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╝
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ،ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن
سيئات أعاملناَ ،م ْن هيده اهلل فال ُم ِضل له ،و َم ْن ُيضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده
ال رشيك اهلل ،وأشهد أن نب ّينا حممدً ا عبده ورسوله  -صىل اهلل عليه وسلم .-
أحبتي يف اهلل ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:
فإن من الصلوات املفروضة اليت فُ ِرضَت على النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  :-صالة اجلمعة؛ التي َب نَّي
َف ْضلها َ
خري يو ٍم طلعت عليه الشمس؛ فيه ُخلِق آدم ،وفيه ُأ ْد ِخ َل اجلنة،
ورشف يومها ،أخرب بأنه (( ُ
قائم يصيل يسأل اهلل شي ًئا إال أعطاه )).
وفيه ُأهبِ َط منها ،وفيه ساع ٌة ال يوافقها َع ْبد مسلم ٌ
وهم :الرجال
هذه الصالة هلا أحكام ورشوط خاص ٌة هبا ،فتَلزِم اجلمعةُ َم ْن َل ِزمته اجلامعة؛ ُ
األحرار املقيمون املستوطنون ٍ
ببناء واحد.
ومن شروطهاِ :ف ْعلها يف وقتها.
ووقتها :من ارتفاع الشمس َق ْيد ُر ْمح إىل آخر وقت الظهر.
ومن شروطها :أن تكون بقرية؛ يعني َس َك ٌن مستمر ليس بِ ُم َتنَ ِّقل ،فال تلزم أهل بيوت ن
الشعر وال
ٍ
ٍ
اسم واحدٌ .
الر نحل الذين يتتبعون مساقط ال َقطر ،وإنام تلزم املستوطنَّي يف بناء واحد يشمله ٌ
البدو ُّ
قال :ومعنى القرية :االستيطان ،أي :اإلقامة.
من شروطها :أن يتقدمها خطبتان ،وال شك أن من رشوط اخلطبة أن تشتمل عىل َمحْد اهلل ،يبدؤها
بح ْمد اهلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وقراءة آية من كتاب اهلل ،والوصية بتقوى
اخلطيب َ
اهلل؛ هذه رشوط اخلطبة.
ِ
املعاِصة هلم؛ فاخلطيب بمثابة الطبيبُ ،ي َش ِّخص الداء
ثم تكون فيام َ ِهي ُّم املسلمَّي من األشياء
ثم َي ِصف الدواء ،ينظر إىل َو ْضع مجاعة املسجد و َم ْن سيخاطبهم ،ما هي األمور التي ُ ِت ُّم ُهم،
وحيتاجون إىل بياهنا.
فمثال إذا كانوا يف رمضان يبَّي هلم فضل الصيام ،وم ِ
ً
فسدات الصوم ،وبداية وهناية الصوم،
ُ َ ِّ
ُ
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وحكْم كثرة النوافل فيه؛ من :الصالة ،والقيام ،وقراءة القرآن ،والصدقة،
واملسنون يف الصيامُ ،
واستحباب تفطري الصائم ،إىل غري ذلك.
إذا كان الوقت ً
مثال وقت حصاد األرض وال َغ ّلة أو رأس العام الذي يكون َح ْو ًال؛ ُي ِّبَّي هلم
أحكام الزكاة يف اخلارج من األرض ،ويف عروض التجارة ،ويف السائبة من هبيمة األنعامُ ،ي ّبَّي
أحكامها ،وهكذا.
إذا كان الوقت بحاجة إىل و ْعي وإدراك ِ َِلا يعايشه الناس من رش ِ
الفكْر الضال؛ ُي ِّبَّي هلم ذلك،
ُ
َ
وحي ِّذر من عدم َأ ْخذ احليطة واحلذر منه ،وهكذا.
َُ
ينظر إىل حاجة الناسً ،
مثال رأى فيه َت َأ ُّخر عن صالة الفجر ،فيه تقصري يف صالة اجلامعة ،..فاملهم
أن اخلطيب يأيت بام حيتاجه الناس من العلم؛ فتكون اخلطبة بمثابة العالج لألدواء االجتامعية ،وال
جاهزا من املواقع بعيد كل البعد عن واقع اجلامعة.
يكون اخلطيب يأخذ شي ًئا
ً
موضوعا ً
طرق يف احلرمَّي الرشيفَّي؛ خطيب احلرم خياطب
وكذلك املوضوع إذا كان
ً
مثال ُي َ
أطياف الناس وفئاتم ،واجلامعة يف قرية ،يف حي ،يف  ،...حاهلم غري احلال العام.
وُت ِزئ اجلمعة بثالثة رجال ُم َك نلفَّي.
قالْ ُ :
يعنيَ :م ْن تصح هبم اجلامعة تصح منهم اجلُ َمع ،إمام ومأمومَّي.
ُم َك نلفَّي أحرار مستوطنَّي

معنى ( ُم َك نلفَّي ) :قد بلغوا ِسن التكليف ،ليس فيهم معتوه ،وليس فيهم إنسان مل يبلغ ِسن
الرشد ،وليس فيهم عبد مملوك ،إذا حرض أجزأته؛ لكن ال ُتب عليه.
ُّ
ضعيف ال يصح.
أما اشرتاط األربعَّي :فاحلديث
ٌ
قال :و َم ْن ال ُتب عليه صالة اجلمعة :كاملرأة ،واملريض ،وسكان البادية ،و َم ْن فاتته اجلمعة
لعذر فإهنم ُي َص ّلون ُظه ًرا.
وم ْن
هراَ ،
هرا  ،كذلك املرأة تصيل ُظ ً
املريض يف البيت أو يف املستشفى ال يصيل اجلمعة ،يصيل ُظ ً
ال ُتب عليه.
ظهرا بعد اجلمعة فال جيوز.
أما صالة أربع ركعات ً
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بعض الناس يصيل اجلمعة ركعتَّي ،ثم يعود إىل منزله أو يصيل يف املسجد أربع ركعات بنية
الظهر ،هذا ال جيوز؛ ألن اجلمعة هي بدل الظهر ،فال جيوز اجلمع بَّي البدل وا ْملُبدَ ل منه.
قال :فال جيوز ،بل هو من البدع املحدثة يف الدين.
وعدد ركعاتا ركعتان ،جيهر اإلمام بالقراءة فيها ،و ُي َس ّن أن يقرأ بعد الفاحتة يف الركعة األوىل بـ (
َس ِّبح ) ،ويف الركعة الثانية بـ ( الغاشية ) ،أو بـ ( اجلمعة واملنافقون ).
واخلُطبتان تكونان قبل الصالة كام كان يفعله عليه الصالة والسالمُ ،ي َذكِّر فيهام الناس بِتقوى اهلل
وطاعته ،وحي ّثهم عليها ،و ُي َع ِّلمهم ما هيمهم يف أمور دينهم ودنياهم ،و ُي َب ِِّّصهم بواقعهم ،و ُيعالج
املشاكل التي يعيشها الناس يف حياتم ،تكون اخلطبة مفيدة للحي الذي تُقام فيه اجلمعة.
قصريا ُم ِه ًام يف موضوعه فإنه يستوعبه ا ْملُخا َطب
و ُي َس ّن أن ُي َق ِِّّص اخلطبة؛ يعني إذا كان املوضوع
ً
بعضا ،وهلذا جاء يف احلديث (( إن طول
وأيضا ُينيس بعضها ً
ويستفيد منه ،أما إطالة اخلطبة فإهنا ُُت ِ ّلً ،
صالة الرجل ِ
وق َِّص خطبته َم ِئنّ ٌة من فقهه )) ،يعني :عالمة عىل فقهه؛ فتطويل الصالة وتقصري اخلطبة
هذا من عالمات فقه اإلمام.
اجتامع أكرب من
ستحب التبكري للجمعة ،واالغتسال ،وال نت َط ُّيب ،و ُلبس أحسن الثياب؛ ألنه
ٌ
و ُي َ
اجتامع اجلامعة.
وعندنا يف السَّنة اجتماعات:
امع ُم َص نغر؛ وهو لصالة اجلامعة يف اليوم والليلة مخس مرات.
 فاجت ٌواجتامع أكرب منه ،جيتمع مجاعة املساجد يف جام ٍع واحد؛ وهو اجتامع اجلمعة.
–
ٌ
 واجتامع أكرب منه؛ وهو اجتامع صالة العيد ،جيتمع أهل احلي ،أهل املدينة خيرجون منِ
السنن.
مساجدهم ( اجلوامع ) إىل الصحراء ،ف ْعل صالة العيد يف الصحراء من ُّ
 وهناك اجتامع أكرب؛ وهو اجتامع الناس يف املشاعر يوم عرفة ،أعظم اجتام ٍع جيتمعه املسلمونيف صعيد عرفة ويف املشاعر املقدسة.
قال :وليس للجمعة ُسنّة قبلها حمددة.
ليس هلا راتبة ،وإنام إذا جاء اإلنسان إىل املسجد يصيل ما شاء ،يصيل ركعتَّي ،يصيل أرب ًعا ،يصيل
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ست ركعات ،يصيل ثامن ،وله أن يطيل القراءة فيها.
فاملهم أنه إذا احتاج إىل الصالة كأن ينعس ً
وجيدِّ د نشاطه بالصالة ،املهم أنه ليس
مثال؛ فإنه يقوم ُ َ
ِ
ب له ثم جلس ،يعني يصيل ركعتَّي ،يصيل
هناك ُسنّة قبلها ُحمَدّ دة بعدد؛ بل إذا أتى املسجد َص ّىل ما كُت َ
ِ
ب له وما ُقدِّ ر ،ثم جيلس.
أرب ًعا ،يصيل ست ركعات ،ما كُت َ
السنة التي بعد اجلمعة فهي :إن َص ّالها يف املسجد صىل أربع ركعات ،وإن صالها
وأما بعدهاُّ :
يف البيت صىل ركعتَّي ،كام هو َهدْ ي النبي  -صىل اهلل عليه وسلم .-
ٍ
بركعة كاملة؛ كأن ُي ِ
درك املسبوق اإلما َم راك ًعا يف الركعة الثانية ،إذا أدركه يف
ُدرك اجلمعة
وت َ
الركعة الثانية فقد أدرك اجلمعة ،يضيف إليها ثانية؛ ركعة واحدة.
وإن َركَع قبل أن يدخل معه فاتته اجلمعة ،ويدخل معه يف الصالة ،ثم إذا َس ّلم اإلمام قام ُيصليها
ُظ ْه ًرا ؛ ألنه ما أدرك من اجلمعة شي ًئا.

ٍ
ركعة واحدة منها ،أما إذا مل يدرك ركع ًة فإنه ُيصليها أرب ًعا.
ُدرك صالة اجلمعة بإدراك
قال :وت َ
هذه صالة اجلمعة ،وما ُي َس ّن هلا وما جيب.
وهناك صالة العيدين؛ وهي من األعياد التي ُ ِ
رش َعت يف اإلسالم.
شُرِع يف اإلسالم عيدان:
 عيد الفطر من رمضان. وعيد األضحى.فصالة العيدين ُتب عىل َم ْن ُتب عليه صالة اجلمعة؛ سبق معنا عىل َم ْن ُتب اجلمعة؟
عىل األحرار ،عىل الرجال ،عىل املستوطنَّي ٍ
ببناء واحد؛ ومعنى ذلك أن اململوك ال ُتب عليه،

واملسافر ال ُتب عليه ،واملريض ال ُتب عليه.
أما املرأة :فقد َأ َمر النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأن خترج إىل صالة العيد لكن برشط َأ ْمن
الفتنة ،إذا ُأ ِمنَت الفتنة منها وعليها فإهنا خترج.
وهلذا قالت عائشة  -ريض اهلل تعاىل عنها  ( :-لو رأى النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -ما أحدث
النساء ملنعهن من املساجد ) ،وهذا يف عِّص عائشة ،فام بالك يف وقتنا احلارض؟!
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ِ
السنة هو املطلوب ،وقد َأ َمر النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأن
لكن إذا ُأمنَت الفتنة فإحياء ُّ
خترج النساء (( :أن خيرجن ذوات اخلدور )) ،يعني :املحجبات ،وحتى احلُ ّيض خيرجن؛ ل ِ َي ْش َهدْ ن
الفضل مع الناس ودعاء املسلمَّي ،ولكن يعتزلن ا ْمل ُ َص ّىل ،احلُ ّيض يعتزلن ا ْمل ُ َص ّىل.
أمّا حُكم صالة العيدين:

فقد َذكَر الفقهاء فيها أقوال:
القول األول :قيل بأهنا فرض كفاية ،وفرض الكفاية َم ْن إذا قام به البعض من الناس سقط عن
الباقَّي ،وأنه ال يلزم مجيع األعيان.
ومحْله ،و َد ْفنه.
واملثال عىل ذلك :مثل :تغسيل امليت ،وتكفينه ،والصالة عليهَ ،
هذه األحكام فروض كفايةُ ،تب عىل عموم األُ ّمة ،إذا قام هبا بعضهم سقط اإلثم عن الباقَّي،
هذا هو معنى فرض الكفاية.

وأما فرض العني :فهو الذي يلزم كل م َك نل ٍ
ف بعينه ،ال ُي ْع َذ ُر بِ َ ْرتكه ،فمنهم َم ْن قال :بأن صالة
ُ

العيدين فرض كفاية ،ودليلهم عىل ذلكَ :أ ْمره  -صىل اهلل عليه وسلم  -النساء أن خيرجن ،حتى
احلُ نيض ،ويعتزلن ا ْمل ُ َص ّىل.
ثان ًيا :مواظبة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -عليها ،وكذلك خلفاؤه من بعده.
كذلك من األدلة عىل أهنا فرض كفاية :أهنا من شعائر اإلسالم الظاهرة.
القول الثاني :أهنا ُسنّة؛ بدليل :تعليم األعرا يب بالصالة (( ،جاء ٌ
رجل إىل النبي  -صىل اهلل عليه
وسلم  -فسأله عن اإلسالم واإليامن ،ثم سأله عن الصالة ،فقال " :مخس صلوات يف اليوم والليلة
" ،قال :هل عيل غريها؟ قال " :ال " )) ،وبعد أن َب َّّي له الزكاة والصيام (( ،قال :واهلل ال أزيد عىل
ذلك وال أنقص ،قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  " :-أفلح إِ ْن َصدَ ق " ))؛ فهذا استدلوا به عىل أهنا
ُسنّة وليست بفرض كفاية.
القول الثالث :أهنا فرض عَّي.
واستدلوا بأدلة القائلَّي بأهنا فرض كفاية.
دليلهمَ :أ ْمر النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -بخروج النساء هلا ،وهذا القول َق ّواه ّ
العالمة حممد
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برتكها بدون ُع ْذر ،وهذا اختيار
بن صالح بن عثيمَّي  -رمحه اهلل  -عىل أهنا فرض َعَّي ،يأثم اإلنسان َ ْ
شيخ اإلسالم ابن تيمية.
والدليلَ :أ ْمره  -صىل اهلل عليه وسلم  -بخروج النساء إليها ،وكذلك حتى املعذورات من
الصالة َأ َمر بخروجهن ليشهدن فضل هذا اليوم ،ويشملهن دعوة املسلمَّي يف صالتم.
ت َُس ّن هذه الصالة يف الصحراء حلديث أيب سعيد  -ريض اهلل عنه  -قال (( :كان النبي  -صىل
متفق عليه.
اهلل عليه وسلم  -خيرج يف الفطر واألضحى إىل ا ْمل ُ َص ّىل )) ٌ
وإذا دعت الرضورة واحلاجة جاز صالتا يف املساجد ،إذا كان هناك َب ْرد أو َحر أو مطر أو خوف
فإهنا ت َُص ّىل يف املساجد.
و ُي َس ُّن تعجيل األضحى وتأخري الفطر.
األضحى ُي َس ُّن تعجيلها حتى يرجع ا ْمل ُ َص ّيل ويذبح ُأضحيته ،ويكون أول ما يأكل منها؛ ألنه

ي ِ
مسك عن األكل يف صالة األضحى حتى يرجع ويذبح ،ويكون أول ما يأكل :يأكل من ُأضحيته.
ُ

وتأجيل الفطر؛ ألن فيها ً
ُؤجل من أجل ذلك ،و ُي َس ّن أن يأكل
أعامال؛ وهو توزيع زكاة الفطر ،فت ّ
قبلها ُترات ،قبل أن خيرج إىل ا ْمل ُ َص ّىل.
وهي ركعتان؛ ُيك َِّرب يف األوىل بعد تكبرية اإلحرام سب ًعا ،يعني إذا ك َّرب تكبرية اإلحرام ك َّرب بعدها
مخسا.
سبع تكبريات ،ويف الثانية قبل القراءة ً
يرفع يديه مع كل تكبرية.
و ُي َس ّن قراءة (سبح اسم ربك األعىل ،والغاشية) يف الصالة فيها.
وخيطب بعدها خطبة واحدة؛ ِ
لف ْعله  -عليه الصالة والسالم .-
و ُي َس ُّن :التطيب ،واالغتسال ،و ُل ْبس الثياب اجلديدة أو النظيفة لصالة العيدين ،وأن يذهب من
طريق ويرجع من طريق آخر؛ واحلكمة يف ذلك قالوا :بأنه ُي َس ّن تكثري مواطن العبادة؛ ألن ممشى
ا ْمل ُ َص ِّيل إىل الصالة سواء كانت يف املسجد أو يف ا ْمل ُ َص ّىل ُيكتَب له َأ ْجر ممشاه ،فقالوا :بأن خمالفة الطريق
يف الذهاب والرجوع إىل العيد وإىل البيت هذا مسنون حتى ُين َِّوع َمواطِن العبادة.
قال :وليس لصالة العيد ُسنّة قبلها وال بعدها؛
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رشع هلا ُسنّة ،لكن إن ُأ ِّد َيت يف املسجد فإن اإلنسان يصيل ركعتَّي ،ليست
ألهنا هي ُسنّة ،فال ُي َ
ُسنّة العيد ،وإنام هي حتي ًة للمسجد.
قال :وإذا فاتته قضاها.
إذا فاتته صالة العيد قضاها عىل قول َم ْن قال إهنا فرض عَّي؛ ألهنا واجب ٌة يف ِذ ّمته ،كام اختار ذلك
شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  ،-والعالمة العثيمَّي  -رمحه اهلل .-
و ُي َس ّن التكبري ليلة العيد  -عيد الفطر  -بغروب الشمس إىل أن ينتهي من صالة العيد.
قال :و ُي َس ّن التكبري ليلة العيد حتى تنقيض صالة العيد يف الفطر.
أما يف األضحى :فيبدأ التكبري املطلق.
عندنا التكبري نوعان:
 -تكبري ُم ْط َلق.

 وتكبري ُم َق نيد.أما التكبري الْمُطلَق :فيبدأ من أول يو ٍم من أيام العرش  -عرش ذي احلجة  ،-ويستمر إىل آخر أيام
الترشيق؛ هذا التكبري ا ْملُط َلق لغري احلاج.
وأما التكبري الْ ُمقَيَّد :فهو يبدأ من فجر يوم العيد لغري احلاج إىل آخر أيام الترشيق ،إىل غروب
شمس اليوم الثالث عرش أو الثالث من أيام الترشيق؛ هذا يسمى التكبري ا ْمل ُ َق نيد ،أي :بالصلوات
املفروضة؛ إذا َص ّىل اإلنسان ك نَرب بعد تسليمه من الفريضة.
قال :وأما ا ْمل ُ َق نيد بأدبار الصلوات فيبدأ لغري احلاج من فجر يوم عرفة إىل آخر أيام الترشيق ،وأما
احلاج :فبعد َر ْمي مجرة العقبة إىل آخر أيام الترشيق.
مقيام يف
أما قبل َر ْمي مجرة العقبة :فإن يف حقه التلبية ،احلاج املرشوع يف حقه التلبية؛ سوا ٌء كان ً
مسافرا إىل مكة بعد اإلحرام ،فاملرشوع يف حقه هو التلبية إىل أن يرمي مجرة العقبة ،فإذا
املشاعر ،أو
ً
َرمى مجرة العقبة يوم العيد بدأ بالتكبري ا ْمل ُ َق نيد إىل آخر أيام الترشيق.
ٍ
لبعضَ " :ت َق ّبل اهلل
و ُي َس ّن التهنئة بالعيد ،وكان الصحابة  -ريض اهلل تعاىل عنهم  -يقول بعضهم
منا ومنك " ،وهذا هو الدعاء الذي ينبغي أن يتقيد به اإلنسان ،أما األلفاظ أو الرسائل ا ْملُتبا َدلة التي

10

الدرس الثالث

فيها يشء من املبالغة فقد ال ُيثاب اإلنسان عىل اليشء الذي ليس مسنونًا ،الغرض واهلدف هو أن
ُيثاب اإلنسان عىل العمل ،وال ُيثاب عليه إال إذا كان قد سبقه َم ْن عمل به ،وال شك أن الصحابة -
ريض اهلل تعاىل عنهم  -كانوا َي َ َرت ّسمون َهدْ ي النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف أقواله وأفعاله وأعامله
وحتى عاداته.
أما صالة الكسوف :فلها سبب.
وحُكمهاُ :سنة مؤكدة.
إذا ك ََسفت الشمس أو َخ َسف القمر لقوله  -صىل اهلل عليه وسلم  (( :-فإذا رأيتم من ذلك شي ًئا
 يعني من اخلسوف أو الكسوف َ -ف َص ّلوا حتى َيت ََج ّىل )) رواه مسلم.وال تُقىض إذا فاتت؛ ألهنا صالة بسبب ،فتنتهي إذا خرج سببها ،يعني تسقط إذا فات سببها.
قال :أما إذا فاتته ركعة منها قضاها عىل صفتها؛ أدرك اإلمام يف الركعة الثانية فإنه يقيض الثانية
كام صىل اإلمام.
جهرا  :الفاحتة  -سواء كان يف ٍ
ليل أو هنار جيهر بالقراءة  ،-وسورة
وهي ركعتان؛ يقرأ يف األوىل ً
ِ
ً
طويال ،ثم يرفع ،فيقولَ ( :س ِم َع اهلل َمل ْن محده ،ربنا ولك احلمد ) ،ثم يقرأ
طويلة بعد الفاحتة ،ثم يركع
الفاحتة بعد َر ْفعه من الركوع ،ثم يقرأ سور ًة طويلة؛ ولكنها أقِّص من التي قبلها ،ثم يركع ،ثم يرفع،
ثم يسجد سجدتَّي ،ثم يقوم للركعة الثانية يصليها كام صىل الركعة األوىل ،هذه صفة صالة الكسوف.
وت ّ
ُصىل يف أوقات الن ْنهي؛ ألهنا من ذوات األسباب؛ فلو حصل الكسوف أو اخلسوف بعد صالة
العِّص أو طلعت الشمس كاسفة فإهنا تُؤ ندى حتى وإن كان يف وقت َهنْي.
ب لإلمام أن َي ِعظ الناس و ُي َذكِّرهم وحيثهم عىل التوبة واالستغفار.
ستح ُّ
و ُي َ
وهلذه الصالة فوائد مستنبطة منها:

ٍ
حينئذ؛ ألن الشمس قد َذ َهبت بسببها ،يعني ذهبت
أولًا :إذا غابت الشمس كاسفة فال صالة
رشع لوجود اآلية.
ُرشع صالة الكسوف مع غياب اآلية؛ وإنام الكسوف ُي َ
وهي كاسفة ،فال ت َ
دخلت أسامء  -ريض اهلل تعاىل عنها  -عىل عائشة ،جاءت والناس ُي َص ّلون يف املسجد يف غري
وقت صالة ،فجاءت وعائشة تصيل يف حجرتا فقالت " :ما بال الناس ُي َص ّلون؟! " ،فأشارت عائشة
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إىل السامء ،فقالت أسامء " :سبحان اهلل! آية؟ " ،فأشارت برأسها " أي نعم ".
فيدل ذلك عىل أن الشمس إذا غابت عن الكون  -سواء غابت كاسفة أو غري كاسفة  -فإن
ٍ
ُرشع مع غياب اآلية التي تكون سب ًبا للصالة.
الصالة حينئذ ال ت َ
ثانيًا :بَّي عموم النهي عن الصالة يف أوقات النهي وعموم األمر بصالة الكسوف يف كل وقت
َت َع ُارض ،فكيف ُجي َمع بَّي هذين األمرين؟
خمصصا فإنه َيضعف أن يقاوم العموم غري ا ْمل ُ َخ نصص.
العمومَّي
قال العلامء :إذا كان أحد
ً
ْ
وأوقات النهي خمصصةُ ،خ ِّصصت بصلوات؛ منها :حتية املسجد ،إذا َد َخ َل اإلنسان املسجد يف
رشع له أن يصيل ركعتَّي.
وقت َهنْي فإنه ُي َ
وكذلك ركعتي الطواف؛ إذا انتهى اإلنسان من طوافه قبيل غروب الشمس أو عند طلوع
الشمس فإنه يصيل ركعتي الطواف.
ص هبذه
فامدام أن هذا العموم  -عموم النهي  -عن الصلوات النافلة يف أوقات النهي ُخم نَص ٌ
الصلوات فإنه ال ُيقاوم وال ُي ِ
عارض عموم األمر بالصالة للكسوف؛ ألنه مل ُخي نَصص ،وإنام يبقى عىل
عمومه.
ٍ
ركعة ركوعان فقط ،وأن ما زاد
ثالثًا :املعلوم من ِف ْعل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -أنه يف كل
عىل ذلك فهو مروي عن عيل  -ريض اهلل عنه -؛ ألنه قد َذكَر بعض الفقهاء أنه جيوز أن يصليها ثالث
ركعات.
ومعنى ذلك :صفتها :أنه إذا َر َفع من الركوع يف الركعة الثانية ال يسجد ،وإنام يرفع يديه ثم يقرأ
الفاحتة ،ويقرأ سورة طويلة أقل من السورة الثانية ،ثم بعد أن ينتهي من الركعة الثالثة يف الركعة األوىل
يسجد سجدتَّي ثم يقوم ويأيت بثالث ركوعات يف الركعة الثانية كام أتى به يف الركعة األوىل.
قالوا :هذه اهليئة وهذه الكيفية مل تكن معلوم ًة من ِف ْعل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-وإنام
ُر ِوي ذلك عن عيل  -ريض اهلل عنه ،وهو أحد اخللفاء األربعة ،-وقد أمرنا النبي  -صىل اهلل عليه
وسنّة اخللفاء الراشدين املهديَّي
بسنّتيُ ،
وسلم  -أن نَقتدي هبم ،قال عليه الصالة والسالم (( :عليكم ُ
ٍ
بدعة ضاللة
وحمدثات األمور فإن كل ُحمدَ ٍثة بدعة ،وكل
من بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ُ
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)).
من الصلوات املشروعة :صالة االستسقاء ،وهي ُسنّة مؤكدة ،تُقام مجاعة بإذن اإلمام.
ٍ
عباس -ريض اهلل عنهام " :-صىل النبي  -صىل اهلل
وصفتها ،وأحكامها كصالة العيد؛ لقول ابن
عليه وسلم  -ركعتَّي كام ُيصيل يف العيدين " يعني صالة االستسقاء.
ووعظ الناس ،و َأ َمرهم بالصدقة ،و َأ َمرهم
قال :وإذا رأى اإلمام أن خيرج هلا َحدّ د هلا يو ًماَ ،
وح ّثهم عىل تَقوى اهلل  -جل وعال  -وعىل التوبة حتى يكونوا متأهبَّي لقبول
باخلروج من املظاملَ ،
الدعوة.
رشع فيها الصيام ،لو خرجوا صيا ًما لكان َأ ْو َىل؛ لكن مل يأمر النبي  -صىل اهلل عليه
وقيل بأنه ُي َ
صياما.
وسلم  -أصحابه عند صالة االستسقاء أن خيرجوا
ً

ٍ
استكانة ،ويف
قال :واخلروج من املظاملَ ،و َي َتنَ ّظف هلا ويتطيب ،وال يلبس ثياب زينة؛ ألنه يف

َرضع وخضوع ،وإنام خيرج يف ثيابه العادية ،وخيرج كام خرج رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -
ت َ ُّ
ُمت ََذ ِّل ًال متواض ًعا ُم َ
ترض ًعا.
تخ ِّش ًعا ُم ِّ

ثم بعد الصالة خيطب خطبة واحدةُ ،يكثِر فيها من االستغفار ،ثم يدعو فيها راف ًعا يديه إىل السامء

بام َو َر َد عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم .-
ِ
ِ
ِسا ( :مهللا إنك َأمرتنا بدعائك ،ووعدتنا بإجابتك ،وقد دعوناك كام
ثم يستقبل الق ْبلة فيقول ً
أمرتنا فاستجب لنا كام وعدتنا ) ،ثم يدعو بام شاء؛ ومنه ( :مهللا اسقنا الغيث ،وال ُتعلنا من
ً
عاجال غري آجل ،تُسقي به
القانطَّي ،مهللا اسقنا غي ًثا ُمغي ًثا ،هني ًئا مري ًئاَ ،س ًحا َط َب ًقا ،ناف ًعا غري ضار،
البالدُ ،
وحتيي به العباد ،وُتعله ً
بالغا لنا ومتا ًعا إىل حَّي ) ،ويدعو بالدعاء اِلأثور.
وهذه هي صالة االستسقاء كام سبق ِذكْرها.
وجواز اخلطبة يف االستسقاء قبل الصالة ،وهذه من الفوارق التي تفا ِرق فيها صالة العيدين:
أولًا :أن اخلطبة قد تكون قبل الصالة وتكون بعدها.
ثانيًا :لالستسقاء خطبة واحدة ،وللعيدين ُخطبتان.
ثالثًا :اختالف املوضوع يف اخلطبة؛ ففي العيدين تكون اخلطبة يف بيان أحكام العيد؛ كبيان زكاة
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رشع يف حقها ،وماذا ينبغي ،وأما يف صالة االستسقاء :فإن اخلطبة
الفطر أو بيان أحكام األضحية ماذا ُي َ
تكون يف الدعاء ،ويف األمر باالستغفار ،ويف َو ْعظ الناس باخلروج من املظامل ،إىل غري ذلك.
ولعلنا نقف عند هذا احلد ،واهلل أعلم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعَّي.

