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كتاب الصالة
المصلين

أحكام

 -14أحكام المصلين



أحكام اإلمام ..أحكام المأموم ..أحكام المنفرد.

 صفة وضع اليدين حال القيام في الصالة:
أحوال وضع اليدين حال القيام في الصالة ثالث:
 -1أن يقبض بيده اليمنى يده اليسرى من عند الكوع.
 -2أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بال قبض.
 -3أن يضع كف اليد اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد بال قبض.
يفعل هذا مرة ،وهذا مرة ،وك ٌّل سنة.

 مواضع السكوت في الصالة:
المصلي له سكتتان في الصالة:
األولى :بعد تكبيرة اإلحرام من أجل دعاء االستفتاح.
الثانية :بعد الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع بقدر ما يتراد إليه نفسه.

 أين يصلي المسلم؟:
يجب أن يصلي المسلم الصلوات الخمس في المسجد ،ويسن أن يصلي
النوافل في البيت ،ما عدا ما تشرع له الجماعة كالتراويح ،والكسوف
ونحوهما فيصليها جماعة في المسجد.
وتجوز الصالة في أي مكان طاهر من األرض إال المقبرة والحمام.
وتجوز الصالة في ال ِبـيع والكنائس إن لم يكن فيها صور ذي روح.
ضي هللاُ عنـ ُهـما َّ
ي ﷺ قال« :أع ِطيتُ
عن جا ِبر بن عبدِا ٬ر ِ
أن النَّ ِبـ َّ
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ب مسِيرة شه ٍر ،و ُج ِعلت
صرتُ بِ ُّ
الرع ِ
خـمسا ،لـم يُعط ُه َّن أحدٌ قب ِلـي :نُ ِ
صالة ُ
ض مس ِجدا وط ُهورا ،فأيُّـما ر ُج ٍل ِمن أ َّمتِـي أدركتـهُ ال َّ
ِلـي األر ُ
ـح َّل ألح ٍد قب ِلـي ،وأع ِطيتُ ال َّ
شفاعة،
أحلَّت ِلـي المغانِ ُم ولـم ت ِ
فلـيُص ِل ،و ِ
ي يُبع ُ
اس عا َّمة».
ث إلـى قو ِم ِه خا َّ
صة ،وبُ ِعثتُ إلـى النَّ ِ
وكان النَّ ِبـ ُّ

متفق

عليه(.)1

 ما يفعله من يريد أن يصلي:
السنة أن يتوضأ المسلم إذا أراد الصالة ،ويلبس أحسن ثيابه ،ويتطيب،
وعليه أن يجتنب الروائح التي تؤذي المصلين كالثوم ،والبصل النيئ
ونحوهما كالدخان.
ضي هللاُ عنـ ُهـما ع ِن النَّبِـي ِ ﷺ قال« :من أكل
عن جابِ ِر ب ِن عبدِا ٬ر ِ
البصل والثُّوم وال ُك َّراث فال يقرب َّن مس ِجدنا ،فإِ َّن المالئِكة تتأذَّى ِمـ َّما
يتأذَّى ِمنـهُ بنُو آدم» .متفق عليه(.)2

 حكم تحية المسجد:
يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
ضي هللاُ عنـهُ َّ
سول ا ٬ﷺ قال« :إذا دخل
أن ر ُ
عن أبِـي قتادة السل ِـمي ِ ر ِ
أحدُ ُك ُم المس ِجد فلـيـركع ركعتـي ِن قبل أن يـج ِلس» .متفق عليه(.)3

 حكم اتخاذ السترة:
يسن لإلمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار ،أو عامود ،أو
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)335واللفظ له ،ومسلم برقم (.)521
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)854ومسلم برقم ( ،)564واللفظ له.
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)444واللفظ له ،ومسلم برقم (.)714
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صخرة ،أو عصى ،أو حربة ونحو ذلك ،رجال كان أو امرأة ،في
الحضر والسفر ،وفي الفريضة والنافلة ،أما المأموم فاإلمام سترة له،
وسترة اإلمام سترة لمن خلفه.
والسنة أن يجعل المصلي بينه وبين السترة قدر ممر شاة ،ويدنو من
السترة؛ لئال يمر الشيطان بينه وبينها.
ضي هللاُ عنـ ُهـما َّ
سول ا ٬ﷺ كان إذا خرج يوم ال ِعيدِ،
ع ِن اب ِن ُ
أن ر ُ
عمر ر ِ
اس وراءهُ ،وكان
أمر بِالحرب ِة فتُوض ُع بـين يديـ ِه ،فـيُص ِلـي إلـيـها والنَّ ُ
يفع ُل ذ ِلك فِـي السَّف ِر ،ف ِمن ث َّم اتَّـخذها األُمرا ُء .متفق عليه(.)1

 ما يُـمنع من المرور بين يدي المصلي:
يـمنع المصلي المار بينه وبين السترة ،سواء كان إنسانا ،أو حيوانا،
صغيرا أو كبيرا ،رجال أو امرأة.

 حكم المرور بين يدي المصلي:
 -1يحرم المرور بين المصلي وسترته ،وعلى المصلي رد المار في مكة
وغيرها ،فإن غلبه فاإلثم على المار ،وصالته ال تنق

إن شاء هللا.

ار
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
سو ُل ا ٬ﷺ« :لو يعلـ ُم الم ُّ
 -1عن أ ِبـي ُجهي ٍـم ر ِ
بـين يدي ِ ال ُمص ِلـي ماذا علـيـ ِه ،لكان أن ي ِقف أرب ِعين خيـرا لـهُ ِمن أن
يـ ُم َّر بـين يديـه» .قال أبُو النَّض ِر :ال أد ِري ،أقال أرب ِعين يوما ،أو شهرا،
أو سنة .متفق عليه(.)2
ي ﷺ يقُولُ« :إذا
 -2وعن أبي س ِعي ٍد ال ُخد ِري ر ِ
ضي هللاُ عنـهُ قال :س ِمعتُ النَّ ِبـ َّ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)494واللفظ له ،ومسلم برقم (.)501
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)510واللفظ له ،ومسلم برقم (.)507
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اس ،فأراد أحدٌ أن يـجتاز بـين
ـرهُ ِمن النَّ ِ
صلَّـى أحدُ ُكم إلـى شيءٍ يست ُ ُ
يديـ ِه ،فلـيدفعهُ ،فإن أبـى فلـيُقاتِلـهُ ،فإنَّما هُو شيط ٌ
ان» .متفق عليه(.)1
 -2صالة اإلمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة ،والحمار ،والكلب األسود إن
لم يكن سترة.
فإن مر أحد هؤالء أمام المأموم فال تبطل صالة اإلمام وال المأموم.
سو ُل ا ٬ﷺِ « :إذا قام أحدُ ُكم
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
عن أ ِبـي ذ ٍر ر ِ
الرح ِل ،فإِذا لـم ي ُكن
ـرهُ ِإذا كان بـين يديـ ِه ِمث ُل ِ
آخر ِة َّ
يُص ِلـي ،فإِنَّـهُ يست ُ ُ
ب
ار والمرأة ُ والكل ُ
الرح ِل ،فإِنَّـهُ يقط ُع صالتـهُ ِ
بـين يديـ ِه ِمث ُل ِ
آخرةِ َّ
الحـم ُ
األسودُ» .أخرجه مسلم(.)2

 حاالت المرور بين يدي المصلي أربع:
األولى :إذا صلى اإلنسان لغير سترة ،أو صلى لسترة ولم يدفع المار ،فهنا
يأثم المار والمصلي.
الثانية :إذا مر المار بين يدي المصلي فدفعه المصلي ،ولكنه أبى ومر ،فهنا
يأثم المار فقط.
الثالثة :إذا مر أعمى فتساهل معه ،وجعله يمر ،فهنا يأثم المصلي دون المار.
الرابعة :أن يصلي اإلنسان وال يعلم بمن مر بين يديه ،وال يعلم المار أنه مر،
فهنا ال يأثم المصلي وال المار.

 فضل الصالة في المسجد الحرام:

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)509واللفظ له ،ومسلم برقم (.)505
( )2أخرجه مسلم برقم (.)510
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مضاعفة األجر في المسجد الحرام خاص بالصلوات فقط ،الفرائض
والنوافل ،والجنازة ،وكل ما يسمى صالة ،والمضاعفة شاملة لكل صالة
في الحرم ،ومسجد الكعبة أفضل؛ لفضل البقعة والجماعة ،وال تشمل
المضاعفة الصدقة ،وال الزكاة ،وال الصيام ،وال غيرها.
سول ا ٬ﷺ قال« :صالة ٌ ِفـي مس ِجدِي
ضي هللاُ عنـهُ أ َّن ر ُ
ابر ر ِ
عن ج ٍ
ف صالةٍ فِـيما ِسواهُ إِالَّ المس ِجد الحرام وصالة ٌ فِـي المس ِج ِد
أفض ُل ِمن أل ِ
ف صالةٍ فِـيما ِسواهُ» .أخرجه أحمد وابن ماجه (.)1
الحر ِام أفض ُل ِمن ِمائ ِة أل ِ

 فضل الصالة في مسجد النبي ﷺ:
الصالة في مسجد النبي ﷺ بالمدينة بألف صالة فيما سواه إال المسجد
الحرام ،وأما بقية مساجد المدينة فكغيرها من المساجد كل صالة بعشر.
ي ﷺ قال« :صالة ٌ فِـي مس ِجدِي
عن أبِـي هُريـرة ر ِ
ضي هللاُ عنهُ أ َّن النَّبِـ َّ
ف صالةٍ فِـيما ِسواهُِ ،إالَّ المس ِجد الحرام» .متفق عليه(.)2
ـر ِمن أل ِ
هذا خي ٌ

 حكم الجهر بالقراءة في الصالة:
الصلوات بالنسبة للجهر واإلسرار بالقراءة ثالثة أنواع:
 -1صلوات تشرع فيها القراءة جهرا كلها كصالة الفجر ،والجمعة ،والعيد،
والتراويح ،واالستسقاء ،والكسوف.
 -2صلوات تشرع فيها القراءة سرا كلها كصالة الظهر ،والعصر ،والنوافل.
 -3صلوات تشرع فيها القراءة سرا وجهرا :على النصف كصالة العشاء ،أو

( )1صحيح /أخرجه أحمد برقم ( ,)14750وابن ماجه برقم ( ،)1406وهذا لفظه.
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1190واللفظ له ،ومسلم برقم (.)1394

This file was downloaded from QuranicThought.com

483

كتاب الصالة
المصلين

أحكام

الثلث سرا والباقي جهرا كالمغرب.

 حكم وصل الصالة بالصالة:
وصل الصالة بالصالة له ثالث حاالت:
 -1وصل الفريضة بالفريضة ،والفاصل السالم واإلقامة ،فهذا مشروع فقط
عند الجمع بينهما في الحضر أو السفر.
 -2وصل الفريضة بالنافلة بعد السالم بال فاصل من ذكر أو خروج أو
انتقال ،فهذا منهي عنه.
 -3وصل النافلة بالنافلة ،والفاصل السالم ،فهذا مشروع كصالة التراويح،
والتهجد ،والنوافل المطلقة.

 حكم صالة المسبل:
اإلسبال :هو إطالة اللباس أسفل من الكعبين.
ويكون اإلسبال في الثوب ،واإلزار ،والسروال ،والعباءة ونحو ذلك.
وصالة المسبل صحيحة مع اإلثم.
واإلسبال له ثالث حاالت:
إن كان خيالء فال ينظر هللا إليه ..أن ال يكون خيالء فهذا في النار ..أن
يتعاهد إزاره ،وإذا نزل بغير قصد فال إثم عليه.
ضي هللاُ عنـهُ ع ِن النَّبِـي ِ ﷺ أنَّـهُ قال« :ثالثةٌ ال يُك ِلـ ُم ُهـ ُم هللاُ
 -1عن أبِـي ذ ٍر ر ِ
وال ين ُ
ظ ُر ِإلـيـ ِهـم يوم ال ِقيام ِة وال يُز ِكي ِهـم ولـ ُهـم عذابٌ أ ِلـي ٌم» قال :فقرأها
سول
هللا ﷺ ثالث ِمرارا قال أبُو ذ ٍر :خابُوا وخ ِس ُروا من هُـم يا ر ُ
ر ُ
سو ُل ِ
هللا؟ قال« :ال ُمس ِب ُل والمنَّ ُ
ب ».
ان وال ُمن ِف ُق ِسلعتـهُ ِبالحل ِ
ف الكا ِذ ِ
ِ
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مسلم(.)1
ضي هللاُ عنهُ ع ِن النَّبِـي ِ ﷺ قال« :ما أسفل ِمن
 -2وعن أبِـي هُريـرة ر ِ
ار» .أخرجه البخاري(.)2
اإلز ِار ف ِفـي النَّ ِ
الكعبـي ِن ِمن ِ
سو ُل ا ٬ﷺ« :من ج َّر
 -3وعن عبدِا ٬ب ِن ُ
ضي هللاُ عنـ ُهـما قال :قال ر ُ
عمر ر ِ
ثوبـهُ ُخيالء ،لـم ين ُ
ظ ِر هللاُ ِإلـيـ ِه يوم ال ِقيام ِة» .فقال أبُو بك ٍر :إِ َّن أحد ِشقَّي
سو ُل ا ٬ﷺِ « :إنَّك لست
ثو ِبـي يستـر ِخيِ ،إال أن أتعاهـد ذ ِلك ِمنـهُ؟ فقال ر ُ
تصن ُع ذ ِلك ُخيالء» .متفق عليه(.)3

 حكم تكليم من يصلي:
المصلي يناجي ربه ،فال يجوز تكليمه إال لحاجة.
عن عبدِا ٬ب ِن ُ
اس ِبقُباءٍ فِـي صالةِ
ضي هللاُ عنـ ُهـما قال :بـينا النَّ ُ
عمر ر ِ
ت فقالَّ :
سول ا ٬ﷺ قد أ ُن ِزل علـيـ ِه اللَّـيلة قُر ٌ
ح ،إذ جاءهُـم آ ٍ
آن،
إن ر ُ
ال ُّ
صب ِ
وقد أ ُ ِمر أن يستقبِل الكعبة ،فاستقبِلُوها ،وكانت ُو ُجو ُه ُهـم إلـى ال َّ
ش ِام،
اروا إلـى الكعب ِة .متفق عليه(.)4
فاستد ُ

 حكم من غلب عليه الوسواس:
يجب على المصلي أن يُـحضر فكره وعقله في صالته ،ومن غلب عليه
الوسواس في صالته فال إعادة عليه ،وتبرأ ذمته بها ،لكن ال أجر له إال
بقدر حضور قلبه ،ولهذا ُ
شرعت السنن الرواتب جبرا لما يحصل من

( )1أخرجه مسلم برقم (.)106
( )2أخرجه البخاري برقم (.)5787
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)3665واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2085
( )4متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)403واللفظ له ،ومسلم برقم (.)526
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في الفرائض.

 حكم السجود على حائل:
السجود على حائل له ثالث صفات:
 -1أن يسجد المصلي على منفصل كالفراش والخمرة ،فهذا مباح.
 -2أن يسجد على متصل كالرداء والغترة ،فهذا مكروه إال عند الحاجة
فيجوز.
 -3أن يسجد على أحد أعضائه كالكفين فال يصح سجوده.

 حكم االستلقاء في المسجد:
سول ا ٬ﷺ
ضي هللاُ عنـهُ عن ع ِم ِه ،أنَّـهُ رأى ر ُ
عن عبَّا ِد ب ِن ت ِـم ٍيم ر ِ
اضعا إحدى ِرجلـيـ ِه علـى األُخرى .متفق عليه(.)1
ُمستل ِقيا فِـي المس ِجدِ ،و ِ

 حكم النوم في المسجد:
النوم في المسجد أحيانا للمحتاج كالغريب والفقير الذي ال سكن له جائز،
وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيال فهو منهي عنه ،إال لمعتكف ومستريح
ونحوهما.
ب ال
ضي هللاُ عنـ ُهـما أنَّـهُ كان ينا ُم ،وهُو شابٌّ أعز ُ
بن ُ
عمر ر ِ
عن عبداِ ٬
أهل لـهُِ ،فـي مس ِج ِد النَّ ِبـي ِ ﷺ .متفق عليه(.)2

 حكم اتخاذ القبور مساجد:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)475واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2100
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)440واللفظ له ،ومسلم برقم (.)2479
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يحرم اتخاذ القبور مساجد ،وال تصح الصالة إليها وال عندها.
ض ِه الَّذِي لـم
ضي هللاُ عنـها قالت :قال ر ُ
سو ُل ا ٬ﷺ فِـي مر ِ
عن عائِشة ر ِ
اجد».
يقُم ِمنـهُ« :لعن هللاُ اليـ ُهود والنَّصارى ،ات َّـخذُوا قُبُور أنبِـيائِ ِهـم مس ِ
قالت :فلوال ذاك أ ُب ِرز قب ُرهُ ،غيـر أنَّـهُ ُخشِي أن يُتَّـخذ مس ِجدا .متفق عليه(.)1

 حكم حجز مكان في المسجد:
السنة أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد والصف األول ،فإذا قدَّم
المفروش من سجادة ونحوها وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين:
من جهة تأخره ،وهو مأمور بالتقدم ،ومن جهة غصبه لطائفة من
المسجد ،ومنعه غيره من السابقين أن يصلوا فيه ،ومن فرش في المسجد
وتأخر من غير عذر ،فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصلي في مكانه،
وال إثم عليه.

 حكم من خرج من المسجد لضرورة ثم عاد:
من خرج من المسجد لضرورة من وضوء ،وقضاء حاجة ونحوهما فله
أن يضع في مكانه عصا أو سجادة ونحوهما حتى يرجع ،وإذا رجع فهو
أحق بمكانه ،وله أن يقيم من قعد فيه ،وعلى القاعد أن يطيعه.
سول ا ٬ﷺ قال« :من قام ِمن
ضي هللاُ عنـهُ أن ر ُ
عن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
مـج ِل ِس ِه ثُم رجع ِإلـيـ ِه ،فـ ُهو أحق بِـ ِه» .أخرجه مسلم(.)2

 حكم الخروج من المسجد بعد األذان:

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1330واللفظ له ،ومسلم برقم ( ،)529واللفظ له.
( )2أخرجه مسلم برقم (.)2179
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عن أبِـي ال َّ
اء قالُ :كنَّا قُعُودا فِـي المس ِج ِد مع أبِـي هُريـرة ،فأذَّن
شعث ِ
ال ُمؤذ ُِن ،فقام ر ُج ٌل ِمن المس ِج ِد يـمشِي ،فأتبعهُ أبُو هُريـرة بصرهُ حتَّـى
خرج ِمن المس ِجدِ ،فقال أبُو هُريـرة :أ َّما هذا فقد عصى أبا القا ِس ِم ﷺ.
أخرجه مسلم(.)1

 حكم إنشاد الضالة في المسجد:
ال يجوز إنشاد الضوال في المساجد؛ ألن المساجد لم تبن لهذا.
سو ُل ا ٬ﷺ« :من س ِمع ر ُجال
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
عن أبِـي هُريـرة ر ِ
ين ُ
اجد لـم تُبن
شدُ ضالَّة فِـي المس ِجدِ ،فلـيقُل :ال ردَّها هللاُ علـيك ،فإِ َّن المس ِ
ِلـهذا» .أخرجه مسلم(.)2

 حكم إقامة اإلنسان من مكانه والجلوس فيه:
ضي هللاُ عنـ ُهـما ع ِن النبِـي ﷺ قال« :ال يُ ِقي ُم الر ُج ُل
ع ِن اب ِن ُ
عمر ر ِ
حوا وتوسعُوا» .أخرجه
س فِـي ِه ،ولـ ِكن تفس ُ
الر ُجل ِمن مقع ِد ِه ثُم يـج ِل ُ
مسلم(.)3

 كيف ينصرف من أحدث في الصالة:
إذا أحدث المصلي أثناء الصالة ،أو تذكر أنه على حدث ،انصرف بقلبه
وبدنه ،وال حاجة أن يسلم عن يمينه وعن شماله.
ي ﷺِ « :إذا أحدث أحدُ ُكم فِـي صالتِـ ِه فلـيأ ُخذ
عن عائِشة قالت :قال النَّب ُّ
( )1أخرجه مسلم برقم (.)655
( )2أخرجه مسلم برقم (.)568
( )3أخرجه مسلم برقم (.)2177
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بِأن ِفـ ِه ث َّم ِلـينص ِرف» .أخرجه أبو داود وابن ماجه (.)1

سمر بعد صالة العشاء:
 حكم ال َّ
السمر بعد صالة العشاء مكروه ،ويستثنى من ذلك:
من كان في صالة ،أو سفر ..تعلم وتعليم الفقه والخير ..ومن كان مع
الضيف واألهل ..ومن كان في حوائج المسلمين ومصالح الدين.
ضي هللاُ عنـهُ َّ
سول ا ٬ﷺ كان يكرهُ النَّوم قبل
أن ر ُ
عن أ ِبـي برزة ر ِ
اء ،والحدِيث بعدها .متفق عليه(.)2
ال ِعش ِ

 حكم من خرج فوجد الناس قد صلوا:
من حبسه عذر ،وخرج إلى المسجد يريد الصالة ،فوجد الناس قد صلوا،
فله مثل أجر من صالها وحضرها.
سو ُل ا ٬ﷺ« :من توضَّأ
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
عن أبي هُريـرة ر ِ
ضوءهُ ث َّم راح فوجد النَّاس قد صلَّوا أعطاهُ هللاُ ج َّل وع َّز ِمثل
فأحسن ُو ُ
أج ِر من صالَّها وحضرها ال ينقُ ُ ذ ِلك ِمن أج ِر ِهـم شيئا».

أخرجه أبو

داود والنسائي (.)3

 حكم الحدث في المسجد:
يباح الحدث في المسجد ما لم يؤذ أحدا ،والحدث إخراج الريح من الدبر.
ضي هللاُ عنـهُ َّ
سول ا ٬ﷺ قال« :المالئِكةُ تُص ِلـي
أن ر ُ
عن أبِـي هُريـرة ر ِ
علـى أح ِد ُكم ،ما دام فِـي ُمصالهُ الَّذِي صلَّـى فِـي ِه ،ما لـم يُـحدِث ،تقُولُ:
( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( )1114واللفظ له ,وابن ماجه برقم (.)1222
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)568واللفظ له ،ومسلم برقم (.)461
( )3صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ,)564وهذا لفظه ،والنسائي برقم (.)855
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اللَّـ ُهـ َّم اغ ِفر لـهُ ،اللَّـ ُهـ َّم ارحـمهُ» .متفق عليه(.)1

 حكم رفع البصر إلى السماء في الصالة:
ي ﷺ« :ما با ُل أقو ٍام،
عن أنس بن مالِكٍ ر ِ
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال النَّ ِبـ ُّ
اء ِفـي صال ِتـ ِهـم» .فاشتدَّ قولُـهُ ِفـي ذ ِلك،
يـرفعُون أبصارهُـم إلـى ال َّ
سم ِ
ارهُـم» .أخرجه البخاري(.)2
حتَّـى قال« :لـينتـ ُه َّن عن ذ ِلك ،أو لتُـخطف َّن أبص ُ

 عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود:
اس
ضي هللاُ عنـهُ قال :كشف ر ُ
ع ِن اب ِن عب ٍ
سو ُل ا ٬ﷺ السِتارة ،والنَّ ُ
َّاس ر ِ
ت
اس ِإنَّـهُ لـم يبق ِمن ُمبشِرا ِ
صف ُ ٌ
ُ
وف خلف أ ِبـي بك ٍر ،فقال« :أيُّـها النَّ ُ
صا ِلـحةُ يـراها ال ُمس ِلـ ُم ،أو تُـرى لـهُ ،أال وإِنِـي نُـ ِهيتُ
الرؤيا ال َّ
النُّب َُّوةِ إِال ُّ
الربَّ ع َّز
الر ُكو ُ
ع فع ِظ ُموا فِـي ِه َّ
اجدا ،فأ َّما ُّ
أن أقرأ القُرآن را ِكعا أو س ِ
اء ،فق ِم ٌن أن يُستـجاب ل ُكم».
وج َّل ،وأ َّما ال ُّ
س ُجودُ فاجتـ ِهـدُوا فِـي الدُّع ِ
أخرجه مسلم(.)3

 حكم جهر المصلين بالقراءة:
المصلون بالنسبة للجهر في القراءة في الصالة ثالثة:
 -1اإلمام :السنة أن يجهر في مواضع الجهر ،ويسر في مواضع اإلسرار.
 -2المأموم :ال يجهر بشيء في صالته.
 -3المنفرد :يسر في السرية ،وهو مخير في الجهرية بين الجهر واإلسرار.
( )1متفققق عليقققه ،أخرجههه البخهههاري بههرقم ( ,)445واللفهههظ لههه ،ومسهههلم بههرقم ( )649( )272كتهههاب
المساجد.
( )2أخرجه البخاري برقم (.)750
( )3أخرجه مسلم برقم (.)479
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واألفضل أن يفعل األصلح لقلبه ،بشرط أن ال يؤذي أحدا إذا جهر.
وال بأس لإلمام أن يجهر في الصالة السرية أحيانا باآلية ونحوها.
وال بأس للمأموم أن يجهر أحيانا بشيء من الذكر كدعاء االستفتاح،
وعند رفع الرأس من الركوع ونحو ذلك.
ويستحب للمصلي أن يستعيذ سرا لكل قراءة في كل ركعة.

 حكم من طرأ عليه أحد األخبثين في الصالة:
إذا طرأ على المصلي أحد األخبثين من بول أو غائط فله حالتان:
 -1أن يكون شديدا يشغله عن الخشوع في الصالة ،فيجب قطع الصالة؛ ألن
لب الصالة الخشوع ،وهو متعذر في هذه الحال ،ولو أتمها فصالته غير
صحيحة.
سول ا ٬ﷺ يقُو ُل« :ال صالة
ضي هللاُ عنـها قالت :س ِمعتُ ر ُ
عن عائِشة ر ِ
ِبحضرةِ َّ
ان» .أخرجه مسلم(.)1
الطع ِام وال وهُو يُدافِعُهُ األخبث ِ
 -2أن يكون يسيرا ال يشغله عن الخشوع ،فهذا يتم صالته.



وإليك أحكام اإلمام ..والمأموم ..والمنفرد.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)560
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 -1أحكام اإلمام
 فضل اإلمامة:
اإلمامة فضلها عظيم ،وألهميتها توالها النبي ﷺ بنفسه ،وخلفاؤه
الراشدون

-رضي هللا عنهم -من بعده.

واإلمام عليه مسؤلية كبرى ،وهو ضامن ،وله أجر كبير إن أحسن ،وله
من األجر مثل أجر من صلى معه.

 األحق باإلمامة:
 -1إذا أراد الجماعة اختيار إمام المسجد ،أو كانت جماعة ليس لهم إمام
راتب ،أو حضرت الصالة وتخلف اإلمام فاألحق باإلمامة:
 -1األقرأ :وهو األكثر حفظا للقرآن ،العالم فقه صالته.
 -2ثم األعلم بالسنة.
 -3ثم أقدمهم هجرة.
 -4ثم األكبر سنا.
 -5ثم قرعة.
 -2إذا كان للمسجد إمام راتب فهو مقدَّم على غيره ،ولو كان هناك من هو
أفضل منه ،وكذا من له األمر ،وصاحب البيت يُقدَّمون على غيرهم.
سو ُل ا ٬ﷺ« :ي ُؤ ُّم
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
اري ِ ر ِ
عن أ ِبـي مسعُو ٍد األنص ِ
سنَّ ِة،
ب ا ،٬فإِن كانُوا ِفـي ال ِقراء ِة سواء ،فأعلـ ُم ُهـم ِبال ُّ
القوم أقر ُؤهُـم ِل ِكتا ِ
سنَّ ِة سواء ،فأقد ُم ُهـم ِهجرة ،فإِن كانُوا فِـي ال ِهجرةِ سواء،
فإِن كانُوا فِـي ال ُّ
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سلطانِـ ِه ،وال يقعُد فِـي بـيتِـ ِه
الر ُجل فِـي ُ
الر ُج ُل َّ
فأقد ُم ُهـم ِسلـما ،وال ي ُؤ َّم َّن َّ
علـى تك ِرمتِـ ِه ِإال بِإِذنِـ ِه» .أخرجه مسلم(.)1
 -3كل من صحت صالته صحت إمامته -ولو كان عاجزا عن القيام -إال
المرأة فال تؤم الرجال ،لكن تؤم مثلها من النساء.
 -4تصح إمامة الصبي المميز في الفرض والنفل ،وإن ُوجد أولى منه وجب
تقديمه.

 كيفية تسوية الصفوف:
يجب على اإلمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف.
والسنة أن يقبل اإلمام على المأمومين بوجهه ويقول:
صوا» .أخرجه البخاري(.)2
صفُوف ُكم ،وتـرا ُّ
« -1أقِي ُموا ُ
صفُوف ُكم ،ف َّ
صال ِة».
صفُ ِ
وف ِمن إقام ِة ال َّ
إن تس ِوية ال ُّ
 -2أو يقول« :س ُّووا ُ

متفق

عليه(.)3
 -3أو يقول« :است ُووا وال تـخت ِلفُوا ،فتـخت ِلف قُلُوبُ ُكم» .أخرجه مسلم(.)4
سدُّوا الخلل و ِلـينُوا
صفُوف وحاذوا بـين المنا ِكب و ُ
 -4أو يقول« :أقِي ُموا ال ُّ
ت ِلل َّ
ذروا فُ ُرجا ٍ
ان ،ومن وصل صفا وصلـهُ هللاُ
بأيدِي ِإخوا ِن ُكم وال ت ُ
شيط ِ
ومن قطع صفا قطعهُ هللاُ» .أخرجه أبو داود والنسائي(.)5

( )1أخرجه مسلم برقم (.)673
( )2أخرجه البخاري برقم (.)719
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)723واللفظ له ،ومسلم برقم (.)433
( )4أخرجه مسلم برقم (.)432
( )5صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ,)666وهذا لفظه ،والنسائي برقم (.)819
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 -5أو يقول« :است ُووا ،است ُووا ،است ُووا» .أخرجه النسائي(.)1
يفعل هذا مرة ،وهذا مرة؛ إحياء للسنة ،وعمال بها بوجوهها المتنوعة.

 صفة إمامة المصلين:
 -1إذا أم اإلمام رجلين فأكثر جعلهم خلفه ،فإن كان واحدا جعله عن يمينه.
 -2إذا أم اإلمام صبيين أو أكثر ،وقد بلغا سبعا ،جعلهما خلفه ،فإن كان واحدا
جعله عن يمينه.
 -3إذا أم امرأة أو أكثر من محارمه جعلهن خلفه.
 -4إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فالسنة عند الصالة أن يصلوا جماعة،
ويكون الرجال والصبيان خلف اإلمام ،والنساء خلفهم.
وإن سبق الصبيان إلى مكان فهم أحق به من غيرهم.
ضي هللاُ عنـهُ قال :صلَّـيتُ أنا ويتِـي ٌم فِـي بـيتِنا ،خلف
 -1عن أن ِس ب ِن مالِكٍ ر ِ
سلـي ٍـم خلفنا .متفق عليه(.)2
النَّبِـي ِ ﷺ ،و ِأمي أ ُّم ُ
 -2وع ِن اب ِن عب ٍ
َّاس ر ِ
ضي هللاُ عن ُهـما قال :قُمتُ لـيلة أص ِلـي عن يس ِ
ار النَّبِـي ِ
ضدِي ،حتَّـى أقامنِـي عن ي ِـمينِـ ِه ،وقال ِبـي ِد ِه ِمن
ﷺ ،فأخذ ِبـيدِي ،أو ِبع ُ
ورا ِئي .متفق عليه(.)3

 حكم إمامة الرجل للنساء:
إمامة الرجل للنساء لها أربع حاالت:

( )1صحيح /أخرجه النسائي برقم (.)813
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)727واللفظ له ،ومسلم برقم (.)658
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)728واللفظ له ،ومسلم برقم (.)763
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 -1أن تكون النساء خلف الرجال ،فهذا هو السنة.
 -2أن تكون مع النساء أحد محارمه ،أو يكون معه رجل آخر ،فهذا جائز.
 -3أن يؤم امرأة أجنبية عنه ،فهذا ال يجوز؛ ألن فيه خلوة.
 -4أن يؤم نساء أجانب عنه ،وال رجل معه ،وال أحد محارمه ،فهذا مكروه؛
لما فيه من مخالطة الوسواس.

 مقدار صالة اإلمام:
طول ما شاء.
السنة لإلمام إذا صلى بالناس أن يخفف ،وإذا صلى وحده َّ
ضي هللاُ عنـهُ َّ
سول ا ٬ﷺ قال« :إذا صلَّـى أحدُ ُكم
أن ر ُ
عن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
اس فلـيُـخ ِفف ،ف َّ
س ِقيم والكبِـير ،وإذا صلَّـى
إن فِـي ِهـم ال َّ
ض ِعيف وال َّ
ِللنَّ ِ
أحدُ ُكم ِلنف ِس ِه فلـيُط ِول ما شاء» .متفق عليه(.)1

 حكم تخفيف الصالة:
السنة لإلمام إذا صلى بالناس التخفيف مع اإلتمام؛ ألنه قد يكون في
المأمومين الضعيف والصغير ،والسقيم والكبير ،وذو الحاجة ونحوهم.
والتخفيف المشروع نوعان:
أحدهما :تخفيف الزم حسب السنة.
ضي هللاُ عنـهُ أنَّـهُ قال :ما صلَّـيتُ وراء إِم ٍام ق ُّ
ط
عن أن ِس ب ِن مالِكٍ ر ِ
سو ِل ا ٬ﷺ .متفق عليه(.)2
ف صالة ،وال أتـ َّم صالة ِمن ر ُ
أخ َّ
الثاني :تخفيف عارض عند حدوث طارئ.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)703واللفظ له ،ومسلم برقم (.)467
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)708ومسلم برقم ( ،)469واللفظ له.

This file was downloaded from QuranicThought.com

495

كتاب الصالة
المصلين
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سو ُل ا ٬ﷺ« :إِنِـي ألد ُخ ُل
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
عن أن ِس ب ِن مالِكٍ ر ِ
ف ِمن ِشدَّةِ وج ِد أ ُ ِم ِه
صالة أ ُ ِريدُ ِإطالتـها ،فأسم ُع بُكاء ال َّ
ال َّ
صبِـي ِ ،فأ ُخ ِف ُ
ِبـ ِه» .متفق عليه(.)1

 صفة التخفيف المسنون:
التخفيف المسنون في الصالة هو الذي يصحبه إتمام الصالة بأداء
أركانها وواجباتها وسننها كما فعله النبي ﷺ وواظب عليه ،وأمر به ،ال
إلى شهوة المأمومين.
فال صالة لمن ال يقيم صلبه في الركوع والسجود ،وال يجوز اإلسراع
كهذ الشعر.
في الصالة ،وال نقرها كنقر الغراب ،وال هذ القرآن ِ

 صفة إطالة الصالة وتخفيفها:
يسن لإلمام والمنفرد إذا أطال القراءة أطال بقية األركان ،وإذا خففها
خفف بقية األركان.
صالة مع ُمـحـ َّم ٍد ﷺ،
ع ِن البر ِ
ضي هللاُ عنـهُ قال :رمقتُ ال َّ
از ٍ
بر ِ
اء ب ِن ع ِ
فوجدتُ ِقيامهُ فركعتـهُ ،فاع ِتدالـهُ بعد ُر ُكو ِع ِه ،فسجدتـهُ ،فجلستـهُ بـين
اف ،ق ِريبا ِمن
صر ِ
السَّجدتـي ِن ،فسجدتـهُ ،فجلستـهُ ما بـين التَّس ِلـي ِم واالن ِ
اء .متفق عليه(.)2
السَّو ِ

 مواضع جهر اإلمام في الصالة:
يجهر اإلمام في الصالة بما يلي:

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)709ومسلم برقم ( ،)470واللفظ له.
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)801ومسلم برقم ( ،)471واللفظ له.
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التكبير ،والقراءة في الجهرية ،والتأمين ،والتسميع ،والتسليم ،ويجتنب
التمطيط في ذلك.

 حكم قنوت اإلمام في الصالة:
يسن لإلمام عند النوازل أن يقنت في الصلوات الخمس في الركعة
األخيرة بعد الرفع من الركوع ،إذا قال سمع هللا لمن حمده ،اللهم ربنا لك
ويؤمن من خلفه ،ثم يكبر ويسجد.
الحمد ،يرفع يديه ،ويجهر بالدعاء،
ِ

 صفة دعاء القنوت:
كان ﷺ إذا أراد أن يدعو على أحد ،أو يدعو ألحد قنت في الصلوات
الخمس كلها ،أو بعضها.
فيشرع لإلمام عند النوازل والمصائب العامة والخاصة أن يدعو
للمؤمنين ،ويخ
ويخ

من أصابه البالء ،وأن يدعو على الكفار والظالمين،

من اشتد أذاه للمسلمين.

ي ﷺ كان إِذا رفع رأسهُ ِمن
 -1عن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
ضي هللاُ عنـهُ أ َّن النَّ ِبـ َّ
ج
الركع ِة
ِ
َّ
ج عيَّاش بن أ ِبـي ر ِبـيعة ،اللَّـ ُهـ َّم أن ِ
اآلخر ِة يقُولُ« :اللَّـ ُهـ َّم أن ِ
ج ال ُمستضع ِفـين
سلـمة بن ِهش ٍام ،اللَّـ ُهـ َّم أنجِ الو ِلـيد بن الو ِلـيدِ ،اللَّـ ُهـ َّم أن ِ
ِمن ال ُمؤ ِمنِـين ،اللَّـ ُهـ َّم اشدُد وطأتك علـى ُمضر ،اللَّـ ُهـ َّم اجعلـها ِسنِـين
سف» .متفق عليه(.)1
ك ِسنِـي يُو ُ
ض
ضي هللاُ عنـهُ أ َّن ر ُ
سول ا ٬ﷺ كان فِـي بع ِ
 -2وعن عبدا ٬ب ِن أ ِبـي أوفـى ر ِ
ت ال َّ
اس خ ِطيبا
ام ِه الَّ ِتـي ل ِقي ِفـيها انتظر حتَّـى مال ِ
أيَّ ِ
س ث ُ َّم قام ِفـي النَّ ِ
شم ُ

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1006واللفظ له ،ومسلم برقم (.)675
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اس ال تتـمنُّوا ِلقاء العدُ ِو وسلُوا هللا العافِـية فإِذا ل ِقيتُـ ُموهُـم
قال« :أيُّـها النَّ ُ
وف .ث ُ َّم قال :اللَّـ ُهـ َّم ُمن ِزل
فاصبِ ُروا واعلـ ُموا أ َّن الجنَّة تـحت ِظال ِل ال ُّ
سي ُ ِ
صرنا علـيـ ِهـم».
ب و ُمـج ِري ال َّ
ب اه ِزم ُهـم وان ُ
ازم األحزا ِ
سحا ِ
ال ِكتا ِ
ب وه ِ
متفق عليه(.)1
سو ُل ا ٬ﷺ ِفـي
 -3وعن ُخف ِ
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
اري ِ ر ِ
اف ب ِن ِإيـماء ال ِغف ِ
عصيَّة عص ُوا هللا
صالةٍ« :اللَّـ ُهـ َّم العن بنِـي ِلـحيان و ِرعال وذكوان و ُ
ار غفر هللاُ لـها ،وأسلـ ُم سالـمها هللاُ» .أخرجه مسلم(.)2
ور ُ
سولـهُِ ،غف ُ



حكم صالة اإلمام جالساً:
إذا صلى اإلمام قاعدا لعذر صلى من خلفه قعودا.
ضي هللاُ عنـهُ ،ع ِن النَّ ِبـي ِ ﷺ أنَّـهُ قال« :إنَّما ُج ِعل
عن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
اإلما ُم ِلـيُؤتـ َّم بِـ ِه ،فال تـخت ِلفُوا علـيـ ِه ،فإذا ركع فاركعُوا ،وإذا قال س ِمع
هللاُ ِلـمن ح ِـمدهُ ،فقُولُوا :ربَّنا لك الحـمدُ ،وإذا سجد فاس ُجدُوا ،وإذا صلَّـى
جا ِلسا ،فصلُّوا ُجلُوسا أجـمعُون» .متفق عليه(.)3

 كيفية انصراف اإلمام إلى المأمومين:
السنة أن ينصرف اإلمام إلى المأمومين بعد السالم ،فإن صلى معه نساء
لبث قليال لينصرفن.
وينصرف إلى المأمومين تارة عن يمينه ..وتارة عن شماله ..وكل ذلك
سنة.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)2966ومسلم برقم (.)1742
( )2أخرجه مسلم برقم (.)679
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)722واللفظ له ،ومسلم برقم (.)414
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المصلين
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ي ﷺ إِذا سلَّـم لـم يقعُد إِال
 -1عن عائِشة ر ِ
ضي هللاُ عنـها قالت :كان النَّبِـ ُّ
ِمقدار ما يقُولُ« :اللَّـ ُهـ َّم أنت السَّال ُم و ِمنك السَّال ُم ،تباركت ذا الجال ِل
واإلكر ِام» .أخرجه مسلم(.)1
سو ُل ا ٬ﷺ ي ُؤ ُّمنا
ضي هللاُ عنـهُ عن أبي ِه قال :كان ر ُ
 -2وعن هُل ٍ
ب ر ِ
ف علـى جا ِنبـيـ ِه ج ِـميعا علـى ي ِـمي ِنـ ِه وعلـى ِشما ِلـ ِه.
فـينص ِر ُ

أخرجه أبو

داود والترمذي (.)2

 حكم صالة اإلمام بالنجاسة:
إذا صلى اإلمام بالجماعة بنجاسة يجهلها وانقضت الصالة ،فصالتهم
جميعا صحيحة ،وإن علم بالنجاسة أثناء الصالة:
فإن أمكن إبعادها أو إزالتها فعل ذلك وأتم صالته ،وإن كان ال يمكنه
انصرف واستخلف من يتم بالمأموين صالتهم.

 حكم الصالة إذا صلى اإلمام على غير طهارة:
إذا صلى اإلمام بالناس فال يخلو من أربعة أمور:
 -1أن يدخل في الصالة على طهارة ،فصالته ومن خلفه صحيحة.
 -2أن ال يعلم اإلمام أنه محدث إال بعد نهاية الصالة ،فصالة اإلمام باطلة،
وصالة المأمومين صحيحة.
 -3أن يعلم بالحدث أثناء الصالة ،فيقطع الصالة ،ويستخلف من يكمل
بالمأمومين صالتهم ،فإن تقدم أحد المأمومين ،أو قدموه فأكمل الصالة

( )1أخرجه مسلم برقم (.)592
( )2حسن صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ,)1041والترمذي برقم ( ،)301وهذا لفظه.
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المصلين

أحكام

بهم ،أو أكملوا صالتهم فرادى ،فصالتهم صحيحة إن شاء هللا.
 -4أن يصلي بهم على طهارة ،ويحدث في أثناء الصالة ،فصالة اإلمام باطلة
فيقطعها ،ويستخلف من يتم بالمأمومين صالتهم.

 حكم الصالة خلف الفاسق:
الفاسق :من خرج عن طاعة هللا تعالى بفعل كبيرة من كبائر الذنوب،
ويجب تقديم األحق باإلمامة األولى فاألولى ،فإن لم يوجد إال فاسق:
فالفاسق ال يخلو من حالين:
 -1أن يكون فسقه من جهة االعتقاد كأن ينكر اليوم اآلخر ،فهذا كافر ال
يصلى خلفه ،وإن كان فسقه ال يؤدي إلى الكفر فالصالة خلفه صحيحة
مع الكراهة.
 -2أن يكون فسقه من جهة األعمال كمرتكب الكبائر كمن يشرب الخمر ،أو
يفعل الفواحش ،أو يحلق لحيته ،أو يشرب الدخان ونحو ذلك.
فهذا تصح الصالة خلفه مع الكراهة؛ ألن من صحت صالته لنفسه
صحت لغيره.

 حكم إمامة المرأة:
يحرم على المرأة أن تصلي بالرجال ،فإن فعلت فصالة الجميع باطلة.
والسنة أن تصلي المرأة في بيتها ،ولها أن تصلي في المسجد.
وإذا اجتمع النساء في مكان فيسن لهن أن يصلين جماعة ،وتقف إمامتهن
وسطهن ،وأفضل صفوفهن هنا كالرجال األول ثم الذي يليه.

 حكم إمامة الغالم قبل أن يحتلم:
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ضي هللاُ عنـهُ قال :كان يـ ُم ُّر علـينا
ي ر ِ
عن عم ُرو ب ُن سلـمة الجر ِم ُّ
الركب ُ
ثر ُكم
ُّ
ي ﷺ فقالِ « :لـي ُؤ َّم ُكم أك ُ
ان فنتعلَّـ ُم ِمنـ ُهـ ُم القُرآن ،فأتـى أبي النَّب َّ
ثر ُكم قُرآنا»،
قُرآنا» فجاء أبي فقالِ :إ َّن ر ُ
سول ا ٬ﷺ قالِ « :لـي ُؤ َّم ُكم أك ُ
س ِنـين .أخرجه
ان ِ
فنظ ُروا ف ُكنتُ أكثرهُـم قُرآنا ف ُكنتُ أ ُؤ ُّم ُهـم وأنا اب ُن ثم ِ
البخاري والنسائي(.)1

( )1صحيح /أخرجه البخاري برقم ( ,)402والنسائي برقم ( ،)789وهذا لفظه.
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 -2أحكام المأموم
 حكم متابعة اإلمام:
يجب على المأموم متابعة اإلمام في صالته كلها.
ضي هللاُ عنـهُ ،ع ِن النَّبِـي ِ ﷺ أنَّـهُ قال« :إنَّما ُج ِعل
عن أبِـي هُريـرة ر ِ
اإلما ُم ِلـيُؤتـ َّم بِـ ِه ،فال تـخت ِلفُوا علـيـ ِه ،فإذا ركع فاركعُوا ،وإذا قال س ِمع
هللاُ ِلـمن ح ِـمدهُ ،فقُولُوا :ربَّنا لك الحـمدُ ،وإذا سجد فاس ُجدُوا ،وإذا صلَّـى
صال ِة ،ف َّ
إن إقامة
ف ِفـي ال َّ
جا ِلسا ،فصلُّوا ُجلُوسا أجـمعُون ،وأ ِقي ُموا ال َّ
ص َّ
صالةِ» .متفق عليه(.)1
ص ِ
ف ِمن ُحس ِن ال َّ
ال َّ

 حكم مسابقة اإلمام:
يحرم على المأموم مسابقة اإلمام في الصالة ..ومن سابقه عالما ذاكرا
بطلت صالته ،ومن سابق اإلمام في تكبيرة اإلحرام فصالته باطلة.
وإن سابقه إلى ركن من األركان متعمدا فصالته باطلة.
وإن سابقه ناسيا أو جاهال فصالته صحيحة ،لكن عليه أن يرجع ليأتي به
بعد اإلمام ويلحقه؛ ألنه فعله في غير محله ،فإن لم يرجع فال يعتد بتلك
الركعة.
سو ُل ا ٬ﷺ ذات يو ٍم ،فلـ َّما
ضي هللاُ عنـهُ قال :صلَّـى ِبنا ر ُ
 -1عن أن ٍس ر ِ
اس! ِإنِـي ِإما ُم ُكم ،فال
قضى ال َّ
صالة أقبل علـينا بِوج ِه ِه ،فقال« :أيُّـها النَّ ُ
اف ،فإِ ِنـي
الر ُكوعِ وال ِبال ُّ
صر ِ
تس ِبقُو ِنـي ِب ُّ
س ُجو ِد ،وال ِبال ِقي ِام وال ِباالن ِ

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)722واللفظ له ،ومسلم برقم (.)414
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امي و ِمن خل ِفـي» .أخرجه مسلم(.)1
أرا ُكم أم ِ
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ُمـحـ َّمدٌ ﷺ« :أما يـخشى الَّذِي
 -2وعن أبي هُريـرة ر ِ
ار؟» .متفق عليه(.)2
يـرف ُع رأسهُ قبل اإلم ِام أن يُـح ِول هللاُ رأسهُ رأس ِحـم ٍ

 حاالت المأموم مع اإلمام:
للمأموم مع اإلمام أربع حاالت:
 -1المتابعة :وهي أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال اإلمام ،وهي األمر
المطلوب من المأموم ،وبها يحصل االقتداء الشرعي.
 -2الموافقة :وهي أن تتوافق حركة المأموم واإلمام في االنتقال من ركن إلى
ركن كالتكبير أو الركوع ونحوهما ،وهذا الفعل ال يجوز.
 -3المخالفة :وهي أن يتخلف المأموم عن اإلمام حتى يدخل اإلمام في ركن
آخر ،وهذه ال تجوز؛ لما فيها من ترك االقتداء.
 -4المسابقة :وهي أن يسبق المأموم اإلمام في التكبير ،أو الركوع ،أو
السجود والسالم أو غيرها ،وهذا الفعل ال يجوز ،ومن فعله جاهال أو
ناسيا فعليه أن يرجع ليأتي به بعد اإلمام ،فإن لم يفعل بطلت صالته.

يؤمن المأموم؟:
 متى ِّ
يؤمن المأموم مع اإلمام ال قبله وال بعده؛ وذلك ألن التأمين من اإلمام
والمأموم إنما هو لقراءة الفاتحة ،ال ألجل تأمين اإلمام ،ويجهر به اإلمام
والمأموم في الصلوات الجهرية.

( )1أخرجه مسلم برقم (.)426
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)691ومسلم برقم (.)427
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 فضل التأمين:
ضي هللاُ عنـهُ َّ
ي ﷺ قال« :إذا أ َّمن اإلما ُم
عن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
أن النَّ ِبـ َّ
أمنُوا ،فإنَّـهُ من وافق تأ ِمينُـهُ تأ ِمين المال ِئك ِةُ ،
غ ِفر لـهُ ما تقدَّم ِمن
ف ِ
ذنبِـ ِه» .متفق عليه(.)1

 متى يسجد َم ْن خلف اإلمام:
سو ُل ا ٬ﷺ إذا قال« :س ِمع هللاُ ِلـمن
عن البر ِ
ضي هللاُ عنـهُ قال :كان ر ُ
اء ر ِ
اجدا ،ث ُ َّم نق ُع
ي ﷺ س ِ
ح ِـمدهُ» .لـم يـح ِن أحدٌ ِمنَّا ظهرهُ حتَّـى يقع النَّ ِبـ ُّ
س ُجودا بعدهُ .متفق عليه(.)2
ُ

 فضل وصل الصف:
سول ا ٬ﷺ قال« :من وصل
عن عب ِد ا ٬ب ِن ُ
ضي هللاُ عنـ ُهـما أ َّن ر ُ
عمر ر ِ
صفا وصلـهُ هللاُ و من قطع صفا قطعهُ هللاُ ع َّز وج َّل».

أخرجه أبو داود

والنسائي(.)3

 حكم تسوية الصفوف:
يجب على المأمومين الذين يقفون بين يدي هللا عز وجل أن يتموا
صفوفهم األول فاألول ،وأن يسووا صفوفهم في الصالة ،وأن يحاذوا بين
المناكب واألكعب ،وأن يسدوا الخلل ،ومن سد فرجة في الصف بنى هللا
له بيتا في الجنة ،ورفعه بها درجة.
ي ﷺ« :لتُس ُّو َّن
ِير ر ِ
 -1عن النُّعمان بن بش ٍ
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال النَّبِـ ُّ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)780واللفظ له ،ومسلم برقم (.)410
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)690واللفظ له ،ومسلم برقم (.)474
( )3صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ,)666والنسائي برقم ( ،)819واللفظ له.
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صفُوف ُكم ،أو لـيُـخا ِلف َّن هللاُ بـين ُو ُجو ِه ُكم» .متفق عليه(.)1
ُ
صفُوف ُكم ،فإنِـي
ضي هللاُ عنـهُ ع ِن النَّبِـي ِ ﷺ قال« :أقِي ُموا ُ
 -2وعن أنس ر ِ
احبِـ ِه،
ب ص ِ
أرا ُكم ِمن ور ِ
اء ظه ِري» .وكان أحدُنا يُل ِز ُق من ِكبـهُ بِمن ِك ِ
وقدمهُ ِبقد ِم ِه .متفق عليه(.)2

 فضل الصف األول:
ضي هللاُ عنـهُ َّ
اس ما
أن ر ُ
سول ا ٬ﷺ قال« :لو يعلـ ُم النَّ ُ
 -1عن أبِـي هُريـرة ر ِ
ـجدُوا إال أن يستـ ِهـ ُموا علـيـ ِه
ص ِ
فِـي النِد ِ
اء وال َّ
ف األ َّو ِل ،ث ُ َّم لـم ي ِ
ير الستبقُوا إلـيـ ِه ،ولو يعلـ ُمون ما
الستـهـ ُموا ،ولو يعلـ ُمون ما فِـي التَّـه ِج ِ
ح ،ألتوهُـما ولو حبوا» .متفق عليه(.)3
ِفـي العتـم ِة وال ُّ
صب ِ
وف
صف ُ ِ
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
ـر ُ
سو ُل ا ٬ﷺ« :خي ُ
 -2وعن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
آخ ُرها ،وش ُّرها
اء ِ
وف النِس ِ
صف ُ ِ
الرجا ِل َّأولُـها ،وش ُّرها ِ
ـر ُ
آخ ُرها ،وخي ُ
ِ
َّأولُـها» .أخرجه مسلم(.)4

 فضل يمين الصف:
سو ِل ا ٬ﷺ أحببنا
ع ِن البر ِ
ضي هللاُ عنـهُ قالُ :كنَّا ِإذا صلَّـينا خلف ر ُ
اء ر ِ
أن ن ُكون عن ي ِـمينِـ ِه ،يُقبِ ُل علـينا بِوج ِه ِه .أخرجه مسلم(.)5

 من يلي اإلمام في الصف:

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)717واللفظ له ،ومسلم برقم (.)436
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)725واللفظ له ،ومسلم برقم (.)434
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)615واللفظ له ،ومسلم برقم (.)437
( )4أخرجه مسلم برقم (.)440
( )5أخرجه مسلم برقم (.)709
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سو ُل ا ٬ﷺ يـمس ُح منا ِكبنا
ضي هللاُ عنـهُ قال :كان ر ُ
عن أبِـي مسعُو ٍد ر ِ
صال ِة ويقُولُ« :است ُووا وال تـخت ِلفُوا ،فتـخت ِلف قُلُوبُ ُكمِ ،لـي ِلنِـي ِمن ُكم
فِـي ال َّ
الم والنُّـهى ،ث ُ َّم الَّذِين يلُونـ ُهـم ،ث ُ َّم الَّذِين يلُونـ ُهـم» .أخرجه مسلم(.)1
أولُو األح ِ

 متى يقوم الناس للصالة:
ضي هللاُ عنـهُ َّ
سو ِل ا ٬ﷺ،
صالة كانت تُقا ُم ِلـر ُ
أن ال َّ
عن أبِـي هُريـرة ر ِ
ي ﷺ مقامهُ .أخرجه مسلم(.)2
فـيأ ُخذُ النَّ ُ
اس مصافَّـ ُهـم ،قبل أن يقُوم النَّبِـ ُّ

 موقف المأموم في الصالة:
إذا صلى اإلمام بغيره فلذلك صور:
 -1إذا كان المأموم رجال واحدا فالسنة أن يقف عن يمين اإلمام محاذيا له.
ضي هللاُ عنـ ُهـما قال :صلَّـيتُ مع النَّ ِبـي ِ ﷺ ذات لـيلةٍ،
ع ِن اب ِن عب ٍ
َّاس ر ِ
سو ُل ا ٬ﷺ بِرأ ِسي ِمن ورائِي ،فجعلنِـي عن
ارهِ ،فأخذ ر ُ
فقُمتُ عن يس ِ
ي ِـمينِـ ِه ،فصلَّـى ورقد ،فجاءهُ ال ُمؤذ ُِن ،فقام وصلَّـى ولـم يتوضَّأ.

متفق

عليه(.)3
 -2إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر فالسنة أن يقف اإلمام أمامهم متوسطا
الصف.
ضي هللاُ عنـهُ قال :صلَّـيتُ أنا وي ِتـي ٌم ِفـي بـيتِنا ،خلف
عن أن ِس ب ِن مالِكٍ ر ِ
سلـي ٍـم خلفنا .متفق عليه(.)4
النَّبِـي ِ ﷺ ،و ِأمي أ ُّم ُ
( )1أخرجه مسلم برقم (.)432
( )2أخرجه مسلم برقم (.)605
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)726واللفظ له ،ومسلم برقم (.)763
( )4متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)727واللفظ له ،ومسلم برقم (.)658

This file was downloaded from QuranicThought.com

506

كتاب الصالة
المصلين

أحكام

 -3إذا صلى الرجل خلف الصف فإن صالته ال تصح إال في حال العجز عن
المصافة.
 -4إذا صلت المرأة مع الرجل وقفت خلفه ،وإذا صلت مع الرجال خلف
اإلمام تقف خلف صف الرجال.
 -5إذا صلى اإلمام بالرجال والنساء فالسنة أن يكون الرجال خلف اإلمام،
والنساء

خلف الرجال ،وتكون صفوفهن كصفوف الرجال ،وخير

صفوفهن آخرها وأبعدها عن الرجال ،فإن كان بينهن وبين الرجال
حاجز فخير صفوفهن أولها كالرجال.
 -6إذا صلت النساء جماعة وحدهن فالسنة أن تقف إمامتهن وسطهن ,وال
تتقدم عليهن ،وخير صفوفهن هنا أولها ،وشرها آخرها كالرجال،
ويشرع فيها ما يشرع في صفوف الرجال من تسوية الصفوف ،وسد
الفرج ،وإكمال الصف األول فاألول.
 -7يصح أن يقف المأمومون عند الضرورة خلف اإلمام ،ويمين اإلمام،
ويسار اإلمام وعن جانبيه ،وقدامه.

 حكم الصالة خلف الصف:
 -1صالة الرجل الواحد خلف الصف ال تصح إال لضرورة ،كأن لم يجد
مكانا في الصف فيصلي خلف الصف ،وال يجذب أحدا ممن في الصف.
 -2صالة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت خلف اإلمام ،أو
خلف الرجال ،وإن كانت مع جماعة نساء فقط فال تصح صالتها خلف
الصف إال لضرورة كالرجل.
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 تقديم أهل العلم والفضل إذا تأخر اإلمام:
ضي هللاُ عنـهُ َّ
سول ا ٬ﷺ ذهب إلـى
أن ر ُ
عن سه ِل ب ِن سع ٍد السَّا ِعدِي ِ ر ِ
صالةُ ،فجاء ال ُمؤذ ُِن
ب ِنـي عم ِرو اب ِن عوفٍ ِلـيُص ِلـح بـينـ ُهـم ،فحان ِ
ت ال َّ
اس فأقِيم؟ قال :نعم ،فصلَّـى أبُو بك ٍر،
إلـى أبِـي بك ٍر ،فقال :أت ُص ِلـي ِللنَّ ِ
صالةِ ،فتـخلَّ
حتَّـى وقف فِـي
اس فِـي ال َّ
فجاء ر ُ
سو ُل ا ٬ﷺ والنَّ ُ
اس ،وكان أبُو بك ٍر ال يلت ِفتُ فِـي صالتِـ ِه ،فلـ َّما أكثر
ص ِ
ال َّ
ف ،فصفَّق النَّ ُ
أن
سول ا ٬ﷺ ،فأشار إلـيـ ِه ر ُ
اس الت َّص ِفـيق التفت ،فرأى ر ُ
النَّ ُ
سو ُل ا ٬ﷺِ :
ام ُكث مكانك .فرفع أبُو بك ٍر رضي هللاُ عنهُ يديـ ِه ،فح ِـمد هللا علـى ما
سو ُل ا ٬ﷺ ِمن ذ ِلك ،ث ُ َّم استأخر أبُو بك ٍر حتَّـى استوى فِـي
أمرهُ بِـ ِه ر ُ
ف .متفق عليه(.)1
ص ِ
ال َّ

 متى ينفرد المأموم عن اإلمام:
للمأموم أن ينفرد عن اإلمام فيما يلي:
إذا أطال اإلمام إطالة خارجة عن السنة ،أو إذا أسرع اإلمام في صالته،
انفصل عن اإلمام وأتم صالته.
وإذا طرأ على المأموم عذر من احتباس بول ،أو غائط ،أو ريح ونحو
ذلك ،فيقطع صالته ،ثم يتوضأ ويستأنف صالته.

 ماذا يفعل المصلون إذا قام اإلمام إلى ركعة زائدة:
إذا قام اإلمام إلى ركعة زائدة ،فال يتابعه من خلفه ،بل يُسبِحون
وينتظرونه جلوسا حتى يسلم بهم ،ومن قام عالما بطلت صالته.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)684واللفظ له ،ومسلم برقم (.)421
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 ماذا يفعل المأموم إذا سها اإلمام:
إذا سها اإلمام في صالته فأوقع شيئا في غير محله سبَّح الرجال ،وصفَّق
النساء.
ضي هللاُ عنهُ ع ِن النَّ ِبـي ِ ﷺ قال« :التَّس ِبـي ُح ِل ِلرجا ِل،
عن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
اء» .متفق عليه(.)1
والتَّص ِفـي ُق ِللنِس ِ

َ م ْن يرد على اإلمام إذا أخطأ في القراءة:
يرد على اإلمام إذا أخطأ أو نسي في القراءة في الصالة الحافظ ،وال
ينبغي التشويش على اإلمام بكثرة األصوات.

 أحوال اقتداء المأموم باإلمام:
 -1يصح اقتداء المأموم باإلمام في المسجد وإن لم يره ،أو لم ير من وراءه
إذا سمع التكبير ،ويصح اقتداء من هو خارج المسجد إذا اتصلت
الصفوف ،وإن لم تتصل الصفوف فال بد أن يرى بعض المأمومين ،أو
يسمع صوت اإلمام ،وال يمنع الفاصل من طريق ونحوه إذا أمكن
االقتداء.
 -2يصح اقتداء من يؤدي صالة الفريضة بمن يؤدي صالة نفل ،كمن يصلي
العشاء خلف من يصلي التراويح.
ضي هللاُ عنـ ُهـما َّ
أن ُمعاذ بن جب ٍل كان يُص ِلـي مع
عن جا ِب ِر ب ِن عبدِا ٬ر ِ
اآلخرة ،ث ُ َّم يـر ِج ُع ِإلـى قو ِم ِه فـيُص ِلـي ِبـ ِهـم ِتلك
سو ِل ا ٬ﷺ ال ِعشاء ِ
ر ُ

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1203واللفظ له ،ومسلم برقم (.)422
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صالة .متفق عليه(.)1
ال َّ
 -3يصح اقتداء من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة ،كمن يصلي مع من
فاتته الفريضة ليحصل له أجر الجماعة.

 حكم اختالف النية بين اإلمام والمأموم:
يجوز اختالف النية بين اإلمام والمأموم في الصالة ،وال يجوز
االختالف في األفعال.
فيصح ائتمام مفترض بمتنفل ،ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر،
ومن يصلي العشاء ،أو المغرب بمن يصلي التراويح ،فإذا سلم اإلمام من
الركعتين أكمل الصالة ،ويجوز أن يصلي العصر خلف من يصلي
المغرب ،فإذا سلم اإلمام قام وجاء بركعة ،ثم تشهد وسلم.
ويجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ،فإذا قام اإلمام إلى
الرابعة جلس وانتظر اإلمام ليسلم معه ،وإن شاء تشهد وسلم.
فاختالف النية بين صالة اإلمام وصالة المأموم ال يضر.
أما إذا اختلفت األفعال فهذا ينقسم إلى ثالثة أقسام:
 -1أن تتفق الصالتان في األفعال كالظهر والعصر ،فهنا ال يضر اختالف
النية ،وال يضر اختالف االسم.
 -2أن تختلف الصالتان في األفعال اختالفا يسيرا كمن يصلي المغرب خلف
من يصلي العشاء ،فهذا ال يضر.
 -3أن تختلف األفعال اختالفا كثيرا كمن يصلي الفجر خلف من يصلي
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)700ومسلم برقم ( ،)465واللفظ له.
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الكسوف ،فهذا ال يصح.

 متى يدخل المسبوق في الصالة:
 -1السنة أن يدخل المسبوق في الصالة مع اإلمام على أي حال كان عليها
من القيام ،أو الركوع ،أو السجود أو غير ذلك.
 -2إذا دخل المسبوق واإلمام راكع ،كبر واحدة لإلحرام ،وواحدة للركوع،
فإن لم يمكنه كبر واحدة لإلحرام والركوع ،أما إن دخل وهو ساجد فيكبر
تكبيرة اإلحرام ،ثم يستفتح ،ثم يكبر ويسجد.
ضي هللاُ عنـهَُّ ،
سول ا ٬ﷺ قالِ « :إذا ث ُ ِوب
أن ر ُ
عن أبِـي هُريـرة ر ِ
س ِكينةُ ،فما أدركتُـم
صالةِ فال تأتُوها وأنتُـم تسعون ،وأتُوها وعلـي ُك ُم ال َّ
ِلل َّ
صال ِة فـ ُهو ِفـي
فصلَّوا ،وما فات ُكم فأ ِتـ ُّموا ،فإِ َّن أحد ُكم ِإذا كان يع ِمدُ ِإلـى ال َّ
صالةٍ» .متفق عليه(.)1

 أول صالة المسبوق:
إذا فات المصلي أول الصالة فما أدركه مع اإلمام هو أول صالته ،وبعد
السالم يتم ما فاته من الصالة.

 صفة قضاء المأموم ما فاته من الصالة:
 -1من أدرك مع اإلمام ركعة من الظهر ،أو العصر ،أو العشاء ،وجب عليه
بعد سالم اإلمام قضاء الثالث ركعات ،وما أدركه مع اإلمام هو أول
صالته ،فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة ،ثم يجلس للتشهد األول،
ثم يأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط ،ثم يجلس للتشهد األخير ،ثم
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)636ومسلم برقم ( ،)602واللفظ له.
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يسلم.
ومن أدرك معه ركعتين قام بعد السالم وجاء بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة
فقط ،وإن أدرك معه ثالث ركعات قام بعد السالم وجاء بواحدة.
 -2من أدرك مع اإلمام ركعة من المغرب قام بعد سالم اإلمام وجاء بركعة
يقرأ فيها الفاتحة وسورة ،ثم يجلس للتشهد األول ،ثم يقوم ويأتي بركعة
يقرأ فيها الفاتحة ،ثم يجلس للتشهد األخير ،ثم يسلم.
وإن أدرك معه ركعتين قام بعد سالم اإلمام وجاء بركعة يقرأ فيها
الفاتحة فقط ،ثم يجلس للتشهد األخير ،ثم يسلم.
 -3من أدرك مع اإلمام ركعة من الفجر أو الجمعة قام بعد سالم اإلمام وجاء
بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة ،ثم يجلس للتشهد ،ثم يسلم ،وإن أدرك
معه في الجمعة أقل من ركعة دخل معه وأتمها ظهرا أربعا.
 -4إذا أدرك مع اإلمام أقل من ركعة كما لو جاء وهو في التشهد األخير،
فهنا يدخل معه ،ويتم صالته إذا سلم اإلمام كما سبق.

 ما يشرع للمأموم فعله:
 -1إذا سها اإلمام في الصالة وسبح الناس ولم يعرف ،فيكلمه أحد المأمومين
بكالم يفهمه.
 -2يشرع للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها اإلمام.
 -3المأموم إذا لم يسمع قراءة اإلمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها وال
يسكت.
 -4إذا كان اإلمام ال يتم الصالة ،أو يُـرمى ببدعة ،أو يعلن بفجور ،فال بأس
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بتخطيه إلى غيره إن لم يقبل النصيحة ،والصالة في مسجد آخر.
ِ
 -5إذا حضر اثنان في المسجد ،وليس في الصف إال فرجة تسع لواحد،
فالواجب إكمال الصف ،ولو صلى أحدهما وحده خلف الصف.

 حكم الصالة خلف من يستغيث بغير هللا:
من يدعو غير هللا ،أو يستغيث بغير هللا ،أو يذبح لغير هللا ،أو يدعو أهل
القبور ،فال تجوز الصالة خلفه؛ ألنه كافر ،وصالته باطلة.
(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)

[المؤمنون.]117:
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 -3أحكام المنفرد
 حكم صالة المنفرد:
الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة في المسجد
جماعة.
فإن كان وحده ،أو معذورا بمرض أو سفر ،ولم يجد من يصلي معه،
فيصلي الصلوات منفردا.
سول ا ٬ﷺ يقُو ُل:
عقبة ب ِن ع ِ
 - 1عن ُ
ضي هللاُ عنـهُ قال :س ِمعتُ ر ُ
ام ٍر ر ِ
صال ِة
«يعج ُ
ب ربُّ ُكم ِمن را ِعي غن ٍم ِفـي رأ ِس ش ِظيَّ ٍة بجب ٍل يُؤذ ُِن بال َّ
ويُص ِلـي ،فـيقُو ُل هللاُ ع َّز وج َّل :ان ُ
ظ ُروا إِلـى عبدِي هذا يُؤذ ُِن ويُ ِقي ُم
اف ِم ِنـي قد غفرتُ ِلعبدِي وأدخلتُـهُ الجنَّة» .أخرجه أبو داود
ال َّ
صالة يـخ ُ
والنسائي(.)1
ضي هللاُ عنـ ُهـما َّ
سول ا ٬ﷺ قال« :صالة ُ الجـماع ِة
 -2وع ِن اب ِن ُ
أن ر ُ
عمر ر ِ
أفض ُل ِمن صال ِة الف ِذ ِبسب ٍع و ِعش ِرين درجة» .متفق عليه(.)2

 أين يصلي المنفرد:
السنة أن يذهب الرجل إلى المسجد إن كان موجودا وقدر ،فيؤذن ويقيم
ويصلي ،وذلك ليحصل له أجر الذهاب إلى المسجد.
فإن لم يقدر ،أو لم يوجد مسجد ،صلى حيث كان :في المنزل ،أو السوق،
أو الصحراء أو غير ذلك.
( )1صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ,)1203وهذا لفظه ،والنسائي برقم (.)666
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)645ومسلم برقم ( ،)650واللفظ له.
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سو ُل ا ٬ﷺ« :من تط َّهر فِـي
ضي هللاُ عنـهُ قال :قال ر ُ
 -1عن أبِـي هُريـرة ر ِ
بـيتِـ ِه ث ُ َّم مشى ِإلـى بـي ٍ
ض ا،٬
ت ِمن بُـيُو ِ
ضي ف ِريضة ِمن فرائِ ِ
ت اِ ،٬لـيق ِ
كانت خطوتاهُ ِإحداهُـما تـ ُح ُّ
ط خ ِطيئة ،واألخرى تـرف ُع درجة».

أخرجه

مسلم(.)1
ضي هللاُ عنـهُ ع ِن النَّ ِبـي ِ ﷺ قال« :من غدا إلـى
 -2وعن أ ِبـي هُريـرة ر ِ
المس ِج ِد وراح ،أعدَّ هللاُ لـهُ نُ ُزلـهُ ِمن الجنَّ ِةُ ،كلَّـما غدا أو راح» .متفق
عليه(.)2

 حكم تغيير المنفرد نيته إلى إمام:
إذا صلى المسلم منفردا ثم جاء وصف معه أحد ،فيجوز له تحويل نيته
من منفرد إلى إمام.
ضي هللاُ عنـهُ قالِ :ب ُّ
ي ﷺ
ع ِن اب ِن عب ٍ
َّاس ر ِ
ت ِعند خالتِـي ،فقام النَّبِـ ُّ
ارهِ ،فأخذ بِرأ ِسي،
يُص ِلـي ِمن اللَّـي ِل ،فقُمتُ أص ِلـي معهُ ،فقُمتُ عن يس ِ
فأقامنِـي عن ي ِـمينِـ ِه .متفق عليه(.)3

 حكم تغيير المنفرد نيته من فرض إلى نفل:
إذا كان المسلم يصلي الفريضة منفردا ،ثم قامت جماعة تصلي،
فاألفضل أن يقلب نيته من فرض إلى نفل ،ويتمها خفيفة ،ويدخل مع
تلك الجماعة؛ لتحصل له فضيلة الجماعة.

 حكم جهر المنفرد بالقراءة في الجهرية:
( )1أخرجه مسلم برقم (.)666
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)662واللفظ له ،ومسلم برقم (.)669
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)699واللفظ له ،ومسلم برقم (.)763
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إذا صلى المنفرد وحده صالة المغرب أو العشاء أو الفجر فعل األصلح
لقلبه ،وهو مخير :إن شاء جهر بالقراءة ما لم يؤذ أحدا كنائم ومريض،
أو تكون المرأة بحضرة أجانب ،وإن شاء لم يجهر ،وكذا من فاته أول
الصالة الجهرية ،واألولى عدم الجهر؛ ألن الجهر إلمام الجماعة الذي
يسمعه من خلفه.
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