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 .فرض عين، وفرض كفاية، وسنة: والصلوات ثالثة أقسام":بعد هذا قال رمحه اهللا
َالصلوات الخمس، على كل مسلم مكلف غير حائض ونـفساء، وزائل : األول َ بأمر يعذر فيهعقلهَُ ُ. 
صالة العيدين ويخطب بعدها، ووقتها عند ارتفاع الشمس، ويصلي بتكبير، : فرض الكفاية: الثاني

ِّويكبر في  عرفة إلى آخر فجرً ليلتي العيدين مطلقا، وفي األضحى عقب الفرائض في جماعة من ُ
 .أيام التشريق

َوصالة الجنازة يكبر فيها أربعا من غير ركوع وال سجود، يقرأ في األولى الفاتحة، ويصلي على  ًُ ِّ
 .الثالثةب في الثانية، ويدعو للميت -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

َّيه بعد أن يغسل وينظفوتكون الصالة عل َويكفن الرجل في ثوبين، والمرأة في خمسة، ويحمل . َّ ُ َُّ
َتربيعا، ويدفن بعد الصالة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة ُ ً. 

َّمطلق ومقيد: َُّّوالسنة أنواع َ. 
ُما ال يختص بوقت، فيسن في جميع األوقات إال في خمسة أوقات: المطلق بعد الفجر حتى : َ
 .شمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروبتطلع ال
َوهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، : المقيد: الثاني ُ

 .وما ليس بتابع، وهو صالة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال
 .والوتر من صالة العشاء إلى طلوع الفجر

 .ويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجروالترا
 .وصالة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر

 .وصالة االستسقاء عند القحط والجدب خاصة، ركعتين في جماعة، ويخطب بعدها
 ."ِّوسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد، ولو في صالة، ويجلس ويسلم وال يتشهد

 على وفق -رمحه اهللا– فيما يتعلق بأنواع الصالة، وقد صنفها املؤلف -محه اهللار–هذا ما ذكره املؤلف 
 أحكامها

 .شروعة ألهل اإلسالم ثالثة أنواعأنواع الصلوات امل: ؛ أي"والصلوات ثالثة أقسام":قوله رمحه اهللا 
 َّونوعها حسب منزلتها من حيث صفة الطلب؛

 ،ُِوهو ما طلب من كل شخص بعينه كالصلوات اخلمس" فرض عني ":قوله رمحه اهللا
َوهو الذي يطلب فعله من عموم املسلمني، وهو ما إذا حتقق فعله من " وفرض كفاية ":قوله رمحه اهللا ُ

 .البعض سقط اإلمث عن الباقني، هذا فرض الكفاية
 .املسنون: القسم الثالث

 .، وهو املستحب، وهو ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه"َُّوسنة":اهللارمحه قوله 
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 :ً بناء على صفة طلبهاَّإذن صنف املؤلف أنواع الصلوات إىل ثالثة أصناف
ً فما كان منها مطلوبا طلبا جازما هو فرض العني، طلبا جازما من كل أحد بعينه هو فرض العني- ً ًً ً. 
 .ً ما كان منها مطلوبا من عموم املسلمني كان فرض كفاية-
 .ً ما كان منها مطلوبا على وجه الندب دون اإللزام هذا مستحب ومسنون-

 يعين ما كان فرض عني " األول ":قسم األول يف ال-رمحه اهللا–قال 
 مث ذكر على من جتب هذه الصلوات، والصلوات اخلمس هي اليت ،"الصلوات اخلمس":قوله رمحه اهللا

 على أهل اإلسالم يف ليلة املعراج، وتوىل فرضها بنفسه، فرضها على رسول اهللا -عز وجل–فرضها اهللا 
م منزلتها، وهي مخس يف العدد،  دون واسطة، وذلك لشريف مقامها وعظي-صلى اهللا عليه وسلم–

 .مخسون يف امليزان؛ كما جاء يف احلديث
َعلى كل مسلم مكلف غري حائض ونـفساء، وزائل العقل بأمر يعذر فيه":قوله رمحه اهللا ُ َ َُ." 

بالغ عاقل، وأما : َّإذن بني على من جتب هذه الصلوات اخلمس، فتجب على كل مسلم مكلف؛ أي
ا ت ُمن دون البلوغ ممن ميز فإ ٍمروا أوالدكم بالصالة لسبع، «طلب منه على وجه التأديب والرتبية َّ ْ َ ِ ِ َّ ِ ْ ُ َ ُ ُ

ٍواضربوهم عليها لعشر ِْ َِ  بالصالة على وجه الرتبية والتعويد، ومحله على الفضائل وتنشئته على ما فأمره »ْ
 .جيب أن ينشأ عليه فيما يتعلق بالصالة

 :شرطنياشرتط هلا " َّعلى كل مسلم مكلف":قوله رمحه اهللا
 .اإلسالم: الشرط األول
 .التكليف: الشرط الثاين

 : البلوغ والعقل، فالشروط ثالثة: والتكليف يتضمن شرطني
 .إسالم، عقل، بلوغ

ا ال جتب عليها الصالة، بل حترم منها باإلمجاع" غري حائض ونفساء":قوله رمحه اهللا  .فإ
ِ يف حديث أيب سعيد ملا سئل عن -مصلى اهللا عليه وسل–ال خالف بني العلماء يف ذلك؛ لقول النيب 

َأليست تمكث شطر الدهر ال تصلي وال تصوم«: نقص دينها قال ُ َِّ ِ َ ُ ُ ُأليست تمكث «: ويف رواية »ْ ْ
ُالليالي واأليام ال تصلي وال تصوم َ فدل ذلك على ما أمجع عليه العلماء من أن احلائض والنفساء ال  »َ

 .تصليان
َوزائل العقل بأمر يعذر ف":قوله رمحه اهللا  ".يهُ

ًفإنه ال جتب عليه الصالة لزوال عقله، لكن اختلف العلماء بزائل العقل بأمر يعذر فيه إذا كان إغماء  َ ُ
 هل جيب عليه القضاء أو ال؟

للعلماء يف ذلك مجلة من األقوال، وأما اجملنون فاالتفاق منعقد أنه ال يقضي إذا أفاق، ولو كان جنونه 
ًطارئا، أما إذا كان جنونه مطبقا ً فباالتفاق، وأما إذا كان جنونه طارئا فعامة العلماء على أنه ال يقضي؛ ً
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ُألنه مرفوع عنه القلم، وأما من أغمي عليه فثمة خالف بني العلماء، والراجح أن املغمى عليه ال قضاء 
َنام َمن «: عليه، وهذا يفارق النائم، فالنائم جيب عليه القضاء بالنص؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

َعن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ََ ِّ ُ َْ ِ َ َفال يلحق املغمى عليه بالنائم للفرق بينهما »ٍ ُ. 
 غري الصلوات اخلمس يف فرض العني، -رمحه اهللا–مل يذكر املؤلف " والثاين فرض الكفاية":قوله رمحه اهللا

َ﴿يا أيـها الذين آمنوا إذا رض وهذا إما سهو، وإما غفلة يف الرتتيب؛ ألنه ذكر صالة اجلمعة وهي ف ِ ُ َ ََ ِ َّ َ َُّ
ِنودي للصالة من يـوم اْلجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾  َِّ ِ ْ ِ َِِ ْ َْ َْ َ ُ ُ ِ َ ْ ِ ِ َِ َّ َ  ].٩: اجلمعة[ُ

َّلعلــه أخــر ذكرهــا ألن فرضــيتها ليســت علــى كــل أهــل اإلســالم، لكــن هــي يف اجلملــة مصــنفة ضــمن لكــن 
 مــن أن يؤخرهــا، وســيأيت علــى ذكــر صــالة اجلمعــة لكنــه فــروض األعيــان، فلــو ذكرهــا بشــروطها كــان أوىل

 .أخرها رمحه اهللا
 


