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 ]مقدمة[
احلمــد هللا حــق محــده والصــالة والســالم علــى ســيدنا حممــد  
وعلــى آلــه مــن بعــده، ورضــي اهللا عــن أصــحابه والتــابعني هلــم   

 .بإحسان إىل يوم الدين آمني
فإن أول ما جيب على اإلنسان معرفته وما جيب عليـه          : وبعد

معرفة اهللا حق معرفتـه، وأن يشـهد أنـه ال إلـه إال     : أن يعلمه هو  
ه ال شـريك لـه يف ملكـه، وأنـه هـو اهللا الواحـد األحـد           اهللا وحد 

الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد، فهو     
املســتحق للعبــادة وحــده ال شــريك لــه، وأنــه هــو احلــي القــادر  
احلكيم، ال تدركه األبصـار وهـو اللطيـف اخلـبري، لـيس كمثلـه              

ارىء املصـور لـه   شيء وهو السميع العليم، ال إله هو اخلـالق البـ    
 .األمساء احلسىن

وأن يعرف التوحيد لإللـه املعبـود واملسـتحق جلميـع العبـادة،       
وأن يــؤمن بــاهللا ومبالئكتــه وكتبــه ورســله وبــاليوم اآلخــر، وأن  
يعلم ويؤمن ويشهد أن سيدنا حممدا عبـد اهللا ورسـوله املبعـوث             
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 ويشـهد   نوأن يؤم # باحلق رمحة للعاملني، وخامتا للمرسلني      
املوت حق، وأن البعث حـق، وأن احلسـاب حـق وأنـه لـيس        أن  

 مــن دار إال اجلنــة أو النــار، وأن القــرآن ابعــد هــذا احليــاة الــدني
الكرمي كتاب اهللا وكالمه وأن ما فيه هو احلق، وأنـه مـن احلـق،     
من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليهـا، وأن اهللا لـيس بظـالم      

 . للعباد
مى علـم أصـول الـدين، وقـد         وهـو املسـ   : وهذا علم التوحيد  

ــة واملختصــرة   ــه العلمــاء الكتــب املطول ــف في ومــن أحســنها  . ألَّ
العقــد الــثمني يف معرفــة رب ( اختصــارا وأمشلــها فائــدة كتــاب 

وقــد طبــع أخــريا فمــن شــاء فلرياجعــه موفّقــا بــإذن اهللا ) العــاملني
 .سبحانه

 شهادة أن ال إله إال :أوال: نعم، وأركان اإلسالم مخسة هي 
 :ثالثـا .  إقامة الصالة:ثانيا. ، وشهادة أن حممدا رسول اهللا اهللا

 احلج إىل بيت    :خامسا.  صوم شهر رمضان   :رابعا. إيتاء الزكاة 
 .اهللا احلرام على من استطاع إليه سبيال 

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)٧( 

وكمـا أنـه    . ولكل واحد من هذه األركان فـرائض وأحكـام        
هـو  و) العقـد الـثمني يف معرفـة رب العـاملني           (قد وضـع خمتصـر      

الركن األول، فقد رأينا وضع خمتصرات لألركان الباقية، وكان   
أحكـام  (فته وضـع هـذه املختصـرات حتـت اسـم            حبمد اهللا ومعر  

 ).الفرائض اإلسالمية قسم العبادات 
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ijk   
واجباـــا :الطهــارة والصــالة  : هــذا هــو املختصـــر األول يف  

ومســنوناا ومنــدوباا، علــى مــا هــو مقــرر يف كتــب الزيديــة،  
علما بأن الواجب على املسلم هو اإلخالص هللا وحده يف القيـام   
مبـــا افترضـــه اهللا عليـــه؛ شـــكرا علـــى نعمـــه، وامتثـــاال ألمـــره،  
واستئناسا بقربه، وتوخيا لثوابه، هذا ومجيع الوجبات حبمـد اهللا          

 .ميسرة يف كل أحكامها كما سيأيت تفصيلها إن شاء اهللا
ــالة   :أوال ــات الطهـــارة والصـ ، وواجبـــات الطهـــارة  واجبـ

تقتضـيها معرفـة واجبـات الصــالة، والوضـوء مـن الصـالة، قــال       
 ملـن مل يـذكر     ء لـه، وال وضـو     ء ملـن ال وضـو     ة ال صال  ((: #

 . )١())اسم اهللا عليه

                                                                                       
وشــرح )) ال وضــوء ملــن مل يــذكر اســم اهللا ((  بلفــظ ١/٣أخرجــه يف األمــايل )١(

 ١٠١، وأبـو داود رقـم   ١/٦١، وأصـول األحكـام، والشـفاء      ١/٥١التجريد
))  ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملـن مل يـذكر اسـم اهللا عليـه         (( بلفظ

 .١/٧٢ ، والدارقطين١/٤١، والبيهقي ٣٩٨ومثله ابن ماجة  رقم 

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)٩( 

هـو الطهـارة مـن احلـدث األصـغر،              :وتعريف الوضـوء  
احتـراز مـن احلـدث األكـرب، وهـو مـا يوجـب              : األصغر: وقولنا

لَ على املُحسِدِث لهالغ . 
واحملِدث حدثا أصغر هـو مـا يوصـف بأنـه طـرأ عليـه نـاقض               
للوضوء، مثـل اخلـارج مـن الفـرجني أو غـري ذلـك مـن نـواقض                  

 . الوضوء السبعة، وستأيت إن شاء اهللا
 هو التطهري للبدن كامال من احلدث األكرب، وهـو      :والغسل

 .ما يوجب الغسل الكامل، وستأيت إن شاء اهللا يف باا
بالغسل أو بالوضوء اليكـون إال لرفـع حـدٍث يقـع،     والتطهر  

 . الوضوءضموجبات الغسل أو نواق: ونعين به

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)١٠( 

 النجاسات
هلذا فإن أول ما جيب معرفته هو معرفة النجاسـات، ومبعرفـة        

 : النجاسات يعرف أن ما عداها طاهر، فالنجاسات عشر
آدمـي أو يمـة، إال مـا        :  اخلـارج مـن فرجـي حيـوان         :أوهلا
 .حلمه كالبقر والغنم، وما ال دم له كالضفدعيؤكل 

 الكلب،واخلنـزير،و الكافر، وكل    :الثاين والثالث و الرابع   
ومنه ريقه وشعره وبشـره ورشـحه ومـا    . هذه الثالثة جنس ذات   

 .انفصل منه
 امليتـة، ولـو كانـت ممـا يؤكـل، إذا حصـل عليهـا                   :اخلامس

 .املوت صارت جنسة
وان، ولـو كـان ممـا         مـن حيـ    ع مـا انفصـل أو قطـ        :السادس

 مثل أن يأيت أحد فيقطع حلمـة مـن إليـة كـبش قبـل ذحبـه            ليؤك
إذا كان مما حتله احلياة؛ ليخرج بذلك قالمة األظفار    . فإا جنس 

 . والشعر املقصوص من غري جنس الذات
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 . املسكر باملعاجلة كاخلمر:السابع
 .وهذه السبعة جناستها مغلظة يعين ال يعفَى عن شيء منها

 القيء، بشرط أن يكون من املعـدة وأن يكـون مـلء     :امنالث
 .الفم، وأن يكون دفعة واحدة

 املصل والقيح :  الدم وأخواه:التاسع
فأمـا لـنب   .  لـنب غـري املأكولـة، إال مـن مسـلمة حيـة          :العاشر

ــنب   املأكولـــة،كالبقر والغـــنم، ولـــنب املســـلمة فإنـــه طـــاهر إال لـ
لبنـها بلـون أو طعـم أو       وهي اليت أكلت القذارة فـتغري        -اجلالّلة

 . ريح فإن اللّنب جنس حىت يستحيل ويعود ألصله
يعـين   -وهذه النجاسات الثالث األخرية تسمى جناسة خمففة        

وحـد القطـرة هـو مـا بلـغ مثـل           ؛يعفى عما كان أقل مـن قطـرة         
فمـا بلـغ حـد القطـرة فهـو      . حبة الشعرية طـوالً وعرضـا وعمقًـا    

ويسـتثىن مـن ذلـك الـدم     . هروما كان أقل منـها فهـو طـا    . جنس
الذي يبقى يف عروق الذبيحة املأكولة بعـد الـذبح؛ فإنـه طـاهر،        

 .إال ما بقي يف املنحر فهو جنس
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 .خفية، ومرئية: وتقسم هذه النجاسات إىل قسمني
. ، مثل البول إذا وقع يف ثيـاب أو غريهـا   فالنجاسات اخلفية 

ع أجزائهـا  حـىت يتخلـل مجيـ   [وطريقة غسـلها هـو عركُهـا باملـاء        
ــان      ]وتعصــر ــراٍت إذا ك ــالث م ــرر ث ــره، ويكَ ــىت خيــرج أكث ح

 .املتنجس ثوبا، فإن كان صقيال، فباملاء ثالثًا مع الدلك
 فتطهريهـا باملـاء، مث إذا مل يكـف            وأما النجاسة املرئيـة،   

فبالصابون حىت تزول، وبعد زوال عينها تغسل مرتني بعد ذلك          
فـإذا مل   . سلتني بعد الـزوال   حىت تزول عني النجاسة، مث غ     : أي[

ــل       ــد زوال رغــوة الصــابون تغس ــتخدم الصــابون، وبع ــزل اس ت
 ].مرتني، مث ال يضر إن بقيت عني للنجاسة بعد ذلك
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 ]املتنجس[
ألنـه إمـا ممكـن غسـله وتطهـريه،          . وأما املتنجس فهـو أقسـام     

 .وإما متعذر، وإما شاق
مـا  ، كـالثوب والبـدن، فيغسـل باملـاء ك          فأما املمكن تطهريه  

 . سبق
اللـنب والسـمن املـائع      :  كالسـوائل مثـل    وأما املتعذر تطهريه  

 ].بوقوع النجاسة فيه[واملاء القليل، فإنه يصري كله جنسا 
يعـين أنــه غــري ممكــٍن تطهيــره إال بصــعوبة  . وأمــا الشــاق

البـــهائم واألطفـــال باجلفـــاف مـــا مل تبـــق  ] فتطهـــر[ومشـــاق، 
األجـواف باالسـتحالة،    واألفـواه بـالريق ليلـة، و      ]. النجاسة[عني

ــذي       ــتغري ال ــزول ال ــىت ي ـــزح الكــثري ح ــار بالنضــوب أو بن واآلب
 .أحدثته النجاسة

 إىل نية خاصة ـا؛      جهذا مع العلم أن غسل النجاسة ال حيتا       
ألن وجوب النية خاص بالعبادة، وهذه من لوازمها، فلـو غسـل    

ت النجاسة الغسلَ الشرعي املذكور من ال يعلم بالنجاسـة طهـر         
 .وزال حكمها

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)١٤( 

 املياه
فَشـرطُها أن تكـون طـاهرةً      ] النجاسة[أما املياه اليت تغسل ا    

 قـدر نصـفها، أو أكثـر مـن نصـفها مسـتعمل              )١(مباحة مل يشبها  
 . لقربة

 .ما المس البشرة وانفصل عنها ورفع حكما: واملستعمل
ــها طــاهرة وهــي مــن   ــاه كل ــثلج،  :  واملي البحــر، واملطــر، وال

ــرِد ــثري منــها ال       والب ــذه طــاهرة والك ــر، كــل ه ، والنــهر، والبئ
ينجسها شيء، إال إذا كانـت النجاسـة قـد غـريت لـون املـاء أو        

ــه أو رحيــه  ــة حِكــم      . طعم ــت فيــه جناس ــها إذا وقع والقليــل من
 املستعمل أنه يستعمل جـزًءا      نما يظُ : وهذا القليل هو  . بنجاسته

 .من النجاسة باستعماله للماء املتنجس
 فإنه يكـون طـاهرا غـري مطَهـٍر أي ال يرفـع           املتغري بطاهر أما  

 . بهتحكم النجاسة لو غُِسلَ

                                                                                       

 .خيتلط ا)  ١(
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 ]ال يرفع اليقني إال بيقني[
وجيب أن يعرف املسلم أنه مهما عرف وتـيقن جناسـة ثـوب             
أو غريه فال ميكـن أن ترتفـع هـذه النجاسـة إال بتطهريهـا يقينـا،            

نـه وعلمـه بطهارـا إال    وإذا كان يعلم أا طاهرة فال يرتفـع يقي        
علمـا بأنـه ال يرتفـع       . حبصول يقني بوقوع تنجيسـها بعـد ذلـك        
 . عدليقني الطهارة والنجاسة إال بيقني أو خرب

ــها       ــاد عن ــذرة جيــب االبتع ــم أن النجاســة ق ــن العل ــد م وال ب
والتنـزه منـها؛ ملـا ورد مـن األدلـة الشـرعية يف القـرآن الكـرمي و         

 . #السنة املطهرة عن رسول اهللا

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)١٦( 

 قَضاُء احلَاجِة
واحلديث عن النجاسات وتطهري املتـنجس يسـوقنا إىل ذكـر            

 . احلاجة يف احلمامات، يف املتخذات هلاءاالستفراغ، أو قضا
وقـــد صـــار مـــن املعلـــوم أن األول مـــن النجاســـات العشـــر  

وأنـه جيـب تطهـري    . املذكورة هو اخلارج من فرجي غري املأكول  
تفصيل ذلك يف بـاب الوضـوء، وجيـدر    احمللِّ اخلارج منه وسيأيت   

بنا اآلن أن نذكر اآلداب و املندوبات اليت ينبغـي، أو حيسـن أن          
 .يكون احلال عليها عند قضاء احلاجة

 )١(وأمهها االمتناع عن وقـوع ذلـك يف املواضـع املنـهي عنـها          
 :وهي
 .أي املاء اجلاري:  النهر-١
 .أي الطريق:  والسبيل-٢

                                                                                       

 : وتسمى املالعن وجيمعها قول الشاعر)  ١(
 ومســـــقط أمثـــــار وقـــــرب وجملـــــس مالعنــها ــر وســبل ومســجد 
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 .ملخصوص للصالةأي اجلامع ا:  واملسجد-٣
 .أي حتت شجرة مثمرة:  ومسقط أمثار-٤
ــذميني    -٥ ــرب؛ وذلــك ألن للمــوتى مــن املســلمني أو ال  والق

 .واملعاهدين حرمةً
أي احملــل الــذي اعتــاد النــاس أن يقعــدوا فيــه، :  والـس -٦

سواٌء كان على طريق يف الرب، أو علـى الشـاطىء، أو يف ظـالل              
 .اشجر، أو يف عمارات، أو حنوه

فهذه املالعـن مسيـت مالعـن ألنـه ورد لعـن مـن وضـع فيهـا                 
، ومرتكب ذلك يعرض نفسه     #خبثًا على لسان رسول اهللا      

ألن يلعنه كل من رأى فعلته تلك، واللعنة إذا كانت حبـق فإـا               
تصيب امللعون ا، فيحـل عليـه اإلمث ويبتعـد عـن رمحـة اهللا ألن              

 .ذلكامللعون هو املطرود، نعوذ باهللا من 
 .وهذه املالعن حيرم قضاء احلاجة فيها وتكره كراهة حظر
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 ]مندوبات قضاء احلاجة[
وهـي مـا حيسـن أن يكـون عليـه احلـال حاهلـا                  أما املندوبات 

 : فهي
ــاس يف الصــحاري   -١ ــواري يف العمــارات، والبعــد عــن الن  الت

 . حال ذلك؛ لئال يؤذيهم
ــوذ-٢ ــن    :  التع ــرجس ال ــن ال ــاهللا م ــوذ ب ــول أع جس حنــو أن يق

ــل املتخــذ      ــىت دخ ــوذ ح ــرجيم، وإذا نســي التع الشــيطان ال
 .فيقول أعوذ بك من الشيطان الرجيم

 تنحية مـا فيـه ذكـر اهللا تعـاىل، فلـو كـان معـه مصـحف أو          -٣
ــارج       ــا خ ــة فيجــب أن يتركه ــار أو أدعي ــه أذك ــاب في كت
احلمام، أو يضعها يف مـأمن، حبيـث ال يبقـى حـامال لـذلك         

 .وقت قضاء احلاجة
ليسرى عند الدخول واعتمادها عند القعود، وتقدمي   تقدمي ا  -٤

 .اليمىن عند اخلروج

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)١٩( 

 االستتار حىت يقعد؛ فال يرفع ثيابه ويكشف عورته قبل أن      -٥
يكون قد استقر يف احملل املتخذ لـذلك، ولـه أن يرفـع ثيابـه       

 نويكشف يف حـال اهلـوي للقعـود تـدرجييا حبيـث ال يكـو          
رم أن يكـون ذلـك يف       وحيـ .  القعود دالكشف كامال إال عن   

 أخـذ رضـاه، ويعمـلُ يف جمهـول اإلذن           عملك الغـري، إال مـ     
 .بالعرِف

 ]مكروهات قضاء احلاجة[
 :ويكره قضاء احلاجة يف مواضع

وهي الـيت توجـد يف جـدار أو يف    :  يف الثقوب، أو اجلحور    :أوال
   مؤا ال تأرض؛ فإأن تكون حمل حشرات مؤذية أو غـري     ن 

 .مؤذية
يف الصلب، حنو احلجر الصـلد، فرمبـا تطـاير مـن النجاسـة               :ثانيا

 .شيء ترده الرياح إىل صاحبه
 .  أن يتعمد التهوية بذلك، أي يرميه يف اهلواء، أو من قيام:ثالثا
 . نظر الفرج واألذى لغري داٍع أو حاجة:رابعا
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 . األكل والشرب حاله:خامسا
االسـتنجاء   االنتفـاع بـاليمني، وحيسـن أن يكـون عنـد               :سادسا

 .غسل النجاسة بالشمال والصب للماء باليمني
 يكــره تعمــد اســتقبال القبلــتني والقمــر والشــمس      :ســابعا

 . واستدبارمها إذا كان يف غري العمران
 :  من ذلك فإنه يندب له أشياء، وهيوبعد الفراغ

احلمـد هللا الـذي   :  أن حيمد اهللا علـى تيسـريه لـذلك، فيقـول          -١
 .طة األذى، وعافاين يف جسديأقدرين على إما

 غسل النجاسـة العالقـة بـالفرجني يف احلـال باملـاء أو إزالتـها        -٢
أي مســح احملــل مبحــارم ورق، أو حجــر، أو  : باالســتجمار

 اســتعماله ســرفًا، ومــن ال د وال يعــربــأي شــيء ممــا ال يضــ
ــه     ليســتعم ــا علي ــا واجب ــه يصــري االســتجمار حتم ــاء فإن  امل

 .تيمم مثالللصالة، كامل
 . لهة مجاد، جامد، منق، ال حرم:وجيزئه

: احليـوان، وضـد اجلامـد   : وحيرم عليـه ِضـدها، فضـد اجلمـاد        
هو اخلشن وضده األملس، وضـد مـا      : اجلاري غري املاء، واملنقي   

مـن  : ماله حرمة، مثل ملك الغري، أو ما فيـه كتابـة        :  له ةال حرم 
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لبــهائم، ومثلــه قــرآن أو ذكــر، أومثــل طعــام اآلدمــيني، وطعــام ا
 .املنهي عنه كالفحم والعظم أو حنو ذلك

فإن هذه األشياء اليت حترم ال جيـوز اسـتعماهلا يف االسـتجمار     
  .ا

 :ومما جيزي أن يكون االستجمار به هو
 .أي بأن يكون ملكه أو ال مالك له:  مباح-١
كالزجاج املكسور والسكني؛ فإنـه يـؤدي بـه إىل          :  ال يضر  -٢

 .أن جيرح نفسه
مثــــل احلجـــر، والقمـــاش، واملناديــــل   :  أن يكـــون منقيـــا  -٣

 .املخصصة لذلك، أو حنوها
كقطعة : فلو استجمر مبا ميكن أن يضر، أو مبا هو غري منق

صقيلة من حديد أو غريه؛ فإن االستجمار جائز ذه األشياء 
اليت تضر وتنقي، وإذا استعملت يف حق من ال جيد املاء جاز له 

 .التيمم بعدها
ويأمث باستعمال غري املباح لكن اإلمث هذا ال يؤدي إىل عـدم        
صحة االسـتجمار الواجـب علـى املتـيمم وحنـوه، وهـو الـذي ال         

 . يستعمل املاء يف احلال أو ال جيده
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 أحكام الوضوء
وبعد أن فرغنا من معرفـة النجاسـات ومعرفـة كيفيـة إزالتـها        

 . يلزم أن نعرف الوضوء
ر اإلميان ومفتاح الصـالة، ألن   كما يف احلديث شط الوضوء

 .الصالة مفتاحها الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم 
فيجــب أن نعلــم أنــه ال يصــح الوضــوء للصــالة إال إذا كــان  

 . كامال بشروطه وفروضه
 ]شروط الوضوء[

  :أما الشروط فهي
 .البلوغ والعقل: ويعين بالتكليف:  التكليف-١
ــح ا :  اإلســالم-٢ ــال يص ــه خماطــب    ف ــافر؛ ألن ــن الك لوضــوء م

 .باإلسالم، وألن الوضوء قربة، وال قربة لكافر
 طهــارة البــدن عــن موِجــِب الغســل، وعــن جناســة توجــب    -٣

 . الوضوَء
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 ]فروض الوضوء[
 : عشرةيوأما فروض الوضوء فه

 .  غسل الفرجني بعد إزالة النجاسة-١
احلمـد  "أو " بسـم اهللا " التسمية حيث ذُِكـرت ويكفـي مثـل      -٢

مـع القصـد بـذلك للوضـوء، فلـو نسـي        " سبحان اهللا "أو  " هللا
فلم يسم يف أول الوضـوء أو قبلـه بلحظـات، فإنـه يكفـي أن            
يقول ذلك حينما يذكرها يف خـالل الوضـوء إىل قبـل غسـل       

 . آخر عضٍو يف الوضوء
 مقارنة أول الوضوء بنيـة للصـالة ألـا عبـادة وكـل أعمـال        -٣

 الَ قَـولَ ِإالَّ ِبعمـٍل، والَ   ((: #قولـه  العبادة مستلزم للنيـة ل   
قَولَ والَ عملَ ِإالَّ ِبِنيٍة، والَ قَولَ والَ عملَ والَ ِنيةَ ِإالَّ ِبِإصابِة         

  وسيأيت ذكر ما هو املأثور من أدعية الوضوء بعد          )١( ))السنِة
 . كمال تعداد األعضاء إن شاء اهللا

                                                                                       
، واالعتصـام  ١/٤٦، والشـفاء   ١/٣٨، وشرح التجريـد     ١٦٨أمايل أيب طالب    )١(

 .٧٩٠، وأصول األحكام، ومسند الفردوس رقم ١/١٧٠
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نويـت بوضـوئي    : نـوي عمومـا، فيقـول      إمـا أن ي    :والنية هي 
هذا لكل صالة، أو ملا ِشئْت به من الصالة، فبهـذه النيـة يصـلي       

 .ا املتوضىء ما أراد
وإما أن ينوي الوضوء خصوصا، كما لو نوى لصالة الظهـر      
فقط، فال يصح له أن يصلي به غـريه، إال مـا كـان مـن النوافـل              

 . فإا تتبع الفرض
بالـدلك أو املـج وهـو       : ، فاملضمضـة   املضمضة واالستنشاق  -٤

مصاكَّةُ املاء يف الفم، وذلك بعد إزالـة مـا بقـي مـن الطعـام               
يكــون باســتنثار املــاء عنــد    : واالستنشــاق. بــني األنســان 

خروجه بالقوة ليخرج منه ما يف األنـف مـن خنـام إذا كـان                
 .فيها شيء

 غسـل الوجــه كــامال مــع ختليــل أصــول شــعر الوجــه، مثــل  -٥
 هو ما بني األذنـني عرضـا، ومـن     :والوجهلشارب،  اللحية وا 

 . مقاص الشعر يف الرأس إىل منتهى الذقن طوال 
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 هو املفصل بني العضـد      :واملرفق غسل اليدين مع املرفقني،      -٦
والساعد، وجيب أن يـدخل يف العضـدين قـدر إصـبع ليتـيقن               
غسل املرفقني ألنه ما ال يتم الواجب إال بـه جيـب علـى مثـل      

من كانت بعض يده مقطوعـة فيغسـل مـا بقـي مـن              وجوبه و 
املقطوعة إىل العضد وإذا وجد مـع أحـد يـدا أو حلمـة زائـدة             

 .فإنه جيب غسل ما حاذى املرفق والساعد إىل األصابع
 مسـح كــل الــرأس واألذنــني، وال جيــزي الغســل حبيــث لــو  -٧

غسل رأسه بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلني فال جيـزي           
خمــالف للواجــب، والواجــب هــو املســح، الغســل هــذا؛ ألنــه 

ومع هذا فـال جيـب انتظـار املتوضـىء حـىت جيـف شـعره مـن                
الغسل، فإن الشعر صقيل ال يعلق به املـاء، فيكفـي أن ميسـح       
عليه بنية الوضوء وإن كـان مغسـوالً، وصـفته أن يأخـذ املـاء        
بكفيه مث يرسل املاء وجيمع بني إصبعيه املسبحتني، فيجعلهما        

، ويضع اإلامني على الصدغني، مث مير ما إىل         على الناصية 
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الوراء، مث يعيدمها إىل قدام، أو بأن مير بيٍد واحدٍة، أو بيـدين      
 . على كل الرأس مقبالً ومدبرا 

ومهـا مفصـل السـاقني ممـا يلـي          :  غسل القدمني مع الكعبني    -٨
 . القدم

 ختليــل األصــابع واألظفــار يف اليــدين ويف الــرجلني، بــأن      -٩
ل املاء فيهما مع إمـرار اليـد بـني األصـابع، وكـذلك إذا                يدخ

ــجة    ــة، أو  : كــان يوجــد يف أي أعضــاء الوضــوء ش ــن رمي م
، فإنه جيب إدخـال املـاء إىل فجـوة الشـجة         اجراحة، أو غريه  

 .وغسلها
 الترتيب بني أعضاء الوضوء، فلو توضأ مثال ونسي غسل  -١٠

عيـد،  اليدين حىت أكمـل غسـل الـرجلني فإنـه ال بـد مـن أن ي        
ــرة       ــدمني م ــل الق ــرأس، مث يغس ــح ال ــدين، مث ميس ــل الي فيغس
أخرى؛ ألن الترتيب بني أعضاء الوضوء فرض واجب، ولـو           

 بالترتيـب سـهوا أو جهـال فـال يصـح          لكان الترك أو اإلخال   
 .  مرتباالوضوء إال كامال
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ــب  هــو الغســل مــرة واحــدة كاملــة  لكــل عضــو   والواج
 صـح الوضـوء، وجيـب    مغسول، فلو بقيت ملعة يف أي عضـو ملـا     

 إزالة ما يف األذنني، ومـا بـني         وكذلك جيب غسلها وما بعدها،    
األســنان، وحتــت األظفــار مــن الــدرن الــذي مينــع وصــول املــاء   

وِمــن ذلــك اخلضــاب الــذي لــه جــرم، جيــب  . مســحا غســال أو
إزالته ِليمر املاء على البشرة، أمـا مثـل احلنـاء والنيلـة فـال يضـر؛             

 ةوإذا وجد جرحـا أو جـبري  .  املاء إىل البشرة  ألنه ال مينع وصول   
يف أي أعضاء الوضوء، وخشي الضرر من غسلها فإنـه ال جيـب      

ــيت عليهــا    ــو فــوق اللفافــة ال ــل يكفــي املســح عليهــا ول وبعــد . ب
االنتهاء مما ذُِكر يكـون قـد أكمـل الوضـوء، وأصـبح يف إمكـان           
املتوضــىء الــدخول يف الصــالة ــذا الوضــوء، ويســتمر وضــوئه  

 . ىت حيصل ناقض للوضوء مما سيأيتح
ذا عرفنا الفروض يف الوضوء عنـد الفرقـة اهلادويـة والبـاقي           

 .معنا أن نعرف املسنونات واملندوبات للوضوء
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 ]مسنونات الوضوء[
 : فاملسنونات هي

 الســواك عرضــا باليــد، أو بالفرشــاة، أو بعــود األراك، أو  :أوال
 .بغري ذلك

ملضمضـة واالستنشـاق بغرفـة واحـدة،     اجلمـع بـني ا    :ثانيا وثالثا 
 .وتقدميهما على الوجه

 .أي غسل كل عضٍو ثالث مرات: التثليث:رابعا
 .مسح الرقبة مبا بقي يف اليد من املاء بعد مسح الـرأس      : خامسا

 .ويشتمل املسح السالفتني والقفاء
 ]مندوبات الوضوء[
 :واملندوبات هي

 . غسل الكفني أوال -١
 .جني الترتيب بني الفر-٢
حبيث يغسل أعضاء الوضوء مرتبة ومتعاِقبـةً، حبيـث         :  الوالء -٣

 .ال يفصل بينهما شيء من العمل غريها
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 . جتديده بعد كل مباح-٤
 . تولِّيِه بنفسه-٥
 . إمرار املاء على ما حِلق أو قشر من أعضاء الوضوء-٦
  الدعاء -٧

$ علـي وحيسن أن نذكر املأثور من ذلك عن أمري املؤمنني      
 :يف كثري من الروايات وهو على الترتيب أوال

أعـوذ بـاهللا السـميع العلـيم        :  يقول عند الشروع يف الوضوء   
غسـل   عندمث . من الشيطان الرجيم بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم      

اللهم حصن فرجي، واستر عوريت، وال تشـمت        : يقول الفرجني
 أســالك يب األعــداء، وال جتعلــين مــع القــوم الظــاملني، اللــهم إين 

ــيمن والربكــة، وأعــوذ بــك مــن الســوء و اهللكــة   ــد مث . ال عن
اللـهم أذقـين عفـوك ومغفرتـك        :  يقـول  املضمضة و االستنشاق  

 وعند غسـل الوجـه  . وال حترمين يا اهللا رائحة اجلنة يف اجلنة      
اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وال تسود وجهـي    : يقول

اللـهم أعطـين    :  يقـول  عند غسل اليـدين   و. يوم تبيض الوجوه  
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كتــايب بيمــاين فرحــا مســرورا، واخللــد بشــمايل، اللــهم التــؤتين  
كتايب بشمايل، وال من وراء ظهـري، وال جتعلـها يـا اهللا مغلولـة         

اللـهم غشـين    :  يقـول  عند مسح الرأس واألذنـني    و. إىل عنقي 
برمحتك، إين أخشى عذابك، اللهم مسعين صوت املنادي ينادي         

عنـد غسـل   و. عتق رقبيت الضعيفة من النـار     يف اجلنة، اللهم أ   
اللهم ثبت قدمي وأقدام والـدي علـى صـراطك          :  يقول القدمني

املستقيم، صراط الذين أنعمـت علـيهم، غـري املغضـوب علـيهم،          
 .)١(وال الضالني

 مث يأخــذ مــن املــاء مــلء كفــه فيصــبه علــى جبهتــه، وجيعلــه   
ال إلـه إال    سبحانك اللـهم وحبمـدك،      : سائال على الوجه ويقول   

ــن التــوابني        ــهم اجعلــين م ــك، الل ــتغفرك وأتــوب إلي ــت، أس أن
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك       . واجعلين من املتطهرين  

 .)٢(له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
                                                                                       

-٥٤اهلادي يف درر األحاديـث بلفـظ مقـارب ص        دعاء الوضوء رواه اإلمام      )١(
 .٥٠-١/٤٩، واألحكام ٥٦

 .١/٥٩، أمايل أمحد بن عيسى ٧٨ ص ١/٧٢مسند اإلمام زيد   )٢(
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 :نواقض الوضوء
 :نواقض الوضوء سبعة هي

 ما خـرج مـن السـبيلني، وإن كـان قلـيال، أو رحيـا، أو                 -١
 خترج حصاة، ومن ذلك لو أدخل املريض ميـزان         نادرا، مثل أن  

 .احلرارة مث أخرجه فإنه ناقض
 خروج دم أو قـيح أو مصـل سـائل مـن موضـع اجلـرح          -٢

ــدر      ــفة، فيق ــان ينشــف مبنش ــديرا، إذا ك ــا أو تق إىل غــريه حتقيق
 .بالقطرة، وكذلك لو كان خروجه مع الريق

مــن نــوم أو إغمــاء أو ســكر، :  زوال العقـل بــأي وجــه -٣
 .ثىن من النوم اخلفقة واخلفقات اليسريةويست
 خروج قيء جنس، وهو ما كـان مـن املعـدة مـلء الفـم         -٤
 .دفعة
ــان الرجــل، وموضــع     -٥ ــانني، أي موضــع خت ــاء اخلت  التق

 .ختان املرأة، فإنه ينقض الوضوء، ويوجب الغسل
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ــة     -٦ ــق املستحاضـ ــاقض يف حـ ــه نـ ــت، فإنـ ــول الوقـ  دخـ
 .واملتيمم
صرار، وما ورد األثر بنقضها    كل معصية كبرية غري اإل     -٧

للوضوء، كتعمد الكذب ولو هـازال، والنميمـة، وغيبـة املسـلم،      
وهـي الضـحك مـن دون عجــب،    : وأذاه، والقهقهـة يف الصـالة  

ومطْلُ الغين والوديع فيما يفسـق غاصـبه، ولـبس الرجـل احلريـر          
 .لغري عذر
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 ]الغسل[
 موجبات الغسل وفروضه

 : موجبات الغسل أربعة وهي
 .  احليض والنفاس يف حق املرأة-٢، ١
 . واإلمناء لشهوة تيقَّنهما، أو تيقَّن املين وظن الشهوة-٣
 . وتواري احلَشفَِة يف أي فرج-٤

 أي جنابة[ ويسمى ذلك حدثًا أكرب.[ 
 ]أحكام اجلنابة[

 نقـراءة القـرآ  :  عنـده هـذا احلـدث حيـرم عليـه      ومن حصـل  
ــو ب  ــه ول ــاب  باللســان، وملســه، وكتابت ــة، وملــس أي كت عــض آي

 الكرمي، إال بغري متصل به، وحيـرم     نيكون أكثر ما فيه من القرآ     
ومينع الصغريان من البنات والصـبيان كمـا   . عليه دخول املسجد 

ميتنع الكبار، إذا حصـل معهـم حـدث أكـرب حـىت يغتسـال بنظـر         
 ].الغسل[وليهما، ومىت بلغا أعادا 

 . وجوباوعلى الرجل املمين أن يبول قبل الغسل
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 ]فروض الغسل[
 :وفروض الغسل أربعة

 مقارنـــة أولـــه بنيتـــه لرفـــع احلـــدث األكـــرب، وإذا تعـــددت  -١
 .موجبات الغسل كَفَت نية واحدة

 .  املضمضة واالستنشاق-٢
ــت ملعــة واحــدة مل يصــح   -٣  عــم البــدن بــإجراء املــاء، فلــو بقي

 .الغسل؛ ألن حتت كل شعرة جنابة
وما تعذر دلكه فيكفي فيه الصب،  الدلك حال جري املاء،     -٤

 نقـض الشـعر يف كـل غسـل، وعلـى       وعلى الرجل . مث املسح 
املرأة نقضه يف االغتسال من دم احليض والنفاس فقط، ومـن    
غــري ذلــك ال جيــب عليهــا نقــض الشــعر، هــذا هــو الغســل    

 .الواجب
 ]الغسل املندوب[

ه ووقت[يف يوم اجلمعة    :  الغسل للنظافة والتنقية للبدن    يندبو
. مــن بعــد الفجــر إىل وقــت العصــر، ولــو مل تقَــِم اجلمعــة  ]ممتــد
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 كذلك للعيدين ولـو قبـل الفجـر، ويصـلِّي بـه أي يبقـى        يندبو
 - ليوم عرفـة يندبو. على طهارته من احلدث حىت يصلي العيد   

وهـي األفـراد   [وليـايل القـدر   . وهو يوم وقوف احلجاج بعرفات  
 ينـدب و. ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢١:بعد العشرين مـن رمضـان   

وللـدخول إىل   . للكافر إذا أسلم ومل يكن قد وقـع حـدث أكـرب           
، #الــنيب ] قــرب[مكـة، واحلــرم، والكعبــة، واملدينـة، ولزيــارة   

 .، وبعد غسل امليت]البخاري[وبعد احلجامة واحلمام 
وجيوز للجنب قبل الغسل أن يعاود اجلماع، وينوم، 

 أن ويصافح، وأن يأكل ويشرب، لكن يستحب له قبل ذلك
يغسل فرجه ويديه وفمه، وله أن حيمد اهللا، ويذكره، ويسبحه، 

 .لكن ال يقصد بذلك بعض آية من القرآن
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 التيمم
 ]أسباب التيمم[

التيمم شِرع ترخيصا من اهللا لعباده املعذورين عـن اسـتعمال           
 :املاء بأي سبب من األسباب مثل

يقـدر   حالة تعذر اسـتعمال املـاء، كـأن يكـون يف بئـر وال                -١ 
 .عليه

 .  ملرض أو حنوه أو خوف ضرر استعمال املاء-٢ 
 .  أو خوف سبيله أي الطريق إىل املاء-٣
 أو خوف ضرر املتوضىء من العطش إذا كان املاء قليالً ال          -٤

 .يكفي للشرِب والوضوء
 أو ضرر من كان عنده حمترم الدم كاملسـلم والـذمي وكـل           -٥

ــل إ    ــوان ال جيــوز أَكْلُــه، أو يؤك ذا كــان يجِحــف مبــال   حي
املتوضىء، كأن يكـون غاليـا وال جيـد عوضـه، أو كـان غـري               

 . احملترم ملكا لغريه
 . أو عدم وجود املاء بعد طلبه يف امليل-٦
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أو كــان املــاء يبــاع بــثمن جيحــف بصــاحبه، وأمــا إذا وجــد   
بالقيمة فإنـه جيـب شـراؤه مبـا ال جيحـف، كمـا جيـب طلبـه مـن           

 . ث ال خيشى حصول ِمنٍة عليه بعد ذلكالغري، أو قبول هبته حي
ــدل هلــا، كصــالة    -٧ ــوت صــالة ال تقْضــى وال ب  أو خــوف ف

 . اجلنازة والعيدين
 أو خوف تنجيس املاء إذا كان قليال، كـأن يكـون يف يـده                -٨

 .جناسة وإذا غمسها يف املاء تنجس املاء كله
 ]صفة تراب التيمم[

.  منبـت -٤. هر طـا  -٣.  مباح -٢.  بتراب -١: وإمنا يتيمم 
 غري مستعمل؛ حبيث يصري املستعمل نصفَه       -٦.  يعلق باليد  -٥

 .أو أكثر
هـو مـا الصـق البشـرة وانفصـل عنـها ورفـع        :  واملسـتعملُ 

 .حكما
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 : وفروض التيمم هي
 . كالوضوء، التسمية-١
وال يتبـع  .  ومقارنة أوله بنيٍة معينـٍة ملـا يريـد بـه مـن الصـالة       -٢

 .الفرض إال نفلُه
 . ضرب التراب باليدين-٣
 . مسح الوجه مستكمال كالوضوء-٤
 .  ضرب التراب مرة ثانية ملسح اليدين-٥

 ]وقت التيمم[
وإمنا يتيمم للصالة آخر وقتها، وال يصـح التـيمم إال لفـرض             

 .واحد
ومن وجد ماء قليال ال يكفيه قدم متنجس بدنه، مث ثوبـه، مث         

 .احلدث األكرب، مث احلدث األصغر
ال جيب على املتيمم غسـل اجلـرح، وال مسـح اجلـبرية، وال       و

 . حلُّها إذا خشي من حلها ضررا أو سيالن دم
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ويصح لعادم املاء أن يتيمم لقراءة القرآن، ولُبٍث يف املسـجد           
لـذي  ] يصـح التـيمم  [و . وقتا حمددا، أو ليصـلي نفـال وإن كثـر        

ويصـح  ]. مثـل اجلنـازة والكسـوف     [السبب عند وجود السبب     
لحائض أن تتيمم للوطء، وتكرر التيمم للتكرار حىت جتـد املـاء    ل

فتغتسل لرفع احلدث األكـرب؛ ألنـه يسـتباح بـالتيمم مـا يسـتباح         
 .بالوضوء والغسل

 ]نواقض التيمم [
 وباالشـتغال  -٢.  الفـراغ ممـا فعـل لـه    -١وينتقض التيمم بـ    

 ووجود املاء قبل كمال الصالة،      -٤.  وبزوال العذر  -٣. بغريه
 وخبروج وقت الصالة الـيت تـيمم هلـا،          -٥.  بعدها يف الوقت   أو
 . وبنواقض الوضوء اليت تقدمت يف باب الوضوء-٦
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 احليض
هــو األذى اخلــارج مــن الــرحم يف وقــت خمصــوص، والنقــاُء  

 .املتوسط بني أيام احليض يعترب حيضا
وأقله ثالث ليال، وأكثره عشر، وهي أقـل الطهـر، وال حـد            

 .ألكثره
 قبل دخول املرأة يف التاسعة من       -١: وجود احليض ويتعذر  

ــر احلــيض  -٢. عمرهــا ــل الطهــر بعــد أكث ــل أق ــد -٣ . وقب وبع
 . وحال احلمل-٤. الستني

فما وجد يف غري وقته ال يسمى حيضـا، فـال حكـم ملـا جـاء               
          ضـيحأي تعتـرب نفسـها يف      [وقت تعذره، فأما وقـت إمكانـه فت

 صـلَّت، فـإن جاوزهـا    ، فإن انقطع لـدون ثـالثٍ   ]حكم احلائض 
 . فحيض إىل عشر لياٍل

فـإن جـاوز العشـر عملـت بعــادة قرائبـها مـن ِقبـِل أبيهــا، إن        
أو يف غـري عادـا وقـد ختلـف جميئـه يف      [أتاها لعادـا يف الشـهر     
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العادة، أو مل يتخلـف بـل أتاهـا يف العـادة مث أتاهـا مـرة أخـرى،          
 .ري أيام احليضوإال فمستحاضة يف غ] وعادا تنتقل غري ثابتة

 ]كيف تثبت العادة[
 وأما العادة فتعترب املبتدأة حبيضتني لتحديد أيام معلومة، فإذا         
تغريت العادة انتقض حكم العادة إىل أن تثبت من جديد بعـادة            

 ].مرتني أيضا[أخرى مثل الذي قبلها
ــدر عادــا       ــرب ق ــادة للمستحاضــة فإــا تعت ــوت الع ــد ثب وبع

إن أتاهــا يف عادــا أو يف غريهــا وقــد   -حيضــا، والزائــد طهــرا 
 .مطلها فيه، أو مل ميطل وعادا تنتقل

كاحلائض فيما علمته حيضـا، وكالطـاهر فيمـا        واملستحاضة  
 .علمته طهرا

وال توطأ فيما جوزته حيضـا وطهـرا، وال تصـلي بـل تصـوم            
 . إذا كانت مستحاضة
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 وتصلي فيما علمته طهرا ولو مل جيف الدم، وال جيب غسـل            
األثواب منه لكل صالة بل حسـب اإلمكـان مهمـا كـان العـذر        

 .باقيا
 ]أحكام احليض[

قراءة القرآن، وكتابته، وملس ما فيـه ذلـك،         : وحيرم باحليض 
 .ودخول املسجد، مثلما حيرم باجلنابة وقد تقدم

.  الوطء يف الفرج حىت تطهر وتغتسل، أو تيمم للعـذر       وحيرم
يهـا بعـد ذلـك قضـاء         حـال احلـيض وال تصـوم، وعل        وال تصلي 

 .الصوم ال الصالة
 أن تتعاهـد نفسـها بـالتنظيف، ويف أوقـات الصــالة     ونـدب 

 . يندب هلا أن تتوضأ وتذكر اهللا تعاىل
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 ]النفاس[
 كـاحليض يف مجيـع مـا جيـب ويحـرم، وإمنـا يكـون                 والنفاس

نفاسا بوضع كل احلمل، متخلقًـا، عقيبـه دم، فتنقضـي بـه عـدة        
 .املعتدة رد الوضع

وال حد ألقل النفـاس، وأكثـره أربعـون يومـا، فـإن جاوزهـا               
 .فكاحليض جاوز العشر

** ** ** 
إىل هنا ما جيب أن يعرفه كـل مسـلم مـن واجبـات الطهـارة               

 .والوضوء وتوابعه
 :وأما واجبات الصالة فهي كما يلي
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 الصالة
بـاحتالم، أو   : العقـل، واإلسـالم، والبلـوغ       :شروط وجوا 

 عشــرة ســـنة، أو حببــل، أو حـــيض،   إنبــات، أو مضــي مخـــس  
ولو بالضرب  ] على الصالة [واحلكم ألوهلما، ويجبر ابن العشر      

ــنيب  [كالتأديــب  ــول ال علمــوهم لســبع واضــربوهم  : ((#لق
 ))].لعشر ضربا غري مربح

 :وشروط صحة الصالة ستة
وطهـارة  .  إقامتها يف الوقـت، وهـذا خـاص باملؤقتـة       :األول

 .إلزالةالبدن من حدث، وجنس ممكن ا
 ِمـن   -سـتر مجيـع العـورة يف مجيـع الصـالة، وهـي               : الثاين

  من الركبـة إىل حتـت السـرة، ومـن           -الرجل ومن مل ينفذ عتقه    
 غـري الوجـه والكفـني، وأقـل مـا جيـزي الرجـل قمــيص        -احلـرة  

واحد، وأقل ما جيزي املرأة درع سابغ إىل ظهـر القـدم، ومخـار           
 .ساتر للرأس والشعر والسوالف والعنق
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طهارة، وإباحة كل حمموله وملبوسه، وعدم لـبس        : الثالث
احلرير يف حق من حيرم عليه لبسه وهو الرجل، إال من جيـوز لـه     

كونه ال جيد ما يسـتر   [أو للعذر   ]إرهاب العدو [لبسه لإلرهاب   
 ].عورته غري احلرير، أو ينفعه لبسه ملرض جلدي

ــالنجس ال    فــإن تعــذر ســتر العــورة مببــاح طــاهر صــحت ب
 . غصب فال تصح به الصالة إال خلشية التلفبال

 يف ثوب كثري الدرن، ويف السراويل، والفرو وحـده   وتكره
كراهةَ تنـزيه، ويف املشبع صفرة ومحرة، ويف جلـد اخلـز كراهـةَ             

 .أي حرام، ويأمث مرتكبه: ومعىن كراهة حظر. حظٍْر
 إباحة ما يقل مساجده ويستعمله؛ فال جتـزي فـوق           :الرابع

ال يف طريــق عــامرة ومنـــزل غصــب، إال ِلملْجــٍإ، وجتــوز قــرب، و
 . فيما ظن إذن مالكه

ــره ــت عنــد متثــال حيــوان كامــل، وتك أو صــور [ إذا كان
إال ما كان حتت القدم أو فوق القامة، ما مل     ] احليوانات مباشرة 

يكن للتماثـل ِجـرم كالـدمى ففـي هـذه احلالـة جتـب إزالتـه مـع                   
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)٤٦( 

لـــتمكن تبقـــى الكراهـــة   الـــتمكن مـــن ذلـــك، ومـــع عـــدم ا    
 .وتكْره بني املقابر.للتنـزيه

ــامس  حــال ه املصــلي، أو حيملــه  طهــارة مــا يباشــر :اخل
 .صالته، وطهارة ما يتحرك بتحركه أثناء الصالة

 منـها يف حـق   ء تيقُّن استقبال عني الكعبـة أو جـز   :السادس
 وهـم الـذين     - وهـو الـذي يف احلـرم، أومـن يف حكمـه            -املعاين

أمـا غريهـم   . [# أو يف حمـراب الرسـول    . كة حـول احلـرم    مب
التحــري جلهتــها، مث تقليــد احلــي، مث احملــراب، ويعفَــى  ] فعلــيهم

ــل   ــل راكــب يف غــري احملم ــه   .[ملتنف ــت ب ــا توجه أن يصــلي أينم
راحلته، أما من هو راكب يف حممل يشـبه املكـان فينحـرف إىل              

وال يعيد ] ر القرارالقبلة كلما مال به احململ، أما الفريضة فالقرا    
ــة[املتحــري ] الصــالة[ ــيقن  ] للقبل ــت إن ت املخطــىء إال يف الوق

 أوعـودا   اوندب ملن يف الفضاء أن يتخذ سجادة أو ستار        . اخلطأ
 . أوخطا
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)٤٧( 

، ا، أو متحـدث   انائما، أو محِدث  : ويكره للمصلي أن يستقبل   
 . إذا كان أي منها يف القامةا، أو جنسا، أو سراجاأو فاسق

 املسـاجد، وأفضـلها املسـجد احلـرام، مث          ل أمكنتـها  وأفض
، مث مسـجد بيـت املقـدس، مث مسـجد        #مسجد رسـول اهللا     
بأن كان مـن  [، مث ما شرف عامره  ]الكبار[الكوفة، مث اجلوامع    

 ].، أو من العلماء وحنو ذلك#أهل بيت النيب 
 أِمنــه وبــه ن وعلـى املصــلي أن يتــوقى مظــآن الريــاء، إال مــ 

 .يقْتدى
 وإذا كان املصلي يف املسجد فيجب أن يعرف أنه ال جيوز        
يف املســاجد إال الطاعــات، وحيـــرم البصــق فيهــا، ويف هوائهـــا     

 ].مثل السطوح[واستعماهلا، أو ما عال 
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)٤٨( 

 .أوقات الصالة
وال ينبغــي أن .)١(جيــب احملافظــة علــى أداء الصــالة يف أوقاــا 

 ربـه ومناجاتـه   يكون املسلم غري مسارع فيها؛ للقيـام بـني يـدي      
 :وهذه أوقاا على الترتيب.وطلب مغفرته 

 أوله من ظهور النور املنتشر يف مشرق        :وقت صالة الفجر   
الشمس عرضا، مـن اجلنـوب إىل الشـمال، وآخـره قبـل طلـوع               

 .الشمس مبا يسع ركعة كاملة
 أولـه عنـد زوال الشـمس، عـن وسـط              :وقت صالة الظهر  

 .د مصري ظل كل شيء مثلهالسماء إىل جهة الغرب، وآخره عن
 أوله عنـد مصـري ظـل كـل شـيء مثلـه،       :وقت صالة العصر  

 . بعد الظهر، وآخره عند مصري ظل كل شيء مثليه

                                                                                       
أول : ((#وقولـه  ^ والَِّذين هم علَى صالَِتِهم يحاِفظُونَ &: لقول اهللا تعاىل  )  ١(

الترمــذي رقــم )) الوقــت رضــوان اهللا، وأوســطه رمحــة اهللا، وآخــره عفــو اهللا
 .١/٤٣٥، والبيهقي ١٧٢
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)٤٩( 

 أولـه عنـد غـروب الشـمس، ويعـرف            :وقت صالة املغرب  
: بــأن يظهــر كوكــب ليلــي أي غــري الكواكــب النهاريــة، وهــي 

سـة  يكـون امـوع مخ  [السماك، واملشـتري، والعلـب، واملـريخ       
 : ، وقد وردت يف قول الشاعر]جنوم تدل على املغرب

ــي     ــهار بإمجــاعهم ه جنــوم الن
 وأمـــــا الســـــماك ومـــــرخيهم

 

 الزهـــرة واملشـــتري والعلـــب
ــأقواهلم فيهمـــا تضـــطرب    فـ

ومن رأى الكواكب النهارية فعليه أن يتحرى بظهور مخسة  
: وآخر وقت املغرب. جنوم؛ فالنجم اخلامس ليلي باإلمجاع

 . األمحر من جهة الغربغروب الشفق
 أولـه عنـد غـروب الشـفق األمحـر، وآخـره        :وقت العشـاء  
 . ذهاب ثلث الليل

وهـذه األوقــات تسـمى أوقاتــا اختياريــة، جيـب علــى املســلم    
الصحيح غري املعذور أن حيـافظ عليهـا، أمـا املـريض، واملسـافر،            
واملشــغول بطاعــة، أو مبـــاح ينفعــه، وينقصــه أداء الصـــالة يف     

؛ األوقات االضطرارية ختيارية فإنه يصح له أدائها يف       أوقاا اال 
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)٥٠( 

ــل غــروب     ــه أن يصــلي الظهــر يف وقــت العصــر إىل قب فيصــح ل
الشمس مبا يسع الظهـر وركعـة مـن العصـر، ويصـح أن يصـلي               
العصر يف وقت الظهر بعد أداء صالة الظهـر، وبعـد مصـري ظـل          
كل شيء مثليه حىت قبل غروب الشمس مبا يسع الظهر وركعةً        

 .العصرمن 
ويصح أن يصلي املغرب يف وقـت العشـاء، وإىل قبـل طلـوع        

ويصـح أن  . الفجر مبـا يسـع صـالة املغـرب وركعـة مـن العشـاء             
يصلي العشاء بعد أداء املغرب مباشرة إىل بقية تسـع ركعـة مـن             

 .ذلك كله# العشاء قبل طلوع الفجر، وقد فعل الرسول 
تخـذها  وهذه األوقـات الـيت تسـمى اضـطرارية ال ميكـن أن ي       

 لـه يصـلي كـل    راملسلم خلُقًا وعادةً، بل عندما يكون ال اضطرا   
فريضــة لوقتــها، وإذا أمكــن ففــي أول وقتــها، فــإنَّ أفضــلَ كــلِّ  

 .وقٍت أَولُه
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)٥١( 

 .األذان واإلقامة
األذانُ يف الوقــت، : جيـب علــى الرجــل قبـل أداء كــل صــالة  

ــت      ــِل أذانٌ واحــد يف الوق ــامع يف اِملي ــدة وللس ــي للبل ــن ويكف م
ويقَلَّد البصري مبعرفة . مكلف ذكر معرب عدل طاهر من اجلنابة     

ومن مل يسمع أومل يعلم     . األوقات يف دخول الوقت مع الصحو     
وقــوع األذان يف البلــد، أو كــان يف غــري البلــد فيجــب عليــه أن  

 .)١(يؤذن لصالته يف الوقت ويصلي به
 :مخسة عشر مجلة هيوألفاظ األذان 
رب، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إلـه        اهللا أكرب، اهللا أك   

إال اهللا، أشــهد أن حممــدا رســول اهللا، أشــهد أن حممــدا رســول   
اهللا، حي على الصالة، حـي علـى الصـالة، حـي علـى الفـالح،                
حي على الفالح، حي على خري العمل، حي على خـري العمـل،     

                                                                                       
أمــا اإلقامــة فيجــب أن يقــيم لنفســه إال إذا أقيمــت يف مســجد فتكفــي تلــك    )١(

 .اإلقامة من صلى يف ذلك املسجد تلك الصالة
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)٥٢( 

 التـهليل فانـه   وكلها مثْنـى إال . اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا   
 .مرة واحدة

 فهـي سـبعة عشـر مجلـة وألفاظهـا مثـل األذان                 وأما اإلقامة 
ــل التكــبري   : وزيــادة قــد قامــت الصــالة، قــد قامــت الصــالة، قب
 .األخري

ويفسـدان بـالنقص والتعكــيس،   . وجتـب نيـة األذان واإلقامــة  
وال يفســدان . ذلــكوكــأن يبــدأ بالشــهادتني قبــل التكــبري أو حنــ

ا، وكــذلك الصــالة ال تفســد بنســيان األذان بتــرك اجلهــر فيهمــ
 .واإلقامة

ويستحب ملن مسع املؤذن أن يقول مثل قوله؛ فإنه من قـال مثـل          
 )١(#قوله دخل اجلنة، كما يف حديث الرسول 

حــي علــى الصــالة، أن يقــول : ويســتحب عنــد قــول املــؤذن
حي على الصالة، مرحبا بالصالة وأهال، ال حـول وال          : السامع

                                                                                       
، وأمـايل أمحـد بـن عيسـى     ٩١، واملسـند ص  ٢٢١ينظـر تيسـري املطالـب ص     )١(

 .١/٢٦٧، والشفاء١/٢٠٣
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)٥٣( 

ال إله  : ال إله إال اهللا، قال السامع     : فإذا قال املؤذن  . قوة إال باهللا  
إال اهللا، أشهد ذه الشهادة مع الشاهدين، علـى هـذه الشـهادة             
أحيـا، وعليهـا أمــوت، وعليهـا أبعـث إن شــاء اهللا مـن اآلمــنني،      

مث يـدعو بالـدعاء املـأثور      . اللهم صل على حممد وعلى آل حممد      
 .ن شاء اهللاكما سيأيت ذكره يف فصل األدعية إ

 .وال يقيم إال املؤذن، وتصح النيابة عنه يف اإلقامة للعذر
ــتحب بــني األذان واإلقامــة الصــالة علــى الــنيب       # ويس

ــتني   ــل بصــالة ركع ــدعاء، ويســتحب التنف ويكــره الكــالم  . وال
حاهلما وبعدمها، كما يكره النفل يف املغرب بينـهما؛ ألن السـنة         

 .تعجيل صالة املغرب
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)٥٤( 

 صفة الصالة
والصـالة هلـا    . ب اهللا علينا كل يوم وليلـة مخـس صـلوات          كت

 :فروض ومسنونات وهيئـات، فالصـالة اخلمـس املفروضـة هـي           
 -٣       . الظهر أربع ركعـات -٢ . صالة الفجر ركعتان   -١

ــات  ــع ركعــ ــر أربــ ــات -٤.   العصــ ــرب ثــــالث ركعــ  . املغــ
 . العشاء أربع ركعات-٥

ان، واملغـرب   الظهـر ركعتـ   ] سنة: [فهي أما رواتبها املسنونة  
الفجــر ركعتــان، والــوتر بعــد العشــاء ثــالث ] ســنة[ركعتــان، و
 .ركعات

 :فروض الصالة عشرة
 نيــة معينــةٌ للفــرض عنــد تكــبرية اإلحــرام أو قبلــها بيســري،   -١

 .التلفظ ا] وجيوز[القلب، ] وحملها[
 ).اهللا أكرب: (  تكبرية اإلحرام واملصلي قائم، وهي بلفظ-٢
 . قرآءة الفاحتة وثالث آيات القيام قدر-٣
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)٥٥( 

 قراءة الفاحتة وثالث آيات، وتكون القـراءة ِسـرا يف الظهـر         -٤
والعصر وجهرا يف غريمهـا، إال أن يكـون املصـلي مؤمتـا يف               
صــالة جهريــة، يســمع قــراءة إمــام الصــالة، فتكفيــه قــراءة  
اإلمام، وأقل جهر الرجل أن يسِمع مـن جبنبـه، وهـو أكثـر           

 .ال جتهر يف الصالة إال بأقل اجلهرجهر املرأة، ف
ركبتيه، ويكـون   ] على[ الركوع حىت يطمئن راكعا قابضا       -٥

احنناء املرأة أقل من الرجل، حبيث تصل أطراف أناملها إىل           
 .ركبتيها

ــدر     -٦ ــتِقر ق ســا وي ــدال يف الركــوع حــىت ينتصــب قائم  االعت
 .تسبيحة

ى األكثـر   علـ ]السجود[و.  السجود على اجلبهة ولو بعضها     -٧
باطن القـدمني،  ]السجود على[و. مساحةً من باطن الكفني 

وإذا كــان موضــع اجلبهــة منخفضــا عــن  . وعلــى الــركبتني
موضع الركبة فال يضر ذلـك االخنفـاض، ال العكـس، فـإذا      
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كان ارتفاع موضـع اجلبهـة كـثريا حـىت تسـاوى بـني رأس               
 .املصلي وعجزه فال تصح الصالة

 ناصـبا للقـدم الـيمىن مفترشـا         االعتدال بني كل سـجودين؛     -٨
اليسرى، وذلك يف حق الرجل، أما املرأة فإن واجبها فرش       

 . القدمني معا
 التشهد يف آخر الصالة قاعـدا، والصـالة علـى الـنيب وآلـه،            -٩

أشهد أَنْ ال إله إال اُهللا وحده ال شريك له وأشهد           : وبلفظ
د وعلـى آل   أنَّ محمدا عبده ورسولُه اللهم صلِّ علـى حممـ         

 . حممد
ــيمني واليســار قاصــدا امللكــني ومــن يف    -١٠ ــى ال  التســليم عل

واخلــروج مــن [ناحيتـهما مــن املســلمني يف صـالة اجلماعــة   
 وال جيـزي    )ألسالم علـيكم ورمحـةُ اهللا       ( ، ولفظه   ]الصالة

وينوي يف قلبـه بـدون تلفـظ قبـل أن يسـلم             .غري هذا اللفظ  
 . السالم عليهنويت بالسالم على من أمرت ب: هكذا
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وكل ِذكٍْر تعذر أداؤه باللغة العربيـة جـاز بغريهـا إال القـرآن       
أمـا  . فال جيوز، لكن يسبح بدالً من قراءته القرآن، بغـري العربيـة     
 .األخرس األصلي فال قراءة عليه، ويكفي القيام قدر القرآة

بـدوا،  ] مفروضـة [ وهذه الفروض ال ميكـن أن تـتم صـالة      
ويعفـى للمتنفـل أن   . لي واحدا منها بطلت صـالته     فلو ترك املص  

يصلي من قعود إذا شاء، كما يعفـى لـه عـن اسـتقبال القبلـة يف                  
الصالة النافلة إذا كان راكبا، وال ميكنه حتويل وجهه إىل القبلـة            
كلما حتولت الراحلة، أو إذا كان راكبا البحـر، أو يف الطـائرة،              

صـح لـه أن يتنفـل إذا أراد       وال يعلم تيقن استقبال القبلـة؛ فإنـه ي        
 .دون حاجة إىل جهة القبلة
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 سنن الصالَِة
هي األفعال اليت ليست فرضا، بل يعد ِفعلُهـا مسـنونا حيصـل     
الثواب واألجر لفاعلها، وال يضر اإلخالل ا ما مل يكن اونـا            

 فإنـه  - نعـوذ بـاهللا مـن ذلـك        -فإنه يأمث؛ ومـن تركهـا اسـتخفافا       
 : سنن اثنا عشروهذه ال. يكفر
: وصــفة ذلــك.  التعــوذ والتوجهــان قبــل التكــبرية األوىل-٢، ١

)           ـتهأعوذُ باِهللا السميِع العليِم من الشـيطاِن الـرجيِم، وج
وجِهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا مسلما وما أنا 
 وممايتَ ِهللا رب اييحوم ِكيسون من املشركني، إنَّ صالتى

 ال شريك له، وبذلك أُِمرت وأنـا مـن املسـلمني،          العاملني،
 شريك يف الْملِْك لذي مل يتخذْ ولدا ومل يكن لهاحلمد ِهللا ا

 .)ومل يكن له ويلٌّ من الذُّلِّ
 قراءة الفاحتة وسورة يف الركعتني األولـتني، سـرا يف الظهـر          -٣

 .والعصر، وجهرا يف غريمها
 . والسورة الترتيب والوالء بني الفاحتة-٤
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 . القيام قدر الفاحتة وثالث آيات يف الركعتني األولتني-٥
 قراءة الفاحتة، أو التسبيح يف الركعتني األخريتني من الظهـر    -٦

ــاء  ــبيح  والعصــر والعش ــرب، وصــفة التس ــة املغ : (  ويف ثالث
يكررها . )سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 

 .ثالث مرات
نقــل، وذلــك عنــد الركــوع، وعنــد االعتــدال منــه،  تكــبري ال-٧

 .)اهللا أكرب:(وعند السجود، وعند االعتدال منه وصفته
 ثـالث   )سبحان اِهللا العظيِم وحبمدهِ   : (  تسبيح الركوع وهو   -٨

ســبحانَ اِهللا األعلــى  : ( مــرات، وتســبيح الســجود وهــو   
) سـبحان ريب العظـيم  : (  ثالث مرات، وإذا قـال )وحبمدِه  

ــى  (  ويف الركــوع، ــو  )ســبحان ريب األعل  يف الســجود فه
 .صحيح، والكل مسنون 

 التسميع عند االعتدال من الركوع، فيقول املنفـرد واإلمـام      -٩
 واملؤمت بعـد تسـميع إمامـه    )مسع اهللا ملن محده: ( يف الصالة   

 ).ربنا لك احلمد: (يقول
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 ة، وهو عند القعود يف اية الركعة الثانيـ   ط التشهد األوس  -١٠
بسـِم اِهللا،  : (ن املغرب والعشاء والظهر والعصـر، وصـفته   م

وباِهللا، واحلمد ِهللا، واألمساُء احلسىن كلُّها ِهللا أشهد أنْ ال       
إله إال اُهللا وحده ال شريك له، وأَشهد أنَّ محمدا عبـده           

 . ) ورسولُه
 بسـِم اِهللا، وبـاِهللا،    : ( وهو األخري كامالً  أن يأيت بالتشهد     -١١

واحلمد ِهللا، واألمساُء احلسىن كلُّها ِهللا أشهد أنْ ال إله إال         
اُهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسولُه، 
اللهم صلِّ على حممد وعلى آِل حممٍد، وباِرك على حممٍد          
وعلى آِل حممٍد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى 

إنك محيد آِل إبراهيم يعين بزيادٍة يف أوله ويف آخره ) جميد 
على القدر الواجب فالواجب هـو الشـهادة والصـالة علـى            
النيب وآله، وما ذكرنـا قبـل الشـهادتني وبعـد الصـالة علـى          

 .النيب وآله هو املسنون
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يعين الدعاء يف صالة الفجر وصالة الوتر، وحملـه  :  القنوت -٢١
كلمات من عقيب آخر ركوع، وشرطه أن يكون الدعاء ب    

القرآن ال من غريه، وسيأيت ذكر مجلة مباركة من األدعيـة            
 . القرآنية

ــهاد   ــد ورد لل ــذا وق ــد    $ يه ــدعو بع ــه يســتحب أن ي أن
السـالم عليـك أيهـا الـنيب ورمحـة اهللا      : التسليم يف الصـالة بقولـه     

 . اهللا الصاحلنيدوبركاته، السالم علينا وعلى عبا
ــوتر القنــوت با  اللــهم : ( ملــأثور وهــو ويقــرأ بعــد الفجــر وال

ــيمن       ــولَِّني ف ــت، وت ــيمن عافي ــاِفين ف ــديت، وع ــيمن ه ــدين ف اه
ــي شــر ماقضــيت، إنــك    ــت، وبــاِرك يل فيمــا أَعطَيــت، وِقِن تولي
            ـنـِذلُّ موال ي ،عاديـت نم ِعزى عليك، إنه ال يقْضتقضي وال ي

ضـيت،  واليت، تباركت ربنا وتعاليـت، فلـك احلمـد علـى مـا ق      
 .)١ ()أستغفرك وأتوب إليك

                                                                                       

 . ٦٤ألحاديث ، ودرر ا١٠٨/ ١ األحكام  )١(
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ــع      ــي استحضــار اخلشــوع والســكون يف الصــالة جلمي وينبغ
اجلوارح، كما جيب يف القيام إرسال اليدين فيما يلي الفخذين،          
وعدم العبث باألنامل، ويستحب اإلشخاص ببصـره إىل موضـع    
سجوده، ويف الركوع والسجود يستحب التفريج بني األعضـاء    

ــا يســت  ــذِّكر  للرجــل، بعكــس م ــتحب ال سحب للمــرأة، كمــا ي
:  بعد الصالة مطلقًـا؛ وِصـفَةُ املـأثور مـن ذلـك قولـه              رواالستغفا

 أستغفر اَهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه(
 .يكررها ثالثا.)

ال إله إال اُهللا، ال نعبد إال إياه، له النعمةُ وله الفضلُ، وله  (
 .)  احلسنالثناُء
 ) ِن عبادِتك، ال إلهسوح كِْركوش ي على ِذكِْركاللهم أَِعن

  ) إال اُهللا، خملصني له الدين، ولو كره الكافرون
اللهم أنت السالم ومنك السالم، تباركت وتعاليت يا ذا (

يف # وقــد وردت آثــار عــن رســول اهللا ) اجلــالِل واإلكــراِم
د كل صالة فريضة، ويف ألفـاٍظ مـن   فضل تالوة آية الكرسي بع  

سـبحانَ اِهللا، واحلمـد ِهللا،   : (الذكر بعد كـل صـالة، مـن ذلـك        
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 يكرر كُالَّ منها ثالثـا وثالثـني، وخيـتم املائـة بقولـه             )واُهللا أكرب  :
ال إله إال اُهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد يحِيـي   (

وهو على كلِّ شيٍء قدير ومييت(. 
التهليلُ بعد صالة الفجر عشر مرات، وبعـد  :  يف األثر وورد

ال ] (بعـد املغـرب   :[صالة املغرب كذلك عشـر مـرات، وصـفته        
 إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على هإل

ال إلــه إال اهللا وحــده ال ] ( بعــد الفجــر[، و)كــل شــيء قــدير
           ،شريك له ، له امللك ، وله احلمد، حييي ومييت    ،بيـده اخلـري

        الـوتر [وأن يقـول بعـد صـالة      ). وهو على كلَِّ شـيٍء قـدير :[
ــِك القــدوسِ ( ــالث مــرات، ) ســبحانَ املل ــوذ ( ث ــهم إين أع الل

برضاك من سـخطك، ومبعافاِتـك مـن عقوبِتـك، وأعـوذ بـك         
) منك، ال أُحِصي ثناًء عليك أنـت كمـا أثنيـت علـى نفِسـك        

 .ويدعو مبا يريد
ء أن يبــدأ وخيــتم بالصــالة علــى ومــن اآلداب عنــد كــل دعــا

عـل اهللا األعمــال   ج.رسـول اهللا وآلـه؛ لآلثــار العظيمـة يف ذلــك   
 .   خالصة لوجه اهللا الكرمي، آمني
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 مفسدات الصالة 
ومبا أن الصالة هي أهم أركـان اإلسـالم، فـإن اهللا ال يقبلـها                

 إال مستكِملة لشروطها وفروضها 
ــل شــرط مــن شــروط الصــالة،  ] األول[ أو فــرض مــن إذا اخت

ــتقض الوضــوء، أو    فروضــها فســدت علــى املصــلي، فلــو ان
انكشفت العورة، أو نقصت ركعة، أو سجدة، أو ركوع،     
أو اعتدال، أو مل يقرأ الفاحتـة وثـالث آيـات، أو غـري ذلـك          
ــزم إعادــا     مــن فروضــها وشــروطها فســدت الصــالة، ويل

 .صحيحةً، وهذا هو أول مفسداا
 كثيرا، كاألكل والشرب،  أن يفعل املصلي فعال:الثاين
 ].ثالث خطوات متتاليات، والقفز وحنو ذلك[و

ــي إىل مســنون     ــرض ِفعِل ــل الكــثري أن يعــود مــن ف ومــن الفع
تركَه، مثل عوِد املصلي من القيام إىل القعـود؛ ألجـل ِفعـِل سـنٍة         
ــإن الصــالة تفســد،     مــن الســنن تركهــا، كالتشــهد األوســط؛ ف

 . أو ركنا متعمدا فسدت الصالةوكذلك إذا زاد ركعةً
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)٦٥( 

 النطق بكالم ليس من القرآن، وال مـن أذكـار الصـالة،      :الثالث
ومنــه أن يــتكلم كالمــا ولــو مــن القــرآن يقِصــد بــه خطابــا  
للغــري، ومنــه اللحــن يف القــراءة حلنــا ال مثــل لــه يف القــرآن، 

 .ومنه القراءة الشاذة، وهي غري السبع املشهورة
 نصــف حروفهــا لغــري عــذر، أو ومنــه أن يقطــع الكلمــة مــن

يتنحنح، أو يئن لغري مرض أو خشوع، أو يرفع صـوته بـالقراءة           
لســماع الغــري، إال إذا كــان إمامــا فلــه أن يرفــع صــوته ويقصــد  

 .مساع املؤمت معه
ومنه أن يأيت بالتشهد أو غـريه مـن األذكـار يف غـري موضـعه           

 .عمدا، وظنه كثريا فإا تفسد الصالة
ه املصلي واجبا عليه، مثل إنقاذ غريق، فلـو رآه          أن يواج : الرابع

ومل خيرج من صالته إلنقاذه فسدت الصـالة، وكـذلك إذا     
كان له غـرمي ديـن جـاءه وقـت الصـالة ويف الوقـت بقيـة،                 
وعنده ما يقضي دينه، وضيق عليـه الغـرمي، ومل ميهلـه حـىت         

وجتب إعـادة الصـالة كلمـا    . يتم الصالة فإن الصالة تفسد  
كان الوقت باقيا، وقضاها إذا قد خرج وقتها،        فسدت إذا   
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)٦٦( 

يف هـذه املفسـدات منفـردا أو مؤمتـا          ] كان املصلي [وسواء  
ــأي هــذه املــبطالت     ــت صــالة اإلمــام ب أو إمامــا، وإذا بطل

 ومـن . أكمل املؤمت صالته منفردا، وصحت صالته فـرادى       
دخل يف صـالة معينـٍة مث رأى أن غريهـا أقـدم منـها فينـوي          

 تكبرية اإلحرام، وتكفيه التكبرية للخـروج مـن   بقلبه ويكرب 
 .الصالة األوىل والدخول يف الثانية

 .وسيأيت ذكر مفسدات صالة اجلماعة يف باا إن شاء اهللا
 صالة اجلماعة 

شرع اهللا صالة اجلماعة ملضاعفة أجر املصلي، حيث أخربنـا          
ــالة يف مجاعــة تعــدل ســبعا وعشــرين   # رســول اهللا  أن الص
 .)١(دىصالة فرا

وفيها رمز الجتماع القلوب، ووحدة العبادة، واجلماعة سنةٌ 
مؤكدة، أي إنه يلزم احملافظة عليها أكثر من غريها من السنن 

 .غري املؤكدة
                                                                                       

، وابـن ماجـة   ٢١٦، والترمـذي رقـم   ٦٤٩، ومسـلم رقـم   ٣٢٨/ ١٠ الشـفاء  )١(
 .  جزءاً أو درجة٢٥، ٢٤، بألفاظ مقاربة ما بني ٧٩٠رقم 
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)٦٧( 

وصالة اجلماعة تنعقد ولو مبؤمت واحد، ومهما كثر املصـلون          
تضـاعف األجـر، ويشـترط أن يكــون إمـام الصـالة بالغـا عــاقال       

 .للقراءةعدال متِقنا 
ويشترط يف حق اإلمام أن ينوي اإلمامـة، ويف حـق املـؤمت أن     
ــدخول يف      ــر لل ــإذا كب ــام الصــالة، ف ــابع إم ــام وأن يت ــوي اإلمت ين
الصــالة كبــر بعــده املــؤمت، وكــذلك يف ســائر أركــان القيــام        
والركـوع والسـجود، فـال جيـوز أن يسـبق املـؤمتُّ إمامـه، وال أن        

 .، فما جِعلَ اإلمام إال ليؤمت بهيتأخر عنه بأكثر من الالزم
 ويقف املؤمت الواحـد إىل ميـني إمامـه، ويقـف االثنـان فـأكثر            
ــدر      ــهم وبــني اإلمــام ق ــه، ويكــون بين خلــف اإلمــام مســامتني ل
القامة، وهكذا يف كل صف يكون بعـدهم، إذا كانـت الصـالة             
يف غري املسجد، أما يف املسجد فال يضر البعد بأكثر من القامة،          

 يشــترط يف املســجد إال مســامتة اإلمــام، وإذا قــرأ اإلمــام يف وال
الصالة اجلهرية فعلى املؤمت أن يسـتمع، وتكفيـه قـراءة اإلمـام يف      

وإذا كانت الصالة سرية مثل الظهر والعصر   . الركعتني األولتني 

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)٦٨( 

فيقرأ املؤمت لنفسه، وإذا كان املؤمت بعيـدا عـن اإلمـام ومل يسـمع           
 فإنه يقرأ املؤمت لنفسه، أما إذا قـرأ         ع ال يسم  كان أصم  قراءته أو 

 فسدت صـالته  - أي يف غري سكتته    - واإلمام يقرأ يف الصالة    -
 .عندنا

وإذا فعــل اإلمــام مــا يفِْســد صــالته، مثــل أن يقــوم بعــد متــام  
الركعات لركعة زائدة على الفريضـة أو غـري ذلـك، فـال يتابعـه                

ويـتم الصـالة فـرادى     املؤمت، بل يعـزل صـالته وينـوي االنفـراد،           
ــا     ــدت صــالته كم ــِد فَس ــابع اإلمــام يف املُفِْس ــا إذا ت لنفســه، فأم

 .فسدت صالة إمامه
 يف إمامــة الصـالة جــائز للعـذر، فيســتخلف   واالســتخالف

اإلمام غريه لتمام اجلماعـة مـن املـؤمتني الـذين بعـده ممـن يصـلح                  
إماما للجماعـة مـن الصـف، أو يأخـذه بيمينـه ويقدمـه إىل حمـل              

ــؤمتني أن    ا ــة، وعلــى امل ــد الني ــد جتدي إلمــام، وعلــى اإلمــام اجلدي
. جيــددوا نيتــهم باإلمتــام بــه لبقيــة الصــالة، والنيــة حملــها القلــب  

ويشترط يف االستخالف أن يكون ذلك يف خالل الركن الـذي      
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)٦٩( 

فسدت فيه صـالة اإلمـام، وذلـك عمـال بالسـنة، وحرصـا علـى         
 ذا سـبق اإلمـام  وإ. فضيلة اجلماعة، هذا إذا استخلف اإلمام 

مثل السجود واالعتـدال، أو سـبق املـؤمتُّ     : املؤمت بركنني متواليني  
إمامه بتكبرية اإلحرام، أو بالتسليمتني، فـان ذلـك يفِْسـد صـالة         

 . املؤمت
 صـالة اجلماعـة أن املـؤمتني يكونـون خلـف              ومن أحكـام  

اإلمام، ومن تقدم علـى اإلمـام مل تصـح صـالته، وال يضـر قـدر         
رتفاعا واخنفاضا وبعدا، وال يضر وجود حائل من جدار         القامة ا 

ــون     ــجد يف غــري الصــف األول، وجيــب أن يك أو غــريه يف املس
الصــف األول متصــالً، جنــب كــل رجــل إىل جنــِب أخيــه، وال 
يفصل بينهما فاصل بأكثر مما يسع رجال، وال يكـون بينـهما يف      

 .الصف األول صيب أو فاسد صالة
ؤمت أكثـر مـن القامـة يف املسـجد وغـري              ارتفـاع املـ    وال يضر 

املسـجد، أمـا اإلمــام فـال يصــح أن يكـون مرتفعــا علـى املــؤمتني      
 .أكثر من قامة يف املسجد وغريه
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 االخــتالف بــني املــؤمت و بــني اإلمــام يف املــذهب وال يضــر
 .فاإلمام حاكم
 أن يأمت الذي يصلي نافلـةً بإمـام يصـلي فرضـا وكـذا             ويصح

وال .  كامل الطهارة، ال العكس؛ فال يصح      ناقص الطهارة بإمام  
 أن تصـلي املـرأة مـع الرجـال بشـرط أن يكـون يف املـؤمتني         يضر

رجل؛ فال يصح أن يـأمت الرجـل بـامرأة وحـدها، إال إذا كانـت          
مع مؤمت رجل، وتقف املرأة خلفهما ولو منفردة، وال يصـح أن            
تـؤم املــرأة رجــاال، بــل يصــح هلــا أن تــؤم نســاء مثلــها يف صــف  

ــرأة مــع  . حــد، وتقــف اإلمامــة وســط الصــف  وا وإذا صــلت امل
بينــهم وإال فســدت صــالا ،  [الرجــال فــال تــدخل يف الصــف  

، لكن تقف مـع غريهـا   ]وصالة الصف الذي ختلله إن علموا ا  
ويصـح أن تكـون   . يف الصـف املتـأخر  ] أو وحـدها [مـن النسـاء   

 .النساء صفوفا كثرية، لكن يف مؤخرة صفوف الرجال
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الالحق للجماعة إذا سبقه اإلمـام يف الركعـة إال إذا   وال يعتد   
وال يلزم أن يتشهد األوسط من فاتتـه   . أدرك الركوع مع اإلمام   
 .الركعة األوىل من أربع

وجيب على الالحق أن يتابع اإلمام حـىت يسـلّم، وخيـرج مـن        
هذه هي أهـم   . الصالة، مث يقوم املؤمتُّ فيكمل بقية صالته لنفسه       

 .فته يف صالة اجلماعةما يلزم معر
 واملـرأة كالرجـل يف صـفة الصـالة إال مـا               :املرأة يف الصالة  

حصـل التنبيــه عليــه فيمــا يشـرع للمــرأة دون الرجــل وذلــك يف   
 : أمور هي

 . أا ال تؤذن وال تقيم خبالف الرجل-١
 . يف توجهها للصالة)حنيفة مسلمة ( أا تقول -٢
ه والكفني، وزاد اإلمام  أا تستر مجيع بدا ما عدا الوج-٣

 . جواز ظهور القدمني$ القاسم بن إبراهيم 
 . أا جتمع بني رجليها حال القيام-٤
 . أا جتهر يف اجلهرية كأقل جهر الرجل يف القراءة-٥
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 أــا تنتصــب حــال الركــوع حبيــث تبلــغ أطــراف بناــا إىل  -٦
 .ركبتيها فقط

اجلانـب  [ها إىل    عندما تريد السجود تقعد أوال وتعزل رجلي       -٧
ــن ــجد و]األميـ ــان [، مث تسـ ــذلك بـــني  ]مهـــا معزولتـ ، وكـ

 .السجدتني، وال جيب عليها نصب اليمىن وفرش اليسرى
 يف السجود جتمع أعضاءها حبيث جتعل ذقنها عند ركبتيها،         -٨

 .وذراعيها جنب فخذيها
 إمامتهن يف صالة اجلماعة تكون وسـط صـفهن، واملؤمتـات            -٩

 .صفا واحدا 
ف مجاعتهن مـع الرجـال يكـون آخـر الصـفوف، فـإن               ص -١٠

 .كانت واحدة تأخرت يف صف لوحدها
 . ال يصح للمرأة أن تؤم الرجل يف مجاعة-١١

ــرأة والرجــل يف      ــة بــني امل ــا يف األمــر مــن مفارق هــذه أهــم م
التشـريع الواجـب واملســنون واملنـدوب مــن اهليئـات، وكلــها يف     

 ]. بأسولو صلت كالرجل فال .[صاحل كرامة املرأة
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 سجود السهو أو اجلربان
عنــدما حيصــل علــى املــؤمت يف صــالته مــا يــنقص كماهلــا وال  
 .يبطلها، فإن عليه أن يسجد سجدتني بعد التسليم على األصح

 أن يقعـد فيكـرب تكـبرية اإلحـرام، مث يسـجد، مث                :وصفتهما
يعتـــدل، مث يســـجد ثانيـــة، مث يعتـــدل حـــىت يطمـــئن، مث يســـلم  

ويسـن أن يكـرب     . واليسار كما يف الصالة   تسليمتني على اليمني    
تكــبري النقــل، وأن يســبح يف حــال الســجود، وأن يتشــهد يف      

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك : (االعتدال الثاين فيقول 
 ).له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

 : مخسة أشياء- بعد الصالة-]سجود السهو[وموجبات 
ــد مســن   -١ ــرك املصــلي أح ونات الصــالة، مثــل تســبيح    إذا ت

، أو التشهد األوسط، لالسجود، أو الركوع، أو تكبري النق     
 .أو غري ذلك من املسنونات اليت تقدم ذكرها

 إذا ترك فرضا من فروض الصالة سهوا، وأداه قبل التسليم          -٢
ملِْغيا ما ختلل كـأن يتـرك يف الركعـة األوىل سـجدة سـهوا،               

ثالثة؛ فإنه جيب عليه أن جيربها ومل يذكر ذلك إال وهو يف ال
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مــن الركعــة الثانيــة، ويلغــي الركعــة الثالثــة كــأن مل تكــن،   
ــة، ويكمــل الصــالة علــى ذلــك     وتصــري الركعــة الثالثــة ثاني
ــبرية     ــا تكـ ــيت فيهـ ــة األوىل الـ ــي الركعـ ــحيح، وال يلغـ التصـ

واإللغاء بالنية؛ إذ يعترب الركعة الناقصة مجبرةً من      .[اإلحرام
 تليها، كأنه أخذ رقعة منها لليت قبلها ، مث يلغـي   الركعة اليت 

هذه الركعة اليت نوى التجبري منها؛ وإمنا فعلنا هذا من أجل        
الترتيب؛ وإال فكان األسهل أن نأيت بسـجدة أو ركـوع يف        

 ].األخري
 إذا زاد املصلي ِذكْـرا مـن أذكـار الصـالة يف غـري موضـعه،            -٣

كتـاب، أو حنـو ذلـك،    مثل أن يقرأ يف حمل التشـهد فاحتـةَ ال        
وأمــا ] ويســجد للســهو[ولــو كــان كــثريا إذا كــان ســهوا، 

 .عمدا فالكثري يبِطلُ الصالة
إذا فعل املصلي فعال يسريا، ولو إلصالح الصالة، أو جهرا  -٤

يف غري موضـع اجلهـر بـالقراءة؛ فإنـه جيـب عليـه أن يسـجد            
 .للجبراِن بعد التسليم
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ةً معتقدا أـا غـري زيـادة، أو زاد     إذا نسي املصلي فزاد ركع  -٥
ركنا أو سجدة؛ فإن ذلك ال يفسد الصـالة؛ لكونـه خطـأ،      
لكن يوجب سجود السـهو، وأمـا إذا زاد حنـو ذلـك عمـدا           

 .فتفسد الصالة كما تقدم
 على املؤمت أن يسـجد مـع إمـام الصـالة لسـهو اإلمـام               وجيب

 .أوال مث لسهو نفسه
مـا ذكـر مـن اخلمسـة     وإذا كانت الصالة نافلة وحصل فيهـا    

ــا يف الفريضــة      ــل يكــون نفــال أم ــإن الســجود يف النف األشــياء ف
 . فواجب كما تقدم

يسـتحب سـجود بنيـٍة،      : يف سـجود الشـكر والـتالوة        فائدةٌ
وتكبريٍة، وال تسليم فيها، وذلك عند حصـول نعمـة شـكرا هللا،       

كمـا  أو عند اقتراف ذنٍب اسـتغفارا واعترافـا بالـذنب إىل اهللا،           
نسالسـجود لتـايل آيـة السـجدة يف القـرآن يف اخلمسـة عشـر                 ي 

  لسامعها أن يسجد إذا سجد التايل، ويسنموضعا، 
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ــترط  أن يكـــون الســـاجد بصـــفة املصـــلي طهـــارةً  ويشـ
 وإذا حصــلت تالوــا وهــو يف حــال صــالة فــرض  ،)١(ووضــوًءا

 السجود وال يتكرر. فيؤخر السجدة إىل بعد الفراغ من الصالة 
 سجود د الدعاُء بعويندبة اآلية يف الس الواحد،   لتكرر تالو 

اللـهم لـك سـجدت، ولـك عبـدت،      : (التالوة والشكر، فيقـول   
         ِهـيسـجد وج ،وعليـك توكلـت ،ولـك أسـلمت ،وبك آمنـت
  ره، وشــق مسعــه وبصــره فتبــارك اُهللا أحســنِللَّــِذي خلقــه وصــو

ا، اخلــالقني، اللــهم اكتــب يل ــا عنــدك أجــرا، وضــع عــين وزر 
وارفع يل ا ذكرا، واجعلها يل ذخرا، وتقَبلْها مين كما تقَبلْتهـا           

 .من عبدك داود عليه السالم إنك محيد جميد

                                                                                       
 إال أين أرى صـحة سـجدة الـتالوة بـدون وضـوء؛ ألننـا جنـوز تـالوة القـرآن           )١(

ــا ال      ــتالوة، فكيــف نشــترط يف الفــرع م بــدون وضــوء، والســجدة فــرع لل
إن مسنونية السـجود إذا قـرأ القـرآن حـال       : نشترط يف األصل؟ إال أن يقال     

 .  طهارة القارئ كالصالة ، وهذا غري سديد واهللا أعلم
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 ]قضاء الصالة[
 واجب من فسدت عليه صالته أوكانت عليه فائتة  

الواجــب يف مــا فســد مــن الصــالة أن يعيــدها املصـــلي يف       
دت الصـالة ومل يِعـدها يف   الوقت، إذا كان فيه بقية، أما إذا فس     

 ذلـك،  و أو حنـ   ا املصـلي فخـرج وقتـها، أو نسـيه         مالوقت، أو نا  
متامـا، أو  : ففي هذه األحوال جيـب قضـاء الصـالة الفائتـة مثلـها         

وإذا كثرت . وينبغي أن ال يتأخر القضاء ، ِسرا، أو جهرا  ، اقصر
الصالة اليت يريد قضاءها فيقضي مـع كـل فـرض فرضـا، وكـل               

 للفرض قضاًء، فلو قضـى الفائتـة النهاريـة يف الليـل             وقت يصلح 
فـال ميكـن أن تقضـى إال         إال صالة العيد  صح، وكذا العكـس،     

يف يــوم ثانيــه فقــط إذا تركــت ِللَــبٍس، وال جيــب الترتيــب بــني    
املقضيات حسب فواا، فلـو قضـى الفائتـة األخـرية قبـل اُألوىل            

وال يـدري   يعـرف أن عليـه صـالة فائتـة     ومن كان  .صـح ذلـك   
 .كم ركعاا؛ فيقضي ثنائية وثالثية ورباعية

 إذا وقعـت عليهـا العـادة بعـد دخـول وقـت               ويف حق املرأة   
ــل خــروج      ــد أن تراخــت عــن الصــالة إىل قب ــثال، وبع الظهــر م
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الوقت مما يسع الصالة، مث جاءا العادة؛ فـإن عليهـا أن تقضـي           
و مغربـا أو  الظهر بعد طهارا؛ وهكذا لو كانت الفائتة عصرا أ    

  .عشاًء أو فجرا
 أي إن - ووقع يف صالته خلل غري مجمـٍع عليـه      ومن صلى 

 وخــرج الوقــت ومل يِعــدها، -بعــض العلمــاء ال يعتــربه مفِْســدا 
وكـل  . فإا مسألة خالفية، خرج وقتها فال قضاء على صاحبها   

من عليه صالة منذورة يف وقت معلوم، وفـات الوقـت ومل يقـم             
 .ه أن يقضيهاا فعلي

 ملن عنده رغبة يف األجر أن يقضـي املؤكـدة مثـل       )ويندب( 
 أيـس عــن  ومـن . سـنة الظهـر، وسـنة الفجـر، واملغـرب، والـوتر      

القضاء فيستحب له كفارة، وكذا من تساهل عن القضاء حـىت           
املوت؛ فإن املندوب له أن يوصي بكفارا حيث مل يتمكن مـن      

س صـلوات نصـف    عـن كـل مخـ   والكفارةالقضاء ألي سـبب،     
 صـرفها يف  وجيوزصاع من طعام، أو قيمته للفقراء واملسـاكني،         

 . وغريهمفقراء اهلامشيني
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 صالة اجلمعة
اجلمعة واجبة على كـل رجـل مسـلم غـري معـذور مبـرض أو            

ــا. وهــي فــرض علــى كــل فــرد منــهم  . حنــوه  املــرأة والعبــد وأم
ــلَّوها صــحت     ــيهم، لكــن إذا ص ــال جتــب عل ــريض وحنــوه ف وامل

 مجعتـان يف مسـجدين، بينـهما دون امليـل مـن             وال تصح هم،  منـ 
ــأخرة ظهــرا، هــذا عنــد    املســافة، وإذا وقــع فيجــب أن تعــاد املت

 .املذهب الزيدي، وبعض العلماء جوزوا ذلك
 أي - أما املسافر فإا رخصـة مـن حقـه، إال إذا كـان نـازال      

مقيمــا وقــت اجلمعــة يف موضــع إقامتــها، أو مســع نــداءها وهــو   
 يف وجـوب أن اجلمعـة     واحلكمة. إا جتب عليه اجلمعـة    نازل؛ ف 

أــا عنــد املســلمني شــعبة مــن شــعب اجلهــاد، وفيهــا مــؤمترهم    
األسبوعي وهو ما يعنيه إقامة اجلمعة، واالجتماع عليها يف حمـل      
واحد ألداء العبادة، ومساع اخلطبة اليت فيها مـا يهمهـم مـن أمـر       

ــأن املســلمني ك    ــعار ب ــاهم، ولإلش ــهم ودني ــدة  دين ــة الواح العائل
يتزاورون، ويتصافحون، ويتالقون كل أسبوع مـرة، وجيتمعـون    
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ــة     ــرائض اليومي ــدد أكــرب مــن اجتمــاعهم ألداء الف يف اجلمعــة بع
 .مجاعة يف املساجد

 :  وشروط صالة اجلمعة مخسة
 . دخول وقت اختيار الظهر من اجلمعة:األول

املـراد  : فبعضـهم قـال   :  وجود إمام عادل، وفيـه اخلـالف       :الثاين
املـراد بـه رئـيس الدولــة،    : بـه إمـام الصـالة، وبعضـهم قــال    

والصحيح أنه إمام الدولة مع توليته يف واليتـه، أو االنتمـاء            
 .إليه إذا كانت اجلمعة يف غري واليته

 . وجود ثالثة رجال مع مقيمها من الذين جتزؤهم:الثالث
 .ه وجود مسجد يف مستوطٍَن، ولو وقع إقامتها يف غري:الرابع

عـدل، طـاهر،    :  وقـوع خطبتـان قبلـها مـن خطيـب             :اخلامس
متوضئ، مواجٍه للمصلني، وان يضمن اخلطبـتني احلمـد هللا          

 .)١(تعاىل والصالة والسالم على نبيه وعلى آله
                                                                                       

 ينبغي للخطيب لكي يكون ناجحا، ومؤثرا بعـد تقـوى اهللا وإصـالح نفسـه،              )١(
وتدارك زلَِله، أن حيضر للخطبة من يوم األربعاء، وان خيتار موضـوعا حمـددا    

ــ = توعب جوانبــه ويتعمــق فيــه ويستحضــر حولــه اآليــات أو بعضــها،       يس
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 :وندب فيهما 
 الوعظ والدعاء لرئيس الدولة العادل وللمسلمني، وأن يقرأ        

 . يف آخرها ثالث آيات من القرآن الكرمي
 أنـه مـن أدرك مـن اخلطبـة قـدر آيـة                ومن أحكام اجلمعـة   

أجزأتــه، ومــن مل يــدرك ذلــك فيــدخل مــع املصــلني يف اجلماعــة 
 وجيب. ومن مل حيضرها جتب عليـه صـالة الظهـر      . ويتمها ظهرا 

على من حضرها االستماع واإلنصات وعدم اللغـو بـأي كلمـة           
ن  اإلكثـار مـن االسـتغفار، ومـ    ويستحب. وقت اخلطبة وإال أمث 

                                                                                                                                                                            

ــواعظ تضــمنتها      = ــه مــن حكــم وم ــل حول ــا قي ــث أو بعضــها، وم واألحادي
الكتب املتخصصة، وأن يلـم بالقضـايا املعاصـرة، ويهـتم باألحـداث الراهنـة           
وال سـيما الكــبرية الـيت تشــغل العـامل، فــال يليـق باخلطيــب أن يتحـدث عــن      

أثنـاء هجـوم أمريكـا وبريطانيـا     %  فضـائل آل البيـت   فضائل الصـالة، أو  
على العراق؛ ألن هـذا نـوع مـن أنـواع الـبالدة والغبـاء ، فـالنفوس مشـغولة             
ــا       ــا، وال حتــاول أيه بأحــداث جســيمة وخطــرية وال حتــب أن تســمع غريه
اخلطيب أن تكـرر مـا قالـه اإلعـالم إال بالقـدر الـذين تربطـه بـرأي الشـرع،             

ني فعلـه مـن تالحـم وتـراحم وإصـالح خلـل وتوبـة        وماذا جيب علـى املسـلم     
واحـرص علـى عـدم اإلطالـة، واحـذر       . ودعاء واستعداد وحـذر وحنـو ذلـك       
 .  تكسري القرآن، واللحن يف احلديث
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)٨٢( 

 الترفيـه  ويستحب. يف يوم اجلمعة# الصالة على رسول اهللا  
ــد       ــه عي ــار أن ــه وأوالده، باعتب ــى أهل ــى نفســه وعل ــل عل مــن ك

 تــالوة ســورة كمــا يســتحبللمســلمني مــن كــل أســبوع، 
الكهف، واإلكثار مـن الـدعاء، وفيهـا سـاعة ال يـدعو اهللا فيهـا                 

 .أحد إال استجيب له
ضـع آخـر إذا أراد    بعـد اجلمعـة أن يتحـول إىل مو       ويستحب

أن يصلي بعد اجلمعة ركعتني نافلـةً، أو يصـلي ركعـتني يف بيتـه        
عن ابـن  # سنة اجلمعة، كما روي ذلك من فعل رسول اهللا   

ال يصـــلي بعــد اجلمعــة حـــىت   # كــان رســول اهللا   : (عمــر 
 .)١(رواه مسلم )ينصرف فيصلي ركعتني يف بيته

هـا، كمـا   ويصلي قبل العصر ركعتني نافلةً ليوم اجلمعة ولغري     
كـان يصـلي قبـل العصـر        #أن الـنيب    : $رواه اإلمام علـي     

 .)٢(ركعتني

                                                                                       

 .  ٨٢٢ برقم ٦٠٠/ ١  )١(
 . ٢١٧٩٩، وكرت العمال برقم ٢٢١/ ٢ جممع الزوائد  )٢(
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)٨٣( 

لـبس  :منـها :  فعل املأثورات يف مجلة يوم اجلمعـة     ويستحب
جديد أو نظيـف مـن الثيـاب، والتمـاس الطّيـب، والترفيـه علـى                

 واألوالد واألهلني والتابعني، وإكرام البـهائم واحليوانـات      سالنف
 ].لتوقف عن العملباألكل الطيب وا[الداجنة 
 إزالـة مـا أمرنـا بإزالتـه مـن الشـعر، وقـص األظفـار،                  :ومنها

وقـراءة سـورة الكهـف يف ليلـة         # وإكثار الصالة على الـنيب    
 من قرأ سورة الكهف يوم: (# اجلمعة أو يومها لقوله 

 .)١ () اجلمعة أو ليلتها وقاه اهللا فتنة الدجال 
 اجلمعـة غفـر   من قرأ سورة الكهـف يـوم      : (ويف حديث آخر  

 . انتهى بستان )اهللا له ما بني اجلمعة إىل اجلمعة
 وفضـل قـراءة سـورة الكهـف املـذكور جـاء مبعنـاه يف          :قلت

ويف . وذكـره السـيوطي   )٢(مشس األخبـار عـن أمـايل املرشـد بـاهللا          
 الكهف ليلة اجلمعة أضاء لـه مـن النـور           ةَمن قرأ سور  : (حديث

                                                                                       

مـن قـرأ   " امع الصـغري بلفـظ   ، ويف اجلـ ٩٤/ ١ أمايل املرشد باهللا بلفظ قريـب     )١(
 . ٨٩٣١ ورقم ٨٩٣٠برقم ..."العشر األواخر

)٩٥-٩٤/ ١  )٢ . 
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)٨٤( 

أضـاء لـه مـن النـور        : ( رواية، ويف   )١()ما بينه وبني البيت العتيق    
ــتني   ــني اجلمع ــا ب ــي    )٢ ()م ــائي والبيهق ــن النس ــذري ع روامهــا املن

 قـراءة  ويستحب. صحيح اإلسناد: واحلاكم وقواه احلاكم وقال 
الـدخان  ) حـم  (مـن قـرأ   : #فقد ورد عنـه   ) الدخان(سورة  

. )٣ ()يف ليلة اجلمعة، أو يوم اجلمعـة بـىن اهللا لـه ـا بيتـا يف اجلنـة        
ِمــن القــرآِن : (#لقولــه ) تبــارك( قــراءة ســورة ويســتحب

هـي تبـارك    : ثالثـون آيـة، شـفَعت لرجـل حـىت غُِفـر لـه             : سورة
 كما يسـتحب .  رواه النـووي وأبـو داود    )٤ ()الذي بيده امللـك   

) يـس  (من قرأ سـورة  : (#ِلما ورد عنه    ) يس(تالوة سورة   

                                                                                       

 . ٨٩٣٢ السيوطي برقم  )١(
 . ٨٩٢٩، والسيوطي يف اجلامع الصغري برقم ٥١٢/ ١ الترغيب  )٢(
ليلـة  " حـم الـدخان  "، أمـايل املرشـد بـاهللا بلفـظ مـن قـرأ       ٥١٣/ ١ الترغيـب   )٣(

 . ٨٩٣٩ والسيوطي يف األصغر برقم ،٩٦/ ١. اجلمعة غفر له 
، ٥٦٥/ ١، املسـتدرك    ١٠١٣ رقـم    ٢٧٠ص  / رياض الصاحلني   :  النووي   )٤(

 . وأبو داود
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)٨٥( 

. رجـه املنـذري    رواه األصـبهاين، وأخ    )١ ()يف ليلة اجلمعة غُِفر لـه     
 يوم اجلمعـة االغتسـالُ، وأخـذ الطِّيـِب، والتـبكري إىل         ويستحب

ــه   ــر وابتكــر،   : (#الصــالة؛ لقول ــن غســل واغتســل، وبكَّ م
ومشى ومل يركب، ودىن مـن اإلمـام فاسـتمع ومل يلْـغُ كـان لـه                 

 أخرجـه املنـذري     )٢ ()بكل خطوٍة عملُ سنٍة أو صـيامها وقيامهـا        
ــال ــد وأ: وقـ ــال رواه أمحـ ــذي، وقـ ــو داود والترمـ ــن ، : بـ حسـ

 . واحلاكم ، وصححه

                                                                                       

بـرقم  " كـل ليلـة   " ، والسـيوطي يف اجلـامع الصـغري بلفـظ     ٥١٤/ ١ الترغيب   )١(
 .رواه األصبهاين، وأخرجه املنذري. ٨٩٣٣

/ ١، وأبــو داود ٤٦٦ص/ ٥، أمحــد ٤٨٨/ ١الترغيــب والترهيــب:  املنــذري)٢(
/ ٢، والترمــــذي ١٣٨١ رقــــم ٥٩ص/ ٣، النســــائي٣٥٤ رقــــم ٢٤٦ص
 .٢٨٢ص / ١، املستدرك٤٩٦ رقم ٣٦٨ص
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)٨٦( 

 صالة املسافر
 قصـر صـالة العشـاء والظهـر والعصـر إىل            رجيب على املسـاف   

 : اثنتني، وذلك إذا حصلت شروطٌ ثالثة
 أن يكون املسافر قد خرج من طرف ِميِل بلده، فال تكفي             -١

نية السفر، وال جيوز أن يقصـر حـىت خيـرج مـن بلـده، فـإذا               
 .ها يف بلده فيصلي متاما صال

 أن يكــون املســافر يريــد ســفرا أي ســفٍر كــان، فلــو كــان   -٢
هائما يتنقل من حمل إىل حمل وليست لـه ِوجهـةُ سـفٍر؛ فإنـه      
ال جيوز له قصر الصالة، حىت ولو تعـدى الربيـد بـالنظر إىل          
حمله الذي خرج منه، مثل أن خيرج من بلـده ليطلـب ضـالة      

 .فال يقصر الصالة -ومل يقصد السفر-
 أن يكون احملل الذي يقِصد السفر إليه يبعد عن حملـه بقـدر    -٣

أربعة فراسخ،كل فرسخ ثالثة أميـال،    : والربيد. بريد فأكثر 
ــة آالف ذراع  ــل ثالث ــربة يف تقــدير املســافة  . )١(كــل مي والع

                                                                                       

 . كيلومتر٦٣ كيلومتر ، وعند الشافعية ٢١ وهو  )١(
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)٨٧( 

باخلربة املعلومة عنده بتقـديره، أو خبـرب عـدل؛ ليجـب عليـه          
، فـإذا انكشـفت املسـافة أقـل مـن         أن يقصر صالته الرباعيـة    

الربيد فإنه يعيد الصالة أربع ركعات يف الوقت أو بعده إذا            
مل ينكشف له إال بعد الوقـت، أو إذا تـردد يف املسـافة فلـم              

 - أي بريـد فصـاعدا   -حيصل لـه اقتنـاع أـا مسـافة قصـر          
فإنه يصلي متاما، فإذا انكشف له بعد ذلك أا مسافة قصر        

 .فال يعيد صالته
 السفر وخرج من ميل بلده، وصلى بعد ذلك قصرا،  ومن نوى 

مث حصل له مانع من مواصلة السـفر، أو حصـل منـه رفـض       
مواصلة السفر، فإنه ال يعيد الصـالة الـيت صـالها قصـرا، مث          
إن املسافر جيب عليه أن يواصـل قصـر الصـالة الرباعيـة إىل           

 :اثنتني حىت حيصل له أحد ثالثة أمور
 .يدخل ميل بلده راجعا  أن يرجع، و-١
 يف أي موضـع غـري بلـده عشـرة أيـام             ة أن يعزم على اإلقامـ     -٢

فأكثر فإن عليه أن يِتم الصالة، حىت ولو تـرجح لـه السـفر          
بعد أن نوى اإلقامة فإنه ال يقصر الصـالة حـىت خيـرج مـن                
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)٨٨( 

احملل الذي أقام فيه بقدر ميل، فإذا خرج بقـدر امليـل فعليـه      
 .الصالة قصرا 

ــه     -٣ ــذي ســافر إلي أن تتجــاوز إقامتــه بغــري إرادتــه يف احملــل ال
شهرا، مع أنـه مـا كـان ينـوي اإلقامـة فيـه إال دون عشـرة                   
أيام، فإنـه يف خـالل الشـهر يصـلي قصـرا، وبعـدها يصـلي               

: متاما، والسبب أنه يف حكم املسافر؛ ألنـه كـل يـوم يقـول       
أخرج اليوم،أخرج غدا، فال يـزال يقصـر الصـالة إىل ايـة      

 . بعد الشهررلشهر، مث يتم ولو عزم على السفا
فمــىت اتفــق للمســافر أحــد هــذه األمــور الثالثــة وجــب إمتــام 

 .صالته
 للمســـافر أن يكثـــر الـــدعاء؛ فـــإن الرســـول ويســـتحب

دعـوة  : ثـالث دعـوات مسـتجابات ال شـك فـيهن     : يقـول #
رواه . هاملظلـــوم، ودعـــوة املســـافر، ودعـــوة الوالـــد علـــى ولـــد 

 .)١(الترمذي وأبو داود
                                                                                       

، والسـيوطي يف  ١٥٣٦ بـرقم  ١٨٧/ ٢، وأبـو داود  ٢٧٧/ ٤رواه الترمذي  )١(
 .٣٨٦٣رقم ٢١٧١ص/ ٢، وابن ماجه ٣٤٥٥األصغر برقم 
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)٨٩( 

 املـأثور يف السـفر، إذا خـرج املسـافر مـن حملـه                ومن الدعاء 
اللهم يسر لنا الطريق، واصِرف عنـا التعويـق، اللـهم أنـت             : قال

الصاحب يف السفر، واخلليفةُ يف األهل، اللهم إين أعوذ بك من           
وعثــاِء الســفر، وكآبــِة املنقلــب، وســوِء املنظــر يف األهــل واملــال 

 . )١(ِو لنا األرض وهون علينا السفروالولد، اللهم اطْ
$tΑ& : وإذا ركب قال s%uρ (#θç7 Ÿ2 ö‘$# $ pκ� Ïù ÉΟó¡Î0 «! $# $ yγ11� øgxΧ 

!$ yγ8 y™ ö� ãΒuρ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿ tós9 ×ΛÏm §‘ ^،& z≈ ys ö6ß™ “Ï%©!$# t� ¤‚ y™ $ oΨs9 #x‹≈ yδ 

$ tΒuρ $̈Ζ à2 …çµ s9 tÏΡ Ì� ø)ãΒ  & ^$ uΖ−/ ô§‘ y7ø‹ n= tã $uΖ ù=©. uθs? y7ø‹ s9 Î) uρ $ oΨö; tΡ r& y7 ø‹ s9 Î)uρ 

ç��ÅÁyϑø9 $# ^ . 
يـا  : وإذا نزل منـزال يف طريقه، أو وصل حمـل إقامتـه، فيقـول      

مــا خلــق   : أرض ك، وشــرــك اُهللا، أعــوذ بــاهللا مــن شــرريب ورب
فيك، أعوذ بكلمات اهللا التامة من شـر مـا خلـق، بـاهللا ريب مـن             

                                                                                       

ــل ٢٥٩٨/ ٧٥ص/ ٣ أيب داود )١( ، ٢٠٨٠٧رقــم / ٣٧٩/ ٧، أمحــد بــن حنب
، ٥٥٠١/ ٢٧٤ص/ ، النســائي٢٢٥ص/ ٥، البيهقــي٩٩ص/ ٢املســتدرك 

 . ٢٤٧ص/ ١، املرشد باهللا١٣٤٢/ ٩٧٨ص/ مسلم
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 ومن شـر سـاكِن البلـد،        شر أسٍد وأَسود، ومن احلية والعقرب،     
واملراد هو اسـتحباب الـدعاء، فمـن    . )١ ()ومن شر والد وما ولد    

 .مل حيفظ املأثور هذا فيدعو مبا يريد يف صالح دينه ودنياه
 صالة العليل

. مـن املعلــوم أن املــريض العليــلَ لــيس مثــلَ الصــحيِح الســليم 
منني واملعلــوم أن الصــالة عمــود الــدين، وهــي الفارقــة بــني املــؤ  

              ،ـبتوالكافرين، وقد جاء الوعيد الشديد علـى تاركهـا مـا مل ي
فإن تاب تاب اُهللا عليـه، لكـن هـذه الصـالة تسـقط عـن العليـل             

 :املريض بأحد أمرين مها
 إذا زال عقله بدون سـبب الوضـوء؛ فـإذا كـان الـذي أدى         -١

إىل زوال عقله هو جمرد مباشرة املاء للوضوء فإنه يعدل إىل      
 ].وال تسقط الصالة[التيمم

                                                                                       

رقـم  ٢٤٩ص/ ٤، أمحـد  ٣٥٣ص/ ٥، البيهقي ١٧٦٢٤رقم / ٦كرت العمال )١(
١٢٢٥١. 
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 إذا اشتد به املرض حىت عجز عن اإلمياء بالرأس مضطجعا،    -٢
فهذا ولو كان عقلُه وِحسه موجودين فإا تسـقط الصـالة          

 ضعنه، أما إذا مل حيصل أحد هذين األمرين فإن على املري          
 مإذا كان ال يقدر على القيـا : أن يصلي كيفما أمكن، مثالً 

لركوع والسجود، وإذا مل يقدر  فيصلي من قعود، ويومي ل    
على السـجود فإنـه يـومئ إليـه برأسـه، وإذا كـان ال يقـدر               

ــو  ــى القع ــوع    دعل ــي اإلميــاء للرك ــتلقيا، ويكف  فيصــلي مس
والسجود، ومهما أمكنه اإلمياء بـالرأس مضـطجعا صـحت       

 عنده أن يوجهه إىل القبلـة مسـتلقيا   نصالته، وعلى من كا 
ويعينه على الوضوء   على ظهره؛ ليومئَ لركوعه وسجوده،      

ــرجني إال    ــح الفـ ــه، وال ميسـ ــل عورتـ ــيمم، وال يغسـ أو التـ
 . امرأته، فإن مل توجد فغريها خبرقة عند الضرورة

وعلى اجلملة فالدين يسـر، وإمنـا علـى املسـلم أن يـؤدي مـن        
الواجبات ما استطاع بقـدر طاقتـه، ال يـنقص مـن طاقتـه شـيئا،            

 .وما زاد على الطاقة فغري واجب عليه
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 ااهد الـذي اسـتمر العـراك بينـه وبـني العـدو             :ومثل ذلك  
حىت مضى وخرج وقـت الصـالة؛ فإنـه يفعـل مـا أمكـن، ومـىت                 
  متكــن مــن اإلميــاء بــالرأس فــال قضــاء، وإال وجــب عليــه الــذِّكْر

 .والقضاء بعد ذلك
 صالة العيدين 

اليوم األول من شهر شـوال يف      : الِعيداِن مها يومان من السنة    
 .، واليوم العاشر من ذي احلجة احلرام من كل عامكل عام

ــهر       ــه يف ش ــى نعم ــبحانه عل ــكر هللا س ــام بواجــب الش وللقي
رمضان جعل اهللا يوم عيد الفطر؛ وللمشـاركة مـع احلجـاج إىل           
بيت اهللا احلرام يف االحتفاالت بعيدهم يوم النحر وهو األضحى   
 أي يوم العاشـر مـن ذي احلجـة، ولوجـوب الشـكر هللا سـبحانه           
جعل اهللا يوم النحر يوم عاشر ذي احلجة احلرام يوم عيٍد، وكل      
أيام النحر الثالثة أيام عيد؛ حيث احلجاج يف مىن يف أيام سرور           

 .وأكل وشرب وِبعاٍل
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هلذه املزايا العظيمة جعل اهللا صالة العيد، وهي عنـد الزيديـة            
فرض عٍني على الرجال والنسـاء املكلفـني أمجعـني، ووقتهـا مـن            

د انبساط الشمس يف الصباح وظهورها على األرض واجلبـال   بع
ــزول عــن وســط الســماء، واملــدة تقــرب مــن     املســتوية إىل أن ت
نصف ـار، ويف هـذه األثنـاء يكـون تأديـة املسـلم صـالة العيـد            
مجاعة أو فرادى، وتكون القراءة جهرا، فـال تصـح سـرا، وأقـل           

 . اجلهر ما يسِمع الذي إىل جانب املصلي
ــروض   ويشــ ترط فيهــا الوضــوء والطهــارة وغــري ذلــك مــن ف

 . وشروط الصالة، حسبما سبق يف باب صفة الصالة
 أن ينـوي املصـلي أداءهـا عنـد التوجـه،            :وصفة صالة العيد  

ــات       ــالث آي ــرأ الفاحتــة وث ــرام، مث يق ــبرية اإلح ــرب تك أو [مث يك
ــالتكبرية    ]ســورة ــا، مث يركــع ب ــرب ســبع تكــبريات وجوب ، مث يك

يتم الركعة، مث يقوم بعد السجدة الثانية فيقـرأ الفاحتـة       الثانية، مث   
ــات   ــالث آي ــرات   ]أو الفاحتــة والصــمد [وث ــرب مخــس م ، مث يك

وجوبا، ويركع بالسادسة، ويتم الركعة، ويتشهد، ويسلم علـى       
اليمني واليسار قاصدا امللكني ومن يف ناحية املصلي يف اجلماعـة        
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أن يكرب بعد اإلمـام  مثل ما سبق يف صالة الفريضة، وعلى املؤمت      
 .التكبريات املذكورة

 للمصلي يف صالة العيد أن يفِْصلَ بني كل تكـبريتني     ويندب
اهللا أكرب كبريا، واحلمد ِهللا كـثريا، وسـبحان اهللا بكْـرةً         : بقوله

 .وأصيال
ومن فاتته صالة أحد العيدين يف يوم العيد لعذر فيجب عليه       

 ].إن تركت ِللَبس[ فقط قضاؤها يف مثل وقتها يف اليوم الثاين
 بعدها خطبتان كاجلمعة، يذكر فيهـا حكـم الفطـرة            وندب

وإذا كـان   . يف عيد رمضان، وحكم األضحية يف عيد األضـحى        
للمســلمني أن  ) فيســن (العيــد هــو النحــر أي عيــد األضــحى     

يكرروا تكبري التشريق بعد كل صالة من صالة فجر يوم عرفـة             
ابع العيد، وهـو آخـر أيـام التشـريق،       إىل بعد صالة العصر يوم ر     

ــر     ــام، وصــفة التكــبري التشــريق عنــد أكث واملــدة كلــها مخســة أي
 :الزيدية هي

اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكـرب وهللا              (
واحلمد هللا على مـا    ]: زاد اإلمـام اهلـادي استحسـانا      و.[احلمد
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، وبعضـهم يـأيت     )هدانا وأوالنا وأحل لنا من يمة األنعـام       
 .بالتكبري يف أوهلا ثالث مرات

 هي مـن أفضـل أيـام السـنة؛ فـال ينبغـي أن تفـوت        أيام العيد 
ــن اخلـــري وصـــلة األرحـــام        ــى املســـلم دون أن يوِدعهـــا مـ علـ

β¨÷ &والصدقات والذكر والصالة مـا قـدر عليـه          Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ 

t� ô_ r& t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 هللا ســبحانه وشــكره واملــراد هــو ذكــر ا].هــود[^  #$
واملأثور يف الذكر أوىل من غريه، وإمنا يكـون تكـبري           . على نعمه 
ــد   ] ســنة مؤكــدة [التشــريق  ــا بع ــد الصــالة يف الفريضــة ، أم بع

ــد وشــعار     ــهليل شــعار العي ــدوب؛ ألن التكــبري والت ــل فمن النواف
ــن األجــر املضــاعف؛       ــلم زاده اهللا م ــرره املس ــا ك ــج، وكلم احل

ء، فعنـد اهللا مـن األجـر أكثـر وأكثـر،      فليكثر من الذكر مـا يشـا     
واألصل يف كل عمل اإلخالص، فـاإلخالص روح العمـل، وال           
ميكن أن يكون العمل من غري املخلـص هللا إال عمـال متروكـا ال      
أجر فيه، فيجب أن يكون احلـافز للمسـلم يف العمـل هـو حـب                 

 .اهللا واالمتثال ألمر اهللا، واهللا املوفق
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كـبش ابـن سـنة      : [حيةُ وهـي   يف عيد األضـحى األضـ      ويسن
عن ثالثة، وثور ابن سنتني عن سـبعة، و مجـل ابـن أربـع سـنني                  

، وينبغي أن تكون سليمةً من العاهات، ولـه األكـلُ           ]عن عشرة 
 .منها

 وجيب يف عيد الفطر زكاة الفطـرة وهـي صـاع مـن القُـوِت        
الذي اعتاده املزكّي، أو قيمته عن كل نفس متلك هي أو ميلـك           

 . قوت عشرة أيام، ومصرفها يف مصارف الزكاةاملنفق عليها
 صالة الكسوف ولسائر األفزاع

 انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول       نصادف أ  [
: #فقـال  ] انكسـفت ملـوت إبـراهيم     : فقال النـاس  # اهللا  

إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات اهللا، ال ينكســفان ملــوت (
؛ وهلـذا فمـن    )١ ()عواأحد وال حلياته؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا واد       

                                                                                       

ــرقم   )١( ــرقم ١٢٤/ ٣، والنســائي ٢٠٠١٦ الســيوطي يف األصــغر ب ، ١٤٥ ب
 .٩٠١ برقم ٦١٨/ ٢، ومسلم ٩٩٧برقم٣٥٤/ ١والبخاري 
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السنة إقامة صالة الكسوف حال حدوثه يف أي من الشـمس أو   
 . القمر

بنيــة، : وهـي ركعتــان بوضـوء وطهــارة كغريهـا مــن الصـالة    
وتكبرية اإلحرام، وقراءة الفاحتـة، ويركـع يف كـل ركعـة مخـس              

سـورة  [ركوعات، يفصل بـني كـل ركعـة وركعـة قـراءة سـورة         
لق سبعا سبعا، ويكـرب عنـدما يعتـدل       ، والصمد والف  ]الفاحتة مرة 

مسع اهللا ملـن محـده،   : من الركوع إال يف الركوع اخلامس فيقول     
مث يسجد سجدتني، ويقوم للركعة الثانية مثل األوىل، مث يتشهد         

 .التشهد األخري كامال، مث يسلم على اليمني واليسار
 .وتصح مجاعة وفرادى، كما تصح القراءة سرا وجهرا

الــذكر هللا، واالســـتغفار حــىت ينجلـــي    مالزمـــة ونـــدب
 .الكسوف

ــن ــل صــالة     ويس ــان مث ــوال ركعت ــزاع واأله ــائر األف  لس
الكسوف، أو ركعتان مثل نوافل الصالة، فقد كـان رسـول اهللا     

 .كلما أفزعه شيء قام إىل الصالة# 
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 صالة االستسقاء
ــتحب  لالستســقاء أربــع ركعــات بتســليمتني، فيصــلي  يس

ني مثلها، وأن تكـون يف اجلبانـة،      ركعتني، وبعدها مباشرة ركعت   
 .وتصح القراءة سرا وجهرا، وتكون مجاعة

ويف حال اخلروج إىل اجلبانة وحال العـودة جيهـرون بالـدعاء          
واالســتغفار، وحيــول اإلمــام رداءه، ويرجــع معهــم تاليــا لســورة 

 .وآخر سورة البقرة كما هو املأثور) يس(
 

أنـه  #   عـن رسـول اهللا      :الدعاء بعد صالة االستسـقاء    
اللـــهم : (خــرج يستســـقي، مث قلـــب رداءه ورفــع يديـــه وقـــال  

  أرضــنا، وهامــت دوابنــا، يــا معطــي تــرصــاخت جبالنــا، واغْب
ــن معادــا، وجمــري       ـــزل الرمحــة م ــها، ومن ــن أماكن اخلــريات م
ــث أَِغثْنــا واســقنا، أنــت         ــات علــى أهلــها؛ بالغيــث املغي الربك

 ذنوبنا، ونتوب إليـك    املستغفَر الغفار، فنستغفرك للخاصات من    
من عوام خطايانا، اللـهم فأرسـل السـماء علينـا ِديمـا مـن حتـت           
عرشك مدرارا، وِصلْ بالغيث واِكفًًا ِمغزارا دائما حيـث ينفعنـا       

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)٩٩( 

ويعود علينـا، غيثـا مغيثـا عامـا طبقًـا مجلَّـالً غـدقا خصـبا رائعـا              
ت، اللـهم إنـك   كثري الربكات، قليلَ اآلفات، فإنك نفَّاح باخلريا  

$ &: قلت oΨ ù= yè y_ uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# ¨≅ ä. > ó x« @cyr ( Ÿξsù r& tβθãΖÏΒ÷σãƒ^ ]٣٠:األنبياء[ 
اللـهم وقـد قـنط    ، اللهم وال حياة لشيء خِلق من املـاء إال باملـاء         

من قنط من الناس، وساءت ظنوم، وتاهت البـهائم، وحتـريت            
جت عجيج الثكلى   يف مراتعها، وملت الدوران يف مواطنها، وع      

؛ إذ حبسـت قطـر السـماء؛ فـدق لـذلك عظمهـا،              اعلى أوالده 
ــة،    ــهم فــارحم حــنني احلان وذهــب حلمهــا، وذاب شــحمها، الل
وأنــني اآلنــة، وارحــم اللــهم ائمنــا اهلائمــة، واألنعــام الســائمة،  
اللــهم وقــد برزنــا إليــك يــا رب نســتغفرك لــذنوبنا، ونســتقيلك 

لعيالنا وائمنا، اللهم اغفر لنا إنـك كنـت       لعثراتنا، ونستسقيك   
غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، وزدنا قـوة إىل قوتنـا، وأعنـا        

، وال تردنا حمرومني، آمني اللهم آمـني، اللـهم هـذا      ءعلى األعدا 
 .)١ ()الدعاء، وعليك اإلجابة

                                                                                       

 ومـا بعـده ورقـم    ٢١٦٠٠ بـرقم  ٣٤٨/ ٧ ينظـر كـرت العمـال بلفـظ قريـب       )١(
٢٥٤٦. 

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)١٠٠( 

 صالة اجلنازة
  املسـلمني فَـرض  هإذا مات امليت فقـد فـرض اهللا علـى إخوانـ      

ــزه، وتغســيلُه، والصــالةُ عليــه، وتشــييعه إىل مقــره  : كفايــٍة جتهي
 .األخري

فـرض كفايـة أي إذا قـام ـا بعـض               وصالة اجلنازة واجبة  
 .املسلمني سقط وجوا عن اآلخرين

 هأن يغسـل بعـد أن يمسـح علـى بطنـ              :وجيب للميت أوال  
فيغسـل الرجـل   : ويتوىل غسـله مـن جيـوز لـه النظـر إليـه        . بلطف

ــي      ا ــه، وه ــل الرجــل امرأت ــرأة، ويغس ــل امل ــرأة تغس لرجــل، وامل
تغسله، وإذا خرج من فرج امليت شيء بعد الغسل فيغسل ثانية          
 . وثالثة وهكذا إىل سبع، مث يرد بالقُطِْن أو حنوه وال يعاد الغسل

وحيرم الغسل لشهيد قُِتلَ أو جرح يف املعركة مبا يقتله يقينـا،          
ويكفـن مبـا قُِتـلَ فيـه مـن الثيـاب،       . ظلمـا أو قُِتلَ يف غري املعركة    

أما غـري الشـهيد فيغسـل، مث    . ويضاف عليها ما يستر مجيع بدنه   
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ــه، مث يوضــع يف ســرير      ــع بدن ــه مبــا يســتر مجي يكفــن بكفــن مثل
 .اجلنازة، مث يصلي عليه من حضر من املسلمني فرض كفاية

 أن يستقبل اإلمام القبلـة، جـاعال امليـت بـني        :وصفة الصالة 
مث . يه باجتاه سرِة الرجل وثدي املرأة، وصفوف املؤمتني خلفه        يد

ينوي الصالة للجنازة، مث يكرب مخـس تكـبريات وجوبـا، ويكـرب          
ــى األصــ      ــا عل ــلم تســليمتني وجوب ــه، مث يس ــون مع  مــن حاملؤمت

وصالة اجلنازة قيام ال ركوع فيها، وال سـجود، وال          . الروايات
 .أذان، وال إقامة
 سـورة الفاحتـة، وبعـد        األوىلالتكـبرية    أن يقـرأ بعـد        وندب

 عبــدك داللــهم صــل علــى حممــ:  ســورة الصــمد، ويقــولالثانيــة
ورسولك وعلى أهل بيته الطاهرين األخيار الذين أذهبت عنهم         

 لكما صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آ     ، الرجس وطهرم تطهريا  
 .إبراهيم إنك محيد جميد

ــةوبعــد  صــل علــى ويقــول اللــهم :  يقــرأ ســورة الفلــق الثالث
 واملرســلني، اللــهم ارفــع    ك املقــربني، وعلــى أنبيائــ   كمالئكتــ

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)١٠٢( 

     هـفِّعشسيدنا حممدا يف أُمته، واجعلنا ممن ت فِّعدرجاِتهم، اللهم ش
ــل     ــا يف شــفاعته، واجع ــه، وأدخلن ــهم احشــرنا يف زمرت ــه، الل في

ــنيب الرابعــة وبعــد . مأوانــا اجلنــة ــه والــدعاء الصــالةُ علــى ال  وآل
 . التسليماخلامسةوبعد . للميت حبسب حاله

اللهم إن  :  إذا كان بالغا مؤمنا فيقول     وصفة الدعاء للميت   
هذا عبدك، وابن عبديك، وقد صار إليك، أتينـا معـه متشـفعني             

، #له، طالبني له املغفرة؛ فاغفر له ذنوبه، وأحلقه بنبيه حممد     
اللهم وسع عليه قربه، وأفسح له أمره، وأذقه عفـوك ومغفرتـك            

 يا أرحم الرامحني، اللهم ارزقنا حسـن االسـتعداد ملثـل          ورمحتك
يومه، وال تفتنا بعده، واجعل خري أعمالنا خوامتها، وخري أيامنـا         

 .)١(يوم لقاك برمحتك يا أرحم الرامحني
                                                                                       

مـن حــديث عـوف بــن   # ورد يف صــفة الـدعاء للميـت عــن رسـول اهللا     )١(
اللــهم : " صــلى علــى جنــازة ، يقــول# مسعــت رســول اهللا : مالــك قــال

اغفر له، وارمحه، واعف عنه، وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخلـه، واغسـله            
باملاء والثلج والبرد، ونقِِّه من اخلطايا كما ينقَّى الثوب األبيض مـن الـدنس،    

= وأبدله دارا خريا من داره، وأهالً خريا من أهله، وزوجـا خـريا مـن زوجـه      
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اللـهم هـذا عبـدك قـد        : وإن كان امليـت دون البلـوغ فيقـول        
 .جراصار إليك، فاجعله لنا ولوالديه سلَفًا وذُخرا وفَرطًا وأَ
ــت غــري معــروف بالصــالح فيقــول  اللــهم إن : وإذا كــان املي

كان حمسنا فـزده إحسـانا، وإن كـان مسـيئا فأنـت أوىل بـالعفو                
 .عنه

وهذه األدعيـة كلـها مندوبـة يف صـالة اجلنـازة، واالختصـار              
 . منها جائز إذا كان املصلي مستعجال

 أو أكثـر إذا حضـرت        صـالة واحـدة علـى جنـازتني        وتكفي
 .كلها

) رئــيس الدولــة( أن يكــون إمــام الصــالة هــو اإلمــام  بوجيــ
فاحلق له مع حضوره، مث للحـاكم املتـويل مـن جهتـه، مث تكـون              
الوالية لألقرب فاألقرب من عصبة امليت، إذا كـان عارفـا عاملـا      

                                                                                                                                                                            

/ ٤، والنسـائي   ٩٦٣رقـم   ٦٦٢ /٢مسلم". وِقِه عذاب القرب وعذاب النار    =
 .١٩٨٣رقم ٧٣
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كذلك إمام  .[بكيفية الصالة، وإال فيأذن لغريه من أهل الصالح       
 ].التقدماملسلمني واحلاكم هلما أن يأذنا لغريمها ب

وحكم الذي يأيت صالة اجلنازة وقد شرع املصـلون فيهـا أن           
ــه مــن اخلمــس       ــا فات ــتم م ــه وي ــام مث يكــرب مع ينتظــر تكــبري اإلم

و ال حيتـاج لقـراءة   [تكبريات بعد تسليم اإلمام قبل رفع اجلنازة،     
 جلماعـة  ويندب]. وال دعاء بل يسرع بالتكبريات املتبقيـة عليـه        

ثة صـفوف فـأكثر، والصـف اآلخـر       صالة اجلنازة أن يكونوا ثال    
 .أفضل من الصف األول واهللا أعلم

 :تنبيه
وقد علم من جمموع ما ذكرنا من األمـور مـا ينبغـي التأكيـد       

 . عليها
فريضـة أو   :  أن الوضوء الكامل شرط لصحة كل صالة       منها

 .سنة، أو نافلة
ومنه إن نقص شرط أو ركن أو فرض يفِْسد الصالة، وكـل         

 . ها وفروضها املوضحة فيهاصالة حبسب شروط
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 أن الفعل اليسري إلصالح الصالة أو لتسكني ما يؤذي       منهاو
 .املصلي ال يفسد الصالة، ويجبره سجود السهو

 أن رواتـب الفـرائض ركعتـان قبـل الفجـر، وركعتـان              منهاو
، كلـها سـنة   ءبعد الظهر، ومثلها بعد املغرب، والوتر بعد العشـا       

الزمها، وأمر  #  ا؛ ألن الرسول     مؤكدة، ال جيوز اإلخالل   
 .ا، وبين أا سنة

 أن الصالة يف مجاعة أفضل مـن صـالة الفـرادى بسـبع          منهاو
وعشـــرين درجـــة، وأن اجلماعـــة ســـنة مؤكـــدة داوم عليهـــا      

وبعـض العلمـاء جعلـها فـرض كفايـة         . ، وأمر ـا   # الرسول
وأا ليست حبتم حيث إن من الصحابة من صلى صالته فرادى  
عند الرسول فلم يأمره باجلماعة؛ وال جيوز تأخري البيان منه عن           
وقت احلاجة وقـد كـان ينـهاه إذا كـان يف الصـالة مـا يفسـدها                 

 مثل حديثـه مـع الـذي        )١ ()ارجع فَصلِّ، فإنك مل تصل    : (ويقول
                                                                                       

، ٧٢٤رقـــــــم ٢٦٢ص/ ، البخـــــــاري١٣١٣رقـــــــم ٥٧ص/ ٣ النســـــــائي)١(
، الطربي يف   ٢٤١ص/ ١وغريه، املستدرك   ١٠٢،  ٦٢،  ٣٧،  ٢/١٥البيهقي

 . ٤٥٢١رقم ٣٦/ ٥املعجم الكبري
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صــالة اجلماعــة تفضــل : (#مل يغســل عقــب رجلــه، وقولــه 
سـبع وعشـرين   صالة الفرد خبمس وعشرين درجة، ويف روايـة ب   

 .وغري ذلك) درجة
 اخلمـس يف اليـوم والليلـة         ت أن احملافظـة علـى الصـلوا        منهاو

 . وصالة العيد يف يومه فرض عيٍن على كل مكلف مسلم
 أن صالة اجلنازة فَرض كفاية إذا قام ا البعض سـقط     منهاو

 .نوجوا عن اآلخري
 .  أن صالة الكسوف واخلسوف سنة مؤكدةمنهاو
 .  الصالة لسائر األفزاع مندوبة ونافلة أنمنهاو
وأمـر  #  أن املسنون مـن النفـل مـا الزمـه الرسـول            منهاو

به وبين أنه مسنون، وأن ما فعله الرسول ومل يأمر به أو أمر بـه            
 .وبني أنه مندوب فهو مندوب

.  أن النافلة ركعتـان فـال يصـح التنفـل بركعـة واحـدة       منها و
صـح بـأكثر مـن أربـع ركعـات        وأن الصالة بتسليمة واحدة ال ت     
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 ركعـتني أو  لفمن أراد اإلكثار من الصالة نافلة فيسلم علـى كـ    
 .أربع ال غري ذلك

 أن الصالة لتحية املسجد ركعتـان مسـنونة، وقـد قـال         منهاو
بعــض العلمــاء بوجوــا، وعنــد الزيديــة أــا مســنونة إذا دخــل   
املســجد فــال يقعــد حــىت يصــليها إال أن تكــون صــالة الفريضــة  

 .ئمة، أو يف وقت خطبيت اجلمعةقا
 صالة النافلة

 :هذا والنوافل املأثورة كثرية
وهي أربع ركعات بتسليمتني يقـول      : صالة التسبيح : منها 
بعـد  ) سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه إال اهللا واهللا أكـرب           ( :فيها

الفاحتة وسورة يف حال القيام مخسة عشـر مـرة، وعنـد الركـوع        
عند االعتدال من الركوع وعنـد السـجود        يقوهلا عشر مرات، و   

األول وعند االعتدال منه وعند السجود الثـاين وعنـد االعتـدال            
منه يف كل واحد عشر مرات، ويصري جممـوع التسـبيح يف كـل            
ركعة مخسة وسبعني، فهذه صالة التسـبيح، ينبغـي أن التفـوت            
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)١٠٨( 

 ولو يف العـام مـرة، ولـويف العمـر مـرة واحـدة، فقـد            معلى املسل 
 .)١( فيها آثار كثريةوردت
 وهـي ركعتـان يقـرأ يف األوىل بعـد             :صالة الفرقان  :منهاو

ــون(الفاحتــة أول ســورة   ــاىل ) املؤمن ــه تع x8& : إىل قول u‘$ t7 tF sù ª! $# 

ß |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø: ، ويف الركعة الثانية يقرأ فيها من  ]١٤: املؤمنـون [^  #$
ــاىل     ــه تعـ ــان قولـ ــورة الفرقـ x8 &سـ u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# 

% [`ρ ã� ç/ ^]إىل آخر السورة] ٦١:الفرقان. 
 مكمـالت صـالة اليـوم والليلـة إىل مخسـني ركعـة،                 :منهاو
الفـــرايض ســـبع عشـــرة، ومثـــان ركعـــات قبـــل الفجـــر : وهـــي

ــتني [ ــتني، ركع ــر  ]ركع ــل الظه ــان قب ــليم   [، ومث ــها بتس ــع من أرب
 بعـد  وأربـع ، ، وأربع بعد الظهر بسنته،وأربع قبل العصـر    ]واحد

 . املغرب بسنته، والوتر، وسنة الفجر
 .وهي ركعتان: صالة الضحى: منهاو
 .وستأيت صالة االستخارة: منهاو

                                                                                       

 . وما بعده٢/٣٤٧، الترمذي ٦٧/ ٢ أبو داود  )١(
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)١٠٩( 

 اثنـا عشـرة ركعـة، ويف روايـة مثـان              :صالة الليـل  : منهاو
 .ركعات، وتسمى صالة التهجد

وأفضل أمكنة الصالة املفروضة هي املساجد، وأفضل أمكنـة   
 .الصالة النافلة هي البيوت

، #املسجد احلرام، مث مسجد الرسول  : أفضل املساجد و
مث مسجد بيت املقدس، مث الكوفـة، مث مـا شـرف عـامره، مث مـا         

 .كثرت فيه صالة اجلماعة
:  فقـد ورد يف احلـديث  اإلخالصوأهم شيء يف العبـادة هـو     

أن أفضل صالة النافلة ركعتني يف جـوف الليـل، يصـليهما املـرُء       
 . اهللا سبحانهيف حمل حبيث ال يراه إال

 .نسأل اهللا التوفيق واهلداية آمني
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)١١٠( 

 :باب األدعية املأثورة
للدعاء باعتبار املناسبات واألوقات مزاياه العظيمة، اليت دلنـا         

 :منها# عليها رسول اهللا 
  دعاء القنوت 

بآيات قرآنية، فمثال إذا كان أحدنا يصلي فرادى فيكفيه أن       
 : يقول

مد هللا وسالم على عباه الذين احلمد هللا رب العاملني، احل
:ß‰ôϑptø&اصطفي، $# ¬! “Ï% ©!$# $uΖ1y‰yδ #x‹≈ yγÏ9 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰tFöκ s] Ï9 Iω öθs9 ÷β r& 

$ uΖ1y‰ yδ ª! <tÉb&] ٤٣:األعراف[،^#$ u‘ ’ ÎoΤÎ) àMôϑn= sß Å¤ øÿtΡ ö� Ïÿøî $$ sù ’ Í< ^]القصص :

١٦[.&Éb> u‘ Í_ ÅngwΥ zÏΒ ÏΘöθs)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9 رب نجِني & .]٢١ :القصص[^  #$
ِمِننيؤِمن الْم ِعيم نمو^ ،&Éb> u‘ ûÍ_ ôã Î—÷ρ r& ÷β r& t� ä3ô© r& y7tF yϑ÷è ÏΡ ûÉL ©9 $# 

|Môϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n? tã uρ “t$Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [s Î=≈ |¹ çµ9 |Êö� s? ôxÎ= ô¹ r&uρ ’ Í< ’ Îû 

ûÉL −ƒÍh‘èŒ ( ’ ÎoΤÎ) àMö6è? y7ø‹ s9 Î) ’ ÎoΤ Î) uρ zÏΒ tÏΗÍ> ó¡ßϑø9$# ^، &Éb> u‘ Í_ ù=yè ô_$# zΟŠÉ)ãΒ 

Íο4θn= ¢Á9 $# ÏΒ uρ ÉL −ƒÍh‘èŒ 4 $ oΨ−/u‘ ö≅ ¬6 s)s? uρ Ï!$ tã ßŠ^،& $ oΨ−/u‘ ö� Ïÿ øî$# ’ Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ 
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)١١١( 

tÏΖ ÏΒ÷σßϑù= Ï9 uρ tΠöθ tƒ ãΠθà)tƒ Ü>$ |¡Ås ø9 $# ^ ،&Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š�oΨ≈ ys ö6ß™ ’ ÎoΤ Î) 

àMΖà2 zÏΒ šÏϑÎ=≈ ©à9 ≈íΝ& سبحانك اللهم^ #$ n= y™uρ ’ n? tã 

šÎ= y™ ö�ßϑø9 $# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑptø: $#uρ ¬! Éb>u‘ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ^ 
وإذا كان يصلي إماما فيجب أن يدعو لنفسه ويشرك معه 
املؤمتني؛ لئال يكون خائنا هلم، وهم مؤمتون به، فيدعو بدعاء 

 :مناسب وينوي املشاركة هلم فيقول مثال
&ß‰ôϑptø:$# u ¬! Éb> u‘ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ^ ،&!$oΨ −/u‘ $ ¨ΨtΒ#u !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρ r& $ oΨ÷è t7 ¨? $#uρ 

tΑθß™ §�9 $# $ oΨö; çF ò2 $$sù yì tΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ^ ،&$oΨ −/u‘ $ ¨Ψ tΒ# u !$ yϑÎ/ |M ø9 t“Ρ r& 

$ oΨ÷è t7 ¨? $#uρ tΑθß™§�9 $# $ oΨ ö;çF ò2 $$ sù yì tΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ^،& $ uΖ −/u‘ ö� Ïÿøî $# $ oΨs9 

$ oΨÏΡ≡uθ÷z \}uρ šÏ% ©!$# $ tΡθà)t7 y™ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ ^،&$ uΖ−/ §‘ y7ø‹ n= tã $uΖ ù=©. uθs? 

y7ø‹ s9 Î) uρ $ oΨ ö;tΡ r& y7 ø‹ s9Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9$# ^ ،&$uΖ −/u‘ Ÿω $ uΖù= yèøg rB ZπuΖ÷F Ïù tÏ% ©# Ïj9 (#ρã� xÿx. 

ö� Ïÿøî $#uρ $ uΖ s9 !$ oΨ−/ u‘ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# ^ ،&$ uΖ−/ u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$ ¨Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) 

|MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ^، & ó=è? uρ !$ oΨ ø‹ n=tã ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& Ü>#§θ−G9 $# 

ÞΟŠÏm §�9 $#^ ،&ö�Ïÿ øî $#uρ !$uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒÏ‰s%& ^ Éb> §‘ ö� Ïÿøî $# 
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)١١٢( 

óΟym ö‘$# uρ |MΡ r&uρ ç� ö�yz tÏΗ ¿q≡§�9$# ^ ،&$oΨ ø%ã— ö‘$#uρ |MΡ r&uρ ç�ö� yz tÏ% Î—≡§�9 $#^ ،
&$oΨ ù=Åz ÷Šr&uρ † Îû y7 ÏGuΗ÷q u‘ ( |MΡ r&uρ ãΝym ö‘r& šÏΗ¿q≡§�9 $#^ ،&$uΖ−/u‘ ö� Ïÿ øî$# 

$ uΖs9 $ oΨt/θçΡèŒ $oΨ sù#u�ó  Î) uρ þ’ Îû $ tΡ Ì� øΒr& ôMÎm6 rOuρ $ oΨtΒ#y‰ø% r& $ tΡ ö� ÝÁΡ $#uρ ’ n? tã ÏΘöθs) ø9 $# 

tÍ� Ïÿ≈ x6 ø9 $#^ ،&tÏ%©!$#uρ šχθä9θà)tƒ $ oΨ−/ u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ô ÏΒ $uΖ Å_≡uρø—r& 

$ oΨÏG≈ −ƒÍh‘èŒ uρ nο§� è% &ãôã r& $ oΨù= yèô_ $# uρ šÉ)−F ßϑù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) ^ ،&z≈ys ö6 ß™ 

y7În/ u‘ Éb>u‘ Íο̈“ Ïèø9$# $¬Ηxå šχθàÿÅÁ tƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n= y™uρ ’n? tã šÎ=y™ ö�ßϑ ø9$# 

∩⊇∇⊇∪ ß‰ ôϑ ptø:$# uρ ¬! Éb> u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊄∪ ^. 
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 :الدعاء بني األذان واإلقامة
ســتحب لســامع األذان أن يقــول مثــل قولــه، وبعـــد أذان      ي

اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبـار ـارك، وأصـوات          : املغرب يقول 
، وإقامة صالتك، أشـهد أين أشـهد أنـك أنـت اهللا، ال      )١(دعائك

اللـهم هـذا إقبـال ـارك     : ، وعند أذان الفجـر يقـول     تإله إال أن  
 : اخل، مث يقول

ــيءٍ    ــلِّ ش ــا ورب ك ــهم ربن ــه، ورب هــذه   الل ــه ورزقت خلقت 
الدعوِة التآمِة، والصالِة القائمِة، والكعبـِة املنصـوبِة، آِت سـيدنا            

 الرفيعـةَ  ةَمحمدا الوسيلةَ، والفضيلةَ، والشرف األعلى، والدرجـ     
، ما حممودا، وأعطيه احلوض املـورود وابعثه مقا[العاليةَ يف اجلنة،  

م شفع سيدنا حممدا يف أمته      الله] والسبيل املقصود الذي وعدته   
، واحشـرنا يف زمرتـه،   ]واجعلنا يا اهللا ووالدينا ممن تشـفعه فيـه       [

 الطيـبني   هوتوفنا على ملته،  وصلِّ اللـهم وسـلِّم عليـه وعلـى آلـ              
 مـن حوضـه املـورود شـربة         الطاهرين من عترتـه، واسـقنا يـا اهللا        

                                                                                       

 ).٣٥٦٠(وكرت العمال برقم ٤١٠/ ١رواه البيهقي عن أم سلمة .فاغفر يل) ١(
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 هنيئة ال نظمأ من بعـدها أبـدا، وأدخلنـا اجلنـة معـه برمحتـك يـا                 
واجعل خري أعمالنا خوامتهـا وخـري أيامنـا يـوم     [ .أرحم الرامحني 

 ].لقاك
 دعاء حال اإلقامة

 حممد وعلى آل سيدنا حممـد يـا   االلهم صل وسلم على سيدن  
 .ذا اجلالل واإلكرام

اللهم ربنا أحسن عاقبتنا وخامتتنا يف األمور كلها، وأجرنا يا          
الـدنيا وهـم الـدنيا    اهللا ووالدينا واملـؤمنني واملؤمنـات مـن خـزي           

وعذاب اآلخرة، ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمني، ربنا آتنا      
يف الــدنيا حســنة، ويف اآلخــرة حســنة، وقنــا ووالــدينا واملــؤمنني  
واملؤمنــات عــذاب القــرب والنــار، واصــرف عنــا األشــرار، وولنــا  
األخيار، واكتب لنا براءة من النار، برمحتك يا عزيـز يـا رحـيم               

اللـهم واخـتم بالصـاحلات أعمارنـا وأعمالنـا، واجعـل          ،  ريا غفـا  
خري أعمالنا خوامتها، وخري أيامنا يوم لقاك، وصـلِّ وسـلم علـى           

 . الطاهرين، آمني اللهم آمنيه حممد وعلى آلاسيدن
 .مث إقامة الصالة مباشرةً بعد هذا الدعاء املذكور
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 : دعاُء صالة اِخليرِة
 يعلم أصـحابه دعـاء   كان#يف األخبار النبوية أن الرسول  

صالة اخلرية كما يعلمهم السورة من القرآن، واحلديث رواه يف      
 كما أنه مروي عنـد الترمـذي    )١($األسانيد اليحيوية للهادي    

ــا يف    ــه كمـ ــم، ولفظـ ــو داود وغريهـ ــائي وأبـ ــاري والنسـ والبخـ
أنـه كـان يعلـم أصـحابه     # األسانيد اليحيوية عن رسول اهللا   

إذا : (ورة من القرآن، وكـان يقـول      االستخارة كما يعلمهم الس   
ــل   ــمِه، وليق ســرا فلي ــه  : أراد أحــدكم أم ــهم إين أســتخريك في الل

بعلمك، وأستقدرك فيه بقدرتك، فإنـك تقـدر وال أقـدر وتعلـم      
وال أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم ما كان خـريا يل يف أمـري               

ِني بـه،  هذا فارزقنيه، ويسره يل، وأعين عليه، وحببـه إيل، ورضـ   
وبارك يل فيه، وما كـان شـرا يل فاصـرفه عـين، ويسـر يل اخلـري            

 ).حيث كان 
                                                                                       

 ، الترمــــــذي ٣٢  درر األحاديــــــث النبويــــــة يف األســــــانيد اليحيويــــــة ص)١(
، وأبــو ٣٢٥٣رقــم ٦/٨٠، والنســائي٢/٧٠، والبخــاري٤٨٠بــرقم٢/٣٤٥

 .١٥٣٨برقم ٢/١٨٧داود 

ـارة والصــالة ــ   . )اواجباتھا ومسنوناتھ ( الطھ
 . یحیى عبدالكریم الفضیل شرف الدین  السید العالمة :تألیف
  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ منقحة ومصححةطبعة 

www.almahatwary.org 
 

 



)١١٦( 

إذا هم أحدكم حباجة فلريكع ركعتني مـن غـري          : (ويف رواية 
 .إىل آخر ما تقدم) …اللهم إين أستخريك : الفريضة، مث ليقل

ــتخارة اهللا     ــا اس ــة، وأم ــتخارة مندوب ــوم أن صــالة االس واملعل
ــنونة، وال ي  ــد ورد يف    ســبحانه فمس ــه ق ــدا؛ ألن ــا أب ــي تركه نبغ

ــه   ــن    : (#احلــديث قول ــتخارته هللا، وِم ــرِء اس ــعادِة امل ــن س ِم
 .)١ ()شقاوِته تركُه االستخارة

، ويفعل الـذي تيسـر   وبعد االستخارة يتوكل املسلم على اهللا    
 .واهللا املوفق. له، فاخلرية فيه

                                                                                       

، وكـرت العمـال   ١/١٦٨، ومسـند أمحـد ابـن حنبـل     ٣٣ درر األحاديـث ص  )١(
 .٢١٥٢٣برقم 
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)١١٧( 

 أدعية مأثورة 
مسلم يف كـل وقـت،    الدعاء سالح املؤمن؛ فليكثر منه كل      

وهــذه مواضــع ورد فيهــا دعــاٌء، وذكــر، وآداب خمصوصــة عــن 
 :#رسول اهللا 

اللهم أنـت كسـوتنيه     : ( عندما يلبس ثوبا جديدا يقول     :منها
أسألك خريه وخري ما صِنع له، وأعـوذ بـك مـن شـره وشـر مـا                

 ) ١(رواه أبو داود والترمذي والنووي) صنع له 
 علـي واحـدة صـلى اهللا      مـن صـلى   : ( #أنـه قـال      :ومنها

عليه ا عشرا، ومن صلى علي عشرا صـلى اهللا عليـه ـا مائـة،            
  .)٢ ()ومن صلى علي مائة صلى اهللا عليه ا ألفا

                                                                                       

، والنــووي ١٧٦٧بـرقم  ٤/٢١٠، والترمــذي٤٠٢٠بـرقم  ٤/٣٠٩أبـو داود  )  ١(
 .٨١٠برقم٢٣٠ص

، ومسـلم بـاب   ١٣٤٩، ريـاض الصـاحلني بـرقم    ١٥٦ مسـند اإلمـام زيـدص    )٢(
، والترمـذي يف بـاب فضـل الصـالة علـى الـنيب       ٤٠٨الصالة على النيب برقم  

 .١٢٩٧، والنسائي حديث رقم ٤٨٥حديث # 
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)١١٨( 

أوىل النــاس يب يــوم القيامــة أكثــرهم : (أنــه قــال# وعنــه 
 .، واألحاديث كثرية يف ذلك عند مجيع احملدثني)١ ()علي صالة

ــد وردت أحاديــث يف كي   اهللا لفيــة الصــالة علــى رســو   وق
اللـهم صـل    : قولـوا : (  قولـه بعـد سـؤاله عنـها قـال          :منها# 

 وعلـى آل حممـد،   د حممد، وبارك على حمم   لعلى حممد وعلى آ   
ــراهيم، يف      ــى آل إب ــراهيم وعل ــى إب ــت عل ــليت وبارك ــا ص كم

 .)٢ ()العاملني إنك محيد جميد
 حديث الصلوات اخلمس علـى رسـول اهللا، املسلسـلة            ومنها

 ) عدهن يف يدي: (ول كل راوبق
عـدهن  : (قـال $ واحلديث عن اإلمام علي بن أيب طالـب         

: عدهن يف يـدي جربيـل، وقـال       : قال# يف يدي رسول اهللا     
                                                                                       

 .٤٨٤برقم ٣٥٤ /٢، الترمذي١٣٩٥ رياض الصاحلني  )١(
، ريـــاض الصـــاحلني رقـــم ١/٥٩٨، أبـــوداود ٤٨٣بـــرقم ٢/٣٥٣ الترمـــذي )٢(

، ٩٦٧، وأبـــــــو دواود بـــــــرقم٤٠٦مســـــــلم بـــــــرقم .١٤٠٢احلــــــديث  
وما بعده، وابن ماجد ويف البيهقـي يف السـنن        ١٢٨٥برقم  / ٣/٤٨والنسائي
 .١٢٣-١٩/١١٩، والطرباين يف الكبري ٢/١٤٧الكربى
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)١١٩( 

اللهم صـل علـى حممـد       : هكذا أنزلت من عند رب العزة، وهي      
وعلى آل حممد، كمـا صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم            

ــد  ــد جمي ــارك علــى حم. إنــك محي مــد وعلــى آل حممــد، كمــا  وب
اللـهم  . باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيـد جميـد          

وترحم على حممد وعلى آل حممد، كمـا ترمحـت علـى إبـراهيم       
اللــهم وحتــنن علــى حممــد . وعلــى آل إبــراهيم إنــك محيــد جميــد

وعلى آل حممـد، كمـا حتننـت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم           
 .إنك محيد جميد
حممد وعلى آل حممد، كما سلمت على إبـراهيم  وسلم على  

ــد جميــد   ــراهيم إنــك محي رواه عــدد مــن رجــال  . )١(وعلــى آل إب
 ويف مسـند الفـردوس      ،البيهقي يف شعب اإلميان   : احلديث، منهم 

حديث : وقال السيوطي . للديلمي، ويف اجلامع الكبري للسيوطي    
ه لنا فيه طُرق، وروا) عدهن يف يدي   : (املسلسل بقول كل راو   

                                                                                       

ومســند الفــردوس للــديلمي .١٥٨٨بـرقم  ٢/٢٢١ البيهقـي يف شــعب اإلميــان ) ١(
 .٢١٨٣برقم ٣/٢٠١
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)١٢٠( 

البن املتقي، مـن حـديث    من ست طرق، ورواه يف كنـز العمال      
 . كعب بن عجرة مرفوعا

وهـو يف جممــوع اإلمــام زيــد بــن علــي، ويف مشــس األخبــار،  
إنــه أخــرج البخــاري ومســلم   : وقــال يف ختــريج مشــس األخبــار 

وابـن ماجـه صـدر احلـديث، وأخرجـه ابـن          والنسائي وأبو داود 
دي، وأخرجـه ابـن عسـاكر عـن     بشكُوال مع العـدد، وابـن مسـ    

  . )١(محيد الطويل عن أنس

                                                                                       

ــرقم  )١( ــرقم   ١٥٨٨ البيهقــي يف شــعب اإلميــان ب ــديلمي ب ــردوس لل ، ومســند الف
، ١/٧٩ و مشـــــــس األخبـــــــار٢١٨٣وكنــــــــز العمـــــــال بـــــــرقم  . ٤٥٦

 ومـا بعـده وأبـو    ٤٠٥ برقم ٢/٣٠٥ ومسلم   ٣١٩٠رقم٣/١٢٣٣والبخاري
ــا بعـــده، وابـــن  ١٢٨٥بـــرقم٣/٤٥ والنســـائي ٩٧٨ بـــرقم١/٥٩٩داود ومـ
 .٩٠٤رقم١/٢٩٣ماجه
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)١٢١( 

 :  #ومن أهم واجبات الصالة على رسول اهللا
يف التشــهد األخــري لكــل صــالة، وعنــد ذكــره يف أي جملــس  

البخيـلُ مـن ذُِكـرت عنـده     : (#ينبغي أن نصلي عليه، لقوله   
 لِّ عليص١ ()فلم ي( . 

 وعنـد حصـول نعمـة       ويسن احلمد هللا بعد األكل والشـرب،      
. احلمـد هللا : أو دفع نقمة، يذكر اهللا باحلمد والشـكر لـه، وأقلُّـه      

احلمــد هللا محــدا : ومــن ألفــاظ احلمــد عنــد كــل نعمــة أن يقــول 
كثريا طيبا مباركـا فيـه، احلمـد هللا عـدد خلقـه، ورضـاء نفسـه،                
وِزنةَ عرشه، ومداد كلماته، احلمد هللا والشكر هللا عدد ما وسع     

 .  محدا يكايف نعمه، ويوايف مزيد فضله هللاعلمه،  احلمد
اللــهم ربنــا لــك احلمــد، ولــك الشــكر، مــلء  : ومــن ألفاظــه

السماِء وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت مـن شـيء      
دعب .( 

                                                                                       

، وأبــو ٣٥٤٦، والترمــذي بــرقم ٩٨٨٣بــرقم ١٩/ ٦ النســائي يف الســنن  )١(
ــي ــاكم٦٧٧٦/ ١٤٧/ ١٢يعلـــ ــان ١/٥٤٩، واحلـــ ــن حبـــ ، ٩٠٩/ ، وابـــ
 .١/٢٠وأمحد
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)١٢٢( 

اللــهم أِهلَّــه علينــا بــاألمن  : ومنــها عنــد رؤيــة هــالل الشــهر 
للهم إين أسألك ، ا ]ريب وربك اهللا  [واإلميان والسالمة واإلسالم    

 . )١(نوره وفتحه ونصره، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده
ما من عبـد    : #ومما ورد من أذكار الصباح واملساء قوله        

بسـِم اِهللا الـذي ال      : ( يقول يف صباح كل يوم ومساء كـل ليلـة         
يضــر مــع اِْســِمه شــيٌء يف األرِض وال يف الســماِء وهــو الســميع  

ــيم ــالث مــرات . العل ــو داوود )  إال مل يضــره شــيء -ث رواه أب
 . )٢(والترمذي

 :ومن أذكار وأدعية الصباح واملساء
اللهم فاطر السماواِت واألرِض، عامل الغيـِب      : ( #قوله   

والشهادِة، رب كلِّ شـيٍء ومليكَـه، أشـهد أن ال إلـه إال أنـت،             
أعوذ بك من شر نفسي، ومن شـر غـريي، ومـن شـر الشـيطان          

ين أصبحت وأصـبح الْملْـك لـك واحلمـد لـك،      وشركه، اللهم إ 
                                                                                       

ــب رقـــم   ) ١( ــذكر بلفـــظ قريـ ــن أيب شـــيبة ٢٣٦الـ ، ٢٩٧٤٦ رقـــم ٦/٩٤، وابـ
 .٦/٩٤/٢٩٧٤٦، وابن أيب شيبة٢٣٦/والذكر

 .٣٣٨، والترمذي رقم ٥٠٨٩، وأبو داود رقم ١٤٤/٨٦٢/ ٣ابن حبان  )٢(
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)١٢٣( 

أُشهدك وأُشـهد حملَـةَ عرشـك ومالئكتـك ومجيـع خلِقـك أين              
ــت وحــدك، ال شــريك لــك    ــه إال أن ــت اهللا ال إل أشــهد أنــك أن

 ). وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك
بـدل  ) أمسـيت : (هذا يف الصباح، وإذا كان يف املساء فيقول  

 ).أصبحت: (قوله
لعلـي وفاطمـة عليهمـا      # قـال رسـول اهللا       :وعند النوم  

 : السالم
إذا أَويتما إىل فراشكما، أو إذا أخـذمتا مضـاجعكما، فكـربا     (

) ثالثا وثالثـني، وسـبحا ثالثـا وثالثـني، واحمـدا ثالثـا وثالثـني            
 . ويف رواية كربا أربعا وثالثني

اللهم أسـلمت نفسـي     : (#ومن أذكار النوم املأثوره عنه      
جهت وجهي إليك، وفوضت أمـري إليـك، وأجلـأت          إليك، وو 

ظهري إليك، رغبةً ورهبـةً إليـك، ال ملجـأ وال منجـا منـك إال             
    ونبيك الذي أرسـلت ،بكتابك الذي أنزلت ال )١(إليك، آمنت ،

 ) أنت، سبحانك، أستغفرك وأتوب إليكإله إال 
                                                                                       

 .٢٤٢ البخاري، ومسلم، وأمايل أيب طالب  )١(
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)١٢٤( 

 :  ومن األذكار عند النوم
حنىي، وبك منـوت،  اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك     ( 

وإليك النشور، أمسينا وأمسى امللك هللا، واحلمد هللا، وال إله إال  
اهللا، وحده ال شريك له، له امللك ولـه احلمـد، وهـو علـى كـل                  
شئ قدير، اللهم إين أسـألك خـري مـا يف هـذه الليلـة، وخـري مـا                  
فيها، وخري ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، ومـن شـر          

ر مـا بعـدها، وأعـوذ بـك مـن الكسـل، وسـوء         ما فيها، ومن شـ    
 . )١()الكرب، وأعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب النار

 : ومن األدعية املأثورة يف كل وقت
اللهم مصرف القلـوب صـرف قلـيب علـى طاعتـك، اللـهم              ( 

أصلح يل ديين الذي هو عصـمة أمـري، وأصـلح يل دنيـاي الـيت         
إليها معادي، واجعل احلياةَ    فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت       

 ).زيادةً يل يف كل خري، واجعل املوت راحةً يل من كل شر 

                                                                                       

، ٤/٢٠٨٩، ومسـلم ٥/٤٣٤/٣٣٩٠، والترمـذي ١٨٨رواه يف الـذكر بـرقم    )١(
 . ، بلفظ قريب٢٩٢٧٦ رمب ٦/٣٥وابن أيب شيبة يف املصنف
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)١٢٥( 

اللهم إين أسألك اهلدى والسداد، اللهم إين أعوذ بك من ( 
العجز والكسل، واجلنب واهلرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب 
القرب، وأعوذ بك من فتنة الْمحيا واملماتِِ، وأعوذ بك من غلبة 

ِر الرجاِلالدِن، وقَهنفسي ظلما كثريا؛ وال . ي اللهم إين ظلمت
يغفر الذنوب إال أنت؛ فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمحين 

اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي . إنك أنت الغفور الرحيم
وإسرايف يف أمري، وما أنت أعلم به مين، اللهم اغفر يل ِجدي 

 وعملي، وكل ذلك وهزِلي، وخطئي وعمِدي، يف قويل
عندي، اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما 
 وأنت ،راملؤخ وأنت ماملقد به مين، أنت أعلم وما أنت ،أعلنت

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، . على كل شئ قدير
ومن تحوِل عافيِتك، ومفاجأِة نقمِتك، ومجيِع سخِطك، اللهم 

ي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وِليها آت لنفس
اللهم إين أعوذ بك من ِعلٍْم ال ينفع، ومن قلٍب ال . وموالها

اللهم . خيشع، ومن نفٍس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا
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)١٢٦( 

وأعوذ بك من . إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع
ين أسألك العفو والعافيةَ يف اللهم إ. اخليانة فإا بئسِت الِبطَانةُ

اللهم اغفر يل وارمحين، وعافين واعف عين، . الدنيا واآلخرة
’ #$Éb>§‘ ö�Ïÿøî&. واهدين وارزقين Í< £“t$Î!≡uθÏ9 uρ  yϑÏ9 uρ Ÿ≅yzyŠ š_ÉLøŠ t/ $YΖ ÏΒ ÷σãΒ 

t ÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ Ÿωuρ ÏŠÌ“ s? t ÏΗÍ>≈ ©à9$# �ωÎ) #I‘$t7s?^ . 
&Éb>§‘ ö� Ïÿøî $# óΟym ö‘$#uρ |MΡ r&uρ ç�ö�yz tÏΗ ¿q≡§�9 $# ^. 

انتهى القسم األول واحلمـد هللا أوال وآخـرا وصـلى اهللا علـى          
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥سيدنا حممد وآله وسلم بتأريخ 
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)١٢٧( 

 الفهرس
 ٥......................................................مقدمة

 ١٠.................................................النجاسات
 ١١.......ه السبعة جناستها مغلظة يعين ال يعفَى عن شيء منهاوهذ

 ١٣...................................................املتنجس
 ١٤.......................................................املياه

 ١٥......................................ال يرفع اليقني إال بيقني
 ١٦...............................................قَضاُء احلَاجِة

 ١٨......................................مندوبات قضاء احلاجة
 ١٩.....................................مكروهات قضاء احلاجة

 ١٩.............................:ويكره قضاء احلاجة يف مواضع
 ٢٢.............................................أحكام الوضوء

 ٢٢..........................................:أما الشروط فهي
 ٢٣............................:وأما فروض الوضوء فهي عشرة

 ٢٨............................................:فاملسنونات هي
 ٢٨............................................:واملندوبات هي
 ٣١...........................................:نواقض الوضوء

 ٣٣.....................................................الغسل
 ٣٣...................................ات الغسل وفروضهموجب

 ٣٣..............................................أحكام اجلنابة
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 ٣٤..............................................فروض الغسل
 ٣٤......................................:وفروض الغسل أربعة
 ٣٤.............................................الغسل املندوب

 ٣٦.....................................................التيمم
 ٣٧..........................................صفة تراب التيمم

 ٣٨........................................:وفروض التيمم هي
 ٣٨................................................وقت التيمم
 ٤٠.....................................................احليض

 ٤٢..............................................أحكام احليض
 ٤٣.....................................................النفاس
 ٤٤....................................................الصالة

 ٤٤.................................:وشروط صحة الصالة ستة
 ٤٨..............................................أوقات الصالة
 ٥١.............................................األذان واإلقامة

 ٥٤...............................................صفة الصالة
 ٥٤......................................:ض الصالة عشرةفرو

 ٥٨................................................سنن الصالَِة
 ٦٤.........................................مفسدات الصالة

 ٦٦..............................................صالة اجلماعة
 ٧٣....................................سجود السهو أو اجلربان

 ٧٧.............................................. قضاء الصالة
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 ٧٩...............................................صالة اجلمعة
 ٨٠................................:وشروط صالة اجلمعة مخسة

 ٨١..............................................:وندب فيهما
 ٨٦...............................................صالة املسافر
 ٩٠...............................................صالة العليل

 ٩٢..............................................صالة العيدين
 ٩٦.............................صالة الكسوف ولسائر األفزاع

 ٩٨...........................................صالة االستسقاء
 ١٠٠.............................................صالة اجلنازة

 ١٠٤....................................................:تنبيه
 ١٠٧.............................................ةصالة النافل

 ١١٠.....................................:باب األدعية املأثورة
 ١١٠.............................................دعاء القنوت

 ١١٣................................:الدعاء بني األذان واإلقامة
 ١١٤.........................................دعاء حال اإلقامة

 ١١٥.......................................: اِخليرِةدعاُء صالة
 ١١٧.............................................أدعية مأثورة

 ١٢٢.......................:ومن أذكار وأدعية الصباح واملساء
 ١٢٤.........................:ومن األدعية املأثورة يف كل وقت

 ١٢٧..................................................الفهرس
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