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1- ال�سالة
1430/5045 ديوي 252،2  

حقوق الطبع حمفوظة للموؤلف
اإال من اأراد طبعه لتوزيعه جمانًا، بدون حذف اأو اإ�سافة اأو تغيري 

و اأن يكتب على الغالف اخلارجي )وقف هلل تعاىل( 
وجزاه اهلل خرياً..

يوزع جماناً
)وقف هلل �شبحانه وتعاىل(.

اململكة العربية ال�سعودية ـ جدة.
الطبعة االأوىل

1430هـ.

1- إهداء

إىل إخواني املسلمني وأخواتي 

املسلمات وأخص منهم حديثي 

اإلسالم  أقدم لكم هذا الكتاب تقريبا 

لسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

يف خري أعمال املسلم يف عمود اإلسالم  

لتكون الصالة صحيحة  كما صالها 

نبينا وحبيبنا الرسول صلى اهلل 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

الذي أمرنا اهلل باتباعه وأوجب علينا 

طاعته وربط بها سعادتنا يف الدنيا 

واآلخرة.

واهلل املستعان ،،،



�شاحب املعايل والف�شيلة ال�شيخ/عبد اهلل بن �شليمان املنيع

ع�شو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�شعودية

3- المقدمة 2- تقديم
اإال  اإله  اأن ال  اأ�شكره واأ�شهد  اأحمده �شبحانه وتعاىل و     احلمد هلل رب العاملني 
اهلل وحده ال �شريك له واأ�شهد اأن حممداً عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم  . 
ر�شيت باهلل رباً وباالإ�شالم ديناً ومبحمد �شلى اهلل عليه و�شلم نبياً ور�شواًل. اللهم 

�شلي و�شلم على �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.  وبعد،
يف  وورد  تعاىل  اهلل  اإىل  املقربة  االأعمال  واأف�شل  االإ�شالم  عمود  ال�شالة  فاإن     

ف�شلها واملحافظة عليها اآيات كثرية من القراآن الكرمي:
پپ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعاىل:چ  اهلل  قال 
پ  پ  چ البقرة. وقال تعاىل: چ   ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            

ہ  ھ چ الن�شاء. 
ىى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   تعاىل:چ        وقال 

ائ   ائ  ەئەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ  العنكبوت.
وكان الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يعظم �شاأنها ويفزع اإليها عند ال�شدائد يتقرب 

بها اإىل اهلل تعاىل. قال تعاىل:چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         
ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی   جئ   چ  االأحزاب.

اإحدى  اأن رغبت بف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل  الكتاب     ومما دعاين لتاأليف هذا 
الكرمية  امل�شلمة  االأ�شر  اإحدى  التي تعمل عند  الفلبينية  العامالت من اجلن�شية 
يف االإ�شالم حيث مت تزويدها ببع�ض الكتب التي تعلمها االإ�شالم منذ و�شولها من 
بلدها وا�شتمر تزويدها بهذه الكتب والن�شرات ال�شغرية التي ت�شرح ذلك ملدة 19 
اأن اأح�شر  �شهراً وبعد وقت من القراءة والتمعن دخلت يف االإ�شالم. وطلبت مني 
لها بع�ض الكتب التي تعلم ال�شالة فبحثت يف املكتبات عن الكتب التي تعني بتعليم 
ي�شرح  مب�شطاً  كتابا  اأجد  ومل  )جتالوج(  اأوالفلبينية  االإجنليزية  باللغة  ال�شالة 
كيفية ال�شالة بلغة �شهلة ب�شيطة وخا�شة للم�شلمني اجلدد الذين اليعرفون اللغة 
اجلاليات  وتوعية  واالإر�شاد  للدعوة  التعاونية  املكاتب  باأحد  ات�شلت  ثم  العربية. 
وح�شلت على بع�ض الكتب التي تعلم االإ�شالم . ولكنني وجدت هذه الكتب ينق�شها 

بع�ض التفا�شيل التي يحتاج اإليها امل�شلم وخا�شة حديثي االإ�شالم.
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الذي  الكتاب  هذا  كتابة  على  العزم  عقدت  وهدايته،  وتوفيقه  اهلل  من  وبف�شل 
للب�شرية  نافعاً  اأن يكون  �شبحانه وتعاىل  االآن راجياً من اهلل  القاريء  بني يدي 
جمعاء واأن يكون �شبياًل للهداية اإىل الطريق امل�شتقيم طريق االإ�شالم وتوحيد 

اهلل �شبحانه وتعاىل و اإفراده بالعبادة.
    ولقد حر�شت كل احلر�ض يف كتابة هذا الكتاب على اتباع ال�شنة املطهرة ال�شحيحة 
اأمر به اهلل  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وهو الطريق االأقوم الذي  التي �شحت عن 
�شبحانه املوؤمنني وبينه لنا الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم. وهو الطريق الذي 
�شلكه ال�شلف ال�شالح من ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم والتابعني من بعدهم اأجمعني 
وكل هوؤالء متفقون على التم�شك بال�شنة املطهرة وترك كل �شيء يخالفها. لذا فاإن 
النبي �شلى اهلل عليه  اأركانها كما جاءت عن  و  ال�شالة  بتعليم  الكتاب قد عني  هذا 

و�شلم ورواها االأئمة االأثبات يف كتب االأحاديث امل�شهورة.
كما حر�شت كل احلر�ض علي اإجازة الكتاب من قبل علماء اأفا�شل من هيئة كبار 
اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل وم�شهود لهم  العلماء لهم مدة طويلة يف التعليم والدعوة 
وحمبة   ، امل�شلمني  ولعموم   ، االأمر  لوالة  والن�شح   ، واالإخال�ض   ، والتقوى  بالورع 
النا�ض ، والعطف عليهم ، وبخا�شة طالب العلم ليح�شل االطمئنان باأن كل ماورد يف 
الكتاب �شحيح وال يوجد به �شىء خمالف لل�شنة املطهرة وحتى يطمئن له امل�شلمني 
املنيع، ع�شو  �شليمان  ال�شيخ/عبد اهلل بن  املعايل والف�شيلة  بالذكر �شاحب  واأخ�ض 
ال�شيخ  املعايل والف�شيلة  ال�شعودية، و �شاحب  العربية  اململكة  العلماء يف  هيئة كبار 
الدكتور/عبد اهلل بن حممد املطلق، ع�شو هيئة كبار العلماء وع�شو اللجنة الدائمة 
لالإفتاء يف اململكة العربية ال�شعودية، و�شاحب ال�شعادة والف�شيلة ال�شيخ الدكتور/ 

حممد بن علي القري  جزاهم اهلل خرياً...  واهلل الهادي اإىل �شواء ال�شبيل.

اللهم اأ�شاألك يف هذا ال�شهر الف�شيل ، �شهر رم�شان املبارك ، اأن ينفع بهذا الكتاب 
واأن  طباعته  ويف  فيه  و�شارك  مراجعته  يف  �شاهم  من  وكل  ونا�شره  وقارئه  كاتبه 
يجعله خال�شاً لوجهك الكرمي بدون رياء وال �شمعة واأن يجعله �شدقة جارية لهم 
واأن يرزقنا جميعاً رفقة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف جنة الفردو�ض واأ�شاألك اللهم 
واالإميان  االإ�شالم  على  وتوفني  الدين  يوم  اإىل  ذريتي  وجلميع  يل  اخلامتة  ح�شن 

والتوحيد يا رب العاملني.

كتبه: الدكتور/فريد ح�شن حامد.  25 رم�شان 1429 املوافق 25 �شبتمرب 2008.

4- اإلسالم

تعريف عام باإلسالم

اإلسالم: هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والخلوص 
من الشرك وأهله.

     اإن اهلل �شبحانه وتعاىل بعث النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل جميع 
النا�ض يف االأر�ض من الرجال والن�شاء مهما كانت لغتهم ، يدعوهم اإىل:

1- توحيد اهلل واالإخال�ض له بالعبادة والتعظيم واإفراده بذلك.
2- ال�شهادة بر�شالة ر�شوله حممد واالإميان به عليه ال�شالة وال�شالم ومبا جاء به. 

3- االإميان بجميع االأنبياء واملر�شلني من قبله. 
4- االإميان بجميع املالئكة. 

5- االإميان بجميع الكتب املنزلة من ال�شماء.
6- االإميان باليوم االآخر ومافيه من البعث والن�شور واجلزاء واحل�شاب واجلنة والنار. 

7- االإميان بالقدر خريه و�شره، واإن اهلل قدر االأ�شياء خريها و�شرها مبعنى اأنه 
قدرها وكتبها قبل اأن تقع و�شاء وقوعها فما �شاء كان وما مل ي�شاأ مل يكن.

واأول ما دعا اإليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم هو اأمر النا�ض اأن ي�شهدوا اأن ال اإله 
اإال اهلل وحده ال �شريك له واأن حممداً عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم، وهو 
اإال اهلل واأن حممداً ر�شول اهلل  اإله  اأن ال  اأركان االإ�شالم �شهادة  الركن االأول من 

�شلى اهلل عليه و�شلم.
ويف ال�شحيحني عن ابن عمر ر�شي اهلل تعاىل عنهما عن النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم اأنه قال: ))بني االإ�شالم على خم�ض: �شهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممداً 

ر�شول اهلل، واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، و�شوم رم�شان، وحج البيت((،
ويف �شحيح م�شلم عن عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل تعاىل عنه اأن النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم اأتاه �شائل ي�شاأله يف �شورة رجل �شديد بيا�ض الثياب �شديد �شواد 

ال�شعر ال يرى عليه اأثر ال�شفر وال يعرفه من احلا�شرين اأحد، فقال: 



))يا حممد اأخربين عن االإ�شالم فقال: االإ�شالم: اأن ت�شهد اأن ال اإله اإال اهلل واأن 
حممداً ر�شول اهلل وتقيم ال�شالة وتوؤتي الزكاة وت�شوم رم�شان وحتج البيت اإن 
ا�شتطعت اإليه �شبياًل(( قال: �شدقت، قال ال�شحابة: فعجبنا له ي�شاأله وي�شدقه، 
ثم قال: اأخربين عن االإميان: قال له: ))االإميان اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه 
ور�شله واليوم االآخر وتوؤمن بالقدر خريه و�شره(( قال: �شدقت، قال: اأخربين 
يراك((  فاإنه  تراه  تكن  مل  فاإن  تراه  كاأنك  اهلل  تعبد  اأن   (( قال:  االإح�شان،  عن 
احلديث. ثم اأخربهم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن ال�شائل فقال: هذا جربيل 

اأتاكم ليعلمكم اأمر دينكم.
فاالإ�شالم مبني على خم�شة اأركان هي: 

1- �شهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممداً ر�شول اهلل. 
2- اإقام ال�شالة.   

3- اإيتاء الزكاة. 
4- �شوم رم�شان.   

5- حج بيت اهلل احلرام ملن ا�شتطاع اإليه �شبياًل.
واالإميان مبني على اأركان �شتة هي:

1- االإميان باهلل.  
2- االإميان باملالئكة. 

3- االإميان بكتب اهلل التي اأنزلها على ر�شله ومنها التوراة واالإجنيل والزبور والقراآن. 
اأولهم نوح  واآخرهم  اإىل عباده  اأر�شلهم اهلل  الر�شل الذين  4- االإميان بجميع 

حممد عليهم ال�شالة وال�شالم واإنه مامن اأمة اإال ولها ر�شول، كما قال تعاىل:
ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ 
ک           ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ک  ک  ک  گ  چ النحل.
ڇ        ڇ   ڇ    ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ   وعال:چ  جل  وقوله 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ فاطر.

املوت وما بعده من احل�شاب واجلزاء  البعث بعد  االآخر وهو  باليوم  االإميان   -5
واجلنة والنار و�شائر اأمور االآخرة.

6- االإميان بالقدر خريه و�شره واأن كل ما يقع من خري و�شر فهو بق�شاء اهلل وقدره.

توحيد اهلل بالعبادة : 
   و هو حتقيق معنى �شهادة اأن ال اإله اإال اهلل، وهذا هو الذي اأجمعت عليه جميع 
الر�شل عليهم ال�شالة وال�شالم،  دعوا اإىل عبادة اهلل وحده، باأن اهلل هو االإله احلق 
الواحد واأنه ال معبود بحق �شواه واأن ما يعبده النا�ض من اأ�شنام و اأحجار و اأنبياء 
و اأولياء واأ�شجار و مالئكة كله باطل ومناف لتوحيد اهلل فمن يعبد غري اهلل فهو 

چڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   م�شرك خالد خملد يف النار)والعياذ باهلل( كما قال تعاىل:
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ املائدة.  

و توحيد اهلل بالعبادة هو الذي دعت اإليه جميع الر�شل كما قال تعاىل: 
چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  
ک  ک  گ  چ النحل.  وقال كل ر�شول لقومه اعبدوا اهلل مالكم من اإله 

ے   وتعاىل:  چ  تبارك  به فقال  االإ�شراك  الر�شل من  غريه. وحذر اهلل جميع 
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  الزمر.       
فالبد من اإخال�ض العبادة هلل وحده ومنها الدعاء، فاإذا قلت للميت اأو لل�شجر 
اأو لل�شنم: اأغثني، ان�شرين، اأ�شف مري�شي.. اإىل غري ذلك فاإن هذا �شرك باهلل 
�شبحانه  وحده  هلل  فالعبادة  اهلل.  اإال  اإله  ال  االإخال�ض  لكلمة  مناق�ض  وجل  عز 

وتعاىل، قال تعاىل:چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ۓ  چ االإ�شراء. 
وقال تعاىل: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ الفاحتة. 
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 وقال تعاىل: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ البينة. 

 وقال تعاىل: چ ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   چ البقرة: 163. 
ڭ   ۓ   ۓ       ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   تعاىل:چ  وقال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   چ احلج.
و�شهادتا اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممداً ر�شول اهلل هي اأ�شل دين االإ�شالم، فال اإ�شالم 
و�شام  الزكاة  واأدى  االإن�شان  �شلى  فلو  وعقيدة،  وعماًل  قواًل  ال�شهادتني  بهاتني  اإال 
رم�شان وحج البيت احلرام ولكنه ال يوؤمن باأن اهلل هو الواحد امل�شتحق للعبادة دون 
غريه فاإنه يكون كافراً، وكذلك من قال اأعتقد اأن عبادة االأوثان واالأ�شنام جائزة، واأنه 
ـــ واأنه  اأو اجلن  اأو املالئكة  اأو غريهم من االأنبياء  ال مانع من عبادة بع�ض االأولياء 
اأن ي�شتغاث بهم وينذر لهم �شار م�شركا باهلل عز وجل واأ�شبح ممن قال اهلل  يجوز 

تعاىل فيهم،  چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  چ يو�شف. 
ڭ   ڭ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   چ  بقوله:  تعاىل  اهلل  خاطبهم  ممن  يكون  وقد 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉې  ې  ې     ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  الزمر. 
وعر�ض نف�شه لف�شاد عمله ال�شالح فاإن ال�شرك حمبط للعمل لقول اهلل �شبحانه 

وتعاىل:چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  چ  االأنعام.  
وقوله عز وجل: چ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  الزمر.
 ويجب حتذير جميع امل�شلمني وامل�شلمات من ال�شرك باهلل وهو اأكرب الكبائر.

وال�شرك نوعان:
النوع االأول: �شرك اأكرب وهو اأن يجعل هلل نداً ويعبد غري اهلل من �شنم اأو 
�شجر اأو �شم�ض اأو نار اأو نبي اأو �شيخ اأو ويل اأو ملك اأو غري ذلك وهذا هو ال�شرك 

چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   الذي ذكره اهلل �شبحانه وتعاىل ، قال تعاىل:
ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  چ  الن�شاء.  

وقال تعاىل:چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ  املائدة.
ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   �شبحانه:چ  وقال 

ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ  لقمان.

النوع الثاين: �شرك اأ�شغر ومنه الرياء وال�شمعة اإذا خالطت العمل ال�شالح 
اأكرب ومن ال�شرك االأ�شغر �شرك  اأ�شل العمل رياء و�شمعة فهو �شرك  اإذا كان  اأما 
االألفاظ كما يف قول بع�ض النا�ض. ما�شاء اهلل و�شئت ، وقولهم: لوال اهلل واأنت، ونحو 
ذلك. فقد روى االإمام اأحمد والطرباين والبيهقي عن حممود بن لبيد ر�شي اهلل 
عنه قال �شمعت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: )) اأن اأخوف ما اأخاف عليكم 
الرياء((. وغ�شب  قال:  ر�شول اهلل،  يا  االأ�شغر  ال�شرك  وما  قالوا  االأ�شغر  ال�شرك 

�شلى اهلل عليه و�شلم حني قال له رجل ما �شاء اهلل و�شئت فقال: 
)) اأجعلتني هلل نداً بل ما �شاء اهلل وحده (( رواه اأحمد والن�شائي وابن ماجه.

النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم آخر األنبياء والرسل:  
وال  نبي  بعده  لي�ض  االأنبياء  خامت  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممداً  اهلل  بعث 

ر�شول كما ٹ ٹ چ ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  وهو  االأحزاب.   چ  ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ  
اأمته �شلى  النا�ض  ال�شاعة وجميع  قيام  اإىل  بعثته  النا�ض جميعاً من  اإىل  ر�شول 
اهلل عليه و�شلم من العرب وغريهم من ذكورها واإناثها اأغنيائها وفقرائها البد 
اأن يوؤمنوا بهذا النبي ومبن قبله من االأنبياء والر�شل عليهم ال�شالة وال�شالم، 

ومن مل يوؤمن به فال اإ�شالم له وال دين له ، 

1011



ھ   ھ     ھ     ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    چ  ٹ   ٹ 
ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ االأعراف. 
فالبد من االإميان مبحمد �شلى اهلل عليه و�شلم واأنه ر�شول اهلل حقاً اإىل 
جميع النا�ض، فمن مل يوؤمن بر�شالته فلي�ض مب�شلم الأن يف الركن االأول من 
اأركان االإ�شالم �شهادة اأن حممداً ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. وتعني هذه 
اأخرب  فيما  وت�شديقه  اأمر  فيما  طاعته  هي  اأ�شا�شية:  اأموراً  اأربعة  ال�شهادة 

واجتناب ما نهى عنه وزجر واأن ال يعبد اهلل اإال مبا �شرع.
الر�شل  من  غريه  اأو  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممداً  الر�شول  كذب  من  وكل 
واالأنبياء عليهم ال�شالة وال�شالم، اأو �شك يف ر�شالته، فهو كافر وكذا من قال: 
اإنه للعرب دون غريهم من النا�ض، اأو قال: اإنه لي�ض خامت النبيني بل بعده 

نبي اأو اأكرث الأنه مكذب بالن�شو�ض القطعية الثابتة.  

إن الدين عند اهلل اإلسالم:
اعلم اأخي اأن الدين عند اهلل هو االإ�شالم وال دين غريه بل هو دين جميع الر�شل 

والدليل قول اهلل تعاىل:چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ اآل عمران. 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   وتعاىل:چ  �شبحانه  قوله  و 

ڃ  چ  چ  چ   چ اآل عمران.

وقال تعاىل عن اإبراهيم واإ�شماعيل قولهما: چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ البقرة.  

وقال عن موؤمني اأهل الكتاب من قولهم: ٹ ٹ چ ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   
ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    الق�س�ص.

وقد اأكمل اهلل دين االإ�شالم مبحمد �شلى اهلل عليه و�شلم، 

ٹ ٹ  چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌڎ چ املائدة: 3. واأوجب على جميع النا�ض طاعته واالإميان به. قال �شلى اهلل 
عليه و�شلم: ))والذي نف�شي بيده ال ي�شمع بي اأحد من هذه االأمة يهودي وال ن�شراين 
 ثم ميوت ومل يوؤمن بالذي اأر�شلت به اإال كان من اأهل النار(( اأخرجه م�شلم يف �شحيحه. 
ويف ال�شحيحني عن جابر بن عبد اهلل ر�شي اهلل عنهما قال: قال ر�شول اهلل �شلى 
عِب  اهلل عليه و�شلم  : »اأعطيت خم�شاً مل يعطهن اأحد من االأنبياء قبلي: ن�شرت بالرُّ
ا رجل من اأمتي اأدركته  م�شرية �شهر، وُجعلت يل االأر�ض كلها م�شجداً وطهوراً. فاأميُّ
ال�شالة فلي�شل، واأحلت يل الغنائم ومل حتل الأحد قبلي، واأعطيت ال�شفاعة، وكان 

النبي يبعث اإىل قومه خا�شة، وبعثت اإىل النا�ض عامة« متفق عليه.
وذلك  عامة«  النا�ض  اإىل  وبعثت  خا�شة،  قومه  اإىل  يبعث  النبي  »وكان  وقوله: 
لكمال �شريعته وعمومها و�شعتها، وا�شتمالها على ال�شالح املطلق، واأنها �شاحلة 
لكل زمان ومكان. وال يتم ال�شالح اإال بها. وقد اأ�ّش�شت للب�شر اأ�شواًل عظيمة، متى 

اعتربوها �شلحت لهم دنياهم كما �شلح لهم دينهم. 
ويدل على هذا املعنى من القراآن الكرمي قوله �شبحانه وتعاىل: 

ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   چۀ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    چ  ذلك:  بعد  �شبحانه  قال  ثم  �شباأ.  چ  ۓ    ۓ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  
ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  چ االأعراف. 
فالواجب على جميع النا�ض اأن يوؤمنوا باهلل ور�شوله، واأن يعبدوا اهلل وحده 
دون ما �شواه، واأن يتبعوا ر�شوله حممداً �شلى اهلل عليه و�شلم حتى املوت. وبذلك 

حت�شل لهم ال�شعادة والنجاة والفوز يف الدنيا واالآخرة. 
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شروط الطهارة:
   1- االإ�شالم.

   2- العقل.
   3- النية. 

   4- انقطاع املوجب من بول اأوغائط واإزالة اأثره باال�شتنجاء )الغ�شل باملاء الإزالة 
النجا�شه( اأو اال�شتجمار )ا�شتخدام احلجاره/الورق الإزالة النجا�شه( واال�شتنجاء 

اأف�شل من اال�شتجمار.
   5- اإباحه املاء وطهوريته.

   6- اإزالة ما مينع و�شول املاء اإىل الب�شرة.
   7- دخول الوقت على من حدثه دائم كامل�شتحا�شة ومن به �شل�ض البول. 

فروض الوضوء:
ويق�شد بذلك الفرو�ض التي يجب مراعاتها عند الو�شوء وهي �شتة:

   1- غ�شل الوجه بالكامل من منابت �شعر الراأ�ض املعتاد اإىل نهاية الذقن طواًل ومن 
االأذن اإىل االأذن عر�شاً، ومنه امل�شم�شة )غ�شل الفم( ، واال�شتن�شاق )غ�شل االأنف(.  

   2- غ�شل اليدين اإىل املرفقني.
   3- م�شح الراأ�ض كله من االأمام اإىل اخللف ومنه االأذنان.

   4- غ�شل الرجلني اإىل اأعلى الكعبني.
   5- الرتتيب بني االأع�شاء املغ�شولة وذلك باأن يغ�شل الوجه اأوال ثم اليدين ثم 

م�شح الراأ�ض ثم غ�شل الرجلني ، فال يجوز اأن يقدم غ�شل ع�شو على اآخر.
   6- املواالة: وهي عدم ترك ع�شو من االأع�شاء يجف من املاء قبل البدء يف غ�شل  
الع�شو الذي يليه واملراد فيها اأن يتو�شاأ االإن�شان يف وقت واحد بدون فا�شل زمن 
بني اأع�شاء الو�شوء اأي ال يجوز اأن يبداأ بغ�شل ع�شو ثم يقوم بعمل اآخر ملدة من 
الزمن ويعود لتكملة الو�شوء وخا�شة اإذا جف الع�شو املغ�شول ، فالفا�شل الزمني 

يجب اأن يكون ق�شرياً بحيث ال ميكن للع�شو املغ�شول اأن يجف.
     وامل�شروع اأن يبداأ االإن�شان الو�شوء بالت�شمية بقوله: )ب�شم اهلل( و�شفة الو�شوء 
اأعاله هو الواجب عمله اأما ما زاد عن ذلك فهو م�شتحب وفيه زيادة االأجر ومن 

تركه فال حرج )و�شوف نقوم ب�شرح الو�شوء بالتف�شيل فيما بعد(.
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5- الطهارة
الطهارة �شرط من �شروط ال�شالة وهي الطهارة من اخلبث والطهارة من احلدث.

1- الطهارة من اخلبث: هي اإزالة النجا�شة كالبول والغائط باملاء الطاهر من 
ج�شم امل�شلي وثوبه.

2- الطهارة من احلدث ، واحلدث نوعني. 
1- حدث اأ�شغر )بول اأو غائط اأو ريح( ويرفع بالو�شوء اأوالتيمم.

2- حدث اأكرب )اجلنابة واحلي�ض والنفا�ض( ويرفع باالغت�شال باملاء. 

5-1: الوضوء:
الو�شوء نوع من اأنواع الطهارة و�شرط من �شروط �شحة ال�شالة ، ال ت�شح 

ال�شالة بدونه لقول اهلل �شبحانه وتعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  
ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ  

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ  املائدة.
ولقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: » ال تقبل �شالة اأحدكم اإذا اأحدث حتى يتو�شاأ . 

)رواه البخاري 46/1(. 
    وللو�شوء ف�شل عظيم ففي احلديث عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
اأن اهلل ميحو به اخلطايا ويرفع به الدرجات )رواه م�شلم 41 كتاب الطهارة( ، فغ�شل 
الوجه يخرج كل خطيئة نظر اإليها بعينيه مع املاء اأو مع اآخر قطرة من املاء وخروج 

اخلطيئة من يديه حتى يخرج نقياً من الذنوب. قال �شلى اهلل عليه و�شلم: 
)) من تو�شاأ فاأح�شن الو�شوء خرجت خطاياه من ج�شده حتى تخرج من حتت 
اأظفاره(( رواه م�شلم.  وقال : )) اإن اأمتي يدعون يوم القيامة غّرا حمجلني من 

اآثار الو�شوء فمن ا�شتطاع منكم اأن يطيل غرته فليفعل (( متفق عليه.  



سنن الوضوء:
   وهي ما ي�شتحب فعله يف الو�شوء:

   1- الت�شمية ويرى بع�ض العلماء اأنها واجبة مع الذكر.
   2- غ�شل الكفني ثالثاً يف اأول الو�شوء وبعد الت�شمية والأن اليدين هما اللتان 

�شوف تنقالن املاء اإىل باقي االأع�شاء فمن االأوىل غ�شلهما.
   3- تخليل اللحية باملاء اإن كانت كثيفة باإدخال االأ�شابع املبللة باملاء داخل اللحية 

حتى ي�شل املاء اإىل داخل اللحية.
   4- تخليل اأ�شابع اليدين والرجلني للتاأكد من و�شول املاء بني اأ�شابع اليدين 

واأ�شابع الرجلني.
   5- الغ�شل ثالثاً لكل االأع�شاء اإذ اأن الفر�ض مرة واحدة والثالث �شنة اإال امل�شح 

على الراأ�ض فيكفي م�شحة واحدة.
   6- االبتداء باليد اليمنى يف غ�شل اليدين والرجل اليمنى يف غ�شل الرجلني.

مكروهات الوضوء:
1- الو�شوء يف مكان جن�ض غري طاهر.

2- االإ�شراف يف ا�شتخدام املاء.
3- م�شح الرقبة حيث اأنها لي�شت من اأع�شاء اجل�شم التي مت�شح اأو تغ�شل يف الو�شوء.

نواقض الوضوء:
   وينتق�ض الو�شوء مبا يلي:

   1- اخلارج من ال�شبيلني ، وال�شبيالن هما: القبل والدبر ، فاإذا خرج �شيء من 
بول اأو �شائل منوي اأو مذي اأو غائط اأو دم ا�شتحا�شة اأو ريح انتق�ض الو�شوء.

   2- زوال العقل باالإغماء اأو النوم اأو اجلنون.
   3- م�ض الفرج باليد مبا�شرة.

   4- اأكل حلم اجلزور، واجلزور هي الناقة اأو اجلمل.
   5- الردة )الكفر( كاأن يقول كلمة كفر يخرج بها من دينه فاإن و�شوءه ينتق�ض 

وتبطل �شائر اأعمال العبادة االأخرى.
    6- اخلارج الفاح�ض النج�ض من اجل�شد، كالدم.

صفة  الوضوء:
   الو�شوء الكامل ي�شتمل على الواجبات وال�شنن وهي �شفته مبا يلي:

   1- البدء بالنية للو�شوء والنية تكون يف القلب بدون التلفظ بها.
   2- قول )ب�شم اهلل(.

   3- غ�شل الكفني ثالث مرات مع التخليل بني االأ�شابع للتاأكد من و�شول املاء اإليها.
   4- امل�شم�شة: و�شع املاء يف الفم ثم حتريك املاء من الداخل من باطن اخلد 

االأمين اإىل اخلد االأي�شر ثم يخرج املاء ويكرر هذه العملية ثالث مرات.
   5- اال�شتن�شاق )اإدخال املاء اإىل داخل االأنف( ثم اإخراجه ثالث مرات.

اأ�شفل  اإىل  املعتاد  الراأ�ض  �شعر  منبت  من  ابتداًء  مرات  ثالث  الوجه  غ�شل   -6   
وذلك   ( باملاء  اللحية  تخليل  وي�شن  عر�شاً  االأذن  اإىل  االأذن  ومن  طواًل  الذقن 

باإدخال املاء باأ�شابع اليد خالل اللحية(. 
ثم  املرفق ثالث مرات  نهاية  االأ�شابع حتى  روؤو�ض  اليمنى من  اليد    7- غ�شل 

غ�شل اليد الي�شرى بنف�ض الطريقة ثالث مرات.
   8- م�شح جميع الراأ�ض م�شحة واحدة من مقدمة الراأ�ض اإىل اخللف ثم يردهما اإىل 
االأمام يف مقدمة الراأ�ض ثم مي�شح اأذنيه من الداخل واخلارج مبا بقي من بلل يف يديه.

    9- غ�شل الرجل اليمنى ثالث مرات اإىل اأعلى الكعبني مع تخليل اأ�شابع الرجل 
باإدخال اأحد اأ�شابع اليد بني اأ�شبع الرجل للتاأكد من و�شول املاء بني االأ�شابع  

ثم غ�شل الرجل الي�شرى بنف�ض الطريقة.
   10- بعد االنتهاء من الو�شوء يت�شهد ويقول )اأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده 
التوابني  اجعلني من  اللهم   ، ور�شوله  عبده  اأن حممداً  واأ�شهد  له  �شريك  ال 

واجعلني من املتطهرين(.
    ومن الواجب اأن ي�شبغ االإن�شان الو�شوء، واالإ�شباغ: هو بالتاأكد من و�شول املاء 
اإىل كل ع�شو بالكامل وال يرتك منه �شيئاً مل يغ�شل باملاء واحلذر من التق�شري 

يف ذلك فقد قال �شلى اهلل عليه و�شلم: ))ويل لالأعقاب من النار(( رواه م�شلم.
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5-2: الغسل:
الغ�شل هو غ�شل جميع البدن وكل اأع�شاء اجل�شم باملاء ، والغ�شل هو الطهارة من احلدث 

االأكرب ، واحلدث االأ�شغر. قال تعاىل:چ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ     ک   چ املائدة.

موجبات الغسل:
   1- اجلنابة وت�شمل اجلماع وهو التقاء اخلتانني )ذكر الرجل وقبل املراأة( 

وال يلزم لذلك االإنزال.
   2- االحتالم

   3- اإنزال املني دفقاً بلذة يف اليقظة.
   4- احلي�ض.
   5- النفا�ض.

   6- الدخول يف االإ�شالم واالأ�شل يف ذلك  قوله �شبحانه وتعاىل:

چ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ ک   چ  املائدة. ، وقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: 
)) اإذا التقى اخلتانان فقد وجب الغ�شل (( )رواه البخاري يف التاريخ الكبري 182/6(.

وقال �شبحانه وتعاىل يف �شاأن احلائ�ض والنف�شاء:
چ ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  
ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے  

ۋ     ۅ   چ  البقرة.

مستحبات االغتسال: 
     ي�ستحب الغ�سل يف احلالت الآتية:

1- ل�شالة اجلمعة في�شتحب اأن يغت�شل امل�شلم قبل الذهاب اإىل �شالة اجلمعة.
2- لالإحرام حيث ي�شتحب ملن اأراد االإحرام بعمرة اأو حج اأن يغت�شل.

3- لدخول مكة وللوقوف بعرفة.

فروض وواجبات الغسل:
   1- النية: اأن يكون الق�شد من الغ�شل هو اإزالة احلدث االأكرب والنية كما مت 

بيانها  تكون بالقلب دون التلفظ بها.
    2- يجب تعميم املاء والتاأكد من و�شوله اإىل جميع اأجزاء اجل�شم.

    3- التاأكد من و�شول املاء اإىل جميع �شعر الراأ�ض وذلك باإدخال االأ�شابع املبللة 
باملاء بني ال�شعر.

    4- التاأكد من و�شول املاء اإىل املواقع اخلفية من البدن مثل ال�شرة ونحوها.

سنن الغسل:
    1- الت�شمية وهي قول )ب�شم اهلل(. وقد عدها بع�ض اأهل العلم من واجبات الغ�شل.

    2- غ�شل الكفني ثالثاً.
    3- غ�شل الفرج جيداً واإزالة االأذى منه.

    4- الو�شوء كاماًل كو�شوء ال�شالة.

ما ال يجوز في الغسل:
    1- االإ�شراف يف ا�شتخدام املاء.

    2- الغ�شل يف مكان جن�ض )خ�شية التلوث بالنجا�شة(.
    3- االغت�شال بال �شاتر مما ينتج عنه ك�شف العورة.

    4- االغت�شال يف املاء الراكد الذي ال يجري اإذا كان ي�شرياً.

صفة الغسل: 
وله �شفتان: �شفة كمال و�شفة اإجزاء. ف�شفة الغ�شل الكامل:

    1- اأن ينوي الغ�شل بقلبه.
    2- اأن يقول )ب�شم اهلل(.

    3- اأن يغ�شل كفيه ثالث مرات.
    4- اأن يغ�شل الفرج ويزيل االأذى.
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5- اأن يتو�شاأ و�شوءه لل�شالة.
6- اأن يغ�شل راأ�شه حتى ي�شل املاء اأ�شول �شعره )اأو ي�شب املاء على راأ�شه ثالث مرات(.

7- ثم يغ�شل جنبه االأمين من االأعلى اإىل االأ�شفل.

8- ثم يغ�شل جنبه االأي�شر من االأعلى اإىل االأ�شفل.
9- ثم يغ�شل باقي ج�شده باملاء مع التاأكد من غ�شل االإبطني وال�شرة.

والغ�شل املجزئ اأن يغ�شل كامل بدنه مع النية برفع احلدث بغ�شله.

5-3: التيمم:
ا�شتعمال  طريق  عن  الطهارة  وتكون  ال�شالة  �شروط  من  �شرط  الطهارة      
اأو ريح( عن طريق  اأو غائط  املاء ويكون التطهر من احلدث االأ�شغر من )بول 
باالغت�شال  فيكون  والنفا�ض(   االأكرب )اجلنابة واحلي�ض  اأما احلدث   ، الو�شوء 
اآخر  �شيئاً   وتعاىل  �شبحانه  اهلل  �شرع  فقد  املاء  وجود  عدم  حالة  يف  ولكن  باملاء 
با�شتخدام  وذلك  الطهارة  طرق  من  طريقة  وهو   ، التيمم  وهو  املاء  عن  ينوب 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وتعاىل:چ  �شبحانه  لقوله  الرتاب 
ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   
ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  
ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ  املائدة. 
    وي�شرع التيمم ملن مل يجد ماًء بعد البحث عنه اأو ملن لديه ماء ولكن ال يقدر على 
تاأخري  اأو  عليه  املر�ض  ا�شتداد  اإىل  ا�شتخدامه  يوؤدي  اأن  يخ�شى  اأو  ملر�ض  ا�شتعماله 

ال�شفاء اأو كان ال يقدر على احلركة ومل يجد من ي�شاعده يف الو�شوء اأو االغت�شال.
اأما من وجد ماًء قلياًل وال يكفي ، فاإنه يتو�شاأ مبا عنده من ماء يف بع�ض اأع�شائه 

ثم يتيمم ملا بقي.

فروض وواجبات التيمم:
    1- النية وحملها القلب فقط.

    2- ال�شعيد الطاهر وهو الرتاب الذي يطري له غبار.
    3- ال�شربة االأوىل وهو و�شع الكفني مع االأ�شابع على الرتاب وم�شح الوجه والكفني بهما.

سنن التيمم:
    1- الت�شمية مع الذكر وقد قال بع�ض اأهل العلم باأنها واجبة لرفع احلدث .

    2- ال�شربة الثانية ، حيث اأن االأوىل فر�ض وهي تكفي والثانية من ال�شنة.

نواقض التيمم:
    1- كل ما ينق�ض الو�شوء فهو ناق�ض للتيمم.

    2- وجود املاء قبل اأن يدخل يف ال�شالة.
اإىل  يحتاج  وال  فاإن �شالته �شحيحة  املاء  ووجد  ال�شالة  اإذا دخل يف  اأما   -3    

اإعادتها وال اإىل قطعها.

ما يباح في التيمم:
    التيمم يرتفع به احلدث االأكرب واالأ�شغر فتجوز به ال�شالة والطواف وم�ض 

القراآن الكرمي اأو قراءة القراآن.

كيفية التيمم:
    1- النيه لرفع احلدث.

    2- الت�شمية وهي قول )ب�شم اهلل( على راأي بع�ض اأهل العلم.
    3- ال�شرب بالكفني على الرتاب �شربة واحدة مباعداً بني اأ�شابعه بحيث يعلق الغبار بها.

    4- م�شح الوجه م�شحة واحدة.
    5- م�شح ظاهر الكفني.

    6- ويجوز اأن مي�شح وجهه يف ال�شربة االأوىل ومي�شح كفيه  يف ال�شربة الثانية.
 

5-4: المسح على الخفين والحوائل األخرى:
     اخلف: هو ما يلب�ض على القدم ليغطي كامل القدم مع اأعلى الكعبني ومثله 

اجلورب )ال�شراب( اإذا كان �شاتراً غري �شفاف.
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فاخلفان لوقاية وحماية الرجلني، والعمامة لوقاية الراأ�ض، واجلبرية حلماية 
هذه  على  مي�شح  اأن  للمتو�شئ  رخ�ض  وتعاىل  �شبحانه  واهلل  اجلرح.  ووقاية 
احلوائل دون اأن ينزعها اأويغ�شل ماحتتها تخفيفاً من اهلل �شبحانه وتعاىل على 

عباده وتف�شيل ذلك يف كتب الفقه املطولة.

شروط المسح على الخفين: 
    1- اأن يلب�ض اخلفني على طهارة.

    2- اأن يكون اخلفان �شميكني )غري �شفافني( بحيث ال ُيرى اجللد من حتتهما.
    3- اأن يكونا �شاترين للرجلني اإىل اأعلى الكعبني.

    4- اأن ال ينزعهما بعد امل�شح فاإذا نزعهما بطل امل�شح عليهما.
    5- اأن ال تزيد مدة امل�شح على اليوم والليلة للمقيم ، وعلى ثالثة اأيام بلياليها 

للم�شافر وحت�شب مدة امل�شح من بداية احلدث ولي�ض من وقت لب�ض اخلفني.
بول  من  )الطهارة  االأ�شغر  احلدث  حالة  يف  فقط  امل�شح  يكون  اأن  يجب   -6    
وغائط وريح( ، اأما يف حالة احلدث االأكرب )اجلنابة واحلي�ض والنفا�ض( فيجب 

خلع اخلفني للغ�شل.

كيفية المسح على الخفين:
تبلل اليدين باملاء ومي�شح ظاهر اأعلى اخلف من االأ�شابع اإىل ال�شاق مرة واحدة 
وال يحتاج مل�شح اأ�شفل اخلف اأو الكعب ، ومي�شح باليد اليمنى اخلف  االأمين واليد 
الي�شرى اخلف االأي�شر. وكذلك يفعل بالعمامة مي�شح معظمها مرة واحدة من 

االأعلى ، واجلبرية مي�شح على جميع اجلبرية.

مسح العمامة والجبيرة:
     1- يجوز امل�شح على العمامة التي تغطي كامل الراأ�ض ل�شرورة برد اأو �شفر.

امل�شح على اجلبرية وهي التي تو�شع على اجلرح حلمايته،      2- يجوز كذلك 
غري  اجلبرية  على  وامل�شح  و�شعها  عند  طاهراً  يكون  اأن  ي�شرتط  ال  هنا  وامل�شح 
تغطيته.  املراد  زائدة عن مكان اجلرح  تكون  اأن ال  ي�شرتط  ولكن  بوقت  حمدد 

ويجوز امل�شح على اجلبرية يف كال احلدثني االأكرب واالأ�شغر.
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6- الصالة

             ٹ ٹ  چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  چ  االأنعام.

     ال�شالة هي الركن الثاين من اأركان االإ�شالم اخلم�شة كما جاء يف حديث ابن 
عمر ر�شي اهلل عنهما عن البخاري )9/1( وعن م�شلم )20-21( قال �شلى اهلل 
عليه و�شلم: بني االإ�شالم على خم�ض: »�شهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممداً ر�شول 

اهلل ، واإقام ال�شالة ، واإيتاء الزكاة ، و�شوم رم�شان ، وحج البيت«.
    وقد فر�شها اهلل �شبحانه وتعاىل على عباده امل�شلمني ليلة االإ�شراء واملعراج 
ال�شالة  املدينة. وتعترب  اإىل  و�شلم من مكة  وذلك قبل هجرته �شلى اهلل عليه 
وقراءة   ، اهلل  ذكر  من   ، العبادات  اأنواع  من  كثرياً  تت�شمن  الأنها  العبادات  راأ�ض 

القراآن ، والركوع وال�شجود والدعاء والتكبري والت�شبيح.
   وال�شلوات املفرو�شة خم�ض: الفجر )ال�شبح( ، الظهر ، الع�شر ، املغرب ، الع�شاء.

و�شالة الفجر ركعتان و�شالة الظهر اأربع ركعات والع�شر كذلك واملغرب ثالث 
ركعات والع�شاء اأربع ركعات.

6-1: فضائل الصالة:
    1- اإن ال�شالة تنهى عن الفح�شاء واملنكر.

    2- مر�شاة هلل �شبحانه وتعاىل.
    3- تذكِّرك بربِّك دائًما وبفاقتَك وَفقرك واحتياِجك اإىل رّبك. 

    4- تك�شبك اإمياًنا ويقيًنا.
    5-  وتك�شبك طاعة وعماًل �شاحًلا.

     6-  اإّنك يف موقفك تناجي ربَّك فتناجي قريًبا غرَي بعيد، وتلجاأ اإليه، تلجاأ اإىل 
عزيٍز قوّي، وت�شاأله فت�شاأُل كرمًيا جواًدا رحيًما.



7- كلَّما حافظَت عليها واعتنيَت بها دلَّ على خرٍي يف نف�شك واأّنه يرَجى لك اخلري 
واأن  خرِيه  اإىل  يعوَد  اأن  له  يرَجى  فامل�شّلي  واأخطاأ،  االإن�شاُن  )�شُعف(  ولو  حتى 

يوؤوَب اإىل ر�شِده.
8-  ميحو اهلل بهّن اخلطايا. 

رات ملا بينهّن من �شغائر الذنوِب. ها بعد بع�ٍض مكفِّ 9- بع�شُ
10- اإّنها الربهاُن ال�شادق على ما يف القلِب من توحيِد اهلل واالإميان به.

الالت.  11- ال�شالة نوٌر يزيل َظلمَة ما يف القلب من ال�شّ
12- ال�شالة نوٌر لك يف قربك. 

13- ال�شالة نوٌر لك يوَم قدومك على ربك.
ك من اأمور دينك ودنياك. 14- ال�شالة َعون لك على ما اأهمَّ

ه وحزنه ويبِدُله فرًحا و�شروًرا. ج اهلل بها همَّ العبد وُيذهب بها همَّ 15- يفرِّ
16- ال�شالَة ت�شلِّيك عن م�شائبك وتن�ِشيك هموَم الدنيا واأحزاَنها.

17- ال�شالَة بركة يف عُمرك وبركٌة يف رزقك ونوٌر يف بيتك.
18- ال�شالة منجيًة لك من عذاِب اهلل، خملِّ�شًة لك من �شَخط اهلل.

دِره. 19- اإنها قّرُة عنِي نبيِّك حممد �شلى اهلل عليه و�شلم. وراحة باِله وان�شراح �شَ
20- لها لّذًة يف قلِبك واأن�ًشا يف نف�ِشك وعافيًة يف ج�شِدك.

21- ال�شالة اأن�ًشا و�شروراً لك يف حلِدك .
22- �شاِفعًة لك يوَم قدومك على اهلل.

6-2: حكم الصالة:
اإن ال�شالة فر�ض على كل م�شلم بالغ عاقل فقد اأمرنا  اهلل  �شبحانه وتعاىل  

ہ   ۀ   ۀ      ڻ     ڻڻ   ڻ   :چ   قائل  من  عز  فقال  ال�شالة   باإقامة 
ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  وقال  الن�شاء.  چ  ھ   ہ   ہ  ہ  

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  البقرة.
وكما يف حديث عبادة بن ال�شامت ر�شي اهلل عنه قال: »�شمعت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم يقول: »خم�ض �شلوات كتبهن اهلل على العباد يف اليوم والليلة فمن حافظ 

2425

عليهن كان له عهد عند اهلل اأن يدخله اجلنة ، ومن مل يحافظ عليهن مل يكن 
له عند اهلل عهد ، اإن �شاء عذبه واإن �شاء غفر له« اأخرجه الن�شائي )462( وبن ماجه 

)1401( واأبو داود )1420(.

6-3: شروط الصالة:
    �شروط ال�شالة ت�شعة وهي �شروط ي�شرتط وجودها وتوافرها قبل الدخول 

يف ال�شالة وهي:
1- االإ�شالم: ال�شالة فر�ض على كل م�شلم وال ت�شح من الكافر �شواًء كان يهودياً 
اأم ن�شرانياً اأم غري ذلك، والدليل على ذلك اأن الكافر ال ت�شح منه العبادات وغري 

خماطباً لفروع ال�شريعة.  
2- البلوغ: وهو بلوغ الطفل �شن التكليف ، والتكليف يثبت باإحدى ثالث: بالن�شبة للذكر 

االحتالم اأو بلوغ خم�ض ع�شرة �شنة اأو نبات �شعر العانة ولالأنثى رابعة وهي حي�شها.
   3- العقل: فال جتب ال�شالة على املجنون لقول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: 
)) رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى ي�شتيقظ وعن ال�شغري حتى يبلغ وعن 

مميز  من  ال�شالة  وت�شح   .)4400  ،  4398( داود  اأبو  رواه   )) يفيق  حتى  املجنون 
�شنني  ل�شبع  بال�شالة  اأوالدكم  »مروا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  لقوله  بها  ويوؤمر 

وا�شربوهم عليها لع�شر « 
4- دخول الوقت: فلكل �شالة من ال�شلوات املفرو�شة وقت ال ت�شح ال�شالة 

قبله وفعلها بعد خروج وقتها ق�شاء. 
ٹ ٹ  چ ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  

الن�شاء. ) موقوتاً: اأي مفرو�شاً يف اأوقات خم�شو�شة(.
واأوقات ال�شلوات اخلم�ض هي:

اأ- وقت �شالة الفجر )ال�شبح(: يبداأ وقتها بطلوع الفجر ال�شادق )الثاين( 
وميتد اإىل طلوع ال�شم�ض.

    ب - وقت �شالة الظهر: يبداأ من زوال ال�شم�ض بعد تو�شطها يف ال�شماء اإىل اأن 
ي�شري ظل ال�شيء مثل طوله.



اأن يتحول لون  ج - وقت �شالة الع�شر: يبداأ من نهاية وقت �شالة الظهر اإىل 
ال�شم�ض اإىل اللون االأ�شفر ثم اإىل غروب ال�شم�ض.

د - وقت �شالة املغرب: يبداأ بغروب ال�شم�ض وميتد اإىل غياب ال�شفق االأحمر.
هـ - وقت �شالة الع�شاء: يبداأ بانتهاء وقت املغرب حتى منت�شف الليل.

وقد �شئل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: اأي  االأعمال اأحب اإىل اهلل ، قال: »ال�شالة 
يف وقتها« رواه البخاري )2527 ، 5970 ، 7534( ورواه م�شلم )85( ،

5- رفع احلدث بالطهارة �شواًء كان احلدث اأ�شغر وهو ما ال يحتاج رفعه اإىل غ�شل اأم 
كان حدثاً اأكرب كاحلي�ض والنفا�ض واجلنابة وغريها مما ال يرتفع اإال بغ�شل.

6- اإزالة النجا�شة من الثوب والبدن ومكان ال�شالة قال تعاىل:
چ ڭ  ۇ ۇ   چ  املدثر. 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    چ  –الكعبة- قال تعاىل:  القبلة  ا�شتقبال   -7
ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ          ں   ں   ڱڱ   ڱ  
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ    ہ  

ڭ  ڭ  چ البقرة.
8- النية: فال ت�شح ال�شالة بدونها، قال �شلى اهلل عليه و�شلم:)) اإمنا االأعمال 

بالنيات واإمنا لكل امرىء ما نوى(( وحملها القلب والتلفظ بها بدعة.
9- �شرت العورة: وعورة الرجل من ال�شرة اإىل الركبة واملراأة كلها عورة يف ال�شالة 

اإال وجهها وكفيها.

6-4: أركان الصالة:
اأقوال واأفعال م�شروعة تبداأ بالتكبري وتنتهي بالت�شليم      ت�شتمل ال�شالة على 
وهي اأركان وواجبات وم�شتحبات، فاالأركان اإذا ترك منها �شيئاً بطلت ال�شالة اإذا كان 
ذلك عمداً اأما اإذا كان �شهواً واأمكن تدارك اأدائه فاأدى فال�شالة �شحيحة واأما اإذا مل 
يتمكن من اأدائه بطلت الركعة التي ترك فيها الركن والأهل العلم تف�شيل يف ذلك .
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وأركان الصالة هي:
    1- القيام مع القدرة: وهو اأن يوؤدي االإن�شان ال�شالة قائماً على االأقدام وهو 
ركن يف ال�شالة املفرو�شة فال ت�شح �شالة الفر�ض لالإن�شان القادر على اأدائها 

اإال قائماً لقوله تعاىل:چ  پ  پ   پ  پ  چ البقرة.  ، ولقول الر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم لعمران بن احل�شني )) �شل قائماً فاإن مل ت�شتطع فقاعداً 

فاإن مل ت�شتطع فعلى جنب (( )رواه البخاري 1117( )واأبو داود 902( ، اأما 
ال�شالة النفل فيجوز اأداوؤها قاعداً للقادر وله ن�شف االأجر.

ا�شتحباب رفع اليدين اإىل  " مع  اأكرب  2- تكبرية االإحرام: وهو اأن يقول " اهلل 
م�شتوى الكتفني اأو االأذنني ويجعل كفي اليدين متجهتني اإىل القبلة واالأ�شابع 

ممدودة ال يفرج بينهما وال ي�شمهما.
3- قراءة �شورة الفاحتة: وال ت�شح ال�شالة اإال بها لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: 

)) ال �شالة ملن مل يقراأ بفاحتة الكتاب (( رواه البخاري 723( )و م�شلم 394(.
4- الركوع: بعد اأن ينتهي امل�شلي من قراءة الفاحتة ثم قراءة ما يتي�شر من 
القراآن يرفع يديه حذو )قرب( منكبيه ويقول: اهلل اأكرب ثم يحني ظهره وراأ�شه 
جميعاً اإىل االأمام وا�شعاً يديه على ركبتيه كاأنه مم�شك بهما ، اليد اليمنى على 
يديه  اأ�شابع  بني  مفرجاً  الي�شرى  الركبة  على  الي�شرى  واليد  اليمنى  الركبة 

ويكون ظهره م�شتوياً مع راأ�شه مع النظر اإىل مكان �شجوده.
5- الرفع من الركوع: وهو رفع الظهر والراأ�ض من الركوع حتى يعود قائماً 
ويرفع يديه اأثناء القيام حذو منكبيه ويقول ))�شمع اهلل ملن حمده(( ثم )) ربنا 
القول  هذا  الأن  حمده  ملن  اهلل  �شمع  يقل  مل  ماأموماً  كان  فاإن   .)) احلمد  ولك 

لالإمام واملنفرد اإمنا يقول: ربنا ولك احلمد.
   6- ال�شجود: وهو اأن يكرب امل�شلي وينزل اإىل االأر�ض وا�شعاً اليدين على االأر�ض 
قبل الركبتني اأو و�شع الركبتني على االأر�ض قبل اليدين ) كال الو�شعني �شحيح 
اإن �شاء اهلل (. ثم ي�شع اجلبهة واالأنف على االأر�ض وي�شع اأطراف قدميه على 
االأر�ض في�شجد على �شبعة اأع�شاء لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: )) اأمرت اأن اأ�شجد 

على �شبعة اأعظم ((  رواه البخاري وم�شلم.



." اأكرب  7- اجللو�ض بني ال�شجدتني مع قول " اهلل 
8- الطماأنينة: وهي ال�شكون بجميع اأع�شائه يف كل ركن من اأعمال ال�شالة اإىل اأن ي�شلم.

9- الت�شهد االأخري: فيجل�ض  للت�شهد بعد ال�شجود الثاين ويقراأ الت�شهد: 
)التحيات هلل وال�شلوات والطيبات ال�شالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته 
ال�شالم علينا وعلى عباد اهلل ال�شاحلني اأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�شهد اأن حممداً 

عبده ور�شوله(.
10- ال�شالة على النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حيث يقراأ ال�شالة االإبراهيمية: 
اآل  وعلى  اإبراهيم  على  �شليت  كما  حممد  اآل  وعلى  حممد  على  �شّل  )اللهم 
اإبراهيم اإنك حميد جميد ، وبارك على حممد وعلى اآل حممد كما باركت على 

اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد(.
11- الت�شليمتان: وهو الفعل الذي يخرج امل�شلي من ال�شالة بعد الت�شهد يلتفت مييناً 

فيقول ال�شالم عليكم ورحمة اهلل ثم يلتفت ي�شاراً فيقول ال�شالم عليكم ورحمة اهلل.
12- الرتتيب بني االأركان: اأي ي�شليها مرتبة كما جاءت عن النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم فال يقراأ الفاحتة قبل تكبرية االإحرام وال ي�شجد قبل اأن يركع وهكذا 
لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: )) �شّلوا كما راأيتموين اأ�شلي (( رواه البخاري . فال 

يجوز تقدمي ركن متاأخر وال تاأخري ركن متقدم. 

6-5- واجبات الصالة: 
    َمْن ترك منها �شيئا ُمتعمداً بطلت �شالته، ومن ترك منها �شيئاً �شهواً �شجد 

لل�شهو وهي:
    1- جميع التكبريات ما عدا تكبرية االإحرام )وهي قول اهلل اأكرب(  وتقال عند 

االنتقال من ركن اإىل ركن.
     2- قول )�شبحان ربي العظيم يف الركوع( مرة واحدة وما زاد فح�شن.

    3- قول )�شمع اهلل ملن حمده( عند الرفع من الركوع ، وذلك لالإمام واملنفرد 
اأما املاأموم )امل�شلي خلف االإمام يف �شالة اجلماعة( فيقول )ربنا ولك احلمد(.  

    4- قول )ربنا ولك احلمد( لالإمام واملنفرد واملاأموم.
    5- قول )�شبحان ربي االأعلى يف ال�شجود( مرة واحدة وما زاد فح�شن.
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6- قول )رب اغفريل يف اجلل�شة بني ال�شجدتني(.
7- الت�شهد االأول واجللو�ض له وهو قول: )التحيات هلل وال�شلوات والطيبات 
اهلل  عباد  وعلى  علينا  ال�شالم  وبركاته،  اهلل  ورحمة  النبي  اأيها  عليك  ال�شالم 

ال�شاحلني، اأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�شهد اأن حممداً عبده ور�شوله(.

6-6: السنن في الصالة كثيرة ومنها:
   1- اال�شتفتاح )وهو دعاء يقال بعد تكبرية االإحرام( وله األفاظ متعدده منها 

))�شبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ا�شمك وتعاىل جدك وال اإله غريك((.
    2- اال�شتعاذة يف بداية القراءة اأول ركعة وهو قول )اأعوذ باهلل من ال�شيطان 

الرجيم(.
الركوع  وعند  االإحرام  تكبرية  عند  )الكتفني(  املنكبني  حذو  اليدين  رفع   -3    

وعند الرفع منه وعند القيام من الت�شهد االأول.
    4- قول اآمني بعد قراءة الفاحتة.

    5- و�شع اليد اليمنى فوق الي�شرى وو�شعهما على ال�شدر.
    6- و�شع اليدين على الركبتني يف الركوع.

    7- مد الظهر معتداًل وم�شتوياً مع الراأ�ض يف الركوع.
    8- الدعاء بني ال�شجدتني مبا زاد عن قول رب اغفريل ومن ذلك "وارحمني 

وعافني واهدين وارزقني".
     9- دعاء القنوت يف الركعة االأخرية من �شالة الفجر عند بع�ض اأهل العلم ويف 

ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع.
    10- االفرتا�ض يف اجللو�ض وهو اأن يجل�ض على باطن رجله الي�شرى وين�شب 

اليمنى ماداً اأ�شابع رجليه نحو القبلة.
    11- التورك وهو طريقة اجللو�ض يف الت�شهد االأخري باأن يجعل رجله 
قدمه  وين�شب  االأر�ض  على  اإْلَيتُه  ويجعل  االأمين  الفخذ  حتت  الي�شرى 
االأي�شر  الفخذ  الي�شرى فوق  اليد  القبلة ويجعل  واأ�شابعها نحو  اليمنى 
اأ�شابع يده  ممدودة االأ�شابع واليد اليمنى فوق الفخذ االأمين ويقب�ض 



اليمنى ويجعل االإبهام فوق االإ�شبع االأو�شط )مكوناً حلقة( ويرفع ال�شبابة 
اإىل االأعلى ويرفعها عند ذكر ال�شهادة.

12- الدعاء يف ال�شجود.
13- الدعاء بعد الت�شهد االأخري وقبل الت�شليم.

6-7: ما ال يجوز فعله في الصالة: 
1- االلتفات بالوجه اأو الب�شر لقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن االلتفات 
يف ال�شالة )) هو اختال�ض يختل�شه ال�شيطان من �شالة العبد (( )رواه البخاري(.

2- رفع الب�شر اإىل ال�شماء لقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ))ما بال اأقوام 
يرفعون اأب�شارهم اإىل ال�شماء يف �شالتهم (( فا�شتد قوله يف ذلك حتى قال: 

 )) لينتهن اأو لتخطفن اأب�شارهم ((.  )رواه البخاري( ، فينبغي للم�شلي اأن ينظر 
اإىل مكان �شجوده.

العبث واللعب يف ال�شالة وهو كل ما ي�شغل عن ال�شالة كالعبث باللحية   -3
اأو الثياب.

4- التخ�شر وهو و�شع اليدين على اخلا�شرتني )اجلنبني( الأن هذا من فعل 
املتكبريين والعياذ باهلل.

5- فرقعة )طقطقة( االأ�شابع والت�شبيك بينهما.
6- م�ض احل�شى يف مو�شع ال�شجود.

7- قراءة القراآن يف الركوع اأو ال�شجود.
8- ال�شالة فيما يذهب اخل�شوع لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: )) ال �شالة بح�شرة 
طعام وال وهو يدافعه االأخبثان (( رواه م�شلم عن حديث عائ�شة 560. واالأخبثان هما الغائط 

والبول ومثل ذلك ال�شور واالأ�شوات املزعجة الأن االأعمال تف�شد خ�شوع امل�شلي.
9- اجللو�ض على العقبني وهما القدمان من�شوبتني وافرتا�ض الذراعني.  

10-  م�شح اجلبهة واالأنف اأثناء ال�شالة مما علق بهما من اأثر ال�شجود.
11- و�شع اجلبهة يف ال�شجود على حجر اأو �شيء من نحوه.
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6-8: مبطالت الصالة:
    تبطل ال�شالة مبا يلي:

    1- االأكل اأو ال�شرب اأثناء ال�شالة.
    2- الكالم يف ال�شالة فيما ال م�شلحة لل�شالة به.

    3- ال�شحك ب�شفة القهقهة.
    4- احلركة الكثرية عرفاً يف ال�شالة.

اأو املغرب )4(      5- الزيادة يف عدد ركعات ال�شالة كاأن ي�شلي الظهر )5( ركعات 
ركعات فان كان �شهواً �شجد لل�شهو واإن كان عمداً بطلت ال�شالة وكذلك النق�ض. 

6- انتقا�ض الو�شوء)بخروج بول اأو غائط اأو ريح اأو غري ذلك مما ينق�ض الو�شوء(. 
    7- ترك ركن اأو اأكرث من اأركان ال�شالة.

    8- ترك واجب من واجبات ال�شالة متعمداً.

6-9: ما يشرع فعله في الصالة:
للم�شلي فعل مايلي يف ال�شالة:

من  املرور  فيجوز  اأمامه  ال�شرتة  وجدت  واإذا  �شرتته،  وبني  بينه  املرور  اأراد  من  رد   -1
ورائها. واإتخاذ �شرتة يف حق املنفرد و االإمام �شنة لقول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: )) اإذا 
�شلى اأحدكم فلي�شل اإىل �شرتة وليدن منها (( رواه اأبو داود )698( واإبن ماجه )954(. اأما 

املاأموم )الذي ي�شلي خلف االإمام( ف�شرتته �شرتة اإمامه وال يحتاج اىل �شرتة خا�شة به.
الر�شول �شلى اهلل عليه  للن�شاء لقول  والت�شفيق  للرجل  بالت�شبيح  التنبيه   -2
و�شلم: )) اإذا نابكم �شيء يف �شالتكم فلي�شبح الرجال ولت�شفق الن�شاء (( متفق عليه 

رواه بخاري 7190 وم�شلم 421.
    3- اإ�شالح ال�شف و�شد اخللل.

    4- كظم )تغطية( الفم باليد اأثناء التثاوؤب.
    5- وللم�شلي اأن ي�شتعيذ عند قراءة اآية فيها ذكر عذاب واأن ي�شاأل اهلل تعاىل 
عند قراءة اآية فيها ذكر رحمة. وللم�شلي اأن ي�شلي على النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم عند قراءة فيها ذكره.
     6- الرد على االإمام اإذا حدث لب�ض يف قراءته فللماأموم اأن ي�شحح قراءة االإمام اإذا غلط.

    7-  للم�شلي قتل العقرب و احلية اإذا تعر�شت له يف �شالته. 



6-10: األذان واإلقامة:
اإال عند     األذان: دخول الوقت �شرط من �شروط ال�شالة فال ت�شح ال�شالة 
يكون  قد  اأو  ال�شالة  دخول  وقت  يعرف  ال  النا�ض  من  كثري  وكان  وقتها  دخول 
م�شغواًل وال ينتبه لوقت الدخول لذلك �شرع اهلل �شبحانه وتعاىل االأذان بال�شالة 
الإعالم النا�ض بدخول وقت ال�شالة ، وحكم االأذان واجب على �شبيل الكفاية اأي 

اإذا قام به البع�ض �شقط االإثم عن االآخرين. واالآذان 15 جملة و�شيغته ما يلي:
اهلل اأكرب – اهلل اأكرب – اهلل اأكرب – اهلل اأكرب

اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل – اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل
اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل – اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل

حي على ال�سالة – حي على ال�سالة
حي على الفالح – حي على الفالح

اهلل اأكرب – اهلل اأكرب
ل اإله اإل اهلل.

واملغرب  والع�شر  والظهر  )الفجر  املفرو�شة  اخلم�ض  ال�شلوات  كل  يف  وذلك 
والع�شاء( ، و يف �شالة الفجر )ال�شبح( يزيد املوؤذن بعد حي على الفالح الثانية 

 )ال�شالة خري من النوم ــ ال�شالة خري من النوم(.
ال�شلوات  جلميع  متعينة   وهي  ال�شالة  يف  )البدء(  ال�شروع  قبل  االإقامة  تتم  اإلقامة:     

املفرو�شة اخلم�ض وال ت�شرع يف �شالة النفل واملوؤذن ميلك االأذان واالإمام ميلك االأمر باالإقامة.
واالإقامة 11 جملة و�شيغتها مايلي:

اهلل اأكرب – اهلل اأكرب
اأ�سهد اأن ل اإله اإل هلل – اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل

حي على ال�سالة – حي على الفالح
قد قامت ال�سالة – قد قامت ال�سالة

اهلل اأكرب – اهلل اأكرب
ل اإله اإل اهلل
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وي�شتحب االإ�شراع يف االإقامة، بعك�ض االأذان في�شتحب اال�شرت�شال ومتهل املوؤذن 
باألفاظ االأذان واأن ي�شتقبل القبلة يف حال االأذان واأن يكون متطهراً. وي�شتحب 
اإال عند لفظ  املوؤذن  يقول  فيقول مثل ما  �شراً  االأذان  املوؤذن يف  لل�شامع متابعة 

)حي على ال�شالة – حي على الفالح( فيقول )ال حول وال قوة اإال باهلل(.
وال�شالة  التامة  الدعوة  هذه  رب  )اللهم  االأذان  من  املوؤذن  متام  بعد  يقول  ثم 

القائمة اآت حممداً الو�شيلة والف�شيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته(. 
حديث جابر رواه البخاري )614()4719( واأبو داود )529( والرتمزي )211( والن�شائي )26/2(.

6-11:  الصالة المفروضة:
     وهي ال�شالة املكتوبة التي فر�شت على العباد وتركها وعدم اأدائها من اأعظم 
الذنوب والكبائر واإثم تاركها عند اهلل تعاىل كبري وهو معر�ض لعقوبة اهلل عز 

وجل وخزيه يف الدنيا واالآخرة.
    وال�شالة املفرو�شة هي خم�ض �شلوات يف اليوم والليلة:

1- �شالة الفجر )ال�شبح(: وهي ركعتان.
2- �شالة الظهر: وهي اأربع ركعات.
3- �شالة الع�شر: وهي اأربع ركعات.

4- �شالة املغرب: وهي ثالث ركعات.
5- �شالة الع�شاء: وهي اأربع ركعات.

وما عدا ذلك من ال�شلوات فهي نفل ماعدا �شالة العيدين واجلنازة فهما فرو�ض 
كفاية اإذا قام به البع�ض �شقط عن الباقني واإذا تركها اجلميع اأثموا.

6-12: األوقات المنهي عن الصالة فيها:
    1- بعد طلوع الفجر حتى طلوع ال�شم�ض بقدر رمح.

    2- عند تو�شط ال�شم�ض يف ال�شماء.
    3- من بعد �شالة الع�شر حتى غروب ال�شم�ض.



 ويجوز ق�شاء ال�شالة املفرو�شة الفائتة خالل هذه االأوقات لقول الر�شول �شلى 
اهلل عليه و�شلم: )) من نام عن �شالة اأو ن�شيها فلي�شلها اإذا ذكرها ال كفارة لها 

اإال ذلك (( )متفق عليه(.

6-13: سجود السهو:
    ال�شهو يف ال�شالة هو الن�شيان اأو ال�شك الذي يرتتب عليه نق�ض يف ال�شالة اأو 
زيادة فيها ف�شرع اهلل للم�شلي اأن ي�شجد يف اآخر ال�شالة �شجدتني وذلك جرباً 

لنق�ض �شالته لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: )) اإذا �شها اأحدكم فلي�شجد ((. 
رواه البخاري 404 ، 1226 ، 7249 ، وم�شلم 2572.

ويشرع سجود السهو في األمور التالية:
    1- الزيادة يف ال�شالة �شهواً.

    2- اإذا نق�ض منها �شهواً. تعني عليه اإكمال النق�ض اإذا كان ركناً و�شجد لل�شهو.
    3- اإذ ح�شل عند امل�شلي �شك يف الزيادة اأو النق�شان فاإنه يبني على اليقني اأو 

على غالب ظنه وي�شجد لل�شهو.

6-14: الصالة في الحذاء:
   يجوز ال�شالة يف احلذاء لفعل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ذلك ولكن يجب اأن 

يكون احلذاءان نظيفني لي�ض فيهما اأذى واأن ال يكون امل�شلى مفرو�شاً.

6-15: كيفية الصالة:
يجب على االإن�شان قبل اأن يوؤدي ال�شالة اأن يتاأكد باأنه على طهارة من احلدث  
االأ�شغر واالأكرب )و�شوءاً اأو غ�شاًل( واأن يكون �شاتراً للعورة بثياب منا�شبة )غري 
وم�شتعداً  بقلبه  حا�شراً  ت�شاوير  اأو  ر�شوم  فيها  لي�ض  م�شروقة(  اأو  مغت�شبة 
ال�شواغل  ومن  النجا�شة  من  خالياً  طاهراً  ال�شالة  مكان  يكون  واأن  لل�شالة 

كال�شور والتماثيل والنقو�ض.
1- ا�شتقبال القبلة.
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2- النية لل�شالة )بالقلب(.
يف  ممدودة  واالأ�شابع  الكفني  باطن  ويكون  الكتفني  حماذياً  اليدين  رفع   -3

اجتاه القبلة ويقول )اهلل اأكرب( وهي تكبرية االإحرام.
4- و�شع اليد اليمنى على الي�شرى وو�شعهما على ال�شدر.

5- النظر اإىل مو�شع ال�شجود.
ا�شمك  وتبارك  وبحمدك  اللهم  "�شبحانك  )�شراً(  اال�شتفتاح  دعاء  قراءة   -6

وتعاىل جدك وال اإله غريك". 
7- قول )اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ، ب�شم اهلل الرحمن الرحيم( �شراً.

8- قراءة �شورة الفاحتة يف كل ركعة يف جميع ال�شلوات اخلم�ض .
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ       چ 
ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ  الفاحتة. 
املاأموم،واملنفرد  دون  االإمام،  والع�شاء  واملغرب  الفجر  �شالة  يف  بالقراءة  يجهر 

وذلك يف الركعتني االأوليتني من ال�شلوات الثالث املذكورة.
ومن ال�شنة قراءة الفاحتة اآية اآية اأي يقف على روؤو�ض االآيات وال ي�شل اآية باأخرى.

9- قول اآمني بعد قراءة الفاحتة.
پ  پ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   چ  مثل   القراآن  من  تي�شر  ما  قراءة   -10
االإخال�ض.  چ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
اأو اآيات من القراآن ، جهريه لالإمام )) ب�شوت م�شموع (( يف ركعتي �شالة الفجر 
والركعتني االأوىل والثانية من �شالة املغرب والع�شاء و�شرية )) اأي ب�شوت غري 
م�شموع )) ولكن يجب حتريك الفم والل�شان ولي�ض بالقلب (( يف ال�شلوات ال�شرية 

الظهر والع�شر.
11- وبعد االنتهاء من القراءة رفع اليدين يف حماذاة الكتفني وقول )اهلل اأكرب( 
ثم الركوع )انحناء الظهر والراأ�ض اإىل االأمام بزاوية 90 درجة مع اجل�شم وا�شعاً 
اليدين على الركبتني مفرقاً بني االأ�شابع ما�شكاً بهما )اليد اليمنى على الركبة 



اليمنى واليد الي�شرى على الركبة الي�شرى( ويقول: )�شبحان ربي العظيم( مرة 
على �شبيل الوجوب وثالث مرات على �شبيل اال�شتحباب.

12- رفع الراأ�ض والظهر والوقوف معتداًل رافعاً اليدين مبحاذاة الكتفني ويقول: 
اأو منفرداً ويقول اجلميع )ربنا ولك احلمد  اإماماً  اإن كان  )�شمع اهلل ملن حمده( 
اأو )ربنا  االأر�ض وما بينهما وملء ما �شئت من �شيء بعد(  ال�شماوات وملء  ملء 
ولك احلمد( "وكال القولني جائز اإن �شاء اهلل" وو�شع اليد اليمنى على الي�شرى  
و�شعهما معاً على ال�شدر اأو اإ�شدالهما وو�شعهما  اإىل االأ�شفل على اجلانبني ))وكال 

الو�شعني �شحيح اإن �شاء اهلل (( وينظر اإىل مو�شع ال�شجود اإىل االأر�ض.
اإىل االأر�ض )وال ترفع اليدان عند التكبري(  13- ثم التكبري والنزول �شجوداً 
قبل  االأر�ض  على  الركبتني  و�شع  اأو  الركبتني  قبل  االأر�ض  على  اليدين  وو�شع 
حماذياً  اليدين  مو�شع  ويكون   ، اهلل(  �شاء  اإن  �شحيح  الو�شعني  )كال  اليدين 
للكتفني اأو االأذنني )وكلتا احلالتني �شحيح اإن �شاء اهلل( ، مع �شم اأ�شابع اليدين 
اإىل  اجل�شم  ماداً  االأر�ض  على  واالأنف  اجلبهة  وو�شع  القبلة.  باجتاه  ممدودة 
رفع  مع  اجلنبني  عن  اليدين  ويباعد  البطن  عن  الفخذين  يبعد  حتى  االأمام 
املرفقني )الكوعني( عن االأر�ض وال يب�شط الذراعني. ويف حالة ال�شجود يجب اأن 
تكون جميع االأع�شاء ال�شبعة على االأر�ض وهي: اجلبهة – االأنف – اليدين – 
الركبتني – اأطراف القدمني )وتكون الرجالن بجانب بع�شهما واأطراف اأ�شابع 
القدمني متجهتني اإىل القبلة(. والقول يف ال�شجود: )�شبحان ربي االأعلى( مرة 
على �شبيل الوجوب وثالث مرات ا�شتحباباً. ومن املمكن الدعاء يف ال�شجود )يا 
مقلب القلوب واالأب�شار ثبت قلبي وب�شري على االإميان( وهذه ال�شجدة االأوىل.

14- ثم رفع الراأ�ض من ال�شجود مع التكبري )اهلل اأكرب( ثم اجللو�ض على 
القبلة  اإىل  متجه  الرجل  واأ�شابع  اليمنى  الرجل  ون�شب  الي�شرى  الرجل 
وارحمني  اغفر يل  )اللهم  وقول:  والفخذين  الركبتني  على  اليدين  وو�شع 

وعافني واهدين وارزقني(.
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15- ثم العودة اإىل ال�شجود مرة اأخرى كاالأوىل وبانتهاء ال�شجدة الثانية تكون 
الركعة االأوىل قد اكتملت.

16- ثم القيام من ال�شجود والوقوف على الرجلني )مع االعتماد على اليدين 
يف القيام اأو االعتماد على الركبتني والفخذين يف القيام من دون اليدين( )وكال 

احلالتني �شحيح باإذن اهلل( مع التكبري اأثناء القيام )اهلل اأكرب(.
17- وبعد اال�شتواء قياماً تبداأ بذلك الركعة الثانية ، ويكرر فعل الركعة االأوىل 
من قراءة الفاحتة و�شورة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم ال�شجود ثم الرفع 
من ال�شجود واجللو�ض ثم ال�شجود لل�شجدة الثانية ثم اجللو�ض للت�شهد االأول ، 
ويف الت�شهد االأول تو�شع اليد اليمنى على الركبة والفخذ االأمين واليد الي�شرى 
على الركبة والفخذ االأي�شر. و�شم اأ�شابع اليد اليمنى كلها وو�شع االإبهام على 
االإ�شبع االأو�شط مثل احللقة ورفع اإ�شبع ال�شبابة يف الت�شهد اإ�شارة اإىل وحدانية 
اهلل وقول: )التحيات هلل وال�شلوات والطيبات ال�شالم عليك اأيها النبي ورحمة 
اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  اأ�شهد  ال�شاحلني  اهلل  عباد  وعلى  علينا  ال�شالم  وبركاته  اهلل 

واأ�شهد اأن حممداً عبده ور�شوله( وبهذا تنتهي الركعة الثانية.

توضيح مهم:
     اإذا كنت يف �شالة الفجر فتكمل الت�شهد وتقول بعد الت�شهد: )اللهم �شلي 
اإنك  اإبراهيم  اآل  وعلى  اإبراهيم  على  �شليت  كما  حممد  اآل  وعلى  حممد  على 
حميد جميد ، وبارك على حممد وعلى اآل حممد كما باركت على اإبراهيم وعلى 
اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد( ثم الدعاء وقول: ) اللهم اإين اأعوذ بك من عذاب 
القرب ومن عذاب جهنم ومن فتنة امل�شيح الدجال ومن فتنة املحيا واملمات( ثم 
عليكم  ال�شالم   ( وقول:  االأمين  الكتف  اإىل  الراأ�ض  باإدارة  اليمني  عن  ال�شالم 
)ال�شالم  وقول:  االأي�شر  الكتف  اإىل  الراأ�ض  باإدارة  الي�شار  عن  ثم  اهلل(  ورحمة 

عليكم ورحمة اهلل(.
اأما يف حالة كون ال�شالة ثالث ركعات )�شالة املغرب( يفعل ما يلي:

يجب القيام وقوفاً مرة اأخرى الأداء الركعة الثالثة ، وفعل جميع اأفعال الركعة 



الركعة  الثاين كما فعل يف ت�شهد  االأوىل والثانية ولكن يجب اجللو�ض للت�شهد 
الثانية يف �شالة الفجر وبذلك تنتهي �شالة املغرب.

اأما يف حالة كون ال�شالة اأربع ركعات )�شالة الع�شر والظهر والع�شاء( يفعل ما يلي:
بعد االنتهاء من الركعة الثانية )كما يف �شالة الفجر( يجب القيام الأداء الركعة 
الثالثة وعدم اجللو�ض بعد االنتهاء من ال�شجدة الثانية ويفعل ما كان يفعله يف 
الركعتني االأوىل والثانية ثم القيام وقوفاً الأداء الركعة الرابعة ثم اجللو�ض يف 
هذه الركعة الأداء الت�شهد الثاين ويفعل كما فعل يف الت�شهد االأول والزيادة عليه 
اإنهاء  ثم  النار  من  اال�شتعاذة  ودعاء  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  على  بال�شالة 

ال�شالة بال�شالم.
اأن �شفة وكيفية ال�شالة ينطبق على الن�شاء والرجال  ويجب كذلك التنويه 

على حد �شواء.

حديث المسيء صالته:
امْلَ�ْشِجَد،  َدَخَل  اأَنَّ النَِّبيَّ �شلى اهلل عليه و�شلم  اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�شي اهلل عنه : ))  َعْن 
اْرِجْع   : َفَقاَل  و�شلم  عليه  اهلل  النَِّبيِّ �شلى  َعلَى  َف�َشلََّم  َجاَء  ُثمَّ   ، َف�َشلَّى  َرُجٌل  َفَدَخَل 
لَّى ، ُثمَّ َجاَء َف�َشلََّم َعلَى النَِّبيِّ �شلى اهلل  ، َفاإِنَّك مَلْ ُت�َشلِّ . َفَرَجَع َف�َشلَّى َكَما �شَ َف�َشلِّ
قِّ  نَّك مَلْ ُت�َشلِّ – َثالثاً – َفَقاَل : َواَلَِّذي َبَعَثَك ِباحْلَ عليه و�شلم َفَقاَل : اْرِجْع َف�َشلِّ ، َفاإِ
َر ِمْن  ْ ، ُثمَّ اْقَراأْ َما َتَي�شَّ الِة َفَكربِّ ُه ، َفَعلِّْمِني ، َفَقاَل : اإَذا ُقْمَت اإىَل ال�شَّ ال اأُْح�ِشُن َغرْيَ
، ُثمَّ اُ�ْشُجْد َحتَّى  ، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقاِئماً  اْلُقْراآِن ، ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ  َراِكعاً 

الِتَك ُكلَِّها ((. َتْطَمِئنَّ �َشاِجداً، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجاِل�شاً . َواْفَعْل َذِلَك يِف �شَ
رواه البخاري يف �شحيحه.

وهذا احلديث دليل على اأن الطماأنينة يف ال�شالة ركن من اأركانها.

6-16: أخطاء بعض المصلين في الصالة:
1-   التلفظ بالنية فاإن النية حملها القلب والتلفظ بها بدعة.

2- عدم حتريك الل�شان والفم يف قراءة ال�شالة ال�شرية )الظهر والع�شر( عند 
قراءة الفاحتة و�شور القراآن.
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3- عدم و�شع اليدين على ال�شدريف القيام لكل ركعة.
4- االلتفات وكرثة احلركة والعبث يف ال�شالة.

5- رفع الب�شر اإىل ال�شماء اأو النظر اإىل غري مكان ال�شجود.
6- تغمي�ض العيون اأثناء ال�شالة.

7- م�شابقة املاأموم االإمام اأو موافقته يف اأعمال ال�شالة.
8-  اإحداث �شف جديد قبل اكتمال ال�شف الذي قبله.

9- ال�شالة منفرداً خلف ال�شف وقد قال اأهل العلم ببطالن ال�شالة.
10- عدم الرّتا�ّض يف ال�شفوف وترك الفرج بني امل�شلني.

11- اجلري يف امل�شجد والرك�ض الإدراك الركعة.
12- ال�شالة يف الثياب الرقيقة ال�شفافة.

13- ال�شالة يف الثوب الذي فيه �شورة.
14- عدم حتري اجتاه القبلة واالنحراف عن القبلة ، حيث اأن ا�شتقبال 

القبلة �شرط ل�شحة ال�شالة.
15- ترك ال�شالة دون �شرتة.

16- ترك رفع اليدين عند تكبرية االإحرام اأوالركوع اأوالرفع منه .
يف  الطماأنينة  اأن  حيث  ال�شالة،  يف  واخل�شوع  الطماأنينة  وعدم  العجلة   -17

ال�شالة ركن من اأركان ال�شالة.
اأركان  من  ركن  القدرة  مع  القيام  الأن  القيام،  على  القدرة  مع  جال�شاً  ال�شالة   -18

ال�شالة.
19- ترك حتريك ال�شبابة يف الت�شهد.

عند  ال�شمال  جهة  الي�شرى  وباليد  اليمني  جهة  اليمنى  باليد  االإ�شارة   -20
الت�شليمتني.

21- اجللو�ض قبل اأداء �شالة حتية امل�شجد. 



اال�شتفتاح

اال�شتعاذة

الب�شملة �شراً
رفع اليدين عند 
تكبرية االإحرام
قول اآمني بعد 

الفاحتة
و�شع اليدين على 

ال�شدر
و�شع اليدين علي 
الركبتني يف الركوع
اعتدال الظهر 

يف الركوع
الدعاء بني 
ال�شجدتني

دعاء القنوت

االفرتا�ض 
يف اجللو�ض

التورك يف الت�شهد 
االأخري

الدعاء  
يف ال�شجود

الدعاء بعد الت�شهد 
وقبل الت�شليم

االإ�شالم

البلوغ

العقل

�شرت العورة

النية

ا�شتقبال القبلة

اإزالة النجا�شة

 رفع احلدث
بالطهارة

دخول الوقت

القيام مع القدرة

تكبرية االإحرام

قراءة �شورة الفاحتة

الركوع

الرفع من الركوع

ال�شجود

 اجللو�ض بني
ال�شجدتني

الطماأنينة

الت�شهد االأخري

 ال�شالة على النبي
�شلى اهلل عليه و�شلم

الت�شليمتني

 الرتتيب بني
االأركان

 جميع
 التكبريات

 ماعدا تكبرية
االإحرام

قول 
)�شبحان ربي 

العظيم( 
يف الركوع

قول )�شمع 
اهلل ملن 

حمده ربنا و 
لك احلمد(

قول 
)�شبحان 

ربي االأعلى( 
يف ال�شجود

قول 
)ربي اغفريل( 
يف اجلل�شه بني 

ال�شجدتني

 الت�شهد
 االأول

واجللو�ض له

االلتفات

رفع الب�شر اإىل 
ال�شماء

العبث واللعب وكرثة 
احلركة يف ال�شالة

التخ�شر

طقطقة االأ�شابع

قراءة القراآن يف 
الركوع وال�شجود

ال�شالة يف وجود 
الطعام

ال�شالة بوجود 
االأخبثني

اجللو�ض على 
العقبني

م�شج اجلبهة من اأثر 
ال�شجود اأثناء ال�شالة

و�شع اجلبهة يف ال�شجود 
على حجر اأو غريه

ال�شالة يف مكان 
فيه �شور

االأكل وال�شرب

الكالم يف ال�شالة

ال�شحك ب�شفة 
القهقهة

احلركة الكثرية

الزيادة يف عدد 
الركعات

احلدث االأكرب اأو 
االأ�شغر

ترك ركن من 
اأركان ال�شالة

ترك واجب من 
واجبات ال�شالة عمداً

منع املرور بني 
امل�شلي وال�شرتة

احلركة الي�شرية

التنبيه بالت�شبيح للرجال 
والت�شفيق للن�شاء

اإ�شالح ال�شف و�شد 
اخللل

تغطية الفم باليد 
اأثناء التثاوؤب

اال�شتعاذة

ال�شالة على النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم

الرد على االإمام

قتل العقرب واحلية

 ما ال يجوز فعلهواجبات ال�شالةاأركان ال�شالة�شروط ال�شالة�شنن ال�شالة
 ما ي�شرع فعلهمبطالت ال�شالةيف ال�شالة

يف ال�شالة

ال�شـــــــــــــــــــــــــــــــالة
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النية

قول )ب�شم اهلل(

غ�شل الكفني ثالثاً

امل�شم�شة

اال�شتن�شاق

غ�شل الوجه ثالثاً

غ�شل اليد اليمنى 
ثالثاً

غ�شل اليد الي�شرى 
ثالثاً

م�شح الراأ�ض م�شحة 
واحدة ثم االأذنني

غ�شل الرجل اليمنى 
ثالثاً اإىل الكعبني

غ�شل الرجل الي�شرى 
ثالثاً اإىل الكعبني

الت�شهد

االإ�شالم والعقل 
والنية 

اأن يكون املاء طهوراً 
مباحاً

اإزالة ما مينع و�شول 
املاء اإىل اجللد

دخول الوقت على 
من حدثه دائم 

)امل�شتحا�شة و�شل�ض 
البول(

اال�شتنجاء اأو اال�شتجمار

انقطاع املوجب من 
بول اأو غائط

غ�شل الوجه بالكامل 
ومنه الفم واالأنف

غ�شل اليدين اإىل 
املرفقني

م�شح الراأ�ض كله من 
االأمام واخللف 

غ�شل الرجلني اإىل 
الكعبني

الرتتيب بني 
االأع�شاء املغ�شولة

املواالة

غ�شل الكفني ثالثاً

الت�شمية واجبة مع 
الذكر

الغ�شل ثالث لكل 
االأع�شاء

البدء بغ�شل اليد اليمنى 
والرجل اليمنى

تخليل اللحية باملاء

تخليل اأ�شابع اليدين 
والرجلني

الو�شوء يف مكان 
جن�ض

االإ�شراف يف ا�شتخدام 
املاء

م�شح الرقبة

اخلارج من ال�شبيلني 
)خروج بول اأو غائط 

اأو ريحا(

زوال العقل باالإغماء
 اأو النوم اأو اجلنون

م�ض الفرج باليد 
مبا�شرة

اأكل حلم الناقه اأو 
اجلمل

الردة )الكفر(

اخلارج الفاح�ض النج�ض 
من اجل�شد كالدم

الـــوضــــــــــــــــــــوء

نواق�ض الو�شوءمكروهات الو�شوء�شنن الو�شوءفرو�ض الو�شوء�شروط الطهارة كيفية الو�شوء
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الغســــــــــــــــــــــــل

 م�شتحباتموجبات الغ�شل
االغت�شال

 فرو�ض وواجبات
 ما ال يجوز�شنن الغ�شلالغ�شل

 �شفة الغ�شليف الغ�شل

 اجلنابة وت�شمل
اجلماع

 االحتالم

اإنزال املني دفقاً بلذة
يف اليقظة 

الدخول يف االإ�شالم

احلي�ض

النفا�ض

ل�شالة اجلمعة

لالإحرام

 لدخول مكة وللوقوف
بعرفة

النية

 تعميم املاء على
اجل�شم

 التاأكد من و�شول املاء
اإىل جميع �شعر الراأ�ض

 التاأكد من و�شول
 املاء اإىل املواقع

 اخلفية من البدن
مثل ال�شرة ونحوها

 الت�شمية وهي قول
ب�شم اهلل

غ�شل الكفني ثالثاً

 غ�شل الفرج واإزالة
االأذى منه

 الو�شوء كاماًل
كو�شوء ال�شالة

 االإ�شراف يف
ا�شتخدام املاء

الغ�شل بال �شاتر

الغ�شل يف املاء الراكد

الغ�شل يف مكان جن�ض

النية بالقلب

قول )ب�شم اهلل(

غ�شل الفرج

 الو�شوء كو�شوء
ال�شالة

 غ�شل الراأ�ض مع
 و�شول املاء اإىل اأ�شول

ال�شعر
 غ�شل اجلنب االأمين

 من االأعلى اإىل
االأ�شفل

 غ�شل اجلنب االأي�شر
 من االأعلى اإىل االأ�شفل

 غ�شل باقي اجل�شد مع التاأكد
من غ�شل االإبطني وال�شرة
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غ�شل الكفني ثالثاً



 �شاتر للرجلني
 اإىل اأعلى
الكعبني

اأن يكون اخلفني
�شميكني 

اللب�ض على
طهارة 

�شروط
امل�شح 

 مدة امل�شح
 للمقيم يوم وليلة
 وللم�شافر ثالثة

اأيام بلياليها

 امل�شح لطهارة
 من حدث

اأ�شغر

المسح على الخفين

م�شح العمامة
واجلبرية 

 كيفية امل�شح
على

اخلفني 

 م�شح اخلف
 االأمين باليد

 اليمنى من االأعلى
على ظاهر اخلف

تبلل اليدين
باملاء 

 م�شح اخلف
 االأي�شر باليد
 الي�شرى من
 االأعلى على
ظاهر اخلف

التيمم

 فرو�ض
 وواجبات
التيمم

 نواق�ض
التيمم

 ما يباح
كيفية التيممبالتيمم

 النية لرفع
احلدث

 الت�شمية وهي
قول ب�شم اهلل

 ال�شرب بالكفني
 على الرتاب

�شربة واحدة

 م�شح الوجه مرة
واحدة

 م�شح ظاهر
الكفني

 كل ما يباح
بالو�شوء

 كل ما ينق�ض
الو�شوء

 وجود املاء قبل
ال�شالة

النية بالقلب

الرتاب الطاهر 

 و�شع الكفني مع
 االأ�شابع على

الرتاب

 م�شح الوجه
والكفني
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 عدم حتريك الل�شان
 والفم يف قراءة
ال�شالة ال�شرية

 �شالة الظهر وهي
اأربعة ركعات

رفع الب�شر
اإىل ال�شماء                    

االإ�شراع 
)عدم الطماأنينة(          

 كرثة احلركة و
االلتفات

 عدم و�شع اليدين
على ال�شدر

 التلفظ بالنية

 اأخطاء بع�ض امل�شلني
يف ال�شالة

الصالة

 االأوقات املنهي علىال�شالة املفرو�شة
ال�شالة فيها

 �شالة الفجر وهي
ركعتان

 �شالة الع�شر وهي
اأربعة ركعات

 �شالة املغرب وهي
ثالث ركعات

 �شالة الع�شاء وهي
اأربعة ركعات

 من بعد طلوع الفجر
 حتى طلوع ال�شم�ض
وارتفاعها بقدر رمح

 عند تو�شط ال�شم�ض
يف ال�شماء

 من بعد �شالة الع�شر
حتى غروب ال�شم�ض

قول )اآمني(

ا�شتقبال القبلة
والنية لل�شالة بالقلب

تكبرية االإحرام وذلك 
برفع اليدين حماذياً 

الكتفني ويقول )اهلل اأكرب(

و�شع اليد اليمنى على 
الي�شرى وو�شعهما على 

ال�شدر

النظر اإىل مو�شع 
ال�شجود

قراءة دعاء اال�شتفتاح

اال�شتعاذة والب�شملة

قراءة �شورة الفاحتة

كيفية الصالة

تكرار  الركعة ح�شب عدد 
ركعات ال�شالة

التكبري والوقوف لبدء 
الركعة الثانية

التكبري وال�شجود وقول 
)�شبحان ربي االأعلى( ثالث مرات

التكبري واجللو�ض وقول 
)ربي اغفر يل(

التكبري وال�شجود وقول )�شبحان 
ربي االأعلى( ثالث مرات

ثم قول )ربنا و لك احلمد(

التكبري والرفع من الركوع 
وقول )�شمع اهلل ملن حمده(

التكبري والركوع وقول )�شبحان 
ربي العظيم( ثالث مرات

قراءة ما تي�شر من القراآن
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ا�ستقبال القبلة
والنية بالقلب

الدعاء وقراءة
 الفاحتة وما تي�سر من القراآن

تكبرية الإحرام
)اهلل اأكرب(

التكبري  
)اهلل اأكرب(

الركوع  )اهلل اأكرب( 
) �سبحان ربي العظيم(

الرفع من الركوع
)�سمع اهلل ملن حمده(

العتدال
)ربنا ولك احلمد(

ال�سجود )اهلل اأكرب(
)�سبحان ربي الأعلى(

الرفع من ال�سجود 
)اهلل اأكرب(

)اللهم اغفر يل(

ال�سجود )اهلل اأكرب(
القيام )اهلل اأكرب()�سبحان ربي الأعلى(

قراءة الفاحتة 
وما تي�سر من القراآن

التكبري )اهلل اأكرب(
الركوع )اهلل اأكرب(

الرفع من الركوع)�سبحان ربي العظيم(
)�سمع اهلل ملن حمده(

العتدال
)ربنا ولك احلمد(

ال�سجود )اهلل اأكرب(
)�سبحان ربي الأعلى(

الرفع من ال�سجود 
)اهلل اأكرب(

)اللهم اغفر يل(

كيفية الصالةكيفية الصالة

الركعة 
الثانية
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ال�سجود )اهلل اأكرب(
)�سبحان ربي الأعلى(

اجللو�س للت�سهد الأول
) والت�سهد الأول مع ال�سالة 

الإبراهيمية يف �سالة الفجر (

يف �سالة الفجر )ركعتان( 
 ينهي ال�سالة ميينًا ثم 

ي�سارًا
)ال�سالم عليكم ورحمة اهلل (

ل�سالة املغرب )3ركعات( يقوم لأداء
الركعة الثالثة ول�سالة الظهر والع�سر

والع�ساء)4 ركعات( يقوم الركعتني 
الثالثة والرابعة ويكرب )اهلل اأكرب(

قراءة الفاحتة

الرفع من الركوع
)�سمع اهلل ملن حمده(

الركوع )اهلل اأكرب(
)�سبحان ربي العظيم(

التكبريللركوع
)اهلل اأكرب(

العتدال
)ربنا ولك احلمد(

ال�سجود 
)اهلل اأكرب(

)�سبحان ربي الأعلى(

الرفع من ال�سجود 
)اهلل اأكرب(

)اللهم اغفر يل(

ال�سجود )اهلل اأكرب(
)�سبحان ربي الأعلى(

اجللو�س للت�سهد

فـي �سالة املغرب )3ركعات(  
ينهي ال�سالة بال�سالم 

ميينًا وي�سارًا

ل�سالة الظهروالع�سر والع�ساء
 )4ركعات( يقوم لأداء الركعة 

الرابعة ويكرب )اهلل اأكرب(
قراءة الفاحتة

الـركعـة 
الرابعة

كيفية الصالةكيفية الصالة
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التكبري للركوع
)اهلل اأكرب(

الركوع )اهلل اأكرب(
)�سبحان ربي العظيم(

الرفع من الركوع
)�سمع اهلل ملن حمده(

العتدال
)ربنا ولك احلمد(

ال�سجود )اهلل اأكرب(
)�سبحان ربي الأعلى(

الرفع من ال�سجود 
)اهلل اأكرب(

)اللهم اغفر يل(

ال�سجود 
)اهلل اأكرب(

)�سبحان ربي الأعلى(

اجللو�س للت�سهد الثاين 
والأخري

ينهي ال�سالة بال�سالم 
ميينًا وي�سارًا

) ال�سالم عليكم ورحمة اهلل(

9- فهرس الكتابكيفية الصالة
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