
 صالة من يصلي بالتيمم والماء منه قريب
 صالة الجمعة إذا وافقت يوم عيد

 دعاء االستفتاح لصالة العيد واالستسقاء والجنائز

  

: هذه ثالثة أسئلة، أولها: ما حكم صالة من يصلي بالتيمم والماء منه قريب، وقد السؤال
ضهم يصلي صالة العيد وال جمعة؛ بعشاهدناهم على بعض الطرق؟ والثاني: إذا وافق العيد يوم 

معة وال ظهرا، فما توجيهكم لهم. والثالث: هل للصلوات اآلتية دعاء استفتاح: صالة جيصلي 
 العيد، وصالة االستسقاء، وصالة الجنائز؟

الجواب عن السؤال األول: ما حكم صالة من يصلي بالتيمم والماء منه قريب؟ يقول:  :الجواب
 وقد شاهدناهم على بعض الطرق. 

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  الشك أن هذا تساهل وشرط صحة الصالة بالتيمم عدم الماء

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ 34سورة النساء، آية:  چۈئ  ۈئ  ېئ            وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  

ذا كان الماء قريًبا فهو واجٌد للماء، وحينئذ لم يتحقق ، 6سورة املائدة، آية:  چک  ک    وا 
: إنه ما دام الماء -ودلت عليه اآلية-الشرط فال تصح الصالة؛ لعدم الطهارة المجزئة، وكما قلنا 

قريًبا فهو واجد للماء، لكن قد يكون قريًبا ويخفى موضعه على طالبه فيظنه بعيدا، أو يظن 
تبين له أنه قريب، مثل هذا اتقى هللا ما استطاع في وقته، وصلى عدمه، ثم يصلي بالتيمم، ثم ي

 صالة هي في الحقيقة مجزئة؛ ألنه اتقى هللا ما استطاع، ولو ظن أنه قريب. 

هذا ال تصح صالته؛ ألن شرط صحة الصالة بالتيمم فأما أن يعرف أنه قريب ويصلي بالتيمم 
ال شك أن هذا ف من الناس من يفعل ذلكوجود  فالماء موجود، وأما  ،مفقود وهو عدم وجود الماء

 من التساهل الشديد الذي ُيبتلى به بعض الناس؛ لعدم اهتمامهم بأمر دينهم.

ثم َحَضر الماء، أو  -بدأ الصالة-لو أنه بهذه المسألة: -يا شيخ-: مما له ارتباط مقدم ال
 ُأحضر له ماء.

السؤال الثاني من أهل العلم يختلفون في مثل هذا، لكن األكثر على أنه يقطع الصالة ويتوضأ. 
  أسئلته يقول: إذا وافق العيد يوم جمعة؛ بعضهم يصلي صالة العيد وال يصلي الجمعة وال ظهًرا.



ة إذا اجتمع في يوم عيد يوم جمعة، جمعٌة وِعيٌد اجتمعتا؛ فإن من حضر العيد ال تلزمه صال
ن حضر العيد والجمعة فهو أولى وأكمل، لكن  الجمعة، لكن يلزمه فرض الوقت وهو الظهر، وا 
إذا ترخص وصالها ظهًرا أجزأته، وأما ما يشاع من أن ابن الزبير صلى العيد ولم يصلِ  الظُّهر 
 فهذا ال شك أنه فهم من بعض َمن ينتسب إلى العلم، لكن الصواب أنه لم يخرج إليهم، فال يدرى 
عن حاله، واألصل أن فرض الوقت باق في ذمته ال يسقط بمثل هذا االحتمال، ولو ُفرض أن 

العبرة بما ثبت عن ففعل ذلك وثبت عنه والداللة صريحة،  -رضي هللا عنه وأرضاه-ابن الزبير 
  .ال يسقط إال بيقين وهو الظُّهرهللا وعن رسوله بمثل هذا، وَفْرُض الوقت 

 المؤذن يؤذن للظُّهر، هل يجيب ذلك؟: لو سمع مقدمال
هو ُمرخٌَّص له أن يتخلف عن صالة الجمعة فال تلزمه اإلجابة، وهذا فُيؤذن للجمعة،  المؤذن

هل تسمع النداء، قال: نعم، قال: أجب ال »: -عليه الصالة والسالم-مخصوص من عموم قوله 
 هو مرخص له في ذلك. ف، [356]مسلم: «أجد لك رخصة

لث: هل للصلوات اآلتية دعاء استفتاح: )صالة العيد، وصالة االستسقاء، وصالة سؤاله الثا
صفتها  ألن  لها استفتاح ويكون بعد التكبيرات، وصالة االستسقاء كذلك؛  صالة العيد: الجنائز(؟

صفة صالة العيد، وأما صالة الجنائز فمبناها على التخفيف واإلسراع في الجنازة فال استفتاح 
 في قراءة الفاتحة. لها، َيشرع

 
 .12/4/2441الحلقة الثالثة والثالثون، برنامج فتاوى نور على الدرب،  


