
 [باب صالة اجلمعة]
مسيت بذلك جلمعها اخللق الكثري ويومها أفضل أيام 

 .  األسبوع
اجلمعة مستقلة، وهي أفضل من الظهر وصالة 

وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية 
 . تصحوقت اجلمعة مل 

 .فوهتافائتة خلوف وتؤخر 
 .بدل عنها إذا فاتتوالظهر 

 فضل اجلمعة

هل اجلمعة 

بدل من 

 الظهر؟



 :اجلمعة كل تلزم 
 مسلم1)
 بالغ 2)
 عاقل3)
 ذكر 4)
 حر 5)
 .مستوطن ببناء6)

شروط 

وجوب 

اجلمعة 

 إمجاال



 : اجلمعة( وتلزم)
أهل ذكره ابن املنذر إمجاعا؛ ألن املرأة ليست من ( ذكركل )1.

 .  الرجاليف جمامع احلضور 
 ؛ ألن العبد حمبوس على سيده ( حر)2.
 [بالغ]3.
 مكلف [) عاقل]4.
 ؛ ( مسلم5.

اإلسالم والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فال جتب ألن 
اجلمعة »على جمنون، وال صيب ملا روى طارق بن شهاب مرفوعا 

، أو عبد مملوك: أربعةحق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال 
 رواه أبو داود« امرأة، أو صيب، أو مريض

شروط وجوب 

 اجلمعة



معتاد ولو كان فراسخ من حجر، ( ببناءمستوطن . )6
ال يرحتل عنه شتاء، وال صيفا . أو قصب وحنوه

البناء حيث مشله ( واحد ولو تفرق)أي البناء ( امسه)
إذا  ( ليس بينه وبني املسجد)اسم واحد كما تقدم 

تقريبا ( أكثر من فرسخ)كان خارجا عن املصر 
فتلزمه بغريه كمن خبيام وحنوها وال تنعقد به ومل جيز 

 أن يؤم فيها، 
من كان يف البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو وأما 

بعد مسع النداء أو مل يسمعه؛ ألن البلد كالشيء 
 .الواحد

شروط وجوب 

 اجلمعة

 مستوطن

 مقيم

 مسافر



ُ َعَلْيِه  -؛ ألن النيب ( على مسافر سفر قصر)اجلمعة ( وال جتب) َصلَّى اَّللَّ
وأصحابه كانوا يسافرون يف احلج وغريه فلم يصل أحد منهم  -َوَسلََّم 

اجلمعة فيه مع اجتماع اخللق الكثري وكما ال تلزمه بنفسه ال تلزمه بغريه، 
فإن كان عاصيا بسفره، أو كان سفره فوق فرسخ ودون املسافة وأقام ما 

 مينع القصر ومل ينو استيطانا لزمته بغريه، 
ملا تقدم، وال خنثى؛ ألنه ال ( وامرأة)ومبعض ( عبد)جتب اجلمعة على ( وال)

 يعلم كونه رجال، 
 ؛ ألن إسقاطها عنهم ختفيف ( ومن حضرها منهم أجزأته)
 ؛ ألنه ليس من أهل الوجوب، وإمنا صحت منه تبعا ( ومل تنعقد به)

 فيها لئال يصري التابع متبوعا، ( مل يصح أن يؤم)و 
وجبت عليه )غري سفر كمرض وخوف إذا حضرها ( ومن سقطت عنه لعذر)

 .وجاز أن يؤم فيها؛ ألن سقوطها ملشقة السعي، وقد زالت( وانعقدت به

تابع لشروط 

 وجوب اجلمعة

39 

 رجل

امرأة 

 واحدة



 ، ( ومن صلى الظهر)
أي قبل أن تقام ( عليه حضور اجلمعة قبل صالة اإلمام)جيب ( ممن)وهو  -أ

ظهره؛ ألنه صلى ما مل خياطب به ( مل تصح)اجلمعة، أو مع الشك فيه 
 وترك ما خوطب به، 

ظن أنه يدرك اجلمعة سعى إليها ألهنا فرضه وإال انتظر حىت يتيقن أهنم وإذا 
 صلوا اجلمعة فيصلي الظهر، 

فيصلي الظهر . اجلمعة ملرض وحنوه( ممن ال جتب عليه)الظهر ( وتصح) -ب
 إال الصيب إذا بلغ جتميع اإلمام ولو زال عذره قبل 

 .  اجلمعة( حىت يصلي اإلمام)تأخري الظهر ( واألفضل)
 ملن اختلف يف وجوهبا عليه كعبد أفضل، وحضورها 

 .تصدق بدينار، أو نصفه لتاركها بال عذروندب 
حىت يصلي إن مل ( السفر يف يومها بعد الزوال)اجلمعة ( وال جيوز ملن تلزمه)

 .خيف فوت رفقته وقبل الزوال يكره إن مل يأت هبا يف طريقه

حكم صالة 

الظهر قبل صالة 

 اإلمام اجلمعة

حكم السفر 

 يوم اجلمعة

إذا كان 

تجب 

عليه 

 الجمعة 

إذا كان 

ال تجب 

عليه 

 كالمرأة 

قبل 

 الزوال

بعد 

 الزوال



 [فصل يف صحة صالة اجلمعة]
ليس منها إذن )أي صحة اجلمعة أربعة شروط ( يشرتط لصحتها)فصل 
؛ ألن عليا صلى بالناس وعثمان حمصور فلم ينكره أحد وصوبه ( اإلمام

 .عثمان، رواه البخاري مبعناه
ألهنا صالة مفروضة فاشرتط هلا الوقت  ( الوقت)أي أحد الشروط ( أحدها)

" املبدع " كبقية الصلوات فال تصح قبل الوقت، وال بعده إمجاعا، قاله يف 
شهدت اجلمعة مع : لقول عبد هللا بن سيدان( وأوله أول وقت صالة العيد)

أيب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار، مث شهدهتا مع عمر فكانت 
قد انتصف النهار، مث شهدهتا مع عثمان فكانت : خطبته وصالته إىل أن أقول
قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك، وال : خطبته وصالته إىل أن أقول

وكذلك روي عن ابن مسعود : وأمحد واحتج به، قال الدارقطينأنكره، رواه 
 .ينكروجابر وسعيد ومعاوية أهنم صلوا قبل الزوال ومل 

شروط صحة 

 اجلمعة

الوقت ( 1

 «أوله وآخره»

 :أول وقت الجمعة
 من ارتفاع الشمس قيد رمح

 آخر وقت الجمعة

 



بال خالف، قاله ( وآخره آخر وقت صالة الظهر)
 . أفضلوفعلها بعد الزوال املبدع،  " يف 

أي قبل أن يكربوا ( التحرميةفإن خرج وقتها قبل )
": الشرح " ، قال يف ( صلوا ظهرا)لإلحرام باجلمعة 

 .ال نعلم فيه خالفا 
كسائر ( فجمعة)بأن أحرموا هبا يف الوقت ( وإال)

الصلوات تدرك بتكبرية اإلحرام يف الوقت، وال 
تسقط بشك يف خروج الوقت، فإن بقي من الوقت 

 .لزمهم فعلها وإال مل جتز والتحرميةقدر اخلطبة 

الوقت ( 1

 «أوله وآخره»

 آخر وقت الجمعة

بم يدرك وقت 

 الجمعة؟



وتقدم ( الشرط الثاين حضور أربعني من أهل وجوهبا)
  -بعث النيب : بياهنم يف اخلطبة والصالة، قال أمحد

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  مصعب بن عمري إىل أهل  -َصلَّى اَّللَّ
املدينة فلما كان يوم اجلمعة مجع هبم، وكانوا أربعني، 

: وكانت أول مجعة مجعت باملدينة وقال جابر
مضت السنة أن يف كل أربعني فما فوق مجعة »

وفيه ضعف، قاله  الدارقطين، رواه « وأضحى وفطر
 ".املبدع " يف 

شروط صحة 

 اجلمعة

 العدد ( 2

 يف املذهب

 والراجح

 


 



هبا مبنية مبا ( بقرية مستوطنني)أن يكونوا ( الشرط الثالث)
جرت به العادة فال تتم من مكانني متقاربني، وال تصح من 

أهل اخليام وبيوت الشعر وحنوهم؛ ألن ذلك مل يقصد 
ُ  -لالستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله  َصلَّى اَّللَّ

ومل يأمرهم هبا، وتصح بقرية خراب عزموا  -َعَلْيِه َوَسلََّم 
 على إصالحها واإلقامة هبا، 

؛ ألن ( فيما قارب البنيان من الصحراء)إقامتها ( وتصح)
أسعد بن زرارة أول من مجع يف حرة بين بياضة، أخرجه أبو 

حسن اإلسناد صحيح، : ، قال البيهقيوالدارقطينداود 
 حرة بين بياضة على ميل من املدينة،: قال اخلطايب

شروط صحة 

 اجلمعة

 االستيطان( 3



ولزمه استخالف أحدهم  يؤمهمرأى اإلمام وحده العدد فنقص مل جيز أن وإذا 
 وبالعكس ال تلزم واحدا منهم، 

مل يتموها مجعة لفقد شرطها و ( قبل إمتامها)عن األربعني ( فإن نقصوا)
إن مل متكن إعادهتا مجعة، وإن بقي معه العدد بعد انفضاض ( استأنفوا ظهرا)

 بعضهم ولو ممن مل يسمع اخلطبة وحلقوا هبم قبل نقصهم أمتوا مجعة، 
ركعة أمتها )أي من اجلمعة ( أدرك مع اإلمام منها)أحرم يف الوقت و ( ومن)

من أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك »: حلديث أيب هريرة مرفوعا( مجعة
بأن رفع اإلمام رأسه من ( وإن أدرك أقل من ذلك)رواه األثرم، « الصالة

ودخل ( إذا كان نوى الظهر)ملفهوم ما سبق ( أمتها ظهرا)الثانية، مث دخل معه 
 ،وإال أمتها نفال« وإمنا لكل امرئ ما نوى»: وقته حلديث

أحرم مع اإلمام، مث زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان، أو ومن 
رجله، فإن مل ميكنه فإذا زال الزحام، وإن أحرم، مث زحم وأخرج عن الصف 

 .فصلى فذا مل تصح صالته، وإن أخرج يف الثانية نوى مفارقته وأمتها مجعة

إن نقص 

 العدد 

 إدراك اجلمعة

من زحم يف 

 صالة اجلمعة



تقدم خطبتني وأشار إليه ( : الشرط الرابع)
:  ؛ ِلَقْوِلِه تَ َعاىَل ( ويشرتط تقدم خطبتني: )بقوله

والذكر [ 9: اجلمعة]{ فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ }
 -كان النيب »: هو اخلطبة ولقول ابن عمر

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  خيطب خطبتني، وهو  -َصلَّى اَّللَّ
ومها . متفق عليه« قائم يفصل بينهما جبلوس

 .الظهربدل الركعتني ال من 

شروط صحة 

 اجلمعة

تقديم ( 4

 خطبتني

شروط 

 اخلطبة

 سنن اخلطبة



 : صحتهماومن شرط )
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -احلمد هلل؛ لقوله : بلفظ( هللامحد 1. كل  »: -َصلَّى اَّللَّ

 رواه أبو داود عن أيب هريرة « فهو أجذمباحلمد هلل كالم ال يبدأ فيه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -والصالة على رسوله حممد )2. ؛ ألن كل ( -َصلَّى اَّللَّ

عبادة افتقرت إىل ذكر هللا تعاىل افتقرت إىل ذكر رسوله كاألذان، 
 .  الصالةويتعني لفظ 

َصلَّى  -كان رسول هللا »: كاملة لقول جابر بن مسرة( وقراءة آية)3.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  : رواه مسلم، قال أمحد« يقرأ آية ويذكر الناس -اَّللَّ

يقرأ ما يشاء وقال أبو املعايل لو قرأ آية ال تستقل مبعىن، أو حكم  
:  الرمحن]{ ُمْدَهامََّتانِ }، أو [ 21: املدثر]{ مثَّ َنَظرَ }: كقوله تعاىل

مل يكف واملذهب ال بد من قراءة آية ولو جنبا مع حترميها فلو [ 64
ُ َعَلْيِه  -قرأ ما تضمن احلمد واملوعظة، مث صلى على النيب  َصلَّى اَّللَّ

 .أجزأه –َوَسلََّم 

شروط 

 اخلطبة

 سنن اخلطبة



" ؛ ألنه املقصود، قال يف ( الوصية بتقوى هللا عز وجل)و . 4
ويبدأ باحلمد هلل، مث بالصالة، مث باملوعظة، مث القراءة يف ": املبدع 

ظاهر كالم مجاعة وال بد يف كل واحدة من اخلطبتني من هذه 
 .  األركان

لسماع القدر الواجب؛ ( حضور العدد املشرتط)يشرتط ( و. )5
ألنه ذكر اشرتط للصالة فاشرتط له العدد كتكبرية اإلحرام، فإن 

نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق، أو فات 
 .  الوقتمنها ركن، أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة 

 هلما أيضا الوقت، ويشرتط . 6
 .  فيهايكون اخلطيب يصلح إماما وأن . 7
 .  مانعهبما حبيث يسمع العدد املعترب حيث ال واجلهر . 8
واملواالة . 11للقدر الواجب منهما واالستيطان . 10والنية . 9

 .بينهما وبني الصالة

شروط 

 اخلطبة

 سنن اخلطبة



من احلدثني والنجس ولو ( وال يشرتط هلما الطهارة)
الصالة أشبه األذان تقدم خطب مبسجد ألهنما ذكر 

 .  العبادةوحترمي لبث اجلنب باملسجد ال تعلق له بواجب 
 ال يشرتط هلما سرت العورة، وكذلك 

بل يستحب ذلك؛ ( وال أن يتوالمها من يتوىل الصالة)
ألن اخلطبة منفصلة عن الصالة أشبها الصالتني، وال 

 .  اخلطبةيشرتط أيضا حضور متويل الصالة 
 كالم حمرم ولو يسريا، ويبطلها  

 .جتزئ بغري العربية مع القدرةوال 

شروط 

 اخلطبة

 سنن اخلطبة

مبطالت 

 اخلطبة

هل جتزئ 

اخلطبة بغري 

 العربية



 :  اخلطبتنيأي ( ومن سننهما)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لفعله ( خيطب على منربأن )1. ، وهو بكسر امليم -َصلَّى اَّللَّ

"  شرح مسلم " من املنرب، وهو االرتفاع واختاذه سنة جممع عليها، قاله يف 
موضع )خيطب على ( أو)، ويصعده على تؤدة إىل الدرجة اليت تلي السطح

إن عدم املنرب؛ ألنه يف معناه عن ميني مستقبل القبلة باحملراب، وإن ( عال
 . يسارهمخطب باألرض فعن 

كان رسول هللا »: لقول جابر( يسلم على املأمومني إذا أقبل عليهم)أن ( و)2.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - ماجه ورواه األثرم رواه ابن « إذا صعد املنرب سلم -َصلَّى اَّللَّ

عثمان،  عن أيب بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبري ورواه البخاري عن 
 كسالمه على من عنده يف خروجه، 

 -كان رسول هللا »: لقول ابن عمر( جيلس إىل فراغ األذان)يسن أن ( مث) 3.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ املؤذن، مث يقوم  -َصلَّى اَّللَّ

 رواه أبو داود، « فيخطب
 حلديث ابن عمر السابق،( وأن جيلس بني اخلطبتني)4.

 سنن اخلطبة



 .ملا تقدم ( خيطب قائماوأن . )5
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لفعله ( على سيف، أو قوس، أو عصاويعتمد . )6 ، رواه أبو -َصلَّى اَّللَّ

ويتوجه ": الفروع " داود عن احلكم بن حزن وفيه إشارة إىل أن هذا الدين فتح به، قال يف 
 باليسرى واألخرى حبرف املنرب، فإن مل يعتمد أمسك ميينه بشماله، أو أرسلهما 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لفعله ( يقصد تلقاء وجهه)أن ( و. )7 وألن يف التفاته إىل أحد  -َصلَّى اَّللَّ
كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة   استدبرهمجانبيه إعراضا عن اآلخر، وإن 

 "  املبدع " ذكره يف 
إن طول صالة الرجل وقصر »ملا روى مسلم عن عمار مرفوعا ( يقصر اخلطبة)أن ( و. )8

 ، « خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطبة
 تكون الثانية أقصر وأن . 9

 . إمكانهصوته قدر ورفع . 10
 . أوىل؛ ألنه مسنون يف غري اخلطبة ففيها ( يدعو للمسلمني)أن ( و. )11

 وينزل مسرعا، ": املبدع " الدعاء ملعني، وأن خيطب من صحيفة، قال يف ويباح 
: غلب اخلوارج على بلد فأقاموا فيه اجلمعة جاز اتباعهم نصا وقال ابن أيب موسىوإذا 

 .يصلي معهم اجلمعة ويعيدها ظهرا

سنن 

 اخلطبة



 فصل 
يسن )إمجاعا حكاه ابن املنذر ( اجلمعة ركعتان)صالة ( و)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لفعله ( أن يقرأ جهرا يف الركعة ) -َصلَّى اَّللَّ
" الثانية ب  )الركعة ( يف)بعد الفاحتة و "( اجلمعة " األوىل ب  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه "( املنافقني  كان يقرأ  -َصلَّى اَّللَّ

هبما، رواه مسلم عن ابن عباس، وأن يقرأ يف فجرها يف 
  -؛ ألنه ... "هل أتى "األوىل امل السجدة، ويف الثانية 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  كان يقرأ هبما، متفق عليه من  -َصلَّى اَّللَّ
 .حديث أيب هريرة

صفة صالة 

 اجلمعة



؛ ألنه ( يف أكثر من موضع من البلد)أي اجلمعة، وكذا العيد ( وحترم إقامتها)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - إال )مل يقيموها يف أكثر من موضع واحد وأصحابه  -َصلَّى اَّللَّ

كسعة البلد وتباعد أقطاره، أو بعد اجلامع، أو ضيقه، أو خوف فتنة ( حلاجة
فيجوز التعدد حبسبها فقط ألهنا تفعل يف األمصار العظيمة يف مواضع من غري 

 ، "املبدع " نكري فكان إمجاعا ذكره يف 
فالصحيحة ما )أي صلوها يف موضعني، أو أكثر بال حاجة ( فإن فعلوا)

ولو تأخرت وسواء قلنا إذنه شرط، أو ال إذ يف ( باشرها اإلمام، أو أذن فيها
فإن استويا يف إذن، أو عدمه )عليه وتفويت جلمعته،  افتئاتتصحيح غريها 

؛ ألن االستغناء حصل باألوىل فأنيط احلكم هبا ويعترب السبق ( فالثانية باطلة
، وال مزية إلحدامها بطلتا؛ ألنه ال ميكن ( وإن وقعتا معا)باإلحرام، 

تصحيحهما، وال تصحيح إحدامها، فإن أمكن إعادهتما مجعة فعلوا وإال 
ويصلون ظهرا الحتمال سبق ( بطلتا)منهما ( أو جهلت األوىل)صلوها ظهرا، 

إحدامها فتصح، وال تعاد، وكذا لو أقيمت يف املصر مجعات وجهل كيف 
 وقعت، 

تعدد اجلمع 

يف البلد 

 الواحد

 حلاجة

 غري حاجة

تصح : الراجح

 مع اإلثم



وإذا وافق العيد يوم اجلمعة سقطت عمن حضره مع اإلمام كمريض 
معه العدد املعترب أقامها وإال صلى ظهرا، اجتمع دون اإلمام، فإن 

 .وكذا العيد هبا إذا عزموا على فعلها سقط
ُ  -ألنه »؛ ( بعد اجلمعة ركعتان)الراتبة ( وأقل السنة) َصلَّى اَّللَّ

، متفق عليه من « كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني -َعَلْيِه َوَسلََّم 
كان : "ركعات لقول ابن عمر( وأكثرها ست)حديث ابن عمر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النيب  رواه أبو داود، ويصليها " يفعله  -َصلَّى اَّللَّ
 مكانه خبالف سائر السنن فببيته، 

 فصل بني فرض وسنة بكالم، أو انتقال من موضعه ويسن 
رأيت أيب يصلي يف : سنة هلا قبلها أي راتبة، قال عبد هللاوال 

 .املسجد إذا أذن املؤذن ركعات

إذا وافق يوم 

 العيد يوم اجلمعة

السنة قبل 

 الصالة وبعدها



 :ويسن )
، وعن مجاع وعند « لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا»خلرب عائشة ( يغتسل هلا يف يومهاأن . 1

 .نظروفيه ( وتقدم)مضي أفضل 
ال يغتسل رجل يوم »ملا روى البخاري عن أيب سعيد مرفوعا ( وتطيب.3تنظف )يسن ( و. )2

اجلمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن وميس من طيب امرأته، مث خيرج فال يفرق بني 
 اثنني، مث يصلي ما كتب له، مث

 «  ينصت إذا تكلم أي خطب اإلمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى
 . ويرتديويعتم البياض، لوروده يف بعض األلفاظ وأفضلها ( يلبس أحسن ثيابه)أن ( و. )4
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( ماشيا. 6يبكر إليها )أن ( و. )5 ، « ومشى ومل يركب»: -َصلَّى اَّللَّ

 . الثاينويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -مستقبل القبلة؛ لقوله ( يدنو من اإلمام)أن ( و. )7 من غسل »: -َصلَّى اَّللَّ

واغتسل وبكر وابتكر ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام فاستمع ومل يلغ كان له بكل خطوة 
رواه أمحد، وأبو داود وإسناده ثقات ويشتغل « خيطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها

 بالصالة والذكر والقراءة 

سنن يوم 

 اجلمعة



 
ملا روى البيهقي بإسناد حسن عن أيب ( يقرأ سورة الكهف يف يومها)أن ( و. )8

من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني »سعيد مرفوعا 
 «  اجلمعتني

 . اإلجابةرجاء أن يصادف ساعة ( يكثر الدعاء)أن ( و. )9
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يكثر الصالة على النيب )أن ( و. )10  -؛ لقوله ( -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  رواه أبو داود « أكثروا علي من الصالة يوم اجلمعة»: -َصلَّى اَّللَّ
 وغريه، وكذا ليلتها، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »ملا روى أمحد ( ال يتخطى رقاب الناس)و  ، -َصلَّى اَّللَّ
«  اجلس فقد آذيت: رقاب الناس فقال لهيتخطى وهو على املنرب رأى رجال 

" الغنية " فال يكره للحاجة وأحلق به يف ( اإلمام)املتخطي ( إال أن يكون)
ال يصل إليها إال به فيتخطى ألهنم ( إىل فرجة)يكون التخطي ( أو)املؤذن، 

 .أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم
 

سنن يوم 

 اجلمعة



 
حلديث ابن ( فيجلس مكانه)ولو عبده، أو ولده الكبري ( وحرم أن يقيم غريه)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »عمر  هنى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده  -َصلَّى اَّللَّ
(  إال" )التلخيص " ، قاله يف افسحوا:يقولولكن . متفق عليه« وجيلس فيه

، وكذا لو جلس ( قدم صاحبا له فجلس يف موضع حيفظه لهمن )والصغري 
ألن النائب يقوم باختياره لكن إن جلس ": الشرح " حلفظه بدون إذنه، قال يف 

مكان اإلمام، أو طريق املارة، أو استقبل املصلني يف مكان ضيق أقيم، قاله يف 
 .  قبولهاملعايل، وكره إيثاره غريه مبكانه الفاضل ال 

 . سبقهلغري املؤثر وليس 
فريفعه؛ ( ما مل حتضر الصالة)؛ ألنه كالنائب عنه ( وحرم رفع مصلى مفروش)

ومن قام من مكانه لعارض حلقه، مث )ألنه ال حرمة له بنفسه، وال يصلي عليه، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( عاد إليه قريبا فهو أحق به من قام من »: -َصلَّى اَّللَّ

 .رواه مسلم، ومل يقيده األكثر بالعود قريبا« جملسه، مث رجع إليه فهو أحق به

آداب 

 اجللوس



 
ولو كان وقت ( واإلمام خيطب مل جيلس)املسجد ( ومن دخل)

ُ  -؛ لقوله ( حىت يصلي ركعتني يوجز فيهما)هني  َصلَّى اَّللَّ
إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة، وقد خرج اإلمام »: -َعَلْيِه َوَسلََّم 

، « وليتجوز فيهما»زاد مسلم . متفق عليه« فليصل ركعتني
فإن جلس قام فأتى هبما ما مل يطل الفصل، فتسن حتية 

املسجد ملن دخله غري وقت هني، إال اخلطيب وداخله لصالة 
عيد، أو بعد شروع يف إقامة وداخل املسجد احلرام؛ ألن حتيته 

 .الطواف

من آداب 

 اجلمعة

صالة 

ركعيت 

 املسجد



 
:  إذا كان منه حبيث يسمعه؛ ِلَقْوِلِه تَ َعاىَل ( وال جيوز الكالم واإلمام خيطب)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ولقوله { َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا} : -َصلَّى اَّللَّ
 . أمحدرواه « فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له صه: من قال»
 -ملصلحة؛ ألنه ( أو ملن يكلمه)أي لإلمام فال حيرم عليه الكالم، ( إال له)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  كلم سائال وكلمه هو، وجيب لتحذير ضرير وغافل  -َصلَّى اَّللَّ
، وإذا سكت بني اخلطبتني، ( قبل اخلطبة وبعدها)الكالم ( جيوز)عن هلكة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أو شرع يف الدعاء، وله الصالة على النيب  إذا  -َصلَّى اَّللَّ
عطس، مسعها من اخلطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمني عليه ومحده خفية إذا 

ورد سالم وتشميت عاطس وإشارة أخرس إذا فهمت ككالم ال تسكيت 
 متكلم بإشارة، 

 .العبث والشرب حال اخلطبة إن مسعها وإال جاز، نص عليهويكره 

حتريم 

الكالم 

 واإلمام خيطب



 [باب صالة العيدين]
أي صالة ( وهي)مسي به؛ ألنه يعود ويتكرر ألوقاته، أو تفاؤال ومجعه أعياد، 

، [ 2: الكوثر]{ َفَصلِ  ِلَربِ َك َواحْنَرْ }: ؛ ِلَقْوِلِه تَ َعاىَل ( فرض كفاية)العيدين 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -وكان النيب  إذا )عليها، يداومون واخللفاء بعده  -َصلَّى اَّللَّ

 .ألهنا من أعالم الدين الظاهرة( تركها أهل بلد قاتلهم اإلمام
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه ( وقتها كصالة الضحى)أول ( و) ، ومن -َصلَّى اَّللَّ

أي آخر ( وآخره" )املبدع " بعده مل يصلوها إال بعد ارتفاع الشمس، ذكره يف 
 . ،أي زوال الشمس( الزوال)وقتها 

قضاء ملا روى ( صلوا من الغد)أي بعد الزوال ( فإن مل يعلم بالعيد إال بعده)
غم علينا هالل شوال »: أبو عمري بن أنس عن عمومة له من األنصار، قال

فأصبحنا صياما فجاء ركب يف آخر النهار فشهدوا أهنم رأوا اهلالل باألمس، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فأمر النيب  الناس أن يفطروا من يومهم، وأن خيرجوا  -َصلَّى اَّللَّ

 .وحسنه والدارقطينرواه أمحد، وأبو داود « غدا لعيدهم

 تعريف العيد

حكم صالة 

 العيدين

وقت صالة 

 العيد



كان النيب »: قريبة عرفا لقول أيب سعيد( يف صحراء)صالة العيد ( وتسن.)1
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - متفق « خيرج يف الفطر واألضحى إىل املصلى -َصلَّى اَّللَّ

 . بعدهوكذلك اخللفاء . عليه
فيؤخرها ملا روى ( تقدمي صالة األضحى وعكسه الفطر)يسن ( و. )2

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »الشافعي مرسال  كتب إىل عمرو بن حزم  -َصلَّى اَّللَّ
 .  «أن عجل األضحى وأخر الفطر وذكر الناس

كان »: أي قبل اخلروج لصالة الفطر لقول بريرة( أكله قبلها)يسن ( و. )3
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النيب  ال خيرج يوم الفطر حىت يفطر، وال يطعم يوم  -َصلَّى اَّللَّ

 .رواه أمحد، واألفضل على مترات وترا، « النحر حىت يصلي
 .  والصدقةعلى األهل والتوسعة . 4
حىت يصلي ليأكل ( يف األضحى إن ضحى)أي يسن اإلمساك ( وعكسه. )5

 من أضحيته ملا تقدم واألوىل من كبدها، 
مبكة املشرفة ملخالفة إال -2( عذربال -1يف اجلامع )صالة العيد ( وتكره)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فعله  ، ويستحب لإلمام أن يستخلف من يصلي -َصلَّى اَّللَّ
لفعل علي وخيطب هلم، وهلم فعلها قبل اإلمام وبعده يف املسجد بضعفة الناس 

 .التضحيةوأيهما سبق سقط به الفرض وجازت 

سنن صالة 

 العيد

حكم صالة 

العيد يف 

 املساجد



ليحصل له الدنو من اإلمام وانتظار ( تبكري مأموم إليهاويسن . )6
 .  ثوابهالصالة فيكثر 

ُ َعْنُه  -لقول علي ( ماشيا. )7 من السنة أن خيرج »: -َرِضَي اَّللَّ
العمل على هذا عند أهل : ، رواه الرتمذي وقال« إىل العيد ماشيا

(  تأخر إمام إىل وقت الصالة)يسن ( والصبح، )صالة ( بعد)العلم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -كان النيب »: لقول أيب سعيد خيرج يوم  -َصلَّى اَّللَّ

رواه « الفطر واألضحى إىل املصلى فأول شيء يبدأ به الصالة
 وال ينتظر، اإلمام ينتظر مسلم، وألن 

:  البسا أمجل ثيابه لقول جابرأي -أ( على أحسن هيئة)وخيرج . 8
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -كان رسول هللا » يعتم ويلبس برده  -َصلَّى اَّللَّ

( إال املعتكف ف )رواه ابن عبد الرب « األمحر يف العيدين واجلمعة
 .؛ ألنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه( يف ثياب اعتكافه)خيرج 

سنن صالة 

 العيد

يستحب : الراجح

للمعتكف 

 التزين كغريه

 .الغسل-ب

 .التطيب-ج



 : العيدأي شرط صحة صالة ( ومن شرطها)
فال تقام إال حيث تقام ( اجلمعةوعدد [2استيطان [ )1

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اجلمعة؛ ألن النيب  وافق العيد  -َصلَّى اَّللَّ
فال يشرتط  ( ال إذن إمام)يف يوم حجته ومل يصل، 

 .  كاجلمعة
(  أن يرجع من طريق آخر)إذا غدا من طريق ( ويسن. )9

ُ َعَلْيِه  -أن النيب »: ملا روى البخاري عن جابر َصلَّى اَّللَّ
، وكذا « كان إذا خرج إىل العيد خالف الطريق -َوَسلََّم 

وال ميتنع ذلك أيضا يف ": شرح املنتهى " اجلمعة، قال يف 
الظاهر أن املخالفة فيه ": املبدع " غري اجلمعة، وقال يف 

 .شرعت ملعىن خاص فال يلتحق به غريه

شروط صحة 

 صالة العيد



  -كان رسول هللا »: لقول ابن عمر( ويصليها ركعتني قبل اخلطبة)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين  -َصلَّى اَّللَّ

 . هبافلو قدم اخلطبة مل يعتد . متفق عليه« قبل اخلطبة
االستفتاح وقبل التعوذ )تكبرية اإلحرام و ( يكرب يف األوىل بعد)

ملا ( الثانية قبل القراءة مخسا)الركعة ( ويف)زوائد ( والقراءة ستا
 -النيبأن »روى أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  كرب يف عيد اثنيت عشرة تكبرية، سبعا يف  -َصلَّى اَّللَّ
اختلف : إسناده حسن، قال أمحد« األوىل ومخسا يف اآلخرة

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أصحاب النيب  يف التكبري وكله جائز  -َصلَّى اَّللَّ
 -أن النيب »: لقول وائل بن حجر( يرفع يديه مع كل تكبرية)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  : ، قال أمحد« كان يرفع يديه مع التكبري -َصلَّى اَّللَّ
وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل فأرى أن يدخل فيه هذا كله، 

 يف اجلنازة والعيد، وعن زيد كذلك، روامها األثرم، تكبرية 

صفة صالة 

 العيد

هل يشرع رفع 

اليدين يف 

 التكبريات الزوائد 



هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان هللا بكرة : )بني كل تكبريتني( ويقول)
لقول عقبة بن ( وسلم تسليما كثريا وآلهوأصيال وصلى هللا على حممد النيب 

حيمد هللا : " سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبريات العيد، قال: عامر
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ويثين عليه ويصلي على النيب  رواه األثرم "  -َصلَّى اَّللَّ

؛ ألن الغرض الذكر بعد ( وإن أحب قال غري ذلك)وحرب، واحتج به أمحد، 
التكبري، وإذا شك يف عدد التكبري بىن على يقني، وإذا نسي التكبري حىت قرأ 
سقط؛ ألنه سنة فات حملها، وإن أدرك اإلمام راكعا أحرم، مث ركع، وال يشتغل 

بقضاء التكبري، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبري مل يقضه، وكذا إن 
 .فاتما سقط  أثنائهأدركه يف 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -كان النيب »: لقول ابن عمر( مث يقرأ جهرا) جيهر  -َصلَّى اَّللَّ
األوىل بعد )الركعة ( يف) الدارقطينرواه « بالقراءة يف العيدين واالستسقاء

َصلَّى  -إن النيب »: لقول مسرة( يف الثانية" الغاشية " وب  " سبح " الفاحتة ب  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  : األعلى]{ َسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأَلْعَلى}كان يقرأ يف العيدين ب   -اَّللَّ

 أمحدرواه « [ 1: الغاشية]{ َهْل َأتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ }و [ 1

صفة صالة 

 العيد

اليقني يف 

:  املعدودات

األقل، ويف 

:  املعدواتغري 

 العدم 



يف أحكامها حىت يف الكالم إال يف ( خطب خطبتني كخطبة اجلمعة)من الصالة ( فإذا سلم)
تكبريات  ( والثانية بسبع)قائما نسقا ( يستفتح األوىل بتسع تكبريات)التكبري مع اخلاطب 

يكرب اإلمام يوم العيد قبل أن : كذلك ملا روى سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال
 .خيطب تسع تكبريات، ويف الثانية سبع تكبريات

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقوله ( الفطر على الصدقة)خطبة ( حيثهم يف) أغنوهم هبا عن »: -َصلَّى اَّللَّ
 .جنسا، وقدرا والوجوب والوقت، ( ويبني هلم ما خيرجون)« السؤال يف هذا اليوم

َصلَّى  -؛ ألنه ثبت أن النيب ( األضحى يف األضحية ويبني هلم حكمها)خطبة ( يفويرغبهم )
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ذكر يف خطبة األضحى كثريا من أحكامها من رواية أيب سعيد والرباء وجابر  -اَّللَّ

 .وغريهم
أي بني التكبريات سنة، وال يسن بعد التكبرية ( والذكر بينها)سنة ( والتكبريات الزوائد)

 .  الركعتنييف األخرية 
ُ  -شهدت مع النيب »: ملا روى عطاء عن عبد هللا بن السائب قال( واخلطبتان سنة) َصلَّى اَّللَّ

إنا خنطب فمن أحب أن جيلس للخطبة : العيد فلما قضى الصالة قال -َعَلْيِه َوَسلََّم 
رواه ابن ماجه وإسناده ثقات، ولو وجبت لوجب « فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب

حضورها واستماعها، والسنة ملن حضر العيد من النساء حضور اخلطبة، وأن ينفردن مبوعظة 
 إذا مل يسمعن خطبة الرجال، 

 خطبة العيد

يستفتح : الراجح

اخلطبة باحلمد 

 هلل



أي ( قبل الصالة)وقضاء فائتة ( ويكره التنفل)
قبل مفارقته لقول ( وبعدها يف موضعها)صالة العيد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -خرج النيب »: ابن عباس   -َصلَّى اَّللَّ
يوم العيد فصلى ركعتني مل يصل قبلهما، وال 

 .متفق عليه« بعدمها
 
بعضها )فاته ( أو)صالة العيد، ( ويسن ملن فاتته)

على )يف يومها قبل الزوال، أو بعده ( قضاؤها
 .لفعل أنس وكسائر الصلوات( صفتها

حكم التنفل 

قبل صالة العيد 

 وبعدها

من فاتته صالة 

العيد فهل 

يستحب له 

 قضاؤها؟



أي الذي مل يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره ( ويسن التكبري املطلق)
يف البيوت واألسواق ( يف ليليت العيدين)وجهر غري أنثى به 

واملساجد وغريها، وجيهر به يف اخلروج إىل املصلى إىل فراغ اإلمام 
:  ؛ ِلَقْوِلِه تَ َعاىَل ( آكدفطر )عيد ( يف)التكبري ( و)من خطبته 

ُوا اَّللََّ } َة َولُِتَكربِ  يسن التكبري ( و[ )185: البقرة]{ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
 .  األنعامولو مل ير هبيمة ( يف كل عشر ذي احلجة)املطلق أيضا 

يف األضحى ( املقيد عقب كل فريضة يف مجاعة)يسن التكبري ( و)
ألن ابن عمر كان ال يكرب إذا صلى وحده وقال ابن [ ال يف فطر

رواه ابن املنذر " إمنا التكبري على من صلى يف مجاعة : مسعود
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فيلتفت اإلمام إىل املأمومني، مث يكرب لفعله  َصلَّى اَّللَّ

روي عن عمر وعلي وابن عباس ( من صالة الفجر يوم عرفة) -
ُهْم  -وابن مسعود  ُ َعن ْ  .-َرِضَي اَّللَّ

 ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم تشكرون

التكبري يف أيام 

 العيد

 التكبري املطلق

 التكبري املقيد
 لغري احلجاج -أ



 

 .وقته ، وصفته ، وأحكامه :سنية التكبري يف العيدين  

 

 إىل صالة العيد( من غروب مشس آخر يوم من رمضان)التكبري املطلق   عيد الفطر 
 

 (من دخول عشر ذي احلجة إىل صالة العيد)التكبري املطلق  األضحى عيد 
 (من فجر عرفة إىل عصر آخر يوم من التشريق:)احملرم املقيد  لغري التكبري    
 (من ظهر يوم النحر إىل عصر آخر يوم من التشريق: )للمحرم     



؛ ألنه قبل ذلك ( وللمحرم من صالة الظهر يوم النحر إىل عصر آخر أيام التشريق)
" مشغول بالتلبية واجلهر به مسنون إال للمرأة وتأيت به كالذكر عقب الصالة قدمه يف 

 ، وإذا فاتته صالة من عامه فقضاها فيها مجاعة كرب لبقاء وقت التكبري، "املبدع 
ما مل حيدث، أو )مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ( قضاه)أي التكبري ( وإن نسيه)

، أو يطل الفصل؛ ألنه سنة فات حملها ويكرب املأموم إذا نسيه اإلمام ( خيرج من املسجد
؛ ألن األثر ( عقب صالة عيد)التكبري ( وال يسن)واملسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء، 

 . تقدمإمنا جاء يف املكتوبات وال عقب نافلة وال فريضة صالها منفردا ملا 
هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وهللا أكرب هللا أكرب وهلل : شفعا)أي التكبري ( وصفته)

َصلَّى  -؛ ألنه [ وجيزئ مرة واحدة، وإن زاد فال بأس، وإن كرره ثالثا فحسن( ]احلمد
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، وقاله علي، وحكاه ابن املنذر عن الدارقطينكان يقول كذلك، رواه  -اَّللَّ

 عمر، 
 تقبل هللا منا ومنك كاجلواب، : بأس بقوله لغريهوال 
بالتعريف عشية عرفة باألمصار؛ ألنه دعاء وذكر وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن وال 

 .حريث

 ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم تشكرون

التكبري يف أيام 

 العيد

 التكبري املقيد
 للمحرم-ب

 التهنئة بالعيد

حكم التعريف 

 عشية عرفة



 [باب صالة الكسوف]
كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت، وهو ذهاب : يقال

ضوء الشمس، أو القمر، أو بعضه وفعلها ثابت بالسنة املشهورة 
َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالن ََّهاُر }: واستنبطها بعضهم من قَ ْوله تَ َعاىَل 

َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوال ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا َّلِلَِّ 
 [ .37: فصلت]{ الَِّذي َخَلَقُهنَّ 

: ويف جامع أفضل لقول عائشة( مجاعة)صالة الكسوف ( تسن)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -خرج رسول هللا » إىل املسجد فقام وكرب  -َصلَّى اَّللَّ

 النوافلكسائر ( وفرادى. )متفق عليه« وصف الناس وراءه
الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إىل ( إذا كسف أحد النريين)

(  ركعتني)التجلي، وال تقضى كاستسقاء وحتية مسجد فيصلي 
 .ويسن الغسل هلا

تعريف الكسوف 

 واخلسوف

حكم صالة 

 الكسوف

صفة صالة 

 الكسوف

سبب الكسوف 

 واخلسوف

 وما نرسل باآليات إال ختويفا



 



 



من ( بعد الفاحتة سورة طويلة)ولو يف كسوف الشمس ( ويقرأ يف األوىل جهرا)
(  ويسمع)رأسه ( مث يرفع)من غري تقدير، ( طويال)ركوعا ( مث يركع)غري تعيني، 

ربنا ولك احلمد بعد : أي يقول( وحيمد)ملن محده يف رفعه، مسع هللا : أي يقول
(  مث يقرأ الفاحتة وسورة طويلة دون األوىل، مث يركع فيطيل)اعتداله كغريها، 

مث )فيسمع وحيمد كما تقدم وال يطيل، ( وهو دون األول مث يرفع)الركوع، 
(  مث يصلي)، وال يطيل اجللوس بني السجدتني، ( يسجد سجدتني طويلتني

مث يتشهد )فيها، ( األوىل لكن دوهنا يف كل ما يفعل)الركعة ( الثانية ك )الركعة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لفعله ( ويسلم كما روي عنه ذلك من طرق بعضها  -َصلَّى اَّللَّ

 ، "الصحيحني " يف 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يشرع هلا خطبة؛ ألنه وال   أمر هبا دون اخلطبة،  -َصلَّى اَّللَّ
 .تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت هنيوال 

صفة صالة 

 الكسوف

 وما نرسل باآليات إال ختويفا

ركوعني يف كل *  

 ركعة

 يقرأ بعد الركوع *



 -؛ لقوله ( أمتها خفيفة)أي الصالة ( فإن جتلى الكسوف فيها)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  فصلوا وادعوا ربكم حىت ينكشف ما »: -َصلَّى اَّللَّ

 متفق عليه من حديث أيب مسعود، « بكم
الشمس، أو طلع الفجر ( وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت)
مل يصل؛ ألنه ذهب وقت االنتفاع هبما ويعمل ( والقمر خاسف)

 باألصل يف بقائه وذهابه، 
 -لعدم نقله عنه، وعن أصحابه ( أو كانت آية غري الزلزلة مل يصل)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  مع أنه وجد يف زماهنم انشقاق القمر  -َصلَّى اَّللَّ
وهبوب الرياح والصواعق، وأما الزلزلة، وهي رجفة األرض 

واضطراهبا وعدم سكوهنا فيصلى هلا إن دامت لفعل ابن عباس، 
لو ثبت : رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي حنوه، وقال

 .بههذا احلديث لقلنا 

إن جتلى 

الكسوف يف أثناء 

 الصالة

 وما نرسل باآليات إال ختويفا

هل يصلى هلبوب 

 الرياح والصواعق؟

 هل يصلى للزلزال؟



، أو أربع، أو ركوعاتيف كل ركعة بثالث )مصلي الكسوف ( وإن أتى)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »رواه مسلم من حديث جابر ( مخس جاز َصلَّى اَّللَّ

صلى »، ومن حديث ابن عباس « صلى ست ركعات بأربع سجدات -
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النيب  وروى أبو « مثاين ركعات يف أربع سجدات -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أنه »داود عن أيب بن كعب  صلى ركعتني يف كل  -َصلَّى اَّللَّ
واتفقت الروايات على أن عدد الركوع يف « ركعة مخس ركعات وسجدتني

 وبكل نوع قال بعض الصحابة، : الركعتني سواء، قال النووي
 بعد األول سنة ال تدرك به الركعة وما 

 فعلها كنافلة، ويصح 
 وعلى مجعة وعيد أمن فوهتما، على كسوف جنازة وتقدم 
 تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما وتقدم 

كسوف الشمس والقمر يف كل وقت، وهللا على كل شيء قدير، ويتصور  
 .فإن وقع بعرفة صلى، مث دفع

زيادة الركوع 

 والسجود

 وما نرسل باآليات إال ختويفا

لو جاء املسبوق بعد 

 الركوع األول

لو تعارضت الكسوف 

مع غريها ما الذي 

 يقدم؟



تعريف 

 االستسقاء

سبب 

 مشروعيتها

حكم صالة 

 االستسقاء



هل تصلى يف بلد 

 حلاجة غريهم؟

صفة صالة 

 االستسقاء



آداب اخلروج 

 لصالة االستسقاء

 قبل اخلروج

حال املسلم 

 حني الذهاب
 التوسل املشروع

 امساء اهلل وصفاته. 1

 العمل الصاحل.2

 دعاء الصاحلني. 3

 فقر العبد وضعفه. 4



حكم خروج أهل 

 الذمة لالستسقاء

خطبة صالة 

 االستسقاء



آداب الدعاء يف 

 االستسقاء



لو سقوا قبل 

 خروجهم

 هل ينادى هلا؟

ال يشرع : الراجح

النداء إال 

 للكسوف



اآلداب املتعلقة 

 بنزول املطر


