
القصيم، جامعة الشرعية، العلوم العدد)٢(الدجملة ص)٢(، ص ـ١٤٣٠رجب/ م٢٠٠٩يوليو(٥٢٣-٤٦١، )ه

٤٦١

متعددة صفات على الصالة يف الواردة العملية العبادات

اليوسف حممد بن عبداهللا بن أمحد
الشريعة،الفقهيفساعداملستاذاأل اإلسالميةكلية القصيم،والدراسات جامعة

يف( للنشر ـ١/٤/١٤٢٩قدم يف؛ه للنشر ـ٢٧/١٠/١٤٢٩وقبل )ه

البحث ملخص



٤٦٢



٤٦٣

املقدمة

املوضوع هذا اختيار أسباب

                                                          



٤٦٤

البحث منهج

:أوالً

:ثانياً

                                                          

}{



٤٦٥

متهيد



٤٦٦

األول :األمر

الثاين :األمر

                                                          



٤٦٧

والتعدد التنوع هذا مثرات

                                                          



٤٦٨

على الصالة يف الواردة العملية متعددةصفالعبادات ات

التكبري:األولبحثامل يف اليدين رفع )١٤(صفة

                                                          



٤٦٩

األوىل الصفة

الثانية الصفة

                                                          



٤٧٠

الثالثة الصفة

التكبري:ثاينالبحثامل عند اليدين رفع وقت

األوىل الصفة

                                                          



٤٧١

الثانية الصفة

الثالثة الصفة

القياماليدوضعكيفية:ثالثالبحثامل أثناء اليسرى على )٤٠(اليمىن

                                                          



٤٧٢

األوىل الصفة

الثانية الصفة

الثالثة الصفة

                                                          



٤٧٣

الرابع و:املبحث القيامنيديالضعحمل أثناء

األوىل الصفة

الثانية الصفة

                                                          



٤٧٤

يفصفة:امساخلبحثامل اليدين السجودوضع

األوىلالصفة

الثانيةالصفة

                                                          



٤٧٥

السجدتني:سادسالبحثامل بني اجللوس صفة

األوىلالصفة

الثانية الصفة

                                                          



٤٧٦

األول:سابعالبحثامل للتشهد اجللوس .صفة

األول الكفني:املطلب وضع كيفية

األوىل الصفة

                                                                                                                                                                                    



٤٧٧

الثانية الصفة

الثا ةلثالصفة

الثاين الكفنيكي:املطلب أصابع فية

األوىل الصفة

                                                          



٤٧٨

الثانية الصفة

الثالثة الصفة

الرابعة الصفة

                                                          



٤٧٩

القيام:ثامنالبحثامل الركعةكيفية قعودإىل أو سجود من

األوىل الصفة

                                                          



٤٨٠

الثانية الصفة

                                                          



٤٨١

الثاين:تاسعالبحثامل للتشهد اجللوس صفة

األوىل الصفة

الثانية الصفة

األوىل الصفة

:األوىل

                                                          



٤٨٢

:ثانيةال

:لثةالثا

الثانية الصفة

                                                          



٤٨٣

التسليمات:عاشرالبحثامل عدد

األوىل الصفة

الثانية الصفة

                                                          



٤٨٤

الثالثة الصفة

                                                                                                                                                                                    



٤٨٥

التطوعات يف متعددة صفات على الواردة العبادات

األول ركعات:املبحث )١٣٤(الوترصالةعدد

األوىل الصفة

                                                          



٤٨٦

الثانية الصفة

                                                          



٤٨٧

الثالثة الصفة

الرابعة الصفة

اخلامسة الصفة

                                                          



٤٨٨

السادسة الصفة

األول :الوجه

الثاين :الوجه

                                                          



٤٨٩

السابعة الصفة

                                                          



٤٩٠

                                                                                                                                                                                    



٤٩١

الثا ركعات:يناملبحث الرواتبالسننعدد

األوىلالص فة

الثانيةالصفة

                                                          



٤٩٢

ال الضحىصالةركعاتعدد:ثالثاملبحث

األوىل الصفة

الثانية الصفة

الثالثة الصفة

الراب :عةالصفة

اخلامسة :الصفة

                                                          



٤٩٣

عل الواردة اخلاصةالعبادات الصلوات يف متعددة صفات ى

األول اخلوفأنواع:املبحث صالة

األول النوع

                                                                                                                                                                                    



٤٩٤

الثاين النوع

الثالثال نوع

                                                          



٤٩٥

الرابع النوع

اخلامسالنوع

السادس النوع

                                                          



٤٩٦

السابع النوع

                                                          



٤٩٧

الثاين االستسقاء:املبحث صالة

األول االستسقاء:املطلب صفة

األوىل الصورة

                                                          



٤٩٨

الثانية الصورة

الثالثة الصورة

                                                          



٤٩٩

الثاين االستسقاء:املطلب خطبة

األول القول

الثاين القول

                                                          



٥٠٠

                                                          



٥٠١

الثالث الكسوف:املبحث صالة صفة

األ وىلالصفة

                                                          



٥٠٢

ال ثانيةالصفة

الثالثة الصفة

                                                                                                                                                                                    



٥٠٣

الرابعة الصفة

اخلامسة الصفة

السادسة الصفة

                                                          



٥٠٤

السابعة الصفة

الثامنة الصفة

                                                                                                                                                                                    



٥٠٥

:األول

:الثاين

                                                                                                                                                                                    



٥٠٦

الرابع ركعات:املبحث بعدعدد اجلمعةصالةالراتبة

األوىل الصفة

الثانية الصفة

                                                          



٥٠٧

الثالثة الصفة

الرابعة الصفة

                                                          



٥٠٨

اخل اجلنازة:امساملبحث صالة

األول التكبريات:املطلب صالةعدد اجلنازةيف

األوىل الصفة

                                                          



٥٠٩

الثانية الصفة

الثالثة الصفة

الرابعة الصفة

                                                          



٥١٠

                                                                                                                                                                                    



٥١١

الثاين التسليم:املطلب اجلنازةعدد صالة يف

األوىل الصفة

الثانية الصفة

                                                          



٥١٢

اخلامتة

                                                          



٥١٣

                                                          



٥١٤

                                                          



٥١٥

                                                          



٥١٦

املراجع



٥١٧



٥١٨



٥١٩



٥٢٠



٥٢١



٥٢٢



٥٢٣
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Abstract. The only thanks to God then peace be upon him "the last prophet"  

After that, from this research it was clear that:

1- the Varity of performing this worship is from favorable matters which refers to the boarding and highness of this legislation

2-knowing these characteristics make (alfakeeh) jurisprudence-worshipper able to differentiates between  what he reads and what he 

doesn't and also shouldn't narrow what can be wide or weakened what he didn't know or grown up on it.

3-writing in this issue shows separation and quarrelling which dealing with them in a legislation way wanting  only broadness and

mercy. So the ignorant use it as a mean for separation and quarrelling now and in the past.

4-knwing these things and spreading them between Muslims aid in achieving an important aim of legislation aims which honoring the

prophet's Sunnt. the saying of ability to do all what the prophet said from all aspects of worships, and the base of the variety between 

performing worship leads to work in all what prophet said and not basing on one aspect and denying another, and honoring Sunnt not

disappeared to any one.

5- These several folds from revelation have many benefits:

a- Having the whole worship in it's all legal sides.

b- Reflowing and preserving Sunnt. 

c- Knowing by heart and keeping in mind the meaning of worshipping

d- Broadness and smoothness as person can choose what matches with him at any 

     state, time, preserving, understanding , his activeness and strangeness or what he      used to and brought up on it and to apply Sunnt. 

h- Even the general thinks that what he done is a must if they don't see except this

 kind of worshipping. And in this chapter I have some useful roles and the most important are:-

1-Muslim can work with all worships that he knows in different ways as they came from the  prophet's words and working or words or 

working, and the origin is: All which prophet said, you can perform and pray with. If this thing isn't private for him only. But there are 

differences in choosing the best and the true way towards this is: following the verities between all aspects of Sunnt by performing them in 

any time and by any way. But this is restricted by: 

First, these verity must be about prophet himself. Second, they must be legal not copied. Third, following it mustn't cause 

misunderstanding by generals for example; calling in Alaazan.

2-These Varity characteristics  in one worship as: which cannot gathered at the same time as in AlTashahod and fearing prayer; and on 

other hand, some worships can be gathered as invocation and "Alazkar" laudation which enterprise in Alrokoa and Alsogod and before and 

after 'Alsalam' ending pray.

3- In these worship we can make superlative between these tasks by using an evidences or correct meanings. On other hands some tasks

have no superlative.

Any way we shouldn't exceed in these superlative because we may deny other constant characteristics or swearing at their followers or 

helping in separation of nation. 



٥٢٤


