أه البَـعديل باوتقاا أه كالم.
يصل يذ النوان نهو المسهجد أه نهو البنه ،هاينضه صهالياا نهو البنه،
ضه َ
صهلُّوا أَيُّ َاها النهاس نِهو بنهويِكو نَه ن أَن َ
لقوله لنه الصالة هالسالم ...« :نَ َ
صالة ال َمر ِء نِو بَنتِـ ِه ىال ال َمكتوبَلَ» .متفق لنه(.)1
الصالةِ َ

 صفة ص

حكتطوع:

 -1يجوز نو صالة التيوع الجلوس مع القدرة ل القنام هم ،صل اائما ا ناو
أنض

أما الفريضل نالقنام نناا ركه ،ىال لمه ،لهو يقهدر لنهه ننصهلو سهن

اله كما سبق.
 -2م ،صل النوان اا دا ا ل،نر ذر نله وصهف أةهر صهالة القهائو همهع العهذر
نأةر كالقائو هصالة المضيجع ييو ا ا بعذر نأةر كالقهائو هبهدهن هذر
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )731هاللفظ له همسلو براو (.)781
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-2ص

حكت جد

م قيام حكليل:
قيىىام حكليىىل :مههـ ،النوانههـ الميلقههـل هيههـو سنههـل م،كههـدة أمههـر

سبحاوههـه

رسولـه × به.
 -1ااا

يعال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)

[المزم /

.]4-1
 -2هااا

يعال  ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [اإلسراء.]79/

 -3هتكر

سبحاوه م ،صفات المتقن ،أواو( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)

[الذاريات.]18 -17/

 فضل قيام حكليل:
انام اللن م ،أنض اي ماا هيو أنض م ،ييوع الناار لمها نهو ِس ِ اهريته
م ،اإلهالص  ٬يعال
بمناةاة
 -1ااا

ز هة

هلما ننه م ،المشقل بتر النوم هاللذة التهو يحصه
هةو

اللن أنض .

يعال ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)

[المزم

.]6/

ب َمها َيكهون
 -2ه  ،مره ب ،بسل رضو
نهه أن النبهو × اهاا« :ىن أَا َهر َ
انه ِر نَه ن اسهت َ َ
يع َ،أَن يَهـكونَ ِمهـم،
الربُّ َز َه َة ِم َ،العَب ِد َةو َ اللن ِ ِ
ورة ٌ َمشاودَة ٌ ىلَ
َيذكر
َز َه َة ِنو ِيلكَ السا َ ِل نَك ،نَ ن الصالة َ َمـحض َ
لوعِ الشم ِس .»..أهرةه الترمذإ هالنسائو(.)1
ضه الصهال ِة َبهـعدَ
و × أإ الصالة أنض بعهد المكتوبهل؟ نقهاا« :أَن َ
َ -3هس ِئ َ النب ُّ
الصالةِ ال َمكتوبَ ِل الصالة نِو َةو ِ اللن ِ » .أهرةه مسلو(.)2
( )1صحيح/أهرةه الترمذإ براو ( )3579هاهرةه النسائو براو ( )572هيذا لف ه.
( )2أخرجه مسلم براو (.)1163

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة

كتاب

509

 ساعة إجابة حكدعاء في حكليل:
سها َلا ال
 ، -1ةابر رضو
نه ااا :سمع ،النبو × يقوا« :ىن نِو اللنه ِ لَ َ
انه َهرةِ ىال أ َ َ
يها ىيها
ي َوانِق َاا َرة ٌ مس ِلـ ٌو يَسأَا هَنرا ا ِمه ،أَم ِهر الهدُّونَا َه ِ
َهتَلِكَ ك لَنلَ ٍل» .أهرةه مسلو(.)1
 -2ه  ،أبو يريرة رضو
ار َ
نه أن رسوا × اااَ « :ين ِزا َربُّنَها يَهـ َب َ
انهههر يَههـقواَ :مهه،
اء الهدُّونَا ِ ههن َ،يَبقَه ثلههث اللنه ِ ِ
س ه َم ِ
َهيَعَههالَ كه لَنلَ ه ٍل ىلَه َ
نن لَـه؟ َمَ ،يسأَلنِو نَأ ِي َنـه؟ َمَ ،يسهت َِ ،فروِو نَهأَغ ِف َر َلهـه؟».
َـج َ
َيد ووِو نَأَست ِ
متفق لنه(.)2



يس ،أن ينام المسلو ايرا ا مبكرا ا بعهد العشهاء لنسهتنقظ لصهالة اللنه وشهنيا ا
هالسنل أن يقوم ىتا سمع الصارخ.
َنه أن َرسو َا ا × ٬اااََ « :يَـع ِقد الشهن َ
يان َلَه
و
َ ،أبِو ي َريرة َ َر ِ
ض َ
َام ث َ َ
ال ،قَ ٍد َيض ِرب ل مكان ك ِا قدَةٍَ َ :لنهكَ
اَانِ َن ِل َرأ ِس أ َ َ دِكو ىتَا ي َو و َ
لَن ٌ َ ِوي ٌ نَاراد.
نَ ِن است َنقَ َ
صل او َحل،
ظ نَذَ َك َر او َحل ،قدَة ٌ َن ن ي ََوضأ َ او َحل ،قدَة ٌ نَ ن َ
ن النف ِس َهىال أَصبَـ َح َهبِن َ
ث النف ِس َكسالنَ » .متفق
قدَة ٌ نَأَصبَـ َح وَشِنيا ا َ ِنا َ
لنه(.)3

 فقه قيام حكليل:
ينب،و أن يحرص المسلو ل انام اللن هال يتركه نقهد َكهانَ النبِهو × يَهـقوم
ِم ،اللن ِ َ ت يَتَفَي َر َادَ َما .
ـو ي َصنَع َيذَا َيا َرسو َا
نَقَالََ ،ائِشَلِ :ل َ

َهاَد َ
غ َف َر

لَكَ َما يَقَهد َم ِمه ،تَو ِبهكَ

( )1أخرجه مسلم براو (.)757
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1145هاللفظ له همسلو براو (.)758
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1142هاللفظ له همسلو براو (.)776
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َه َما ي َأَه َر؟ اَااَ« :أَنَال أ ِ نُّ أَن أَكونَ َبدا ا َكورا ا» .متفق لنه(.)1

 مقدحر ص

حكت جد:

ى دى شرة ركعل مع الوير أه ثال ،شرة ركعل مع الوير.

 وقت ص

حكت جد:

أنض صالة اللن ثلهث اللنه بعهد وصهفه نتقسهو اللنه أوصهانا ا ثهو يقهوم نهو
العلث ايها م ،النصف العاوو ثو ينام آهر اللن .
نامها :أن رسهوا × اهاا:
 ،بد به ،مهره به ،العهاص رضهو
ص ه َن ِام ى َل ه
«أ َ َ ههنُّ الصههال ِة ىلَ ه
صههالة دَاهدَ َلَنههـ ِه السههالم َهأ َ َ ههنُّ ال ِ ا
َ
سههه َهيَصههوم
ِ
هف اللن ه ِ َهيَههـقوم ثلعَههه َهيَنَههام سد َ
ص هنَام دَاهدَ َه َكههانَ يَنَههام وِصه َ
َيوما ا َهيف ِير َيوما ا» .متفق لنه(.)2

 صفة ص

حكت جد:

 -1يس ،أن ينوإ اإلوسان انام اللن

ند النوم ن ن غلبته ننا هلو يقهو كتهن لهه

ما ووى هكان وومه صدال لنه مه ،ربهه هىتا اهام للتاجهد مسهح النهوم ه،
هةاهههه هاهههرأ العشهههر آيهههات مههه ،آههههر آا مهههران(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ )...ه َيسهههتا
هيتوضأ ثهو يفتهتح ياجهد بهركعتن ،هفنفتهن ،لقولهه لنهه الصهالة هالسهالم:
َنَ ،ه ِفنفَتَههن ِ .»،أهرةههه
ههام أ َ َ ههدكو ِمهه َ،اللنهه ِ نَل َنفت َتِههـح َ
صاليَههـه ِب َ
ههرك َعت ِ
«ىتَا اَ َ
مسلو(.)3
ب ،مر رضو

 -2ثو يصلو معن معن ننسلو م ،ك ركعتن ،لما رهى بد
ناما ااا :ىن َرةالا ااا :يا َرسهو َا ا ٬كنهف صهالة اللنه ؟ اهااَ « :معنَه
صبـ َح نَأَهيِر ِب َوا ِ دَةٍ» .متفق لنه(.)4
َمعنَ نَ تَا ِهف َ،ال ُّ
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )4837هاللفظ له همسلو براو (.)2820
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1131هاللفظ له همسلو براو (.)1159
( )3أخرجه مسلم براو (.)768
( )4متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1137هاللفظ له همسلو براو (.)749
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 -3هله أن يصلو أ ناوا ا أربعا ا بسالم ها د.
 -4هيستحن أن يكون له ركعات معلومل ن ن وام ناا اضايا فعا ا هاد سئل،
سهب ٌع َهيِسه ٌع
ائشل رضو
صهالة رسهو ِا ا × ٬باللنه نقالهَ :،
ناا هَ ،
َهى دَى َش َرة َ ِس َوى َرك َعت َو الفَج ِر .أهرةه البخارإ(.)1
 -5هيس ،أن يكون ياجد نو بنته هأن يواظ أيله هيصلو باهو أ ناوها ا هيينه
سجود بقدر اهراءة همسهن ،آيهل نه ن غلبهه وعهاس راهد هيسهتحن أن يينه
ِهر
القنام هالقراءة ننقرأ ةزءا ا م ،القرآن أه أكعر يجار بالقراءة أ ناوها ا هيس ُّ
باا أ ناوا ا ىتا مهر بآيهل ر مهل سهأا هىتا مهر بآيهل هذاب اسهتجار هىتا مهر
بآيل نناا ينزيه هلل يعال سباح.
آهه َهر
 -6ثههو يخههتو ياجههد باللن ه بههالوير لقولههه لنههه الصههالة هالسههالم« :اة َعلههوا ِ
صاليِكو بِاللن ِ ِهيرا ا» .متفق لنه(.)2
َ



-3ص

حكوتر

م حكوتر:
الههوير سههنل م،كههدة ههث لنههه الرسههوا × بقولههه« :الهه ِوير َ ههق َلَهه كهه ِا
مس ِل ٍـو» .أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)3

 وقت حكوتر:
م ،بعد صالة العشاء ىل لوع الفجر العاوو هآههر اللنه لمهَ ،هثهق بنفسهه
ناهاِ :مه ،كه ِا اللنه ِ اَهد أَهي َ َهر َرسهوا ×
أنض لقوا ائشل رضهو

( )1أخرجه حكبخاري براو (.)1139
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )998همسلو براو (.)751
( )3صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1422هيذا لف ه هأهرةه النسائو براو (.)1712
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آه ِر ِ نَاوت َـ َا ِهير ىلَ الس َح ِر .متفق لنه(.)1
س ِي ِه َه ِ
ِم ،أَه ِا اللن ِ َهأَه َ

 صفة حكوتر:
يكهههون الهههوير بركعهههل ها هههدة أه بهههعال ،أه بخمهههس أه سهههبع أه يسهههع ىتا
ايصل ،يذ الركعات بسالم ها د .أهرةه مسلو هالنسائو(.)2

 أقل حكوتر وأكثره:
 -1أا الوير ركعل هأكعر ى دى شرة ركعل أه ثال ،شرة ركعل يصهلناا
معن معن

هيوير بوا دة هأدو الكماا ثال ،ركعات بسالمن ،أه بسهالم

ها د هيشاد ها د نو آهريا هيس ،أن يقرأ نو ايهل بـ «اي له » هنهو
العاونل بـ «الكانرهن» هنو العالعل بـ «اإلهالص».
 -2هىن أهيـر بخهـمس يشاهـد مهـرة ها هـدة نهو آهريها ثهو سهلو هىن أهيهر بسهبع
نكذلك هىن يشاد بعد السادسل بال سالم ثو اام هصل السابعل نال بأس.
صاوِو َه ِلن ِلو بِعَال ٍ
 ،ال أدَ اه َ ،ته
 ،أبو يريرة رضو
نه ااا :أه َ
ض َح َهوَو ٍم َ َل ِهي ٍر .متفق
صالةِ ال ُّ
صو ِم ثَالث َ ِل أي ٍام ِم ،ك ِا َا ٍر َه َ
أموتَ َ :
لنه(.)3



هىن أهيهر بتسههع يشههاد مههرين :،مههرة بعهد العامنههل هال يسههلو ثههو يقههوم للتاسههعل
هيتشاد هيسلو هلك ،اينض أن يوير بوا دة مستقلل ثو يقوا بعهد السهالم:
(سبحان الملك القدهس) ثال ،مرات هيمد صويه نو العالعل.

 وقت ص

حكوتر:

يصلو المسلو الوير بعهد صهالة التاجهد نه ن هها

أ اال يقهوم أهيهر ابه وومهه

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )996همسلو براو ( )745هاللفظ له.
( )2أخرجه مسلم براو ( )746هأهرةه النسائو براو(.)1713
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1178هاللفظ له همسلو براو (.)721
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آه ِر اللنه ِ نَلنهويِر أَهلَهـه َه َمهِ َ ،مه َع أَن
وم ِمِ ،
لقوله ×َ « :م ،هَا َ أَن ال يَـق َ
ضه ».
صالة َ ِ
آه َر نَلنويِر ِ
وم ِ
آه ِر اللن ِ َمشاودَة ٌ َهتَلِكَ أَن َ
آه َر اللن ِ نَ ن َ
يَـق َ
أهرةه مسلو(.)1




ثههو اههام آهههر صههل

ههفعا ا بههدهن هيههر لقولههه ×« :ال

مهه ،أهيههر أها اللن ه
ان نِو لَنلَ ٍل» .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)2
ِهي َر ِ

م حكقنوت في حكوتر:
القنوت نو الوير يفع أ ناوا ا م ،هاء نعلهه همه ،هاء يركهه هايهله أن
يكون التر أكعر م ،الفع

هلو يعب ، ،النبو × أوه ان ،نو الوير.

 صفة دعاء حكقنوت في حكوتر:
ىتا صل ثال ،ركعات معالا رنع يديه بعد القنهام مه ،الركعهل العالعهل أه ابه
الركوع بعد اوتااء القراءة ننحمد

ز هة هيعنو لنهه ثهو يصهلو له

النبهو × ثههو يههد و بمها ههاء ممهها هرد همنههه« :اللاهـو ايه ِدوِو نِنههـ َمَ ،يهدَيَ،
ار ِلو نِنـ َما أ َ َ
ينَ َ،هاِ ِنو
َه َانِنِو نِنـ َمَ ،انَنَ َ،هي ََولنِو نِنـ َم ،ي ََولنَ َ،ه َب ِ
َلَنههكَ َهىوههه ال يَ ه ِذ ُّا َمههَ ،هالَنههَ،

ض
ضههو َهال يههـق َ
ضههن َ،ىوههكَ ي َق ِ
َههر َمهها اَ َ
اركَ َ،ربنَا َهي َ َعالَن .» َ،أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)3
ي َـ َب َ



هيستفتح أ ناوا ا انويه بما ثب ، ،مر رضو
نهه هيهو« :اللاهـو ىيها َ
ص ِهلاو َهوَسهجد َهىلَنهكَ وَسه َع َهوَح ِفهد وَرةهو َر ـ َمتَهـكَ َهوَخشَه
وَعبد َهلَهكَ و َ
ـح ٌق اللاـو ىوا وَسهت َ ِعننكَ َهوَسهت َِ ،فر َ َهوعنِهو
َذَابَكَ ىِن َذَابَكَ بِال َكانِ ِري َ،مل ِ
ضههع َلههكَ َهوَخ َلههع َم ه ،يَكفههر َ ».
َلَنههكَ الخَنه َهر َهال وَكفههر َ َهوههِ ،مِ ،بههكَ َهوَخ َ

( )1أخرجه مسلم براو (.)755
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1439هأهرةه الترمذإ براو (.)470
( )3صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1425هأهرةه الترمذإ براو (.)464
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أهرةه البناقو(.)1



هله أن يزيد م ،ايد نل مما ثب ،هال يين

همناا:

هاإ التِهو
هو الهذِإ ي َهو ِ صه َمل أَم ِهرإ َهأَص ِلهـح ِلهو دونَ َ
«اللاـو أَص ِلـح ِلهو دِينِ َ
و التِو نِن َاا َم َعادِإ َهاة َع ِ ال َحنَهاة َ ِزيَهادَة ا ِلهو
نِن َاا َم َعا ِ و َهأَص ِلـح ِلو ِ
آه َريِ َ
نِو ك ِا هَن ٍر َهاةعَ ِ ال َموتَ َرا َ لا ِلو ِم ،ك ِا ٍ اَر» .أهرةه مسلو(.)2
ب
س ِ َهالجهب َِ ،هالبهـخ ِ َهال َا َهر ِم َه َهذَا ِ
«اللاـو ى ِواو أ َ وت بِكَ ِم َ،العَج ِز َهال َك َ
ت وَف ِسههو ي َق َوا َيهها َهزَ ِ اك َاهها أَوهه َ،هَنههر َمهه ،زَ كا َيهها أَوههَ َ،ه ِلنُّ َاهها
القَبه ِهر اللاههـو آ ِ
ن ال يَهـخشَع َه ِمه،
هـو ال يَنفَهع َه ِمهَ ،اله ٍ
َه َمواليَا اللاـو ى ِواو أ َ وت بِكَ ِمه ِ ،ل ٍ
وَف ٍس ال ي َش َبـع َه ِم ،دَ َوةٍ ال يست َـ َجاب لَـ َاا» .أهرةه مسلو(.)3



ثو يقوا نو آهر هير :
َيكَ َهبِمعَانَايِكَ ِمه ،قوبَتِهكَ َهأ َ هوت بِهكَ
سخ ِ
«اللاـو ى ِواو أ َ وت بِ ِر َ
ضا َ ِمَ ،
صو ثَنَا اء َلَنكَ أَوَ َ،ك َمها أَثنَنهَ َ َ،له وَفسِهكَ » .أهرةهه أبهو داهد
ِمنكَ ال أ ِ
هالترمذإ(.)4



ثو يصلو له النبهو × نهو آههر انهوت الهوير هال يمسهح هةاهه بنديهه بعهد
الفران م ،الد اء نو انوت الوير هغنر .



يكر القنوت نو غنر الوير ىال أن ينزا بالمسهلمن ،وازلهل أه مصهنبل ننسه،
أن يقن ،اإلمام نو الفرائي بعد الركعل ايهنرة هأ ناوا ا اب أن يركع.



القنوت نو النهوازا يكهون بالهد اء للمسهلمن ،المستضهعفن ،أه الهد اء له
الكفار ال المن ،أه باما معاا.



أنض صالة المرء نو بنته ىال المكتوبل هما يشرع له الجما ل كالكسهو

( )1صحيح /أهرةه البناقو براو ( )3144او ر ىرهاء ال،لن راو (.)428
( )2أخرجه مسلم براو (.)2720
( )3أخرجه مسلم براو (.)2722
( )4صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1427هيذا لف ه هأهرةه الترمذإ براو (.)3566
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هالتراهيح هوحويما ننصلناا نو المسجد ةما ل.



م حكوتر في حكسفر:
م ،كان نو سفر ل ظاهر سهنارة أه ايهار أه هائرة أه سهفننل نالسهنل أن
يصلو الوير ل را لته مستقبالا القبلل ند يكبنهرة اإل هرام ىن ينسهر هىال
صههل نعمهها يوةاهه ،بههه سههن الههه اائمهاان نه ن لههو يسههتيع نقا ههدا ا يههومو
برأسه.



يجوز أ ناوا ا لم ،صل الوير أن يصلو بعد ركعتن ،هيو ةهالس نه تا أراد
أن يركع اام نركع.

 صفة قضاء حكوتر:
م ،وام  ،صالة الوير أه وسناا صاليا ىتا استنقظ أه تكهر هيقضهناا بهن،
أتان الفجر هاإلاامل له صهفتاا هيقضهناا واهارا ا هفعا ا ال هيهرا ا نه ن كهان
يوير ب دى شرة ركعل لنالا صاليا واارا ا اثنتو شهرة ركعهل معنه معنه
هيكذا.
 ،ائشل رضو
ناا أن َرسو َا × َكانَ ىتَا نَاي َتـه الصهالة ِمه َ،اللنه ِ
ار ثِنت َو َش َرة َ َرك َعلا .أهرةه مسلو(.)1
ِمَ ،ه َةعٍ أَه غَن ِر ِ َ
صل ِم َ،الن َا ِ



-4ص
مص

حكترحويح

حكترحويح:

صههالة التههراهيح سههنل م،كههدة ثبتهه ،بفعه النبههو × هيههو مهه ،النوانه التههو
يشرع لاا الجما ل نو رمضان.



صالة التراهيح سمن ،بذلك ين الناس كاووا يجلسون لالسهترا ل بهن ،كه
أربع ركعات يواو كاووا يينلون القراءة.

( )1أخرجه مسلم براو (.)746
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 وقت ص

حكترحويح:

يصههل نههو رمضههان مهه ،بعههد صههالة العشههاء ىل ه لههوع الفجههر هيههو سههنل
هام
للرةههاا هالنسههاء هاههد َرغههن النبههو × نههو انههام رمضههان بقولهههَ « :مهه ،اَه َ
سابا ا غ ِف َر لَـه َما يَقَد َم ِم ،تَو ِبـ ِه» .متفق لنه(.)1
َر َم َ
ضانَ ىي َماوا ا َها تِ َ

 صفة ص

حكترحويح:

 -1السنل أن يصلو اإلمام بالمسلمن ،صالة التراهيح ى هدى شهرة ركعهل هيهذا
يو اينض هأ ناوا ا يصلناا ثال ،شرة ركعل يصلو ك ركعتن ،بسالم
هيهذا يههو اينضه

هأ ناوها ا كه أربههع بسهالم يفعه يهذا مههرة ..هيهذا مههرة..

ى ناء للسنل.
ناا كنف كاوه ،صهالة رسهوا × نهو رمضهان؟
 -1سئل ،ائشل رضو
ضههانَ َهال نِههو غَنه ِهر ِ َلَه ى هدَى
نقالههَ :،مهها َكههانَ َرسههوا × يَ ِزيههد نِههو َر َم َ
صه ِهلاو
صه ِهلاو أَربَههـعا ا نَههال ي َسههأَا َهه ،سنِههـ ِاَ ،ه و ِلههـ ِا ،ثه او ي َ
َشه َهرة َ َرك َعهلا ي َ
صههه ِلاو ثَالثهههاا ...أهرةهههه
أَربَهههـعا ا نَهههال ي َسهههأَا َههه ،سنِهههـ ِاَ ،ه و ِلهههـ ِا ،ثهههو ي َ
البخارإ(.)2
نامها اهااَ :كهانَ َرسهوا

 -2ه  ،اب ،بهاس رضهو
ثَ َ
الَ ،ش َرة َ َركعلا .متفق لنه(.)3

ص ِهلاو ِمه َ،اللنه ِ
×ي َ

ص ِهلاو نِنهـ َما بَهن َ،أَن
هو
 -3ه َ ،ائِ َ
شلَ َر ِ
َنهـ َاا اَالَهَ :،كهانَ َرسهوا × ي َ
ض َ
يَفههر َ
سه ِهلاو بَههن َ،ك ه ِا
صههالةِ ال ِع َ
شه ِ
هاء ىلَ ه الفَجه ِهر ى هدَى َشه َهرة َ َركعَ هلا ي َ
ن ِمههَ ،
َرك َعت َن َِ ،هيويِر ِب َوا ِ دَةٍ .أهرةه مسلو(.)4
 -2السنل أن يصلو اإلمام صالة التراهيح ى هدى شهرة ركعهل أه ثهال ،شهرة
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )2009هاللفظ له همسلو براو (.)759
( )2أخرجه حكبخاري براو (.)1147
( )3متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1138همسلو براو ( )764هاللفظ له.
( )4أخرجه مسلم براو (.)736
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ركعههل نههو أها رمضههان هآهههر لكههه ،يخههتص آهههر (العشههر ايهاههههر)
باإل الههـل -ى الههل القنههام هالركههوع هالسههجود -ين النبههو × كههان يحنههو نناهها
اللن

هىن صل أا أه أكعر نال بأس.

 متى ي تب كلمأموم قيام كيلة؟:
سواء صل ى دى شهرة

 -1اينض للمأموم أن يقوم مع اإلمام ت ينصر
ركعل أه ثال ،شرة ركعل أه ثالثا ا ه شري ،أه أا أه أكعهر ته يكتهن
هن
ص ِر َ كتِ َ
ام َم َع اإل َم ِام َ ت َين َ
له أةر انام لنلته لقوا النبو ×« :ىوه َمَ ،ا َ
لَـه اِنَام لَنلَ ٍل» .أهرةه أبو داهد هالترمذإ(.)1
 -2ىن صل التراهيح بالناس ىمامان ننكتن أةر انام لنلل لم ،صل معاما معها ا
ين العاوو وائن  ،ايها نو ىكماا الصالة.

 من يؤم حكمملين في حكترحويح:
ي،م المصلن ،نو رمضان أ سناو اراءة هأةوديو ف ا ا ن ن لو يتنسهر اهرأ
اإلمام م ،المصحف هايهل أن يسمع المأمومن ،القرآن كله نو رمضهان
ن ن لو يتنسر ارأ باو بعضه.



م حكدعاء عند ختم حكقرآن:
الد اء ند هتو القرآن نو رمضان هغنر يكهون ههار الصهالة لمه ،هاء
هالد اء ند هتو القرآن داه الصالة غنر مشرهع يوه لو يعب ، ،النبو
× هال  ،أ د م ،الصحابل رضو

ناو.



م ،كان له ياجد -هيو القنام آهر اللن  -يجع الوير بعد التاجد نه ن صهل
مع ىمام هأهير أهير معه ن ن اام آهر اللن صل فعاا.



ىتا أرادت المههرأة أن يخههر ىله المسههجد لصههالة نريضههل أه وانلههل نعلناهها أن
يخر متبذلل غنر متينبل.

( )1صحيح/أهرةه أبو داهد براو ( )1375هأهرةه الترمذإ براو ( )806هيذا لف ه.
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حكعيدين

-5ص
 عدد حألعياد في حإلس م:
حألعياد في حإلس م ث ثة:
 -1ند الفير يوم « »1واا م ،ك

ام.

 -2ندايضح يوم « »10م ،تإ الحجل م ،ك

ام.

 -3ند ايسبوع يوم الجمعل م ،ك أسبوع هاد سبق الحديث نه.



مة مشروعية ص

حكعيد:

صالة ند ايضهح بعهد
صالة ند الفير بعد ىيمام صنام ار رمضان ه َ
نريضل الح هاهتتام شر تإ الحجل هيما م ،محاس ،اإلسهالم ي،ديامها
المسلمون بعد أداء يلك العبادين ،الع نمتن ،كرا ا  ٬يبار هيعال .
 ،أوس رضو
هان يَل َعبهونَ
نه ااا :اَد َِم َرسوا ا ٬ﷺ ال َمـدِينَلَ َهلَـاو يَو َم ِ
ان؟» اَالوا :كنا وَلعَهن نِن ِا َمها نِهو الهـ َجا ِي ِلن ِل نَقَها َا
ان النَو َم ِ
نِن ِا َما نَقَا َاَ « :ما َيذَ ِ
َرسهههوا ا ٬ﷺِ « :ىن َ اَهههد أَبهههدَ َلكو ِب ِا َمههها هَنهههرا ا ِمنا َمههها َيهههو َم ايَضههه َح َه َيهههو َم
ال ِفي ِر» .أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)1



حكعيدين:

مص

صالة العندي ،سنل م،كدة ل ك مسلو همسلمل.

 وقت ص

حكعيدين:

م ،اريفاع الشمس اند رمح ىل الزهاا ن ن لو يعلموا بالعند ىال بعد الهزهاا
صلوا م ،ال،د نو هاتاا هال يضحون ىال بعد صالة ند ايضح .

 صفة حكخروج كم

حكعيدين:

( )1صحيح /أهرةه أبو داهد براو ( )1134هيذا لف ه هالنسائو براو (.)1556
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 -1يس ،أن يتن ف الذاين ىلناا هيلبس أ سه ،ثنابهه ىظاهارا ا للفهرُ هالسهرهر
باههذا النههوم هالنسههاء ال يتبههرة ،بزينههل هال يتينههب ،هيخههرة ،للصههالة مههع
الناس هالحني م ،النساء يشادن الخيبل هيعتزل ،المصل .
 -2يس ،أن يبكر ىلناا المأموم بعد الصبح ما نا ا ىن اهدر أمها اإلمهام ننتهأهر ىله
ها ،الصالة هالسهنل أن يهذين ىلناها مه ،ريهق هيعهود مه ،ريهق آههر
ىظاارا ا لاذ الشعنرة هايبا ا ا للسنل.
 -3يس ،للمسلو أن يأك اب الخره لصالة ند الفير يمرات هيرا ا هأن يمسك
 ،ايك نو ند ايضح

 م ان ص

ت يأك م ،أضحنته ىن ضح .

حكعيدين:

 -1السههنل أن يصههل صههالة العنههد نههو صههحراء اريبههل مهه ،البلههد نه تا هصه
صههل ركعتههن ،يحنههل المسههجد هةلههس يههذكر
المصههل
َ

يعههال

هال يصههل

صههالة العنههد نههو المسههاةد ىال لعههذر مهه ،ميههر أه بههرد هوحويمهها ىال نههو مكههل
نتصل نو المسجد الحرام.



يجوز لم ،ده مصهل العنهد أن يصهلو ييو ها ا ابه الصهالة هبعهديا مها لهو
يك ،ها ،واو نال يشرع له ىال يحنهل المسهجد هيشهت ،بعبهادة الواه ،هيهو
التكبنر ىل أن يده اإلمام.

 صفة ص

حكعيدين:

ىتا ان هاه ،الصهالة يقهدم اإلمهام هصهل باهو ركعتهن ،بهال أتان هال ىاامهل
يك ِبار نو ايهل سبعا ا أه يسعا ا بتكبنرة اإل رام هنو العاونل همسا ا بعد القنام.
ثو يس ،أن يقرأ ةارا ا بعد الفايحل بـ (اي له ) نهو ايهله

هنهو العاونهل بعهد

الفايحههل بههـ (ال،ا ههنل) أه يقههرأ نههو ايهل ه بههـ ( ) هنههو العاونههل بههـ (ااتربهه،
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السههها ل) يقهههرأ يهههارة باهههذا هيهههارة باهههذا ى نههها اء للسهههنل ه مهههالا بوةوياههها
المشره ل.
ن تا سلو هين هيبل ها هدة مسهتقب النهاس نناها َ مهد

يعهال

ه هكر

هالعنههاء لنههه ههةههوب العم ه بشههر ه هيههرغباو نههو نههد ايضههح نههو
ايضحنل هيبن ،لاو أ كاماا.



ىتا هانههق العنههد يههوم ةمعههل نمهه ،صههل العنههد سههقي ،نههه الجمعههل هصههل
ظارا ا أما اإلمام هم ،لو يص العند نتلزمه صالة الجمعل.



ىتا وسو اإلمام ى دى التكبنرات الزهائد ه هرع نهو القهراءة سهقي ،يواها
سههنل نههات محلاهها هيرنههع المصههلو يديههه مههع التكبنههر كمهها هرد نههو صههالة
الفههرض هالنف ه

هال يرنههع يديههه مههع التكبنههرات الزهائههد نههو الههركعتن ،نههو

العندي ،هاالستسقاء.



يسههه ،لامهههام ه هههظ النسهههاء نهههو هيبتهههه هيهههذكنري ،بمههها يجهههن لهههنا،
هيرغنبا ،نو الصدال.



م ،أدر اإلمهام ابه سهالمه مه ،صهالة العنهد اهام بعهد سهالم اإلمهام هأيماها
ل صفتاا هم ،نايته ن وه ال يقضناا.



ىتا صل اإلمام صالة العند نم ،أ ن أن ينصر

نلننصر

هم ،أ ن

أن يجلس هيسمع الخيبل -هيو اينض  -نلنجلس.



م حكت بير يوم حكعيد:
يسه ،التكبنههر أيهام العنههدي ،ةاههرا ا لعمهوم المسههلمن ،نهو البنههوت هايسههوا
هالير

هالمساةد هغنريا هالنساء ال يجار بالتكبنر بحضرة ايةاون.

 أوقات حكت بير:
 -1يبدأ ها ،التكبنر نو ند الفير م ،لنلل العند ت يصلو صالة العند.
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 -2هيبدأ ها ،التكبنر نو ند ايضح م ،دهوا شر تإ الحجل ىله غهرهب
الشمس م ،النوم العالث شر.

 صفة حكت بير:
 -1ىما أن يكبر فعا ا ننقوا« :

أكبر

ه

أكبر ال ىله ىال

أكبهر

أكبر ههلل الحمد ».
 -2أه يكبر هيرا ا ننقوا« :
أكبر

أكبر

أكبر

أكبر ال ىله ىال

ه

أكبر

أكبر ههلل الحمد ».

 -3أه يكبر هيرا ا نو ايهل
أكبر ال ىله ىال

ه

ه فعا ا نو العاونل ننقهوا« :
أكبر

أكبهر

أكبهر

أكبر ههلل الحمد ».

يفع يذا مرة هيذا مرة هايمر نو تلك هاسع.



م حألعياد حكمحدثة:
أ ناد المنالد الفرديل هغنريا م ،المناسبات كأها يوم م ،السهنل الاجريهل
أه المنالديههل أه لنلههل اإلسههراء أه لنلههل النصههف مهه ،ههار ههعبان أه يههوم
المولهههد النبهههوإ أه نهههد ايم هغنريههها ممههها اوتشهههر نهههو أهسههها كعنهههر مههه،
المسلمن ،نكلاا بدع محدثل مردهدة هم ،نعلاا أه أاريا أه د ا ىلناا أه
أوفق لناا ناو آثو ه لنه هزريا ههزر م ،م باا.

-6ص

حك سوف وحكخسوف




حك سوف :اوحجاب ضوء الشمس أه بعضه وااراا.



حكخسوف وحك سوف:

حكخسوف :تياب ضوء القمر أه بعضه لنالا.

مص

صههالة الخسههو

هالكسههو

سههنل م،كههدة

لهه كهه مسههلو همسههلمل نههو

الحضر هالسفر.

This file was downloaded from QuranicThought.com

العبـادات
الصالة

كتاب

522

 معرفة وقت حك سوف وحكخسوف:
هالكسههو

الخسههو

مقدر هاد أةرى
هسو

لههه أهاههات مقههدرة كمهها ليلههوع الشههمس هالاههالا هاهه،
العادة أن ها ،الكسو

يكون نو واايل الشار ههاه،

القمر يكون ها ،اإلبدار نو اللنالو البني.

 أسباب حك سوف وحكخسوف:
ىتا كسف ،الشمس أه هسف القمر نزع الناس ىل الصهالة نهو المسهاةد أه
البنههوت هالمسههاةد أنضه

نههالزالزا لاهها أسههباب هالصههوا ق لاهها أسههباب

هالبراكن ،لاا أسباب هالكسو

هالخسو

لاما أسهباب بنعنهل يقهدريا

ت يكون يذ المسببات هالحكمل :يخويف العباد لنرةعوا ىل



وقت ا :م ،ابتداء الكسو

 صفة ص

أه الخسو

.

ىل تيابه.

حك سوف:
هالخسهو

لهنس لاها أتان هال ىاامهل لكه ،ينَهادَى لاها لهنالا أه

صالة الكسو
واارا ا بلفظ( :الصالة ةامعل) مرة أه أكعر.

ننكبر اإلمام هيقرأ الفايحل هسورة ويلل ةارا ا ثو يركع ركو ا ا ويالا ثهو
يرنع م ،الركوع اائالا( :سمع لم ،مد ربنا هلك الحمد) هال يسجد ثو
يقرأ الفايحل ثو سورة أاصر م ،ايهل

ثو يركع أا م ،الركوع ايها ثهو

يرنع ثو يسجد سجدين ،ويلتن ،ايهل أ وا م ،العاونهل بننامها ةلهوس
ثو يقوم هيأيو بركعل ثاونل ل ينئل ايهل

لكناا أهف ثو يتشاد هيسلو.

 صفة خطبة حك سوف:
يس ،أن يخيـن اإلمام بعديا هيبهل يعهظ نناها النهاس هيهذكريو بأمهـر يهـذا
الحهههد ،الجلهههـ الع هههنو لتهههـر الهههوباو هيهههأمريو باإلكعهههـار مهههـ ،الد هههـاء
هاالست،فار.
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 ،الشهمس نِهو َاه ِد َرسهو ِا
و
ََ ،ائِ َ
سهفَ ِ
شلَ َر ِ
َنهـ َاا اَالَهَ :،ه َ
ض َ
ع ِةهداا ا ثهو
الركهو َ
ام ِةداا ا ثو َر َك َع نَأ َا َا ُّ
ام َرسوا × ي َ
ص ِلاو نَأ َا َا ال ِقنَ َ
نَقَ َ
ع
الركهو َ
ام ِةداا ا َهي َو دهنَ ال ِقنَ ِام ايه ِا ثو َر َك َع نَأ َها َا ُّ
َرنَ َع َرأ َ
سه نَأ َا َا ال ِقنَ َ
×

س َجدَ.
ِةداا ا َهي َو دهنَ ُّ
الركوعِ ايه ِا ثو َ
ع َهي َهو
الركهو َ
هام ايه ِا ثهو َر َكه َع َنأ َها َا ُّ
هام َهي َهو دهنَ ال ِقنَ ِ
ام نَأ َا َا ال ِقنَ َ
ثو اَ َ
ههام
دهنَ ُّ
هام َهي َههو دهنَ ال ِق َن ِ
الركههوعِ ايه ِا ثههو َرنَهه َع َرأ َ
ههام نَأ َهها َا ال ِق َنه َ
سههه نَقَ َ
س َجدَ.
ع َهي َو دهنَ ُّ
الركو َ
ايه ِا ثو َر َك َع نَأ َا َا ُّ
الركوعِ ايه ِا ثو َ
 ،الشمس نَ َخ َ
ص َر َ َرسوا × َهاَد ي َـ َجل ِ
اس نَ َح ِـمدَ
ي َ
ثو او َ
ن الن َ
ت
ت
ان ِلـ َمو ِ
ـر ِم ،آيَا ِ
س َهالقَ َم َ
َلَنـ ِه ثو ااا« :ىن الشم َ
َهىواـ َما ال يَن َخ ِسفَ ِ
صهداوا يَها
أ َ ٍد َهال ِلـ َحنَايِـ ِه نَ تَا َرأيتـمويـ َما نَ َك ِبارها َهاد وا
صلُّوا َهي َ َ
َه َ
َهأثنَ

هو أ َمتهـه يَها أمهلَ
هو َبهد أه ي َزوِ َ
أملَ مـ َحـمدٍ! ىن ِم ،أ َ ٍد أغنَ َر ِم َ،أن يَزوِ َ
ض ِحكتهـو َا ِلهنال أال يَه
مـ َحـمدٍ! َه ! لَو ي َعلَهـمونَ َمها أ لَهـو لَبَ َكنتهـو َكعِ ا
نهرا َهلَ َ
بَل،،؟» .متفق لنه(.)1

 قضاء ص

حك سوف:

يدر الركعل نو صالة الكسو
يقض صالة الكسو



ىتا اوجله الكسههو
الكسو

ب درا الركوع ايها مه ،كه ركعهل هال

ىن ناي ،ىتا اوجل الكسو .
هيههو نههو الصههالة أيمويهها هفنفههل هىن صههلوا هلههو ينج ه

أكعرها م ،الد اء هالتكبنر هالصدال ت ينكشف ما باو.

 فقه آية حك سوف:
ظايرة الكسو

يدنع النفس ىل ىهالص التو ند  ٬هاإلاباا له اليا هل

هالبعد  ،المعاصو هالذووب هالخو
 -1ااا

م،

هالعودة ىلنه.

يعال  ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) [اإلسراء.]59/

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1044همسلو براو ( )901هاللفظ له.
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 -2ه هه ،أبههو مسههعود ايوصههارإ رضههو

نههه اههاا :اههاا رسههوا

×« :ىن

بِـ ِاههـ َما ِ بَههادَ َهىواههـ َما ال
ت يههـ َخ ا ِو
هان ِمهه ،آيَهها ِ
س َهالقَ َمه َ
الشههم َ
هـر آيَتَه ِ
صهلُّوا َهاد هوا
ان ِلـ َمو ِ
ت أ َ َ ٍد ِم َ،الن ِ
اس نَه تَا َرأَيتهـو ِمنـاهـ َما َهنئا ا نَ َ
يَن َك ِسفَ ِ
َف َما بِكو» .متفق لنه(.)1
َ ت يكش َ



مص

حآليات:

يشرع صالة انيات أربع ركعات هأربهع سهجدات نهو كه ركعهل ركو هان
هسجديان هانيات كالزالزا هاليونان هالبراكن ،هالكوار ،هوحويا.




-7ص

حالستسقاء

حالستسقاء :يو الد اء بيلن السقنا م،
مص

يعال

ل صفل مخصوصل.

حالستسقاء:

صالة االستسهقاء سهنل م،كهدة هيصهل نهو كه هاه ،ىال نهو أهاهات الناهو
هاينض أن يصل بعد اريفاع الشمس اند رمح.



مة مشروعية ص

حالستسقاء:

ىتا أةدب ،ايرض ها تبس المير ر  ،صهالة االستسهقاء هيخهر لاها
المسههههلمون نههههو الصههههحراء متبههههذلن ،ها ههههعن ،متههههذللن ،متضههههر ن،
متواضعن ،رةاالا هوسا اء هصبناوا ا هيـحدد لاو اإلمام يوما ا يخرةهون ننهه
لصالة االستسقاء.

 أنوحع حالستسقاء:
االستسههقاء يكههون :ىمهها بصههالة االستسههقاء ةما ههل أه بالههد اء نههو هيبههل
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1041همسلو براو ( )911هاللفظ له.
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الجمعههل أه بالههد اء قههن الصههلوات هنههو الخلههوات مهه ،غنههر صههالة هال
هيبل.

 صفة ص

حالستسقاء:

يتقههدم اإلمههام هيصههلو بالمسههلمن ،ركعتههن ،بههال أتان هال ىاامههل يكبههر نههو
ايهل سبعا ا بتكبنرة اإل رام ثو يقرأ الفايحل هسورة م ،القهرآن ةاهرا ا
ثو يركع هيسجد ثو يقهوم ننكبهر نهو الركعهل العاونهل همسها ا سهوى يكبنهرة
القنام ثهو يقهرأ الفايحهل هسهورة مه ،القهرآن ةاهرا ا نه تا صهل الهركعتن،
يشاد ثو سلو.

 وقت حكخطبة:
السنل أن يخين اإلمام اب صالة االستسقاء.
 -1هه ،بههاد بهه ،يمههنو هه ،مههه اههاا :رأيهه ،النبههو × يههوم هههر يستسههقو اههاا:
اس َ
صهل َلنَها
نَ َحو َا ىلَ الن ِ
ظا َهر َهاسهت َق َب َ ال ِقبلَهلَ َيهد و ثهو َ هو َا ِردَا َء ثهو َ
َركعَت َن َِ ،ة َا َر نِن ِاـ َما بِال ِق َرا َءةِ .متفق لنه(.)1
 -2ه هه ،ائشههل رضههو

ناهها االهه :،هههر رسههوا

الشههمس نقعههد ل ه المنبههر نكبههر × ه مههد
هاركو ... »..ثههو أاب ه
َ َكويههـو َةههد َ
ب ِديَه ِ

× ههن ،بههدا اةههن

ههز هة ه

ثههو اههاا« :ىوكههو

ل ه النههاس هوههزا نصههل ركعتههن.،

أهرةه أبو داهد(.)2

 صفة خطبة حالستسقاء:
يَههـخين اإلمههام هيبههل ها ههدة اب ه الصههالة اائم ها ا يحمههد

يعههال هيكبههر

هيست،فر هيقوا ما ثب ،نو السنل همنه:
ار ال َم َ
هان زَ َماوِهـ ِه َهنكو َهاَهد
«ىوكو َ َكويـو َةد َ
اركو َهاستِئ َخ َ
ب ِد َي ِ
ي ِهر َه ،ىب ِ
( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1025هاللفظ له همسلو براو (.)894
( )2سن/أهرةه أبو داهد براو (.)1173
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ن لَكهو» ثهو يقهوا( :ﭖ
ـركو
هـجن َ
َ از َه َة أَن ي َد و َه َه َهدَكو أَن يَست َ ِ
أ َ َم َ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)« .ال ىلَهـهَ ىال يَفعَه َمهها ي ِريهد اللاهـو أَوهه َ،ال
و َهوَح ،الفق َراء أو ِزا َلَننَا الَ،ن َ
هث َهاة َعه َمها أَوزَ له َ،لَنَها
ىلَـهَ ىال أَو َ،الَ،نِ ُّ
اوة ا َهبَالغا ا ىلَ

ن .»،أهرةه أبو داهد(.)1
ِ ٍ

هار
ضه ٍ ا
«اللاههـو اس ه ِقنَا غَنع ها ا م ِ،نع ها ا َم ِريئ ها ا َم ِريع ها ا وَانِع ها ا غَنه َهر َ
آة ٍ » .أهرةه أبو داهد(.)2
ِ

هاةالا غَنه َهر
َه ِ

ق ِ بَهههادَ َ َهبِههـ َاائِ َمكَ َهاوشههر َر ـ َمتَهههـكَ َهأ ههو ِ بَلَههدَ َ ال َم ِناههه.» َ،
«اللاههـو اسهه ِ
أهرةه مالك هأبو داهد(.)3
«اللاـو أ َ ِغعنَا اللاـو أ َ ِغعنَا اللاـو أ َ ِغعنَا» .متفق لنه(.)4
«اللاـو اس ِقنَا اللاـو اس ِقنَا اللاـو اس ِقنَا» .أهرةه البخارإ(.)5



هىتا كعر المير ههنف الضرر س ،أن يقـوا:
ب َهايَه ِديَه ِل
هام َهال ِجبَها ِا َهال ِ ا َهرا ِ
«اللاـو َ َوالَننَها َهال َلَننَها اللاهـو َلَه ان َك ِ
 ،الش َج ِر» .متفق لنه(.)6
َه َمنَابِ ِ



الميههر ههديث اههد بربههه هالسههنل ىتا وههزا الميههر أن يحسههر ثوبههه لنصههنن
ص ِنابا ا وَانِعا ا» .أهرةه البخارإ(.)7
المير بعي بدوه اائالا« :اللاو َ




هيقوا بعد وزها المير« :م ِيروَا بِفَض ِ

َه َر ـ َمتِـ ِه» .متفق لنه(.)8

ىتا استسق اإلمام نالسنل أن يرنع يديه هيرنع الناس أيدياو هي ِ ،امنهون له

( )1سن/أهرةه أبوداهد براو (.)1173
( )2صحيح/أهرةه أبو داهد براو (.)1169
( )3سن/أهرةه مالك نو المو أ براو ( )449هأهرةه أبو داهد براو ( )1176هيذا لف ه.
( )4متفق عليه ،أهرةه البخارإ براو ( )1014همسلو براو (.)897
( )5أخرجه حكبخاري براو (.)1013
( )6متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1013هاللفظ له همسلو براو (.)897
( )7أخرجه حكبخاري براو (.)1032
( )8متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1038همسلو براو (.)71
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د اء اإلمام أثناء الخيبل.

 ما يفعل بعد حكخطبة:
ىتا نههرن اإلمههام مهه ،الخيبههل اسههتقب القبلههل يههد و ثههو يحههوا رداء ننجع ه
اييمهه ،ل ه اييسههر هيرنههع النههاس أيههدياو يههد ون ثههو يصههلو باههو صههالة
االستسقاء ركعتن ،كما سبق.

 حالجتماع على حكعبادحت وحكطاعات نوعان:
أ ىىدهما :سههنل رايبههل ىمهها هاةههن كالصههلوات الخمههس هالجمعههل أه مسههنون
كالعندي ،هالتراهيح هالكسو

هاالستسقاء ناذا سنل رايبل ينب،و المحان هل

هالمداهمل لناا.
حكثاني  :ما لنس بسنل رايبل كاالةتماع لصالة ييوع كقنهام اللنه
ناذا يجوز نعله أ ناوا ا هال يتخذ ادة رايبل.
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حكضحى

صالة الضح سنل أالاا ركعتان هال د يكعريا.
وقت ىا :بعههد اريفههاع الشهمس انههد رمههح (متههر) أإ بعهد (همههس شههرة دانقههل)
يقريبا ا ىل ابن الزهاا هأنض هاتاا ىتا ا تد الحر ن ،ي َر َمي الفصاا.

 فضل ص

حكضحى:

صه َن ِام ثَالثَهـ ِل
 ، -1أبو يريرة رضو
صاوِو َه ِلن ِلهو × ِبهعَالِ :ٍ،
نه ااا :أَه َ
َـام .متفق لنه(.)1
أَي ٍام ِم ،ك ِا َا ٍـر َه َركعَتَو ِ ال ُّ
ض َحـ َهأَن أهيِ َ
ـر اَب َ أَن أَو َ
و ِ × أوههه اههاا« :يصبِههـح َلَه كه ِا سههال َم ِمهه ،أ َ هدِكو
 -2ه َهه ،أَبِههو تَ ٍ ار َه ِ
ه ،النبِه ا
صدَ َالٌ َهكه ُّ
صدَاَلٌ َهك ُّ ي َـا ِلنلَ ٍل َ
صدَاَلٌ َهك ُّ ي َـح ِـمندَةٍ َ
صدَاَلٌ نَك ُّ ي َس ِبن َح ٍل َ
َ
صدَاَلٌ َهيـج ِزئ
و َ ِ ،المن َك ِر َ
صدَاَلٌ َهأم ٌر بِال َمعره ِ َ
نرةٍ َ
ي َـكبِ َ
صدَاَلٌ َهوَـا ٌ
ض َح » .أهرةه مسلو(.)2
َان َير َكعاـ َما ِم َ،ال ُّ
ِم ،تَلِكَ َرك َعت ِ

-9ص



حالستخار  :يو لن الخنرة م،

حالستخار
يعال نهو أمهر مه ،ايمهور الواةبهل

أه المندهبل ىتا يعارض ،أه المبا ل ىتا لو ي ار مصلحتاا.



م حالستخار :
صالة االستخارة سنل هيو ركعتان هد اء االستخارة يكون اب السالم أه
بعد هالد اء ابه السهالم أنضه

هيجهوز للمسهتخنر أداء يهذ العبهادة أكعهر

م ،مرة نو أهاات مختلفل هيفع ما ينشرُ به صدر ممها لهو يكه ،لهه ننهه
ى اب االستخارة.
يو ا



االستخارة هاالستشارة يكون لم ،يَـو نو أمر غنر محرم هال مكره هيمها

( )1متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )1981هاللفظ له همسلو براو (.)721
( )2أخرجه مسلم براو (.)720
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مستحبتان نما ودم م ،استخار الخالق هاستشار المخلهو كمها اهاا سهبحاوه:
(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

) [آا

مران.]159/

 صفة حالستخار :
هور
 ،ةابر رضو
ارة َ نِهو ايم ِ
و × يهـعَ ِلامنَا االستِهـ َخ َ
نه اهااَ :كهانَ النبِه ُّ
آن« :ىتَا يَـو أ َ َ دكو ِبايَم ِر نَلنَر َكع َرك َعتَهن ِِ ،مه ،غَن ِهر
ك ِلا َاا َكال ُّ
س َ
ورةِ ِم َ،القر ِ
هـمكَ َهأَس هت َقدِر َ بِقههد َريِكَ
هـخنر َ بِـ ِعله ِ
ض ه ِل ثههو يَههـقوا« :اللاههـو ى ِواههو أَستَه ِ
الفَ ِري َ
هنو نَ وههكَ ي َقهدِر َهال أَاهدِر َهي َعلَههـو َهال أ َ لَههـو َهأَوههَ،
َهأَسههأَلكَ ِمهه ،نَضهلِكَ ال َع ِ ه ِ
ب اللاـو ىن كن َ،ي َعلَـو أَن َيذَا ايَم َر هَن ٌر ِلو نِهو دِينِهو َه َمعَا ِ هو
َالم ال،نو ِ
هآة ِلـ ِهَ -ااادر ِلو.
اة ِ أَم ِرإ ِ
َه َااِبَ ِل أَم ِرإ -أَه اَا َا :نِو َ ِ
َهىن كن َ،ي َعلَـو أَن َيذَا ايَم َر َر ِلو نِهو دِينِهو َه َم َعا ِ هو َه َااِ َبه ِل أَم ِهرإ -أَه
هو
اةه ِ أَمه ِهرإ ِ
اَهها َا نِههو َ ِ
هآة ِلههـ ِه -نَاصه ِهرنه َ ِناههو َهاصه ِهرننِو َنههـه َهااههدر ِله َ
س ِ امو َ ا َةت َـه» .أهرةه البخارإ(.)1
الخَن َر َ نث َكانَ ثو َر ِ ا
ضنِو ِبـ ِه َهي َ



سجــود حكتــ و
مه :سنل نو الصهالة ههارةاها هيسه ،سهجود الهتالهة للقهارئ هالمسهتمع
نو ك ها.،

 عدد حكسجدحت في حكقرآن:
نههو القههرآن همههس شههرة سههجدة :نههو سههورة اي ههرا
هاإلسراء همريو هنو الح سجديان هالفراان هالنم
هنصل ،هالنجو هاالوشقا

هالر ههد هالنح ه
هالسهجدة هص

هالعلق.

 آيات حكسجود في حكقرآن نوعان:
( )1أخرجه حكبخاري براو (.)6382
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هه ،سههجود مخلواايههه لههه مومهها ا

أهبههار هأهامههر ناههو ىمهها هبههر مهه،
ههصوصا ا ننس ،للتالو هالمستمع أن يتشبه باو.

هىما آيات يأمر بالسجود  ٬سبحاوه ننبادر ليا ل ربه ز هة .

 صفة سجود حكت و :
سجود التالهة سجدة ها دة يكبر ىتا سجد هىتا رنهع نهو الصهالة هىتا سهجد
هار الصالة سجد بال انام هال يكبنر هال يشاد هال يسلنو.

 فضل سجود حكت و :
نهه اهاا :اهاا رسهوا ×«:ىتَا اَه َرأ َ ابه ،آدَ َم
 ،أبهو يريهرة رضهو
س َجدَ ا ت َزَ َا الشن َ
يان يَب ِكو يَهـقوا :يَها َهيلَهـه َ -هنِهو ِر َهايَه ٍل -يَها
السجدَة َ نَ َ
سجو ِد نَأَبَن ،نَلِه و
س َجدَ نَلَـه ال َجنالَ َهأ ِمرت بِال ُّ
َهي ِلو أ ِم َر اب ،آدَ َم بِال ُّ
سجو ِد نَ َ
النار» .أهرةه مسلو(.)1



ىتا سجد اإلمام لزم المأموم متابعته هال يكر لامام اراءة آيل أه سورة نناا
سجدة نو صالة سريل.

 ما يقول في سجود حكت و :
يقوا نو سجود التالهة ما يقوا نو سجود الصالة م ،الذكر هالد اء.



يسه ،السهجود للهتالهة له

اههارة هيجهوز للمحهد ،هالحهائي هالنفسههاء

السجود للتالهة ىتا مر بآيل سجدة أه استمع ىلناا.

( )1أخرجه مسلم براو (.)81
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سجود حكش ر
 متى يشرع سجود حكش ر؟:
 -1يسهه ،سههجود الشههكر نههد يجههدد الههنعو كمهه ،ب ِ ا
شههر بادايههل أ ههد أه ىسههالمه أه
بنصر المسلمن ،أه ب ا
شِر بمولود هوحو تلك.
 -2هيس ،سجود الشكر ند اودناع النقو كم ،وجا مه ،غهر

أه هر

أه اته

أه لصوص هوحو تلك.

 صفة سجود حكش ر:
سههجود الشههكر سههجدة ها ههدة بههال يكبنههر هال يسههلنو همحلههه هههار الصههالة
هيسجد سن اله اائما ا أه اا دا ا ايرا ا أه محدثا ا هالياارة أنض .
س ُّهر بهه
 ،أبو بكرة رضو
نه أن النبو × كان ىتا أيا أمر َيس ُّهر أه ي َ
هَر ساةدا ا كرا ا  ٬يبار هيعال  .أهرةه أبو داهد هاب ،ماةه(.)1

 ما يقول في سجود حكش ر:
يقوا نو سجود الشكر ما يقوا نو سجود الصالة م ،الذكر هالد اء.

أوقـات حكن ي
 أوقات حكن ي عن حكم

خمسة ،وهي:

 ، - 1أبو سهعند الخهدرإ رضهو

نهه اهاا :اهاا رسهوا

صهالة َ
×« :ال َ

صهالةِ الفَج ِهر َ ته
صالةِ العَص ِر َ ت ي َ،ر َ
صهالة َ بَهـعدَ َ
ب الشهمس َهال َ
بَـعدَ َ
ي َيل َع الشمس» .متفق لنه(.)2
سها َا ٍ
ت َكهانَ َرسهوا
نهه اهاا :ثَهالَ ،

 - 2ه  ،قبل ب ،امر رضهو
ازغَهلا
يَنـ َااوَا أَن و َ
و نِن ِا ،أَه أَن وَقب َر نِهن ِاَ ،موي َاوَها ِ :هن َ،ي َيلهع الشهمس بَ ِ
ص ِلا َ
هـمن َ الشهمس َه ِ هن َ،ي َضهنف
نهرةِ َ ته ي َ ِ
َ ت ي َري َ ِف َع َه ِ ن َ،يَـقوم اَهائِو ال ِا َ
( )1سن /أهرةه أبو داهد براو ( )2774هأهرةه اب ،ماةه براو ( )1394هيذا لف ه.
( )2متفق عليه أهرةه البخارإ براو ( )586همسلو براو ( )827هاللفظ له.
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ب .أهرةه مسلو(.)1
الشمس ِلل،ره ِ
ب َ ت ي َ،ر َ



يجوز صالة النف بعد العصر ىتا كاو ،الشمس بنضاء وقنل مريفعل.
نهه أَن الن ِبهو × وَهـ َا
 ،لو ب ،أبو الهن رضهو
العَص ِر ىال َهالشمس مري َ ِفعَلٌ .أهرةه أبو داهد هالنسائو(.)2



م حكم

َه ،الصهالةِ بَهـعدَ

في أوقات حكن ي:

 -1يجوز اضاء الفرائي نو يلهك ايهاهات الخمسهل هصهالة ركعتهو اليهوا
همهها لههه سههبن كتحنههل المسههجد هركعتههو الوضههوء هصههالة الكسههو

هوحههو

تلك.
 -2يشرع للمعذهر اضاء سنل الفجر بعد صالة الفجهر هسهنل ال اهر بعهد صهالة
العصر.
 -3يجوز الصالة نو المسجد الحرام نو ك ها.،
نه أن النبهو × اهاا« :يَها بَنِهو َبه ِد َمنَها ٍ ال
 ،ةبنر ب ،ميعو رضو
ار».
ي َـمنَعوا أ َ َ دا ا َها َ ِبهـ َاذَا البَنه ِ
سها َ ٍل َها َء ِمه ،لَنه ٍ أَه وَهـ َا ٍ
صهل أَياهل َ
َ ،ه َ
أهرةه الترمذإ هاب ،ماةه(.)3

( )1أخرجه مسلم براو (.)831
( )2صحيح /أهرةه أبو داهد براو ( )1274هيذا لف ه هأهرةه النسائو براو (.)573
( )3صحيح /أهرةه الترمذإ براو ( )868هأهرةه اب ،ماةه براو (.)1254
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