
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

اهلل علي  منه صىل  يِن((، داللة واضحة  الدِّ ِِف  ْهُه  ُيَفقِّ ا  َخْْيً بِِه  اهللهُ  ُيِرِد  اهلل عليه وسلم: ))َمْن  ه قال رسول اهلل صىل 

((. ولألسف كثْي منا وسلم أن من مل يتفقه ِف الدين فقد   فاته اخلْي الكثْي، وقال أيضًا: ))َصلُّوا َكََم َرَأْيُتُموِِن ُأَصِّلِّ

لبعض هذه األخطاء داخل  نتعرض  الصالة وقبلها، ولعلنا  النبوي بسبب كثرة أخطائهم ِف  األمر  مل يطبقوا هذا 

 :الصالة لتصحيحها

ل الصالة، فال يطمئن ِف القيام، وال ِف الركوع، وال ِف وهو من األخطاء التي تبط :عدم الطمأنينة ِف الصالة -1

الصالة ال تصح  أركان  من  ركٌن  والطمأنينُة  قلياًل.  إاله  اهللَ  يذكر  نقرًا، وال  ينقرها  بل  السجود، وال ِف اجللوس؛ 

 ني ُركوِعِه وُسُجوِدِه((. الصالة إاله هبا، يقول صىل اهلل عليه وسلم: ))ال َينُْظُر اهللُ إىل َعْبٍد ال ُيِقيُم ُصْلَبه ب

هناك َمْن يصِّل جالسًا ملرض أو غْيه، لكن َمن استطاع القيام وكان عاجزًا عن   :اجللوس مع القدرة عىل القيام -2

الركوع والسجود ال يسقط عنه القيام، فيجب عليه القيام، ثم يومئ للركوع، ويسجد إيَمًء، ألنه القيام مع القدرة  

 .، فال جيوز ألحٍد أن يصِّل قاعدًا، وهو يستطيع الوقوفركن من أركان الصالة

اإلمام -3 ورد  :مسابقة  وقد  االمر؛  هذا  هو  اخلطبة  هلذه  الباعث  ولعل  واملنترشة  الفاحشة  املخالفات  من  وهو 

إَِذا َرَفَع َرْأَسُه   النهي الشديد عن مسابقة اإلمام ِف الصالة؛ كَم ِف قوله صىل اهلل عليه وسلم: ))َأَما ََيَْشى َأَحُدُكْم 

خالف   وال  ِِحَاٍر((،  ُصوَرَة  ُصوَرَتُه  اهللهُ  جَيَْعَل  َأْو  ِِحَاٍر،  َرْأَس  َرْأَسُه  اهللهُ  جَيَْعَل  َأْن  اإِلَماِم؛  بأن  َقْبَل  العلم  أهل  بني 

 .مام املأموم إذا كَّبه تكبْية اإلحرام قبل اإلمام؛ فإن صالته باطلة، وعليه إعادة التكبْي بعد تكبْية اإل

اإلمام،  متابعة  هو  قال   واملرشوع  ُتتابعه.  بل  عنه؛  تتأخر  وال  توافقه،  وال  تسبقه،  فال  به،  ليؤتم  اإلمام  ُجعل  فإنَم 

اُء ْبُن َعاِزٍب ريض اهلل عنه: ))ُكنها ُنَصِّلِّ َخْلَف النهبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم، َفإَِذا َقاَل: َسِمَع اهللهُ ملَِ  ْ اْلََّبَ  ََيِْن ْن َِحَِدُه؛ مَل

 .َأَحٌد ِمنها َظْهَرُه َحتهى َيَضَع النهبِيُّ صىل اهلل عليه وسلم َجْبَهَتُه َعىَل األَْرِض((

ومن صور مسابقة االمام التأمني قبله بعد قراءة الفاحتة، مع أن املرشوع أن يقول االمام آمني وبعده مجاعة املصلني، 

اهلل عليه وسلم:   َما  ))إِذَ قال رسول اهلل صىل  َلُه  ُغِفَر  املاََْلئَِكِة  َتْأِمنَي  َتْأِمينُُه  َواَفَق  َمْن  ُه  َفإِنه نُوا،  َفَأمِّ اإِلَماُم  َن  َأمه ا 

َم ِمْن َذْنبِِه، َوَكاَن َرُسوُل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم َيُقوُل: آِمنَي((.       َتَقده

 



 

 

 

اإلمام -4 الصالة حال سجود  الدخول ِف  إىل  املبادرة  فيبقى بع :عدم  أو جالس  اإلماَم وهو ساجد  ُيدرك  ضهم 

واقفًا ينتظره حتى يقوم. واملرشوع هو املبادرة إىل الدخول ِف الصالة. وجاء ِف بعض األحاديث: ))إَِذا ِجْئُتْم إىَِل 

وَها َشْيًئا(( اَلِة َوَنْحُن ُسُجوٌد َفاْسُجُدوا، َوالَ َتُعدُّ  .الصه

ومواضع رفع اليدين: عند تكبْية اإلحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه،  :ترك رفع اليدين ِف مواضع الرفع -5

 وعند الرفع من التشهد األول. 

وعدم متكني اجلبهة واألنف وأطراف القدمني ِف السجود. وجاء ِف صفة  :عدم السجود عىل األعضاء السبعة-6 

َأْنفَ  َأْمَكَن  ))َسَجَد  إذا  أنه  اهلل عليه وسلم  النبي صىل  َحْذَو صالة  ْيِه  َكفه َوَوَضَع  َجنَْبْيِه،  َعْن  َيَدْيِه  ى  َوَنحه َوَجْبَهَتُه،  ُه 

ُن ُرْكَبَتيه وَأْطراَف َقَدَميه((  .َمنْكَِبْيِه« وكان »ُيَمكِّ

إِنه -7   ))َأالَ  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قال  صالهتم،  الناس  عىل  فتشوش  القرآن  بقراءة  أو  باألذكار  الصوت  رفع 

 نَاٍج َربهُه، َفاَل ُيْؤِذَينه َبْعُضُكْم َبْعًضا، َوالَ َيْرَفْع َبْعُضُكْم َعىَل َبْعٍض ِِف اْلِقَراَءِة((.ُكلهُكْم مُ 

عدم الدخول ِف الصالة ملن أتى متأخرا واالمام ِف القعود األخْي قبل التشهد، فالبعض ال يدخل مع االمام ِف   -8

ُّوا((. صىل اهلل عليه وسلم: الصالة ويصِّل منفردا وهذا خمالف حلديث   ))َما َأْدَرْكُتْم َفَصلهْوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأمِت

وهي خمالفة منترشة بني الناس؛ فَم أن ُيسلِّم اإلماُم التسليمَة   :قبل تسليم اإلمام التسليمة الثانية قيام املسبوق -9

قب فاهتم  ما  لقضاء  بالقيام  الناس  بادر  يتمها  أن  عليه األُوىل وقبل  اهلل  النبي صىل  قال  السالم.  اإلماُم  ُيكمل  أن  ل 

َوالَ   بِاْلِقَياِم،  َوالَ  ُجوِد،  بِالسُّ َوالَ  ُكوِع،  بِالرُّ َتْسبُِقوِِن  َفاَل  إَِماُمُكْم  إِِنِّ  النهاُس!  َا  ))َأُّيُّ واملراد وسلم:  اِف((،  بِااِلْنِِصَ

 .باالنِصاف السالم

ْن سبقه اإلمام بيشء من الصالة؛ مل يقْم لقضاء ما عليه إاله بعد فراغ اإلمام من قال اإلمام الشافعي رِحه اهلل: ))ومَ 

 .التهسليمتني((

 

 

 نسأل اهلل ان يفقهنا ِف دينه واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

    


