ا
اﻟﺮﻛ ﻟﺼ
ﻼ
ﻦا ة
ﻟﺜﺎﻧ

ﻲ

)
ﺻﻠ
ﻮ
ا
ر
أﻳﺘﻤﻮ ﻛﻤﺎ
ﻧ
أﺻﻠ ﻲ
ﻲ(

ﺑﺎﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
وﻳــﻠــﻴــﻬــﺎ أرﻛـــﺎﻧـــﻬـــﺎ ،وواﺟــﺒــﺎﺗــﻬــﺎ
وﺳـــــﻨـــــﻨـــــﻬـــــﺎ ،وﻣـ ــﺒـ ــﻄـ ــﻼﺗـ ــﻬـ ــﺎ
واﻟﺨﺸﻮع ﻓﻴﻬﺎ ،وﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ

ﺳﺎﻫ
ﻟﺘ إﻋﺎدة ﻢ ﻓ
ﻲ
ﺼ
ﻃ
ﺒﺎﻋ
ﻞ إﻟ
و ﻰ ﻏﻴ ﺘﻬﺎ
ﺻﻠﺖ ﺮك
ﻛ
ﻤ
إﻟ
ﺎ
ﻴﻚ

راﺟـﻊ ﻧـﺼﻬﺎ وأﺟـﺎز ﻧﺸـﺮﻫـﺎ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر /أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺴﺎر

ﺟﻤﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ  /وﻟﻴﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اوﻟﻰ

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ أو إﺿﺎﻓﺔ وﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ
ﻟﻤﻦ ﺗﺤﺐ ﻣﻦ اﻫﻞ واﻗﺎرب وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس واﻟﻮزارات واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
)أو ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻨﻚ ( ﺑﻤﺒﻠﻎ  20دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ  100ﻧﺴﺨﺔ

اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ و ﺳﻠﻮى

بالصور من التكبير إلى التسليم
ويــلــيــهــا أركـــانـــهـــا ،وواجــبــاتــهــا
وســـــنـــــنـــــهـــــا ،ومـ ــبـ ــطـ ــاتـ ــهـ ــا
والخشوع فيها ،وسجود السهو

راجـع نـصها وأجـاز نشـرهـا
الشيخ الدكتور /عثمان الخميس
الشيخ الدكتور /أحمد الجسار
جمع وترتيب  /وليد الصالح

الرميثية و سلوى
ي�سمح باإعادة طباعتها بدون تغيري

 - 1المقدمة.
والطمأنينة.
 - 2الخشوع
ُّ
والسترة.
 - 3استقبال القبلة ،والنِّ َّية،
ُّ
الصاة.
 - 4موضع ال َّنظر في َّ
 - 5ال َّتكبير ورفع اليدين.
 - 6أماكن رفع اليدين في الصاة.
 - 7وضع اليد اليمنى على اليسرى.
ثم االستعاذة ،وقراءة الفاتحة ،وآيات بعدها.
 - 8دعاء االستفتاحَّ ،
 - 9أدعية أخرى الستفتاح الصاة.
 - 10الركوع.
الركوع.
 - 11أدعية أخرى في ُّ
 - 12االعتدال من الركوع.
 - 13أدعية أخرى عند الرفع من الركوع.
السجـــود.
ُّ - 14
للسجود.
 - 15أدعية أخرى ُّ
السجدتين.
الر ُ
السجود والجلوس بين َّ
َّ - 16
فع من ُّ
 - 17جلسة االستراحة.
األول.
 - 18جلسة ال َّتشهد َّ
باعية.
والر َّ
الصاة ال ُّث َّ
اثية ُّ
َّ - 19
 - 20جلسة ال َّتشهد ال َّثاني واألخير.
بي .À
 - 21قراءة ال َّتحيات
والصاة على ال َّن ِّ
َّ
بي .À
حيات
 - 22األدعية الواردة بعد ال َّت َّ
والصاة على ال َّن ِّ
َّ
 - 23ال َّتسليمتان.
 - 24صاة المرأة.
 - 25جدول (األركان  -الواجبات  -السنن القولية  -السنن الفعلية) للصاة.
 - 26من مكروهات الصاة.
 - 27مبطات الصاة.
 - 28من األسباب المعينة على الخشوع في الصاة.
 - 29سجود السهو.
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4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
15
16
17
18
19

كلمة وتزكية
الشيخ الدكتور /عثمان الخميس  -حفظه اهلل
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ،وبعد
فقد اطلعت على ماكتبه األخ وليد الصالح في هذه الصفحات وهو من أحد
إصدارات فرع الرميثية وسلوى بجمعية إحياء التراث اإلسالمي فوجدته واضحا،
نافعًا ،وفيه تنوع باألذكار سواء أذكار االستفتاح أوالسجود والركوع ،وماذكره
من أركان الصالة وواجباتها وسننها وكذلك مبطالتها ومكروهاتها وأخيرا كانت
أحكام سجود السهو مما فيه من الفوائد والحرص على السنة ننصح باقتنائه
وحفظه في كل بيت ،ليستفيد منه الصغير والكبير.
أسأل اهلل تعالى أن يبارك لهم في جهودهم وأعمالهم وأن يجعلها في ميزان
حسناتهم لما فيه النفع للمسلمين .

عثمان اخلميس

تزكية الشيخ الدكتور /أحمد الجسار  -حفظه اهلل
األخ وليد الصالح حفظك اهلل وسدد خطاك ونفع بك
السالم عليكم ورحمة اهلل
فهذه اقتراحات وليست توجيهات بينتها على هذا المؤلف القيم المبارك ان شاء اهلل
وأحسب أني استفدت منه أكثر مما افدت ،أسأل اهلل أن ييسر نشره وأن يكتب له القبول
فيجري لك أجره والحمد هلل رب العالمين
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 1المقدمة
َص ِّل خملص ًا هلل  ،موافق ًا لصالة نب ِّيك ،Àفذلك أدعى لقبوهلا ،واخشع فيها ،فإنَّ

ِّ
فإنا أفضل من صالة الفرد بسبع
األجر فيام خشعت فيه،
وصلها يف املسجد مجاعةَّ ،
األول
وعرشين درجة ،وامليش للمسجد وال َّتعلق به وإدراك تكبرية اإلحرام َّ
والصف َّ

الصفوف َّ
والتاص فيها كام
الصالة احلرص عىل تسوية ُّ
رفعة للدَّ رجات ،ومن متام َّ
ربا ،وتد َّبر ما ُيتىل من اآليات وما يقال من األذكار.
ُ
تص ُّف املالئكة عند ِّ

والطمأنينة
 2الخشوع
ُّ

الصالة واخلشوع فيها من أهم َّ
املهامت ،لقوله تعاىل:
الخشوع  :اإلقبال عىل َّ

® ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ © (سورة املؤمنون.)2-1 :

حترض ُه صال ٌة َمكتُو َب ٌة ف ُي ِ
ُ
حس ُن ُو ُضو َء َها ُ
وع َها
وقوله َ « :Àما ِمن ام ِرئٍ مسلمٍ
وخ ُش َ
وب َما َل ُيؤْ ِت َكب َري ًة و َذلِ َ
بلها ِم َن ُّ
الذ ُن ِ
ك الدَّ ْه َر ُك َّل ُه » (مسلم)
ور ُك َ
وع َها َّإل كا َن ْت كفار ًة ملا َق َ
ُ

ركن إن أخللت به بطلت صالتك .رأى حذيفة ً
والسجود،
الطمأنينة  :وهي ٌ
ُّ
الركوع ُّ
رجال ل يتم ُّ
الف ْط َر ِة ا َّلتِي َف َط َر ُ
يت َ
ولو ُم َّت ُم َّت َعىل َغ ِري ِ
لي َها » (البخاري)
قالَ « :ما َص َّل َ
اهلل َّ
حمم ًدا َ Àع ْ

• �لركن �الأول
�لقيام مع �لقدرة
يف �لفري�سة

والسترة
 3استقبال القبلة ،والنِّ َّية،
ُّ

يتوضأ ثم يستقبل القبلة ً
َّ
قائام مع القدرة يف الفريضة ،ثم
الصالة فإ َّنه
إذا أراد املصيل َّ
َ
األعام ُل
الصالة ا َّلتي يريد أن يصليها بقلبه دون ال ُّنطق بالن َِّّيـة ،لقوله  « :Àإ َّنام
ينوي َّ
مـا لِ ُك ِّل ام ِرئٍ َما َن َوى» (البخاري ومسلم)
بالن َِّّيـات وإ َّن َ
الص ِ
وءُ ،ث َّم استَقبِلِ
الو ُض َ
وقوله  « Àإِ َذا ُق ْم َت إِىل َّ
الة َف َأ ْسبِغ ُ
ِ
الق َبل َة َف َك ِّب» (البخاري ومسلم) ،ويصيل إىل ستة ســواء كـان
إما ًما أم منفر ًدا،لقوله«:Àل ُتصلوا َّإل إِىل ُس ْ َ
ت ٍة »

*

(رواه ابن خزيمة واحلاكم بسند جيد كام قال األلباين) (م�سافة �ل�سرتة ثالثة �أذرع تقري ًبا)

تنبيه

ي�سـح �لنُّطـق بال ِّن َّية (كقوله مث ًالَ :نويتُ �أن �أ�سـ ِّلي �لظُّ ـهر �أرب َع ركعـات) لعدم ثبوته عن �لنبي À
ال
ُّ

كب ويقر�أ ُدعاء �ال�ستفتاح مبا�سرة.
�ل�سحابة �لكر�م ،بل ُي ِّ

4

تنبيه

�ل�سرتة �سنة عند �أكرث �لفقهاء ،وال تبطل �ل�سالة بدونها ،ويكره تركها بدون �سرورة

وال عن

الصاة
 4موضع ال َّنظر في َّ
ِّ
للمصيل أن ينظر إىل موضع سجوده خالل
يستحب
ُّ

صالته كلها عند أكثر الفقهاء ،عدا يف تشهده فينظر إىل
َ
سبابته
اليمنى؛«كانَ  Àإِ َذا َص َّىل َط ْأ َط َأ َر ْأ َسـ ُه َو َر َمـى
ص ِه َن ْح َو َ
األ ْر ِ
بِ َب َ ِ
ض » (أمحد والبيهقي واحلاكم)
َو ُيكره اللتفات يمي ًن ًا و ً
السامء .
شامل ،ورفع البص إىل َّ

5

ال َّتكبير ورفع اليدين

• �لركن �لثاين
تكبرية �الإحر�م

كب تكبرية اإلحرام ،فيقول « :اهلل أكبر»
ُي ِّ

ول بدَّ من قوهلا ِّ
باللسان ،ول يشتط أن يرفع

حذو منكبيه

صوته با ،واألخرس يقوهلا بقلبه.

« - 1ويرفع يديه إىل حذو منكبيه» (البخاري)

« - 2أو حياذي بام أذنيه » (البخاري)
-3
-4

ويستقبل ببطون أصابعه القبلة.

1

حذو أذنيه

«وكان يرفع يديه تارة مع التكبري ،وتارة بعد التكبري،

وتارة قبله» (البخاري)

6

2

أماكن رفع اليدين في الصاة

بي  Àيرفع يديه حذو منكبيه ،أو حذو أذنيه ،يف أربعة مواضع فقط:
كان ال َّن ُّ

« - 1إذا افتتح الصالة» (البخاري ومسلم)

كب للركوع»
« - 2وإذا َّ

(البخاري ومسلم)

« - 3وإذا رفع رأسه من الركوع»

(البخاري ومسلم)

األول.
« - 4وعند القيام للركعة الثالثة» (البخاري ومسلم) بعد ال َّتشهد َّ
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 7وضع اليد اليمنى على اليسرى
والرسغ
« - 1ثم يضع اليمنى عىل ظهر ك ِّفه اليرسى ُّ
« - 2أو يقبض باليمنى عىل اليرسى»

(أبو داود)

والساعد» (أبو داود وصححه األلباين)
َّ

« - 3أو يضع يده اليمنى عىل اليرسى» (مسلم)

«وكان يضعهام عىل الصدر» (أبو داود وصححه األلباين)

وقال اإلمام التمذي يف السنن بعضهم يضعهام حتت الرسة ،وبعضهم فوق الرسة،

واسع عندهم وهم سلف األمة.
وكل ذلك
ٌ

1

2

3

ثم االستعاذة ،وقراءة الفاتحة ،وآيات بعدها
 8دعاء االستفتاحَّ ،
• �لركن �لثالث
قر�ءة �لفاحتة

«الله َّم ِ
باعد َب ْينِي َو َب ْ َ
ي
بعد تكبرية اإلحرام «اهلل أكبر» يدعو بدعاء الستفتاح
ُ
الله َّم َن ِّقنِ ْي ِم ْن َ
اعدْ َت َب ْ َ
ي املَ ْ ِ
رش ِق َواملَغ ِر ِ
وب
اي َك َام َب َ
َخ َطا َي َ
بُ ،
اخل َطا َيا َك َام ُي َن َّق َى ال َّث ُ
َ
اي بِ َامل ِ
األ ُ
بيض ِم َن الدَّ َن ِ
لج َو َال َب ِد » (البخاري ومسلم)
الله َّم ْاغ ِسل َخ َطا َي َ
سُ ،
اء وال َّث ِ

ﭷﭸﭹﭺﭻ® ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ( Ãسورة الفاحتة)

يقرأ بخشوع وطمأنينة آية آية ،لقوله «: Àل َص َال َة َمل ْن ل َي ْق َر ُأ بِ َف ِ َ
احت ِة ِ
الكت ِ
َاب» (البخاري)

ثم يقرأ بعد الفاحتة ما َّتيرس من القرآن
ثم يقول « :آمين» ،بمعنىُ :
الله َّم استجبَّ ،
َّ

ثم إذا فرغ من القراءة؛ سكت سكتة
الكريم ،إما سورة كامل ًة أو عد ًدا من اآلياتَّ ،
خفيفة ،لريكع بعدها.
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 9أدعية أخرى الستفتاح الصاة

ينوع بأدعية الستفتاح يف الصالة ،ومنها:
بي ِّ À
كانَ ال َّن ُّ
ات َو ْ َ
الس َم َو ِ
األ ْر َ
رش ِك َ
ض َحنِي ًفا وما أنا من ْ ُامل ْ ِ
ي ،إِنَّ َص َال ِت
َ -1
«و َّج ْه ُت َو ْج ِه َي لِ َّل ِذي َف َط َر َّ
ش َ
يك له َوبِ َذلِ َك ُأ ِم ْر ُت وأنا من ْ ُامل ْس ِل ِم َ
اي َو َ َم ِات ِهللِ َر ِّب ا ْل َع َامل ِ َ
ي َل َ ِ
ي» (مسلم)
َو ُن ُس ِكي َو َ ْحم َي َ
ري َك» (أمحد والتمذي)
اس ُم َك َو َت َع َاىل َجدُّ َك َو َل إِ َل َه َغ ْ ُ
ُ -2
«س ْب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َوبِ َح ْم ِد َك َو َت َب َار َك ْ
َ ْ «-3
ارك ًا ِف ِ
يه» (مسلم)
احل ْم ُد هللِ َ ْ
محد ًا َكثِري ًا َط ِّيب ًا ُم َب َ
ُ َّ - 4
وت َو ْ َ
ب َي ِ
ب ( َث َال ًثا) ُذو ْاملَ َل ُك ِ
ب ِ
وت َوا ْل ِك ْ ِ
اء َوا ْل َع َظ َم ِة» (أبو داود بسند صحيح)
ال َ ُ
«اهلل َأ ْك َ ُ
ُ «-5
ب َكبِري ًاَ .و ْ َ
احل ْم ُد هللِ َكثِري ًاَ .و ُس ْب َحانَ اهللِ ُب ْك َر ًة َو َأ ِصي ً
ال» (مسلم)
اهلل َأ ْك َ ُ
�جلمع بني ��ستفتاحني �أو �أكرث يف �سالة و�حدة فلم يثبت
�لـم�س ِّلي بهذ� تار ًة وهذ� تار ًة� ،أ َّما
ُ
تنبيه و�الأف�سل �أن ياأتي ُ

عن �لنبي  Àو�الأوىل تركه ( .فتاوى ابن باز ).
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• �لركن �لر�بع
�لركوع يف
كل ركعة

الركوع

الركوع
َ - 1ي ْر َك ُع ُم َك ِّب ًرا « اهلل أكبر » تكبرية النتقال من القيام إىل ُّ

• �لو�جب �الأول
كل �لتكبري�ت
عد� تكبرية
�الإحر�م

ً
مستقبال ببطون أصابعه القبلة
رافعا يديه حذو منكبيه ،أو أذنيه،
ً -2

« - 3يضع كفيه عىل ركبتيه» (البخاري)

ُ « - 4ي ِّ
مك ُن أصابع يديه من ركبتيه» (البخاري) كأنه قابض عليهام.

1

ب

«يفر ُج بي أصابع يديه ،وجيايف مرفقيه عن جنبيه» (التمذي)
ِّ - 5
أي يباعد بينهام (أ) ،ول يؤذي من بجانبه

أ

ج

« - 6جيعل رأسه حيال ظهره ،ل يرفعه ول خيفضه ،لو ُص َّب
لستقر» (ابن ماجه ،صححه األلباين)
املاء
عليه ُ
َّ
ناظرا إىل موضع سجوده ً
قائال « :سبحان ربي العظيم» َ
مرات أو أكثر.
ثالث َّ
ً -7
2

الركوع
َّ
وصي ُة ال َّن ِّ
بي  Àفي ُّ
الس ُج ِ
« َيا َم ْع َ َ
رش ْ ُامل ْس ِل ِم َ
ود» (ابن ماجه بإسناد صحيح)
الر ُك ِ
ي َل َص َال َة ِملَ ْن َل ُي ِق ُ
وع َو ُّ
يم ُص ْل َب ُه ِيف ُّ

• �لو�جب
�لثاين
قول �سبحان
ربي �لعظيم
مرة و�حدة يف
�لركوع

تنبيه معنى ال يقيم صلبه في الركوع والسجود( :أي ال يقيم صلبه بعد الركوع والسجود)

7

الركوع
 11أدعية أخرى في ُّ

رب العظيم و بحمده»
« - 1سبحان ِّ
والروح» (مسلم)
وح ُقدُّ وس ُّ
«سب ٌ
ُّ - 2
رب املالئكة ُّ

ثال ًثا ( -أبو داود)

الله َّم اغفر يل» (البخاري ومسلم)
الله َّم ر َّبنا وبحمدكُ ،
« - 3سبحانك ُ

ولك َ
رب َخ َش َع َ
رك ْع ُت وبِ َك آ َم ْن ُت َ
«الله َّم َ
لك َ
لك َسمعي و َبصي
أسل ْم ُت َ
ُ -4
أنت ِّ
ُ
رب العاملي» (مسلم)
وع ْظ ِمي َ
وخمي َ
وع َصبِي و َما استق َّلت به َقدمي هللِ ِّ
�لركوع؛ «وكان ينهى عن قر�ءة �لقر�آن يف �لركوع و�ل�سجو ِد» (مسلم)
تنبيه الجتوز قر�ءة �لقر�آن يف ُ
فائدة يجوز �لتنويع بني هذه �الأذكار ،كما يجوز �جلمع بينها يف ركوع و�حد.

 12االعتدال من الركوع
• �لركن �خلام�س
�لرفع من �لركوع
• �لو�جب
�لثالث
قول «�سمع �هلل
ملن حمده»
لالإمام و�ملنفرد
• �لركن
�ل�ساد�س
�العتد�ل بعد
�لركوع و�قف ًا
• �لو�جب
�لر�بع
قول «ربنا ولك
�حلمد»

8

الركوع ً
قائال « :سمع اهلل لمن حمده» (مسلم)
 - 1يرفع صلبه من ُّ
إذا كان إما ًما أو منفر ًدا.

ً
مستقبال ببطون أصابعة القبلة.
 - 2يرفع يديه حذو َم ْنكبيه ،أو ُحياذي بام أذنيه
حذو منكبيه

حذو أذنيه

« - 3ثم يستوي ً
قائام حتى يعود كل فقار إىل مكانه» (البخاري)
 - 4ثم يقول  «:ر َّبنا ولك الحمد » (البخاري)

سن إطالة هذا القيام والطمئنان فيه.
ُ - 5ي ُّ

الركوع إن شاء أرسل يديه ،وإن شاء
 - 6بعد العتدال من ُّ

األول.
وضع يمينه عىل شامله ،ويضعهام عىل صدره كام فعل يف القيام َّ
فضل قول الدُّ عاء ً
ُ - 7ي َّ
كامال :سمع اهلل ملن محده،
ولك َ
«ر َّبنَا َ
مدً ،
احل ُ
ار ًكا فيه» (البخاري)
محدا كث ً
ريا طي ًبا ُم َب َ
َ
ات َو ِم ْلء َ
« َر َّبنَا َل َك َ
الس َام َو ِ
من َ ْ
ش ٍء َب ْع ُدَ ،أ ْه َل
األ ْرضَِ ،و ِم ْلء َما ِشئ َ
ْت ْ
احل ْم ُد ِم ْلء َّ
املج ِدَ ،أ َح ُّق َما َق َ
ال َّثن ِ
الع ْب ُدَ ،و ُك ُّلنَا َل َك َع ْب ٌد ،ال َّل ُه َّم َل َمانِ َع ِملَا َأ ْع َط ْي َت َو َل
ال َ
َاء َو ْ
ال ِّد ِم ْن َك َ
ُم ْع ِط َي ِملَا َمن َْع َت َو َل َي ْن َف ُع َذا َ
الدُّ » (مسلم)

 13أدعية أخرى عند الرفع من الركوع
 - 1ر َّبنا لك احلمد.
الله َّم ر َّبنا َلك احلمد.
ُ 3

 - 2ر َّبنا ولك احلمد.
الله َّم ر َّبنا َ
ولك احلمد.
ُ -4

تنبيه

� - 1ملاأموم ال يقول �سمع �هلل ملن حمده ويكتفي بقول« :ربنا ولك �حلمد»

14

السجـــود
ُّ

 - 2من �خلطاأ �أن يقول« :ربنا ولك �حلمد و�ل�سكر» ،الأنه مل يثبت عن �لنبي .À

السجود ً
قائال« :اهلل أكبر ».
 - 1ثم ُي َك ِّب تكبرية النتقال من القيام إىل ُّ

واضعا ركبتيه عىل األرض قبل يديه ،أو يديه قبل ركبتيه (ما تيرس له).
-2
ً
السبعة،
ُّ « - 3ثم يسجد ح َّتى
َّ
تطمئن مفاص ُله » (أبو داود وصححه األلباين) ،ويسجد عىل أعضائه َّ
و ُي ِّ
السجود ،ول بد من ُّ
مكنُها؛ ألنَّ َّ
السجود.
الطمأنينة يف ُّ
كل عضو ُيعتب من أعضاء ُّ
(األعضاء السبعة :البهة مع األنفَ ،
الركبتان)
الك َّفان ،القدمانُّ ،
وإنْ َّ
أخل يف أحدها بطلت صالته.
« - 4ويستقبل بصدور قدميه القبلة » (البخاري) بأطراف أصابعهام
الساقي» (أ)
-5
ً
«رافعا الفخذين عن َّ
«رافعا بطنه عن الفخذين» أي :يبعدمها (ب)
-6
ً
« - 7اليدان يرفعهام عن الرض ويباعدمها عن جنبه» (البخاري) (ج) ول يؤذي من بجانبه« ،وأصابع
اليدين مضمومتان متوجهتان إىل القبلة ،وجيعل اليدين
حذو منكبيه أو حذو أذنيه» (أبو داود وصححه اللباين) (ج)
أ
ب
ج
وينصب
ويرص عقبيه،
 - 8والقدمان يلصقهام ببعض
ّ
ُ
رجليه ويف ِّر ُق بي ركبتيه ،أي :ل يضعهام مع بعض،
الس ِ
تعب من ِ
جود،
وجيوز أن ي َّت ِكئ عىل فخذيه إذا َ
طول ُّ
مد َّ
ول يبالغ يف ِّ
الظهر.
 - 9قائ ً
ال « :سبحان ربي األعلى » (رواه أمحد) ثالث ًا أو أكثر.
الوجه والكفان

تنبيه ال يجوز �أن يرفع �مل�سلي ع�سو ً� من �الأع�ساء �ل�سبعة يف �سجوده� ،أما �إذ� رفعها م�سطر ً� بعد �سجوده
ل�سبب ما فال حرج (مث ًال حكته �إحدى رجليه فرفع �لرجل �الأخرى وحكها) .

• �لركن �ل�سابع
�ل�سجود على
�الأع�ساء �ل�سبعة

الركبتان والقدمان

• �لو�جب
�خلام�س
قول «�سبحان ربي
�الأعلى»
مرة و�حدة يف
�ل�سجود
9

السجود
َّ
وصي ُة ال َّن ِّ
بي  Àفي ُّ
«َ - 1أ ْقر ُب َما َي ُكونُ ا ْل َعب ُد ِم ْن َر ِّب ِه َو ُه َو َس ِ َ
السجود
َ
اج ٌد؛ َفأ ْكثِ ُروا الدُّ َعا َء» (مسلم) فالدُّ عاء يف ُّ
ْ
مرشوع ،وينبغي اإلكثار منه يف أمور الدنيا واآلخرة ،وهيتم ُبأمور اآلخرة أكثر.
ٌ
للسجود
 15أدعية أخرى ُّ
السجود ،ومنها:
بي ِّ À
ينو ُع يف أدعية ُّ
كان ال َّن ُّ
ب َ
األ ْع َىل َوبِ َح ْم ِد ِه» ثالثا( ،أبو داود وصححه األلباين)
«س ْب َحانَ َر ِّ َ
ُ -1

وح» (مسلم)
الر ِ
«س ُّب ٌ
وح ُقدُّ ٌ
ُ -2
وس َر ُّب ْاملَالئِ َك ِة َو ُّ

«س ْب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َر َّبنَا َوبِ َح ْم ِد َك ،ال َّل ُه َّم ْ
اغ ِف ْر ِيل» (البخاري ومسلم)
ُ -3

«س ْب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َوبِ َح ْم ِد َك َ
ت» (مسلم)
،ل إِ َل َه إِ َّل َأ ْن َ
ُ -4

أس َل ْم ُت،وأنت رب َس َج َد َو ْج ِهي لِ َّل ِذي َخ َل َق ُه،
« - 5ال َّل ُه َّم َل َك َس َجدْ ُتَ ،وبِ َك آم ْن ُتَ ،و َل َك ْ
أح َس ُن َ
الـخالِق َ
ي)» (مسلم)
َو َص َّو َر ُه ،فأحسن صورهَ ،و َشقَّ َس ْم َع ُه و َب َ َ
َبار َّك اهلل ْ
ص ُه ،فت َ
تنبيه اليجوز قر�ءة �لقر�آن يف �ل�سجود( ،وكان  ينهى عن قر�ءة �لقر�آن يف �لركوع و�ل�سجود) (مسلم)
فائدة يجوز �لتنويع بني هذه �الأذكار ،كما يجوز �جلمع بينها يف �سجود و�حد.

السجدتين
16
الر ُ
السجود والجلوس بين َّ
َّ
فع من ُّ

• �لركن �لثامن
�جللو�س بني
�ل�سجدتني

• �لو�جب
�ل�ساد�س
قول «رب �غفر
يل»
بني �ل�سجدتني

با» (البخاري ومسلم )ً ،
قائال « :اهلل أكبر»
السجود مك ً
« - 1يرفع رأسه من ُّ

 « - 2ثم يفرش رجله اليرسى فيقعد عليها مطمئنًا ،
و ينصب رجله اليمنى» (البخاري) «جلسة الفتاش»
« - 3ويستقبل بأصابعها القبلة » (النسائي وصححه األلباين)
 - 4أو ينصب قدميه وجيلس عىل عقبيه «جلسة اإلقعاء»
السجدتي ثم يقول:
 - 5ول بد أن
َّ
يطمئن بي َّ

جلسة االفرتاش الوضعية األوىل للجلوس بني السجدتني

جلسة اإلقعاء الوضعية الثانية للجلوس بني السجدتني

رب اغفر لي» (ابن ماجه وصححه األلباين)
«رب اغفر لي ِّ
ِّ

كالسجدة األوىل
 - 6ثم هيوي مك ً
للسجدة ال َّثانية وهي َّ
با َّ
يف الكيفية وفيام يقال فيها.

رب �غفر يل� ،للهم �غفر يل ،و�رحمني ،و�هدين و�جبين و�رزقني وعافني).
(رب �غفر يل ِّ
�ل�سجدتني ِّ
فائدة �لدعاء �الآخر بني َّ
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 17جلسة االستراحة

الس ِ
ِّ
الركعة األوىل،
هي جلسة خفيفة جيلسها
املصيل «بعد الفراغ من َّ
جدة ال َّثانية ِم َن َّ

السجدة ال ّثانية من الركعة ال َّثالثة قبل
الركعة ال َّثانية ،وبعد الفراغ من َّ
قبل ال ُّنهوض إىل َّ

النهوض إىل الركعة الرابعة» وليس فيها ذكر ول دعاء.
ِّ
َ
الرابعة
*وللمصيل أن
الركعة ال َّثانية أو َّ
ينهض مباش ًة من غري اللوس لالستاحة إىل َّ
ً
معتمدا عىل يديه أو ركبتيه ،ماتيرس له.
18

• �لو�جب
�ل�سابع
�لت�سهد �الأول

األول
جلسة ال َّتشهد َّ

ِّ
ً
مفتشا «جلسة االفتراش»
شهد األول
الركعة ال َّثانية ،جيلس
املصيل لل َّت ُّ
بعد الفراغ من َّ

الثنائي ِة كالصبح والمعة والعيدين ،وكذلك يف التشهد األول من
الصالة
وتكون يف َّ
َّ
باعية.
َّ
الر َّ
الصالة ال ُّث َّ
الثية أو ُّ

• �لو�جب
�لثامن
�جللو�س للت�سهد
�الأول

فإذا كانت الصاة ثنائية :

ً
مستقبال بأصابعها القبلة،
 1ـ جيلس ناص ًبا رجله اليمنى
ً
مفتشا رجله اليرسى «جلسة االفتراش».

اإلفرتاش

 2ـ يده اليمنى :إ َّما أن يضعها عىل فخذه اليمنى ً
قابضا

السبابة فيشري با إىل ال َّتوحيد أو جهة القبلة
أصابعه كلها إل َّ

حمركا هلا (أ) أو حيلق باإلبام مع الوسطى مشريا بالسبابة إىل
ال َّتوحيد أو ِ
القبلة ً
حمركا هلا (ب).

�أ

ج

ب

د

 3ـ يده اليرسى  :إما أن يبسطها عىل فخذه اليرسى (ج) ،أو يقبض با عىل ركبته اليرسى (د)
ثم ِّ
يسلم عن
 4ـ يقرأ ال َّتحيات هلل
َّ
ثم يقرأ األدعية الواردة َّ
...والصلوات اإلبراهيميةَّ ،
يمينه وعن شامله (.كام ِّ
سنبي لح ًقا).

تنبيه

و�لرباع َّية ،ويف
�ل�سالة �لثنائ َّية و�لتَّ�س ُّهد �ال َّول من َّ
جل�سة �الفرت��س تكون يف ت�س ُّهد َّ
�ل�سالة �لثُّالث َّية ُّ

�ل�سجدتني.
�جللو�س بني َّ
ً
مفرت�سا �أو متور ًكا لكونه �سخم �جل�سم� ،أو ي�سعر باالأمل يف قدمه �أو لغري ذلك
فائدة إذ� مل ي�ستطع �مل�س ِّلي �أن يجل�س

من �الأ�سباب ،فال حرج عليه �أن يجل�س كما تي�سر له ،لقوله تعاىل® :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﯙ © (�سورة�لتغابن)
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باعية
19
والر َّ
الصاة ال ُّث َّ
اثية ُّ
َّ

رباعية ُّ
كالظهر والعص والعشاء:
الصالة ثالثية ،كاملغرب أو
إذا كانت َّ
َّ

الر ِ
ً
مفتشا « كما تقدم ».
كعة ال َّثانية
 1ـ جيلس لل َّت ُّ
شهد َّ
األول بعد النتهاء من َّ
الصلوات اإلبراهيمية ،فال حرج.
 - 2يقرأ ال َّتحيات هلل  ...ولو زاد َّ

الر ِ
 - 3ثم ينهض ً
ً
كعة ال َّثالثة .
قائام
معتمدا عىل يديه أو ركبتيه كام تيرس له ،مكب ًا « اهلل أكبر» إىل َّ
-4

-5

يرفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه « كما تقدم ».

الرسة « كما تقدم ».
الرسة أو حتت ُّ
يضع يمينه عىل شامله ،عىل صدره أو فوق ُّ

والرابعة  ،ولو زاد عىل الفاحتة ،فال حرج .
الركعة ال َّثالثة َّ
 - 6يقرأ الفاحتة يف َّ

 7ـ ثم جيلس لل َّت ِ
الركعة ال َّثالثة من صالة
شهد األخري ِّ
متوركا (جلسة التورك) ،بعد َّ
الرابعة من صالة ُّ
الظهر والعص والعشاء.
الركعة َّ
املغرب  ،وبعد َّ

 20جلسة ال َّتشهد ال َّثاني واألخير
• �لركن �لتا�سع
�لت�سهد �الأخري
• �لركن �لعا�سر
�جللو�س للت�سهد
�الأخري

متور ًكا حلديث:
كان  Àيف ال َّت ُّ
شهد األخري من كل صالة ذات تشهدين جيلس ِّ
رسى
َ
الر ْك َع ِة ْاآل ِخ َر ِة َقدَّ َم ِر ْج َل ُه ا ْل ُي ْ َ
«وإِ َذا َج َل َ
س ِيف َّ
جلسة التورك رقم ()1
َو َن َص َب ْ ُ
األ ْخ َرى َو َق َع َد َع َىل َم ْق َع َدتِ ِه » (البخاري).
جلسة التورك هلا صفات ثابته:

 - 1أن يفرش رجله اليرسى وينصب اليمنى ،وخيرجهام من

الانب األيمن ،وجيعل أليتيه عىل األرض .

 - 2أو يفرش القدمي مجيعا وخيرجهام من الانب األيمن
وجيعل أليتيه عىل األرض .
 - 3يلقم ك َّفه اليرسى ركبته اليرسى ويعتمد عليها،
رسى رك َب َت ُه» (مسلم).
َ
«و َكانَ يلقم َك َّف ُه ال ُي َ

تنبيه جل�سة �لتورك يف �لت�سهد �الأخري فقط من �ل�سالة
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�لثالثية و�لرباعية

جلسة التورك رقم ()2

وضعيات أخرى جللسة التورك

بي À
 21قراءة ال َّتحيات
والصاة على ال َّن ِّ
َّ

ات َو َّ
مح ُة اهللِ َو َب َر َكا ُت ُه
الس َال ُم َع َل ْي َك َأ ُّ َهيا ال َّنبِ ُّي َو َر ْ َ
الط ِّي َب ُ
الص َل َو ُ
« - 1ال َّت ِح َّي ُ
ات ِهللِ َو َّ
ات َّ

ي َ ،أ ْش َه ُد َأنْ َل إِ َل َه إِ َّل ُ
الص ِ ِ
الس َال ُم َع َل ْينَا َو َع َىل ِع َب ِ
احل َ
اهلل َو َأ ْش َه ُد َأنَّ ُ َحم َّم ًدا َع ْب ُد ُه
اد اهللِ َّ
َّ

َو َر ُسو ُل ُه» (البخاري ومسلم)

آل إِ ْب َر ِ
آل ُ َحم َّم ٍد َك َام َص َّل ْي َت َع َىل إِ ْب َر ِ
يم َو َع َىل ِ
« - 2ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َىل ُ َحم َّم ٍد َو َع َىل ِ
يم
اه َ
اه َ

• �لركن �حلادي
ع�سر
�ل�سالة على
�لنبي À
يف �لت�سهد
�الأخري

ار ْك َت َع َىل إِ ْب َر ِ
إِ َّن َك َ ِ
يم َو َع َىل ِ
م ٌيد  ،ال َّل ُه َّم َبا ِر ْك َع َىل ُ َحم َّم ٍد َو َع َىل ِ
مح ٌيد َ ِ
آل
آل ُ َحم َّم ٍد َك َام َب َ
اه َ

يم إِ َّن َك َ ِ
إِ ْب َر ِ
مح ٌيد َ ِ
م ٌ
يد» (البخاري)
اه َ
تنبيه

توجد �سيغ �أخرى �سحيحة للتحيات و�ل�سلو�ت �الإبر�هيمية.

22

بي À
حيات
األدعية الواردة بعد ال َّت َّ
والصاة على ال َّن ِّ
َّ

ثم يستعيذ باهلل من أربع« :ال َّل ُه َّم إِ ِّين َأ ُع ُ
اب ا ْل َق ْ ِ
اب َج َه َّن َمَ ،و ِم ْن َع َذ ِ
وذ بِ َك ِم ْن َع َذ ِ
ب،
1ـ َّ
َو ِم ْن ِف ْتن َِة ْاملَ ْح َيا َو ْاملَ َام ِ
يح الدَّ َّج ِ
تَ ،و ِم ْن َ ِّ
ال» (مسلم)
ش ِف ْتن َِة ْاملَ ِس ِ

2ـ ثم يقول «ال َّل ُه َّم ِ
أعني َع َىل ِذ ْك ِر َكَ ،و ُش ْك ِر َكَ ،و ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َ
ك » (أبو داود والنسائي)

ريي الدُّ نيا واآلخرة ،ولو دعا لوالديه وأئمة املسلمي وعامتهم
ويدعو بام شاء من َخ ْ َ

ري ِم َن الدُّ َع ِ
اء َأ ْع َج َب ُه إِ َل ْي ِه َف َيدْ ُعو » (البخاري)
فخري ،لقوله ُ « Àث َّم ْل َيت ََخ َّ ْ
23

ال َّتسليمتان

ثم ِّ
يسلم عن يمينه ً
السالم عليكم ورحمة اهلل » منحرف ًا برأسه إىل
قائالَّ « :
َّ - 1
اليمي ح َّتى يرى من وراءه بياض ِّ
«كنت
خده حلديث عامر بن سعد عن أبيه قال:
ُ

َ
بي ُ Àي َس ِّل ُم عن َي ِ
وع ْن َيسا ِره ح َّتى ُي َرى َب َي ُ
اض َخ ِّده» (مسلم)
مينه َ
أ َرى ال َّن َّ

• �لركن �لثاين
ع�سر
�لت�سليمة �الأوىل
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ثم ِّ
يسلم عن يساره ً
السالم عليكم ورحمة اهلل » منحرف ًا برأسه إىل
قائال « َّ
َّ - 2
اليسارح َّتى يرى من وراءه بياض ِّ
خده األيرس.

تنبيه �لت�سليمة �الأوىل ركن ،و�اللتفات �سنه و�لتلفظ به ركن.

• �لركن �لثالث
ع�سر
�لطماأنينة
يف �الأركان
�لفعلية
• �لركن �لر�بع
ع�سر
�لرتتيب يف هذه
�الأركان

الصالة لقوله ِ À
ريَ ،و َ ْحت ِلي ُل َها
الص َال ِة ُ
وبذلك تنتهي َّ
َاح َّ
«م ْفت ُ
يم َها ال َّت ْكبِ ُ
ورَ ،و َ ْحت ِر ُ
الطه ُ
يم» (رواه أبو داود والتمذي واحلاكم وصححه).
ال َّت ْس ِل ُ
تنبيه  - 1ال بد للم�سلي من �لطماأنينة يف �الأركان �لفعلية .
 - 2ال بد للم�سلي من �لرتتيب يف �الأركان كلها.

الصاة
نهاية َّ
 24صاة المرأة
تنبيه

�ملر�أة يف ما �سبق كله كال َّرجل؛ ل�سمول �خلطاب لها يف قوله À

�( :سلُّو� كما ر�أيتموين �أ�س ِّلي).

ً
ف�سفا�سا و��س ًعا غري ال�سق �أو �س ِّيق.
فائدة �ملر�أة �إذ� �سلَّت ت�سرت جميع بدنها ما عد�� :لوجه و�لكفني ،ويكون �ل ِّلبا�س
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جدول (األركان  -الواجبات  -السنن القولية  -السنن الفعلية) للصاة
 - 1األركان

السنن القول َّية
ُّ - 3

السنن الفعل َّية
ُّ - 4

 - 1القيام مع القدرة يف الفري�ضة.
 - 2تكبرية الإحرام.
 - 3قراءة الفاحتة.
 - 4ال ُّركوع يف ك ِّل ركعة.
 - 5ال َّرفع منه.
 - 6العتدال بعد ال ُّركوع واق ًفا.
ال�ضبعة.
ُّ - 7
ال�ضجود على الأع�ضاء َّ
ال�ضجدتني.
 - 8اجللو�س بني َّ
 - 9ال َّت�ضهُّد الأخري.
 - 10اجللو�س له.
بي يف ال َّت�ضهُّد الأخري.
َّ - 11
ال�ضالة على ال َّن ِّ
 - 12ال َّت�ضليمة الأوىل.
ُّ - 13
الطماأنينة يف الأركان الفعل َّية.
 - 14ترتيب هذه الأركان.

 - 1ق ��ول ��«:ض�ب�ح��ان��ك ال�ل�ه��م وب�ح�م��دك،
وت�ب��ارك ا�ضمك  ،وت�ع��اىل َج ��دُّ َك ،ول اإل��ه
غريك» (وي�ضمى دعاء ال�ضتفتاح) .
 - 2ال�ضتعاذة .
 - 3الب�ضملة (�ضراً).
 - 4قول  :اآمني .
 - 5ق ��راءة اآي ��ات بعد الفاحتة يف الركعة
الأوىل والثانية .
 - 6اجلهر ب��ال�ق��راءة ل�الإم��ام وامل�ن�ف��رد يف
ال�ضالة اجلهرية .
 - 7القول بعد ال َّتحميد «:م��لء ال�ضماوات،
وملء الأر�س ،وملء ما �ضئت من �ضيء بعد» .
 - 8م ��ا زاد ع �ل��ى ال�ت���ض�ب�ي�ح��ة الأوىل يف
ال� ُّرك��وع (اأي ال َّت�ضبيحة ال َّثانية وال َّثالثة
وما زاد على ذلك).
 - 9م ��ا زاد ع �ل��ى ال�ت���ض�ب�ي�ح��ة الأوىل يف
ال�ضجود (اأي ال َّت�ضبيحة ال َّثانية وال َّثالثة
ُّ
وما زاد على ذلك).
 - 10ما زاد على املرة الأوىل يف قوله بني
(رب اغفر يل).
ال�ضجدتني ِّ :
ال�ضالة يف َّ
الت�ضهد الأخ��ري على اآله
َّ - 11
عليهم ال��� َّ�ض��الم ،وال��رك��ة عليه وعليهم،
والدُّ عاء بعده .

 - 1رفع اليدين مع تكبرية الإحرام .
 - 2رفع اليدين عند الركوع .
 - 3رفع اليدين عند الرفع منه .
 - 4رفع اليدين عند القيام من ال َّت�ضهد
الأول .
 - 5و�ضع اليمني على ال�ضمال يف القيام .
 - 6نظره اإىل مو�ضع �ضجوده .
 - 7تفرقته بني قدميه قائ ًما.
 - 8قب�س ركبتيه بيديه مفرجتي الأ�ضابع
يف ركوعه  ،وم��د ظهره فيه وجعل راأ�ضه
حياله .
ال�ضجود من الأر�س .
 - 9متكني اأع�ضاء ُّ
 - 10جمافاة ع�ضديه عن جنبيه ،وبطنه
عن فخذيه  ،وفخذيه عن �ضاقيه  ،وتفريقه
بني ركبتيه ،واإقامة قدميه ،وجعل بطون
اأ�ضابعهما على الأر� ��س ،مفرق ًة ،وو�ضع
يديه ح��ذو منكبيه مب�ضوط ًة م�ضموم َة
الأ�ضابع يف ال�ضجود .
 - 11الفرتا�س يف اجللو�س بني
ال�ضجدتني ،ويف الت�ضهد الأول  ،والتورك
َّ
يف الثاين .
 - 12و�� �ض ��ع ال� �ي ��دي ��ن ع �ل ��ى ال �ف �خ��ذي��ن
مب�ضوطتني م�ضمومتي الأ� �ض��اب��ع بني
ال ��� َّ�ض �ج��دت��ني ،وك� ��ذا يف ال�ت���ض�ه��د ،اإل اأن ��ه
يقب�س م��ن اليمنى اخلن�ضر والبن�ضر
وي �ح �ل��ق اإب �ه��ام �ه��ا م ��ع ال��و� �ض �ط��ى وي���ض��ري
ب�ضبابتها.
ً
و�ضمال يف ت�ضليمه.
 - 13التفاته ميي ًنا

 - 2الواجبات

وهي ثمانية  ،كما يلي :
 - 1ال ّتكبري لغري الإحرام.
 - 2ق��ول�( :ضبحان رب��ي العظيم م��رة يف
الركوع) .
 - 3قول �( :ضمع اهلل ملن حمده) لالإمام
وللمنفرد .
 - 4قول ( :ربنا ولك احلمد) .
 - 5ق��ول �( :ضبحان رب��ي الأع�ل��ى م��رة يف
ال�ضجود) .
ُّ
ال�ضجدتني) .
 - 6قول (:رب اغفر يل ) (بني َّ
 - 7ال َّت�ضهد الأول .
 - 8اجللو�س لل َّت�ضهُّد الأول .

(� )1لركن � :إذ� تـــركه �مل�س ِّلي �سه ًو� �أو ن�ســـــــيا ًنا ثم تذكر فيجــب �أن يـــاأتي به ،وي�سجــد لل�ســـهــو ،عـــد�
نية�الإحر�م فاإنه بال�سالة لو تركها بطلت �سالته و�لركن هو نية �لتكبري يف �ل�سالة �أما �لتلفظ بالتكبري فهو و�جب.
�ل�سهو.
(� )2لو�جب� :إذ� ن�سيه �مل�س ِّلي وجتاوز حملَّه؛ فاإنه ال يعود �إليه ،لكن يجبه ب�سجود َّ
(� )4( )3ل�سنن �لقولية و�لفعلية � :إذ� ن�سيها �مل�س ِّلي ال �سيء عليه.
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 26من مكروهات الصاة

(ال تبطل الصاة بفعل ما يكره فيها)

 .1اللتفات بالرأس إل حلاجة.
 .2رفع البص إىل السامء.

 .3التخصوهو وضع اليد عىل اخلارصة.

 .4كف الشعر أو الثوب وتشمري الكم عن الذراعي ،و التلثم وتغطية الوجه إل حلاجة.
 .5تشبيك األصابع أو فرقعتها.

 .6العبث باللحية أو الثياب أو النظر إىل زخرفة وكل مايشغل عن الصالة.

 .7قراءة القرآن يف الركوع أو السجود.

 .8الصالة مع مدافعة األخبثي ومها البول والغائط.

 .9افتاش الذراعي ،واللوس عىل العقبي (اإلقعاء) عدا بي السجدتي فيجوز.

 .10تغميض العيني لغري الرضورة.

 .11إسبال الرجل ثوبه وهذا منهي عنه عموم ًا ويتأكد النهي يف الصالة.
 .12ختصيص مكان يف املسجد للصالة فيه لغري حاجة .
 .13الصالة بحرضة طعام يشتهيه.

 .14أكل الثوم والبصل والكراث وما له روائح مزعجة قبل الذهاب إىل املسجد.

 .15إرساع اخلطى إىل املسجد عند سامع إقامة الصالة .

 .16عدم تسوية الصفوف .

 .17ترك شء من سنن الصالة الفعلية والقولية.

 .18رسعة اخلروج من املسجد بعد تسليم اإلمام واملرور بي يدي املصلي.

 .19البدء بصالة النافلة بعد الفريضة مباشة وعدم الفصل بينهام .

 .20إرساع املأموم بقول آمي بعد إنتهاء اإلمام من الفاحتة مباشة .

 .22رفع املصلي وجوههم وباطن أكف أيدهيم إىل السامء .

 .23مسابقة اإلمام .
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 27مبطات الصاة

 .1ما أبطل الطهارة من حدث أكب أو أصغر.
 .2كشف العورة متعمد ًا.
 .3استدبار القبلة.

 .4اتصال النجاسة.

 .5العمل الكثري عادة.

 .6الستناد قوي ًا بغري عذر بحائط أو غريه.

 .7رجوعه عامل ًا ذاكر ًا للتشهد األول بعد الرشوع يف القراءة أو العتدال واقف ًا.
 .8ترك ركن من أركان الصالة.

 .9ترك واجب من الواجبات عمد ًا.

 .10تعمد زيادة ركن فعيل.

 .11تعمد تقديم بعض األركان عىل بعض.

 .12فسخ النية أو العزم عليها وإن ل يفسخ أو التدد.
 .13الكالم يف الصالة.

 .14النحنحة باإلجابة.

 .15النحيب لغري خشية من اهلل.

 .16الضحك بصفة القهقهة .
 .17شكه هل نوى أم ل .
 .18األكل والرشب.
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 28من األسباب المعينة على الخشوع في الصاة

 .1الستعداد للصالة والتهيؤ هلا واحلضور مبكر ًا.
 .2الدعاء بي األذان واإلقامة.

 .3قراءة ورد من القرآن الكريم قبل الصالة.

 .4ذكر املوت يف الصالة وأن البقاء هلل وحده.
 .5تقطيع القراءة آية آية فهو أدعى للفهم.
 .6أن يعلم أن اهلل جييبه يف صالته.

 .7الصالة إىل ستة.

 .8املحافظة عىل مواضع النظر يف الصالة.

 .9التنويع يف السور واآليات واألذكار واألدعية.
 .10الستعاذة باهلل من الشيطان ودفع وسوسته.
 .11التأمل يف حال السلف يف صالهتم.

 .12العلم بأن للخشوع مزايا (وهي كفارة ملا قبلها من الذنوب ما ل تؤت كبرية).
 .13احلرص عىل الدعاء يف السجود .

 .14الطمأنينة يف صالته من التكبري إىل التسليم.

 .15إزالة ما يشغله يف الصالة من نقوشات وغريها.
 .16أن ل يصيل وبحرضته طعام يشتهيه .

 .17استشعار عظمة الوقوف بي يديه وهو اهلل عز وجل .

 .18تصور أن الكعبة أمامك ،وأن النة عن يمينك ،وأن النار عن شاملك ،وأن ملك
املوت من خلف ظهرك ،وأن الصاط حتتك ،فقد تكون آخر صالة تصليها.
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1

إن  ﻳﺼﻞ إ ²ﻣﻮﺿﻌﻪ 
اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻮد إ ²اﻟﺮﻛﻦ اﳌوك
ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺑﻪ وﲟﺎ ﺑﻌﺪه ﺛﻢ
ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم .

إن ﻛﺎن ﺗﻜﺒ©ة ا¨ﺣﺮام
ﻓﻼ ﺻﻼة ﻟﻪ وإذا ﻛﺎن
ﻏ© ﺗﻜﺒ©ة ا¨ﺣﺮام .

أ .ﻧﻘﺺ ارﻛﺎن

إن ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻛﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ
أو ﺛﻼث ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻤﻞ ﺻﻼﺗﻪ وﻳﺴﻠﻢ
ﺛﻢ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم .

 اﻟﺼﻼة

اﻟﺸﻚ

3

أن ﻳﺟﺢ ﻋﻨﺪه أﺣﺪ اﻻﻣﺮﻳﻦ
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪه ﻓﻴﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺗﻪ وﻳﺴﻠﻢ ﺛﻢ ﻳﺴﺠﺪ
ﻟﻠﺴﻬﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم .

وإن ذﻛﺮه ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ¹ﻠﻪ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إ ²اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺬي
ﻳﻠﻴﻪ رﺟﻊ ﻓﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻳﻜﻤﻞ
ﺻﻼﺗﻪ وﻳﺴﻠﻢ ﺛﻢ ﻳﺴﺠﺪ
ﻟﻠﺴﻬﻮ وﻳﺴﻠﻢ .

إن ﺗﺮك اﳌﺼﻠﻲ واﺟﺒﺎ
ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﺼﻼة ﻧﺎﺳﻴ®

إن ذﻛﺮه ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻪ إ²
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﺳﻘﻂ ﻓﻼ
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ وﻳﻜﻤﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﺛﻢ
ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم

أن ﻻ ﻳﺟﺢ ﻋﻨﺪه أﺣﺪ ا¥ﻣﺮﻳﻦ
ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ وﻫﻮ ا¦ﻗﻞ
ﻓﻴﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺗﻪ وﻳﺴﺠﺪ
ﻟﻠﺴﻬﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم .

وﻫﻮ اﻟدد ﺑﲔ أﻳﻬﻤﺎ اﻟﺬي وﻗﻊ وﻻ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﺸﻚ  اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ .

ب .ﻧﻘﺺ اﻟﻮاﺟﺒﺎت

إن ذﻛﺮه ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻔﺎرق ¹ﻠﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻼة أﺗﻰ ﺑﻪ وﻻ
ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ .

 اﻟﺼﻼة

اﻟﻨﻘﺺ

2

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﺠﺪﺗﻴﻦ ﻳﺴﺠﺪﻫﺎ
اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻟﺠﺒﺮ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻬﻮ
وأﺳﺒﺎﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ :

ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ

وإن ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ
ﻃﻮﻳﻞ أﻋﺎد اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .

إذا ﺳﻠﻢ اﳌﺼﻠﻲ ﻗﺒﻞ
ﲤﺎم ﺻﻼﺗﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ .

ﻓﺈن وﺻﻞ إ ²ﻣﻮﺿﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﻴﺖ اﻟﺮﻛﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻜﻤﻞ
وﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم
.

وإن ذﻛﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ
وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ و اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻬﺎ
وﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم .

و ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺳﺠﻮد اﻟﺴﻬﻮ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ .

 اﻟﺼﻼة

اﻟﺰﻳﺎدة
إذا زاد اﳌﺼﻠﻲ  ﺻﻼﺗﻪ
ﻗﻴﺎﻣﺎ أو ﻗﻌﻮدا أو رﻛﻮﻋﺎ أو
ﺳﺠﻮدا ﻧﺎﺳﻴﺎ .

 29سجود السهو
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إﺻﺪارات ﻓﺮع اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ وﺳﻠﻮى

م
1

ﻓﺘــﺎوى ﻧــﻮر ﻋـﻠﻰ اﻟ ــﺪرب

اﺑﻦ ﻋﺜﻴـﻤﲔ

mp3

2

اﳊ ــﺞ ﺧـﻄ ــﻮة ﺑﺨﻄ ــﻮة

اﺑﻦ ﻋﺜﻴـﻤـﲔ

mp3

3

اﻟﺸﺮح اﳌﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﳌﺴﺘﻘﻨﻊ

اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ

mp3

4

ﺷــﺮح رﻳ ــﺎض اﻟﺼـ ــﺎﳊﲔ

اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ

mp3

5

ﺗ ـﻔ ــﺴﻴ ــﺮ ﺟـ ــﺰء ﻋ ـ ــﻢ

اﺑﻦ ﻋﺜــﻴﻤــﲔ

mp3

6

ﻓﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوى ﻧﺴـ ـ ــﺎﺋﻴ ـ ـ ــﺔ

اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ

mp3

7

ﺣﺼ ـ ـ ـ ــﻦ اﳌﺴﻠـ ــﻢ

ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ )إﻟﻘـ ــﺎء ﺣﻤ ــﺪ اﻟــﺪرﻳـﻬ ــﻢ( mp3

8

أﺟﻤــﻞ اﳌﻮاﻋـ ــﻆ

ﻧـ ــﻮاف اﻟﺴـ ــﺎﻟﻢ

mp3

9

ﻛﻨ ـ ــﻮز اﻟﺴـ ـ ـﻴــﺮة

ﻋﺜـﻤـ ــﺎن اﳋﻤـﻴــﺲ

mp3

 10ﻗﺼﺺ اﻷﻧ ــﺒﻴﺎء
 11ﺳﻴﺮ اﻟﺼﺎﳊ ــﲔ
 12ﻣﻮاﻋﻆ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻋﺜـﻤـ ــﺎن اﳋﻤـﻴــﺲ
ﻋﺜـﻤـ ــﺎن اﳋﻤـﻴــﺲ
ﻋﺜـﻤـ ــﺎن اﳋﻤـﻴــﺲ

mp3
mp3
mp3

 13اﻟﻘ ـ ــﺮآن ﺻﻔﺤـﺔ ﺻﻔﺤﺔ

ﻋﻠﻲ اﳊﺬﻳﻔﻲ

mp3

 14ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ

 16اﻟﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪي
اﳌﻌﻴﻘـﻠﻲ  -اﻟﺴــﺪﻳﺲ  -اﻟﻐﺎﻣﺪي  -ﻓﺎرس
ﻋﺒﺎد  -أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ  -ﻣﺤﻤﺪ أﻳﻮب
راﺟﻌﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ

mp3

ﻣﻄﻮﻳﺔ

 17ﺣﺼﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻊ اﻷذﻛﺎر

راﺟﻌﻬﺎ ﻧﺎﻇﻢ اﳌﺴﺒﺎح  -ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ

ﻣﻄﻮﻳﺔ

 18اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ

راﺟﻌﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺪي  -ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ ﻣﻄﻮﻳﺔ

 19ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ

راﺟﻌﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺪي  -ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ ﻣﻄﻮﻳﺔ

 20اﻟﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪ وﺗﻨﺒﻴﻬﺎت

راﺟﻌﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺪي  -ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ ﻣﻄﻮﻳﺔ

 15ﺧﺘﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ

mp3

 21أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻢ

راﺟﻌﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان  -ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺎﻛﺮ اﳉﻨﻴﺪي

 22ﻣﻦ ﻛﻨﻮز اﳉﻨﺔ

راﺟﻌﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ

ﻣﻄﻮﻳﺔ

 23ﻓﻀﺎﺋــﻞ وأﻋﻤــﺎل

راﺟﻌﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ

ﻣﻄﻮﻳﺔ

 24ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺔ

راﺟﻌﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ

ﻣﻄﻮﻳﺔ

 25أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻴﺎم

راﺟﻌﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ

ﻣﻄﻮﻳﺔ

 26أﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة

راﺟﻌﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﻤﻴﺲ

ﻣﻄﻮﻳﺔ

27
20

اﻟﻨﻮع

ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ اﻟﺪﻋﻮﻳﻪ ﻣﺸﺮوع ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ واﻧﺴﺘﻐﺮام واﻟﻴﻮﺗﻴﻮب واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ @kibaar_al_ulama
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