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ػػوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
 يهػده مػ  أعملللنػلل وسػياللت أنفسػنلل رورش ػ مػ  بػللهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينو نحمده هلل الحمد إف
 أف وأشػهد لػو شػري  ال وحػده اهلل إال إلو ال أف وأشهد لو ىللدي فبل ضللي   وم  لو لضم   فبل اهلل

 . ورسولو عبده محمداً 
 وتعد 

ػأخؽػاضحبغبػ:
 سلم .على كل م   يخفىوىذا ال  اإلسبلـ في وعظيمة كبيرة ةنومكللمنزلة الصبلة لهلل 

 . بعد الشهللدتي  والرك  الثللني م  أركللنفهي 
 . إال بوي  الد  ي  الذي ال يقـو عمود الد  وىي 
 .وال حيللة لم  ال رأس لو  بمترلة الرأس م  الجسد في اإلسبلـوىي 

  .م  العبللدات  اهلل ىي أوؿ ملل أوجبوو 
 وىي أفضل العبللدات العملية .

ت  ػػػله لػػػو سػػػللإر عملػػػو وإف يػػػـو القيللمػػػة فػػػ ف  ػػػلحسػػػلم حللسػػػل عليهػػػلل الم  أوؿ عبػػػللدة ي  وىػػػي 
 . فسدت فسد سللإر عملو

 قبل موتو .متو أ  آخر ملل و ى بو الرسوؿ  لى اهلل عليو وسلم وىي 
 في الدنيلل واآلخرة .سلم لم  لنور وىي 

 رفع بهلل الدرجللت يـو القيللمة .نوب والخطلليلل وت  ر بهلل الذ  كف  وىي التي ت  
مػلل جػلل ت بػو كتيللف بهلل كملل أمر اهلل عز وجػل و وإف م  التقصير والتفريط في حق الصبلة عدـ اإل

 نة ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم . الس  
روطهلل وأركللنهػػلل وواجبللتهػػلل ومػػلل تهػػلل وش ػػمعرفػػة ىيابػػرمر  ػبلتو و  سػػلم أف يهػػتمكػػل م  يجػػل علػػى  لػذا 

 اإلثم والعقللب . كتل لو األجر والثواب ويتجنلي  تكوف  حيحة و يتعلق بهلل م  أحكللـ حتى 
السػبل قمػت كغيػري  الزمػللف ولهػذا ىػذا في النللس م  كثير جهلهلليفة     الصحيحة للصبلة وإف

ػػػختصػػػر يتعلػػػق بم   حػػػ كتللبػػػة بنة فػػػي  والحريصػػػي  علػػػى اتبػػػللع الس ػػػمػػػ  النلل ػػػحي   فة الصػػػبلة ص 
الم شتملة والم ستوفية لجميع الش روط واألركػللف والواجبػللت والس ػن  ومػلل ي بػللح فيهػلل ومػلل ي حػـر ومػلل 

 يحصل فيهلل م  م خلللفللت مع بيللف ملل يجل في جبر ن قصللنهلل وبيللف ملل ي ؤدي إلى ب طبلنهلل .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ػػطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽوبطضػطاػغتوبطضػطاػغتػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
فػي مػ  األحللديػ  الصػحيحة في ذل  ملل ورد وثبت ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم وقد تحريت 

 شرف الصبلة . 
بذكر المسللإل واألحكللـ التي أجمع عليهلل الع لملل  واتفق عليهلل  ختصرالم   وقمت في ىذا البح 
 ي ىذا البللب .أ حللب المذاىل ف

علػػى ذكػػر القػػوؿ الػػراجه فػػي المسػػللإل واألحكػػللـ التػػي حصػػل فيهػػلل فػػي ىػػذا البحػػ  واقتصػػرت 
ػبلؼ ومػلل اسػتدؿ بػو كػل فريػق فػي ىػذه المسػللإل  بلؼ بي  الع لمػلل  دوف اإلشػللرة إلػى ىػذا الخ  الخ 
وذلػػ  مػػ  أجػػل االختصػػللر وعػػدـ البسػػط واإلطلللػػة ليسػػهل التحصػػيل وتكثػػر الفللإػػدة وال يحصػػل 

بلفية وم نللقشة أدلتهلل بي  الف قهلل  والم جتهدي  .الم  لل بسبل كثرة ىذه المسللإل الخ 
ومػ  أراد المزيػد فػي التحصػيل والطلػل فعليػو بلللبحػ  عنهػلل وفيهػلل فػي ك تػل الفقػو الم قػللرف التػػي 

 تعتني بتحقيق األقواؿ وأدلتهلل ليستفيد منهلل الطلللل أكثر م  ذل  .
بلفيػػة وقػػد ق مػػت فػػي ىػػذا البحػػ  الم ختصػػ ر بػػذكر القػػوؿ الػػراجه عنػػدي فػػي ىػػذه المسػػللإل الخ 

 وذل  بعد النظر في األدلة والع لل التي تتعلق بلللح كم وأسرؿ اهلل عز وجل التوفيق والصواب .
وقػػد ق مػػت بجمػػع ىػػذه المسػػللإل مػػ  م صػػنفللت فقهيػػة شػػتى وحررتهػػلل ورتبتهػػلل لتكػػوف بمثللبػػة بحػػ  

 .شللمل م ختصر لمعرفة الح كم الشرعي فيهلل 
 وقد سم يت ىذا البح  بػ : 

 ( . وبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصاموبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ) 
والصواب في القوؿ والعمل وملل كللف م   واب فم  اهلل وملل كػللف وأسرؿ اهلل عز وجل اإلخبلص 

نبينلل محمد وعلػي  و لي اللهم علي برياللف وم  خطر أو زلل فمنى وم  الشيطللف واهلل ورسولو من
 آلو وأ حللبو أجمعي  .

  أخوكه أخوكه 

  عبد رب الصاحلني العتنوىيعبد رب الصاحلني العتنوىي

 وهاج / طنا / قرية العتاميةوهاج / طنا / قرية العتاميةمصر / ُسمصر / ُس
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 قوؿ وبللهلل التوفيق والسداد :أ
ػالم صلي أف يكوف روع في الصبلة قبل الش   ي شترط -1 ثي  األكبػر واأل ػغر وأف د  طػللىراً مػ  الح 

 . يكوف طللىرًا م  النجللسة في بدنو وثوبو ومكللنو
بعػد البحػ  عنػو  وره ػثي  لعػدـ وجػود المػلل  الط  د  درة علػى الطهػللرة مػ  الح ػوفي حلللة عػدـ الق ػ ●

فػي اسػتعملللو مػع وجػوده ولكػ  يتعػذر أو  التػي يغلػل علػى الظػ  وجػوده فيهػلل فػي األمػللك وطلبو 
ينتقػػل إلػػى البػػدؿ وىػػو التػػيمم بلللصػػعيد ف نػػو بسػػبل المػػرض ونحػػوه  بعضػػهلل أو عضػػلل طهػػللرة األ

 ) كل ملل  عد على وجو األرض م  جنسهلل كلللتراب والرمل ونحو ذل  ( .: الطللىر وىو 
ػػ  الكفػػي  مسػػهثػػم كلػػو و  وجػػالمسػػه ثػػم  اػػربة واحػػدةرض بػػلللكفي  فة التػػيمم ىػػي : اػػرب األو  

 . بعضهملل ببعض
 المػػرأة وأالػػريه أو انفػػبلت سػػلا البػػوؿ مػػ  بػػو مػػ  أ ػػحللب األعػػذار الشػػرعية كومػػ  كػػللف  ●
بعد طهللرتهم فصبلتهم  ػحيحة  صلوف وإف أحدثوا في الصبلةي   يتطهروف ثم فهؤال  ستحللاةالم  

 .صلي على حلللتو ف نو ي   " الملل  والتراب" وري  ه  ط  ال دق  فم  و  وال إعللدة عليهم
 . أف يكوف سللتراً لعورتوقبل الش روع في الصبلة أيضللً  شترطي  و  ●

دود العػورة التػي كبة ليسػتلل مػ  ح ػرة والر  والقوؿ الراجه أف الس   كبتورتو ور  ملل بي  س  : وعورة الرجل 
 يجل سترىلل .

 مػلل علػى القػوؿ الػراجه مػلل عػدا الوجػو والكفػي  والقػدمي جميػع بػدنهلل : وعورة المرأة في الصبلة 
 .يجل عليهلل ستر جميع بدنهلل  فحيناذ  بحضرة رجللؿ أجللنل صلي ت  لم تك  

والتجمػػل عنػػد الصػػبلة وخلل ػة فػػي الصػػلوات الجللمعػػة مثػػل الثيػللب  أحسػػ  لػػبالػػو سػتحل وي   ●
 معة والعيدي  . بلة الج  

سػػوا    ريػػدىللالنيػػة للصػػبلة التػػي ي  الم صػػلي ضػػر يستح أفروع فػػي الصػػبلة قبػػل الش ػػ ي شػػترطو  -2
 . كللنت فريضة أو نللفلة

ت فسػ  أو ت صػرؼ ملل لم  بزم  طويلولو لتكبيرة اإلحراـ أو قبلهلل  ةقللرنالنية م  كوف يجل أف تو  ●
وىػػػذا حلل ػػػل بلللنيػػػة األعمػػػللؿ بعضػػػهلل عػػػ  بعػػػض تميػػػز ىػػػو المقصػػػود مػػػ  النيػػػة  إلػػػى هيرىػػػلل ألف

  .كمللً مللداـ لم ينو قطعهللستصحبة ح  تكوف م  وبذل  صرؼ ت   أوفس  لم ت   مللتقدمة الم  
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ػوالنيػة محلهػلل القلػل وال دخػل للسػللف فيهػلل ولهػػذا ال ي   ● راً كػػرف شػرع الػتلفب بهػلل ال جهػراً وال س 
وال   ػلي اهلل عليػو وسػلم النبػينقػل عػ  لػم ي  الػتلفب بهػلل : نويت أف أ  لي كذا أو كذا ألف  قوؿي

طػق لػوب فػبل حللجػة إلػى الن  وألف اهلل تعػلللي يعلػم مػلل فػي الق   همع  أحد م  أ ػحللبو راػي اهلل عػن
 بهلل ألنهلل ليست بذكر يتعلق بللللسللف وإنملل ىي عمل يتعلق بلللقلل . 

 .لقبلة ل ستقببلً م   الم صليوع في الصبلة أف يكوف وي شترط قبل الش ر  -3
 وي شترط في استقبلللهلل أف يكوف م  بداية الد خوؿ في الصبلة حتى االنتهلل  منهلل . ●
 فػ ف حػللؿ بينػو وبينهػلل حللإػل أو كػللف بعيػداً يجل استقبللؿ عػي  الكعبػة لمػ  تمكػ  مػ  ر ؤيتهػلل و  ●

 .ال يضر االنحراؼ اليسير حر ى لذل  قدر اإلمكللف و عنهلل استقبل جهتهلل وت  
م برمر اهلل وىو البيػت كمػلل عظ  : أف يتجو اإلنسللف ببدنو إلى م   ىيم  استقبللؿ القبلة كمة الح  و  ●

االتجػلله القلبػي إلػى اهلل و : اتجلله قلبػي واتجػلله بػدني  يتجو بقلبو إلى ربو في السملل  فهنلل اتجللىللف
 .لله إليو وتعظيمو عز وجل واالتجلله البدني إلى بيتو الذي أمر بللالتج

ر كػ  مػ  أركػللف الصػبلة وىػو  مع الق درة على القيػللـ في  بلة الفرضويجل أف ي صلي قللإملًل  -4
 ال تصه الصبلة إال بو للقللدر عليو .

للنتصػللب فقػرات ب ويتحقػق ذلػ  عتدالً م   نتصبللً م   الم صلي أف يقف: ىو حد القيللـ في الصبلة و  ●
و كػػلػػم يصػػه قيللمػػو لتر  بحيػػ  ال ي سػػمى قللإمػػللً  نحنيػػللً م   صػػلي فػػ ف وقػػفنصػػل رهػػر الم  أي  الظهػػر

 .الواجل ببل ع ذر 
وفػػػي حػػػللؿ القيػػػللـ تكػػػوف القػػػدمي  م وجهػػػة نحػػػو القبلػػػة مػػػع التفريػػػق بينهمػػػلل تفريقػػػللً عللديػػػللً فػػػبل  ●

  ي لصقهملل وال ي فرجهملل .
لحللجػػة جػػللإز لذر فهػػذا تكػػع علػػى حػػللإط أو عصػػلل ونحػػو ذلػػ  فػػ ف كػػللف لع ػػمػػ   ػػلى وىػػو م  و  ●
 . يوإل
كللف عللجزًا ع  القيللـ لعذر  م  شػلل أو دوار فػي رأسػو ال يسػتطيع معػو القيػللـ ونحػو ذلػ  م    ●

قللعػػػداً إف  صػػػلي حيناػػػذ  فػػػ ف فػػػرض القيػػػللـ يسػػػقط عنػػػو ألف أركػػػللف الصػػػبلة منوطػػػة بللالسػػػتطللعة وي  
ع ومعود يستلقي وي ػكوع ف ف عجز ع  الق  جود أخفض م  الر  للإليملل  ويجعل الس  وي صلي باستطللع 
  . ذرذر فيتقد ر بقدر الع  ك  لمكللف الع  قوط الر  ألف س   إيملل ً 
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ومع في ػ صػلي قللإمػللً لم يسقط عنو القيػللـ وي   جودكوع أو الس  قدر على القيللـ وعجز ع  الر   وم  ●
 .جود ومع بلللس  كوع ثم يجلا في  بلللر  
قػػدر ثػػم  ضػػطجعللً قػػدر علػػى القيػػللـ فػػي أثنللإهػػلل قػػللـ وبنػػى وكػػذا لػػو  ػػلى م  ثػػم   ػػلى قللعػػداً  ومػػ  ●

 . وبنىعليو على القيللـ أو القعود أتى بلللمقدور 
 ذرع ػ بػدوفولػو  ليا بر ك  وال واجػلأف القيللـ فيهلل أي  القيللـلهلل  في ستحل بلة النللفلة أملل  ●

لكػػ   ػبلة القللعػػد و  ذرع ػ بػوفولػػو  النللفلػة أف ي صػػلي قللعػداً  ػبلة فيجػوز للقػللدر علػػى القيػللـ فػػي 
 القللإم . بلة نصف أجر القللعد أف أجر  بلة أي  أجرىلل على النصف م   بلة القللإم

ولػػػو نصػػػف أجػػػر الجػػػلللا درة علػػػى القيػػػللـ ضػػػطجع مػػػع الق ػػػتنفػػػل وىػػػو م  أف ي للم صػػػلييجػػوز و  ●
وقػد ثبػت مػلل يػدؿ علػى ذلػ  عػ  النبػي  ػلى اهلل عليػو  بػع مػ  أجػر  ػبلة القػللإمفيكوف علػى الر 

 وسلم .
ذلػػ  ال يػنق  ونحػػوه كػلللمريض بعػػذر  علػػى األرض أو علػى ك رسػػي ونحػوه ومػ   ػػلى جلللسػللً  ●
 م  ذل  .منعو ذر ىو الذي ألف الع  لو األجر كللمبًل أجر  بلتو أي م  
 ىػيو :  ترةس ػأمللمػو الم صػلي وؿ الػراجه أف يجعػل ي ستحل قبل الش روع في الصبلة على الق -5
 منػػعيل أمللمػػو صػػليالم   يجعلػػو مػػلل: ىػػي  أو نحوىػػلل أو عصػػلل مػػ  صػػليالم   أمػػللـ نصػػلي   أو غػػرزي   مػػلل

 . يديو بي  المللر
 وأالجػدار  وأ ) العمػود ( كلللسػللرية  أمللمػوصػلي يجعلو الم  ري شي م رتفع أو بللرز ترة بالس  فتحصل 

 .الحجر وهير ذل   وأالشجرة  وأالسيللرة الك رسي أو 
وارػل عليهػلل ولػم ي  النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم  فكػللفترة نة علػى تركيػد اتخػللذ الس ػقد دلت الس ػو 

 . أو الصحرا  البيتسوا  كللف ذل  في المسجد أو  وال سفراً  يتركهلل حضراً 
 وأ يديػو بػي أحػد  رورم   ر سوا   نفردفي حق اإلمللـ والم  واتخللذ الس ترة في الصبلة م ستحل  ●
و ذلػػ  ألنػػو بتسػػليم اإلمػػللـ أ ػػبه فػػي ح كػػم وكػػذا المسػػبوؽ إذا قػػللـ لقضػػلل  مػػلل فللتػػو إف أمكنػػ ال

 الم نفرد .
راػي الصػحللبة  ألفو  خلفػو لمػ  ترةس ػ اإلمللـ ترةس   ألف ترةالس   اتخللذ لو ي شرع بلف المرمـوأملل  ●

 . ترةس   منهم أحد يتخذ ولم وسلم عليو اهلل  لى النبي مع صلوفي   كللنوااهلل عنهم  
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إلػػػى مواػػػع  الم صػػػلي كػػػف البصػػػر عمػػػلل ورا ىػػػلل لكػػػي ينظػػػرىػػػي  ترة كمػػػة مػػػ  اتخػػػللذ الس ػػػالح  و  ●
ضػور قلبػو وحجػل بصػره صػلي علػى ح  الم  عػي  ـر شػللخ  ف نهػلل ت  جوده ال سيملل إذا كللف لهلل ج ػس  

 عملل وراإهلل .
 بػػي  روربػػلللم   اإلثػػم يرتكػػل اليمػػر بػػي  يػػدي الم صػػلي حتػػى منػػع مػػ  أراد أف أيضػػللً كمػػة الح  ومػػ  
 . يديو
ىػذا و  لهديػو واتبػللع وسػلم عليو اهلل  لى النبي ألمر تثللؿمافيو ترة اتخللذ الس  كلو ف ف  ذل  وقبل
 . عظيمال خيرىو ال
 .جوده إلى مواع س   ينظرثم  -6

 وأكمػػل فػػيشػػوع ألنػػو أقػػرب للخ  مواػػع س ػػجوده  إلػػىينظػػر  أي حػػللؿ قيػػللـ الم صػػلي فػػي  ػػبلتو
فػي  إال إذا كللف جلللسػللً ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم ذل  ت و بث  ل م ستحل ذاوى ضور القللح  

نة عػػ  النبػػي لس ػػا ذل كمػػلل جػػلل ت بػػحػػللؿ التشػػهد   بهػػللشػػير ي  التػػي  الس ػػب للب ةف نػػو ينظػػر إلػػى التشػػهد 
 .  لى اهلل عليو وسلم

  ي صلي فيو .  مكللف أيفي جميع الصلوات وفي  جودالنظر إلى مواع الس  ويكوف ىذا 
لللمسػجد ف شػللىدىللكػللف ي    أثنلل  الصبلة لمػ  إلى الكعبة صو ية النظروجد دليل يدؿ على خ  وال ي  

 . جودهصلي إلى مواع س  ينظر فيو الم  م  المسللجد الحراـ كغيره 
ؿ بصػػره بلللطػػللإفي  ألف الطػػللإفي  حػػوؿ الكعبػػة  للنشػػغاصػػلي يسػػتلـز ألف نظػػره إلػػى الكعبػػة وىػػو ي  و 

 . إلى الكعبة إذا نظر وىذا ي ؤدي إلى انصراؼ بصره إليهمكثيروف 
أف النبػػي لمػػلل ثبػػت  ػػبلة الخػػوؼ صػػلي فػػي الم  إذا كػػللف جود س ػػالإلػػى مواػػع النظػػر مػػ  ثنى واسػػت  

 . صليوىو ي  ) جهة العدو (  علينظر إلى نللحية الش  كللف  ني هلل عليو وسلم يـو ح   لى ا
فػػي حػػللؿ غتفػػر م  العمػػل ىػػذا يمينػػللً وشػػمللاًل فػػي حػػللؿ الخػػوؼ و  روألف اإلنسػػللف يحتػػللج إلػػى النظػػ

 . الخوؼ ولو كللف كثيرًا فكذل  عمل البصر
نوب ألف النبػػي مػ  كبػػللإر الػذ  ىػػو بػل  وىػػو فػي الصػػبلة النظػر إلػػى السػملل صػػلي علػى الم  يحػـر  ●

 . لى اهلل عليو وسلم نهى ع  ذل  واشتد قولو فيو 
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شػػػبو فعػػػل المجػػػوس عنػػػد عبػػػللدتهم النيػػػراف حيػػػ  ألنػػػو ي   إهمػػػللض العينػػػي  فػػػي الصػػػبلةكػػػره ي   ●
 .م  فعل اليهود  أيضللً و وى غمضوف أعينهمي  

إال إذا كػػللف ىنػػللؾ سػػبل مثػػل أف يكػػوف  العينػػي  فػػي الصػػبلة مكػػروهإهمػػللض والقػػوؿ الػػراجه أف 
 . لهذه المفسدة تحللشيللً  عينيو غمضي   شغلو لو فته عينيو فحيناذ  ملل ي   أمللمو
 تػؤدىإذا كللنػت الصػبلة وؼ علػى القػوؿ الػراجه فتسوية الص  يجل قبل الش روع في الصبلة  -7

 .في المسجد أو هيره سوا  كللنت فراللً أو نفبًل جمللعة في 
 ألف النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم أمػر فهم آثموفوؼ فالص  سووا إذا لم ي  الم صلي   عني أفوىذا ي

تضػي الفسػللد إف عػللد إلػى ذات الشػي  ف النهي يقأل  حيحة بلتهم لك  و تركهلل  على توعد بل
فػ ف  تخلف شي  م  ىػذه القيػودف ف  صود م  ىذا الشي يتنللفى مع المق وكللف فعل المنهي عنو

 . النهي ال يقتضي الفسللد
فوؼ ال يتنػللفى مػع المقصػود مػ  الصػبلة وال رتكللب النهي بترؾ تسوية الص   ف اعلى ذل  فبنللً  و 

 . يعود عليهلل بلللبطبلف
ي فوؼ ليسػت خلل ػة بللإلمػللـ فحسػل وإف كػللف يقػع علػى عللتقػو كثيػر منهػلل بػل ىػػتسػوية الص ػو  ●

 . شتركة بي  اإلمللـ والمرموموفأعم م  ذل  فهي مسؤولية م  
والمػرموموف تقػع علػيهم  للإلمللـ تقع عليو مسؤولية االىتمللـ بذل  وتنفيذه واإللزاـ بػو قػواًل وفعػبلً ف

 .مسؤولية التسوية 
خر رتػأو يحللذاة بعضهم لبعض ال يتقدـ وقوؼ المرمومي  في م  ىو  : فوؼراد بتسوية الص  الم  و  ●
يقف الجميع في الصػف علػى سػمت واحػد مػع يجل أف بل قدمو د على أحد ال بصدره وال بأح

التػػػراص وىػػػو تبل ػػػق المنكػػػل بلللمنكػػػل والقػػػدـ بلللقػػػدـ والكعػػػل بلللكعػػػل حتػػػى ال يكػػػوف فػػػي 
 .رجة الصف خلل وال ف  

 ي عتبػراف ألنهملل عليو يتقد ـ وال للمرمـو حللذيللً م   يكوفاإلمللـ  ف نو ومرمـو إمللـ وقف إذاوفي حلللة 
 واحداً .  فللً 
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اقيمػوا  –اعتػدلوا  –ترا ػوا  – اْسػتػ و وا : ) بللالسػتوا  فيقػوؿ المػرمومي اإلمػللـ  يػرمر نة أفالس  و  ●

خلللفػػة تسػػوية حػػللذاة وي حػػذرىم مػػ  م  قللربػػة بينهػػلل والم  والم  لص ػػفوؼ ا( كمػػلل يػػرمر بػػرص   ػػفوفكم 
 .دور فعل ذل  فوؼ بمسه المنللكل والص  فوؼ وإذا احتللج أف تػ ق و ـ الص  الص  
 طرؼ م  دوروالص   المنللكل ويمسه بيده فوؼالص   ويسي    لى اهلل عليو وسلم النبي كللف فقد

 . طرفو إلى الصف
التػي خلفػو  فوؼكبر للصػبلة حتػى تسػتوي الص ػي  وال فوؼ ستوا  الص  يطما  إلى اينبغي عليو أف و 

  وىذه ىي س نة النبي  لى اهلل عليو وسلم .
كمػل الصػف األوؿ شػرع فػي الصػف الثػللني حتػى ي  الصػف األوؿ فػللألوؿ فػبل ي  ويجل إكمػللؿ  ●

 كمل الثللني وىكذا . شرع في الثللل  حتى ي  وال ي  
 .رجة يقف في  ف وأمللمو  ف آخر نللق  أو فيو ف  ف بنللً  على ذل  فبل يجوز للم صلي أو 

متػو أف يصػفوا كمػلل تصػف المبلإكػة عنػد كللف النبي  لى الو عليو وسػلم يػرمر بػذل  ونػدب أ  فقد  
 بػػػي  : ال يكػػػوف للشػػػيللطي  أي رجػػػللً ال يػػػدعوا ف  و   ػػػفللً واحػػػداً أو   ػػػفوفللً م تكللملػػػة ربهػػػلل يترا ػػػوف

فوؼ كػروالد الضػرف الصػغللر الشيللطي  يدخلوف بي  الص  تدخل منهلل الشيللطي  ألف  للً رجف   الم صلي 
 . صلي   بلتهمشوشوا على الم  م  أجل أف ي  

وفيملل بينهلل وبي  اإلمللـ ألنهػم جمللعػة والجمللعػة مػرخوذة مػ  بي  الص فوؼ التقللرب وي ستحل  ●
فوؼ بعضػػهلل إلػػى بعػػض وقربػػت إلػػى وال اجتمػػللع كللمػػل مػػع التبللعػػد فكلمػػلل قربػػت الص ػػ االجتمػػللع

 .للـ كللف أفضل اإلم
لمػرمومي  يكونػوا قػريبي  مػ  اإلمػللـ وأف يكػوف كػل وامػ  المػرمومي   نة لئلمللـ أف يكػوف قريبػللً فلللس  

 . م  الصف اآلخر  ف قريبللً 
 . جود وزيللدة يسيرة: أف يكوف بينهملل مقدار ملل يسع للس   ربوحد الق  

عنػػد الحللجػػة  ولكػػ  صػفال ألنهػػلل تقطػػع ( ) األعمػػدة ي كػره للمػػرمومي  الوقػػوؼ بػػي  الس ػواريو  ●
 . فبل ي كرهصلي  وايق المسجد لكثرة الم  

أو مع هيػره في الصف معو  تقفىو أف تكوف خلف الرجل أي ال : موقف المرأة في الصبلة  ●
 .أو محرمللً لهلل زوجللً سوا  كللف اإلمللـ م  الرجللؿ 
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ألف وىي واقفػة بجنبػو  ختو أو بنتومو أو أ  أو أ   توزوجصلي بفبل ي شرع للرجل أف ي  بنللً  على ذل  و 

 . خلف الرجللؿتقف في الصبلة أف في موقف النسلل  نة الس  
أف يسػػتطيع  وال للً يضػػمر إذا كػػللف صػػلي معػػو فػػي التهجػػد فػػي الليػػل أو الفريضػػة أف ت   تأراد كمػػلل لػػو

 . و بلىلل في بيتو ذرلع  لمسجد أو فللتتو الفريضة في المسجد اإلى  ذىلي
وتصػػه  درة علػػى الوقػػوؼ فػػي الصػػفال تصػػه  ػػبلة مػػ   ػػلى خلػػف الصػػف م نفػػرداً مػػع الق ػػ ●

ف الواجػل لوقوؼ فػي الصػف علػى القػوؿ الػراجه ألدرة على ا بلتو خلف الصف عند عدـ الق  
 . عجزاً شرعيللً أو  حسيللً  اً عجز بلللعجز عنو يسقط 

وىػػػذا عجػػػز  صػػػلي وحػػػدهفلػػػو أف ي  وال ي مكنػػػو الوقػػػوؼ فيػػػو  مثػػػللؿ األوؿ : إذا وجػػػد الصػػػف تللمػػػللً 
 . حسي

نة صػلي وحػدىلل خلػف الصػف كمػلل جػلل ت بػو الس ػومثللؿ الثللني : إذا كللنت امرأة مع رجللؿ ف نهلل ت  
 وىذا عجز شرعي .

ذر ذر الحسػي كلللع ػألف الع ػلصػف أف يقػف وحػده فػي ا لم يجد مكللنػللً  بنللً  على ذل  يجوز لم و 
 .  الشرعي

 ألف فػي ذلػ علػى القػوؿ الػراجه  ليقػف معػو حػللؿ انفػرادهجػذب أحػد مػ  الصػف شرع لػو ي  ال و 
 :  ثبلثة محللذير

را ػػة ونهػػى أف نػػدع والنبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػد أمػػر بلللم   ي الصػػفرجػػة فػػأحػػدىلل : فػػته ف  
 .رجللت للشيطللف ف  

 .  جذوب بنقلو م  المكللف الفللال إلى المكللف المفضوؿلم للم  ر  الثللني : أنو 
 .  شللتمو إذا فرغ منهللنللزعو وي  وربملل ي   شوش عليو  بلتوالثللل  : أنو ي  
إفػػراد اإلمػػللـ فػػي نة لس ػػلخلللفػػة م  ألنػػو فػػي حػػللؿ االنفػػراد  اإلمػػللـوؼ مػػع شػػرع لػػو الوق ػػوكػػذل  ال ي  

  . للنللً وأفعللالً وحده ليتميز ع  المرمومي  بتقدمو عليهم مك
في تقدـ المرمـو الذي وجد الصف تللمللً إلى جنل اإلمللـ إيذا  للجمللعػة الػذي  سػيتخطللىم ألف و 

  . ليصل إلى اإلمللـ
  . صللفة لم  جلل  بعده ف نو لو قللـ وحده وجلل  آخر  للر  فللً فيو تفويت للم  ألف و 
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والس ػػنة أف يكػػوف م حللذيػػللً لػػو فػػبل  يمػػي  اإلمػػللـ عػػ  يكػػوفموقػػف المػػرمـو الواحػػد فػػي الصػػبلة  ●

 يترخر عنو وموقف االثني  فركثر أف يكونوا خلفو .  
تقػدـ هيػر بػللع والم  االت يقتضػي ف االإتمػللـأل قدـ المرمـو على إمللمػو فػي الموقػفتييجوز أف ال  ●
 . تللبع

مثل أف يكػوف المسػجد اػيقللً  وي ستثنى م  ذل  على القوؿ الراجه إذا دعت الضرورة إلى ذل  
فيصلي النللس ع  اليمي  واليسللر وخلل ة في  بلة الجمعة أو الجنللزة وملل حواليو ال يسع النللس 
 .  الضرورةىذه واألمللـ والخلف ألجل 

مػ  واجبػللت الصػبلة فػي الجمللعػة والواجبػللت   لليتػو أف يكػوف واجبػللً ألف ترؾ التقػدـ علػى اإلمػللـ ه
صػلي مػلل يعجػز عنػو ذر وإف كللنت واجبة فػي أ ػل الصػبلة ولهػذا يسػقط عػ  الم  كلهلل تسقط بلللع  

 .  م  القيللـ والقرا ة واللبللس والطهللرة وهير ذل 
يػتم الصػف يمينػللً بللشػرة ثػم م    هفيبدأ الصف م  وراذو وسط الصف ح   اإلمللـنة أف يكوف الس   ●

 .ويسللراً 
فوؼ الرجػػػللؿ ىػػػو الصػػػف األوؿ ثػػػم الػػذي يليػػػو ثػػػم األقػػػرب فػػػللألقرب وكػػػذا أفضػػػل أفضػػل   ػػػ ●
 .فوفه  آخرىلل أملل النسلل  مع الرجللؿ فرفضل    ؼ النسلل  إذا لم يك  معه  رجللؿ فو    
م يػره إذا كللف المرمـو في المسػجد فللإتمللمػو بللإلمػللـ  ػحيه بكػل حػللؿ سػوا  رأى اإلمػللـ أـ لػ ●

 .  ألف المكللف واحد
ومثلللػػو : أف يكػػوف المػػرمـو فػػي الطػػللبق األعلػػى أو فػػي الطػػللبق األسػػفل أو يكػػوف بيػػنهم حػػللجز مػػ  

 . جدار أو سترة
إذا كػػللف المػػرمـو خػػللرج المسػػجد فػػ ف كػػللف فػػي المسػػجد سػػعة فللإتمللمػػو بللإلمػػللـ ال يصػػه سػػوا   ●

وذلػػػ  ألف  ف مكػػػللف الجمللعػػػة واحػػػداً أو المػػػرمـو أو لػػػم يرىمػػػلل ألف الواجػػػل أف يكػػػو  رأى اإلمػػػللـ
 .  المقصود بلللجمللعة االتفللؽ في المكللف وفي األفعللؿ

اإلمػػللـ  تللبعػػةمكنػػو م  خػػللرج المسػػجد وي  و ػػلى فػػي المسػػجد  يجػػد مكللنػػللً المػػرمـو ال إذا كػػللف أمػػلل 
تصػلة  م  فوؼ ألف الص ػسػوا  رأى اإلمػللـ أـ لػم يػره تصلة فللإتمللمػو بللإلمػللـ يصػه فوؼ م  كللنت الص  و 

 . م في المسجدكرنه
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وىػي الصػبلة  فػي تكبيػرةأوؿ ىػي و  ( تكبيػرة اإلحػراـ) كبػر ي  للقبلػة  وبعػد وقوفػو واسػتقبلللثم  -8
 ػبلة بػدونهلل أي قبػل وال ت  نفػرد ئلمػللـ والمػرمـو والم  لبػد مػ  اإلتيػللف بهػلل ك  م  أركػللف الصػبلة الر  

 .  الصبلة خوؿ فيالد   تكبيرة فهي
 ( . اهلل أكبر)  فيهلل وال  بلة لم  لم يقل تكبيرة اإلحراـكبر فبل  بلة لم  لم ي  

ر ـ عليو ملل كللف حبلاًل عليو قبلهلل نطق بهلل ح   ذاإ صليبهذا االسم ألف الم   تكبيرة اإلحراـميت س  و 
 . رب والكبلـ ... ال مثل األكل والش   أعمللؿ وأقواؿ م 
المعهػود الػذي ىػو التكبيػر  وىػذا(  اهلل أكبػر) ىػي و واحػدة  تو يغفي الصبلة  لتكبيراع مـو و  ●

 ولػم يثبػتع  سلف ع  نبيهلل  لى اهلل عليو وسلم أنو كللف يقولو في كل  ػبلة  مة خلفللً نقلتو األ  
 . مرة واحدةهير ىذا التكبير ولو ي الصبلة فأنو قللؿ  لى اهلل عليو وسلم  عنو

 أو مػػلل شػػللبو ذلػػ  ( كبيػػرالاهلل ) أو  ( اهلل األكبػػر) صػػلي مػػثبًل أف يقػػوؿ الم   جػػزئوال ي   فػػبل يجػػوز
فيهلل على ملل ورد بو الػن  وال يجػوز إبػدالهلل بغيرىػلل ألنهػلل الح كم ألف ألفللظ الذكر توقيفية يتوقف 

 .وىو ال يحملو    أف هيرىلل يحملوقد تحمل معنى نظ  
 ىػػذا ال يصػػه ألفو (  رللااااأكبػػ )صػػبه أي ت   ( أكبػػر) فػػي  مػػد البػػلل فػػي التكبيػػر ومػػ  الخطػػر  ●

( كرسػبللب جمػع سػبل  ك بػر   فػي اللغػة جمػع )وىػو  ( أكبػللروىػو ) إلػى معنػى آخػر  المعني انتقل
 . اللهو أثنلل ضرب بو الذي ي   : الطبل ىو والك بر  

 وال ينعقد ويترتل على ذل  عدـ  حة الصبلة .وبهذا المعني ال يصه التكبير 
فػػي  ػػبلة أف يػػرتي بتكبيػػرة اإلحػػراـ  مػػريض () هيػػر  للً  ػػحيحإذا كػػللف صػػلي الم  علػػى يجػػل و  ●

أو  جلللسػػػللً ) فػػػي هيػػػر حػػػللؿ القيػػػللـ بهػػػلل أو ببعضػػػهلل كللمػػػل االعتػػػداؿ فػػػ ف أتػػػى   وىػػػو قػػػللإمالفػػػرض 
ػػ تنعقػػد  ػػبلتو فراػػللً  ال(  نحنيػػللً م   ال  إال إذا كػػللف معػػذوراً  فػػي هيػػر محلهػػلل ألنػػو أتػػى بهػػلل بلؼبػػبل خ 

 . درة على القيللـلو ذل  ولو مع الق   فيجوز نللفلةأو كللنت الصبلة  يستطيع القيللـ
ػػ فػػي ذلػػ ومػ  األخطػػلل   عفة يػػرتي ويقػػـو فػػي الصػػف ثػػم يجلػػا   والض ػػأنػػ  تػػرى بعػػض كبػػللر الس 

تكبيػػرة  كبػػرألنػػو لػم ي   توهػذا ال تصػػه  ػبلف كبػػر قللإمػػللً وب مكللنػو أف ي   جلللسػػللً  كبػررسػػي وي  علػى الك  
 درة .مع الق   اإلحراـ وىو قللإم

 



 12 

ػػوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
ل فػ ف كبػر المػرمـو قبػ كبر تكبيرة اإلحراـ حتى يفرغ اإلمػللـ مػ  تكبيػرهي  أف  ـيجوز للمرمو ال و  ●

 أيعليػو اسػتانللؼ التكبيػر سوا  كللف جللىبًل أو نللسيللً ويجػل أو وافقو فيهلل لم تنعقد  بلتو إمللمو 
 . خرى بعد تكبير اإلمللـإعللدة التكبير مرة أ  

 يسػػمعو مػػ  خلفػػويجهػػر بتكبيػػرة اإلحػػراـ وهيرىػػلل مػػ  التكبيػػرات بحيػػ  يجػػل علػػى اإلمػػللـ أف  ●
هيػر واجػل لػم الجهػر لػو كػللف و   ػلى اهلل عليػو وسػلم وفعل كللف م ىذا  ألف و  تللبعوهوي   بو ليقتدوا

خلػف النبػي  ػلى اهلل عليػو كػللف بلغ أبو بكر راػي اهلل عنػو التكبيػر لمػ   يك  ىنللؾ داع إلى أف ي  
 حللؿ مراو . وسلم

ألنػو ال يػػتم اقتػػدا  المػرمومي  بللإلمػػللـ إال بسػػمللع التكبيػر ومػػلل ال يػػتم الواجػل إال بػػو فهػػو واجػػل و 
إال إذا  مػ  خلفػو ال يقػـوجود لػم يرفػع  ػوتو بػلللتكبير اإلمللـ إذا قػللـ مػ  الس ػلو أف مثللؿ ذل  : 

 صبلة .الال يكوف إال في الركعللت الجهرية في ىذا شرع في الفللتحة وجهر بهلل و 
نفػػرد مػػرمـو والم  ألف فػػي الجهػػر بػػلللتكبير وهيػػره فػػي حػػق البػػلللتكبير جهػػر شػػرع للمػػرمـو الال ي   ●

 . على هيرىم تشويشللً 
 اإلمػللـبلػغ عػ  ي   بلغػللً جعػل م  ي   أفشػرع سمع  ػوت اإلمػللـ ف نػو ي  يحلللة إذا كللف المرمـو ال  في أملل

 ػلى  كملل فعل أبو بكر راي اهلل عنو في مرض رسوؿ اهلل  لى اهلل عليو وسلم حي  كللف النبي
بلػغ النػللس تكبيػر فصػلى أبػو بكػر راػي اهلل عنػو عػ  يمينػو وجعػل ي   صػلي بلللنػللسي  اهلل عليو وسلم 

نخفض كبػػر بصػػوت م ػػي   ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم حيػػ  كػػللف نبػػي رسػػوؿ اهلل  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ال
 . الصحللبة راي اهلل عنهمسمعو يرتفع فبصوت م  كبر ي   راي اهلل عنوأبو بكر و 

 .شرع ذل  أملل عند عدـ الحللجة فبل ي   فهذا جللإز للحللجة
 يػة فيهػلل سػجدةآل ا تػوقر عنػد بلوة جود الػتعنػد س ػر كبأف ي  على القوؿ الراجه صلي شرع للم  ي   ●

كػل فػي  كبر في الصػبلة كللف ي    أنو لى اهلل عليو وسلم ألنو ثبت ع  النبي وكذل  عند الرفع منو 
 . رفع وخفض وىذا منو
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فتػراه يػركض ليلحػق  خطع كثير م  النللس مم  يرتوف إلػى  ػبلة الجمللعػة فيجػد اإلمػللـ راكعػللً ي   ●
 تكبيػػرة اإلحػػراـ بػػل كبػػر أ ػػبلكوعػػو أو ال ي  كبػػر تكبيػػرة اإلحػػراـ فػػي أثنػػلل  ر  كػػوع مػػع اإلمػػللـ ثػػم ي  الر  

 : فهذا  بلتو هير  حيحة ألمري  كوعيكبر للر  
 . ك كوع فقط وتكبيرة اإلحراـ ر  ل كبر للر  كبر تكبيرة اإلحراـ ب: أنو لم ي   األوؿ
 . كبر لئلحراـ واقفللً : ألنو لم ي   الثللني

ة تكبيػػر كبػػر التكبيػػرة الثللنيػػة أي ثػػم إف اسػػتطللع أف ي   كبػػر لئلحػػراـ واقفػػللً فلللمشػػروع فػػي حقػػو أنػػو ي  
غرى تػػدخل فػػي التكبيػػرة الص ػػ كػػوع فهػػذا حسػػ  وإف لػػم يسػػتطع فلللقللعػػدة الشػػرعية أفللر   االنتقػػللؿ

 . كوع تدخل في تكبيرة اإلحراـتكبيرة الر  ففي ىذه الحلللة  برىلك  ا
وجػوه وردت علػى في ذل  ألف األحللدي  قبلو  أو هبعد أومع التكبير   يديالرفع ستحل ي   -9
 يكوف ابتدا  التكبير مػع ابتػدا  الرفػع وانتهػللؤه مػع انتهػلل  الرفػعأي  كبر مع رفع اليدي ي  ف تعددةم  

 . أواًل ثم يرفع يديوكبر ي  كبر وىملل ملل زالتلل مرفوعتي  قبل أف ي نزلهملل أو ثم ي  يرفع يديو أواًل أو 
صػػيل م   وف نػػرفػػع ثػػم كبػػر أو كبػػر ثػػم رفػػع أو   رفػػع مػػع التكبيػػر ايعنػػي سػػو  فػػي ىػػذا واسػػعللألمر فػػ

 . نةللس  
 بمػػلل يقػػدر عليػػو يػػرتيبسػػبل مػػرض ونحػػوه لػػم يسػػتطع رفػػع اليػػدي  إلػػى المواػػع الم سػػتحل  ومػػ 

 .خرى رفع األ  إحدى اليدي  ذا كللف ال يستطيع رفع كذل  إو استطللعتو على حسل 
تعظػيم اهلل عػز وجػل فيجتمػع فػي ذلػ  التعظػيم القػولي عنػد التكبيػر كمة في رفع اليػدي  الح  و  ●

ر معنػػػى ىػػػذا للاستحضػػػمػػػع  ( اهلل أكبػػػر ): الم صػػػلي  قػػػوؿوال شػػػ  أف والفعلػػػي والتعبػػػد هلل بهمػػػلل 
اآلف واقػػف بػػي  ىػػو مػػ  كػػل شػػي  و  ( اهلل أكبػػر) نيلل كلهػػلل ألف الػػد  ه يجعلػػو ال يتعلػػق بهػػذالتكبيػػر 

 . يدي م  ىو أكبر م  كل شي 
ػػػ ●  بعضػػػهلل إ لػػػى بعػػػض مضػػػمومة األ ػػػللبع اليػػػدي  ممػػػدودتي فة رفػػػع اليػػػدي  : ىػػػي أف تكػػػوف و  

 ( ذنػػي أطػػراؼ األ  )   ذنػػياأل  روع ف ػػ أو  منكبػػيالذو بطونهمػػلل إلػػى القبلػػة إلػػى ح ػػسػػقببًل بم   ويرفعهمػػلل
 .تهملل ألنو ال دليل على ذل  بلمسم  شرع ال ي  و 
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القللعػدة كملل ورد ألف   مرة على وجو ومرة على الوجو اآلخر ستحل رفع اليدي  عند التكبيروي   ●

مػرة ليتحقػق فعػل  اىػذمػرة و  ىػذافعػل ي األفضػل أف تنوعةالعبللدات الواردة على وجوه م  ف العللمة أ
ألف األخػذ بوجػو وتػرؾ اآلخػػر يميػت ىػذا الوجػػو  نةإحيػلل  الس ػػألجػل و  هػػللىو وججميػع نة علػى الس ػ
مل بهذا مرة وبهذا مػرة وألف اإلنسػللف إذا عمػل بهػذا مػرة نة حية إال إذا ع  مك  أف تبقى الس  فبل ي  
 ف نػو يكػوف فػللعبلً  بلؼ ملل إذا اعتػللد الشػي  داإمػللً نة بخ  عند أدا  الس   ذا مرة  للر قلبو حللاراً وبه

 . وكللف فعلو مقصوداً لبلتبللع نتبهللً مرة  للر م  ىذا ىذا مرة و  فعللو كفعل اآللة عللدة لك  لو كللف 
ػػبلؼ أف  ● لل فػػي بقيػػة أمػػلل رفعهمػػنة س ػػ  ػػبلة الجنػػللزة فػػيولػػى رفػػع اليػػدي  فػػي التكبيػػرة األ  ال خ 

أنػو كػللف  مػللراػي اهلل عنهمػر اهلل بػ  ع   مػ  فعػل عبػدثبت لملل جللإز  ولللقوؿ الراجه أنالتكبيرات ف
 ولم ي وجد لو م خلللف م  الصحللبة راي اهلل عنهم .  بلة الجنللزةفي في كل تكبيرة  يديو يرفع

لللل أنو لػم يصػنع فلللغ ملل شدة حر و على اتبللع الس نةمر راي اهلل عنهعبد اهلل ب  ع  ومعلـو ع  
 . لى اهلل عليو وسلم النبي أنو سمع ىذا أو رآه م  اتبللع ف ملل ذل  إال ع  

كػللف العمػل برفػع فرفع اليدي  ولػم يػرت عػ  النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم خبلفػو ىو األ ل ألف و 
 . نةاليدي  ىو الس  

يػو فػي أوؿ تكبيػرة ثػم أف النبي  لى اهلل عليو وسلم كللف إذا  ػلى علػى الجنػللزة رفػع يدوملل ر وي 
  . بل يصه فيو شي ف ال يعود

ومثػػل  ػػبلة الجنػػللزة  ػػبلة العيػػد علػػى القػػوؿ الػػراجه ترفػػع فيهػػلل اليػػدي  عنػػد التكبيػػرات الزواإػػد 
 لع مـو ملل ورد في الرفع .

نفػرد سػوا  كػللف يستوي فيو اإلمللـ والمرمـو والم  في الصبلة عند التكبير استحبللب رفع اليدي   ●
رأة ألف األ ػػل أف مػػلل ثبػػت فػػي حػػق الرجػػللؿ يثبػػت فػػي حػػق النسػػلل  إال مػػلل دؿ الػػدليل رجػػبًل أو امػػ

  .على اختصللص أحدىملل بو
 أو ػػدره  سػػغ والسػػللعد ويجعلهمػػلل علػػىسػػرى والر  منػػى علػػى رهػػر كفػػو الي  ثػػم يضػػع يػػده الي   -11

يػده ذراع منػى علػى يػده الي  يضػع  أوسػرى ويجعلهمػلل علػى  ػدره الي  يػده ذراع منػى ي  يػده اليقبض ب
 .سرى ببل قبض الي  
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واع اليدي  على البط  أو  قللال على أو األيسر جنلال على  يديال واعأو  المرفق قبضأملل 

 ػحيه عػ   حػدي  ولػم يثبػت فيػو  أ ػل لػو لػياف رةرة أو فػوؽ الس ػتحػت الس ػ ذلػ  سػوا  كػللف
 .النبي  لى اهلل عليو وسلم 

مػرة  ي سػتحل أف ي ػؤتي بهػلل علػى جميػع وجوىهػلل ىػذا تنوعػةم   وجػوه علػى الػواردة ن الس ػ أف وتقدـ
 . أ خرىوىذا مرة 

بمػػلل ورد مػػ  األدعيػػة  نفػػرداً أو مرمومػػللً أو م   إمللمػػللً  سػػوا  كػػللفيسػػتفته  ػػبلتو بعػػد ذلػػ  ثػػم  -11
 . فقطولى إال في الركعة األ   االستفتللحىذا ال يكوف و  نةوردت في الس  التي ألذكللر وا

 نة ملل يلي :علل  االستفتللح الواردة في الس  وم   يغ د  
اللهم بللعد بيني وبي  خطلليللي كملل بللعدت بػي  المشػرؽ والمغػرب اللهػم نقنػي مػ  خطلليػللي   ) ●

 ( . م  خطلليللي بلللثلج والملل  والبردنقى الثوب األبيض م  الدنا اللهم اهسلني كملل ي  
 ( .ؾ وال إلو هيرؾ د  بحللن  اللهم وبحمدؾ وتبللرؾ اسم  وتعلللى ج  س  )  ●
شػػػركي  إف ومػػػلل أنػػػلل مػػػ  الم   سػػػلمللً م   وجهػػػت وجهػػػي للػػػذي فطػػػر السػػػمللوات واألرض حنيفػػػللً  ) ●

سػلمي  لم  مػرت وأنػلل مػ  اسكي ومحيللي وممللتي هلل رب العلللمي  ال شري  لػو وبػذل  أ   بلتي ون  
بحللن  وبحمػػػدؾ أنػػػت ربػػػي وأنػػػلل عبػػػدؾ رلمػػػت نفسػػػي اللهػػػم أنػػػت الملػػػ  ال إلػػػو إال أنػػػت س ػػػ

نوب إال أنػػت واىػػدني ألحسػػ  األخػػبلؽ ال ال يغفػػر الػػذ   نػػوبي جميعػػللً واعترفػػت بػػذنبي فػػللهفر لػػي ذ  
يهػدي ألحسػػنهلل إال أنػػت وا ػػرؼ عنػي سػػياهلل ال يصػػرؼ سػػياهلل إال أنػت لبيػػ  وسػػعدي  والخيػػر  

 ( .والمهدي م  ىديت أنلل ب  وإلي  تبللركت وتعللليت أستغفرؾ وأتوب إلي  كلو بيدي  
 ( . بحللف اهلل بكرة وأ يبلً وس   والحمد هلل كثيراً  اهلل أكبر كبيراً )  ●
اللهػػػم رب جبراإيػػػل وميكللإيػػػل وإسػػػرافيل فػػػللطر السػػػمللوات ) :  للـ الليػػػليػػػقفػػػي  ػػػبلة يقػػػوؿ و  ●

عبػػػللدؾ فيمػػػلل كػػػللنوا فيػػػو يختلفػػػوف اىػػػدني لمػػػلل واألرض عػػػلللم الغيػػػل والشػػػهللدة أنػػػت تحكػػػم بػػػي  
 .(  ستقيماختلف فيو م  الحق ب ذن  إن  تهدي م  تشلل  إلى  راط م  

اللهػػم لػػ  الحمػػد أنػػت قػػيم السػػموات واألرض ومػػ   ):  للـ الليػػليػػقفػػي  ػػبلة يقػػوؿ أيضػػللً و  ●
ور السػػموات فػػيه  ولػػ  الحمػػد لػػ  ملػػ  السػػموات واألرض ومػػ  فػػيه  ولػػ  الحمػػد أنػػت ن ػػ

 رض وم  فيه  ول  الحمد أنت مل  السموات واألرض ول  الحمد أنت الحق ووعدؾ واأل
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عليػو وسػلم الحق ولقللؤؾ حق وقول  حق والجنة حق والنللر حق والنبيوف حق ومحمػد  ػلى اهلل 

 حػػق والسػػللعة حػػق اللهػػم لػػ  أسػػلمت وبػػ  آمنػػت وعليػػ  توكلػػت وإليػػ  أنبػػت وبػػ  خلل ػػمت
قػػدـ وأنػػت وإليػػ  حللكمػػت فػػللهفر لػػي مػػلل قػػدمت ومػػلل أخػػرت ومػػلل أسػػررت ومػػلل أعلنػػت أنػػت الم  

 .( : ال إلو هيرؾ  ؤخر ال إلو إال أنت أوالم  
أنػو مػلل بقػي إال قػدر قػرا ة الفللتحػة  كػوع فػي السػرية وىػو يعلػماإلمػللـ قبػل الر   إذا أدرؾ المػرمـو ●

 . قرا ة الفللتحةاستفته ال يستطيع إكمللؿ  ألنو لووال يستفته  بللشرةيقرأ الفللتحة م  ف نو 
عػػلل  االسػػتفتللح وىػػو يعلػػم أنػػو إف شػػرع فػػي د  كػػوع فػػي السػػرية إذا أدرؾ المػػرمـو اإلمػػللـ قبػػل الر   ●

شػػػرع بقػػػرا ة بيػػػرة اإلحػػػراـ ويسػػػتفته وي  كبػػػر تكيػػػتمك  مػػػ  قػػػرا ة الفللتحػػػة ف نػػػو ي   ركػػػع اإلمػػػللـ وال
كوع فعل ف ف لم يتمك  ف نهلل تسقط عنو مػلل لػم الفللتحة ثم إف تمك  م  إتمللمهلل قبل أف يفوتو الر  

يكػوف قػد أتػى بلللصػبلة علػى ترتيبهػلل المشػروع حسػبملل  يتمك  منو ألنو مسبوؽ فػي القيػللـ وحيناػذ  
 . مر بوأ  
 ينصػتو  كبػ ػرْ بػل ي   تفتهيسػفػبل فػي الجهريػة  يقػرأ مػللـاإل  فػي الصػبلة وكػللف  المػرمـو دخػل إذا ●

 . محلو ووجل عليو االستمللع لقرا ة اإلمللـفللت  علل  االستفتللحد   ألف تللبعوي  و  إلمللمو
عػلل  االسػتفتللح فوجػد اإلمػللـ قػد بػدأ فػي قػرا ة الفللتحػة ف نػو يقطػع إذا شرع المرمـو في د  وكذل  

   لقرا ة اإلمللـ . اإلنصللت وىوستفتللح ترؾ الواجل االعلل  بد  لو اشتغل ألنو علل  االستفتللح د  
إذا تعػػللرض الواجػػل فػػي حلللػػة و  واجػػللقػػرا ة اإلمػػللـ واالنصػػللت  م سػػتحلد عػػلل  االسػػتفتللح ألف و 

 الواجل . مع الم ستحل ق دـ
جمػػػع بػػػي  أنػػػواع ال يأي  وال يجمػػػع بينهػػػللصػػػلي بػػػي  ىػػػذه االسػػػتفتللحللت لم  اأف ينػػػوع  الس ػػػنة ●

إحيػلل  وفػي ىػذا ن  كلهلل يستفته بهذا مرة وبهذا مرة ليرتي بلللس  وإنملل  احدةفي  بلة و  االستفتللح
 .  للر عللدة لو عينللً م   أحضر للقلل ألف اإلنسللف إذا التـز شياللً نة و للس  

 .نة بلللس  ويكوف بذل  عللمبًل قتصر على أحد ىذه االستفتللحللت ويجوز لو أف ي
 فػبل بلة الجنػللزة ألنهػلل مبنيػة علػى التخفيػفالقوؿ الراجه أف د علل  االستفتللح ال ي شرع في   ●
نو لم يرد ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم أنو كػللف يسػتفته فػي وأل تشهد وال جودس   وال فيهلل كوعر  

 .  بلة الجنللزة
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 . راً س   االستعللذة كوفستعيذ بللهلل م  الشيطللف الرجيم وتيثم  -12
قبػل أف يتعػوذ بػللهلل مػ  الشػيطللف الػرجيم علػى القػوؿ الػراجه عػلل  االسػتفتللح بعػد د   للم صػليس  ي  

فػػي عػػدـ التفريػػق بػػي  الصػػبلة وهيرىػػلل فػػي اسػػتحبللب االسػػتعللذة رآف مػػلل ورد فػػي الق ػػمػػـو لع   القػػرا ة
 في ذل  .الواردة ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم  نةللس  قبل القرا ة و 

راً الس  و   . سوا  كللنت الصبلة سرية أـ جهريةنة أف تكوف االستعللذة س 
أعوذ بػللهلل السػميع العلػيم ( أو )  أعوذ بللهلل م  الشيطللف الرجيم) :  فة االستعللذة أف يقوؿ   و  ●

لشػػػيطللف الػػػرجيم مػػػ  ىمػػػزه ونفخػػػو أعػػػوذ بػػػللهلل السػػػميع العلػػػيم مػػػ  اأو )  ( مػػػ  الشػػػيطللف الػػػرجيم
 .السحر :  ( نفثو : الك ْبر و ) ( نفخو نوف و ): الج   ( ى ْمزه ومعنى )(  ونفثو
  . بحللنو وتعلللى ىو المبلذ: االلتجلل  واالعتصللـ بللهلل تعلللى ألنو س   ومعنى االستعللذة ●
فسػد ريػد أف ي  لػذي ي  : ألوذ وألتجع وأعتصم بػ  يػلل اهلل مػ  شػر ىػذا الشػيطللف العػدو اللػدود ا أي
 .عبللدتي  علي  
الم سػلم الشػيطللف عػ  قلػل  فػي دفػع االلتجػلل  واالعتصػللـ بػللهلل تعػلللىىػي :  وفللإدة االسػتعللذة ●

 . رآف وتفهم معللنيو واالنتفللع بووىو يتلو كتللب اهلل حتى يحصل لو بذل  تدبر الق  
كمػػللؿ التوحيػػد وأف الػػذي   وىػػيعظيمػػة ضػػم  فللإػػدة تت الشػػيطللف الػػرجيم بػػللهلل مػػ االسػػتعللذة وىػػذه 

كم فػ ذا نفػرد بػلللح  يستعيذ بو العللإذ ويهػرب منػو إنمػلل ىػو فعػل اهلل ومشػياتو وقػدره فهػو وحػده الم  
يد دفعو عنو فصػللر ريد بو ملل يسوؤه وىو الذي ير  لم يعذه منو إال ىو فهو الذي ي   أراد بعبده سو اً 

   . بو منو ستعللذاً بحللنو م  س  
 حراـاإل تكبيرة تلي لكللنت للصبلة كللنت لو إذ للصبلة وليست قرا ةللمشروعية  االستعللذةو  ●
 .  لى اهلل عليو وسلم أنو يستعيذ قبل القرا ةالنبي ولذا كللف م  ىدي  حراـاإل تكبيرة قبل أو
أملل بللقي الركعللت فيبػدؤىلل بقػرا ة على القوؿ الراجه  ولى فقطاالستعللذة تكوف في الركعة األ  و  ●

لػم يثبػت أف النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم كػللف يسػتعيذ بػللهلل فػي  ألنػو وف استعللذة بللشرة دالفللتحة م  
ألف القػػرا ة فػػي و ولػػى مػػ  الصػػبلة فػػي الركعػػة األ  تكػػوف أف ىػػذه االسػػتعللذة بػػل الثللبػػت كػػل ركعػػة 

 . نفردةالصبلة قرا ة واحدة ليا لكل ركعة قرا ة م  
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 . فيقوؿ : ) بسم اهلل الرحم  الرحيم ( االستعللذة بعد راً س  ي سم اهلل  ثم -13
 .  بحللنوالبركة بلللبدا ة بللسمو س   لتمسللً بللهلل م   ستعينللً : أبتدئ عملي م   ( أي بسم اهلل معنى )و 

 سػػػم اهلل أكتػػػلبسػػػم اهلل أقػػػرأ والبسػػػملة قبػػػل الكتللبػػػة تعنػػػي : ب فلللبسػػػملة قبػػػل القػػػرا ة تعنػػػي :
بسػػػم اهلل أذبػػػه تعنػػػي  :الػػػذبه بسػػػم اهلل أتواػػػر والبسػػػملة قبػػػل  :الواػػػو  تعنػػػي والبسػػػملة قبػػػل 
  . سم اهلل آكل ونحو ذل ب : األكل تعني والبسملة قبل

قسػمت  ف الصػبلة ألنػو ورد فػي الحػدي  أ القوؿ الراجه أف البسملة ليست آيػة مػ  الفللتحػة ●
نصػػػفي  وذكػػػر الفللتحػػػة بلللحمػػػد ولػػػم يػػػذكر التسػػػمية فػػػدؿ علػػػى أف التسػػػمية  هوبػػػي  عبػػػد اهلل بػػػي 

 .ليست آية 
ورة مػع كػل س ػأنزلهػلل اهلل رآف مػ  الق ػسػتقلة ولكنهػلل آيػة م  ور الس  أواإل م  كذل  ليست البسملة و 

 . ورة جديدةف التي بعدىلل س  ورة التي قبلهلل انتهت وأأف الس  على عبلمة أي ور بي  الس  للفصل 
ورة الفللتحػػة ال تبطػػل  ػػبلتو سػػوا  تركهػػلل عمػػداً أو مػػ  تػػرؾ البسػػملة فػػي س ػػ: فبنػػللً  علػػى ذلػػ  و 

 جهبًل أو نسيللنللً ألنهلل ليست آية منهلل .
أنػػو   النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلملػػم يثبػػت عػػ   والػػراجه أنػػالقػػوؿ الجهػػر بلللبسػػملة فػػي الصػػبلة  ●

ولػو كػللف النبػي  ذلػ يػدؿ علػى مشػروعية   ػحيه  ػريه يوجػد حػدي  الو  كللف يجهر بهلل داإمػللً 
 راي اهلل عنهم .الصحللبة نقل ذل  ل  لى اهلل عليو وسلم يجهر بهلل داإمللً 

ذل  ع  النبي  لى اهلل عليػو وسػلم تػدؿ علػى أنػو كػللف يقرؤىػلل التي وردت في األحللدي  لك  و 
 . ال جهراً  راً س  

 . ميت بذل  ألف اهلل استفته بهلل كتللبوس  و  ( الفللتحةورة س  ) ثم يقرأ  -14
فػػي جميػػع الصػػلوات السػػرية والجهريػػة كػػ  مػػ  أركػػللف الصػػبلة ر  فػػي حػػق اإلمػػللـ والم نفػػرد  وقرا تهػػلل

 . نللفلةسوا  كللنت فريضة أو 
 مـو الصلوات .  وم  جملة ذل   بلة الجنللزة ألنهلل  بلة فتدخل في ع  

هر كػػلللظ  فقػػط  الركعػػللت السػػرية الفللتحػػة فػػي  المػػرمـو يجػػل عليػػو أف يقػػرأوالقػػوؿ الػػراجه أف  ●
 .المغرب م  ثلللثة الوالعصر واألخيرتي  م  العشلل  و 
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فػػػي حقػػػو اإلنصػػػللت  ويجػػػل تهػػػللأمػػػلل فػػػي الركعػػػللت التػػػي يجهػػػر فيهػػػلل اإلمػػػللـ فػػػبل يجػػػل عليػػػو قرا 

 .واالستمللع إلى قرا ة اإلمللـ 
 تهػػلليجػػل عليػػو قرا  فحيناػػذ  قػػرا ة اإلمػػللـ لبػ ْعػػد المكػػللف أو لص ػػم م  ولكػػ  فػػي حلللػػة عػػدـ سػػمللعو ل

 بللأل ل . عمبلً 
كقرا تػو  ػلى منهػلل  يقف علػى رأس كػل آيػة أي قطعهلل آية آية ي  و رتلة م  الفللتحة  أف يقرأوالس نة  ●

ثػم يقػف ثػم (  الحمػد هلل رب العػلللمي ) :  يقػوؿ آية آيػة للقطع قرا تهي  حي  كللف  لماهلل عليو وس
وىكػذا إلػى آخػر  ثػم يقػف(  ي مللل  يػـو الػد  : )  : ثم يقوؿ ثم يقف(  الرحم  الرحيم)  : يقوؿ
 . ؤوس اآلي وال يصلهلل بملل بعدىللورة يقف على ر  الس  

 وال فرؽ في ذل  بي  الركعللت الجهرية والسرية .
قطعونهػلل آيػة وم  الخطر أف بعض األإمة يقرأوف س ورة الفللتحػة فػي الركعػللت الجهريػة بتمهػل وي   ●

 ل الحػللؿ بلللمػرمـو أنػو ال قطعونهلل حتى و أية ولك  في الركعللت السرية ي سرعوف في قرأتهلل وال ي  
 رعتو .يتمك  م  قرأتهلل خلف اإلمللـ بسبل س  

رتبػة بييللتهػلل م   ورة الفللتحة قػرا ة  ػحيحةعلم قرا ة س  أف يت يجل وجوبلًل عينيلًل على كل م صليو  ●
 .حيل المعنى ي   ح  فيهلل لحنللً روفهلل وحركللتهلل دوف اإلخبلؿ بشي  منهلل أو الل  وكلمللتهلل وح  

كعللدـ الملل  يجل عليػو  وملل ال يتم الواجل إال بو فهو واجلك  م  أركللف الصبلة ر  قرا تهلل ألف 
 .بللع إف كللف ي   سل بوطلبو وشراؤه للواو  أو الغ  

ف ذا كللف الم صلي ال ي حس  قرا ة الفللتحة قرا ة  حيحة وي خطع فيهػلل وجػل عليػو تعلػم قرا تهػلل 
 علمػو إذا اقتضػى الحػللؿ ذلػ إلػى مػ  ي   جػرةأ  دفع ولػو بػاألخطلل   هىذملل ي خطع فيو م  إ بلح و 

ال تصػه سػوا  كػللف مػع إمكللنػو وق درتػو علػى ذلػ  فػ ف  ػبلتو  تهللقرا ر وتهللوف في تعلم ص  ف ف ق  
 إمللمللً أو مرمومللً أو م نفرداً .

ذر كحػدي  عهػد بللإلسػبلـ وحػل عليػو وقػت الصػبلة أو الكبيػر العػللجز عػ  قػرا ة الفللتحػة لع ػو  ●
قػرأ هيرىػلل ممػلل تيس ػر فيينتقل إلػى البػدؿ  رآفـ الذي ال يقرأ وال يستطيع أف يرخذ شياللً م  الق  ر  اله  

بحللف اهلل س ػػ : ) رآف قػػللؿالق ػػمػػ  فػػ ف لػػم يكػػ  عنػػده شػػي  منػػو إف كػػللف يحفػػب شػػياللً رآف مػػ  الق ػػ
 . ( وة إال بللهللوالحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حوؿ وال ق  
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يتم  بلتو وبهذا يكوف قد قػللـ و كر وقف بقدر قرا ة الفللتحة الذ  ىذا ياللً م  حس  شي  كللف ال ف ف  

 .بملل أوجل اهلل تعلللى عليو 
فػػ ف  ػػبلتو ال تصػػه غي ػػر معنػػى اآليػػللت ي   خطػػرً وأخطػػر فيهػػلل  فػػي الصػػبلة مػػ  قػػرأ س ػػورة الفللتحػػة ●

 سوا  كللف إمللمللً أو مرمومللً أو م نفرداً .
مثػل إبػداؿ ) الػذاؿ ( آخر أو ي بدؿ حرفللً بحرؼ ( للؾ إي  ) في  ترؾ التشديدأو يف ي سقط حرفلًل رك

فػي تشػكيل الكلمػللت أو ي خطع  ( ستقي الصراط الم   )أو يقوؿ (  ال ذ ي    )في كلمة  إلى ) زاي (
 . (إي للؾ   )أو كسر كللؼ  (أ نْػع ْمت   )غي ر المعنى مثل ام تلل  ي   رً خط
إحػػػداىملل :  قرا تػػػللف ( فيهػػػلل اْىػػػد ن لل الص ػػػر اط  اْلم ْسػػػت ق يم   ( فػػػي قولػػػو تعػػػلللى )الص ػػػر اط   كلمػػػة )  ●

  ( .الص ر اط   ):  بلللصللد الخلللصةواأل خرى  ( اط  ر  الس  ) :  بلللسي 
  في ىذه الكلمة .  السي  والصللد يتنللوبللفأي أف 

ػػػر ا *اْىػػػد ن لل الص ػػػر اط  اْلم ْسػػػػت ق يم  ) :  قػػػرأكلتللىمػػػلل قػػػرا ة سػػػبعية يجػػػػوز أف ت  ف ط  ال ػػػذ ي   أ نْػع ْمػػػػت    
 ( . ال ذ ي   أ نْػع ْمت  ع ل ْيه مْ  اط  ر  س   *اْلم ْست ق يم   اط  ر  اْىد ن لل الس   : ) قرأت  أو  ( ع ل ْيه مْ 

 لو قػرأ نوبشرط أف ال يكوف أمللـ العللمة أللك   والقرا ة السبعية ينبغي لئلنسللف أف يقرأ بهلل أحيللنللً 
فػػػي مػػػلل يقرأونػػػو فػػػي  ألنكػػػروا ذلػػػ  وشوشػػػت علػػػيهم القػػػرا ة ىػػػذه ال يعرفػػػوف بهػػػلل فػػػي ع مػػػـو مػػػ 

 . مصللحفهم
لتقػػػللرب معفػػػو عنػػػو علػػػى القػػػوؿ الػػػراجه وذلػػػ  (  الض ػػػللل ي    فػػػي كلمػػػة )إبػػػداؿ الضػػػللد رػػػلل   ●

فػ ف العػللمي ال  وال سػيملل إذا كػللف عللميػللً  بينهمػلل التفريػق و ػعوبة المخرجي  مخرجي الضللد والظػلل 
فقػد أبػدؿ الضػللد  ( للل ي   ظ ػوب  ع ل ػْيه ْم و ال  الظ ػه ْيػر  اْلم غْ  )فػ ذا قػللؿ  فرؽ بػي  الضػللد والظػلل يكللد ي  

 .سر الفرؽ وجعلهلل رلل  فهذا يعفى عنو لمشقة التحرز منو وع  
ونػو مػ  كػللف مثلػو أو د  لحيػل المعنػى إال ي   يلحػ  فػي الفللتحػة لحنػللً إمللـ  ال تصه الصبلة خلف ●

 . في قرا ة الفللتحة
سػلم أف يتسػللىل فػي قػرا ة لك  ال ينبغي للم     ور فتصه معو الصبلةرىلل م  الس  وأملل اللح  في هي

رآف بللإلتقػللف مػلل أمكػ  ذلػ  علػى الوجػو الصػحيه ولكػ   ػبلتو رآف بػل يجػل عليػو قػرا ة الق ػالق  
   .   حيحة و بلة م  خلفو  حيحة إذا لح  في هير الفللتحة
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 يصل إلى القيللـ م  الركعة التللليةذل  قبل أف ذكر و  الفللتحةقرا ة م  نسي القوؿ الراجه أف  ●

 .وجل عليو أف يرجع إليهلل أي إلى القيللـ ليقرأىلل 
 .لللا بي  السجدتي  ىو جوتذكر ذل  و  ولىاأل  نسي قرا ة الفللتحة م  الركعة كم  

ألنهلل  ولىاأل  و ل إلى القيللـ م  الركعة التلللية قللمت الركعة التلللية مقللـ الركعة ولك  في حلللة إذا 
 .   مقللمهلل تقـوتكوف الركعة الثللنية بداًل عنهلل و فلعدـ قرا ة الفللتحة فيهلل  أ بحت الهية

 .في الركعة الثللنية ولى ولم يذكر إال وىو قللإم نسي الفللتحة م  الركعة األ  كم  
جود السػهو ويكػوف بعػد السػبلـ مػ  أجػل الزيػللدة التػي حصػلت كلتلل الحلللتي  يجل عليػو س ػ  فيو 
 . لو
عػللد إلػى ف ف كللف الفصل قريبللً  م  الصبلة موم  نسي قرا ة الفللتحة ثم ذكر ذل  بعد أف سل   ●

 يللنلًل ويسجد للسهو بعد السبلـ .التي لم ت قرأ فيهلل الفللتحة نسالركعة بداًل م  الصبلة وأتى بركعة 
تركػو للفللتحػة قبػل أف يػذكر يتعلق بلللػدنيلل أو انتقض واوإو أو تكلم بكبلـ إف طللؿ الفصل ولك  

 . م  جديد لزمو استانللؼ الصبلة
 تللبع إمللمو في ىذه الركعة التي نسيهلل اإلمللـ ؟وىل يجل على المرمـو أف ي  

 .  م مع إمللموسل  جلا للتشهد وينتظر حتى ي  تللبعو في ىذه الركعة لك  يال ي  الجواب : 
 كم لو نسيهلل المرمـو دوف اإلمللـ ؟وملل الح  

 . يرتي بعد سبلـ إمللمو بركعة أنو القوؿ الراجه الجواب : 
 تسقط قرا ة الفللتحة في الصبلة في الحللالت التلللية : ●
كوعهػلل عػة التػي أدرؾ ر  فػي ىػذه الركالفللتحػة واإلمللـ راكع ف نهلل تسقط عنػو المسبوؽ جلل   إذا -1

درؾ المحػػل سػػقط مػػلل يجػػل فيػػو درؾ القيػػللـ الػػذي ىػػو محػػل قػػرا ة الفللتحػػة فلمػػلل لػػم ي ػػلػػم ي ػػألنػػو 
بػػدليل أف األقطػػع الػػذي تقطػػع يػػده ال يجػػل عليػػو أف يغسػػل العضػػد بػػدؿ الػػذراع بػػل يسػػقط عنػػو 

درؾ القيػللـ ي ػ الفرض لفوات محلو كذل  تسقط قرا ة الفللتحة على م  أدرؾ اإلمللـ راكعللً ألنو لػم
  .تللبعة اإلمللـالذي ىو محل قرا ة الفللتحة وإنملل سقط عنو القيللـ ىنلل م  أجل م  
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كع قبل ر اإلمللـ لك  ته وقرأ الفللتحة و كبر واستفف حللؿ قيللمو اإلمللـأدرؾ و صلي الم  جلل   إذا -2

فسقط عنو مػلل لػم  يركع مع اإلمللـ ولو فللتو بعض الفللتحة ألنو كللف مسبوقللً حيناذ  انتهللإو منهلل ف نو 
 .كوع اإلمللـ يتمك  م  إدراكو قبل ر  

مػػع اإلمػللـ فػػي أوؿ الصػػبلة وعػرؼ مػػ  اإلمػػللـ أنػو ال يتػػرنى فػػي المػػرمـو إذا دخػل فػػي حلللػػة ولكػ  
تللبعػة اإلمػللـ إال بػللإلخبلؿ برركػللف الصػبلة ففػي ىػذه الحػللؿ يجػل عليػو أف مكنػو م  نو ال ي   بلتو وأ

تعػػذرة إال بتػػرؾ األركػػللف وتػػرؾ األركػػللف تللبعػػة ىنػػلل م  كمػػل الصػػبلة وحػػده ألف الم  فػػللرؽ اإلمػػللـ وأف ي  ي  
 . بطل للصبلةم  
ػلع  العللجز ع  قرا تهلل  -3 ي ال يقػرأ وال يسػتطيع ـ الػذر  ذر كحػدي  عهػد بللإلسػبلـ أو الكبيػر اله 

 . عليو وقت الصبلة اللؽرآف و أف يرخذ شياللً م  الق  
قػػرا ة اإلمػػللـ ( عنػػد سػػمللع  اسػػتعنلل بػػللهللومػػ  أخطػػلل  بعػػض المػػرمومي  قػػوؿ ) اسػػتعنت بػػللهلل أو  ●
والواجػػػل فػػػي حقػػػو ىػػػو اإلنصػػػللت واالسػػػتمللع لقػػػرا ة  ال أ ػػػل لػػػو( ألف ىػػػذا  و إ ي ػػػللؾ  ن ْسػػػت ع ي    )

 . اإلمللـ
ػػ )قػػوؿ سػػتحل ي   ( الفللتحػػةورة س ػػ) مػػ  قػػرا ة عػػد االنتهػػلل  ب -15 المػػيم ولػػيا  بتخفيػػف ( ي آم 

 . بتشديدىلل
ػػػر بهػػػلل سػػػتحل أف وي   فػػػي الصػػػبلة السػػػرية ويجهػػػر بهػػػلل الجميػػػع فػػػي نفػػػرد اإلمػػػللـ والمػػػرمـو والم  ي س 

كػػللف و  ألف النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم كػػللف يجهػػر بػػيمي  حتػػى يمػػد بهػػلل  ػػوتوالصػػبلة الجهريػػة 
صػػػحللبة راػػػي اهلل عػػػنهم يجهػػػروف بػػػذل  خلػػػف النبػػػي  ػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم حتػػػى يػػػرتج بهػػػم ال

 .المسجد 
يػرى أف اإلسػرار و  يقػـو الليػل مػثبلً كمػ   ( آمػي ػػػ ) ر بأس ػ فػي الصػبلة بقرا تور نفرد إف أس  الم   ●

ومػلل  مػللً الجهػر لكػوف مػ  حولػو نيلل يمنعػو مػ  أفضل لو وأخشع وأبعد عػ  الريػلل  أو أف ىنػللؾ مللنعػللً 
 . سر بلللترمي  وال يجهر بور بلللقرا ة ف نو ي  أشبو ذل  ف ذا أس  

 .ر كلللظهر والعصر ال يجهر بيمي  ف النبي  لى اهلل عليو وسلم كللف في  بلة الس  أل
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قوة يقظتػو وطػرد ضور قلبو و يرى أف ح  و  يقـو الليل مثبلً كم   ( آمي ػػ ) بجهر بلللقرا ة جهر  وإف

 .سلم النبي  لى اهلل عليو و لثبوت ذل  ع  فيجهر  النـو عنو بلللجهر
 .استجل اللهم :  للىللمعنو علل  د  الم  الفللتحة وإنملل ىي ترمي  على  تليس ( ي آم   )كلمة  ●
( بػػل  آمػػي  : ) بكلمػػة ( و ال  الض ػػللل ي    )  ػػل كلمػػةعػػدـ و ( الفللتحػػة ورة ) س ػػرا ة ينبغػػي عنػػد قػػ ●

 .  ؤم  يقف عند نهللية اآلية ثم ي  
مػػد ( الػػذي فػػي آخػػر الكلمػػة ي   مػػي  : ) أف المقطػػع ( آمػػي ) طػػق كلمػػة ن   القػػوؿ الػػراجه فػػي ●

قصػػر حػػركتي  لمػػة في  ( الػػذي فػػي أوؿ الك آـ : ) حسػػل مػػد اإلمػػللـ لخػػواتيم اآليػػللت أمػػلل المقطػػع
 .ع  الحد كملل يفعل أكثر النللس  زاإداً  مد مداً فقط وال ي  

  .معو ليكوف الترمي  في اإلمللـ ش ر ع إذا ) ي آم  (  المرمـو يقوؿنة أف الس   ●
إال وقػػػد قػػػللؿ  ( و ال  الض ػػػللل ي    )بل يكػػػللد يصػػػل اإلمػػػللـ النػػػوف مػػػ  فػػػ يتعجػػػل المػػػرمومي بعػػػض  ●
ألف اإلمػللـ لػم يصػل إلػى الحػد الػذي  سػللبقة اإلمػللـنة وىػذا نػوع مػ  م  س ػبلؼ الوىذا خ   ( آمي ) 
 .(  و ال  الض للل ي   )  ؤم  عليو وىو فراهو م  قولوي  

 ( ورة الفللتحػةس ػ) للفصل بي  القػرا ة الواجبػة وىػي يسكت ) سكتة يسيرة ( بعد ذل  ثم  -16
ورة ربمػلل ال يكػوف قػد أعػد س ػأو الػنفا  ليتػراد إليػوسػتحبة وىػي القػرا ة بعػدىلل وأيضػلًل والقرا ة الم  

 .بعدىلل  يقرأ بهلل بعد الفللتحة فيترمل مللذا يقرأ
الفللتحػة ورة س ػة يتمك  المرمـو م  قرا  شرع لئلمللـ أف يسكت سكتة طويلة م  أجل أفوال ي   ●

كوت اإلمػللـ حتػى يقػرأ س ػ مشػروعيةيػدؿ علػى الػذي صػريه الصػحيه ال عػدـ وجػود الػدليلخلفو ل
 . فللتحة في الصبلة الجهريةالمرمـو ال

لسرؿ عنو الصحللبة راػي اهلل عنػو كمػلل  كوتللً طويبلً س   ولو كللف النبي  لى اهلل عليو وسلم يسكت
 يقوؿ ؟  ذاع  سكوتو فيملل بي  التكبير والقرا ة مللسرلوا 

ورة كوت بمقػػػدار أف يقػػػرأ المػػػرمـو س ػػػالس ػػػو وليسػػػت طويلػػػة  سػػػكتة يسػػػيرةىػػػذه ال فلللصػػػحيه أف
 .كوت طويل س   ونة ألنالبدعة أقرب منو إلى الس   الفللتحة إلى
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اآليػللت مػ  أو بعػض كللملػة ورة  فيقػرأ س ػ رآفملل تيسػر مػ  الق ػيقرأ ي ستحل أف ذل  ثم بعد  -17
ثػبلث والثللنيػة مػ  كػل  ػبلة ذات  ولػىاأل  فػي الركعػة و كوعي   بلة ذات ر  كل  في  ورة وذلالس  

  فريضة أو نللفلة سرية أو جهرية .سوا  كللنت ركعللت أو أربع 
قسػمهلل فػي ورة كللملة في أهلل أحوالػو وتػللرة ي  يقرأ س  الثللبت عنو  لى اهلل عليو وسلم أنو كللف  ●

 . ورتي  أو أكثريجمع في الركعة الواحدة س   ثللنية وأحيللنللً عيدىلل كلهلل في الركعة الركعتي  وتللرة ي  
ػ ي بسػمل أف لو  ي س أولهلل م  ورةس   الفللتحة بعد صليالم   قرأ إذا ● ورة إف قػرأ مػ  أثنػلل  الس ػو  راً س 

 . ور ال في الصبلة وال خللرجهللقرأ في أواسط الس  البسملة ال ت  ألف  بسملف نو ال ي  
ولػى علػى الثللنيػة وثبػت أف الثللنيػة تكػوف يو وسلم إطلللة الركعػة األ  الثللبت م  ىديو  لى اهلل عل ●

تسػػللويتللف فػػي وليػػي  وأنهمػػلل م  إطلللػػة األ   ولػػى فػػي بعػػض الصػػلوات وثبػػت أيضػػللً علػػى النصػػف مػػ  األ  
 .القرا ة 
علػى  وىػي في الصلواتقرا تو   لى اهلل عليو وسلمع  النبي ملل ثبت الم صلي نة أف يقرأ الس   ●

 النحو التلللي :
 : صالة الفجر:  أواًل

فػي الفجػر يقػرأ أنػو كػللف  ػلى اهلل عليػو وسػلم فثبت عنو س  تطويل القرا ة في  بلة الفجر ي   ●
وذلػػ  لفضػػلهلل مػػ  السػػتي  إلػػى مللإػػة آيػػة  لفص ػػور الطويلػػة فػػي الم  ل يعنػػي الس ػػفص ػػواؿ الم  ط ػػمػػ  

 . شوعللً وأكمل خ   اً ضور أكمل ح  يكوف فيهلل القلل وألف  وشرفهلل وعظيم النفع والخير فيهلل
مي س ػػػو ور القصػػػيرة التػػػي كثػػػر الفصػػػل بينهػػػلل بلللبسػػػملة طلػػػق علػػػى الس ػػػىػػػو لفػػػب ي  : ل فص ػػػالم  و  ●
  . لكثرة فوا لو فصبلً م  
   ( النللس) ورة وينتهي بس   ) ؽ (ورة يبدأ م  س  على القوؿ الراجه : ) ل فص  الم  و 

 . للرصواؿ ومنو وسط ومنو ق  ثبلثة أقسللـ : منو ط  وينقسم إلى 
 . ) النبر ( ورة س  بوتنتهي  ( ؽ) ورة : تبدأ م  أوؿ س   لفص  واؿ الم  ط  و 
 . (  حىالض  ) ورة وتنتهي بس   ) النبر (ورة : تبدأ م  س   لفص  الم   طللوسوأ
 .(  النللس ) ورةس  بوتنتهي  ( حىالض  ) ورة : تبدأ م  س   لفص  صللر الم  ق  و 
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 ( ؽ) ورة و ػبلىلل بس ػ( الواقعػة ػ ) بػالفجػر  ػبلة قػرأ فػي أنػو  ػلى اهلل عليػو وسػلم  ثبت عنو ●

ػ و ػػبلىلل بػػػ ( يػػا) و ػػبلىلل بػػػ  ( ـوالػػر  ػ ) فػػي حجػػة الػػوداع و ػػبلىلل بػػ ( ورالط ػػ) ورة س ػػوقػػرأ مػػ  
وسػى وىػللروف أخذتػو حتػى إذا جػلل  ذكػر م   ( ؤمنػوفالم  ) ورة س ػو لى مرة فللسػتفته  ( تالصللفلل) 

و ػػػػػبلىلل مػػػػػرة فػػػػػي السػػػػػفر فقػػػػػرأ  ( التكػػػػػوير) ورة بس ػػػػػ لفص ػػػػػالم  صػػػػػللر سػػػػػعلة فركػػػػػع و ػػػػػبلىلل بق  
 . ( عوذتي الم  ) 

ذل  جػللإز ألف  ي  أفب  لي  ال نسيللنلًل مة لؤل   كررىلل تشريعللً في الركعتي    ( الزلزلة) ورة و بلىلل مرة بس  
 .و عليو ب  لن   التشريع وأنو لو كللف نللسيللً   لى اهلل عليو وسلماأل ل في فعل الرسوؿ 

فػػي الركعػػة  ( السػػجدة) ورة معػػة بس ػػيػػـو الج  فجػػر  ػػبلة فػػي يقػػرأ  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وكػػللف  ●
 .في الركعة الثللنية  ( اإلنسللف) ورة ولى وس  األ  

 : هرصالة الُظ:  ثاىيًا

فيػػذىل الظهػػر  ػػبلة قػػللـ قػػد كللنػػت ت  ف للً ل هػػلل أحيللنػػكػػللف ي طو  أنػػو    ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وثبػػت عنػػ ●
ثم يرتي أىلو فيتوار ثم يرجع إلػى المسػجد ورسػوؿ اهلل  ػلى  الذاىل إلى البقيع فيقضي حللجتو

 .  ولىاأل  اهلل عليو وسلم في الركعة 
فػػي الػػركعتي  األوليػػي   ( السػػجدة ) س ػػورةبقػػدر قػػرا ة   ػػلى اهلل عليػػو وسػػلميقػػرأ كػػللف لل  وأحيللنػػ ●

 .وفي الركعتي  األخريي  قدر النصف م  ذل  
يقرأ في الركعتي  األوليي  بقدر ثبلثي  آيػة فػي كػل ركعػة والػركعتي  األخػريي  بقػدر كللف وأحيللنلًل   ●

  . خما عشرة آية في كل ركعة
وقػرأ  ( روجالب ػ) ورة س  بػػأ فقػر  لفص ػالم  أوسػللط  أنو قرأ فيهلل م   لى اهلل عليو وسلم وثبت عنو ●
 . ورونحوىلل م  الس   ( األعلى) س ورة بػوقرأ  ( الليل) س ورة بػوقرأ  ( الطللرؽ) س ورة بػ

 : صالة العصر : ثالثًا

ولى ملل ال يطيل في الثللنية وكللف يقرأ في كل منهملل قدر طيل في األ  كللف  لى اهلل عليو وسلم ي   ●
ور التػي قػرأ بهػلل علػى النصػف مػ  ذلػ  وقػرأ فيهمػلل بلللس ػ خما عشرة آية وكللف يجعل األخيػرتي 

 . هرفي الظ  
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 : صالة املغرب:  رابعًا

 ورةس  فيهػػلل بػػػأنػػو قػػرأ  فثبػػت عنػػو لفص ػػالم  صػػللر كػػللف  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يقػػرأ فػػي المغػػرب بق   ●
وقػرأ  ( خللفالػد  ) ورة س  قرأ بهلل في آخر  بلة  بلىلل وقرأ ب ( رسبلتالم  )  ورةس  وقرأ بػ( ور الط  ) 

 ورةس  فػػي الػػركعتي  وقػػرأ بػػػ ( األنفػػللؿ)  ورةس  فرقهػػلل فػػي الػػركعتي  وقػػرأ بػػػ ( األعػػراؼ)  ورةس  فيهػػلل بػػػ
 . ( التي ) 

 : صالة العشاء:  خامسًا

 ورةس  فيهػلل بػػأنػو قػرأ  فثبػت عنػو لفص ػالم  وليي  م  وسط  لى اهلل عليو وسلم يقرأ في األ   كللف ●
 . ( التي )  ورةس  وقرأ في سفر بػ ( االنشقللؽ) ورة س  ور وقرأ بػوأشبللىهلل م  الس   ( الشما) 

 : نعةصالة اجُل : سادسًا

 ورةولػى وس ػفػي الركعػة األ   ( عػةمالج  ة ) ور معة بس  كللف  لى اهلل عليو وسلم يقرأ في  بلة الج   ●
فػػي  ( الغللشػػية)  ورةولػػى وس ػػفػػي الركعػػة األ   ة ) األعلػػى (ور فػػي الركعػػة الثللنيػػة أو بس ػػ ( نػػللفقوفالم  ) 

 .في الركعة الثللنية  ( الغللشية) ورة ولى وس  في الركعة األ   ( معةالج  )  ةور الركعة الثللنية أو بس  
 : صالة العيديً:  سابعًا

ورة ولػى وس ػفػي الركعػة األ  ( األعلػى ) ورة بس ػ  بلة العيدي  يقرأ فيعليو وسلم  كللف  لى اهلل ●
فػػي  ( القمػػر) ورة ولػػى وس ػػفػػي األ   ( ؽ)  ورةكػػللف يقػػرأ بس ػػ  فػػي الركعػػة الثللنيػػة وأحيللنػػللً  ( الغللشػػية) 

 .الثللنية 
 سوف :أو اخُل سوفصالة الُكثاميًا : 

حػدد بػل يقػرأ فيهػلل بمػلل شػي  م  سػوؼ أو الخ   سوؼليا في القرا ة بعد الفللتحة في  بلة الك   ●
 . رآفتيسر لو م  الق  

سػػوؼ حتػػى ينتهػػي مػػ  الصػػبلة دة الك  طيػػل القػػرا ة والصػػبلة حسػػل طػػوؿ م ػػسػػتحل أف ي  ي   وإال أنػػ
  . وقد انجلت الشما

سػوؼ حتػى كػللف القيػللـ األوؿ بنحػو قد أطػللؿ النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم القػرا ة فػي  ػبلة الك  ف
 . ورة البقرةس  
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 . رة البقرة أو آؿ عمراف أو النسلل و س  مثل ورة طويلة س  فيقرأ باإلطلللة فلللمشروع فيهلل ىو 

 . في الصبلة وؿ القيللـعليو م  ط   كللف يسقط مغشيللً راي اهلل عنهم  أف بعض الصحللبة  ثبتوقد 
 الفجر :صالة تاسعًا : راتبة 

أنػو كػللف يقػرأ فػي راتبػة الفجػر بس ػورة ) الكػللفروف ( فػي الركعػة  ػلى اهلل عليػو وسػلم ثبت عنػو  ●
 األ ولى وبس ورة ) اإلخبلص ( في الركعة الثللنية .

ورة التوحيػػػد الثبلثػػػة فس ػػػ ورتي  ألنهمػػػلل قػػػد اشػػػتملتلل علػػػى أنػػػواعكمػػػة مػػػ  قػػػرا ة ىػػػللتي  الس ػػػالح  و 
اشػتملت علػى توحيػد الربوبيػة واألسػملل  والصػفللت فرثبتػت أف اهلل تعػلللى إلػو واحػػد ) اإلخػبلص ( 

 .  " الذي اجتمعت لو  فللت الكمللؿ كلهلل الصمد ونفت عنو الولد والوالد والنظير وىو "
شػػرؾ بػػو فػػي عبللدتػػو وال ي  تضػػمنت توحيػػد العبػػللدة وأف العبػػد ال يعبػػد إال اهلل  ( الكػػللفروف) ورة وس ػػ

يخػتم بهمػلل و نة الفجػر أحدًا فلذل   كللف الرسوؿ  ػلى اهلل عليػو وسػلم يفتػته بهمػلل النهػللر فػي س ػ
 .فيكونللف خللتمة عمل الليل كملل كللنلل خللتمة عمل النهللر  بلة الوتر نة المغرب و في س  

ق ول ػوا آم ن ػلل ب لللل ػو  و م ػلل  ) : منهمػلل ولػىاأل  أنػو كػللف يقػرأ فػي ركعتػي الفجػر فػي الركعػة وثبت عنو أيضللً 
ن لل و م لل أ ْنز ؿ  إ ل ى إ بْػر اى يم  و إ ْسم للع يل  و إ ْسح للؽ  و يػ ْعق وب  و اأْل ْسػب للط  و م ػلل أ وت ػي  م وس ػ ى و ع يس ػى أ ْنز ؿ  إ ل يػْ

ه ْم و ن    . 136:  البقرة ( ْح   ل و  م ْسل م وف  و م لل أ وت ي  الن ب ي وف  م ْ  ر ب ه ْم ال  نػ ف ر ؽ  بػ ْي   أ ح د  م نػْ
ػن ك مْ  ):  وفي الركعة الثللنية نػ ن ػلل و بػ يػْ ػة  س ػو ا   بػ يػْ كلمػة عػدؿ بيننػلل  ق ػْل ي ػلل أ ْىػل  اْلك ت ػللب  تػ ع ػللل ْوا إ ل ػى ك ل م 

ػػػذ  بػ ْعض ػػػن لل بػ عْ  وبيػػػنكم ػػػْيًالل و ال  يػ ت خ  ػػػْ  د وف  الل ػػػو  ف ػػػ  ْف أ ال  نػ ْعب ػػػد  إ ال  الل ػػػو  و ال  ن ْشػػػر ؾ  ب ػػػو  ش  ًضػػػلل أ ْرب للبًػػػلل م 
 . 64 : آؿ عمراف ( فػ ق ول وا اْشه د وا ب ر ن لل م ْسل م وف   يعني ع  الحق وع  توحيد اهلل تػ و ل ْوا

ه م  اْلك ْفػػر  ق ػػللؿ  م ػػْ  أ ْنص ػػللر ي إ ل ػػى الل ػػو  ق ػػللؿ  اْلح و ار ي ػػ ) : وربمػػلل قػػرأ بػػدلهلل ػػنػْ ػػلل أ ح ػػا  ع يس ػػى م  وف  فػ ل م 
 . 52 : آؿ عمراف(  ن ْح   أ ْنص للر  الل و  آم ن لل ب لللل و  و اْشه ْد ب ر ن لل م ْسل م وف  

 عاشرًا : صالة الوتر :

ة أنػػػو كػػػللف يقػػػرأ فػػػي  ػػػبلة الػػػوتر ) ثػػػبلث ركعػػػللت ( بس ػػػور  ػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم ثبػػػت عنػػػو  ●
ويضيف ورة ) اإلخبلص ( الثللنية وس   س ورة ) الكللفروف ( في الركعة) األعلى ( في الركعة األ ولى و 

 في الركعة الثلللثة .) الم عوذتي  (  إليهلل أحيللنللً 
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 راتبة صالة املغرب :احلادي عشر : 

فػػػي راتبػػػة المغػػػرب فػػػي الركعػػػة األ ولػػػى بس ػػػورة  لم أنػػػو كػػػللف يقػػػرأ ػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػعنػػػو ثبػػػت  ●
 ) الكللفروف ( وفي الركعة الثللنية بس ورة ) اإلخبلص ( .

 صالة ركعيت الطواف :الثاىي عشر : 

فػػي ركعتػػي الطػػواؼ فػػي الركعػػة األ ولػػى بس ػػورة   ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أنػػو كػػللف يقػػرأعنػػو ثبػػت  ●
 ة بس ورة ) اإلخبلص ( .) الكللفروف ( وفي الركعة الثللني

ي سػػتحل لئلمػػللـ أف ومػػع ذلػػ  فػػي قرا تػػو فػػي الصػػبلة نتو  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم س ػػىػػي ىػػذه  ●
الصػػػغير والكبيػػػر والضػػػعيف  همألف فػػػيي خفػػػف فػػػي قرا تػػػو فػػػي الصػػػبلة م راعػػػللة لحػػػللؿ المػػػرمومي  

 في الصبلة .  لى اهلل عليو وسلموىذا ىو ىدي النبي  والمريض وذا الحللجة
أمر نسبي يرجع إلى ملل فعلو النبي  لى اهلل عليو وسلم ووارػل عليػو ال في الصبلة خفيف الت ●

 .إلى شهوة المرمومي  
حسػ   ػوتو بػو ويقػف علػى وي   رآف تػرتيبلً رتػل الق ػي  والثللبت عنػو  ػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو كػللف  ●

 . رأس كل آية
ي  ػػبلة الفجػػر وفػػي الػػركعتي  يجهػػر بػػلللقرا ة فػػفػػي حػػللؿ إمللمتػػو  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وكػػللف  ●
 .سوؼ سوؼ والخ  والك   واالستسقلل  معة والعيدي وفي  بلة الج   وليي  م  المغرب والعشلل األ  
 .هر والعصر والثلللثة م  المغرب واألخريي  م  العشلل  سر بلللقرا ة في  بلة الظ  ي  كللف و 
وب سػمللعو إيػللىم  لحيتػو سػر بػو بللاػطرابيعرفػوف قرا تػو فيمػلل ي  الصحللبة راي اهلل عػنهم وكللف  ●

 .  اآلية أحيللنللً 
ف الليػػل تقػػل فيػػو ألنحوىمػػلل و معػػة والعيػػدي   ػػبلة الج  و  كمػػة فػػي الجهػػر فػػي  ػػبلة الليػػلالح  و  ●

الوسػػللوس ويجتمػػع فيػػو القلػػل واللسػػللف علػػى القػػرا ة فيكػػوف اجتمػػللع النػػللس علػػى  ػػوت اإلمػػللـ 
ال فػي  ػبلة جللمعػة كصػبلة الجمعػػة شػرع الجهػػر فػي النهػللر إوقرا تػو أبلػغ مػ  تفػرقهم ولهػذا ال ي  

وال شػػ  أف إنصػػللتهم علػػى قػػرا ة اإلمػػللـ  جتمعػػوفسػػوؼ ألف النػػللس م  تسػػقلل  والك  والعيػػدي  واالس
ر لكػػللف كػػل واحػػد يقػػرأ س ػػسػػتمع كلللقػػللرئ ولػػو كػػللف اإلمػػللـ ي  تجعػػل قػػرا تهم قػػرا ة واحػػدة ألف الم  

 .ر لنفسو فيكوف الجهر أجمع على القرا ة بخبلؼ الس  
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ولػى والثللنيػة فػي المغػرب والعشػلل  لػيا علػى الجهر بلللقرا ة فػي الصػبلة الجهريػة كػلللفجر واأل   ●

ػػ ا ةقػػر التعمػػد مػػ  فنفػػرد نة لئلمػػللـ والم  س ػػ بػػل ىػػو سػػبيل الوجػػوب أو  شػػرع فيػػو الجهػػرمػػلل ي  راً فيس 
لغػرض يقتضػي اإلسػرار أو الجهػر ذلػ  كػللف و نة والهجػر لهػلل وليا قصده الرهبة ع  الس   العكا

   ر .فللتو األجو  نةترؾ الس   نولكنهلل نللقصة ألو  و بلتو  حيحة ال يرثمو فبل حرج عليو 
ػألف النبي  لى اهلل عليو لم ي   اإلنسػللف مػلل يجػل قرا تػو  راً فػ ذا قػرأقي د القرا ة بكونهػلل جهػراً أو س 

ػػ سػػر بػػلللقرا ة فػػي مواػػع اإلسػػرار صػػلي أف ي  اً أو جهػػراً فقػػد أتػػى بلللواجػػل لكػػ  األفضػػل للم  ر س 
 . ويجهر في مواع الجهر

مػـو ولػو فعػل صػلي كمػلل  ػلى رسػوؿ اهلل  ػلى اهلل عليػو وسػلم مػ  حيػ  الع  أف ي   والواجل عليو
 كمػلل سػبق  ذل فبل بػرس بػ في مواع اإلسرارر في مواع الجهر أو جهر أس   أي مثل ذل  أحيللنللً 

 .كثر منو أو ي   على أنو ليا لو أف يعتللد ذل  داإمللً 
المرأة مثل الرجل في الجهر واإلسرار في الصبلة إال أنهلل إذا كللنت بحضرة رجػللؿ أجللنػل ف نهػلل و 

 .  ال تجهر في الصبلة
آليػػللت أو يكػػوف رفػػع بػػبعض اىػػو الجهػػر المقصػػود برفػػع الصػػوت فػػي الصػػبلة السػػرية أحيللنػػللً  ●

نة هػذا ال حػرج فيػو وقػد جػلل ت الس ػفصػلي نفسػو فقػط قتصػرًا علػى إسػمللع الم  الصوت بلللقرا ة م  
  . ال بكل القرا ة لك  بللآلية ونحوىلل بلللجهر أحيللنللً بلللقرا ة في الصبلة السرية

 .عد م  الجهر في الصبلة صلي نفسو القرا ة دوف م  حولو ال ي  كملل أف إسمللع الم  
 .  سر تللرة ويجهر تللرةكللف  لى اهلل عليو وسلم في  بلة الليل ي  و  ●

كػللف ربمػلل رفػع  ػوتو أكثػر مػ  ذلػ  و  جػرةوكللف إذا قرأ وىو في البيت يسػمع قرا تػو مػ  فػي الح  
 . جرةأي خللرج الح   حتى يسمعو م  كللف على عريشو

الجهػر واإلسػرار وينظػر مػلل خي ػر بػي  نفرد إذا  لى الصبلة الجهرية ف نػو ي  الم  القوؿ الراجه أف  ●
إذا رأى أف اإلسرار أخشػع لػو فػبل بػرس ألنػو ثبػت أي شوع فيقـو بو ىو أنشط لو وأقرب إلى الخ  

  . رأ س  عنو  لى اهلل عليو وسلم أنو كللف في  بلة الليل ربملل جهر وربملل 
ذلػػ  مػػ  نفػػع اقتػػداً  بػػلللنبي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ولمػػلل فػػي  نة لػػو الجهػػر داإمػػللً أمػػلل اإلمػػللـ فلللس ػػ

  . أو نفبلً  بحللنو سوا  كللنت الصبلة فراللً الجمللعة إلسمللعهم لكبلـ اهلل س  



 31 

ػػوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
 رف شػلل  جهػر وإف شػلل  أس ػخيػر إم  فللتػو بعػض الصػبلة فقػللـ ليقضػيهلل أنػو م  القوؿ الراجه أف  ●

 . شوش على هيرهسمع نفسو حتى ال ي  لك  يجهر بقدر أف ي  
سػػػوؼ نة اإلسػػػرار فػػػي النوافػػػل إال مػػػلل ورد فيػػػو دليػػػل بػػػلللجهر كللالستسػػػقلل  والتػػػراويه والخ  الس ػػػ ●

 .و بلة العيد 
ع وال ي شػػػترط إسػػػملل  روؼاإلسػػػرار بػػػلللقرا ة ال يتحقػػػق إال مػػػع تحريػػػ  اللسػػػللف والشػػػفتي  بػػػلللح   ●

 . طقألف اإلسمللع أمر زاإد على القوؿ والن   نفسو على القوؿ الراجه
روؼ مػػ  مخللرجهػػلل ولػػم يسػػمع نفسػػو سػػوا  كػػللف روج الح ػػنسػػللف مػػ  خ ػػ: فلػػو تركػػد اإل وعلػػى ىػػذا

وأنػػو ال  عتبػػرةذلػػ  فػػلللراجه أف جميػػع أقوالػػو م   أـ لغيػػر ذلػػ  لضػػعف سػػمعو أـ أل ػػوات حولػػو
 . اشتراطو وىو القوؿصوص على شترط أكثر مملل دلت الن  ي  
ػػ ● سػػمع مػػ  حولػػو صػػلي فػػي الصػػبلة الجهريػػة ي  أف الم  ىػػو ر فػػي الصػػبلة الفػػرؽ بػػي  الجهػػر والس 

روؼ القػػرا ة بخػػبلؼ السػػرية ف نػػو ال يسػػمع إال نفسػػو بػػل يكفػػي تحريػػ  اللسػػللف مػػع إخػػراج الح ػػ
  . دوف اشتراط أف يسمع الشخ  نفسو القرا ة

 : ى أحواؿفة القرا ة في قضلل  الفواإت عل    ●
ففػي صػلي المغػرب فػي وقػت العشػلل  كرف ي   يقضي فللإتة الليل في وقت الليل : أف ولىاأل  الحللؿ 

 . ىذه الحللؿ : يجهر بلللقرا ة
هػر فػي وقػت العصػر ففػي صػلي الظ  كػرف ي   الحللؿ الثللنية : أف يقضي فللإتػة النهػللر فػي وقػت النهػللر

 .  راً ىذه الحللؿ : تكوف قرا تو في الصبلة س  
 . الثلللثة : أف يقضي فللإتة النهللر في الليل أو فللإتة الليل في النهللرالحللؿ 

صلى في وقتهػلل جهػراً ف ذا كللنت الصبلة ت   أف العبرة بوقت الفوات في ىذه الحللؿوالقوؿ الراجه 
  . راً صليهلل عند القضلل  س  راً ف نو ي  صليهلل عند القضلل  جهراً وإذا كللنت ت صلى في وقتهلل س  ف نو ي  
عػ   ػبلة الفجػر فػي بعػض راي اهلل عػنهم أ حللبو و لملل نللـ ىو  ي  لى اهلل عليو وسلمالنبألف 

 . وجهر بلللقرا ة سفللر  بلىلل بعد ارتفللع الشماالليلللي في بعض األ
 . ألف القضلل  يحكي األدا فتهلل أي  بلىلل على    
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نهػللر الوإذا قضػى  ػبلة  ليػل فػي النهػللر جهػر فيهػلل بػلللقرا ةال ػبلة  اإلنسػللف ىذا إذا قضػىفعلى 
 . ر فيهلل بلللقرا ةليل أس  الفي 
ػػفكمػػ ػػفة الصػػبلة أيضػػللً لل أف األمػػر عللإػػد إلػػى ذات الصػػبلة فهػػو عللإػػد إلػػى    فللتهلل الجهػػر ومػػ    

  . واإلسرار بلللقرا ة إذا كللنت الصبلة نهللرية الصبلة ليلية بلللقرا ة إذا كللنت
ػمػ   ػبلىلل األفضلية والتػرجيه ف سبيل علىىذا  مػ  هيػر   منهمػلل فصػبلتو  ػحيحةفة علػي أي   

 .كراىة 
طلػػػل الرحمػػػة والمغفػػػرة أف يمػػػر بييػػػة فيهػػػلل ذكػػػر الجنػػػة أو مػػػلل شػػػللبو ذلػػػ  صػػػلي إذا يجػػوز للم   ●
 . : اللهم إني أسرل  الجنة يقوؿو 

: اللهػم إنػي أعػوذ بػ  مػ   مر بيية فيهلل ذكر النللر أو ملل شللبو ذل  م  العػذاب يقػوؿوكذل  إذا 
 . النللر
ؤاؿ ثبػػ  أف النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عنػػدملل  ػػلى  ػػبلة الليػػل كػػللف إذا مػػر بييػػة فيهػػلل س ػػألنػػو 

 .لللى سبه تنزيو هلل تعتسبيه و سرؿ وكللف إذا مر بيية فيهلل تعوذ استعللذ وإذا مر بيية فيهلل 
 .فرؽ بينهملل ي  الذي دليل ال لعدـ وجودالفريضة و النللفلة  بلة في ذل  يجوز و 
أ ل ػػْيا  ذ ل ػػ   ب ق ػػللد ر  ع ل ػػى أ ْف ي ْحي ػػي   : ) ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أنػػو كػػللف إذا قػػرأ النبػػي ثبػػت عػػ   ●

ػػْوت ى ػػب ه  اْسػػم  ر ب ػػ   اأْل   ) إذا قػػرأو  ( بحللن  فبلػػىس ػػ) :  قػػللؿ ( اْلم  بحللف ربػػي س ػػ) :  قػػللؿ ( ْعل ػػىس 
 . ( األعلى

لػيا ف ( أ ل ْيا  الل و  ب ر ْحك م  اْلح للك م ي    ):  قوؿ اهلل تعلللى قرا ة ( بعد بحللن  فبلىس   : ) وأملل قوؿ
 . حيه  عليو دليل

صػػحف فػػي الصػػحللبة راػػي اهلل عػػنهم واػػعوا الم  ألف كػػره ور ي  تنكػػيا الس ػػالقػػوؿ الػػراجه أف  ●
روج عػػ  علػػى ىػػذا الترتيػػل فػػبل ينبغػػي الخ ػػراػػي اهلل عنػػو ثمػػللف بػػ  عفػػللف ي  ع  عهػػد أميػػر المػػؤمن

ثمػللف راػي الخليفػة الراشػد ع   الف الذي واػعو ىػو نةس  وي عتبر ىذا الترتيل في ح كم الإجمللعهم 
 .  مرنلل بللتبللعواهلل عنو وقد أ  

أوا أف النػللس قد يكػوف فيػو تشػويل علػى العللمػة وتػنق  لكػبلـ اهلل عػز وجػل إذا ر تنكيا ال وألف
 . ؤخروف فيوقدموف وي  ي  
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فجوابػو أف ذلػ  النسػلل  قبػل آؿ عمػراف ورة س ػ أقر نو أ  لى اهلل عليو وسلمالنبي ملل ورد ع  وأملل 
النبػي  ػلى اهلل عليػو علػى رآف الق ػرض ألف جبريل كللف يعرآف للق  األخيرة  قبل العراةحصل لعلو 

ف عليػو ىػو أو ملل كللدوا يتفقػو  راي اهلل عنهم وسلم في كل رمضللف فيكوف ملل اتفق عليو الصحللبة
قػرف بػي  البقػرة وآؿ م كػللف ي  وال سيملل وأف رسوؿ اهلل  ػلى اهلل عليػو وسػل الذي استقر عليو األمر

 . قبل الترتيل األخيرآؿ عمراف على فيكوف تقديمو للنسلل   على أنهملل قرينتللف مملل يدؿ عمراف
 ػلى  النبػيعػ   حيه  بسند كللنت إذا تواترةم   بلللقرا ة الغيرتصه القوؿ الراجه أف الصبلة  ●

 . ثللبتة عم  قرأ بهلل ع  النبي  لى اهلل عليو وسلمأي أنهلل  اهلل عليو وسلم
مػ  حيػ  الروايػة  الشرعيةاألحكللـ  الذي تثبت بودي  الصحيه ح كمهلل ح كم الحوىذه القرا ة 

 والعمل .
 ف نهػلل مرفوعػة إلػى رسػوؿ اهلل راػي اهلل عػنهم  ذا  حت ىذه القرا ة عم  قرأ بهلل م  الصػحللبةف

ألنهػلل  ػحت  را ة بهػلل فػي الصػبلة وخػللرج الصػبلةوتصػه القػ جػة لى اهلل عليػو وسػلم فتكػوف ح  
 .  عليو وسلممو ولة إلى رسوؿ اهلل  لى اهلل

 . وإف كللنت  حيحة را  شللذة ا طبلحللً عد عند الق  لكنهلل ت  
مػػللـ العللمػػة حصػػل بػػذل  فتنػػة بهػػلل أ إذا قػػرأ وأمػػللـ العللمػػة ألنػػاإلمػػللـ قػػرأ بهػػلل يال ىػػذه القػػرا ة لكػػ  و 

ربمػلل علػى العقيػدة  ؤثروىػذا ال شػ  أنػو م ػ لة ثقة بػورآف الكريم وق  لة اطمانللف إلى الق  وتشويل وق  
أو فيمػلل بينػو وبػي  طلبػة العلػم الػذي  يفهمػوف  فيمػلل بػي  اإلنسػللف وبػي  نفسػوأمػلل  ع  العمل فضبلً 

 .فبل برس بو  حقيقة ىذا األمر
يقػرأ إذا أدرؾ ركعتػي  فقػط مػع اإلمػللـ فػي الصػبلة الربللعيػة ف نػو ال لمسبوؽ أف االقوؿ الراجه  ●
دركػو ي  الػراجه أف مػلل ألف القػوؿ للـ فيملل يقضيو م  ركعللت بعػد تسػليم اإلمػ فقط ورة الفللتحةس  إال 

أي يقػػرأ فيهػػلل بعػػد الفللتحػػة س ػػورة  ولػػى لػػو الركعػػللت األ  ىػػو أوؿ  ػػبلتو أي ىػػي مػػع اإلمػػللـ المػػرمـو 
 .كللملة أو بعض اآليللت م  الس ورة 

مػػ   كػػوعقبػػل التكبيػػر للر  يسػػيرة ( سػػكتة ) سػػكت يبعػػد الفللتحػػة  مػػ  القػػرا ة وهػػافر بعػػد ثػػم  -18
 . كوعلفصل بينهلل وبي  الر  لو  و قبل أف يركعيرجع إليو نفس أجل أف
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ذو ذو منكبيػو أو ح ػػيديػػو ح ػويرفػع  كػوعيكػػوف التكبيػر بػي  القيػػللـ وبػي  الر  و ويركػع ي كبػر ثػم  -19
 . ويكوف محل الرفع عند ابتدا  تكبيره وانتهللؤه عند انتهللإو بقكملل س ذنيوأ  
وىػو  بلنتقػللؿ فػي الصػبلةلأوؿ تكبير ىو و  التكبير عند الر كوع ي سمى ) تكبير االنتقللؿ (وىذا  ●

 وأكػوع تكبيػر مػ  القيػللـ إلػى الر  آخػر ( مثػل الكػ  ك  إلى ر  ر  )  م  الم صليينتقل بو  ذيالالتكبير 
إلػػى الركعػػة  األوؿ القيػػللـ مػػ  جلسػػة التشػػهد عنػػدتكبيػػر ( مثػػل الكػػ  اجػػل إلػػى ر  مػػ  و ) بػػو ينتقػػل 
بعػد تكبيػر ( مثػل الكػ  إلػى واجػل مػ  ر  ) بػو ينتقػل  وأواجل  األوؿلوس للتشهد الج   ألفالثلللثة 

ف نػو ينتقػل مػ   لوس للتشهد األوؿالج  إلى السجدة الثللنية م  الركعة الثللنية في المغرب والعشلل  
 لوس للتشهد األوؿ .جود إلى واجل وىو الج  الس  ك  وىو ر  

( فػػي كػػل خفػػض ورفػػع  اهلل أكبػػر) قػػوؿ أي ثللبػػت مػػ  فعلػػو  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وىػػذا التكبيػػر 
 . : سمع اهلل لم  حمده كوع فيقوؿجمع عليو إال في الرفع م  الر  وىذا م  
كػللف  لى اهلل عليو وسػلم  النبي ألف م  واجبللت الصبلة  تكبيرات االنتقللؿوالقوؿ الراجه أف  ●

م  شعللر لو البد أ خرى وىذا م  ىياة إلى ىياة  شعللر االنتقللؿ للنهوألفي كل  بلة  عليهلل يحللفب
 . يدؿ عليو

أي ال يبػػدأ التكبيػػر كمػػلل سػػبق بػػي  الػػر كني   تكػػوف تكبيػػرات االنتقػػللؿ أثنػػلل  االنتقػػللؿ ويجػػل أف  ●
 ر ك  الذي يليو .قبل الش روع في الر ك  وال ي ؤخره حتى يصل إلى ال

إلػى أف و ػل بعػد  قبػل أف يهػوي أوفلو كبر  يكوف التكبير فيملل بي  االنتقللؿ واالنتهلل وبنللً  عليو 
تكبيػر الىػذا ألف  محلػو هيػر فػي جػلل  ألنػو القػوؿ الػراجه علػى بػو عتػدي   الو  جزإػوف نػو ال ي   كػوعالر  

ك  الثػللني لػم يصػه ألنػو فػي الػر   ركبػك  األوؿ لػم يصػه وإف  فػي الػر   كبػركني  ف ف  محلو ملل بي  الر  
  . التكبيرشرع فيو ىذا مكللف ال ي  

ك  أو قػػدموا التكبيػػر علػػى الػػر  فػػي ىػػذا األمػػر فػػ نهم إمػػلل أف ي   الم صػػلي ومػػ  ىنػػلل نعلػػم خطػػر بعػػض 
 .  كني  الجتهللدات عندىم خللطاة: ال يرتوف بو فيملل بي  الر   ك  أيؤخروه حتى يصلوا إلى الر  ي  

كػوع بعػد و ػولو إلػى الر  أي كوع وأتمو بعػده إلى الر   االنتقللؿ روعو فيعند ش   بيرلك  إف ابتدأ التك
 . كني  بحسل اإلمكللففبل حرج لك  األفضل أف يكوف فيملل بي  الر  
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عند ش روعو في الر ك  إلى أف يصل إلى الر ك  الػذي (  اهلل أكبر أف ال يمد )على اإلمللـ  ينبغي ●

 .وذل  حتى ال يسبقو أحد م  المرمومي  يليو 
كػ  إذا دخل المسبوؽ في الصبلة واإلمللـ راكػع فلللػذي يلزمػو أف يػرتي بتكبيػرة اإلحػراـ ألنهػلل ر   ●

غرى ىنػلل تػدخل كبر ألف التكبيػرة الص ػر وإف شلل  لم ي  إف شلل  كبلللقوؿ الراجه كوع فأملل تكبيرة الر  
 . ستحبةكوع في ىذه الحلللة تكوف في حقو م  برى وتكبيرة الر  في الك  
تكبيػرات االنتقػػللؿ المشػػروع فيهػػلل اإلسػػرار فػػي حػػق المػػرمـو والم نفػػرد إال فػػي حلللػػة التبليػػغ عػػ   ●

 اإلمللـ عند الحللجة إلى ذل  . 
ػػػ التكبيػػػرات جميػػػع ● كػػػوع علػػػى وتيػػػرة واحػػػدة ال فػػػرؽ فيهػػػلل بػػػي  تكبيػػػرة الر  أي  ةفتهلل واحػػػد  

أو مواػػػع ي طيػػل التكبيػػػر فػػػي فلػػم يكػػػ  النبػػػي  ػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم جود والقيػػػللـ والقعػػػود والس ػػ
 مواع آخر . قصره فيي  

بػػي   ي  لصػػبلة النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم لػػم يػػذكروا فرقػػللً ىػػذا ىػػو األ ػػل وذلػػ  ألف الوا ػػف  
وأف التكبيػرات  ي شػرعف ىنللؾ تغيير لن قل وذ كر فلملل لم ي نقل وي ذكر ع لػم أنػو ال لو كللفالتكبيرات 

وعليػػو عمػػل س ػػنة النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ذهتمللثلػػة وىػػأنهػػلل م  فيهػػلل األ ػػل و علػػى حػػد سػػوا  
 راي اهلل عنهم . الصحللبة 

كمػػد التكبيػػر  ةعينػػلػػوس ىياػػة م  التفريػػق بػػي  تكبيػػرات االنتقػػللؿ بحيػػ  يجعػػل للج   فػػبل دليػػل علػػى
 .خلللفة خرى م  وللقيللـ ىياة أ  
 : فيو فللإدتللفوعدـ التفريق 

 . نةاتبللع الس  :  ولىاأل  الفللإدة 
ضػور القلػل واػبط عػدد الركعػللت ألنػو يعتمػد لمرمومي  على االنتبػلله وح  احمل : والفللإدة الثللنية 

التكبيػػر ف نػػو يعتمػػد علػػى فػػرؽ بػػي  أمػػلل إذا كػػللف اإلمػػللـ ي   وقلبػػو حللاػػراً  نتبهػػللً علػػى نفسػػو فيكػػوف م  
واأل ػػل فيمػػلل لػػم يػػرد عػػ  النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم مػػ   الفػػرؽ بػػي  التكبيػػرات فيسػػهو قلبػػو

فللتهلل اإلمسللؾ حتى يرد ذل  والمصلحة كػل المصػلحة فػي اتبػللع مػلل ورد العبللدات وىياللتهلل أو    
 . ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم في ذل 
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فػػي م تللبعػػة اإلمػػللـ فػػي التكبيػػر وقػػوؿ سػػمع اهلل لمػػ  حمػػده ىػػو الفعػػل أي االنتهػػلل  منػػو عتبػػر الم   ●

إال يبنػي علػى القػوؿ أي  فػلللم عتبر قولػولكػ  إذا كػللف ال يػرى اإلمػللـ وىذا في حق م  يرى اإلمػللـ 
سمع اهلل لمػ  حمػده إال بعػد أف ينتهػي رافعػللً أو اهلل أكبر أو إذا كللف يعرؼ م  إمللمو أنو ال يقوؿ 
 . كوع فيبني على ملل كللف يغلل على رنوأنو يقولهلل قبل أف يتحرؾ بلللرفع م  الر  

 . نةس    االستسقلل بلة التكبيرات الزواإد في  بلة العيد و القوؿ الراجه أف  ●
 . ك ر   ةز الجنلل بلة تكبيرات ه أف القوؿ الراج ●
 . وال جهبلً  صبلة إال بو فبل يسقط سهواً الال تتم ك  م  أركللف الصبلة ر  بعد التكبير كوع الر   ●

بللعػد أي ي  جػللفي فرج بي  أ ػللبعو كرنػو قػللبض عليهمػلل وي  كبتيو وي  ضع كفيو على ر  أف يو فتو ىي : 
مرفقيػػو عػػ   جػػللفيمػػلل فػػي حلللػػة إذا كػػللف مرمومػػللً فػػبل ي  إذا كػػللف إمللمػػللً أو م نفػػرداً أ مرفقيػػو عػػ  جنبيػػو

نة ينبغػػي لئلنسػللف أف يفعػػل س ػػ نػػو الألفػػي الصػبلة جنبػػو ؤدي إلػػى أذيػػة مػ  بإذا كػػللف ذلػػ  ي ػ جنبيػو
 .جنبو م  بتشويل على  هيره ألف األذية فيهللوي ؤدي فعلهلل إلى أذية 

يشػػمل اسػػتوا  الظهػػر فػػي المػػد  : االسػػتوا و سػػتويللً أي يجعلػػو م  يبسػػط رهػػره سػػ  لػػو أيضػػللً أف ي  و 
قػػدـ قػػوس رهػػره وال يهصػػره حتػػى ينػػزؿ وسػػطو وال ينػػزؿ م  زوؿ يعنػػي ال ي  لػػو والن ػػواسػػتوا ه فػػي الع  

 .ل عليو الملل  الستقر حتى لو     ستويللً رهره بل يكوف رهره م  
 شخصػللً طرطػر وال م  يجعل رأسو حيللؿ رهره يعني يستوي الرأس مع الظهر فػبل يكػوف الػرأس م  ف وأ
 . مع الظهر ستويللً نملل عليو أف يجعل الرأس م  إ
كػوع التػللـ أقػرب منػو إلػى الوقػوؼ التػللـ : أف ينحنػي بحيػ  يكػوف إلػى الر   كوعوالواجل م  الر   ●

 .  بحي  يعرؼ م  يراه أف ىذا الرجل راكع
مػػػ   جوده وجلسػػػتو بػػػي  السػػػجدتي  قريبػػػللً كػػػوع وس ػػػكوعػػػو وقيللمػػػو بعػػػد الر  يجعػػػل ر  نة أف الس ػػػو  ●

 . السوا 
ولذل  كػللف النػللس  التعظيم ىياللت  م الهياة ىذه ف ف عز وجل اهلل تعظيم : كوعبلللر   المقصود ●

برا  والسللدة ينحنوف لهػم وربمػلل يركعػوف وربمػلل يسػجدوف والعيػللذ لوؾ والك  يفعلونهلل أمللـ الم  قديملًل 
 . كوع ىياة تدؿ على تعظيم الراكع بي  يدي م  ركع لوبللهلل فلللر  
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ال يكفػػػي ثنػػػي الظهػػػر واسػػػتواؤه بػػػل ال بػػػد مػػػ  و  كوعػػػوفػػػي ر  يجػػػل علػػػى الم صػػػلي أف يطمػػػا   ●

 . تسك  حركتو وىو راكعويتحقق برف م  أركللف الصبلة ك  وىو ر  الطمرنينة في ذل  
 . كر الواجل مرة واحدةوالذ   كر الواجلكوت بقدر الذ  ىو الس  : الطمرنينة  حدو 
يصػػل إليػػو أف  يسػػتطيعو أف ينحنػػي بلللقػػدر الػػذي إػػأف يركػػع ي جز  يسػػتطيعال و مػػ  كػػللف مريضػػللً و  ●

كوعػو طيقو فقػد أجػزأه وانعقػد ر  ف ذا انحنى بهذا القدر م  االنحنلل  الذي يستطيعو وي  بدوف مشقة 
 .نحنلل  أومر برأسو ف ف عجز ع  اال

حللذي جبهتو ينحني بحي  ت  كوع أف في الر  و إي جز  عجز ع  القيللـ و لى قللعداً و م  كللف مريضلًل و 
 .جوده حللذي جبهتو مواع س  كبتيو م  األرض واألكمل أف ت  ر  
للحػػدي  الػػوارد فػػي ذلػػ  علػػى القػػوؿ الػػراجه كػػوع فقػػد أدرؾ الركعػػة مػػ  أدرؾ اإلمػػللـ فػػي الر   ●

درؾ مػػع اإلمػػللـ بقيػػة مػػ  األركػػللف إال القيػػللـ وىػػو يػػرتي بػػو مػػع تكبيػػرة اإلحػػراـ ثػػم ي ػػ وألنػػو لػػم يفتػػو
 كوع قبل أف يزوؿ اإلمللـ ع  قدر اإلجزا  .الركعة وىذا إذا أدرؾ قدر اإلجزا  م  الر  

ألف النبػي  ػلى اهلل كػوع أو هيػره مػ  ىياػللت الصػبلة فػي الر   وإمللمػسػللبقة لمػرمـو م  حـر على اي   ●
الصػبلة  أفعػللؿجميػع أف تكػوف عليػو  واجػلوافقتػو لئلمػللـ والكػره م  ذر مػ  ذلػ  وت  عليو وسػلم حػ

 .بعد إمللمو 
 علػػػى ذلػػػ  مػػػرة واحػػػده ومػػػلل زادالواجػػػل و بحللف ربػػػي العظػػػيم ( ) س ػػػكوعػػػو ثػػػم يقػػػوؿ فػػػي ر   -21
 . شلل  ملل يطوؿ ف نو نفرداً م   صليي   كللف وإذا الكمللؿ ثبلث مرات ستحل وأدنىم  ف

 بػي  والجلسػة السػجدة وكػذل  الرفػع بعػد االعتػداؿ طيػلي   كػوع ف نػور  ال أطػللؿ وفػي حلللػة إذا
  .السجدتي  ... إل 

 أف إلػى شػلل  مػلل سػبهي   أف فلػو بللإلمػللـ قيػدم   ألنػو بعػدد يتقيػد ف نػو ال مرمومػللً  صػليالم   كػللف وإف
  .معو ينهض ف نو نهض ف ذا اإلمللـ ينهض

نة ألف ذلػ  قػد جػلل ت بػو الس ػ(  العظػيم بحللف ربػيس ػ) علػى  ( وبحمػده) أف يزيد  أحيللنللً شرع وي  
   . أي تنزيو اهلل عز وجل ع  كل نق  : التنزيو ومعنى التسبيه
 .فللتو    في في ذاتو و  م  كل شي أي أف اهلل أعظم : ومعنى العظيم 
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بػػػػي   فيكػػػػوف الراكػػػػع جللمعػػػػللً  كوع تعظػػػػيم فعلػػػػيي وبػػػػلللر  والتنزيػػػػو والتعظػػػػيم بللللسػػػػللف تعظػػػػيم قػػػػول

 . : القولي والفعلي التعظيمي 
ػجلل  بػري  ذاصلي إالم   أفالقوؿ الراجه  ● نة أجػزأه ممػلل جػلل ت بػو الس ػخػرى مػ  التسػبيه فة أ    

أو جػلل  بغيػره  ( بحللف ربػي العظػيمس  ) بقوؿ  كوع سوا  جلل صوؿ ذكر حللؿ الر  هم ح  ذل  ألف الم  
 . خرىم  أنواع التسبيه األ  

  : ملل يليكوع ستحل اإلتيللف بهلل في الر  وي  الواردة و األذكللر المشروعة وم  
  . ( وحدوس رب المبلإكة والر  بوح ق  س   ) ●

 .بو س بحللنو برأ م  النقللإ  والشري  وكل ملل ال يليق : الم   بوحمعنى س  
بوح يػػػدؿ علػػػى تنزيػػػو الػػػذات : الس ػػػ هػػػر مػػػ  كػػػل مػػػلل ال يليػػػق بلللخػػػلللق وقيػػػلط  : الم   وسدمعنػػػى ق ػػػ

 . فللتدوس على تنزيو الص  والق  
 .  : ملل بو حيللة األنفا وح: جبريل عليو السبلـ والر   دسوح الق  وح األمي  ور  معنى الر  

  .(  بحللن  اللهم ربنلل وبحمدؾ اللهم اهفر ليس  )  ●
  .(  ت والملكوت والكبريلل  والعظمةبحللف ذي الجبرو س   ) ●
خػػي وعظمػػي اللهػػم لػػ  ركعػػت وبػػ  آمنػػت ولػػ  أسػػلمت خشػػع لػػ  سػػمعي وبصػػري وم  )  ●

 ( .  وعصبي
يقػػوؿ فن  الثللبتػػة عػػ  الرسػػوؿ  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم حػػللفب علػػى ىػػذه الس ػػسػػلم أف ي  ينبغػػي للم   ●

ولػو أف يجمػع بػي  ىػذه األذكػللر  تنوعػةالم  وجوىهػلل بجميػع  نة وعمبلً ىذا مرة وىذا مرة إحيلل  للس  
 واحد .في ركوع  جميعللً 

 . بذل إذا راوا إال كي ال يشق على المرمومي   في ذل  طيلأف ي  ستحل لئلمللـ ال ي  و 
 . في ذل  للنهي الوارد ع  النبي  لى اهلل عليو وسلمكوع رآف في الر  قرا ة الق  ي كره  ●
رآف فجعػػػل القيػػػللـ وأفضػػػل األذكػػػللر الق ػػػ : ألف أفضػػػل أركػػػللف الصػػػبلة قيػػػل : كمػػػة مػػػ  ذلػػػ الح  و 

 .  وىم استواإو مع بقية األذكللراألفضل لؤلفضل ونهى ع  جعلو في هيره لابل ي  
ؿ ذ  حلللػػة جود كػػوع والس ػػوحلللػػة الر  عػػز وجػػل رآف أشػػرؼ الكػػبلـ إذ ىػػو كػػبلـ اهلل : ألف الق ػػ وقيػػل

 . تي وانخفللض م  العبد فم  األدب أف ال يقرأ كبلـ اهلل في ىللتي  الحللل
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خػرى ألف التسػبيه سػقط مرة أ  و كوعثم اعتدؿ ف نو ال يعود إلى ر   كوعنسي التسبيه في الر   م  ●

 لػػم تبطػػل أو نللسػػيللً  تو وإف فعلػػو جػػللىبلً بطلػػت  ػػبل كػػوع عمػػداً برفعػػو فػػ ف فعلػػو أي إف عػػللد إلػػى الر  
 .على القوؿ الراجه 

ركػػ   مػػ  أركػػللف وىػػذا اعتدالػػو  فػػي مػػا طيو  كػػوع حتػػى يعتػػدؿ قللإمػػللً ثػػم يرفػػع رأسػػو مػػ  الر   -21
أي تعػود مكللنػو إلػى حتػى يعػود كػل فقػللر أي ينصػل رهػره لبو قػيم   ػي  ويتحقق ذلػ  بػرف  الصبلة

 . لمرض ونحوه إال مع العجز كوعوقبل ر   يوت علصلي على ملل كللنتستقر أعضلل  الم  و 
تكبيػػرة اإلحػػراـ عنػػد كرفعػػو ذنيػػو  ذو أ  ذو منكبيػػو أو ح ػػيرفػػع يديػػو إلػػى ح ػػوعنػػد الرفػػع مػػ  الر كػػوع 

 . كملل سبقكوع  لر  ا ةتكبير و 
ػاػع نة بعد الرفع مػ  الر كػوع و القوؿ الراجه أف الس   ● فة اليػد الي منػى علػى اليػد الي سػرى بػري   

 سللبقة .فللت الم  الص  
شػرع فيػو الواػع كػوع ي  ي  أف القيػللـ بعػد الر  تب ػوبهػذا يالقيػللـ  حػللؿ فػي الصػبلةالوارد مـو لع  وذل  

جود علػػى األرض وفػػي كبتي  وفػي حػػللؿ الس ػػكػػوع علػػى الػػر  اليػػداف حػللؿ الر  تكػػوف فيهػػلل ألف الصػبلة 
يشػػمل مػػلل  ىػػذاو سػػرى منػػى علػػى الي  يػػد الي  واػػع اللػػوس علػػى الفخػػذي  وفػػي حػػللؿ القيػػللـ حػػللؿ الج  
 .كوع كوع وملل بعد الر  قبل الر  
ك  إطلللػة ىػذا الػر  كػوع الر  الرفع م  في القيللـ بعد ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم نة الواردة الس   ●

ك  بػػل و ػػل الحػػد عنػػد الػػبعض أنػػو ال يطمػػا  فػػي بخػػبلؼ مػػلل يفعلػػو الػػبعض مػػ  تخفيػػف ىػػذا الػػر  
 .  عظيم رطخك  وىذا ىذا الر  
سػمع اهلل )  اإلمػللـ والم نفػرد يقػوؿ هوض إلػى االعتػداؿملل بي  الن    الر كوع أي أثنلل  الرفع م -22

 . الرفع منو بعد هؤخر قبل الرفع وال ي  ذل  ؿ و فبل يق(  لم  حمده
واإلجللبػة تقتضػي اإلثللبػة فكػللف  اهلل اسػتجللباهلل ( أي  سػمع) :  اهلل لمػ  حمػده ( سمع) معنى و 

 . لو وي ثيبو م  ثمرة م  حمد اهلل تعلللى أف يستجيل
 . وتعظيمللً  بللً  فو بصفللت الكمللؿ ح  و لم  ) لم  حمده ( أي 
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 النبػيف أل( عنػد الرفػع مػ  الر كػوع واجػل مػ  واجبػللت الصػبلة  سمع اهلل لمػ  حمػدهوقوؿ )  ●

 . بري حللؿ م  األحواؿيتركو  ولم لى اهلل عليو وسلم أمر بو وفعلو ووارل عليو 
 . كوع إلى القيللـف التحميد والتسميع شعللر االنتقللؿ م  الر  وأل
سػػمع اهلل )  مثلػػو ال يقػػوؿ( سػػمع اهلل لمػػ  حمػػده ) ؤتم إذا قػػللؿ إمللمػػو الم ػػوالقػػوؿ الػػراجه أف  ●

فيقػوؿ المػرمـو فػي اهلل عليو وسلم فر ؽ بػي  التكبيػر وبػي  التسػميع ألف النبي  لى ( لم  حمده 
ربنػػلل ولػػ  )  يقػػوؿ اإلمػػللـ وإنمػػلل يقػػوؿكمػػلل فػػبل يقػػوؿ فيػػو  التسػػميع أمػػلل  يقػػوؿ اإلمػػللـالتكبيػػر كمػػلل 

 .(  سمع اهلل لم  حمدهاإلمللـ ) إذا قللؿ  أو هير ذل  مملل ورد في الس نة ( الحمد
اللهػم )  أو(  ربنػلل لػ  الحمػد) أو  ( ربنلل ول  الحمػد)  قللؿ للً قللإمم  الر كوع إذا اعتدؿ ُ   -23

نة وىػػذا فػي حػق اإلمػػللـ كمػػلل جػلل ت بػذل  الس ػ  ( اللهػػم ربنػلل ولػ  الحمػد) أو (  ربنػلل لػ  الحمػد
 . والمرمـو والم نفرد

 . تنوعةوجوىهلل الم   بجميع نة وعمبلً يقوؿ ىذا مرة وىذا مرة إحيلل  للس  
 . والتعظيم المحبة مع لكمللؿبلل المحمود و ف ىو ) الحمد (

مػػلل كػػوع بعػػد الرفػػع مػػ  الر   التحميػػد بعػػدوي سػػتحل اإلتيػػللف بهػػلل الػػواردة و األذكػػللر المشػػروعة ومػػ  
 : يلي
  .(  فيو بللركللً م   طيبللً  كثيراً   حمداً )  ●
ومػػػل  مػػػلل شػػػات مػػػ  شػػػي  بعػػػد أىػػػل الثنػػػلل  " ومػػػلل بينهمػػػلل " مػػػل  السػػػمللوات ومػػػل  األرض  ) ●

عطػي لمػلل منعػت وال ينفػع ال مللنع لمػلل أعطيػت وال م   " العبد وكلنلل ل  عبد أحق ملل قللؿ" والمجد 
  . ( دد من  الج  ذا الج  

ػػومعنػػى : )  ػػوال ينفػػع ذا الج  مػػ  لطللف والعظمػػة نػػى والس ػػالغ  ال ينفػػع  ػػللحل  أي(  دد منػػ  الج 
 . إنملل ينفعو فضل  وعملو الصللله توو ق   وأ ولطللنس  ملللو الكثير أو عذاب  

 . فهو هير نللفع  لو في اآلخرةفي الدنيلل الحب مهملل كللف عنده ملل ينفعو و نى  للحل الغ  أي 
ال ينفع  للحل االجتهللد من  اجتهللده وإنمػلل ينفعػو ( أي  دد من  الج  وال ينفع ذا الج  وقيل : ) 

 . التوفيق والقبوؿ لعملو
 . تنوعةوجوىهلل الم  بجميع  نة وعمبلً يقوؿ ىذا مرة وىذا مرة إحيلل  للس  
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د ويبتدورنػػو أيهػػم يػػحمالتأف المبلإكػػة يصػػطفوف لسػػمللع ثبػػت عػػ  النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ●

 . يكتبهلل أوالً 
هػلل لزيػللدة لػيا الوىػى  ( بنلل ل  الحمدر ) بعد قولهم  ( كرالش  ) صلي  يزيدوف كلمة بعض الم   ●

  . أي زيللدتهلل لم تثبت ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم أ ل
جود ألف رفػع اليػدي  عنػد الس ػ يديػو يرفػع وال ( اهلل أكبػر ) قػللإبلً كبػر ي  و جود يهوي للس  ثم  -24

 .راجه والس جود ر ك  م  أركللف الصبلة والتكبير واجل م  واجبللتهلل على القوؿ ال نةليا بس  
ذلػ  لػو إذا تيسػر  كبتيو على األرض ثم يديو ثم جبهتو وأنفػويضع ر  أف جود عند الس   وي س  لو ●

 . كبتيوـ يديو قبل ر  قد  بر أو مرض لك   ف ف شق  عليو
لمػلل  ولكػ  تنػللزعوا فػي األفضػل  الصبلة بكليهمػلل جػللإزة بللتفػللؽ الع  و كبتيو وإف شلل  واع يديو ثم ر  
 . في ذل  قلد م  يثق بعلموترجه لديو والعللمي ي   وطلللل العلم يعمل بملل

 مػع الجبهػة الكفي  ثم ثم كبتي الر   ثم القدمي  أطراؼ ( : أعضلل  سبعة على جودالس   يجلو  ●
 ( . األنف

ألحػػق األنػػف بلللجبهػػػة   ػػلى اهلل عليػػػو وسػػلملكػػ  الرسػػوؿ  واحػػػداً  الجبهػػة واألنػػف ليسػػلل شػػياللً و 
وحقيقػة مػلل أشػػللر إليػو ولػو كػػللف  كمػػللً كػػللف األنػف مػ  الجبهػة ح    لػوو  إشػللرة أشػللر إليػػوولهػذا  إلحللقػللً 

 . ستقبلً لن  عليو وجعلو م   ستقبلً م   ضواً ع  
أ ػػللبع يديػػػو  بر ػػللبع يديػػو ورجليػػػو القبلػػة ويضػػػمصػػػلي الم  يسػػتقبل جود : ىػػػي أف و ػػفة الس ػػ ●

راؼ كبتي  وأطػػ: الجبهػػة مػػع األنػػف واليػػدي  والػػر   جوده علػػى أعضػػللإو السػػبعةويمػػدىلل ويكػػوف س ػػ
أذيػة مثػػل أف يكػػوف  تأذيػة فػػ ف حصػػلبػػذل  جػػللفي عضػػديو عػ  جنبيػػو مػػلل لػم يحصػػل وي   القػدمي 

ألنػو ال سػتحل لػو فعلهػلل ي  فػبل جللفػللة هيػره بهػذه الم  ؤذي اإلنسللف في وسط الصف ويخشػى أف ي ػ
 . نة ويترتل عليهلل أذى وتشويل على الغيرفعل الس  ينبغي أف ت  

ذنيػو ذو أ  ذو منكبيو أو ح  فرج بي  فخذيو ويجعل كفيو ح  ي  جللفي بطنو ع  فخذيو و ي  ستحل أف ي  و 
ألف كػل ىػذا ممػلل ويجعلهمػلل منصػوبتي   القػدمي  بعضػهملل بػبعضويضػم  ويرفع ذراعيػو عػ  األرض

  . نةجلل ت بو الس  
 للنهي الوارد في ذل  ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم . وال يفترش ذراعيو افتراش الكلل
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 .رك  م  أركللف الصبلة  وألف االطمانللف في جودس  الفي االطمانللف يجل  ●
 وال جبهػة وال أنفػللً  وال رجػبلً  جوده ال يػداً م  أعضللإو حللؿ س   أف يرفع عضواً  صليللم   ال يجوز ●

جوده جود فػبل شػ  أف س ػالس ػفػي جميػع وكللف ذل   ه األعضلل  السبعة ف ف فعلم  ىذ وال شياللً 
 . م  األعضلل  التي يجل أف يسجد عليهلل ألنو نق  عضواً  ال يصه

 بػرسفػبل بسرعة  م  ىذه األعضلل  ورده رفع عضواً و لك  لو دعت الحللجة أو الضرورة إلى ذل  
م واألكثػػػر أنػػػو سػػػللجد علػػػى األعضػػػلل  السػػػبعة ألف العبػػػرة بػػػللألعم واألكثػػػر فػػػ ذا كػػػللف األعػػػبػػػذل  
    . أجزأه

أو فػي فخػذه أو فػي رجلػو  وليصبر حتى لو أ للبتو حكة في يده مػثبلً  ال يرفع شياللً ف االحتيللط أو 
 . جودفليصبر حتى يقـو م  الس  

 الس جود للنهي الوارد في ذل  ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم .رآف في قرا ة الق  ي كره  ●
كمة م  النهي ع  ذل  في الر كػوع وىػو نفػا الح  وقد سبق  كمػة فػي كػم والح  بيللف الح كم والح 

 جود .الس  
ف ف اإلنسللف يضع أشرؼ ملل فيو وىو  ؿ لو: أنو م  كمللؿ التعبد هلل والذ   جودكمة م  الس  الح   ●

لى هلل تعػلل يضعو على موط  األقداـ يفعػل كػل ىػذا تعبػداً بل  وجهو بحذا  أسفل ملل فيو وىو قدمو
 . إليو وتقربللً 

ؿ والتوااػع هلل يشػعر بهػذا الػذ   حتى وقبل أف تسجد جوارح قلبوسجد يأف للم صلي لهذا ينبغي و 
 . سللجد وىو جود وحبلوتو ويعرؼ أنو أقرب ملل يكوف إلى اهللدرؾ لذة الس  ي  و عز وجل 

 ينقسم إلى ثبلثة أقسللـ : جودهواع حللإل بي  اإلنسللف وبي  مواع س   ●
جػزئ جود كملل لو سجد علػى كفػو مػثبًل فهػذا ال يجػوز وال ي  لحللإل م  أعضلل  الس  أف يكوف ا -1
  لى اهلل عليو وسلم .جود وألنو خبلؼ أمره وفعلو جود إلفضللإو إلى تداخل أعضلل  الس  الس  
أو صػلي كمػلل لػو سػجد علػى ثوبػو تصل بلللم  جود لكنو م  أف يكوف الحللإل م  هير أعضلل  الس   -2

 : ا لو حلللتللفمثبًل فهذ ترتوطرؼ ه  
أو أف تكوف األرض فيهلل شوؾ أو فيهلل حصى  ػغيرة  الحرذر كشدة : أف يكوف لع   ولىاأل   الحللؿ

 . تتعل الجبهة وال يطما  فهذا جللإز ببل كراىة
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 . اآلثللر  عليو دلت ملل خبلؼ ألنو ذر فهذا مكروه: أف يكوف لغير ع   الثللنية لحللؿا
ترتػػػو أو منػػػديبًل صػػػلي فهػػػذا ال بػػػرس بػػػو مثػػػل أف يضػػػع ه  تصػػػل بلللم  أف يكػػػوف الحللإػػػل هيػػػر م   -3

 .ويسجد عليو 
ف نػػو يسػػجد علػػى بقيتهػػلل و ػػبلتو  السػػبعةجود علػػى بعػػض ىػػذه األعضػػلل  عجػػز عػػ  الس ػػمػػ   ●

 ملل عجز عنو للمشقة .ط و قس  ل  حيحة
ال يستطيع أف يسجد عليهلل فليسجد علػى بقيػة األعضػلل  وإذا  حر ج  بهلل أف إحدى يديو  ق د رذا ف 

ومع مػػػلل أمكنػػػو وليضػػع مػػػ  أعضػػػلل  : ال تسػػجد علػػػى األرض فلي ػػ وقيػػػل لػػػومصػػللبة عينيػػػو  أف ق ػػد ر
 . جود ملل أمكنوالس  
جود بعضػو منهػلل لػم ثػم أخػل فػي الس ػ جميعػللً  جود علػى ىػذه األعضػلل على الس ػ إذا كللف قللدراً أملل 

 . تصه  بلتو
علػػى  رسػػي وكػػللف قػػللدراً صػػلي علػػى ك  عػػود فػػي الصػػبلة إذا كػػللف ي  رخ  لػػو الق  المعػػذور الػػذي ي ػػ ●
 .جود ويسجد رسي وقت الس  جود على ىذه األعضلل  السبعة ف نو ينزؿ م  على الك  الس  

 رح فػي الجبهػة مػثبلً ليػو فػ ف كػللف ىنػللؾ ج ػجود على بعضهلل أتى بملل يقدر عوإف كللف يستطيع الس  
كبتيػػو علػػى األرض ويضػػع يديػػو علػػى األرض بللشػػرة الجبهػػة بػػللألرض ف نػػو يجلػػا بر  وال يسػػتطيع م  

كبتيػػو أو لػػوس بر  كبتيػػو ويسػػجد بللالنحنػػلل  وىػػو علػػى األرض أمػػلل إف كػػللف ال يسػػتطيع الج  مػػ  ر   قريبػػللً 
 . نحنلل رسي بللالقدميو على األرض ف نو يسجد مكللنو على الك  

وىو واجل م  واجبللت الصػبلة علػى القػوؿ  ( األعلىبحللف ربي ) س  جوده ثم يقوؿ في س   -25
 . الراجه

نللسػل لو اهلل ىنلل أنسل م  ذكر العظمة ألف اإلنسللف اآلف أنزؿ ملل يكوف لذا كللف م  الم  ذكر ع  و 
 .لو ثني على اهلل بلللع  أف ي  
عػػللؿ بذاتػػو أف اهلل والصػػفللت أي  ذاتالػػعلػػو (  ىاألعلػػلو فػػي قػػوؿ ) س ػػبحللف ربػػي راد بػػلللع  والم ػػ
 . فللتو   في وعللؿ 

 والواجل مرة واحده وملل زاد فهو م ستحل وأدنى الكمللؿ ثبلث مرات .
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  : ملل يليجود ستحل اإلتيللف بهلل في الس  وي  الواردة و  األذكللر المشروعةوم  
 . ( وحدوس رب المبلإكة والر  بوح ق  س   ) ●
 .(  بحللن  اللهم ربنلل وبحمدؾ اللهم اهفر ليس  )  ●
 .(  بحللف ذي الجبروت والملكوت والكبريلل  والعظمةس   ) ●
ق سػمعو سجدت وب  آمنت ول  أسلمت سجد وجهي للذي خلقػو و ػوره وشػ  اللهم ل ) ●

 . ( وبصره تبللرؾ اهلل أحس  الخلللقي 
ل و اللهم اهفر لي ذنبي كلو  ) ●  . ( وأولو وآخره وعبلنيتو وسرهد ق و وج 
حصي ثنلل  قوبت  وأعوذ ب  من  ال أ  عللفللت  م  ع  اللهم إني أعوذ براللؾ م  سخط  وبم   ) ●

 .(  علي  أنت كملل أثني  على نفس 
 . وعةتنوجوىهلل الم  بجميع  نة وعمبلً للس  يقوؿ ىذا مرة وىذا مرة إحيلل  

ويسػػرؿ ربػػو مػػ  خيػػر فػػي الس ػػنة  علل  بمػػلل وردكثػػر مػػ  الػػد  جوده وي  س ػػفػػي طيػػل ي  سػػتحل أف ي  و  ●
 . أو نفبلً  الدنيلل واآلخرة سوا  كللنت الصبلة فراللً 

 . بذل إذا راوا إال كي ال يشق على المرمومي  طيل  أف ي  ستحل لئلمللـ ال ي  و 
 . ويجلا  ( اهلل أكبر : ) جود قللإبلً و م  الس  ثم يرفع رأس -26
م  أركللف الصبلة في كل ركعة في  بلة الفػرض أـ النفػل ألف ك  ر   لوس بي  السجدتي الج  ىذا و 

 .النبي  لى اهلل عليو وسلم أمر بو 
وتكبيػرات االنتقػللؿ كلهػلل تكػوف مػلل بػي   ؿالتكبير يكوف حللؿ الرفػع ألف ىػذا التكبيػر تكبيػر انتقػللو 
ألنػو إف أف يصػل إلػى الػر ك  الػذي يليػو ؤخرىػلل إلػى وال ي   الش روع في الر ك  كني  ال يبدأ بهلل قبلالر  

ك  الػذي انتقػل منػو وإف أخرىػلل أدخلهػلل علػى أذكػللر الػر  يكػوف بػذل   الش روع في الػر ك بدأىلل قبل 
 .ليو ك  الذي انتقل إأدخلهلل على أذكللر الر  إلى أف يصل إلى الر ك  الذي يليو يكوف بذل  

منػى سػرى ويجلػا عليهػلل وينصػل الي  يفػرش قدمػو الي  : ىي أف  بي  السجدتي  لوسفة الج  و    ●
 . ويستقبل بر للبعو القبلة
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وأطػراؼ أ ػللبعو عنػد  سػرىسػرى علػى فخػذه الي  منى ويده الي  لي  منى على فخذه اويضع يده الي   ●
سػرى علػى منػى ويػده الي  منػى علػى فخػذه الي  يػده الي  كػف كبتيو أو يضػع  أو يضع كفيو على ر  كبتيو ر  

 .وتكوف يداه مضمومتي األ للبع  كبتوسرى ر  سرى ويلقم كفو الي  فخذه الي  
 :ثبلثة فللت واع الكفي      تكوففعلى ىذا 

وأطػراؼ أ ػللبعو  سػرىالي  الفخػذ سرى على الي  الكف منى و منى على الفخذ الي  الكف الي   : ولىاأل  
 . كبتيوعند ر  

 وتكػػوف اليػػدي  سػػرىالي  كبػػة الر  سػػرى علػػى الي  منػػى والكػػف كبػػة الي  منػػى علػػى الر  : الكػػف الي  الثللنيػػة 
 . وجهة إلى القبلةمبسوطتي األ للبع م  

كبػة كرنػو لقمهػلل الر  سرى ي  كبة الي  على الر  سرى الي  منى والكف منى على الفخذ الي  : الكف الي  الثلللثة 
 . قللبض لهلل

بللسػػتوا  ويتحقػػق مػػ  أركػػللف الصػػبلة كػػ  وىػػو ر   بػػي  السػػجدتي  لػػوسفػػي الج  االطمانػػللف يجػػل  ●
 . واحدة تسبيحةبقدر يتحقق حد الطمرنينة و مواعو  إلىيرجع كل عظم بحي   قللعداً  الم صلي

 . جودبقدر الس   جلوسالطيل ىذا ي  وي ستحل أف 
الم صػػلي أف ينصػػل مكػػروه وىػػو : القػػوؿ الػػراجه أنػػو فػػي الج لػػوس بػػي  السػػجدتي   قعػػلل اإل ●

( لوسػو عليهمػلل ثنػي أ ػللبع رجليػو أثنػلل  ج  يضع أطراؼ أ ػللبع رجليػو علػى األرض يعنػي ي  ) قدميو 
النبػي  ػلى ألف الػذي  و ػفوا  ػبلة أثنػلل  الج لػوس بػي  السػجدتي   مقعدتو على عقبيػوبويجلا 

ستفيضػػة أف النبػػي بللألحللديػػ  الكثيػػرة الم  ا ىػػذه الصػػفة وإنمػػلل الثللبػػت اهلل عليػػو وسػػلم لػػم يػػذكرو 
 منى .سرى وينصل الي   لى اهلل عليو وسلم كللف يفرش رجلو الي  

رب اهفػر )  بػي  السػجدتي  فػي ىػذه الجلسػةالم صػلي يقػوؿ  أفعلى القوؿ الػراجه ي ستحل  ●
 . لوسودة ج  م  ل  ذكرر ي  ( و  لي رب اهفر لي

 . ( واجبرني وارفعني رب اهفر لي وارحمني وعللفني واىدني وارزقني : ) وإف شلل  زاد على ذل 
  . النبي  لى اهلل عليو وسلملث بوت ذل  ع  

ويفعػل ولػى كػ  مػ  أركػللف الصػبلة مثػل السػجدة األ  وىػي ر   راً بكيسجد السجدة الثللنية م  ثم  -27
 . ولىسجدة األ  كملل فعل في ال في ىذه السجدة
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 . حتى يرجع كل عظم إلى مواعو عتدالً سرى م  على رجلو الي   ثم يرفع حتى يستوي قللعداً  -28

لك  و  لوسو بي  السجدتي ة خفيفة مثل ج  جلسوىي  ( جلسة االستراحة) سمى لوس ي  وىذا الج  
 .علل  د  أو ذكر ليا فيو 

لػوس أي ال الج  ىػذا إلػى  حتللجػللً كػللف م    صلي إذاأف الم   لسة ىوكم ىذه الج  في ح   الراجه القوؿو 
 يجلػػػػا وإذا كػػػػللف يسػػػػتطيع أف يػػػػنهض فػػػػبلعليػػػػو أف لػػػػوس فج  ىػػػػذا اليسػػػػتطيع أف يػػػػنهض بػػػػدوف 

 . يجلا
نة في حػق مػ  س   ىونة على اإلطبلؽ بل ة على اإلطبلؽ وال هير س  نس   لوسالج   قللؿ أف ىذافبل ي  

 .  بر أو مرض أو هير ذل يحتللج إليو لك  
كػػػللف اإلمػػػللـ يػػػرى ىػػػذه تػػػللبع اإلمػػػللـ إذا  ي  أف فلللواجػػػل عليػػػو  مرمومػػػللً  صػػػليالم  إذا كػػػللف وفػػػي حلللػػػة 

 خلللفػػػةوىػػػذه م  تللبعػػػو لػػػنهض قبلػػػو ألنػػػو لػػػو لػػػم ي  تللبعػػػة لئلمػػػللـ أي يجلػػػا م   راىػػػلليال  ىػػػولسػػػة و الج  
لسة وىو يراىلل أي تللبع اإلمللـ إذا كللف اإلمللـ ال يرى ىذه الج  وكذل  العكا أي يجل عليو أف ي  

  . ألنو إذا جلا لـز أف يتخلف عنو تللبعة لئلمللـال يجلا م  
 كبتيػودور قدميػو ور    ػ علػىعنػد قيللمػو  عتمػديو  هواػووي كبػر حػللؿ ن   الثللنية لركعةلثم ينهض  -29
  . على األرض بيده عند قيللموال يعتمد أي 
كبتي  ثػم يػنهض علػى جود بلللجبهػة واألنػف ثػم بللليػدي  فيضػعهملل علػى الػر  هوض م  الس  يبدأ بلللن  ف
 .بر أو مرض ف نو يعتمد بيديو على األرض لك  يشق عليو ذل  إذا كللف  إال دور القدمي    
ولى إال أنو يجعلهػلل أقصػر األ  ة الركعمثل ملل  نع في  هلليصنع في الثللنيةلركعة ثم بعد قيللمو ل -31
أي أف  فتػػػته بػػػو الصػػػبلةت  ل بعػػػد تكبيػػػرة اإلحػػػراـيكػػػوف ألف االسػػػتفتللح  ولػػػى وال يسػػػتفتهاأل   مػػػ 

االسػػػتعللذة تخػػػت  ألف  قبػػػل القػػػرا ة ال يسػػػتعيذأيضػػػللً و  ولػػػىاالسػػػتفتللح مػػػ  خصػػػللإ  الركعػػػة األ  
كوت بػل تخلل القرا تي  فيهلل س ػواحدة لم ي ملةألف الصبلة ج  على القوؿ الراجه ولى بلللركعة األ  
ذكػر فػلللقرا ة فيهػلل كلهػلل كػلللقرا ة الواحػدة فيكفػي فيهػلل اسػتعللذة واحػدة إال إذا لػم يسػتعذ تخللهلل 

 .ولى فيتعوذ في الثللنية في الركعة األ  
 . ورةستفته بهلل الس  ألنهلل ت   قبل الفللتحة ستحل في كل ركعةأملل البسملة فت  
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إذا   يجلػا للتشػهدور كوعػو الثػللني وس ػجوده السػجدة األ ولػى والثللنيػة وقرا تو قيللمو بعد ثم  -31

 ونحوىػػلل أو كللنػػت الصػػبلةمعػػة والعيػػدي  : أي ركعتػػي  كصػػبلة الفجػػر والج   نللإيػػةكللنػػت الصػػبلة ث  
 .هر والعصر والعشلل  بللعية كلللظ  بلثية كلللمغرب أو ر  ث  

وح كمو أنػو ر كػ  مػ  أركػللف قبل التسليم  األخيرنللإية ىو الج لوس ويكوف ىذا الج لوس للصبلة الث  
وح كمػػو أنػػو واجػػل  بللعيػػة ىػػو الج لػػوس األوؿ للتشػػهد األوؿبلثيػػة والر  ويكػػوف للصػػبلة الث  الصػػبلة 

 . م  واجبللت الصبلة
يفػػػرش قدمػػػو أف : وىػػػي لػػػوس بػػػي  السػػػجدتي  ج  ال ىػػػذا التشػػػهد كصػػػفة لػػػوس فػػػيج  ال ػػػفة و  ●
 . منى ويستقبل بر للبعو القبلةسرى ويجلا عليهلل وينصل الي  الي  
منػى سػرى ويضػع يػده الي  كبتػو الي  سػرى أو ر  سرى على فخػذه الي  يضع يده الي  في ىذا الج لوس و  ●

شػير بهػلل في   ( ملل بي  اإلبهللـ والوسطى)  الس ب للب ة منى كلهلل إالمنى ويقبض أ للبع الي  على فخذه الي  
 حركهلل على القوؿ الراجه .وال ي  

 . لللس ب للب ةشير بنصر وي  نصر والب  للإلبهللـ والوسطى ويقبض الخ  بق أو ي حل  
شػػير وي   ( نصػػر والوسػػطىنصػػر والب  الخ   وذلػػ  بػػرف يضػػم ثبلثػػة أ ػػللبع ) وخمسػػي  للً قػػد ثبلثػػأو يع

بل ػقة على حرؼ راحػة اليػد يعنػي تكػوف فػوؽ الوسػطى وم   الس ب للب ةيجعل اإلبهللـ أسفل و  لللس ب للب ةب
 . شير معهللللسبللبة كرنهلل ت  

سػػبه سػبللحة ألنػػو ي   سػػمى أيضػػللً شػػير بهػلل عنػػد السػل وت  ألف اإلنسػػللف ي   س ػب للب ةميت : س ػػ الس ػب للب ة ●
  . شير بهلل عند تسبيه اهللبهلل اهلل عز وجل ألنو ي  

 ال شػري  لػو بحللنو وتعػلللى واحػدإلػى أف المعبػود س ػاإلشللرة ىو  لللس ب للب ةبكمة في اإلشللرة الح  و  ●
فػي التوحيػد بػي   اإلشػللرة التوحيػد واإلخػبلص فيكػوف جللمعػللً هػذه بينػوي أف الم صػلي ينبغي علػى و 

 .القوؿ والفعل واالعتقللد 
التشػػهد مػػ  بدايػػة  الس ػػب للب ةإلػػى أو النظػػر  جودس ػػالمواػػع  إلػػىنظػػر الأثنػػلل  التشػػهد سػػتحل ي  و  ●
  ىكذا وردت الس نة . حتى االنتهلل  منوو 
 
 



 47 

ػػوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
  . التشهد  يغبملل ورد م  يتشهد في ج لوسو  ثم -32

 : ة ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم في الصبلةوىذه بعض  يغ التشهد الثللبت
التحيللت هلل والصلوات والطيبللت السبلـ علي  أيهػلل النبػي ورحمػة اهلل وبركللتػو السػبلـ علينػلل  ) ●

أ ػه وىػذا (  ولوعبػده ورس ػ حمػداً وعلى عبللد اهلل الصلللحي  أشهد أف ال إلػو إال اهلل وأشػهد أف م  
 . ألفللظ التشهد ملل ثبت في

 هلل والصلوات والطيبللت السبلـ علي  أيهػلل النبػي ورحمػة اهلل وبركللتػو السػبلـ علينػلل التحيللت ) ●
عبػػده  حمػػداً وأشػػهد أف م   وعلػػى عبػػللد اهلل الصػػلللحي  أشػػهد أف ال إلػػو إال اهلل وحػػده ال شػػري  لػػو

 .(  ولوورس  
ة اهلل التحيػػػللت هلل الزاكيػػػللت هلل الطيبػػػللت هلل الصػػػلوات هلل السػػػبلـ عليػػػ  أيهػػػلل النبػػػي ورحمػػػ ) ●

عبػده  حمػداً م  وبركللتو السػبلـ علينػلل وعلػى عبػللد اهلل الصػلللحي  أشػهد أف ال إلػو إال اهلل وأشػهد أف 
 .(  ولوورس  
بللركػػػللت الصػػػلوات الطيبػػػللت هلل السػػػبلـ عليػػػ  أيهػػػلل النبػػػي ورحمػػػة اهلل وبركللتػػػو التحيػػػللت الم  )  ●

 . ( وؿ اهللرس   حمداً م  وأشهد أف إال اهلل  أشهد أف ال إلو السبلـ علينلل وعلى عبللد اهلل الصلللحي 
التحيللت الطيبللت الصلوات الزاكيللت هلل السبلـ على النبي ورحمة اهلل وبركللتو السبلـ علينػلل )  ●

 ( . ولوعبده ورس   حمداً وعلى عبللد اهلل الصلللحي  أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف م  
 عػةتنو وجوىهػلل الم   بجميػع نة وعمػبلً س ػلل يتشػهد بهػذا مػرة وبهػذا مػرة حفظػللً أف سػلم واألكمل للم  

 .ف ف شق عليو ذل  فليقتصر على ملل يستطيع منهلل وال حرج عليو 
أو  إذا كللنػت الصػبلة ثنللإيػةبعػد التشػهد األخيػر  صلي على النبي  لى اهلل عليو وسػلمثم ي   -33

  . ثبلثية أو ربللعية
م سػػػتحبة األخيػػػر التشػػػهد  بعػػػد علػػػى النبػػػي  ػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلمالقػػػوؿ الػػػراجه أف الصػػػبلة  ●

 ك  أو واجل في الصبلة لعدـ وجود الدليل الصحيه الصريه الذي يقتضي ذل  .وليست بر  
ػػػد فلػػػو  وجبػػػوف أو الػػػذي  تركهػػػلل فصػػػبلتو  ػػػحيحة ألف األدلػػػة التػػػي اسػػػتدؿ بهػػػلل الم  الم صػػػلي تعم 

  . لدليلحتى يثبت ا جعلوىلل ر كنللً ليست رللىرة على ملل ذىبوا إليو واأل ل برا ة الذمة
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) إذا وجػػػد االحتمػػػللؿ بطػػػل  تقػػػوؿ لقللعػػػدةوايقبػػػل االحتمػػػللؿ بطػػػل العبػػػللدة بػػػدليل مكػػػ  أف ن  ال ي  و 

 االستدالؿ ( .
 : ومنهلل دة وجوهم وردت على ع  الصبلة على النبي  لى اهلل عليو وسلو 
كمػلل  ػليت علػى إبػراىيم وعلػى آؿ إبػراىيم إنػػ  حمػد  م  حمػد وعلػى آؿ اللهػم  ػل  علػى م   ) ●

كملل بللركت على إبػراىيم وعلػى آؿ إبػراىيم حمد  م  وعلى آؿ حمد م  حميد مجيد اللهم بللرؾ على 
 .(  إن  حميد مجيد

لػى إبػراىيم وعلػى آؿ إبػراىيم وبػللرؾ وعلى آؿ محمد كمػلل  ػليت عحمد م  اللهم  ل  على  ) ●
 .(  كملل بللركت على آؿ إبراىيم في العلللمي  إن  حميد مجيدحمد  م  وعلى آؿ حمد م  على 
 إنػػ  حميػػد مجيػػد كمػػلل  ػػليت علػػى آؿ إبػػراىيمحمػػد  م  وعلػػى آؿ حمػػد م  اللهػػم  ػػل  علػػى  ) ●

 .(  مجيدوعلى آؿ محمد كملل بللركت على آؿ إبراىيم إن  حميد حمد م  اللهم بللرؾ على 
حمػػد م  كمػػلل  ػػليت علػػى آؿ إبػػراىيم وبػػللرؾ علػػى حمػػد  م  وعلػػى آؿ حمػػد م  اللهػػم  ػػل علػػى )  ●

 ( . كملل بللركت على آؿ إبراىيم في العلللمي  إن  حميد مجيدحمد  م  وعلى آؿ 
حمػد م  ريتو كملل  ليت على آؿ إبراىيم وبللرؾ على وعلى أزواجو وذ  حمد م  اللهم  ل  على  ) ●

 .(  تو كملل بللركت على آؿ إبراىيم إن  حميد مجيدريوعلى أزواجو وذ  
وآؿ حمػػد م  عبػػدؾ ورسػػول  كمػػلل  ػػليت علػػى إبػػراىيم وبػػللرؾ علػػى حمػػد م  اللهػػم  ػػل  علػػى  ) ●
 .(  كملل بللركت على إبراىيم وآؿ إبراىيمحمد  م  

 . تنوعةوجوىهلل الم   بجميعنة وعمبل يقوؿ ىذا مرة وىذا مرة إحيلل  للس  
فػػي  التشػػهد األوؿ بعػػد ت قػػللؿال ة علػػى النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم القػػوؿ الػػراجه أف الصػػبل ●

 : وذل  لآلتيالتشهد األخير  بعدشرع إال ال ت  أي  الصبلة الثبلثية أو الربللعية
عػرؼ مػة وال ي  مػو لؤل  أنػو كػللف يفعػل ذلػ  فيػو وال عل   لى اهلل عليو وسلم : ألنو لم يثبت عنو  أوالً 

 . استحبو عنهم راي اهلل م  الصحللبة أف أحداً 
 .علل  بعدىلل رع فيهلل الد  رعت في ىذه الموااع لش  : ألنهلل لو ش   ثللنيللً 
 .على التخفيف  مبني: ألف التشهد األوؿ  ثلللثللً 
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مػ  النػللس  ػلى علػى النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم فػي ىػذا المواػع  ف أحػداً مع ذلػ  لػو ألك  و 

 . نة أولىلك  اتبللع رللىر الس  و  وعن هىينوال عليو  نكرفبل ي  
بمػلل يػدعو فػي التشػهد األخيػر بعد االنتهلل  م  الصبلة على النبي  لى اهلل عليو وسػلم ثم  -34
 :  ذل  وم  أعجبو إليو علل يتخير م  الد  و ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم ورد 
اللهم إني أعوذ ب  م  عذاب جهنم وم  عذاب القبر وم  فتنة المحيلل والممللت ومػ  شػر  ) ●

  . ( فتنة المسيه الدجللؿ
إني أعػوذ بػ  مػ  عػذاب القبػر وأعػوذ بػ  مػ  فتنػة المسػيه الػدجللؿ وأعػوذ بػ  مػ   اللهم ) ●

 .(  غر ـوالم  م رثفتنة المحيلل والممللت اللهم إني أعوذ ب  م  الم  
نوب إال أنػت فػللهفر لػي مغفػرة مػ  عنػدؾ وال يغفػر الػذ   كثيػراً   لمػللً اللهم إنػي رلمػت نفسػي ر   ) ●

 .(  وارحمني إن  أنت الغفور الرحيم
ومػػلل أنػت أعلػػم بػو منػػي أنػػت  اللهػم اهفػػر لػي مػػلل قػدمت ومػػلل أخػرت ومػػلل أسػررت ومػػلل أعلنػت ) ●
 .(  ر ال إلو إال أنتؤخقدـ وأنت الم  الم  
مػر إلػى أرذؿ الع   ب  وأعوذ بػ  مػ  أف أ ردخل وأعوذ ب  م  الج  اللهم إني أعوذ ب  م  الب   ) ●

 .(  وأعوذ ب  م  فتنة الدنيلل وأعوذ ب  م  عذاب القبر
 .(  س  عبللدت كرؾ وح  اللهم أعني على ذكرؾ وش   ) ●
 .(  اللهم إني أسرل  الجنة وأعوذ ب  م  النللر ) ●
ولػػد ولػػم يكػػ  لػػو   برنػػ  الواحػػد األحػػد الصػػمد الػػذي لػػم يلػػد ولػػم ي  اللهػػم إنػػي أسػػرل  يػػلل اهلل ) ●
 . ( نوبي إن  أنت الغفور الرحيمأحد أف تغفر لي ذ   فواً ك  
لػػي وتػػوفني إذا  اً الخلػػق أحينػػي مػػلل علمػػت الحيػػللة خيػػر  درت  علػػىاللهػػم بعلمػػ  الغيػػل وق ػػ ) ●

وأسػرل  كلمػة الحػق فػي  لي اللهم إني أسػرل  خشػيت  فػي الغيػل والشػهللدة اً الوفللة خير  علمت
رة عػػي  ال وأسػػرل  ق ػػ ال ينفػػد للً قصػػد فػػي الغنػػى والفقػػر وأسػػرل  نعيمػػالراػػى والغضػػل وأسػػرل  ال

العػػػيل بعػػػد المػػػوت وأسػػػرل  لػػػذة النظػػػر إلػػػى    الراػػػلل بعػػػد القضػػػلل  وأسػػػرل  بػ ػػػْردتنقطػػػع وأسػػػرل
اإليمػللف واجعلنػلل لقللإ  في هير ارا  م ضرة وال فتنة م ضػلة اللهػم زينػلل بزينػة  وجه  والشوؽ إلى

 . ( هتدي م   داةى  
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سػلمي  يدعو بملل يشلل  مػ  خيػر الػدنيلل واآلخػرة وإذا دعػلل لوالديػو أو هيرىمػلل مػ  الم  يجوز لو أف و 

 .بلة فريضة أو نللفلة فبل برس سوا  كللنت الص
والصػبلة علػى النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم والػدعلل  وكللنػت الصػبلة  األخيػر بعد التشهدثم  -35
 جهػراً م سل  نفرداً وي  إذا كللف مرمومللً أو م   راً س  م سل  ي  و ع  يمينو يلتفت ف نو  أو ثبلثية أو ربللعية ثنللإية

:  قػػػللإبلً م سػػػل  ي  و عػػػ  يسػػػللره يلتفػػػت ثػػػم  ( السػػػبلـ علػػػيكم ورحمػػػة اهلل) : ويقػػػوؿ  إذا كػػػللف إمللمػػػللً 
 . ( السبلـ عليكم ورحمة اهلل) 

ورحمػة ) :  زيػللدةذلػ  علػى القػوؿ الػراجه ألف أجػزأه  ( السػبلـ علػيكم)  ولو اقتصر على قولػو 
 . نة وليست بواجلس   ( اهلل
النبي  لى اهلل  بوت ذل  ع ع  يمينو جللز لث  ولى األ  في التسليمة  ( وبركللتو)  وإف زاد أحيللنللً  ●

 . السبلـ التي وردت في حللدي األداـو عليهلل ألنهلل لم ترد في أكثر عليو وسلم لك  ال ي  
 . ع  الشمللؿ فملل ورد فيهلل فضعيف في التسليمة الثللنيةأملل زيللدة ) وبركللتو ( 

 . رعة فيو وتخفيفو دوف مد أو إطلللةنة في التسليم الس  والس   ●
االجمػللع بعػض الع لمػلل  وقػد حكػي كػ  مػ  أركػللف الصػبلة ر  الفػرض  األ ولى فػي  ػبلة ةالتسليم ●

 .على ذل  
ألف فعػل ذلػ   كلللتسليمة األولػى  أملل التسليمة الثللنية جهة الشمللؿ فلللقوؿ الراجه أنهلل رك  أيضللً 

 . أكمل وأحوط
 ػػلى  ألف النبػػيو والقػػوؿ بػػ جزا  التسػػليمة الواحػػدة اػػعيف لضػػعف األحللديػػ  الػػواردة فػػي ذلػػ  

 بهللتي أخل  أنو عنو حفبي   ولم والسفر الحضر في يمتي التسل   واربللً علىليو وسلم كللف م  اهلل ع
 التسليمتي  .

 .  فصبلتو  حيحةجواز االقتصللر على تسليمة واحدة  عتقداً أو م   لك  م  فعل ذل  جللىبلً و 
ألنػو  واحػدة ميةعلػى تسػل فيهلل يقتصر أف  بلة النللفلة فلللقوؿ الراجه أنو ال برسيم في التسل  أملل 
 واحدة في  بلة النللفلة .  تسلمية على اقتصر أنو  لى اهلل عليو وسلمالنبي ع   ثبت
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بػوت لث   ( السػبلـ علػيكم ورحمػة اهلل : ) يمػي التسػليمة واحػدة عػ  نة في  ػبلة الجنػللزة الس  و  ●

عػ  عشػرة مػ  أ ػحللب النبػي  ػلى اهلل عليػو ذلػ  ثبػت و  ذل  عػ  النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم
 . فقط يمي الموف في  بلة الجنللزة تسليمة واحدة خفيفة ع  سل  وسلم أنهم كللنوا ي  

فػي بعػض األحللديػ  عػ   لػورود ذلػ أ خػرى عػ  يسػللره مػرة  مسل  ي  أف في  بلة الجنللزة وال برس 
 .النبي  لى اهلل عليو وسلم 

تظهػػر  ػػفحة  أيرى حتػػى ي ػػذلػػ  بلللغػػة فػػي الم   مػػع سػػرةمنػػة وي  التسػػليم االلتفػػللت ي   مػػعسػػ  وي   ●
خػػده أي جللنػػل وجهػػو لمػػ  يجلػػا خلفػػو ويكػػوف ذلػػ  بػػرف يبلػػغ نظػػره أقصػػى اليمػػي  وأقصػػى 

 . اليسللر دوف أف يتجللوز ذل  إلى النظر إلى الخلف
ستقبل القبلة ثم يلتفت ثػم يعػود وىو م   مسل  ي   لى اهلل عليو وسلم أنو كللف  ثبت ع  النبيلم ي ●
 م مػعسػل  كػللف ي   أنػو نةالس ػ ولكػ  الثللبػت عنػو فػي رػللىر يلتفػت ثػم القبلػة سػتقبلم   وىػو مسػل  وي  

 . التفللتو
حيػ  أف   ػلى اهلل عليػو وسػلم النبػي مػ  الصػبلة خػبلؼ مػلل ورد عػ  التسػليمىز الرأس أثنلل   ●

ثػم يلتفػت يمينػللً وي سػل م ثػم يعػود م  الصػبلة يرفػع رأسػو ثػم يخفضػو  التسليمصلي  عند بعض الم  
 ثم يلتفت شمللاًل وي سل م . يرفع رأسو ثم يخفضو و 

: السػبلـ علػيكم ورحمػو قػللإبًل  عػ  يمينػو ي سػل مكػللف أنػو    ػلى اهلل عليػو وسػلموالثللبت ع  النبػي 
: السبلـ عليكم ورحمو اهلل حتى يػرى قللإبًل  م ع  يسللرهسل  ي  ثم يم  رى بيللض خده األاهلل حتى ي  

 .  بيللض خده األيسر
لػذل  كػللف ىػز الػرأس مػ  الصػبلة  التسػليمأثنػلل   وىز رأسػأنو   لى اهلل عليو وسلمعنو لم يذكر و 

 .الواردة  نةخبلؼ الس  
كمػلل  مػع التسػليم وشػمللالً  شػير بهمػلل يمينػللً ال ي  أي سػتقرتي  علػى فخذيػو م   الم صػلي تكوف يداو  ●

سػرة مػع التسػليم فهػو بدعػة ألف إحػداث ىياػة منػة وي  يفعلو بعض المصلي  م  اإلشػللرة بػللألكف ي  
 .سمى البدعة في العبللدات لم يرد فيهلل دليل داخل في م  
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في  بلة الفريضػة  ى يفرغ اإلمللـ م  التسليمتي تحيجل على المرمـو أف ال يبدأ في السبلـ  ●

 على القوؿ الراجه .
يقػػـو ليػػرتي بمػػلل فللتػػو إال بعػػد أف  أف الو ركعػػة أو أكثػػر تػػلمسػػبوؽ الػػذي فللتا يجػػل علػػىوكػػذل   
 .م اإلمللـ التسليمتي  سل  ي  
االنتهػػلل  مػػ  األ ولػػى وقبػػل التسػػليمة أو قػػللـ بعػػد ولػػى مػػللـ فػػي التسػػليمة األ  روع اإلقػػللـ قبػػل ش ػػ ذافػػ 

  .على القوؿ الراجه بطلت  بلتو الثللنية
إتمللـ التشهد والصبلة على النبي  ػلى اهلل عليػو وسػلم بعػد فػراغ اإلمػللـ إذا ترخر في المرمـو  ●

 . للبعة انتهت بتسليم اإلمللـتتللبعة ألف الم  خرجو ذل  ع  الم  م  التسليم فلو أف يتمو وال ي  
أو ع  شملللو يفعػل ىػذا تػللرة  ع  يمينو اإلمللـ إلى المرمومي أف يلتفت بعد التسليم نة م  الس   ●

ينصػرؼ عػ  يمينػو كػللف أنػو  عنػو ورد حيػ  النبي  لى اهلل عليو وسلم بوت ذل  ع  لث  وىذا تللرة 
 . ينصرؼ ع  يسللره ثم يستقبل النللسأو ثم يستقبل النللس 

االسػػػتغفللر ثبلثػػػللً  تجهػػػللً إلػػػى القبلػػػة بعػػػد التسػػػليم إال بمقػػػدارم  اإلمػػػللـ ال يجلػػػا الس ػػػنة أف  مػػػ  ●
ىػذه  ( واإلكػراـ اللهم أنت السبلـ ومن  السبلـ تبللركت ذا الجػبلؿالذكر الوارد بعده وىو : ) و 

 . نةىي الس  
 . السبل ألف استدبللر اإلمللـ المرمومي  إنملل ىو لحق اإلمللمة ف ذا انقضت الصبلة زاؿو 
مػلل ثبػت عػ  خفػف ويجلػا بقػدر سػتقبل القبلػة بػل ي  عػوده بعػد السػبلـ م  طيػل ق  كره لئلمللـ أف ي  ي  ف

  .ثم ينصرؼ  النبي  لى اهلل عليو وسلم
 : ستقبل القبلة فيو محللذير ىيعوده بعد السبلـ م  إطلللة ق  ألف 
 . نةبلؼ الس  : أنو خ   أوالً 
سػػتقبل ف أف ينصػػرفوا قبػػل انصػػراؼ اإلمػػللـ فػػ ذا بقػػي م  : حػػبا النػػللس ألف المػػرمومي  منهيػػو  ثللنيػػللً 

 . حبا النللس القبلة كثيراً 
 . نسيو في الصبلة فيرتب  المرمـو في ىذا : أنو قد يظ  م  خلفو أنو يتذكر شياللً  ثلللثللً 
 
 



 53 

ػػضحغنػاضطتطوظؽضحغنػاضطتطوظؽوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
بعػد   بعضػهم بعضػللً صللفه ي  الصبلة كملل يفعلو بعض النللس التسليم م  صللفحة بعد ال أ ل للم   ●

 أو نحػػو ذلػػ  ( جمعػػللً ) :  اآلخػػريػػرد عليػػو و  ( تقبػػل اهلل( أو )  حرمػػللً ) يقػػوؿ أحػػدىم  كػػل  ػػبلة
لكػللف  شػروعللً ولػو كػللف ذلػ  مأ ػل لهػلل فػي الشػرع  حدثػة التػي المػ  البػدع الم  الم صػللفحة  ههذف

 . أولى بو راي اهلل عنهم النبي  لى اهلل عليو وسلم وأ حللبو
 . جلللسةبلقللة ال في أثنلل  الم  شرع عند الم  صللفحة ت  الم  إنملل و 

وجػل علػى هر والعصر والعشػلل  بللعية كلللظ  بلثية كلللمغرب أو ر  الصبلة ث  إذا كللنت في حلللة  -36
 . إلى الركعة الثلللثةض ينهأف األوؿ م  التشهد بعد الفراغ  الم صلي

اهلل  : ) قػللإبلً وي كبػر  أو فخذيػو كبتيػور  على  عتمداً م  دور قدميو على    هواو وي ستحل أف يكوف ن  
تكبيرة اإلحػراـ  كرفعو عند  ذنيوذو أ  ذو منكبيو أو إلى ح  ويرفع يديو مع ىذا التكبير إلى ح   ( أكبر

 . اليدي  فيو رفعت   الذي األخير المواع ىو وىذا منوالرفع ركوع وعند وعند ال
بػػر أو مػػرض أو لكػػوف ذلػػ  أسػػهل عليػػو فػػبل وإف احتػػللج إلػػى االعتمػػللد علػػى يديػػو عنػػد قيللمػػو لك  

 . برس
بػري  ػفة  سػرى علػى  ػدرهالي  يػده منػى علػى يضػع يػده الي  إلى الركعػة الثلللثػة بعد قيللمو ثم  -37

 . فللت التي سبق ذكرىللم  الص  
رًا يقرأ الفللتحة سم اهلل و ي  ثم  -38 الفللتحة في بعض األحيللف فبل بعد الثلللثة الركعة وإف قرأ في س 

 . بوت ملل يدؿ على ذل  ع  النبي  لى اهلل عليو وسلمبرس لث  
 .ذكرىلل  سبق فة التيبلللص  ثم يركع ويسجد  -39
صػلي  ػبلة فػ ف كػللف ي   أي بعػد الرفػع مػ  السػجدة الثللنيػة منهػلل الثلللثػة ثم بعد إتمػللـ الركعػة -41

 ك  م  أركللف الصبلة .وىو ر  للتشهد األخير  يجلا المغرب
 : فللت التللليةب حدى الص   توركللً م  أف يجلا في التشهد األخير ي ستحل  ●

ػػػ خرجهػػػلل مػػػ  تحػػػت فخػػػذه سػػػرى وي  منػػػى ويفػػػرش الرجػػػل الي  : أف ينصػػػل الرجػػػل الي   ولػػػىاأل  فة الص 
بللشػػرة دوف أف رض م  لصػػق مقعدتػػو بػػللأليعنػػي ي   مقعدتػػو علػػى األرضعلػػى ويجلػػا منػػى وسػػللقو الي  

 . يجلا على قدمو
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 . خرجهملل م  الجللنل األيم  ويجلا على مقعدتووي   يفرش القدمي  جميعللً : أف  الثللنيةفة الص  
ػػ  منػػىسػػرى بػػي  فخػػذ وسػػللؽ الرجػػل الي  الي  قدمػػو دخل منػػى وي ػػالي   قدمػػو رش: أف يفػػ الثلللثػػةفة الص 

 . ويجلا على مقعدتو
 . تنوعةوجوىهلل الم   بجميع نة وعمبلً يفعل ىذا مرة وىذا مرة إحيلل  للس  

ال تجػػوز  ذيػػةاألألف إذا كػػللف يحصػػل بسػػببو أذي يلحػػق الغيػػر فػػبل يفعػػل التػػورؾ فػػي الصػػبلة  ●
نة مػع األذيػة فهػذا نة لػدفع األذيػة خيػر مػ  فعػل الس ػترؾ الس ػألف  بترؾ الس نةذى األدفع ويجل 

ورؾ فػ ف تػل أذية جػللرهؤذي جللره فبل يتورؾ وإذا علم اهلل م  نيتو أنو لوال و ي  كتورؾ إذا كللف بتور الم  
 على ذل  . ثيبواهلل تعلللى ي  

تشػػػهدي   هػػػلل فيالتػػػي الصػػػبلة فػػػي  فػػػي التشػػػهد األخيػػػرإال كػػػوف يال التػػػورؾ القػػػوؿ الػػػراجه أف  ●
بػػػللالفتراش كمػػػلل  فيهػػػلل لػػػوسفيكػػػوف الج   أمػػػلل إذا كللنػػػت الصػػػبلة ثنللإيػػػةبللعيػػػة الر  و بلثيػػػة كلللصػػػبلة الث  

 . تقدـ
بق المػرمـو بركعػة وجلػا مػع إمللمػو فػي التشػهد األخيػر ف نػو ال يتػورؾ ألف فػ ذا س ػوبنلل  على ىذا 

 . تشهده ىنلل ال يعقبو السبلـ
بػري  النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم والصػبلة علػى لللتشػهدب لػوس األخيػرفي ىذا الج   يرتيثم  -41
 . فللت التي سبق ذكرىللفة م  الص     
وقػد فيػدعو بػو  علل  أعجبو إليػويتخير م  الد  و  النبي  لى اهلل عليو وسلمبملل ورد ثم يدعو  -42

 سبق ذكر ىذه األدعية التي وردت ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم في ىذا المواع .
 . كملل تقدـ  ع  شملللوواأل خرى ع  يمينو إحداى ملل  يمتي تسل  م سل  ي  يلتفت و ثم  -43
ف نػػو بعػػد الرفػػع مػػ  السػػجدة الثللنيػػة مػػ  الركعػػة الثلللثػػة  بللعيػػةر  الصػػبلة فػػي حلللػػة إذا كللنػػت  -44

إف  جلسػة االسػتراحةويجلػا  سرى حتى يرجع كل عظم إلػى مواػعوعلى رجلو الي   يستوي قللعداً 
 . كمهللح   فتهلل و وقد سبق بيللف جلسة هذه الواع الثللني لىو الموىذا  احتللج إليهلل

 . حتى يستوي قللإمللً  كبتيور  على  عتمدم كبراً ويثم يقـو  -45
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راً  يقرأ الفللتحةسم اهلل و ي  ثم  -46  .ثم يركع ويسجد كملل سبق  س 
 التي سبق ذكرىلل . فللتب حدى الص  توركللً م   ثم يجلا للتشهد األخير -47
ػػ النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم لللتشػػهد والصػػبلة علػػىب يػػرتيثػػم  -48 فللت التػػي بػػري  ػػفة مػػ  الص 

 سبق ذكرىلل .
كمػلل فيػدعو بػو   و إليػوعلل  أعجبػيتخير م  الد  و  بملل ورد النبي  لى اهلل عليو وسلمثم يدعو  -49
 . سبق
 . كملل تقدـ  ع  شملللوواأل خرى ع  يمينو ملل إحداى يمتي م تسل  سل  ي  ثم يلتفت و  -51
 تيبيه :  ●

لعػػػدـ الػػػدليل علػػػى التفريػػػق بػػػي  الرجػػػل  فػػػي كيفيػػػة الصػػػبلة القػػػوؿ الػػػراجه أف المػػػرأة مثػػػل الرجػػػل
أل ػل فػي الرجػللؿ أنهػم كلللنسػلل  والمرأة واأل ل في النسلل  أنه  كلللرجػللؿ فػي األحكػللـ كمػلل أف ا

 . في األحكللـ
كػوع جػللفي وتمػد الظهػر فػي حػللؿ الر  لللمرأة تصنع كملل يصنع الرجل في كل شػي  فترفػع يػديهلل وت  ف

عػ  صػوص الػواردة مػـو الن  لع   جودوترفع بطنهلل ع  الفخذي  والفخذي  ع  السللقي  في حللؿ الس  
 .في ذل   النبي  لى اهلل عليو وسلم

 :كيفية صالة املريض تتعلق باألحكاو اليت 

 ملل يلي :كيفية  بلة المريض م  األحكللـ التي تتعلق ب ●
إال إذا كػللف عػللجزاً أو يخشػى زيػللدة مراػو أو  قللإمػللً صػلي الفريضػة ي   يجل على المػريض أف - 1

 . ترخر ب رؤه
علػى على القيللـ برف يتكػع علػى عصػلل أو يسػتند إلػى حػللإط أو يعتمػد إذا كللف قللدرًا  المريض -2

 . ذل أحد جللنبيو لزمو 
علػػى ىياػػة الراكػػع كللألحػػدب أو  علػػى القيػػللـ إال أنػػو يكػػوف منحنيػػللً إذا كػػللف قػػللدراً  المػػريض - 3

 . ذل الكبير الذي انحنى رهره وىو يستطيع القيللـ لزمو 
جود ال يسػقط عنػو القيػللـ كػوع أو الس ػالر   على القيػللـ لكنػو يعجػز عػ إذا كللف قللدراً  المريض - 4

 مكنو أف يحني رهره حنى رقبتو إف عجز عنو وإف لم ي   كوع قللإمللً ومع بلللر  وي   صلي قللإمللً أف ي   وعليو
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إف  جود جلللسػػللً ومع بلللس ػػيجلػػا في ػػوإف تقػػوس رهػػره فصػػللر كرنػػو راكػػع زاد فػػي انحنللإػػو قلػػيبًل ثػػم 

 .مكنو جود أكثر ملل ي  قرب وجهو إلى األرض في الس  عجز عنو وي  
القيللـ يزيد في مراو أو يشق عليو مشقة شديدة أو يضره أو يخللؼ زيللدة إذا كللف المريض  - 5

 . صلي قللعداً مراو ي  
نة لػو أف والس ػوالر كػوع  فػي مواػع القيػللـ أف يكوف متربعػللً  األفضل للمريض إذا  لى جلللسللً  - 6

جود فلللواجػل أف يسػجد علػى األرض كػوع أمػلل فػي حػللؿ الس ػكبتيو فػي حػللؿ الر  يجعل يديو على ر  
ف ف لم يستطع جعػل يديػو  جودف ف لم يستطع وجل عليو أف يجعل يديو على األرض وأومر بلللس  

  . كوعجود وجعلو أخفض م  الر  كبتيو وأومر بلللس  على ر  
سػػتقبل القبلػػة بوجهػػو واألفضػػل أف  ػػلى علػػى جنبػػو م   إف عجػػز المػػريض عػػ  الصػػبلة قللعػػداً  - 7
  . صلي على جنبو األيم ي  
فػع واألفضػل أف ير رجبله إلػى القبلػة  إف عجز المريض ع  الصبلة على جنبو  لى مستلقيللً  - 8

 . لى حي  كللنتف رجبله إلى القبلة  ف ف لم يستطع أف تكو  رأسو قليبًل ليتجو إلى القبلة
وجهػػو إليهػػلل  ػػلى علػػى حسػػل وجػػد مػػ  ي  إف عجػػز المػػريض عػػ  الصػػبلة إلػػى القبلػػة ولػػم ي   - 9

 .حلللو 
 . لى على حسل حلللو على أي حللؿ كللف  ستلقيللً إف عجز المريض ع  الصبلة م   - 11
ى المريض أف يركع ويسػجد فػي  ػبلتو فػ ف لػم يسػتطع أومػر بهمػلل برأسػو ويجعػل يجل عل -11
 جودكػوع وأومػر بلللس ػجود ركػع حػللؿ الر  كػوع دوف الس ػلر  فػ ف اسػتطللع ا كػوعأخفض م  الر  جود الس  

 . وأومر بلللركوع ودجكوع سجد حللؿ الس  جود دوف الر  وإف استطللع الس  
جود بعينػػو جود أشػػللر فػػي الس ػػوع والس ػػكػػال يسػػتطيع اإليمػػلل  برأسػػو فػػي الر  المػػريض كػػللف   ذاإ -12

وأمػلل اإلشػللرة بللإل ػبع كمػلل يفعلػو بعػض المراػى  جودميضػلًل للس ػغمػض تغكوع وي  فيغمض قليبًل للر  
 . نةالس  ال م  الكتللب و ألنو ال دليل عليو ال م  حيه فليا بص

كبػػر ويقػػرأ ة بػػلللعي   ػػلى بقلبػػو في  وال اإلشػػللر  ال يسػػتطيع اإليمػػلل  بػػلللرأسالمػػريض كػػللف   ذاإ -13
 . عود بقلبووالق   جود والقيللـكوع والس  وينوي الر  
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كػػوع أو عنػو مػ  قيػللـ أو قعػود أو ر   إذا قػدر المػريض فػي أثنػلل   ػبلتو علػى مػػلل كػللف عػللجزاً  - 14
فعجػػز أثنػػلل   للدراً جود أو إيمػػلل  انتقػػل إليػػو وبنػػى علػػى مػػلل مضػػى مػػ   ػػبلتو وىكػػذا لػػو كػػللف قػػس ػػ

 فبنى عليو كملل لػو لػم الصبلة أتم  بلتو على حسل حلللو ألف ملل مضى م  الصبلة كللف  حيحللً 

 . يتغير حلللو
 جود في الهوا  وال يتخذ شياللً ومع بلللس  جود على األرض ف نو ي  إف عجز المريض ع  الس   - 15

 .يسجد عليو 
يفعػل كػػل مػلل يقػدر عليػو ممػلل يجػػل صػلي كػػل  ػبلة فػي وقتهػلل و يجػل علػى المػريض أف ي   - 16

فيهلل ف ف شق عليو فعل كل  بلة في وقتهلل فلو الجمع بي  الظهر والعصر وبي  المغرب والعشلل  
ؤخر هر والعشلل  مع المغرب وإملل جمع ترخير بحي  ي  قدـ العصر مع الظ  إملل جمع تقديم بحي  ي  

 ػبلة الفجػر فػبل تجمػع مػع مػلل هر مع العصر والمغرب مع العشلل  حسبملل يكوف أيسر لو أمػلل الظ  
 .نفصل عملل قبلهلل وعملل بعدىلل قبلهلل وال مع ملل بعدىلل ألف وقتهلل م  

بػػل يجػػل علػػى  ال يجػػوز للمػػريض تػػرؾ الصػػبلة بػػري حػػللؿ مػػ  األحػػواؿ مػػللداـ عقلػػو ثللبتػػللً  - 17
صليهلل في وقتهلل يحرص على الصبلة أيللـ مراو أكثر م  حر و عليهلل أيللـ  حتو وي   كلف أفالم  

 .وع حسل استطللعتو المشر 
هػػر صػلي الظ  عػلللج فػي هيػػر بلػده ف نػػو يقصػر الصػبلة الربللعيػػة في  ي   سػػللفراً إذا كػللف المػريض م   - 18

دة سػػفره أـ حتػػى يرجػػع إلػػى بلػػده سػػوا  طلللػػت م ػػ سػػللفراً والعصػػر والعشػػلل  ركعتػػي  ركعتػػي  مػػللداـ م  
 .على القوؿ الراجه  قصرت

 وحضػراً  صػليهلل اثنتػي  سػفراً وىكػذا  ػبلة الفجػر ي   راً وحضػ سػفراً  صليهلل ثبلثػللً أملل  بلة المغرب في  
 . صليهلل في السفرنة أف ال ي  ن  الرواتل فلللس  أملل الس   نة الفجر قبلهلل ركعتي صلي س  وي  

نة مثػل  ػبلة الضػحى و ػبلة الليػل وس ػ طلقػللً طلػق فمشػروع فػي الحضػر والسػفر م  أملل التطػوع الم  
  . الواو  وهيرىلل م  النوافل
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ػغظػخاصظػتتطضقػبؼاػطاػغضؽػ:اضصضواتػاضتؽػوردتػسغؼاػِصُطختصرػ

 غظػصالةػاضِوْترػ:ِصُطختصرػػ-1
 : ىي على النحو التلللي  نةالواردة في الس   تهلل ف بلة الو ْتر  ●
 ركعللت : بثبلثالو ْتر  فة  بلة اًل : أو 
  : فتللف كلتللىملل مشروعةلو    ركعللت وتر بثبلث ال ●
 . م منهللسل  وتر بواحدة وي  م م  ركعتي  ثم ي  سل  : أف ي   ولىاأل  فة الص  
  . الثللنية : أف يسرد الثبلث بتشهد واحدفة الص  
ي الثللنيػة : ) الكػللفروف ( وفػي الثلللثػة : ورة ) األعلى ( وفولى م  الثبلث بس  يقرأ في الركعة األ   ●

 ) الم عوذتي  ( . ضيف إليهلل أحيللنللً وي  (  ) اإلخبلص
بتشػػهدي   ركعػػللت م تصػػلة ثبلثالػػو ْتر بػػصػػلي و  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أنػػو كػػللف ي  نػػلػػم يثبػػت ع ●

 . وتسليم كصبلة المغرب
 ركعللت :بخما الو ْتر فة  بلة    ثللنيللً : 
 . متكوف م تصلة وال يتشهد إال تشهدًا واحداً في آخرىلل وي سل  ف أ ستحل إف أوتر بخماي   ●

 ركعللت :بسبع الو ْتر فة  بلة    ثلللثللً : 
 . متكوف م تصلة وال يتشهد إال تشهداً واحدًا في آخرىلل وي سل  بسبع أف ستحل إف أوتر ي   ●
الركعػػػة قبػػػل أف يسػػػرد الركعػػػللت وال يجلػػػا للتشػػػهد إال فػػػي بسػػػبع إف أوتػػػر لػػػو أيضػػػللً سػػػتحل ي  و 

 . مسل  ي  ثم للتشهد ثم يجلا لسللبعة للركعة ايقـو ثم م سل  األخيرة وال ي  
 الو ْتر بتسع ركعللت :فة  بلة    رابعللً : 
أف يسرد الركعػللت وال يجلػا للتشػهد إال فػي الركعػة قبػل األخيػرة وال بتسع ستحل إف أوتر ي   ●
 . مسل  ي  ثم للتشهد ثم يجلا  ثم يقـو للركعة التللسعةم سل  ي  

 ركعة :ب حدى عشرة الو ْتر فة  بلة    خللمسللً : 
ويجػوز أف يسػردىلل كلهػلل  وتر منهػلل بواحػدةم مػ  كػل ركعتػي  وي ػإف أوتر ب حدى عشرة ف نو ي سػل   ●

 . فبل يجلا وال يتشهد إال في آخرىلل
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ػػ ػػبنة واألكمػػل أف ال يلتػػـز الم سػػلم قػػد جػػلل ت بهػػلل الس ػػالػػو ْتر فللت فػػي  ػػبلة كػػل ىػػذه الص  فة ص 

 .خرى وىكذا فة مرة وبغيرىلل أ  واحدة بل يرتي بهذه الص  
 األفضػلتنوعػة العبللدات الواردة على وجوه م  أف :  التي سبق ذكرىلل نللً  على القللعدة الصحيحةبو 

صػػوص الػػواردة فػػي نة واتبللعػػللً للن  إحيػػلل  للس ػػفيػػو ذلػػ   ألف ىػػذه مػػرة وىػػذه مػػرة يعمػػل بهػػلل كلهػػللأف 
 . ىذا البللب

 .  للر عللدة لو عينللً م   للقلل ألف اإلنسللف إذا التـز شياللً فيو أيضللً استحضللر و 
و الػو ْتر ألنػعلل  في الصبلة في محل مخصػوص مػ  القيػللـ فػي  ػبلة لد  اىو و نوت الق  ستحل ي   ●

عػػلل  يػػدعو بػػو فػػي د   بػػ  علػػي راػػي اهلل عنهمػػلل م الحسػػ عل ػػأنػػو  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ثبػػت عنػػو 
 ػلى اهلل عليػو  نة لك  ليا مػ  فعلػو بػل مػ  قولػونوت س  الق  ىذا يدؿ على أف الو ْتر وىذا نوت ق  

 . وسلم
 . في رمضللف وفي هير رمضللف راي اهلل عنهمبعض كبللر الصحللبة ع   وفعلوأيضللً ثبت 

علػى مػلل ثبػت  للً كػوع قيللسػبعػد الر   رتْ نػوت فػي الركعػة األخيػرة مػ  الػو  محػل الق  القوؿ الػراجه أف  ●
 .نوت النوازؿ كوع في الفجر في ق  نوت بعد الرفع م  الر  ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم م  الق  

ي بلللصػػبلة ن ػػنػػوت أف يبػػدأ الػػداعي أواًل بحمػد اهلل تعػػلللى والثنػػلل  عليػػو ويػ ثػ  عػػلل  الق  ألفضػل فػػي د  ا ●
جػرد مػ  الحمػد عػلل  م  على النبي  لى اهلل عليو وسلم ثم يدعو ف ف ىذا أقرب إلى اإلجللبة م  د  

 . والثنلل 
 : نوتعلل  الق  األدعية الواردة في د  م   ●
اللهػػػم اىػػػدني فػػػيم  ىػػػديت وعػػػللفني فػػػيم  عللفيػػػت وتػػػولني فػػػيم  توليػػػت وبػػػللرؾ لػػػي فيمػػػلل )  -1

ز مػ  ع ػؿ  مػ  واليػت وال ي  ي وال يقضػى عليػ  وإنػو ال ي ػذ  أعطيت وقني شر ملل قضيت ف نػ  تقضػ
م للحسػػ  بػػ  علػػي مػػو النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلعلل  عل  ىػػذا الػػد   ( عللديػػت تبللركػػت ربنػػلل وتعللليػػت

 .راي اهلل عنهملل 
لػوبهم وأ ػله ذات سلمللت وألف بػي  ق  سلمي  والم  ؤمنللت والم  ؤمني  والم  اللهم اهفر للم  )  -2

سػػػل  كػػػذبوف ر  علػػػى عػػػدوؾ وعػػػدوىم اللهػػػم العػػػ  كفػػػرة أىػػػل الكتػػػللب الػػػذي  ي  بيػػػنهم وانصػػػرىم 
 قللتلوف أوليلل ؾ اللهم خلللف بي  كلمتهم وزلزؿ أقدامهم وأنزؿ بهم برس  الذي ال ترده ع  وي  
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جرمي  بسم اهلل الرحم  الرحيم اللهػم إنػلل نسػتعين  ونسػتغفرؾ ونثنػي عليػ  وال نكفػرؾ القـو الم  

صػلي ونسػجد وإليػ  ونخلع ونترؾ مػ  يفجػرؾ بسػم اهلل الػرحم  الػرحيم اللهػم إيػللؾ نعبػد ولػ  ن  
  علل  ثبػت عػىػذا الػد   ( لحػقنسعى ونحفد نرجػو رحمتػ  ونخػللؼ عػذاب  إف عػذاب  بلللكفػللر م  

 .ر ب  الخطللب راي اهلل عنو ع م
ال برس بهلل إذا كللنػت  رتْ نوت في  بلة الو  على األدعية الوارد في الق  القوؿ الراجه أف الزيللدة  ●

 ونػػوت وىػػعػػلل  الق  مػػ  جػػنا د   للألنهػػ األدعيػػة الػػواردة عػػ  النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم جوامػػعمػػ  
 .علل  محل للد  

 .  نيللهفي دينو ود   للفاإلنس بغير ملل ورد مملل يحتللجوكذل  يدعو و 
طػرب ونحػو كلػف وتلحػي  م  عػلل  لػيا فيػو اعتػدا  وال سػجع م  بػري د   رتْ نوت فػي الػو  شرع الق  ي   ●

مػػ  سػػلف  ألإمػػةوا الصػحللبة نة وال جػػرى بػػو عمػػلذلػ  ممػػلل ال أ ػػل لػو فػػي الكتػػللب وال فػػي الس ػ
 . ىذه األ مة

صػوص التػي فيهػلل مـو الن    فيدخل في ع  عللد   رتْ نوت الو  ف ق  أل رتْ الو   نوترفع اليدي  في ق  يجوز  ●
 .علل  ملل داـ أنو لم يرد فيو ملل يدؿ على منع رفع اليدي  استحبللب رفع اليدي  عند الد  

نػػوت مػػ  جػػنا ق   رتْ نػػوت الػػو  ق  و نػػوت النػػوازؿ فػػي ق   وف النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم رفػػع يديػػوأل
 .النوازؿ 

ثبػػت فيػػو حػػدي  عػػ  النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو علل  لػػم يمسػػه الوجػػو بللليػػدي  بعػػد الفػػراغ مػػ  الػػد   ●
نػوت وال فػي هيػره ال داخػل الصػبلة وال وسلم ولم يصه عػ  الصػحللبة راػي اهلل عػنهم ال فػي الق  

 خللرجهلل . 
واعتػللد آخػروف رفػع األيػدي عقػل النوافػل ومسػه  خطػروقد اعتػللد بعػض العللمػة فعػل ذلػ  وىػذا 

 طلقللً في الصبلة وهيرىلل .ترؾ المسه م  نة علل  وىذا أقبه م  األوؿ والس  الوجو بهلل بدوف د  
بحللف الملػػػ  دوس س ػػػبحللف الملػػػ  الق ػػػس ػػػ) إذا سػػػلم مػػػ  وتػػػره أف يقػػػوؿ  صػػػليللم   سػػػتحلي   ●
 و .رفعيالثلللثة و في ويمد  وتو ( دوس بحللف المل  الق  دوس س  الق  
  نة أف يقوؿ في آخر وتره قبل السبلـ أو بعػده : ) اللهػم إنػي أعػوذ براػللؾ مػ  سػخطم  الس  و 

 ( . حصي ثنللً  علي  أنت كملل أثنيت على نفس قوبت  وأعوذ ب  من  ال أ  عللفللت  م  ع  وبم  
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ػغظػصالةػاضجظازةػ:ِصُطختصرػػ-2
 :نهلل النبي  لى اهلل عليو وسلم وأ حللبو راي اهلل عنهم وىي فة الصبلة على الجنللزة بي      ●
 وىي ) تكبيرة اإلحراـ ( . ولىاأل  ي كبر التكبيرة  -1
 .سمي ثم يستعيذ بللهلل م  الشيطللف الرجيم وي   -2
 .الفللتحة  س ورة يقرأثم  -3
 . التكبيرة الثللنية كبرثم ي   -4
اللهػم  ػل   ) صػلي عليػو فػي آخػر الصػبلةلمػلل ي  صلي على النبي  لى اهلل عليو وسلم مثي  ثم  -5

حمد كملل  ليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إن  حميد مجيػد اللهػم حمد وعلى آؿ م  على م  
 ( حمد كملل بللركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إن  حميد مجيدحمد وعلى آؿ م  بللرؾ على م  

 . لمأو هيرىلل م  الصيغ الواردة ع  النبي  لى اهلل عليو وس
 . الثلللثة التكبيرةكبر ثم ي   -6
 واألفضل أف يقوؿ : بلللمغفرة والرحمة يدعو للميت ثم  -7
دخلو واهسلو بلللمػلل  والػثلج والبػرد اللهم اهفر لو وارحمو وعللفو واعف عنو وأكـر نزلو ووسع م  ) 

مػ   خيػراً  مػ  داره وأىػبلً  خيػراً  ونقو م  الخطلليلل كملل نقيت الثوب األبػيض مػ  الػدنا وأبدلػو داراً 
  ( . م  زوجو وأدخلو الجنة وأعذه م  عذاب القبر أو م  عذاب النللر خيراً  أىلو وزوجللً 

اللهػػم اهفػػر لحينػػلل وميتنػػلل وشػػللىدنلل وهللإبنػػلل و ػػغيرنلل وكبيرنػػلل وذكرنػػلل وأنثللنػػلل اللهػػم مػػ  أحييتػػو منػػلل ) 
 ( . ه وال تضلنلل بعدهفرحيو على اإلسبلـ وم  توفيتو منلل فتوفو على اإليمللف اللهم ال تحرمنلل أجر 

عبػػػدؾ  حمػػػداً اللهػػػم إنػػػو عبػػػدؾ وابػػػ  عبػػػدؾ وابػػػ  أمتػػػ  كػػػللف يشػػػهد أف ال إلػػػو إال أنػػػت وأف م  ) 
فتجللوز عػ  سػياللتو  سياللً فزد في إحسللنو وإف كللف م   حسنللً ول  وأنت أعلم بو اللهم إف كللف م  ورس  

 ( . اللهم ال تحرمنلل أجره وال تفتنلل بعده
 .خرى فبل برس بي  لى اهلل عليو وسلم وإف دعلل لو بدعوات أ  ع  النوثللبت كل ىذا محفوظ 

 .الرابعة  التكبيرةكبر ثم ي   -8
 .يقف قليبًل ثم  -9

 ( . م تسليمة واحدة ع  يمينو قللإبًل : ) السبلـ عليكم ورحمة اهللسل  ثم ي   -11
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  . ألف كل تكبيرة منهلل كلللركعة ك ر   ةالجنللز  بلة تكبيرات القوؿ الراجه أف  ●
 فػبلالقوؿ الراجه أف د علل  االستفتللح ال ي شرع في  بلة الجنػللزة ألنهػلل مبنيػة علػى التخفيػف  ●
اهلل عليو وسلم أنو كػللف يسػتفته فػي نو لم يرد ع  النبي  لى وأل تشهد وال جودس   وال فيهلل كوعر  

 .  بلة الجنللزة
ػػبلؼ أمػػلل رفعهمػػلل فػػي بقيػػة   ػػبلة الجنػػللزة فػػيولػػى نة رفػػع اليػػدي  فػػي التكبيػػرة األ  الس ػػ ● بػػبل خ 

أنػو كػللف  مػللمػر راػي اهلل عنهاهلل بػ  ع   مػ  فعػل عبػدثبت لملل جللإز  التكبيرات فلللقوؿ الراجه أنو
 ولم ي وجد لو م خلللف م  الصحللبة راي اهلل عنهم . للزة بلة الجنفي في كل تكبيرة  يديو يرفع

فلللغلللل أنو لػم يصػنع  ملل شدة حر و على اتبللع الس نةمر راي اهلل عنهعبد اهلل ب  ع  ومعلـو ع  
 . لى اهلل عليو وسلم النبي أنو سمع ىذا أو رآه م  اتبللع ف ملل ذل  إال ع  

كػللف العمػل برفػع فاهلل عليػو وسػلم خبلفػو رفع اليدي  ولػم يػرت عػ  النبػي  ػلى ىو األ ل ألف و 
 . نةاليدي  ىو الس  

أف النبي  لى اهلل عليو وسلم كللف إذا  ػلى علػى الجنػللزة رفػع يديػو فػي أوؿ تكبيػرة ثػم وملل ر وي 
 . بل يصه فيو شي ف ال يعود
لث بػػوت ذلػػ  عػػ  النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو يمػػي  التسػػليمة واحػػدة عػػ  الس ػػنة فػػي  ػػبلة الجنػػللزة  ●

موف فػػي سػػل  عػػ  عشػػرة مػػ  أ ػػحللب النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أنهػػم كػػللنوا ي  ذلػػ  ثبػػت و  وسػػلم
 . فقط يمي ال بلة الجنللزة تسليمة واحدة خفيفة ع  

لػورود ذلػ  فػي بعػض األحللديػ  عػ  أ خػرى عػ  يسػللره م مػرة سل  أف ي  وال برس في  بلة الجنللزة 
 . ل التسليم في الصبلةالتسليم على الجنللزة مثأف  النبي  لى اهلل عليو وسلم

ثبػت و فػي  ػبلة الجنػللزة أربػع تكبيػرات  كبػري  الثللبت ع  النبي  ػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو كػللف  ●
 . عنو  لى اهلل عليو وسلم أنو كبر خمسللً 

 وىذا كػللف  أربع تكبيراتاالقتصللر على  ىو األكثر واألهلل م  فعلو  لى اهلل عليو وسلمولك  
النجللشػػي فػػي  ػػبلة الجنػػللزة عنػػدملل  ػػلى  ػػبلة الغللإػػل علػػى  سػػلم ػػلى اهلل عليػػو و  وآخػػر فعلػػ

 ملل  الحبشة .
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سػػللً ألجػػل أف يػػرتي كبػػر أحيللنػػللً خمكبػػر فػػي أكثػػر أحيللنػػو أربعػػللً وأف ي  أف ي  علػػى اإلمػػللـ ينبغػػي  ولهػػذا
فعػػل علػػى ىػػذه الوجػػوه تػػللرة وتػػللرة تنوعػػة األفضػػل أف ت  نة ألف العبػػللدات الػػواردة علػػى وجػػوه م  بلللس ػػ

 . نة بجميع وجوىهللليكوف اإلنسللف فللعبًل للس  
ػغظػصالةػاضطغدغنػ:ِصُطختصرػػ-3
  كملل يلي :  أف يحضر اإلمللـ ويـؤ النللس بركعتي ىي فة  بلة العيد     ●
 وىي ) تكبيرة اإلحراـ ( . ولىاأل  كبيرة ي كبر الت -1
االسػتفتللح وىػذا  على القوؿ الػراجه وسلم عليو اهلل  لى النبي ع  ورد بملل راً س  ثم يستفته  -2

 . وللمرمـو لئلمللـس نة 
 .ثم ي كبر بعدىلل ست تكبيرات أو سبع تكبيرات  -3
 يتعوذ وي سم اهلل .ثم  -4
 . يجهر بلللقرا ةو  (ؽ  ) ) األعلى ( أو س ورة ورةس  ىلل بعديقرأ ثم الفللتحة س ورة يقرأ ثم  -5
 ثم يركع ويطما  في ر كوعو .  -6
 ثم يعتدؿ قللإمللً م  الر كوع ويطما  في اعتدالو . -7
 ثم يسجد سجدتي  ويطما  في س جوده . -8
  . الثللنية م كبراً ثم يقـو للركعة  -9

  بعد قيللمو .ي كبر خما تكبيرات ثم  -11
يجهػػر و  (القمػػر )  ( أوالغللشػػية ) ورة س ػػ بعػػدىللورة الفللتحػػة ثػػم يقػػرأ يقػػرأ س ػػاهلل و  ي سػػمثػػم  -11

 . بلللقرا ة
 ورةس ػبولػى األ  الركعػة العيػد فػي  ػبلة يقػرأ فػي أنػو كػللف النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم لملل ثبت عػ  
 وفػػي) ؽ (  ةور س ػػبولػػى األ  الركعػػة يقػػرأ فػػي ( أو الغللشػػية ) ورة س ػػبالثللنيػػة  الركعػػة وفػػي) األعلػػى ( 

 ( . ) القمرورة س  بالثللنية  الركعة
حصػل سػلموف وال يسػتنكروىلل إذا ور حتػى يعرفهػلل الم  نة بقػرا ة ىػذه الس ػوينبغي لئلمللـ إحيػلل  الس ػ

 قرا تهلل .
 كوع الثللني ويطما  في ر كوعو . ثم يركع الر   -12
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 كوع ويطما  في اعتدالو .ثم يعتدؿ قللإمللً م  الر   -13
 ثم يسجد سجدتي  ويطما  في س جوده . -14
 ثم يجلا للتشهد . -15
 ثم يتشهد بري  يغة م   يغ التشهد التي وردت ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم . -16
 ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم بػػري  ػػيغة مػػ   ػػيغ الصػػبلة التػػي وردت عػػ   صػػلى علػػى النبػػيثػػم ي   -17

 النبي  لى اهلل عليو وسلم .
 م ع  يمينو وع  شملللو .ثم ي سل   -18
 وىػم بوجهػو يستقبلهمف طبة جللمعةخ   يخطل في النللسفاإلمللـ يقـو الصبلة  التسليم م  وبعد ●
ػحثهم على يبفضل اهلل عليهم و  ىمذكر ي  و  أمللكنهم في لوسج   ر التوبػة النصػوح وتقػوى اهلل فػي الس 

 .نة وتحذيرىم م  البدع واإلكثللر م  أعمللؿ البر والتمس  بلللكتللب والس    والعل
وجهػو إلػػى النسػلل  يػػرمرى  بمػلل ينبغػػي أف يقمػ  بػػو طبػػة ي  أف يخػ  شػػياللً مػ  الخ   أيضػػللً  عليػووينبغػي 

 وي  ػلى اهلل عليػو وسػلم ألنػوينهللى  عػ  مػلل ينبغػي أف يتجنبنػو لحػللجته  إلػى ذلػ  واقتػدا  بػلللنب
 .لملل رأى أنو لم يسمع النسلل  أتللى  فوعظه  وحثه  على الصدقة  وسلم عليو اهلل  لى
للمػػػرمـو سػػػ  ي  ف واالسػػػتمللع إليهػػػلل كػػػذل الع لمػػػلل  بللتفػػػللؽ نة س ػػػة بػػػل طبػػػة ليسػػػت واجبػػػالخ  وىػػػذه 

 . عود لهلل واالستفللدة منهللوالق  إليهلل االستمللع 
 يػـو خػرج إذا كػللف وسػلم عليو اهلل  لى اهلل رسوؿ فألترة إلمللـ إلى س  صلي انة أف ي  الس  وم   ●

 . ورا ه والنللس إليهلل صليفي   يديو بي  واعفت   بلللحربة أمر العيد
بعػض مػ  يكفػي مػ  الم كلفػي   بهػلل قػللـ إذاعلػى الكفلليػة فػرض  القوؿ الػراجه أف  ػبلة العيػد ●

 . قيموىللي   حتى اإلمللـ همقللتل تركهلل على بلد أىل اتفق البللقي  وإف ع  تسقط
 اإلسبلـ شعللإر م  وألنهلل عليهلل داوموفي   كللنوا بعده م  لفلل والخ   وسلم عليو اهلل  لى النبي ألف

 .وملل كللف م  الشعللإر الظللىرة فهو فرض كفللية ة الظللىر 
 والعجػوز الشػللبة بػي فػي ذلػ   فرؽ والم ستحل  العيد صبلةل النسلل  هودش  القوؿ الراجه أف  ●

 سبل الفتنة مػع احتشػللمه  وعػدـ تطيػبه  ويخػرج ويبتعدف ع  ملل ي   حجللبأف يلتزم  بللل بشرط
ـ  خ  بدوف زينة ف ف كللف في خ    . روجه روجه  فتنة ح ر 
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حتػػى  للً قريبػػويكػػوف واسػػع خػػللرج البلػػد  كػػللففػػي مأو  الصػػحرا فػػي  ػػبلة العيػػد  للـأف ت قػػنة الس ػػ ●

صػلى صػلي العيػدي  فػي الم  يسهل على النللس الذىللب إليو ألف النبي  لى اهلل عليػو وسػلم كػللف ي  
 هػػػرب فػػي وىػػػو " الغمللمػػة"  بجػػػللمع اآلف ي سػػمى الػػػذي المواػػع وىػػػوالػػذي علػػى بػػػللب المدينػػة 

 . بالجنو  إلى نحرفللً م   المسجد
 صػلىالم   إلػى يخرجػوف فكػللنوا وعلػي ثمػللفوع   مػروع   بكري أب بعده م  الراشدوف لفلل الخ   وكذل 
 . وأراللىم عنهم اهلل راي

 وللشػػرؼ فيػػو ضػػللعفةالم   لفضػػل الحػػـر فػػي صػػلواي   أف لهػػمف مكػػة أىػػلمػػ  ذلػػ   اسػػتثنىلكػػ  و 
 . المسجد ىذا في مكة أىل بو وجل عز اهلل اخت  الذي العظيم
 ولك  ثبػت أنػوذر غير ع  بفي المسجد  ى العيدأنو  ل وسلم عليو اهلل  لىع  النبي  نقللم ي   ●

  في يـو كللف فيو مطر شديد . المسجد في العيد  لى
لمػػلل  الصػػحرا  فػػي العيػػد إقللمػػة نةالس ػػ ألف ذرلع ػػ إال المسػػللجد فػػي العيػػد  ػػبلة إقللمػػة كػػرهت  وعليػػو ف
روج إلػػى الصػػحرا  أوقػػع وألف الخ ػػ الصػػحرا  يفػػ صػػليهللي   كػػللفأنػػو   وسػػلم عليػػو اهلل  ػػلى ثبػػت عنػػو

ي  وال مشػػقة فػػي ذلػػ  لعػػدـ تكػػرره بخػػبلؼ شػػعللإر الػػد  لر للرهػػفيػػو إسػػلمي  و والم   لهيبػػة اإلسػػبلـ
 .صلي في المسجد الحراـ معة إال في مكة ف نهلل ت  الج  

 .صلي في المسللجد ذر م  مطر أو زحللـ أو ملل شللبو ذل  جللز أف ت  ف ف كللف ىنللؾ ع  
( إلػي 11أي بعد م ضي حوالي ) مهلوعهلل قدر ر  إذا ارتفعت الشما بعد ط   العيد ة بل وقت ●
 ( دقيقة م  بعد ط لوع الشما .15)

 شللخ  لكل  للر طلعت إذا الشما أف وذل  السملل  كبد ع الشما إلى زواؿ وآخر وقتهلل 
 وبػػدأ نقصػػو انتهػػى فػػ ذا الظػػل نقػػ  ارتفعػػت وكلمػػلل الغػػرب جهػػة مػػ  رػػل رتفػػعم   شػػي  لكػػل:  أي

 . الشما زواؿ عبلمة فهذه بلللزيللدة
 . نهي وقت االستوا  وقت وىو الزواؿ قبل ملل ألف

وىػػذا ىػػو  الشػػما زواؿ حتػػى مػػهر   قيػػد وارتفللعهػػلل الشػػما لػػوعط   مػػ   ػػبلة العيػػد وقػػتف وعليػػو
  . وسلم عليو اهلل  لى النبيالثللبت ع  
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 الشػما لػوعط   وبػي  الفجر بي  وال الشما لوعط   قبل صلىت   وال الشما لوعط   أثنلل  صلىت   فبل

 . بللإلجمللع وىذا
 الفطػػروفػػي عيػػد ليػػتمك  النػػللس مػػ  ذبػػه أاػػللحيهم  التبكيػػراألاػػحى فػػي  ػػبلة عيػػد  األفضػػلو 

 . م  إخراج  دقللتهم ليتمك  النللس الترخير
ركػت عمػداً أو وال تبطػل الصػبلة إذا ت   بواجػل وليسػتنة س ػ التكبيرات الزواإد في  بلة العيد ●

 بلؼ بي  الع لملل  .سهواً بغير خ  
ي كبػػر صػػلي عػػلل  االسػػتفتللح أي أف الم  بعػػد د   القػػوؿ الػػراجه أف مواػػع التكبيػػرات الزواإػػد ىػػو ●

عػلل  االسػتفتللح ف د  أل يقػرأتعػوذ و ىػذه التكبيػرات الزواإػد ثػم يتكبيرة اإلحراـ ثم يسػتفته ثػم ي كبػر 
 ش رع للصبلة فيكوف في أوؿ الصبلة ويرتي بعدىلل التكبيرات ثم التعوذ ثم القرا ة .

 اهلل  ػػلى النبػػي عػػ  ينقػػللػػم  ألنػػوعػػلل  بػػي  التكبيػػرتي  ي شػػرع ذكػػر وال د  ال القػػوؿ الػػراجه أنػػو  ●
  .  التكبير قلن   كملل قللن   للمبينهأنو قللؿ ذل   ثبت لوو  ذل  يقوؿ كللف أنو وسلم عليو
أمػػلل هيػػر وىػػي تكبيػػرة اإلحػػراـ ولػػى علػػى مشػػروعية رفػػع اليػػدي  فػػي التكبيػػرة األ   الع لمػػلل اتفػػق  ●

ة مػ  ىػذه التكبيػرات الزواإػد تكبيػر كػل صلي يداه مػع  يرفع الم  فلللقوؿ الراجه أنو ولى التكبيرة األ  
  . في  بلة الجنللزة ذل  وقد سبق ذكر 

سػمع أمػلل المػرمـو ف نػو ي   رتفػعبصػوت م  في جميع التكبيػرات كبر ي  المشروع في حق اإلمللـ أنو  ●
 .نفسو فقط كبقية الصلوات 

يسػػجد ال و إليهػػلل فػػي القػػرا ة ونسػػي التكبيػػرات ال يرجػػع  شػػرعالم صػػلي إذا القػػوؿ الػػراجه أف  ●
 . للسهو
مػ  ولكػ   طبػة ينصرؼ حتى تنتهػي الخ  الف أو طبة العيد في خ   للمرمـو أف ينصت لئلمللـ ي س  ●

  لم  شػهد رخ   وسلم عليو اهلل  لىالنبي ألف  فبل حرج عليو العيد أراد أف ينصرؼ بعد  بلة
 إف أراد  . و يذىلأطبة العيد أف يجلا للخ  

رت عػ  الصػبلة ألنهػلل لمػلل كللنػت هيػر خ ػضورىلل وال اسػتمللعهلل وإنمػلل أ  نة ال يجل ح  طبة س  الخ  ألف 
 .معة طبة الج  بلؼ خ  لل بخ  ه  ك  ْر تػ    ْ لت في وقت يتمك  م  أراد تركهلل م  واجبة جع
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عنػو  ػلى  وىػذا ىػو الثللبػت لوس في وسػطهللطبة واحدة ال ج  خ  القوؿ الراجه أف خ طبة العيد  ●

 النسػػلل  فػػرتى نػػزؿ فػػرغ فلمػػلل خطػػل ثػػم بلللصػػبلة فبػػدأ طػػرالف   يػػـو قػػللـاهلل عليػػو وسػػلم حيػػ  أنػػو 
 . الصدقة النسلل  فيو لقيي   ثوبو بللسط وببلؿ ببلؿ يد على يتوكر وىو فذكرى 
 أنػػو عنػػو يثبػػت ولػػم صػػلىالم   فػػي إال العيػػد صػػلي   لػػم وسػػلم عليػػو اهلل  ػػلى النبػػي أف علػػـوومػػ  الم

 أف فتحقػق راحلتػو علػى إال شػي  علػى يرتقػي كػللف أنػو وال صلىالم   أراية إلى المنبر رجخي   كللف
 .  األرض على قللإمللً  وإملل الراحلة على إملل طبتوخ  
النبي  ػلى اهلل ألف ىذا ىو الثللبت ع   رتفععلى مكللف م  أف تكوف يـو العيد الس نة في خ طبة  ●

 .عليو وسلم 
ػدوفػ:اضُخػوأدوفػغظػصالةػاضُصِصُطختصرػػ-4
مػ  بػللب إاػللفة الشػي  إلػى ميت بػذل  وس ػ سوؼ الشماك   بسبلرعت ش   سوؼ بلة الك   ●

 . ؤدى فيوالزم  الذي ت  في  ؤقتالم   نسبة إلى سببهللأي سببو 
 .سوؼ القمر خ   بسبلرعت ش  سوؼ  بلة الخ  وكذل  

 . وكسف القمر وخسف: كسفت الشما وخسفت  قللؿسوؼ بمعنى واحد ي  سوؼ والخ  والك  
سػػوؼ : ك   سػػوؼ للقمػػر ولعػػل ىػػذا إذا اجتمعػػت الكلمتػػللف فقيػػلسػػوؼ للشػػما والخ  الك  : ل يػػوق
غػػػة خػػػرى فهمػػػلل بمعنػػػى واحػػػد ولهػػػذا نظػػػللإر فػػػي الل  سػػػوؼ أمػػػلل إذا انفػػػردت كػػػل واحػػػدة عػػػ  األ  وخ  

 . العربية
عضػو بسػبل أو ب ( الشػما أو القمػر ) انحجللب او  أحد النيػري ىو عبللرة ع  :  سوؼالك   ●

 . عتللدهير م  
سػػوؼ الشػػما أف القمػػر يحػػوؿ بينهػػلل وبػػي  األرض فيحجبهػػلل عػػ  األرض إمػػلل كلهػػلل أو فسػػبل ك  

مكػػ  أف يحجػػل القمػػر الشػػما عػػ  جميػػع األرض ألنػػو أ ػػغر منهػػلل حتػػى لػػو  بعضػػهلل لكػػ  ال ي  
ثيػر بك للمنهػ أ ػغرخػرى ألنهػلل قعػة األ  قعة على قدر مسللحة القمر لم يحجبهلل عػ  الب  كسفهلل ع  ب  
إنمػلل يكػوف فػي  في الشما في جميع أقطللر الدنيلل أبداً  سوؼ كليللً مك  أف يكوف الك  ولذل  ال ي  
 . عي  مسللحتو بقدر مسللحة القمرمواع م  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%84
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ألف القمػػػر يسػػػتمد نػػػوره مػػػ   ألرض بينػػػو وبػػػي  الشػػػماسػػػوفو حيلولػػػة اخ  كػػػذل  القمػػػر سػػػبل 

 . النور الذي فيو يمحأ  ظلم ـر م  ألف أ لو ج   ) المصبللح ( الشما كلللمرآة أمللـ القنديل
  . لمةفلللمرآة أمللـ القنديل يكوف فيهلل إالل ة نور لك  لو أطفرت القنديل أ بحت ر  

هػو تخويػف اهلل لعبػللده كمػلل ثبػت ذلػ  عػ  النبػػي فشػرعي السػبل أمػلل ال ىػذا ىػو السػبل الحسػي
 .علل  والذكر وهير ذل   لى اهلل عليو وسلم ولهذا أمرنلل بلللصبلة والد  

فيد العبػللد ليرجعػوا إلػى اهلل أمػلل السػبل الحسػي فلػيا ذا فللإػدة  ىذا السبل الشرعي ىو الذي ي  و 
دة كبيػرة للنػللس لبينػو عػ  طريػق بينو النبي  لى اهلل عليػو وسػلم ولػو كػللف فيػو فللإػكبيرة ولهذا لم ي  
 .سوؼ الحسي ولك  ال حللجة لنلل بو يعلم سبل الك  تعلللى الوحي ألف اهلل 
دركوا مػلل أودع اهلل الحسية يكل اهلل أمر معرفتهلل إلى النللس وإلى تجللربهم حتى ي   مورومثل ىذه األ  

 . في ىذا الكوف م  اآليللت البللىرة برنفسهم
فهػي التػي  دركهلل العقػوؿ وال الحػواسمك  أف ت ػمور الشرعية التي ال ي  أو األ   أملل األسبللب الشرعية

 . يبينهلل اهلل للعبللد
قػػللـ  وفػػي زمنػػ الشػػماالنبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عنػػدملل كسػػفت ىػػو أف  دليػػل المشػػروعية ●

ي   أف الشما والقمر آيتللف م  آيػللت اهلل ال ينكسػفللف لمػوت أحػد وال و لى بلللنللس وخطل وبػ  
 . سوؼىذا الك   حتى ينجلي سلمي  على الصبلة واإلكثللر م  الذكر واالستغفللرالم   لحيللتو وح 

سػػوؼ إنمػػلل يحصػػل عنػػد والدة عظػػيم أو مػػوت عظػػيم كػػللنوا فػػي الجللىليػػة يعتقػػدوف أف الك   ألنهػػم
صػػػػوؿ كمػػػػة اإللهيػػػػة فػػػػي ح    الح  فربطػػػػل رسػػػػوؿ اهلل  ػػػػلى اهلل عليػػػػو وسػػػػلم ذلػػػػ  االعتقػػػػللد وبػػػػي  

 . سوؼالك  
سػػوؼ ليعتبػػر سػػوؼ والخ  يجػػري علػػى ىػػللتي  اآليتػػي  العظيمتػػي  الشػػما والقمػػر والك   فػػللهلل تعػػلللى

ليػدؿ عبػللده  ق  والتغيػر كغيرىمػلل مػ  المخلوقػللتخلوقللف يطػرأ عليهمػلل الػنالعبللد ويعلموا أنهملل م  
 . التللمة واستحقللقو وحده للعبللدة درتوبذل  على ق  

سلمي  أف يػروا مك  للم  نو ال ي  ألكفللية فرض  القوؿ الراجه أنهلل  بلة الك سوؼ أو الخ سوؼ  ●
  . والتضرع والر جوع إلى اهلل سوؼ الشما والقمر ثم يدعوا الصبلةإنذار اهلل بك  
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وكػػللف ذلػػ  عنػػدملل كسػفت الشػػما  ػلى اهلل عليػػو وسػػلم  يالنبػػفػػي عهػػد  مػػلل حػدثودليػل ذلػػ  

ت الدنيلل ففزع النللس وفػزع النبػي  ػلى اهلل عليػو لوعهلل وأرلم  بعد أف ارتفعت بمقدار رمه بعد ط  
نػػػللدى وأمػػػر أف ي   فػػػزعالمػػػ  شػػػدة  يجػػػر ردا ه سػػػرعللً خػػػرج إلػػػى المسػػػجد م  و  عظيمػػػللً  وسػػػلم فزعػػػللً 

مة م  رجػللؿ ونسػلل  و ػلى بهػم لهم فللجتمعت األ  م  أجل أف يجتمع النللس ك( الصبلة جللمعة ) 
 . النبي عليو الصبلة والسبلـ  بلة ال نظير لهلل ألنهلل آلية ال نظير لهلل

زوؿ عػذاب خوؼ اهلل بو عبللده وأنػو قػد يكػوف سػبل ن ػسوؼ آية م  آيللت اهلل ي  وأخبرىم أف الك   
تغفللر والصدقة والعتػق وهيػر ذلػ  علل  واالسصولو والد  زيلو فرمر بلللصبلة عند ح  بلللنللس وأمر بملل ي  

 . سوؼالك  ىذا م  األعمللؿ الصلللحة حتى ينكشف 
لفعػػل النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  جمللعػػة فػػي ػػبلة الك سػػوؼ أو الخ سػػوؼ أف ت صػػلى نة الس ػػ ●

 . رادى كسللإر النوافل لك  فعلهلل جمللعة أفضلصلى ف  ويجوز أف ت  
 وعدـ إلزامو بػرف تكػوف فػي المسػجد بلللصبلة النبي  لى اهلل عليو وسلمطللب في أمر الخ  مـو ع  ل

بػي أفضػل ألف النو  ولك  ال ش  أف اجتمللع النػللس أولػى رادىصلى ف  ت   للأنهجواز على وىذا يدؿ 
لػل تكػوف وألف الكثػرة فػي الغلل لل فػي مسػجد واحػد ودعػلل النػللس إليهػلل ػبلى لى اهلل عليو وسلم 

 . علل أقرب إلى إجللبة الد  أي الكثرة وألنهلل  ضور القللشوع وح  أدعى للخ  
بػػػػػػػ لل مػػػػنػػػػللدى لهي  شػػػػرع أف ي  لكػػػػ  و وال إقللمػػػػة  أذاف ػػػػبلة الك سػػػػوؼ أو الخ سػػػػوؼ لػػػػيا لهػػػػلل  ●
 . كملل وردت بذل  الس نة  ( الصبلة جللمعة) 
 . بحي  يعلم أو يغلل على رنو أف النللس قد سمعوابذل   كرر الندا ي  و 

يختلف بي  الليل والنهللر ففػي الليػل قػد يكػوف النػللس نػللإمي  يحتػللجوف لتكػرار النػدا  وفػي وىذا 
 . مك  أف يكفيهم الندا  مرتي  أو ثبلثللً دو  األ وات ي  ال سيملل مع ى  النهللر 
 . نللدى لهلل بللألذافنللدى لغيرىلل م  الصلوات بهذه الصيغة ألف الصلوات الخما ي  وال ي  

وال  سػػوؼومثلهػػلل  ػػبلة الخ  سػػوؼ إلػػى ذىللبػػو سػػوؼ الشػػما وقتهػػلل مػػ  ابتػػدا  الك   ػػبلة ك   ● 
 . سوؼلخ  أو ا سوؼصلى حتى يرى النللس الك  ت  
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86
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السػبل الػذي مػ  أجلػو أي أف  لفػوات محلػوقبػل ف علهػلل  ذىللبػوفي حلللة الصبلة  قضلل  ي شرع الو 

بسػػػػػبل إذا زاؿ السػػػػػبل زالػػػػػت أف كػػػػػل عبػػػػػللدة مقرونػػػػػة  ) للقللعػػػػػدة رعت الصػػػػػبلة قػػػػػد زاؿش ػػػػػ
 . ( مشروعيتهلل

 تقطع .ىلل خفيفة وال و في الصبلة أتم   موى سوؼأو الخ   سوؼتجلى الك  وفي حلللة إذا 
فة  ● اإلمللـ  ىي أف ي صلي  لى اهلل عليو وسلم النبيكملل فعلهلل  بلة الك سوؼ أو الخ سوؼ    
وتكػػوف  جودافكوعػػللف وس ػػر  ركعتػػللف فػػي كػػل ركعػػة قيللمػػللف وقرا تػػللف و مػػ  حضػػر معػػو مػػ  النػػللس ب

 القرا ة جهراً على القوؿ الراجه .
 : نةكملل وردت في الس    على النحو التللليويكوف فعلهلل 

  .إلحراـ تكبيرة اكبر ي   -1
 .علل  االستفتللح د   ثم يقوؿ -2
 . وي سم اهلل ثم يستعيذ -3
 . الفللتحةورة س  يقرأ ثم  -4
  . ورة البقرة أو قدرىلل في الطوؿس  مثل قرا ة طويلة  لفللتحةابعد ثم يقرأ  -5
بحللن  اللهػػػم ربنػػػلل س ػػػ( )  بحللف ربػػػي العظػػػيمس ػػػ) كػػػرر التسػػػبيه ي  أي  كوعػػػللً طػػػويبلً ثػػػم يركػػػع ر   -6

بحللف اهلل وبحمػػده س ػػ( )  بحللف اهلل العظػػيمبحللف اهلل وبحمػػده س ػػس ػػ) (  وبحمػػدؾ اللهػػم اهفػػر لػػي
ىػذا هلل كػوع تعظيم فػي الر  ال بوحصل يفكل ملل  ( عدد خلقو ورالل نفسو وزنة عرشو ومداد كلمللتو

 . ىو المشروع
 .يقوؿ : سمع اهلل لم  حمده ربنلل ول  الحمد د أي سمع ويحموي  كوعو ثم يرفع م  ر   -7
 . ولىقرا ة طويلة هير أنهلل دوف القرا ة األ  بعدىلل يقرأ الفللتحة ثم يقرأ سم اهلل و ي  ثم  -8

كوع الفللتحة بعد الر  س ورة قرأ لل م  الصلوات ال ت  وم  ىنلل جلل ت الغرابة في ىذه الصبلة ألف هيرى
 . ورة طويلةقرأ الفللتحة وس  ت  جود أملل ىذه الصبلة فكوع ىو الس  بل الذي بعد الر  

  . كوع وىو دوف الركوع األوؿطيل الر  ثم يركع مرة ثللنية وي   -9
 طػػويبلً  فػػللً كػػوع ويقػػوؿ : سػػمع اهلل لمػػ  حمػػده ربنػػلل ولػػ  الحمػػد ويقػػف وقو ثػػم يرفػػع مػػ  الر   -11

 . كوع ألف ىذه عللدة النبي  لى اهلل عليو وسلم في  بلتوم  الر   بحي  يكوف قريبللً 
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بقػػػدر  وس بػػػي  السػػػجدتي لػػػطيػػػل الج  وي   كػػػوعأي بقػػػدر الر   ثػػػم يسػػػجد سػػػجدتي  طػػػويلتي  -11
  . جودالس  
كوعي  وهيرىملل لكػ  يكػوف دوف ولى م  الر  كعة الثللنية فيفعل مثل الركعة األ  ثم يقـو إلى الر   -12

  .األوؿ في الطوؿ في كل ملل يفعل 
صػلي أوؿ مػلل يػدخل فػي الصػبلة يكػوف عنػده صػلي ألف الم  راعللة حػللؿ الم  كمة م  وفي ىذا م  الح  

وعيت حلللػو فكػللف القيػللـ األوؿ أطػوؿ ثػم الثػللني ثػم ستمرار يضعف فلهذا ر  نشللط وقوة ثم مع اال
 . الثللل  ثم الرابع

  . لوس بي  السجدتي طيل الج  ثم يسجد سجدتي  طويلتي  وي   -13
 ثم يجلا للتشهد . -14
 ثم يتشهد بري  يغة م   يغ التشهد التي وردت ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم . -15
ى النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم بػػري  ػػيغة مػػ   ػػيغ الصػػبلة التػػي وردت عػػ  صػػلى علػػثػػم ي   -16

 النبي  لى اهلل عليو وسلم .
 م ع  يمينو وع  شملللو .ثم ي سل   -17
خبػرىم أف  ذكرىم وي  وي ػ هػميعظ طبػة واحػدةخ  يخطل في النػللس لئلمللـ أف  ي س ثم بعد الصبلة  ●
سػػلمي   بهمػػلل عبػػللده وأف المشػػروع للم  سػػوؼ الشػػما والقمػػر آيتػػللف مػػ  آيػػللت اهلل يخػػوؼ اهللك  

كمػلل فعػل ذلػ    علل  والتكبيػر والصػدقة حتػى ينكشػف مػلل بهػمعند ذل  الصبلة وكثػرة الػذكر والػد  
 . النبي  لى اهلل عليو وسلم

وتنبػػيههم علػػى ىػػذا  لػػوبهم  أجػػل تػػذكير النػػللس وترقيػػق ق  نللسػػبة قويػػة مػػطبػػة م  نللسػػبة للخ  ىػػذه الم  و 
 . الحدث الجلل العظيم

سػػػوؼ الشػػػما يجػػػوز فعلهػػػلل فػػػي وقػػػت الكراىػػػة ألنهػػػلل مػػػ  ذوات قػػػوؿ الػػػراجه أف  ػػػبلة ك  ال ●
 األسبللب .

 . يشمل كل وقتف الرسوؿ  لى اهلل عليو وسلم علق فعل الصبلة على الر ؤية وىذا وأل
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إذا وجػػدت آيػة تخويػف كلللصػواعق والريػػللح القػوؿ الػراجه أف  ػفة ىػػذه الصػبلة يجػوز فعلهػلل  ●

عمػػػـو العلػػػة فكػػػل آيػػػة يكػػػوف فيهػػػلل لالشػػػديدة وبيػػػللض الليػػػل وسػػػواد النهػػػللر والحمػػػم وهيػػػر ذلػػػ  
ل ف الكربة التي تحصل في بعض اآليللت أشد مػ  الكربػة التػي تحصػوأل التخويف ف نو يصلى لهلل

 . سوؼفي الك  
الركعػػػة درؾ وإنمػػػلل ت ػػػ كوع الثػػػللنيبػػػلللر  درؾ ت ػػػال سػػػوؼ فػػػي  ػػػبلة الك  الركعػػػة القػػػوؿ الػػػراجه أف  ●
كوع األوؿ فػ ف ىػذه فعلى ىذا لو دخل مسبوؽ مع اإلمللـ بعد أف رفع رأسو م  الر   كوع األوؿبلللر  

 . عتبر قد فللتتو فيقضيهللالركعة ت  
وامتثػل حصػلت عللد ألف الصػبلة رنهلل ال ت  فسوؼ بللؽ الك  الصبلة لو انتهت و القوؿ الراجه أف  ●

 . بهلل األمر
   . علل  واالستغفللر والصدقة ونحو ذل  م  األعمللؿ الصلللحةويبقى الد  

فة جمل م  والخبل ة أف  ● صػلي اإلمػللـ بلللنػللس ركعتػي  أف ي  ىػي أو الخ سوؼ سوؼ  بلة الك    
جود وتكػوف القػرا ة كػوع والس ػلل القػرا ة والر  طيػل فيهمػكوعللف وسػجدتللف وي  في كل ركعة قرا تللف ور  

كػوع الثػللني وىكػذا القػرا ة فػي الركعػة الثللنيػة كػوع األوؿ أطػوؿ مػ  الر  أطوؿ مػ  الثللنيػة والر   ولىاأل  
كػوعي  فػي كػوع فػي الركعػة الثللنيػة أخػف مػ  الر  ولى وىكذا الر  أقل م  القرا ة الثللنية في الركعة األ  

كػوع ولػى فيهػلل وىكػذا الر  ثللنيػة مػ  الركعػة الثللنيػة أخػف مػ  القػرا ة األ  وىكذا القػرا ة فػي ال ولىاأل  
 . كوع األوؿ فيهللالثللني فيهلل أخف م  الر  

 .ال يشق على النللس  س  تطويلهملل تطويبلً أملل السجدتللف في الركعتي  في  
 كػوعكػوع فػي كػل ركعػة علػى الر  زيػللدة ر   : مور ىػيسوؼ ع  بقية الصلوات بر  تميزت  بلة الك   ●

أو  الجهػػر بػػلللقرا ة لػػيبلً  - جودتطويػػل القػػرا ة والركػػوع والس ػػ - كػػوع قػػرا ةفيهػػلل بعػػد الر   - األوؿ
 . نهللراً 
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ػ:ػاالدتدػاءُطختصرػُصغظػصالةػػ-5
اهلل  لى اهلل عليو وسلم تشرع إذا جفػت األرض  ع  النبيؤكدة ثللبتة نة م  االستسقلل  س   بلة  ●

 .العيوف ونحو ذل  و اآلبللر أو وح با المطر أو قلت ميلله األنهللر 
فػػي عػػدد الركعػػللت والجهػػر بػػلللقرا ة وفػػي  علػػى القػػوؿ الػػراجه وذلػػ  فعلهػػلل كصػػبلة العيػػد ويكػػوف 

ىػذا مػلل ولػى والثللنيػة قبػل القػرا ة كبيػرات الزواإػد فػي الركعػة األ  ى قبػل الخ طبػة وفػي التل  كونهلل ت ص  
 .   لى اهلل عليو وسلم ثبت ع  النبي

سػػتحل فعلهػػلل بعػػد طلػػوع الشػػما وارتفللعهػػلل قيػػد ي   فػػي مواػػعهلل وأحكللمهػػلل كصػػبلة العيػػدفهػػي 
 . رمه

وألف ذلػ  صػلهلل إال فػي الصػحرا  في الصحرا  ألنو  لى اهلل عليػو وسػلم لػم ي   ىصلوالس نة أف ت  
 . أبلغ في إرهللر االفتقللر إلى اهلل تعلللى

 علػػى القػػوؿ الػػراجه طبػػة واحػػدةفيخطػػل النػػللس خ  اإلمػػللـ يقػػـو بعػػد االنتهػػلل  مػػ  الصػػبلة ثػػم  ●
 حػػػذرىم مػػػ  المعلل ػػػيلػػػوبهم مػػػ  ذكػػػر ثػػػواب اهلل وعقللبػػػو وي  لػػػي  ق  يعظهػػػم فيهػػػلل ويػػػذكرىم بمػػػلل ي  و 

المعلل ػي ىػذه مرىم بلللتوبػة واالسػتغفللر مػ  يػرو حػبا المطػر و أسبللب القحػط ىي ألنهلل والذ نوب 
 . الواردة في ذل  ويقرأ عليهم اآليللت واألحللدي  ستحقيهللروج م  المظلللم برد ىلل إلى م  والخ  

علل  الػوارد عػ  يرفػع يديػو ويػدعو بلللػد  ف علل  بطلل الغي  م  اهلل تعلللىكثر م  الد  ي  أف  وي ستحل
 . قتدا  بوالنبي  لى اهلل عليو وسلم في ىذا الموط  ا

  ة في ذل  :الوارد وم  األدعية
 ( . ثبلث مرات ( اللهم أهثنلل اللهم أهثنلل اللهم أهثنلل

سػػللببًل  وابػػبلً  رتعػػللً م   مريعػػللً  مرياػػللً  ىنياػػللً  غػػدقللً م   هػػدقللً  وجػػداً  ربيعػػللً  رحبػػللً  طبقػػللً  غيثػػللً م   اللهػػم اسػػقنلل هيثػػللً 
 . هير راإ  عللجبلً  هير اللر نللفعللً  م س ب بًل م ج ل بًل داإمللً درراً 

  . جعلو ببلهللً للحللار منلل والبللدأهي  بو العبللد و أحيي بو الببلد و أاللهم 
  . اللهم أنزؿ في أرانلل زينتهلل وأنزؿ في أرانلل سكنهلل

وأنللسػي   فػرحي بػو بلػدة ميتػة وأسػقو ممػلل خلقػت لنػلل أنعللمػللً  وراً ه  اللهم أنزؿ علينلل م  السملل  ملل  ط  
 . كثيراً 
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  . اللهم اسقنلل الغي  وال تجعلنلل م  القللنطي 

  . اللهم إف بلللعبللد والببلد م  الؤلوا  والضن  والجهد ملل ال نشكوه إال إلي 
  .   بركللت السملل  وأنزؿ علينلل م  بركللت اللهم أنبت لنلل الزرع وأدر لنلل الضرع واسقنلل م

وع والعػػري واكشػػف عنػػلل مػػ  العػػذاب مػػلل ال يكشػػفو هيػػرؾ اللهػػم إنػػلل اللهػػم ارفػػع عنػػلل الجهػػد والج ػػ
 . فررسل السملل  علينلل مدراراً  نستغفرؾ إن  كنت هفللراً 

 علل  ويحػػوؿ ردا ه فيجعػػل اليمػػي  علػػى الشػػمللؿ والشػػمللؿسػػ  أف يسػػتقبل القبلػػة فػػي آخػػر الػػد  وي  
 .على اليمي  وكذل  ملل شللبو الردا  م  اللبللس كلللعبلل ة ونحوىلل 

زوؿ الغيػػ  كمػػة فػػي ذلػػ  التفػػللؤؿ بتحويػػل الحػػللؿ عمػػلل ىػػي عليػػو مػػ  الشػػدة إلػػى الرخػػلل  ون ػػوالح  
 .ويحوؿ النللس أرديتهم 

 . ألف الحللجة داعية إلى ذل  وثلللثللً  سلمي  وإال أعللدوا االستسقلل  ثللنيللً ثم إف سقى اهلل الم  
طرنػلل م  ) ويقػوؿ  ( نللفعػللً  اللهػم  ػيبللً ) :  صيبو منو ويقػوؿس  أف يقف في أولو لي  ذا نزؿ المطر ي  وإ

 ( . بفضل اهلل ورحمتو
اللهػػػم حوالينػػػلل وال علينػػػلل اللهػػػم علػػػى ) :    أف يقػػػوؿوإذا زادت الميػػػلله وخيػػػف منهػػػلل الضػػػرر س ػػػ

 .يو وسلم كللف يقوؿ ذل  ألنو  لى اهلل عل ( طوف األودية ومنللبت الشجرالظراب واآلكللـ وب  
ػغظػصالةػاضخوفػ:ِصُطختصرػػ-6
ػػ ػػبلة الخػػوؼ المقصػػود بهػػلل : الصػػبلة  ● ااػػطراب و الفػػزع والػػذ عر فػػي حلللػػة فة مخصو ػػة بص 

مػ  العػدو سػوا  كػللف ذلػ  فػي الحػرب  صوؿ الخوؼح  وم  ذل  زوؿ مكروه توقع ن  عند النفا 
   والقتللؿ في المعركة أو كللف هير ذل  .

 مشروعة بلللكتللب والس نة واإلجمللع .ؼ  بلة الخو  ●
ػ ػبلىلل النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم ع ػ بلة الخوؼ  ● كمػلل   ختلفػةفللت م  دة مػرات بر ػحللبو بص 

ػػػ أ ػػػولهللدلػػػت علػػػى ذلػػػ  األحللديػػػ  و  ػػػ فللتسػػػت    فة مػػػ  ىػػػذه يجػػػوز فعلهػػػلل حسػػػل أي   
 موطنهلل . 
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فة  بلة الخوؼ تختلف بللختبلؼ شدة الخوؼ وبللختبلؼ مكللف العدو ىل ىو فػي اتجػلله     ●

 ؟ خرىالقبلة أـ في جهة أ  
ػػ المصػػلحة وىػػي االحتيػػللط  حققػػللً فللت مػػلل ىػػو أنسػػل للحػػللؿ وم  وعلػػى اإلمػػللـ أف يختػػللر مػػ  الص 

سػػػلمي  بغتػػػة وىػػػو واالحتػػراس مػػػ  العػػػدو حتػػػى ال يهجمػػوا علػػػى الم   للصػػبلة مػػػع كمػػػللؿ الػػػتحفب
 . صلوفي  

 :النبي  لى اهلل عليو وسلم فللت الواردة ع  وم  الص  
 : فللت التللليةصلوف ب حدى الص  إذا كللف العدو في هير جهة القبلة ي  أواًل :  ●
لي معػو وطللإفػة أمػللـ العػدو صػجيشو إلػى طػللإفتي  طللإفػة ت  ( القللإد  )قسم اإلمللـ : ي   ولىفة األ  الص  

ولػػى ركعػػة ثػػم إذا قػػللـ إلػػى الثللنيػػة أتمػػوا ألنفسػػهم صػػلي بلللطللإفػػة األ  سػػلمي  في  لػػابل يهجػػم علػػى الم  
بعػػد  اإلمػػللـ ثػػمكػػوع اإلمػػللـ أي فػػي حػػللؿ قيػػللـ موا قبػػل ر  سػػل  وي  : نػػووا االنفػػراد وأتمػػوا ألنفسػػهم  أي

التػػي كللنػػت تحػػرس الطللإفػػة الثللنيػػة تػػرتي عػػدو و قفػػوا مكػػللف الطللإفػػة الثللنيػػة أمػػللـ اليذىبوا و التسػػليم يػػ
طيل اإلمللـ الركعة الثللنية أكثر مػ  في الركعة الثللنية وفي ىذه الحللؿ ي  وىو قللإم مع اإلمللـ  دخلتو 
صػػػلي بهػػػم الركعػػػة التػػػي بقيػػػت ثػػػم يجلػػػا للتشػػػهد فػػػ ذا جلػػػا دركػػػو الطللإفػػػة الثللنيػػػة في  ولػػػى لت  األ  

 . م بهممللـ ينتظرىلل في التشهد ف ذا تشهدت سل  فقضت ركعة واإلللتشهد قللمت ىذه الطللإفة 
 . وافقة لظللىر القرآفم  ىي الفة وىذه الص  

ػػ صػػلي خرى آخػػر الصػػبلة في  صػػلي اإلمػػللـ ب حػػدى الطػػللإفتي  أوؿ الصػػبلة وبػػللأل  : أف ي   فة الثللنيػػةالص 
خػػرى أل  موف وينصػػرفوف ثػػم تػػرتي الطللإفػػة اسػػل  ولى ركعتػػي  ثػػم يثبػػت قللإمػػللً ويتمػػوف ألنفسػػهم وي  بػػللأل  
 . م بهم فتكوف لو أربعللً ولكل طللإفة ركعتللفسل  صلي بهم الركعتي  األخيرتي  ثم ي  في  

ػػ ولػػى ركعتػػي  ثػػم صػػلي بلللطللإفػػة األ  نفػػردة في  صػػلي اإلمػػللـ بكػػل طللإفػػة  ػػبلة م  أف ي  :  فة الثلللثػػةالص 
 . مسل  ي  صلي بهم ركعتي  ثم بهم ثم ترتي الطللإفة الثللنية في  م سل  ي  

ويتمػػوف ركعػػة ىػػذه الطللإفػػة ثػػم تنفػػرد ولػػى ركعتػػي  صػػلي بلللطللإفػػة األ  ي  فبلة المغػػرب وإذا كللنػػت  ػػ
 ركعتػػػػي بعػػػػده تمػػػػوف وي   اإلمػػػػللـ مسػػػػل  ي  ثػػػػم ركعػػػػة صػػػػلي معػػػػو وت  الطللإفػػػػة الثللنيػػػػة ثػػػػم تػػػػدخل سػػػػلم وت  
 . موفسل  وي  
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ػػ صػػلي صػػلي معػػو في  جػػلله العػػدو وفرقػػة ت  إلػػى طػػللإفتي  فرقػػة ت   جيشػػوقسػػم اإلمػػللـ ي   : فة الرابعػػةالص 

خػرى ثػم سػلم وىػي فػي  ػبلتهلل إلػى مكػللف الفرقػة األ  ب حدى الطللإفتي  ركعة ثم تنصرؼ قبل أف ت  
وحػػده  مسػػل  ي  الركعػػة الثللنيػػة ثػػم  صػػلي معػػوخػػرى إلػػى مكػػللف ىػػذه خلػػف اإلمػػللـ فت  تػػرتي الفرقػػة األ  

 وتقضي كل طللإفة ركعة .
ثم ترتي الطللإفة  صلي اإلمللـ ب حدى الطللإفتي  ركعة ثم تذىل وال تقضي شياللً ي   :الخللمسة فة الص  
 . وال تقضي شياللً  مسل  ي  صلي بهم ركعة ثم خرى فتصف خلفو وي  األ  
 تي :كللآلصلوف  ي   بلةإذا كللف العدو في جهة الق   ثللنيلًل : ●

ثػم  ثم يركع فيركعوا جميعللً  كبروا جميعللً فيكبر وي   يصفهم اإلمللـ  في  ويبتدئ بهم الصبلة جميعللً 
معػػو ثػػم ينحػػدر فيسػػجد ويسػػجد معػػو الصػػف األوؿ الػػذي يليػػو  كػػوع ويرفعػػوا جميعػػللً يرفػػع مػػ  الر  

لػػى واجهػػة العػػدو فػػ ذا  ػػلى بلللصػػف األوؿ سػػجدتي  وقػػللـ إيحػػرس م   ويبقػػى الصػػف الثػػللني قللإمػػللً 
الركعة الثللنية سجد الصف الثللني الذي كللف يحرس سجدتي  ثم قللموا فتقػدموا إلػى مكػللف الصػف 

ثػم  ثػم يرفػع ويرفعػوا جميعػللً  األوؿ وترخر الصف األوؿ مكللنهم ثم يركع اإلمللـ ويركعوا معو جميعللً 
ولػػى ىػػو الثػػللني فػػ ذا سػػجد سػػجدتي  يسػػجد ويسػػجد معػػو الصػػف األوؿ الػػذي كػػللف فػػي الركعػػة األ  

 . ثم سلم بهم جميعللً  جلا للتشهد سجد الصف الثللني ولحقوه في التشهد وتشهدوا جميعللً و 
 . نةللس   نة ت فعل ىذه مرة وىذه مرة إحيلل فللت ثللبتة في الس  كل ىذه الص  

صػػلي بهػػم سػػلمي  وي  مكػػ  لئلمػػللـ أف يصػػف الم  ي   وال إذا كػػللف الخػػوؼ شػػديداً ثلللثػػللً : فػػي حلللػػة  ●
 . حم الصفي  ونشوب القتللؿجمللعة وىذا يكوف عند تبل

ستقبل القبلة أو م   على قدميو أو راكبللً  فرده وىو يقللتل مللشيللً سلم بم  صلي كل م  ففي ىذه الحللؿ ي  
 . كوعجود أخفض م  الر  جود ويجعل الس  كوع والس  ستقبلهلل وينحني عند الر  هير م  
ى الفػراغ مػ  التحػللـ القوؿ الراجه أف  بلة الخوؼ في حللؿ اشتداد القتػللؿ يجػوز ترخيرىػلل إلػ ●

جللىدوف أف يعقلوا  بلتهم وىذا ىو الػذي عمػل بػو الصػحللبة راػي اهلل القتللؿ إذا لم يستطع الم  
نكػػر علػػيهم تػػرخير ر وقػػد اشػػتهر ولػػم ي  ت  ْسػػمػػر بػػ  الخطػػللب راػػي اهلل عنػػو فػػي فػػته ت  عػػنهم زمػػ  ع  

 ب .حى فصلوىلل بعد ارتفللع الشما لشدة الحر  بلة الفجر إلى أف استتم الفته ا  
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ػ ولك  إذا قللؿ قللإل ● مكػ  فللت الػواردة عػ  النبػي  ػلى اهلل عليػو وسػلم ال ي  : لو فرض أف الص 

 ؟ اختلفتتطبيقهلل في الوقت الحللار ألف الوسللإل الحربية واألسلحة 
إذا دعػػت الضػػرورة إلػػى الصػػبلة فػػي وقػػت يخػػللؼ فيػػو مػػ  العػػدو فػػ نهم أنػػو : الجػػواب عػػ  ذلػػ  

ػػي   فللت الػػواردة عػػ  النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم إذا كللنػػت صػػلوف  ػػبلة أقػػرب مػػلل تكػػوف إلػػى الص 
 .ى الصفللت الواردة ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم ال تترت  

 تيبيه : ●
ال ورد فيهػلل اػعيف نة بل ىي بدعة والحػدي  الػذي ليست بس  التسللبيه القوؿ الراجه أف  بلة 

 ع  النبي  لى اهلل عليو وسلم . يصه
 : أمراف ذل  طبلفب  على ويدؿ 

: أف ىذه الصبلة لو كللنت م  الصلوات المشروعة لكللنت مػ  الصػلوات المشػهورة  األمر األوؿ
البػد أف تكػوف محفورػة بػي  األمػة مػ  لػدف وألنهلل م  شػريعة اهلل وشػريعة اهلل  ألف فللإدتهلل عظيمة

 .  النبي  لى اهلل عليو وسلم إلى يومنلل ىذا
 ولم يستحبهلل أحػد مػ  األإمػة حدي  الضعيف للولملل لم تك  ىذه الصبلة مشهورة وإنملل ورد فيه

 . دؿ ذل  على أنهلل  بلة ليست م  شريعة النبي  لى اهلل عليو وسلم
لل أف اإلنسللف يصليهلل كل يـو أو كػل أسػبوع أو كػل شػهر أو كػل ر فيه: أنهلل  بلة ذك األمر الثللني

ألف العبػػػللدة  تقيم فػػػي عبػػػللدة تكػػػوف مصػػػلحة للقلػػػوبومثػػػل ىػػػذا ال يسػػػ سػػػنة أو فػػػي العمػػػر مػػػرة
لقلػوب البػد أف تكػوف ألف العبػللدة المصػلحة ل مصلحة للقلػوب المصلحة للقلوب البد أف تكوف

 .  إلى العمر كلو يد المدى م  يـو إلى سنةيير البعوال تكوف على ىذا التخ مستمرة داإملل
ينبغػي لئلنسػللف أف يتعبػد هلل  ولهذا ال الصبلة ليست م  األمور المشروعة فدؿ ىذا على أف ىذه

أو علػػى لسػػللف رسػػولو محمػػد  ػػلى اهلل عليػػو  هلل بمػػلل ثبػػت مػػ  شػػريعتو فػػي كتللبػػو وإنمػػلل يتعبػػد بهػػلل
 . وسلم

فة ىذه الصبلة كملل وردت في الحدي  ال  على النحو التلللي :ىي ضعيف و  
لة بػدوف تشػهد تصػإنمػلل ت صػلى الركعػللت كلهػلل م  و  تشػهد أوسػط هػللليا فيتصلى أربع ركعللت  -1

  .في الوسط
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 . ىللورة بعدفللتحة وس  ورة الس  قرأ ت   األربعكل ركعة م  الركعللت   في -2
بحللف اهلل والحمػد هلل س ػ : ) قػللؿ ىػذا الػذكري  ورة بعدىلل لفللتحة وس  بعد قرا ة اأي كوع قبل الر   -3

 . خما عشرة مرة(  وال إلو إال اهلل واهلل أكبر
ف اهلل والحمػد بحللس ػ : ) قػللؿ ىػذا الػذكري  كػوع عتػللد فػى الر  وبعد التسبيه الم  كوع يكوف الر  ثم  -4

 ات .عشر مر (  هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر
:  قػػػللؿ ىػػػذا الػػػذكري   سػػػمع اهلل لمػػػ  حمػػػده ... إلػػػ ) : وقػػػوؿ كػػػوع الر  بعػػػد الرفػػػع مػػػ  ثػػػم  -6
 ات .عشر مر (  بحللف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبرس   )
بحللف اهلل س ػ : ) قػللؿ ىػذا الػذكري  جود س ػعتػللد فػى الوبعد التسػبيه الم   ودجس  إلى الهوى الثم  -7

 ات .عشر مر (  والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر
:  قػػػللؿ ىػػػذا الػػػذكري  عتػػػللد علل  الم  بعػػػد الػػػد  و بػػػي  السػػػجدتي  أي جود مػػػ  الس ػػػبعػػػد الرفػػػع ثػػػم  -8
 ات .عشر مر (  بحللف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبرس   )
بحللف اهلل س ػػػ : ) قػػػللؿ ىػػػذا الػػػذكري  جود الس ػػػ فػػػيعتػػػللد التسػػػبيه الم  وبعػػػد  ةنيػػػالثلل ةدجسػػػثػػػم ال -9

 ات .عشر مر (  والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر
:  قػػػللؿ ىػػػذا الػػػذكري  جود والقيػػػللـ خفيفػػػة بػػػي  الس ػػػجلسػػػة  ويجلػػػاجود مػػػ  الس ػػػ ثػػػم الرفػػػع -11
 ات .شر مر ع(  بحللف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبرس   )

 ةتسػػبيح (311)اإلجمػػلللي العػػدد  فيكػػوف كػػل ركعػػة  فػػيمػػرة  (75)وبػػذل  أ ػػبه عػػدد التسػػبيه 
  . في الركعللت األربع

 . ميسلالتتشهد ثم يكوف الالركعة الرابعة بعد ثم  -11
فة ال الػواردة عػ  النبػي  ػلى  ع  بقيػة الصػلواتوالغريبة شللذة ىذه ىي  بلة التسللبيه بهذه الص 

قبػػل إال بػػدليل قػػوي يثبػػت مكػػ  أف ي  سػػلم والشػػللذ الخػػللرج عػػ  الصػػفللت المعروفػػة ال ي  اهلل عليػػو و 
 وال دليل على ذل  . وجوده
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ػػ:اضصالةسؽػاضذيػغحصلػاضخضلػػبجبرػاألحصامػاضتؽػتتطضقػ

 : ( جود السهوس   )م  األحكللـ التي تتعلق بجبر الخلل الذي يحصل في الصبلة :  ●
صلي لجبر الخلػل الحلل ػل فػي  ػبلتو عبللرة ع  سجدتي  يسجدىملل الم  ىو   :جود السهوس   ●

 . بسبل السهو
منػو ضػللؼ إلػى ز الشػي  قػد ي  ألف م  بللب إاللفة الشي  إلػى سػببو  س م ي بذل  جود السهوس   ●

 .ضللؼ إلى سببو وقد يضللؼ إلى نوعو ضللؼ إلى مكللنو وقد ي  وقد ي  
البشػػػرية وال  قتضػػػى الطبيعػػػةالسػػهو فػػػي الصػػػبلة وقػػػع مػػػ  النبػػػي  ػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم ألنػػػو م   ●

ض في الصبلة ألننلل نجـز أف أعظم النللس إقللمة للصبلة ىو الرسوؿ ر  عْ يقتضي ذل  أف اإلنسللف م  
 . ل  وقع منو السهو لى اهلل عليو وسلم ومع ذ

 .جود السهو جبر بس  جود ف نهلل ت  كوع وس  كل  بلة فيهلل ر   ●
 .جود كوع وس  جود السهو ألنهلل ليست ذات ر  شرع فيهلل س   بلة الجنللزة ال ي   ●
: الزيػػللدة والػػنق  والشػػ  وكلهػػلل وردت عػػ  النبػػي  جود السػػهو فػػي الصػػبلة ثبلثػػةأسػػبللب س ػػ ●

 .  لى اهلل عليو وسلم
 : : الزيللدة في الصبلة جود السهوأسبللب س  م   وؿالسبل األ ●
عػود جنا الصبلة كزيللدة قيللـ أو ق   التي م  األفعللؿالصبلة أي الزيللدة في  في زيللدةالمقصود بلللو 

 .صلي بطلت  بلتو تعمدىلل الم   ذاأو ركعة فهذه زيللدة فعلية إ جودأو س   كوعأو ر  
 . جود السهوفليا عليو إال س   الصبلة رغ م حتى فبذل  ولم يعلم  نسيللنللً  وأ سهواً  توإف كللن

خمػػا ركعػػللت ولػػم يػػذكر الزيػػللدة إال وىػػو فػػي التشػػهد  شػػخ   ػػلى الظهػػر مػػثبلً   :مثػػللؿ ذلػػ 
فػػ ف لػػم يػػذكر الزيػػللدة إال بعػػد السػػبلـ سػػجد  مسػػل  ي  م ثػػم يسػػجد للسػػهو ثػػم سػػل  كمػػل  ػػبلتو وي  في  

 . مللسهو وسل  
مك  االستمرار فيو ألنػو لػو الزاإد ال ي  ألف جوع عنهلل الر   أملل إف ذكر الزيللدة في أثنللإهلل وجل عليو

 . وىذا ال يجوز وتبطل بو الصبلة عمداً  عتبر ىذا الزيللدةت   مع علمو بو واستمر في
م ثػم يسػجد للسػهو سػل  يتشػهد وي  أي لسػهو بعػد السػبلـ يسػجد لو وإكمللؿ  بلتو  جوعالر  فيلزمو 

 . مسل  وي  
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إف علم في أثنلل  الركعة الزاإدة ف نو يجلا في الحػللؿ بغيػر تكبيػر ثػم يتشػهد إف لػم يكػ   وكذل 

 . مسل  تشهد ثم يسجد للسهو وي  
دة طويلة أو انػتقض واػوؤه بطلػت م   ف ف ذكر بعد صلي قبل إتمللمو لصبلتو نللسيللً م الم  إذا سل   ●

م سػل  كمػل  ػبلتو وي   بلتو وعليو إعللدة الصبلة وإف ذكر بعػد زمػ  قليػل كػدقيقتي  وثػبلث ف نػو ي  
 . مسل  ثم يسجد للسهو وي  

م اإلمػػللـ قبػػل تمػػللـ  ػػبلتو وفػػي المػػرمومي  مػػ  فػػللتهم بعػػض الصػػبلة فقػػللموا لقضػػلل  مػػلل إذا سػػل   ●
نقصلًل في  بلتو فقللـ ليتمهػلل فػ ف المػرمومي  الػذي  قػللموا لقضػلل  مػلل فللتهم ثم ذكر اإلمللـ أف عليو 

يسػتمروا فػي قضػلل  مػلل فػللتهم ويسػجدوا للسػهو وبػي  أف يرجعػوا مػع اإلمػللـ  خيروف بي  أففللتهم ي  
 . م قضوا ملل فللتهم وسجدوا للسهو بعد السبلـ وىذا أولى وأحوطفيتللبعوه ف ذا سل  

 .  جنا الصبلة أو م  هير جنسهلل قوؿ إملل أف تكوف مألافي زيللدة ال ●
إف  والقػوؿ الػراجه  زيػللدة القػوؿ مػ  هيػر جػنا الصػبلة تبطػل الصػبلة إف كللنػت عمػداً ف ف كللنػت 
 .ال تبطل  أو جهبلً  كللنت سهواً 

 وإف كللف القوؿ م  جنا الصبلة ف ف كللف مملل يخرج بو م  الصبلة وىػو السػبلـ فػ ف كػللف عمػداً 
للسهو بعد السبلـ وإف كللف مملل ال يخرج بو م  الصػبلة كمػلل أتمهلل وسجد  بطلت وإف كللف سهواً 

 . جود وال يجلشرع لو الس  في هير محلو فهذا ي   لو زاد تسبيحللً 
النسػلل  تنبيػو بلللتسػبيه و يكػوف يجل على م  علم بزيللدة اإلمللـ أو نقصو تنبيهو وتنبيػو الرجػللؿ  ●

 .بلللتصفيق يكوف 
صػػلي إلػػى كرجػػل ي  ركعػػة   صػػلي زادإذا علػػم أف الم  القػػوؿ الػػراجه أنػػو يجػػل علػػى هيػػر المػػرمـو  ●

ريد أف يتوار بملل  نجػا وجػل عليػ  ي   كملل لو رأيت شخصللً  نبيهولو أف ي جللنبو وىو ليا ب مللـ
 .  بللب التعللوف على البر وىذا م  نبهو وإف كللف ال ارتبللط بين  وبينوأف ت  
ركعػة إلػى اإلمػللـ إذا قػللـ  أي نفسػو لم يجـز بصواب ملل المرمومي  جوع إلى تنبيويلـز اإلمللـ الر   ●

جوع إال أف يجـز بصواب نفسو ف ف لم يرجع وىو لػم فسبه بو ثقتللف وجل عليو الر   خللمسة مثبلً 
 جوع .وىو الر   عمداً عليو يجـز بصواب نفسو بطلت  بلتو ألنو ترؾ الواجل 
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لك  إف هلل على رنو  دقو أخذ بقولو على و جوع ولو سبه بو رجل واحد فقط ال يلزمو الر   ●

 .الراجه القوؿ بجواز البنلل  على هلبة الظ  وىو 
ألف  جػوعلزمػو الر  صػلى برمػو وأختػو وأخطػر فنبهتػلله بلللتصػفيق مػ  ي  لو نبهو امرأتللف بلللتصفيق كو  ●

مكػ  كور واإلنللث وألنػو خبػر عػ  عمػل تشػللركللف فيػو العللمػل فػبل ي  ىذا خبر ديني فللستوى فيو الذ  
 . المرأتي  كلللرجلي  كللفأف تكذبلل عليو ألنو لو أخطر أخطرتلل معو فلهذا  

 ؟ ىل يرجع إلى قولو أو يرخذ بملل في نفسومرمـو واحد فسبه بو إذا كللف اإلمللـ ليا معو إال  ●
إذا نبهػػو  ػػللر عنػػده هلبػػة رػػ  بصػػوابو وإذا كػػللف عنػػده   يرجػػع إلػػى قولػػو لكػػ  أحيللنػػللً : ال الجػػواب

هلبة ر  ف ف الواجل على اإلنسللف أف يعمل بغلبة الظ  في الزيللدة والنق  علػى القػوؿ الػراجه 
 .جوع م  أجل ذل  وعلى ىذا فيلزمو الر  

للـ فػي ىػذه الزيػللدة فػ ف تػللبعوه ال يتػللبعوا اإلمػوجػل علػيهم أف  م  علم بلللزيللدة مػ  المػرمومي  ●
 برنهػلل زاإػػدة أو جهػػبلً  جهػػبلً أو  وإف كػػللف ذلػ  نسػػيللنللً  بطلػت  ػػبلتهموكػللف ذلػػ  عػ  عمػػد مػػنهم 

 . كم لم تبطل  بلتهمبلللح  
تللبعتػو فػي يجػوز لػو م  أف  بلة اإلمللـ بللطلػة وال يعلم ينتظر اإلمللـ ألنو و أف يجلا والواجل عليو 
 ىذه الزيللدة .
ـ اإلمػػللـ لزاإػػدة حسػػل علػػم المػػرمـو وىػػي هيػػر زاإػػدة لكػػوف اإلمػػللـ نسػػي قػػرا ة يقػػو  لكػػ  أحيللنػػللً 

فػػرتى ببػػدؿ الركعػػة التػػي نسػػي قػػرا ة الفللتحػػة فيهػػلل ففػػي ىػػذه  السػػرية الفللتحػػة فػػي إحػػدى الركعػػللت
 . م معوسل  الحللؿ ينتظره المرمـو لي  

 :لي في الصبلة ىم على النحو التلل تللبعوف اإلمللـ على الزاإدأقسللـ الذي  ي   ●
 . أف الصواب معو قسم يرى -1
 . خطع فيتللبعوه مع العلم بلللخطرأنو م   قسم يرى -2
 . كم الشرعي أو نسيللنللً بلللخطر أو بلللح   أف يتللبعوه جهبلً  قسم يرى -3
 تللبعتو .وجوب انتظللره وعدـ م   قسم يرى -4

بلللخطػر أو  منهم وافقوه جهبلً والذي    حيحة بلتهم تللبعوه وىم يروف أف الصواب معو  فلللذي 
 على وجو الجهل والنسيللف ذر ألنهم فعلوا محظوراً فصبلتهم  حيحة للع   أو نسيللنللً  كمبلللح  
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بعتػو فػي الزيػللدة فصػبلتهم بللطلػة ألنهػم تعمػدوا تللتحػـر م  و خطػع م  أنػو تػللبعوه وىػم يعلمػوف والػذي  
 .  بلتهم  حيحة ألنهم قللموا بلللواجل عليهموالذي  انتظروه ولم يتللبعوه  الزيللدة
قللـ إلى نوى القصر و سللفر رجل م  كثلللثة في  بلة مقصورة  ركعة قللـ إلى  القوؿ الراجه أف م  ●

ركعتػي  وال يزيػد  يصػلي  زمػو أف ليركعتػي  ف صػليريػد أف ي  دخػل علػى أنػو ي   وثلللثة أنو يرجع ألنػركعة 
 . وفي ىذه الحللؿ يسجد للسهو بعد السبلـ

ركعػة مثنػى مثنػى فقػللـ إلػى  صػلي قيػللـ الليػل ويعلػم أف  ػبلة الليػلأف مػ  كػللف ي   القوؿ الراجه ●
كرجػل قػللـ إلػى ثلللثػة فػي فهػو  يرجع ف ف لػم يرجػع بطلػت  ػبلتو ألنػو تعمػد الزيػللدة أنو  ثلللثة نللسيللً 

 .ة الفجر  بل
سػػتثنى مػػ  ىػػذا الػػوتر فػػ ف الػػوتر يجػػوز أف يزيػػد اإلنسػػللف فيػػو علػػى ركعتػػي  فلػػو أوتػػر بػػثبلث لكػػ  ي  

ثػم يػرتي بلللثلللثػة لكنػو  مسػل  ي  صلي ركعتػي  ثػم جللز وعلى ىذا ف ذا دخل اإلنسللف بلللوتر بنية أنو سي  
 . ز فيو الزيللدة على ركعتي : أتم الثلللثة ألف الوتر يجو  نسي فقللـ إلى الثلللثة بدوف سبلـ فنقوؿ لو

 . فبل يصرفو إلى هيرهفي  بلة الوتر  واألحوط أف م  نوى عدداً 
 :النق  في الصبلة  : جود السهوأسبللب س  م   الثللنيالسبل  ●
 :ينقسم إلى قسمي  النق  في الصبلة و 

 :  األوؿ القسم
وإف كػػللف تكبيػػرة  صػػبلةبطلػػت ال جود فػػ ف كػػللف عمػػداً كػػوع أو س ػػ: كر  مػػ  أركػػللف الصػػبلة  كػػ تػػرؾ ر  

 . اإلحراـ فبل  بلة لو سوا  تركهلل عمداً أـ سهواً ألف  بلتو لم تنعقد
 : هير تكبيرة اإلحراـ فلو ثبلثة أحواؿ أملل إف كللف ركنللً 

 :  ىالحللؿ األول
ك  المتػروؾ فيػرتي جوع إلػى الػر  إف ذكره قبل أف يصل إلى مواعو م  الركعة التلللية وجل عليو الر  

 ىذا ىو القوؿ الراجه . سجد للسهو بعد السبلـيده و وبملل بع بو
جود مػ  نفػا الركعػة أو فػي قػرا ة الركعػة التللليػة فيتػرؾ كوع ثػم تػذكره فػي الس ػلو نسي الر    :مثلللو
 .جود أو القرا ة ويركع ثم ي كمل  بلتو ويسجد للسهو بعد السبلـ الس  
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ذلػ  بعػد أف  ولػى فػذكرلػوس قبلهػلل مػ  الركعػة األ  شخ  نسي السجدة الثللنيػة والج   : مثللؿ آخر
م ثػم يسػجد سػل  وي   كمػل  ػبلتوكوع فػي الركعػة الثللنيػة ف نػو يعػود ويجلػا ويسػجد ثػم ي  قللـ م  الر  
 . مسل  للسهو وي  
 :  ةثللنيالحللؿ ال

إف ذكره بعد الو وؿ إلى مواعو م  الركعة التلللية ألغى الركعة التي تركػو منهػلل وقللمػت التػي تليهػلل 
 .وأتم  بلتو وسجد للسهو بعد السبلـ  مقللمهلل

ولػى وتكػوف الثللنيػة كوع الثللنية فت لغػى الركعػة األ  ولى ثم تذكره عند ر  كوع م  األ  لو نسي الر    :مثلللو 
 . بة لوولى بلللنسىي األ  

ولػػػى فػػػذكر ذلػػػ  وىػػػو جػػػلللا بػػػي  شػػػخ  نسػػػي السػػػجدة الثللنيػػػة مػػػ  الركعػػػة األ   : مثػػػللؿ آخػػػر
 ولػػىاأل  وتقػػـو الثللنيػػة مقللمهػػلل فيعتبرىػػلل الركعػػة  ولػػىاأل  السػػجدتي  فػػي الركعػػة الثللنيػػة فتلغػػو الركعػػة 

 . سلمم ثم يسجد للسهو وي  سل  كمل  بلتو وي  وي  
 :  ةالحللؿ الثلللث

أتى بركعة كللملػة ويسػجد للسػهو مػلل لػم يمػر وقػت طويػل بػي  سػبلمو وتػذكره إف ذكره بعد السبلـ 
 . ف ف مضى وقت طويل أو انتقض واو ه ف نو ي عيد  بلتو

طػللؿ الفصػل أو أحػدث  ذاجود السػهو إال إفيرتي بػو وعليػو س ػ أخيراً  إال أف يكوف المتروؾ تشهداً 
 .عيد الصبلة كللملة في  

 :  الثللني القسم
جود وهير ذل  مػ  كوع والس  كتكبيرات االنتقللؿ أو تسبيه الر  : للت الصبلة ترؾ واجل م  واجب

 : فعلى أحواؿ بطلت الصبلة وإف تركو سهواً  الواجبللت إف كللف عمداً 
 :  ىالحللؿ األول

 .  فللرؽ محلو م  الصبلة وجل أف يرتي بو وال شي  عليو وال يسجد للسهوإف ذكره قبل أف ي  
كمػػل ك  الػػذي يليػػو ف نػػو يرجػػع ويػػرتي بػػو وي  لػػر  اقبػػل أف يصػػل إلػػى فللرقػػة محلػػو و وإف ذكػػره بعػػد م  

 . بلتو ثم يسجد بعد السبلـ 
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 :  ةالحللؿ الثللني

لسػهو قبػل أف ويسػجد لفبل يرجع يسػتمر فػي  ػبلتو ك  الذي يليو إف ذكره بعد أف و ل إلى الر  
 . مسل  ي  

 : موركلللتشهد األوؿ ف نو إذا تركو ال يخلو م  أربعة أ  
 :  األمر األوؿ

كبتػػلله األرض فػػللرؽ ر  : قبػػل أف ت  وقيػػل  فػػللرؽ فخػػذاه سػػللقيوت  أي قبػػل أف أف يػػذكره قبػػل أف يػػنهض 
كمػل  ػبلتو وال شػي  عليػو ألنػو لػم ي  و يتشػهد و تقللرب ففي ىػذه الحػللؿ يسػتقر جلللسػلًل والمعنى م  
 . في  بلتو يزد شياللً 

 :  األمر الثللني
كمػػل ي  و  ف نػػو يرجػع ويػػرتي بلللتشػهد قبػػل أف يسػتتم قللإمػللً  ههػػوض ذكػر إذا نهػض ولكػ  فػػي أثنػلل  الن  

 . مسل  ي  لسهو قبل أف ل بلتو ثم يسجد 
 :  األمر الثللل 

ليػػو فػػبل يرجػػػع بػػل ي كمػػػل  ػػبلتو ويسػػػجد ك  الػػػذي يو ػػل إلػػػى الػػر   أي إذا نهػػض واسػػتتم قللإمػػػللً 
 . للسهو قبل السبلـ

وكػللف مػ  عللدتػو أف  سػتحبة نسػيللنللً مػ  األقػواؿ أو األفعػللؿ الم   تػرؾ شػياللً  القوؿ الػراجه أف مػ  ●
  . لهذا النق  الذي ىو نق  كمللؿ ال نق  واجل أف يسجد جبراً لو شرع يفعلو ف نو ي  

جود ألنػو لػم يطػرأ علػى بلللػو أف سػ  لػو الس ػلل فهػذا ال ي  نة لػيا مػ  عللدتػو أف يفعلهػأملل إذا تػرؾ س ػ
 . يفعلهلل
 :الش   : جود السهوأسبللب س  ل  م  السبل الثلل ●
 . التردد بي  أمري  أيهملل الذي وقع: المقصود بلللش  ىو و 

 : ال يخلو الش  في الصبلة م  حلللي  ●
 :  ىولالحللؿ األ  

سػػجد للسػػػهو م ثػػم ي  سػػل  ه فيػػتم  ػػبلتو وي  أف يتػػرجه عنػػده أحػػد األمػػري  فيعمػػل بمػػلل تػػرجه عنػػد
 . مسل  وي  
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الثللنيػػة أو الثلللثػػة لكػػ  تػػرجه عنػػده الركعػػة ىػو فػػي صػػلي الظهػػر فشػػ  ىػػل : شػػخ  ي   مثػللؿ ذلػػ 

 . مسل  م ثم يسجد للسهو وي  سل  نو يجعلهلل الثلللثة فيرتي بعدىلل بركعة وي  أنهلل الثلللثة ف 
 :  ةالحللؿ الثللني

سػجد للسػهو قبػل أف أف ال يترجه عنػده أحػد األمػري  فيعمػل بػللليقي  وىػو األقػل فيػتم  ػبلتو وي  
 . مسل  ي  ثم  مسل  ي  

ولػم يتػرجه عنػده  الركعػة الثللنيػة أو الثلللثػةىػو فػي ىػل شػخ  يصػلي العصػر فشػ   : مثللؿ ذلػ 
أنهػػػلل الثللنيػػػة أو الثلللثػػػة ف نػػػو يجعلهػػػلل الثللنيػػػة فيتشػػػهد التشػػػهد األوؿ ويػػػرتي بعػػػده بػػػركعتي  ويسػػػجد 

 . مسل  للسهو وي  
عتدؿ ثػم كبر تكبيرة اإلحراـ وىو قللإم م  : إذا جلل  الشخ  واإلمللـ راكع ف نو ي   وم  أمثلة الش 

 : ال يخلو م  ثبلث حللالت يركع وحيناذ  
 للركعة وتسقط عنو دركللً كوعو قبل أف يرفع منو فيكوف م  : أف يتيق  أنو أدرؾ اإلمللـ في ر   ولىاأل  

 . قرا ة الفللتحة
 . دركو فيو فتفوتو الركعةكوع قبل أف ي  : أف يتيق  أف اإلمللـ رفع م  الر   الثللنية
كػوع ع مػ  الر  للركعػة أو أف اإلمػللـ رفػ دركللً كوعػو فيكػوف م ػ: أف يش  ىػل أدرؾ اإلمػللـ فػي ر   الثلللثة

م ثػم دركو ففللتتو الركعة ف ف ترجه عنػده أحػد األمػري  عمػل بمػلل تػرجه فػرتم  ػبلتو وسػل  قبل أف ي  
 . جود عليو حيناذ  م إال إذا لم يفتو شي  م  الصبلة ف نو ال س  سجد للسهو وسل  

لسػهو وىػو أف الركعػة فللتتػو فيػتم  ػبلتو ويسػجد ل وإف لم يترجه عنده أحد األمري  عمل بللليقي 
 . مسل  م ثم ي  سل  قبل أف ي  

 سػللبقللً  في  بلتو فعمل بللليقي  أو بملل ترجه عنده حسل التفصيل المذكور صليالم   إذا ش  ●
جود سػػقط عنػػو س ػػال يطػػللبق للواقػػع وأنػػو ال زيػػللدة فػػي  ػػبلتو وال نقػػ    لػػو أف مػػلل فعلػػو م  ثػػم تبػػي  
 .فيو حي  أداإو  م   بلتو شللكللً  ز اً ليراهم بو الشيطللف وألنو أدى ج   على القوؿ الراجه السهو

؟ ولػػم يتػػرجه عنػػده أحػػد  صػػلي فشػػ  فػػي الركعػػة أىػػي الثللنيػػة أـ الثلللثػػة: شػػخ  ي   مثػػللؿ ذلػػ 
جود قبػػل عليػػو الس ػػف  لػػو أنهػػلل ىػػي الثللنيػػة فػػي الواقػػع األمػػري  فجعلهػػلل الثللنيػػة وأتػػم  ػػبلتو ثػػم تبػػي  

 الراجه .السبلـ على 
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جود السػهو سػوا  سػجد اإلمػللـ للسػهو قبػل تللبعتػو فػي س ػإذا سهلل اإلمللـ وجل على المػرمـو م   ●

جود بعػده تللبعػو فػي الس ػأي قػد فللتػو بعػض الصػبلة ف نػو ال ي   السبلـ أو بعده إال أف يكوف مسػبوقللً 
م ثػػم سػػل  م مػػع إمللمػػو وعلػػى ىػػذا فيقضػػي مػػلل فللتػػو وي  سػػل  مكػػ  أف ي  تعػػذر ذلػػ  إذ المسػػبوؽ ال ي  ل

 . مسل  يسجد للسهو وي  
جود سػهو بعػد السػبلـ : رجل دخل مع اإلمللـ في الركعة األخيرة وكػللف علػى اإلمػللـ س ػ مثللؿ ذل 
م للـ فػ ذا أتػم مػلل فللتػو وسػل  م اإلمللـ فليقم ىذا المسبوؽ لقضلل  ملل فللتو وال يسجد مع اإلمف ذا سل  

 .  سجد بعد السبلـ
ؤدي جوده ي ػػجود عليػو ألف س ػػإذا سػهلل المػػرمـو دوف اإلمػللـ ولػػم يفتػػو شػي  مػػ  الصػبلة فػػبل س ػػ ●

تللبعتو وألف الصحللبة راي اهلل عنهم تركػوا التشػهد األوؿ حػي  م  وعدـ إلى االختبلؼ على اإلمللـ 
تللبعػػػة وعػػػدـ راعػػػللة للم  و ولػػػم يجلسػػػوا للتشػػػهد م  نسػػػيو النبػػػي  ػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم فقػػػللموا معػػػ

 . االختبلؼ عليو
جود فيسػجد ف ف فللتو شي  مػ  الصػبلة فسػهلل مػع إمللمػو أو فيمػلل قضػلله بعػده لػم يسػقط عنػو الس ػ

 . للسهو إذا قضى ملل فللتو قبل السبلـ أو بعده حسل التفصيل السللبق
كوع ولم يفتو شي  في الصبلة ي الر  ف ( بحللف ربي العظيمس  ) :  : مرمـو نسي أف يقوؿ مثللؿ ذل 

 .  جود عليوفبل س  
 . ف ف فللتتو ركعة أو أكثر قضللىلل ثم سجد للسهو قبل السبلـ

منػو أف  هر مع إمللمو فلمػلل قػللـ اإلمػللـ إلػى الرابعػة جلػا المػرمـو رنػللً صلي الظ  : مرمـو ي   مثللؿ آخر
جود فتػو شػي  مػ  الصػبلة فػبل س ػىذه الركعة األخيرة فلملل علم أف اإلمػللـ قػللإم قػللـ فػ ف كػللف لػم ي

 .  مم ثم سجد للسهو وسل  فللتتو ركعة فركثر قضللىلل وسل   عليو وإف كللف قد
 . جود م  أجل الذي زاده أثنلل  قيللـ اإلمللـ إلى الرابعةوىذا الس  

القػػػوؿ سػػػهواف مواػػػع أحػػػدىملل قبػػػل السػػػبلـ ومواػػػع الثػػػللني بعػػػده  صػػػليى الم  إذا اجتمػػػع علػػػ ●
 . ل السبلـ فيسجد قبلول ملل قبغل  ي   الراجه

هر فقػللـ إلػى الثلللثػة ولػم يجلػا للتشػهد األوؿ وجلػا فػي الثلللثػة صلي الظ  : شخ  ي   مثللؿ ذل 
 . مسل  يظنهلل الثللنية ثم ذكر أنهلل الثلللثة ف نو يقـو ويرتي بركعة ويسجد للسهو ثم ي  
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جوده فػي الركعػة الثلللثػة وس ػ لوسػللً جوده قبػل السػبلـ وزاد ج  فهذا الشخ  ترؾ التشهد األوؿ وس ػ

 .  ل ملل قبل السبلـبعد السبلـ فغل  
فػػي المسػػجد مػػ  صػػلي الم  ال يخلػػو إذا كػػللف ( سػػتنكه النسػػيللف الم  )  جود السػػهونسػػيللف س ػػ ●

 : حلللتي 
جود السػهو قبػل أف يخػرج مػ  المسػجد ولػو انتقػل مػ  س  صلي الم  : إملل أف يتذكر  ولىاأل  ؿ الحلل

مواعو الذي  لى فيهلل ولو كللف في حلقة ولو كللف في مجلا فػ ذا تػذكر وىػو فػي المسػجد لػم 
  و .يخرج يسجد سجدتي  في مكللن

مكػػػ  وال ي  ال يسػػػجد ألف المكػػػللف قػػػد فػػػللت  مػػػ  المسػػػجدصػػػلي الم  إذا خػػػرج الحػػػللؿ الثللنيػػػة : 
 ىو القوؿ الراجه .التدارؾ وىذا 

 : الش  ال ي لتفت إليو في ثبلث حللالت ●
  .إذا كللف بعد الفراغ م  العبللدة فبل يلتفت إليو إال إذا تيق  األمر فيعمل بم قتضى يقينو -1

 .بل يلتفت إليو إال إذا تيق  النق  أو الزيللدة فبعد السبلـ ش   كم 
فػبل يلتفػت  أو أربعػللً  هر فلملل فرغ م   ػبلتو شػ  ىػل  ػلى ثبلثػللً شخ   لى الظ   : مثللؿ ذل 

م ثػػم سػػل  كمػػل  ػػبلتو إف قػػرب الػػزم  ثػػم ي  ف نػػو ي   صػػل إال ثبلثػػللً لهػػذا الشػػ  إال أف يتػػيق  أنػػو لػػم ي  
 .  م ف ف لم يذكر إال بعد زم  طويل أعللد الصبلة م  جديدسل  يسجد للسهو وي  

  .ل عبللدة إال حصل لو فيهلل ش إذا كثر الش  مع الشخ  بحي  ال يفع -2
 .يستقر  طرأ على الذى  والأي يجرد وىم ال حقيقة لو كلللوسللوس إذا كللف الش  م   -3

 . عتبروأملل الش  في هير ىذه الموااع الثبلثة ف نو م  
جود السهو تللرة يكوف قبل السبلـ وتللرة يكوف بعػده فيكػوف قبػل السػبلـ أف س  ي  تب  يمملل سبق  ●

 : في مواعي 
 .: إذا كللف ع  نق   األوؿالمواع 
 .: إذا كللف ع  ش  لم يترجه فيو أحد األمري   الثللنيالمواع 
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 : جود السهو بعد السبلـ في مواعي ويكوف س  
 .: إذا كللف ع  زيللدة  ؿاألو المواع 
 .: إذا كللف ع  ش  ترجه فيو أحد األمري   الثللنيالمواع 

ػاضصالةػ:وُطَتِطَطاتػالتػِطَصاألحصامػاضتؽػتتطضقػبُط
 الصبلة : وم ت م م للت بلتم  ك  م  األحكللـ التي تتعلق بم   ●
ػاضصالةػ: بطد اضذصرػ-1
للف إمللمػػللً أو مرمومػػللً أو م نفػػرداً أف ي سػػتحل للم صػػلي بعػػد التسػػليم مػػ   ػػبلة الفريضػػة سػػوا  كػػ ●
فيػػرتي بللألذكػللر التػػي وردت عػػ  النبػي  ػػلى اهلل عليػو وسػػلم بعػد االنتهػػلل  مػػ  ذكر اهلل عػػز وجػل يػ

 بوت فعلو على عهد النبي  لى اهلل عليو وسلم .ولث   ألف اهلل تعلللى أمر بذل الصبلة 
 ردية وليا على سبيل الجمللعة .ويكوف ذل  على سبيل الف

 األذكللر الواردة بعد التسليم م   بلة الفريضة :وم  
 اهلل . استغفراهلل  استغفر اهلل استغفر ●

ىي جبػر التقصػير والخلػل الػذي حصػل لئلنسػللف فػي  ػبلتو  ةصبلالستغفللر بعد االكمة في والح  
شػػػوع القلػػػل فيهػػػلل فيػػػرتي شػػػغلو عػػػ  خ  وذلػػػ  بسػػػبل الوسػػػللوس والغفلػػػة فيهػػػلل وهيػػػر ذلػػػ  ممػػػلل ي  

 . اؿ اهلل المغفرة بسبل ىذا التقصيرؤ اإلنسللف بس  
 . اللهم أنت السبلـ ومن  السبلـ تبللركت يلل ذا الجبلؿ واإلكراـ ●

نللسػػبة ىنػػلل رػػللىرة فكمػػلل سػػرلت اهلل تعػػلللى المغفػػرة علل  والم  ىػػذا الػػد   أي يقػػوؿ بعػػد اسػػتغفللره ثبلثػػللً 
م لػي  ػبلتي مػ  سػل  اللهػم :  تسرلو أف ال يرد علي   بلت  وال ينق  ل  األجر فيهػلل والمعنػى

 . الرد والنق 
ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لو لو المل  ولو الحمد وىو على كػل شػي  قػدير وال حػوؿ وال  ●

قوة إال بللهلل ال إلو إال اهلل وال نعبد إال إيلله ال إلػو إال اهلل لػو النعمػة ولػو الفضػل ولػو الثنػلل  الحسػ  
 . الكللفروفخلصي  لو الدي  ولو كره ال إلو إال اهلل م  

ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لو لو المل  ولو الحمد وىو على كل شي  قدير اللهػم ال مػللنع  ●
 . عطي لملل منعت وال ينفع ذا الجد من  الجدلملل أعطيت وال م  
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ثػم تمػللـ  ( وثبلثػي  ثبلثػللً ) كبػر اهلل أ ( وثبلثػي  ثبلثػللً )  هللحمػد ال ( وثبلثػي  ثبلثػللً ) اهلل  للفبحس   ●

 .: ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لو لو المل  ولو الحمد وىو على كل شي  قدير  المللإة
 ( . وثبلثي  ) أربعللً كبر اهلل أ ( ثي وثبل ثبلثللً )  هللحمد ال ( وثبلثي  ثبلثللً ) اهلل  للفبحس  أو يقوؿ : 
 ) عشراً ( .كبر اهلل أ ) عشراً ( هللحمد ال ) عشراً (اهلل  للفبحس  أو يقوؿ : 
 ) خمسللً وعشري  ( .كبر واهلل أ ال إلو إال اهللو  هللحمد والاهلل  للفبحس  أو يقوؿ : 

 الفريضػػػة ػػػبلة  بعػػػد " الفلػػػق والنػػػللس " ) مػػػرة واحػػػدة ( عػػػوذتي الم  و  ا ة س ػػػورة اإلخػػػبلصقػػػر  ●
 .بعد  بلة الفجر و بلة المغرب  ( ثبلث مرات) ور الثبلث ستحل تكرار ىذه الس  وي  
 . رسيآية الك  ا ة قر  ●
عشػػر ) ال إلػػو إال اهلل وحػػده ال شػػري  لػػو لػػو الملػػ  ولػػو الحمػػد وىػػو علػػى كػػل شػػي  قػػدير  ●

 .  بلة الصبه و بلة المغرب بعد ( مرات
سػػتنطقللت يػػـو ( ألنهػػ  م   يعنػػي أطػػراؼ األ ػػللبع األنللمػػل ) كر علػػىاألولػػى واألفضػػل عقػػد الػػذ  ●

 . يعقد التسبيه بيمينوأنو كللف  لى اهلل عليو وسلم  النبي وألنو ثبت ع  القيللمة
  ػلى اهلل عليػو وسػلمالنبي  م ستحل لثبوت ذل  ع  جهر بلللذكر خلف الصلوات الخماال ●

م صػػلي قريػػل منػػو فػػبل يرفػػع الم صػػلي  ػػوتو واللكػػ  لػػو كػػللف أحػػد مػػ  المػػرمومي  يقضػػي مػػلل فللتػػو 
 .شوش عليو ي   بلللذكر حيناذ  ألنو

 : رفع الصوت بلللذكر بعد الصلوات الخما سنة بشرطي أي أف 
 يكوف  وتو م رتفع ارتفللعللً شديدًا .: أف ال  األوؿ
 . شوش عليو: أف ال يكوف أحد إلى جللنبو يقضي ملل فللتو في   والثللني

ػػراً بػػرف الػػذكر يكػػوف قػػوؿ الو   للتعلػػيم قػػوؿ اػػعيف بػػذل  وأف النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم جهػػرس 
 ومػػػ  فػػػي أ ػػػلو وو ػػػفو  ػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم أف يكػػػوف مشػػػروعللً  النبػػػيف األ ػػػل فيمػػػلل فعلػػػو أل

مػو النبػي  ػلى اهلل لكللف يكفػي مػلل عل   المعلـو أنو لو لم يك  و فو وىو رفع الصوت بو مشروعللً 
 .علمهم برفع الصوت مهم ىذا الذكر بقولو فبل حللجة ألف ي  متو ف نو قد عل  عليو وسلم أل  

حػػللفب عليػػو ثػػم إنػػو لػػو كػػللف المقصػػود التعلػػيم لكػػللف التعلػػيم يحصػػل بمػػرة واحػػدة أو مػػرتي  وال ي  
 م  الصبلة .م  لى اهلل عليو وسلم كلملل سل  
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بحللف : س ػ ثػم يقػوؿ رسػي جهػراً صلي  بعػد الصػبلة بقػرا ة أحػدىم آيػة الك  ملل يفعلو كثير م  الم   ●

 . سبحوف ... إل  ىذه م  البدع ألف ىذه الهياة ليا عليهلل دليل م  الشرعاهلل في  
ػ:ػاضتطوع صالةػ-2
أف يكوف قد وقع في الفراإض م  نق  ولملل فػي  لملل عسى كوف جبراً تل ترعش  التطوع  بلة  ●
 . الصبلة م  فضيلة ليست لسللإر العبللداتمـو ع  
  . كل ملل زاد على الصلوات الخما ىيىي : كل  بلة ليست بمفرواة أو   بلة التطوع ●
 :  بلة التطوع لهلل فضللإل كثيرة عظيمة منهلل ملل يلي ●
 . جبر نقصهللل الفراإض وت  ت كم   -1
 . الخطلليلل غفر بهللوت   الدرجللت للبهرفع ت   -2
 . فيهلل رافقة النبي  لى اهلل عليو وسلمم  و خوؿ الجنة م  أعظم أسبللب د  سبل  -3
  . يوتفي الب  تجلل البركة  -4
 . محبة اهلل لعبدهتجلل  -5
  :: قسمللف  بلة التطوع ●

 . قتطوع م طل  :األوؿ
  .دتطوع م قي  :الثللني
صػلي فػي  ػبلة التطػوع و مػلل ال سػبل لػو وال حصػر لعػدد ركعللتػو وللم  وى : طلق: التطوع الم   أوالً 

 . بل يقتصر على نية الصبلة عينللً م   ال ينوي عدداً ف ولو أ عينللً م   أف ينوي عدداً 
 .صوص بمشروعيتهلل : وىو الصلوات التي جلل ت الن   : التطوع الم قيد ثللنيللً 
 : تنقسم إلى قسمي التللبعة للصلوات الخما  بلة التطوع  ●

حػػللفب عليهػػلل التػػي كػػللف ي  ة الداإمػػو  ةالثللبتػػن  الس ػػأي   :( ؤكػػدةالم  )  ن  الراتبػػة: الس ػػ القسػػم األوؿ
 .النبي  لى اهلل عليو وسلم 

 ركعتػػللف قبػػل الفجػػروىػػي : )  ىللبعػػد ىػػوومنهػػلل مػػلل  الفريضػػة ػػبلة قبػػل  ىػػومػػلل منهػػلل ن  ىػػذه الس ػػو 
 لل  ( .ركعتللف بعد العشو  عد المغربركعتللف بو  هر أو أربع وركعتللف بعدىللركعتللف قبل الظ  و 
 . ؤكدة عشر ركعللت أو اثنتي عشرة ركعةن  الراتبة الم  صبه عدد الس  في  
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النبػػي وارػػل عليهػػلل التػػي لػػم ي  وىػػي الس ػػن    :( ؤكػػدةالم  ) هيػػر  الراتبػػةن  هيػػر الس ػػالقسػػم الثػػللني : 

ركعتػللف قبػل العصػر و البعديػة  الراتبػةنة س ػهيػر الهػر ركعتػللف بعػد الظ  وىػي : )  لى اهلل عليو وسلم 
  .( كعتللف قبل العشلل ور  ركعتللف قبل المغربو 
وف تقػدير طلػق بػدبػلللتطوع الم   ي سػتحل االشػتغللؿنة راتبػة قبلهػلل بػل معػة لػيا لهػلل س ػ بلة الج   ●

 .حتى يخرج اإلمللـ 
أربػع   ػلى اهلل عليػو وسػلمدلت عليهلل الس نة القوليػة والفعليػة عػ  النبػي راتبة فلهلل س نة أملل بعدىلل 
 . بيتالإف  لى في المسجد وركعتي  إف  لى في ركعللت 

وقتهػلل مػ  دخػوؿ الوقػت إلػى إقللمػة الصػبلة وكػل سػنة (  السػنة القبليػة) كل سػنة قبػل الصػبلة  ●
 . روج وقتهللوقتهلل م  الفراغ م  الصبلة إلى خ   ( السنة البعدية ) للبعدى
حفػب عنػو كللف م  ىدي النبي  ػلى اهلل عليػو وسػلم فػي السػفر االقتصػللر علػى الفػرض ولػم ي   ●

 . ن  الرواتل ال قبل الفراإض وال بعدىللصلي الس  أنو كللف ي  
  . وال سفراً  اً نة الفجر والوتر فلم يك  يدعهملل حضر س    ذل  ستثنى مي  ولك  

نقػل عنػو فػي السػفر لػم ي  فنة الفجر والوتر أشد مػ  جميػع النوافػل حللفظتو على س  وكللف تعللىده وم  
 . نة راتبة هيرىمللأنو  لى س  

حى وكػػل  ػػبلة ذات سػػبل كلللصػػبلة بعػػد كػػل واػػو  سػػللفر قيػػللـ الليػػل و ػػبلة الض ػػشػػرع للم  ي   ●
 .  لقوكذل  ال يمنع م  النفل المط وهيرىللوتحية المسجد 

والصػحيه  النوافػلنة في السفر ترؾ يدور على بعض األلس  م  أف الس  الذي خطر يتضه الومنو 
 .هر وبعد المغرب والعشلل  نة الراتبة قبل وبعد الظ  تقييدىلل بلللس  

 طلق حى وذوات األسبللب والنفل الم  ر والقيللـ والض  تْ  بلة الو  و ركعتي الفجر أملل ملل عدا ذل  م  
 .تو يمشروعبللؽ على ف
د الػدليل علػى يػر بلللنوافػل علػى مشػروعيتو حتػى يػرد دليػل علػى تركػو ولػم  وعف األ ل بقلل  التطأل

 . شلل هر والمغرب والعفي راتبة الظ   الترؾ إال
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 : لملل يرتيدة ؤكن  هير الم  الس  ؤكدة أعظم أجراً م    الم  نالس   ●
 . مواربتو  لى اهلل عليو وسلم على فعلهلل -1
 . ترهيبو فيهلل -2
التػػي تتعلػػق  ليػػة أو البعديػػة الم ؤكػػدة وهيػػر الم ؤكػػدةالقبن  الس ػػهيػػر أي   ػػبلة التطػػوع الم سػػتقلة ●

 : ىي بلللصبلة المرواة
 . رتْ  بلة الو   -1
 يدي  . بلة الع -2
 .  بلة االستسقلل  -3
 . سوؼسوؼ والخ   بلة الك   -4
 . قيللـ الليل بلة  -5
 . حى بلة الض   -6
 .  بلة تحية المسجد -7
 .  بلة االستخللرة -8
  بلة الجنللزة . -9

 . الواو  يركعت -11
 . الطواؼ يركعت -11
 . اإلحراـ يركعت -12
 . التوبة يركعت -13
كمػػلل يصػػه أدا  بعػػض التطػػوع مػػ  قيػػللـ  درة علػػى القيػػللـالق ػػ  ػػبلة التطػػوع جلللسػػللً تصػػه مػػع ●

فيجػػوز  ذرولػػو مػػ  هيػػر ع ػػ سػػتحل أي لػػيا بػػر ك  وال واجػػلفيهػػلل م   القيػػللـ ألف وبعضػػو مػػ  قعػػود
لك   ػبلة القللعػد أجرىػلل و  ذرم  هير ع  ولو  النللفلة أف ي صلي قللعداً  بلة للقللدر على القيللـ في 

 نصف أجر القللإم . أي لو مثل على النصف م   بلة القللإم
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أي ولػػو نصػػف أجػػر الجػػلللا درة علػػى القيػػللـ ضػػطجع مػػع الق ػػوىػػو م  تنفػػل أف ي صػػلي للم  جػػوز ي ●

لل يػػدؿ علػػى ذلػػ  عػػ  النبػػي  ػػلى اهلل عليػػو وقػػد ثبػػت مػػ يكػػوف علػػى الربػػع مػػ  أجػػر  ػػبلة القػػللإم
 وسلم .
صػػه علػػى المركػػوب فػػي السػػفر مػػ  راحلػػة وطػػللإرة وسػػيللرة وسػػفينة وهيرىػػلل مػػ  تالتطػػوع  ػػبلة  ●

 . زوؿ لهلل إال عند العجزأملل الفريضة فبل بد م  الن   وسللإل النقل
لل ولكػ  صلى في المسجد وفػي البيػت وفػي كػل مكػللف طػللىر كلللصػحرا  وهيرىػ بلة التطوع ت   ●

إال مػلل شػرعت لػو الجمللعػة كصػبلة التػراويه ذلػ   فػياألحللدي   لثبوت بلتهلل في البيت أفضل 
 . ففعلهلل في المسجد أفضل

عنهػلل بنػـو أو نسػيللف ولػو فػي أوقػللت الكراىػة لمػلل ثبػت سلم الم  ن  إذا انشغل يجوز قضلل  الس   ●
 . رهر البعدية لملل شغل عنهلل بعد  بلة العصنة الظ  أف النبي  لى س  

ذوات األسبللب أي التي لهػلل سػبل كتحيػة المسػجد و ػبلة  ة التطوع م صلى  بليجوز أف ت   ●
أي لوع الشػما وارتفللعهػلل قيػد رمػه م  بعد  بلة الفجر إ لى ط  وىي :  الجنللزة في أوقللت النهي

تعللمػػد وقػػت الػػزواؿ " مػػ   -( دقيقػػة مػػ  بعػػد ط لػػوع الشػػما 15( إلػػي )11بعػػد م ضػػي حػػوالي )
 .  بلة العصر حتى تغرب الشمابعد م   - ى تميلحت " الشما

 وسػوا  كللنػت تحيػة المسػجد أ روع في  بلة التطػوعسلم الش  قيمت الصبلة ال يجوز للم  أ  إذا  ●
فػي  ػلى اهلل عليػو  وال تصه  بلتو لداللة الحدي  الػوارد عػ  النبػي طلقللً م   نفبلً  وراتبة الصبلة أ

 ذل  . 
  . لصبلة الحللارةبعد اإلقللمة ل ة التطوعروع في  بلومعنلله عدـ جواز الش  
فػي المسػػجد أو  ذلػ  سػمع اإلقللمػة أف يػدخل فػي  ػبلة تطػوع سػوا  كػللفوعليػو فػبل يجػوز لمػ  

 .أو لم يخف  ولىاأل  خللرجو وسوا  خللؼ فوات الركعة 
اإلحػراـ تكبيػرة و تػإذا اشػتغل بنللفلػة فللت وألنػوأف يتفػرغ للفريضػة مػ  أولهػلل  ذل  ىو كمة فيالح  و 

كمػػة حللفظػػة علػػى إكملللهػػلل وفيػػو ح  الفريضػػة أولػػى بلللم  و كمػػبلت الفريضػػة اإلمػػللـ وفللتػػو بعػػض م   مػػع
 . اإلمللـ: وىي النهي ع  االختبلؼ على  خرىأ  
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كػللف   و إذانػأ الحللاػرة قيمػت الصػبلةنللفلػة ثػم أ   ػبلة إذا شػرع فػي صلي الم   القوؿ الراجه أف ●

قطعهلل بدوف سبلـ ودخل مع اإلمللـ وإف كللف في الركعػة الثللنيػة أتمهػلل خفيفػة إال  ولىاأل  في الركعة 
 . أف يخللؼ فوات الجمللعة فيقطعهلل ألف الفريضة أىم

النبػػي  ػػلى اهلل للحػػدي  الػػوارد عػػ  أنػػو إذا  ػػلى ركعػػة تللمػػة فقػػد أدرؾ الصػػبلة ذلػػ  ىػػو وجػػو و 
أدرؾ التطػوع بػذل  قػد يكػوف بػلللتطوع فيػو فػي وقػت يػؤذف لػو  كللملػة   لى ركعةفم  عليو وسلم 

 . هللخففلك  ي    بلتو فيتم
الحػدي   مػـوفليقطعهػلل لع   ولػىاأل  وىػو فػي الركعػة وقػد أقيمػت الصػبلة أملل إذا كللف لم يصل  ركعػة 

 في ذل  .  لى اهلل عليو  الوارد ع  النبي
خوؿ فيهػػلل وألف التشػػللهل بلللفريضػػة أفضػػل مػػ  درؾ النللفلػػة فػػي وقػػت يحػػل لػػو فيػػو الػػد  وألنػػو لػػم ي ػػ

 .التشللهل بلللنللفلة 
ػبطالتػاضصالةػ:ختصرػُطُط
 . واحد للىللمعنكل ىذا األلفللظ  الصبلةأو نواقض الصبلة فسدات م   الصبلة أومبطبلت  ●

 إعللدتهلل مرة أ خرى . ووجل بطلت الصبلةإذا وجدت  أنهلليعني وىذا 
 : تدور على شياي  هللبطبلتالصبلة م  و 

 . : ترؾ ملل يجل فيهلل األوؿ
 . : فعل ملل يحـر فيهلل الثللني

 : تبطل الصبلة وتجل إعللدتهلل بقوؿ أو فعل مملل يرتيف
  . روط الصبلةانتقللض الطهللرة ألنهلل شرط م  ش   - 1
 . ذر شرعيلغير ع   روطهللشرطللً م  ش   كنللً م  أركللف الصبلة أوترؾ ر   -2
 . ذرتعمد ترؾ شي  م  واجبللتهلل بغير ع   -3
 . روط الصبلةاالنحراؼ الكثير ع  جهة القبلة ألف استقبللؿ القبلة شرط م  ش   -4
 . تواليةتوالي لغير ارورة أي الحركة الكثيرة الم  العب  الكثير الم   -5
ذر ذا عدـ الشرط عمداً بدوف ع ػروط الصبلة ستر العورة ف انكشللؼ العورة عمدًا ألف م  ش   -6

 .بطل المشروط 
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 .الكبلـ العمد مع الذكر  -7
 .عبر عنو بلللقهقهة صلي أو هيره وىو ملل ي  الضح  بصوت يسمعو الم   -8
 . األكل -9

 .الشرب  -11
 إف سػػبه بػػو ثقتػػللف أو نبهػػو امرأتػػللف بلللتصػػفيق لزيػػللدة فعػػل أو نقػػ  فعػػل مػػ  أفعػػللؿ الصػػبلة -11

ولػػيا للمػػرمومي   فلػم يرجػػع وأ ػػر ولػم يجػػـز بصػػواب نفسػػو بطلػت  ػػبلتو لتركػػو الواجػل عمػػداً 
 . طبلف  بلتو ف ف اتبعوه بطلت  بلتهم ملل لم يكونوا جللىلي اتبللعو لب  

ػاضتؽػغجبػتحػغػؼاػسؽػاضصالةػ:ػختصرػاألحصامُط
 وىي على النحو التلللي :

ػ :ػروطػاضصالةُذختصرػُطأواّلػ:ػ
أي  جػودوال يلػـز مػ  وجػوده الو  لػو عػدـ المشػروطأي مػلل يلػـز مػ  عدمػو العػدـ :  الشرط ىػو ●

وبمعنػي آخػر : ىػو مػلل يتوقػف وجػود الشػع علػي وجػوده وال يلػـز مػ  وجػوده  لػو المشروطوجود 
 ك  يلـز م  عدمو عدـ ذل  الشع .وجود الشع ول

و ػػف بلللصػػحة فػػي حلللػػة عػػدـ الواػػو  ألنػػو شػػرط مثػػللؿ ذلػػ  : الواػػو  للصػػبلة فلللصػػبلة ال ت  
لصحة الصبلة فبل تصه الصبلة بدونو ولك  ال يلـز م  وجوده وجود الصبلة فلو توار اإلنسللف 

 صلي لك  لو لم يتوار و لي لم تصه  بلتو .فبل يلزمو أف ي  
خوؿ فيهػػلل إلػي أف تنتهػػي ألف خوؿ فػي العبػللدة وبعػػد الػد  بػد مػػ  وجػوده وذلػػ  قبػل الػػد  فلللشػرط ال

 وجود الشي  يتوقف عليو .
 والمقصود بوجود الشي  : أي وجوده الشرعي الذي تترتل عليو آثللره الشرعية .

 العبللدة .بطل ي   أو جهبلً  عمدًا أو سهواً ترؾ الشرط  ●
 تو .بطل  بلت أو جهبلً  عمداً أو سهواً الصبلة  روط  حةوعليو : فم  ترؾ شرطللً م  ش  

 ملل يلي : ذريتوقف عليهلل  حتهلل إف لم يك  ع   روط  حة الصبلة التيوم  ش   ●
  . خوؿ الوقتد   -1
  . ثد  رفع الح   -2
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  . إزالة النجللسة -3
  . ستر العورة -4
   . استقبللؿ القبلة -5
  . النية -6

ػ:ػأرصانػاضصالةػختصرػُطثاظغّاػ:ػ
 .ال يقـو وال يتم إال بو  أي الذي يعتمد عليو الشع جللنل القوي: ىو ال غةك  في الل  ر  ال ●
  . بهللتشبيهلل لهلل برركللف البيت الذي ال يقـو إال  بذل ميت أركللف وس  
وجػػد مػػ  أجزاإػػو وال ي   ز اً مللىيػػة الشػػي  الػػذي يتركػػل منػػو ويكػػوف ج ػػ ىػػو : ك  فػػي اال ػػطبلحوالػػر  

 .ذل  الشي  إال بو 
 . التي يتكوف منهلل إوأجزاىي رركللف الشي  : ف
واحػد كػ  ر  : أقواؿ وأفعللؿ تتركل منهلل حقيقة الصبلة ومللىيتهلل فػ ذا تخلػف ىي  أركللف الصبلة ●

 . عتد بهلل شرعللً ي   تتحقق والال الصبلة  ف فم  ىذه األركللف 
 لو حلللتي  :ك  في الصبلة ترؾ الر   ●
 .لملل  بللتفللؽ الع  بطلت  بلتو  م  أركللف الصبلة عمداً  كنللً م  ترؾ ر  ف:  ترؾ عمداً : أف ي   ولىاأل  

تداركػو  وأمكنػو  م  أركللف الصبلة سػهوا أو جهػبلً  كنللً م  ترؾ ر  ف:  ترؾ سهوا أو جهبلً ي   الثللنية : أف
 . لملل بللتفللؽ الع   عليو ذل  واإلتيللف بو وجل

 . قرر شرعللً ز  العبللدة بعد مواعو الم  التدارؾ : ىو اإلتيللف بج  و 
لػم يصػل  مػللك  المتروؾ فيرتي بو وبملل بعػده رف يعود إلى الر  ويحصل التدارؾ على القوؿ الراجه ب

 . إلى مواعو م  الركعة الثللنية
الركعػػة التػػي تركػػو منهػػلل ىػػذه ت يػػلغأ  إلػػى مواػػعو مػػ  الركعػػة الثللنيػػة  ػػل و تداركػػو و  ومكنػػفػػ ف لػػم ي  

  . وقللمت التي تليهلل مقللمهلل
 . وفي كلتلل الحلللي  يجل عليو أف يسجد للسهو بعد السبلـ
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فػػػذكر ذلػػػ  وىػػػو جػػػلللا بػػػي   ولػػػىاأل  : شػػػخ  نسػػػي السػػػجدة الثللنيػػػة مػػػ  الركعػػػة  مثػػػللؿ ذلػػػ 

 ولػػىاأل  عتبرىػػلل الركعػػة وتقػػـو الثللنيػػة مقللمهػػلل في   ولػػىاأل  الركعػػة  ىلغػػركعػػة الثللنيػػة فت  السػػجدتي  فػػي ال
 . مسل  م ثم يسجد للسهو وي  سل  كمل  بلتو وي  وي  

فػذكر ذلػ  بعػد أف  ولػىاأل  لوس قبلهلل م  الركعة : شخ  نسي السجدة الثللنية والج   ومثللؿ آخر
 . م ثم يسجدسل  كمل  بلتو وي  كوع في الركعة الثللنية ف نو يعود ويجلا ويسجد ثم ي  قللـ م  الر  

 مػػ  جديػػػد ألفالصػػبلة تكبيػػػرة اإلحػػراـ ف نػػو يسػػترنف ك  المتػػروؾ ىػػو فػػي حلللػػة إذا كػػللف الػػر   ●
 . أ بلً  يهلليدخل ف نو لمأل  بلتو لم تنعقد

 ك  : الفرؽ بي  الشرط والر   ●
أي  ز  مػ  الفعػػل وداخػػل فيػػوك  فهػػو ج ػػتقػػدـ علػػى الفعػل ولػػيا مػػ  أجزاإػػو أمػلل الػػر  م   الشػرط -1

  الفعل .  تتركل منهلل مللىية
ك  ف نػو ينقضػي شػياللً فشػياللً الشرط يجل استصحللبو م  أوؿ الصبلة إلى آخرىلل بخبلؼ الر   -2

 ويرتي هيره .
 النحو التلللي :وأركللف الصبلة ىي على 

   . درةالقيللـ مع الق   -1
  . تكبيرة اإلحراـ -2
  . قرا ة الفللتحة -3
   . فيو الطمرنينةو كوع الر   -4
   . فيو الطمرنينةو  كوعاالعتداؿ بعد الر   -5
   . فيو الطمرنينةو جود الس   -6
   . فيو الطمرنينةو  س بي  السجدتي و لالج   -7
  . التشهد األخير -8
  . لتشهد األخيرلس لو الج   -9

 . يمتللفالتسل   -11
  . الترتيل بي  األركللف -11
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ػ:واجباتػاضصالةػختصرػُطثاضثّاػ:ػ

 .ولو في الصبلة ملل يجل فعلو أو قىي : الصبلة  واجبللتالمقصود ب ●
 رؾ سػهواً وإف ت ػ الصػبلةبطلػت رؾ عمػداً مػع العلػم بوجوبػو ت ػإذا كم الواجل في الصػبلة أنػو ح   ●
فػػللرؽ محلػػو مػػ  الصػػبلة أتػػى بػػو وال شػػي  عليػػو وإف ذكػػره بعػػد قبػػل أف ي  صػػلي الم  وذكػػره  نللسػػيللً أو 
م ثػم يسػجد سػل  تو وي  كمػل  ػبلك  الذي يليو رجع فرتى بو ثم ي  فللرقة محلو قبل أف يصل إلى الر  م  

 . مسل  للسهو وي  
ك  الػذي يليػو سػقط فػبل يرجػع إليػو فيسػتمر فػي  ػبلتو ويسػجد للسػهو وإف ذكره بعد و ولو الر  

 .جود ع  نق  ألنو س  على القوؿ الراجه  مسل  قبل أف ي  
 : مورم  أ  حللؿ التللرؾ للواجل نسيللنللً يخلو وعليو فبل 
 . فللرؽ محلو م  الصبلة فيرتي بو وال شي  عليو: أف يذكره قبل أف ي   األمر األوؿ
ك  الذي يليػو فيرجػع ويػرتي بػو ثػم فللرقتو محلو قبل أف يصل إلى الر  : أف يذكره بعد م   األمر الثللني

 . مسل  م ثم يسجد للسهو وي  سل  كمل  بلتو وي  ي  
 ػبلتو ويسػجد  ك  الذي يليو فػبل يرجػع إليػو ويسػتمر فػي: أف يذكره بعد و ولو الر   األمر الثللل 

 . للسهو قبل السبلـ
فلػػو  ػػلى ورا  إمللمػػو وكبػػر اإلمػػللـ  جود سػػهو إذا تػػرؾ الواجػػل سػػهواً المػػرمـو لػػيا عليػػو س ػػإال 
ألف حمػل اإلمػللـ عنػو ذلػ  السػهو تكػوع كوعو أنو لػم يكبػر للر  كوع فنسي وركع ثم تذكر أثنلل  ر  للر  

 .اإلمللـ اللم  
التشػػهد  ي الركعػػة الثللنيػػة ليقػػـو إلػػى الثلللثػػة نللسػػيللً جود الثػػللني فػػ: شػػخ  رفػػع مػػ  الس ػػ مثػػللؿ ذلػػ 

 . كمل  بلتو وال شي  عليوفيتشهد ثم ي   األوؿ فذكر قبل أف ينهض ف نو يستقر جلللسللً 
م ثػػم سػػل  رجػػع فجلػػا وتشػػهد ثػػم يكمػػل  ػػبلتو وي   وإف ذكػػر بعػػد أف نهػػض قبػػل أف يسػػتتم قللإمػػللً 

 . مسل  يسجد للسهو وي  
كمػػل  ػػبلتو ويسػػجد للسػػهو سػػقط عنػػو التشػػهد فػػبل يرجػػع إليػػو في   وإف ذكػػر بعػػد أف اسػػتتم قللإمػػللً 

 . مسل  قبل أف ي  
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 واجبللت الصبلة ىي على النحو التلللي : ●
  . حراـاإلجميع التكبيرات هير تكبيرة  -1
  .( نفردوالم   لئلمللـ) : سمع اهلل لم  حمده  قوؿ -2
  (نفردوالم  والمرمـو  لئلمللـ)ل  الحمد ربنلل و  قوؿ : -3
  . ) مرة واحدة ( كوعبحللف ربي العظيم في الر  : س   قوؿ -4
 . ) مرة واحدة ( جودفي الس   األعلىبحللف ربي : س   قوؿ -5
  . التشهد األوؿ -6
  . الجلوس لو -7
ػ:ػ)ُدظنػاضصالةػ(ػػدتحبػتحػغػؼاػسؽػاضصالةاضتؽػُغسطالػاألشوالػواألختصرػُط
مػػ   سػػهواً  وأ فعػػللؿ ال تبطػػل الصػػبلة بتػػرؾ شػػي  منهػػلل عمػػداً األقػػواؿ و األىػػي س ػػن  الصػػبلة :  ●

 : التللليوىي على النحو فعلهلل أخذ أجرىلل وم  تركهلل ح ـر أجرىلل 
  .سبق ذكرىلل بري  يغة م  الصيغ التي  االستفتللحعلل  د   -1
 سػغ والسػللعد ويجعلهمػلل علػىوالر   ىسػر الي   رهػر كػف اليػد منػي علػياليػد الي  كػف بطػ    واع -2

سػػرى بػػبل الي  يػػده منػػى علػػى ذراع يػػده الي  يضػػع  أوسػػرى الي  يػػده منػػى ذراع ي  يػػده اليقػػبض ب أو ػػدره 
 . كوع وبعدهأثنلل  القيللـ قبل الر   قبض ويجعلهملل على  دره

كػػوع وعنػػد القيػػللـ مػػ  التشػػهد الرفػػع الر  عنػػد كػػوع و الر   وعنػػدة اإلحػػراـ يػػر عنػػد تكب رفػػع اليػػدي  -3
اليدي  ممدودتي األ للبع مضػمومة بعضػهلل و فة رفع اليدي  : ىي أف تكوف  الثلللثة للركعةاألوؿ 

أطػراؼ )   ذنػياأل  روع ف ػ أو  منكبػيالذو بطونهمػلل إلػى القبلػة إلػى ح ػم سػقببًل ب ويرفعهمػلل إ لػى بعػض
  . ( ذني األ  
 .  كوعالر   أثنلل  األ للبعفرجتي كبتي  م  واع اليدي  على الر   -4
  . جودكوع والس  زاد ع  واحدة في تسبيه الر   ملل -5
 .كوع زاد علي قوؿ : ربنلل ول  الحمد بعد القيللـ م  الر   ملل -6
  . كوعجعل الرأس حيللؿ الظهر في الر   -7
  . جودالفخذي  ع  السللقي  في الس  جللفللة العضدي  ع  الجنبي  والبط  ع  الفخذي  و م   -8
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  . جودالس   أثنلل رفع الذراعي  ع  األرض  -9

وؿ وبػػػي  منػػػي فػػػي التشػػػهد األسػػػرى مفروشػػػة ونصػػػل الي  صػػػلي علػػػي رجلػػػو الي  لػػػوس الم  ج   -11
  . السجدتي 

لػػػوس علػػػي الج  : ىػػػو التػػػورؾ بلثيػػػة و بللعيػػػة والث  الر  الصػػػبلة التػػػورؾ فػػػي التشػػػهد األخيػػػر فػػػي  -11
  . منيمني ونصل الي  سرى تحت الي  مقعدتو وجعل رجلو الي  

 بداية التشهد إلى نهلليتو .م   وتكوف اإلشللرةوالثللني  األوؿفي التشهد  لللس ب للب ةب اإلشللرة -12
النبي  لى اهلل عليو وسػلم بػري  ػيغة مػ  الصػيغ التػي سػبق ذكرىػلل صبلة والتبري  علي ال -13

  . األخيرفي التشهد 
  قبل التسليم .علل  الد   -14
معة و بلة العيدي  واالستسقلل  وفػي الػركعتي  الفجر و بلة الج   الجهر بلللقرا ة في  بلة -15

  . م   بلة المغرب والعشلل  األوليي 
 . م  العشلل  واألخيرتي هر والعصر وفي الثلللثة م  المغرب لللقرا ة في الظ  اإلسرار ب -16
ػباحػسطضؼاػسؽػاضصالةػ:ختصرػاألحصامػاضتؽػُغُط
إذا احتػللج  اإلتيللف بهػلل فػي الصػبلةصلي بللح للم  التي ي  األفعللؿ بللحللت الصبلة المقصود بهلل : م   ●

 : التللليوىي على النحو  إليهلل
  . حمل الطفل في الصبلة -1
  . المشي اليسير للحللجة -2
  . ؤذيوالحركة إلنقللذ الطفل أو هيره م  التردي أو مملل ي   -3
  . دافعة المللر أمللمو في الصبلةم   -4
 . ؤذي في الصبلةقتل الحية والعقرب وملل ي   -5
  . همز رجل النللإم للحللجة -6
  . خلع النعل ونحوه أثنلل  الصبلة للحللجة -7
  . و في المنديلالبصللؽ في الثوب أ -8
 . إ بلح الثوب وح  الجسد في الصبلة -9
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  . التسبيه للرجللؿ والتصفيق للنسلل  إذا نللب شي  في الصبلة -11
  . جةااللتفللت يمنة أو يسرة لحلل -11
  . اإلشللرة بللليد أو الرأس للحللجة -12
  . مشللرة على م  سل  بللإلرد السبلـ  -13
 . جود للتحقق م  األمر إذا أطللؿ اإلمللـرفع الرأس في الس   -14
  . صحف والقرا ة منو في  بلة النللفلة للحللجةالنظر في الم   -15
  . إذا أخطر في القرا ة الفته على اإلمللـ -16
  . آلية في  بلة التطوعد اديتر  -17
  . كلل  واألني  في الصبلةالب   -18
  . النف  أثنلل  الصبلة لحللجة -19
  . النحنحة في الصبلة للحللجة -21
  . م اإلمللـ ع  نق  أو زيللدة في الصبلةإذا سل   الكبلـ اليسير لمصلحة الصبلة -21
  . في الصبلة لم  عطا ( الحمد)  -22
  . فرحلؤلمر السللر الم   في الصبلة ( الحمد)  -23
ػسؽػاضصالةػ:ػظؼؼػرظػُغطاػختصرػُط
 : التللليىي على النحو األشيلل  التي ي نهى عنهلل في الصبلة  ●
ػػللعلػى الخ   ي واػع اليػػد وىػػو :االختصػللر  -1 سػتدؽ مػػ  الػبط  الػػذي فػوؽ الػػورؾ أي الم   " ةر   

 . " وسط اإلنسللف
 . رفع البصر إلى السملل  -2
 . كلللزخللرؼ والر سومللت ونحوىلل  غل في الصبلةشالنظر إلى ملل ي   -3
 . االلتفللت لغير حللجة -4
 . تشبي  األ للبع -5
 . فرقعة األ للبع -6
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 . يديو م  داخل فيركع ويسجد وىو كذل يلتحف بثوبو ويدخل  : وىو أف ؿدْ الس   -7

: ىو أف يضع وسط اإلزار على رأسو ويرسل طرفيو ع  يمينو وشملللو مػ  هيػر أف يجعلهمػلل  وقيل
 . على كتفيو

 . الفم أثنلل  التثللؤبعدـ كظم و  التثللؤبكثرة  -8
 . صللؽ جهة القبلة أو ع  اليمي الب   -9

 . حللجةلغير  تغميض العيني  -11
خػرى ثػم يضػعهملل صلي بطػ  كفػو علػى بطػ  كفػو األ  : أف يضع الم  و وى كوعفي الر  التطبيق  -11

 . بي  ركبتيو أو فخذيو
 . جودكوع والس  رآف في الر  قرا ة الق   -12
ويػػدخل جود ( عنػػد الس ػػ اػػمو ومنعػػو مػػ  االنتشػػللر علػػى األرض ) أو الشػػعر كفػػت الثػػوب   -14

 . م في الصبلةفي ىذا تشمير الك  
قعػي ويضع يديو علػى األرض كمػلل ي   لصق أليتيو بللألرض وينصل سللقيوأف ي  و : وىاإلقعلل   - 15

 . الكلل وهيره م  السبللع
 . كللفتراش السبع  جودحللؿ الس  " االفتراش " بسط الذراعي   -16
 .جود م  مواع الس  أو الحصى  الترابمسه  -17
  وجهة الشمللؿ . جهة اليمي  تحري  الكفي  عند التسليم -18
 . في أفعللؿ الصبلة اإلمللـوافقة أو م  بقة سللم   -19
 . ي شتهى الصبلة بحضرة الطعللـ -21
   . شغل القللونحوىملل مملل ي   " البوؿ والغللإط" دافعة االخبثي  الصبلة مع م   -21
  . غلللبة النـوالصبلة عند م   -22
 .إال إذا دعت إليو الحللجة ونحوه ثوب لللالعب  بكثرة  -23
 . لثم "" الت تغطية الفم -24
ػ.اإلمللـ غير لالتزاـ مكللف خللص م  المسجد للصبلة فيو  -25
ػ
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ػاضصالةػ:بػػتتطضقاضتؽػػخاضغاتُطختصرػاضُط
أخطػػػلل  أيضػػػللً وجػػػد ت  نهػػػى عنهػػػلل فػػػي الصػػػبلة ي ي  إاػػػللفة إلػػػى مػػػلل سػػػبق ذكػػػره مػػػ  األشػػػيلل  التػػػ ●

أف  يجػل علػي الم صػليصلي  قبل الصبلة أو في أثنلل ىلل أو بعػدىلل بعض الم  وم خلللفللت يقع فيهلل 
 والم خلللفللت ملل يلي :ىذه األخطلل   وم ليتجنبهلل لكي تكوف  بلتو  حيحة عليهلل يتعرؼ 

 . للصبلةعدـ العنللية بلللتزي   -1
  . عند الذىللب إلى المسجد اإلسراع في المشي -2
  . خللفالد  كريهة مثل براإحة   أو إتيللف المسجد بعد أكل الثـو أو البصل -3
  . عدـ إهبلؽ الجواؿ أو واعو على الصللمت -4
 . روج م  المسجد بعد األذافالخ   -5
 .روج إلى المسجد خ  التشبي  األ للبع أثنلل   -6
إف  : بقصػد إسػمللع اإلمػللـ حتػى ينتظػره أو يقػوؿ المسجد واإلمػللـ راكػعخوؿ التنحنه عند د   -7

   . اهلل مع الصللبري 
 . ترةعدـ اتخللذ الس   -8
 . رجوسد الف   فوؼعدـ تسوية الص   -9

 . تمكي  األطفللؿ دوف س  التمييز م  الوقوؼ في الصف -11
 . الجهر بلللنية عند ابتدا  الصبلةالتلفب و  -11
 . ( اهلل أكبير مد لفب التكبير ) -12
  . إسداؿ اليدي  في الصبلة -13
 . رةرة أو تحت الس  سرى على الس  منى على الي  الي  اليد واع  -14
 . الجلي في الفللتحة ح الل   -15
 . عدـ تحري  اللسللف بلللقرا ة واألذكللر -16
  . الفللتحةقرا ة بعد الطويلة السكتة  -17
 . : استعنلل بللهلل(  د  و إ ي للؾ  ن ْست ع ي   إ ي للؾ  نػ ْعب   ) قوؿ بعض المرمومي  عند قرا ة اإلمللـ -18
 أي عدـ الوقوؼ على رأس اآلية . القرا ة دوف تقطيعو ل  -19
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 . ك  الذي يليوالو وؿ إلى الر   ك  أو بعدروع في الر  التكبير قبل الش   -21
  . كوععتداؿ م  الر  اال" عند  والشكر زيللدة لفب " -21
 . جودعدـ تمكي  األعضلل  السبعة م  الس   -22
  . الصبلة اإلبراىيميةزيللدة " سيدنلل محمد " في  -23
 . اإلشللرة بلللسبللبتي  أثنلل  التشهد -24
 للؿ .والترخر عنو في األفعتللبعة اإلمللـ عدـ م   -25
خوؿ حتى يقـو وعدـ الد   جلللسللً كللف حتى يرفع أو   كللف سللجداً   ذامللـ إالمسبوؽ لئلانتظللر  -26

 . أو راكعللً  معو إال إذا كللف قللإمللً 
 . ونحوه لوس للتشهد( عند الج   بلللنسبة لئلمللـ التغللير في  وت التكبير ) -27
 حو ذل  .ونترة الغ   أوتعديل العمللمة و  ح  الرأسمثل  كثرة الحركة -28
تللبعػػة وال مػػ  تخفيػػف كثيػػر مػػ  األإمػػة ألركػػللف الصػػبلة بحيػػ  ال يػػتمك  المػػرمـو مػػ  الم   -29

  . اإلتيللف بلللذكر الواجل
صحف في التراويه ونحوىلل لغير حللجػة فػ ف  تللبعة اإلمللـ في الم  صحف أو م  القرا ة في الم   -31

 . حللجةكللف فيو فللإدة كلللفته على اإلمللـ أو نحوه فبل مللنع بقدر ال
  . التسليمة الثللنيةانتهلل  اإلمللـ م  أف يقـو المسبوؽ لقضلل  ملل فللتو قبل  -31
  . زيللدة ) وبركللتو ( في التسليمة الثللنية -32
 .في  يغة السبلـ  واإلطلللةالصوت مد  -33
  . يم عند قطع الصبلةالتسل   -34
 . ىز الرأس في أثنلل  السبلـ م  الصبلة -35
 . : تقبل اهلل أو حرمللً  وقوؿبعد التسليم لي لم  يليو صصللفحة الم  م   -36
 يم .بعد التسل   استعمللؿ المسبحة وترؾ التسبيه بللأل للبع -37
 . علل  الجمللعي بعد الصبلةالد   -38
 للمرمـو بغير حللجة . ) األعمدة ( الصبلة بي  السواري -39
 . صليرور بي  يدي الم  الم   -41
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 . ترة ونحو ذل  بغير حللجةالغ   وأجود على الطللقية الس   -41
  .  رتفعجود المريض على شي  م  س   -42
 . رفع الصوت بلللتكبير خلف اإلمللـ -43
 . منهلل ولىاأل  وىو في الركعة  قيمت الصبلةعدـ قطع  بلة النللفلة إذا أ   -44
 . معةالج  بعد دخوؿ المسجد لصبلة االنشغللؿ بترديد اآلذاف وعدـ  بلة تحية المسجد  -45
 يقف وحده مع اإلمللـ .المرمـو في حلللة إذا كللف حللذاة اإلمللـ ترخر المرمـو ع  م   -46

 أخي احلثية :
راد وأسػرلو ف شللفيللً كللفيللً في توايه الم  أكتفي بهذا القدر وأسرؿ اهلل عز وجل أف يكوف ىذا البيلل

 بحللنو أف يرزقنلل التوفيق والصواب في القوؿ والعمل .س  
ومػػلل كػػللف مػػ   ػػواب فمػػ  اهلل ومػػلل كػػللف مػػ  خطػػر أو زلػػل فمنػػى ومػػ  الشػػيطللف واهلل ورسػػولو مػػ  

 وفق و لي اللهم علي نبينلل محمد وعلي آلو وأ حللبو أجمعي  .برياللف واهلل الم  
عاءال تنسىنا هال تنسىنا ه

ُ
عاءن الد
ُ
  ن الد
      أخىكنأخىكن

  ييرب الصاحلني العتوىنرب الصاحلني العتوىن  عثدعثد
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 ستفاةج هنها  ي هاا الثث  :املراجع التي متت اال

 لكللسللنيلبداإع الصنللإع في ترتيل الشراإع  -1
 لسرخسيل المبسوط -2
 د ب  رش  القتصد جتهد ونهللية الم  بداية الم   -3
 لنووي ل هذبالمجموع شرح الم   -4
 الم غني شرح م ختصر الخرقى الب  ق دامة المقدسي -5
 شرح الزركشي على مت  الم قنع للزركشي -6
 ب  حـزال بللإلختصللر المجلى شرح بللآلثللر حلىالم   -7
 السيل الجرار الم تدفق على حداإق األزىللر للشوكللني -8
 الدراري الم ضية شرح الد رر البهية للشوكللني -9

 الرواة الندية شرح الد رر البهية لصديق حس  خللف -11
 الشرح الم متع على زاد الم ستقنع للشي  اب  عثيمي  -11
 زاد الم ستقنع للشي  محمد ب  محمد المختللر الشنقيطيشرح  -12
 شرح زاد الم ستقنع للشي  حمد ب  عبد اهلل الحمد -13
 شرح زاد الم ستقنع للشي  أحمد محمد حس  الخليل -14
 شرح ع مدة الفقو للشي  محمد ب  محمد المختللر الشنقيطي -15
   محمد الطيللروبل الغمللمة في شرح ع مدة الفقو للشي  عبد اهلل ب -16
 شرح ع مدة الفقو للشي  عبد العزيز ب  عبد اهلل الراجحي -17
 شرح ع مدة الفقو للشي  عبد اهلل ب  عبد العزيز الجبري  -18
 شرح أخصر الم ختصرات للشي  اب  جبري  -19
 فقو الدليل شرح التسهيل للشي  عبد اهلل ب   للله الفوزاف -21
 راىيم ب  محمد ب  سلللم ب  اويللفبإل منللر السبيل شرح الدليل -21
 فته ذي الجبلؿ واإلكراـ شرح ب لوغ المراـ للشي  اب  عثيمي  -22
 توايه األحكللـ م  ب لوغ المراـ للشي  عبد اهلل ب  عبد الرحم  البسللـ -23
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 إعبلـ األنللـ شرح ب لوغ المراـ للشي  نور الدي  عتر -24
 اإلفهللـ في شرح ب لوغ المراـ للشي  عبد العزيز ب  عبد اهلل الراجحي -25
 تسهيل اإللمللـ بفقو األحللدي  م  ب لوغ المراـ للشي   للله الفوزاف -26
 اهلل ب   للله الفوزافمنحة العبلـ في شرح ب لوغ المراـ للشي  عبد  -27
 س بل السبلـ شرخ ب لوغ المراـ للصنعللني -28
 للشي  اب  بللز مدة األحكللـاإلفهللـ في شرح ع   -29
 تيسير العبلـ شرح ع مدة األحكللـ للشي  عبد اهلل ب  عبد الرحم  البسللـ -31
 شرح ع مدة األحكللـ للشي  اب  جبري  -31
 حمد المختللر الشنقيطيشرح ع مدة األحكللـ للشي  محمد ب  م -32
 شرح ع مدة األحكللـ للشي  سعد بم نلل ر ب  عبد العزيز الشتري -33
 للشي  عبد الكريم الخضير مدة األحكللـشرح ع   -34
 اللهيميد محمد ب  سليمللف األحكللـ للشي  مدةع   شرح األفهللـ إيقللظ -35
 كشف اللثللـ شرح ع مدة األحكللـ للسفللريني  -36
 للشوكللنينتقى األخبللر شرح م   األخيللر سيد أحللدي  م نيل األوطللر  -37
 هللية الم قتصدي  شرح منهج السلللكي  للشي  أحمد ب  عبد الرحم  الزومللف -38
 ابهللج الم ؤمني  يشرح منهج السلللكي  للشي  اب  جبري  -39
 الم لخ  الفقهي للشي   للله الفوزاف -41
 للرالفقو الم يسر للشي  عبد اهلل ب  محمد الطي -41
 الم يسر للشي  عبد اهلل الم طلق الس ن ةفقو  -42
 موسوعة الفقو اإلسبلمي للشي  محمد ب  إبراىيم ب  عبد اهلل التويجري -43
 للشي  عللدؿ ب  يوسف العزازي الس ن ةتمللـ المنة في فقو الكتللب و حيه  -44
 الوجيز في الفقو اإلسبلمي للشي  وىبة الز حيلي -45
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 الفهرس

 

 رشمػاضصغحظػاضطظوان
 1ص ػاضطػدطظ

 3ص ػُحصمػاضطؼارةػسؽػاضصالة
 3ص ػُحصمػدترػاضطورةػسؽػاضصالةػوُحدودعاػضضرجلػواضطرأة
 3ص ػُحصمػاضظغظػسؽػاضصالةػوطوضطؼاػوُحصمػاضتضغظػبؼا

 4ص ػُحصمػادتػبالػاضػبضظػسؽػاضصالةػ
 4ص  طنػادتػبالػاضػبضظػسؽػاضصالةصطظػاضِح

 4ص ػُحصمػاضػغامػسؽػصالةػاضغرضػوحدهػوُحصمػطنػرجزػرظػ
 5ص ػُحصمػاضػغامػسؽػصالةػاضظاسضظػوُحصمػطنػصالعاػُطضجطّا

 5ص ػُحصمػاتخاذػاضُدترةػسؽػاضصالة
 6ص  سؽػاضصالةػترةصطظػطنػاتخاذػاضُداضِح

 6ص ػطوضعػاضظظرػسؽػاضصالة
 7ص ػصمػتعطغضػاضطغظغنػسؽػاضصالةُح

 7ص ػُحصمػتدوغظػاضُصغوفػسؽػاضصالة
 7ص ػغوفرادػبتدوغظػاضُصاضُط

 8ص  طاػغػوضػػوغغطضػػاإلطامػرظدػتدوغظػاضُصغوف
 8ص  ُحصمػإصطالػاضصفػاألولػسؽػاضصالة

 8ص ػبغنػاضُصغوفػسؽػاضصالةاضتػاربػُحصمػ
 8ص ػضصالةسؽػاػضطأطوطغنػبغنػاضدَّوارياوشوفػُحصمػ

 8ص  طوشفػاضطرأةػسؽػاضصالةػ
 9ص  ُحصمػصالةػاضُطظغردػخضفػاضصفػ
  11ص  طوشفػاضطأطومػاضواحدػسؽػاضصالة

 11ص  ُحصمػتػدمػاضطأطومػرضؼػأطامػسؽػاضصالة
 11ص  إذاػصانػاضطأطومػسؽػاضطابقػاضُطضويػباإلطامػاضطأطومػائتطامُحصمػ
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 11ص  إذاػصانػاضطأطومػخارجػاضطدجدػباإلطامػاضطأطومػائتطامُحصمػ
 11ص  ُحصمػتصبغرةػاإلحرامػسؽػاضصالةػودببػتدطغتؼاػبؼذاػاالدم

 11ص  صغعظػاضتصبغرػسؽػاضصالة
 11ص ػاضطدػسؽػاضتصبغرػإذاػحصلػبدببػػتعغرػاضططظؼُحصمػ

 11ص ػُحصمػتصبغرةػاإلحرامػحالػاضػغام
 12ص  ُحصمػاضجؼرػباضتصبغرػسؽػحقػاإلطامػواضطأطومػواضُطظغرد

 12ص ػُحصمػاضتصبغرػرظدػُدجودػاضتالوةػسؽػاضصالة
 13ص ػُحصمػتصبغرةػاإلحرامػوتصبغرةػاالظتػالػضضطأطومػإذاػأدركػاإلطامػراصطّا

 13ص ػُحصمػرسعػاضغدغنػرظدػاضتصبغرػوطوضطػ
 13ص  رظدػاضتصبغرصطظػسؽػرسعػاضغدغنػاضِح

 13ص ػصغظػرسعػاضغدغنػرظدػاضتصبغر
 14ص ػُحصمػاضتظوغعػبغنػاضطباداتػاضواردةػرضؼػوجوهػُطتظورظ

 14ص ػُحصمػرسعػاضغدغنػسؽػتصبغراتػصالةػاضجظازةػوصالةػاضطغدػ
 14ص ػؼػاضصدرػأثظاءػاضػغامػوصغتػُحصمػوضعػاضغدغنػرض

 15ص  ُحصمػُدراءػاالدتغتاحػسؽػاضصالةػوطوضطػػ
 15ص  صغغػُدراءػاالدتغتاحػاضواردةػسؽػاضُدظظ

 16ص ػاضحاالتػاضتؽػالػُغذرعػسغؼاػضضطأطومػاإلتغانػبُدراءػاالدتغتاح
 16ص ػسؽػصالةػواحدةػجطعػبغنػأظواعػاالدتغتاحُحصمػاض

 16ص  تاحػسؽػصالةػاضجظازةػُحصمػُدراءػاالدتغ
 17ص  ُحصمػاالدتطاذةػشبلػاضػراءةػسؽػاضصالة

  17ص  ِصغظػاالدتطاذةػوططظاعاػوسائدتؼا
 17ص  طوضعػاالدتطاذةػسؽػاضصالة

 18ص  ُحصمػاضبدطضظػشبلػاضػراءةػسؽػاضصالةػوططظاعا
 18ص ػعلػاضبدطضظػآغظػطنػآغاتػُدورةػاضغاتحظػ؟

 
 
 

ػػ
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 رشمػاضصغحظػاضطظوان

 18ص ػُحصمػاضجؼرػباضبدطضظػسؽػاضصالة
 19ص  ُحصمػشراءةػُدورةػاضغاتحظػسؽػاضصالة

 19ص  صغظػشراءةػُدورةػاضغاتحظػ
 19ص  ءةػصحغحظُحصمػتطضمػشراءةػُدورةػاضغاتحظػشرا

 21ص ػذرضُط اضغاتحظػُدورةػشراءةتطضُّمػاضطاجزػرنػُحصمػ
 21ص ػُحصمػطنػأخطأػسؽػشراءةػُدورةػاضغاتحظػسؽػاضصالةػخطّأػُغعغرػاضططظؼ

 21ص  ُحصمػشراءةػُدورةػاضغاتحظػسؽػاضصالةػبػراءةػُططتبرةػطنػأوجػػاضػراءات
 21ص ػاضططظؼعغرػُغػغضحنػسؽػاضغاتحظػضحظّاإطامػػاضصالةػخضفُحصمػ

 21ص ػُحصمػطنػظدؽػشراءةػُدورةػاضغاتحظػسؽػاضصالة
 21ص  ُحصمػطنػظدؽػشراءةػُدورةػشراءةػاضغاتحظػثمػذصرػذضكػبطدػأنػدضَّمػ

 21ص ػاضحاالتػاضتؽػتدػطػسغؼاػشراءةػُدورةػاضغاتحظػسؽػاضصالة
 22ص ػ(ػْدَتِطغُنَوِإغَّاَكػَظ)ػشراءةػاإلطامػُحصمػشولػ)ػادتطظتػباضضػػ(ػرظدػدطاعػ

 22ص ػُحصمػاضتأطغنػبطدػاالظتؼاءػطنػشراءةػُدورةػاضغاتحظػسؽػاضصالة
 22ص ػُحصمػاضجؼرػباضتأطغنػبطدػاالظتؼاءػطنػشراءةػُدورةػاضغاتحظػسؽػاضصالة

 23ص  ططظؼػصضطظػ)ػآطغنػ(ػوُحصمػوصضؼاػباضغاتحظ
 23ص  ُحصمػطدػصضطظػ)ػآطغنػ(

 23ص ػػنػ(ػُحصمػاضُدصوتػبطدػشولػ)ػآطغ
 23ص ػُحصمػاضػراءةػبطدػاضغاتحظػ

 24ص  طاػُغػرأػسؽػاضصالةػبطدػاضغاتحظػصطاػوردػسؽػاضُدظظ
 28ص  ُحصمػتخغغفػاإلطامػسؽػاضػراءةػسؽػاضصالةػ
  28ص  اضصضواتػاضتؽػُغجؼرػوُغدرػسغؼاػباضػراءة

 28ص  ططظػواضطغدغنصالةػاضُجوػسؽػصالةػاضضغلػباضػراءةصطظػسؽػاضجؼرػاضِح
 29ص  واإلدرارػسؽػاضصالةػاضدرغظػاضجؼرػباضػراءةػسؽػاضصالةػاضجؼرغظُحصمػ

 29ص ػُحصمػاضجؼرػأوػاإلدرارػسؽػاضػراءةػسؽػحقػاضُطظغرد
ػػ
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 صغحظرشمػاضػاضطظوان

 31ص ػأثظاءػاضػراءةػروفتحرغكػاضضدانػواضذغتغنػباضُحُحصمػ
 31ص  صغظػاضػراءةػسؽػشضاءػاضغوائت

 31ص  ُحصمػاضُدراءػرظدػاضطرورػبأغظػذصرػسغؼاػاضجظظػأوػاضظارػأثظاءػاضػراءة
 31ص  (ػَأَضْغَسػَذِضَكػِبَػاِدٍرػَرَضؼػَأْنػُغْحِغَؽػاِضَطْوَتؼ(ػرظدػشراءةػ)ػػبحاظكػسبضؼُد)ػ
 31ص  (ػَدبؼِحػاْدَمػَربؼَكػاِضَأْرَضؼرظدػشراءةػ)ػػ(ػبحانػربؽػاألرضؼُد)ػ

 31ص ػُحصمػتظصغسػاضُدورػسؽػاضػراءة
 32ص  ُطتواترة ُحصمػاضػراءةػسؽػاضصالةػباضػراءةػاضعغر

 32ص ػطاػُغدرصػػاضطدبوقػطعػاإلطامػعوػأولػصالتػ
 32ص ػبلػاضُرصوعُحصمػاضُدصوتػبطدػاالظتؼاءػطنػاضػراءةػوش

 33ص  ُحصمػتصبغراتػاالظتػالػوضطاذاػُدطغتػبؼذاػاالدمػ؟
 33ص ػطوضعػتصبغراتػاالظتػال

 33ص ػُحصمػتصبغرةػاالظتػالػإذاػأدركػاضطدبوقػاإلطامػوعوػراصع
 33ص ػُحصمػجؼرػاضطأطومػبتصبغرةػاالظتػال

 34ص ػبؼاػُحصمػاضتغرغقػبغنػتصبغراتػاالظتػالػَطدّاػوشصرّاػرظدػاضظطقػ
 35ص  صغغغظػُطتابطظػاإلطامػسؽػتصبغراتػاالظتػال

 35ص  ُحصمػاضُرصوعػوصغتػ
 35ص ػطاػغجبػوطاػُغدتحبػسؽػعغئظػاضُرصوع

 35ص ػاضطػصودػطنػاضُرصوع
 36ص  ُحصمػاالططئظانػسؽػاضُرصوعػوحده

 36ص  ُحصمػطنػرجزػرنػاضُرصوع
  36ص  علػُتدركػاضرصطظػبإدراكػاضُرصوعػ؟

 36ص  صمػُطدابػظػأوػُطواسػظػاإلطامػسؽػاضُرصوعػأوػزغرهػطنػعغئاتػاضصالةُح
 36ص  طاػُغػالػسؽػاضُرصوعػوُحصطػ

 37ص ػ اضتؽػُغدتحبػاإلتغانػبؼاػسؽػاضُرصوعاألذصارػاضواردةػ
ػػ
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 رشمػاضصغحظػاضطظوان

 37ص ػصوعرآنػسؽػاضُرشراءةػاضُػُحصمػ
 38ص  ُحصمػاضرسعػطنػاضُرصوعػوِصغتػػ

 38ص  ُحصمػرسعػاضغدغنػرظدػاضرسعػطنػاضُرصوع
 38ص  ُحصمػوضعػاضغدغنػرضؼػاضصدرػبطدػاضرسعػطنػاضُرصوع

 38ص   صوعاضُراضرسعػطنػاضػغامػبطدػسؽػطاضظػُحصمػاإل
 39ص ػطاػُغػالػرظدػاضرسعػطنػاضُرصوعػوُحصطػ
 39ص  ُحصمػشولػ)ػدطعػاضضػػضطنػحطدهػ(ػضضطأطوم

 39ص ػصغغػاضتحطغدػرظدػاضرسعػطنػاضُرصوعػصطاػوردػسؽػاضُدظظ
 39ص ػاضتؽػُغدتحبػاإلتغانػبؼاػرظدػاضرسعػطنػاضُرصوعاألذصارػاضواردةػ

 41ص  (ػضكػاضحطدربظاػ)ػبطدػشولػػ(ػصراضُذ)ػصضطظػُحصمػزغادةػ
 41ص ػُحصمػتػدغمػاضُرصبتغنػشبلػاضغدغنػرظدػاضؼويػإضؼػاضُدجود

 41ص ػأرضاءػاضُدجودػاضدبطظػوُحصمػتطصغظؼاػسؽػاألرضػحالػاضُدجود
 41ص ػُحصمػاضُدجودػوِصغتػػوُحصمػاالستراشػسؽػاضُدجودػطثلػاستراشػاضصضبػ

 41ص ػُحصمػرسعػإحدىػاألرضاءػاضدبطظػسؽػاضُدجود
 41ص  صمػشراءةػاضُػرآنػسؽػاضُدجودُح
 41ص  سؽػاضصالةػجودصطظػطنػاضُداضِح

 41ص ػجودهطوضعػُدوػاضُطصضؽوضعػحائلػبغنػُحصمػ
 42ص ػاضدبطظجودػرضؼػبطضػعذهػاألرضاءػرجزػرنػاضُدُحصمػطنػ

 42ص  صغغغظػُدجودػطنػُغصضؽػرضؼػُصردؽػضُطذر
 42ص  وُحصطػػجوداضُدطاػُغػالػسؽػ
  43ص  اضتؽػُغدتحبػاإلتغانػبؼاػسؽػاضُدجودضواردةػاألذصارػا

 43ص  ادتحبابػاالصثارػطنػاضُدراءػسؽػاضُدجود
 43ص  ُحصمػاضُجضوسػبغنػاضدجدتغن

 43ص ػبغنػاضدجدتغنػِصغظػاضُجضوس
ػػ
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ػػحغنػاضطتطوظؽحغنػاضطتطوظؽوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضوبطضػطاػغتطضقػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
 رشمػاضصغحظػاضطظوان

 44ص ػِصغظػوضعػاضصغغنػرضؼػاضغخذغنػأثظاءػاضُجضوسػبغنػاضدجدغن
 44ص  سؽػاضُجضوسػبغنػاضدجدتغنػوِصغتػػشطاءُحصمػاإل
 44ص  وسػبغنػاضدجدتغنػوُحصطػضسؽػاضُجطاػُغػالػ

 45ص  ُحصمػجضدظػاالدتراحظػوطوضطؼاػوِصغتؼا
 45ص  اظغظضرصطظػاضثِصغظػاضُظؼوضػض

 46ص ػُحصمػاضُجضوسػاألخغرػضضتذؼدػسؽػاضصالةػاضثظائغظػ
 46ص  ُحصمػاضُجضوسػاألولػضضتذؼدػسؽػاضصالةػاضثالثغظػواضربارغظ

 46ص ػِصغظػاضُجضوسػضضتذؼدػاألولػ
 46ص ػِصغظػوضعػاضغدغنػرضؼػاضغخذغنػأثظاءػػاضُجضوسػضضتذؼد

 46ص  وسػضضتذؼدػوُحصطػِصغظػاإلذارةػباضدبابظػاضُغطظؽػأثظاءػػاضُجض
 46ص ػضطاذاػُدطغتػاضدبابظػأوػاضدباحظػبؼذاػاالدمػ؟

 41ص ػاضُغطظؽػأثظاءػػاضُجضوسػضضتذؼدػصطظػسؽػاإلذارةػباضدبابظاضِح
 46ص ػ اضتذؼداضُجضوسػأثظاءػطوضعػاضظظرػ

 47ص ػصغغػاضتذؼدػاضواردةػسؽػاضُدظظ
 47ص  ضتذؼدُحصمػاضصالةػرضؼػاضظبؽػسؽػاضُجضوسػاألخغرػبطدػا

 48ص  صغغػاضصالةػرضؼػاضظبؽػاضواردةػسؽػاضُدظظ
 48ص ػُحصمػاضصالةػرضؼػاضظبؽػسؽػاضُجضوسػاألولػبطدػاضتذؼد

 49ص ػُحصمػاضُدراءػبطدػاضتذؼدػاألخغرػواضصالةػرضؼػاضظبؽػشبلػاضتدضِّغم
 51ص  ُحصمػاضتدضِّغمػسؽػاضصالةػوِصغتػ

 51ص  ضُدظظصغغػاضتدضِّغمػسؽػاضصالةػاضواردةػسؽػا
  51ص  ُحصمػاضتدضِّغطتغنػسؽػصالةػاضجظازة

 51ص  ُحصمػاالضتغاتػأثظاءػاضتدضِّغمػسؽػاضصالةػوِصغتػ
 51ص  ُحصمػاضتدضِّغمػجؼظػاضػبضظػثمػاالضتغاتػغطغظّاػثمػسطلػذضكػجؼظػاضذطال

 51ص ػجؼظػاضغطغنػواضذطالػاضتدضِّغمأثظاءػُحصمػعزػاضرأسػ
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 رشمػاضصغحظػاضطظوان

 51ص ػغمغطظظػوغدرةػطعػاضتدضُِّحصمػتحرغكػاضصغغنػ
 52ص  ُحصمػطنػدضَّمػشبلػاإلطامػاضتدضِّغطظػاألوضؼػأوػشامػشبلػاظتؼائػػطنػاضثاظغظ

 52ص  بطدػاضتدضِّغمػإتطامػاضتذؼدػواضصالةػرضؼػاضظبؽػتأخرػسؽػإذاػاضطأطومػُحصمػ
 52ص  بطدػاضتدضِّغمػإضؼػاضطأطوطغنُحصمػاضتغاتػاإلطامػ

 52ص ػدتػبلػاضػبضظطودهػبطدػاضدالمػُطُشاألطامػإطاضظػُحصمػ
 53ص ػُحصمػاضُطصاسحظػبغنػاضُطصضغنػبطدػاضتدضِّغم

 53ص  ِصغظػاضػغامػضضرصطظػاضثاضثظ
 53ص ػاضُجضوسػاألخغرػضضتذؼدػسؽػاضصالةػاضثالثغظػواضربارغظُحصمػ

 53ص ػِصغظػاضُجضوسػضضتذؼدػاألخغر
 54ص  ِصغظػاضتوركػسؽػاضُجضوسػاألخغرػسؽػاضصالةػاضثالثغظػواضربارغظػوُحصطػ

 54ص ػإذاػصانػغحصلػبدببػػأذيػغضحقػاضعغراضتوركػُحصمػ
 54ص ػثظائغظُحصمػاضتوركػسؽػاضُجضوسػاألخغرػسؽػاضصالةػاض

 55ص ػسؽػصغغغظػاضصالةػاضطرأةػطثلػاضرجل
 55ص ػصغغغظػصالةػاضطرغضاألحصامػاضتؽػتتطضقػب

 58ص ػرصطاتػبثالثػِصغظػصالةػاضِوْتر
 58ص  رصطاتبخطسػاضِوْترػغظػصالةػِص
 58ص  رصطاتبدبعػاضِوْترػغظػصالةػِص
 58ص ػاضِوْترػبتدعػرصطاتغظػصالةػِص
 58ص ػرصطظإحدىػرذرةػباضِوْترػغظػصالةػِص

 57ص  ُحصمػاضُػظوتػسؽػصالةػاضوترػوطوضطػ
  59ص  صغعظػُدراءػاضُػظوت

 61ص  رْتاضِوػظوترسعػاضغدغنػسؽػُشُحصمػ
 61ص  اضُػظوتػراءطدحػاضوجػػباضغدغنػبطدػاضغراغػطنػُدُحصمػ

 61ص  رْتاضِوطاػُغػالػبطدػاضتدضِّغمػطنػصالةػ
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 رشمػاضصغحظػاضطظوان

 61ص ػِصغظػصالةػاضجظازة
 62ص ػةاضجظازصالةػتصبغراتػُحصمػ

 62ص  ةاضجظازُحصمػُدراءػاالدتغتاحػسؽػصالةػ
 62ص  ةاضجظازصالةػرسعػاضغدغنػسؽػتصبغراتػُحصمػ
 62ص  اضتدضِّغمػسؽػصالةػاضجظازةِصغظػ

 62ص ػرددػتصبغراتػصالةػاضجظازة
 63ص ػِصغظػصالةػاضطغدغن
 64ص  ُحصمػصالةػاضطغدغن

 64ص ػُحصمػاضُخطبظػبطدػصالةػاضطغدغن
 64ص ػغناضطغدػصالةضػاضظداءػؼودُذُحصمػ

 65ص  طوضعػإشاطظػصالةػاضطغدغن
 65ص ػُحصمػصالةػاضطغدغنػسؽػاضطدجد

 65ص ػغناضطغدػةصالػوشت
 66ص ػُحصمػاضتصبغراتػاضزوائدػسؽػصالةػاضطغدغنػوطوضطؼا

 66ص ػُحصمػاالدتطاعػواالظصاتػضُخطبظػصالةػاضطغدغن
 67ص  علػُخطبظػاضطغدغنػُخطبظػواحدػأمػُخطبتغنػبغظؼطاػُجضوسػ؟ػ

 67ص  دببػطذرورغظػصالةػاضُصدوفػأوػاضُخدوف
 68ص ػُحصمػصالةػاضُصدوفػأوػاضُخدوف

 69ص ػطوضعػصالةػاضُصدوفػأوػاضُخدوفػوُحصمػصالتؼاػُسرادى
 69ص  وشتػصالةػاضُصدوفػأوػاضُخدوف
 71ص  ِصغظػصالةػاضُصدوفػأوػاضُخدوف
 72ص  وظحوعاػإذاػوجدتػآغظػتخوغفػصاضصوارقػُحصمػصالةػاضُصدوفػأوػاضُخدوف

 72ص  باقػدببضوػاظتؼتػواضػُحصمػتصرارػصالةػاضُصدوفػأوػاضُخدوف
 73ص  صالةػاالدتدػاءصمػُح

 

ػػ
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 رشمػاضصغحظػاضطظوان
 73ص  ِصغظػصالةػاالدتدػاءػووشتؼاػوطوضطؼا

 73ص ػةػاضتؽػُتػالػرظدػاالدتدػاءاضواردػاألدرغظ
 74ص  رغظػصالةػاضخوفدببػطذرو

 75ص  غظػصالةػاضخوفِص
 77ص  ُحصمػصالةػاضتدابغحػوِصغتؼا

 79ص  اضطػصودػبُدجودػاضدؼوػودببػطذرورغتػ
 79ص ػجودػاضدؼوػسؽػاضصالةأدبابػُد

 79ص ػاضزغادةػسؽػاضصالةُحصمػ
 81ص  ُحصمػُطتابطظػاضطأطومػضإلطامػسؽػاضزغادةػسؽػاضصالة

 81ص ػسؽػاضصالةػاإلطامػرضؼػاضزائدتابطونػأشدامػاضذغنػُغ
 82ص ػثاضثظػظادغّارصطظػطثظؼػطثظؼػسػامػإضؼػُحصمػطنػصانػُغصضؽػشغامػاضضغلػ

 82ص  وأشداطػػسؽػاضصالةػُحصمػاضظػص
 84ص ػسؽػاضصالةػأحوالػاضذك

 86ص ػضدؼوضػهجودسؽػُدػضإلطامػاضطأطومػظتابطُطُحصمػ
 86ص ػإلطامػإذاػدؼاػدونػاػُحصمػُدجودػاضدؼوػضضطأطوم

 86ص ػدؼوانػأحدعطاػشبلػاضدالمػاضثاظؽػبطدهػؼػاضُطصضؽإذاػاجتطعػرضُحصمػ
 89ص ػجودػاضدؼوظدغانػُدُحصمػ

 87ص ػاضحاالتػاضتؽػالػُغضتغتػسغؼاػإضؼػاضذك
 87ص ػاضطواضعػاضتؽػُغذرعػسغؼاػُدجودػاضدؼوػشبلػاضدالمػوبطده

 88ص ػصالةػاضغرغضظػاألذصارػاضواردةػاضتؽػُتػالػبطدػاضتدضِّغمػطن
 89ص  ُحصمػرػدػاألذصارػاضتؽػُتػالػبطدػاضغرغضظرضؼػأصابعػاضغد

 89ص  خضفػاضصضواتػاضخطسػذصارجؼرػباألُحصمػاض
 91ص  ُحصمػاضذصرػاضجطارؽػبطدػاضصالة

 91ص  أعطغظػصالةػاضتطوعػشبلػوبطدػاضصالة
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ػػبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽبؼاػطنػأحصامػػػػػجطعػوإردادػ/ػربدػربػاضصاضحغنػاضطتطوظؽػػوبطضػطاػغتطضقوبطضػطاػغتطضقػػصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغمصالةػطنػاضتصبغرػإضؼػاضتدضغماضاضغظػغظػصِِصُطختصرػُطختصرػ

 
 رشمػاضصغحظػاضطظوان

 91ص ػأشدامػصالةػاضتطوع
 91ص ػعلػصالةػاضُجططظػضؼاػُدظظػراتبظػشبضؼاػ؟

 91ص  وشتػسطلػاضُدظنػاضػبضغظػواضُدظنػاضبطدغظ
 91ص  سؽػاضدغرػحؼشغامػاضضغلػوصالةػاضُضُحصمػصالةػ

 92ص  اضُدظنػاضػبغضغظػأوػاضبطدغظػزغرػدتػضظػصالةػاضتطوعػاضُط
 92ص ػُحصمػصالةػاضتطوعػجاضدّاػأوػُطضطجطّاػطعػاضُػدرةػرضؼػاضػغام

 93ص ػُحصمػصالةػاضتطوعػسؽػاضبغت
 93ص  ُحصمػشضاءػاضُدظنػاضراتبظ

 93ص ػُحصمػصالةػاضتطوعػسؽػأوشاتػاضظؼؽ
 93 صػأشغطتػاضصالةإذاػػُحصمػاضُذروعػسؽػصالةػاضتطوع

 94ص  إذاػأشغطتػاضصالةبطدػاضُذروعػسغؼاػػُحصمػشطعػصالةػاضتطوع
 94ص ػ ُطبطالتػاضصالةػوطاػغترتبػرضغؼاػ

 95ص ػ وطاػغترتبػرضغؼاػػروطػاضصالةُذ
 96ص ػ وطاػغترتبػرضغؼاػػأرصانػاضصالة

 97ص ػصناضغرقػبغنػاضذرطػواضُر
 98ص ػ وطاػغترتبػرضغؼاػػواجباتػاضصالة

 99ص ػ ةػوطاػغترتبػرضغؼاػُدظنػاضصال
 111ص ػ ُطباحاتػاضصالةػوطاػغترتبػرضغؼاػ

 111ص ػطاػُغظؼؼػرظػػسؽػاضصالة
 113ص  اضصالةػخاضغاتُط

 116ص ػاضطراجع
 111ص  اضغؼرس
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