
 المحاضرة الخامسة عشر 000000000000الصلوات غير اليومية وأحكامها

 فعٌد شرعٌة، مناسبة له وكالهما فطر،ال وعٌد األضحى عٌد: هما والعٌدان  :لعيدينصالة ا

 ذي عشر اختتام بمناسبة واألضحى رمضان، شهر صٌام من المسلمٌن انتهاء بمناسبة الفطر

 .وقته فً وٌتكرر ٌعود، ألنه عٌداً؛ وُسمًِّ الحجة،

 .واالستٌطان المعتبر، العدد ووجود الوقت، دخول: شروطها أهم ومن :شروطها 

 غٌر المسافر على تجب وال أشخاص، ثالثة من أقل فً تجوز وال وقتها، قبل تجوز فال 

 .المستوطن

 مستحبة؟ أو واجبة هً هل واألضحى، الفطر: العٌدٌن صالة فً اختلفوا:  حكمها

 سقط بعضها أو الشرائط فُقدت ولو الجمعة، صالة بشرائط عٌناً  تجب: والحنفٌة اإلمامٌة قال

 سبٌل على بها ٌؤتى الوجوب شروط فُقدت إذا: قالوا اإلمامٌة أنّ  إالّ  الطرفٌن، عند الوجوب

 الشافعٌة وقال. كفاٌة فرض هً: الحنابلة وقال .وحضراً  سفراً  وفرادى، جماعة االستحباب

 .مؤكدة سّنة هً: والمالكٌة

 رمح قدر الشمس ارتفاع وِمن. والشافعٌة اإلمامٌة عند الزوال إلى الشمس طلوع ِمن: ووقتها 

 بقٌة وقالت. الجمعة فً كما تماماً  هنا الخطبتان تجب: اإلمامٌة وقال .لحنابلةا عند الزوال إلى

 فإّنهما الجمعة خطبتً بخالف الصالة، َبعد مكانها أن على الجمٌع واتفق. باالستحباب المذاهب

 فً الجماعة تجب: المذاهب بقٌة وقالت. وجماعة فرادى تصحّ : والشافعٌة اإلمامٌة وقال .قبلها

 .دالعٌ صالة

 اإلحرام، تكبٌرة ٌكّبر ُثمّ  ٌنوي،  الحنفٌة :التالً النحو على فركعتان المذاهب، عند :كٌفٌتها أّما

 بأن بأس وال تكبٌرات، ثالث بمقدار تكبٌرة كل َبعد وٌسكت ثالثاً، ٌكّبر ُثمّ  هللا، على ٌُثنً ُثمّ 

 ٌركع ُثمّ  وسورة، الفاتحة ٌقرأ ُثمّ  ،(أكبر وهللا هللا إالّ  إله وال هلل والحمد هللا سبحان: )ٌقول

 .الصالة وٌتمّ  وٌسجد، وٌركع تكبٌرات، بثالث ٌأتً ُثمّ  سورة، ُثمّ  بالفاتحة الثانٌة وٌبدأ وٌسجد،

 كل بٌن سّراً  وٌقول سبعاً  ٌكّبر ُثمّ  ،( ٔ)االستفتاح دعاء وٌدعو اإلحرام تكبٌرة ٌكّبر   الشافعٌة

 ،(ق) وسورة الفاتحة وٌقرأ ٌتعوذ ُثمّ  ،(أكبر وهللا هللا إال لهإ وال هلل والحمد هللا سبحان: )تكبٌرتٌن

 اثنتٌن كل بٌن ٌفصل تكبٌرات خمس وٌزٌد للقٌام، وٌكّبر الثانٌة للركعة وٌقوم وٌسجد ٌركع ُثمّ 

 ،(اقتربت) وسورة الفاتحة ٌقرأ ُثمّ  ،(أكبر وهللا هللا إالّ  إله وال هلل والحمد هللا سبحان: )بقراءة منها

 .الصالة ٌتم ُثمّ 

 أكبر هللا: )سّراً  تكبٌرتٌن كل بٌن وٌقول تكبٌرات، ست ٌكّبر ُثمّ  االستفتاح، دعاء ٌقرأ الحنابلة

 ،(تسلٌماً  وسلم وآله محمد على هللا وصلّى وأصٌالً، بكرة هللا وسبحان كثٌراً، هلل والحمد كبٌراً،

ٌُبسمل ٌتعوذ ُثمّ   وٌكّبر للثانٌة، وٌقوم الركعة ٌتم ُثمّ  ،(رّبك باسم سّبح) وسورة( الفاتحة) وٌقرأ و

 سورة وٌقرأ ٌبسمل ُثمّ  تقّدم، ما تكبٌرتٌن كل بٌن وٌقول للقٌام التكبٌرة غٌر تكبٌرات خمس

 .الصالة وٌتم ٌركع، ثم ،(الغاشٌة)



 وٌسجد وٌركع ،(األعلى) وسورة الفاتحة ٌقرأ ُثمّ  تكبٌرات، ست ُثمّ  اإلحرام، تكبٌرة ٌكّبر المالكٌة

 وسورة الفاتحة ٌقرأ ُثمّ  تكبٌرات، بخمس القٌام تكبٌرة َبعد وٌأتً لها، وٌكّبر للثانٌة موٌقو

 .الصالة وٌتم نحوها، أو( الشمس)

 ُثمّ  تكبٌرة، كل َبعد وٌقنت تكبٌرات خمس ٌكّبر ُثمّ  وسورة، الفاتحة وٌقرأ لإلحرام، ٌكّبر  اإلمامٌة

 ُثمّ  تكبٌرة، كل َبعد وٌقنت تكبٌرات، أربع وكّبر رة،وسو الفاتحة قرأ للثانٌة قام فإذا وٌسجد، ٌركع

 .الصالة وٌتم ٌركع،

 :حكمها -  ٔ:وشروطها مشروعٌتها، ودلٌل حكمها، . ،الخوف صالة 

 ِخْفُتمْ  إِنْ : )تعالى لقوله والمحاربٌن؛ والبغاة الكفار كقتال مباح، قتال كل فً تشِرع الخوف صالة

ْفتَِنُكمُ  أَنْ   .قتاله ٌجوز ممن الباقً، علٌه وقٌس[. ٔٓٔ: النساء( ]ُرواَكفَ  الَِّذٌنَ  ٌَ

 العدو فً وٌدخل. مباحاً  الهرب كان إن عدو من الهرب أو العدو، هجوم من الخوف عند فتشرع

 ماله، أو أهله ٌرٌد الذي كالصائل منه، نفسه على اإلنسان ٌخاف مما -سبعاً  أو آدمٌاً - عدو كل

 .ذلك وغٌر الظالم والغرٌم

 فقوله: الكتاب أما واإلجماع، والسنة الكتاب: مشروعٌتها على والدلٌل :مشروعٌتها لٌلد - ٕ

اَلةَ  لَُهمُ  َفأََقْمتَ  ِفٌِهمْ  ُكْنتَ  َوإَِذا: )تعالى أُْخُذوا َمَعكَ  ِمْنُهمْ  َطائَِفة   َفْلَتقُمْ  الصَّ ٌَ  َسَجُدوا َفإَِذا أَْسلَِحَتُهمْ  َوْل

ُكوُنوا ٌَ ٌَُصلُّوا ٌَُصلُّوا لَمْ  أُْخَرى َطاِئَفة   ْلَتأْتِ وَ  َوَرائُِكمْ  ِمنْ  َفْل أُْخُذوا َمَعكَ  َفْل ٌَ ( َوأَْسلَِحَتُهمْ  ِحْذَرُهمْ  َوْل

ُ  َصلَّى - هللا رسول وصالها[. ٕٓٔ: النساء] هِ  هللاَّ ٌْ  .فعلها على الصحابة وأجمع ،- َوَسلَّمَ  َعلَ

 :بشرطٌن الخوف صالة وتشرع :شروطها - ٖ

 .سبق كما والمحاربٌن، والبغاة، الكفار، كقتال قتاله، ٌحل ممن العدو ٌكون أن: األول الشرط

 .الصالة حال المسلمٌن على هجومه ٌُخاف أن: الثانً والشرط

 الصفة ومنها صفات، عدة على الخوف صالة جاءت :الخوف صالة كٌفٌة: الثانٌة المسألة 

ُ  َصلَّى - النبً عن الواردة هِ  هللاَّ ٌْ  هللا رضً - األنصاري حثمة أبً بن سهل حدٌث فً - َوَسلَّمَ  َعلَ

 للحرب، واحتٌاط للصالة، احتٌاط وفٌها الكرٌم، القرآن فً المذكورة بالصفة أشبه وهً ،- عنه

 وصفتها الرقاع، ذات غزوة فً الصالة هذه -والسالم الصالة علٌه- فعل وقد. بالعدو نكاٌة وفٌها

ُ  َصلَّى - نبًال مع صفَّت طائفة أن: سهل رواها كما هِ  هللاَّ ٌْ  فصلَّى العدو، وجاه وطائفة - َوَسلَّمَ  َعلَ

 وجاءت العدو، وجاه وصفوا انصرفوا ثم ألنفسهم، وأتموا قائماً، ثبت ثم ركعة، معه بالتً

 ثم ألنفسهم، وأتموا جالساً، ثبت ثم صالته، من بقٌت التً الركعة بهم فصلى األخرى، الطائفة

  بهم َسلَّم

 

 

 


