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مقدمة



ــن  ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل حنم إن احلم

رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعمانلــا، مــن يهــده اهلل فــا مضــل هل، 

ومــن يضلــل فــا هــادي هل. وأشــهد أن ال هلإ إال اهلل وحــده ال رشيــك 

هل وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوهل.

أما بعد...

ــايق  ــا ب ــًة ال تصــل إيله ــًة عظيم ــإن للصــاة يف االســام مزنل ف

العبــادات الــي فرضهــا اهلل تعــاىل؛ فالصــاة عمــود ادليــن وأول مــا 

ــد  ــام بع ــأيت يف أراكن اإلس ــة، وت ــوم القيام ــُد ي ــه العب ــب علي ُياس

ــد  ــاىل، وق ــاد هلل تع ــًا ىلع االنقي ــاهداً وديل ــون ش ــهادتني تلك الش
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ــرج  ــني ع ــارشًة ح ــه مب ــوهلملسو هيلع هللا ىلص بكام ــاىل ىلع رس ــا اهلل تع فرضه

بــه إىل الســماء لرييــه مــن آياتــه الكــرى، ولــم يــزنل بفرضهــا ملــٌك 

األرض. إىل 

وهلــذا فقــد اهتــم العلمــاء بشــأنها اهتمامــاً فــاق بــايق العبــادات 

املفروضــة فبيّنــوا فضلهــا ومزنتلهــا، وأنواعهــا وأقســامها، ورشوطهــا 

وأراكنهــا وواجباتهــا وصفتهــا، إىل غــري ذلــك مــن أحاكمهــا.

ــة  ــا ىلع الصف ــّيملسو هيلع هللا ىلص بأدائه ــا انل ــاً أمرن ــاة أيض ــة الص وألهمي

ــي«))). ــوين أص ــا رأيتم ــوا كم ــال: »صل ــا؛ فق ــا إياه ــي علّمن ال

وملــا اكن الوضــوء رشطــاً مطلوبــاً للصــاة، وبــنّي نلــا انلــّيملسو هيلع هللا ىلص 

فضلــه فقــال: »مــن توضــأ حنــو وضــويئ هــذا ثــم صــى ركعتــن ال ُيــّدث 

فيهمــا نفســه ُغفــر هل مــا تقــدم مــن ذنبــه«)))؛ فقــد خّصــه العلمــاء مــن 

ــه،  ــه، وفروض ــٍح ألحاكم ــاٍن، وتوضي ــادة بي ــاة بزي ــني رشوط الص ب

وواجباتــه، وســننه، ومبطاتــه، وغــري ذلــك.

)))- رواه ابلخاري )631).
)))- رواه ابلخاري )159) ومسلم )226) والنسايئ )68).
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وبنــاًء ىلع هذيــن احلديثــني مجعــُت هــذه الرســالة املختــرة يف 

صفــة وضــوء وصــاة انلــّيملسو هيلع هللا ىلص كمــا وردت يف األحاديــث الصحيحــة. 

ــادٍة إىل منتهاهــا، وقدمــُت شــيئاً مــن  ــدء لك عب ــا مــن ب ــد رتبتُه وق

ــم ذكــرُت  ــان نواقضــه ث ــه ببي ــم عّقبت ــه ث ــم صفت ــل الوضــوء ث فضائ

ابلــدَع واألخطــاَء فيــه. وكذلــك فعلــُت يف الصــاة، فذكــرُت فضلهــا 

ــا.  ــع فيه ــي تق ــدِع ال ــاِء وابل ــن األخط ــيئاً م ــم ش ــا ث ــم صفته ث

ــن  ــُت ع ــه، وأعرض ــج إيل ــا احتي ــائل إال م ــِة املس ــر أدل ــُت ذك وجتنب

ــرق  ــم أتط ــيطٍة، ول ــاراٍت بس ــن إش ــاِف إال م ــائل اخل ــط مس بس

لوضــوِء وصــاِة أهــِل األعــذاِر مــن مــرىض واعجزيــَن وغريهــم، وقــد 

ــهلًة  ــون س ــاكن تلك ــدر اإلم ــار ق ــالة االختص ــذه الرس ــت يف ه راعي

ــلمني. ــة املس ــاوِل اعم ــرًة يف متن ــرًة وخمت ومي

واهلل تعــاىل أســأل أن جيعــل مجــي هلــذه الرســالة ممــا يُبتــَى بــه 

وجُهــه الكريــم، وأن ينفعــي وإخــواين املســلمني وأخــوايت املســلمات 

ــذه  ــّدم ه ــن ق ــلمني، ومل ــع املس ــوادلّي وجلمي ــر يل ول ــا، وأن يغف به

الرســالة وراجعهــا وقرأهــا وطبعهــا ونرشهــا وعمــل بمــا صــّح فيهــا، 
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ــا حممــٍد وىلع آهل  واحلمــد هلل رب العاملــني، وصــى اهلل وســلم ىلع نبين

ــن. ــوم ادلي ــه أمجعــني، ومــن تبعهــم بإحســاٍن إىل ي وصحب
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فضل الوضوء)))

)- عن عثمان بن عفان  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــاه مــن جســِده. حــى  »مــن توضــأ فأحســن الوضــوَء خرجــت خطاي

ــارِه«))). ــت أظف ــن حت ــرَج م خت

)- وعنه  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــُه  ــت صالتُ ــِه. واكن ــن ذنب ــدَم م ــا تق ــر هلُ م ــذا ُغف  هك
َ
ــأ ــن توض »م

ــًة«))). ــجِد نافل ــيُه إىل املس ومش

ــبغ  ــوء...«، »فأس ــن الوض ــأ فأحس ــن توض ــوهل–  -: »م ــث ق ــب األحادي ــظ يف اغل ))) - ياح
الوضــوء...«، »فُيحســُن وضــوَءهُ...«، »مــن توضــأ هكــذا...«، »حنــو وضــويئ هــذا...«؛ ممــا يــدل ىلع 
أن الفضــل واألجــر املذكــور يف هــذه األحاديــث مقيــد بصفــة الوضــوء اتلــام الــوارد عنــه ملسو هيلع هللا ىلص. 
ومــن هنــا يتبــني أهميــة تعلــم هــذه الصفــة وإتقانهــا وتعليمهــا للمســلمني، وأّمــا جمــرد الوضوء 

دون إحســاٍن وإســباٍغ وإتمــاٍم فقــد يُــؤدى بــه الفــرُض، وال يُــدرك بــه الفضــُل.
))) - رواه مسلم )245).

))) - رواه مسلم )229) وابن ماجه )231).
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)- وعنه  قال: إين سِمعُت رسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل:

 رجــٌل مســلٌم فُيْحِســُن الُوضــوَء، فيصــي صــالةً، إال غفــر 
ُ
»ال يتوضــأ

ــُن  ــٍة: »فُيْحِس ــا«))). ويف رواي ــي تَلِيه ــالةِ ال ــَن الص ــه وب ــا بيَن اهلُل هل م

ــة....«. ــي املكتوب ــّم يُص ــوَءه، ث ُوض

4- وعنه  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــالةِ الَمكتوبــِة  ــالةِ فأســبَغ الوضــوَء ثــمَّ مــى إىل الصَّ  للصَّ
َ
ــأ »مــن توضَّ

ُ ذنوَبــُه«))).
َ

هــا مــَع انلَّــاِس أو مــَع اجلماعــِة أو يف املســجِد غفــَر اهلُل هل
ّ
فصال

5- عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــوا أعطــاهُ 
َّ
 فأحَســَن وضــوَءهُ ثــمَّ راَح فوجــَد انلَّــاَس قــد صل

َ
ــأ »مــن توضَّ

هــا وحرَضهــا ال ينقــُص ذلـِـَك مــن 
ّ
اهلُل - جــلَّ وعــزَّ - مثــَل أجــِر مــن صال

أجرِهــم شــيًئا«))).

))) - رواه مسلم )227).
))) - رواه مسلم )232) والنسايئ )855)

))) - رواه أبو داود )564) وصححه األبلاين.



11

6- وعنه  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــه، خــرج مــن  »إذا توضــأ العبــُد املســلُم - أو املؤمــُن - فغســل وجَه

وجِهــه لُك خطيئــٍة نظــر إيلهــا بعينيــه مــع املــاءِ، أو مــع آخــِر قطــِر املــاءِ، 

ــع  ــداهُ م ــتها ي ــٍة اكن بطش ــه لُك خطيئ ــن يدي ــرج م ــه خ ــل يدي ــإذا غس ف

ــٍة  ــت لكُّ خطيئ ــه خرج ــل رجلي ــإذا غس ــاءِ، ف ــِر امل ــِر قط ــع آخ ــاءِ، أو م امل

ــا  ــرَج نقًي ــى خي ــاءِ، ح ــِر امل ــِر قط ــع آخ ــاءِ، أو م ــع امل ــالهُ م ــتها رج مش

ــوِب«))). ــن اذلن م

7- عن عقبة بن اعمر  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــا  ــُل علْيِهم ــِن يُقب ــىَّ َركعت ــمَّ ص ــوَء، ث ــَن الوض  فأحس
َ
ــأ ــن توضَّ »َم

ــُة«))). ُ اجلنَّ
َ

ــت هل ــِه وجَب ــِه ووْجِه بقلبِ

))) - رواه مسلم )244) والرتمذي )2).
))) - رواه النسايئ )151) وصححه األبلاين.
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صفة وضوء النبّي ملسو هيلع هللا ىلص

)- ينوي املسلم الوضوء بقلبه من غري تلفٍظ باللسان.

وانليــة رشط يف الوضــوء؛ ألن الوضــوء عبــادة، والعبــادة البــد هلــا 

مــن نيــٍة تســبقها وتعّينهــا؛ لقــوهل : »إنمــا األعمــال بانليــة« ))).

)- ثــم يســي اهلل تعــاىل قائــا بلســانه: »بســم اهلل«))) فقــط؛ مــن 

غــري زيــادة »الرمحــن الرحيــم«.

)- ثم يغسل كفيه ثاث مرات)))،، وخيلل ما بني أصابعهما)4).

وََحدُّ الكّف: من أطراف األصابع إىل مفصل الرسغ.

))) - رواه ابلخاري )1) ومسلم )1907).
))) - رواه الرتمذي )25) والنسايئ )78) وابن ماجه )326) وصححه األبلاين.

))) - رواه ابلخاري )164)،)186) ومسلم )226)،)235).
 (367( ماجــه  وابــن   (114( والنســايئ   (788( والرتمــذي   (142( داود  أبــو  رواه   -  (4(

األبلــاين. وصححــه 
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بكفــه  واحــدة  بغرفــة  ويستنشــق  يتمضمــض  ثــم   -4

ــرات  ــاث م ــك ث ــل ذل ــرى)))؛ ويفع ــه الي ــتنرث بكف ــى، ويس ايلم

غرفــات))). بثــاث 

واملضمضــة يه: »غســل الفــم بإدخــال املــاء وحتريكــه فيــه«. 

واالستنشــاق هــو: »إدخــال املــاء إىل األنــف وجذبــه بانلفــس إىل أقصــاه«. 

ــاقه«. ــد استنش ــف بع ــن األن ــاء م ــراج امل ــو: »إخ ــتنثار ه واالس

5- ثم يغسل وجهه اكمًا ثاث مرات)))،، وخيلل حليته)4).

وََحــدُّ الوجــه: مــا بــني منبــت الشــعر املعتــاد إىل منتــى 

ــه  ــل في ــاً، ويدخ ــني عرض ــحمي األذن ــني ش ــا ب ــواًل، وم ــن ط اذلق

واللحيــان. الصــداغن 

))) - رواه ادلاريم )178/1)، وصحح إسناده األبلاين يف مشاكة املصابيح )129/1).
))) - رواه ابلخاري )186) مسلم )235).

))) - رواه ابلخاري )164)،)186) ومسلم )226)،)235).
)4) - رواه الرتمذي )31) وابن ماجه )349) وصححه األبلاين.
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ــم  ــرات، ث ــاث م ــق ث ــع املرف ــى م ــده ايلم ــل ي ــم يغس 6- ث

اليــرى مثــل ذلــك))).. وخيلــل مــا بــني أصابعهمــا))).

ــب  ــد))). وجي ــاعد والعض ــني الس ــل اذلي ب ــو املفص ــق ه واملرف

أن يكــون الغســل شــاما جلميــع اذلراع مــن أطــراف األصابــع إىل 

املرفــق؛ وال يكــي غســل الســاعد اذلي هــو مــا بــني الرســغ واملرفق.

7- ثم يمسح رأسه)4) اكمًا مع أذنيه)5) مسحة واحدة فقط.

ــدم  ــن مق ــا م ــم يمّرهم ــاء ث ــه بامل ــَل يدي ــح: أن يب ــة املس وصف

الــرأس إىل قفــاه ثــم يعــود إىل مقدم الــرأس)6)، ثم يمســح أذنيــه بنفس 

املــاء اذلي مســح بــه رأســه، فيدخــل ســباحتيه)7) يف صمــايخ أذنيــه 

))) - رواه ابلخاري )164)،)186) ومسلم )226)،)235)،)246).
 (367( ماجــه  وابــن   (114( والنســايئ   (788( والرتمــذي   (142( داود  أبــو  رواه   -  (((

األبلــاين. وصححــه 
))) - ويسميه اعمة انلاس بـ«الكوع«، وهذا خطأ.

)4) - رواه ابلخاري )164)،)186) ومسلم )226)،)235)،)246).
)5) - رواه أبو داود )134) والرتمذي )37) وابن ماجه )362) وصححه األبلاين.

)6) - رواه ابلخاري )185) ومسلم )235).
)7) - »الســباحة« يه األصبــع اذلي يــي اإلبهــام؛ وتســى بـ«الســّبابة« أيضــاً، لكــن تســميتها 

بالســّباحة أوىل.
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ويمســح بإبهاميــه ظاهرهمــا))). ويتعاهــد املنطقــة الظاهــرة الــي بــني 

األذنــني وشــعر الــرأس؛ فــي مــن جممــل الــرأس الواجــب مســحه.

8- ثــم يغســل رجلــه ايلمــى مــع الكعبــني ثــاث مــرات، ثــم 

يغســل اليــرى مثــل ذلــك))).

ويدلك وخيلل ما بني أصابعهما))).

ويتعاهد العقب بغسله)4)؛

والعقب: هو مؤخر القدم اذلي يي الكعبني.

9- ثــم يدعــو بــادلاعء املســتحب بعــد الوضــوء؛ فيقــول: »أشــهد 

أْن ال هلإ إال اهلل وَْحــَدهُ ال رشيــَك هل، وأشــهد أنَّ حممــًدا عبده ورســوهل، امهلل 

))) - رواه أبو داود )135) وابن ماجه )358) وحسنه األبلاين.
))) - رواه ابلخاري )164)،)186) ومسلم )226)،)235)،)246).

))) - رواه أبو داود )148) والرتمذي )40) وابن ماجه )365) وصححه األبلاين.
)4) - رواه ابلخاري )60) ومسلم )241).
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ريــن«)))؛ أو يقــول: »ُســْبَحانََك  ــِي مــن اتلوَّابــن، واجعلــي مــن املتطهِّ
ْ
اجعل

ــَك«))).
َ

تـُـوُب إيل
َ
ْســَتْغِفُرَك وَأ

َ
نـْـَت، أ

َ
 أ

ّ
َ إال

َ
اللُهــمَّ َوِبَْمــِدَك، أشــهد أن ال إهل

ــن«.  ــن املتطهري ــي م ــن واجعل ــن اتلواب ــي م ــوهل »امهلل اجعل ــلم )234) دون ق ))) - رواه مس
ــاين. ــه األبل ــذي )55) وصحح ــه الرتم ورواه بتمام

))) - صححه األبلاين يف صحيح اجلامع )6170).
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نواقض الوضوء

ــل  ــا: الُقبُ ــبيان هم ــبيلني))). والس ــن الس ــرج م ــا خي )- لك م

ــا))) أم  ــاً))) أم َمِنيًّ ــاً أم ري ــواًل أم اغئط ــارج ب ــواء أكان اخل ــر. س وادُلبُ

َمْذيــاً أم وَْديــاً أم دوداً أم قيحــاً أم دمــاً أم حصــاًة أم غــري ذلــك. وســواء 

ــاً. ــرياً؛ ســائًا أو صلب ــًا أو كث ــاداً؛ قلي ــادراً أو معت اكن اخلــارج ن

)- انلــوم العميــق)4)؛ ألنــه مظنــة وقــوع احلــدث وخــروج يشٍء 

ــه  ــه وتمكن ــع إحساس ــري م ــاء اليس ــا اإلغف ــدري. أم ــو ال ي ــه وه من

ــه ليــس بناقــض)5). مــن نفســه فإن

))) - انظر ابلخاري )132))135) ومسلم )303) والرتمذي )96) وابن ماجه )392).
ــو  ــن ل ــوء؛ لك ــض الوض ــه ال ينق ــح أن ــرأة فالصحي ــل امل ــن قب ــح م ــروج الري ــا خ ))) - أم

ــناً. ــاكن حس ــاف، ل ــن اخل ــاً م ــاً وخروج ــه؛ احتياط ــرأة من ــأت امل توض
))) - وال خيىف أن خروج املّي حدٌث أكر يوجب الغسل، وال يكي فيه جمرد الوضوء.

)4) - انظر أبو داود )203) والرتمذي )96) وابن ماجه )391))392).
)5) - انظر مسلم )376) وأبو داود )200).
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)- زوال العقــل بغــري انلــوم))). ســواء اكن زواهل باجلنــون أم 

ــواء اكن  ــر. وس ــبب آخ ــأي س ــكر أم ب ــادلواء أم بالس ــاء أم ب باإلغم

ــًا. ــرياً أم طوي ــت زواهل يس وق

ــأكل  ــوء ب ــض الوض ــل-)))؛ فينتق ــزور -أي اإلب ــم اجل 4- أكل حل

ــى والشــحم وغــري  ــة وال ــد والقلــب والرئ ــاء والكب الكــرش واألمع

ــك مــن أجــزاء اجلــزور. ذل

5- مس الفرج بشهوة وبدون حائل، قُبًا اكن أو ُدبراً.)))

6- الــردة عــن اإلســام – والعيــاذ بــاهلل -؛ ألنهــا حمبطــة لألعمال 

لكها، ومنهــا العبــادات والطــااعت والوضوء.

))) - انظر ابلخاري )687) ومسلم )418) والنسايئ )833).
))) - انظر مسلم )360) أبو داود )184) والرتمذي )81) وابن ماجه )406))407).

))) - انظــر أبــو داود )181) والرتمــذي )85) النســايئ )163))165) وابــن ماجــه )393))394) 
ومشــاكة املصابيــح )305) وصحيــح اجلامــع )362).
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البدع واألخطاء والمخالفات في الوضوء

االســتنجاء مــن الريــح واعتقــاد ابلعــض أن االســتنجاء منــُه ِمــن 	 

أفعــاِل الوضــوء.

ظّن ابلعض أنه جيب الوضوء للك صاة.	 

إدخال ايلدين يف إناء الوضوء قبل غسلهما خارجه.	 

اجلهر بانلية عند بدء الوضوء.	 

ترك التسمية قبل الوضوء.	 

ترك املضمضة واالستنشاق يف الوضوء.	 

ترك اجلمع بني املضمضة واالستنشاق بغرفة كف واحدة.	 
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املركبــة 	  األســنان  خلــع  بوجــوب  انلــاس  بعــض  اعتقــاد 

الوضــوء. عنــد 

عدم املبالغة يف االستنشاق.	 

بقاء بعض أجزاء من الوجه لم يمسها املاء، اكلصدغني واللحيني.	 

غسل داخل العينني باملاء.	 

ــر 	  ــف إىل آخ ــى الك ــو منت ــغ اذلي ه ــن الرس ــد م ــل ايل غس

ــط. ــق فق املرف

وجود ما يمنع وصول املاء اىل األعضاء الواجب غسلها.	 

عدم مسح الرأس بأكمله.	 

مسح الرأس ثاث مرات.	 

مسح العنق أو الرقبة يف الوضوء.	 

أخذ ماء جديد لألذنني غري ماء الرأس.	 
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مسح الرجلني وعدم غسلهما يف الوضوء.	 

ترك ختليل األصابع عند غسل ايلدين والرجلني.	 

عدم االهتمام بغسل العقب عند غسل الرجلني.	 

االعتقاد بأن املسح ىلع اخلفني خاص بفصل الشتاء.	 

ــاءه 	  ــوء أو أثن ــل الوض ــّي ملسو هيلع هللا ىلص قب ــن انل ــرد ع ــم ت ــزام أذاكر ل ال

ــده. أو بع

قراءة سورة القدر بعد الفراغ من الوضوء.	 

اإلرساف يف املاء أثناء الوضوء.	 

اعتقاد بعض انلاس أن الوضوء ال يتم إال إذا اكن ثاثاً ثاثاً.	 

ــن 	  ــرث م ــا أك ــوء أو بعضه ــاء الوض ــل أعض ــدد غس ــادة يف ع الزي

ــرات. ــاث م ث

ــاد بعــض انلــاس أن ملــس انلجاســة يوجــب إاعدة الوضــوء 	  اعتق

مــرة ثانيــة.
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القول للمتوضئ حني فراغه: »زمزم«.	 

اتلحرج من الكام حال الوضوء.	 

ت عورة طفلها.	  إاعدة املرأة وضوءها إذا مسَّ
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فضل الصالة والترهيب من إضاعتها

للصــاة يف اإلســام فضائــل عظيمــة وكثــرية، وردت يف نصــوص 

القــرآن الكريــم، ومنهــا:

)- ســماها اهلل تعــاىل إيمانــاً فقــال تعــاىل: ﴿ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾))).

)- جعلهــا اهلل تعــاىل ديلــًا وعامــًة ىلع األخــوة اإليمانيــة، فقال 

تعاىل: ﴿ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾))).

)- أمــر اهلل تعــاىل نبيــه حممــًدا ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعــه أن يأمــروا أهليهــم 

ــاىل: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ  ــال تع ــك، فق ــروا ىلع ذل ــاة ويص بالص

ۋ﴾))). ۋ  ۈٴۇ  ۆۆ ۈ  ۇ  ۇ  ڭڭ 

))) - سورة ابلقرة )143).
))) - سورة اتلوبة )11).
))) - سورة طه )132).
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ــاىل: ﴿ٺ ٿ  ــال تع ــا فق ــن به ــاىل ىلع اآلمري ــى اهلل تع 4- أث

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 

ڃ﴾))). ڄ  ڄ  ڄ 

 5- أخــر اهلل تعــاىل أنهــا مــن صفــات املفلحــني، فقــال تعــاىل:

 ﴿ٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾))).

ــال  ــر فق ــاء واملنك ــن الفحش ــى ع ــا تن ــاىل أنه ــني اهلل تع 6- ب

ى﴾))). ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ﴿ۅۅ  تعــاىل: 

7-ذم اهلل تعــاىل املضيعــني هلــا وتوعدهــم بالعــذاب، فقــال تعاىل: 

﴿ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ﴾)4).

ــاىل: ــال تع ــا فق ــل عنه ــني باتلاكس ــاىل املنافق ــف اهلل تع  8- وص

﴿ڇڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾)5).

))) - سورة مريم )55-54).
))) - سورة املؤمنون )2-1).

))) - سورة العنكبوت )45).
)4) - سورة مريم )59).

)5) - سورة النساء )142).
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ــان  ــاهدة يف بي ــرية ش ــة الكث ــث انلبوي ــاءت األحادي ــك ج وكذل

ــن ذاك: ــاة، وم ــل الص فض

ــن  ــاذ ب ــث مع ــا يف حدي ــام، كم ــود اإلس ــاة عم )- أن الص

جبــل  أن انلــّي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »رأس األمــر اإلســالم، وعمــوُده الصــالةُ، 

ــاُد«))). ــناِمه اجله وذروةُ س

)- والصــاة يه أول مــا ُياســب عليــه العبــد مــن عملــه يــوم 

القيامــة، كمــا روى أنــس بــن مالــك  عــن انلــّي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: 

»أول مــا ُياســب بــه العبــد يــوم القيامــة: الصــالة، فــإن صلحــت صلــح 
ســائُر عملــه، وإن فســدت فســد ســائُر عملــه«.)))

ــهادتني،  ــد الش ــا بع ــام وأهمه ــم أراكن اإلس ــاة أعظ )- والص

ــي  ــال: »بُ ــّي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــر ، أن انل ــن عم ــد اهلِل ب ــث عب ــي حدي ف

اإلســالم ىلع مخــس: شــهادة أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممــًدا رســول اهلل، وإقــام 

ــزاكة، وحــج ابليــت، وصــوم رمضــان«))). ــالة، وإيتــاء ال الصَّ

))) - رواه الرتمذي )2616) وصححه األبلاين.
))) - صححه األبلاين يف صحيح اجلامع )2573) ويف صحيح الرتغيب )376).

))) - رواه ابلخاري )8) ومسلم )16).
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ــه،  ــل وفات ــّي ملسو هيلع هللا ىلص قب ــا انل ــر وصاي ــن آخ ــاة م ــت الص 4- واكن

كمــا قال يلع بــن أيب طالــب : اكن آخــر كام انلــّي ملسو هيلع هللا ىلص: »الصالَة 

الصــالَة.. اتقــوا اهلل فيمــا ملكــْت أيمانُكــم«))).

5- والصــاة يه احلــد الفاصــل بــني إيمــان الرجــل وكفــره، فعــن 

ــن  ــِل وب ــن الرج ــال: »ب ــّي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــداهلل  أن انل ــن عب ــر ب جاب

ــرُك الصــالةِ«))). ــِر ت ــرِك والكف ال

الســيئات؛  6- كمــا أن الصــاة تغســل اخلطايــا وتكّفــر 

ــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثــل  ــال: ق ــن عبــداهلل  ق ــر ب حلديــث جاب

الصلــوات اخلمــس كمثــل نهــٍر غمــٍر ىلع بــاب أحدكــم يغتســل منــه لك 

ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ــرة  أن رس ــث أيب هري ــرات«)))؛ وحلدي ــس م ــوم مخ ي

ــان  ــان إىل رمض ــة، ورمض ــة إىل اجلمع ــس، واجلمع ــوات اخلم ــال: »الصل ق

ــر«)4). ــت الكبائ ــن، إذا اجتنب ــا بينه ــرات م مكف

))) - رواه أبــو داود )5156) وصححــه األبلــاين يف صحيــح اجلامــع )4616) ويف صحيــح األدب 
املفــرد )118).

))) - رواه مسلم )82).
))) - رواه مسلم )668).
)4) - رواه مسلم )233).
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ــا  ــر اهلُل به ــوب؛ ويغف ــن اذلن ــا م ــا قبله ــر م ــاة تكف 7- والص

اذلنــوب فيمــا بينهــا وبــني الصــاة الــي تليهــا أيضــا؛ كمــا يف حديث 

ــا  ــول: »م ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق ــمعت رس ــال: س ــان  ق ــن عف ــان ب عثم

مــن امــرئ مســلم حتــرضه صــالة مكتوبــة، فيحســن وضوءهــا، وخشــوعها، 

وركوعهــا إال اكنــت كفــارة ملــا قبلهــا مــن اذلنــوب، مــا لــم يــؤِت كبــرة، 

ــال: ســمعت رســول  ــه –ق ــه - رىض اهلل عن ــه«))). وعن
ّ
ــك ادلهــر لك وذل

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »ال يتوضــأ رجــل مســلم فيحســن الوضــوء، فيصــي صــالة 

إال غفــر اهلل هل مــا بينــه وبــن الصــالة الــي تليهــا«))).

ــات،  ــا ادلرج ــع به ــاىل يرف ــاة أن اهلل تع ــل الص ــن فض 8- وم

ويــط اخلطايــا؛ حلديــث ثوبــان  مــوىل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 

 َّ انلــّي ملسو هيلع هللا ىلص قــال هل: »عليــك بكــرة الســجود، فإنــك ال تســجد هلل

ــة«))). ــا خطيئ ــك به ــطَّ عن ــة، وح ــا درج ــك اهلل به ــجدةً إال رفع س

))) - رواه مسلم )228).

))) - رواه مسلم )227).
))) - رواه مسلم )488).
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برفقــة  اجلنــة  دخــول  أســباب  أعظــم  مــن  والصــاة   -9

ــع  ــت م ــت أبي ــال: كن ــلي  ق ــة األس ــث ربيع ــّي ملسو هيلع هللا ىلص؛ حلدي انل

ــْل« فقلــت:  ــه، فقــال يل: »َس ــه وحاجت ــه بوَضوئ رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأتيت

ــو ذاك،  ــت: ه ــك؟« قل ــال: »أو غــر ذل ــة، ق ــك يف اجلن ــألك مرافقت أس

ــجود«))). ــرة الس ــك بك ــي ىلع نفس ــال: »فأع ق

وممــا يــدل ىلع عظم شــأنها أن اهلل لــم يفرضها يف األرض بواســطة 

جريــل ، وإنمــا فرضهــا بــدون واســطة يللــة ُعــرج بانلــّي ملسو هيلع هللا ىلص 

فــوق ســبع ســماوات))).

))) - رواه مسلم )489).
))) - رواه ابلخاري )349) ومسلم )173).
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صـفـة صـالة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص

ــني . ) ــٌم ب ــه قائ ــتحرض أن ــاة أن يس ــام للص ــي إذا ق ــي للمص ينب

ــه؛ وأنــه يف صاتــه  ــَل وجه ــاىل قِبَ ــدي اهلل ؛ وأّن اهلل تع ي

ــة  إنمــا ينــايج اهلل تعــاىل. وليســتحرض أّن اهلل تعــاىل يعلــم خائن

األعــني ومــا ختــي الصــدور، ويعلــم مــا جيــول يف صــدره وقلبــه. 

ــُه يف صاتــه، ويتجــه بــه إىل اهلل تعــاىل كمــا  وبهــذا ينشــغل قلبُ
ــاة.))) ــمه يف الص ــغٌل جبس ــو منش ه

جيــب ىلع املصــي أن يصــي قائمــاً يف صــاة الفريضــة إن لم يكن . )

هل عــذٌر يمنعــه مــن القيــام. وجيــوز هل أن يصــي انلافلة قاعــداً مع 
قدرتــه ىلع القيــام؛ وهل بذلــك نصــف أجــر مــن صاها قائمــاً.)))

ــن  ــايئ )723) واب ــو داود )485) والنس ــلم )547) وأب ــاري )406))531) ومس ــر ابلخ ))) - انظ
ــه )624). ماج

))) - انظــر ابلخــاري )1115))1117) وأبــو داود )952) والرتمــذي )371))372) والنســايئ )1659) 
ــه )1016))1023). وابن ماج
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ىلع املصــي أن يســتقبل الكعبــة إن اكن يراهــا، أو يتجــه إىل جهتها . )
ــا.))) ــم يكن يراه إن ل

ــن . 4 ــم يك ــا ل ــاة – م ــال الص ــه ح ــرتًة أمام ــذ س ــه أن يتخ وعلي

ــدار  ــرتته مق ــني س ــه وب ــع قيام ــني موض ــون ب ــاً -، ويك مأموم

ثاثــة أذرع، وبــني موضــع ســجوده والســرتة ممــر شــاة. وال يــدع 
ــني الســرتة.))) ــه وب ــر بين أحــداً يم

وال بــد للمصــي مــن اســتحضار انليــة للصــاة الــي قــام إيلهــا؛ . 5

فيعينهــا بقلبــه كونهــا فرضــاً أو نافلــة، وكونهــا ظهــراً أو عــراً 
ــك.))) ــًا. وال يتلفــظ بلســانه بــيٍء مــن ذل مث

ثــم يســتفتح صاتــه مكــراً فيقــول »اهلل أكــر«؛ وال يرفــع صوتــه . 6

ــه أو  ــذو منكبي ــه ح ــع يدي ــاً. ويرف ــون إمام ــك إال أن يك بذل

))) - انظــر ابلخــاري )6251) ومســلم )397) والرتمــذي )342) والنســايئ )1312))2242) وابــن 
ماجــه )833))876).

ــايئ  ــو داود )698))2024) والنس ــلم )506))508) وأب ــاري )496))506) ومس ــر ابلخ ))) - انظ
ــه )788))789). ــن ماج )747))748) واب

))) - انظــر ابلخــاري )1) ومســلم )1907) وأبــو داود )2201) والرتمــذي )1647) والنســايئ )75) 
وابــن ماجــه )3424).
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حــذو أذنيــه دون أن يمســهما. ويتجــه بباطــن كفيــه إىل القبلــة؛ 

ويمــد أصابــع كفيــه وال يضمهمــا شــديداً وال يفرجهمــا شــديداً. 

ويكــون رفــع ايلديــن موافقــاً لقــوهل »اهلل أكــر« أو قبلــه أو بعده. 
وليــس للمأمــوم أن يكــر إال عقــب تكبــري إمامــه.)))

ثــم يضــع يــده ايلمــى ىلع ظهر كفــه اليــرى والرســغ والســاعد؛ . 7

أو يقبــض بكفــه ايلمــى ىلع اليــرى؛ أو يضــع كفــه ايلمــى ىلع 

ســاعده األيــر. ويضعهمــا ىلع صــدره فقــط، فــا يضعهمــا ىلع 
رستــه وال أســفل منهــا، وال ىلع خارصتــه، وال يرفعهمــا إىل حنــره.)))

ــه؛ . 8 ــوال صات ــجوده ط ــع س ــره إىل موض ــريم بب ــه أن ي وعلي

إال حــال التشــهد فينظــر إىل أصبعــه الســباحة. وال يلتفــت 

ــه رفــع بــره إىل الســماء  ــاً وال شــمااًل. ويــرم علي ببــره يمين
ــاة.))) ــاء الص أثن

))) - انظــر ابلخــاري )735))736) ومســلم )391))498) وأبــو داود )61))729) والرتمــذي )3)
)304) والنســايئ )879))1056) وابــن ماجــه )224))709))713).

))) - انظر مسلم )401) وأبو داود )727))759) والنسايئ )888))890) وابن ماجه )668).
ــذي  ــو داود )910))2030) والرتم ــلم )428))556) وأب ــاري )750))3291) ومس ــر ابلخ ))) - انظ

ــه )2875). ــن ماج ــايئ )1195))1275) واب )590) والنس
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ثــم يســتفتح صاتــه بأحــد أدعيــة االســتفتاح؛ مثــل: »ســبحانَك . 9

ك، وال هلإَ غــْرُك«؛ أو:  ــِدك، وتبــارَك اْســُمك، وتعــاىل َجــدُّ اللُهــمَّ َوِبَْم

»اهلُل أكــُر كبــراً، واحلمــُد هللِ كثــراً، وســبحاَن اهللِ بكــرةً وأصيــالً«؛ 

ــذه  ــني ه ــّوع ب ــنة؛ واألوىل أن ين ــه الس ــا وردت في ــا مم أو غريه

األدعيــة مــن صــاٍة ألخــرى؛ يلكــون حــارَض القلــِب، ويلوافــق 
ــا.))) ــنة يف لك وجوهه الس

ــاهللِ . 0) ــوُذ ب ــول: »أع ــيطان فيق ــن الش ــاىل م ــاهلل تع ــتعيذ ب ــم يس ث

ــوُذ  ــر ىلع: »أع و يقت
ْ
ــِم«، أ ــيطاِن الرجي ــَن الش ــِم م ــميِع الَعلي الّس

بــاهللِ مــَن الشــيطاِن الرجيــِم«. ثــم يقــول: »بســِم اهللِ الرمحــِن الرحيــم«. 
ــة.))) ــاة جهري ــت الص ــى إن اكن ــملة، ح ــتعاذة والبس ــرّ باالس وي

ــاة . )) ــح ص ــٌن ال تص ــة؛ ويه رك ــورة الفاحت ــراءة س ــدأ يف ق ــم يب ث

ــاة  ــاً يف الص ــة؛ وإن اكن مأموم ــا يف لك ركع ــلم إال بقراءته املس

ــايئ )885))899)  ــذي )243))3592) والنس ــو داود )776) والرتم ــلم )601) وأب ــر مس ))) - انظ
وابــن ماجــه )662).

))) - انظر ابلخاري )5046) وأبو داود )775))4001) والرتمذي )242).
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ــًة،  ــًة آي ــًة آي ــا مقطع ــّن قراءته ــح.))) ويس ــة ىلع الصحي اجلهري
والوقــوف ىلع رأس لك آيــٍة.)))

ــة أن . )) ــاة اجلهري ــا يف الص ــن قراءته ــراغ م ــد الف ــتحب عن ويس

ــاة  ــت الص ــإن اكن ــن«. ف ــراً: »آم ــون جه ــام واملأموم ــول اإلم يق

ــن  ــراغ م ــد الف ــني بع ــرداً أرسَّ باتلأم ــي منف ــة أو اكن املص رسي
ــك.))) ــأس بذل ــا ب ــه ف ــة، وإن ترك الفاحت

ثــم يســكت ســكتًة لطيفــًة وال يطيلهــا، ويــرشع يف قــراءة ســورٍة . ))

بعــد الفاحتــة أو أكــرث مــن ســورٍة أو بضع آيــات. ويســن أن تكون 

ــر يف  ــة. ويقت ــا يف اثلاني ــول منه ــة األوىل أط ــراءة يف الركع الق

))) - ومعلــوٌم أن العلمــاء قــد اختلفــوا يف حكــم قــراءة املأمــوم الفاحتــة خلــف اإلمــام يف 
الصــاة اجلهريــة، ويه مــن املســائل الــي تتجــاذب أطرافهــا األدلــة. ولكــن الراجــح وجــوب 
ــه للفاحتــة  ــة، وتكــون قراءت ــراءة املأمــوم الفاحتــة خلــف اإلمــام حــى يف الصــاة اجلهري ق

خــال ســكتات اإلمــام، واهلل أعلــم.
))) - انظــر ابلخــاري )756))1335) ومســلم )498))599) وأبــو داود )798))820))4001) 

والرتمــذي )247))2927) والنســايئ )878))909) وابــن ماجــه )669).
ــايئ )829))926)  ــو داود )935))972) والنس ــلم )404) وأب ــاري )782) ومس ــر ابلخ ))) - انظ

ــه )695). ــن ماج واب
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الركعتــني األخريــني ىلع قــراءة الفاحتــة اغبلــاً، وجيــوز هل الزيــادة 
فيهمــا ىلع قــراءة الفاحتــة أحيانــاً.)))

ــايت . 4) ــن ص ــني م ــر، ويف األويل ــاة الفج ــه يف ص ــر يف قراءت وجيه

ــوف  ــن والكس ــة والعيدي ــوات اجلمع ــاء، ويف صل ــرب والعش املغ

واالستســقاء. ويــر يف صــايت الظهــر والعــر، ويف ثاثلــة 

ــف  ــرأ خل ــوم يق ــاء. واملأم ــن العش ــني م ــرب، ويف األخري املغ
ــوات.))) ــع الصل ــام رساً يف مجي اإلم

وخيتلــف مقــدار القــراءة باختــاف الصــاة؛ فأطــول مــا . 5)

تكــون يف صــاة الفجــر، ثــم صــاة الظهــر، ثــم صــايت العــر 

والعشــاء، وأقرهــا يف صــاة املغــرب. ويســن هل القــراءة يف الفجر 

مــن طــوال املفصــل، ويف املغــرب مــن قصــار املفصــل، ويف بــايق 
الصلــوات مــن أواســط املفصــل.)))

))) - انظــر ابلخــاري )759))774) ومســلم )451) وأبــو داود )1396) والرتمــذي )417))2901) 
والنســايئ )991))1699) وابــن ماجــه )949))971).

 (816((801((798( داود  وأبــو   (880((878((451( ومســلم   (746( ابلخــاري  انظــر   -  (((
.(1066((682( وابــن ماجــه   (1520((474( والنســايئ   (533( والرتمــذي 

 (812( داود  وأبــو   (465((460((458( ومســلم   (776((705((701( ابلخــاري  انظــر   -  (((
.(982( والنســايئ   (307( والرتمــذي 
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ــت . 6) ــراءة إذا اختلط ــام يف الق ــح ىلع اإلم ــوم أن يفت ــرشع للمأم وي
ــي.))) ــه أو ن ــرب يف قراءت ــات أو اضط ــه اآلي علي

ــر . 7) ــم يك ــًة، ث ــكتًة لطيف ــكت س ــراءة س ــن الق ــى م ــإذا انت ف

للركــوع قائــًا: »اهلل أكــر«، ويرفــع يديــه مــع هــذا اتلكبــري ىلع 

ــاً  ــع مطمئن ــم يرك ــرية اإلحــرام. ث ــي ذكرناهــا يف تكب ــة ال الصف

ــه،  ــني ىلع ركبتي ــه ممكنت ــع يدي ــاؤه، ويض ــتقر أعض ــى تس ح

ويفــرج بــني أصابعــه كأنــه قابــٌض ىلع ركبتيــه، وجيــايف عضديــه 

ــد  ــه، ويم ــن فخذي ــاعديه ع ــايف س ــه، وجي ــن جنبي ــه ع ومرفقي

ظهــره ويبســطه، وال يرفــع رأســه وال خيفضــه؛ بــل جيعله مســاوياً 

لظهــره. ويقــول يف ركوعــه: »ســبحان ريب العظيــم« ثــاث مــراٍت أو 

أكــرث؛ أو يقــول: »ســبحان ريب العظيــم وبمــده« ثاثــاً؛ وهل أن يزيــد 

ــرآن  ــرأ الق ــه أن يق ــرم علي ــنة. وي ــه الس ــا وردت ب ــك مم ىلع ذل
ــوع.))) حــال الرك

))) - انظر أبو داود )907) وابن حبان )2241) وابن خزيمة )1648) وصححه األبلاين.
ــذي )251) ــو داود )726))734) والرتم ــلم )479))498) وأب ــاري )795) ومس ــر ابلخ ))) - انظ

ــن ماجــه )721) والســيويط يف اجلامــع الصغــري )6710). )260) والنســايئ )1038))1135) واب
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ثــم يرفــع رأســه وصلبــه مــن الركــوع قائــًا أثنــاء اعتداهل: »ســمع . 8)

ــك.  ــام ذل ــي بقــول اإلم ــاً يكت ــإن اكن مأموم اهلل ملــن محــده«؛ ف

فــإذا اعتــدل قائمــاً رفــع يديــه كمــا يرفعهمــا يف اتلكبــري حــذو 

منكبيــه أو أذنيــه ثــم يرســلهما)))، وعليــه أن يطمــن قائمــاً حــى 

يرجــع لك عضــٍو إىل موضعــه. ويقــول بعــد اعتــداهل قائمــاً: »ربنــا 

ــل أي  ــك احلمــد«، أو يضيــف قب ــا ول ــك احلمــد«، أو يقــول: »ربن ل

منهمــا »امهلل«. فهــذه أربعــة أوراٍد خمتلفــٍة، وقــد ثبتــت يف الســنة 

أوراٌد أخــرى هلــذا القيــام، واألفضــل أن ينــوع بــني هــذه األذاكر 
مــن صــاٍة ألخــرى يلوافــق الســنة يف مجيــع وجوههــا املرويــة.)))

))) - اســتنبط بعــض العلمــاء مــن عــدة أحاديــث يف صفــة الصــاة مرشوعيــة وضــع ايلمــى 
ىلع اليــرى بعــد الرفــع مــن الركــوع؛ إال أن ألفــاظ هــذه األحاديــث غــري رصيــة يف ذكــر 
تلــك اهليئــة يف هــذا املوطــن؛ وعليــه قلنــا بإرســال ايلديــن بعــد االعتــدال مــن الركــوع. وننبــه 

إىل أن هــذه املســألة مــن االجتهــاد الســائغ وال حــرج مــن األخــذ بأحــد القولــني.
ــو داود )603) والرتمــذي )304) ))) - انظــر ابلخــاري )795))3228) ومســلم )391))771) وأب

ــه )695))1030). ــن ماج ــايئ )1060))1149) واب )361) والنس



37

ــم يكــر للســجود وخيــر للــزنول ىلع األرض بســكينٍة فيقــدم . 9) ث

ركبتيــه قبــل يديــه، ثــم يضــع كفيــه، ثــم يضــع جبهتــه وأنفــه.))) 

وعليــه أن يعتــدل يف ســجوده ويطمــن فيــه؛ وذلــك بــأن يمكــن 

جبهتــه وأنفــه مــن األرض، ويبســط كفيــه وجيعلهمــا حــذو أذنيه 

ــب  ــة، وينص ــا إىل القبل ــا ويوجهه ــم أصابعهم ــه ويض أو منكبي

ــا  ــن األرض، وال جيعلهم ــاعديه ع ــه وس ــع مرفقي ــه ويرف ذراعي

ــايف  ــن األرض، وجي ــه م ــن ركبتي ــه، ويمك ــه أو ركبتي ىلع فخذي

ــا  ــه ويمكنهم ــب قدمي ــاقيه، وينص ــن س ــه وع ــن بطن ــه ع فخذي

مــن األرض، ويــرص عقبيــه ويســتقبل بأطــراف أصابــع رجليــه 

القبلــة. ويقــول يف ســجوده: »ســبحان ريب األىلع« ثــاث مــراٍت أو 

))) - قــال بعــض العلمــاء إن اخلــرور إىل الســجود يكــون ىلع ايلديــن قبــل الركبتــني حلديــث: 
»إذا ســجد أحدكــم فــال يــرك كمــا يــرك ابلعــر«، ألن ابلعــري إنمــا يــرك ىلع ركبتيــه الــي 
يف مقدميــه قبــل رجليــه. واحلــق أننــا نتفــق معهــم أن ركبــي ابلعــري يف يديــه، إال أن احلديــث 
ينــى عــن الــزنول ىلع ايلديــن ال الركبتــني؛ فقــوهل: »فــال يــرك كمــا يــرك ابلعــر« هــو نــي 
ــه  ــزنل علي ــو اذلي ي ــن العض ــاً ع ــس نهي ــا، ولي ــري وكيفيته ــزول ابلع ــة ن ــابهة صف ــن مش ع
ــو  ــر«. ول ــه ابلع ــرك علي ــا ي ــرك ىلع م ــال ي ــث: »ف ــي يف احلدي ــظ انل ــاكن لف ــري، واال ل ابلع
ــري  ــروك ابلع ــاً ل ــابهاً تمام ــه مش ــه لوجدت ــم ركبتي ــه ث ــي ىلع يدي ــزول املص ــة ن ــت كيفي تأمل
ىلع مقدميــه ثــم رجليــه. وال خيــىف أن هــذه املســألة يســوغ فيهــا االختــاف وال حــرج مــن 

األخــذ بأحــد القولــني، واهلل أعلــم.
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أكــرث؛ أو يقــول: »ســبحان ريب األىلع وبمــده« ثاثــاً؛ وهل أن يزيــد 

ــرآن  ــرأ الق ــه أن يق ــرم علي ــنة. وي ــه الس ــا وردت ب ــك مم ىلع ذل

حــال الســجود. ويســتحب هل اإلكثــار مــن ادلاعء يف الســجود؛ ألنه 

موطــن إجابــة. وإن اكن مأمومــاً فــا جيــوز هل - ألجــل ادلاعء - أن 
يتأخــر عــن اإلمــام إذا رفــع مــن الســجود.)))

ثــم يكــر رافعــاً رأســه مــن الســجود، ويفــرش قدمــه اليــرى . 0)

ــه  ــى ويوج ــه ايلم ــب قدم ــا، وينص ــس عليه ىلع األرض وجيل

ــه ىلع  ــط ذراعي ــك. ويبس ــه ذل ــا أمكن ــة م ــا إىل القبل أصابعه

فخذيــه، وجيعــل كفيــه ىلع مقــدم فخذيــه أو ىلع رأيس ركبتيــه؛ 

ــاً -  ــة »جلســة االفــراش«. وجيــوز هل – أحيان وتســى هــذه الكيفي

ــأن  ــك ب ــجدتني؛ وذل ــني الس ــته ب ــني يف جلس ــاء ىلع القدم اإلقع

ينصــب قدميــه – كمــا يف الســجود – وجيلــس عليهمــا. ويقــول يف 

ــو داود )871))875) ــلم )482))490))496) وأب ــاري )390))532))812) ومس ــر ابلخ ))) - انظ
)891) والرتمــذي )268))270))275))3493) والنســايئ )1045))1105) وابــن ماجــه )730))733) 

والســيويط يف اجلامــع الصغــري )6710).
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جلوســه بــني الســجدتني: »امهلل اغفــر يل وارمحــي واهــدين واجــرين 

ــر يل«.))) ــر يل، رب اغف ــول: »رب اغف ــي«؛ أو يق ــي وارفع ــي وارزق واعف

ثــم يكــر ويســجد الســجدة اثلانيــة، ويفعــل فيهــا كمــا فعــل يف . ))

الســجدة األوىل مــن كيفيــة الصفــة واألذاكر.)))

ــتحب . )) ــة، ويس ــجدة اثلاني ــن الس ــه م ــع رأس ــر ويرف ــم يك ث

ــة  ــة الرابع ــام للركع ــل القي ــة وقب ــة اثلاني ــام للركع ــل القي هل - قب

ــاً  ــس مفرتش ــا، وجيل ــن فيه ــًة يطم ــًة خفيف ــس جلس - أن جيل

ــة  ــذه »جلس ــى ه ــى. وتس ــه ايلم ــاً قدم ــرى وناصب ــه الي قدم

ــر  ــري آخ ــا تكب ــة ب ــة اتلايل ــض إىل الركع ــم ينه ــراحة«. ث االس

ــني.))) ــوطتني أو مقبوضت ــه مبس ــداً ىلع يدي معتم

))) - انظــر ابلخــاري )793) ومســلم )397))498))536) وأبــو داود )783))858) والرتمــذي 
)292) والنســايئ )1068))1313))1157) وابــن ماجــه )740))876))877).

ــن  ــايئ )1155))1313) واب ــو داود )836))857) والنس ــاري )793))6667) وأب ــر ابلخ ))) - انظ
ماجــه )737).

))) - انظــر ابلخــاري )823))824) وأبــو داود )729))844) والرتمــذي )287))304) والنســايئ 
)1151))1152) وابــن ماجــه )877).
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ــاً إال . )) ــة األوىل تمام ــى الركع ــا ص ــة كم ــة اثلاني ــي الركع ــم يص ث

ــيطان  ــن الش ــتعيذ م ــتفتاح. وهل أن يس ــو داعء االس ــه ال يدع أن

قبــل القــراءة أو يــرتك االســتعاذة مكتفيــاً بتعــوذه يف أول صاتــه. 
ــة األوىل.))) ــا يف الركع ــر منه ــة أق ــذه الركع ــه يف ه ــل قراءت وجيع

فــإذا فــرغ مــن ســجوده يف الركعــة اثلانيــة جيلس للتشــهد جلســة . 4)

االفــرتاش، وال جيــوز هل اإلقعــاء ىلع القدمــني يف تشــهده. ويبســط 

كفــه اليــرى ىلع مقــدم فخــذه األيــر، وجيعــل مرفقــه األيمــن 

ــن،  ــذه األيم ــدم فخ ــى ىلع مق ــه ايلم ــذه، وكف ــة فخ ىلع نهاي

ــام ىلع  ــع اإلبه ــث يض ــا حبي ــى لكه ــه ايلم ــع كف ــض أصاب ويقب

الوســطى ويشــري بالســباحة إىل جهــة القبلــة؛ أو يقبــض اخلنــر 

وابلنــر ويلــق حلقــًة باإلبهــام والوســطى ويشــري بالســباحة إىل 

ــا  ــرياً به ــباحة مش ــه الس ــره إىل أصبع ــريم بب ــة، وي ــة القبل جه
فقــط)))  إىل القبلــة طــوال التشــهد ومــن دون حتريــك هلــا.)))

))) - انظــر ابلخــاري )757))759))803) ومســلم )397))599) والرتمــذي )302) والنســايئ يف 
الســن الكــرى )960).

))) - انظــر مســلم )498))579))580) وأبــو داود )726))860))957))987) والرتمــذي )293)
ــايئ )1264))1266))1274). )3557) والنس

ــث  ــن حدي ــهد، ولك ــاء التش ــع أثن ــك األصب ــة حتري ــاء بمرشوعي ــض العلم ــال بع ))) - ق
حتريــك األصبــع جــاء مــن طريــق راٍو واحــد، وقــد خالــف فيــه الــراوي بــايق الــرواة اذليــن 
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ثــم يقــرأ التشــهد بأحــد الصيــغ الــواردة يف الســنة؛ ومــن . 5)

ــالم عليــك أيُّهــا  ــوات والطيِّبــات، السَّ
َ
ل ــات هلل، والصَّ أشــهرها: »اتلحيَّ

انلــّي ورمحــة اهلل وبراكتــه، الســالم علينــا وىلع عبــاد اهلل الصاحلــن، 

ــًدا عبــده ورســوهل«. وإن قــال:  أشــهد أْن ال هلإ إال اهلل، وأشــهد أنَّ حممَّ

ــا  ــا انلــّي« ف ــن: »الســالم عليــك أيُّه ــداًل م »الســالم ىلع انلــّي« ب

ــة . وإن زاد:  ــن الصحاب ــٍع م ــن مج ــك ع ــوت ذل ــأس؛ ثلب ب

»وحــَدهُ ال رشيــَك هل« بعــد قــوهل: »أشــهد أْن ال هلإَ إال اهلل« فــا بــأس؛ 
ــة.))) ــات صحيح ــك يف رواي ــورود ذل ل

ــه)))، . 6) ــغ الصــاة علي ــم يصــي ىلع انلــّي ملسو هيلع هللا ىلص بمــا ورد مــن صي ث

يــت 
َّ
ومــن أشــهرها: »اللُهــمَّ صــلِّ ىلع حممــد وىلع آل حممــد، كمــا صل

ذكــروا اإلشــارة باألصبــع فقــط ولــم يذكــروا اتلحريــك، ومــن هنــا ذهــب بعــض املحققــني من 
أهــل العلــم إىل شــذوذ روايــة اتلحريــك؛ ملخالفــة راويهــا ملــن هــم أوثــق منــه روايــًة، وأتقــن 

منــه حفظــاً، وأكــرث منــه عــدداً، واهلل أعلــم.
ــذي )289))1105)  ــو داود )971) والرتم ــلم )402) وأب ــاري )831))1202) ومس ــر ابلخ ))) - انظ

ــه )743))744). ــن ماج ــايئ )1172))1279) واب والنس
ــوم  ــم؛ لعم ــل العل ــض أه ــد بع ــهد األول عن ــة يف التش ــاة اإلبراهيمي ــحتب الص ))) - تس
ــا بالتشــهد اثلــاين. ووصــف التشهـــد  ــا بعــد التشــهد دون ختصيصه ــواردة فيه ــث ال األحادي
األول يف بعــض اآلثــار باخلفــة والرعــة ال يمنــع مــن االتيــان بالصــاة اإلبراهيميــة فيــه. وأمــا 

ــم. ــام، واهلل أعل ــل الس ــره قب ــع إىل ادلاعء يف آخ ــاين فريج ــهد اثل ــل يف التش اتلطوي
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ــد  ىلع إبراهيــم وىلع آل إبراهيــم، إنــك محيــٌد َميــٌد. اللُهــمَّ بــارك ىلع حممَّ

وىلع آل حممــٍد، كمــا باركــت ىلع إبراهيــم وىلع آل إبراهيــم، إنــك محيــٌد 

ميــٌد«. ومنهــا أيضــاً: »اللُهــمَّ صــلِّ ىلع حممــد وىلع أزواجــِه وذّريتــِه، 

ــد وىلع أزواجــِه وذّريتــِه،  يــت ىلع آِل إبراهيــم. وبــارك ىلع حممَّ
َّ
كمــا صل

كمــا باركــت ىلع آل إبراهيــم، إنــك محيــٌد ميــٌد«.)))

ــه يدعــو ثــم يســلّم كمــا ســيأيت . 7) ــًة فإن فــإن اكنــت الصــاة ثنائي

ــو  ــّر وه ــه يك ــًة فإن ــًة أو رباعي ــت ثاثي ــا إن اكن ــه. وأّم بيان

جالــس للقيــام مــن تشــهده األول ويرفــع يديــه مــع هــذا اتلكبــري 

ــوم. أو  ــم يق ــرام ث ــرية اإلح ــا يف تكب ــا يرفعهم ــاً – كم - أحيان

ــه كمــا  ــع يدي ــإذا اســتتم قائمــاً كــّر ورف ينهــض مــن تشــهده ف

يرفعهمــا يف تكبــرية اإلحــرام. ويعتمــد ىلع يديــه مبســوطتني أو 
ــة.))) ــة اثلاثل ــهد األول إىل الركع ــن التش ــه م ــني يف نهوض مقبوضت

))) - انظــر ابلخــاري )3370) ومســلم )405))407) وأبــو داود )978) والرتمــذي )483) 
والنســايئ )1289))1290) وابــن ماجــه )746).

ــذي  ــو داود )729))744))761) والرتم ــلم )397) وأب ــاري )757))824) ومس ــر ابلخ ))) - انظ
ــه )711))876). ــن ماج ــايئ )883))1180) واب )303))304) والنس
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ــا . 8) ــرأ فيه ــني، ويق ــى األويل ــا ص ــات كم ــايق الركع ــى ب ــم يص ث

بالفاحتــة فقــط، وإن قــرأ مــع الفاحتــة – أحيانــاً – ســورًة أو آيــاٍت 
ــّي ملسو هيلع هللا ىلص.))) ــل انل ــن فع ــك م ــوت ذل ــأس؛ ثلب ــا ب ف

ــري، . 9) ــهد األخ ــس للتش ــرية جل ــة األخ ــن الركع ــى م ــإذا انت ف

 .
ً
ويفعــل فيــه كمــا فعــل يف التشــهد األول إال أنــه جيلــس متــوّراك

وللتــورّك عــدة هيئــات، ويه: أن ينصــب قدمــه ايلمــى، وخيــرج 

ــه  ــرش قدم ــن؛ أو أن يف ــاقه األيم ــت س ــن حت ــرى م ــه الي قدم

ــن  ــاقه األيم ــت س ــن حت ــرى م ــه الي ــرج قدم ــى، وخي ايلم

فتكــون القدمــان يف جهــة واحــدة؛ أو أن يفــرش قدمــه ايلمــى، 

ويعــل قدمــه اليــرى بــني ســاقه وفخــذه األيمــن. ويف لك تلــك 

ــدان  ــون ايل ــه إىل األرض. وتك ــه وإيلت ــي بورك ــات يف اهليئ

كوضعهمــا يف التشــهد األول إال أنــه يلقــم كفــه اليــرى ركبتــه 
ــا.))) ــض عليه اكلقاب

))) - انظر ابلخاري )776))793) ومسلم )397))451))452).
))) - انظــر ابلخــاري )828) ومســلم )579))580) وأبــو داود )729) والرتمذي )304) والنســايئ 

ــه )877). )1261) وابن ماج
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فــإذا فــرغ مــن التشــهد والصــاة ىلع انلــّي ملسو هيلع هللا ىلص فيجــب عليــه . 0)

ــذاِب  ــك مــن ع ــوُذ ب ــول: »امهللَّ إين أع ــٍع، فيق ــن أرب ــتعيذ م أن يس

ــن رّش  ــات، وم ــن فتنِة الَمحيا والَمم ــرِ، وم ــذاِب الق ــن ع ــم، وم جهنَّ

ــال«. ثــم يتخــري مــن ادلاعء مــا شــاء ممــا ورد يف  فتنــِة املســيِح ادلجَّ
الســنة أو ممــا تيــر هل، حيــث إّن هــذا املوطــن موطــن إجابــة.)))

ثــم يســلم عــن يمينــه فيلتفــت بوجهــه حــى يُــرى بيــاض خــده . ))

ــالم عليكــم ورمحــُة اهلل«، ثــم عن  األيمــن مــن خلفــه قائــًا: »السَّ

ــن  ــر م ــده األي ــاض خ ــرى بي ــى يُ ــه ح ــت بوجه ــاره فيلتف يس

ــالم عليكــم ورمحــُة اهلل«. وإن شــاء زاد لفظــة  خلفــه قائــًا: »السَّ
»وبراكتــه« يف التســليمة األوىل فقــط.)))

))) - انظــر ابلخــاري )835))1377) ومســلم )402))588) والرتمــذي )3475))3477))3604) 
وان ماجــه )3125).

ــو داود )997) والرتمــذي )238))295)  ))) - انظــر ابلخــاري )1244) ومســلم )431))582) وأب
والنســايئ )1322) وابــن ماجــه )757).
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البدع واألخطاء والمخالفات في الصالة

ــه 	  ــي أمام ــه املص ــا يضع ــرتة؛ ويه م ــي للس ــاذ املص ــرك اخت ت

حــى ال يقطــع أحــد عليــه صاتــه.

اجلهر يف اتللفظ بانلية قبل الصاة.	 

ــرية 	  ــن يف تكب ــع ايلدي ــد رف ــني عن ــني لألذن ــة اإلبهام مامس

ــريات. ــن اتلكب ــا م ــرام أو غريه اإلح

مــد حــرف »ابلــاء« يف لفظــة »اهلُل أكــَر« تلصبــح »أكبــار«، وهــذا 	 

 مبطــٌل للصــاة عنــد مجــٍع مــن أهــل العلــم.
ٌ
خطــأ

عدم إقامة الصلب أثناء القيام يف الصاة.	 
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إرســال ايلديــن وإســداهلما حــال القــراءة يف الصــاة، أو وضعهمــا 	 

ىلع اخلــارصة أو ىلع الــرة أو حتتهــا، أو املبالغــة يف رفعهمــا قريبــاً 

مــن انلحــر.

ــرية االحــرام 	  ــرك االســتعاذة بعــد تكب ــرك داعء االســتفتاح وت ت

وقبــل قــراءة الفاحتــة.

ــدل 	  « ب « و«ربُّ ــول: »ربَّ ــل ق ــة، مث ــورة الفاحت ــراءة س ــأ يف ق اخلط

يــَن«، وقــول: »أنعمــُت« و«أنعمــِت« 
ّ

زيــَن« بــدل »اذل
ّ
«، وقــول: »الل »ربِّ

بــدل »أنعمــَت«، وقــول: »املقظــوِب« بــدل »املغضــوب«، وقــول: 

ــا. ــن« وغريه ــدل »الّضال ــن« ب »الّظال

ترك اتلأمني بعد الفاحتة يف الصاة اجلهرية.	 

ترك قراءة سورة أو آيات بعد الفاحتة يف الركعتني األويلني.	 

ــة 	  ــة والرابع ــة يف اثلاثل ــن الفاحت ــا زاد ع ــراءة م ــة ىلع ق املحافظ

ــٍم. ــلك دائ بش
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ــن 	  ــه ع ــرأس أو رفع ــض ال ــوع، وخف ــدال يف الرك ــدم االعت ع

ــاقني  ــني ىلع الس ــع الكف ــوع، ووض ــال الرك ــر ح ــتوى الظه مس

ــام  ــد القي ــان بع ــرك االطمئن ــوع، وت ــاء الرك ــن أثن أو ىلع الفخذي

ــوع. ــن الرك ــدال م واالعت

ــد 	  ــد« عن ــك احلم ــا ول ــول: »ربن ــد ق ــكر« بع ــة »الش ــادة لفظ زي

االعتــدال مــن الركــوع.

رفــع ايلديــن بباطــن الكفــني – كحاهلمــا يف ادلاعء- بعــد الرفــع 	 

مــن الركــوع، أو رفعهمــا اىل الوجــه ومســحه بهمــا.

ــع يشء 	  ــبعة، ورف ــاء الس ــجود ىلع األعض ــدال يف الس ــدم االعت ع

ــاء الســجود. ــا عــن األرض أثن منه

بســط الســاعدين ىلع األرض، وضــم العضديــن إىل اجلنبــني، 	 

ــجود. ــاء الس ــا أثن ــن بعضهم ــني ع ــح القدم وفت

عــدم االعتــدال يف اجللســة بــني الســجدتني واالســتعجال فيهــا 	 

وتــرك االطمئنــان.
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اإلقعــاء بــني القدمــني واجللــوس ىلع اإليلتــني يف اجللســة 	 

الســجدتني. بــني 

ــر 	  ــر آخ ــتبداهل بذك ــجدتني، أو اس ــني الس ــوارد ب ــر ال ــرك اذلك ت

ــرشوع. ــري م غ

إطالــة الســجدة األخــرية الــي تســبق التشــهد عــن بــايق 	 

فيهــا. ادلاعء  بــدايع  األخــرى  الســجدات 

اإلقعاء بني القدمني أو اإلقعاء عليهما يف جلسة التشهد.	 

دون 	  تشــهد  طــوال  الفخــذ  ىلع  ايلمــى  الكــف  بســط 

باألصبــع. إشــارة 

زيــادة لفظــة »ســيدنا« يف الصــاة اإلبراهيميــة عند ذكر الرســولني؛ 	 

حممــد وابراهيــم - عليهما الصاة والســام - يف التشــهد.

القــِر 	  وعــذاِب  جهنَّــم  عــذاِب  مــن  االســتعاذة  تــرك 

ــليم  ــل التس ــال قب ــيِح ادلجَّ ــِة املس ــات وفتن وفتنِة الَمحيا والَمم

مــن الصــاة.
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تقليــب الكفــني إىل اخلــارج بتحريــك ايلــد ايلمــى مع التســليمة 	 

األوىل، وحتريــك ايلــد اليــرى مــع التســليمة اثلانية.

الزام ادلاعء واملحافظة عليه بعد الفراغ من الصاة.	 

ــوع، أو 	  ــن الرك ــع م ــد الرف ــام، أو بع ــال القي ــر إىل األىلع ح انلظ

ــهد. ــاء التش ــجدتني، أو أثن ــني الس ب

اتللفت يف الصاة، وتدوير انلظر يميناً وشمااًل.	 

وغــريه 	  اللبــاس  يف  والعبــث  حاجــة،  لغــري  احلركــة  كــرثة 

الصــاة. أثنــاء 

نقــر الصــاة واالســتعجال يف الركــوع والرفــع منــه، ويف الســجود 	 

والرفــع منــه، ويف اجللــوس بــني الســجدتني.

كفت اثلوب أو ضمه أو رفعه أو مجعه أثناء الصاة.	 
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خاتمة

ــِة  ــن صف ــالة م ــذه الرس ــره يف ه ــم ذك ــا ت ــإن لك م ــاً؛ ف وختام

وضــوِء وصــاِة انلــّيملسو هيلع هللا ىلص يســتوي يف فعــل هيئاتــه الرجــاُل والنســاُء 

مجيعــاً؛ لعمــوم قــوهِلملسو هيلع هللا ىلص: »مــن توضــأ حنــو وضــويئ هــذا«)))، وقــوهلملسو هيلع هللا ىلص: 

ــا  ــة م ــنة الصحيح ــرد يف الس ــم ي ــي«)))، ول ــوين أص ــا رأيتم ــوا كم »صل

خيصــُص هــذا العمــوم أو يقتــي صفــًة خاصــًة للنســاء يف وضوئهــّن 

وصاتهــّن. وأّمــا مــا ورَد مــن هيئــاٍت خاصــٍة للنســاء – دون الرجــال- 

يف ركوعهــّن وســجودهّن وجلوســهّن يف الصــاة فــا يصــّح ســنداً وال 

تقــوُم بــه احلجــة.

))) - رواه ابلخاري )159) ومسلم )226) والنسايئ )68).
))) - رواه ابلخاري )631).
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وهــذا آخــر مــا يــر اهلُل تبــارَك وتعــاىل يل مجَعه يف هــذهِ الرســالِة 

ــُه يف  ــا وردت عن ــّيملسو هيلع هللا ىلص كم ــاِة انل ــوِء وص ــِة وض ــرِة يف صف املخت

األحاديــِث الصحيحــِة.

ــوايت  ــلمني وأخ ــواين الُمس ــي وإخ ــاىل أْن ينفَع ــأُل اهلل تع وأس

ــُر  ــلمني. وآخ ــع املس ــوادلّي وجلمي ــر يل ول ــا، وأن يغف ــلمات به الُمس

دعوانــا أِن احلمــُد هلِل رّب العاملــنَي، وصــى اهلُل وســلّم ىلع نبينــا حممــٍد 

ــِن. ــوِم ادلي ــاٍن إىل ي ــم بإحس ــن تبعه ــنَي، وم ــِه أمجع وىلع آهِل وصحب
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