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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مختصر البيان
 الفتيان وصالةطهارة في 

 
وعلى  ، والصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق الوعد األمني ، احلمد هلل رب العاملني 

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك  هم بإحسان إىل يوم الدين،آله وصحبه والتابعني، ومن تبع
أرنا اللهم  ، اللهم علما  وزدنا  ، وانفعنا مبا علمتنا ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، أنت العليم احلكيم

واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون  ، وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطال   ، قنا اتباعهوارز احلق حقا  
 ، اللهم آمني، مث أما بعد؛وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني ، أحسنه

إن من أهم األحكام الفقهية اليت ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن حييط هبا علما  أحكام  
بُّ ﴿املتطهرين، فقال سبحانه: اهلل سبحانه وتعاىل امتدح الطهارة، فألمهيتها الكبرية  ِإنَّ اللََّه حيِح

ِفيِه ﴿: فقالعلى أهل مسجد قباء جل وعال وأثىن  (.22)البقرة: ﴾بُّ اُلمحَتَطهِررِينَ الت َّوَّاِبنَي َوحيحِ 
بُّ اُلمحطَّهِررِينَ  بُّوَن َأن يَ َتَطهَّرحوُا َواللَّهح حيِح إن ما يبني أمهية الطهارة وكذلك  (.801)التوبة: ﴾رَِجاٌل حيِح

 الطهور شطر اإلميان" : قال النيب  فعن أيب مالك األشعري، وصف النيب هلا بأهنا نصف اإلميان
 )رواه مسلم(." 

ال يقل أمهية عن العلم بأحكام الطهارة، فالصالة ركن من أركان  الصالةوالعلم بأحكام 
لصالته:  ءللمسي اإلسالم، واخللل يف أركاهنا يبطلها وجيعلها كأن مل تكن، فقد قال النيب 

  .)متفق عليه("ارجع فصل فإنك مل تصل" 
أعد هذه املادة كان ألحكام الطهارة والصالة من األمهية الكبرية وجدت من اخلري أن   ملاو 

وطلبة  جدافقهية على فتيان املس اتقى يف دور لُ الفقهية املختصرة يف أحكام الطهارة والصالة لت ح 
 (،مختصر البيان في طهارة وصالة الفتيان، وأمسيت هذه املادة: )مراكز حتفيظ القرآن الكرمي

يف ميزان حسناتنا  هذا العمل املتواضعاإلخالص يف القول والعمل، وأن جيعله   ال  اهللسائ
 نتفع به بإذن اهلل تعاىل.، وأن يكون علما  يح وحسنات مشاخينا

 على النحو التايل:هذه املادة إىل بابني وسنتوىل تقسيم  
 الباب األول: مختصر أحكام الطهارة.

 كام الصالة.الباب الثاني: مختصر أح
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 الباب األول
 مختصر أحكام الطهارة

 
 الطهارة وأهميتها وحكمها:تعريف : الفصل األول

 تعريف الطهارة: :أولا 
، أو كالبول والغائط  النظافة والنزاهة عن األقذار واألوساخ، سواء كانت حسِرية الطهارة لغة: -8

 كالذنوب واملعاصي.  معنوية
 .زوال اخلبثث و ارتفاع احلدَ  الطهارة شرعاا: -2

. واحلدث هو شيء معنوي غري حمسوس يقوم بالبدن متتنع معه الصالة وحنوها واحلدث:
  .أو البول أو الغائط خروج الرِريحكاحلَدث األصغر: وهو ما جيب به الوضوء   -8: نوعان

  .كاجلنابة وهو ما جيب به الغحسل احلَدث األكرب: -2 
البول أو ك،  مكان الصالةالبدن أو  وأ ة اليت قد تصيب الّلباس: هو النجاسة املاديأما اخلبث

 .أو دم احليض وغري ذلكالغائط 
 

 ثانياا: أهمية الطهارة:
 :ألمور كثرية، نذكر منهاومسلمة  تعد الطهارة من األمور املهمة جدا  لكل مسلم

 أيب هريرة عنُ . عند أكثر العلماء وغريها من العبادات كالطوافصالة الشرط لصحة الطهارة  -8
 )رواه البخاري(."  اَل ت حُقَبلح َصاَلةح َمُن َأُحَدَث َحَّتَّ يَ تَ َوضَّأ : "قَاَل: َرسحولح اللَِّه  قال:

روى البخاري يف سبب من أسباب التعذيب يف القرب:  التطهر من النجاساتالتقصري يف  -2
َاِئٍط : َمرَّ النَّيبُّ َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قَالَ  اُبنِ صحيحه من حديث   َصلَّى اللَّهح َعَلُيِه َوَسلََّم َِ

ى اللَّهح ، َفَسِمَع َصُوَت إُِنَسانَ نُيِ ي حَعذَّبَاِن يف ق حبحورمِِهَا، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّ طَاِن اُلَمِديَنِة أَُو َمكَّةَ ِمُن ِحي
بَاِن، "َعَلُيِه َوَسلََّم:  بَاِن يف َكِبريٍ  ي حَعذَّ ، ا ال َيُسَتُرح ِمُن بَ ُولِهِ ، َكاَن َأَحدحمهحَ : بَ َلىقَالَ  ، مثحَّ َوَما ي حَعذَّ

ويف  ".ال َيُستَ ُنزِهح َعُن اُلبَ ُوِل أَُو ِمُن اُلبَ ُولِ : "ويف رواية ملسلم" . …وََكاَن اآلَخرح مَيُِشي بِالنَِّميَمةِ 
وأما  " ه صحيح مسلم:يف شرح النووياإلمام قال ". ال َيُسَترُبِئح ِمُن بَ ُولِِه : " رواية للنسائي

 ، )يستُر( بتائني روايات:ال يستُر من بوله( فروى ثالث : )ول النيب صلى اهلل عليه وسلمق
: ال يتجنبه ومعناها ، ، وكلها صحيحةيستربئ( بالباء واهلمزةو) ، ( بالزاي واهلاءو)يستنزه

 ". ويتحرز منه
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وَّابِيَن َوُيِحبُّ ﴿نه: امتدح املتطهرين، فقال سبحاإن اهلل سبحانه وتعاىل  -3 ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الت َّ
رِينَ  ِفيِه رَِجاٌل ُيِحبُّوَن ﴿: فقالعلى أهل مسجد قباء جل وعال وأثىن  (.22)البقرة: ﴾اْلُمَتَطهِّ

رِينَ  ُروْا َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِّ  (.801)التوبة: ﴾َأن يَ َتَطهَّ
فعن أيب مالك األشعري  يب هلا بأهنا نصف اإلميان:إن من أهم ما يبني أمهية الطهارة وصف الن -4

 )رواه مسلم(."  الطهور شطر اإلميان" : قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
فاإلنسان جمبول على حب النظافة  ،اليت فطر اهلل تعاىل الناس عليهاالطهارة موافقة للفطرة  -5

 .ين الفطرةاإلسالم هو دواجلمال، والنفور من القذارة والنجاسة، فديننا 
سبب يف حصول كثري  والنجاسة القذارةو حتصِرن صاحبها من أمراض كثرية،  والنظافة الطهارة -6

  .من األمراض
 

رْ ﴿، قال تعاىل: واجبةطهارة ال حكم الطهارة:ثالثاا:  : تعاىلوقال  .(4)املدثر: ﴾َوثَِياَبَك َفَطهِّ
َرا بَ ْيِتَي ِللطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن  َأن﴿ ُجودِ َطهِّ ِع السُّ وأما الطهارة من احلدث  .(825)البقرة:  ﴾َوالرُّكَّ

هح ُعتح َرسحوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ مسِ عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: فتجب الستباحة الصالة، 
  .)رواه مسلم( " اَل ت حُقَبلح َصاَلٌة بَِغرُيِ طحهحورٍ  : "، يَ قحولَعَلُيِه َوَسلَّمَ 

 
 :آداب قضاء الحاجة: انيالفصل الث

وعند اخلروج يسأل  (.اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث) :أن يقول عند دخول اخلالء -8
 .ك(غفران) :فيقولاهلل املغفرة 

 ملكان قضاء احلاجة، واليمىن عند اخلروج. عند الدخول ليسرىالقدم ا تقدمي -2
 ة.أن يستُر عن أعني الناس عند قضاء احلاج -3
، تعاىل باللِرسان عند قضاء احلاجة، وِمن ذلك ترديدح األذان، وتشميت العاطسذكر اهلل  عدم -4

 ورد السالم.
 كخامت أو كتاب أو غريه.  إدخال ما فيه ذكر اهلل تعاىل إىل اخلالء عدم -5
 ضرورة.م أثناء قضاء احلاجة لغري الكال عدم -6
يف البنيان، وهذا مذهب  رحم استقبال الِقبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة يف الفضاء، وجيوزحي -7

 .مجهور الفقهاء
 .وذلك خشيَة أن تردَّ عليه الريح بولهاستقبال الرِريح بالبول،  عدم -1
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 كربك السباحة.البول يف املاء الراكد   عدم -9
وحتت الشَّجر املثمر، وغري ذلك من  ،قضاء احلاجة يف الطِرريق، وظلِر النَّاس النَّافع عدم -80

 واطن انتفاعهمأماكن جتمُّع النَّاس، أو م
 .وحنو ذلك البول يف الشَّقِر واجلححر عدم -88
 الذي ليس له منفذ. التغوُّط والتبوُّل يف املستَحمِر  عدم -82
 ل.وهو يبو مس الذكر باليد اليمىن عدم االستنجاء باليمني، و  عدم -83
 .كان قضاء احلاجةاملكث مب عدم إطالة -84
 .االعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء احلاجة -85
بعد الثالث َسب ما تدعو إليه  يكون غسل النجاسة أو مسحها ثالث مرات أو وترا  ن أ -86

 .حاجة التطهري
 

 الفصل الثالث: سنن الفطرة:
  عن النيب صلى اهلل عليه  رضي اهلل عنه، أيب هريرة من حديث صحيحه يف مسلمروى اإلمام

وتقليم األظافر ونتف اخلتان واالستحداد الفطرة مخس أو مخس من الفطرة: ل: " وسلم قا
  ." وقص الشارب اإلبط
 مسي استحدادا  )وهو الشعر الذي يكون على الفرج(، و  العانة شعر حلق(: االستحداد) ومعىن

 يف إزالته. -املوس– الستعمال احلديدة
  َِمن الِفطرة:  عشرٌ : " عن عائشَة رضي اهلل عنها قالت: قال رسولح اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم

شَّارب، وإعفاء اللِرحية، والسِرواك، واستنشاق املاء، وقصُّ األظفار، وَغُسل الرَباجم، قصُّ ال
قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إالَّ أن  .ونُتف اإِلُبط، وحُلق العانة، وانتقاص املاء

 ". املضمضةتكون 
 وننبه إلى المالحظات التالية:

جاز، وكان مؤدي ا ألصل السُّنة إالَّ أنَّ النَّتف  أزاله باحللق يسنُّ إزالة َشعر اإلُبط بالنَُّتف، فإنُ  -8
 .أوىل

يكره تُركح َشعر العانة وكذا تُركح نَ ُتِف اإلُبط، وقصِر الشَّارب، وتقليِم األظافر، أكثَر من أربعني  -2
 ا .يوم
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زالة ، وهو إاالستنجاء: " يف حديث أم املؤمنني عائشة رضى اهلل عنهاانتقاص املاءيقصد ب   "  -3
 .بعد قضاء احلاجةوالتطهر ما خيرج من السبيلني 

األصابع  عقد غسل :حديث أم املؤمنني عائشة رضى اهلل عنها" يف الرباجميقصد ب   "غسل  -4
 .ومفاصلها

 
 الفصل الرابع: الوضوء وأحكامه:

 .افةالوضوء لغة: الوحضوء من الَوضاءة، وهي: احلحسن، والَبهجة، والنَّظ: عريف الُوضوءأولا: ت
َعدُّ له

ح
 .والوحضوء بالضمِر: ِفعل الوحضوء، وبالَفُتح: املاء امل

 .التعبُّد هلل عزَّ وجلَّ بَغسل أعضاء خمصوصة، على صفٍة خمصوصة :الوحضوء اصطالح او 
 

 فضائل الوضوء: ثانياا:
 الوحضوء من الطهارة والطهارة شطر االميان. -8
 .الوحضوء مكفِرٌر للذُّنوب -2
 .بدأنه يرفع درجات الع -3
 الوحضوء عالمة أهل اإلميان يوم القيامة. -4
َحليِرها.الوحضوء من أسباب  -5  دخول اجلنَّة والتحلِري 
 

 الوضوء:صحة شروط اا: ثالث
إزالة  -5 .انقطاع ما يحنايف الوضوء من َدم حيٍض أو نِفاس -4. النية-3 العقل.-2. اإلسالم-8 

ن به حدٌث دائم -6 .ما مَينع وصول املاء إىل أعضاء الوحضوء
َ
كمن به سلس ريح   دخول الوقت مل

 .أن يكون الوضوء مباء َطهور -7. و سلس بول أو املستحاضةأ
 رابعاا: فروض الوضوء:

حتتها(، وإن   فإنَّه جيب َغسلح ظاهرها وباطنها )ما إن كانت خفيفة اللِرحيةأما ، َغسل الوجه -8
 .كانت كثيفة ، وَجب غُسل ظاهرها، وهذا باتِرفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

تيب -5 .َغُسل الرِرجلني -4 .َمُسح الرَّأس -3 .َغُسل اليدين إىل املُِرَفقنيِ  -2 املواالة،  -6. الُرَّ
املواالة: هي َغسل األعضاء على سبيل التعاقحب، َيث ال جيفُّ العضو األوَّل قبل الشُّروع يف و 

 .الثَّاين

 

http://www.dorar.net/enc/feqhia/254
http://www.dorar.net/enc/feqhia/260
http://www.dorar.net/enc/feqhia/262
http://www.dorar.net/enc/feqhia/262
http://www.dorar.net/enc/feqhia/264
http://www.dorar.net/enc/feqhia/264
http://www.dorar.net/enc/feqhia/266
http://www.dorar.net/enc/feqhia/266
http://www.dorar.net/enc/feqhia/269
http://www.dorar.net/enc/feqhia/269
http://www.dorar.net/enc/feqhia/271
http://www.dorar.net/enc/feqhia/273
http://www.dorar.net/enc/feqhia/298
http://www.dorar.net/enc/feqhia/300
http://www.dorar.net/enc/feqhia/300


8 

 

 
 :خامساا: سنن الوضوء

ضَمضة  -4 .ثالث ا )اليدين إىل الرسغني( َغسل الكفَّني -3 .السِرواك -2 .التَّسمية1-
َ
امل

إطالة  -6 .املبالغة يف املضمضة واالستنشاق لغري الصائم -5. واالستنشاق واالستنثار يف الوحضوء
للحية  التخليل -7 .واملقصود َغسل ما زاد عن الواجب يف أعضاء الوضوء: الغحرَّة والتحجيل

 -9 .)تقدمي اليمىن على اليسرى( التيامن -1 .مسح األذنني -1 .وأصابع اليدين والقدمني
االقتصاد يف  -88. واألذنني عند اجلمهورالرأس  يف مسح إال )أي ثالثا ( التثليث -80. الدلك

 وعدم اإلسراف. استعمال املاء
ما "قَاَل:  عُن عحَمر ُبِن اخَلطَّاِب رضي اللَّه َعُنهح عِن النَّيبِر : الدعاء بعد الفراغ من الوضوء -7 

َأْشهُد َأْن ل ِإله ِإلَّ اللَّه وْحَده ل َشريَك ِمُنكحُم ِمُن َأحٍد يتوضَّأح فَ يحُبِلغح أَو فَ يحُسِبغح الوحضحوَء مثحَّ قَاَل: 
ا عْبُدُه َورُسولُهلُه، و  دا "  ، ِإالَّ فحِتَحت َلهح أَُبوابح اجلنَِّة الثََّمانَِيةح يَُدخحلح ِمُن أَيِرها شاءَ َأْشهُد َأنَّ ُمحمَّ

رِينَ "وزاد الُرمذي: . )رواه مسلم) وَّابِيَن واْجعْلني ِمَن الُمَتَطهِّ )صححه " اللَُّهمَّ اْجعْلني من الت َّ
 األلباين(.

: قَاَل َرسحولح اللَِّه َصلَّى اللَّهح عن عثمان بن عفان قالَ (: بعد الوضوء )سنة الوضوءركعتني صالة  -1
َمُن تَ َوضََّأ حَنَُو وحضحوِئي َهَذا، مثحَّ َصلَّى رَُكَعتَ نُيِ اَل حيحَدِرثح ِفيِهَما نَ ُفَسهح غحِفَر َلهح َما تَ َقدََّم  : "َعَلُيِه َوَسلَّمَ 

 .ري()رواه البخا"  ِمُن َذنُِبه
 

 سادساا: ما يباح في الوضوء:
 الكالم أثناء الوضوء مباح لكن األوىل استحضار امتثال أمر اهلل تعاىل عند الوضوء. -8
 ي حَباح للمتوضِرئ االستعانة بغريه يف الوضوء. -2
 يحباح تنشيف األعضاء من بَ َلل ماء الوضوء. -3
 

 سابعاا: ما ل يشرع في الوضوء:
 ء الوضوء: وذلك ألنَّه ال أصل له.الدُّعاء عند كلِر عضو من أعضا -8
 َمُسح العحنق عند مجهور الفقهاء. -2
 

 

http://www.dorar.net/enc/feqhia/306
http://www.dorar.net/enc/feqhia/306
http://www.dorar.net/enc/feqhia/308
http://www.dorar.net/enc/feqhia/310
http://www.dorar.net/enc/feqhia/312
http://www.dorar.net/enc/feqhia/312
http://www.dorar.net/enc/feqhia/312
http://www.dorar.net/enc/feqhia/314
http://www.dorar.net/enc/feqhia/314
http://www.dorar.net/enc/feqhia/314
http://www.dorar.net/enc/feqhia/316
http://www.dorar.net/enc/feqhia/316
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 ثامناا: صفة الوضوء الكامل:
 لرفع احلدث.  بقلبه النية َيث ينوي الوضوء -8
 . ، فيقول: "بسم اهلل"التسمية قبل البدء بالوضوء -2
 غسل اليدين إىل الرسغني ثالث مرات.  -3
 املضمضة ثالث مرات.  -4
اق باليمىن واالستنثار باليسرى ثالث مرات. واالستنشاق يعين إدخال املاء إىل االستنش -5

 األنف أما االستنثار فهو إخراج املاء من األنف.
: جيوز فصل املضمضة عن االستنشاق أو وصلهما َيث يأخذ املاء بيمينه فيجعله يف مالحظة

 فيتمضمض ويستنشق ثالث مرات.  -من غرفة واحدة–فمه وأنفه 
غسل الوجه كله من منبت الشعر إىل أسف الذقن ومن شحمة األذن اليمىن إىل شحمة  -6

 األذن اليسرى ثالث مرات مع ختليل اللحية. 
 بالتشبيك بينهما.  أصابع اليدين غسل اليدين اليمىن مث اليسرى إىل املرفقني مع ختليل-7
 مسح الرأس مدبرا  ومقبال  مرة واحدة.  -1
 بإهباميه وميسح األذن ثقبا يف السبابتني يدخلف، رمها وباطنهما مرة واحدةمسح األذنني ظاه -9

 مباء جديد أو مباء مسح الرأس.  سمح األذننييأن  ، وجيوزظاهريهما
 مع ختليل أصابع القدمني بإصبع اخلنصر.  -اليمىن مث اليسرى– الكعبنيإىل غسل القدمني  -80
ا َأُشهدح أَ يقول بعد انتهاء الوضوء: "  -88 مَّد  ُن ال إِله ِإالَّ اللَّه وُحَده ال َشريَك لهح، وَأُشهدح َأنَّ حمح

َتَطهِررِينَ 
ح
 ." عُبدحهح َورسحولحه، اللَّهحمَّ اُجعُلين من الت َّوَّاِبنَي واُجعُلين ِمَن امل

 
 : نواقض الوضوء:تاسعاا 

أما ما  .وهأو دم وحن أو مذي أو ودي كل ما خيرج من السبيلني من بول أو غائط أو ريح -8
 على قول اجلمهور. كالدَّم، والَقيء، ال ينقض الوضوءَ خيرج من غري السبيلني  

 مسألة خروج الدم من البدن هل ينقض الوضوء؟ 
ال ينقض الوضوء، وإمنا ينتقض  -السبيلنيأي من غري – الراجح أن خروج الدم من البدن

الدم جنس يف قول مجاهري أهل الوضوء بالدم اخلارج من السبيلني )القبل أو الدبر(، لكن 
العلم، فمن خرج منه دم قبل الصالة وجبت عليه إزالته وتطهريه، أما إذا كان يف الصالة فإنه 

 .ج من الصالة وغسله إن كان كثريا  يكفيه مسحه إن كان قليال  ويتم صالته، وجيب اخلرو 
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 ي:دْ ي والوَ ذْ والمَ  فرق هنا بين المنيُّ وللعلم نُ  
ويعقب خروجه  دفقا عند اشتداد الشهوة،، خيرج ثخني أبيض مائل للصفرةاء هو م المني:

، وإذا يبس يكون إذا كان رطبا   رائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجنيو فتور يف اجلسم، 
 واملين يوجب الغسل.، رائحته كرائحة بياض البيض اجلاف

واملذي يوجب ، ن تدفقماء رقيق لزج شفاف ال لون له، خيرج عند الشهوة بدو  المذي:
 الوضوء.
والودي حكمه حكم البول يوجب ، خيرج بعد البول بال شهوة ماء أبيض ثخني الودي:
  الوضوء.

 النوم املستغرق. -2
 زوال العقل باجلنون أو اإلغماء أو السُّكر. -3
 .مسُّ الذََّكر باليد ينقحض الوضوء، وهو مذهب مجهور الفقهاء -4
 ة.الرد -5

 
 حكم الشك في الوضوء:

 اليقني ال ف ذا توضَّأ مثَّ شكَّ يف احلَدث، فإنَّه ال يلزمه الوضوء، وهذا مذهب مجهور الفقهاء،إ
؛ فَمن تيقَّن الطَّهارة، وشكَّ يف احلَدث، بىَن على اليقني  . يزول بالشكِر

 إذا أحدث املتوضِرئ، متيقِرن ا من ذلك، مث شكَّ يف الوضوء بعده، فإنَّه ال يحعدُّ متوضِرئ ا. 
 

 فصل الخامس: الغسل وأحكامه:ال
والغحسل شرع ا: إفاضة املاء الطهور  .لغة: سيالن املاء على الشيء الغسل: الُغْسلأولا: تعريف 

 ص.على مجيع البدن على وجه خمصو 
 موجبات الغسل: ثانياا:

 اجلماع حَّت من غري إنزال. -8
 شرعا (. سواء  جبماع أو احتالم أو استمناء )واالستمناء حرام خروج املين  -2

 اإلشارة إىل ما يلي: من اجلدير بالذكر
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 يشعرن النائم قد حيتلم وال أل؛ وإن مل حيس بالشهوة الغسلحال النوم يوجب خروج املين  -أ
اليقظة فيوجب الغسل إن كان بشهوة، أما إذا نزل املين بدون حال خروج املين أما  .بنفسه

 جلمهور خالفا  للشافعية.فال يوجب الغسل على قول ا برد شهوة ملرض أو تعب أو
( يرى النائم كأنه يباشر أو جيامع، فإذا استيقظ ورأى املاء )املين الحتالم هو أنا -ب

 .مل ير شيئا فال شيء عليه يف ثيابه فيجب عليه الغسل، وإذا
 انقطاع دم احلائض أو النفساء. -3
 املوت إال الشهداء ال يحغسلون. -4

 ثالثاا: فرائض الغسل:
 النية. -8
 .إىل مجيع البدن إيصال املاء -2

 رابعاا: سنن الغسل:
قبل  الوضوء -4 .إزالة ما عليه من أذىالفرج بغسل  -3 .َغسل اليدين ثالث ا -2التسمية.  -8

مث يفيض املاء  ، أيالتيامحن يف الغحسل -7ختليل الشعر.  -6 .احلثو على الرأس ثالثا   -5 الغسل.
ن يغسل العضو قبل يف الغسل، أي أ املواالة -1 .بالشق األمين مث األيسر على سائر البدن بادئا  

دلك الَبدن باملاء يف الغحسل؛ وذلك حَّت يحتيَ قَّن من وصول املاء إىل مجيع  -9 .جفاف الذي قبله
 . البدن

 خامساا: صفة الغسل الكامل:
 لرفع احلدث. الغسل بقلبهينوي النية َيث  -8
 . ، فيقول: "بسم اهلل"التسمية -2
 .ا  ثالث َغسل اليدين -3
 .بشماله إزالة ما عليه من أذىغسل الفرج و  -4
 .وحنوه بالصابون وينظفهما -فرجه غسل بعد– هييد يغسل -5
وله تأخري غسل رجليه إىل أن هناية  ، فيتوضأ املسلم وضوء  كامال  كالوضوء للصالةالوضوء،  -6

 الغسل.
املاء إىل  ليصل ، احلثو على الرأس ثالثا ، أي يفيض املاء على رأسه ثالثا  مع ختليل الشعر -7

 أصوله.
 ، أي مث يفيض املاء على سائر البدن بادئا  بالشق األمين مث األيسر.التيامحن يف الغحسل -1
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ويتعاهد دلك الَبدن باملاء يف الغحسل؛ وذلك حَّت يحتيَ قَّن من وصول املاء إىل مجيع البدن،  -9
ال يصلها املاء  اإلبطني وداخل األذنني والسرة وأصابع الرجلني وغريها من األماكن اليت قد

 مباشرة.
إال أنه يستحب دلك والنفاس يض طهارة من احلال فرق بني غسل اجلنابة وغسل ال مالحظة:

 ، ويستحب فيه أيضا  أشد من دلكه يف غسل اجلنابةوالنفاس يض طهارة من احلالالشعر يف غسل 
ضي اهلل عنها أَنَّ َأمُسَاَء رضي َعُن َعاِئَشَة ر ف. ، إزالة للرائحة الكريهةأن تتطيب املرأة يف موضع الدم

تَُأخحذح ِإُحَداكحنَّ َماَءَها "  :يِض فَ َقالَ اهلل عنها َسأََلُت النَّيبَّ َصلَّى اللَّهح َعَلُيِه َوَسلََّم َعُن غحُسِل اُلَمحِ 
ا، حَ َوِسُدرَتَ َها، فَ َتَطهَّرح فَ تحُحِسنح الطُّهحوَر، مثحَّ َتصحبُّ َعَلى رَُأِسَها فَ َتُدلحكحهح دَ  لحَغ شحؤحوَن ُلك ا َشِديد  َّتَّ تَ ب ُ

َها اُلَماءَ ، مثحَّ رَُأِسَها سََّكة  فَ َتَطهَّرح هِبَا، فَ َقاَلُت َأمُسَاءح  ، مثحَّ تَُأخحذح ِفُرَصة   َتصحبُّ َعَلي ُ ؟ : وََكُيَف َتَطهَّرح هِبَاممَح
َوَسأَلَُتهح َعُن . : تَ َتبَِّعنَي أَثَ َر الدَّمِ َكأَن ََّها ختحُِفي َذِلكَ َشةح  ! فَ َقاَلُت َعائِ فَ َقاَل: سحُبَحاَن اللَِّه! َتَطهَّرِيَن هِبَا

لحَغ غحُسِل اجُلََنابَِة، فَ َقاَل: تَُأخحذح َماء  فَ َتَطهَّرح فَ تحُحِسنح الطُّهحوَر، مثحَّ َتصحبُّ َعَلى رَُأِسَها فَ َتُدلحكحهح حَ  َّتَّ تَ ب ُ
َها  : نُِعَم النِرَساءح ِنَساءح اأُلَُنَصاِر، ملَُ َيكحُن مَيُنَ عحهحنَّ فَ َقاَلُت َعاِئَشةح . اُلَماءَ شحؤحوَن رَُأِسَها، مثحَّ تحِفيضح َعَلي ُ

ينِ   )رواه مسلم(."  احُلََياءح َأُن يَ تَ َفقَُّهَن يف الدِر
 الوضوء ؟مسألة: هل يجزئ الغسل عن 

 زئ ،واجبا  أي أن عن جنابة مثال  أو بعد طهر من حيض أو نفاسذا كان الغسل إ عن  فإنه جيح
ِدثما مل  الوضوء األوىل واألفضل و  مبس ذكره أو بناقض من نواقض الوضوء. أثناء الغسل حيح

 ل.يتوضأ مث يغتس أن
  ال إذا ، عن الوضوء فإنه ال جيزئأما إن كان الغسل مستحبا  كغسل اجلمعة أو العيدين وحنوه

عند  ومنها النية وكذا الُرتيب على الراجح أتى فيه بالوضوء املشروع املستويف جلميع فرائضه
 الفقهاء.

 :الجنباا: ما يحرم على سادس
 الصالة. -8
 الطواف بالبيت احلرام. -2
 املكث يف املسجد. -3
 مس املصحف. -4
 .للجنب الذّكر والّتسبيح والّدعاءيباح القرآن الكرمي، ولكن قراءة  -5
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، ؛ ألن مدهتما تطولالقرآن يف حرمة قراءة على اجلنباحلائض والنفساء ال تقاسان  مالحظة:
مس  من دونلكن آ القرآن و تقر  هلما أنففي حرماهنما من القرآن مشقة عظيمة، فلهذا 

 مذهب اإلمام مالك ورواية عن محد اختارها شيخ االسالم ابن تيمية. ، وذلك علىاملصحف
ازين، أو ، كأن متسه من وراء قفن املصحف جازت من وراء حائلإن دعت احلاجة إىل القراءة مو 

تقرأ بالنظر إليه من غري أن متسه، ال بأس متسكه عليها بنتها أو أختها الطاهرة و  ميسه هلا غريها
أفَّت به شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وهذا ما  ر،هبذا، ولكن مسها له ال جيوز حَّت تطه

 .دائمة، وعليه فتوى اللجنة الوابن عثيمني رمحهما اهلل تعاىلابن باز العالمتني و 
مسألة: علمنا أنه ل يجوز للجنب مس المصحف، فهل يجوز مس المصحف لغير 

 المتوضئ؟
 ال جيوز مسُّ املصحف من غري وضوء؛ وهذا باتِرفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة. 
  الصَّغري املميِرز جيوز له مسُّ املصحف للتعلُّم واحلفظ، ولو كان على غري طهارة على رأي

  مجهور الفقهاء.
  مراعاة من دون وضوء جيوز ملعلم القرآن أو ملتعلمه أن ميسا املصحف قال بعض أهل العلم

حيرم على "الشرح الصغري:  كتابه  رمحه اهلل يف املالكي ديرقال العالمة الدر ، حلاجتهما إىل ذلك
 
ح
حِدث– فكلَّ امل

ح
 ".أو متعلما   له، إال إذا كان معلما  مس املصحف ومح -يقصد امل

  قال ، وإُن كان األفضل له أن يتوضَّأجائزة دون أن ميسَّ املصحف رآن لغري املتوضئقراءة الق ،
ث، واألفضل حدِ أمجع املسلمون على جواز قراءة القرآن للمح  اإلمام النووي يف كتابه اجملموع: "

 ". يتطهر هلا هأن
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 الباب الثاني
 مختصر أحكام الصالة

 
 وحكمها:الفصل األول: تعريف الصالة وفضلها 

 وخمتتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبريي عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة ه: الصالة تعريفأولا: 
 :الصالة فضلثانياا: 

عماد الدين الذي ال يقوم إال آكد ركن من أركان اإلسالم بعد الشهادتني وهي الصالة هي  -8
 .به

 هن ما مل ترتكب الكبائر.الصلوات اخلمس ميحو اهلل هبمن اخلطايا، وهي كفارة ملا بين -2
َوِإُن  أَوََّل َما حيحَاَسبح بِِه اُلَعُبدح يَ ُوَم اُلِقَياَمِة ِمُن َعَمِلِه َصالتحهح، فَِإَذا َصَلَحُت فَ َقُد أَفُ َلَح َوَأجُنََح، -3

 .َفَسَدُت َخاَب َوَخِسرَ 
ذلك يف  رسولفبني المن األمهية مبكان أن نشري إىل فضل الصالة يف مجاعة يف املسجد،  -4

 )متفق عليه( ."َصالَةح اجلََُماَعة أُفَضلح ِمُن َصالَِة اُلَفذِر ِبَسُبٍع َوِعُشرِيَن َدَرَجة  "  :قوله
إن كانت صالة الصيب غري واجبة و  ،الصالة على املسلم البالغ العاقلجتب : الصالة وجوب: ثالثاا 

غ سبع سنني، ويضربه على تركها إذا بلغ عليه، إال أنه ينبغي لوليه أن يعلمه الصالة ويأمره هبا إذا بل
 .عشر سنني؛ حَّت يتمرن على الصالة ويلتزم هبا بعد البلوغ

الصالة فريضة من فرائض اإلسالم، وال جيوز ملسلم أن يقصر أو يفرط : الصالة حكم تركرابعاا: 
ومعىن  ،[4،5:املاعون] " الَِّذيَن هحُم َعُن َصالهِتُِم َساهحونَ ، فَ َوُيٌل لُِلمحَصلِرنيَ  قال تعاىل: "فيها، فقد 

العذاب الشديد، وقيل: إنه واد يف جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيحهم  الويل يف هذه اآلية
 نسأل اهلل العافية.

 ومن ترك الصالة جحودا  وإنكارا  فهو كافر مرتد بإمجاع املسلمني، يستتاب وإال يقتل لردته.
الفقهاء يف شأنه، منهم من قال أنه فاسق  ما من تركها عمدا  وتكاسال  من غري عذر، فقد اختلفأ

عاٍص مرتكب لكبرية وليس بكافر، ومنهم من قال أنه كافر خارج عن ملة اإلسالم، مستدلني 
 ،الكفرالشرك و بني الرجل وبني إن  : "رسول اهلل  مسعتَديث جابر بن عبد اهلل حيث قال: 

: " العهد وحديث بريدة بن احلصيب حيث قال: قال رسول اهلل  ،)رواه مسلم(الصالة " ترك 
 (رواه الُرمذي وقال حديث حسن صحيح) .الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر "
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 الثاني: أحكام مواقيت الصالة:الفصل 
 :مواقيت الصالة: أولا 

ِإنَّ أوقات حمددة البد أن تؤدى فيها، لقوله تعاىل: " وهلا  الصلوات املفروضة مخس يف اليوم والليلة،
 مواقيتكثريا  يف   أفصلوال أريد أن . [803:النساء] " ا  محُؤِمِننَي ِكَتاب ا مَُّوقحوتالصَّالَة َكاَنُت َعَلى الُ 

ها وزواهلا وغياهبا ... اخل، وإمنا أقول وبكل ربطها بالشمس من حيث طلوعالصالة من حيث 
أن وقت الظهر من أذان الظهر حَّت أذان العصر، ووقت العصر من أذان العصر حَّت أذان بساطة 

املغرب، ووقت املغرب من أذان املغرب حَّت أذان العشاء، أما وقت صالة العشاء فهو من أذان 
العشاء حَّت منتصف الليل على القول الراجح، ووقت صالة الفجر من طلوع الفجر الصادق 

 والبد من اإلشارة هنا إىل عدة أمور، وهي: َّت طلوع الشمس.)األذان الثاين( ح
تعجيل صالة العصر، فيكره تأخريها إىل ما بعد اصفرار الشمس إذا كان لغري عذر، يستحب  -8

تُِلَك َصاَلةح اُلمحَناِفِق، جَيُِلسح يَ ُرقحبح يقول: "  قال: مسعت رسول اهلل  بن مالك فعن أنس
 " ال  قَِلي ِإالَّ  ُت بَ نُيَ قَ ُرينَِ الشَُّيطَاِن قَاَم، فَ نَ َقَرَها أَُربَ ع ا، اَل يَُذكحرح اللََّه ِفيَهاالشَُّمَس، َحَّتَّ ِإَذا َكانَ 

)الذي تفوته صالة العصر، : قال: قال رسول اهلل   اهلل بن عمر عن عبدو . )رواه مسلم(
: " من ترك قال: قال  عن بريدةو  .أي فقد أهله وماله ،)متفق عليه(أهله وماله"  رَ تِ وح كأمنا 

 )رواه البخاري(صالة العصر فقد حبط عمله ". 
 عبد اهلل بن عمرو كما يف حديث ،على القول الراجح الليل منتصفوقت صالة العشاء  آخر -2

)رواه  وقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط".": : قال رسول اهلل بن العاص 
 مسلم(

ر بطلوع الشمس، ومن صالها بعد هذا الوقت بغري عذر قوال  واحدا  ينتهي وقت صالة الفج -3
 فهو آمث مقصر.

 :األوقات المنهي عن الصالة فيها: ثانياا 
 .من بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس .8
 .ي بعد طلوعها ما يقارب ربع ساعةعند طلوعها حَّت ترتفع قيد رمح أي ميض .2
أي قبل أذان الظهر   تزول،الظهرية أي قبيل زواهلا حَّتعند قيامها يف وسط السماء وقت  .3

 ويستثىن من ذلك التطوع يوم اجلمعة. ،ساعة بعشر دقائق أو ربع
 .لغروبيف ا بعد صالة العصر إىل شروع الشمس من .4
 يف الغروب حَّت يستكمل غروهبا. الشمس رعتش إذا .5

 



06 

 

 الفصل الثالث: شروط الصالة:
 شروط وجوب الصالة: :أولا 

 كالطهارة من احليض والنفاس(.اخللو من املوانع ) -4العقل.  -3البلوغ.  -2اإلسالم.  -8
 :الصالة صحة شروط: ثانياا  

 دخول الوقت. -8
 .من اخلبث لبدن والثوب واملكانمن احلدثني األكرب واألصغر وطهارة االطهارة  -2
 سُر العورة. -3
 استقبال القبلة مع القدرة.-4

 الفصل الرابع: أركان الصالة وسننها:
 أركان الصالة:: أولا 

 وهذه األركان جيب اإلتيان هبا يف الصالة، وهي:
للقادر عليه.  القيام يف الفرض -2النية من شروط صحة الصالة.  اعترب، وهناك من النية -8
ويستثىن من ذلك املأموم املسبوق الذي أدرك ، راءة الفاحتة يف كل ركعةق -4 .برية اإلحرامتك -3

عند لقراءة الفاحتة، وكذلك املأموم يف الصالة اجلهرية اإلمام يف الركوع أو مل جيد وقتا  يف قيامه 
القيام من  -6 .والطمأنينة فيه الركوع -5 .لكن لو قرأها كان أفضل وأحوطبعض أهل العلم 

 .والطمأنينة فيه اجللوس بني السجدتني -1. والطمأنينة فيه السجود -7. والطمأنينة فيه الركوع
التَِّحيَّاتح لِلَِّه َوالصََّلَواتح )، وأصح صيغه: التشهد األخري -80. اجللوس للتشهد األخري -9

َنا َوَعَلى ِعَبا ، السَّاَلمح َعَلُيَك أَي َُّها النَّيبُّ َوَرمُحَةح اللَِّه َوبَ رََكاتحهح، السَّاَلمح َعَلي ُ  ِد اللَِّه الصَّاحِلِنَي،َوالطَّيِرَباتح
ا َعُبدحهح َوَرسحولحهح َأُشَهدح أَُن اَل إَِلَه ِإالَّ اللَّهح وَ   (.َأُشَهدح َأنَّ حمحَمَّد 

على مذهب  من أركان الصالة ، وهو ركنبعد التشهد األخري  الصالة على النيب -88
اللَّهحمَّ َصلِر َعَلى )قالوا أنه سنة، وأصح صيغه:  احلنفية واملالكيةالشافعية واملعتمد عند احلنابلة أما 

يٌد جمَِيٌد، اللَّهحمَّ بَارُِك َعَلى حمحَمٍَّد حمحَمٍَّد َوَعَلى آِل حمحَمَّ  ٍد، َكَما َصلَُّيَت َعَلى آِل إِبُ رَاِهيَم، إِنََّك محَِ
يٌد جمَِيدٌ  للَّهحمَّ َصلِر َعَلى حمحَمٍَّد َوَعَلى )اأو  (َوَعَلى آِل حمحَمٍَّد، َكَما بَارَُكَت َعَلى آِل إِبُ رَاِهيَم، إِنََّك محَِ

َوبَارُِك َعَلى حمحَمٍَّد َوَعَلى آِل حمحَمٍَّد َكَما  ،ا َصلَُّيَت َعَلى إِبُ رَاِهيَم َوَعَلى آِل إِبُ رَاِهيمَ آِل حمحَمٍَّد َكمَ 
يٌد جمَِيدٌ  (، وهناك صيغ أخرى لكن بَارَُكَت َعَلى إِبُ رَاِهيَم َوَعَلى آِل إِبُ رَاِهيَم يف اُلَعاَلِمنَي إِنََّك محَِ

 ترتيب األركان.  -83 .يمة األوىلالتسل -82تكتفي هبذا القدر. 
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 سنن الصالة:: ثانياا 
 .سنن الصالة قبل الدخول فيها: األذان واإلقامة -8
، وصيغة واجللوس له سنن الصالة بعد الدخول فيها مما يسجد لُركه للسهو: التشهد األول -2

 اليت سبق ذكرها. التشهد األول نفس صيغة التشهد األخري
 منها: كثرية ، وهيكها للسهوسنن الصالة اليت ال يسجد لُر  -3

 السنن القولية: -أ
  ،مدك، وتبارك امسكوأدعية االستفتاح كثرية، منها: )دعاء االستفتاح ، سبحانك اللهم َو

اي كما باعدت بني املشرق و )اللهم باعد بيين وبني خطايأ (،وتعاىل جدك، وال إله غريك
، اهلل اغسلين باملاء من الدنس كما يحنقى الثوب األبيض، اللهم نقين من خطاياي  واملغرب

 .والثلج والبَ َرد(
  أي: قول )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(التعوذ . 
 أي: قول )بسم اهلل الرمحن الرحيم(البسملة قبل قراءة الفاحتة ،. 
 أي قول: )ءامني(.التأمني عقب الفاحتة ، 
  ر الصلوات ما عدا صالة يف الصبح واجلمعة ويف األوليني من سائقراءة السورة بعد الفاحتة

 اجلنازة فال يحقرأ بعد الفاحتة.
 يف الصالةالرفع و  عند اخلفض تكبريات االنتقال. 
 يف موضعه واإلسراريف موضعه  اجلهر. 
  .التسبيح يف الركوع والسجود 
  :الرفع من الركوع، وقول ربنا لك  عندقول مسع اهلل ملن محده التسميع والتحميد، أي

 .احلمد عند االعتدال
 مبا يشاء، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الدعاء يف السجود. 
  اللَّهحمَّ اُغِفُر يل، َواُرمَحُيِن، َواُجب حُرين، َواُهِدين، )الدعاء بني السجدتني ب     )رب اغفر يل( أو

 (.َواُرزحُقيِن، َوَعاِفيِن، َواُرفَ ُعيِن 
  الصالة على النيب عند الشافعية، وهذا بعد التشهد األول. 
 بعد التشهد األخري وقبل التسليم. الدعاء 
 .التسليمة الثانية 
 .الذكر والدعاء بعد الصالة 
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 السنن الفعلية: -ب
 .اختاذ سُرة يف الصالة 
 وعند القيام من التشهد األوسط رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع والرفع منه. 
 يف الصالة حال القيام الشمالاليمني على  اليدين وضع. 
 .النظر إىل موضع السجود 
  حال القيام وعدم ضمهما.بني قدميه  تفرقة املصلي 
   عدم رفع الرأس أو و  ظهره فيه واستواءقبض ركبتيه بيديه مفرجيت األصابع يف ركوعه

 .خفضه ومباعدة العضدين عن اجلنبني
   نبيه، وبطنه جمافاة عضديه عن جمتكني املصلي جبهته وأنفه من األرض يف السجود، و

وضمهما إىل بعضهما  قدميه ونصبعن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بني ركبتيه، 
ورفع مرفقيه عن األرض،  حذو منكبيه مبسوطة  مضمومَة األصابع كفيهووضع   ،البعض

 واستقبال القبلة بأصابع الكفني والقدمني.
 .إطالة اجللوس بني السجدتني 
  يف الصالة الثالثية أو الرباعية إال اجللسة األخرية اتاالفُراش يف مجيع اجللسجلسة، 

قدمه اليمىن قائمة على أطراف األصابع ويفرش رجله اليسرى وجيلس املصلي ينصب ف
 .عليها

   قدمه املصلي  فينصب، يف الصالة الثالثية أو الرباعية التورك يف اجللسة األخريةجلسة
 .، وجيلس على مقعدتهويدخل قدمه اليسرى حتت ساقه اليمىناليمىن 

  الركعة األوىل من كل صالة، جلسة االسُراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية يف
 وبعد السجدة الثانية يف الركعة الثالثة إن كانت الصالة رباعية.

  يبسط اليسرى ويقبض اليمىن إال يف التشهد، و وضع اليدين على الفخذين يف اجللوس
 .يرمي بصره إليهاو  فإنه يشري هبا السبابة

 عند الثانية. ا  عند التسليمة األوىل ويسار  ا  االلتفات ميين 
 :الصحيحة صفة الصالة الفصل الخامس:

 .ينوي الصالة اليت يريد أن يصليها بقلبه دون حاجة للتلفظ باللسانيستقبل املصلي القبلة و  -8
إىل حذو  هبما القبلة مضموميت األصابع مستقبال   يكرب املصلي تكبرية اإلحرام، ويرفع يديه -2

 أو أذنيه. )أي كتفيه( منكبيه
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 .يقبض يده اليسرى بيده اليمىن ويضعهما على صدره -3
 .ينظر إىل موضع سجوده  -4
مدك، وتبارك امسكوأدعية االستفتاح كثرية، منها: )، يقرأ دعاء االستفتاح -5 ، سبحانك اللهم َو

اي كما باعدت بني وبني خطايو يقول: )اللهم باعد بيين أ (،وتعاىل جدك، وال إله غريك
، اهلل اغسلين كما يحنقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم نقين من خطاياي  املشرق واملغرب

  .باملاء والثلج والبَ َرد(
أي يقول: )بسم اهلل الرمحن ، مث يبسمل يستعيذ، أي يقول: )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( -6

يقرأ بعدها قراءة السورة بعد الفاحتة يف الصبح واجلمعة ، و الرحيم(. مث يقرأ الفاحتة يف كل ركعة
 ويف األوليني من سائر الصلوات ما عدا صالة اجلنازة فال يحقرأ بعد الفاحتة.

أو إىل حذو أذنيه، وجيب أن  )أي كتفيه( يركع قائال : )اهلل أكرب(، رافعا  يديه إىل حذو منكبيه -7
ميكِرن يديه من ركبتيه كأنه قابض ، و ء الستقرحَّت لو صبَّ عليه املا يسوى ظهره يف الركوع

 ، وينظر موضع سجوده.جيايف وينحي مرفقيه عن جنبيهو يفرج بني أصابعه و  عليهما
: )سبحانك ركوعهويسن أن يقول يف ثالث مرات.  (يقول يف ركوعه )سبحان ريب العظيمو 

مدك  (.ة والروح، أو يقول: )سبوح قدوس رب املالئك(، اللهم اغفر يلاللهم ربنا َو
كما سبق عند تكبرية ويحَسن أن يرفع يديه  ، (مسع اهلل ملن محدهيرفع رأسه من الركوع قائال : ) -1

مل َترِد يف )والشكر( زيادة كلمة (، و ربنا لك احلمدئما  )مث يقول بعد أن يستوي قا م،اإلحرا
 ة، واألوىل تركها.السُّن

، كما فعل يف القيام األول هذا القيام ى اليسرى على صدره يفن يضع يده اليمىن علأ وجيوز
 .ن يرسلهما على جنبهأ ، وجيوزقبل الركوع

 وال يرفع يديه عند قول مسع اهلل ملن محده كما يرفع يديه عند الدعاء.
وجيوز أن يقدم يديه قبل  ويقدم ركبتيه قبل يديه عند سجوده، يسجد قائال : )اهلل أكرب( -9

سبعة أعضاء: رجليه، وركبتيه، ويديه، وجبهته مع  جيب أن يسجد املصلي علىو الركبتني. 
، وجيعل املصلي يف حال األنف، وال جيوز أن يرفع أي عضو منها عن األرض أثناء سجوده

السجود كفيه حذو منكبيه أو حذو أذنيه مضمومة األصابع موجهة رؤوسها للقبلة، وقيل 
 يضع وجهه بني كفيه.

ألنه صلى اهلل عليه وسلم كان يسجد حَّت ، نبيهالسجود أن يحبعد عضديه عن ج يحَسن يفو 
ويحَسن يف السجود أن يحبعد بطنه عن يحرى بياض إبطيه، إال إذا كان ذلك يؤذي من جبانبه. 
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، أي ال يضمهما إىل بعض، وأما القدمان فإنه ويحَسن يف السجود أن يفرق ركبتيه. فخذيه
يتكئ املصلي بيديه على األرض أن  ، ويستقبل القبلة بأصابع القدمني. ويكرهيلصقهما ببعض

 فيكون كانبساط الكلب.  يف سجوده
: )سبحانك سجودهويسن أن يقول يف ثالث مرات.  (األعلى)سبحان ريب  سجودهيقول يف و 

مدك  (.، أو يقول: )سبوح قدوس رب املالئكة والروح(، اللهم اغفر يلاللهم ربنا َو
لس بني السجدتني مفُرشا  رجله اليسرى ناصبا  جييسن أن يرفع رأسه قائال : )اهلل أكرب(، و  -80

ثالثا . ويسن أن يقول: يقول وهو جالس بني السجدتني: )رب اغفر يل( و  .رجله اليمىن
 (.اللَّهحمَّ اُغِفُر يل، َواُرمَحُيِن، َواُجب حُرين، َواُهِدين، َواُرزحُقيِن، َوَعاِفيِن، َواُرفَ ُعيِن )
وله أن يضع يده اليمىن ، ، وأطراف أصابعه عند ركبتيهذيهذه اجللسة على فخيضع يديه يف هو 

، وجيلس جلسة االفُراش ىن ويده اليسرى على ركبته اليسرى كأنه قابض هلماعلى ركبته اليم
 .أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه )وسيلي بياهنا( أو االقعاء املسنون ويقصد به

، مث يقوم ليتم الركعة الثانية على حنو يسجد مرة أخرى ويفعل مثل يف فعل يف السجدة األوىل -88
 ما ذكرنا. 

)جلسة االفُراش( وتكون هذه اجللسة يف  يف هناية الركعة الثانية جيلس للتشهد األول مفُرشا   -82
مجيع اجللسات إال اجللسة األخرية يف الصالة الثالثية أو الرباعية، وهو أن جيلس على كعب 

 لى األرض.يسراه ويضع أطراف بطون أصابع اليمىن ع
لق اإلهبام مع الوسطى ويشري  بأن ن هيئة يده اليمىنوتكو  يقبض أصبعه اخلنصر والبنصر وحيح

يسرى فيقبض هبا على أما يده ال، يده اليمىن ويشري بالسبابة بالسبابة أو يقبض مجيع أصابع
  .، وله أن يبسطها على فخذه األيسر دون قبض الركبةركبته اليسرى

: )التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل عويقول يف هذا املوض
هلل وأشهد أن حممدا  عبده وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال إله إال ا

 (.ورسوله
جلس )جلسة التورك( فيفإنه جيلس يف التشهد األخري ثالثية أو رباعية إذا كانت الصالة  -83

 الرجل اليمىن، وخيرج يسراه من جهة ميينه.نصب وركه األيسر ويعلى املصلي 
وتكون هيئة يديه كما سبق يف التشهد األول، ويقول كما قال يف التشهد األول )التحيات 

)اللهم صلِر على حممد وعلى آل  :الصالة االبراهيمية ومن صيغها هلل... اخل(، مث يقول بعدها
وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممد وعلى آل كما صليت على إبراهيم   ،حممد

 



20 

 

اللهم صلى اهلل أو يقول: ) د(.حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جمي
عليه و سلم على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على 

راهيم يف العاملني إنك محيد جميد( م وعلى آل إبحممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهي
 وهناك صيغ أخرى للصالة اإلبراهيمية ولكن نكتفي هبذا القدر.

 :أدعية، ومنها وقبل التسليم يحَسن أن يقول بعد الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم -84
 شر ومن ،تومن فتنة احمليا واملما ،عذاب القربمن و  ،)اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم

نُ َيا َحَسَنة  َويف اآلِخرَِة َحَسَنة  َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ )و، فتنة املسيح الدجال( (، رَب ََّنا آتَِنا يف الدُّ
، وما َأُسرُفتح ُر يل ما َقدَّمتح وما َأخَُّرتح للَّهمَّ اغفِ و)ا ، وما أَنَت أَُعلمح ، وما َأُسَرُرتح وَما أُعَلُنتح

  ، أُنتَ بِِه ِمينِر 
ح
َؤخِررح امل

ح
مح، َوأُنَت امل مث يدعو مبا شاء، كقول )اللهم أعين على (، ، ال إله إالَّ أُنتَقدِر

 ، وقول )اللهم حاسبين حسابا  يسريا ( وغريها.ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(
الصحيح الثابت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التسليم ، و مث يسلم عن ميينه وعن يساره -85

 .الم عليكم ورمحة اهلل( عن ميينه ومشالههو قوله: )الس
 بعد السالم: التالية األذكارومن السنة قول  -86

ذا  ستغفر اهلل، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ياأ) -أ
  .اجلالل واإلكرام(

 له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ،)ال إله إال اهلل وحده ال شريك له -ب
 اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجَلد منك اجَلد(. 

 ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،)ال إله إال اهلل وحده ال شريك له -ت
ال إله إال اهلل  ،له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ،ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه

 ولو كره الكافرون(.  خملصني له الدين
 )اللهم أعىن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(. -ث
 )اللهم إين أسألك علما  نافعا  ورزقا  طيبا ، وعمال  متقبال ( )بعد السالم من صالة الفجر(. -ج
 )اللهم أجرين من النار( )بعد صالة الفجر واملغرب(. -ح
متام ، ويقول بعدها (ةمر  33 اهلل أكربمرة(، ) 33 احلمد هللمرة(، ) 33 )سبحان اهلل -خ

 )ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير(.  املائة:
 .)مرة واحدة( آية الكرسيقراءة  -د
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و} قل أعوذ برب  ،و} قل أعوذ برب الفلق { ،سورة } قل هو اهلل أحد {قراءة  -ذ
 بعد الصلوات األخرى(. )ثالث مرات بعد صاليت الفجر واملغرب، ومرة الناس {

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو على كل شيء ) -ر
 مرات(. 80)مرة بعد كل صالة إال الفجر واملغرب  (قدير

 
 السنن الرواتب والوتر: :السادسالفصل 

ىل وهبا يتحصل العبد على الصالة من خري ما يتقرب العبد به إىل اهلل تعا السنن الرواتب:أولا: 
عن أم حبيبة رضي اهلل عنها قالت: مسعت  الرفعة يف اجلنة، وصالة السنن جترب النقص يف الفرائض.

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة، بحىن له هبن بيتح 
)رواه ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم" قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ مسعتهن من رسو « يف اجلنة

 مسلم والُرمذي وأبو داود وابن ماجه(. 
 وعليه فإن السنن الرواتب وفق اجلدول التايل:

 
 عدد السنة البعدية الراتبة عدد السنة القبلية الراتبة الصالة
 - 2 الفجر
 2 4أو  2 الظهر
 - - العصر
 2 - املغرب
 2 - العشاء

 
 نن:مالحظات هامة في الس

: "ركعتا الفجر خري من  آكد السنن الرواتب ركتا الفجر، ومها سنة الفجر القبلية، لقوله -8
 )رواه مسلم(. الدنيا وما فيها" 

ّم َحِبيَبَة عن أح إن يف احملافظة على صالة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها أجر عظيم، ف -2
َحاَفَظ َعَلى أُرَبِع رََكَعاٍت قَ ُبَل الظُُّهِر، َوأُربٍَع  َمنُ ": ، قالت: قال َرسحولح اهلِل َرِضَي اهللح َعنها

ِمِذيُّ، َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن صحيح(. "بَ ُعَدَها، َحرََّمهح اللَّهح َعَلى النَّارِ   )رواه أبحو َداوحَد َوالُرِر
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ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة، لكن هناك حديث حسن يدلل على مشروعية صالة أربع  -3
قال: "رحم اهلل امرأ  صلى قبل  أن النيب  الة العصر، فعن ابن عمر ركعات قبل ص

 )رواه أمحد والُرمذي وحسنه األلباين(.العصر أربعا " 
هناك حديث يدلل على مشروعية صالة ركعتني بني األذان واإلقامة، فعن عبد اهلل بن محَغفٍَّل  -4

 قَاَل: قال َرسحول اهلِل ، َِصالٌَة، بَ نُيَ كحلِر أَذانَ نُيِ َصالٌَة، بَ نُيَ كل أذانني  : " بَ نُيَ كحلِر أَذانَ نُي
رَادح بِاأَلَذاننُيِ: األَذانح َواإلقَاَمةح.و  .)متفٌق َعَليِه(صالة، قال يف الثَّالِثِة: ِلَمُن َشاَء " 

ح
 امل

تني أن يصليها ركع مثال   راتبة الظهر القبليةك السنة الراتبة الرباعيةاألوىل ملن أراد أن يصلي  -5
 .ركعتني

 صالة الوتر:ثانياا: 
" إن اهلل وتر  :قال: قال النيب  صالة الوتر سنة مؤكدة عند اجلمهور، فعن أيب هريرة  -8

  )رواه البخاري ومسلم(.حيب الوتر " 
أمجع أهل العلماء على أن ما بني صالة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، وأداء صالة الوتر  -2

 له، لكن يستحب تعجيله أول الليل ملن ظن أنه ال يقوم آخر الليل.آخر الليل أفضل منه يف أو 
، وبني الشيخ ابن أدىن الكمال للوتر ثالث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خالف األوىل -3

عثيمني أن الوتر بثالث ركعات جائز على صفتني، كلتامها مشروعة، ومها: أن يصلي ركعتني 
صلي الثالث بتشهد واحد، غري أنه ال يشرع أن يصلي ويسلم مث يصلي الثالثة وحدها، أو ي

اَل تحوتِرحوا بَِثاَلٍث : " يف قوله عن ذلك فقد هنى النيبثالثا  بتشهدين وتسليم كصالة املغرب، 
 .رقطين(ا)رواه احلاكم والبيهقي والد"  تشبهحوا اُلَمُغِربَ 

  .الوترمن صلى الوتر مث أراد أن يصلي من الليل جاز له ذلك وال يعيد  -4
 يصلي ركعتني جالسا  بعد الوتر. كان النيب  -5
الضحى وترا  مشفوعا   يقضيه وقتإذا طلع الفجر ومل يوتر املسلم فاملشروع يف حقه أن  -6

فإذا كان من  وإن قضاه بعد الظهر ال بأس يف ذلك. وقضاء الوتر بالنهار يكون شفعا ، ،بركعة
من عادته أن يوتر خبمس جعلها ستا ، وذلك  عادته أنه يوتر بثالث جعلها أربعا ، وإن كان

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع : "حلديث عائشة رضي اهلل عنها
 )رواه مسلم(. ة"قيام الليل صلى من النهار ثنيت عشرة ركععن 
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 :ومبطالتها : مكروهات الصالةالفصل السابع
 أولا: مكروهات الصالة:

 .بثوبه أو ببدنه إال إذا دعت إليه احلاجة عبث املصلي -8
 رفع البصر إىل السماء. -2
 .االلِتَفاتح لغري حاجة -3
 .النظرح إىل ما يحلِهيِه عن الصالة -4
 .(التََّخصُّرح )وهو وضع اليد على اخلاصرة -5
ألنه يشبه فعل اجملوس عند عبادهتم النريان، وقيل: يشبه فعل اليهود أيضا ،  تغميض العينني: -6

 عن التشبه بالكفار. وقد هنينا 
 التمطي والتمغط يف الصالة، فهو عمل ينايف اخلشوع. -7
 كانبساط الكلب أو افُراش السبع.  يف السجود الذراعنيافُراش  -1
من  الثوبلبس  أو، لسدل إرسال الثوب حَّت يصيب االرضال، و والسد )التلثم( تغطية الفم -9

 .غري إدخال اليدين يف كمه
تحف بالثوب وال جيعل ليديه خمرجا ؛ ألن هذا مينع من كمال أن يل أي :الصَّمَّاءاشتمال  -80

ه: أن يشتمل بثوب ليس عليه غريه، مث يرفعه من أحد وقيل معنااإلتيان مبشروعات الصَّالة، 
 جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.

 .)ومنه تشمري األكمام( َكفُّ الشعر والثوب -88
 الة.ملن يصلي يف ف جهة القبلة أو عن اليمنيلبصاق يف ا -82
 .تشبيك األصابع -83
 .فرقعة األصابع -84
التطبيق يف الركوع: وهو جعل بطن الكف على بطن الكف األخرى ووضعهما بني الركبتني  -85

 والفخذين يف الركوع.
 .قراءة القرآن يف الركوع والسجود -86
 وضع اليد على األرض يف اجللوس يف الصالة إال لعذر. -87
 .ونصب الساقني ووضع اليدين على األرض()إلصاق اإلليتني باألرض ويعين  جلسة اإلقعاء: -81
 .بوضع اليد على الفمبإطباق الشفتني أو األسنان أو منعه من دون  التثاؤب يف الصالة -89
 .االشارة باليدين عند السالم -20
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 .الصالة َضرة الطعام -28
 ، واألخبثان مها: البول والغائط.خبثنيالصالة مع مدافعة األ -22
 .الصالة عند مغالبة النوم -23
 .مامان خاص من املسجد للصالة فيه غري اإلالتزام مك -24

 : مبطالت الصالة:ثانياا 
 .ما يَ ن ُقحضح الوضوءحدوث  -8
، وإذا انكشف منها جزء كبري فإذا انكشفت العورة عمدا ، بطلت الصالة: كشف العورة -2

 وطال الزمن بغري عمد بطلت الصالة.
 .ان عاملا  عامدا  بطلت صالتهفإن ك ،ألنه شحِرَط استقباهلا لصحة الصالة القبلة:استِرُدبار  -3
 .ا  الزِريادة يف األركان أو النقص منها عمد -4
 .تقدمي بعض األركان على ما قبلها -5
 تغيريها.َفُسخح النية أو  -6
 ر.ترك شرط من شروط الصالة أو ركن من أركاهنا بدون عذ -7
 .الصالةعمدا  لغري مصلحة الكالم  -1
 .العمل الكثري عمدا   -9

 .األكل والشرب عمدا   -80
 .عمدا   ة اإلماممسابق -88
الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها باإلمجاع، ألنه كالكالم بل أشد، وملا يف ذلك  -82

 .من االستخفاف والتالعب املنايف ملقصود الصالة
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