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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ] رشوط الصالة وبعض األخطاء فيها [
 

 اخلطبة األوىل:
 

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

 ما بعد:اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أ
 
ِذي } ُكْم َتتَُّقوَن . الَّ ِذيَن ِمن َقْبلُِكْم َلَعلَّ ِذي َخَلَقُكْم َوالَّ ُكُم الَّ َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ َيا َأهيه

 َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت 
ِ
اَمء اَمَء بِنَاًء َوَأنَزَل ِمَن السَّ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا َوالسَّ

َعُلوا هللَِِّ َأنَداًدا َوَأنُتْم َتْعَلُمونَ ِرزْ  ُكْم َفاَل ََتْ  [.22-21]البقرة: {ًقا لَّ
 

 أما بعد:
 

رش ، و-صىل اهلل عليه وسلم-فإن خري الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممد 

 األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة.
 

-لمصىل اهلل عليه وس– إن فرائض اإلسالم إذا رُشعت ينزل الوحي عىل رسول اهلل

عرج  -صىل اهلل عليه وسلم– ، إال الصالة فإن اهلل ملا أراد أن يفرضها عىل أمة حممد

صىل – إىل مقام عاٍل حتى إنه سمع رصيف األقالم -صىل اهلل عليه وسلم– بنبينا
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 ريض اهلل-كام أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك-اهلل عليه وآله وصحبه وسلم

 . -عنه
 

ن دّل دّل عىل أمهية الصالة، فهي أهم أركان اإلسالم العملية، فهي أهم من فهذا إ

 الزكاة والصيام وحج بيت اهلل احلرام، وما عدا األركان من باب أوىل.
 

 فاللهم أعنا عىل الصالة يا رب العاملني.
 

 وإن هذه الصالة ال ُتقبل إال بأركان ورشوط، ومن رشوط الصالة ما ييل:
 

 ل: ] استقبال القبلة [الرشط األو
وا ُكنُتمْ  َما َوَحْيُث  َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر امْلَْسِجِد احْلََرامِ }قال سبحانه:   مْ ُوُجوَهكُ  َفَوله

 -ريض اهلل عنه– [، وأخرج الشيخان من حديث أيب هريرة144]البقرة: {َشْطَرهُ 

الة إذا قمت إىل الص»قال للميسء يف صالته:  -صىل اهلل عليه وسلم– أن النبي

 «.فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكّب 
 

فدّل هذا عىل أن استقبال القبلة رشط من رشوط صحة الصالة، وال تصح الصالة 

 إال باستقبال القبلة.
 

وينبغي أن ُيعلم أن املراد يف استقبال القبلة استقباُل جهتها ال عينها، كام أفتى بذلك 

 - عنهامريض اهلل– عند ابن أيب شيبة، وابنه عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه– عمر
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عند عبد الرزاق، وقال ابن تيمية يف )رشح العمدة( وابن رجب يف رشحه عىل 

 البخاري: ال خالف بني الصحابة يف ذلك.
 

صّل ": أنه بسط يديه اليمنى واليرسى، ثم قال: -ريض اهلل عنه– ومما ثبت عن عمر

 ."ام كيفام شئتبينه
 

فال ينبغي التشديد يف أمر القبلة ألن املراد استقبال جهتها ال استقبال عينها، لذا قال 

[، أي جهة املسجد 144]البقرة: {َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر امْلَْسِجِد احْلََرامِ }تعاىل: 

 احلرام.
 

ا ويرى الكعبة وهذا فيمن كان بعيًدا عن الكعبة ال يراها، أما من كان قريًبا منه

 رمحه اهلل– فيلزمه استقبال عينها، وهذا بإمجاع أهل العلم، كام حكاه ابن قدامة

 يف كتابه )املغني(. -تعاىل
 

 ومن رشوط الصالة: ] دخول الوقت [.
اَلَة َكاَنْت َعىَل }فإن دخول الوقت رشط لصحة الصالة، قال سبحانه:  إِنَّ الصَّ

ْوقُ  [، فمن صىل قبل دخول وقت الصالة مل تصح 103]النساء: {وًتاامْلُْؤِمننَِي كَِتاًبا مَّ

 صالته.
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ومن تعّمد تأخري الصالة بال عذر فصالها بعد خروج وقتها فقد وقع يف كبرية من 

َبُعوا }كبائر الذنوب، قال سبحانه:  اَلَة َواتَّ َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت  ريض اهلل – [، قيل لسعد بن أيب وقاص59]مريم: {َغيًّا َيْلَقْونَ  َفَسْوَف  الشَّ

لو تركوها لكفروا، وإنام كانوا يؤخرون الصالة عن ": أكانوا تاركني هلا؟ قال: -عنه

 ."وقتها
 

-نهريض اهلل ع– وادٍ يف جهنم، كام ثبت ذلك عند ابن جرير عن ابن مسعود والغي:

. 
 

الصالة عن وقتها كبرية من كبائر الذنوب، فام أكثر إذن األمر كبري للغاية! فتأخري 

 املسلمني الذين فّرطوا يف هذا الرشط، فرتاهم يف احلرض جيمعون بني الصلوات!
 

 بل بعضهم إذا جاء آخر الليل قام وصىل صالة اليوم كلها!
 

 يا مسكني! قد وقعت يف كبرية من كبائر الذنوب.
 

 واٍد يف جهنم!يا مسكني! قد تّوعدك رب العاملني ب
 

 ما الذي يمنعك أن تصيل الصالة يف وقتها؟!
 

 إن الصالة ال تستغرق ممن يطيل صالهتا عرش دقائق!
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 فام يمنعك كلام دخل وقت فرض أن تتوضأ وأن تفزع للصالة بني يدي اهلل؟!

 
ملاذا ال أسبق منا يف أمور دنيانا؟! وال أحسن منا يف االتقان فيام ينفعنا يف هذه احلياة 

 الدنيا؟!
 

وإذا جاءت العبادات رأيتنا متأخرين بل متكاسلني ومضّيعني إال من رحم اهلل، 

 أسأل اهلل أن يعاملني وإياكم برمحته، وهو أرحم الرامحني.
 

 ومن رشوط الصالة: ]سرت العورة[.
[، فسرت 31]األعراف: {َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ }قال سبحانه: 

 العورة رشط من رشوط الصالة.
 

أما الرجل، فقد ذكر علامؤنا أن عورته ما بني الرسة والركبة، وأنه جيب عليه أن يسرت 

 أن -عنه ريض اهلل– منكبيه، ملا أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة

ال يصيل أحدكم يف الثوب الواحد ليس عىل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم– النبي

 «.عاتقه منه يشء
 

[، ليس املراد سرت العورة 31]األعراف: {َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكمْ }واهلل يقول: 

 فحسب، بل التزّين للصالة، فإننا نقف بني يدي جّبار الساموات واألرض.
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 عليكم، إذا ُدعينا يف وليمة، كم نتزّين هلا؟! باهلل
 

 وإذا كان عندنا موعد للقاء مسؤول، كم نتجّمل ونتحّسن؟!
 

 فكيف ونحن نقف يف الصالة بني يدّي جّبار الساموات واألرض؟!
 

يأيت أحدنا بقميص نومه، أو بثوب غري نظيف، أو مل يتطّيب، أو برائحة ثوم أو بصل 

َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا }ل هذا خطأ يف الصالة، فإن اهلل يقول: ... إىل غري ذلك، وك

 [.31]األعراف: {ِزينََتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ 
 

إذا قام : »قال -صىل اهلل عليه وسلم– ويف الصحيحني من حديث ابن عمر أن النبي

 «.أحدكم يف الصالة فإن اهلل ِقَبل وجهه
 

 رّثة!! بثياب اهلل ُنقابل ال إله إال هو!
 

 وبرائحة كرهية!!
 

إن هذا دليل عىل ضعف اإليامن، أسأل اهلل أن هيدينا وأن يصلح حالنا، وأن جيعلنا 

 ممن يتزّين بني يدي جبار الساموات واألرض.
 

 ومن رشوط الصالة: ]إزالة النجاسة[.
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رْ }من صىل ويف ثوبه نجاسة مل تصح صالته، قال تعاىل:  [، 4]املدثر: {َوثَِياَبَك َفَطهِّ

 ويف أحد أقوال أهل العلم املراد: طّهر ثيابك من النجاسات.
 

ه صىل اهلل علي– أن النبي -ريض اهلل عنها– ويف الصحيحني من حديث أسامء

اء ثم تصيل حتّته ثم تقرصه ثم تنضحه بامل»قال يف الثوب ُيصيبه دم احليض:  -وسلم

 «.فيه
 

دٍم سة، فتفّقد ثيابك أاّل تكون نجسة، ال بفال يصح ألحد أن يصيل ويف ثوبه نجا

 فاحش، وال بمذٍي، وال ببول، وال بغري ذلك من النجاسات.
 

صىل – يأن النب -ريض اهلل عنهام– فقد ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس

، ثم « إهنام لُيعذبان، وما ُيعذبان يف كبري ...»مّر عىل قبين وقال:  -اهلل عليه وسلم

أما أحدمها فكان يميش بالنميمة، أما اآلخر فكان ال »، قال: «بىل»اية: قال يف رو

 «.يستنزه من بوله
 

لكن كن حذًرا، فام أكثر ما يأيت الشيطان ويدخل عىل بني آدم بالوسوسة من هذا 

الباب، نعم جيب إزالة النجاسة وأن يكون املسلم متفطنًا لذلك، لكن يف املقابل 

 لباب عىل الشيطان حتى ال تدخل عليه الوساوس.جيب أن ينتبه وأن يغلق ا
 

 ومن رشوط الصالة: ]التطّهر من احلديث األكرب واألصغر[.
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 اهلل صىل– أن النبي -ريض اهلل عنه– أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة

 «.ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوّضأ»قال:  -عليه وسلم
 

صىل اهلل عليه – أن النبي -ريض اهلل عنهام– عمر وأخرج مسلم من حديث ابن

 «.ال يقبل اهلل صالًة بغري طهور»قال:  -وسلم
 

فاهللَ اهللَ إخوة اإليامن أن ننتبه هلذا األمر العظيم، وهو أاّل يصيل املسلم إال متطّهًرا 

 من احلدث األكب باالغتسال، ومن احلدث باألصغر بالوضوء.
 

اللهم يا من ال إله إال أنت، يا ذا اجلالل واإلكرام، اللهم ارمحنا واجعل قّرة أعيننا 

 يف الصالة، اللهم اجعلنا ممن ُيقبل عليها خاشًعا يا أرحم الرامحني.
 

 اخلطبة الثانية:
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:
 

 ورشوط الصالة: ]النية[.
– أن النبي -ريض اهلل عنه– أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر بن اخلطايب

 «.إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرٍئ ما نوى»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
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والنية حملها القلب، والتلّفظ هبا أو اجلهر هبا أو تكرارها، كل هذا من البدع امُلحدثة 

 التي مل يفعلها سلف هذه األمة.
 

 فبعض الناس إذا أراد أن يتوّضأ يقول: اللهم إين نويت أن أتوّضأ لصالة كذا وكذا.
 

 وإذا أراد أن يصيل يقول: اللهم إين نويت أن أصيل صالة كذا وكذا.
 ... وكل هذا من البدع امُلسخطة هلل سبحانه وتعاىل.

 
 يا قوم!

– ول اهللًبا إىل اهلل، لفعله رسلو كان التلّفظ بالنية أو اجلهر هبا أو تكرارها خرًيا حمبو

 وصحابته الكرام، أين هذا يف األدلة الرشعية؟! -صىل اهلل عليه وسلم
 

 فهذه البدعة مع ظهور بطالهنا إال أهنا شائعة ومنترشة بني املسلمني.
إخوة اإليامن: إن ما تقدم من الرشوط يستوي فيه حكم الرجل واملرأة، إال أن املرأة 

ا أحكام خاصة، فقد أمجع العلامء أنه جيب عىل املرأة إذا أرادت أن يف سرت العورة هل

عن  ، وثبت-رمحه اهلل تعاىل– تصيل أن ُتغطي رأسها، حكى اإلمجاع ابن املنذر

عائشة عند ابن أيب شيبة، وعيل بن أيب طالب عند ابن أيب شيبة أهنام سئال عن املرأة، 

 ."تصيل يف مخار ودرٍع سابغ"قاال: 
 

 فدّل هذا عىل أهنا تغطي رأسها، ألن اخلامر هو ما ُيغطى به الرأس.
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 أما الوجه فإنه ليس عورة للمرأة يف الصالة باإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن عبد الب.
 

بل حكاه ابن عبد الب  -عىل أصح أقوال أهل العلم– أما اليدان، فإن يدي املرأة

 فهو حمجوج باإلمجاع. إمجاًعا أهنام ليستا عورة، ومن ذكر خالًفا
 

 ريض اهلل– أما القدمان فإن قدمي املرأة عورة، ملا تقدم من فتوى عائشة وعيل

 ، فدّل هذا عىل أنه ُيغطي القدمني."يف درع سابغ"قاال:  -عنهام
 

 : وقد أمجع الصحابة أن قدمي املرأة عورة.-رمحه اهلل تعاىل– قال ابن عبد الب
 

عورة سواء كان ظاهرها أو باطنها، فإذا انكشفت العورة يف ولُيعلم أن قدمي املرأة 

 الصالة مل تصح الصالة عىل تفصيل عند أهل العلم.
 

اللهم يا من ال إله إال أنت، اللهم احفظ علينا صالتنا، اللهم احفظ علينا صالتنا، 

 اللهم احفظ علينا صالتنا.
 

اللهم تقّبل منا صلواتنا يا أرحم الرامحني، اللهم اجعلنا من اخلاشعني امُلقبلني 

 الواقفني بني يديك، عىل ما يرضيك يا رب العاملني.
 

 اللهم تقبلها، وزدها وبارك فيها يا أرحم الرامحني.
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اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، اللهم وأعز اإلسالم واملسلمني، 

 بالكفار واملرشكني يا أرحم الرامحني.وعليك 
 

اللهم ووفق ملكنا امللك سلامن، وويل عهده، أن ُيعزوا دينك وأن ُيعلوا كلمتك، 

وأن يكونوا رمحة عىل الرعّية يا أرحم الرامحني، وعىل املسلمني أمجعني، ووفق حكام 

 .املسلمني أمجعني، أن يقوموا بدينك وأن ُيعلوا رايتك يا أرحم الرامحني
 

 وقوموا إىل صالتكم يرمحكم اهلل.
 


