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ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG
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ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG



والخسوف الكسوف  5صالة 

الكسوف صالة 

:É¡Øjô©J •

الشمس  كسوف  عند  ُتشـرع  ركعتين  صالة  هي 

ال  بحيث  هذا  الكسوف  يقلَّ  أن  إال  بعًضا،  أو  كالًّ 

الحساب. أهل  إال  به  يشعر 

وكسـفت  سـواد،  إلى  ـر  التغيُّ لغـًة:  فالكسـوف 

ذهاب  وهو  شـعاعها،  وذهب  ت،  اسودَّ الشـمس: 

الغالب. وهو  بعًضا  أو  كالًّ  الشمس  ضوء 
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:É¡ªμM •

ى  وتؤدَّ ـدة،  مؤكَّ ُسـنَّة  أنها  على  العلمـاء  أجمـع 

الة،  بالصَّ مأمـور  كلِّ  حقِّ  في  ُتَسـنُّ  وهي  جماعـة، 

مسافًرا. ولو 

:É¡æe  áªμëdG •

تنشـيط  وفيها  لعبـاده؛  تعالـى  اهللا  تخويـف  هـي 

وليرى  لالعتبار،  وإيقاظها  بالغفلة،  اكنة  السَّ القلوب 

القيامة. يوم  سيجري  ما  نموذج  الناس 

:É¡t∏ëeh  É¡àbh •

إلى  رمح  قـدر  الشـمس  ارتفاع  من  وقتهـا  يبـدأ 

أو  الزوال  جـاء  فإن  الشـمس،  تنجِل  لم  ما  الـزوال 

باالنجالء  تفـوت  فهـي  ؛  ُتَصـلَّ لـم  بعـده  كسـفت 



والخسوف الكسوف  7صالة 

فـي  ـى  ُتَصلَّ أن  واَألولـى  والـزوال، 

فرض  مع  اجتمعت  وإن  المسـجد، 

مت. ُقدِّ وإال  فواته،  خيَف  إن  م  ُيَقدَّ

:É¡àØ°U •

وركوعان،  قيامـان  ركعة  كلِّ  فـي  ركعتـان،  هـي 

النبـيَّ !  ألنَّ  إقامـة؛  وال  أذان  بغيـر  ى  تـؤدَّ وهـي 

غيـر  مـن  وألنهـا  إقامـة؛  وال  أذان  بغيـر  هـا  صالَّ

النوافل. سائر  فأشبهت  الخمس،  الصلوات 

يكبِّر اإلمام لإلحرام، ثم يقرأ بأمِّ القرآن ثم السورة.

:É¡JÉHhóæe •

ـ ١ صحنه   في  ُصلِّيت  وإن  بالمسجد،  صالتها 

بأس. فال  المصلَّى  أو 
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ـ ٢ المشهور.  على  فيها  اإلسرار 

ـ ٣ والسـجود   الركوع  وتطويل  القراءة  تطويـل 

إال لخوف خروج الوقت، أو ضرر التطويل 

المأموم. على 

ـ ٤ بعدها.  وعظ  وإلقاء  جماعة  صالُتها 

*  *  *



والخسوف الكسوف  9صالة 

الخسوف صالة 

:É¡Øjô©J •

إذا  بمعنى  القمـر،  خسـف  إذا  ُتَصلَّى  صالة  هي 

ا. جدًّ يقل  أن  إالَّ  بعًضا  أو  كالًّ  القمر  ضوء  ذهب 

المكان  خسف  يقال:  النقصان،  لغًة:  فالخسـوف 

األرض. في  ذهب  إذا  خسوًفا،  يخسف 

:É¡ªμM •

الة. الصَّ عليه  تجب  من  كلِّ  حقِّ  في  مندوبة 
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:É¡àbh •

ليًال،  يكون  القمـر  خسـوف  ألنَّ  كله،  الليل  وقتهـا 

الفجر. يطلع  أو  يغيب  أو  ينجلي  حتَّى  تكرارها  وُيندب 

:É¡àØ°U •

وليسـت  النوافل،  كسـائر  جهـًرا  ركعتـان  وهـي 

بل  الجماعـة  فيهـا  ُتنـدب  وال  الكسـوف،  كصـالة 

أو  تنجلي  حتَّـى  بيوتهم  في  ُفـرادى  الناس  يهـا  يصلِّ

الفجر. يطلع  أو  األفق  يغيب 
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:º`«`≤`dG •
ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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 á```Ä````«````Ñ``dG IQGOEG á``°SÉ``«°S   •
:á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh áë°üdGh

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *




