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 وصلى ا على ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديْب وسلم تسليماً اغبمد  رب العاؼبْب، 

اغبمد  األعلم حيث هبعل رسالتو، ولو اؼبّن والفضل ُب التوفيق لوالية خلفائو ُب أرضو، بل 
 .هديْبسادهتم أصبعْب، أعِب ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼب

الذين أذىب ا عنهم الرجس وطهرىم تطهّباً، أقف حائرًا ُب ألنو من آؿ ؿبمد اؼبصطفْب 
التقدًن ألحكاـ ا الٍب أوضحها روحي فداه، وما أذىلِب ىو شدة رضبتو بالناس، أنصاره وغّبىم 

يعلن من طالب اغبق بل كل الناس، ؼبا يكوف نّبو توضيح شرع ا ؽبم ُب ذات الوقت الذي 
 .اؼبخالفوف حرهبم عليو، ونعلن كبن تقصّبنا الفظيع ُب حقو

والغصن  إنو أضبد اغبسن اإلماـ اجملهوؿ والقائم اؼبأموؿ، والربعم الطاىرة من دوحة ؿبمد 
 اً فقهي اً كتاب تكتب أف اآلف اؼبهم): -رغم كل الذي يعانيو  -اؼبورؽ من شجرتو الطيبة، يقوؿ 

 مسائل ىناؾ أف وجدت ، وإذالكم بينتها الٍب الفقهية اؼبسائل كل فيو ،الناس كل يفهمو اً مبسط
 . (أيضاً  تسأؿ أف يبكنك فيها تسأؿ أف ربتاج

لعلو يليب بعض الغرض  Xاستجابة لطلبو ( حبلقتو اؼبتعلقة بالصالة)فكاف ىذا الكتاب 
وىو عبارة عن حوار ُب أحكاـ الدين اغبنيف اؼبتعلقة بالصالة، مستقاة من كتاب . بإذف ا تعاىل

الٍب أجاب " الصالة/ األجوبة الفقهية "، و(عليو السالـ)لإلماـ أضبد اغبسن " شرائع اإلسالـ"
X  ًعليها أخّبا. 

 أما ؼباذا طريقة اغبوار أو السؤاؿ واعبواب ؟

عدـ اليسر ُب فهم عبارة الشرائع، أو صعوبة اغبصوؿ على جواٍب ما  -ردبا  -يرى البعض 
طوياًل ويضم أكثر من فرع، كما أّف توزّع مسائل الصالة اآلف على   النصيريده فيما لو كاف 

والذي يستدعي البحث فيهما معًا عند إرادة حكٍم  -( الشرائع واألجوبة الفقهية)كتابْب، أعِب 
قد يسبب عدـ يسر للمؤمنْب أيضاً، فكاف بياف األحكاـ الشرعية ىنا على شكل حوار  -ما 

 .  وأجاب عليو Xيتضمن سؤاؿ وجواب لكل ما بينو اإلماـ 
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؛ خوفًا من ىجراف "الشرائع"وىو حوار قصدت بو عدـ االبتعاد بالقارئ كثّبًا عن عبارة 
مت بتفكيك عبارة الشرائع، وتشقيق الكتاب الشريف، كما أين مل أنسخها كما ىي، وإمبا ق

، وإبداؿ كذلك، ووضع بعض الَبقيم  أحياناً  اؼبسائل الواردة فيها، وإفراد الفروع، والتقدًن والتأخّب
بعض األلفاظ دبا يرادفها أو يوضحها فبا يسهل فهمو بإذف ا، أو ال أقل يقلل من نسبة عدـ 

وسطاً حبيث ييسِّر قراءة ىذا اغبوار فهم عبارة أف أجعلها عبارة  -بفضل ا  -وسعيت . الوضوح
 .إف شاء ا تعاىل ولو بنسبٍة ما" الشرائع"

وأسأؿ ا سبحانو أف يوفق عباده اؼبؤمنْب للعمل دبا يريده من شريعتو الٍب أوضحها وليو 
، وأف يهدي من ضل الطريق من خلقو  .وحجتو اؼبظلـو

عاؼبْب، وصلى ا على ؿبمد وآلو الطاىرين واغبمد  رب ال. اللهم عفوؾ عفوؾ عفوؾ
 .األئمة واؼبهديْب وسلم تسليماً كثّباً 

 
 ٕٖٗٔغرّة صبادي األوىل 
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 عبد أبو يل قاؿ: قاؿ عيسى بن ضباد عن أبيو، عن إبراىيم، بن علي): الكليِب، عنأخرج 
 ُب حريز كتاب أحفظ أنا سيدي يا فقلت: قاؿ تصلي؟ أف ربسن ضباد يا: يوماً  X ا

 فاستفتحت القبلة إىل متوجهاً  يديو بْب فقمت: قاؿ .فصل قم ضباد، يا عليك ال: فقاؿ ،الصالة
 عليو يأٌب منكم بالرجل أقبح ما تصلي أف ربسن ال ضباد يا: فقاؿ وسجدت، فركعت الصالة
 نفسي ُب فأصابِب ضباد: قاؿ تامة، حبدودىا واحدة صالة يقيم فال سنة سبعوف أو سنة ستوف
  .الصالة فعلمِب فداؾ جعلت: فقلت. الذؿ

 أصابعو ضم قد فخذيو، على صبيعاً  يديو فأرسل منتصباً  القبلة مستقبل X ا عبد أبو فقاـ
 صبيعاً  رجليو بأصابع واستقبل منفرجات أصابع ثالث قدر بينهما كاف حٌب قدميو بْب بوقرّ 

 ٍب "أحد ا ىو قل"و بَبتيل اغبمد قرأ ٍب "أكرب ا": خبشوع وقاؿ القبلة عن وبرفهما مل القبلة
 ركع ٍب قائم وىو. "أكرب ا": وقاؿ وجهو حياؿ يديو رفع ٍب قائم وىو يتنفس ما بقدر ىنية صرب
 قطرة عليو صب لو حٌب ظهره استوى حٌب خلفو إىل ركبتيو وردّ  منفرجات ركبتيو من كفيو ومأل
: فقاؿ بَبتيل ثالثاً  حسبّ  ٍب عينيو وغمض عنقو ومد ظهره الستواء تزؿ مل دىن أو ماء من

 ؼبن ا ظبع": قاؿ القياـ من استمكن فلما قائماً  استوى ٍب. "وحبمده العظيم ريب سبحاف"
 بْب األصابع مضمومٍب كفيو وبسط سجد ٍب وجهو حياؿ يديو ورفع قائم وىو كرب ٍب. "ضبده
 من شيئاً  يضع ومل مرات ثالث "وحبمده األعلى ريب سبحاف": فقاؿ وجهو حياؿ ركبتيو يدي

 واعببهة الرجلْب إهبامي وأنامل والركبتْب الكفْب أعظم شبانية على وسجد منو يءش على جسده
 اؼبساجد وأف: "فقاؿ كتابو ُب ا ذكرىا الٍب وىي عليها يسجد فرض منها سبعة: وقاؿ واألنف

 األرض على األنف ووضع واالهباماف والركبتاف والكفاف اعببهة وىي" أحداً  ا مع تدعوا فال 
 األيسر فخذه على قعد ٍب. "أكرب ا": قاؿ جالساً  استوى فلما السجود من رأسو رفع ٍب سنة،
 كرب ٍب. "إليو وأتوب ريب ا أستغفر": وقاؿ األيسر قدمو بطن على األيبن قدمو ظاىر وضع وقد
 يءش على بدنو من شيئاً  يضع ومل األوىل ُب قاؿ كما وقاؿ الثانية السجدة وسجد جالس وىو
 ويداه ىذا على ركعتْب فصلى األرض على ذراعيو يضع ومل ؾبنحاً  وكاف سجود وال ركوع ُب منو

 (صلِّ  ىكذا ضباد يا: فقاؿ. سلم التشهد من فرغ فلما التشهد ُب جالس وىو األصابع مضمومتا
 .ٛح ٖٔٔص ٖج: الكاُب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الصالة
 أف غّب منها يطرح الصالة ُب سهو كل): يقوؿ X جعفر أبا ظبعت: قاؿ ،بصّب أيب عن

 الصالة إف سواىا، ما قبل قبلت فإف الصالة العبد بو وباسب ما أوؿ إف بالنوافل، يتم تعاىل ا
 ،ا حفظك حفظتِب: تقوؿ مشرقة بيضاء وىي صاحبها إىل رجعت وقتها أوؿ ُب ارتفعت إذا

 ضيعتِب: تقوؿ مظلمة سوداء وىي صاحبها إىل رجعت حدودىا بغّب وقتها غّب ُب ارتفعت وإذا
 .ٗح ٕٛٙص ٖج: الكاُب (ا ضيعك

 :والكالـ ُب الصالة يكوف ضمن حبوث رئيسية شبانية، وىي كالتايل

 .مقدمات الصالة -ٔ

 .أفعاؿ الصالة -ٕ

 .قواطع الصالة -ٖ

 .(ونوافلها غّب اليومية)بقية الصلوات  -ٗ

 .اػبلل الواقع ُب الصالة -٘

 .قضاء الصلوات -ٙ

 .صالة اعبماعة -ٚ

 .صالة اػبوؼ واؼبطاردة -ٛ

 .صالة اؼبسافر -ٜ

 .وإليكم البحوث تباعاً واألحكاـ اؼبتعلقة هبا بإذف ا تعاىل

* * * 
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 (مكدمات الصالة)
قبل بياف واجبات الصالة وأفعاؽبا، نقف على اؼبقدمات الٍب ينبغي على اؼبكلف معرفتها قبل 

 : مقدمات سبع الشروع ُب صالتو، وىي

ما  .ٙ. مكاف اؼبصلي .٘. لباس اؼبصلي .ٗ. القبلة .ٖ. اؼبواقيت .ٕ. أعداد الصالة .ٔ
 .األذاف واإلقامة .ٚ. يسجد عليو

 :أعداد الصالة. 3
 الواجبة ؟ الصلواتكم ىو عدد / س

 : وىي ،الواجب منها تسع صلوات/ ج

  .صالة اليـو والليلة -ٔ

  .اعبمعةصالة  -ٕ

  (.الفطر واألضحى) العيدينصالة  -ٖ

  (.القمركسوؼ الشمس أو خسوؼ   أي) الكسوؼصالة  -ٗ

  (.وىي معروفة) الزلزلةصالة  -٘

  (.بقية اآليات السماوية اؼبخيفة غّب الكسوؼ والزلزلة كالريح اؼبظلمة) اآلياتصالة  -ٙ

  .الطواؼصالة  -ٚ

  .األمواتصالة  -ٛ

 . ما يلتزمو اإلنساف بنذر وشبهو -ٜ

 عدا ذلك من بقية الصلوات ما ىو حكمو ؟وما / س
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 .يكوف مستحباً / ج

 وصالة اليـو والليلة ما ىي ؟/ س

والظهر أربع ركعات، الصبح ركعتاف،  ؛سبع عشرة ركعة ُب اغبضر: طبس صلوات، وىي/ ج
 . والعشاء أربع ركعات، ركعات واؼبغرب ثالثومثلها العصر، 

 وىل تبقى ُب السفر كذلك ؟/ س

 .، فتكوف إحدى عشرة ركعةيسقط من الصلوات الرباعية ُب السفر ركعتافال، بل / ج

 وىل للصلوات اليومية نوافل ؟/ س

قبل الظهر شباف، وقبل العصر شباف أيضاً، وبعد اؼبغرب : نعم، ُب اغبضر أربع وثالثوف ركعة/ ج
وركعتاف أربع، وبعد العشاء ركعتاف من جلوس تعداف بركعة، وإحدى عشرة ركعة صالة الليل، 

 .للفجر قبل الفرض

 أعِب ُب الصالة اليومية ونوافلها ؟ ؛فكم يكوف ؾبموع الركعات كلها ُب اليـو/ س

إحدى وطبسوف ركعة، وىي عالمة من عالمات اؼبؤمن، قاؿ اإلماـ أبو ؿبمد اغبسن / ج
 والتختم األربعْب، وزيارة وطبسْب، إحدى صالة: طبس اؼبؤمن عالمات): Xالعسكري 

 .ٛٚٗص ٗٔج(: آؿ البيت)وسائل الشيعة  (الرحيم الرضباف ا ببسم واعبهر اعببْب، وتعفّب باليمْب،

 ُب السفر ؟ النافلةوىل يسقط شيء من / س

 .نعم، تسقط نوافل الظهر والعصر دوف ما سواىا/ ج

 ُب السفر ؟( الوتّبة)وىل تسقط نافلة العشاء اؼبسماة بػ / س

 .ال تسقط/ ج

 ُتصلى النافلة ؟وكيف / س
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صلى ركعتْب بتشهد وتسليم بعدنبا، إال اؼبنصوص على أهنا أكثر من اثنتْب النوافل كلها تُ / ج
 .بسالـ، أو أقل من اثنتْب كصالة الوتر وصالة األعرايب

 ىل يبكن بياف كيفية صالة نافلة الظهر مثالً ؟: وللتوضيح أكثر/ س

تْب بتشهد وتسليم بعدنبا كصالة الصبح، صلى ركعتْب ركعنعم، ىي شباف ركعات، وتُ / ج
 .يفعل ذلك أربع مرات فتكوف شبانية، وىكذا ُب بقية النوافل كٌل حبسبو اؼبقرر شرعاً 

( آخر ركعة من صالة الليل)من النوافل اؼبنصوص على أهنا أقل من اثنتْب صالة الوتر / س
 وىي واضحة، ولكن صالة األعرايب كيف تؤدى ؟

 ،ا رسوؿ يا وأمي أنت بأيب: فقاؿ  ا رسوؿ إىل األعراب من رجل أتى أنو) :روي/ ج
 فيو عمل على فدلِب صبعة، كل ُب نأتيك أف نقدر وال اؼبدينة، من بعيداً  البادية ىذه ُب نكوف إنا

 النهار، ارتفاع كاف إذا:  ا رسوؿ فقاؿ بو، خربهتم أىلي إىل مضيت إذا اعبمعة صالة فضل
 الثانية ُب وتقرأ مرات، سبع "الفلق برب أعوذ قل"و مرة، اغبمد ركعة أوؿ ُب تقرأ ركعتْب، فصل
 قم ٍب مرات، سبع الكرسي آية فاقرأ سلمت فإذا مرات، سبع "الناس برب أعوذ قل"و مرة، اغبمد
 "والفتح ا نصر جاء إذا"و مرة، اغبمد منها ركعة كل ُب واقرأ ،تْببتسليم ركعات شباف فصل
 العرش رب سبحاف": فقل صالتك من فرغت فإذا. مرة وعشرين طبساً  "أحد ا ىو قل"و مرة،

 من ما بالنبوة، اصطفاين الذي فو ،مرة سبعْب "العظيم العلي با إال قوة وال حوؿ وال الكرًن،
 من يقـو وال اعبنة لو ضامن أنا إال أقوؿ كما اعبمعة يـو الصالة ىذه يصلي مؤمنة وال مؤمن
 . ٜٖٙص ٚج(: آؿ البيت)وسائل الشيعة ( ذنوهبما وألبويو ذنوبو لو يغفر حٌب مقامو

 :وىناؾ أسئلة تتعلق بالنوافل أيضاً، منها

 هبوز ُب النوافل قراءة سورة اغبمد فقط ؟ىل / س

 .نعم هبوز/ ج

فإف األذاف واإلقامة والتكبّبات السبع واجبة ُب الفريضة، ولكن ُب النافلة  ( كما سيأٌب)/ س
 ؟ كيف
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ويستحب فيها التكبّبات الست بعد تكبّبة  ،إقامة ف والاصالة النافلة ليس فيها أذ/ ج
، خبالؼ الفريضة فإّف ما ذكر كما يستحب فيها التكبّب للركوع والسجود وللرفع منو  ،اإلحراـ

 .واجب فيها، كما سيتضح ُب واجبات الصالة

أو بقية النوافل على ركعتْب فقط،  وىل هبوز أف يقتصر اؼبصلي ُب نافلة الظهر أو العصر / س
 كما ىل يصح االكتفاء بالشفع والوتر ُب صالة الليل ؟

 .نعم هبوز/ ج

 وىل ىناؾ صلوات مستحبة أخرى غّب ما تقدـ ذكره ؟/ س

 نت صالة اؼبعصومْب نعم، وىي كثّبة موضحة ُب كتب األدعية والزيارات الٍب بي  / ج
 . وبعض شيعتهم

  .ناشئة الليلالغنية و ونبا صالة  Xوىنا أنبو إىل صالتْب أكد عليهما اإلماـ أضبد اغبسن 

 ؟تصلى صالة الغنية وناشئة الليل وكيف / س

واألفضل أف تكوف بعد  ،كل يـو مرة  ًا،يوم أربعْبمرة ُب  (ٓٗ)فتؤدى : أما صالة الغنية/ ج
ُقِل الل ُهم  َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤٌب ﴿ :الفاربة وعشر مرات: ُب كل ركعة ، يقرأوىي ركعتاف ،الفرض

ُر  ِإن َك َعَلى ُكلِّ اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك فب ْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذؿُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ اػْبَيػْ
ُر الر اضِبِْبَ ﴿: م يقوؿ عشراً ، فإذا سلّ ﴾َشْيٍء َقِديرٌ  : وعشر مرات ،﴾َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيػْ

َربِّ اْغِفْر يل َوَىْب يل ﴿: ، ٍب يسجد ويقوؿ(اللهم صل على ؿبمد وآؿ ؿبمد وسلم تسليماً )
 .﴾ُمْلكاً ال يَػْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن بَػْعِدي ِإن َك أَْنَت اْلَوى ابُ 

سورة الفاربة ٍب اآليات العشر  األوىلي ركعتاف بعد اؼبغرب، يقرأ ُب فه: وأما صالة ناشئة الليل
َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِو ُىدًى لِْلُمت ِقَْب * امل * ِبْسِم الل ِو الر ضْبَِن الر ِحيِم ﴿ :األوىل من سورة البقرة

َوال ِذيَن يُػْؤِمُنوَف دبَا أُْنزَِؿ ِإلَْيَك َوَما * ا َرَزقْػَناُىْم يُػْنِفُقوَف ال ِذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَف الص الَة َوفب  * 
ْم َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف * أُْنزَِؿ ِمْن قَػْبِلَك َوبِاآْلِخرَِة ُىْم يُوِقُنوَف  ِإف  * أُولَِئَك َعَلى ُىدًى ِمْن َرهبِِّ

ـْ ملَْ تُػْنِذْرُىْم ال يُػْؤِمُنوَف ال ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَ  َخَتَم الل ُو َعَلى قُػُلوهِبِْم َوَعَلى ظَبِْعِهْم * أَْنَذْرتَػُهْم َأ
َوِمَن الن اِس َمْن يَػُقوُؿ آَمن ا بِالل ِو َوبِاْليَػْوـِ اآْلِخِر َوَما ُىْم *َوَعَلى أَْبَصارِِىْم ِغَشاَوٌة َوؽَبُْم َعَذاٌب َعِظيٌم 
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ُب قُػُلوهِبِْم َمَرٌض * ىُبَاِدُعوَف الل َو َوال ِذيَن آَمُنوا َوَما ىَبَْدُعوَف ِإال  أَنْػُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَف * َْب دبُْؤِمنِ 
ال ِذي ِإف  رَب ُكُم الل ُو ﴿: آية السخرة يقرأٍب  ،﴾فَػزَاَدُىُم الل ُو َمَرضاً َوؽَبُْم َعَذاٌب أَلِيٌم دبَا َكانُوا َيْكِذبُوفَ 

َحِثيثاً َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض ُب ِست ِة أَي اـٍ ٍُب  اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش يُػْغِشي الل ْيَل النػ َهاَر َيْطُلُبُو 
اْدُعوا * اْلَعاَلِمَْب  َوالش ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـَ ُمَسخ رَاٍت بَِأْمرِِه َأال َلُو اػْبَْلُق َواأْلَْمُر تَػَباَرَؾ الل ُو َربُّ 

َوال تُػْفِسُدوا ُب اأْلَْرِض بَػْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفاً * َرب ُكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة ِإن ُو ال وبُِبُّ اْلُمْعَتِديَن 
َوِإؽَبُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد ﴿ :اآليات من سورة البقرة يقرأٍب  ،﴾َوَطَمعاً ِإف  َرضْبََت الل ِو َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنْبَ 

ِإف  ُب َخْلِق الس َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِؼ الل ْيِل َوالنػ َهاِر َواْلُفْلِك ال ٍِب * ال ِإَلَو ِإال  ُىَو الر ضْبَُن الر ِحيُم 
َفُع الن اَس َوَما أَنْػَزَؿ الل ُو ِمَن الس مَ  اِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا َوَبث  ذَبْرِي ُب اْلَبْحِر دبَا يَػنػْ

ِر بَػْْبَ الس َماِء َواأْلَْرِض آَلياٍت لَِقْوـٍ  ِفيَها ِمْن ُكلِّ َداب ٍة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالس َحاِب اْلُمَسخ 
 .مرة (٘ٔ) لتوحيدسورة ا يقرأٍب  ،﴾يَػْعِقُلوفَ 

الل ُو ال ِإَلَو ِإال  ُىَو اغبَْيُّ اْلَقيُّوـُ ال َتْأُخُذُه ﴿ :ٍب آية الكرسي ،سورة الفاربة يقرأالركعة الثانية وُب 
نَػُهَما َوَما رَبَْت الثػ َرى  َعامِلُ اْلَغْيِب َوالش َهاَدِة ِسَنٌة َوال نَػْوـٌ َلُو َما ُب الس َماَواِت َوَما ُب اأْلَْرِض َوَما بَػيػْ

َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال  بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما بَػْْبَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال وبُِيطُوَف  ُىَو الر ضْبَُن الر ِحيمُ 
اأْلَْرَض َوال يَػُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإال  دبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّو الس َماَواِت وَ 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالط اُغوِت َويُػْؤِمْن بِالل ِو فَػَقِد * اْلَعِظيُم  يِن َقْد تَػبَػْب  ال ِإْكرَاَه ُب الدِّ
ـَ ؽَبَا َوالل وُ  يٌع َعِليٌم  اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى ال اْنِفَصا الل ُو َويلُّ ال ِذيَن آَمُنوا ىُبْرُِجُهْم ِمَن * ظبَِ

أُولَِئَك  الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوال ِذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُىُم الط اُغوُت ىُبْرُِجونَػُهْم ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماتِ 
لِل ِو َما ُب الس َماَواِت َوَما ُب ﴿ :سورة البقرة قرأ آخريٍب  ،﴾َأْصَحاُب الن اِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ 

َمْن َيَشاُء  اأْلَْرِض َوِإْف تُػْبُدوا َما ُب أَنْػُفِسُكْم أَو زُبُْفوُه وُبَاِسْبُكْم ِبِو الل ُو فَػيَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُػَعذِّبُ 
دبَا أُْنزَِؿ ِإلَْيِو ِمْن َربِِّو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلٌّ آَمَن بِالل ِو َوَمالِئَكِتِو آَمَن الر ُسوُؿ * َوالل ُو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير 

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربػ َنا َوإِلَْيكَ  ال *  اْلَمِصُّب وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو ال نُػَفرُِّؽ بَػْْبَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِو َوقَالُوا ظبَِ
َها َما اْكَتَسَبْت َربػ َنا ال تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيَنا َأْو ُيَكلُِّف الل ُو نَػفْ  سًا ِإال  ُوْسَعَها ؽَبَا َما َكَسَبْت َوَعَليػْ

َنا ِإْصراً َكَما ضَبَْلَتُو َعَلى ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلَنا َربػ َنا َوال رُبَمِّْلنَ  َنا ِبِو ا َما ال طَاَقَة لَ َأْخطَْأنَا َربػ َنا َوال رَبِْمْل َعَليػْ
 توحيدسورة ال يقرأٍب  ،﴾َواْعُف َعن ا َواْغِفْر لََنا َواْرضَبَْنا أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِينَ 

 .مرة (٘ٔ)
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 ىل ناشئة الليل ذُبزي عن نافلة اؼبغرب ؟ و / س

 .شاء ايصلي نافلة اؼبغرب هبيئة ناشئة الليل فيحصل ثواب ناشئة الليل إف / ج

 ما ىو ؟( اليومية والنوافل)وتفصيل بقية الصلوات غّب / س

 .ُب موضعو فبا يأٌب إف شاء ا تعاىل كالً سنذكر تفصيل ذلك  / ج

* * * 

 :هىاقيج الصالة . 2
 انصرؼ فلما باؼبزدلفة X ا عبد أيب خلف صليت كنت): قاؿ ،تغلب بن أباف عن
 مواقيتهن على وحافظ حدودىن أقاـ من اؼبفروضات اػبمس الصلوات أباف يا: فقاؿ إيل التفت

 على وبافظ ومل حدودىن يقم مل ومن ،اعبنة بو يدخلو عهد عنده ولو القيامة يـو ا لقى
 .ٔح ٕٚٙص ٖج: الكاُب (لو غفر شاء وإف عذبو شاء إف لو عهد وال ا لقى مواقيتهن

 .نتعرؼ على مقادير األوقات وأحكامها من خالؿ األسئلة واألجوبة اؼبطروحة اآلفو 

x مقادير األوقات: 

 ما ىي توقيتات الصلوات اليومية ؟/ س

 :  ىو التايل ربديد األوقات/ ج

ما بْب زواؿ الشمس إىل غروهبا، وزبتص الظهر من أوؿ الوقت : وقت صالة الظهرين 
 .من آخره دبقدار أدائها، وما بينهما وقت مشَبؾ ؽبمادبقدار أدائها، وكذلك زبتص العصر 

 استتار أي)ظهراً، وغروب الشمس  ٕٔلو فرض أف الزواؿ ُب الساعة : وكمثاؿ للتوضيح
مساء، وكاف الوقت الذي يستغرقو أداء كل صالة طبسة دقائق، فوقت  ُٙب الساعة ( القرص

ظهرًا وقت ـبتص لصالة ( ٘ٓ:ٕٔ - ٕٔ) الساعة :صالة الظهر والعصر يكوف بالنحو التايل
، وأما الوقت الواقع وقت ـبتص لصالة العصر (مساء ٓٓ:ٙ - ٘٘:٘) :الظهر، كما أف الساعة

 .فهو مشَبؾ للظهر والعصر( ٘٘:٘ - ٘ٓ:ٕٔ)بْب 
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وإىل طلوع  ،ما بْب غروب الشمس إىل منتصف الليل للمختار: ووقت صالة العشاءين 
أولو دبقدار ثالث ركعات، وزبتص العشاء من آخر الوقت الفجر للمضطر، وزبتص اؼبغرب من 

 .  دبقدار أربع ركعات، وما بينهما وقت مشَبؾ ؽبما
إىل  -اؼبستطّب واؼبنتشر ُب األفق  -ما بْب طلوع الفجر الثاين : ووقت صالة الصبح 

 .طلوع الشمس

 ؟ وكيف يُعرؼ ومنتصف الليل مٌب يكوف/ س

بْب غروب الشمس وطلوع الفجر الصادؽ، أي منتصف الليل ىو منتصف الوقت / ج
 ٓٓ:ٙ)غروب الشمس ُب الساعة  فلو كاف .منتصف الوقت بْب وقٍب صالة اؼبغرب والفجر

، فمنتصف الليل يكوف الساعة (صباحاً  ٓٓ:٘)وطلوع الفجر الصادؽ ُب الساعة ( مساء
 (.مساء ٖٓ:ٔٔ)

الذي تَبتب عليو بعض ) وكيف يستطيع اؼبكلف أف يبيز بْب الفجر األوؿ والثاين/ س
 ؟( األحكاـ كمعرفة دخوؿ وقت صالة الفجر واإلمساؾ ُب الصياـ

؛ ألنو ُيصدؽ (الصادؽ)الفجر الثاين ىو اؼبنتشر ُب األفق واؼبتصل بو، ويسمى أيضًا بػ / ج
ناظره عن الصبح بعده، وأما الفجر األوؿ فليس كذلك وإمبا ىو صاعد ُب السماء وغّب متصل 

  .؛ ألّف الظلمة سرعاف ما تعود بعده(الكاذب)فق، ويسمى أيضاً بػ ومنتشر باأل

 عرفنا أّف الفجر الثاين يعلم بانتشاره ُب األفق، ولكن كيف يعلم الزواؿ والغروب ؟/ س

ىناؾ ظاًل لألشياء ويبدأ  من الواضح أفّ فيعلم الزواؿ بزيادة الظل بعد نقصانو، / ج
باالنتقاص كلما قرب الوقت من الظهر حٌب يصل مرحلة معينة ٍب يبدأ بالزيادة، فإذا حصل ذلك 

  .وأما الغروب فإنو يعلم باستتار قرص الشمس. دخل الزواؿ

 وىل هبب انتظار ذىاب اغبمرة اؼبشرقية للمباشرة بصالة اؼبغرب ؟/ س

غبصوؿ االطمئناف بسقوط القرص وحصوؿ  ؛رؽ أفضلانتظار ذىاب اغبمرة من اؼبش /ج
 .الغروب
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 وىل هبب انتظار ذىاب اغبمرة اؼبغربية ومن ٍب اإلتياف بصالة العشاء ؟/ س

 .األفضل تأخّبىا حٌب ذىاب اغبمرة اؼبغربية/ ج

 ؟ ما ىو أفضل أوقاهتا: وبالنسبة إىل صالة العصر/ س

الشمس حبسب طوؿ النهار وقصره، فإف األفضل تأخّبىا ساعة أو ساعتْب عن زواؿ / ج
 .طاؿ النهار فساعتْب وإف قصر فساعة

ماذا إذا مل يكن بوسع اؼبكلف معرفة الوقت ولكن ربديد ألوقات الصالة، ما تبّْب ىو / س
 وىو يعيش ُب بلداف غّب إسالمية يقصر فيها النهار جداً ؟ من خالؽبا

، أما الشمس ألنو عبارة عن غياب قرص ؛بالنسبة لوقت اؼبغرب يبكن سبييزه بسهولة/ ج
ومل يكن عنده جدوؿ ، (أي زيادة الظل بعد نقصانو) أعالهالزواؿ فإف عجز عن سبييزه كما مبْب 

وأما وقت الفجر  .فيعترب الزواؿ منتصف الوقت بْب الشروؽ والغروب ،حساب دققو ويعتمد عليو
فبها، وإال فهو  (ارة واالنتشار ُب األفقأي االستط)فإف كاف باإلمكاف ترقبو ومعرفتو من عالمتو 

درجة ربت األفق، وإف مل يبكن ىذا فهو قبل الشروؽ بساعة  ٜٔوبسب عندما تكوف الشمس 
 .دقيقة ٜٓونصف أي 

ىل اؼبكلف باػبيار بالعمل بأي (: الذي فيو ثالث ربديدات)وبالنسبة إىل وقت الفجر / س
 ربديد شاء ؟

وقت الفجر من خالؿ عالمة  معرفةالواجب ىو الَبتيب وليس التخيّب، دبعُب هبب أواًل / ج
ٍب الثالثة إف مل يعتمد العالمة الثانية،  يكن باإلمكاف معرفتو من خالؽباف مل إاالنتشار ُب األفق، ف

 .يكن باإلمكاف معرفة الفجر من خالؿ الثانية

درجة ربت األفق، كيف يبكن  ٜٔكوف الشمس ٍب إّف أحد طرؽ ربديد الفجر ىو أف ت/ س
 التعرؼ على ذلك ؟

 .باغبسابات الرياضية اؼبتوفرة غبركة الشمس واألرض/ ج

 ، فما ىو ؟وافلكاف ىذا ما يتعلق بوقت الصلوات اليومية، بقي وقت الن/ س
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، (شباف ركعات للظهر قبلها، وشباف للعصر قبلها أيضاً : وىي)صالة الظهرين نوافل لنبدأ ب/ ج
إىل ساعة وقتها : العصر ةمن حْب الزواؿ إىل نصف ساعة بعده، ونافل وقتها: الظهرفنافلة 

 .ونصف أو ساعتْب ونصف بعد الزواؿ حبسب طوؿ النهار

قت نافلة الظهر يبتد إىل ظهراً، فو  ٕٔلو كاف الزواؿ الساعة : ومثالو التوضيحي ىو ىذا
إف كاف النهار قصّباً، ( بعد الظهر ٖٓ:ٔ)، وأما وقت نافلة العصر فيمتد إىل (ٖٓ:ٕٔ)الساعة 

 . إف كاف النهار طويالً ( بعد الظهر ٖٓ:ٕ)وإىل 

 وماذا لو انتهى وقت النافلة وأراد الصالة، فهل يبدأ بالنافلة أـ بالفريضة ؟ / س

د تلّبس وأدى منها ولو ركعة واحدة زاحم هبا الفريضة ـبففة، إف خرج وقت النافلة وق/ ج
يكتفي بقراءة الفاربة أو الفاربة وسورة قصّبة معها  بأف أي يكمل صالة النافلة بشكل ـبفف)

وإف خرج الوقت ومل يكن صلى شيئًا من النافلة بدأ . ٍب يصلي الفريضة بعدىا( يطيل ُب قنوتو وال
 .بعدىا بالفريضة ٍب يأٌب بالنافلة

ىل هبوز يل اإلتياف بنوافل الظهر بعد مرور نصف : أكثر، لذا أقوؿ توضيحاً أحتاج / س
 ساعة من الزواؿ، وىل أكتفي هبا ُب ىذه اغبالة قضاًء أـ أداًء ؟

 .هبوز، ولكن األفضل أف يأٌب بالفريضة ٍب بالنافلة أداًء إذا مر بعد الزواؿ نصف ساعة/ ج

وإذا مر ساعة ونصف ُب الشتاء من بعد أداء صالة الظهر، ىل هبوز أف تصلى نوافل / س
 العصر قبل صالة العصر، وما ىي النية ىل تكوف أداًء أـ ماذا ؟ 

 . األفضل تقدًن الفريضة إذا مر وقت النافلة، وتصلى النافلة بعدىا أداء/ ج

 وىل هبوز تقدًن نافلة الظهر قبل الزواؿ ؟ / س

 هبوز تقديبها على الزواؿ إال يـو اعبمعة، فإنو هبوز تقديبها مع نافلة العصر على ال/ ج
نوافل  ة ركعةالزواؿ، ويزاد أربع ركعات أيضاً، فتصبح نافلة اعبمعة عشرين ركعة، ست عشر 

 .عند الزواؿ من األربع ْبالظهرين باإلضافة إىل األربع ركعات اؼبزادة، ويصلي ركعت

 ما ىو ؟ غرباؼب افلةووقت ن/ س
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فوقتها يبتد ما بعد صالة اؼبغرب إىل ما قبل ذىاب اغبمرة  :بالنسبة إىل نافلة اؼبغرب/ ج
، فلو فرض أّف وقت ذىاب اغبمرة اؼبغربية ىو (أي صالة العشاء)اؼبغربية دبقدار أداء الفريضة 

قت نافلة مساء، وكاف وبتاج إىل طبس دقائق ألداء صالة العشاء، فهذا يعِب أّف و  ٚالساعة 
  (.مساء ٘٘:ٙ)اؼبغرب يبتد ما بعد صالة اؼبغرب إىل الساعة 

 ؟ ومل يكن قد صلى نافلة اؼبغرب أو صلى بعضها، فما ىو اغبكمفإف بلغ ذلك الوقت / س

اؼبغرب ٍب أتى بنافلة ( أي صالة العشاء)مل يكن صلى نافلة اؼبغرب كلها بدأ بالفريضة إف / ج
 .النافلة ولو ركعة أكملها ٍب أتى بالفريضة بعدىابعدىا، وإف كاف قد صلى من 

 ووقت نافلة العشاء ما ىو ؟ / س

نافلة العشاء ركعتاف من جلوس بعد صالة العشاء، ويبتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة، / ج
 .وينبغي أف هبعل نافلة العشاء خاسبة نوافلو

 وما وقت صالة الليل ؟ / س

وكلما قرب من الفجر كاف أفضل، وآخر وقتها طلوع الفجر وقتها بعد انتصاؼ الليل، / ج
 .الثاين أي الصادؽ

 وىل هبوز تقديبها على انتصاؼ الليل ؟/ س

، أو شاب يبنعو رطوبة رأسو (أي اؼبشي ُب الطريق ليالً )ال هبوز، إال ؼبسافر يصّده جده / ج
  (.ثقل نومو أي)

 تقديبها على منتصف الليل ؟، أـ ء صالة الليل بعد وقتهاوىل األفضل قضا/ س

 .قضاؤىا أفضل من تقديبها على اؼبنتصف/ ج

 ؟( أي الصادؽ)ودباذا يبتدئ لو أراد صالة الليل وقد طلع الفجر الثاين / س

أربع ركعات من صالة الليل، بدأ بنافلة  طلع الفجر الصادؽ ومل يكن قد تلّبس وصلىإف / ج
ويبقى حالو . فريضة، وإف شاء قضى صالة الليل بعدىاقبل الفريضة، ٍب يأٌب بال( ركعتْب)الفجر 
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حٌب تطلع اغبمرة اؼبشرقية، فإذا طلعت وأراد الصالة ( يبدأ بنافلة الفجر قبل الفريضة أي)ىكذا 
 . فإنو يبدأ بالفريضة قبل النافلة، ٍب إف أراد أتى بالنافلة وصالة الليل بعدىا

أي يكتفي بقراءة الفاربة أو )سبمها ـبففة وإف كاف قد صلى أربع ركعات من صالة الليل 
ولو طلع الفجر، ٍب أتى بالفريضة بعدىا، وإف أراد ( يطيل ُب قنوتو الفاربة وسورة قصّبة معها وال

 .اإلتياف بالنافلة قبلها فيمكنو ذلك ما داـ مل تطلع اغبمرة اؼبشرقية

 بقي من أوقات النوافل نافلة الفجر، فمٌب وقتها ؟/ س

قتها بعد طلوع الفجر األوؿ، وهبوز أف يصليها قبل ذلك، واألفضل إعادهتا بعده، نعم، و / ج
نو إذا أدبعُب  ،ويبتد وقتها حٌب تطلع اغبمرة اؼبشرقية، ٍب تصّب الفريضة أوىل بالوقت من النافلة

يصلي نافلة الفجر أداء إذا مل تشرؽ الشمس،  طلعت اغبمرة اؼبشرقية يصلي الفريضة أداء ومن ٍب  
 .ما إذا أشرقت الشمس بعد أف صلى الفريضة فيصلي نافلة الفجر قضاء إذا أرادأ

 بالنسبة إىل األداء، أما القضاء لليومية ونوافلها فكيف ؟ كافالوقت   منما تقدـ ذكره / س

وقت الفريضة اغباضرة، وكذا  هبوز أف يقضي الفرائض اػبمس ُب كل وقت ما مل يتضيق/ ج
بإمكانو أف يصلي بقية الصلوات اؼبفروضات كصالة اآليات واألموات ما مل تتضيق الفريضة 

 .وأما النوافل فكذلك يبكنو أف يصليها ويقضيها ُب كل وقت ما مل يدخل وقت فريضة. اغباضرة

 :وىذه مسائل زبتص دبواقيت الصالة أيضاً 

االعتماد على تقوًن األوقات الٍب تعمل ُب بلداف غّب إسالمية، ىل هبوز ُب معرفة الوقت / س
 أو ُب بلداف إسالمية أىلها غّب مؤمنْب ؟

التقوًن إذا كاف موافقًا لألوقات الشرعية هبوز العمل بو، فالبد أواًل من فحص التقوًن / ج
 .وتدقيق مدى مطابقتو للوقت الشرعي قبل العمل بو

الصالة ُب القطب واألماكن الٍب ال تشرؽ هبا الشمس وجدير بالذكر التعرض ؼبسألة / س
لفَبة من الزمن، أو الٍب تشرؽ هبا الشمس لفَبة من الزمن دوف أف تغيب، أو الٍب تشرؽ هبا لفَبة 

 ؟الصالة كيف تكوف ففي مثل ىذه األماكن  اخل،  ... وجيزة
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 : ففيها ثالث حاالت رةبالنسبة للصالة ُب األماكن اؼبذكو / ج

 ،ف، أي مع ظالـ وضوء وفجر صادؽاف كلياتميز عنده شروؽ وغروب صحيحيف أ :األوىل
 .فيما تقدـمبْب ىو فيعمل حبسبهما كما 

قبل ( فجر صادؽ)تميز عنده شروؽ وغروب ومل يتميز عنده ظالـ وضوء يف أ :الثانية
 :وىذه اغبالة على صورتْبالشروؽ، 

فصالة اؼبغرب أف يكوف وقت الليل أو غياب الشمس أكثر من ساعة ونصف، وحينئٍذ  -أ
 .وقتها غروب الشمس، وصالة الفجر وقتها من ساعة ونصف قبل شروؽ الشمس إىل شروقها

وقت الليل أو غياب الشمس ساعة ونصف أو أقل، فصالة الفجر وقتها يبتد  يكوفأف  -ب
فلو كاف ، الشمس ٌب اؼبغرب والعشاء إىل ما قبل شروؽمن بعد الغروب وما يكفي ألداء صال

وما يكفي من وقت ألداء صالٌب العشاءين ىو ربع ساعة  -مثالً  -الغروب ىو الساعة السادسة 
إىل ما قبل شروؽ الشمس، وليس بوسعنا ٍب يبتد فسيكوف وقت صالة الفجر ىو السادسة والربع 

ساعة ونصف قبل الشروؽ إىل شروقها؛ ألف ىنا أف نقوؿ إّف وقت صالة الفجر يكوف من 
 .اؼبفروض أّف وقت الليل أو غياب الشمس ساعة ونصف أو أقل

إىل ما قبل  -على ضوئها أيضًا  -وقتو فاإلمساؾ الثانية، وأما  الصورةىذا حاؿ الصالة وفق 
 .شروؽ الشمس ولو بلحظة سواء كاف غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات

 ٕٗ اً مستمر  اً أو هنار  اً مستمر  فهو إما يكوف ليالً : عنده شروؽ وغروب يتميز ال أف :الثالثة
 .ساعة ليل ٕٔساعة هنار و ٕٔساعة، وُب كال اغبالْب يقسم الوقت إىل 

 ساعة ؟ ٕٔأما كيف وبددنبا، أي حدود كل 

ففي النهار اؼبستمر يبكنو أف وبدد منتصف النهار لليـو من أعلى نقطة لقرص الشمس خالؿ 
، فتكوف ىذه النقطة ىي منتصف النهار أي منتصف ألػ ذلك الي  . ساعة ٕٔـو

أي أنو ال يوجد شروؽ للشمس فيكوف الوقت األكثر إضاءة ىو  اً مستمر  أما إف كاف ليالً 
 .ساعة ٕٔمنتصف النهار أي منتصف ألػ 



  11................................................. ة بني السائل واجمليب صالأحكام ال

وُب كال اغبالتْب يقدـ على تلك النقطة الٍب حدد فيها الزواؿ ست ساعات تقريبًا لتكوف 
لشروؽ اؼبفروض، ويؤخر عنها ست ساعات تقريبًا أيضًا لتكوف الغروب اؼبفروض؛ وسبب ىذا ا

  .ساعة ليل، كما تقدـ ٕٔساعة هنار و ٕٔالتقسيم أّف اليـو يقسم إىل 

 .أي يصلي فيو الظهرين ،ىو وقت الزواؿو منتصف النهار الذي ًب ربديده ىو وىذا 

، فلو كانت اؼبفروض بساعة ونصف إىل الشروؽفوقت صالة الفجر يبتد من قبل الشروؽ 
صباحاً، ومن ٍب تكوف  ٙفسيكوف الشروؽ اؼبفروض ىو الساعة  ٕٔساعة الزواؿ ىي الساعة 

 .صباحاً ( ٗ:  ٖٓ)صالة الفجر ُب الساعة 

 . ويصلي اؼبغرب عند وقت الغروب اؼبفروض

 .وصالة اؼبغربوالصياـ يعتمد على وقٍب طلوع الفجر والغروب أو وقٍب صالة الفجر 

کيف يؤدي ف، ابوس الذي ال يعلم بأوقات الصالة وال يعرؼ لياًل من هناروأما / س
 فرائضو؟

فإنو يعمل ويؤدي فرائضو ، إذا كاف يستطيع ربصيل ظن أو االحتماؿ بدخوؿ الوقت/ ج
نو يوزع إوإذا مل يكن يستطيع ربصيل حٌب االحتماؿ ف، حبسب الظن أو االحتماؿ الذي حصلو

عند استيقاضو من النـو يصلي : فيكوف عملو ىكذا ،لفرائض اػبمس على مدة استيقاضوا
يصلي الظهر ( أي بْب الفجر واؼبغرب)وبينهما ، وقبل أف يناـ يصلي اؼبغرب والعشاء، الفجر

 .والعصر

x أحكام األوقات: 

 حصوؿ أحد األعذار .ٔ

الصالة كاعبنوف واغبيض، وقد ما ىو اغبكم فيما إذا حصل أحد األعذار اؼبانعة من / س
 مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ؟

 .وجب عليو قضاؤىا بعد ارتفاع العذر، ويسقط القضاء إذا كاف دوف ذلك/ ج
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 فكيف ؟( العذر)ولو زاؿ اؼبانع / س

إف زاؿ اؼبانع وكاف ىناؾ وقت يكفي للطهارة وركعة من الفريضة لزمو أداؤىا وتكوف / ج
 . داء، ولو أنبل قضى فيما بعدصالتو أ

ولو أدرؾ قبل الغروب وقتًا يكفي ألداء فريضة واحدة، وال يكفي ألداء صالٌب الظهر / س
 والعصر، فما ىو حكمو ؟

 .لزمتو صالة واحدة ال غّب، وىي صالة العصر ُب الفرض اؼبذكور/ ج

داء أربع ركعات وقتًا يكفي أل( وقت االضطرار لصالة العشاءين)ولو أدرؾ قبل الفجر / س
 فقط، وال يكفي ألداء صالٌب اؼبغرب والعشاء، فماذا يفعل ؟

 .لزمتو صالة واحدة ال غّب، وىي صالة العشاء ُب الفرض اؼبذكور/ ج

 وإف أدرؾ الطهارة وطبس ركعات قبل الغروب، فما ىو اغبكم ؟ / س

 .قبل الغروب( الظهر والعصر)لزمتو الفريضتاف / ج

 ؟ ( وقت االضطرار للعشاءين)وما حكمو لو أدرؾ الطهارة وأربع ركعات قبل الفجر / س

 .قبل الفجر( اؼبغرب والعشاء)لزمتو الفريضتاف / ج

 بلوغ الصيب .ٕ

 حكمو ؟ ، فما ىو(متطوعاً استحباباً ألهنا غّب واجبة عليو)إذا بلغ الصيب وىو يصلي / س

 : لو صورتاف/ ج

، فإذا (لألنثى ٜللذكر و  عاماً  ٘ٔوىو إكماؿ ) أف يبلغ دبا ال يبطل الطهارة كالسنّ  :األوىل
و كاف يصلي الصبح ٍب بلغ قبل نكاف ىناؾ وقت أعاد الفريضة الٍب كاف يأٌب هبا ندباً، فلو فرض أ

 شروؽ الشمس، وال زاؿ الوقت باقياً، فإنو يعيد الصالة؛ ألف ما أتى بو مندوبًا بالنسبة إليو
الٍب كاف يصلي  أكمل صالتووأما إذا بقي من الوقت دوف الركعة . واؼبندوب ال يسد عن الواجب
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، دبعُب ال هبب عليو أف يعدؿ نيتو من الصالة اؼبندوبة الٍب هبا، وال هبدد نية أخرى للصالة الواجبة
 .كاف يؤديها إىل نية الوجوب بعد أف صار مكلفاً 

ة كاالحتالـ، فيبطل ما كاف يأٌب بو من صالة بالتأكيد، وعليو أف يبلغ دبا يبطل الطهار  :الثانية
 .أف يغتسل ويأٌب بالفريضة إف كاف الوقت باقياً 

 الظن ُب معرفة الوقت .ٖ

 ىل هبوز التعويل على الظن ُب معرفة أوقات الصالة ؟/ س

إذا كاف لو طريق إىل العلم بالوقت مل هبز لو التعويل على الظن، فإف فقد العلم اجتهد / ج
 .وصلى على غلبة ظنووسعى ُب معرفتو 

 وإف غلب على ظنو دخوؿ الوقت فصلى ٍب انكشف لو فساد الظن، ىل يعيد ؟/ س

ت قبل دخوؿ وقت الصالة الٍب صالىا أعادىا، وإف كاف وقفساد ظنو إف انكشف / ج
، كما لو صلى صالة الصبح ظنًا منو الصالة دخل وىو متلبس بالصالة ولو قبل التسليم مل يعد

نعم، لو  . أّف وقتها قد دخل، ٍب اكتشف اػبطأ وىو ُب التشهد قبل التسليم، فصالتو صحيحة
 .كاف قد سّلم وانتهى من الصالة ٍب دخل الوقت أعادىا

 اً أو جاىالً أو ناسياً ؟لو صلى قبل الوقت عامدوما حكم صالتو / س

 .كانت صالتو باطلة/ج

 ولو صلى عند ظباع األذاف ٍب انكشف عدـ دخوؿ وقت الفريضة، ما حكم صالتو ؟/ س

 .يعيد صالتو/ ج

 الَبتيب ُب قضاء اليومية .ٗ

 ىل الفرائض اليومية مرتبة ُب القضاء بالنسبة لليـو الواحد ؟ / س

نعم، فلو دخل ُب فريضة فذكر أّف عليو سابقة من نفس اليـو عدؿ بنيتو ما داـ العدوؿ / ج
 .فبكناً، وإال أكمل ما بيده ٍب يأٌب دبا فاتو بعدىا
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شخص يصلي الظهر وتذّكر أّف صالة الصبح من نفس اليـو قد فاتتو، : وىذا مثاؿ للتوضيح
عدؿ بنيتو من صالة الظهر إىل الصبح، ( الثانيةالركعة األوىل أو )فهنا إف كاف قد تذكر وىو ُب 

 .فيتشهد ويسّلم ُب الثانية، ٍب يقـو ألداء صالة الظهر

من صالة الظهر، فأكيد أف العدوؿ بنيتو إىل  (الركعة الثالثة أو الرابعة)ر وىو ُب وأما إف تذكّ 
 .الصبح غّب فبكن، وعليو فيكمل صالة الظهر الٍب ىو فيها ٍب يقضي صالة الصبح بعدىا

 وىل القضاء بالنسبة إىل يومْب ـبتلفْب أو أكثر يشَبط فيو الَبتيب أيضاً ؟ / س

صبح ليـو قبل أف ال يشَبط الَبتيب ُب القضاء ُب مثل ذلك، فلو أف يقضي صالة ال/ ج
 .يقضي الظهر ليـو سبقو

 النوافل اؼببتدئة .٘

 ة ؟أما ىو اؼبقصود بالنوافل اؼببتد/ س

ىي النوافل الٍب يأٌب هبا اؼبكلف الستحباب الصالة، وليست من ذوات األسباب / ج
أسباهبا اؼبعروفة، كأف يصلي ركعتْب قربة إىل ا وىي ليست من النوافل اؼبعروفة واؼبنصوص على 

 .وكيفيتها

 ة ُب أوقات ؿبددة كطلوع الشمس وغروهبا ؟أىل ُتكره النوافل اؼببتدو / س

ة عند طلوع الشمس، وعند غروهبا، وعند قيامها، وبعد صالة أال تكره النوافل اؼببتد/ ج
 .الصبح، وبعد صالة العصر

 قضاء النوافل .ٙ

 النوافل الفائتة ؟ مٌب بوسعو قضاء/ س

وما  .، وال ينتظر هبا الليلالنوافل لياًل يستحب تعجيل قضائو ولو ُب النهارما يفوت من / ج
 .من اليـو التايل ولو لياًل، وال ينتظر هبا النهار من النوافل هناراً يستحب تعجيل قضائويفوت 
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 الصالة أوؿ الوقت .ٚ

 ُب أوؿ وقتها ؟ اإلتياف هباكل الصلوات األفضل ُب  ىل / س

 :ُب موارداألفضل ُب كل صالة أف يؤتى هبا ُب أوؿ وقتها، إال / ج

مكاف يذىب إليو اغباج )اؼبغرب والعشاء ؼبن أفاض من عرفات، فإف تأخّبىا إىل اؼبزدلفة  -ٔ
 . ولو صار إىل ربع الليلمن أدائها ُب أوؿ وقتها أوىل ( بعد الوقوؼ بعرفات

 . الشفق األضبر، أي اغبمرة اؼبغربيةاألفضل تأخّبىا حٌب يسقط  ،العشاءصالة  -ٕ

 . يؤخر الظهر والعصر حٌب يأٌب بنافلتهما، (الذي يصلي النوافل)اؼبتنفل  -ٖ

إىل آخر وقتها لتجمع بينها وبْب العصر تؤخر الظهر الٍب هبب عليها الغسل، اؼبستحاضة  -ٗ
 .واحدإىل آخر وقتها لتجمع بينها وبْب العشاء بغسل  اؼبغربتؤخر و بغسل واحد، 

 تقدًن الالحقة على السابقة .ٛ

 فاشتغل بالعصر، ٍب ذكر فكيف اغبل ؟ -مثالً  -لو ظن أنو صلى الظهر / س

إف ذكر وىو ُب صالة العصر عدؿ بنيتو إىل الظهر، وإف مل يذكر حٌب فرغ منها فإف كاف / ج
اؼبشَبؾ أو  قد صلى العصر ُب أوؿ وقت الظهر أعادىا بعد أف يصلي الظهر، وإف كاف ُب الوقت

 .دخل الوقت اؼبشَبؾ وىو فيها أجزأتو وأتى بالظهر بعدىا

 وىل حاؿ اإلتياف بالعشاء قبل اؼبغرب كذلك أيضاً ؟/ س

وإف ذكر . نعم، فإف ذكر وأمكن العدوؿ فيعدؿ بنيتو إىل اؼبغرب ٍب يأٌب بالعشاء بعدىا/ ج
 قد، فإف كاف (أف أهنى الصالة كما لو ذكر ُب الركعة الرابعة أو بعد)بعد عدـ إمكاف العدوؿ 

 .صلى العشاء ُب الوقت اؼبختص باؼبغرب أعادىا بعد اؼبغرب، وإال أجزأتو وأتى باؼبغرب بعدىا

* * * 
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 :القبلت. 1
 وما يستقبل لو ،(الذي هبب عليو االستقباؿ) واؼبستقبل ،ربديد القبلة :كالـ يكوف ُبالو 

  .أحكاـ اػبلل ُب القبلة: ، وأخّباً (األمور الٍب هبب االستقباؿ ؽبا أي)

x تحديد القبلة : 

 ما ىي القبلة ؟/ س

 .واغبـر ؼبن خرج عنو، ، واؼبسجد ؼبن كاف ُب اغبـراغبراـ ىي الكعبة ؼبن كاف ُب اؼبسجد/ ج

 ؟ اؼبعروفة وىل القبلة ىي جهة الكعبة أـ البنية / س

 . جهة الكعبة ىي القبلة ال البنية، ولو زالت البنية صلى إىل جهتها/ ج

 ؟  داخلها، أو من ىو ُب أو أسفل وكيف يصلي من ىو أعلى موقفاً منها/ س

يصلي إىل جهتها، وإف صلى ُب جوفها استقبل على أي جدراهنا أو األسفل األعلى منها / ج
 . شاء على كراىية ُب الفريضة

 ى سطح الكعبة، فكيف يصلي ؟ولو صّلى عل/ س

دبعُب أنو ال يصلي على طرفها ومنتهاىا ما يصلي إليو،  سطح الكعبة بْب يديو منأبقى / ج
وهبعلو  وال وبتاج إىل أف ينصب بْب يديو شيئاً . حبيث ال يبقي منها شيء يتوجو إليو ُب صالتو

 . قبلتو كما قاؿ بذلك بعض العامة

 ؟فكيف يصلي مفتوحاً الباب ولو صّلى داخلها وىو متجو إىل باهبا وكاف / س

 .، كما لو صلى على سطحهايَبؾ بْب يديو شيئاً منها يصلي إليو/ ج

ولو استطاؿ صف اؼبأمومْب ُب اؼبسجد اغبراـ حٌب خرج بعضهم عن ظبت الكعبة / س
 ؟ومواجهتها، فهل تصح صالة اػبارجْب عن ظبتها 

 . ة ذلك البعض اػبارج عن ظبتهابطلت صال/ ج
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 وكيف يصلي أىل األقاليم البعيدة عن الكعبة ؟/ س

العراقي الركن يتوجو أىل كل إقليم إىل ظبت الركن الذي على جهتهم، فأىل العراؽ إىل / ج
الشامي، واؼبغرب إىل اؼبغريب، واليمن إىل الركن ، وأىل الشاـ إىل األسود وىو الذي فيو اغبجر

 . اليماين

 ؟فهل بوسعهم ذلك  ،العراؽ أف يعرفوا قبلتهم وإذا ما أراد أىل/ س

قبلة أىل العراؽ تقع بْب اعبنوب والغرب، فلو عرؼ اعبدي عرؼ الشماؿ وعرؼ / ج
 . اعبنوب، فإذا توجو إىل اعبنوب فالقبلة تقع بْب يبينو ووجهو

x   لالمستقب: 

 ماذا هبب عليو ؟/ س

مارات فإف جهلها عّوؿ على اال ،مع العلم جبهة القبلةهبب عليو االستقباؿ ُب الصالة / ج
 . اؼبفيدة للظن( العالمات)

 وىل يبكن إعطاء أمثلة لألمارات اؼبفيدة للظن جبهة القبلة ؟/ س

لو أّف شخصًا ُب تركيا أو اليوناف وىو يعلم أنو ُب بلد يقع مشاؿ مكة يبكنو : مثالً / ج
وأيضاً لو أنو . القبلة تقع تقريباً ُب جهة اعبنوب بالنسبة لومارة ُب ربديد أف االستفادة من ىذه األ

عرؼ خط الطوؿ الذي تقع عليو مكة وخط الطوؿ الذي تقع عليو اؼبدينة الٍب يعيش فيها 
فيمكنو أف وبدد أّف مكة تقع بالنسبة لو ُب اعبنوب الشرقي أو اعبنوب الغريب وىكذا، فهو هبمع 

ولو كاف هبهل اعبهات األربع يبكنو االعتماد  ،قدير جهة القبلةمارات الٍب يبكنو من خالؽبا تاأل
 .على قبم اعبدي وشروؽ الشمس وغروهبا

فأخربه ، (ىو بذؿ الوسع واعبهد ُب ربصيل الظن جبهة القبلة: االجتهاد)وإذا اجتهد / س
 غّبه خبالؼ اجتهاده، ماذا يفعل ؟

 .صحأنو أيعمل دبا يظن / ج
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ُب ربصيل القبلة لسبٍب ما كاؼبرض واغببس وكبوه، ولو مل يكن لو طريق إىل االجتهاد / س
 ؟ خبربه، فهل يعمل جبهتها فأخربه كافر

 .يعمل خبربه إف ظن بصحتو/ ج

 ؟ الٍب يصّلوف عليها وىل يعّوؿ على قبلة البلد / س

 .ؿ عليها إذا مل يعلم أهنا بنيت على الغلطيعوّ / ج

 ُب ربديد القبلة ؟ الٍب تتواجد ُب اؼبساجد وىل يبكن االكتفاء بالبوصلة وااريب / س

نعم يبكن االكتفاء بااريب والبوصلة، واألفضل دائمًا أف ربدد القبلة بنفسك بواسطة / ج
 .البوصلة

 كاألعمى، ماذا يصنع ؟ُب ربصيل القبلة  ومن ليس متمكناً من االجتهاد / س

 . يعّوؿ على غّبه/ ج

 وماذا يفعل من فقد العلم والظن ؟/ س

ى الصالة الواحدة إىل أربع جهات لكل جهة مرة، وإف ضاؽ إف كاف الوقت واسعًا صلّ / ج
فلو كاف الوقت يكفي للصالة إىل جهتْب صلى عن ذلك صلى من اعبهات ما وبتملو الوقت، 

 . إال عن صالة واحدة صالىا إىل أي جهة شاءالوقت فإف ضاؽ إىل جهتْب، 

 ىل هبب على اؼبسافر استقباؿ القبلة ؟و / س

 .اهبب عليو استقباؽبنعم / ج

 ؟ حينئٍذ وكيف يستقبل القبلة  ،أف يصلي الفريضة وىو على الراحلة لووىل هبوز / س

بل القبلة، ويستق ،أف يصلي شيئًا من الفرائض على الراحلة عند الضرورة لمسافرهبوز ل/ ج
فإف مل يتمكن استقبل القبلة دبا أمكنو من صالتو، وينحرؼ إىل القبلة كلما اكبرفت الدابة، فإف مل 

 .يتمكن استقبل بتكبّبة اإلحراـ، ولو مل يتمكن من ذلك أجزأتو الصالة وإف مل يكن مستقبالً 
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 نا ؟وسائل النقل ُب زمانمن  غّبىاوىل ىذا اغبكم يشمل السيارة والطائرة و / س

 . اغبكم يشمل السيارة والطائرة ووسائل النقل اغبديثة/ ج

، فهل يكوف حالو حاؿ من يصلي اؼبضطر إىل الصالة ماشيًا مع ضيق الوقت ما حكمو / س
 ؟الفريضة على الراحلة عند الضرورة 

، دبعُب أنو يصلي إىل القبلة وىو ماشي، فإف مل يتمكن استقبل دبا أمكنو وينحرؼ نعم/ ج
القبلة كلما اكبرؼ ُب مشيو، فإف مل يتمكن استقبل بتكبّبة اإلحراـ، وإال أجزأتو الصالة وإف إىل 

 .مل يكن مستقبالً 

 وىل ذبوز صالة الفريضة على الراحلة اختياراً ؟ / س

الصالة األخرى فيجوز لو  واجباتلو كاف الراكب حبيث يتمكن من الركوع والسجود و / ج
 .أداء الفريضة على الراحلة اختياراً، وإال فال

x ما يستقبل له: 

 مٌب هبب االستقباؿ ؟/ س

  :هبب االستقباؿ ُب/ ج

  .فرائض الصالة مع اإلمكاف -ٔ

  .عند الذبح -ٕ

 .باؼبيت عند احتضاره ودفنو والصالة عليواالستقباؿ  -ٖ

 وىل هبب االستقباؿ ُب النوافل ؟ / س

 .نعم، هبب عدـ االستدبار. هبا األفضل استقباؿ القبلة/ ج

 النافلة على الراحلة ؟ ء وىل يبكن أدا/ س

  .هبوز أف يصليها على الراحلة سفراً أو حضراً / ج
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 وىل هبوز أف يصليها إىل غّب القبلة ؟/ س

 .بطلت( أي إف استدبر)يستدبر القبلة وإال  على كراىية متأكدة ُب اغبضر ما ملهبوز، / ج

 ومٌب يسقط فرض االستقباؿ ؟ / س

كالٍب )يسقط ُب كل موضع ال يتمكن منو كصالة اؼبطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة / ج
( كالٍب وقعت ُب بئر مثالً )واؼبَبدية ، (أصيبت جبنوف أو مرض يصعب معو توجيهها إىل القبلة

 .  القبلةحبيث ال يبكن صرفها إىل

x في القبلة أحكام الخلل: 

 :اػبلل ُب القبلةاؼبرتبطة بحكاـ األىذه بعض 

 ُب ربديد القبلة مع وجود الغّب ؟وجهده ؿ األعمى على رأيو ىل يصح أف يعوِّ / س

على رأيو مع وجود واعتمد األعمى يرجع إىل غّبه لقصوره عن االجتهاد، فإف عّوؿ / ج
 . اؼببصر ألمارة وجدىا صّح فعلو وصالتو، وإال فعليو اإلعادة إف أخطأ القبلة

 إذا صلى إىل جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ٍب تَػبَػّْب خطأه، ماذا يفعل ؟/ س

إف كاف منحرفًا بْب اليمْب والشماؿ ومل يستدبر القبلة فصالتو صحيحة وال يعيدىا ُب / ج
و خارجو، وإذا استدبر القبلة أعاد ُب الوقت وال يعيدىا ُب خارجو، فأما إذا تَػبَػّْب اػبلل الوقت أ

يعتدؿ باذباه القبلة أيًّا كانت اعبهة الٍب كاف  أي)وىو ُب الصالة فإنو يستقيم على كل حاؿ 
 .وال إعادة، (متوجهاً إليها ُب صالتو

 خرى فهل يكتفي باجتهاده السابق ؟إذا اجتهد ُب ربصيل القبلة لصالة ٍب دخل وقت أ /س

، وبذؿ السعي من جديد لتحصيلها أعاد االجتهادُب اذباه القبلة إف ذبدد عنده شك / ج
 .وال هبتهد مرة أخرىوصلى على نفس اعبهة الٍب صلى عليها، وإال بُب على األوؿ 

* * * 
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 :لباس ادلصلي . 4
  :  وسيكوف بياف أحكامو من خالؿ استعراض شبانية أمور

 الصالة في جلد الميتة. 1

 ؟ كجلد الشاة  ىل هبوز الصالة ُب جلد اؼبيتة من اغبيواف اؼبأكوؿ اللحم/ س

 .ال هبوز، سواء دبغ أو مل يدبغ/ ج

 وما معُب الدباغة ؟/ س

 .لّينو دبادة معينة وأزاؿ ما بو من رطوبة ونًب وىّيأه لالستعماؿ أي: َدَبَغ اعبلد/ ج

 ى فيو ؟ صلّ اؼبأكوؿ اللحم لو مات، ىل يُ وجلد اغبيواف غّب / س

الذبح بالنحو اؼبقرر  أي)وىو طاىر ُب حياتو فبا يقع عليو الذكاة  ،ما ال يؤكل غبمو/ ج
 . ي كاف طاىراً، وال يستعمل ُب الصالةكّ إذا ُذ  كاألسود والنمور،( شرعاً 

كاعبلوس عليو أو لبس ما ىو مصنوع منو ُب  ،وىل يبكن االستفادة منو ُب غّب الصالة/ س
 ؟غّب الصالة 

 .نعم، وال يفتقر استعمالو ُب غّب الصالة إىل الدباغ، ولكن يكره استعمالو قبل الدباغ/ ج

إذا كاف اعبلد اؼبلبوس ُب الصالة بنحٍو ال تتم الصالة فيو، كأف يكوف ساعة أو حزاـ أو و / س
 ؟ ما شابو، وكاف من جلد اؼبيتة أو من اغبيواف غّب اؼبأكوؿ اللحم، فهل هبوز الصالة بو

 .ال هبوز/ ج

 الصالة فيما ال تحله الحياة. 2

 ر وذبوز الصالة فيو ؟ىل الصوؼ والشعر والوبر والريش فبا يؤكل غبمو طاى/ س
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ولو قلع من . من حي أو مذكى أو ميت، وهبوز الصالة فيو( قص)نعم طاىر، سواء جز / ج
 . فقطجبسد اؼبيتة غسل منو موضع االتصاؿ  اؼبيت

 وما ال ربلو اغبياة من اؼبيت اؼبأكوؿ اللحم ىل هبوز الصالة فيو ؟/ س

طاىرًا ُب حاؿ اغبيواف كل ما ال ربلو اغبياة من اؼبيت كالقرف والسن وغّبىا إذا كاف / ج
اغبياة ذبوز الصالة فيو بعد غسل موضع االتصاؿ، وما كاف قبساً ُب حاؿ حياتو فجميع ذلك منو 

 . قبس

 ما ذكر فبا ال ربلو اغبياة من اغبيواف غّب اؼبأكوؿ ؟ما ىو حكم الصالة فيو / س

صح الصالة ُب شيء من ذلك إذا كاف فبا ال يؤكل غبمو ولو أخذ من مذكى، إال ال ت/ ج
 .اػبز اػبالص فتجوز الصالة فيو، وال ذبوز ُب اؼبغشوش منو بوبر األرانب والثعالب

 وما ىو اػبز ؟/ س

قندس )فراء حيواف القندس وفراء حيواف ثعلب اؼباء النهري وثعلب اؼباء البحري : اػبز ىو/ ج
ها مع اعبلد ُب ئوهبوز لبس فرا ،ف مل تكن مذكاةإُب الصالة و ( اػبز)ها ئويبكن لبس فرا ،(البحر

 .وذكاهتا كذكاة غّبىا من اغبيوانات ذات النفس السائلة ،الصالة إف كانت مذكاة

 -وغّب ذلك فبا ال ربلو اغبياة  -اللباس ىل ىو من شعر وصوؼ  إف شك ُب أفّ و / س
 فهل هبوز الصالة فيو ؟ ،اغبيواف اؼبأكوؿ اللحم أو من اغبيواف غّب اؼبأكوؿ

 .ال ذبوز/ ج

 الصالة في الفرو. 3

 ؟  ىل هبوز الصالة ُب الفرو/ س

 .ذبوز الصالة ُب فرو السنجاب، وال ذبوز ُب فرو الثعالب واألرانب/ ج

 ؟ إذا مل يعلم أصل الفرو ىل ىو من السنجاب أو من غّبه، فهل هبوز الصالة فيوو / س

 .ال هبوز/ ج
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 الصالة في الحرير. 4

 ىل يبكن لإلنساف أف يصلي بلباس من حرير ؟/ س

للرجاؿ، وال الصالة فيو إال ُب اغبرب، فإنو ( اػبالص)ال هبوز لبس اغبرير اض / ج
 . يستحب وضع قطعة حرير على الصدر، وعند الضرورة كالربد اؼبانع من نزعو

 النساء ؟ما ىو اغبكم بالنسبة إىل و / س

 .، ُب الصالة وغّبىاهبوز لبس اغبرير للنساء مطلقاً / ج

لٍب تغطي الرأس، كالقبعة ُب ا)وماذا بالنسبة ؼبا ال تتم الصالة بو كالتكة والقلنسوة / س
 لو كانت من اغبرير ؟( زماننا

 . بالنسبة للرجاؿ ال هبوز كذلك/ ج

 على السرج للركوب عليو ؟ وجعلىل هبوز افَباش اغبرير أو و / س

 .هبوز ذلك/ ج

 ؟  ، فما اغبكم الصالة فيووماذا لو كاف ثوب الرجل مكفوفاً باغبرير/ س

 . يكره الصالة فيو/ ج

زج اغبرير بشيء فبا هبوز فيو الصالة كالقطن حٌب خرج عن كونو حريراً ؿبضاً، فهل وإذا م/ س
 هبوز لبسو والصالة فيو ؟

 .جاز لبسو والصالة فيو، سواء كاف أكثر من اغبرير أو أقل منو على كراىية/ ج

 ؟ ُب الصالةاغبرير مل الرجل ىل هبوز أف وبو / س

 .هبوز/ ج

 حرير ؟ منفهل تصح صالتو بلباس  :وبالنسبة إىل الصيب/ س

 .تصح/ ج
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فهل هبوز للرجل أف يلبسو داخل الصالة أو : ىناؾ سؤاؿ يتعلق بالذىبودبناسبة اغبرير / س
 خارجها ؟

 .ال هبوز/ ج

 الثوب المغصوب . 5

 ىل هبوز الصالة ُب الثوب اؼبغصوب ؟/ س

 . ال هبوز/ ج

 ؟ صاحبو بالصالة فيو فَ لو أذِ ما ىو اغبكم و / س

 :اإلذف على صورتْب/ ج

فيجوز ، (أذنت لزيد أف يصلي ُب ثويب: كما لو قاؿ)أف يأذف اؼبالك لشخص بعينو  :األوىل
أـ شخص آخر، ولكن الغاصب نفسو الغاصب اؼبأذوف لو ىو للمأذوف لو الصالة فيو سواء كاف 

 .يؤٍب من جهة الغصبية رغم صحة صالتو

خص بعينو، وىنا جاز لغّب الغاصب الصالة فيو، أف يأذف مطلقًا من دوف ربديد ش :الثانية
 .هبوز لو الصالة فيو وأما نفس الغاصب فال

 ، فهل هبوز الصالة فيو ؟(كاغبزاـ واعبورب) ولو كاف اؼبغصوب ما ال تتم الصالة بو/ س

 .ال هبوز/ ج

 الصالة في الحذاء. 6

 ىل ذبوز الصالة ُب اغبذاء أو النعل ؟/ س

 ،حذاء لو قاعدة ذبعل اإلهباـ معّلقًا ُب اؽبواء وغّب مرتكز على األرضال هبوز الصالة ُب / ج
 .وهبوز الصالة ُب اغبذاء والنعل إف مل يكن كذلك
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أـ  ،اإلهباـ إىل األرض وصوؿىل اؼبانع من الصالة هبما ىو القاعدة الٍب ربوؿ دوف و  /س
 القاعدة الٍب تكوف أسفل القدـ ؟

ىو القاعدة الٍب سبنع اإلهبامْب من االرتكاز على األرض مع أهنما  اؼبانع من الصالة هبما/ ج
 .على األرضوتستقر من أعضاء السجود الواجب أف ترتكز 

 باقي أحكام لباس المصلي. 7

 ىل ىناؾ شروط أخرى ُب لباس اؼبصلي ؟/ س

  :كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصالة فيو، بشرط/ ج

  .من قبل صاحبو مأذوناً فيوأو للمصلي، فبلوكاً أف يكوف  -ٔ

 . أف يكوف طاىراً  -ٕ

 وما حكم قباسة ما ال تتم فيو الصالة كاعبورب واغبزاـ وغّب ذلك ؟ / س

 .هبوز الصالة فيما ال يتم الصالة فيو منفرداً وإف كاف فيو قباسة مل يعف عنها ُب غّبه/ ج

 ُب الصالة ؟ ُب لباس اؼبصلي أو بدنو وما ىي النجاسة الٍب عفي عنها / س

 :ىي( كما ىو مبْب ُب أحكاـ النجاسات ُب كتاب الطهارة)النجاسة الٍب عفي عنها / ج

 .ما يشق التحرز عنو من دـ اعبروح والقروح الٍب ال تشفى وترقى وإف كثرت -ٔ

 (.من غّب دماء النساء الثالثة)سم من الدـ  ٔما دوف دائرة قطرىا  -ٕ

 .دف اؼبصلي وثوبووكل ما عدا ذلك هبب إزالتو عن ب

وكاف مقداره من اؼبعفو فسقط على ثيابو، ُب صالتو  خرج الدـ متعمداً أما حكم من و / س
 عنو ؟ 

 .ال إشكاؿ ُب صالتو/ ج
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كاف  ، سواءخروج الدـ من بدف اؼبصلي أثناء الصالة يبطل صالتوىل : وبصورة عامة/ س
 بدونو ؟ أوعن عمد 

 .ال يبطل الصالة/ ج

فأتى بغسل اعبنابة، وصلى بذلك الغسل اجملزي عن  رأى ُب لباسو منياً  اً شخصولو أّف / س
 ؟ الوضوء، ٍب بعدىا تبْب أف ىذا الثوب ليس لو، فما حكم صالتو الٍب صالىا من غّب وضوء

إذا كاف قد نوى أّف غسلو فقط عن اعبنابة فطهارتو باطلة وصالتو أيضاً، وإف كاف قد / ج
ّبىا من األغساؿ مع غسل اعبنابة اؼبشتبو فطهارتو صحيحة وكذا نوى غسل التوبة أو الشكر أو غ

 .صالتو صحيحة

 وىل ىبتلف ثوب الرجل ُب الصالة عن اؼبرأة ؟/ س

ثوب طويل )درع  ؛هبوز للرجل أف يصلي ُب ثوب واحد، وال هبوز للمرأة إال ُب ثوبْب/ ج
صبيع هبما ساترة ، (ها ورقبتهالفافة تلف اؼبرأة هبا رأس)وطبار ( يسَب من أعلى الصدر إىل القدـ

 .جسدىا عدا الوجو والكفْب وظاىر القدمْب

، فهل تصح ويتم تنبيههاأثناء الصالة وما حكم صالة اؼبرأة الٍب يظهر شيء من شعرىا / س
 صالهتا إذا سَبتو وأكملت الصالة ؟ 

 .تصح صالهتا/ ج

 وىل الصالة عرياناً فبكنة للرجل ؟ / س

وإذا مل هبد ثوبًا سَبنبا دبا  .عريانًا إذا سَب قبلو ودبره على كراىية هبوز أف يصلي الرجل/ ج
وجده ولو بورؽ الشجر، ومع عدـ ما يسَب بو يصلي عرياناً قائماً إف كاف يأمن أف يراه أحد، وإف 

  .مل يأمن صلى جالساً 

 ؟ ( إف أِمَن الناظر أو مل يأمن: أي)وكيف يكوف ركوعو وسجوده ُب اغبالْب / س

 .يومئ عن الركوع والسجود/ ج
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أي )ُب حبث الصالة كثّباً، فهل اؼبقصود بو معناه اللغوي و  ىناذكر ٍب إّف اإليباء قد / س
أـ لو كيفية خاصة عند االضطرار إليو ُب  ،(اإلشارة باألعضاء كالرأس واليد والعْب واغباجب

عجز عن االكبناء للركوع الصالة، كصالة العرياف، أو اؼبتوحل، أو اؼبضطجع واؼبستلقي، أو من 
 والسجود وغّبىا ؟

 .اؼبقصود ىو اؼبعُب اللغوي/ ج

 واألمة والصبية كيف تصلياف ؟ / س

تصلياف بغّب طبار، فإف أعتقت األمة ُب أثناء الصالة وجب عليها سَب رأسها، فإف / ج
وكذا الصبية إذا بلغت ُب أثناء  .إىل فعٍل كثّب أعادت الصالة احتاجت ألجل ترتيب السَب

، كما لو بلغت بالسن فإهنا هبب عليها سَب رأسها وإكماؿ صالهتا، فاف الصالة دبا ال يبطلها
 .احتاجت إىل فعل كثّب أعادت صالهتا

 :ومن أحكاـ لباس اؼبصلي أيضاً 

تقدـ  ىل زبتلف باقي أحكاـ لباس اؼبصلي فباباستثناء الثياب الٍب تقدـ اغبديث فيها، / س
 ؟ بْب الرجل واؼبرأة الطهارة واؼبملوكية أو اإلذف وغّبىا ذكره من 

 .الرجل واؼبرأة فيها سواء/ ج

ساً، وماذا إذا علم بعدـ زبميسو أو شك ُب وىل من شروط لباس اؼبصلي أف يكوف ـبمّ / س
 ذلك ؟

 .ال إشكاؿ ُب صالتو ُب الفرض اؼبذكورو  ،ليس من الشروط/ ج

باؼبالبس الضيقة الٍب ربكي ما ربتها من حيث التجسيم ال من حيث ىل تصح الصالة و / س
 رقة القماش ؟

 .هبوز/ ج

 وإذا حكى اللباس ما ربتو من حيث الرقة ؟/ س
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 .ال هبوز/ ج

 (المستحبات والمكروهات)مسنونات لباس المصلي . 8

 ؟ الثوب الذي تستحب الصالة فيوما ىو / س

 . تستحب الصالة ُب الثياب البيض/ ج

 وىل تكره ُب الثياب السود ؟/ س

 . ال تكره/ ج

 وما ىي اؼبكروىات ُب لباس اؼبصلي ؟/ س

 ، فإف حكى ما ربتوإذا مل يكن حاكيًا ؼبا ربتو تكره الصالة ُب ثوب واحد رقيق للرجاؿ/ ج
 . مل هبز (أي كانت العورة مرئية)

 علىواغبزاـ  الوزرة يشد أو سراويلو، ُب ثوبو ذيل يدخل: أي)ويكره أف يأتزر فوؽ القميص 
 على وهبمعهما يده ربت طرفيو فيدخل باإلزار يلتحف :أي)وأف يشتمل الصماء (. الثوب
إنزاؿ : اغبنك)أو يصلي ُب عمامة ال حنك ؽبا (. ، كما يفعل بعض األفغاف اليـوواحد منكب

 (. طرؼ العمامة وإدارتو من ربت اغبنك ورميو على الطرؼ اآلخر

لف الفم واألنف وإبقاء )للرجل، والنقاب ( الفم وشيء فبا ىو فوقو بلفافة لف)ويكره اللثاـ 
 . عن القراءة ُب الصالة حـر( اللثاـ والنقاب)للمرأة، وإف منع ( العينْب وشيء فبا ىو ربتهما

 أي)مشدود إال ُب اغبرب، وأف يـؤ بغّب رداء ( وىو نوع من الثياب)وتكره الصالة ُب قباء 
كأف )، وأف يصحب شيئًا من اغبديد بارزاً، وُب ثوب يُتهم صاحبو (ة بال رداءيكوف إمامًا للصال

وأف تصلي اؼبرأة ُب خلخاؿ لو  (.يتهم بعدـ توقّيو من النجاسة أو الغصب أو أنو من أىل الباطل
 .ويكره الصالة ُب ثوب فيو سباثيل، أو خاًب فيو صورة. صوت

لبشر أو مناظر للطبيعة وما شابو، فهل ىي ىناؾ بعض األلبسة الٍب تطبع عليها صور / س
 مصداؽ للثوب الٍب فيها سباثيل والذي يكره الصالة فيو ؟
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 .الثوب الذي فيو صورة إنساف أو حيواف/ ج

 ورد ضمن اؼبكروىات الصالة بعمامة ال حنك ؽبا، وُب غّب الصالة كيف ؟/ س

 .يكره لبس العمامة بال حنك مطلقاً ُب الصالة وغّبىا/ ج

 * ** 

 :هكاى ادلصلي . 5
 :ىذه ىي اؼبسائل اؼبتعلقة دبكاف اؼبصلي

 ما ىي شروط اؼبكاف الذي ُيصلى فيو ؟/ س

 .الصالة ُب األماكن كلها جائزة بشرط أف يكوف فبلوكاً، أو مأذوناً فيو/ ج

 ؟ من قبل اؼبالك وكيف يكوف اإلذف / س

  :وىي باإلباحةقد يكوف بعوض كاألجرة وشبهها، و اإلذف قد يكوف / ج

  .(فيو صلِّ ) :لو إما صروبة كقولو -

فإنو لو أِذَف لو باؼببيت ُب داره مثالً فأكيد أنو قد أِذَف لو ذنو ُب الكوف فيو، إأو بالفحوى ك -
 .بالصالة فيها

كأف ىّيأ ،  مارة تشهد أف اؼبالك ال يكره الصالة فيوأأو بشاىد اغباؿ كما إذا كانت ىناؾ  -
 .أتى لو بَببة يسجد عليها، وغّبىا من األماراتلو سجادة للصالة أو 

 وىل ىذا يعِب أّف الصالة ُب اؼبكاف اؼبغصوب غّب صحيحة ؟ / س

 . فيو للغاصب وال لغّبه فبن علم الغصبالصالة نعم، ال تصح / ج

 فيو، فما حكم صالتو ؟( الغاصب أو من علم بالغصب)وإف صلى / س

 . عامداً عاؼباً كانت صالتو باطلة، وإف كاف ناسياً صحت صالتوإف كاف / ج
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 ؟ ما حكم صالة اعباىل ُب اؼبكاف اؼبغصوبو / س

مل يعذر ( مع علمو بأّف اؼبكاف مغصوب) اؼبغصوبالصالة ُب بتحرًن  جاىالً إف كاف / ج
 .صحت صالتو( ال يعرؼ أّف اؼبكاف مغصوب أي)وتبطل صالتو، وإف كاف جاىالً بالغصبية 

 ؟ ، فهل تصح صالتووماذا إذا ضاؽ الوقت وأراد الصالة ُب اؼبكاف اؼبغصوب/ س

 .إذا صلى وىو آخذ ُب اػبروج صحت صالتو، ولو صلى ومل يتشاغل باػبروج مل تصح/ ج

 وكيف تكوف صالتو وىو آخذ باػبروج من ناحية االستقباؿ والركوع والسجود ؟/ س

وإال  ،ف سبكن من السجود سجدإو  ،فإف سبكن من االستقباؿ استقبل ،يصلي باؼبمكن/ ج
 .(أي يشّب بأعضائو لو كرأسو أو يده أو عينو) للسجود يومئفال يستقبل وال يسجد بل 

 ولو صلى بعد إذف اؼبالك ٍب أمره باػبروج، ماذا يفعل ؟/ س

 . وجب عليو اػبروج/ ج

 ؟ ( بعد أمر اؼبالك لو باػبروج أي)وإف صلى واغباؿ ىذه / س

 . كانت صالتو باطلة/ ج

 وإذا كاف الوقت ضيقاً ؼبا أمره باػبروج، كيف يصلي ؟/ س

 . يصلي وىو خارج/ ج

 وىل يقطع الصالة لو كاف قد شرع فيها ٍب أمره اؼبالك باػبروج ؟/ س

 .يتمها وىو آخذ باػبروج/ ج

 :وىذه أحكاـ أخرى تتعلق دبكاف اؼبصلي أيضاً 

 ُب حاؿ الصالة وغّبىا ؟ ىل هبوز استدبار قبور اؼبعصومْب وأبنائهم / س

  .ال هبوز استدبار قرب اؼبعصـو/ ج
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 وىل هبوز أف يصلي وإىل جانبو أو أمامو امرأة تصلي ؟ / س

أو كانت منفردة، وسواء كانت ( مقتدية بو صباعة أي)ال هبوز، سواء صلت بصالتو / ج
 . ؿبرماً أو أجنبية

 ومٌب يزوؿ التحرًن ُب ىذه اغبالة ؟/ س

 . يزوؿ إذا كاف بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع/ ج

 يكوف موضع سجودىا ؿباذياً لقدمو ؟حبيث  الرجل وراءاؼبرأة ولو كانت / س

 .وصحت الصالة جاز وسقط اؼبنع/ ج

 ؟وأرادا الصالة، فكيف يصلياف ال يتمكناف من التباعد واحد و ُب موضع ولو كانا / س

 .صلى الرجل أواًل، ٍب اؼبرأة/ ج

 وىل لتواجدنبا عند الكعبة حبيث تقف اؼبرأة جبنب الرجل أو أمامو خصوصية ؟/ س

 .حكم الكعبة كغّبىا من جهة عدـ جواز صالة اؼبرأة أماـ الرجل أو ؿباذية لو/ ج

 سباماً أو ؿباذياً ؽبا ؟  خلفهايصلي  رجالً إذا أكملت صالهتا ورأت  ىو اغبكم وما/ س

 .إذا كاف ىذا الرجل قد وقف للصالة بعد أف بدأت ىي بصالهتا فال إشكاؿ ُب صالهتا/ ج

 بيتها ؟ إىلوما ىو أفضل مكاف لصالة اؼبرأة، بيتها أـ اؼبسجد اجملاور أو القريب / س

فائدة ؽبا مثل ظباعها اؼبرأة األفضل ؽبا أف تصلي ُب بيتها إال إف كاف ىناؾ أمر آخر فيو / ج
 . ػبطبة صالة اعبمعة، أو أف ُب حضورىا نصرة للحق

 وىل يبكنو أف يصلي ُب اؼبوضع النجس ؟/ س

 . ال بأس إذا كانت قباستو ال تتعدى إىل ثوبو، وال إىل بدنو، وكاف موضع اعببهة طاىراً / ج

 وىل ىناؾ أماكن يكره الصالة فيها ؟/ س
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اؼبكاف الذي يتغوط فيو، ) ، وبيوت الغائط(مكاف الغسل) اغبماـُب : نعم، تكره الصالة/ ج
وُب السابق كانوا ىبصصوف بيتاً من الدار للتغوط واالستنجاء يكوف ُب مكاف آخر وليس كما ىو 

األرض الٍب فيها ثقوب كثّبة ) ، ومساكن النمل(أمكنة نومها) ، ومبارؾ اإلبل(اغباؿ اليـو
 ، والثلج(اؼباغبة) ، واألرض السبخة(النهر الفارغة من اؼباءكمجاري ) ، وؾبرى اؼبياه(للنمل

، أو بينو وبينها (خشبة طويلة)، وبْب اؼبقابر إال أف يكوف حائل ولو َعنَػزَة (األرض الٍب عليها ثلج)
فإف ) ، وبيوت اػبمور إذا مل تتعد إليو قباستها(معابد عبدة النار) وبيوت النّباف. عشرة أذرع

، (اعبادة والطريق الرئيسي أي)، وجواد الطرؽ (صالة فيها كما ىو واضحتعدت فال هبوز ال
 . (معابد النصارى) والكنائس( معابد اليهود)ع يَ ، وال بأس بالبِ (مساكنهم أي) وبيوت اجملوس

وكما تكره الفريضة ُب جوؼ . ، أو تصاوير(مشتعلة) ويكره أف يصلي وبْب يديو نار مضرمة
 أي) وتكره ُب مرابط اػبيل واغبمّب والبغاؿ، وال بأس دبرابض الغنم. الكعبة تكره على سطحها

كما لو حّل ضيفًا على صديقو اؼبسلم وُب الدار رجل ) ، وُب بيت فيو ؾبوسي(مكاف نومها
 . ، وال بأس باليهودي والنصراين(ؾبوسي، فإّف الصالة فيها مكروىة

يكوف  أي) بْب يديو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يباؿ فيهاأف يصلي و يكره و 
، ويكره أف يصلي إىل إنساف مواجو (أمامو حائط تَبشح عليو النجاسة من البالوعة الواقعة خلفو

، وكذا يكره أف يصلي إىل باب Xاغبجة على الناس كاإلماـ ذلك اإلنساف ىو إال أف يكوف لو 
 .مفتوح

 وىل الكراىة زبتص بصالة الفريضة أو تشملها والنوافل أيضاً ؟/ س

 .يكره مطلقاً / ج

* * * 

 :ها يسجد عليه . 6
 :الشيء الذي يصح السجود عليو، وىذه مسائلو الٍب توضحو أي

 ما ىي اؼبوارد الٍب ال يصح السجود عليها ؟/ س
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  :ال هبوز السجود على/ ج

  .والشعر والوبرما ليس بأرض كاعبلود والصوؼ  -ٔ

 . ما ىو من األرض إذا كاف معدناً كاؼبلح والعقيق والذىب والفضة والقّب إال عند الضرورة -ٕ

  .ما ينبت من األرض إذا كاف مأكوالً كاػببز والفواكو -ٖ

 . ملبوساً كالقطن والكتاف ما كاف -ٗ

أعضائو كرأسو أو أشار لو ب أي)للسجود  أومأللسجود عليو ، فإف اضطر (الطْب)الوحل  -٘
 .(يده أو عينو أو حاجبيو

 ما حكم السجود على ما يأكلو اغبيواف من النبات ؟و / س

 .هبوز السجود عليو/ ج

 القرطاس ؟ هبوز السجود على وىل / س

 .هبوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كاف فيو كتابة/ ج

 عليو ؟بالقرطاس ُب جواز السجود ( الكلينكس)ىل يلحق النشاؼ و / س

 .هبوز السجود عليو/ ج

 الذي تغلف بو أرضية البيوت ىذه األياـ ؟ (الكاشي)ىل يصح السجود على و / س

 .إذا كاف فيو قطع من األحجار ظاىرة فحكمها حكم األرض/ ج

 السجود على البدف ؟ ما ىو حكم و / س

 . ال يسجد على شيء من بدنو/ ج 

 ماذا يفعل ؟وإف منعو اغبر عن السجود على األرض، / س

 .سجد على ثوبو، وإف مل يتمكن فعلى كفو/ ج
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 ْب والركبتْباعببهة والكف: أي)وىل ذبري ىذه األحكاـ ُب كل اؼبساجد السبعة / س
 ؟  (والرجلْب

 .ما ذكرناه يعترب ُب موضع اعببهة خاصة ال ُب بقية اؼبساجد/ ج 

 ؟ اؼبصلي وماذا يراعى أيضاً فيما يسجد عليو / س

 .يو أف يكوف فبلوكاً، أو مأذوناً فيو، وأف يكوف خالياً من النجاسةف ىيراع/ ج

فهل يصح  ،فيما إذا كانت النجاسة ال تتعدى كما لو كاف ىناؾ بوؿ يبس على األرضو / س
 السجود عليها ؟

 .طاىراً فالبد أف يكوف اؼبوضع الذي توضع عليو اعببهة  ،ال هبوز/ ج

، فهل يصح السجود على ذلك اؼبكاف ولكنو جهلهاوإذا كانت النجاسة موجودة ُب / س
 ؟ اؼبكاف

إف كانت ُب موضع ؿبصور كالبيت وشبهو وجهل موضع النجاسة مل يسجد على شيء / ج
 .واغبرج هبوز السجود دفعاً للمشقةإف كانت ُب مواضع متسعة منو، و 

فراش على يضع البعض الَببة  ىل يشَبط ُب موضع السجود أف يكوف مستقراً، مثالً و / س
 فهل يصح السجود واغباؿ ىذه ؟ ،وما شابو إسفنجي

إذا كاف اإلسفنج ظبيكًا حبيث يكوف موضع السجود غّب مستقر فال هبوز، أما إذا كاف / ج
 .فال إشكاؿ فيو نو عند وضع اعببهة وبصل االستقرارإ حبيث اإلسفنج رقيقاً 

ىي ىل : ولكن السؤاؿ عظيماً،فضاًل  Xٍب إّف للسجود على تربة اإلماـ اغبسْب / س
 ؟ واغبائر X، أـ خصوص قرب اإلماـ اغبسْب ايط بالقرب الشريف مطلق الَباب

ما بْب الضريح اؼبقدس وفرسخْب من كل اعبهات من شواطئ األهنر  الَببة اغبسينية ىي/ ج
ال يعترب تربة حسينية، وكلما كانت الَببة ( كم  ٔٔ)وغّبىا من البقاع الطاىرة، وما بعد الفرسخْب 

 .أقرب إىل الضريح اؼبقدس عظم فضلها
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الَببة  ىل ؼبا يسجد عليو كالَببة أو القرطاس حجم معْب أـ يكفي السجود ولو كانتو / س
 أو القرطاس صغّباً جداً، والسؤاؿ عن ضابط وبكم من خاللو باعبواز من عدمو ؟

كاف عبارة عن حبات   وإفالبد ُب موضع السجود أف يكفي لتستقر عليو اعببهة حٌب / ج
 .مسبحة

 أو اؼبنقوش عليو ؟ السجود على وجو الَببة اؼبكتوب  هبوزىل و / س

  .فيو كتابة أو اػبايل منهاهبوز السجود على الوجو الذي / ج

* * * 

 :األذاى واإلقاهت . 7
ما يؤذف لو ويقاـ، واؼبؤذف، وكيفية األذاف واإلقامة، : أمورأربعة والكالـ يكوف ُب 

 .ليكم اؼبسائل اؼبتعلقة بذلك حسب الَبتيبإو . وأحكامهما

x ما يؤذن له ويقام: 

 مٌب هبب األذاف واإلقامة ؟/ س

نبا واجباف ُب الصلوات اػبمس اؼبفروضة أداء وقضاء، للمنفرد واعبامع، للرجل واؼبرأة / ج
صالة الصبح واؼبغرب : وىي)من الصالة  هر فيوويتأكداف فيما هبُ . اؼبرأة بولكن يشَبط أف تسّر 

 .، وأشدنبا ُب الصبح واؼبغرب(والعشاء

 ؟وىل إسرار اؼبرأة يكوف باألذاف فقط دوف اإلقامة / س

 .تسّر هبما معاً / ج

 ؟ أـ مطلقاً  ،يسمعها من الرجاؿ سامعسرار فيما إذا كاف ىناؾ يلزمها اإلوىل / س

أو كانت ُب مكاف عاـ وبتمل  ،إف كاف ىناؾ رجل يسمعهاتسّر اؼبرأة باألذاف واإلقامة / ج
 .دخوؿ الرجاؿ إليو ُب أي وقت
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 ، وىي نوافل عليو ؟ التكليفطفل دوف سن على الىل هبب األذاف واإلقامة و / س

  .باألذاف واإلقامة تِ تصّح صالة الصيب وإف مل يأ/ ج

، فهل يصح االقتداء بالصيبإعادهتا صباعة بأراد ٍب  حد الفريضة منفرداً أى ولو صلّ / س
 ف الصيب ويقيم ؟ذفيما إذا مل يؤ االقتداء منو 

 .إال بأذاف وإقامةبالصيب ال يقتدي اؼبتنفل  /ج

 ، والواضح أف النوافل ال تصح اعبماعة فيها ؟(اؼبتنفل)وماذا تقصد بػ / س

من صلى الفريضة : أي)ال أقصد باؼبتنفل ىنا من يصلي النافلة، وإمبا ما ورد ُب السؤاؿ / ج
 (.منفرداً ٍب أراد إعادهتا صباعة

 وىل ُب النوافل أو الصلوات الواجبة غّب اليومية أذاف ؟/ س

عدا اػبمس، ( كالعيدين واآليات)وال لشيء من الفرائض  ،من النوافل ال يؤذف لشيء/ ج
 .الصالة ثالثاً : بل يقوؿ اؼبؤذف عند إرادة الصالة

 ؟  فما ىو اغبكم من جهة األذاف واإلقامة ،ولو أراد أف يقضي الصلوات اػبمس/ س

 :لديو حالتافقاضي الصلوات اػبمس / ج

  .يؤذف لكل واحدة ويقيمأف  :األوىل

 كما،  يقيم للبواقيٍب  (قيامو لإلتياف بعدة صلوات)للصالة األوىل من ورده  أف يؤذف :ثانيةال
  .لو كاف عليو قضاء يـو وأّذف لصالة الصبح وأقاـ فيمكنو أف يقيم فقط للصلوات بعدىا

 .دوف اغبالة األوىل ُب الفضل اغبالة الثانيةو 

 ويـو اعبمعة لو أراد أف يصلي الظهرين، فكيف يكوف ذلك من ناحية األذاف ؟ / س

 .يصلي يـو اعبمعة الظهر بأذاف وإقامة والعصر بإقامة، وكذا ُب الظهر والعصر بعرفة/ ج
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هبب عليهم أف يؤذنوا ولو صلى اإلماـ صباعة وجاء آخروف مل يؤذنوا ومل يقيموا، فهل / س
 ؟ ويقيموا

على كراىية ما دامت اعبماعة األوىل مل تتفرؽ، فإف تفرقت  ف وال يقيموفال يؤذنو / ج
 .صفوفهم أّذف اآلخروف وأقاموا

 ؟ أـ يعيده بو، فهل يكتفي ٍب أراد الصالة اعبماعةوأقاـ وإذا أّذف اؼبنفرد / س

 .يستحب لو أعادة األذاف واإلقامة/ ج

بأذاف الغّب ُب صالة اعبماعة وإف كاف اؼبؤذف منفرداً، ولكن لو أقاـ غّب  كتفىيُ نو أعلمنا / س
 اإلماـ فهل يبكن لإلماـ أف يكتفي بو ويبدأ بتكبّبة اإلحراـ ؟

 .هبوز أف يقيم لصالة اعبماعة اإلماـ أو غّبه/ ج

 وىل يكتفي من يصلي منفرداً بأذاف غّبه اؼبنفرد ؟/ س

 .بو هبوز لو أف يكتفي/ ج

 صلى منفرداً ومل يؤذف ساىياً ؟ولو / س

 .مضى ُب صالتو/ ج

 ؟ فما ىو حكمو ،ولو سها عن اإلقامة/ س

 .يبضي ُب صالتو كذلك/ ج

 ؟ولو كانوا صباعة وسهوا وغفلوا عن األذاف، فما حكم صالهتم / س

 .يبضوف ُب صالهتم وتصح/ ج

x في المؤذن: 

 ماذا يعترب ُب اؼبؤذف ؟ / س

 . العقل، واإلسالـ، واإليباف، والذكورة: يعترب فيو/ ج
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 وىل يشَبط البلوغ فيو ؟/ س

 . ال يشَبط البلوغ، بل يكفي كونو فبيزاً / ج

 وىل ىناؾ أمور أخرى ينبغي تواجدىا فيو ؟/ س

، بصّباً (ليس أعمى) ، مبصراً (صوتو حسن وقوي) يستحب أف يكوف عداًل، َصيِّتاً / ج
 .قائماً على مرتفع باألوقات، متطهراً،

 وىل هبوز للمرأة أف تؤذف ؟/ س

 .لو أذنت اؼبرأة للنساء جاز/ ج

 ىل يصح أذاف من ُب لسانو ثقل أو غّب قادر على النطق ببعض اغبروؼ ؟و / س

 .يصح/ ج

 وماذا لو خالف فيو بعض قواعد النحو ؟/ س

 .يصح/ ج

 وىل هبوز للمؤذف أخذ األجرة ؟ / س

 . نعم، يعطى اؼبؤذف األجرة من بيت اؼباؿ إذا مل يوجد من يتطوع بو/ ج

x كيفية األذان واإلقامة: 

 ىل يصح األذاف قبل دخوؿ الوقت ؟/ س

لكن هبب إعادتو بعد  (الفجر)ال يؤذف إال بعد دخوؿ الوقت، وهبوز تقديبو على الصبح / ج
 .طلوعو

 ما ىي فصوؿ األذاف ؟ / س

، ٍب بالرسالة (شهد أف ال الو إال اأ)التكبّب أربع، والشهادة بالتوحيد : فصوؿ األذاف ىي/ ج
، ٍب باؽبداية (شهد أف علياً واألئمة من ولده حجج اأ)، ٍب بالوالية (شهد أف ؿبمداً رسوؿ اأ)



  37................................................. ة بني السائل واجمليب صالأحكام ال

حي على الصالة، ٍب حي على : ، ٍب يقوؿ(شهد أف اؼبهدي واؼبهديْب من ولده حجج اأ)
 .حي على خّب العمل، والتكبّب بعده، ٍب التهليل، كل فصل مرتافالفالح، ٍب 

 واإلقامة كيف ؟/ س

مرتْب، ويسقط من التهليل ُب ( قد قامت الصالة: )اإلقامة فصوؽبا مثُب مثُب، ويزاد فيها/ ج
  (.حي على خّب العمل)يأٌب بعد فصل ( قد قامت الصالة)وفصل  ،آخرىا مرة واحدة

 بْب فصوؿ األذاف واإلقامة ؟وىل يشَبط الَبتيب / س

 .نعم يشَبط/ ج

 ؟و ُب األذاف بذكر اظب Xىل هبوز إبداؿ لفظ اؼبهدي و / س

 .هبوز، ولكن األفضل ترؾ ذلك اآلف/ ج

 وما ىي اؼبستحبات فيهما ؟ / س

 : يستحب فيهما سبعة أشياء/ ج

 . أف يكوف مستقبل القبلة .ٔ

يقف بعد قراءة كل فصل وال  أي، واإلقامةاألذاف ومقاطع أف يقف على أواخر فصوؿ  .ٕ
 . آخر بو فصالً يوصل 

 . ذافيتأىن ُب األ .ٖ

   .يسرع فيها أي، وبدر ُب اإلقامة .ٗ

 . أف ال يتكلم ُب خالؽبما .٘

األوىل أف يفصل بينهما  إال ُب اؼبغرب فإفّ  ،أف يفصل بينهما بركعتْب أو جلسة أو سجدة .ٙ
 . خبطوة أو سكتة

 . صوت بو إذا كاف ذكراً أف يرفع ال .ٚ
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 . وكل ذلك يتأكد ُب اإلقامة

ذكر الشهادتْب بصوت منخفض ٍب اإلتياف هبما مرة أخرى بصوت )وما حكم الَبجيع / س
 ُب األذاف ؟ (مرتفع، وقد قاؿ باستحبابو الكثّب من العامة

 . (إعالـ أكرب عدد فبكن من الناس) شعارإال أف يريد بو اإل ،ذافُب األ يكره الَبجيع/ ج

 ؟ُب األذاف ( الصالة خّب من النـو: )وما حكم قوؿ/ س

 .وبـر قوؿ ذلك/ ج

x أحكام األذان واإلقامة: 

 عند ضيق الوقت ىل يسقط األذاف أـ اإلقامة، أـ يسقطاف معاً ؟ / س

الركعات فقط عندىا يسقط األذاف  إذا ضاؽ الوقت ومل يبق إال دبقدار ما يؤدي بو/ ج
 .وإذا كاف الوقت يسع اإلقامة دوف األذاف وجبت دونو ،واإلقامة

من شك ُب مقطع من مقاطع األذاف ماذا يفعل إف كاف شكو وىو ال زاؿ ُب األذاف، و / س
 ؟ وكذا السؤاؿ ُب اإلقامة ،وماذا إف كاف قد ذباوزه

اؼبقطع الذي شك فيو ويقرأه ويكمل األذاف بعده، إف كاف ال يزاؿ ُب األذاف يعود إىل / ج
 .أما إف كاف قد أهنى األذاف أو اإلقامة فال يلتفت إىل شكو. وكذا ُب اإلقامة

الظهر بأذاف وإقامة، وبعد الصالة عقب بنوافل وأدعية وذكر ا، فطالت اؼبدة  ىلو صلو / س
 لعصر ؟ بأذاف آخر ل يأٌبحٌب صالة العصر، ىل أذاف الظهر يكفي أـ 

 .كتفي باألذاف األوؿيأف  وفل هفارؽ موضع سجوديإذا مل / ج

أذف وأقاـ ودخل ُب الصالة وُب أثناء الصالة خرج منو ما ينقض الصالة، فهل هبب  ولو/ س
 عليو األذاف واإلقامة بعد الوضوء ألنو سيغّب اجمللس حيث يذىب إىل الوضوء ؟
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، إمبا الذي يعيد األذاف واإلقامة ىو الذي ترؾ موضع سجوده واإلقامة األذافال يعيد / ج
ترؾ موضع سجوده فقط ( ُب فرض السؤاؿ)معرضًا عن الصالة إىل عمل آخر، وىذا اؼبؤمن 

 .للوضوء للصالة فهو مل يعرض عن الصالة لعمل آخر

 ومن ناـ ُب خالؿ األذاف أو اإلقامة ٍب استيقظ ماذا يفعل ؟/ س

 . استحب لو إعادتو، وهبوز لو البناء واإلكماؿ من حيث وصل، وكذا إف أغمي عليو/ ج

 ؟ فهل يكتفي بو غّبه -والعياذ با  -وإذا أّذف ٍب ارتّد / س

 . جاز أف يعتّد غّبه بو، ويقيم غّبه/ ج

 ولو ارتد ُب أثناء األذاف ٍب رجع، فهل يعيد األذاف ؟ / س

 .أعاد األذاف/ ج

 حكم حكاية األذاف ؼبن ظبعو ؟ وما ىو / س

 . (يقوؿ مثل ما يقوؿ اؼبؤذف) ذاف أف وبكيو مع نفسويستحب ؼبن ظبع األ/ ج

 ؟ " قد قامت الصالة: "وما ىو حكم الكالـ إذا قاؿ اؼبؤذف/ س

 .وترتيب صفوفهم كره الكالـ كراىية مغلظة إال ما يتعلق بتدبّب اؼبصلْب/ ج

 الً أثناء األذاف ؟ وما حكم االلتفات يبيناً ومشا/ س

 .يكره للمؤذف أف يلتفت يبيناً ومشااًل، لكن يلـز ظبت القبلة ُب أذانو/ ج

 وماذا إذا تشاّح الناس واختلفوا ُب األذاف ؟/ س

 .قدـ األعلم فاألتقى، ومع التساوي يستخار ا بالقرآف/ ج

 ؟فهل هبوز ذلك  ،وإذا أراد صباعة أف يؤذنوا/ س

 .صبيعًا، واألفضل إف كاف الوقت متسعاً أف يؤذنوا واحداً بعد واحدجاز أف يؤذنوا / ج
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 وإذا ظبع اإلماـ أذاف مؤذف، فهل هبتزي بو ؟/ س

 .منفرداً يصلي اعبماعة وإف كاف ذلك اؼبؤذف صالة جاز أف هبتزئ بو ُب / ج

ويبدأ  فهل يبكن لإلماـ أف يكتفي بو إماـ اعبماعةولكن لو أقاـ غّب  ىذا ُب األذاف،/ س
 بتكبّبة اإلحراـ ؟

 .هبوز أف يقيم لصالة اعبماعة اإلماـ أو غّبه/ ج

 ذاف أو اإلقامة ماذا يصنع ؟ومن أحدث ُب أثناء األ/ س

واألفضل أف يعيد  .ُب األذاف، وكذا ُب اإلقامة( أكمل من حيث وصل)تطّهر وبُب / ج
 .اإلقامة بعد أف يتطهر

لغّبه من حيث اشَباط الطهارة ُب األذاف  ىل ىناؾ فرؽ بْب أف يؤذف لنفسو أوو / س
 واإلقامة؟

 .، والطهارة فيهما مستحبةال فرؽ/ ج

ىل يعيد األذاف : السؤاؿأحدث ُب الصالة تطهر وأعادىا، ولكن الواضح أّف من من / س
 واإلقامة أيضاً ؟

 .يعيد صالتو وال يعيد األذاف، وأما اإلقامة فال يعيدىا أيضاً إال أف يتكلم/ ج

، ماذا يفعل بالنسبة (لعدـ توفر شروط اإلمامة فيو) ومن صّلى خلف إماـ ال يقتدى بو/ س
 إىل األذاف واإلقامة ؟ 

قد قامت : أذف لنفسو وأقاـ، فإف خشي فوات الصالة اقتصر على تكبّبتْب، وعلى قولو/ ج
 .ذاف استحب للمأمـو أف يتلفظ بوأخّل ذلك اإلماـ بشيء من فصوؿ األوإف . الصالة

* * * 
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] 2 [ 

 (أفعال الصالة)
 . واجبة، ومندوبة: ف منها على قسمْبأفعاؿ الصالة الٍب تتكوّ 

النية، تكبّبة اإلحراـ، القياـ، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، : )والواجبات شبانية أفعاؿ
الدعاء، والقنوت، وشغل النظر حاؿ الصالة، وشغل : )فخمسة أمور وأما اؼبستحبات(. التسليم

 (. اليدين حاؽبا أيضاً، والتعقيب

 .وىذه اؼبسائل الٍب زبص أفعاؿ الصالة بقسميها، واالبتداء يكوف بالواجبات

 واجباث الصالة: أوالً
 ىل كل واجبات الصالة حاؽبا واحد ؟/ س

 .ال، فبعضها ركن وبعضها ليس بركن/ ج

 وما ىو الفرؽ بْب الركن وغّبه ؟/ س

 .الركن تبطل الصالة باإلخالؿ بو مطلقاً عمداً كاف أو جهالً أو نسياناً / ج

 ُب الصالة ؟( األركاف)وما ىي الواجبات / س

 .والركوع، والسجدتافالنية، وتكبّبة اإلحراـ، والقياـ، : ىي/ ج

 : شبانية (ركناً كانت أو غّب ركن)وعلى كل حاؿ، فالواجبات مطلقاً 

 :النيت. 3
 :أوؿ واجبات الصالة النية، وىذه اؼبسائل اؼبوضحة ألحكامها

 ىل النية ركن ُب الصالة أـ واجب ؟/ س

 .ىي ركن ُب الصالة، ولو أخل هبا عامداً أو ناسياً مل تنعقد صالتو/ ج
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 وما ىي حقيقتها ؟ / س

الوجوب أو : إىل أمور أربعة استحضار صفة الصالة ُب الذىن، والقصد هبا: حقيقتها/ ج
 . الندب، والقربة، والتعيْب، وكوهنا أداء وقضاء

إذا أراد أف يصلي الصبح فحٌب تكوف نيتو صحيحة، عليو أف يستحضر : وىذا مثاؿ للتوضيح
ٍب وبعد . وقعوده واكبنائو أنو يريد الصالة وليس أمرًا آخر كاإلتياف حبركات رياضية بقيامو

 :أربعة أموراً استحضار صفة الصالة ُب ذىنو، عليو أف يقصد 

 .إنو يريد أداء صالة واجبة عليو وليست صالة مستحبة -ٔ

 .وأنو يأٌب هبا قربة إىل ا تعاىل ال لشيء آخر -ٕ

 .وأنو يريد صالة الصبح ال غّبىا من بقية الصلوات الواجبة -ٖ

 .تياف هبا أداء وليس قضاءوأنو يريد اإل -ٗ

 اللفظ ؟ نية الصالة وىل يعترب ُب/ س

 .ال عربة باللفظ/ ج

فريضة أخرى، فهل  -غفلة وسهواً  -ذكر بلسانو لكنو و ُب قلبو شخص فريضة نوى ولو / س
 تصح الفريضة اؼبنوية ؟

 .تصح صالتو الٍب نواىا وال قيمة ؼبا تلفظ بو غفلة أو سهواً / ج

 الصالة ؟ومٌب وقت نية / س

، دبعُب وهبب استمرار حكمها إىل آخر الصالة. عند أوؿ جزء من تكبّب اإلحراـ: وقتها/ ج
 .بنية أخرى تبطلها أف ال ينقض النية األوىل

 ىل الغفلة وسروح الباؿ أثناء الصالة أمر يناُب استدامة حكم النية ؟و / س

 .تصح النيةال ينافيها و / ج
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كما )أو نوى فْعل ما يناُب الصالة من الصالة ولكنو مل ىبرج فعاًل، وماذا لو نوى اػبروج / س
 ؟ ( لو نوى اغبدث ولكنو مل وبدث فعالً 

لو نوى أف ( ال تبطل الصالة)، وكذا الصالة مل تبطلومل ىبرج لو نوى اػبروج من الصالة / ج
 .يفعل ما ينافيها، فإف فعلو بطلت

نوى بو ، أو (أداء الفعل لغّب ا سبحانو أي) ولو نوى بشيء من أفعاؿ الصالة الرياء/ س
 ؟ ، فهل تبطل الصالة (كما لو ركع لتعظيم أحد وليس للصالة)غّب الصالة 

 .بطلت الصالة/ ج

 وىل هبوز نقل النية، ومٌب ؟/ س

 : هبوز نقل النية ُب موارد/ ج

رأ غّبىا من الظهر يـو اعبمعة إىل النافلة ؼبن نسي قراءة سورة اعبمعة وقصالة نقل  -ٔ
 .السور

، كما لو دخل ُب صالة العصر نقل الفريضة اغباضرة إىل سابقة عليها مع سعة الوقت -ٕ
. الظهر، فانو ينقل نيتو من العصر إىل الظهر ويكمل ٍب يأٌب بالعصر بعدىا نو مل يصلِّ أوتذكر 
، وإال فال هبوز نقل (كما تقدـ)آخر الوقت اؼبختص بالعصر  ىذا بشرط أف ال يكوف ُبطبعاً، 

 .النية

 :حكبرية اإلحرام. 2
 :من واجبات الصالة تكبّبة اإلحراـ، وىذه مسائلها

 أـ واجب ؟ُب الصالة ركن  تكبّبة اإلحراـىل / س

 .نسياناً ىي ركن، وال تصح الصالة من دوهنا ولو أخل هبا / ج

 ما ىو صورهتا ؟ و / س
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 (.رَب أكْ  اُ : )صورهتا أف يقوؿ/ ج

 ؟" َو أكربػاللّ : "، أو"ا وكرب: "ىل يصح تكبّبة من يقوؿو / س

والقدرة عليو ال هبوز ربريفو عن عمد، ويعذر غّب ُب التكبّبة مع معرفة اللفظ اؼبستعمل / ج
دبا ، فإهنم يأتوف ر عليو، أو من هبهل اللفظ اؼبستعمل، أو من ثقل لسانوالعريب إف تعذّ 

 .يستطيعوف

ا أكرب بسم ا : )، أي يفعل ىكذادبا بعدىا من البسملة( ا أكرب)وصل  هبوزىل و / س
 ؟ اخل من سورة الفاربة...( الرضبن الرحيم اغبمد  رب العاؼبْب 

 . هبوز/ ج

 كما لو كرّب اؼبسلم الفارسي،  من اللغات األخرى وىل تنعقد الصالة دبعُب تكبّبة اإلحراـ/ س
 ؟( God is the Greatest: )اؼبسلم االنكليزي فقاؿأو ( است خدا بزرؾ: )فقاؿ

 .ال تنعقد/ ج

تكبّبة اإلحراـ، كما لو أخل باؽبمزة من لفظ  عند اإلخالؿ حبرؼ منوىل تنعقد الصالة / س
 ؟ "أكرب"، أو حبرؼ الراء من "ا"اعباللة 

 . أيضاً  ال تنعقد/ ج

الذي ال يستطيع النطق والفصح سواء كاف )كاألعجم هبا  فإف مل يتمكن من التلفظ / س
 ماذا يفعل ؟ (عربياً أو ال

 .بَبصبتهاوكرّب أحـر الوقت م، وال يتشاغل بالصالة مع سعة الوقت، فإف ضاؽ لزمو التعلّ / ج

 وتكبّبة اإلحراـ من األخرس كيف تكوف ؟ / س

بقدر اإلمكاف، فإف عجز عن النطق أصاًل عقد قلبو دبعناىا مع  األخرس ينطق هبا/ ج
ُب قلبو ويشّب بإصبعو إىل السماء مثاًل كناية عن تكبّبة ( ا أكرب)يتصور معُب  أي، اإلشارة
 . اإلحراـ
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ُب تكبّبة اإلحراـ، وما حكمو لو  واجب"( أكرب"ٍب " ا: "أي يقوؿ)وىل الَبتيب / س
 ؟( األكرب ا: )وقاؿ عكس

 . نعقد الصالةتولو عكس مل  الَبتيب واجب،/ ج

 تكبّبة االفتتاح ؟ستكوف وأيها واجبة أخرى، ىل بعد تكبّبة اإلحراـ تكبّبات و / س

سبع، األوىل الواجبة هبب أف يكرب ست تكبّبات بعد تكبّبة اإلحراـ فتكوف التكبّبات / ج
 . ىي تكبّبة االفتتاح

 االفتتاح، فهل تبطل صالتو ؟هبا االفتتاح، ٍب كرب ونوى هبا ولو كرب ونوى / س

االفتتاح انعقدت الصالة أخّباً، هبا وإف كرب ثالثة ونوى . بطلت صالتو؛ لزيادة ركن فيها/ ج
 .ويكرب بعدىا ست تكبّبات

الصالة الواجبة والنافلة  من ترؾ التكبّبات الست بعد تكبّبات اإلحراـ ُب ما حكمو / س
 ؟ سهواً 

 .تو صحيحة وال شيء عليوصال/ ج

 وىل ذبب التكبّبات السبع حٌب ُب صالة النافلة ؟/ س

ويستحب فيها التكبّبات الست بعد تكبّبة  ،صالة النافلة ليس فيها أذاف وال إقامة/ ج
 .اإلحراـ، كما يستحب فيها التكبّب للركوع والسجود وللرفع منو

خطأ ُب إحدى التكبّبات الست بعد تكبّبة اإلحراـ لفظاً، أو نطق أما ىو حكم من و / س
 ؟" كربأا "هبا ومل ىبرج أحد حروؼ كلمة 

 .إذا كاف يعلم أنو قرأىا بشكل خاطئ يعيدىا/ ج

ما حكم من شك ُب تكبّبة اإلحراـ بعد الدخوؿ ُب القراءة، أو شك ُب عدد و  /س
 التكبّبات ؟

 .يبضي ُب صالتو/ ج
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 أف يكرب قائماً ؟ وىل هبب/ س

 .ىو آخذ ُب القياـ مل تنعقد صالتوو نعم، فلو كرب قاعداً مع القدرة، أو / ج

 ىل يشَبط االستقرار والثبات أثناء تكبّبة اإلحراـ، أـ القياـ فقط ؟و / س

 .القياـ فقط/ ج

يأٌب هبا بعد القياـ، ل وضع أوىل من غّبهإذا مل يستطع أف يكرب وىو قائم، فهل ىناؾ و / س
  ؟ ف مل يستطع فمضطجع على اعبانب األيبن، وىكذاإجالساً ف: مثالً 

 .يأٌب دبا يبكنو/ ج

  للصالة وىو متكئ على شيء كالعصا أو اغبائط مثالً ؟ما حكم من يكرّب و / س

 .هبوز/ ج

 مستحبات ؟ ( تكبّبة اإلحراـ)وىل ُب / س

 : أمور فيها أربعةواؼبستحب اؼبسنوف / ج

 . حروفومن غّب مد بْب ( ا)أف يأٌب بلفظ اعباللة  .ٔ

 (. لعَ أفػْ )على وزف ( رَب أكْ )بلفظ أف يأٌب  .ٕ

 . تلفظو هبامن اؼبأمومْب خلفو  نْ مَ اعبماعة  ـُ إماع سمِ أف يُ  .ٖ

الوسطى إىل األذف، أما اإلهباـ اإلصبع حيث يرفع طرؼ  ،أف يرفع اؼبصلي يديو إىل أذنيو. ٗ
 .و إىل اؼبنحرفيكوف منتصب موجّ 

 ؟ ىل يصح التكبّب إخفاتاً حبيث ال يسمع نفسو، وكذا التكبّب بال رفع يدين أصالً و / س

 .خفاتاً ولكن يسمع نفسو، ويصح بال رفع يدينإيصح / ج
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 :القيام. 1
 :ليكم األحكاـ اؼبتعلقة بوإمن واجبات الصالة القياـ، و 

 ىل القياـ ركن ؟/ س

 . ، فمن أخل بو عمداً أو سهواً بطلت صالتوعليو ركن مع القدرة القياـ/ ج

 ؟ وىل يبكن للمكلف القياـ معتمداً على شيء/ س

كما لو كاف )، وإال عليو ذلك وجبوغّب معتمد على شيء إذا أمكنو القياـ مستقاًل / ج
وجب أف يعتمد على ما يتمكن ( مريضًا أو كبّبًا ُب السن وال يستطيع كٌل منهما القياـ مستقالً 

 . معو من القياـ

 ؟على القياـ ىل هبوز االعتماد على اغبائط مع القدرة و / س

 . هبوز/ ج

 ولو قدر على القياـ ُب بعض الصالة دوف بعضها اآلخر، فماذا يفعل ؟/ س

 . وجب أف يقـو بقدر مكنتو، وإال صلى قاعداً / ج

 ـ لذلك ؟والقاعد إذا سبكن من القياـ إىل الركوع فقط، فهل هبب عليو القيا/ س

 . نعم وجب، وإال ركع جالساً / ج

 وإذا عجز عن الصالة قاعداً، فكيف يصلي ؟ / س

 . (نائماً على جنبو أي) صلى مضطجعاً / ج

 فإف عجز عن الصالة مضطجعاً كيف يصلي ؟/ س

 .(نائماً على ظهره أي) صلى مستلقياً / ج

 وكيف يكوف اضطجاعو أو استلقائو عندما يريد الصالة كذلك ؟/ س
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، واؼبستلقي يكوف نومو  (وجهو وصدره باذباه القبلة أي)و مقادـ بدنو اؼبضطجع يوجّ / ج
  (.باطن قدميو باذباه القبلةيكوف  أي)كهيئة اتضر 

 وكيف يكوف ركوع وسجود اؼبصلي مضطجعاً أو مستلقياً ؟/ س

 . (يشّباف ؽبما بأعضائهما كالرأس أو اليد أو العْب أي) لركوعهما وسجودنبا يومياف/ ج

 قل منها ؟أمٌب ينتقل اؼبصلي من حالة إىل أخرى : وبصورة عامة/ س

، كالقائم يعجز ُب صالتو من عجز عن حالة ُب أثناء الصالة انتقل إىل ما دوهنا مستمراً / ج
 طجع يعجز فيستلقي، أو اؼبضويكمل صالتو يضطجعف، أو القاعد يعجز ويكمل صالتو فيقعد

 .، وكذا بالعكسويكمل صالتو

 ؟" العكسبوكذا : "وما اؼبقصود بػ / س

ويكمل  أنو لو صّلى وىو مستلقي وأمكنو أثناء الصالة أف يضطجع فيضطجع يأ/ ج
 .ويكمل ، ولو أمكنو بعد ذلك القياـ يقـوويكمل ، ولو أمكنو بعد ذلك القعود فيقعدصالتو

قيامًا ودار األمر بْب اعبلوس على األرض أو الكرسي، فما ىو من عجز عن الصالة و / س
 األفضل ؟

 .اعبلوس على الكرسي أفضل/ ج

 ومن ال يقدر على السجود، ماذا يفعل ؟/ س

 . للسجود أومأيرفع ما يسجد عليو، فإف مل يقدر / ج

 وما ىو اؼبسنوف فيمن يصلي قاعداً ؟ / س

، ويثِب رجليو ُب (والَببع ُب اعبلوس أمر معروؼ) قراءتوع اؼبصلي قاعدًا ُب حاؿ أف يَببّ / ج
، (حبيث يكوف فخذه األيبن فوؽ ساقو األيبن وكذا فخذه األيسر فوؽ ساقو اليسرى) حاؿ ركوعو

 قدمو ظاىر فيجعل صبيعاً  رجليو وىبرج األيسر وركو على هبلس يأ) ؾ ُب حاؿ تشهدهويتورّ 
 .(اليسرى باطن إىل اليمُب قدمو وظاىر األرض إىل اليسرى
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 :القراءة. 4
 :ذبب القراءة ُب الصالة، وىذه اؼبسائل اؼبرتبطة هبا دبا يوضح أحكامها

 ؟ُب الصالة ركن القراءة ىل / س

 . ىي واجبة وليست بركن/ ج

 وماذا يتعّْب فيها ؟/ س

رباعية صالة األوليْب من كل الركعتْب ثنائية، وُب صالة يتعْب القراءة باغبمد ُب كل / ج
 .وثالثية

 وُب الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية ماذا يقرأ ؟/ س

اغبمد، فإف تعذر يقرأ البسملة  أُب كل ثالثة ورابعة يقر ( اإلماـ واؼبأمـو واؼبنفرد)اؼبصلي / ج
 .ا عشرة مرات، فإف تعذر سّبح

 وىل يكفي قراءة شيء من اغبمد ُب القراءة ؟/ س

 . هبب قراءهتا أصبع/ ج

 صح الصالة مع اإلخالؿ هبا عمداً ؟ توىل / س

 .ال يصح اإلخالؿ هبا عمداً ولو حبرؼ واحد حٌب التشديد، أو إعراهبا/ ج

خطأ اؼبصلي ُب القراءة ىل يعيد اػبطأ فقط، أـ هبب عليو إعادة العبارة حبيث ال أإذا و / س
 ىبتل اؼبعُب، أـ هبب إعادة اآلية بأكملها ؟

 .اػبطأ وما بعدهيعيد تصحيح / ج

وما ىو حكم أحكاـ التجويد كالغنة واإلخفاء واإلظهار  ،ىل هبب اؼبد ُب الصالةو / س
 وغّبىا، وـبارج اغبروؼ حسب ما قالو علماء التجويد ؟
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فقط الواجب ىو االلتزاـ بالقراءة بصورة توصل اؼبعُب الصحيح  ،ال هبب شيء من ىذا/ ج
 .للمستمع

 ىل يصح ىذا ُب الصالة ؟" أمباء" تقرأ " أنباء" ف كما ُب آالقر ُب  قراءة النوف ميماً و / س

 .إف خرج لفظها قريباً من اؼبيم ُب القراءة ال إشكاؿ ُب ذلك ،نعم. ال يصح قراءهتا ميماً / ج

 وىل البسملة آية من سورة اغبمد ؟/ س

 . البسملة آية منها، وذبب قراءهتا معها/ ج

 القراءة ؟وىل هبزي ترصبة اغبمد ُب / س

 . ال هبزي اؼبصلي ترصبتها/ ج

 ا على الوجو اؼبنقوؿ ؟اهتوىل هبب ترتب كلماهتا وآي/ س

نعم هبب، فلو خالف عمدًا أعاد الصالة، وإف كاف ناسيًا أعاد القراءة ما مل يركع، وإف / ج
 . ركع مضى ُب صالتو حٌب لو ذكر فيما بعد

 ومن ال وبسن قراءة اغبمد كيف يصنع ؟/ س

  .التعلمب عليو هب/ ج

 وما اغبل لو ضاؽ الوقت ومل يتعلم اغبمد ؟/ س

 . أو بسملتها عشرة مرات ،إف ضاؽ الوقت قرأ ما تيسر منها/ ج

 ر عليو ذلك ؟وإف تعذّ / س

سبحاف : يقوؿ أي)، أو سّبح ا وضبد ا وىّللو وكربه قرأ ما تيسر من غّب سورة اغبمد/ ج
 . بعد ذلك بقدر القراءة، ٍب هبب عليو التعلم(  وا أكربا واغبمد  وال إلو إال ا

 وكيف يقرأ األخرس ؟/ س

 .(يستحضرىا ُب قلبو أي) القراءة ويعقد هبا قلبوقصد األخرس وبرؾ لسانو ب/ ج
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 وماذا هبب ُب القراءة غّب اغبمد ؟ / س

 :بشرطولكن  ،الفرائض منهبب قراءة سورة كاملة بعد اغبمد ُب األوليْب / ج

، دبعُب أّف السورة بعد اغبمد واجبة إذا كاف الوقت واسعاً، وأما إذا فرض أف سعة الوقت -ٔ
فال ذبب ( كما لو بقي على طلوع الشمس وقت قليل يكفي فقط لقراءة اغبمد)الوقت ال يكفي 
  .السورة بعد اغبمد

  .إف أمكنو تعلم السورة فتجب عليو، وإال فال أي، وإمكاف التعليم -ٕ

 .االختيار، فلو كاف مضطراً لَبكها فال ذبب عليو -ٖ

البسملة للسورة بعد الفاربة، أـ هبوز النطق بالبسملة مع عدـ اليقْب  وبددىل هبب أف و / س
 بتحديد السورة ومن ٍب اختيار السورة الٍب يريد قراءهتا ؟

 .فيجب أف وبدد السورة ٍب يقرأ بسملتها ،البسملة مرتبطة بالسورة ولكل سورة بسملتها/ ج

إذا كاف غالبًا ما يقرأ سورة التوحيد بعد اغبمد، واتفق أف قرأىا بدوف تعيْب البسملة ؽبا و / س
 أو غفلة، وانتبو ُب أثنائها، فهل تلـز إعادهتا أـ ال ؟ سهواً 

ف على علم فهو إف بدأ بقراءة البسملة البد أف يكو  ،البد من تعيْب البسملة للسورة/ ج
 .ومعرفة بالسورة الٍب يريد قراءهتا

من  اً ىل هبوز العدوؿ اختيارًا من سورة إىل أخرى وقد بدأ هبا، وما حكم من قرأ قسمو / س
 سورة ٍب مل يتذكر بقيتها فعدؿ إىل أخرى ؟ 

 .إىل أخرى وإف قرأ بعضها من سورة هبوز العدوؿ/ ج

 بعد اغبمد ؟ بْب سورتْب( هبمع)وىل هبوز أف يقرف / س

 .هبوز/ ج

 كيف ؟ ( أي هبمع بْب أكثر من سورتْب بعد اغبمد)األكثر و  /س
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 .سورتْبأكثر من أف يقرف بْب ال هبوز / ج

 ىل هبوز أف يقرأ آيات من سورة طويلة بدؿ السورة القصّبة ؟و / س

 .السورةال هبوز أف يقرأ آيات عوضاً عن / ج

 وىل قراءة السورة بعد اغبمد واجبة ُب النوافل ؟/ س

 . مستحب/ ج

 ولو قّدـ السورة على اغبمد، ماذا يفعل ؟ / س

 . أعاد نفس السورة أو غّبىا بعد اغبمد/ ج

 وىل هبوز أف يقرأ ُب الفرائض شيئاً من سور العزائم ؟/ س

 .ال هبوز/ ج

 هل تبطل صالتو ؟ُب الصالة الواجبة، ف قرأىاولو خالف و  /س

 .ال تبطل/ ج

ما حكم من ظبع آية السجدة الواجبة وىو ُب الصالة الواجبة، أو ُب مكاف ال يستطيع و / س
 السجود ؟

 .وبعد سبكنو من السجود ،يسجد بعد الفراغ من الصالة/ ج

 ماذا يفعل ؟( وكاف موضع السجود ُب وسط السورة)ومن قرأ سورة من العزائم ُب النوافل / س

 .منها ويركعبقي ٍب ينهض ويقرأ ما  ،هبب أف يسجد ُب موضع السجود/ ج

فكيف ُب النافلة،  وقرأىا( كما ُب سورة اقرأ)وإف كاف موضع السجود ُب آخر السورة / س
 ؟ يصنع

أف يقرأ سورة اغبمد مرة ثانية  بعد قياموويستحب لو ٍب يقـو ويركع،  يسجد عند قراءهتا/ ج
   .قبل الركوع ٍب يركع، ليكوف ركوعو عن قراءة
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ُب ركعة النافلة قائمًا كاف نو  أكما لو فرض )وإف قرأ غّبه وىو يستمع وكاف ُب النافلة / س
 ؟ ، فما ىو اغبكم(إحدى العزائمآية السجدة ُب  أيقر  واستمع شخصاً  األوىل

 .النافلةيسجد عند ظباعها، ٍب يقـو ويكمل / ج

كما لو بقي لطلوع الشمس ربع ساعة وأراد أف يقرأ ) وقراءة ما يفوت الوقت بقراءتو/ س
 ، ىل هبوز ؟(سورة البقرة بعد الفاربة

 . ال هبوز/ ج

 ومٌب هبب عليو اعبهر أو االخفات ُب القراءة ؟/ س

. هبب اعبهر باغبمد والسورة ُب الصبح، وُب الركعتْب االولتْب من اؼبغرب والعشاء/ ج
 . خريْب من العشاءواالخفات ُب الظهرين، وثالثة اؼبغرب، واأل

 وما ىو أقل اعبهر واالخفات ُب القراءة ؟/ س

  أقل اعبهر أف يسمعو القريب الصحيح السمع إذا استمع، واالخفات أف يسمع نفسو إف/ ج
 .كاف يسمع

 وإف خافت ُب موضع اعبهر أو عكس جاىالً أو ناسياً، فهل يعيد ؟/ س

 .  مل يعد/ ج

 وىل على النساء جهر ؟/ س

 .ليس على النساء جهر/ ج

 ما حكم اؼبرأة إذا جهرت ُب صالهتا، إف ظبعها أجنيب أو مل يسمعها ؟و / س

 .تصح صالهتا/ ج

 وما ىي مسنونات القراءة ؟ / س

 :واؼبستحب ُب القراءة ىواؼبسنوف / ج
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لو أراد صالة : فمثالً . اعبهر بالبسملة ُب موضع االخفات ُب أوؿ اغبمد، وأوؿ السورة -ٔ
، ولكنو فقط هبهر ببسملة اغبمد وكذا بسملة  الظهر فإّف القراءة فيها اخفات كما ىو معلـو

 .السورة بعد اغبمد

بنفس ( بسم ا الرضبن الرحيم: )ترتيل القراءة، والوقف على مواضع الوقف، كأف يقرأ -ٕ
 . ويقف، وىكذا( اغبمد  رب العاؼبْب: )واحد ويقف، ٍب

 . قراءة سورة بعد اغبمد ُب النوافل -ٖ

، وُب أي الكافروف "اعبحد"و" القدر"  أف يقرأ ُب الظهرين واؼبغرب بالسور القصار ؾ -ٗ
  .وما ماثلهما" اؼبزمل"و" اؼبدثر"وما شاكلهما، وُب الصبح بػ" الطارؽ"و" األعلى" ء بػالعشا

" اعبمعة"، وُب اؼبغرب والعشاء ليلة اعبمعة بػ"ىل أتى"االثنْب واػبميس بػ ( صبح)وُب غداة 
  ."اؼبنافقْب"ػ ، وُب الظهرين هبا وب"قل ىو ا أحد"وبػ( اعبمعة أي)، وُب صبحها هبا "األعلى"و

طواؿ سور ال، وُب نوافل الليل بال(نوافل النهار أي)وُب نوافل النهار بالسور القصار ويسّر هبا 
  (.يقرأ القصار بدؿ الطواؿ أي) وهبهر هبا، ومع ضيق الوقت ىبفف

ة ُب اؼبواضع السبعة ُب الركعة األوىل، وُب الركعة الثانية بسور " قل يا أيها الكافروف"وأف يقرأ 
. جاز" الكافروف"ويقرأ ُب الثانية " التوحيد"بسورة  -ُب ىذه اؼبواضع  -ولو بدأ ". التوحيد"

 الفجر، نافلة وأوؿ الليل، نوافل وأوؿ اؼبغرب، ةنافل وأوؿ ،الظهر نافلة أوؿ :واؼبواضع السبعة ىي
 ،"الركعات الست الٍب يصليها استحبابًا قبل اإلحراـ أي" اإلحراـ ةتس وأوؿ الصبح، صالة وأوؿ
 .الطواؼ ركعٍب وأوؿ

مرة سورة ( ٖٓ)ُب الركعة األوىل  أي، "قل ىو ا أحد"ويقرأ ُب أوليي صالة الليل ثالثْب مرة 
 . وُب البواقي بطواؿ السورمرة، ( ٖٓ)التوحيد وُب الثانية 

 ُب التشهدالشهادتْب يسمعو بلغ العلو، وكذا أف ُيسمع اإلماـ من خلفو القراءة ما مل ي -٘
 . استحباباً 

 .إذا مّر اؼبصلي بآية رضبة سأؽبا، أو آية نقمة استعاذ منها -ٙ
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 :وىذه مسائل تتعلق بالقراءة أيضاً 

 ىل هبوز قوؿ آمْب آخر اغبمد ؟/ س

 .ال هبوز/ ج

 القراءة ؟ صحة شرط ُب ( التتابع بْب آيات اغبمد والسورة بعدىا أي)وىل اؼبواالة / س

 . اؼبواالة شرط ُب صحتها، فلو قرأ ُب خالؽبا من غّبىا أعاد القراءة/ ج

 ؟فما ىو اغبكم  ،ولو نوى قطع القراءة وسكت/ س

أعاد القراءة، أما لو سكت ُب خالؿ القراءة ال بنية القطع، أو نوى القطع ومل يقطع / ج
 .مضى ُب صالتو

فما حكم  ،أو ُب مواضع أخرى ُب الصالة غّب القنوتقد يدعو اإلنساف أثناء القراءة و / س
 ذلك ؟

 .هبوز/ ج

من سورة من حيث ال يعلم ٍب  ئاً ُب الركعة الثالثة والرابعة أضاؼ بعد اغبمد شيولو أنو / س
 فهل هبب عليو إكماؿ السورة أو يقطع ويركع ؟ ،التفت

ف كانت سورة التوحيد ال هبب عليو إكماؿ السورة بل يبكنو أف يقطعها ويركع، ولكن إ/ ج
 .فاألفضل أف يتمها ويركع

 وإذا تعذر عليو قراءة اغبمد، ىل ىناؾ عوض ؽبا يقرأه ؟/ س

بسملتها عشر مرات، أو اثنتا عشرة قراءة هتا ءر عليو قراهبزيو عوضًا عن اغبمد إذا تعذّ / ج
، فتكوف ثالثاً يكررىا  (سبحاف ا، واغبمد ا، وال إلو إال ا، وا أكرب): تسبيحة، صورهتا

 . اثنتا عشرة تسبيحة

، ولكنهما سورة واحدة ليلتفت ؽبما اؼبصلي ؟/ س  وىل ىناؾ سورتاف ُب اؼبصحف اليـو
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فال هبوز إفراد إحديهما " إليالؼ"و" الفيل"سورة واحدة، وكذا " أمل نشرح"و" الضحى/ "ج
 .إىل البسملة بينهما تاجمن صاحبتها ُب كل ركعة، وال وب

 وىل اؼبعوذتاف من القرآف ؟/ س

 .اؼبعوذتاف من القرآف، وهبوز أف يقرأ هبما ُب الصالة فرضها ونفلها/ ج

 : الركىع. 5
الركوع واجب ُب الصالة ُب كل ركعة من الصلوات اليومية مرة، وىو أمر واضح، ولكي 

 :بوإليكم اؼبسائل الٍب تتعلق تتوضح أحكامو 

 مرة هبب ُب الصالة ؟ال شك ُب وجوب الركوع، ولكن كم / س

كسوؼ الشمس أو خسوؼ )ىو واجب ُب كل ركعة مرة، إال ُب صالة الكسوؼ / ج
، وسيأٌب بياهنا (رياح اغبمراء وما شابوبقية اؼبخوفات السماوية من الزالزؿ وال)واآليات ( القمر

 .وعدد الركوعات فيها

 ركن ُب الصالة ؟  الركوعوىل / س

تضح ُب أحكاـ ركن ُب الصالة، وتبطل باإلخالؿ بو عمداً وسهواً على تفصيل سي الركوع/ ج
 .اػبلل ُب البحوث اآلتية

بعد أف يكمل قراءة ( ا أكرب)وقبل استعراض واجبات الركوع نسأؿ عن قوؿ اؼبصلي / س
 السورة، وقبل أف يهوي للركوع، فإنو يكرّب عادة ٍب يركع، فما حكم ىذا التكبّب ؟ 

 .ب التكبّب للركوعهب/ ج

  ؟ إخفاتاً ىذا التكبّب ىل يصح و / س

 .اخفاتاً  يصح/ ج

  ؟ أو أثناء الركوع قبل الذكر ،ُب حاؿ ىويو للركوعاؼبصلي  أف يكربوىل يصح / س
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 . يصح أثناء اؽبوي للركوع، أو أثناء الركوع قبل الذكر/ ج

الركوع، وكذا نفس السؤاؿ يأٌب وتذكر أثناء التكبّب قبل الركوع،  يلو نس ىو اغبكم وما/ س
 للتكبّب للسجود ؟

 .شيء عليو، وكذا اغبكم ُب السجود لو نسي وتذكر وىو ُب الركوع كرب وال/ ج

 األمور الواجبة ُب الركوع ؟ بعد اتضاح وجوب التكبّب للركوع، نسأؿ عنو اآلف، / س

 : الواجب فيو طبسة أشياء/ ج

 .على ركبتيو أف ينحِب فيو بقدر ما يبكن وضع يديو -ٔ

بغّب اكبناء أو باكبناء أقل فبا يفعلو اإلنساف تبلغ ركبتيو  يثحب طويلتْبوإف كانت يداه / س
 ؟  كيف يركع، فاؼبستوي اػبلقة

 . اكبُب كما ينحِب مستوي اػبلقة/ ج

 ؟كاؼبرض إذا مل يتمكن من االكبناء لعارض  ما ىو اغبكم و / س

 .نفساً إال وسعها، وال يكلف ا أتى دبا يتمكن منو/ ج

 فإف عجز عن االكبناء ُب الركوع أصالً ؟/ س

 . للركوع بأف يشّب لو بأعضائو كالرأس أو اليد أو العْب اإليباءاقتصر على / ج

، (كالكرب واؼبرض) أو لعارض( مقوس ظهره من الوالدة أي)ولو كاف كالراكع خلقًة / س
 ؟ فكيف يركع

 .بْب حالة الركوع والقياـ فارقاً  يسّباً ليكوفاكبناًء أف يزيد لركوعو عليو وجب / ج

 ؟عند الركوع وىل هبب أف يضع يديو على ركبتيو / س

 .ال هبب، بل يستحب/ ج
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 .الطمأنينة ُب الركوع بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة -ٕ 

 وماذا تعِب الطمأنينة ُب الركوع ؟/ س

يعِب أف يُبقي ظهره منحينًا ويبقى مستقراً بتلك اؽبيئة دبقدار ما يكمل الذكر الواجب ُب / ج
  . الركوع، ٍب يرفع رأسو ويستوي قائماً 

 ؟واالستقرار بالنحو اؼبذكور ال يتمكن من الطمأنينة و لو كاف مريضاً ما اغبكم و / س

 .الركوعمنو، كما لو كاف العذر ُب أصل الطمأنينة سقطت / ج

فيقف وىو بعده مل يكمل ذكر  ،أحيانًا يركع اؼبكلف على عجل ويفقد االستقرارو / س
 الركوع، فهل يركع مرة أخرى، أو أّف ركوعو صحيح ؟

 .ىذا الفعل غّب جائز، ولكن إف فعلو عن غفلة فركوعو صحيح وال يعيده وال يعيد صالتو/ ج

  .رفع الرأس منو -ٖ

 من الركوع ؟ ( استوائو ورفع رأسو أي)وىل هبوز أف يهوي إىل السجود قبل انتصابو / س

 . إال مع العذرال هبوز / ج

كالعصا أو اغبائط وما شابو، عليو  ويستند إىل ما يعتمد من الركوع ُب انتصابو  حتاجولو ا/ س
 ؟فما ىو حكمو 

 .  وجب االعتماد عليو/ ج

  .الطمأنينة ُب االنتصاب -ٗ

 وماذا تعِب الطمأنينة ُب االنتصاب ؟/ س

 .، ٍب يذىب إىل السجودولو يسّباً ويستقر أف يعتدؿ قائماً ويسكن  تعِب/ ج

  .فيو( الذكر)التسبيح  -٘

 أو ضبداً أو شكراً  ؟ وىل يكفي الذكر ولو كاف تكبّباً أو هتليالً / س
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  .يكفي/ ج

 ؟ُب الركوع وما ىو أقل الذكر اجملزي / س

، أو (سبحاف ريب العظيم وحبمده): أقل ما هبزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وىي/ ج
هبزي تسبيحة وُب الضرورة  .مرات ثالث (سبحاف ا): يقوؿ، أو (سبحاف ريب العلي وحبمده)

 . (سبحاف ا: أي) واحدة صغرى

 ؟( األعلى)بدؿ ( سبحاف ريب األعظم)ىل هبوز ُب ذكر السجود و / س

 .هبوز/ ج

 ؟ نسأؿ عن اؼبستحبات فيو، فما ىيحاؿ الواجب ُب الركوع، وبعد اتضاح / س

 : واؼبسنوف في/ ج

ينزؽبما بعد  أي)ؿباذيًا بأذنيو، ويرسلهما  ،أف يكرب للركوع قائمًا رافعًا يديو بالتكبّب -ٔ
 .ٍب يركع( رفعهما حبذاء أذنيو

ولو كاف بأحديهما عذر وضع األخرى،  ،أف يضع يديو على ركبتيو مفرجات األصابع -ٕ
  .ويسّوي ظهره، ويبّد عنقو موازياً لظهره ،ويرد ركبتيو إىل خلفو

  .فرداً ال زوجاً  أف يدعو أماـ التسبيح، وأف يسّبح ثالثاً أو طبسًا أو سبعاً فما زاد -ٖ

  .حبيث يسمع اؼبأمومْب ما مل يبلغ العلو أف يرفع اإلماـ صوتو بالذكر فيو -ٗ

 .  ، ويدعو بعده(ظبع ا ؼبن ضبده): أف يقوؿ بعد انتصابو -٘

 وأنت فقل تركع أف أردت إذا): ، قاؿلزرارة رضبو ا Xمو اإلماـ الباقر وىذا ما علّ 
 توكلت وعليك آمنت وبك أسلمت ولك ركعت لك اللهم: "وقل اركع ٍب" أكرب ا: "منتصب

 وعصيب وعظامي وـبي ودمي وغبمي وبشري وشعري وبصري وظبعي قليب لك خشع ريب وأنت
 ثالث"  وحبمده العظيم ريب سبحاف" مستحسر وال مستكرب وال مستنكف غّب قدماي أقلتو وما

 ركبتيك من راحتيك وسبكن شرب قدر بينهما ذبعل قدميك بْب ركوعك ُب وتصف ترتيل ُب ،مرات
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 وفرج الركبة عْب أصابعك بأطراؼ غوبل اليسرى قبل اليمُب ركبتك على اليمُب يدؾ وتضع
: قل ٍب قدميك، بْب نظرؾ وليكن عنقك ومد صلبك وأقم ركبتيك على وضعتها إذا أصابعك

 والعظمة والكربياء، اعبربوت أىل العاؼبْب رب  اغبمد" قائم منتصب وأنت" ضبده ؼبن ا ظبع"
 .ٔح ٜٖٔص ٖج: الكاُب (ساجداً  وزبر بالتكبّب يديك ترفع ٍب صوتك هبا ذبهر" العاؼبْب رب 

 وماذا يكره ُب الركوع ؟/ س

 .يكره أف يركع ويداه ربت ثيابو/ ج

 :السجىد. 6
وىو ركن تبطل وىذا فبا ال شك فيو، ُب كل ركعة سجدتاف، هبب السجود ُب الصالة، 

 :وىذه اؼبسائل الٍب توضح أحكاموالصالة باإلخالؿ بو عمداً وسهواً، 

 ؟ الصالةُب ( ركنال)السجود  ما ىو/ س

 . عمداً وسهواً ( ُب الركعة)ركن ُب الصالة، تبطل باإلخالؿ هبما ( معاً )السجدتاف / ج

 سهواً ؟من الركعة واحدة سجدة وىل تبطل الصالة باإلخالؿ ب/ س

 .ال تبطل باإلخالؿ بواحدة سهواً / ج

وع الذي يكوف بعد رفع الرأس من الركالتكبّب  نسأؿ عن: وقبل بياف واجبات السجود/ س
  ، فما ىو حكمو ؟السجود وإرادة الذىاب إىل

 .السجود هبب التكبّب لألخذ ُب/ ج

 ؟  السجود، ما ىو حكمو رفع الرأس منوالتكبّب عن / س

 . لرفع منولهبب التكبّب / ج

 .أيضاً، فراجع يأٌب ىنامن أحكاـ ما ذكرناه ُب تكبّب الركوع ٍب إّف 

 وما ىي واجبات السجود ؟/ س
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 : واجبات السجود ستة/ ج

  .السجود على سبعة أعضاء -ٔ

 وما ىي األعضاء السبعة الٍب هبب السجود عليها ؟/ س

 .اعببهة، والكفاف، والركبتاف وإهباما الرجلْب: ىي/ ج

فهل يضر ذلك بوضع  ،(واللحاؼ انيةطالب)لو لّف اؼبصلي رجليو بشيء كالغطاء و / س
 الصالة ؟سجود اإلهباـ على األرض اؼبشَبط ُب 

 .، وسجوده وصالتو صحيحةال يضر/ ج

  .وضع اعببهة على ما يصح السجود عليو -ٕ

 العمامة، فهل هبزي ذلك ؟ ( دور)سجد على كور لف رأسو وجبهتو بعمامة و ولو / س

 .مل هبز/ ج

  .أف ينحِب للسجود حٌب يساوي موضع اعببهة موقفو -ٖ

 ؟على صحة السجود ارتفاع بسيط، ىل يؤثر ذلك  علىوإف كاف موضع سجوده / س

 .ال يؤثر إف كاف علواً يسّباً دبقدار لبنة ال أزيد/ ج

 ولو أُريد ربديد اللبنة باألصابع اؼبضمومة، فكم سيكوف ارتفاعها ؟/ س

 .طبسة عشر سنتمَباً / ج

لو كاف واقفًا على فراش يزيد : التوازي األفقي بْب مواضع السجود، فمثالً  يشَبطىل و / س
 فهل تصح الصالة ؟ ،ارتفاعو على اللبنة وموضع اعببهة أخفض من ذلك

خفض أو أعلى يسّباً أوهبوز اختيارًا أف يكوف موضع اعببهة  ،ال يشَبط التوازي األفقي/ ج
  .ضطرار هبوز االلبفاض واالرتفاع الكثّبدبقدار لبنة من بقية مواضع السجود، ومع اال
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يبنع عن أف أو  ،ما يبنع عن اؼبساواة بْب موقفو وموضع سجودهللمصلي وإف عرض / س
 ، فماذا يصنع ؟(اللبنة أي)سموح بو قدار اؼبباؼب ضاالرتفاع وااللبفايكوف 

اقتصر على ما يتمكن منو، فلو اضطر إىل أف يكوف االرتفاع أو االلبفاض دبقدار لبنتْب / ج
 . اقتصر على ذلك وصح سجوده وصالتو

، كما لو كاف اؼبرض يبنعو عن أف يضع جبهتو إىل رفع ما يسجد عليو احتاج اؼبصليوإف / س
 ؟ على األرض

 . جبهتو عليو رفع ما يسجد عليو إىل اغبد الذي يبكنو وضعوجب / ج

 وإف عجز عن ذلك كلو، كيف يسجد ؟/ س

 .بأف يشّب لو بأعضائو كالرأس واليد والعْبللسجود  أومأ/ ج

  .الذكر فيو -ٗ

 وما ىو الذكر ُب السجود ؟/ س

 . (األعظم واألعلى)يكوف  (العظيم والعلي)كما قلناه ُب الركوع، ولكن بدؿ / ج

 .ُب السجودالطمأنينة  -٘

 الطمأنينة واجبة ُب السجود على كل حاؿ ؟وىل / س

 . الطمأنينة واجبة إال مع الضرورة اؼبانعة/ ج

  .رفع الرأس من السجدة األوىل حٌب يعتدؿ مطمئناً  -ٙ

وعند األخذ للسجدة الثانية والرفع منها، ىل هبب التكبّب أيضًا كما ىو اغباؿ بالنسبة / س
 إىل السجدة األوىل ؟

 .نعم هبب/ ج

 وما ىي مستحبات السجود ؟/ س
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 : يستحب فيو/ ج

رافعًا يديو أماـ وجهو، وأطراؼ أصابعو قرب أذنيو، بعد الركوع، أف يكرب للسجود قائمًا  .ٔ
 . وىي صالة اؼبالئكة ،واإلهباـ منتصب إىل منحره

  .يضع يديو على األرض قبل ركبتيو أي، ٍب يهوي للسجود سابقاً بيديو إىل األرض .ٕ

  .يكوف موضع سجوده مساوياً ؼبوقفو أو أخفضأف  .ٖ

( هبعل حالو حاؿ بقية اؼبساجد السبعة ُب االرتكاز على األرض أي)أف يرغم بأنفو  .ٗ
  .ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بْب السجدتْب

 ظاىر فيجعل ،صبيعاً  رجليو وىبرج األيسر، وركو على هبلس أف: وصفتو)أف يقعد متوركًا  .٘
  .(األيسر باطن إىل األيبن قدمو وظاىر األرض، إىل األيسر قدمو

، ويعتمد بعد السجدة الثانية أف هبلس عقيب السجدة الثانية مطمئنًا، ويدعو عند القياـ .ٙ
 .قبل يديو على يديو سابقاً برفع ركبتيو

 لك اللهم: "وقل فكرب سجدت إذا) :للحليب رضبو ا X الصادؽوىذا ما عّلمو اإلماـ 
 وشق خلقو للذي وجهي سجد ريب وأنت توكلت وعليك أسلمت ولك آمنت وبك سجدت

 األعلى ريب سبحاف: "قل ٍب" اػبالقْب أحسن ا تبارؾ العاؼبْب رب  اغبمد وبصره، ظبعو
 وأجرين وارضبِب يل اغفر اللهم: "السجدتْب بْب فقل رأسك رفعت فإذا ،مرات ثالث" وحبمده

 .ٔح ٕٖٔص ٖج: الكاُب ("العاؼبْب رب ا تبارؾ فقّب، خّب من إيل أنزلت ؼبا إين عِب وادفع

 فإفّ " وأقعد أقـو وقوتو ا حبوؿ: "وقل كفيك على فاعتمد الركعة من قمت إذا): Xوعنو 
 .ٓٔح ٖٖٛص ٖج: الكاُب (ذلك يفعل كاف X علياً 

 ؟ُب السجود وىل ىناؾ أمر مكروه / س

أف هبلس على األليتْب ويلصقهما باألرض : االقعاء ىوو )بْب السجدتْب،  يكره اإلقعاء/ ج
وهبمع رجليو أمامو مثنيتْب، أي أف تكوف ركبتاه مقابل وجهو، وتكوف ساقاه وفخذاه منتصبْب،  

 (.كما يفعل الكلب بعض األحياف عندما هبلس ويرفع يديو لألعلى
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 :ومن اؼبسائل اؼبتعلقة بالسجود أيضاً 

إذا مل يستغرؽ اعببهة،  ( القروح)يبنع من وضع اعببهة على األرض كالدمل  من بو ما/ س
 كيف يسجد ؟

 . وبتفر حفّبة ليقع السليم من جبهتو على األرض/ ج

 فإف تعذر عليو ذلك أيضاً ؟/ س

 . (ىو طرؼ اعببهة فبا يقع قريباً من الصدغ: اعببْب)، سجد على أحد اعببينْب/ ج

 السجود على اعبانبْب ؟وإف كاف ىناؾ مانع عن / س

 .(ؾبمع غبييو ويقع ربتو اغبنك: ذقن اإلنساف) سجد على ذقنو/ج

 وىل بوسعنا التعرؼ على مواضع السجود ُب القرآف ؟ / س

" فصلت"و" السجدة"ُب سورة : سجدات القرآف طبس عشرة، أربع منها واجبة وىي/ ج
" اإلسراء"و" النحل"و" الرعد"و" األعراؼ"ُب : وإحدى عشرة مسنونة وىي". العلق"و" النجم"و
 ". االنشقاؽ"و" ص"و" النمل"و" الفرقاف"ُب موضعْب، و" اغبج"و" مرًن"و

، والسامع (الذي يصغي)وىل السجود ُب العزائم األربع واجب على القارئ، واؼبستمع / س
 ؟( الذي وصلو الكالـ من دوف إصغاء)

 . نعم واجب للقارئ واؼبستمع، ويستحب السجود للسامع/ ج

  وباقي السجدات من غّب العزائم كيف ؟/ س

 (.سواء كاف قارئ أو مستمع أو سامع أي) يستحب على كل حاؿ/ ج

 تكبّب أو تشهد أو تسليم ؟( لسور العزائم وغّبىا)وىل هبب ُب السجدات / س

 . ليس ُب شيء من السجدات تكبّب وال تشهد وال تسليم/ ج

 وىل فيها طهارة أو استقباؿ للقبلة ؟/ س
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 . ذلكال يشَبط فيها / ج

 ولو نسي السجدات الواجبة أو اؼبستحبة، ماذا يفعل ؟/ س

 .أتى هبا فيما بعد/ ج

 وىناؾ سجود لشكر ا، فما ىو حكمو ومٌب يكوف ؟ / س

تاف عند ذبدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب سجدتا الشكر مستحب/ ج
 .(وضع اعببينْب واػبدين على الَباب أي) بينهما التعفّب

 :الخشهد. 7
 :من واجبات الصالة التشهد، وأما كيفيتو واألحكاـ الٍب تتعلق بو فهي التايل

 كم مرة هبب التشهد ُب الصالة ؟/ س

 . الثالثية والرباعية مرتْبالصلوات ثنائية مرة، وُب صالة ىو واجب ُب كل / ج

 ولو أخل هبما أو بأحدنبا عامداً، ما ىو حكم صالتو ؟ / س

 . بطلت صالتو/ ج

 ؟ ينوماذا هبب ُب التشهد/ س

 : الواجب ُب كل واحد منهما طبسة أشياء/ ج

 . اعبلوس بقدر التشهد -ٔ

 . الشهادتاف -ٖ، ٕ

 .الصالة على النيب  -ٗ

 .وعلى آلو  -٘

 وما ىي صورة التشهد الواجب ذكرىا ُب الصالة ؟/ س
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، أشهد أف ال إلو إال ا وحده ال شريك لو، وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو): صورتو ىي/ ج
 (. على ؿبمد وآؿ ؿبمد اللهم صلِّ 

 ومن مل وبسن التشهد، ماذا يفعل ؟ / س

 .  وجب عليو اإلتياف دبا وبسن منو مع ضيق الوقت، ٍب هبب عليو تعلم ما ال وبسن منو/ ج

 ُب التشهد ؟واؼبستحب وما ىو اؼبسنوف / س

 : اؼبستحبات ُب التشهد ىي/ ج

أف هبلس على وركو األيسر، وىبرج رجليو صبيعًا، فيجعل ): أف هبلس متوركاً، وصفتو -ٔ
 .ىو جانب األلية: والورؾ (.وظاىر قدمو األيبن إىل باطن األيسرظاىر قدمو األيسر إىل األرض، 

 .أف يقوؿ ما زاد على الواجب من ربميد ودعاء -ٕ

 :الخسلين. 8
 :حكاـ اؼبرتبطة بوليكم األإآخر واجبات الصالة ىو التسليم، و 

  ُب الصالة ؟ ما حكم التسليم/ س

  .ىو واجب، وال ىبرج من الصالة إال بو/ ج

 ؟كي ىبرج من الصالة وماذا يقوؿ فيو  / س

 (.السالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو: )يقوؿ/ ج

السالـ علينا وعلى عباد  ،السالـ عليك أيها النيب): ىل يضر بالتسليم قوؿ اؼبصليو / س
 لو ذكره وىو ملتفت مرة وغّب ملتفت أخرى ؟ ،(ا

 . ويبكنو أف يدعو بأي دعاء يشاء، واألفضل أف يدعو قبل التسليم ،ال يضر/ ج

  وما ىو اؼبسنوف ُب التسليم ؟/ س
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إىل القبلة تسليمة واحدة، ويومئ دبؤخر  اً منفرداؼبصلي م أف يسلّ : اؼبستحب ُب التسليم/ ج
 أأومٍب إف كاف على يساره غّبه . م بصفحة وجهو، وكذا اؼبأمـوواإلماـ يسلّ  .عينيو إىل يبينو

  .بصفحة وجهو أيضاً بتسليمة أخرى إىل يساره

أف نعرؼ األمور علينا ، بقي واألحكاـ اؼبرتبطة هبا إىل ىنا اتضحت واجبات الصالة الثمانية
 .اؼبستحبة فيها

* * * 

 هسخحباث الصالة: ثاًياً
 : طبسةوىي 

 الدعاء بعد كل تكبّبتْب من التكبّبات الست اؼبضافة إىل تكبّبة اإلحراـ بأف يكرب ثالث -ٔ
واألوىل من السبع  .إىل الصالة ٍب يدعو، ٍب يكرب اثنْب ٍب يدعو، ٍب يكرب اثنْب ويتوجو تكبّبات

 .ىي تكبّبة اإلحراـ فيوقع معها نية الصالة، ويكوف ابتداء الصالة عندىا

 ؟الست  عند التكبّباتيقرأ  ف دعاء مأثور وارد عن الطاىرين وىل فبكن بيا/ س

 ابسطهما ٍب كفيك فارفع الصالة افتتحت إذا): قاؿ X ا عبد أيب عن اغبليب، عن/ ج
 ظلمت إين سبحانك أنت إال إلو ال اغبق اؼبلك أنت اللهم: "قل ٍب تكبّبات ثالث كرب ٍب بسطاً 
 وسعديك لبيك: "قل ٍب تكبّبتْب تكرب ٍب" أنت إال الذنوب يغفر ال إنو ذنيب، يل فاغفر نفسي
 سبحانك إليك، إال منك ملجأ ال ىديت، من واؼبهدي إليك ليس والشر يديك ُب واػبّب

 وجهي وجهت: "تقوؿ ٍب تكبّبتْب تكرب ٍب" البيت رب سبحانك وتعاليت، تباركت وحنانيك
 صالٌب إف اؼبشركْب من أنا وما مسلماً  حنيفاً  والشهادة الغيب عامل واألرض السماوات فطر للذي

 من ذتعوّ  ٍب" اؼبسلمْب من وأنا أمرت وبذلك لو شريك ال العاؼبْب، رب  وفباٌب وؿبياي ونسكي
 .ٚح ٖٓٔص ٖج: الكاُب (الكتاب فاربة اقرأ ٍب ،الرجيم الشيطاف

ويستحب أف يدعو باألذكار . القنوت، ىو ُب كل ركعة ثانية قبل الركوع وبعد القراءة -ٕ
 .اؼبروية، وإال فبما شاء وأقلو ثالثة تسبيحات
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 :الٍب يبكن قراءهتا ُب القنوت وىذه بعض األذكار اؼبروية عن آؿ ؿبمد 

 (.قدير يءش كل على إنك واآلخرة الدنيا ُب عنا واعف وعافنا وارضبنا لنا اغفر اللهم) -

 فيما يل وبارؾ توليت، فيمن وتولِب عافيت، فيمن وعافِب ىديت، فيمن اىدين اللهم) -
 ربنا تباركت واليت، من يذؿ ال نوإ عليك، يقضى وال تقضي نكإ قضيت، ما شر وقِب أعطيت،
 (.وتعاليت

 أنت الراضبْب، ارحم يا الناس، على وىواين حيلٍب، وقلة قوٌب، ضعف أشكو إليك اللهم) -
 مل إف ؟ أمري ملكتو عدو إىل أـ يتجهمِب بعيد إىل ؟ تكلِب من إىل ريب وأنت اؼبستضعفْب رب

 لو أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ. يل أوسع عافيتك ولكن أبايل، فال غضب علي   بك يكن
 لك سخطك، علي وبل أو غضبك يب تنزؿ أف من واآلخرة، الدنيا أمر عليو وصلح الظلمات،

   (.بك إال قوة وال حوؿ وال ،ترضى حٌب العتىب

 وىل ىناؾ موضع يستحب فيو القنوت ؟/ س

من كل ( وقبل الذىاب إىل السجود)نعم، يستحب أيضًا أف يقنت بعد الركوع األخّب / ج
 . ، ٍب يهوي بعده للسجود مباشرةصالة

 وُب صالة اعبمعة مٌب يكوف القنوت ؟/ س

 . ، ُب الركعة األوىل قبل الركوع، وُب الثانية بعد الركوعُب اعبمعة قنوتاف/ ج

 ماذا يفعل ؟  ُب الركعة الثانية قبل الركوع، ولو نسي القنوت/ س

 . قضاه بعد الركوع/ ج

شغل النظر ُب حاؿ قيامو إىل موضع سجوده، وُب حاؿ القنوت إىل باطن كفيو، وُب  -ٖ
د إىل طرؼ أنفو، وُب حاؿ تشهده إىل حجره، حاؿ الركوع إىل ما بْب رجليو، وُب حاؿ السجو 

 .واألفضل أف يكوف غاض البصر ُب الصالة
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شغل اليدين بأف يكونا ُب حاؿ قيامو على فخذيو حبذاء ركبتيو، وُب حاؿ القنوت تلقاء  -ٗ
وجهو، وُب حاؿ الركوع على ركبتيو، وُب حاؿ السجود حبذاء أذنيو، وُب حاؿ التشهد على 

 . فخذيو

حاؿ، فهي أّي ب، وأقلو التكبّبات الثالث الٍب تكوف بعد التسليم وال تَبكها على التعقي -٘
 .سباـ عشرة اغبج وكماؿ اؼبعرفة

 وماذا يعِب سباـ العشرة وكماؿ اؼبعرفة ؟/ س

 غائب، وواحد ظاىرة ثالثة أربعة، وتعاىل سبحانو هؤ أظبا): Xأضبد اغبسن  اإلماـقاؿ / ج
 االسم أو "ىو"ػب لو ويرمز واغبقيقة الكنو فهو الغائب وأما ،"الرحيم الرضبن ا" فهي الظاىرة أما

 أف بعد وتظهر اؼبوجودات تتجلى العوامل صبيع ُب األظباء ىذه وبتجلي .األعظم األعظم األعظم
 وسرادؽ األعظم والعرش والكرسي السبع السماوات :وىي عشرة والعوامل .مذكوراً  شيئاً  تكن مل

 َفَما ُأْحِصْرًبُْ  فَِإفْ  لِل وِ  َواْلُعْمرَةَ  اغبَْج   َوأسبُّوا﴿ رجعتم إذا وسبعة اغبج ُب ثالثة وىي األعظم، العرش
ُلغَ  َحٌب   ُرُؤوَسُكمْ  رَبِْلُقوا َوال اؽْبَْديِ  ِمنَ  اْستَػْيَسرَ   أَذىً  ِبوِ  أَوْ  َمرِيضاً  ِمْنُكمْ  َكافَ  َفَمنْ  ؿبَِل وُ  اؽْبَْديُ  يَػبػْ

ـٍ  ِمنْ  َفِفْديَةٌ  َرْأِسوِ  ِمنْ   اْستَػْيَسرَ  َفَما اغبَْجِّ  ِإىَل  بِاْلُعْمرَةِ  سَبَت عَ  َفَمنْ  أَِمْنُتمْ  فَِإَذا ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ  ِصَيا
َعةٍ  اغبَْجِّ  ُب  أَي اـٍ  َثالثَةِ  َفِصَياـُ  هبَِدْ  ملَْ  َفَمنْ  اؽْبَْديِ  ِمنَ   ِلَمنْ  َذِلكَ  َكاِمَلةٌ  َعَشرَةٌ  تِْلكَ  َرَجْعُتمْ  ِإَذا َوَسبػْ
ـِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضرِي َأْىُلوُ  َيُكنْ  ملَْ   .ٜٙٔ :البقرة ﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  الل وَ  َأف   َواْعَلُموا الل وَ  َواتػ ُقوا اغبَْرَا

 أما األعظم، العرش وسرادؽ األعظم والعرش الكرسي :ىي( ا بيت ُب أي) اغبج ُب والثالثة
 ؼبن أي اغبراـ اؼبسجد حاضري أىلو يكن مل ؼبن ذلك السبع السماوات فهي رجعتم إذا السبعة

 .ٖٜسؤاؿ  /ٖج: اؼبتشاهبات..(  ؿبمد آؿ من ليس

 انتهائها والتكبّبات السبع الٍب يفتتح هبا الصالة تشّب إىل السماوات السبع، والثالثة بعد
، وبذلك تكوف سباـ (الكرسي والعرش األعظم وسرادؽ العرش األعظم: )تشّب إىل اؼبراتب الثالثة

 .عشرة اغبج ومراتب اإليباف العشرة

 وما ىو أفضل التعقيب بعد الصالة ؟/ س



  70................................................. ة بني السائل واجمليب صالأحكام ال

 الزىراء فاطمة تسبيح حسبّ  من): X ا عبد أبو قاؿ، أفضلو تسبيح الزىراء / ج
 .ٍب دبا روي من األدعية، وإال فبما تيّسر، (لو ا غفر الفريضة صالة من رجليو يثِب أف قبل 

 ؟ وكيف ىو تسبيح الزىراء / س

 أربعاً  بالتكبّب يبدأ عليها ا صلى فاطمة تسبيح ُب): قاؿ ،Xاإلماـ الصادؽ  عن/ ج
 .ٜح ٕٖٗص ٖج: الكاُب (وثالثْب ثالثاً  التسبيح ٍب وثالثْب، ثالثاً  التحميد ٍب وثالثْب،

* * * 
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] 3 [ 

 (قواطع الصالة) 
وقد ربصل من  .ما يقطع الصالة ويبطلها إف حصل ُب أثنائها: "قواطع الصالة"ػويقصد ب

 : اؼبصلي عمداً مرة وسهواً أخرى، لذا كاف علينا تفصيل األحكاـ اؼبتعلقة هبا وىي كالتايل

 ىل قواطع الصالة على كبو واحد ؟/ س

 .ال يبطلها إال عمداً : يبطلها عمداً وسهواً، والثاين: الصالة قسماف؛ أحدنباقواطع / ج

 ما ىو ؟ من قواطع الصالة، وما يبطلها عمداً وسهواً / س

،  عن االختيار ربت االختيار أو خرج( ذلك اؼببطل)ىو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل / ج
، واعبنابة واغبيض وما (والنـو واإلغماء كالريح) كالبوؿ والغائط ما شاهبهما من موجبات الوضوء

فكل ىذه  .(كالنفاس واالستحاضة الكثّبة ومس األموات) شاهبهما من موجبات الغسل
اؼبذكورات تبطل الصالة سواء حصلت سهوًا أو عمداً، وسواء كانت باختيار اإلنساف أـ بدوف 

 .اختياره

 ما ىو ؟( دوف السهو)وما يبطلها عمداً فقط / س

 : دة أمورع ىو/ ج

  .، فهو أمر مبتدع شّرعو الثاين اتباعاً للمجوس(التكتف) وضع اليمْب على الشماؿ -ٔ

  .االلتفات إىل ما وراءه -ٕ

  .الكالـ حبرفْب فصاعداً  -ٖ

  .القهقهة -ٗ

  .، كالركض والطبخ والغسل وما شابوأف يفعل فعالً كثّباً ليس من أفعاؿ الصالة -٘

  .الدنياالبكاء لشيء من أمور  -ٙ
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أما القليل فال يضر بالصالة كاؼبتبقي ُب الفم من الطعاـ، أو  ،األكل والشرب الكثّب -ٚ
شرب اؼباء ُب صالة الوتر ؼبن أصابو عطش وىو يريد الصـو ُب صبيحة تلك الليلة، لكن ال 

 . يستدبر القبلة

 للرجل ؟ ( لفو وصبعو ُب وسط الرأس أي)وما حكم عقص الشعر / س

 . وال يبطل الصالة مكروه/ ج

 وماذا يكره ُب الصالة أيضاً وال يبطلها ؟/ س

مد اليدين لدفع ) ، والتمطي(فتح الفم واسعاً ) االلتفات يبينًا ومشااًل، والتثاؤب: يكره/ ج
 ، ونفخ موضع السجود، والتنخم(بأنفو أو غبيتو أو ثوبو وكبو ذلك) ، والعبث(التعب أو النـو

يضغط عليها ) ، أو يفرقع أصابعو(ىبرج ريقو) ، وأف يبصق(أو الرأسإخراج البلغم من الصدر )
 أي) ، أو يتأوه، أو يئن حبرؼ واحد، أو يدافع البوؿ والغائط والريح(حٌب ىبرج منها صوتاً 

( نوع من أحذية اعبلود الٍب يكوف ؽبا ساؽ وتسد: اػبف)وإف كاف خّفو . (متضايق وؿبصور هبا
  .ضيقاً استحب لو نزعو لصالتو

 :يفعلها اؼبصلي وال تبطل صالتو، ىي التايلومن اؼبسائل الٍب 

 اؼبصلي إذا عطس ُب الصالة ؟  يفعلماذا / س

 . يستحب لو أف وبمد ا/ ج

 إف عطس ؟( يرضبكم ا: يقوؿ لو أي)تسميت غّبه  للمصلي وىل يبكن/ س

 . يستحب لو تسميتو/ ج

 وكيف ؟  ،عليو وإذا سّلم عليو أحد، فهل يبكنو رد السالـ/ س

 . (وعليكم السالـ): ، وال يقوؿ(سالـ عليكم): هبوز أف يرد مثل قولو/ ج

 وىل يبكنو الدعاء أثناء الصالة ُب غّب مواضع القنوت، ودباذا يدعو ؟/ س
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، أو طلب شيء مباح من أمور هبوز أف يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحًا أو ربميداً / ج
 . الدنيا واآلخرة، قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً 

 وىل هبوز أف يطلب ُب صالتو أمراً ؿبرماً ؟/ س

 .ال هبوز أف يطلب شيئاً ؿبرماً، ولو فعل وىو يعلم حبرمتو بطلت صالتو/ ج

 وىل هبوز قطع الصالة اختياراً ؟/ س

 .ال هبوز/ ج

صالتو ويعيدىا غبصوؿ شيء منو أثناء الصالة وال يعرؼ حكمو،  أحيانًا يقطع اؼبصلي/ س
 فهل بوسعو فعل ذلك ؟

 .ال هبوز أف يقطع صالتو بالشك/ ج

 ومٌب هبوز للمصلي قطع صالتو ؟/ س

مديوف عليو ماؿ ) هبوز للمصلي أف يقطع صالتو إذا خاؼ تلف ماؿ، أو فرار غرًن/ ج
من موارد اػبوؼ  وما شابو ذلك ،(سقوطو ُب بئر أو حفرة وكبونبا أي) ، أو تردي طفل(للمصلي

 .على تلف النفس أو اؼباؿ

* * * 
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 ( بكية الصلوات)
 :وىي كالتايل( غّب الصلوات اليومية ونوافلها)أحكاـ بقية الصلوات  وىذه

الصلوات  -٘. صالة اؼبيت -ٗ. صالة اآليات -ٖ. صالة العيدين -ٕ. صالة اعبمعة -ٔ
 .اؼبرغبات

 .وىذه اؼبسائل الٍب تتعلق هبا تباعاً إف شاء ا تعاىل

 :صالة اجلوعت .3
نصبو ألدائها، وأما كيفيتها وشروطها  من أو Xصالة اعبمعة واجبة عند حضور اإلماـ 

 :فهو ما يتضح من خالؿ األسئلة التالية بذلك،واألحكاـ اؼبرتبطة وآداهبا 

 اعبمعة ؟كيف تكوف صالة / س

 . ركعتاف كالصبح/ ج

 الظهر ؟صالة ( اعبمعة)وىل يسقط بأدائها / س

 . نعم يسقط معها الظهر/ ج

 وىل تصلى جهراً أـ اخفاتاً ؟/ س

 . يستحب فيها اعبهر/ ج

 وينتهي ؟صالة اعبمعة وقت مٌب يبدأ و / س

 .ذبب بزواؿ الشمس ويبتد وقتها بامتداد وقت الظهر/ ج

 وقتها يبتد إىل ما قبل الغروب دبقدار أداء صالة العصر ؟أّف ىذا ىل يعِب و / س

 .يبتد وقتها كما ذكرتنعم / ج
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 من بدء األذاف حٌب هناية ركعٍب اعبمعة ؟ مدة معينة صالة اعبمعة ل وىل/ س

كافية للخطبتْب والركعتْب، كما يستحب اؼبدة  ال يشَبط مدة، ولكن يعترب أف تكوف / ج
 .فيتجنب اإلطناب اؼبمل واالختصار اؼبخل ،لإلماـ التخفيف ُب سباـ

 ماذا يفعل ؟ -فيها ال زاؿ وىو  -اعبمعة ولو خرج وقت / س

 . أًب صبعة إماماً كاف أو مأموماً / ج

 ولو فات الوقت ومل يصل اعبمعة، وأراد القضاء، فهل يقضيها صبعة أـ ظهراً ؟/ س

 . تفوت اعبمعة بفوات الوقت، ٍب ال تقضى صبعة، وإمبا تقضى ظهراً / ج

 ولو وجبت اعبمعة عليو ولكنو صلى الظهر، فهل تصح منو ؟ / س

ومل هبتزئ  ،الظهرصالة وجب عليو السعي ألداء اعبمعة، فإف أدركها فبها وإال أعاد / ج
 . (دبا صاله من صالة الظهر قبل السعي أي) باألوىل

، فهل ذبب اعبمعة (بال مستحبات) يقن أّف الوقت يتسع للخطبة وركعتْب خفيفتْبولو ت/ س
 أـ ال ؟ 

 . وجبت اعبمعة/ ج

 ؟  ىو اغبكم وإف تيقن أو غلب على ظنو أف الوقت ال يتسع لذلك، فما/ س

 . فاتت اعبمعة ويصلي ظهراً / ج

، األوىل ركعةالماـ ولو أقيمت اعبمعة، ومل وبضر اػبطبة ُب أوؿ الصالة وأدرؾ مع اإل/ س
 فماذا يفعل ؟

 . لو أدرؾ اإلماـ راكعاً ُب الثانيةيصلي مؤسباً ، وكذا مؤسباً باإلماـ صلى صبعة/ ج

أثناء تكبّبتو  -، ٍب شك ىل كاف اإلماـ  وركعكرّب التحق واإلماـ راكع للركعة الثانية فولو / س
 راكعاً أو رافعاً رأسو من الركوع، فهل يكملها صبعة ؟ -



  76................................................. ة بني السائل واجمليب صالأحكام ال

 . مل يكن لو صبعة، وصلى الظهر/ ج

x شروط الجمعة: 

 ما ىي شروط اعبمعة ؟/ س

 : إال بشروطاعبمعة ال ذبب / ج

 .أو من نصبو( Xاإلماـ اؼبعصـو )السلطاف العادؿ  -ٔ

ىو موجودًا وال من نصبو للصالة وأمكن االجتماع، فما X وإذا مل يكن اإلماـ / س
 اغبكم؟

 .يستحب أف يصلي صبعة/ ج

عدـ حضورنبا الصالة مع وجودنبا ُب  (وجود اإلماـ ومن نصبو ـعد)ػ ىل يقصد بو / س
قصود شيء آخر، وماذا إذا عقدت اعبمعة بعدـ حضورنبا ولكن بتوجيو اؼبمكاف آخر، أو 

 وإرشاد من اإلماـ ؟

أو حٌب عدـ حضور اإلماـ مع عدـ تعيينو إماـ إلقامة صالة  ،اؼبقصود عدـ حضورنبا/ ج
 .اعبمعة

 ُب أثناء الصالة، فهل تبطل الصالة ؟  Xولو مات اإلماـ / س

اعبماعة من  تقدـ)وكذا . اعبماعة من يتم هبم الصالة تقدـمل تبطل اعبمعة، وجاز أف / ج
 .ما يبطل الصالة من إغماء أو جنوف أو حدث( من اإلماـ)لو عرض للمنصوب ( يتم هبم

وكيف يقدموه وىم  ،الصالة هبم من جديدىل اؼبتقدـ يكمل هبم الصالة أو يستأنف و / س
 ُب الصالة ؟

، وال هبب أف يقدمو اعبميع بل يكفي أف يقدمو بعضهم بأف هبم اؼبتقدـ يكمل الصالة/ ج
 .يشّب لو بالتقدـ بصورة ما

 



  77................................................. ة بني السائل واجمليب صالأحكام ال

 .اإلماـ أحدىم ؛العدد، وىو طبسة -ٕ

 ؟  فما ىو اغبكمبالصالة، والبدء ُب أثناء اػبطبة أو بعدىا قبل التلّبس تفرقوا ولو / س

 . صالة اعبمعة سقط وجوب/ ج

 قبل إسباـ الصالة ؟  تفرقواوإف دخلوا ُب الصالة ولو بالتكبّب ٍب / س

 .إال واحد وجب اإلسباـ ولو مل يبقَ / ج

 ل الصيب اؼبميز العدد الذي تنعقد بو اعبمعة ؟ىل يكم  و / س

 .ال يكمل العدد بالصيب اؼبميز/ ج

العدد اؼبطلوب بعد الزواؿ أي ُب أوؿ الوقت، ويتوفر بعد ساعتْب من أحيانًا ال يتوفر و / س
 ،الزواؿ وكانوا قد صلوا الظهر أوؿ الوقت، فهل هبب عليهم إعادة الصالة صبعة إف اجتمع العدد

 وماذا إذا مل يكن قد صلوا الظهر ؟

يستحب إقامة صالة اعبمعة مع عدـ وجود إماـ معْب للصالة، وهبب إقامة صالة / ج
، أو من عينو اإلماـ لتعيْب أئمة اعبمعة . اعبمعة مع وجود إماـ معْب للصالة عينو اإلماـ اؼبعصـو

فيجب على ىذا اإلماـ إقامة صالة اعبمعة عند توفر العدد وبقية الشروط عند وقت الزواؿ، فإف 
صالتو بعد  أما إف أخر. مل يتوفر العدد عند الزواؿ وصلى الظهر مل هبب عليو بعدىا إقامة اعبمعة

داـ الوقت باقياً، ومع العلم بوجود  الزواؿ حٌب اكتمل العدد فيجب عليو عندىا إقامة اعبمعة ما
إماـ معْب للصالة فيجب اغبضور عنده أو ُب اؼبكاف الذي يعينو إلقامة صالة اعبمعة، ومع العلم 

 .بإقامتها هبب اغبضور

رجاء اكتماؿ العدد والصالة صبعة  عند عدـ توفر العدد، ىل األفضل االنتظار فَبةو / س
 حينذاؾ، أو أداء الصالة ظهراً ُب أوؿ الوقت ؟

 .األفضل االنتظار إف كاف يرجو اكتماؿ العدد/ ج
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  .اػبطبتاف -ٖ

 وماذا هبب فيهما ؟/ س

، والوعظ، وقراءة اغبمد ، والصالة على النيب وآلو : هبب ُب كل واحد منهما/ ج
 .واحدةسورة خفيفة أو آية 

 خبصوص اػبطبتْب ؟  وماذا ورد عن أئمة اؽبدى / س

وبمد ا ويثِب عليو، ٍب يوصي بتقوى ا، ويقرأ سورة خفيفة من : أنو ورد عنهم / ج
ٍب يقـو فيحمد ا ويثِب عليو ويصلي على النيب وآلو وعلى أئمة اؼبسلمْب . القرآف، ٍب هبلس

 . ويستغفر للمؤمنْب واؼبؤمنات

 ؟ حبيث ؼبا ينتهي منهما تكوف الشمس قد زالتزواؿ القبل اػبطبتْب  وىل هبوز إيقاع/ س

 .هبوز/ ج

 ومٌب يكوف موقع اػبطبتْب، قبل الصالة أـ بعدىا ؟ / س

 . هبب أف تكوف اػبطبة مقدمة على الصالة، فلو بدأ بالصالة مل تصح اعبمعة/ ج

 يكوف اػبطيب قائماً ؟هبب أف وىل / س

 . مع القدرةاػبطبة هبب أف يكوف اػبطيب قائماً وقت إيراده / ج

 والفصل بْب اػبطبتْب ما حكمو ؟/ س

 . هبب الفصل بْب اػبطبتْب جبلسة خفيفة/ ج

 وىل الطهارة ُب اػبطبتْب أمر الـز ؟/ س

 . ذبب فيهما الطهارة على اإلماـ دوف اؼبأمومْب/ ج

 ؟ ولو أحدث اإلماـ ُب اػبطبة ماذا يفعل/ س

 . أكمل خطبتو أيتطهر وبُب، / ج
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 وما حكم رفع اػبطيب صوتو ُب اػبطبة ؟/ س

 .فصاعداً ( اػبمسة أي)هبب أف يرفع صوتو حبيث يسمع العدد اؼبعترب / ج

 ؟من قبل اؼبأمومْب وما حكم اإلصغاء إىل اػبطبة / س

 .واجب/ ج

 ، وىل ىو مبطل للصالة ؟وما حكم الكالـ ُب أثناء اػبطبتْب/ س

، ولكن ليس دببطل للجمعة/ ج  .وبـر

ىل يشَبط أف تكوف اػبطبتاف باللغة العربية، وما حكم العريب يأًب بغّب العريب ُب و / س
  اعبمعة؟

هبوز أف تكوف اػبطبة بلغة أكثر اغباضرين للصالة، ولكن هبب أف وبمد ا ويصلي على / ج
من القرآف بالعربية، واألفضل أف تكوف اػبطبة بالعربية وتَبجم لغّب العرب  ئاً النيب وآلو ويقرأ شي

وهبوز أف يأًب من هبيد العربية دبن ال هبيدىا، ولكن . حٌب وإف كانوا أغلب من وبضر الصالة
األفضل أف يكوف اػبطيب هبيد العربية وىبطب بالعربية وال عالقة للقومية هبذا األمر، فيمكن أف 

 .من أي قومية وىو هبيد العربية يكوف اإلماـ

 ىل هبوز إلماـ اعبمعة أف يبسك بيده سالحاً حْب أداء اػبطبة ؟ و / س

يكره لو االتكاء على السالح إال مع اػبوؼ وتوقع اغباجة إليو، ويستحب االتكاء على / ج
 .عصا أو عمود أو منصة من اػبشب

  .اعبماعة، فال تصح فرادى -ٗ

 ؟فهل يتقدـ ىو أـ هبوز أف يتقدـ غّبه  ،(اؼبعصـو)األصل ماـ اإلوإذا حضر / س

 . وجب عليو اغبضور والتقدـ/ ج

 ؟فما ىو اغبكم وإف منعو مانع / س
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 .(هبعل لو نائباً يـؤ اؼبصلْب) جاز أف يستنيب/ ج

 وماذا يعترب ُب إماـ اعبمعة ؟/ س

كماؿ العقل، واإليباف، والعدالة، وطهارة اؼبولد، والذكورة إذا كاف ُب اؼبأمومْب : يعترب/ ج
 . رجاؿ

 عبداً أو أعمى ؟إماـ اعبمعة وىل هبوز أف يكوف / س

 . هبوز أف يكوف عبداً، وهبوز أف يكوف أبرص وأجذـ، وكذا األعمى/ ج

  ؟واألصم واألبكم ىل ذبوز إمامتو، وكيف ىبطب باؼبصلْب/ س

 .هبوز إذا كاف يصلي بصم بكم، وىبطب باإلشارة، وال هبب عندىا حضور غّبىم/ ج

كيف يصلي الصم البكم صالة اعبمعة اؼبباركة وىم ال يفهموف وال : ودبناسبة ىذا، نسأؿ/ س
وىل وبتاجوف إىل من يعرفهم باػبطبة باإلشارات اؼبفهمة، أـ يكفي اغبضور  ،يسمعوف اػبطبة

 يف الشرعي ؟ فقط ويسقط التكل

  .ولكنو ليس بواجب ،وجود من يَبجم اػبطبة ؽبم باإلشارات أفضل/ ج

  (.كم٘,٘)أف ال يكوف ىناؾ صبعة أخرى وبينهما دوف  -٘ 

 فإف اتفق أف حصلت صبعتاف بأقل من تلك اؼبسافة، ما حكمهما ؟ / س

 . معاً إف كانتا بوقت واحد بطلتا/ ج

 ؟ فما ىو اغبكم، وإف سبقت إحدانبا على األخرى/ س

 . بطلت اؼبتأخرةصحت السابقة و إف سبقت ولو بتكبّبة اإلحراـ / ج

 أيهما اؼبتقدـ واؼبتأخر ؟ ومل يعرؼالسابقة أيهما لو مل يتحقق ما ىو اغبكم و / س

 .ظهراً اغباضروف ُب كال اعبمعتْب أعاد / ج
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x من تجب عليه الجمعة: 

 على من ذبب اعبمعة ؟/ س

والذكورة،  ،(البلوغ والعقل واالختيار أي) التكليف: شروطسبعة  الوجوب يراعى ُب/ ج
شيخًا  ) اً ، والسالمة من العمى واؼبرض والعرج، وأف ال يكوف نبّ (عدـ السفر) واغبرية، واغبضر

 (. كمٔٔ)، وال بينو وبْب اعبمعة أزيد من (كبّباً 

 عليهم ؟ اعبمعة ب فوا اغبضور، فهل ذبإذا تكلّ فبن ال ذبب عليهم اعبمعة وكل ىؤالء / س

باستثناء ( وبسبوف من العدد اؼبطلوب أي) وجبت عليهم اعبمعة وانعقدت هبمإف حضروا / ج
من خرج عن التكليف، فلو كاف اؼبصلوف أربعة وحضر معهم شيخ كبّب أو أعمى أو أعرج كمل 

  .هبم العدد وصّلوا اعبمعة

وىل اؼبرأة والعبد إف حضرا ذبب عليهم اعبمعة ووبسبوف من العدد الذي تنعقد بو / س
 اعبمعة ؟

 .إذا تكلفوا اغبضور وجبت عليهم اعبمعة ووبسبوف من العدد وتنعقد هبم اعبمعة/ ج

 ىل هبب عليو اغبضور ؟ ،األعرج الذي بإمكانو حضور اعبمعةو / س

 .ال هبب عليو اغبضور/ ج

 الكافر لو حضر ؟وىل تصح من / س

 . الكافر ال تصح منو وال تنعقد بو وإف كانت واجبة عليو/ ج

 البادية ؟أىل و ( أىل البساتْب والقرى واألرياؼ)وىل ذبب اعبمعة على أىل السواد / س

ذبب اعبمعة على أىل السواد، كما ذبب على أىل اؼبدف مع استكماؿ الشروط، وكذا / ج
 . (ساكنْب غّب رّحل ومسافرين أي) ة إذا كانوا قاطنْبعلى الساكن باػبيم كأىل البادي

 :صالة اعبمعة أيضاً شروط وىذه مسائل أخرى ترتبط ب
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 من انعتق بعضو، ىل ذبب عليو اعبمعة ؟ / س

 . ال ذبب عليو اعبمعة/ ج

 ، فهل ذبب عليو؟ (مثالً  ويـو يلتفعل بو ما تشاء يـو لك : قاؿ لو أي)ولو ىاياه مواله / س

 . ولو اتفقت ُب يـو نفسو حٌب عليو اعبمعة مل ذبب/ ج

، (وىو الذي اتفق معو مواله أف يدفع لو مااًل وينعتق)وما ىو حكم العبد اؼبكاتب / س
 ، فهل هبب عليهما حضور اعبمعة ؟(أنت حر بعد وفاٌب: الذي قاؿ لو مواله أي)واؼبدبر 

  .أيضاً ال ذبب اعبمعة عليهما/ ج

، ىل هبوز لو أف يصلي الظهر ُب أوؿ (كاؼبسافر أو اؼبريض) من سقطت عنو اعبمعةو / س
 وقتها، أو يؤخرىا حٌب تنتهي صالة اعبمعة ؟

نو أهبوز، وال هبب عليو تأخّبىا حٌب تفوت اعبمعة، بل ال يستحب إال إذا ظن / ج
 . سيحضرىا

 لو حضر اعبمعة بعد ذلك ؟ما ىو حكمو و / س

 . وجبت عليو/ ج

 السفر ومل يؤدي اعبمعة ؟  للمكلفوإذا زالت الشمس، ىل هبوز / س

 . ووجوهبا عليو مل هبز السفر لتعيْب اعبمعة/ ج

 وىل يبكنو السفر قبل الزواؿ ؟/ س

 . من يـو اعبمعة بعد طلوع الفجرالسفر يكره / ج

 وىل ذبب اعبمعة على اؼبسافر إذا نوى اإلقامة ُب بلد عشرة أياـ فصاعداً ؟ / س

 .واحد بلدوجبت عليو اعبمعة، وكذا إذا مل ينِو اإلقامة ومضى عليو ثالثوف يوماً ُب / ج

 إذا كاف إماـ اعبمعة مسافراً، فهل تصح صبعتو وصبعة من يأًب بو من اؼبتمْب واؼبقصرين ؟ و / س
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 .تصح/ ج

 ذاف الثاين يـو اعبمعة ؟وما حكم األ/ س

 . بدعة/ ج

 وىل وبـر البيع يـو اعبمعة ؟ / س

 . نعم وبـر بعد األذاف، فإف باع أٍب وكاف البيع صحيحاً / ج

 صالة اعبمعة ؟ضور ولو كاف أحد اؼبتعاقدين فبن ال هبب عليو السعي غب/ س

 .كاف البيع سائغاً بالنظر إليو، وحراماً بالنظر إىل اآلخر/ ج

اإلماـ ُب الركعة األوىل لشدة الزحاـ مثاًل، فماذا وإذا مل يتمكن اؼبأمـو من السجود مع / س
 يفعل ؟

صح، وإال ( ركوع اإلماـ ُب الثانية)إف أمكنو السجود وااللتحاؽ باإلماـ قبل الركوع / ج
فانو يصرب ( كما لو عرؼ أّف اإلتياف بالسجدتْب يفّوت عليو االلتحاؽ باإلماـ قبل الركوع للثانية)

اإلماـ يسجد سجدٌب الركعة الثانية وىو )تابعتو ُب السجدتْب وينتظر اإلماـ ويقتصر على م
، فإف نوى هبما الثانية جهاًل أو سهواً ال يضره، ٍب يقـو ويتم الركعة (يسجد سجدٌب الركعة األوىل

 .الثانية

ما ىو حكم اإلماـ ُب صالة اعبمعة بعد إف قنت القنوت الثاين بعد الركوع ركع مرة و / س
وإذا كانت صالتو باطلة فما حكم صالة اؼبأمومْب ُب ىذه  ،ىل السجودأخرى بدؿ إف يهوي إ

 اغبالة ؟ 

إف تنّبو قبل أف يرفع رأسو من الركوع كرّب للسجود وأًب ىويو إىل األرض وسجد وصحت / ج
 .صالتو، أما إف مل يتذكر حٌب رفع رأسو من الركوع فبطلت صالتو وصالة من يأًب بو

x آداب الجمعة : 

 اؼبستحبات ُب يـو اعبمعة ؟ما ىي / س
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وست عند ارتفاعها، وست ، ست عند انبساط الشمس: الغسل، والتنفل بعشرين ركعة/ ج
بعد الزواؿ جاز، ما إىل ( سباـ العشرين ركعة)ولو أّخر النافلة . قبل الزواؿ، وركعتاف عند الزواؿ

، أو اعبمعة والعصرالظهر )وإف صلى بْب الفريضتْب . وأفضل من ذلك تقديبها على الزواؿ
وأف يباكر اؼبصلي إىل اؼبسجد األعظم بعد أف وبلق رأسو . ست ركعات من النافلة جاز( والعصر

ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربو، وأف يكوف على سكينة ووقار، متطيبًا البسًا أفضل ثيابو، وأف 
 .يدعو أماـ توجهو

بو نافلة اعبمعة ولو حبسب  وىل فبكن ربديد انبساط الشمس وارتفاعها الذي تصلى/ س
 الساعات بعد شروؽ الشمس ؟

تقسم الوقت بْب شروؽ الشمس وزواؽبا إىل ثالثة أقساـ، فيكوف الثلث األوؿ بعد  /ج
 .الشروؽ ىو انبساط الشمس، والثلث الثاين ىو ارتفاعها، والثالث ىو قبل الزواؿ

 اعبمعة ؟صالة آداب  وما ىي/ س

الكالـ ُب للخطيب أف يكوف اػبطيب بليغًا مواظبًا على الصلوات ُب أوؿ أوقاهتا، ويكره / ج
ُب ) كاف أو قائضاً ( ُب الشتاء)، ويستحب لو أف يتعمم شاتيًا خطبة الصالة أثناء اػبطبة بغّب

على ، وأف يسّلم (كالعصا واغبائط) ، ويرتدي بربد يبنية، وأف يكوف معتمدًا على شيء(الصيف
  .فال يبتدئ اػبطبة دبجرد وصولو من دوف جلوس ، وأف هبلس أماـ اػبطبةقبل خطبتو أوالً ؼبصلْب ا

ُب الثانية " اؼبنافقْب"ُب ركعة اعبمعة األوىل و" اعبمعة"أف قراءة سورة ( ُب القراءة)تقدـ / س
 ؟ُب الصالة أمر مستحب، ولكن ماذا إذا سبق اإلماـ إىل قراءة غّبنبا 

 ما مل يتجاوز نصف السورة" اؼبنافقْب"وكذا ُب الثانية يعدؿ إىل سورة " اعبمعة"يعدؿ إىل / ج
" الكافروف"، إال ُب سورة الٍب قرأىا، فإف ذباوز النصف أكملها وال يعدؿ إىل اعبمعة أو اؼبنافقْب

 .فإنو لو قرأىا ال يعدؿ عنها إىل اعبمعة واؼبنافقْب" التوحيد"و

 فات ُب صالة الظهر، فهل ىي كذلك يـو اعبمعة أيضاً ؟ وجوب االخ( ُب القراءة)مّر / س

يستحب اعبهر بالظهر ُب يـو اعبمعة، ومن يصلي ظهرًا فاألفضل إيقاعها ُب اؼبسجد / ج
 . األعظم
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، فهل هبوز تقدًن (كما لو كاف غّب مؤمن باغبق) وإذا مل يكن إماـ اعبمعة فبن يقتدى بو/ س
 لى اإلماـ ؟صالتو عاؼبأمـو 

من ركعتْب ( ال بنية االئتماـ)جاز أف يقدـ اؼبأمـو صالتو على اإلماـ، ولو صلى معو / ج
 .وأسبهما بعد تسليم اإلماـ كاف أفضلصالة الظهر 

* * * 

 :صالة العيديي .2
من ) وبنفس الشروط الٍب تقدمت ُب صالة اعبمعة Xذبب صالة العيد حبضور اإلماـ 

وأما أحكامها الٍب زبصها فهو . (كم بْب الصالتْب" ٘,٘"واؼبسافة العدد، واعبماعة، واػبطبتْب، 
 :ما سنوضحو من خالؿ األسئلة التالية

 مٌب ذبب صالة العيد ؟/ س

 . بالشروط اؼبعتربة ُب اعبمعة Xىي واجبة مع وجود اإلماـ / ج

 وىل ذبب صباعة ؟/ س

 . ذبب صباعة/ ج

 وىل هبوز التخّلف عن أدائها ؟/ س

 . أف يصلي منفرداً ندباً  التخلف إال مع العذر، فيجوز حينئذٍ ال هبوز / ج

 ىل تؤدى صالة العيد ؟ ،ولو اختلت الشرائط/ س

 . سقط الوجوب، واستحب اإلتياف هبا صباعة وفرادى/ ج

 ومٌب يكوف وقتها ؟/ س

 . ما بْب طلوع الشمس إىل الزواؿ: وقتها/ ج

 ولو فاتت ىل تقضى ؟/ س
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 . ال تقضى/ ج

 صلى صالة العيد ؟وكيف ت/ س

 :صالة العيد ركعتاف كالصبح: كيفيتها/ ج

األوىل ىي لالفتتاح والبواقي واجبات ) أف يكرّب لإلحراـ بالتكبّبات السبع: الركعة األوىل
 بعد القراءة ويقنت باؼبرسـو ، ٍب يكرّب "األعلى"وسورة، واألفضل أف يقرأ " اغبمد"، ٍب يقرأ (بعدىا

، ٍب يكرب ويقنت، ٍب يكرب ويقنت، ٍب يكرب ويقنت، ٍب يكرب ويقنت، الوارد عن أىل البيت 
قاـ للركعة  ٍب يكرب ويركع، فإذا سجد السجدتْب، (فيكوف اجملموع طبس تكبّبات وقنوتات)

  .الثانية

، ٍب يكرب أربعًا ويقنت بينها "الغاشية"وسورة، واألفضل أف يقرأ " اغبمد"يقرأ : الركعة الثانية
، ٍب يسجد ، ٍب يكرب خامسة للركوع ويركع(كعة األوىل ولكن أربع مرات ال طبسمثل الر ) أربعاً 

 . السجدتْب ويتشهد ويسلم

الركعة طبس ُب : تسع( ُب غّبىا من الصلوات الواجبة)عن اؼبعتاد من التكبّبات فيكوف الزائد 
لتكبّبات الست، تكبّبة اإلحراـ وا: أي) وأما باقي التكبّبات. الثانيةالركعة األوىل، وأربع ُب 

األربعة ُب الركعتْب لألخذ بالسجود  ، وتكبّبات السجوداألخذ بالركوع ُب كال الركعتْبوتكبّبٌب 
 . ، فهذه تشَبؾ فيها صالة العيد مع غّبىا من الفرائض(وللرفع منو

 ؟وآداهبا وما ىي سنن صالة العيد / س

 : سنن ىذه الصالة/ ج

  .فاؼبستحب اإلتياف هبا ُب اؼبسجد اغبراـ إال دبكة( ُب الصحراء اإلتياف هبا)اإلصحار هبا  -ٔ

  .السجود على األرض -ٕ

 . اليومية اػبمسالصلوات ، فإنو ال أذاف لغّب (الصالة ثالثاً ): أف يقوؿ اؼبؤذنوف -ٖ

 . أف ىبرج اإلماـ حافياً، ماشياً على سكينة ووقار، ذاكراً  سبحانو -ٗ
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 . قبل خروجو للصالة ُب الفطر، وبعد عوده ُب األضحى فبا يضحي بو يأكل شيئاً أف  -٘

وُب . أف يكرب ُب الفطر عقيب أربع صلوات أوؽبا اؼبغرب ليلة الفطر، وآخرىا صالة العيد -ٙ
األضحى عقيب طبس عشرة صالة، أوؽبا الظهر يـو النحر ؼبن كاف دبُب، وُب األمصار عقيب 

 أكرب، ال إلو إال ا، وا أكرب، واغبمد  على ما ىدانا ولو ا أكرب ا: )يقوؿصلوات عشر 
  .(ورزقنا من هبيمة األنعاـ: )، ويزيد ُب األضحى(الشكر على ما أوالنا

 . يكره اػبروج بالسالح -ٚ

باؼبدينة،  أو بعدىا إال دبسجد النيب العيد قبل صالة ( يصلي مستحباً  أي)أف ينفل  -ٛ
 . من اؼبسجد قبل خروجوو  بعد الصالةفإنو يصلي ركعتْب 

 :ومن اؼبسائل اؼبتعلقة بصالة العيد

 ما حكم التكبّبات الزائدة والقنوت ُب صالة العيد ؟/ س

 . والقنوت واجب ،التكبّب الزائد ُب صالة العيد واجب/ ج

 وىل يتعّْب ُب القنوت لفظ معْب ؟/ س

أشهد أف ال إلو إال ا وحده ال شريك : )واألفضل ،ال يتعْب فيو لفظ بل يدعو دبا يشاء/ ج
لو، وأشهد أف ؿبمدًا عبده ورسولو، وأشهد أف عليًا واألئمة من ولده حجج ا، وأشهد أف 
اؼبهدي واؼبهديْب من ولده حجج ا، اللهم أىل الكربياء والعظمة، وأىل اعبود واعبربوت، وأىل 

ذا اليـو الذي جعلتو للمسلمْب عيداً، ومد العفو والرضبة، وأىل التقوى واؼبغفرة، أسألك ُب ى
ذخرًا وشرفًا وكرامة ومزيدًا أف تصلي على ؿبمد وآؿ ؿبمد كأفضل ما صليت على عبد من  

حياء منهم واألموات، اللهم على مالئكتك ورسلك، واغفر للمؤمنْب واؼبؤمنات، األ عبادؾ، وصلِّ 
 (.ذ بك من شر ما عاذ منو عبادؾ اؼبرسلوفإين أسألك من خّب ما سألك عبادؾ اؼبرسلوف، وأعو 

 إذا اتفق عيد وصبعة، فهل يصليهما معاً ؟/ س

 . من حضر العيد كاف باػبيار ُب حضور اعبمعة، وعلى اإلماـ أف يعلمهم ذلك ُب خطبتو/ ج
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 وىل اػبطبتاف ُب صالة العيد قبل الصالة أـ بعدىا ؟/ س

 . ما بدعةاػبطبتاف ُب العيدين بعد الصالة، وتقديبه/ ج

 ع اػبطبتْب كما ُب صالة اعبمعة ؟ا وىل هبب استم/ س

 .نعم، هبب استماعهما/ ج

 ؟ إىل اؼبكاف الذي يصلى فيو تقدـ استحباب االصحار بالصالة، فهل ينقل منرب اعبامع / س

 . من طْب استحباباً ُب الصحراء ، بل يعمل شبو اؼبنرب اؼبنرب عن اعبامع ال ينقل/ ج

كاف   أي)عليو الصالة  ذببوما حكم السفر إذا طلعت الشمس من يـو العيد وكاف فبن / س
 ؟( مكلفاً، ذكراً، حراً، حاضراً، ساؼباً من اؼبرض، وغّبىا من شروط الوجوب

 . حـر السفر حٌب يصلي صالة العيد/ ج

 وىل اغبكم كذلك لو كاف سفره بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ؟/ س

 .بعد الفجر وقبل طلوعها، وىو مكروههبوز خروجو / ج

* * * 

 (:اآلياث)صالة الكسىف  .1
الٍب ذبب عند حصوؿ الكسوؼ واػبسوؼ والزلزلة  (صالة اآليات)من الصلوات الواجبة ىي 

 .وغّبىا من اآليات السماوية اؼبخيفة كالريح اؼبظلمة وكبو ذلك

 :يتم دبطالعة األسئلة التالية وأجوبتها وبياف كيفيتها واألحكاـ اؼبتعلقة هبا

 مٌب ذبب صالة اآليات ؟/ س

ذبب عند كسوؼ الشمس، وخسوؼ القمر، والزلزلة، وذبب ؼبا عدا ذلك من ريح / ج
 .مظلمة، وغّب ذلك من أخاويف السماء
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ربصل بعض الظواىر كالفيضانات والصواعق، وىذه قد تكوف ـبيفة لبعض الناس دوف / س
 هبب حبصوؽبا صالة اآليات ؟بعض آخر، فهل 

فاألمر  ،أف تكوف عند أكثر اؼبؤمنْب ـبيفة باعتبارىا آية عذاب أو ربذير ألىل األرض/ ج
اؿ ا أي سكاف السماء من عمّ )ليس لكوهنا ـبيفة فقط بل لكوهنا ـبيفة مرتبطة بالسماء 

 (.سبحانو وتعاىل

 ؟ ومٌب يكوف وقت صالة اآليات/ س

 .باختالؼ اآلية اغباصلةوقتها ىبتلف / ج

 مٌب يكوف وقت صالة اآليات ؟ ،ىي الكسوؼاغباصلة إذا كانت اآلية ف/ س

، ىذا إذا كاف (انتهائو) من حْب ابتداء الكسوؼ إىل حْب اقبالئو: وقتها ُب الكسوؼ/ ج
 . مل ذبب وقت الكسوؼ ؽبا، فإف مل يتسع اآليات وقت الكسوؼ يتسع ألداء صالة

 وإذا كانت اآلية اغباصلة رياح وأخاويف ظباوية، كيف يكوف وقتها ؟/ س

نفس ما ذكرناه ُب الكسوؼ، دبعُب أّف وقتها يبدأ من حْب ابتداء اآلية إىل حْب / ج
 .وقت اآلية اؼبخوفة للصالة مل ذبب تسعف مل يإانقضائها، ف

 إذا كانت اآلية اغباصلة زلزلة ؟اآليات ومٌب يكوف وقت صالة / س

بنية األداء اؼبكلف ، ويصلي (بقائها) حبصوؿ الزلزلة وإف مل يطل مكوثهاالصالة ذبب / ج
 . وإف سكنت الزلزلة

 ومن مل يعلم بالكسوؼ أو اآلية حٌب خرج الوقت، ىل يقضي ؟/ س

ىذا قد احَبؽ كلو، ( أو القمرالشمس )قرص الالقضاء، إال أف يكوف عليو مل هبب / ج
 .ال هبب القضاء هوُب غّب ، (ػبسوؼوا)بالنسبة إىل الكسوؼ 

 بالصالة أو النسياف، فهل يقضي ؟ ( التقصّب)ومع العلم باآلية، ٍب التفريط / س

 (.صبيع اآليات اغباصلة كسوفاً كانت أو غّبه) هبب القضاء ُب اعبميع/ ج
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الكسوؼ سيحصل غدًا وذلك عن طريق اعبهات العلمية، وعندما جاء  فّ أإذا علم و / س
ر، فهل علمو اؼبسبق الغد نسي وغفل حٌب اقبلى الكسوؼ وكاف جزئيًا ٍب بعد ذلك تذكّ 

 بالكسوؼ قبل حصولو يوجب عليو القضاء ؟

  .هبب عليو القضاء/ ج

 ىل هبوز اإلتياف بصالة اآليات ؼبن شك ُب حدوث اآلية ؟و / س

 .  هبوز/ ج

 وكيف ُتصّلى صالة اآليات ؟/ س

 :إهنا ركعتاف كصالة الصبح، وؽبا طريقتاف: كيفيتها/ ج

األوىل تكبّبة اإلحراـ وتليها ست تكبّبات )التكبّبات السبع  يكربأف : الطريقة األوىل
وسورة ٍب يكرب ٍب يقرأ اغبمد ثانيًا  ،ٍب يرفع رأسو ،يركعيكرب و ٍب  ،وسورة" اغبمد"، ٍب يقرأ (واجبة

ويركع، ٍب يرفع رأسو، وىكذا يفعل حٌب يتم طبسًا على ىذا الَبتيب، وبعد رفع رأسو من الركوع 
ٍب يقـو للركعة الثانية ويفعل كما فعل ُب . اػبامس، يكرب ويهوي للسجود ويسجد السجدتْب

 .الركعة األوىل، وبعد السجدتْب يتشهد ويسّلم

ّبات السبع، ٍب يقرأ اغبمد وآية من سورة، ٍب يكرب ويركع، ٍب أف يكرب التكب: الطريقة الثانية
يرفع رأسو ويقرأ آية ثانية من السورة، ٍب يكرب ويركع، ٍب يرفع رأسو، وىكذا حتم يتم طبسًا على 

ٍب يقـو للركعة . ىذا الَبتيب، ٍب بعد الركوع اػبامس يكرب ويهوي للسجود ويسجد سجدتْب
 .ركعة األوىل، وبعد السجدتْب يتشهد ويسّلمالثانية ويفعل كما فعل ُب ال

بعد التكبّبات يقرأ اغبمد وبسملة التوحيد ٍب يكرب ويركع، وبعد رفع : وكمثاؿ للطريقة الثانية
، ٍب يكرب ويركع، (ا الصمد: )، ٍب يكرب ويركع، وبعد رفع رأسو يقرأ(قل ىو ا أحد: )رأسو يقرأ

ومل يكن لو كفواً : )، ٍب يكرب ويركع، وبعد رفع رأسو يقرأ(لدمل يلد ومل يو : )وبعد رفع رأسو يقرأ
وبعد رفع رأسو من الركوع اػبامس يكرب للسجود . ، ٍب يكرب ويركع، فهذه طبس ركوعات(أحد

 .ويفعل ُب الثانية مثل ذلك ويتشهد ويسّلم. ويسجد السجدتْب
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وزعها على لكي ي أف ىبتار السور ذات اػبمس آيات فقط هبب على اؼبكلفىل و / س
، وكيف يوزع اآليات طبس مرات إذا كاف السور الركوعات اػبمس ُب كل ركعة من صالة اآليات

 قل من طبس آيات أو أكثر ؟أ

م السورة على ال هبب عليو أف ىبتار سورة فيها طبس آيات، وال هبب عليو أف يقسّ / ج
، ويبكنو (إذا ما اختار أداء صالة اآليات بالنحو األوؿ) الركوعات، ولو أف يقرأ سورة ُب كل ركوع

 .(إذا ما اختار أداء صالة اآليات بالنحو الثاين) أف يقسم السورة على ركوعْب أو ثالثة أو طبس

قراءة  أكملٍب  ،من سورة وركعأو آيات  وآيةاغبمد  اآلياتاؼبكلف ُب صالة  قرألو و / س
من سورة  آيات أوسورة  أيقر  أفيبكنو  أو ،اغبمد وسورة رأسوبعد رفع  أالسورة وركع، فهل يقر 

 ويركع ؟

 أيبكنو ُب الركوع الثالث أف يقر  (كما ُب السؤاؿ)بعد أف أًب السورة ُب الركوع الثاين / ج
 .بقي من ركوعات اغبمد وسورة كاملة أو اغبمد وجزء من سورة ويتم السورة ُب ما

ومن قرأ اغبمد وسورة كاملة وركع ُب صالة اآليات، فهل يلزمو أف يقرأ اغبمد وسورة  / س
كاملة أيضًا قبل ركوعو الثاين، أـ يكفيو قراءة اغبمد وآية ٍب إكماؿ بقية آيات السورة ُب 

 الركوعات اآلتية ؟

سورة على أف  وهبوز أف يقرأ اغبمد وجزء من ،هبوز أف يقرأ ُب الركوع الثاين اغبمد وسورة/ ج
 .يتمها ُب بقية الركوعات

ىل يبكن الدمج  :والسؤاؿتوضح أف ىناؾ طريقتْب ألداء صالة اآليات : وللتوضيح أكثر/ س
 أو أف من بدأ بطريقة عليو اإلكماؿ بنفس النحو ؟  ،بْب الطريقتْب ُب الركعة الواحدة

 .هبوز اعبمع بْب الطريقتْب/ ج

 ؟ ىو حكمو ما ،صالة اآليات من شك ُب عدد ركوعاتو / س

 .يبِب على األقل ويتم الركوعات ويسجد سجدٌب السهو بعد الصالة/ ج

 وىل هبب فيها اعبماعة ؟/ س
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 .يستحب فيها اعبماعة/ ج

 وماذا أيضاً من مستحبات صالة اآليات ؟/ س

فلو كاف وقت الكسوؼ طوياًل ) إطالة الصالة دبقدار زماف الكسوؼ: يستحب فيها/ ج
، وأف يكوف (انتهاء اآلية) ، وأف يعيد الصالة إف فرغ قبل االقبالء(فليخَب قراءة السور الطواؿ مثالً 

، (فلو قرأ اغبمد والتوحيد يكوف ركوعو دبقدار قراءتو للسورتْب) مقدار ركوعو دبقدار زماف قراءتو
من كل ركوع إال ُب اػبامس  الرأسعند رفع رب وأف يقرأ السور الطواؿ مع سعة الوقت، وأف يك

 .، وأف يقنت طبس قنوتات(ظبع ا ؼبن ضبده): والعاشر، فإنو يقوؿ

 ؟ ُب كل ركعةتكوف  أـ  ،اػبمس قنوتات على الركعتْب وىل يقسم /س

اللذين يكوناف ُب )قبل الركوع الثاين والرابع : كأف يقسمو ىكذا،  يقسم على الركعتْب/ ج
 .(الٍب تكوف ُب الركعة الثانية)، وقبل الركوع السادس والثامن والعاشر (األوىلالركعة 

 :وفبا يتعلق بصالة اآليات أيضاً 

 إذا حصل الكسوؼ ُب وقت فريضة حاضرة، فأيهما أوىل ؟ / س

 . اغباضرة فتكوف أوىلالفريضة كاف ـبّباً ُب اإلتياف بأيهما شاء ما مل تتضيق / ج

 قمر ُب وقت نافلة الليل، فأيهما أوىل ؟وإذا اتفق خسوؼ ال/ س

 . ولو خرج وقت النافلة، ٍب يقضي النافلةمن صالة الليل حٌب الكسوؼ أوىل / ج

 وىل هبوز أف يصلي صالة الكسوؼ على ظهر الدابة وماشياً ؟/ س

 .ضطر لذلكإف اهبوز / ج

* * * 

 :  الصالة على األهىاث. 4
 .حبوث الطهارة، فراجع ىناؾًب نقل اؼبوضوع إىل أحكاـ األموات ُب 
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 :الصلىاث ادلرغباث. 5
 :ىي الصلوات اؼبستحبة، وىي قسماف: الصلوات اؼبرغبات

 .النوافل اليومية، وقد تقدـ اغبديث عنها :األول

 :ما سواىا من بقية الصلوات الٍب رغبت هبا الشريعة اؼبقدسة، وىي قسماف :الثاني

صالة االستسقاء، صالة : )طبس صلوات، واؼبهم منها وىي كثّبة .ما ال ىبص وقتًا معيناً  -أ
 (.االستخارة، صالة اغباجة، صالة الشكر، صالة الزيارة

نافلة شهر رمضاف، صالة ليلة : )كثّبة أيضاً، وىذه طبس منهاما ىبص وقتاً معيناً، وىي   -ب
 (.الفطر، صالة يـو الغدير، صالة ليلة النصف من شعباف، صالة يـو اؼببعث وليلتو

 .ليكم البحث ُب كال القسمْب واستعراض األحكاـ اؼبتعلقة هباإو 

x  ًالمرغبات التي ال تخص وقتاً معينا: 

 :(صالة االستسقاء)ػ قلنا إننا نستعرض طبساً منها، ولنبدأ ب

 .صالة االستسقاء -ٔ

 ؟صالة االستسقاء مٌب تستحب / س

 .ىي مستحبة عند غور األهنار وفتور األمطار/ ج

 وكيف ُتصّلى ؟ / س

 االستسقاءمواضع القنوت ُب الدعاء ُب كيفيتها مثل صالة العيد، غّب أنو هبعل / ج
اللهم )، هبعلو بدؿ الدعاء اؼبعروؼ (اؼبطر) استعطاؼ ا سبحانو وسؤالو الرضبة بإرساؿ الغيث

وإال فليقل ما  ، ويتخّب من األدعية ما تيسر لو،ُب صالة العيد( اخل... أىل الكربياء والعظمة 
 .نقل ُب أخبار أىل البيت 

 وما ىي اؼبستحبات ُب صالة االستسقاء ؟ / س
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 : مسنونات ىذه الصالة/ ج

أف يصـو الناس ثالثة أياـ، ويكوف خروجهم يـو الثالث، ويستحب أف يكوف ذلك الثالث 
ووقار، وال يصلوا ُب أف ىبرجوا إىل الصحراء حفاة على سكينة و . االثنْب، فإف مل يتيسر فاعبمعة

، (كاليهودي والنصراين) ف ىُبرجوا معهم الشيوخ واألطفاؿ والعجائز، وال ىبرجوا ذمياً وأ .اؼبساجد
 . قوا بْب األطفاؿ وأمهاهتمويفرّ 

على  على الكتف األيبن إىل األيسر وما أي وبوؿ ما) فإذا فرغ اإلماـ من صالتو حّوؿ رداءه
، وكرب مئة رافعًا هبا صوتو، وسبح ا إىل ، ٍب استقبل القبلة(أي يقلب الرداء ،األيسر إىل األيبن

، واستقبل الناس وضبد ا مئة، وىم (مئة أي) ل عن يساره مثل ذلك، وىلّ (مئة أي) يبينو كذلك
فإف تأخرت اإلجابة كرروا اػبروج حٌب ، ٍب ىبطب ويبالغ ُب تضرعاتو .يتابعونو ُب كل ذلك

 . ةتدركهم الرضب

 وىل ىذه الصالة فقط عند قلة األمطار ؟/ س

 .كما ذبوز ىذه الصالة عند قلة األمطار، فإهنا ذبوز عند جفاؼ مياه العيوف واآلبار/ ج

 .صالة االستخارة -ٕ

 وكيف ُتصّلى ؟/ س

 واستخر ركعتْب صل) :X ا عبد أبو اؿىي ركعتاف كصالة الصبح بنية االستخارة، ق/ ج
 .ٔح ٓٚٗص ٖج: الكاُب (البتة لو خار إال مسلم ا استخار ما ا فو ،ا

 كيف يشاوره أحداً  هبد وال فيو يبضي األمر عن سألو وقد أصحابو لبعض قاؿ): Xوعنو 
 ُب رقعتْب أكتب ٍب نفسك ُب اغباجة أنوِ  :قاؿ كيف؟ لو فقاؿ: قاؿ ربك، شاور :قاؿ ،يصنع
 ربت واجعلهما ركعتْب صل ٍب طْب من بندقتْب ُب واجعلهما "نعم" واحدة وُب "ال" واحدة
 فيو دبا علي فأشر ومشّب، مستشار خّب وأنت ىذا أمري ُب شاورؾأ إين ا يا" :وقل ذيلك

 ،تفعل فال "ال" فيها كاف وإف فأفعل "نعم" فيها كاف فإف يدؾ أدخل ٍب ،"عاقبة وحسن صالح
 .ٛح ٖٚٗص ٖج: الكاُب (ربك شاور ىكذا
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 .صالة اغباجة -ٖ

 وكيف ُتصّلى ؟/ س

 إذا) :X الصادؽاإلماـ  عن ما منها كثّبة، أنواع ىيكصالة الصبح بنية اغباجة، و / ج
 .ٓٔح ٜٚٗص ٖج: الكاُب (تعطو وسل وآلو ؿبمد على وصل ركعتْب، فصل حاجة أردت

 .صالة الشكر -ٗ

 ى ؟صلّ وكيف تُ / س

 عن ما منهاكيفيتها،   وقد ورد عن أىل البيت كصالة الصبح أيضًا بنية الشكر، / ج
 ُب أتقر  ركعتْب فصل بنعمة عليك ا أنعم إذا: الشكر صالة ُب قاؿ) :X الصادؽاإلماـ 
 أيها يا قل"و الكتاب بفاربة الثانية ُب أوتقر  ،"أحد ا ىو قل"و الكتاب بفاربة األوىل

 وتقوؿ" وضبداً  شكراً  شكراً   اغبمد: "وسجودؾ ركوعك ُب األوىل الركعة ُب وتقوؿ ،"الكافروف
 "(مسألٍب وأعطاين دعائي استجاب الذي  اغبمد: "وسجودؾ ركوعك ُب الثانية الركعة ُب

 .ٔٛٗص ٖج: الكاُب

 (.وأىل بيتو الطاىرين  زيارة النيب )صالة الزيارة  -٘

 صلى ؟وكيف تُ / س

 .أيضاً ركعتاف كصالة الصبح بنية الزيارة/ ج

x  ًالمرغبات التي تخص وقتا معينا : 

 (:صالة نافلة شهر رمضاف)، فلنبدأ بػ منهاطبس كثّبة ونقتصر على ذكرنا أهنا  

 . نافلة شهر رمضاف -ٔ

 وما ىي نافلة رمضاف ؟/ س

، يصلي ُب كل ليلة (اليومية)ألف ركعة ُب شهر رمضاف زيادة على النوافل اؼبرتبة  ىي/ ج
فيكوف ؾبموع ما صاله طيلة شباف بعد اؼبغرب، واثنٍب عشرة ركعة بعد العشاء، : عشرين ركعة
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 أي) وُب كل ليلة من العشر األواخر ثالثْب على الَبتيب اؼبذكور. ركعة( ٓٓٗ)العشرين يوماً ىو 
ؾبموع ما صاله طيلة العشرة  ، فيكوف(بعد العشاء ٙٔبعد اؼبغرب، و ٕٔ: رب والعشاءبعد اؼبغ

، ُب كل ليلة مئة ركعة( ٖٕ، ٕٔ، ٜٔ: أي)فراد الثالث وُب ليايل اإل. ركعة( ٖٓٓ)أياـ ىو 
ركعة  ٕٓٔىو  ٍٜٔب يالحظ أّف ؾبموع ما يصليو ليلة . ركعة( ٓٓٓٔ: )فيصبح اجملموع الكلي

ىو  ٖٕو ٕٔ، وأف ؾبموع ما يصليو ليلة (الٍب يؤديها كل ليلة طيلة العشرين يوماً  ٕٓ+  ٓٓٔ)
 (.الٍب يصليها ُب كل ليلة من العشر األواخر ٖٓ+  ٓٓٔ)ركعة  ٖٓٔ

وال الثالثْب  ٜٔومل يصل معها العشرين ليلة ) فراد على اؼبئة حسبقتصر ُب ليايل اإلاوإف 
يصلي ُب كل صبعة عشر ركعات ، (ٖٓ+ ٖٓ+ ٕٓ)فيبقى عليو شبانوف ، (ٖٕومثلها  ٕٔليلة 

، (ركعة باعتبار وجود أربع صبع ُب الشهر ٓٗ: واجملموع)، بصالة علي وفاطمة وجعفر 
، وُب عشية تلك اعبمعة عشرين ركعة بصالة Xُب آخر صبعة عشرين ركعة بصالة علي يصلي و 

  .فاطمة 

مرة، " اغبمد: "ات بتشهدين وتسليمْب، يقرأ ُب كل ركعةأربع ركع: Xوصالة أمّب اؼبؤمنْب 
 ". قل ىو ا أحد"وطبسْب مرة 

مئة مرة، وُب الثانية " القدر"مرة و" اغبمد: "ركعتاف، يقرأ ُب األوىل: وصالة فاطمة 
 . مئة مرة" التوحيد"مرة وسورة " اغبمد"بػ

مرة، " إذا زلزلت"مرة و" اغبمد: "، يقرأ ُب األوىلأربع ركعات بتسليمتْب: Xوصالة جعفر 
، ٍب يركع ويقوؽبا عشراً، "سبحاف ا واغبمد  وال إلو ا وا أكرب: "ٍب يقوؿ طبس عشرة مرة

وىكذا يقوؽبا عشراً بعد رفع رأسو، وُب سجوده ورفعو، وُب سجوده ثانياً، وبعد الرفع منو، فيكوف 
إذا جاء نصر ا : "، وُب الثالثة"والعاديات: "ويقرأ ُب الثانية. ةُب كل ركعة طبس وسبعوف مر 

ويستحب أف يدعو ُب آخر سجدة بالدعاء اؼبخصوص ". قل ىو ا أحد: "، وُب الرابعة"والفتح
 .هبا

 . صالة ليلة الفطر -ٕ

 ما ىي ؟و / س
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ألف مرة، وُب الثانية " قل ىو ا أحد"مرة و" اغبمد: "ىي ركعتاف، يقرأ ُب األوىل/ ج
 . مرة" قل ىو ا أحد"مرة و" اغبمد"

 .صالة يـو الغدير وىو الثامن عشر من ذي اغبجة قبل الزواؿ بنصف ساعة -ٖ

 وما ىي صفتها ؟/ س

 أنزلناه إنا"، ومرات عشر" أحد ا ىو قل"و" اغبمد" منهما واحدة كل ُب تقرأ ف،اركعت/ ج
وأما ما يقرأ بعدىا من دعاء فموجود ، مرات عشر" الكرسي آية"و مرات، عشر "القدر ليلة ُب

 .ُب كتب األدعية

 .صالة ليلة النصف من شعباف -ٗ

 ى ؟صلّ كيف تُ و / س

 بعد ووقتها مرة، مائة" التوحيد"سورة و  مرة" اغبمد" ركعة كل ُب يقرأ ركعات أربع ىي/ ج
  .األوؿ الفجر إىل اآلخرة العشاء

 .صالة ليلة اؼببعث ويومو -٘

 وما ىي صالة ليلة اؼببعث ؟/ س

 ٍب ،مرات أربع "توحيدال"و ،"اؼبعوذتْب"و ،"اغبمد" ركعة كل ُب يقرأ ركعة عشرة اثنتا/ ج
  .باؼبنقوؿ ُب كتب األدعيةبعدىا  يدعو

 وىل هبوز أف يصلي اإلنساف ىذه الصلوات اؼبستحبة قاعداً وقائماً ؟ / س

 . كل النوافل هبوز أف يصليها اإلنساف قاعداً، وقائماً أفضل/ ج

 وىل وبسب الركعة جالساً ركعة قائماً ؟/ س

 .إف جعل كل ركعتْب من جلوس مقاـ ركعة كاف أفضل/ ج

* * * 
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 (اخللل الواقع يف الصالة)
زبتلف و . ما عن عمد، أو سهو، أو شكإ: اػبلل الذي وبدث ُب الصالة على ثالثة أنواع

 .إف شاء ا تعاىللذا يتكفل ىذا البحث بإيضاحها أحكاـ معاعبة اػبلل كل حسب نوعو، 

 : حالت العود. 3
 حكم من أخّل بشيء من واجبات الصالة عمداً ؟ىو ما / س

من أخل بشيء من واجبات الصالة عامدًا فقد أبطل صالتو؛ شرطًا كاف ما أخل بو / ج
كالسجود على اؼبواضع )، أو كيفية (كالقراءة والسجدة)، أو جزءًا منها (كالطهارة واالستقباؿ)

 (.والقهقهةحبرفْب كالكالـ )، أو تركاً (السبعة

ا هبب فعلو عمداً، وكاف جاىالً وما حكم من فعل ما هبب تركو ُب الصالة، أو ترؾ م/ س
 بوجوبو ؟

جهر ُب موضع االخفات أو أبطلت صالتو، إال اعبهر واالخفات ُب مواضعهما، فمن / ج
 . وكاف جاىالً باغبكم فال تبطل صالتو خفت ُب مواضع اعبهر عمداً أ

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيو، أو اؼبكاف، أو قباسة الثوب، أو البدف، أو / س
 ضع السجود، فهل يعيد صالتو ؟ مو 

 . ال يعيدىا/ ج

 :وىذه مسائل أخرى ُب اػبلل ُب واجبات الصالة عمداً 

 فما حكم صالتو ؟ ،إذا توضأ دباء مغصوب/ س

 . نبامل يعد ماأعاد الطهارة والصالة إذا كاف عاؼباً بالغصبية، ولو جهل غصبيته/ ج

 ميتة فصلى فيو ٍب علم، فهل يعيد صالتو ؟  جلدوإذا مل يعلم أّف اعبلد / س
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مل يعد إذا كاف اعبلد ُب يد مسلم، أو شراه من سوؽ اؼبسلمْب، فإف أخذه من غّب / ج
أعاد  (ومل يعلم أنو كاف ُب يد مسلم أو ُأخذ من سوؽ اؼبسلمْب)مسلم أو وجده مطروحًا 

 . الصالة

 فما حكم صالتو ؟ وإذا مل يعلم أف اعبلد من جنس ما يصلي فيو وصلى، / س

 . أعاد الصالة/ ج

 : حالت السهى. 2
 ُب الصالة سهواً ؟( ركن)ما حكم من أخل بواجب / س

كمن أخل بالقياـ حٌب نوى، أو بالنية حٌب كرب، أو بالتكبّب   ،إف أخل بركن سهوًا أعاد/ ج
 . (الركعة الٍب تليها أي) حٌب قرأ، أو بالركوع حٌب سجد، أو بالسجدتْب حٌب ركع فيما بعد

 ؟فما حكمو  ،ولو زاد ُب الصالة ركعة أو ركوعاً أو سجدتْب/ س

 .سواء كانت الزيادة سهواً أو عمداً صالتو أعاد / ج

 ولو شك ُب الركوع فركع، ٍب ذكر أنو كاف قد ركع، فما حكم صالتو ؟/ س

 . بطلت صالتو/ ج

 ؟ الصالة  ٍب ذكر بعد ُب صالتو إف نقص ركعةما ىو اغبكم و / س

سواء كانت صالتو ثنائية أو ثالثية أو إف ذكر قبل فعل ما يبطل الصالة أًب صالتو / ج
، وإف كاف يبطلها عمدًا ال صالتو وإف ذكر بعد أف فعل ما يبطلها عمدًا أو سهوًا أعاد رباعية،

 . سهواً كالكالـ يتم صالتو وعليو سجدٌب السهو

 ؟ ، وكاف قد أتى دبا يبطل الصالة كالكالـ ذكرلو ترؾ التسليم ٍب وما ىو حكمو / س

 . وإف فعل ما يبطل الصالة عمداً أو سهواً حٌب وصحت صالتو وقت تذكره م سلّ / ج

 ولو ترؾ سجدتْب ومل يدر أنبا من ركعتْب أو ركعة، فما حكم صالتو ؟/ س
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 .أعاد صالتو/ ج

، كما لو  ومل يدر أيتهما ىيكانتا من ركعتْباؼبَبوكتْب  وما اغبكم لو علم أّف السجدتْب / س
علم بَبؾ سجدتْب من صالة العشاء، كل سجدة منهما من ركعة، ولكنو ال يعلم ىل الركعتْب 

 ؟  ىي األوىل والثانية، أـ الثالثة والرابعة، أـ األوىل والثالثة، وىكذا

 .، وعليو سجدتا السهوالسجدتْب بعد الصالة ال إعادة عليو ويقضي/ ج

و إف كاف قد أخّل بركن ُب الصالة، وأما مسائل اإلخالؿ بواجب ُب ىذه مسائل السه
  :فهي( غّب ركن)الصالة 

 ؟  سهواً ُب الصالة  (غّب ركن)إف أخل بواجب ما ىو اغبكم / س

 :حكم اػبلل ومعاعبتو تكوف على ثالث صور/ ج

  (.يتم صالتو وال شيء عليو أي) ما يتم معو الصالة من غّب تدارؾ :األوىل

  (.يفعل ما سها عنو وىو ُب الصالة أي) من غّب سجود للسهو وتداركيتم ما  :الثانية

يفعل ما سها عنو وىو ُب الصالة ٍب يسجد  أي) مع سجدٌب السهو وتداركتم ما ي :الثالثة
 .(سجود السهو بعدىا

 معها الصالة من غّب تدارؾ وال فعل شيء ؟ ( الساىي)وما ىي اؼبوارد الٍب يتم اؼبصلي / س

 : اؼبوارد ىي/ ج

 .حٌب ركع( قراءة السورة)أو ( قراءة اغبمد)أو ( كلها  القراءة)من نسي  -ٔ

 . حٌب ركع ُب مواضعهما (اعبهر أو االخفات)من نسي  -ٕ

 . حٌب رفع رأسو منو ُب الركوع( الطمأنينة)أو  (الذكر)من نسي  -ٖ

 . حٌب سجد من الركوع (الطمأنينة ُب رفع الرأس)أو ( الرأسرفع )من نسي  -ٗ
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ُب السجود األوؿ ( الطمأنينة)أو ( السجود على األعضاء السبعة)أو  (الذكر)من نسي  -٘
 . حٌب رفع رأسو منو

حٌب سجد ( الطمأنينة ُب رفع رأسو من السجود)أو ( رفع رأسو من السجود)من نسي  -ٙ
 .ثانياً 

 السجود الثاين ُب( الطمأنينة)أو ( السجود على األعضاء السبعة) أو ( الذكر)من نسي  -ٚ
 .حٌب رفع رأسو منو

 . ففي كل ىذه اؼبواضع يتم اؼبصلي صالتو وال شيء عليو

 ؟ بال سجود للسهووىو ُب الصالة  يأٌب فيها اؼبصلي دبا سها عنووما ىي اؼبوارد الٍب / س

 : اؼبوارد ىي/ ج

 . وسورة" اغبمد"قراءة  أعاد ،حٌب قرأ سورة" اغبمد"من نسي قراءة  -ٔ

 . قاـ فركع ٍب سجد ،من نسي الركوع وذكر قبل أف يسجد -ٕ

ُب الركعة الٍب تليها، رجع التشهد وذكر قبل أف يركع  احديهما أومن ترؾ السجدتْب أو  -ٖ
 . كع، ٍب قاـ فأتى دبا يلـز من قراءة أو تسبيح ٍب ر وأتى دبا ترؾ

وىو ُب  تدارؾ اؼبصلي األمر وأتى بالشيء اؼبنسي -كما الحظنا   -ففي ىذه اؼبواضع 
 .بعد االنتهاء منها ، وال هبب عليو سجدتا السهوالصالة

 حٌب سّلم، ماذا يفعل ؟ ولو ترؾ الصالة على النيب وعلى آلو / س

 . قضانبا بعد التسليم/ ج

 مع سجود السهو ؟ويأٌب دبا سها عنو وما ىي اؼبوارد الٍب يتدارؾ فيها اؼبصلي / س

ُب الركعة الٍب تليها، فانو ومل يذكر حٌب ركع سهوًا أو التشهد واحدة من ترؾ سجدة / ج
 . ، وسجد سجدٌب السهومعاً بعد الصالة نسانباي كل منهما أو يقضيهما إف قضي
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 : حالت الشك. 1
 الشك ُب عدد ركعات الصالة الثنائية والثالثية ؟ما حكم / س

من شك ُب عدد ركعات الصالة الواجبة الثنائية أعاد كالصبح، وصالة السفر، وصالة / ج
 . ، والكسوؼ، وكذا اؼبغرب(إذا توفر شروط الوجوب فيها أي)العيدين إذا كانت فريضة 

 ومن شك ُب شيء من أفعاؿ الصالة ٍب ذكر، ماذا يفعل ؟/ س

كمن شك ُب تكبّبة اإلحراـ وىو ) وأًب صالتوباؼبشكوؾ أتى  الشك إف كاف ُب موضع/ ج
بعُد مل يدخل ُب القراءة فإنو يأٌب هبا ٍب يقرأ، أو كمن شك ُب قراءة السورة وىو بعُد مل يركع 

 كما لو كاف الشك ُب تكبّبة اإلحراـ بعد أف قرأ، أو ُب السورة)وإف انتقل عنو (. فيقرأىا ويركع
مضى ُب صالتو، سواء كاف اؼبشكوؾ فيو ركنًا أو غّبه، وسواء كاف ُب الركعتْب ( بعد أف ركع

  .األوليْب أو األخريْب

وإذا ربققت نية الصالة وشك ىل نوى ظهرًا أو عصرًا مثاًل، أو فرضًا أو نفاًل، ماذا / س
 يفعل ؟ 

 .أعاد النية/ ج

 ى ؟إذا مل يدر كم ركعة صلّ اؼبصلي وما حكم / س

 . أعاد صالتو/ ج

 إذا شك ُب أعداد الصالة الرباعية ؟ حكمووما ىو / س

وإف تيقن الركعتْب األوليْب وشك . أعادمن الرباعية إف كاف الشك ُب الركعتْب األوليْب / ج
 .ُب الزائد وجب عليو االحتياط

 وكيف وبتاط ؟/ س

 : أربع االحتياط مسائل/ ج
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ى الثالث وأًب، وتشهد وسلم، ٍب أتى بعد التسليم من شك بْب االثنْب والثالث بُب عل -ٔ
 . بركعة من قياـ، أو ركعتْب من جلوس

 . من شك بْب الثالث واألربع بُب على األربع، وتشهد وسلم، واحتاط كاألوىل -ٕ

 . من شك بْب االثنْب واألربع بُب على األربع، وتشهد وسلم، ٍب أتى بركعتْب من قياـ -ٖ

من شك بْب االثنْب والثالث واألربع بُب على األربع، وتشهد وسلم، ٍب أتى بركعتْب من  -ٗ
 . قياـ، وركعتْب من جلوس

 غّب ما تبْب ؟ (وغّبىاللشك صور األربع الُب )وىل من طريقة أخرى يفعلها اؼبصلي / س

و الشك األفضل ُب كل ىذه الصور وغّبىا أف يبِب اؼبصلي على األقل، فإف كاف حالو ى/ ج
فإنو يبِب على األقل ويتم صالتو ( كما لو كاف الشك بْب االثنْب والثالث)ُب أقل من أربع 

كما لو كاف ُب التشهد وشك أهنا رابعة أو )وإف كاف األقل أربع . ويسلم ويسجد سجدٌب السهو
ة ومل وإف كاف ُب الركعة الرابع. فإنو يبِب على أهنا رابعة ويسلم ويسجد سجدٌب السهو( خامسة

   .أسبها وسلم وسجد سجدٌب السهو( وشك ُب أهنا رابعة أو خامسة مثالً )تكتمل بعد 

 : ومن اؼبسائل اؼبرتبطة بأحكاـ الشك أيضاً 

 لو مل يتيقن بأحد طرُب ما شك فيو ولكن غلب على ظنو أحد الطرفْب، فماذا يصنع ؟ / س

 .بُب على الظن وكاف كالعلم/ ج

 فماذا يتعْب فيها ؟ ولو أراد صالة االحتياط/ س

 . فقط" الفاربة"يتعْب ُب صالة االحتياط قراءة / ج

 وما اغبكم لو فعل ما يبطل الصالة قبل صالة االحتياط ؟/ س

 .وعليو إعادهتا تبطل صالتو/ ج

 ما ىو حكمو ؟ ( كمن يسهو ُب صالة االحتياط)ُب سهو  اومن سه/ س
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 . مل يلتفت وبُب على صالتو/ ج

 ؟ ُب صالة اعبماعة، فما ىو حكمواؼبأمـو  اوإذا سه/ س

 . على صالة اإلماـ( اعتمد)عّوؿ / ج

 واإلماـ إذا حفظ عليو من ىو خلفو من اؼبأمومْب، ىل يعمل حبكم الشك ؟/ س

 .خلفوىو ال شك على اإلماـ إذا حفظ عليو من / ج

 وىل تسقط أحكاـ السهو والشك ُب بعض اغباالت ؟/ س

 . مع كثرتووالشك ال حكم للسهو الكثرة، فنعم ُب حالة / ج

 ؟الٍب يرتفع معها أحكامهما ( ُب السهو والشك)ومن أين يبكن ربديد الكثرة / س

 . يرجع ُب الكثرة إىل ما يسمى ُب العادة كثّباً، ومن شك مرة ُب يومو فهو كثّب الشك/ ج

 عدد النافلة فهل من شك ُب: ما تقدـ من أحكاـ كاف للصالة الواجبة، والسؤاؿ اآلف/ س
 يبِب على األقل أـ األكثر ؟

 .بُب على األكثر، وإف بُب على األقل كاف أفضل/ ج

 :سجدتا السهو 

، فقد تقدـ أف إىل سجدٌب السهو( حبث اػبلل الواقع ُب الصالة)ُب  بقي أف نشّب أخّباً 
قبده ُب  وما يبْب كيفيتها واألحكاـ اؼبتعلقة هبااإلتياف هبا ُب بعض مواضع السهو أمر واجب، 

   :األسئلة التالية

 مٌب هبب سجود السهو ؟/ س

 : نبا واجبتاف على اؼبصلي حبق/ ج

 . من تكلم ساىياً  -ٔ

 . من سّلم ُب غّب موضعو -ٕ
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 .من شك بْب األربع واػبمس -ٖ

من شك ُب عدد ركعات الصالة الرباعية عند تيقن الركعتْب األوليْب لو أراد البناء على  -ٗ
 .األقل كما تقدـ قبل قليل

نو يقضيهما بعد الصالة ويسجد إمن ترؾ سجدة أو تشهد ومل يذكرنبا حٌب ركع، ف -٘
 .سجدٌب السهو

لسجدتْب بعد الصالة من علم أنو ترؾ سجدتْب من ركعتْب ومل يدر أيتهما، فإنو يقضي ا -ٙ
 .ويسجد سجدٌب السهو

 . من شك ُب عدد ركوعات صالة اآليات، فإنو يبِب على األقل ويسجد للسهو أيضاً  -ٚ

، فهل هبب على اؼبأمـو اعبماعة وإذا كاف من وجب عليو سجود السهو ىو إماـ/ س
 أيضاً ؟للسهو السجود 

 . سجود السهو ببس إلماـيسجد اؼبأمـو مع اإلماـ واجباً إذا عرض ل/ ج

 ؟ اغبكمولو انفرد أحدنبا بالسهو دوف اآلخر، فما ىو / س

 .كاف لو حكم نفسو، أي فيما يَبتب على سهوه ىو خاصة/ ج

 وأين يكوف موضع سجدٌب السهو ؟/ س

 .موضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصاف/ ج

 وصورهتما كيف ؟/ س

يرفع رأسو ٍب يسجد، ٍب يرفع رأسو ويتشهد أف ينوي، ٍب يكرّب مستحبًا ٍب يسجد، ٍب / ج
 . ٍب يسلم ،تشهداً خفيفاً 

 ؟ (التشهد اػبفيف)ػ ماذا يقصد بو / س
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على  أشهد أف ال إلو إال ا وأشهد أّف ؿبمدًا عبده ورسولو اللهم صلِّ ": اؼبقصود ىو/ ج
 ."ؿبمد وآؿ ؿبمد

 وىل هبب فيهما الذكر ؟/ س

 .بل يستحب ،ال هبب/ ج

 فهل تبطل الصالة ؟ ،أنبلهما عمداً ولو / س

 .بطل الصالة، وعليو اإلتياف هبما ولو طالت اؼبدةتمل / ج

* * * 
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 (قضاء الصلوات)
 :من خالؿ نقاط ثالثنتعرؼ اآلف على أحكاـ قضاء الصلوات وما يتعلق هبا 

 :سبة القضاء. 3
 :من خالؿ طرح األسئلة واألجوبة التالية

 ؟الصالة مٌب يسقط قضاء / س

الصغر، واعبنوف، واإلغماء، واغبيض، والنفاس، : ما يسقط معو القضاء سبعة أمور/ ج
 أي) والكفر األصلي، وعدـ التمكن من فعل ما يستبيح بو الصالة من وضوء أو غسل أو تيمم

 .(اؼباء والَباب: فاقد الطهورين

 الصالة فما ىو حكمو من ناحية القضاء ؟ عدا اؼبذكورين إذا فاتتو اوم/ س

هبب عليو القضاء كما لو ترؾ الفريضة ومل يأِت هبا عمدًا أو سهواً، عدا صالة اعبمعة / ج
 .والعيدين، فإهنا لو فاتت ال تقضى، كما تقدـ

 وىل يسقط القضاء عن اؼبريض ؟/ س

 .ال يسقط عنو القضاء/ ج

 ُب غّب عافية، فما حكم القضاء ؟، واآلف ىو كثّب  صالةومن عليو قضاء / س

اؼبريض الذي ُب ذمتو قضاء صالة أياـ كاف ُب عافية إذا كاف يرجو الشفاء من مرضو / ج
فيقضيها دبا يتمكن من جلوس أو غّبه حبسب ما يسمح حالو وإال حٌب يشفى ويقضي، ينتظر 

 .أو مرضو
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الصالة ُب معرفة أوقات  اختالطاً لو ويسبب  اؼبريض فكريسلب بنحٍو  ولو كاف اؼبرض/ س
عليو ويقضي ىو عن نفسو إف شفى أو ابنو األكرب إف مات  واجبةىل تبقى الصالة  ،واألحكاـ

 وىو على حالتو اؼبذكورة ؟

إذا كاف يعي وجوب الصالة عليو فيجب عليو أف يصلي ضمن اغبدود الٍب يتمكن / ج
حٌب  -يث فقد الوعي ومل يعد يبيز الصالة هبا وقد تقدمت، أما إذا كاف اؼبرض قد غلب عليو حب

ة أّف الصالة واجبة عليو فهذا يكوف حالو كاجملنوف واؼبغمى عليو من جه -إف كاف مستيقضًا 
 .سقوط األداء والقضاء عنهما

 الوقت، ىل هبب عليو القضاء ؟ خرجولو ناـ عن الفريضة حٌب / س

 .نعم/ ج

 كالسكر وشرب اؼبرقد ؟  نفسومن  بفعلٍ وىل هبب القضاء لو زاؿ عقل اؼبكلف / س

 . وجب القضاء، ألنو سبب ُب زواؿ العقل غالباً / ج

 إىل اإلغماء، فهل يقضي ؟ فأدى ولو أكل غذاء مؤذياً / س

 . مل يقضِ / ج

 ؟من ناحية قضاء الصالة وما حكم من ارتد إذا كاف مسلماً أو كافراً أسلم ٍب كفر / س

 .وجب عليو قضاء زماف ردتو/ ج

 :يت حقضىالصلىاث ال .2
 وما ىي الصالة الٍب هبب قضاؤىا ؟  / س

هبب قضاء الصالة الفائتة إذا كانت واجبة، سواء كاف الفوات عمدًا أو سهواً، عدا / ج
 .اعبمعة والعيدين

 وقضاء صالة اآليات كيف ؟/ س
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باستثناء الكسوؼ ( إف مل يكن يعلم حبصوؿ اآلية)تقدـ أف صالة اآليات ال قضاء فيها / ج
نعم، لو كاف يعلم باآلية وفرط بالصالة أو نسى . إف كاف القرص قد احَبؽ كلو( واػبسوؼ)

  (.الكسوؼ وغّبه)هبب القضاء ُب كل اآليات الٍب هبب الصالة ؽبا 

 وقضاء النافلة كيف ؟/ س

ويستحب . ؤقتة استحبابًا مؤكدًا وإف فاتت ؼبرض ال يزيل العقلضاء النافلة اؼبقيستحب / ج
 . ، فإف مل يتمكن فعن كل يـو دبد(كغم ٗ /ٖ) أف يتصدؽ عن كل ركعتْب دبد

 ومٌب هبب القضاء ويصح ؟/ س

هبب قضاء الصالة الفائتة وقت الذكر ما مل يتضيق وقت حاضرة، على أف يكوف القضاء / ج
يضة السابقة على الالحقة كالظهر على العصر، والعصر على اؼبغرب، واؼبغرب على بَبتيب الفر 

كما لو فاتتو صالة الصبح ؽبذا اليـو وأراد صالة )العشاء، سواء كاف ما يريد قضاءه ليـو حاضر 
 .(كما لو فاتو صالة يـو فانو يقضيو مرتباً )، أو صلوات يـو فائت (الظهر فانو يقضي الصبح أوالً 

كما لو حضر وقت صالة الظهر وقد فاتتو صالة )اتتو صلوات مل تَبتب على اغباضرة فإف ف
 .مل هبب تقديبها، بل يبكنو أف يصلي الظهرين ٍب يقضي ما فاتو( اؼبغرب والعشاء ليـو مضى

وكذلك لو كانت عليو فرائض متفرقة من عدة أياـ، كما لو فاتتو صالة الصبح والعصر 
 .مكنو أف يقضي العشاء قبل الصبح والعصر أو قضاء العصر قبلهماوالعشاء من عدة أياـ، في

 ولو كاف عليو صالة فنسيها وصلى اغباضرة، فهل يعيد ؟/ س

 . مل يعد ما صاله، ويقضي ما فاتو بعدىا/ ج

 لو ذكر ُب أثناء الصالة أّف عليو فريضة سابقة ؟ ىو اغبكم وما/ س

، كما لو فاتو صالة الصبح وبدأ بالظهر، إف كاف العدوؿ فبكناً  عدؿ بنيتو إىل السابقة/ ج
. فإنو إذا تذكر ُب الركعة األوىل أو الثانية فيمكنو أف يعدؿ بنيتو إىل الصبح ٍب يصلي الظهر بعدىا

 .وإذا مل يبكنو العدوؿ فيقضي الفائتة بعدىا

 عليو فريضة فائتة ؟ تذكر أفّ ولو صلى اغباضرة مع / س
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 .عُب أنو يقضي الفائتة ٍب يصلي اغباضرةأعاد، دب/ ج

 ؟  فما ىو اغبكم، فائتة ولو دخل ُب نافلة وذكر ُب أثنائها أف عليو فريضة/ س

إىل الفريضة الفائتة وإمبا يتم نافلتو ٍب النافلة  ال يعدؿ مناستأنف الفريضة، دبعُب أنو / ج
 . بعدىا يصلي الفريضة الفائتة

 و حضراً ؟وكيف يقضي ما فاتو سفراً أ/ س

 .يقضي صالة السفر قصراً ولو ُب اغبضر، وصالة اغبضر سباماً ولو ُب السفر/ ج

 ولوبسبب السفر وعند وص -مثاًل  -صالة الظهر والعصر  صلِّ يُب سفر ومل  ولو كاف/ س
 ؟ اً سبام وأ اً قصر  فهل يقضي، غروباً كاف الوقت   إىل وطنو

قضي ما يوقت اؼبغرب حل ُب السفر أي قبل الوصوؿ  ما فات يقضى كما فات، فلو أفّ / ج
 .  اً وقت اؼبغرب حل بعد الوصوؿ وقبل أداء الصالة تقضى سبام ولو أفّ  ،فات قصراً 

 :وفبا يرتبط بقضاء الصلوات

 من فاتتو فريضة من اػبمس غّب معينة، فماذا يقضي ؟ / س

يصلي صالة رباعية وال ينويها ظهرًا أو  أي) وأربعًا عما ُب ذمتو ،ومغرباً  ،قضى صبحاً / ج
ىذا إذا كاف ُب اغبضر، ولو كاف ُب السفر قضى  .(، وإمبا ينويها عما ُب ذمتواً عصرًا أو عشاء

  .مغرباً، وثنائية عما ُب ذمتو

 ولو فاتتو فريضة من اػبمس غّب معينة مرات ال يعلم عددىا، فكم يقضي ؟ / س

حٌب يغلب على ظنو أنو ( ومغرب وأربع عما ُب ذمتو صبح أي)قضى بالنحو الذي تقدـ / ج
 . دبا ُب ذمتو وَب

 كم مرة ؟الفائت  وكم يقضي إذا فاتتو صالة معينة ومل يعلم / س

 . كّرر من تلك الصالة حٌب يغلب عنده الوفاء/ ج
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 ولو فاتتو صلوات ال يعلم كميتها وال عينها، كيف يقضي ؟/ س

وقع ضمن ما أداه  أي، أّف الواجب دخل ُب صبلة ما صالهصلى أيامًا متوالية حٌب يعلم / ج
 . من صالة

 ؟( يعترب تركها حالالً  أي)ما حكم من ترؾ الصالة ُمستحالً لَبكها و / س

دعى اقُِتل إف كاف ُوِلَد مسلماً، وُأسُتتيب إف كاف أسلم عن كفر، فإف امتنع قُِتل، فإف / ج
 . (مل يقم عليو اغبد وىو القتل أي) الشبهة اتملة درأ عنو اغبد

 ، فما حكمو ؟لَبكها وإف تركها ومل يكن ُمستحالً / س

 .، فإف عاد ثانية ُعزِر، فإف عاد ثالثة ُعزِر، فإف عاد رابعة قتل(يؤدب بالضرب أي) ُعزِر/ ج

 وكم يتم تعزيره ؟/ س

ماـ لإلىذا كم يكوف   وتعزيره ،ىذه أحكاـ ال يقـو هبا إال اإلماـ أو من يعينو إلقامتها/ ج
 .وؼبن ينصبو ؽبذا األمر

x بطالن صالة اإلجارة: 

، طُرحت خذ األجرة على الصالةأ ؛ وىي ذبويزىموىذه مسألة مهمة أحلها فقهاء آخر الزماف
 :ىنا ؼبناسبتها للقضاء عن اؼبيت

 ما حكم أخذ األجرة مقابل الصالة نيابة عن اؼبيت ؟/ س

نية قربة إىل ا سبحانو  نيابة عن اؼبيت باطل، حيث ال توجدأخذ األجرة مقابل الصالة / ج
ُب ىكذا صالة، فهو لوال األجرة ؼبا صلى نيابة عن ىذا اؼبيت، فصالتو قربة للماؿ ال  

 .سبحانو

 من يقضي ما ُب ذمة اؼبيت من صالة ؟و / س
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أو كاف موجوداً ف مل يكن إمن صالة، ف قضاء ما ُب ذمة الوالدينهبب على االبن األكرب / ج
ف مل يوجد متربع إومل يستطيع قضاء ما ُب ذمتهما يبكن ؼبتربع أداء ما ُب ذمة اؼبيت من صالة، ف

 .يتصدؽ عن اؼبيت عن صالة اليـو والليلة دبد من الطعاـ

 ؟ الصالة عن اؼبتوَب بدؿ استئجاروما حكم اؼباؿ اؼبقبوض / س

 (.يت دبد من طعاـ عن صالة كل يـوأي يتصدؽ بو عن اؼب)يعمل بو حبسب ما تقدـ / ج

  اؼباؿ مقابلو ؟أخذ مضی و ن يفعل ىذا فيما مما حكم و / س

أهنا بدعة ومل  كاف هبهلمن صالة مقابل أجر فيما مضى إف   اهفيما أد وال شيء علي/ ج
أجر صالة عن من عنو  وأما ما قبض .وأىل بيتو  تشرع ُب قرآف أو سنة عن النيب 

 وو فيمكنيؤديومل ( الذين ماتوا على والية حجة ا ُب زماهنم أو من ذبهل حاؽبم) األموات
 اً الذين قبض أجر  األمواتأيضًا قضاء الصالة عن  وويبكن .التصدؽ عن اؼبيت باؼببلغ كما تقدـ

نوي ي، ولكن اآلف (بدعة األجرالصالة مقابل  أفّ  كاف هبهل إف)عن القضاء عنهم فيما مضى 
وبالنسبة لقضاء الصالة  .ا ال ألجل األجر الذي قبضو فيما مضى إىلالقضاء عنهم قربة 

فالقضاء ُب ليلة ثالث وعشرين من رمضاف يعدؿ ألف شهر، فلو كاف ُب ذمة شخص مثاًل سنة 
 .قضاء أو عشر سنْب أو حٌب ألف شهر يكفيو قضاء يـو واحد ُب ليلة القدر

مقابل كلف يعلم باغبكم وكاف قد صرؼ األمواؿ الٍب استلمها ماذا إذا مل يكن اؼبو / س
 اؼبيت ؟الصالة عن 

إذا كاف فقّبًا وؿبتاجًا للماؿ وقد صرفو على طعامو وطعاـ عيالو فهو صدقة عن اؼبيت / ج
بقضاء ما ُب ذمتو من صالة، وإف كاف غنيًا فعليو أف يتصدؽ باؼباؿ عن اؼبيت كما ىو مبْب ُب 

 .أجوبة سابقة

 قراءة القرآف كذلك ؟الصياـ و مقابل  األجرةوىل أخذ  /س

فهو ( جهراً )أخذ األجر على قراءة القرآف بصوت أما الصياـ فحالو حاؿ الصالة، وأما / ج
 .  فإنو وبضرىا من ال ترونو من مؤمِب اعبن اإلنس،جائز حٌب وإف مل وبضرىا أحد من 
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 (صالة اجلناعة)
صالة اعبماعة، وشروط : يتم من خالؿ استعرض ثالث نقاط أحكاـ صالة اعبماعة ْبتبي

ودبناسبة إقامة اعبماعات ُب اؼبساجد غالبًا نستعرض بعض ما  خّباً أو . اإلماـ فيها، ٍب أحكامها
 .يتعلق بأحكاـ اؼبساجد

 :وىذه ىي األحكاـ اؼبرتبطة هبذه النقاط

 :صالة اجلواعت. 3
 ما حكم أداء صالة الفرائض صباعة ؟/ س

الصلوات اليومية وقضاؤىا والطواؼ واآليات  أي) اعبماعة مستحبة ُب الفرائض كلها/ ج
 . ، وتتأكد ُب الصلوات اؼبرتبة(واؼبيت

 ومٌب ذبب اعبماعة ؟/ س

وجوهبما، وأما مع عدـ توفر  شرائطتوفر ال ذبب إال ُب صالة اعبمعة والعيدين مع / ج
 . شرائط الوجوب تكوف اعبماعة فيهما مستحبة أيضاً 

 وىل ذبوز اعبماعة ُب النوافل ؟/ س

، وأما ال ذبوز ُب شيء من النوافل عدا االستسقاء والعيدين مع اختالؿ شرائط الوجوب/ ج
 . مع توفر شرائط الوجوب ُب العيد تكوف اعبماعة فيها واجبة كما تقدـ

 ومٌب يبكن للمكلف إدراؾ اعبماعة ؟/ س

 :حبالتْبدرؾ الصالة صباعة تُ / ج

وىذا يعِب أنو التحق ، أف اؼبأمـو ركع مع ركوع اإلماـ أياإلماـ،  ركوعاؼبأمـو اؾ بإدر  -ٔ
 .بصالة اعبماعة قبل الركوع
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، أي أف اإلماـ ركع وردبا ىو ُب الذكر أو فرغ بإدراؾ اإلماـ راكعاً أيضًا ُتدرؾ اعبماعة و  -ٕ
اؼبأمـو وكرب وركع واإلماـ ال زاؿ على ىيئة الركوع ومل يرفع رأسو منو، فيكوف  منو، ٍب التحق بو

 . اؼبأمـو قد أدرؾ اعبماعة ُب ىذه اغبالة أيضاً 

 وما ىو أقل عدد تنعقد بو ؟/ س

 . أقل ما تنعقد باثنْب؛ اإلماـ أحدنبا/ ج

 ؟ وىل تصح اعبماعة مع وجود حائل بْب اإلماـ واؼبأمـو/ س

، إال أف يكوف (كاغبائط والسَبة) حائل بْب اإلماـ واؼبأمـو يبنع اؼبشاىدة ال تصح مع/ ج
 .فتأًب من وراء اغبائل اؼبأمـو امرأة

مرة يكوف : وىل ىبتلف اغبكم باختالؼ اغبائل الذي يصح معو ائتماـ اؼبرأة، فمثالً / س
( بردة)وثالثة يكوف ستارة  ،ولكن فيو شباؾ أو باب مفتوح اً وثانية يكوف حائط ،اغبائل حائطاً 

 وىكذا ؟

نو حائل يبنع اؼبشاىدة، أينطبق عليو  فيو شباؾ يسمح دبشاىدة اإلماـ فال اً إذا كاف حائط/ ج
يتصور أف تكوف  ال يبنع االتصاؿ مع اإلماـ بأي صورة حٌب السماع فأيضاً  اً أما إذا كاف حائط

خلف اإلماـ ىو حائل يسمح على فاغبائل الذي تصح معو صالة اؼبرأة  ،ىناؾ صالة صباعة
أو جدار  ،ستارة: أو صوت من ينقل للمأمومْب حركة اإلماـ مثل ،األقل بسماع صوت اإلماـ

  .اخل... أو جدار مثقب  ،أو جدار من خشب رقيق  ،واطئ

 من اؼبأمـو ؟موقفاً واإلماـ أعلى اعبماعة وىل تنعقد / س

 .كاألبنيةمن العلو  من اؼبأمـو دبا يعتد بو موقفاً ال تنعقد اعبماعة واإلماـ أعلى / ج

، فهل هبوز أف يقف اإلماـ على اؼبكاف (اكبدارية) رض منحدرةأوإذا كانت الصالة على / س
 ؟ صحة اعبماعةخفض منو على أىل يؤثر كوف اؼبأمـو العايل منها، و 

 . ، واعبماعة صحيحةهبوز أف يقف اإلماـ على علو من أرض منحدرة/ ج
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 ، واإلماـ على األرض ؟ هبوز لو كاف اؼبأمـو على بناء عاؿٍ وىل / س

 . صباعة نعم هبوز وتصح الصالة/ ج

 صالة اعبماعة ؟صحة وما ىو البعد اؼبؤثر ُب / س

أكثر من مَب بْب اؼبأمـو )ال هبوز تباعد اؼبأمـو عن اإلماـ دبا يكوف كثّبًا ُب العادة / ج
، فمن يصلي ُب ، أما إذا توالت الصفوؼ فال بأسإذا مل تكن بينهما صفوؼ متصلة( واإلماـ

 . الصف األخّب تصح صالتو رغم الفاصل بينو وبْب اإلماـ؛ لوجود الصفوؼ بينهما

 وما حكم قراءة اؼبأمـو وراء اإلماـ ؟/ س

من اإلماـ خلف اإلماـ، إال إذا كانت الصالة جهرية ٍب ال يسمع اؼبأمـو يكره أف يقرأ / ج
 . ، فيمكنو أف يقرأ عندئٍذ وال كراىة عليو(غّب اؼبتميز األلفاظالصوت ) نبهمة حٌب

 ؟لسبٍب دعاه لذلك  ، فهل يقرأ لو وقف وراءهولو كاف اإلماـ فبن ال يقتدى بو/ س

 . عليو؛ ألف صالتو فرادى ال صباعة وجبت القراءة/ ج

  ؟ إلماـاؼبأمـو لىل ذبب متابعة و / س

 .نعم ذبب متابعتو/ ج

لو رفع اؼبأمـو رأسو ُب الركوع أو السجود قبل اإلماـ لعدـ علمو حباؿ  وما ىو اغبكم/ س
 اإلماـ ؟

 .إف فعل ذلك وكاف جاىالً حباؿ اإلماـ، أو كاف ناسياً عاد ؼبتابعة اإلماـ/ ج

ولو ىوى اؼبأمـو إىل الركوع أو السجود قبل اإلماـ ظانًا أف اإلماـ قد ىوى، فما ىو / س
 حكمو ؟ 

 . اـعاد وتابع اإلم/ ج
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ركع  أي)وما ىو اغبكم إذا قصد اؼبأمـو الركوع قبل اإلماـ وركع مع علمو حباؿ اإلماـ / س
 ؟( قبل اإلماـ عمداً 

 . ف كاف نوى االنفراد ٍب ركع أًب صالتو منفرداً، وإال بطلت صالتوإ/ ج

 وىل هبوز أف يقف اؼبأمـو قداـ اإلماـ ؟/ س

 .ال هبوز/ ج

 ىل إماـ معْب البد منها ؟وىل نية االئتماـ والقصد إ/ س

نعم البد من ذلك، فلو كاف بْب يديو اثناف فنوى االئتماـ هبما أو بأحدنبا ومل يعْب مل / ج
 . صالة اعبماعة من قبلو تنعقد

 كنت إماماً، فما حكم صالهتما ؟ : ولو صلى اثناف فقاؿ كل واحد منهما/ س

 . صحت صالهتما/ ج

 كنت مأموماً ؟: منهمااغبكم لو قاؿ كل واحد ىو وما / س

 . مل تصح صالهتما/ ج

 ؟( أّف كل واحد منهما شك ىل نوى أنو إماـ أو مأمـو أي)ولو شّكا فيما أضمراه / س

 . أيضاً  مل تصح صالهتما/ ج

كما )باؼبفَبض مع اختالؼ فرضهما ( من يصلي فريضة أي)وىل هبوز أف يأًب اؼبفَبض / س
 ؟( يريد أف يصلي العصرلو كاف اإلماـ يصلي الظهر واؼبأمـو 

 .هبوز أف يأًب اؼبفَبض باؼبفَبض وإف اختلف الفرضاف/ ج

 ؟من قبلو صباعة  إعادهتا ، ما حكمالفريضة منفرداً  صلىومن / س
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يستحب أف يعيد اؼبنفرد صالتو إذا وجد من يصلي تلك الصالة صباعة، إمامًا كاف أو / ج
ومن يصلي منفرداً (. أنو يستحب لو إعادهتا سواء صار إمامًا ُب اعبماعة أو مأموماً  أي)مأمومًا 

 .(اؼبتنفل)ػ ٍب يعيد صالتو صباعة يسمى ب

 وىل هبوز أف يأًب اؼبفَبض باؼبتنفل وبالعكس ؟/ س

 باؼبفَبض( الذي كاف قد صلى منفردًا واآلف يريد إعادهتا صباعة)هبوز أف يأًب اؼبتنفل / ج
كائتماـ اؼبفَبض ) وكذا هبوز أف يأًب اؼبفَبض باؼبتنفل ُب أماكن .واؼبتنفل (صلي الفريضةالذي ي)

  (.وراء من أعاد صالتو أو وراء اؼبتربع بالصالة عن اؼبيت قضاء

 وأين يكوف وقوؼ اؼبأمـو ُب اعبماعة ؟/ س

يستحب أف يقف اؼبأمـو عن يبْب اإلماـ إف كاف رجاًل واحداً، وخلفو إف كانوا صباعة أو / ج
 . امرأة

 فأين تقف النساء اللواٌب يأسبمن هبا ؟ ،ولو كاف اإلماـ امرأة/ س

 . وقفن إىل جانبيها/ ج

 وكيف يكوف وقوؼ اؼبصلْب إذا كانوا عراة وأرادوا الصالة صباعة ؟/ س

 . إال بركبتيوعنهم ، وال يربز (جانبو)ي بالعراة جلس وجلسوا عن ظبتو إذا صلى العار / ج

 وماذا يستحب ُب صالة اعبماعة ؟ / س

أي أكمل اغبمد ُب ) يستحب أف يسّبح اؼبصلي حٌب يركع اإلماـ إذا أكمل القراءة قبلو/ ج
كذا و (. ويركع فيتابعوالثالثة أو الرابعة واإلماـ بعُد مل يكمل فينشغل بالتسبيح إىل أف يكمل اإلماـ 

كأف يدعوىم )و أف يكوف ُب الصف األوؿ أىل الفضل، ويكره سبكْب الصبياف منيستحب 
 (.ليصلوا ُب الصف األوؿ

 ؟ أيضاً  وماذا يكره فيها/ س

 . الٍب قبلو إال أف سبتلئ الصفوؼمستقل يكره أف يقف اؼبأمـو وحده ُب صف / ج
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 ماعة ؟وما حكم من يصلي نافلة وقد أقيمت اعب/ س

 . يكره أف يصلي اؼبأمـو نافلة إذا أقيمت الصالة/ ج

 ومٌب يقف اؼبصلوف صباعة للصالة ؟/ س

، واألفضل بعد سباـ الشهادة، (قد قامت الصالة: )وقت القياـ إىل الصالة إذا قاؿ اؼبؤذف/ ج
 .الشهادات األربع أي

 :شروط إهام اجلواعت. 2
 ماذا يعترب ُب إماـ اعبماعة ؟/ س

، (ال يكوف ابن حراـ أي) اإليباف، والعدالة، والعقل، وطهارة اؼبولد: يعترب ُب اإلماـ/ ج
أي )، وأف ال يكوف قاعداً بقائم، وال أمياً (يصلي فريضة أي) اً مفَبض اً والبلوغ إذا كاف اؼبأمـو بالغ

 .دبن ليس كذلك( من ال يقرأ وال يكتب وال وبسن قراءة القرآف

 البلوغ ليس شرطاً ُب اإلماـ دائماً ؟وىل يعِب ىذا أّف / س

نعم، فال يشَبط البلوغ إف كاف اؼبأمـو غّب بالغ، وكذا ال يشَبط إذا كاف اؼبأمـو ال يصلي / ج
  .فريضة كاالستسقاء والعيد إذا مل تكن واجبة

 وىل يشَبط فيو اغبرية ؟/ س

 . ال يشَبط اغبرية/ ج

 والذكورة كيف ؟/ س

 . يشَبط الذكورة إذا كاف اؼبأموموف ذكراناً، أو ذكراناً وإناثاً / ج

 وىل هبوز أف تكوف اؼبرأة إماماً ُب الصالة ؟/ س

 . هبوز أف تـؤ اؼبرأة النساء فقط، وكذا اػبنثى اػبنثى فقط، وال تـؤ اؼبرأة رجالً وال خنثى/ ج

 وإمامة من يلحن أو يبدؿ اغبروؼ ىل تكوف صحيحة ؟/ س
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ز إمامتو دبن ىو متقن، ذبكاف اإلماـ يلحن ُب القراءة حبيث يتغّب اؼبعُب أو ال يُفهم مل لو  / ج
( يقرأ ما أو ال يفهمبقراءتو يتغّب اؼبعُب من وىو )وكذا ال هبوز إمامة من يبدؿ اغبرؼ كالتمتاـ 

 . القراءة دبن وبسن (كالذي ال وبسن التلفظ بالراء والعْب وغّبنبا)وشبهو 

 يشَبط أف ينوي اإلماـ اإلمامة ؟وىل / س

 . ال يشَبط/ ج

 ومن ىو األوىل بالتقدـ للصالة ؟/ س

األمّب  أي)اإلمارة صاحب و ( إماـ اؼبسجد الذي يصلي فيو دائماً  أي)صاحب اؼبسجد / ج
اؼبنزؿ أوىل بالتقدـ، واؽبامشي أوىل من غّبه إذا كاف بشرائط صاحب و  (اؼبنصب من قبل حجة ا

 . (تتوفر فيو شرائط إمامة الصالة اؼبتقدمة أي) اإلمامة

 قدـ ؟وإذا تشاّح األئمة وتنازعوا على الصالة، فمن يُ / س

ُب أحكاـ )، فإف اختلفوا قدـ األفقو بالتقدـ إلمامة الصالة من قدمو اؼبأموموف فهو أوىل/ ج
  .، فاألتقى(الصالة وغّبىا

 سمع من خلفو ؟وىل هبب على اإلماـ أف يُ / س

  .ُب التشهد األوسط واألخّب ب لإلماـ أف ُيسِمع من خلفو الشهادتْبيستح/ ج

 وإذا مات اإلماـ أو أغمي عليو، فماذا يفعل اؼبصلوف ؟/ س

  .استنيب بدلو من يكمل هبم الصالة/ ج

ولو أراد إماـ اعبماعة أف يستنيب وىو ُب الصالة فكيف يستنيب، وىل يكمل النائب / س
 اإلماـ أو يبتدئ هبم الصالة من جديد ؟هبم الصالة من حيث وصل 

 .يستنيب باإلشارة أو بأف يقدمو بيده، والنائب يكمل الصالة من حيث وصل اإلماـ/ ج

ولو عرض لإلماـ طارئ اضطره أف يَبؾ الصالة بال استنابة أحد بدلو، فهل تبطل صالة / س
 أـ هبب عليهم أف ينووا الصالة فرادى ويكملوا ؟ ،اؼبأمومْب
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وإال فيمكنهم أف يتم كل واحد  ،ليتم هبم الصالة صباعة فضل أف يقدموا منهم إماماً األ/ ج
 .منهم صالتو منفرداً 

يُبطل ويَبؾ إمامتو للصالة بال اضطرار إىل  أي)وىل هبوز لإلماـ أف يستنيب اختيارًا / س
   ؟( تركها ويكمل شخص آخر يكوف بدلو ويقتدوف بو ما بقي منها

 . هبوز/ ج

 يكره ُب إماـ اعبماعة ؟ وماذا/ س

 : يكره/ ج

 . أف يأًب حاضر دبسافر -ٔ

متأخر ُب اللحوؽ باعبماعة يكره أف يقدموا بدؿ اإلماـ من ىو  أي)أف يستناب اؼبسبوؽ  -ٕ
 (.حبيث إهنم ينتهوف قبلو

 ، فهل عليو شيء يفعلو ؟ وأكمل هبم الصالة بدؿ اإلماـ ولو استنيب اؼبسبوؽ/ س

، (ألّف اؼبفروض أنو مسبوؽ وىم ينتهوف قبلو) مواإليهم ليسلّ  أومأإذا انتهت صالة اؼبأمـو / ج
 .فيأٌب دبا بقي عليوىو ٍب يقـو 

 . (من بو مرض الربص) واألبرص( من بو مرض اعبذاـ)أف يـؤ األجذـ  -ٖ

 .بعد توبتو( الذي أقيم عليو اغبد أي)إمامة ادود  -ٗ

 عليو حد ومل يقم عليو، وقد تاب صاحب الذنب ؟وما حكم إمامة من / س

 .تصح/ ج

 (. الذي مل ىبًب)إمامة األغلف  -٘

 . مامة من يكرىو اؼبأمـوإ -ٙ

 .أف يـؤ األعرايب باؼبهاجرين -ٚ
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 وما اؼبقصود باؼبهاجرين واألعرايب الذي يكره إمامتو ؽبم ؟/ س

األعرايب ُب ىذا الزمن تنطبق على كل شخص منكب على الدنيا قليل االىتماـ بأمر / ج
لإليباف الذين بذلوا أنفسهم وأمواؽبم وجهدىم لنصرة الدين  واؼبهاجروف ىم السابقوفالدين، 

 .وإعالء كلمة ا

 . إمامة اؼبتيمم باؼبتطهرين باؼباء -ٛ

 : أحكام اجلواعت .1
 اؼبأمـو ُب صالة اعبماعة ؟ ماذا يتحمل اإلماـ عن/ س

ؽبا أحد اؼبأمومْب، ويتحمل القراءة ُب األوىل  يتحمل اإلماـ األذاف واإلقامة إذا مل يتصدَ / ج
 .فيصبح مستحباً للمأمـووالثانية، وكذا يتحمل التكبّب الواجب للركوع وللسجود وللرفع منو، 

 طهارتو بعد الصالة أو ُب أثنائها ؟ماذا يفعل إذا تبْب فسق اإلماـ أو كفره أو عدـ و / س

 ،اإلماـ فاسق أو كافر أو على غّب طهارة بعد الصالة مل تبطل صالة اؼبؤًب بو إذا ثبت أفّ / ج
 . عاؼباً أعاد، ولو علم ُب أثناء الصالة ينوي االنفراد ويتم صالتواؼبأمـو ولو كاف 

 اذا يفعل ؟ وإذا دخل مكاف الصالة واإلماـ راكع وخاؼ فوت الركوع، م/ س

 . ركع، وهبوز أف يبشي ُب ركوعو حٌب يلحق بالصف/ ج

 ولو اجتمع خنثى وامرأة، فكيف يقفوف وراء اإلماـ ؟/ س

 . هبب وقف اػبنثى خلف اإلماـ، واؼبرأة وراء اػبنثى/ ج

كأف يكوف داخل ُب حائط مثاًل حبيث ال يراه من )وإذا وقف اإلماـ ُب ؿبراب داخل / س
 ، فما حكم الصالة خلفو ؟ (الصف األوؿُب أطراؼ ىم 

صحيحة دوف صالة من إىل جانبيو إذا مل ( من ىم خلفو ويرونو أي)صالة من يقابلو / ج
 . يشاىدوه، وذبوز صالة الصفوؼ الذين وراء الصف األوؿ، ألهنم يشاىدوف من يشاىد اإلماـ
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 ؟ُب الصالة وىل هبوز للمأمـو مفارقة اإلماـ / س

 . ، وبدوف نية االنفرادللمأمـو مفارقة اإلماـ بغّب عذرال هبوز / ج

 ؟ دبفارقتو لإلماـ، ما ىو اغبكموإذا نوى االنفراد / س

 .وصحت صالتو إف نوى االنفراد جاز/ ج

 وىل ذبوز اعبماعة لو كانت الصالة ُب سفينة ؟/ س

كما ) سفن عدة وُب( حبيث كاف اإلماـ واؼبأمـو فيها)اعبماعة جائزة ُب السفينة الواحدة / ج
ماـ ُب سفينة واؼبأموموف ُب أخرى، أو كاف اإلماـ وبعض اؼبأمومْب ُب سفينة والبعض لو كاف اإل

 . سواء اتصلت السفن أو انفصلتواعبماعة تصح ، (عدة سفنكانوا ُب أو  اآلخر ُب أخرى، 

 وإذا شرع اؼبأمـو ُب نافلة فأحـر اإلماـ للصالة، فهل يقطعها ويلتحق بو ؟/ س

 . قطعها واستأنف الصالة صباعة إف خشي الفوات، وإال أًب ركعتْب استحباباً ٍب يلتحق/ ج

 وإذا شرع ُب فريضة وأحـر اإلماـ للصالة، فماذا يفعل ؟/ س

 .تم ركعتْب ٍب يلتحقيو  ةفلانقل نيتو إىل النأف يإف كانت فريضة األفضل / ج

( اؼبعصـو)ضة وأحـر إماـ األصل ىذا ُب إماـ الصالة العادي، ماذا لو شرع ُب فري/ س
 للصالة ؟

 .الصالة صباعةاؼبعصـو  مع بتدأقطعها وا/ ج

 وىل ذبب الصالة صباعة وراء اإلماـ األصل إف حضر ؟/ س

 .ال ذبب/ ج

 وإذا فاتو مع اإلماـ شيء ومل يدرؾ معو الصالة من أوؽبا، ماذا يصنع ؟/ س

عليو، فلو التحق وكاف اإلماـ ُب الثانية صلى ما يدركو وجعلو أوؿ صالتو، وأًب ما بقي / ج
 .التحق وكانت ركعة أوىل بالنسبة لو، وىكذا
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 لو أدركو ُب الركعة الرابعة ؟ماذا يصنع و / س

  .م قاـ فصلى ما بقي عليودخل معو، فإذا سلّ / ج

رأ ولو التحق ُب الركعة الثانية لإلماـ، فستكوف ثانيتو ثالثة اإلماـ، واإلماـ ُب الثالثة يق/ س
 اغبمد فقط، فماذا يقرأ ىو والركعة ثانية بالنسبة لو ؟

 .فقط" اغبمد"  وسورة، وُب االثنتْب األخّبتْب بػ" اغبمد"يقرأ ُب الثانية لو بػ / ج

فهل هبب عليو االنتظار إىل حْب ركوع اإلماـ ٍب  ،ولو التحق قبل ركوع اإلماـ ُب الثالثة/ س
 يلتحق، أو يكرب حٌب لو علم أنو ال يكفيو الوقت لقراءة اغبمد وسورة ؟

 .ال هبب عليو االنتظار إىل حْب ركوع اإلماـ/ ج

 ؟   ، فماذا يفعلوإذا أدرؾ اإلماـ بعد رفع رأسو من الركوع ُب الركعة األخّبة/ س

كرّب وسجد معو، فإذا سّلم اإلماـ قاـ فاستقبل صالتو ُب ركعتها األوىل وال وبتاج إىل / ج
 . استئناؼ تكبّب إحراـ جديد

 ؟  لو أدركو بعد رفع رأسو من السجدة األخّبةماذا يفعل و / س

 .كرّب وجلس معو، فإذا سّلم اإلماـ قاـ فاستقبل صالتو، وال وبتاج إىل استئناؼ تكبّب/ ج

ل جلسة انتظار اؼبأمـو ؽبا كيفية معينة لو كاف اإلماـ يتشهد التشهد الوسط وىو ُب وى/ س
 األوىل، أو كاف ُب التشهد األخّب وىو يريد القياـ لإلكماؿ ؟

 .هبلس جلوس الصالة/ ج

 وىل هبوز أف يسّلم اؼبأمـو قبل اإلماـ وينصرؼ لضرورة ؟/ س

 .هبوز وصباعتو صحيحة/ ج

 ؟  للصالة ُب الصف األخّب فجاء رجاؿلو كن واقفات النساء ما حكم و / س

 .إذا مل يكن للرجاؿ موقف أمامهن( يرجعن إىل الوراء)وجب أف يتأخرف / ج
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فما وظيفة  ،إذا نسي اإلماـ أو سها عن قراءة السورة بعد الفاربة ودخل ُب الركوعو / س
 اؼبأمـو ؟ 

  . يركع معو وال شيء عليو/ ج

x ما يتعلق بالمساجد  : 

 اؼبساجد، األرض ُب بيوٌب إف أال): مكتوباً  التوراة ُب أف روي: قاؿ اغبسْب بن علي بن ؿبمد
 ُب اؼبشائْب بشر أال الزائر، كرامة اؼبزور على إف أال بيٍب، ُب زارين ٍب بيتو ُب تطهر لعبد فطوىب

  .ٕٗٗص ٘ج(: آؿ البيت)وسائل الشيعة  (القيامة يـو الساطع بالنور اؼبساجد إىل الظلمات

ما تقاـ ُب اؼبساجد، أغبقنا هبا ما يتعلق باؼبساجد، وأحكامها  صالة اعبماعة غالباً  فّ وأل
 :تتضح من خالؿ مطالعة األسئلة واألجوبة التالية

 ؟  ما ىي آداب اؼبساجد/ س

 : آداب اؼبساجد ومستحباهتا ىي/ ج

 . Xازباذ اؼبساجد مكشوفة غّب مسقفة إال باغبصر عريش كعريش موسى  -ٔ

 . على أبواهبا( مكاف الوضوءاؼبراحيض و  أي)أف تكوف اؼبيضاة  -ٕ

 .أف تكوف اؼبنارة مع حائطها ال ُب وسطها -ٖ

 . عند اػبروج اليسرىو ، الرجل اليمُب عند الدخوؿ تقدًن -ٗ

 (. ينظر إليهما ويطمئن خلّونبا من النجاسة والوساخة وما شابو أي)تعاىد نعليو  -٘

 رسوؿ أبيها عن  الزىراء فاطمةالسيدة  ما روتو مثل واػبروج،خوؿ دالعند  الدعاء -ٙ
 يل واغفر ؿبمد، وآؿ ؿبمد على صلِّ  اللهم ،ا بسم": يقوؿ اؼبسجد دخل إذا كاف  ا

 ؿبمد، وآؿ ؿبمد على صلِّ  اللهم ا، بسم": يقوؿ خرج وإذا ،"رضبتك أبواب يل وافتح ذنويب
 .  ٜٖٗص ٖج: مستدرؾ الوسائل "فضلك أبواب يل وافتح ذنويب يل واغفر

  .إعادة ما استهدـ منها -ٚ
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 .واإلسراج فيها هاكنس  -ٛ

 . فيها البيع والشراءعدـ  -ٜ

 . للدخوؿ ؽبا سبكْب اجملانْبعدـ  -ٓٔ

 . فيها األحكاـوإجراء إنفاذ عدـ  -ٔٔ

 . فيها( األشياء الضائعة) تعريف الضواؿذبنب  -ٕٔ

 . فيها إقامة اغبدودعدـ  -ٖٔ

 . فيها إنشاد الشعرذبنب  -ٗٔ

 . فيها رفع الصوتعدـ  -ٙٔ

  .فيها عمل الصنائعذبنب  -ٚٔ

 .  فيها النـوذبنب  -ٛٔ

 وىل هبوز نقض ما استهدـ من اؼبسجد ؟/ س

 . كما ذكرنا  هبوز نقض ما استهدـ دوف غّبه، ويستحب إعادتو/ ج

 استعماؿ آلة اؼبسجد وما يتعلق بو ؟ وما حكم/ س

 . من اؼبساجدهبوز استعماؿ آلتو ُب غّبه / ج

 وماذا وبـر بالنسبة للمساجد ؟/ س

 : وبـر/ ج

 . زخرفتها ونقشها بالصور -ٔ

 . بيع آلتها -ٕ

 . أف يؤخذ منها شيء ُب الطرؽ وأمالؾ الناس -ٖ
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 .فتح باب دار إىل اؼبسجد إال باب دار اؼبعصـو -ٗ

 . إدخاؿ النجاسة إليها -٘

 (.دبعُب أنو يزيل النجاسة عن أشياء متنجسة ُب اؼبسجد) سة فيهاإزالة النجا -ٙ

 . إخراج اغبصى منها -ٚ

 ؟ ، فما ىو حكمووإف فعل وأخرج اغبصى/ س

 .إليها ف يعيدهأهبب / ج

 ومن أخذ منها شيئاً، ماذا يفعل ؟/ س

 . وجب أف يعيده إليها أو إىل مسجد آخر/ ج

 وإذا زالت آثار اؼبسجد، فهل وبل سبلكو ؟ / س

 . مل وبل سبلكو/ ج

 إليها ؟وما ىو اؼبكروه بالنسبة للمساجد وللداخل / س

 : يكره/ ج

 . تعليتها -ٔ

 (.فتحات تكوف ُب حائط اؼبسجد أي)أف يعمل ؽبا شرؼ  -ٕ

 . عمل ؿباريب داخلة ُب اغبائط -ٖ

 (.هبعلها طريقاً لو فيدخل من باب وىبرج من آخر أي)أف ذبعل طريقاً  -ٗ

 . األكل فيها وجعلها ؾبالس للطعاـ، وىذا مكروه كراىية شديدة -٘

 . دخوؿ من ُب فمو رائحة بصل أو ثـو -ٙ

 . التنخم والبصاؽ -ٚ



  027................................................. ة بني السائل واجمليب صالأحكام ال

 . قتل القمل، فإف فعل سَبه بالَباب -ٛ

 . (إذا مل يكن ىناؾ ناظر وإال فيحـر) كشف العورة  -ٜ

 . لرمي باغبصىا -ٓٔ

 :وفبا يتعلق بأحكاـ اؼبساجد أيضاً 

، فهل هبوز استعماؽبا ُب (معابد اليهود) والبيع( معابد النصارى)إذا اهندمت الكنائس / س
 اؼبساجد ؟

 ال أف منها الٍب الذمة بشرائط ويعملوف اإلسالـ، ذمة ُب كانوا: يأ)إف كاف ألىلها ذمة / ج
مل هبز التعرض ؽبا،  (وغّبىا، وال وبدثوا معابد ؽبم اػبمر وشرب اػبنزير كأكل بارمات يتجاىروا

 . جاز استعماؽبا ُب اؼبساجد( ىلكوا)وإف كانت ُب أرض اغبرب أو باد أىلها 

 وىل األفضل الصالة ُب اؼبسجد أو اؼبنزؿ ؟/ س

 .ُب اؼبسجد أفضل من اؼبنزؿ، والنافلة بالعكس( الواجبة)الصالة اؼبكتوبة / ج

 فضل الصالة ُب اؼبسجد ؟ وما ىو / س

السوؽ باثنٍب مسجد الصالة ُب اعبامع دبائة، وُب مسجد القبيلة خبمس وعشرين، وُب / ج
 . عشرة صالة

 واغبسينيات كاؼبساجد ؟ وىل حرمة أضرحة اؼبعصومْب / س

حرمة أضرحة اؼبعصومْب واغبسينيات كحرمة اؼبساجد، ولكن ال يكره األكل ُب / ج
 . اغبسينيات

 وىل يبكن استعماؿ اؼبساجد إلدارة أمور الناس ؟/ س

 .يستحب لإلماـ أو من نصبو أف يدير أمور اؼبسلمْب من اؼبسجد/ ج

* * * 
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] 8 [ 

 (صالة اخلوف واملطاردة)
كالٍب ربصل أثناء معارؾ اغبق مع ) حالة اػبوؼ: ىناؾ حالتاف قد يبر هبما اؼبؤمن ونبا

بْب إىل اؼبعانقة ُب اؼبعركة فيما إذا وصل األمر  كالٍب ربصل)، وحالة شدة اػبوؼ (الباطل
 (. واالشتباؾ باأليدياؼبقاتلْب 

: ٍب إف الصالة ال تسقط بأي حاؿ من األحواؿ فكيف يصلي اؼبؤمن ُب اغبالتْب ؟ واعبواب
 :وىذه أحكامهما. إنو يصلي صالة اػبوؼ ُب اغبالة األوىل، وصالة اؼبطاردة ُب اغبالة الثانية

 :اخلىفصالة . 3
 ؟ وكيف ُتصّلى/ س

 . صالة اػبوؼ تصلى قصراً ُب السفر واغبضر إذا صليت صباعة أو فرادى/ ج

 ماـ ؟اإلوإذا صليت صباعة كيف يصلي هبم / س

أخرى، واألفضل أف طائفة بصّلى ٍب من اؼبؤمنْب اإلماـ باػبيار إف شاء صلى بطائفة / ج
 بأرض اؽبجرة من أربع سنة ُب وقعت معروفة غزوة)بذات الرقاع  يصلي كما صلى رسوؿ ا 

 (.قبد من غطفاف

 بالطائفة الثانية ؟ توما حكم صالبعد صالة اإلماـ بالطائفة األوىل، و / س

 .(مستحبة أي) كانت الثانية لو ندباً / ج

 بذات الرقاع ؟ وكيف صلى النيب / س

 وطائفة معو صفت طائفة أف: كالتايل اػبوؼ صالة الرقاع ذات يـو  ا رسوؿ صلى/ ج
 ،العدو ذباه فصفوا انصرفوا ٍب ألنفسهم أسبواانفردوا و  ٍب ،ركعة معو بالذين فصلى ،العدو ذباه
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 جالساً  ثبت ٍب ،صالتو من بقيت الٍب الركعة هبم فصلىالٍب مل تصلي  األخرى الطائفة وجاءت
 . هبم مسلّ  ٍب ألنفسهم وأسبوا

 وما ىي شروط صالة اػبوؼ ؟/ س

 :أربعة شروط/ ج

 .أف يكوف اػبصم ُب غّب جهة القبلة -ٔ

 . أف يكوف فيو قوة ال يؤَمن أف يهجم على اؼبسلمْب -ٕ

 . أف يكوف ُب اؼبسلمْب كثرة يبكن أف يفَبقوا طائفتْب، يكفل كل طائفة دبقاومة اػبصم -ٖ

 .أف ال وبتاج اإلماـ إىل تفريقهم أكثر من فرقتْب -ٗ

جهة القبلة، أو كاف حبيث يؤمن من اؽبجـو على اؼبسلمْب،  وماذا لو كاف العدو ُب/ س
 فكيف يصلي جيش اؼبسلمْب ُب ىذه اغبالة إف أرادوا الصالة صباعة ؟

 .يصلوف بصالة واحدة، وال يصلوا بصالة اػبوؼ/ ج

ولو كاف جيش اؼبسلمْب حباجة إىل أف يتفرقوا إىل أكثر من فرقتْب، كما لو كاف العدو / س
 هبم من أكثر من جهة، فهل يصلوف صالة اػبوؼ صباعة ؟ ؿبيطاً 

  .ال يصلوا صالة اػبوؼ صباعة، ويبكنهم أداؤىا فرادى/ ج

وىي صالة الصبح والظهر والعصر )ى صالة اػبوؼ صباعة ُب الصالة الثنائية صلّ وكيف تُ / س
 ؟( والعشاء

خلفو ىم  نْ فيقـو مَ الركعة األوىل وجلس، هبم إف كانت الصالة ثنائية صلى اإلماـ / ج
يكربوف تكبّبة ويتموف صالهتم ٍب يستقبلوف العدو، فيقـو اإلماـ للثانية وتأٌب الفرقة األخرى ف

ويدخلوف معو ُب ثانيتو وىي ركعة أوىل بالنسبة ؽبم، فإذا جلس اإلماـ للتشهد أطاؿ،  اإلحراـ
 . وسّلماإلماـ خلفو فأسبوا وجلسوا، فتشهد هبم ىم  نْ وهنض مَ 

 : ل ـبالفة صالة اػبوؼ لصالة اعبماعة العادية ُب ثالثة أشياءفتحص
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، وىو وبصل بالنسبة إىل الطائفة (االنفراد باألفعاؿ ال بالنية فصالتو صباعة)انفراد اؼبؤًب  -ٔ
األوىل الٍب تنفرد بالثانية عن اإلماـ وتسلم قبلو، وكذا وبصل بالنسبة إىل الطائفة الثانية الٍب تنفرد 

  .لثانية حٌب تلتحق باإلماـ بالتشهد والسالـبركعتها ا

، وىو وبصل ُب حالة انتظار اإلماـ اإلماـ للمأمـو حٌب يتم( انتظار وترقب أي)توقع  -ٕ
  .جمليء الطائفة الثانية، وكذا بقاؤه منتظراً ؽبا حٌب تكمل ركعتها الثانية ٍب يتشهد هبم ويسلم

( نو اإلماـأمع )ُب حاؿ بقاء اإلماـ جالسًا للتشهد  وىو وبصل، إمامة القاعد بالقائم -ٖ
 . حٌب تكمل الطائفة الثانية الركعة الثانية ٍب يتشهد هبم ويسلم

 ؟( وىي صالة اؼبغرب)ى صالة اػبوؼ صباعة ُب الصالة الثالثية صلّ وكيف تُ / س

إف كانت ثالثية فاإلماـ باػبيار إف شاء صلى بالطائفة األوىل ركعة وبالثانية ركعتْب، وإف / ج
 . شاء بالعكس

 ؟كاف ااربوف ثالثة واإلماـ أحدىم  أي، شخصاً واحداً وىل هبوز أف يكوف كل فرقة / س

 .هبوز أف يكوف كل فرقة واحداً / ج

 :وفبا يتعلق بصالة اػبوؼ أيضاً 

 هو الذي يلحق اؼبصلْب ُب حاؿ متابعتهم لإلماـ ُب صالة اػبوؼ ؟ما حكم الس/ س

 . ال حكم لو/ ج

 وما حكم السهو الذي يصيب اؼبصلي ُب حاؿ االنفراد ُب صالة اػبوؼ ؟ / س

 . يكوف اغبكم على ما قدمناه ُب باب السهو/ ج

 وما حكم أخذ السالح ُب الصالة خصوصاً إذا كاف عليو قباسة ؟ / س

 . الح واجب ُب الصالة ولو كاف على السالح قباسةأخذ الس/ ج

 وماذا إذا كاف السالح ثقيالً يبنع شيئاً من واجبات الصالة ؟/ س
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 . مل هبز/ ج

اإلماـ سهوًا يوجب السجدتْب ٍب دخلت الطائفة الثانية معو، ىل تسجد  اوإذا سه/ س
 للسهو ؟

 . تباعواإذا سلم اإلماـ وسجد للسهو مل هبب على الطائفة الثانية / ج

 :صالة ادلطاردة. 2
 وما ىي صالة اؼبطاردة ؟/ س

وضع  أي)صالة اؼبطاردة وتسمى صالة شدة اػبوؼ، مثل أف ينتهي اغباؿ إىل اؼبعانقة / ج
، فيصلي (عندما يطارد عدو أو يطارده عدو أي)واؼبسايقة ( أحد اؼبتحاربْب يديو على عنق اآلخر

على حسب إمكانو واقفاً أو ماشياً أو راكباً، ويستقبل القبلة بتكبّبة اإلحراـ ٍب يستمر إف أمكنو، 
 . وإال استقبل دبا أمكنو، وإذا تعذر ىذا صلى إىل أي اعبهات اؼبمكنة

 وإذا أراد صالة اؼبطاردة راكباً، فكيف يكوف سجوده ؟/ س

، وإف (مقدـ السرج أي)مل يتمكن من النزوؿ صلى راكباً، ويسجد على قربوس سرجو  إذا/ ج
 . بأعضاء بدنو كالرأس واليد والعْبللسجود  أومأمل يتمكن من ذلك 

 وإف خشي ومل يتمكن من الصالة كذلك، فكيف يصلي ؟/ س

اغبمد و  ،سبحاف ا: )صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود، ويقوؿ بدؿ كل ركعة/ ج
 (. وا أكرب ،وال إلو إال ا ،ا

 :وفبا يتعلق بصالة اؼبطاردة أيضاً 

صالة اؼبطاردة تكوف عندما يصل اغباؿ إىل القتاؿ بالسيوؼ، فهل يشمل ىذا القتاؿ / س
 باألسلحة اغبديثة اليـو ؟

 .نعم يشملها/ ج
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 وربسن اغباؿ، فكيف يكمل صالتو ؟  نَ إذا صلى مومياً فأمِ و / س

الصالة من جديد ما مل يستدبر  يعيدأًب صالتو بالركوع والسجود فيما بقي منها، وال / ج
 . ، فإذا استدبر أعاد الصالةالقبلة ُب أثناء صالتو

 أنو صلى بعض صالتو بشكل عادي ٍب عرض اػبوؼ ؟ أي: وماذا لو عكسنا السؤاؿ/ س

 . صالة جديدةب يأٌبأًب صالة اػبائف وال / ج

 ر أو صلى موميًا ٍب انكشف بطالف خيالو فهل يعيد ؟ سواداً فظنو عدواً فقصّ ومن رأى / س

 . مل يعد/ ج

 وىل يعيد لو أقبل العدو فصلى مومياً لشدة خوفو، ٍب باف ىناؾ حائل يبنع العدو ؟/ س

 . ال يعيد صالتو/ ج

 وإذا خاؼ من سيل أو سبع، فهل يبكنو أف يصلي صالة شدة اػبوؼ ؟/ س

 .يصلي صالة شدة اػبوؼجاز أف / ج

والغريق كيف يصلياف ( الغاطس ُب الطْب أي)ودبناسبة شدة اػبوؼ نسأؿ عن اؼبتوحل / س
 ؟ وال يبكنهما أداء الصالة تامة 

 . ركوعهما وسجودنباويومياف ليصلياف حبسب اإلمكاف، / ج

 راف صالهتما كاػبائف ؟وىل يقصّ / س

 .سفر أو خوؼ ر واحد منهما عدد صالتو، إال ُبال يقصّ / ج

* * * 
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 (صالة املسافر)
يقصر اؼبصلي ُب صالتو عند السفر، وينبغي لنا معرفة شروط السفر الذي يقصر فيو أوالً، 

 :وىذا ما توضحو األسئلة واألجوبة التالية. بياف األحكاـ اؼبتعلقة بالقصر: وثانياً 

 :شروط السفر. 3
اؼبسافة، قصد اؼبسافة، أف ال يقطع سفره بإقامة ُب اعتبار : للسفر الذي يقصر فيو ستة شروط

، أف ال يكوف سفره أكثر من حضره، أف يكوف التقصّب (غّب ؿبـر) أثنائو، أف يكوف السفر سائغاً 
 .بعد خفاء األذاف

 . اعتبار اؼبسافة -ٔ

 ما ىي اؼبسافة اؼبعتربة لقصر الصالة ؟/ س

ًا فيكوف اجملموع وإياب اً ذىاب( كمٕٕ)، أو اً إياب( كمٗٗ)أو  اً ذىاب( كمٗٗ)ىي / ج
 . (كمٗٗ)

وأراد العود إىل بيتو ُب يـو أو أياـ ( كمٕٕ)وما ىو اغبكم لو كانت اؼبسافة الٍب قطعها / س
 دوف العشر ؟

 . وجب التقصّب/ ج

كما لو ذىب إىل مسافة )ذاىبًا وجائيًا وعائدًا ( كمٕٕ)ولو تردد يومًا ُب أقل من / س
، فهل يقصر (كمٖ٘)، فيكوف ؾبموع ما قطعو (كم٘ٔبلده ٍب عاد وقطع كم ٍب رجع إىل ٓٔ

 ُب صلوات ذلك اليـو الذي تردد فيو ؟

 . ؛ ألنو قطع سفره برجوعو إىل بلدهمل هبز التقصّب وإف كاف ذلك من نيتو/ ج
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واألبعد منهما مسافة شرعية األقصر منهما ليس مسافة شرعية، ولو كاف لبلد طريقاف / س
 ، فهل يقصر ؟(وكاف قصده اإلفطار والقصر ُب الصالة ال شيء آخر) األبعدفسلك 

القصر ُب الصالة واإلفطار إف   أي) الرخصةفعلو ألجل ربصيل ، وإف كاف ُب صالتو رقصّ / ج
 . (كاف صائم

 . قصد اؼبسافة -ٕ

كما لو قصد أف ) أخرى مثلهامسافة د لو رأي فقصد لو قصد ما دوف اؼبسافة ٍب ذبدّ / س
كم أخرى، فيكوف ٕٔكم ألداء عمٍل ما، ٍب ؼبا وصل ذبدد لو عـز جديد بأف يقطع ٕٔقطع ي

 ؟ ُب صالتو لو أراد أداء صالة الظهرين مثالً ، فهل يقصر (كمٕٗؾبموع ما قطعو ذىاباً 

 . ، ألنو مل يقصد كل اؼبسافة الشرعية من البدايةرمل يقصّ / ج

 فهل يقصر ؟ ،على مسافة التقصّب وأراد العودقطعو ما إذا زاد ؾبموع  ىو حكمو وما/ س

الذي )ففي اؼبثاؿ أعاله . ، وإال فالإف عاد وقد كملت اؼبسافة فما زاد قّصر ُب صالتو/ ج
كما لو )كم أو أكثر ٗٗال يقصر، وأما إذا كاف ؾبموع ما قطعو ( كمٕٗتكوف فيو مسافة عوده 

وصلها بدا لو أف يزور مدرسة أخرى تبعد كم، ٍب ؼبا ٕٓأراد زيارة مدرسة تبعد عن ؿبل سكناه 
فمثل ىذا ( كم٘ٗكم، فيكوف ؾبموع ما قطعو ٓٔكم، ٍب بدا لو أف يزور ثالثة تبعد ٘ٔ

الشخص لو أراد أف يعود من اؼبدرسة الثالثة إىل بيتو فانو يقصر ُب عوده؛ ألّف اؼبسافة الشرعية 
 .متحققة

، فكيف يصلي ُب (ىارباً )آبقًا عبدًا أو  ،(مديوناً )أو غريبًا  منو، ىربتولو طلب دابة / س
 ؟ ذىابو ُب طلب الدابة أو الغرًن أو العبد، وُب عوده إىل بيتو

إف كاف قصد ما دوف اؼبسافة ُب ذىابو ٍب قصد أخرى مثلها ومل يقصد اؼبسافة الشرعية / ج
وما زاد  ، وُب عوده إف كاف ؾبموع ما قطعو مسافةُب صالتو رال يقصّ من البداية مرة واحدة 

  .، كما تقدـ ُب األمثلة أعالهر ُب صالتوفيقصّ 
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إف تيسروا سافر معهم وإال عاد، كيف من بلده أو ؿبل إقامتو ينتظر رفقاء ولو خرج / س
 ؟ُب ذىابو لالنتظار يصلي 

 ُب سفره وُب موضع توقفوصالتو ر قصّ ( كمٕٕ)على حد مسافة مكاف االنتظار إف كاف / ج
 . حٌب تيسر لو الرفقة ويسافرصالتو ، وإف كاف دوهنا أًب فيو

 . أف ال يقطع السفر بإقامة ُب أثنائو -ٖ

وُب طريقو ملك لو قد استوطنو ستة أشهر، فهل ( كم  ٗٗ أي)لو عـز على مسافة / س
 يقصر ُب طريقو وملكو أـ يتم ؟ 

 . لو نوى اإلقامة ُب بعض اؼبسافةيتم الصالة أًب ُب طريقو وُب ملكو، وكذا / ج

كما لو كاف لو بيت ) ولو كاف بينو وبْب ملكو أو ما نوى اإلقامة فيو مسافة التقصّب/ س
 ؟ ، فهل يقصر ُب ذىابو إليو(كمٓ٘أشهر يبعد عن بيتو أو مكاف إقامتو  ٙآخر استوطنو 

 . فإنو يتم فيو دوف ملكو( أثناء ذىابو إليو أو عودتو منو أي)قّصر ُب طريقو / ج

 ولو كاف عنده عدة مواطن، كيف تكوف صالتو ؟ / س

مسافة  تاألوؿ، فإف كانالوطن وبْب ( ويريد السفر منو الذي ىو فيو)الوطن  اعترب ما بْب/ ج
 أي) وفيتم فيو، ٍب يعترب اؼبسافة الٍب بيناألوؿ وينقطع سفره دبوطنو ، إليو ر ُب طريقوقصّ شرعية 

أًب ُب طريقو شرعية ، فإف مل تكن مسافة وبْب موطنو الثاين( صل إليوالوطن األوؿ الذي و 
 .الثاين فيتم فيو وطنومر ُب طريقو الثانية حٌب يصل إىل النقطاع سفره، وإف كانت مسافة قصّ 

 وما ىو الوطن الذي يتم فيو ؟ / س

كل موضع لو فيو ملك أو شبهو موضع سكنو واستقراره و ىو  :الوطن الذي يتم فيو/ ج
، ، قد استوطنو ستة أشهر متوالية فصاعداً (كأرض اؼبقابلة، أو األنفاؿ الٍب انتفع هبا بإذف اإلماـ)

 .بشرط أف تكوف ُب اؼبلك دار للسكن
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وإذا كانت الدار إرثاً وللشخص حصة فيو، فهل تكوف داراً للسكن للحكم بكوف اؼبكاف / س
 وطناً ؟

بأنو وطن لو إذا كاف قد سكن فيو ستة أشهر متوالية أو أكثر وكانت  هبوز أف وبكم/ ج
 .حصتو تصلح ليسكن فيها

 سكنو ُب مكاف آخر ؟ مسقط الرأس وطناً مع أفّ وىل يعترب / س

 . مسقط الرأس ال يعترب وطناً إال مع ربقق الشروط اؼبذكورة/ ج

 مثالً أو للعمل ٍب عودتو ؟ توايل الستة أشهر يضر فيها سفره ُب أثنائها للزيارةوىل / س

 .ال يضر/ ج

ىل نية اإلعراض عن وطنو ورحيلو إىل مكاف آخر يؤثر على كوف اؼبعرض عنو وطنًا من و / س
 أوؿ يـو اإلعراض ؟

 اً وال ىبرج عن كونو وطن ،ف ىجرهإو  الوطن الذي تتحقق بو الشروط اؼبذكورة يبقى وطناً / ج
أما اؼبكاف الذي ىو ساكن ومستقر فيو مع عدـ وجود ملك لو  .إال مع انتفاء الشروط اؼبذكورة

 .بو ُب سفره يقصر فيو وال يقطع سفره ولكن إف ىجره ومرّ  ،فيو فيتم فيو

لو مل يعرض عن وطنو السابق ولكنو عاش ُب مكاف غّبه سنْب ومل يرجع إىل ىناؾ و / س
 للسكن، فهل يبقى اؼبكاف األوؿ وطناً ؟

أما الوطن  ،ؿ يسكنو ويستقر فيو يتم فيو حٌب يهجره ويعرض عنواؼبكاف الذي ال يزا/ ج
وال يضره  ،يتم فيو إال مع انتفاء الشروط اؼبذكورة الذي يتحقق مع الشروط اؼبذكورة فيبقى وطناً 

 . عرض عن السكن فيوأنو ىجره و أ

لو  من كاف مستأجرًا ومل يكن لو ملك ُب اؼبدينة الٍب يسكن فيها ىل يعترب ذلك وطناً و / س
 ؟ على الرغم من بقائو فيو سنْب كثّبة
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ولكن إف  ،داـ قرر االستقرار فيو مكاف سكنو واستقراره يتم فيو ومنذ أوؿ يـو يسكنو ما/ ج
داـ ليس لو ملك فيو مهما كانت مدة  عرض عنو ال يتم فيو إف مر بو أثناء سفره ماأىجره و 

 . سكنو السابق ُب ىذا اؼبكاف

 . أف يكوف السفر سائغاً  -ٗ

، أو وىل يفرؽ بْب أف يكوف سفره واجبًا كحجة اإلسالـ، أو مندوبًا كزيارة النيب / س
 مباحاً كاألسفار للمتاجر ؟ 

 . ال فرؽ ُب ذلك، واؼبهم أف يكوف السفر سائغاً وغّب ؿبـر/ ج

 وىل يقصر لو كاف السفر معصية ؟/ س

 . ، وصيد اللهو(سفره مع اعبائر أو بأمرهيكوف  أي) مل يقصر كاتباع اعبائر/ ج

 ؟ومل يكن للهو  ،لو كاف الصيد لقوتو وقوت عيالو أو للتجارةىل يقصر و / س

 . ُب سفره لو رقصّ / ج

  .أف ال يكوف سفره أكثر من حضره -٘

 ؟ "كثّب السفر" ما ىو مثاؿ/ س

 أي)واؼبالح والتاجر الذي يطلب األسواؽ  ر، واؼبكاريطالبدوي الذي يطلب اؼب: مثالو/ ج
الذي يعمل على ضبل الرسائل بْب ) والربيد( يشَبي من سوؽ بلد ويبيع ُب سوؽ بلد آخر

 . (البالد

 ؟" كثّب السفر"ربديد من خاللو وىل يبكن إعطاء ضابط يتم / س

أو ستة  كل من كاف سفره أربعة أياـ ُب األسبوع أو ستة عشر يومًا ُب الشهر: ضابطو/ ج
أشهر ويـو ُب السنة على الدواـ أًب وصاـ ُب السفر، ويبدأ بالتماـ والصياـ مٌب علم أف ىذا حالو 

 .ولو كاف ُب أوؿ يـو من سفره
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شخصًا لديو عقد عمل ؼبدة شبانية أشهر مثاًل وىو يسافر طبسة أياـ ُب األسبوع  لو أفّ و / س
 ؟ لعملو ماذا يفعل

 .نو يتمإلو كاف عقده ستة أشهر فصاعداً ف أيأقل مدة يتم فيها ىي ستة أشهر، / ج

بعد أسبوع وكاف حالو أّف سفره أكثر من  اً بعد يـو أو أسبوع اً لو أّف شخصًا عمل يومو / س
حضره، ولكن عملو غّب مستقر يعِب ردبا يكوف ؼبدة أسبوع أو شهر أو شهرين فهو ال يدري 

كل حاؿ أقل من ستة أشهر، أي يعمل ىكذا بعقد شهر بعد شهر أو بدوف باؼبدة ولكنها على  
 عقد اخل، سواء كاف الَبديد منو أو من رب العمل، فماذا يفعل ؟

نو استمر ستة أشهر هبذا ألو  أي ،مثل ىذا ال يتم إال بعد مضي ستة أشهر على عملو/ ج
 .اغباؿ بعدىا يتم حٌب لو كاف عقده أسبوع أو عملو يومي

 أوىؤالء بعد إف استقر حاؽبم أهنم يتموف ُب السفر وبعد أف قضوا ستة أشهر  إّف ٍب/ س
أكثر ُب العمل أو السفر الذي ىو أكثر من اغبضر لو تركوا العمل أو السفر ولكنو ليس ترؾ 

اخل، ما ىو حكمهم إف سافروا ليـو أو  ... إعراض وإمبا ليبحث عن عمل آخر أو لطارئ ما
 ؟ يومْب ىل يكوف حاؽبم كالسابق أـ يقصروا ُب السفر

يستمر حاؽبم كما ىو حٌب مع بقائهم ُب بيوهتم طاؼبا مل يعرضوا عن اغباؿ السابق حٌب / ج
 .للزيارة أو العالج مثالً يتمّ  اً لو سافر أحدىم يوم أيتنقضي ستة أشهر 

منذ اليـو األوؿ لَبكو للسفر أنو سيعرض عن السفر ألكثر من  لو كاف أحدىم يعلمو / س
 ستة أشهر ولكنو لن يعرض دائماً، ماذا يكوف حالو ؟

 .ىذا يكوف حالو منذ اليـو األوؿ لَبكو للسفر إف سافر إىل مكاف ما أنو يقصر/ ج

 . ال هبوز للمسافر التقصّب حٌب ىبفى عليو األذاف -ٙ

 القصر قبل ىذا اغبد ؟ ىل يعِب ىذا أّف ال هبوز/ س

 . ولو نوى السفر ليالً حٌب قبل ذلك ( واإلفطارالقصر )ال هبوز لو الَبخص / ج
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 حّد يبقى يقصر صالتو ؟ أيوُب حالة رجوعو من السفر لبلده إىل / س

 .ر حٌب يبلغ ظباع األذاف من مصره، فإذا ظبع أًبُب عوده أيضاً يقصّ / ج

 ؿ السماع العادي أو من خالؿ اؼبكربات ؟وىل ظباع صوت األذاف يكوف من خال/ س

 . ات الصوتالسماع يكوف بصوت اإلنساف ال دبكربّ / ج

 ؟   ، ىل يتم أـ يقصروماذا لو نوى اإلقامة ُب غّب بلده/ س

 . رإذا نوى اإلقامة عشرة أياـ أًب، ودوهنا يقصّ / ج

 ؟ فهل يقصر أـ يتم ،د عزمو على اإلقامة من عدمهاوإف تردّ / س

فيبقى ( إف بقى مَبدداً ومل يعـز على اإلقامة من عدمها شهراً  أي) ر ما بينو وبْب شهرقصّ / ج
 . ، ٍب يتم بعد الشهر ولو صالة واحدةيقّصر طيلة الشهر

 ؟ ، فهل يقصر أـ يتم ٍب بدا لو وعـز على قطع اإلقامة عشرة أياـ، ولو نوى اإلقامة/ س

 . بنية اإلسباـ أو أكثر أـ مل يصلِّ رجع إىل التقصّب سواء صلى صالة واحدة / ج

، فهل وبتاج إىل نية ٍب عدؿ بنيتو مرة أخرى إىل البقاء ،ٍب بدا لو قطعها ،ولو نوى اإلقامة/ س
 ؟ إقامة جديدة ليتم صالتو

 . لزمو أف ينوي إقامة عشرة أياـ جديدة ليتم/ ج

 : القصر. 2
 أـ ىو رخصة واؼبكلف باػبيار ؟ ،(واجب أي)ىل قصر الصالة ُب السفر عزيبة / س

مكة واؼبدينة واؼبسجد اعبامع : إال ُب أحد اؼبواطن األربعةواجب  القصر ُب السفر/ ج
 .فإنو ـبّب فيها بْب القصر والتماـ، واإلسباـ أفضل ،ر اغبسيِبئبالكوفة واغبا

 وإذا تعّْب عليو القصر فأًب عامداً، فهل يعيد صالتو ؟/ س
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 .، ُب الوقت وُب خارجوأعاد على كل حاؿ/ ج

 ؟ فما حكمها، فأًب ُب صالتو ىالً بالتقصّباجكاف اؼبسافر وإف  / س

 . ولو كاف الوقت باقياً عليو ال إعادة / ج

 ؟ أًب اؼبسافر عن نسياف، فهل يعيد صالتووماذا إف / س

 . ال يعيد ُب الوقت، وال يقضي إف خرج الوقت/ ج

، فما حكم (قصد إىل التقصّب بل كاف قصده اإلسباـمن دوف )ر اؼبسافر اتفاقًا ولو قصّ / س
 صالتو ؟

 . صحت صالتو/ ج

 وأراد الصالة فكيف يصلي ؟ وإذا دخل الوقت وىو حاضر ٍب سافر والوقت باؽٍ / س

 . ر اعتباراً حباؿ األداءيقصّ / ج

 ولو دخل الوقت وىو مسافر فحضر والوقت باؽ، فهل يتم أـ يقصر ؟ / س

 . األداء يتم اعتباراً حباؿ/ ج

 وىل يستحب شيء على اؼبسافر اؼبقصر لصالتو ؟/ س

وال إلو إال  ،واغبمد ا ،سبحاف ا: )يستحب لو أف يقوؿ عقيب كل فريضة ثالثْب مرة/ ج
   .(تعويضاً ؽبا عن نقص الركعتْب ُب الرباعية أي) جرباً للفريضة( ا، وا أكرب

 ؟ولو ائتم اؼبسافر باغباضر كيف يصلي / س

 .م منفرداً ال يلـز اؼبسافر متابعة اغباضر إذا ائتم بو، بل يقتصر على فرضو ويسلّ / ج

 :وفبا يتعلق بأحكاـ السفر وقصر الصالة أيضاً 

 فمنعو مانع، وأراد الصالة فهل يتم أـ يقصر ؟ ( قصد مسافة أي)إذا خرج إىل مسافة / س



  041................................................. ة بني السائل واجمليب صالأحكام ال

، فإف كاف حبيث ىبفى عليو األذاف قصّ / ج ر إذا مل يرجع عن نية السفر، وإف كاف اعترب وتبْب 
 . عن السفر أًب ُب صالتو غّّب نيتو وعدؿحبيث يسمعو أو 

 وىل ىبتلف ُب ىذا األمر اؼبسافر ُب البحر عن الرب ؟/ س

 . يستوي ُب ذلك اؼبسافر ُب الرب والبحر/ ج

 ولو خرج إىل مسافة فردتو الريح، فكيف يصلي أثناء عودتو ؟/ س

 . رمكاف يسمع فيو أذاف بلده أًب، وإال قصّ إف بلغ إىل / ج

 وإذا عـز على اإلقامة ُب غّب بلده عشرة أياـ، ٍب خرج إىل ما دوف اؼبسافة، فكيف ؟ / س

 . إف عـز العود واإلقامة أًب ذاىباً وُب البلد/ ج

 فهل يتم أـ يقصر؟  أف يقيم،لو بدا ومن دخل ُب صالة بنية القصر ٍب / س

 . صالتو أًب/ ج

 ؟  ىل يقصر أـ يتم ،لو السفر ٍب بداولو نوى اإلقامة عشراً ودخل ُب صالتو، / س

 . يرجع إىل التقصّب/ ج

 د العـز على السفر بعد الفراغ من صالتو التماـ ؟ لو جدّ ىو اغبكم  وما/ س

 . عاد إىل القصر/ ج

 وىل االعتبار ُب القضاء حباؿ الفوات أـ حباؿ الوجوب ؟/ س

 . ؿ فوات الصالة، ال حباؿ وجوهبا، فإذا فاتت قصراً قضيت كذلكاالعتبار حبا/ ج

 ذاف وقصر ُب صالتو فبدا لو ورجع فهل يعيد صالتو ؟وإذا نوى اؼبسافة وخفي عليو األ/ س

 .مل يعد صالتو/ ج

 وإذا دخل وقت نافلة الزواؿ فلم يصل وسافر، فهل يقضيها ؟ / س
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 .استحب لو قضاؤىا ولو ُب السفر/ ج

* * * 

ىذا آخر ما ًب ربريره ُب ىذا الكتاب عرب سؤاؿ وجواب ألحكاـ شريعة ا الٍب أوضحها 
ب العاؼبْب وصلى ا على ، وآخر دعوانا أف اغبمد  ر Xيباين آؿ ؿبمد اإلماـ أضبد اغبسن 

 .لو الطاىرين األئمة واؼبهديْب وسلم تسليماً ؿبمد وآ
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