مختصر البيان
في طيارة وصالة الفتيان

أعده راجي رحمة الغفور/
ّ
محمد رفيق مؤمن الشوبكي

ربيع اآلخر 6341م  -فبراير 5162م
غزة  -فمسطين

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد ﵀ رب العالميف ,والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد الصادؽ الوعد األميف ,وعمى
آلو وصحبو والتابعيف ,ومف تبعيـ بإحساف إلى يوـ الديف ,الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت
العميـ الحكيـ ,الميـ عممنا ما ينفعنا ,وانفعنا بما عممتنا ,وزدنا الميـ عمماً ,الميـ أرنا الحؽ حقاً
وارزقنا اتباعو ,وأرنا الباطؿ باطالً وارزقنا اجتنابو ,واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو,
وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف ,الميـ آميف ,ثـ أما بعد؛
إف مف أىـ األحكاـ الفقيية التي ينبغي عمى كؿ مسمـ ومسممة أف يحيط بيا عمماً أحكاـ

الطيارة ,فألىميتيا الكبيرة امتدح ا﵀ سبحانو وتعالى المتطيريف ,فقاؿ سبحانو﴿ :إِ َّف المَّوَ ُي ِح ُّ
ب
ب اْلمتَطَيِّ ِريف﴾ (البقرة .)22:وأثنى جؿ وعال عمى أىؿ مسجد قباء فقاؿِ ﴿ :ف ِ
ِ
يو ِر َجا ٌؿ
َ
التََّّوابِ َ
يف َوُيح ُّ ُ
َّ
ِ
ُّوف أَف َيتَطَيَُّروْا َوالمَّوُ ُي ِح ُّ
يف﴾ (التوبة .)808:وكذلؾ إف ما يبيف أىمية الطيارة وصؼ
ب اْل ُمطيِّ ِر َ
ُيحب َ

النبي ليا بأنيا نصؼ اإليماف ،فعف أبي مالؾ األشعري قاؿ النبي  " :الطيور شطر اإليماف "

(رواه مسمـ).

والعمـ بأحكاـ الصالة ال يقؿ أىمية عف العمـ بأحكاـ الطيارة ,فالصالة ركف مف أركاف
اإلسالـ ,والخمؿ في أركانيا يبطميا ويجعميا كأف لـ تكف ,فقد قاؿ النبي  لممسيء لصالتو:
"ارجع فصؿ فإنؾ لـ تصؿ" (متفؽ عميو).
ولما كاف ألحكاـ الطيارة والصالة مف األىمية الكبيرة وجدت مف الخير أف أعد ىذه
المادة الفقيية المختصرة في أحكاـ الطيارة والصالة لتُْمقى في دورات فقيية عمى فتياف المساجد
وطمبة مراكز تحفيظ القرآف الكريـ ,وأسميت ىذه المادة( :مختصر البيان في طيارة وصالة
الفتيان) ,سائالً ا﵀  اإلخالص في القوؿ والعمؿ ,وأف يجعمو ىذا العمؿ المتواضع في ميزاف
حسناتنا وحسنات مشايخنا ,وأف يكوف عمماً ُينتفع بو بإذف ا﵀ تعالى.
وسنتولى تقسيـ ىذه المادة إلى بابيف عمى النحو التالي:

الباب األول :مختصر أحكام الطيارة.
الباب الثاني :مختصر أحكام الصالة.
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الباب األول
مختصر أحكام الطيارة
الفصل األول :تعريف الطيارة وأىميتيا وحكميا:
أولا :تعريف الطيارة:
 -1الطيارة لغة :النظافة والنزاىة عف األقذار واألوساخ ,سواء كانت حسِّية كالبوؿ والغائط ,أو
معنوية كالذنوب والمعاصي.
الحدث وزواؿ الخبث.
 -2الطيارة شرعا :ارتفاع َ

والحدث :ىو شيء معنوي غير محسوس يقوـ بالبدف تمتنع معو الصالة ونحوىا .والحدث
الريح أو البوؿ أو الغائط.
الحدث األصغر :وىو ما يجب بو الوضوء كخروج ِّ
نوعافَ -1 :
الغسؿ كالجنابة.
الحدث األكبر :وىو ما يجب بو ُ
َ -2

أما الخبث :ىو النجاسة المادية التي قد تصيب المّباس أو البدف أو مكاف الصالة ,كالبوؿ أو
الغائط أو دـ الحيض وغير ذلؾ.
ثاني ا :أىمية الطيارة:
تعد الطيارة مف األمور الميمة جداً لكؿ مسمـ ومسممة ألمور كثيرة ,نذكر منيا:
عف أبي ىريرة
 -1الطيارة شرط لصحة الصالة وغيرىا مف العبادات كالطواؼ عند أكثر العمماءْ .
َّ ِ
حتَّى َيتَوضَّأ " (رواه البخاري).
قاؿ :قَ َ
َح َد َ
ص َالةُ َم ْف أ ْ
ث َ
اؿَ :ر ُسو ُؿ المو َ " :ال تُ ْقَب ُؿ َ
َ
 -2التقصير في التطير مف النجاسات سبب مف أسباب التعذيب في القبر :روى البخاري في

َّ
صمَّى المَّوُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ بِ َحائِ ٍط
النبِ ُّي َ
النبِ ُّي َّ َّ
ِفي قُُب ِ
اؿ َّ
ورِى َما ,فَقَ َ
صمى الموُ
َ

صحيحو مف حديث ْاب ِف َعب ٍ
اؿَ :م َّر
َّاس رضي ا﵀ عنيما قَ َ
ِ
ِمف ِحيطَ ِ ِ ِ
َّ
ت إِ ْن َس َان ْي ِف ُي َع َّذ َب ِ
اف
ص ْو َ
ْ
اف اْل َمد َينة أ َْو َمكةَ ,فَ َسم َع َ
اف ِفي َكبِ ٍ
افَ ,و َما ُي َع َّذ َب ِ
َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـُ " :ي َع َّذ َب ِ
َح ُد ُى َما ال َي ْستَتُِر ِم ْف َب ْولِ ِو,
ير ,ثَُّـ قَ َ
اف أ َ
اؿَ :بمَىَ ,ك َ
اآلخر يم ِشي بِ َّ ِ
يم ِة…"  .وفي رواية لمسمـ" :ال َي ْستَْن ِزهُ َع ْف اْل َب ْو ِؿ أ َْو ِم ْف اْل َب ْو ِؿ".
َو َك َ
اف َ ُ َ ْ
النم َ
وفي رواية لمنسائي " :ال َي ْستَْب ِرئُ ِم ْف َب ْولِ ِو " .قاؿ اإلماـ النووي في شرحو صحيح مسمـ:

" وأما قوؿ النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ ( :ال يستتر مف بولو) فروى ثالث روايات( :يستتر)
بتائيف ,و(يستنزه) بالزاي والياء ,و(يستبرئ) بالباء واليمزة ,وكميا صحيحة ,ومعناىا :ال
يتجنبو ويتحرز منو ".
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ب
ين َوُي ِح ُّ
 -3إف ا﵀ سبحانو وتعالى امتدح المتطيريف ,فقاؿ سبحانو﴿ :إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
ب التََّّوا ِب َ
ين﴾ (البقرة .)22:وأثنى جؿ وعال عمى أىؿ مسجد قباء فقاؿِ ﴿ :ف ِ
ُّون أَن
ا ْل ُمتَ َ
يو ِر َجا ٌل ُي ِحب َ
ط ِّي ِر َ
ين﴾ (التوبة.)808:
َيتَطَ َّي ُرواْ َوالمَّ ُو ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُمطَّ ِّي ِر َ
 -4إف مف أىـ ما يبيف أىمية الطيارة وصؼ النبي ليا بأنيا نصؼ اإليماف :فعف أبي مالؾ
األشعري قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ  " :الطيور شطر اإليماف "

(رواه مسمـ).

 -5الطيارة موافقة لمفطرة التي فطر ا﵀ تعالى الناس عمييا ,فاإلنساف مجبوؿ عمى حب النظافة
والجماؿ ,والنفور مف القذارة والنجاسة ,فديننا اإلسالـ ىو ديف الفطرة.
تحصف صاحبيا مف أمراض كثيرة ,والقذارة والنجاسة سبب في حصوؿ كثير
 -6الطيارة والنظافة
ِّ
مف األمراض.
ط ِّي ْر﴾
ثالثا :حكم الطيارة :الطيارة واجبة ,قاؿ تعالىَ ﴿ :وِث َي َاب َك فَ َ
ين وا ْلع ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
الس ُج ِ
ود﴾ (البقرة .)125 :وأما الطيارة مف الحدث فتجب
الرَّك ِع ُّ
ين َو ُّ
اك ِف َ
طَ ِّي َار َب ْيت َي لمطائف َ َ َ
وؿ المَّ ِو َّ َّ
ت َر ُس َ
الستباحة الصالة ,عف عبد ا﵀ بف عمر رضي ا﵀ عنيما قاؿ :س ِم ْع ُ
صمى الموُ
َ
(المدثر.)4:

ِ َّ
ص َالةٌ بِ َغ ْي ِر طُيُ ٍ
ور "
َعمَ ْيو َو َسم َـَ ,يقُوؿَ " :ال تُ ْقَب ُؿ َ

وقاؿ تعالى﴿ :أَف

(رواه مسمـ).

الفصل الثاني :آداب قضاء الحاجة:
 -8أف يقوؿ عند دخوؿ الخالء( :الميـ إني أعوذ بؾ مف الخبث والخبائث) .وعند الخروج يسأؿ
ا﵀ المغفرة فيقوؿ( :غفرانؾ).
 -2تقديـ القدـ اليسرى عند الدخوؿ لمكاف قضاء الحاجة ,واليمنى عند الخروج.
 -3أف يستتر عف أعيف الناس عند قضاء الحاجة.
ترديد األذاف ,وتشميت العاطس,
 -4عدـ ذكر ا﵀ تعالى بالمِّساف عند قضاء الحاجة ,و ِمف ذلؾ
ُ
ورد السالـ.

 -5عدـ إدخاؿ ما فيو ذكر ا﵀ تعالى إلى الخالء كخاتـ أو كتاب أو غيره.
 -6عدـ الكالـ أثناء قضاء الحاجة لغير ضرورة.
 -7يحرـ استقباؿ ِ
القبمة واستدبارىا حاؿ قضاء الحاجة في الفضاء ,ويجوز في البنياف ,وىذا
ُ
مذىب جميور الفقياء.

الريح بالبوؿ ,وذلؾ خشيةَ أف َّ
ترد عميو الريح بولو.
 -8عدـ استقباؿ ِّ
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 -9عدـ البوؿ في الماء الراكد كبرؾ السباحة.
النافع  ,وتحت َّ
 -80عدـ قضاء الحاجة في الطِّريؽِّ ,
الناس َّ
وظؿ َّ
الشجر المثمر ,وغير ذلؾ مف
تجمع َّ
الناس ,أو مواطف انتفاعيـ
أماكف ُّ
 -88عدـ البوؿ في َّ
الش ِّ
الجحر ونحو ذلؾ.
ؽو ُ

المستح ِّـ الذي ليس لو منفذ.
التبوؿ في
التغوط و ُّ
 -82عدـ ُّ
َ

 -83عدـ االستنجاء باليميف ,وعدـ مس الذكر باليد اليمنى وىو يبوؿ.
 -84عدـ إطالة المكث بمكاف قضاء الحاجة.
 -85االعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ مف قضاء الحاجة.
 -86أف يكوف غسؿ النجاسة أو مسحيا ثالث مرات أو وت اًر بعد الثالث بحسب ما تدعو إليو
حاجة التطيير.
الفصل الثالث :سنن الفطرة:
 روى اإلماـ مسمـ في صحيحو مف حديث أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ,عف النبي صمى ا﵀
عميو وسمـ قاؿ " :الفطرة خمس أو خمس مف الفطرة :الختاف واالستحداد وتقميـ األظافر
ونتؼ اإلبط وقص الشارب ".
ومعنى (االستحداد) :حمؽ شعر العانة (وىو الشعر الذي يكوف عمى الفرج) ,وسمي استحداداً
الستعماؿ الحديدة –الموس -في إزالتو.
 عف عائشةَ رضي ا﵀ عنيا قالت :قاؿ رسو ُؿ ا﵀ صمَّى ا﵀ عميو وسمَّـ " :عشر ِمف ِ
الفطرة:
ٌ
َ
قص َّ
البراجـ,
السواؾ ,واستنشاؽ الماء,
ُّ
ُّ
الشارب ,واعفاء المِّحية ,و ِّ
وقص األظفارَ ,
وغ ْسؿ َ
ونتْؼ ِ
اإل ْبط ,وحْمؽ العانة ,وانتقاص الماء .قاؿ زكريا :قاؿ مصعب :ونسيت العاشرة َّإال أف

تكوف المضمضة ".

وننبو إلى المالحظات التالية:
أف َّ
مؤديا ألصؿ السُّنة َّإال َّ
ُّ -8
النتؼ
يسف إزالة َشعر ْ
اإلبط بالنَّتْؼْ ,
فإف أزالو بالحمؽ جاز ,وكاف ً
أولى.

ؾ َنتْ ِ
ِ
اإلبطَّ ِّ ,
أكثر مف أربعيف
ؾ َشعر العانة وكذا ْتر ُ
 -2يكره ْتر ُ
ؼ ْ
وقص الشارب ,وتقميـ األظافرَ ,
يوماً.
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 -3يقصد ب ػ " انتقاص الماء" في حديث أـ المؤمنيف عائشة رضى ا﵀ عنيا :االستنجاء ,وىو
إزالة ما يخرج مف السبيميف والتطير بعد قضاء الحاجة.
 -4يقصد ب ػ "غسؿ البراجـ" في حديث أـ المؤمنيف عائشة رضى ا﵀ عنيا :غسؿ عقد األصابع
ومفاصميا.
الفصل الرابع :الوضوء وأحكامو:
البيجة ,و َّ
النظافة.
الحسف ,و َ
الوضاءة ,وىيُ :
أولا :تعريف ُ
الوضوء مف َ
الوضوء :الوضوء لغةُ :
ِّ ِ
الم َع ُّد لو.
الوضوء
الوضوء ,وبالفَتْح :الماء ُ
بالضـ :فعؿ ُ
وُ
ٍ
عز َّ
اصطالحا :التعبُّد ﵀ َّ
صفة مخصوصة.
بغسؿ أعضاء مخصوصة ,عمى
الوضوء
وجؿ َ
ً
وُ

ثاني ا :فضائل الوضوء:
الوضوء مف الطيارة والطيارة شطر االيماف.
ُ -8
 -2الوضوء مكفِّر ُّ
لمذنوب.
ٌ
ُ
الوضوء يرفع درجات العبد.
ُ -3
الوضوء عالمة أىؿ اإليماف يوـ القيامة.
ُ -4

الوضوء مف أسباب دخوؿ َّ
بحميِّيا.
الجنة والتحمِّي ُ
ُ -5
ثالث ا :شروط صحة الوضوء:

ٍ
حيض أو نِفاس.
-8اإلسالـ-2 .العقؿ-3 .النية -4 .انقطاع ما ُينافي الوضوء مف َدـ

حدث دائـ كمف
لمف بو
ٌ
الوضوء -6 .دخوؿ الوقت َ
 -5إزالة ما َيمنع وصوؿ الماء إلى أعضاء ُ
بو سمس ريح أو سمس بوؿ أو المستحاضة -7 .أف يكوف الوضوء بماء طَيور.
رابعا :فروض الوضوء:

َ -8غسؿ الوجو ,أما المِّحية إف كانت خفيفة َّ
فإنو يجب َغس ُؿ ظاىرىا وباطنيا (ما تحتيا) ,واف
غسؿ ظاىرىا ,وىذا باتِّفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة.
كانت كثيفةًَ ,
وجب ْ
َ -2غسؿ اليديف إلى ِ
الم ْرفَ ِ
الرجميف -5 .التَّرتيب -6 .المواالة,
قيفَ -3 .م ْسح َّ
الرأسَ -4 .غ ْسؿ ِّ
ْ
األوؿ قبؿ ُّ
ُّ
الشروع في
والمواالة :ىي َغسؿ األعضاء عمى سبيؿ التعاقُب ,بحيث ال
يجؼ العضو َّ
الثَّاني.
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خامس ا :سنن الوضوء:
َّ
ضمضة
-1التَّسميةِّ -2 .
الم َ
السواؾَ -3 .غسؿ الكفيف (اليديف إلى الرسغيف) ثالثًاَ -4 .

الوضوء -5 .المبالغة في المضمضة واالستنشاؽ لغير الصائـ.
واالستنشاؽ واالستنثار في ُ

الغ َّرة والتحجيؿ :والمقصود َغسؿ ما زاد عف الواجب في أعضاء الوضوء -7 .التخميؿ
 -6إطالة ُ
لمحية وأصابع اليديف والقدميف -8 .مسح األذنيف -8 .التيامف (تقديـ اليمنى عمى اليسرى).

 -9الدلؾ -80 .التثميث (أي ثالثاً) إال في مسح الرأس واألذنيف عند الجميور -88 .االقتصاد
في استعماؿ الماء وعدـ اإلسراؼ.
الخطَّ ِ
اب رضي المَّو َع ْنوُ ِ
عف َّ
اؿ:
النبِ ِّي  قَ َ
عف ُع َمر ْب ِف َ
 -7الدعاء بعد الفراغ مف الوضوءْ :
َّ ِ
"ما ِم ْن ُكـ ِمف أ ٍ
ِ
شري َك
َحد
اؿ :أَ ْ
وء ثَُّـ قَ َ
وح َده ل َ
يد أ ْ
ش ُ
َن ل إِلو إِلَّ المَّو ْ
ْ ْ
الو ُ
ض َ
يتوضأُ فَُيْبمغُ أَو فَُي ْسبغُ ُ
ِ
عب ُده ورسولُو ,إِالَّ فُتِحت لَو أ َْبواب َّ ِ َّ ِ
شاء " (رواه
يد أ َّ
َن ُم َّ
لو ،وأَ ْ
ش ُ
ُ
ُ
ُ
َ
الجنة الث َمان َيةُ َي ْد ُخ ُؿ م ْف أَيِّيا َ
حم ادا ْ ُ َ ُ
ِ
ين"
المتَ َ
ط ِّي ِر َ
اجع ْمني من التََّّوا ِب َ
ين و ْ
مسمـ( .وزاد الترمذي" :المَّ ُي َّم ْ
اجع ْمني م َن ُ

(صححو األلباني).

َّ ِ
صمَّى
قاؿ  :قَ َ
 -8صالة ركعتيف بعد الوضوء (سنة الوضوء) :عف عثماف بف عفاف َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ

المَّوُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـَ " :م ْف تَ َو َّ
ث ِفي ِي َما َن ْف َسوُ ُغ ِف َر لَوُ َما
صمَّى َرْك َعتَْي ِف َال ُي َح ِّد ُ
ضأَ َن ْح َو ُو ُ
ضوئِي َى َذا ,ثَُّـ َ
ِ
ف َذ ْنبِو " (رواه البخاري).
تَقَ َّد َـ م ْ
سادسا :ما يباح في الوضوء:

 -8الكالـ أثناء الوضوء مباح لكف األولى استحضار امتثاؿ أمر ا﵀ تعالى عند الوضوء.
ِّ
لممتوضئ االستعانة بغيره في الوضوء.
ُ -2ي َباح

ُ -3يباح تنشيؼ األعضاء مف َبمَؿ ماء الوضوء.
سابع ا :ما ل يشرع في الوضوء:

الدعاء عند ِّ
ُّ -8
كؿ عضو مف أعضاء الوضوء :وذلؾ ألنَّو ال أصؿ لو.
العنؽ عند جميور الفقياء.
َ -2م ْسح ُ
ثامن ا :صفة الوضوء الكامل:
 -8النية بحيث ينوي الوضوء بقمبو لرفع الحدث.

 -2التسمية قبؿ البدء بالوضوء ,فيقوؿ" :بسـ ا﵀".
 -3غسؿ اليديف إلى الرسغيف ثالث مرات.
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 -4المضمضة ثالث مرات.

 -5االستنشاؽ باليمنى واالستنثار باليسرى ثالث مرات .واالستنشاؽ يعني إدخاؿ الماء إلى
األنؼ أما االستنثار فيو إخراج الماء مف األنؼ.

مالحظة :يجوز فصؿ المضمضة عف االستنشاؽ أو وصميما بحيث يأخذ الماء بيمينو فيجعمو

في فمو وأنفو –مف غرفة واحدة -فيتمضمض ويستنشؽ ثالث مرات.
 -6غسؿ الوجو كمو مف منبت الشعر إلى أسؼ الذقف ومف شحمة األذف اليمنى إلى شحمة

األذف اليسرى ثالث مرات مع تخميؿ المحية.

-7غسؿ اليديف اليمنى ثـ اليسرى إلى المرفقيف مع تخميؿ أصابع اليديف بالتشبيؾ بينيما.
 -8مسح الرأس مدب اًر ومقبالً مرة واحدة.

 -9مسح األذنيف ظاىرىما وباطنيما مرة واحدة ،فيدخؿ السبابتيف في ثقبا األذف ويمسح بإبياميو
ظاىرييما ,ويجوز أف يسمح األذنيف بماء جديد أو بماء مسح الرأس.

 -80غسؿ القدميف إلى الكعبيف–اليمنى ثـ اليسرى -مع تخميؿ أصابع القدميف بإصبع الخنصر.
َّ
يد أ َّ
حم ًدا
َف ُم َّ
وح َده ال َشر َ
يؾ لوُ ,وأَ ْش ُ
 -88يقوؿ بعد انتياء الوضوء " :أَ ْش ُ
َف ال إِلو إِال المَّو ْ
يد أ ْ
ِ
يف ".
يف و ْ
رسولُو ,المَّيُ َّـ ْ
ْ
المتَطَيِّ ِر َ
اجعْمني مف التََّّوابِ َ
عب ُدهُ َو ُ
اجعْمني م َف ُ

تاسعا :نواقض الوضوء:
 -8كؿ ما يخرج مف السبيميف مف بوؿ أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي أو دـ ونحوه .أما ما
يخرج مف غير السبيميف َّ
الوضوء عمى قوؿ الجميور.
كالدـ ,والقَيء ,ال ينقض
َ

 مسألة خروج الدم من البدن ىل ينقض الوضوء؟

الراجح أف خروج الدـ مف البدف –أي مف غير السبيميف -ال ينقض الوضوء ,وانما ينتقض
الوضوء بالدـ الخارج مف السبيميف (القبؿ أو الدبر) ,لكف الدـ نجس في قوؿ جماىير أىؿ
العمـ ,فمف خرج منو دـ قبؿ الصالة وجبت عميو إزالتو وتطييره ,أما إذا كاف في الصالة فإنو
يكفيو مسحو إف كاف قميالً ويتـ صالتو ,ويجب الخروج مف الصالة وغسمو إف كاف كثي اًر.
الو ْدي:
ولمعمم ُنفرق ىنا بين
ُّ
الم ْذي و َ
المني و َ

المني :ىو ماء أبيض مائؿ لمصفرة ثخيف ,يخرج دفقا عند اشتداد الشيوة ,ويعقب خروجو
فتور في الجسـ ,ورائحتو تشبو طمع النخؿ أو رائحة العجيف إذا كاف رطباً ,واذا يبس يكوف
رائحتو كرائحة بياض البيض الجاؼ ,والمني يوجب الغسؿ.
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المذي :ماء رقيؽ لزج شفاؼ ال لوف لو ,يخرج عند الشيوة بدوف تدفؽ ,والمذي يوجب
الوضوء.
الودي :ماء أبيض ثخيف يخرج بعد البوؿ بال شيوة ,والودي حكمو حكـ البوؿ يوجب
الوضوء.
 -2النوـ المستغرؽ.
 -3زواؿ العقؿ بالجنوف أو اإلغماء أو السُّكر.
.

-4
 -5الردة.
حكم الشك في الوضوء:

ثـ َّ
الحدثَّ ,
فإنو ال يمزمو الوضوء ,وىذا مذىب جميور الفقياء ,فاليقيف ال
 إذا توضَّأ َّ
شؾ في َ
َّ
ِّ
الحدثَ ,بنى عمى اليقيف.
فمف تيقَّف الطَّيارة,
وشؾ في َ
يزوؿ بالشؾ؛ َ
المتوضئ ,متيقًِّنا مف ذلؾ ,ثـ َّ
فإنو ال ُي ُّ
شؾ في الوضوء بعدهَّ ,
ِّ
ِّئا.
 إذا أحدث
عد متوضً
الفصل الخامس :الغسل وأحكامو:
الغسؿ شرًعا :إفاضة الماء الطيور
سل :الغسؿ لغة :سيالف الماء عمى الشيء .و ُ
أولا :تعريف ال ُغ ْ
عمى جميع البدف عمى وجو مخصوص.

ثاني ا :موجبات الغسل:
 -8الجماع حتى مف غير إنزاؿ.
اء بجماع أو احتالـ أو استمناء (واالستمناء حراـ شرعاً).
 -2خروج المني سو ً
مف الجدير بالذكر اإلشارة إلى ما يمي:

أ -خروج المني حاؿ النوـ يوجب الغسؿ واف لـ يحس بالشيوة؛ ألف النائـ قد يحتمـ وال
يشعر بنفسو .أما خروج المني حاؿ اليقظة فيوجب الغسؿ إف كاف بشيوة ,أما إذا نزؿ
المني بدوف شيوة لمرض أو تعب أو برد فال يوجب الغسؿ عمى قوؿ الجميور خالفاً
لمشافعية.
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ب -االحتالـ ىو أف يرى النائـ كأنو يباشر أو يجامع ,فإذا استيقظ ورأى الماء (المني) في
ثيابو فيجب عميو الغسؿ ,واذا لـ ير شيئاً فال شيء عميو.
 -3انقطاع دـ الحائض أو النفساء.
 -4الموت إال الشيداء ال ُيغسموف.
ثالثا :فرائض الغسل:
 -8النية.
 -2إيصاؿ الماء إلى جميع البدف.
رابعا :سنن الغسل:
 -8التسميةَ -2 .غسؿ اليديف ثالثًا -3 .غسؿ الفرج بإزالة ما عميو مف أذى -4 .الوضوء قبؿ
الغسؿ -5 .الحثو عمى الرأس ثالثاً6 .
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 ,أي ثـ يفيض

الماء عمى سائر البدف بادئاً بالشؽ األيمف ثـ األيسر -8 .المواالة في الغسؿ ,أي أف يغسؿ
الغسؿ؛ وذلؾ حتى ُي َتيقَّف مف وصوؿ
البدف بالماء في ُ
العضو قبؿ جفاؼ الذي قبمو -9 .دلؾ َ

الماء إلى جميع البدف.

خامسا :صفة الغسل الكامل:
 -8النية بحيث ينوي الغسؿ بقمبو لرفع الحدث.
 -2التسمية ,فيقوؿ" :بسـ ا﵀".
َ -3غسؿ اليديف ثالثاً.

 -4غسؿ الفرج وازالة ما عميو مف أذى بشمالو.
 -5يغسؿ يديو –بعد غسؿ فرجو -وينظفيما بالصابوف ونحوه.
وضوء كامالً كالوضوء لمصالة ,ولو تأخير غسؿ رجميو إلى أف
 -6الوضوء ,فيتوضأ المسمـ
ً
نياية الغسؿ.

 -7الحثو عمى الرأس ثالثاً ,أي يفيض الماء عمى رأسو ثالثاً مع تخميؿ الشعر ,ليصؿ الماء إلى
أصولو.
الغسؿ ,أي ثـ يفيض الماء عمى سائر البدف بادئاً بالشؽ األيمف ثـ األيسر.
التيامف في ُ
ُ -8
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الغسؿ؛ وذلؾ حتى ُي َتيقَّف مف وصوؿ الماء إلى جميع البدف ,ويتعاىد
البدف بالماء في ُ
 -9دلؾ َ
اإلبطيف وداخؿ األذنيف والسرة وأصابع الرجميف وغيرىا مف األماكف التي قد ال يصميا الماء

مباشرة.
مسألة :ىل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟
 إذا كاف الغسؿ واجباً أي أف عف جنابة مثالً أو بعد طير مف حيض أو نفاس ,فإنو ُيجزئ
عف الوضوء ما لـ ي ِ
حدث أثناء الغسؿ بمس ذكره أو بناقض مف نواقض الوضوء.
ُ

واألولى واألفضؿ أف يتوضأ ثـ يغتسؿ.

 أما إف كاف الغسؿ مستحباً كغسؿ الجمعة أو العيديف ونحوه فإنو ال يجزئ عف الوضوء ,إال
إذا أتى فيو بالوضوء المشروع المستوفي لجميع فرائضو ومنيا النية وكذا الترتيب عمى الراجح
عند الفقياء.
سادسا :ما يحرم عمى الجنب:
 -8الصالة.
 -2الطواؼ بالبيت الحراـ.
 -3المكث في المسجد.
 -4مس المصحؼ.
الدعاء.
 -5قراءة القرآف الكريـ ,ولكف يباح لمجنب ال ّذكر والتّسبيح و ّ
مسألة :عممنا أنو ل يجوز لمجنب مس المصحف ،فيل يجوز مس المصحف لغير المتوضئ؟
مس المصحؼ مف غير وضوء؛ وىذا باتِّفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة.
 ال يجوز ُّ
مس المصحؼ لمتعمُّـ والحفظ ,ولو كاف عمى غير طيارة عمى رأي

الصغير المميِّز يجوز لو ُّ
َّ
جميور الفقياء.
 قاؿ بعض أىؿ العمـ يجوز لمعمـ القرآف أو لمتعممو أف يمسا المصحؼ مف دوف وضوء
مراعاة لحاجتيما إلى ذلؾ ,قاؿ العالمة الدردير المالكي رحمو ا﵀ في كتابو الشرح الصغير:
"يحرـ عمى المكمَّؼ –يقصد الم ِ
حدث -مس المصحؼ وحممو ,إال إذا كاف معمماً أو متعمماً".
ُ
ُ
يمس المصحؼ جائزة ,وا ْف كاف األفضؿ لو أف
 قراءة القرآف لغير المتوضئ دوف أف َّ
يتوضَّأ ,قاؿ اإلماـ النووي في كتابو المجموع " :أجمع المسمموف عمى جواز قراءة القرآف

لمم ِ
حدث ,واألفضؿ أنو يتطير ليا ".
ُ
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الباب الثاني
مختصر أحكام الصالة
الفصل األول :تعريف الصالة وفضميا وحكميا:
أولا :تعريف الصالة :ىي عبادة ذات أقواؿ وأفعاؿ مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسميـ.
ثانيا :فضل الصالة:
 -1الصالة ىي آكد ركف مف أركاف اإلسالـ بعد الشيادتيف وىي عماد الديف الذي ال يقوـ إال بو.
 -2الصموات الخمس يمحو ا﵀ بيمف الخطايا ,وىي كفارة لما بينيف ما لـ ترتكب الكبائر.
ِِ
 -3أ ََّو َؿ ما يحاسب بِ ِو اْلع ْب ُد يوـ اْل ِقي ِ ِ
ت فَقَ ْد أَ ْفمَ َح َوأ َْن َج َحَ ,وِا ْف
صمَ َح ْ
َ َُ َ ُ
صالتُوُ ,فَِإ َذا َ
امة م ْف َع َممو َ
َ َْ َ َ َ
اب َو َخ ِس َر.
فَ َس َد ْ
ت َخ َ

 -4مف األىمية بمكاف أف نشير إلى فضؿ الصالة في جماعة في المسجد ,فبيف الرسوؿ  ذلؾ
ِ
ِ ِّ
يف َد َر َجةً".
اعة أ ْف َ
صالَةُ اْل َج َم َ
صالَة اْلفَذ بِ َس ْب ٍع َو ِع ْش ِر َ
ض ُؿ م ْف َ
في قولوَ " :
ثالثا :وجوب الصالة :تجب الصالة عمى المسمـ البالغ العاقؿ ،واف كانت صالة الصبي غير
(متفؽ عميو)

واجبة عميو ,إال أنو ينبغي لوليو أف يعممو الصالة ويأمره بيا إذا بمغ سبع سنيف ,ويضربو عمى
تركيا إذا بمغ عشر سنيف؛ حتى يتمرف عمى الصالة ويمتزـ بيا بعد البموغ.
رابعا :حكم ترك الصالة :الصالة فريضة مف فرائض اإلسالـ ,وال يجوز لمسمـ أف يقصر أو يفرط
ِ
َِّ
فييا ,فقد قاؿ تعالى " :فَوْي ٌؿ لِْمم ِّ
وف "
صالت ِي ْـ َس ُ
اى َ
يف ,الذ َ
صم َ
يف ُى ْـ َع ْف َ
ُ َ
َ

[الماعوف]4،5:

 ,ومعنى

الويؿ في ىذه اآلية العذاب الشديد ,وقيؿ :إنو واد في جينـ يسيؿ مف صديد أىؿ النار وقيحيـ
نسأؿ ا﵀ العافية.
ومف ترؾ الصالة جحوداً وانكا اًر فيو كافر مرتد بإجماع المسمميف ,يستتاب واال يقتؿ لردتو.

أما مف تركيا عمداً وتكاسالً مف غير عذر ,فقد اختمؼ الفقياء في شأنو ,منيـ مف قاؿ أنو فاسؽ
ٍ
عاص مرتكب لكبيرة وليس بكافر ,ومنيـ مف قاؿ أنو كافر خارج عف ممة اإلسالـ ,مستدليف
بحديث جابر بف عبد ا﵀ حيث قاؿ :سمعت رسوؿ ا﵀  " :إف بيف الرجؿ وبيف الشرؾ والكفر,
ترؾ الصالة " (رواه مسمـ)  ,وحديث بريدة بف الحصيب حيث قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀  " :العيد الذي
بيننا وبينيـ الصالة ,فمف تركيا فقد كفر ".

(رواه الترمذي وقاؿ حديث حسف صحيح)

12

الفصل الثاني :أحكام مواقيت الصالة:
أولا :مواقيت الصالة:
الصموات المفروضة خمس في اليوـ والميمة ,وليا أوقات محددة البد أف تؤدى فييا ,لقولو تعالى:
ِ
يف ِكتَ ًابا َّم ْوقُوتاً " [النساء .]113:وال أريد أف أفصؿ كثي اًر في مواقيت
" إِ َّف الصَّالةَ َك َان ْ
ت َعمَى اْل ُم ْؤ ِمن َ
الصالة مف حيث ربطيا بالشمس مف حيث طموعيا وزواليا وغيابيا  ...الخ ,وانما أقوؿ وبكؿ
بساطة أف وقت الظير مف أذاف الظير حتى أذاف العصر ,ووقت العصر مف أذاف العصر حتى
أذاف المغرب ,ووقت المغرب مف أذاف المغرب حتى أذاف العشاء ,أما وقت صالة العشاء فيو
مف أذاف العشاء حتى منتصؼ الميؿ عمى القوؿ الراجح ,ووقت صالة الفجر مف طموع الفجر
الصادؽ (األذاف الثاني) حتى طموع الشمس .والبد مف اإلشارة ىنا إلى عدة أمور ,وىي:
 -1يستحب تعجيؿ صالة العصر ,فيكره تأخيرىا إلى ما بعد اصفرار الشمس إذا كاف لغير عذر,
فعف أنس بف مالؾ قاؿ :سمعت رسوؿ ا﵀  يقوؿ " :تِْم َؾ

ِ
ص َالةُ اْل ُم َن ِاف ِ
ب
ؽَ ,ي ْجم ُس َي ْرقُ ُ
َ
َال َي ْذ ُك ُر المَّوَ ِفييَا إِ َّال َقمِيالً "

ت َب ْي َف قَرَن ِي َّ
َّ
الش ْيطَ ِ
اـ ,فََنقَ َرَىا أ َْرَب ًعا,
الش ْم َسَ ,حتَّى إِ َذا َك َان ْ
ْ
اف قَ َ
(رواه مسمـ) .وعف عبد ا﵀ بف عمر  قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ ( :الذي تفوتو صالة العصر,
كأنما ُوتِ َر أىمو ومالو"

(متفؽ عميو),

صالة العصر فقد حبط عممو ".

أي فقد أىمو ومالو .وعف بريدة قاؿ :قاؿ  " :مف ترؾ

(رواه البخاري)

 -2آخر وقت صالة العشاء منتصؼ الميؿ عمى القوؿ الراجح ,كما في حديث عبد ا﵀ بف عمرو
بف العاص  :قاؿ رسوؿ ا﵀ " :وقت صالة العشاء إلى نصؼ الميؿ األوسط".

(رواه مسمـ)

 -3قوالً واحداً ينتيي وقت صالة الفجر بطموع الشمس ,ومف صالىا بعد ىذا الوقت بغير عذر
فيو آثـ مقصر.
ثانيا :األوقات المنيي عن الصالة فييا:
 .1مف بعد صالة الفجر إلى طموع الشمس.
 .2عند طموعيا حتى ترتفع قيد رمح أي يمضي بعد طموعيا ما يقارب ربع ساعة.
 .3عند قياميا في وسط السماء وقت الظييرة أي قبيؿ زواليا حتى تزوؿ ,أي قبؿ أذاف الظير
بعشر دقائؽ أو ربع ساعة ,ويستثنى مف ذلؾ التطوع يوـ الجمعة.
 .4مف بعد صالة العصر إلى شروع الشمس في الغروب.
 .5إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يستكمؿ غروبيا.
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الفصل الثالث :شروط الصالة:
أولا :شروط وجوب الصالة:
 -1اإلسالـ -2 .البموغ -3 .العقؿ -4 .الخمو مف الموانع (كالطيارة مف الحيض والنفاس).
ثاني ا :شروط صحة الصالة:
 -1دخوؿ الوقت.
 -2الطيارة مف الحدثيف األكبر واألصغر وطيارة البدف والثوب والمكاف مف الخبث.
 -3ستر العورة.
-4استقباؿ القبمة مع القدرة.
الفصل الرابع :أركان الصالة وسننيا:
أولا :أركان الصالة:
وىذه األركاف يجب اإلتياف بيا في الصالة ,وىي:
 -1النية ,وىناؾ مف اعتبر النية مف شروط صحة الصالة -2 .القياـ في الفرض لمقادر عميو.
 -3تكبيرة اإلحراـ -4 .قراءة الفاتحة في كؿ ركعة ,ويستثنى مف ذلؾ المأموـ المسبوؽ الذي
أدرؾ اإلماـ في الركوع أو لـ يجد وقتاً في قيامو لقراءة الفاتحة ,وكذلؾ المأموـ في الصالة
الجيرية عند بعض أىؿ العمـ لكف لو قرأىا كاف أفضؿ وأحوط -5 .الركوع والطمأنينة فيو.
 -6القياـ مف الركوع والطمأنينة فيو -7 .السجود والطمأنينة فيو -8 .الجموس بيف السجدتيف
َّات لِمَّ ِو
والطمأنينة فيو -9 .الجموس لمتشيد األخير -11 .التشيد األخير ,وأصح صيغو( :التَّ ِحي ُ
َّ
َّال ُـ َعمَ ْي َنا َو َعمَى ِع َب ِاد المَّ ِو
َو َّ
َّال ُـ َعمَ ْي َؾ أَيُّيَا النَّبِ ُّي َوَر ْح َمةُ المَّ ِو َوَب َرَكاتُوُ ,الس َ
ات ,الس َ
ات َوالطي َِّب ُ
الصمَ َو ُ
ِِ
َف َال إِلَوَ إِ َّال المَّوُ َوأَ ْشيَ ُد أ َّ
َف ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ).
يف ,أَ ْشيَ ُد أ ْ
الصَّالح َ

 -11الصالة عمى النبي  بعد التشيد األخير ,وىو ركف مف أركاف الصالة عمى مذىب

َّ
ص ِّؿ
الشافعية والمعتمد عند الحنابمة أما الحنفية والمالكية قالوا أنو سنة ,وأصح صيغو( :الميُ َّـ َ
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
يد ,المَّيُ َّـ َب ِار ْؾ َعمَى
يد َم ِج ٌ
يـ ,إَِّن َؾ َح ِم ٌ
صمَّْي َ
َعمَى ُم َح َّمد َو َعمَى آؿ ُم َح َّمدَ ,ك َما َ
ت َعمَى آؿ إ ْب َراى َ

ُم َح َّمٍد
َو َعمَى

ِ ِ ِ
َّ
و َعمَى ِ
ص ِّؿ َعمَى ُم َح َّمٍد
يد َم ِج ٌ
يـ ,إَِّن َؾ َح ِم ٌ
آؿ ُم َح َّمٍدَ ,ك َما َب َارْك َ
يد) أو (الميُ َّـ َ
ت َعمَى آؿ إ ْب َراى َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
اىيـ  ,وَب ِار ْؾ َعمَى م َح َّمٍد و َعمَى ِ
ِ
آؿ ُم َح َّمٍد
صمَّْي َ
آؿ ُم َح َّمد َك َما َ
ُ
ت َعمَى إ ْب َراى َ
َ
يـ َو َعمَى آؿ إ ْب َر َ َ
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ِ
اى ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يد) ,وىناؾ صيغ أخرى لكف
يد َم ِج ٌ
يف إِنَّ َؾ َح ِم ٌ
َك َما َب َارْك َ
يـ في اْل َعالَم َ
يـ َو َعمَى آؿ إ ْب َر َ
ت َعمَى إ ْب َراى َ
تكتفي بيذا القدر -12 .التسميمة األولى -13 .ترتيب األركاف.
ثانيا :سنن الصالة:
 -1سنف الصالة قبؿ الدخوؿ فييا :األذاف واإلقامة.
 -2سنف الصالة بعد الدخوؿ فييا مما يسجد لتركو لمسيو :التشيد األوؿ والجموس لو ,وصيغة
التشيد األوؿ نفس صيغة التشيد األخير التي سبؽ ذكرىا.
 -3سنف الصالة التي ال يسجد لتركيا لمسيو ,وىي كثيرة منيا:
أ -السنف القولية:
 دعاء االستفتاح ,وأدعية االستفتاح كثيرة ,منيا( :سبحانؾ الميـ وبحمدؾ ,وتبارؾ اسمؾ,
وتعالى جدؾ ,وال إلو غيرؾ) ,أو (الميـ باعد بيني وبيف خطاياي كما باعدت بيف
المشرؽ والمغرب ,الميـ نقني مف خطاياي كما ُينقى الثوب األبيض مف الدنس ,ا﵀

الب َرد).
اغسمني بالماء والثمج و َ

 التعوذ أي :قوؿ (أعوذ با﵀ مف الشيطاف الرجيـ).
 البسممة قبؿ قراءة الفاتحة ,أي :قوؿ (بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ).
 التأميف عقب الفاتحة ,أي قوؿ( :ءاميف).
 قراءة السورة بعد الفاتحة في الصبح والجمعة وفي األولييف مف سائر الصموات ما عدا
صالة الجنازة فال ُيق أر بعد الفاتحة.

 تكبيرات االنتقاؿ عند الخفض والرفع في الصالة.
 الجير في موضعو واإلسرار في موضعو.
 التسبيح في الركوع والسجود.
 التسميع والتحميد ,أي :قوؿ سمع ا﵀ لمف حمده عند الرفع مف الركوع ,وقوؿ ربنا لؾ
الحمد عند االعتداؿ.
 الدعاء في السجود بما يشاء ,فأقرب ما يكوف العبد مف ربو وىو ساجد.
اىِدنِي,
 الدعاء بيف السجدتيف ب ػ ػػ(رب اغفر لي) أو (المَّيُ َّـ ْ
اجُب ْرنِيَ ,و ْ
اغ ِف ْر لِيَ ,و ْار َح ْمنِيَ ,و ْ
َو ْارُزْقنِيَ ,و َع ِافنِيَ ,و ْارفَ ْعنِي).
 الصالة عمى النبي  بعد التشيد األوؿ ,وىذا عند الشافعية.
15

 الدعاء بعد التشيد األخير وقبؿ التسميـ.
 التسميمة الثانية.
 الذكر والدعاء بعد الصالة.
ب -السنف الفعمية:
 اتخاذ سترة في الصالة.
 رفع اليديف عند تكبيرة اإلحراـ وعند الركوع والرفع منو وعند القياـ مف التشيد األوسط.
 وضع اليديف اليميف عمى الشماؿ حاؿ القياـ في الصالة.
 النظر إلى موضع السجود.


تفرقة المصمي بيف قدميو حاؿ القياـ وعدـ ضميما.



قبض ركبتيو بيديو مفرجتي األصابع في ركوعو واستواء ظيره فيو وعدـ رفع الرأس أو
خفضو ومباعدة العضديف عف الجنبيف.



تمكيف المصمي جبيتو وأنفو مف األرض في السجود ,ومجافاة عضديو عف جنبيو,
وبطنو عف فخذيو ,وفخذيو عف ساقيو ,وتفريقو بيف ركبتيو ,ونصب قدميو وضميما إلى
بعضيما البعض ,ووضع كفيو حذو منكبيو مبسوطةً مضمومةَ األصابع ورفع مرفقيو عف
األرض ,واستقباؿ القبمة بأصابع الكفيف والقدميف.

 إطالة الجموس بيف السجدتيف.
 جمسة االفتراش في جميع الجمسات إال الجمسة األخيرة في الصالة الثالثية أو
الرباعية ,فينصب المصمي قدمو اليمنى قائمة عمى أطراؼ األصابع ويفرش رجمو
اليسرى ويجمس عمييا.


جمسة التورؾ في الجمسة األخيرة في الصالة الثالثية أو الرباعية ,فينصب المصمي
قدمو اليمنى ويدخؿ قدمو اليسرى تحت ساقو اليمنى ,ويجمس عمى مقعدتو.

 جمسة االستراحة وىي جمسة خفيفة بعد السجدة الثانية في الركعة األولى مف كؿ صالة,
وبعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة إف كانت الصالة رباعية.
 وضع اليديف عمى الفخذيف في الجموس في التشيد ,ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى إال
السبابة فإنو يشير بيا ويرمي بصره إلييا.
ويسار عند الثانية.
 االلتفات يميناً عند التسميمة األولى
اً
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الفصل الخامس :صفة الصالة الصحيحة:

 -1يستقبؿ المصمي القبمة وينوي الصالة التي يريد أف يصمييا بقمبو دوف حاجة لمتمفظ بالمساف.
ال بيما القبمة إلى حذو
 -2يكبر المصمي تكبيرة اإلحراـ ,ويرفع يديو مضمومتي األصابع مستقب ً
منكبيو (أي كتفيو) أو أذنيو.

 -3يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعيما عمى صدره.
 -4ينظر إلى موضع سجوده.
 -5يق أر دعاء االستفتاح ,وأدعية االستفتاح كثيرة ,منيا( :سبحانؾ الميـ وبحمدؾ ,وتبارؾ اسمؾ,
وتعالى جدؾ ,وال إلو غيرؾ) ,أو يقوؿ( :الميـ باعد بيني وبيف خطاياي كما باعدت بيف
المشرؽ والمغرب ,الميـ نقني مف خطاياي كما ُينقى الثوب األبيض مف الدنس ,ا﵀ اغسمني
الب َرد).
بالماء والثمج و َ

 -6يستعيذ ,أي يقوؿ( :أعوذ با﵀ مف الشيطاف الرجيـ) ,ثـ يبسمؿ أي يقوؿ( :بسـ ا﵀ الرحمف
الرحيـ) .ثـ يق أر الفاتحة في كؿ ركعة ,ويق أر بعدىا قراءة السورة بعد الفاتحة في الصبح
والجمعة وفي األولييف مف سائر الصموات ما عدا صالة الجنازة فال ُيق أر بعد الفاتحة.

 -7يركع قائالً( :ا﵀ أكبر) ,رافعاً يديو إلى حذو منكبيو (أي كتفيو) أو إلى حذو أذنيو ,ويجب أف

صب عميو الماء الستقر ,و ِّ
َّ
يمكف يديو مف ركبتيو كأنو قابض
يسوى ظيره في الركوع حتى لو

عمييما ويفرج بيف أصابعو ويجافي وينحي مرفقيو عف جنبيو ,وينظر موضع سجوده.
ويقوؿ في ركوعو (سبحاف ربي العظيـ) ثالث مرات .ويسف أف يقوؿ في ركوعو( :سبحانؾ
الميـ ربنا وبحمدؾ ,الميـ اغفر لي) ,أو يقوؿ( :سبوح قدوس رب المالئكة والروح).
وي َسف أف يرفع يديو كما سبؽ عند تكبيرة
 -8يرفع رأسو مف الركوع قائالً( :سمع ا﵀ لمف حمده)ُ ,
اإلح ارـ ,ثـ يقوؿ بعد أف يستوي قائماً (ربنا لؾ الحمد) ,وزيادة كممة (والشكر) لـ تَِرد في
السُّنة ,واألولى تركيا.

ويجوز أف يضع يده اليمنى عمى اليسرى عمى صدره في ىذا القياـ ,كما فعؿ في القياـ األوؿ
قبؿ الركوع ,ويجوز أف يرسميما عمى جنبو.
وال يرفع يديو عند قوؿ سمع ا﵀ لمف حمده كما يرفع يديو عند الدعاء.
 -9يسجد قائالً( :ا﵀ أكبر) ,ويقدـ ركبتيو قبؿ يديو عند سجوده ويجوز أف يقدـ يديو قبؿ
الركبتيف .ويجب أف يسجد المصمي عمى سبعة أعضاء :رجميو ,وركبتيو ,ويديو ,وجبيتو مع
األنؼ ,وال يجوز أف يرفع أي عضو منيا عف األرض أثناء سجوده ,ويجعؿ المصمي في
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حاؿ السجود كفيو حذو منكبيو أو حذو أذنيو مضمومة األصابع موجية رؤوسيا لمقبمة ,وقيؿ
يضع وجيو بيف كفيو.
وُي َسف في السجود أف ُيبعد عضديو عف جنبيو ,ألنو صمى ا﵀ عميو وسمـ كاف يسجد حتى
وي َسف في السجود أف ُيبعد بطنو عف
ُيرى بياض إبطيو ,إال إذا كاف ذلؾ يؤذي مف بجانبوُ .

وي َسف في السجود أف يفرؽ ركبتيو ,أي ال يضميما إلى بعض ,وأما القدماف فإنو
فخذيوُ .
يمصقيما ببعض ,ويستقبؿ القبمة بأصابع القدميف .ويكره أف يتكئ المصمي بيديو عمى
األرض في سجوده فيكوف كانبساط الكمب.
ويقوؿ في سجوده (سبحاف ربي األعمى) ثالث مرات .ويسف أف يقوؿ في سجوده( :سبحانؾ
الميـ ربنا وبحمدؾ ,الميـ اغفر لي) ,أو يقوؿ( :سبوح قدوس رب المالئكة والروح).

 -11يرفع رأسو قائالً( :ا﵀ أكبر) ,ويسف أف يجمس بيف السجدتيف مفترشاً رجمو اليسرى ناصباً
رجمو اليمنى .ويقوؿ وىو جالس بيف السجدتيف( :رب اغفر لي) ثالثاً .ويسف أف يقوؿ( :المَّيُ َّـ
اىِدنِيَ ,و ْارُزْقنِيَ ,و َع ِافنِيَ ,و ْارفَ ْعنِي).
ْ
اجُب ْرنِيَ ,و ْ
اغ ِف ْر لِيَ ,و ْار َح ْمنِيَ ,و ْ
ويضع يديو في ىذه الجمسة عمى فخذيو ,وأطراؼ أصابعو عند ركبتيو ,ولو أف يضع يده
اليمنى عمى ركبتو اليمنى ويده اليسرى عمى ركبتو اليسرى كأنو قابض ليما ,ويجمس جمسة
االفتراش (وسيمي بيانيا) أو االقعاء المسنوف ويقصد بو أف يفرش قدميو ويجمس عمى عقبيو.
 -11يسجد مرة أخرى ويفعؿ مثؿ في فعؿ في السجدة األولى ,ثـ يقوـ ليتـ الركعة الثانية عمى
نحو ما ذكرنا.
 -11في نياية الركعة الثانية يجمس لمتشيد األوؿ مفترشاً (جمسة االفتراش) وتكوف ىذه الجمسة
في جميع الجمسات إال الجمسة األخيرة في الصالة الثالثية أو الرباعية ,وىو أف يجمس عمى
كعب يسراه ويضع أطراؼ بطوف أصابع اليمنى عمى األرض.
ويحمؽ اإلبياـ مع الوسطى
وتكوف ىيئة يده اليمنى بأف يقبض أصبعو الخنصر والبنصر ُ
ويشير بالسبابة أو يقبض جميع أصابع يده اليمنى ويشير بالسبابة ,أما يده اليسرى فيقبض

بيا عمى ركبتو اليسرى ,ولو أف يبسطيا عمى فخذه األيسر دوف قبض الركبة.
ويقوؿ في ىذا الموضع( :التحيات ﵀ والصموات والطيبات ,السالـ عميؾ أييا النبي ورحمة
ا﵀ وبركاتو ,السالـ عمينا وعمى عباد ا﵀ الصالحيف أشيد أف ال إلو إال ا﵀ وأشيد أف محمداً
عبده ورسولو).
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 -11إذا كانت الصالة ثالثية أو رباعية فإنو يجمس في التشيد األخير (جمسة التورؾ) فيجمس
المصمي عمى وركو األيسر وينصب الرجؿ اليمنى ,ويخرج يسراه مف جية يمينو.
وتكوف ىيئة يديو كما سبؽ في التشيد األوؿ ,ويقوؿ كما قاؿ في التشيد األوؿ (التحيات
﵀ ...الخ) ,ثـ يقوؿ بعدىا الصالة االبراىيمية ومف صيغيا( :الميـ ِّ
صؿ عمى محمد وعمى
آؿ محمد  ,كما صميت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد ,وبارؾ عمى محمد
وعمى آؿ محمد كما باركت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد) .أو يقوؿ( :الميـ
صمى ا﵀ عميو و سمـ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما صميت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ
وبارؾ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما باركت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ في العالميف إنؾ
حميد مجيد) وىناؾ صيغ أخرى لمصالة اإلبراىيمية ولكف نكتفي بيذا القدر.
ُ -14ي َسف أف يقوؿ بعد الصالة عمى النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ وقبؿ التسميـ أدعية ,ومنيا:
(الميـ إني أعوذ بؾ مف عذاب جينـ  ,ومف عذاب القبر  ,ومف فتنة المحيا والممات  ,ومف

ِ
شر فتنة المسيح الدجاؿ) ,و( َرب ََّنا آتَِنا ِفي ُّ
اب َّ
الن ِار),
الد ْن َيا َح َس َنةً َوِفي اآلخ َ ِرة َح َس َنةً َوِق َنا َع َذ َ
يـ ِ
مت وما أ َّ
َع ُمـ
و(المَّ َّ
َنت أ ْ
ت ,وما أ َ
َسرْف ُ
أعمَ ْن ُ
وما ْ
َس َرْر ُ
َخ ْر ُ
اغف ْر لي ما قَ َّد ُ
ت ,وما أ ْ
ت ,وما أ ْ
ت َ
الم َؤ ِّخ ُر ,ال إلو إالَّ ْأنت) ,ثـ يدعو بما شاء ,كقوؿ (الميـ أعني
ت ال ُمقَ ِّد ُـَ ,و ْأن َ
بِ ِو ِمِّنيْ ,أن َ
ت ُ
عمى ذكرؾ وشكرؾ وحسف عبادتؾ) ,وقوؿ (الميـ حاسبني حساباً يسي اًر) وغيرىا.

 -15ثـ يسمـ عف يمينو وعف يساره ,والصحيح الثابت عف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ في التسميـ
ىو قولو( :السالـ عميكـ ورحمة ا﵀) عف يمينو وشمالو.
 -16ومف السنة قوؿ األذكار التالية بعد السالـ:
أ( -أستغفر ا﵀ ,أستغفر ا﵀ ,أستغفر ا﵀ ,الميـ أنت السالـ ومنؾ السالـ تباركت يا ذا
الجالؿ واإلكراـ).
ب( -ال إلو إال ا﵀ وحده ال شريؾ لو  ,لو الممؾ ولو الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير ,الميـ
الجد).
الجد منؾ َ
ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا َ

ت( -ال إلو إال ا﵀ وحده ال شريؾ لو  ,لو الممؾ ولو الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير  ,ال إلو
إال ا﵀ وال نعبد إال إياه  ,لو النعمة ولو الفضؿ ولو الثناء الحسف  ,ال إلو إال ا﵀
مخمصيف لو الديف ولو كره الكافروف).
ث( -الميـ أعنى عمى ذكرؾ وشكرؾ وحسف عبادتؾ).
ج( -الميـ إني أسألؾ عمماً نافعاً ورزقاً طيباً ,وعمالً متقبالً) (بعد السالـ مف صالة الفجر).
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ح( -الميـ أجرني مف النار) (بعد صالة الفجر والمغرب).
خ( -سبحاف ا﵀  33مرة)( ,الحمد ﵀  33مرة)( ,ا﵀ أكبر  33مرة) ,ويقوؿ بعدىا تماـ
المائة( :ال إلو إال ا﵀ وحده ال شريؾ لو ,لو الممؾ ولو الحمد ,وىو عمى كؿ شيء
قدير).
د -قراءة آية الكرسي (مرة واحدة).
ذ -قراءة سورة { قؿ ىو ا﵀ أحد }  ,و{ قؿ أعوذ برب الفمؽ }  ,و{ قؿ أعوذ برب الناس }
(ثالث مرات بعد صالتي الفجر والمغرب ,ومرة بعد الصموات األخرى).
ر ( -ال إلو إال ا﵀ وحده ال شريؾ لو ,لو الممؾ ولو الحمد ,يحيي ويميت وىو عمى كؿ شيء
قدير) (مرة بعد كؿ صالة إال الفجر والمغرب  11مرات).
الفصل السادس :السنن الرواتب والوتر:
أولا :السنن الرواتب :الصالة مف خير ما يتقرب العبد بو إلى ا﵀ تعالى وبيا يتحصؿ العبد عمى
الرفعة في الجنة ,وصالة السنف تجبر النقص في الفرائض .عف أـ حبيبة رضي ا﵀ عنيا قالت:
سمعت رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ يقوؿ" :مف صمى اثنتي عشرة ركعة في يوـ وليمةُ ,بنى لو

بيت في الجنة» قالت أـ حبيبة :فما تركتيف منذ سمعتيف مف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
بيف ُ

وسمـ"

(رواه مسمـ والترمذي وأبو داود وابف ماجو).

وعميو فإف السنف الرواتب وفؽ الجدوؿ التالي:
الصالة

الفجر
الظير
العصر
المغرب
العشاء

عدد السنة القبمية الراتبة
2
 2أو 4
-

عدد السنة البعدية ال ارتبة
2
2
2

مالحظات ىامة في السنن:
 -1آكد السنف الرواتب ركتا الفجر ,وىما سنة الفجر القبمية ,لقولو " :ركعتا الفجر خير مف
الدنيا وما فييا"

(رواه مسمـ).

 -2إف في المحافظة عمى صالة أربع ركعات قبؿ الظير وأربع بعدىا أجر عظيـ ,فعف أُ ّـ َحبِ َيبةَ
ضي ا﵀ عنيا ,قالت :قاؿ رسو ُؿ ِ
ا﵀ " :مف حافَظَ عمَى أرب ِع رَكع ٍ
ِ
ات قَْب َؿ الظُّ ْي ِرَ ,و ْأرَب ٍع
َ
َْ َ
َر َ ُ َ
َْ َ َ
َُ
َب ْع َد َىاَ ,ح َّرَموُ المَّوُ َعمَى النَّ ِ
يث َح َس ٌف صحيح).
ار" (رواه ُأبو َد ُاوَد َوالتِّرِم ِذيَُّ ,وقَا َؿَ :ح ِد ٌ
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 -3ليس لمعصر سنة راتبة مؤكدة ,لكف ىناؾ حديث حسف يدلؿ عمى مشروعية صالة أربع
ركعات قبؿ صالة العصر ,فعف ابف عمر  أف النبي  قاؿ" :رحـ ا﵀ ام أًر صمى قبؿ
العصر أربعاً"

(رواه أحمد والترمذي وحسنو األلباني).

 -4ىناؾ حديث يدلؿ عمى مشروعية صالة ركعتيف بيف األذاف واإلقامة ,فعف عبد ا﵀ بف ُم َغ َّف ٍؿ
ِ
صالَةٌَ ,ب ْي َف كؿ أذانيف
 ,قَ َ
صالَةٌَ ,ب ْي َف ُك ِّؿ أ َذ َان ْي ِف َ
اؿ :قاؿ َر ُسوؿ ا﵀ َ " :ب ْي َف ُك ِّؿ أ َذ َان ْي ِف َ
َّ ِ ِ ِ
ٌ ِ
امةُ.
اء "
الم َر ُاد بِاألَ َذ ْ
اني ِف :األ َذ ُ
صالة ,قاؿ في الثالثة :ل َم ْف َش َ
اف َواإلقَ َ
(متفؽ َعمَيو) .و ُ

 -5األولى لمف أراد أف يصمي السنة الراتبة الرباعية كراتبة الظير القبمية مثالً أف يصمييا ركعتيف
ركعتيف.
ثاني ا :صالة الوتر:
 -1صالة الوتر سنة مؤكدة عند الجميور ,فعف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ النبي  " :إف ا﵀ وتر
يحب الوتر "

(رواه البخاري ومسمـ).

 -2أجمع أىؿ العمماء عمى أف ما بيف صالة العشاء وطموع الفجر وقت لموتر ,وأداء صالة
الوتر آخر الميؿ أفضؿ منو في أولو ,لكف يستحب تعجيمو أوؿ الميؿ لمف ظف أنو ال يقوـ
آخر الميؿ.
 -3أدنى الكماؿ لموتر ثالث ركعات ,فمو اقتصر عمى ركعة كاف خالؼ األولى ,وبيف الشيخ ابف
عثيميف أف الوتر بثالث ركعات جائز عمى صفتيف ,كمتاىما مشروعة ,وىما :أف يصمي
ركعتيف ويسمـ ثـ يصمي الثالثة وحدىا ,أو يصمي الثالث بتشيد واحد ,غير أنو ال يشرع أف
يصمي ثالثاً بتشيديف وتسميـ كصالة المغرب ,فقد نيى النبي  عف ذلؾ في قولو " :الَ
ٍ
ب " (رواه الحاكـ والبييقي والدارقطني).
تُوتُِروا بِثَالَث تشبيُوا اْل َم ْغ ِر َ
 -4مف صمى الوتر ثـ أراد أف يصمي مف الميؿ جاز لو ذلؾ وال يعيد الوتر.
 -5كاف النبي  يصمي ركعتيف جالساً بعد الوتر.
 -6إذا طمع الفجر ولـ يوتر المسمـ فالمشروع في حقو أف يقضيو وقت الضحى وت اًر مشفوعاً
بركعة ,واف قضاه بعد الظير ال بأس في ذلؾ .وقضاء الوتر بالنيار يكوف شفعاً ,فإذا كاف
مف عادتو أنو يوتر بثالث جعميا أربعاً ,واف كاف مف عادتو أف يوتر بخمس جعميا ستاً,
وذلؾ لحديث عائشة رضي ا﵀ عنيا" :أف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ كاف إذا غمبو نوـ
أو وجع عف قياـ الميؿ صمى مف النيار ثنتي عشرة ركعة"
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(رواه مسمـ).

الفصل السابع :مكروىات الصالة ومبطالتيا:
أولا :مكروىات الصالة:
 -1عبث المصمي بثوبو أو ببدنو إال إذا دعت إليو الحاجة.
 -2رفع البصر إلى السماء.

ات لغير حاجة.
 -3االلتِفَ ُ
 -4النظر إلى ما يم ِي ِ
يو عف الصالة.
ُ
ُ
ُّر (وىو وضع اليد عمى الخاصرة).
 -5التَّ َخص ُ

 -6تغميض العينيف :ألنو يشبو فعؿ المجوس عند عبادتيـ النيراف ,وقيؿ :يشبو فعؿ الييود
أيضاً ,وقد نيينا عف التشبو بالكفار.
 -7التمطي والتمغط في الصالة ,فيو عمؿ ينافي الخشوع.
 -8افتراش الذراعيف في السجود كانبساط الكمب أو افتراش السبع.
 -9تغطية الفـ (التمثـ) والسدؿ ,والسدؿ إرساؿ الثوب حتى يصيب االرض ,أو لبس الثوب مف
غير إدخاؿ اليديف في كمو.
َّماء :أي أف يمتحؼ بالثوب وال يجعؿ ليديو مخرجاً؛ ألف ىذا يمنع مف كماؿ
 -11اشتماؿ الص َّ
اإلتياف بمشروعات الصَّالة ,وقيؿ معناه :أف يشتمؿ بثوب ليس عميو غيره ,ثـ يرفعو مف أحد
جانبيو فيضعو عمى أحد منكبيو.
َ -11ك ُّ
ؼ الشعر والثوب (ومنو تشمير األكماـ).

 -12البصاؽ في جية القبمة أو عف اليميف لمف يصمي في فالة.
 -13تشبيؾ األصابع.
 -14فرقعة األصابع.
 -15التطبيؽ في الركوع :وىو جعؿ بطف الكؼ عمى بطف الكؼ األخرى ووضعيما بيف الركبتيف
والفخذيف في الركوع.
 -16قراءة القرآف في الركوع والسجود.
 -17وضع اليد عمى األرض في الجموس في الصالة إال لعذر.
 -18جمسة اإلقعاء :ويعني (إلصاؽ اإلليتيف باألرض ونصب الساقيف ووضع اليديف عمى
األرض).
 -19التثاؤب في الصالة مف دوف منعو بإطباؽ الشفتيف أو األسناف أو بوضع اليد عمى الفـ.
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 -21االشارة باليديف عند السالـ.
 -21الصالة بحضرة الطعاـ.
 -22الصالة مع مدافعة األخبثيف ,واألخبثاف ىما :البوؿ والغائط.
 -23الصالة عند مغالبة النوـ.
 -24التزاـ مكاف خاص مف المسجد لمصالة فيو غير اإلماـ.
ثاني ا :مبطالت الصالة:
ض الوضوء.
 -1حدوث ما َي ْنقُ ُ

 -2كشؼ العورة :فإذا انكشفت العورة عمداً ,بطمت الصالة ,واذا انكشؼ منيا جزء كبير وطاؿ
الزمف بغير عمد بطمت الصالة.
ط استقباليا لصحة الصالة ,فإف كاف عالماً عامداً بطمت صالتو.
 -3استِّ ْدبار القبمة :ألنو ُش ِر َ
ِّ -4
الزيادة في األركاف أو النقص منيا عمداً.
 -5تقديـ بعض األركاف عمى ما قبميا.
 -6فَ ْس ُخ النية أو تغييرىا.

 -7ترؾ شرط مف شروط الصالة أو ركف مف أركانيا بدوف عذر.
 -8الكالـ عمداً لغير مصمحة الصالة.
 -9العمؿ الكثير عمداً.
 -11األكؿ والشرب عمداً.
 -11مسابقة اإلماـ عمداً.
 -12الضحؾ بصوت :وىو القيقية ,فإنو يبطميا باإلجماع ,ألنو كالكالـ بؿ أشد ,ولما في ذلؾ
مف االستخفاؼ والتالعب المنافي لمقصود الصالة.
ربنا تقبل هنا إًك أًت السويع العلين وآخر دعىاًا أى احلود هلل رب العاملني وصلى اللهن على سيدًا حمود
وعلى آله وصحبه وعلى التابعني وهي تبعهن بئحساى إىل يىم الديي ،،،
كتبه راجي رمحة الغفىر/
حمود رفيق هؤهي الشىبكي
االثنني  52ربيع اآلخر 6341هــ
املىافق 5162/15/61م
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