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إن احلّد هلل  ٕحّده، وٕستًْٔف، وٕستٌٍره، وًٕقذ 

ّٔئات أظامفْا، مـ  باهلل مـ ذور إٍٔسْا ومـ ش

هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هادي فف. 

ف، وأصٓد أن ال إفف إال اهلل وحده ال ذيؽ ف

 ..أما بًد.وأصٓد أن حمّدًا ظبده ورشقفف.

ؾ٘ن فِهالة ذم افديـ مُإة ال ختٍك، وفٍوِٓا مما 

 وردت بف األدفة ما ال حيل، ؾَد ربط اهلل 
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ٱ ٻ ): ؾالح ادٗمْغ بخنقظٓؿ ؾٔٓا، ؿال 

(ٻ پ پ پ پ ٻٻ 
(1). 

بادحاؾية ظِٔٓا، وبٖدائٓا ظذ  ٕبْٔا حمّد  وحثْا

)ما مُْؿ رجؾ يَرب  أـّؾ وجف، ؾَال: 

وضقءه، ؾٔتّوّض، ويستْنؼ ؾْٔتثر إال خرت 

خىايا وجٓف وؾٔف وخٔاصّٔف، ثّؿ إذا ؽسؾ وجٓف 

ـام أمره اهلل إال خرت خىايا وجٓف مـ أضراف 

 تحلٔتف مع اداء، ثؿ يٌسؾ يديف إػ ادرؾَغ إال خر
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خىايا يديف مـ إٔامِف مع اداء، ثؿ يّسح رأشف إال 

مـ أضراف صًره مع اداء، ثؿ خرت خىايا رأشف 

يٌسؾ ؿدمٔف إػ افًُبغ إال خرت خىايا رجِٔف 

مـ إٔامِف مع اداء، ؾ٘ن هق ؿام ؾهذ، ؾحّد اهلل، 

وأثْك ظِٔف، وجمده بافذي هق فف أهؾ، وؾرغ ؿِبف 

يقم وفدتف  ئتفهلل، إال إكف مـ خىٔئتف ـٓٔ

 .(1)أمف(

                                                 

 مـ حديث ظّرو بـ ظبسة  (238رواه مسِؿ برؿؿ) 
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هلا أذان وإؿامة، ومجًة  ذع اهلل  وفًيّتٓا

 ومجاظة، وألجِٓا بْٔت مساجد ومهِٔات.

مـ بغ شائر األرـان، ؾٓل  خهٓا اهلل  وفَد

ال تسَط ذم مرض وال شٍر، وجًِٓا ؾرض ظذ 

 افسٔد وادسقد وافرجؾ وادرأة.

، هبا يستّىر أذف مَام فًِبقدية هلل  ؾٓل

افًبد شحائب رمحة ربف، ويبث إفٔف صُقاه، 

ُٔنٓد فف بادحاؾية ؾٔستْ زل ؽٔث بره وفىٍف،  ؾ

 ظِٔٓا باخلر وافهالح.
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ضِب مْل ـثر مـ األخقة إخراج رشافة ذم  وفَد

صِقا ـام "خمتك مـ ـتايب  "صٍة افهالة"

ؾٖجبتٓؿ فذفؽ مستًًْٔا باهلل  "(1)رأيتّقين أصع

 هُذا صذ افْبل "، شّٔتٓا". 

فقافدي اهلل رب افًرش افًئؿ أن يٌٍر يل و أشٖل

وألهع وأن جيزهيؿ خر اجلزاء، و جيًؾ أجر هذا 

 افًّؾ ذم مقازيْْا يقم أن َِٕاه.  
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اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف  وصذ

 .   وافتابًغ فف ب٘حسان إػ يقم افديـ

        

 شِٔامن حمّد افْهٔان

 ادديْة افْبقيةافسًقدية ـ 

Snosyan@hotmail.com 
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 الوضوءباب 

 ؾضل افوضوء:

 ورد يف ؾضل افوضوء أحاديث ظدة مـفا:       

 أن رشــقل اهلل  ،حــديث أيب هريــرة  -1

إذا توضأل افعدأد ادمأؾم أو ادأممن ؾغمأل ؿال:  )

وجفه خرج من وجفه ـل خطقئة كظر إفقفا بعقـقأه 

مع اداء أو مع آخر ؿطر اداء، ؾنذا ؽمل يديه خرج 

بطشتفا يأداه مأع ادأاء أو  من يديه ـل خطقئة ـان

مع آخر ؿطر اداء، ؾنذا ؽمل رجؾقه خرجأ  ـأل 

خطقئة مشتفا رجاله مع اداء أو مع آخر ؿطر ادأاء، 
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 .     (1)(حتى خيرج كؼقا من افذكوب

ؿـال شـًّت  ،حديث ظثامن بـ ظٍان  -8

من توضل ؾلحمأن افوضأوء يَقل: ) رشقل اهلل 

  خرج  خطاياه من جمده حتى ختأرج مأن  أ

 .     (2)(أطػاره

ؿــال: ؿــال  ،ظَبــة بـــ ظــامر  حــديث -3

 مأأا مأأن ممأأؾم يتوضأأل ؾقحمأأن: )رشــقل اهلل 

وضوءه ثم يؼوم ؾقصع رـعتغ مؼدل ظؾقفام بؼؾدأه 

                                                 

 (822رواه مسِؿ برؿؿ )

 ( 822رواه مسِؿ برؿؿ )
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 .(1)ووجفه إال وجد  فه اجلـة(

 األدفة صػة افوضوء:  

 أدفة صٍة افقضقء:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) : ففقؿ -1

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٹ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

                                                 

 ( 832رواه مسِؿ برؿؿ )
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 .(1)(چ ڇ ڇ ڇ

دظـا بقضـقء إٔف ) ظثامن بـ ظٍان  حديث-8   

ؾتقضٖ ؾٌسؾ ـٍٔف ثـالث مـرات، ثـؿ موـّض 

واشتْثر، ثؿ ؽسؾ وجٓف ثالث مرات، ثـؿ ؽسـؾ 

يده افّْٔك إػ ادرؾؼ ثالث مرات، ثؿ ؽسـؾ يـده 

 افٔرسى مثؾ ذفؽ، ثؿ مسح رأشف ثؿ ؽسؾ رجِـف

افّْٔك إػ افًُبغ ثالث مرات، ثؿ ؽسؾ افٔرسى 

تقضٖ ٕحق  مثؾ ذفؽ، ثؿ ؿال: رأيت رشقل اهلل 

مأن توضأل " :وضقئل هذا ثؿ ؿال رشـقل اهلل 

                                                 

 .6ادائدة:شقرة  
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كحو وضوئي هذا ثم ؿام ؾرـع رـعتأغ ال دأدث 

ؿـال ابــ  .("ؾقفام كػمه ؽػر فه ما تؼأدم مأن ذكدأه

وـــان ظِامؤٕــا يَقفــقن هــذا ] :صــٓاب افزهــري

 . (1)[ء أشبغ ما يتقضٖ بف أحد فِهالةافقضق

ؿٔـؾ فـف تقضـٖ فْـا  ظـ ظبداهلل بـ زيد  -8

)ؾدظا بٕ٘اء ؾٖـٍـٖ مْٓـا ظـذ  وضقء رشقل اهلل 

يديف ؾٌسِٓام ثالًثا، ثـؿ أدخـؾ يـده ؾاشـتخرجٓا 

ؾّوّض واشتْنؼ مـ ـػ واحدة ؾًٍـؾ ذفـؽ 

ثالًثا، ثؿ أدخؾ يـده ؾاشـتخرجٓا ؾٌسـؾ وجٓـف 

                                                 

 (886(، ومسِؿ برؿؿ ) 162رواه افبخاري برؿؿ )  
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ؾاشـتخرجٓا ؾٌسـؾ يديـف إػ  ثالًثا، ثؿ أدخؾ يده

ادرؾَغ مرتغ مرتغ، ثؿ أدخؾ يـده ؾاشـتخرجٓا 

ؾّسح برأشف ؾٖؿبؾ بٔديف وأدبر ثـؿ ؽسـؾ رجِٔـف 

 إػ افًُبغ ثؿ ؿال: هُذا ـان وضـقء رشـقل اهلل

)(1).  

 صػة افوضوء ظذ افـحو افتايل: 

أن يْـقي رؾـع "ادَهقد هبـا هْـا  أوالً: افـقة.

، أو ث أـــز ـاجلْابــةشــقاء ـــان احلــد "احلــدث

 .أصٌر ـافقضقء

                                                 

 (832(، ومسِؿ برؿؿ ) 122واه افبخاري برؿؿ ) ر
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 ."بمم اهلل"ثاكًقا: ؿول: 

 ثالًثا اشتحباًبا.  ثافًثا: ؽمل افؽػغ

وجقًبــا مــرة  رابًعأأا: ادضؿضأأة واالشتـشأأا ،

 واحدة، وافتثِٔث شْة. 

وأـِّـف أن : هل إدارة اداء ذم افٍـؿ، ادضؿضة

 ّجف. يثؿ يدير اداء 

ألٕـػ : هق جذب اداء إػ داخـؾ ااالشتـشا 

 .  بقاشىة افٍْس

 : إخراج اداء مـ األٕػ.االشتـثار

 ادضؿضة واالشتـشا : هلام صػتان: 

أن يٌرف ؽرؾـة واحـدة جيًـؾ  افصػة األوػ:
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ثـؿ حيـرك  ،ثؿ يستْنؼ بَٔتٓا بٍٖٕف ،بًوٓا ذم ؾّف

ثــؿ جــرج مــا اشتْنــَف ذم  ،ادــاء ذم ؾّــف ويّجــف

 .(1)إٍٔف

 ،ّوّوةفِ اأن يٖخذ ماء خاًص  افصػة افثاكقة:

 ق.وآخر خاص فالشتْنا

مـرة واحـدة،  وجقًبـا خامًما: ؽمأل افوجأه،

 وافتثِٔث شْة. 

                                                 

مـ  ، (832(، ومسِؿ برؿؿ ) 122رواه افبخاري برؿؿ ) 

وهل األؾوؾ فقرودها ذم  ،حديث ظبداهلل بـ زيد 

 أؽِب األحاديث
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ــاء افواجأأغ ؽمأأؾه احلأأد   ــة إحْ ـــ بداي : م

إػ افـذؿـ ضـقالً، ومــ األذن إػ األذن  اجلّجّة

 .حتهؾ بف ادقاجٓة هق افذي، واظرًض 

مـرة  وجقًبا شادًشا: ؽمل افقدين إػ ادرؾؼغ،

 .واحدة، وافتثِٔث شْة

مـ أضراف األصـابع إػ  :افواجغ ؽمؾه احلد  

 أول افًود.

 .مرة واحدة وجقًبا شابًعا: ممح افرأس

ــاء  :ممأأحه افواجأأغ احلأأد   ــة إحْ ـــ بداي م

 ، إػ مْتٓك افنًر ذم افٍَا.اجلّجّة

يبدأ بادَدمة، ؾٔوع يديف  :افرأس محمصػة و
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ثؿ يّر هبام ظذ افنـًر إػ ؿٍـا  ،ظذ مَدمة افرأس

 .(1)يردمها إػ ادُان افذي بدأ مْف ثؿ ،افرأس

 .مرة واحدة وجقًبا ثامـًا: ممح األذكغ.

: أن يـدخؾ افسـبابتغ ذم صػة ممأح األذكأغ

خــروق األُذٕــغ ثــؿ يّســح طــاهر األُذٕــغ 

وـٍٔام مسحٓام أجزأ حلهـقل ادـٖمقر ، باإلهبامغ

                                                 

مـ   (،832(، ومسِؿ برؿؿ ) 122رواه افبخاري برؿؿ )  

 .حديث ظبداهلل بـ زيد 

4 أو إػ مْتهػ افرأس ،ح مَدمة افرأساالـتٍاء بّسظدم تـدقه: 

 ال حتهؾ بف براءة افذمة  ألن هذا
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 بف وهق ادسح.

مرة  وجقًبا ،تاشًعا: ؽمل افرجؾغ إػ افؽعدغ

 .ة، وافتثِٔث شْةواحد

: مـــ أضــراف أصــابع افواجأأغ ؽمأأؾه احلأأد  

 .(1)افرجؾ إػ افًُبغ

 ظارًشا: افذـر بعد افوضوء اشتحداًبا.

أصٓد أن ال إفف إال اهلل وحده ال ذيـؽ فـف، "

ــده  ــًدا ظب ــٓد أن حمّ ــقففووأص ــةو ،رش  ذم رواي

                                                 

ظْد مٍهؾ : مها افًيامن افْاتئان ذم أشٍؾ افساق ناافؽعد

   .افساق وافَدم ظـ اجلْبغ، وذم ـؾ ؿدم ـًبان
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 .(1)"وحده ال ذيؽ فف"

وجقًبـا بـغ أظوـاء  ،: افستقأغ

 افقضقء.

وجقًبـا بـغ أظوـاء  ،(2): ادأواالة

 افقضقء.

وهأي ظأذ  ،ؾروض افوضأوء: ؾروضأه شأتة

 افـحو افتايل:

                                                 

 ظّر بـ اخلىاب حديث مـ  (،832رواه مسِؿ برؿؿ ) 

ًٔا فِقء متهاًل بف، بحٔث : هل أن يُقن افقء مقافادواالة

 حتك  يْنػ افًوق افذي ؿبِف ال يٗخر ؽسؾ ظوق
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 ؽسؾ افقجف، ومْف ادوّوة واالشتْناق.               -1

 ؽسؾ افٔديـ مع ادرؾَغ. -8

                    ع افرأس مع األُذٕغ.                         ٔمسح مج -3

 ؽسؾ افرجِغ مع افًُبغ.   -2

 افستٔب.            -2

    ادقاالة.      -6

 شـن افوضوء ـثرة مـفا: شـن افوضوء:

 .(1)ؿبؾ افبدء بافقضقء افسقاكأوالً: 

                                                 

(، ومافؽ برؿؿ 2/121رواه افبخاري مًًَِا جمزومًا بف )

 يتبع
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 : افبسِّة.  ثاكًقا

 : ؽسؾ افٍُغ ثالًثا.  ثافًثا

: افبدء بادوّوة واالشتْناق ؿبؾ ؽسؾ رابًعا

 ف.افقج

: ادبافٌة بادوّوة واالشتْنـاق فٌـر خامًما

 .افهائؿ، ألٕف ميْة وصقل اداء إػ اجلقف

                                                 

(، وافْسائل ذم افُزى 244(، وأمحد برؿؿ )112)

(، وافىحاوي ذم اآلثار 124، وابـ خزيّة )(3/834)

(، واألفباين ذم 1/32(، صححف افبَٔٓل )1/23)

 حديث أيب هريرة مـ  (،1/143اإلرواء )
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 .(1)افٔديـ وافرجِغ :وهق ذم ،: افتٔامـشادًشا

(2): افٌسِة افثإٔةاشابع
 .(3)وافثافثة، 

  .افذـر بًد افقضقء :اثامـ

 .(4): صالة رـًتغ بًد افقضقءتاشًعا

                                                 

حديث ظائنة مـ  (،862(، ومسِؿ )162رواه افبخاري برؿؿ )

 ،  ًً  .اأمَّا األظواء ادٍردة، ؾ٘ن اإلٕسان يبدأ هبام م

 .مـ حـديث ظبداهلل بـ زيد  (،122رواه افبخاري برؿؿ ) 

 مـ (،886(، ومسِؿ برؿؿ ) 162رواه افبخاري برؿؿ )  

 .حديث ظثامن بـ ظٍان 

مـ  (،886(، ومسِؿ برؿؿ ) 162رواه افبخاري برؿؿ )  

 يتبع
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 .(1): دمديد افقضقءاظًؼ 

 طاء يف افوضوء:أخ

  .اجلٓر بافْٔة ظْد افقضقء :أوالً 

   .اإلرساف ذم ماء افقضقء :ثاكًقا

 .ظدم إشباغ افقضقء :ثافًثا

 .: اشتَبال افَبِة ظْد افبقل أو افٌائطرابًعا

                                                 

برؿؿ  أيًوا رواه افبخاري حديث ظثامن بـ ظٍان 

ـ (8222(، ومسِؿ برؿؿ )1123)  حديث أيب هريرة ، م

 .مـ حديث إٔس بـ مافؽ  (،812رواه افبخاري برؿؿ )  
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 .وافٌائط : ظدم افتْزه مـ افبقلخامًما

 .: مسح افرؿبة ذم افقضقءشادًشا

ؾ ادرؾَغ ظْد ؽسو: ظدم ؽسؾ افٍُغ شابًعا

   .افٔديـ

: ظدم افتْبف إػ ادقاضع افتل بـغ أصـابع ثامـًا

 اداء. ٓايهٔب الافَدمغ، ؾربام 

   .ظدم افقضقء مـ افْقم: تاشًعا

دون أن  ،افقضـــقء ظـــذ افقضـــقء: ظأأأارًشا

   .يتخِِٓام ظبادة

ظدم ؽسؾ صٍحة افقجف ـامِة، : ظؼ ادياحل

بؾ يبَك أجـزاء مــ افقجـف ص يهـبٓا ادـاء جٓـة 
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 .غاألذٕ

إزافة ما يّْع وصـؾ ادـاء إػ ظدم : ظؼ ينافثا

 .وٕحقها ،واألصباغ ،وافًجغ ،افبؼة ـافىغ

 

*   *   * 
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 باب الغسل

 موجدات افغمل ظذ افـحو افتايل:

ا بِذة. أوالً:  ًَ    خروج ادْل دؾ

 .  (1)افتَاء اخلتإغ ثاكًقا:

 .افٍْساء وأ ،إذا ضٓرت احلائض ثافًثا:

 .  ؽسؾ ادٔت ؽر افنٓٔد  رابًعا:

 .إشالم افُاؾر  خامًما:

                                                 

ج شقاء ـإا خمتقٕغ : هق تٌٔب احلنٍة ذم افٍرافتؼاء اخلتاكغ 

 .بتحاذهيامأم ال، وذفؽ حيهؾ 
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 افغمل:    صػة أدفة 

 .(1)(ٿ ٿ ٿ ٹ ):  قففؿ -1

ــة -8 ــا،ريض حــديث ظائن ــت:   اهلل ظْٓ ؿاف

إذا اؽتسـؾ مــ اجلْابـة يبـدأ  )ـان رشـقل اهلل 

ؾٌٔسؾ يديف، ثؿ يٍرغ بّْٔٔـف ظـذ صـامفف ؾٌٔسـؾ 

ؾرجف، ثؿ يتقضٖ وضقءه فِهالة، ثـؿ يٖخـذ ادـاء 

ؾٔدخؾ أصابًف ذم أصقل افنًر حتـك إذا رأى أن 

ؿد اشتزأ، حٍـ ظـذ رأشـف ثـالث حٍْـات، ثـؿ 

 .(2)أؾاض ظذ شائر جسده(

                                                 

 .6ادائدة:شقرة  

 (316(، ومسِؿ برؿؿ )818رواه افبخاري برؿؿ )
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ــة -3 ؿافــت:  ريض اهلل ظْٓــا، حــديث مّٔقٕ

ؽسِف مــ اجلْابـة ؾٌسـؾ  قل اهلل ـ)أدٕٔت فرش

ـٍٔف مرتغ أو ثالًثا، ثؿ أدخؾ يـده ذم اإلٕـاء، ثـؿ 

أؾرغ بف ظذ ؾرجف وؽسِف بنامفف، ثؿ رضب بنامفف 

ا صديًدا، ثـؿ تقضـٖ وضـقءه  ًُ األرض ؾدفُٓا دف

فِهالة، ثؿ أؾرغ ظذ رأشف ثـالث حٍْـات مـؾء 

ؽسؾ شائر جسده، ثؿ تْحـك ظــ مَامـف  ـٍف، ثؿ

 .(1)ذفؽ ؾٌسؾ رجِٔف، ثؿ أتٔتف بادْديؾ ؾرده(

ؿال: ـْا ذم شـٍر مـع  ،حديث ظّران  -2

                                                 

 .(381(، ومسِؿ برؿؿ )813رواه افبخاري برؿؿ )
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ؾـدظا بافقضـقء ؾتقضـٖ وٕـقدي )وؾٔـف  افْبل 

بافهالة ؾهذ بافّْاس، ؾِام إٍتؾ مــ صـالتف إذا 

هق برجؾ مًتزل ص يهؾ مع افَقم ؿال: ما مًْـؽ 

ؿال: أصابتْل جْابـة   مع افَقم؟ يا ؾالن أن تهع

وال ماء، ؿـال: ظِٔـؽ بافهـًٔد ؾٕ٘ـف ئٍُـؽ... 

وـان آخر ذاك أن أظىك افذي أصابتف اجلْابة إٕـاء 

 .(1)مـ ماء ؿال: اذهب ؾٖؾرؽف ظِٔؽ(

 صػة افغمل:

ممأأتحًدا، فأأه  مافغمأأل شأأواء ـأأان واجًدأأا، أ 

                                                 

 .(628(، ومسِؿ برؿؿ )322رواه افبخاري برؿؿ ) 
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 صػتان:

صٍة ـامل وهق: ما اصتّؾ ظـذ افصػة األوػ: 

 صٍتف ـافتايل:، وات ذم افٌسؾبات وادستحافقاجب

   .: افْٔةأوالً 

 : افبسِّة.       ثاكًقا

 : ؽسؾ افٍُغ ثالًثا.     ثافًثا

: ؽسؾ افٍرج وما تِقث بـف اجلسـؿ مــ رابًعا

 ."جْابةفٌِسؾ افإن ـان "أثر اجلْابة، بافٔد افٔرسى

: يرضب بافٔد افٔرسى احلـائط ؾٌٔسـؾ خامًما

أو  ،مَامــف ـاألصــْان يــده بــافساب، أو مــا يَــقم

 أو ؽر ذفؽ.  ،افهابقن
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هالةشادًشا ُامؾ ": يتقضٖ وضقئف ِف  ."افقضقء اف

 : أن ُيروي أصقل صًر افرأس باداء ويدفُف. شابًعا

 : إؾاضة اداء ظذ افرأس ثالًثا بًد افدفؽ.ثامـًا

ء ظذ مجٔع افبـدن، وال يـْس : إؾاضة اداتاشًعا

ما إٍرج مـ اجلسؿ، ـاإلبىغ وأصقل افٍخذيـ، 

  .ومىاوي األظواء، وال يؼع افتثِٔث ذم ؽسؾ افبدن

: افتْحل جإًبا، مـ أجؾ ؽسؾ افَدمغ، اظؼ  

 إذا ص يُـ ؽسِٓام ؿبؾ ذفؽ.
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  .(1)افذـر بًد افٌسؾ :ظؼ احلادي

أ بـف افتـل تـز :افصػة افثاكقة: صػة جمزئه وهي

 افذمة، وصٍتف:   

 افْٔة.                       :أوالً 

 : افبسِّة. ثاكًقا

 :ادوّوة واالشتْناق، ومها واجبان.ثافًثا

: تًّٔؿ مجٔع افبدن باداء مرة واحدة، وال رابًعا

 .يْس ما حتت افنًر وما إٍرج مـ اجلسد

                                                 

 (. 13)ص:. يْير: ذم افقضقءذـره وهق افذـر افذي شبؼ 
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 باب صفة الصالة

 :افصالةأدفة صػة 

ــرة  -1 )أن رجــاًل دخــؾ  حــديث أيب هري

ذم ٕاحٔـة ادسـجد،  ادسجد ؾهذ، ورشقل اهلل 

رجع ؾصأل ؾنكأك   "ؾجاء ؾسِؿ ظِٔف، ؾَال فف: 

وظؾقأك، "ؾرجع ؾهذ ثـؿ شـِؿ، ؾَـال:  "تصل

ــة:  "ارجأأع ؾصأأل ؾنكأأك   تصأأل ــال ذم افثافث ؿ

الة، ؾلشأأد  إذا ؿؿأأ  إػ افصأأ"ؾــٖظِّْل، ؿــال: 

 افوضوء، ثم اشتؼدل افؼدؾة، ؾؽز واؿرأ بام

معك من افؼرآن، ثم ارـع حتى تطؿئن راـًعا، ثأم 

ارؾع رأشك حتى تعتأدل ؿأائاًم، ثأم اشأجد حتأى 

تطؿئن شاجًدا، ثم ارؾأع حتأى تمأتوي وتطؿأئن 
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جافًما، ثم اشجد حتى تطؿئن شأاجًدا، ثأم ارؾأع 

التك حتى تمأتوي ؿأائاًم، ثأم اؾعأل ذفأك يف صأ

 .(1)("ـؾفا

، ؿـال: )إٔـا حديث أيب محٔد افساظدي  -8

، رأيتف إذا ـز ـْت أحٍيُؿ فهالة رشقل اهلل 

جًؾ يديف حذاء مُْبٔف، وإذا رـع أمُـ يديف مــ 

رـبتٔف، ثؿ هك طٓره، ؾـ٘ذا رؾـع رأشـف اشـتقى 

حتك يًقد ـؾ ؾَار مُإف، ؾ٘ذا شجد وضـع يديـف 

ــٖضراف ؽــر مٍــسش وال ؿابوــٓام، واشــتَبؾ  ب

أصــابع رجِٔــف افَبِــة، ؾــ٘ذا جِــس ذم افــرـًتغ 

                                                 

 .(313(، ومسِؿ برؿؿ )6661رواه افبخاري برؿؿ )
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جِس ظذ رجِف افٔرسـى، وٕهـب افّْٔـك، وإذا 

وٕهـب ، جِس ذم افرـًة اآلخرة ؿدم رجِف

 .  (1)األخرى وؿًد ظذ مًَدتف(

ــت:  -3 ــا، ؿاف ــة ريض اهلل ظْٓ حــديث ظائن

، يسـتٍتح افهـالة بــافتُبر، )ــان رشـقل اهلل 

، وــان إذا ژپ  پ پ  پ  ژ وافَراءة، بــ

رـع ص ينخص رأشف، وص يهقبف وفُـ بغ ذفؽ، 

وـان إذا رؾع رأشف مــ افرــقع ص يسـجد، حتـك 

يستقي ؿائاًم، وـان إذا رؾع رأشف مــ افسـجدة، ص 

يسجد حتك يستقي جافًسـا، وــان يَـقل ذم ــؾ 

                                                 

 .(282رواه افبخاري برؿؿ )
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ويْهـب  رـًتغ افتحٔة، وـان يٍرش رجِف 

 ،افنــٔىانبــة رجِــف افّْٔــك، وـــان يْٓــك ظـــ ظَ

ويْٓك أن يٍسش افرجؾ ذراظٔف اؾـساش افسـبع، 

 .(1)وـان جتؿ افهالة بافتسِٔؿ(

 صػة افصالة

يصأع  من أحغ أن يصع ـأام ـأان افـدأي  

 ؾؾقصلِّ ظذ افـحو اآليت:

 أوالً: إشداغ افوضوء ـام شدق ذـر افتػصقل ؾقه.

، وهـل ثاكًقا: افتلدب بآداب اخلروج إػ افصالة

                                                 

 .(232رواه مسِؿ برؿؿ )
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 افتايل: ظذ افـحو

 .  (1)واخلروج إفٔٓا ماصًٔا ،افىٓارة ذم ادْزل [0]

 .  (2)ادق إفٔٓا يُقن بسُْٔة ووؿار [2]

، (3)تَديؿ افرجـؾ افّْٔـك ظْـد افـدخقل [ 3]

                                                 

 .حديث أيب هريرة مـ  (،666اه مسِؿ برؿؿ )رو 

مـ  (،326(، ومسِؿ برؿؿ )644افبخاري برؿؿ ) رواه 

: هل افتٖين باحلرـات وافمؽقـة حديث أيب هريرة 

: يُقن ذم اهلٔئة مـ ؽض فِبك وافوؿار واجتْاب افًبث.

ٍات وٕحقه ـ ؽر افت هقت، واإلؿبال ظذ افىريؼ م  وخٍض ِف

(: ]باب افتّٔـ 1/162رمحف اهلل ذم صحٔجف ) ؿال افبخاري 

 ،برجِف افّْٔك ذم دخقل ادسجد وؽره، وـان ابـ ظّر يبدأ

 يتبع
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 :  وذـر دظاء افدخقل إػ ادسجد

 ."(1) اهلل افصالة ظذ رشول"-1

 .(2)"ؾتح يل أبواب رمحتكاافؾفم "-8

، جفأأه افؽأأريموبو، ظأأوذ بأأاهلل افعظأأقم"-3

                                                 
 [ؾ٘ذا خرج بدأ برجِف افٔرسى

(، وافبَٔٓل 1/311وافدارمل )(، 262برؿؿ ) أبق داودرواه  

 أيب داودصححف األفباين ذم شْـ (، 8/228)ذم افُزى 

 ارٔز ذم حتٍة األخ(، وحسْف ابـ با262برؿؿ )

 .مـ حديث أيب محٔد ، (113رواه مسِؿ برؿؿ ) 
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 .(1)"من افشقطان افرجقم وشؾطاكه افؼديم،

 .(2)افتبُر ذم اخلروج إػ افهالة [4]  

ـ اإلمام ػ األول،ـاحلرص ظذ افه [5]    رب م  .(3)واَف

                                                 

رواه أبق داود ديث ظبداهلل بـ ظّرو بـ افًاصحل 

صححف األفباين و ، ارٔحسْف اـب باز ذم حتٍة األخ (، 266برؿؿ )

ـ أيب داود برؿؿ ) .(266ذم صحٔح شْ
 

مـ  ،(231)(، ومسِؿ برؿؿ 612رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .حـديث أيب هريرة 

مـ (، 231(، ومسِؿ برؿؿ )612رواه افبخاري برؿؿ ) 

 . حديث أيب هريرة
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 .    (1)فإلمام وادٍْرد احلرص ظذ اختاذ شسة [6]  

 .(2)صالة رـًتغ [7]

وؿـراءة  ،االصتٌال بافًبادات مــ صـالة [8]

 .وذـر هلل  ،نفَِرآ

ظْد اخلروج، وؿقل  ؿ افرجؾ يتَد [9]

 : ـام يع دظاء اخلروج مـ ادسجد وهق

 ."افصالة ظذ رشول اهلل "-1

                                                 

 .حديث أيب ذر مـ  (،214رواه مسِؿ برؿؿ )

مـ  (،1166(، ومسِؿ برؿؿ )282رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .حديث أيب ؿتادة 
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 "افؾفم إين أشلفك من ؾضؾك"-8

   .ثافًثا: اشتؼدال افؼدؾة وجوًبا

 .(1)اشتحداًبا رابًعا: افمواك

. وفٍيٓـا (2)خامًما: تؽدرة اإلحأرام، وجوًبأا

ظــذ ادهــع أال يَــقل ؿبِٓــا رء و، "أـــزاهلل "

ورود فًدم  "ـْقيت أن أصع صالة ـذا وـذا..."

 .، وال ظـ أحد مـ أصحابف ذفؽ ظـ افْبل 

                                                 
(، ومسِؿ 221رؿؿ )رواه افبخاري ب، ديث أيب هريرة حل

 .(828برؿؿ )

(، ومسِؿ 133رواه افبخاري برؿؿ ) ،ديث أيب هريرة حل 

  .(331برؿؿ )
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 .  اشتحباًباشادًشا: رؾع افقدين 

ممدودة، أصابع افٔديـ موّقمة تُقن  وصػته:

  أحد افهٍات افتافٔة: ظذ ٕحق  ، (1)بِةـبادماه افَ

                                                 
(، وافسمذي 123رواه أبق داود برؿؿ )، أيب هريرة  حلديث

( 813وافىٔافز )ص: (، 822(، وافْسائل برؿؿ )824برؿؿ )

ة (، وابـ خزي1/342ّافدارمل )و (،14421)أمحد برؿؿ و

وافىحاوي ذم اآلثار (، 2/16(، وابـ حبان )213برؿؿ )

ال افنقـاين ذم، ٕٔؾ ؿ(، 8/81(، وافبَٔٓل )1/132)

، صححف األفباين [ال مىًـ ذم إشْاده: ](8/116األوضار )

ـ افسمذي برؿؿ )ذم   .(824صحٔح شْ
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 .(1)حذو مُْبٔف ػإ افصػة األوػ:

 .(2)حٔال ُأذٕٔف إػ افصػة افثاكقة:

بحٔـث  بـغ افهـٍتغ: اجلّـعافصػة افثافثأة: 

ف األصــابع حــذو األذٕــغ، وآخــر اتُــقن أضــر

 .(3)افٍُغ حذو ادُْبغ

                                                 

مـ  (،334(، ومسِؿ برؿؿ )132رواه افبخاري برؿؿ ) 

 ر حديث ابـ ظّ

مـ  (،331(، ومسِؿ برؿؿ )131برؿؿ ) افبخاري رواه

 .حديث مافؽ بـ احلقيرث 

  تـدقفات:

 يتبع
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 مواضع رؾع افقدين يف افصالة: 

 ظْد تُبرة اإلحرام.            ادوضع األوػ:

         ظْد افرـقع.   ادوضع افثاين:

                                                 
يردمها إػ  بًد رؾًٓام، بؾ إػ أشٍؾافٔديـ ل ارشظدم إ :أوالا                      

 مباذة. صدره

4 ألن افسْة خالفهذا و، األذٕغ  حغ رؾع افٔديـمس  :ثاكًقا       

 مباذة ادس.ادحاذاة دون  افسْة

ؿك رؾع افٔديـ إػ أول افهـدر، وهـذا ال حتهـؾ بـف  ثافًثا:       

 .بؾ هق خالؾٓاافسْة، 

ر ضة قأو مَب ،رؾع يديف مٍرجة رابًعا:                  ػ ٌف قن اُف األصابع أو ُي

ف ت اإلصارة إٔف ـ إال بام شَب ّ ة، وافسْة ال ُت َِب   .جٓة اف
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 ظْد افرؾع مـ افرـقع. ادوضع افثافث:

 .(1)ظْد افَٔام مـ افتنٓد األول ادوضع افرابع:

فأه يف مجقأع افرـعأات افتؽدر ورؾأع افقأدين، 

   .ثالث حاالت

 .(2)يرؾع يديف ثؿ يُز احلافة األوػ:

    .(3)يُز ثؿ يرؾع يديف احلافة افثاكقة:

                                                 

مـ حديث ابـ ظّر (،133رواه افبخاري برؿؿ ) 

أو افزيادة ظِٔٓا، خالف افسْة  ،االؿتهار ظذ بًوٓا تـدقه:                       

 . افقاردة ظـ افْبل

 مـ حديث ابـ ظّر (،334مسِؿ برؿؿ )رواه 

مـ  (،331(، ومسِؿ برؿؿ )131افبخاري برؿؿ ) رواه 

 يتبع



  هكذا صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم

 
47 

 .(1)افرؾع اءمع ابتد افتُبر اءيُقن ابتد احلافة افثافثة:

 شابًعا: وضع افقدين افقؿـى ظذ افقرسى اشتحداًبا.

 .(2)مُان وضع افٔديـ: ظذ افهدر

 صػة ؿدض افقدين: فه ثالث صػات:

وضع افّْٔك ظذ ـػ افٔرسـى افصػة األوػ: 

                                                 
 .حديث مافؽ بـ احلقيرث 

(، مـ 334( ومسِؿ برؿؿ )132خاري برؿؿ )افب رواه 

 حديث ابـ ظّر 

خزيّة برؿؿ  رواه ابـحديث وائؾ بـ حجر دفٔؾ ذفؽ:  

، حسْف "ظذ صدره"(، وأصِف ذم مسِؿ فُـ بدون 213)

  (.11/136ابـ باز ذم جمّقع ؾتاويف )
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 .(1)ظذ رشٌٓا وشاظدها

ــبض افصأأػة افثاكقأأة: ــبض  ،افَ ــق: أن يَ وه

 . (2)بافّْٔك ظذ ـقع افٔرسى

                                                 
رواه أبق داود برؿؿ ، وائؾ بـ حجر  ديثحدفٔؾ ذفؽ:  

(، 1/368افدارمل )(، و222ْسائل برؿؿ )(، واف181)

(، 88/883وافىزاين ذم افُبر ) ،(68وابـ اجلارود )

صححف األفباين ذم صحٔح شْـ أيب (، 8/82وافبَٔٓل )

 .(181داود برؿؿ )

سائل برؿؿ )  صححف  (،1/826وافدارؿىْل ) (،226رواه اْف

سائل برؿؿ )  حديث وائؾمـ  (،226األفباين ذم صحٔح شْـ اْف

 .بـ حجر ا
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 .  (1)وضع افّْٔك ظذ ذراع افٔرسى صػة افثافثة:اف

طاهر افسْة، أن افَبض يُقن ذم حـال افَٔـام 

ا، وال ؾرق بغ ؿبؾ افرـقع وبًده ًَ    .(2)مىِ

 ثامـًا: يـظر ادصع يف افصالة إػ موضعغ: 

 .افْير إػ مقضع افسجقد ادوضع األوػ:

مــ  افْير تَِـاء وجـف ادهـع ادوضع األوػ:

 أو االفتٍات. ،افبك إػ افسامء رؾعؽر 

                                                 

 .حديث شٓؾ بـ شًد  (،124رواه افبخاري برؿؿ )

ا مـ ؽر تَٔٔد، ـام  جاء  ًَ   شٓؾ بـ شًد  حديثذم ذفؽ مىِ

 (124رواه افبخاري برؿؿ )
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اجلِقس فِتنـٓد األول واألخـر، ؾٕ٘ـف ذم  أما

 .(1)يرمل ببكه إػ إصارتف

 : دظاء االشتػتاح اشتحداًبا .تاشًعا

 مْٓا: ،أدظٔة االشتٍتاح ـثرة

افؾفم باظد بقـي وبغ خطاياي ـام باظأدت " -0

اخلطايأا ـأام بغ ادؼ  وادغرب، افؾفأم كؼـأي مأن 

ـي افثوب األبقض من افأدكس، افؾفأم اؽمأؾيـؼى 

                                                 
(، 334أبق داود برؿؿ ) رواه، ديث ظبداهلل بـ افزبر حل 

ؿال  (،12662برؿؿ ) وأمحد(، 1812وافْسائل برؿؿ )

ـ أيب داوداألفبا ـ صحٔح رؿؿ ) :ين ذم صحٔح شْ  .(334حس
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 . (1)"خطاياي باداء وافثؾج وافزد من

تدأأارك وشأأدحاكك افؾفأأم وبحؿأأدك، "-2

 .(2)"اشؿك، وتعاػ جدك، وال إفه ؽرك

افؾفم رب جزائقل ومقؽائقل وإرساؾقل، " -3

ؾاضر افماموات واألرض، ظا  افغقأغ وافشأفادة، 

                                                 
مـ  ،(232(، ومسِؿ برؿؿ )122رواه افبخاري برؿؿ ) 

 حديث أيب هريرة 

. صححف ظذ ظّر  ا(، مقؿقؾً 333رواه مسِؿ برؿؿ )

(، وابـ افَٔؿ ـام ذم زاد ادًاد 1/824مقؿقًؾا: ابـ خزيّة )

(، واحلاؾظ 6/311(، وابـ رجب ذم ؾتح افباري )1/842)

 (.324(، واألفباين ذم اإلرواء )1/216ذم ٕتائج األؾُار )
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خيتؾػون، اهدين  أك   ؽم بغ ظدادك ؾقام ـاكوا ؾقه

احلق بنذكك إكك هتدي من تشاء  دا اختؾف ؾقه من

 . (1)"إػ رصاط ممتؼقم

 ظارًشا: االشتعاذة اشتحداًبا.

 : ؿبؾ افَراءة وبًد دظاء االشتٍتاح.امؽاهن

 ،: وردت االشتًاذة ظـذ ظـدة صـٔغفاصقغو

 :ظذ افْحق افتايلوهل 

                                                 
ٔة  يْير  ، حديث ظائنةمـ  (،114رواه مسِؿ برؿؿ )  َب

ٍتاحات ذم أصؾ هذا  ُتاباالشت ّقين أصع"اف ام رأيت ِقا   ."ص
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 .   (1)"أظوذ باهلل من افشقطان افرجقم"افصقغة األوػ:

أظوذ باهلل افمؿقع افعؾقم مأن " افصقغة افثاكقة:

 .(2)"افشقطان افرجقم

أظوذ باهلل افمأؿقع افعؾأقم مأن  افصقغة افثافثة:

                                                 

ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ:ذم ؿقفف  جاءت 

 (،8641(، ومسِؿ برؿؿ )6112رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .مـ حديث شِٔامن بـ سد 

ہ  ھ  ھ  ھ    ژ  :اشتْبىٓا بًض افًِامء مـ ؿقفف  

  ژھ      ے  ےۓ  ۓ    ﮲   ﮳   ﮴
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 .(1)"وكػثه ،وكػخه ،افشقطان افرجقم من مهزه

 : افدمؿؾة اشتحداًبا يف افصأالة 

 واجلفرية.

فإلمـام  : ؿأراءة افػا أة وجوًبأا

                                                 

(، 112رواه  أبق داود برؿؿ )،أيب شًٔد اخلدري  حلديث 

(، وابـ 233)(، وافْسائل برؿؿ 828وافسمذي برؿؿ )

خزيّة وابـ  (،11421أمحد برؿؿ )و(، 242ؿ )ماجف برؿ

، وافبَٔٓل (1/131(، وافىحاوي ذم اآلثار )261برؿؿ )

صححف األفباين ذم صحٔح أيب داود  ،(8/32)ذم افُزى

 (.112برؿؿ )
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 .(2)وادٖمقم ذم افرسية ،(1)ادٍْرد ذم افرسية واجلٓريةو

ؾوؾ شقرة افٍاحتة ؾوائؾ ـثرة، وفـق ورد ذم 

ص يٖيت ذم ؾوِٓا إال هذا احلديث فٍُـك، ؾًــ أيب 

ؿأال )يَقل:  شًّت رشقل اهلل  :ؿال هريرة 

                                                 

(، 126واه افبخاري برؿؿ )رظبادة بـ افهامت حلديث  

 .(332ومسِؿ برؿؿ )

(، وافْسائل 643اود برؿؿ )أبق درواه ، ديث أيب هريرة حل 

وابـ أيب صٔبة  (،223(، وابـ ماجف برؿؿ )381برؿؿ )

(، 1/381(، وافدارؿىْل )2618(، وأمحد برؿؿ )8/112)

 "وإذا ؿرأ ؾٖٕهتقا"هق ذم مسِؿ بدون (، و8/126وافبَٔٓل )

ؾ اإلمام مسِؿ ظـ هذه افزيادة ؾهححٓا، ؿال ظْف ئوؿد ش

ـ صحٔح]األفباين  ـ ماجف برؿؿ )ام ذم صحٔ[ حس ـ اب  .(223ح شْ
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اهلل تعاػ: ؿمؿ  افصالة بقـي وبغ ظددي كصػغ 

  ژپ  پ  پ پ  ژ :وفعددي ما شلل، ؾنذا ؿال

ؿال  ژڀ  ڀ ژوإذا ؿال:  ؿال اهلل: محدين ظددي،

ؿأال  ژٺ  ٺ    ٺژاهلل: أثـى ظع ظددي، وإذا ؿأال: 

ظددي، ؾأنذا اهلل: جمدين ظددي أو ؿال مرة: ؾوض إيل 

ؿال اهلل: هذا بقـي وبغ  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ ؿال:

ٹ   ٹ  ژظددي وفعدأدي مأا شألل، ؾأنذا ؿأال: 

 ژڦ   ڄ  ڄ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .  (1)(ؿال: هذا فعددي، وفعددي ما شلل

فإلمام وادٍْـرد  افثافث ظؼ: افتلمغ اشتحداًبا

                                                 

 .(332رواه مسِؿ برؿؿ ) 



  هكذا صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم

 
57 

 .(1)افرسية ذم اجلٓرية ورسذم  وادٖمقم جًٓرا

افؽريم من افؼرآن افرابع ظؼ:  ؿراءة ما 

 بعد افػا ة اشتحداًبا.

: ذم افٍجر مـ ضقال ادٍهـؾ، وذم مؼدار افؼراءة

ادٍهـؾ، وذم مـ أوشـاط وافًك  ،وافيٓر ،افًناء

 ادٌرب مـ ؿهار ادٍهؾ.

 .  "افـ اس"إػ شقرة  " "مـ شقرة :وادػصل 

 .  (1)ظؼ: افرـوع وجوًبا امساخل

                                                 

(، ومسِؿ 124رواه افبخاري برؿؿ ).ديث أيب هريرة حل 

  .(214برؿؿ )
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 ة افرـوع:صػ

ظذ ادهع أن يرؾع يديف ممدودة موّقمة  [0]

األصابع بادماه افَبِة، إػ حذو مُْبٔف أو إػ ؾروع 

 شبؼ تَرير ذفؽ.أذٕٔف أو بْٔٓام ـام 

 وهل تُبرة االٕتَال. "اهلل أـز"ؿائاًل  [2]

مٍرجـة األصـابع  "أي ـٍٔـف"يوع يديف  [3]

 .(2)ظذ رـبتٔف

                                                 

رواه افبخاري برؿؿ  .حديث أيب هريرة دفٔؾ ذفؽ:  

  .(331(، ومسِؿ برؿؿ )133)

 .حديث أيب محٔد مـ  (،282رواه افبخاري برؿؿ ) 
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يُقن افيٓر ذم افرـقع مستقًيا، ال ٕـازالً  [4]

ــع  ــتقًيا م ــقن مس ــا، ويُ ــا وال مَقًش ًً وال مرتٍ

 .(1)مستقى افرأس

 .(2)وظِٔف أن يٍرج يديف ظـ جْبٔف [5]

 رـوع:ة افأدظق

وجقًبا مرة واحدة،  "شدحان ريب افعظقم" -1

                                                 
رواه و، حديث ظائنة  ،(232رواه مسِؿ برؿؿ ) 

 .حديث أيب محٔد مـ (. 282افبخاري  برؿؿ )

(، وافسمذي 132رواه أبق داود برؿؿ )، ديث أيب محٔد حل 

(، 8/13(، وافبَٔٓل )1/321وافدارمل )(، 864برؿؿ )

 .(132األفباين ذم صحٔح شْـ أيب داود برؿؿ )صححف و



 هكذا صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم  

 
61 

 .(1)وافتثِٔث شْة

شأأدحاكك افؾفأأم ربـأأا وبحؿأأدك افؾفأأم "-8

 .  (2)"اؽػر يل

  .(3)"وافروح ،شدوح ؿدوس رب ادالئؽة"-3

                                                 
 (،118رواه مسِؿ برؿؿ ) حديث حذيٍة ؾ ذفؽ: دفٔ 

وابـ  (،222وافزيادة ظذ افقاحدة رواها ابـ ماجف برؿؿ )

 (،1/832(، وافىحاوي ذم اآلثار )642خزيّة برؿؿ )

 .(8/33صححٓا األفباين ذم اإلرواء )

 مـ  (،222( ومسِؿ برؿؿ )132افبخاري برؿؿ ) رواه 

 . حديث ظائنة

 . حديث ظائنة مـ   (،221ِؿ برؿؿ )رواه مس
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افؾفم فأك رـعأ ، وبأك آمـأ ، وفأك "-2

 ،وخمأي ، ،أشؾؿ ، خشع فأك شأؿعي

 .(1)"وظصدي ،وظظؿي

 ،دؾؽأأأوتوا ،شأأأدحان ذي اجلأأأزوت"-2

 .(2)"وافعظؿة ،وافؽزياء

                                                 

 .مـ حديث ظع  (،111رواه مسِؿ برؿؿ )

رواه أبق داود برؿؿ ، ديث ظقف بـ مافؽ األصجًل حل 

 (،83264أمحد برؿؿ )و ،(1422(، وافْسائل برؿؿ )213)

(، 8/314(، وافبَٔٓل )12/61وافىزاين ذم افُبر)

 .(213داود برؿؿ )صححف األفباين ذم صحٔح شْـ أيب 
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 . (1)تًئؿ اهلل  -6

 .(2)ظؼ: االظتدال من افرـوع وجوًبا دسافما

، "شؿع اهلل دأن محأده"وادٍْرد:  ،يَقل اإلمام

 .  (3)وجقًبا "ربـا وفك احلؿد "َقل: ٔأما ادٖمقم ؾ

 وردت ظذ أربع صٔغ: "ربـا وفك احلؿد" 

                                                 

 .(213رواه مسِؿ برؿؿ ) حديث ابـ ظباس ذفؽ: دفٔؾ 

رواه افبخاري برؿؿ ، حديث أيب هريرة دفٔؾ ذفؽ:  

 .(331(، ومسِؿ برؿؿ )133)

رواه افبخاري برؿؿ ، حديث أيب هريرة دفٔؾ ذفؽ:  

 .(331(، ومسِؿ برؿؿ )133)
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 .                     (1)"ربـا وفك احلؿد" افصقغة األوػ:

 .       (2)"ربـا فك احلؿد" افصقغة افثاكقة: 

 .       (3)"افؾفم ربـا وفك احلؿد" افصقغة افثافثة: 

 .(4)"ـا فك احلؿدبافؾفم ر"افصقغة افرابعة:

وادٖمقم ظـذ مـا شـبؼ،  ،وادٍْرد ،يزيد اإلمام

                                                 

س، (211(، ومسِؿ بر ؿؿ )138رواه افبخاري برؿؿ )  ـ حديث ٕأ  .م

مـ ، (211(، ومسِؿ برؿؿ )123افبخاري برؿؿ ) رواه 

 .هريرة أيب حديث 

 .مـ حديث أيب هريرة ، (132افبخاري برؿؿ )رواه  

مـ ، (243(، ومسِؿ برؿؿ )136افبخاري برؿؿ )رواه  

 .حديث أيب هريرة  
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 إحدى افهٔغ افتافٔة:

محأًدا ـثأًرا  ،دربـا وفك احلؿ" افصقغة األوػ:

ا ؾقه، ملء افمامء واألرض وملء ما صئ   ـً ضقدًا مدار

ؿال افعدأد، من يشء بعد، أهل افثـاء وادجد، أحق ما 

وال  ،وـؾـا فك ظدأد، افؾفأم ال مأاكع دأا أظطقأ 

 ."وال يـػع ذا اجلد مـك اجلد ،معطي دا مـع 

 4 إال إٔـف مثـؾ افٍِـظ افسـابؼ افصقغة افثاكقأة:

وات وملء األرض ملء افمام"ية: جتِػ ؾٔٓا فٍ

 ."وملء ما صئ  من يشء بعد

فُـــ  4مثــؾ افٍِــظ افســابؼ افصأأقغة افثافثأأة:

وات واألرض مأألء افمأأام"جتِــػ ؾٔٓــا فٍيــة: 
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 .(1)"وملء ما صئ  من يشء بعد

 ؽـر إٔـف 4مثؾ افٍِظ افسـابؼافصقغة افرابعة: 

األرض، ملء افماموات، وملء "جتِػ ؾٔٓا فٍية 

 .(2)"ملء ما صئ  من يشء بعدوما بقـفام، و

ربـا وفك احلؿد محًدا ـثًرا " افصقغة اخلاممة:

ا ؾقه ـً  . (3)"ضقًدا مدار

                                                 

مـ حديث أيب ، (211مسِؿ برؿؿ ) اهث روالافروايات افث 

 .شًٔد 

 مـ حديث ابـ ظباس، (212رواه مسِؿ برؿؿ ) 

 .مـ حديث رؾاظة بـ راؾع ، (133رواه افبخاري برؿؿ )
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ظؼ: افمجود ظأذ األظضأاء افمأدعة  مابعاف

 .(1)وجوًبا

 :ة افمجودصػ

 .(2)افسجقد ظذ األظواء افسبًة [0]

 . (3)أن جياذم ظوديف ظـ جْبٔف [2]

                                                 
(، ومسِؿ 133رواه افبخاري برؿؿ )، ديث أيب هريرة حل 

 .(331برؿؿ )

مـ  (،234(، ومسِؿ برؿؿ )218رواه افبخاري برؿؿ ) 

اجلبٓة : واألظضاء افمدعة هي،  حديث ابـ ظباس

 أضراف افَدمغ.، وافرـبتان، وافٍُان، وواألٕػ

مـ  (،232(، ومسِؿ برؿؿ )3262رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .ظبداهلل بـ ُبحْٔة حديث 
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 ظــذ رصٓامــــأن يرؾــع ذراظٔــف وال يٍ [3]

    .(1)د افْٓل ظـ ذفؽواألرض، فقر

أن يباظد أبىٔف ظـ ؾخذيف، وؾخذيـف ظــ [ 4]

 .  (2)شاؿٔف، ويٍرج بغ ؾخذيف

 .(3)أن يستَبؾ بٖضراف أصابع ؿدمٔف افَبِة [5]

   :مُان افٔديـ ذم افسجقد: فف صٍتان [6]

 حذو ادُْبغ.     -0

                                                 
مـ  (،233(، و مسِؿ برؿؿ )288رواه افبخاري برؿؿ )

 .إٔس  حديث

 .حديث أيب محٔد مـ (، 282برؿؿ )رواه افبخاري  

 .حديث أيب محٔد مـ  (،282رواه افبخاري برؿؿ )
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 .  (1)بغ خديف -8

يٍـّرج بٔـْٓام ٕف ٘أما ظـ وضع افَدمغ، ؾ [7] 

 ظِٔف ذم افَٔام. تاؿِٔاًل، ـام ـإ

 :  ة افمجودأدظق

وجقًبا مرة واحـدة،  "ألظذاشدحان ريب " -1

 . (2)وافتثِٔث شْة

شأأدحاكك افؾفأأم ربـأأا وبحؿأأدك افؾفأأم "-8

 .(3)"اؽػر يل

                                                 

 .حديث وائؾ بـ حجر ، مـ (241رواه مسِؿ برؿؿ )

 (. 22شبؼ خترجيف يْير: )ص: 

مـ ، (222( ومسِؿ برؿؿ )132افبخاري برؿؿ ) رواه 

 يتبع
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 .(1)"وافروح ،شدوح ؿدوس رب ادالئؽة"-3

افؾفم فك شجدت، وبأك آمـأ ، وفأك "-2

 ،وصأوره ،ي خؾؼأهأشؾؿ ، شأجد وجفأي فؾأذ

 .  (2)"وبرصه، تدارك اهلل أحمن اخلافؼغ ،وصق شؿعه

 ادؾؽأأأأوتشأأأأدحان ذي اجلأأأأزوت و"-2 

 .(3)"افؽزياء وافعظؿةو

                                                 

 .حديث ظائنة 

 .يث ظائنةمـ حد، (221مسِؿ ) رواه 

 .مـ حديث ظع  (،111مسِؿ ) رواه 

 (. 22شبؼ خترجيف يْير: )ص: 
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 ،افؾفم إين أظأوذ برضأاك مأن شأخطك" -6

وبؿعاؾاتك مأن ظؼوبتأك، وأظأوذ بأك مـأك، ال 

 .  (1)"مكأك  ـام أثـق  ظذ كػ ،أحيص ثـاء ظؾقك

ـؾأه، دؿأه وجؾأه، افؾفم اؽػأر يل ذكدأي " -1

 .  (2)"وأوفه وآخره، وظالكقته ورسه

مــ ألن هذا ادقضـع  4اإلـثار مـ افدظاء -2

 .  (3)فدظاءاضـ اشتجابة امق

                                                 

 . حديث ظائنة.(226مسِؿ برؿؿ )رواه  

 . مـ حديث أيب هريرة، (223مسِؿ برؿؿ ) رواه

 . حديث ابـ ظباسمـ  (،213رواه مسِؿ برؿؿ ) 
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 .(1)ظؼ: اجلؾمة بغ افمجدتغ وجوًبا ثامناف

   :اجلؾمة بغ افمجدتغة صٍ

 جلِسة بغ افسجدتغ هلا صٍتان:   ا [0]

 أن جيِس ظـذ رجِـف  افصػة األوػ:

 مٍسًصــا هلــا، جــاظاًل طٓــر افَــدم ظــذ األرض،

 .(2)ويْهب رجِف افّْٔك

ًٕـا. افصػة افثاكقة:  اإلؿًاء بغ افسـجدتغ أحٔا

ن يْهــب ؿدمٔــف وجيًــؾ إفٔتــف ظــذ ٖ: بــوصــٍتف

                                                 
ي برؿؿ رواه افبخار.حديث أيب هريرة دفٔؾ ذفؽ:  

 . (331(، ومسِؿ برؿؿ )133)

 .ة ائنـديث ظـحمـ  (،232رواه مسِؿ برؿؿ )
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 .(1)ظَبٔف

ٔوــع يديــف ظــذ ؾخذيــف، ؾ :ناأمــا افٔــد [2]

ن اوأضراف أصابًف ظْد رـبتٔف، بحٔث تُقن افٔد

 .(2)خذيـ مـ ادرؾؼ إػ آخر افٔدتغ ظذ افٍٖمتُ

 .غتُقٕا مبسقضتؾ : أما افٍُان [3]

 :اجلؾمة بغ افمجدتغة أدظق

   .(3)"وجوًبارب اؽػر يل "-1

                                                 

 .سابـ ظبامـ حديث  (،236رواه مسِؿ برؿؿ )

 حديث ظبداهلل بـ افزبرمـ  (،213رواه مسِؿ برؿؿ ) 

(، 212داود برؿؿ ) قأب ، رواهحديث حذيٍة دفٔؾ ذفؽ:  

(، وابـ ماجف برؿؿ 1122 و 1463وافْسائل برؿؿ )

 يتبع
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رب اؽػأر يل وارمحـأي واهأدين وظأأاؾـي " -8

 .     (1)"وارزؿـي

                                                 
 (،88266أمحد برؿؿ )و(، 1/26وافىٔافز ) (،231)

(، 1/242ف، واحلاـؿ )صحح(، و622وابـ خزيّة برؿؿ )

األفباين ذم صححف ، (8/143وافبَٔٓل ) ف،صححو

وينٓد هلا حديث مافؽ األصجًل ظـ (، 8/21اإلرواء )

، افهالة أبٔف ؿال: )ـان افرجؾ إذا أشِؿ ظِّف رشقل اهلل 

افِٓؿ اؽٍر يل وارمحْل واهدين وظاؾْل "ثؿ أمره أن يَقل: 

 .(8631رواه مسِؿ برؿؿ )، ("وارزؿْل

(، 224أبق داود برؿؿ ) رواه،ديث ابـ ظباسحل 

(، 232(، وابـ ماجف برؿؿ )822برؿؿ ) وافسمذي

ذم افُزى وافبَٔٓل  ،(18/84وافىزاين ذم افُبر )

ٔح شْـ أيب داود برؿؿ صححف األفباين ذم صح(، 8/188)

 يتبع
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 افتاشع ظؼ: افمجدة افثاكقة وجوًبا.

 .(1)بٖؾًاهلا وأؿقاهلا يهِٔٓا ـافسجدة األوػ،

 فعؼون: افـفوض فؾرـعة افثاكقة وجوًبا. ا

 : ، فف صٍتانـٍٔٔة افْٓقض فِرـًة افثإٔة

وصــٍتٓا: جِسـة االشـساحة:  افصأػة األول:

جيِس ـاجلِقس فِجِسة بغ افسجدتغ، ثؿ يَقم 

                                                 
برؿؿ (، وابـ ماجف 822ظْد افسمذي برؿؿ )و  (،224)

األفباين ذم  صححٓا"ظاؾْل"بدل  "اجزين"(، 346)

 .(346صحٔح شْـ ابـ ماجف برؿؿ )

رواه افبخاري برؿؿ ، حديث أيب هريرة دفٔؾ ذفؽ:  

 . (331(، ومسِؿ برؿؿ )133)
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 .(1)مًتًّدا ظذ األرض بٔديففِرـًة افثإٔة 

افْٓقض ذم ؽر جِسة  أن يُقن افصػة افثاكقة:

ــف، االشــساحة: ؾ٘ ــْٓض ظــذ صــدور ؿدمٔ ــف ي ٕ

 .مًتًّدا ظذ رـبتٔف أو ؾخذيف

، : يصع افرـعة افثاكقة ـاألوػافواحد 

 .ادستحباتواشتحباًبا ذم  ،وجقًبا ذم افقاجبات

 إال إكه يمتثـى من ذفك ما يع:

 .تُبرة اإلحرام أوالً:

 .دظاء االشتٍتاح  ثاكًقا:

                                                 

 .مافؽ بـ احلقيرث  مـ حديث (،282ه افبخاري برؿؿ )روا 
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ؿـؾ ؿـراءة مــ ؾافرـًة افثإٔـة أ افَراءة: ثافًثا:

 .وهُذا افثافثة وافرابًة افرـًة األوػ،

 .دد افْٔة: فالـتٍاء باشتهحاهباظدم دم رابًعا:

افثاين وافعؼون: افتشفد األول واجلؾأوس فأه 

 وجوًبا.

 ؾتشفد األول: فصػة اجلؾمة 

أن جيِــس ٕاصــًبا رجِــف افّْٔــك مٍسًصــا  [0]

 .(1)رجِف افٔرسى، وفٔس فف إال هذه اجلِسة

ن: ؾافٔــد افّْٔــك تقضــع ظــذ اا افٔــدأمــ [2]

                                                 

 حديث أيب محٔد مـ  (،282رواه افبخاري برؿؿ ) 
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افٍخذ األيّـ، وافٔد افٔرسى تقضع ظـذ افٍخـذ 

 األيرس، ومها مستْدتان ظذ افٍخذيـ.

 ن:  اأما افٍُ [3]

 افُػ األيّـ: فف ثالث صٍات:  أ:

أن يَبض اخلْك وافبْك، وحيِـؼ باإلهبـام  -0

 .  (1) وافقشىك، وينر بافسبابة يدظق هبا

                                                 
 (،1861افْسائل برؿؿ ) رواه، حديث وائؾ بـ حجر  

(، وابـ خزيّة 1/368(، وافدارمل )1/1233وأمحد )

(، وافبَٔٓل 88/32(، وافىزاين ذم افُبر )112برؿؿ )

ل برؿؿ صححف األفباين ذم صحٔح شْـ افْسائ (، 8/131)

(1861.)  
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وافبْك وافقشىك ويوـؿ أن يوؿ اخلْك  -2

 .  (1)إفٔٓا اإلهبام أيًوا، وينر بافسبابة

أن يًَد ثالًثـا وسسـغ وينـر بافسـبابة،  -3

وصٍتٓا: أن جيًؾ اإلهبـام ذم أصـؾ افقشـىك، أو 

 .(2)يًىػ اإلهبام إػ أصِٓا

 افُػ األيرس: فف صٍتان:  ب:

أن تُقن ممدودة موّقمة مبسـقضة ٕحـق  -0

قن أضـراف األصـابع ظـذ افَبِة ظذ افٍخذ، وتُ

                                                 

 . حديث ابـ ظّرمـ  (،224رواه مسِؿ برؿؿ ) 

 ادرجع افسابؼ. 
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 .(1)افرـبة

ظـذ رـبتـف  أن يَِؿ ــػ يديـف  -2

 .   (2)افٔرسى، ـٖٕف ؿابض هلا

   :صق  افتشفد

افتحقأأات هلل، وافصأأؾوات، " افصأأقغة األوػ:

وافطقدأات، افمأالم ظؾقأك أاأا افـدأي ورمحأة اهلل 

وبرـاته، افمالم ظؾقـا وظأذ ظدأاد اهلل افصأاحلغ، 

ال اهلل، وأصأأفد أن دؿأأًدا ظدأأده أصأأفد أن ال إفأأه إ

                                                 

 ادرجع افسابؼ. 

 . حديث ظبداهلل بـ افزبرمـ  (، 213رواه مسِؿ برؿؿ )
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 .(1)"ورشوفه

افتحقأأأات اددارـأأأات، " افصأأأقغة افثاكقأأأة:

افصؾوات، افطقدات هلل، افمالم ظؾقأك أاأا افـدأي 

ورمحة اهلل وبرـاته، افمأالم ظؾقـأا وظأذ ظدأاد اهلل 

افصأأاحلغ، أصأأفد أن ال إفأأه إال اهلل، وأصأأفد أن 

 .(2)"دؿًدا رشول اهلل

حقات افطقدأات افصأؾوات افت" افصقغة افثافثة

هلل، افمالم ظؾقك أاأا افـدأي ورمحأة اهلل وبرـاتأه، 

                                                 
مـ ، (248(، ومسِؿ برؿؿ )231افبخاري برؿؿ ) رواها 

 .حديث ابـ مسًقد 

ـ ظباس  ،(243مسِؿ برؿؿ ) رواها   ـ حديث اب  .م
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افمالم ظؾقـا وظذ ظداد اهلل افصاحلغ، أصفد أن ال 

   .(1)"إفه إال اهلل، وأصفد أن دؿًدا ظدده ورشوفه

 وافعؼون: افتشفد األخر وجوًبا.  ثافثاف

 ؾتشفد األخر: فصػة اجلؾوس 

 تف:صٍو ،[ افتورك0]

  ثالث صٍات: قرك ففافت

أن جرج رجِف افٔرسى مـ جْبـف األيّــ  -0

مٍروصــة، ويْهــب رجِــف افّْٔــك، ويًَــد ظــذ 

                                                 
مـ حديث أيب مقشك األصًري ، (242مسِؿ برؿؿ ) رواه

.  صِقا ـام "افُتابيْير: إػ بَٔة صٔغ افتنٓد  ذم أصؾ هذا

 ."رأيتّقين أصع
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 .(1)مًَدتف

ـا وجـرجٓام مــ  -2 ًً أن يٍرش افَـدمغ مجٔ

 .(2)اجلإب األيّـ

أن يٍرش رجِف افّْٔـك، ويـدخؾ  -3

 .(3)بغ افٍخذ وافساق ذم افرجؾ افّْٔك

                                                 

 .مـ حديث أيب محٔد ، (282افبخاري برؿؿ ) رواها 

صححف (، 8/182وافبَٔٓل )(،362داود برؿؿ ) قأب رواها

مـ حديث  ،(362اين ذم صحٔح شْـ أيب داود برؿؿ )األفب

 .أيب محٔد 

 .مـ حديث ظبداهلل بـ افزبر، (213مسِؿ برؿؿ ) رواها 

ِامء ض اًف ْٔام رأى آخرون أهنا داخِة  4وهذه افهٍة ؿال هبا ًب ب

 ذم افهٍة األوػ
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ـ وافٍُغ [2]   .لذم افتنٓد األوتٓا هٍـ: افٔدي

ذم افتنــٓد تٓا هــٍـ :ة افتشأأفد األخأأرقغصأأ

 ل أيًوا4 إال إٔف يزاد ؾٔٓا:األو

ردت ؿـد وو،  افهالة ظذ رشـقل اهلل أوالا:

 ظذ صٔغ ظدة، وهل ظذ افْحق افتايل: 

افؾفم صلِّ ظأذ دؿأد وظأذ " افصقغة األوػ:

ـام صؾق  ظذ إبراهقم وظذ آل إبراهقم ، آل دؿد

إكك محقد جمقد، افؾفم بأارك ظأذ دؿأد وظأذ آل 

ـام بارـ  ظذ إبأراهقم وظأذ آل إبأراهقم  ،دؿد

 .(1)"إكك محقد جمقد

                                                 

 .حديث ـًب بـ ظجرة ، مـ (3314افبخاري برؿؿ )ه روا 
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افؾفم صلِّ ظذ دؿد وظذ آل " افصقغة افثاكقة:

ـام صؾق  ظذ إبأراهقم إكأك محقأد جمقأد،  ،دؿد

ـأام بارـأ   افؾفم بارك ظذ دؿد وظذ آل دؿد،

 .(1)"د جمقدظذ إبراهقم إكك محق

افؾفم صلِّ ظذ دؿد وظذ آل " افصقغة افثافثة:

دؿد، ـام صأؾق  ظأذ آل إبأراهقم، وبأارك ظأذ 

ـام بارـ  ظأذ آل إبأراهقم  دؿد وظذ آل دؿد،

 .(2)"يف افعادغ إكك محقد جمقد

                                                 

، مـ ( 246(، ومسِؿ برؿؿ )2131خاري برؿؿ )افب رواه 

 .حديث ـًب بـ ظجرة 

 .حديث أيب مسًقد األٕهاري  ، مـ(242برؿؿ ) رواه مسِؿ 
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افؾفم صلِّ ظذ دؿأد وظأذ " افصقغة افرابعة:

أزواجأأه وذريتأأه، ـأأام صأأؾق  ظأأذ آل إبأأراهقم، 

دؿد وظذ أزواجه وذريته ـام بارـأ  ظذ بارك و

   .(1)"ظذ آل إبراهقم إكك محقد جمقد

افؾفم صلِّ ظذ دؿد ظددك "افصقغة اخلاممة: 

إبأراهقم، وبأارك ظأذ  ورشوفك ـام صؾق  ظأذ

دؿأأد وآل دؿأأد ـأأام بارـأأ  ظأأذ إبأأراهقم و آل 

   .(2)"إبراهقم

                                                 

، مـ (241(، ومسِؿ برؿؿ )3363فبخاري برؿؿ )ا رواه 

 .حديث أيب محٔد 

 .(، مـ حديث أيب شًٔد 6322رواه افبخاري برؿؿ ) 
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، دظٔـةظدة أرد ؾٔف و: افدظاء ؿدل افمالم :ثاكًقا

 :  وهل ظذ افْحق افتايل

االشتعاذة من ظذاب جفـم، ومن ظذاب " -0

ؾتـأة افؼأز، ومأن ؾتـأة ادحقأا وادأامت، ومأن رش 

 .  (1)"ادمقح افدجال

افؾفم إين أظأوذ بأك مأن ظأذاب افؼأز، "-2

وأظوذ بك من ؾتـة ادمقح افدجال، وأظوذ بك من 

لثم ؾتـة ادحقا وادامت، افؾفم إين أظوذ بأك مأن ادأ

 . (2)"وادغرم

                                                 
 ، مـ (222(، ومسِؿ برؿؿ )1311ؿؿ )رواه افبخاري بر

 .حديث أيب هريرة 

مـ  (،223(، ومسِؿ برؿؿ )238رواه افبخاري برؿؿ ) 

 يتبع
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ثم يؽون من آخر ما يؼأول بأغ افتشأفد " -3

وافتمؾقم: افؾفم اؽػر يل ما ؿدم  وما أخرت وما 

أرسرت وما أظؾـ  وما أرسؾ  وما أك  أظؾم بأه 

 . (1)"مـي أك  ادؼدم وأك  ادمخر ال إفه إال أك 

ويف  -افؾفم إين طؾؿ  كػس طؾاًم ـثأًرا  " -4

ؾأاؽػر يل ر افذكوب إال أك ، وال يغػ -رواية: ـدًرا

 .(2)"مغػرة من ظـدك إكك أك  افغػور افرحقم

                                                 
 .حديث ظائنة

 .حديث ظع مـ  (،111رواه مسِؿ برؿؿ ) 

 مـ (،8142(، ومسِؿ برؿؿ )232رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .حديث أيب بُر افهديؼ 
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افؾفم إين أظوذ بك مأن افدخأل، وأظأوذ " -5

بك مأن اجلأدن، وأظأوذ بأك مأن أن أرد إػ أرذل 

افعؿر، وأظوذ بك من ؾتـة افدكقا، وأظوذ بأك مأن 

 .  (1)"ظذاب افؼز

افؾفم أظـي ظذ ذـرك وصؽرك وحمأن " -6

 .(2)"ظدادتك

                                                 
شًد بـ أيب  مـ حديث (،6334رؿؿ )رواه افبخاري ب 

 .وؿاص 

(، 1288أبق داود برؿؿ ) رواهديث مًاذ بـ جبؾ حل 

(، وأمحد 6/21وابـ أيب صٔبة ) (،1343وافْسائل برؿؿ )

(، 8333(، وافبخاري ذم األدب ادٍرد )81612برؿؿ )

(، وابـ حبان 121(، وابـ خزيّة برؿؿ )2/232وافبزار )

 يتبع
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 .(1)افدظاء بام حيب مـ خر افدٕٔا واآلخرة-7

وافعؼون: افتمؾقم ظن افقؿغ وافشامل  رابعاف

 وجوًبا.

افسـالم ظِـُٔؿ ورمحـة اهلل، ": ة افتمؾقمصقغ

 .  (2)"افسالم ظُِٔؿ ورمحة اهلل

                                                 
(،  وأبق ًٕٔؿ 84/111اين ذم افُبر )(، وافىز2/362)

و ابـ  ،ذم اخلالصةصححف افْقوي  (،1/821ذم احلِٔة )

واألفباين ذم (، 132-11/132ذم جمّقع افٍتاوى ) باز

 .(1288صحٔح شْـ أيب داود برؿؿ )

مـ  (،248(، ومسِؿ برؿؿ )231رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .حديث ابـ مسًقد 

(، 336أبق داود برؿؿ ) رواه، مسًقد حلديث ظبد اهلل بـ  

 يتبع
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 اخلامس وافعؼون: افذـر بعد افمالم اشتحداًبا.

 األذـار افتي تؼال بعد افصالة ظذ افـحو افتايل: 

افؾفم أك  افمأالم  -ثالًثا  -شتغػر اهلل أ"[0]

                                                 
( وؿال: حديث حسـ صحٔح، 832وافسمذي برؿؿ )

وأمحد  (،382(، وابـ ماجف برؿؿ )1312وافْسائل برؿؿ )

(، وابـ اجلارود 182(، وابـ خزيّة برؿؿ )36316برؿؿ )

وافىزاين ذم األوشط  (،2/333(، وابـ حبان )63ص: )

 فصحح(، 8/118)ذم افُزى  وافبَٔٓل (،2/116)

(، وابـ ظبداهلادي ذم ادحرر 3/213افْقوي ذم ادجّقع )

(، 8/888ذم ٕتائج األؾُار ) جراحلابـ  ف(، وحس811ْ)

 .(832وصححف األفباين ذم صحٔح شْـ افسمذي برؿؿ )
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 .(1)"ومـك افمالم، تدارـ  يا ذا اجلالل واإلـرام

ال إفأأه إال اهلل وحأأده ال رشيأأك فأأه، فأأه " [2]

ادؾك وفه احلؿد وهو ظذ ـل يشء ؿدير، افؾفم ال 

ماكع دا أظطق  وال معطي دأا مـعأ  وال يـػأع ذا 

 .(2)"اجلد مـك اجلد

 اهلل وحأأده ال رشيأأك فأأه، فأأه ال إفأأه إال" [3]

ادؾك وفه احلؿد وهو ظذ ـل يشء ؿدير، ال حول 

وال ؿوة إال باهلل، ال إفه إال اهلل وال كعدد إال إيأاه فأه 

                                                 
 .مـ حديث ثقبان ، (231مسِؿ برؿؿ ) رواه 

مـ ، (233(، ومسِؿ برؿؿ )6334افبخاري برؿؿ ) رواه 

 .ديث ادٌرة بـ صًبة ح
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افـعؿة وفه افػضل وفه افثـاء احلمن، ال إفأه إال اهلل 

 .(1)"فؽاؾرونا خمؾصغ فه افدين وفو ـره

افؾفم أظـي ظذ ذـرك وصؽرك وحمأن " [4]

 .(2)"تكظداد

افتمدقح وافتحؿقأد وافتؽدأر، وؿأد جأاء  [5]

 :وهي ظذ افـحو افتايل متعددة ظذ صق 

اهلل ؿأأد احلثالًثأأا وثالثأأغ، واهلل  انشأأدح" -0

ؼأال اأام ي، ثأم ثالًثا وثالثغأـز  اهللثالًثا وثالثغ، و

                                                 

  مـ حديث ظبداهلل بـ افزبر، (232رواه مسِؿ برؿؿ ) 

 (.28شبؼ خترجيف يْير: )ص:
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ال إفه إال اهلل وحده ال رشيك فأه، فأه ادؾأك وفأه ادائة: 

ل يش  .(1)"ؿديرء احلؿد وهو ظذـ 

وثالث وثالثون  ،ثالث وثالثون تمدقحة" -2

          .(2)(وأربع وثالثون تؽدرة ، ؿقدة

اهلل ؿأد احلثالًثأا وثالثأغ، واهلل  انشدح " -3

 .(3)"ثالًثا وثالثغأـز  اهللثالًثا وثالثغ، و

                                                 

 .حديث أيب هريرة مـ  (،231رواه مسِؿ برؿؿ )

 .حديث ـًب بـ ظجرة مـ  (،236رواه مسِؿ برؿؿ )

مـ  (،232(، ومسِؿ برؿؿ )223رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .ديث أيب هريرة ح
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ل صالة ظًؼا،" -4 و ؿأدون  تمدحون يف دبرـ 

 .(1)(ظًؼا، وتؽزون ظًؼا

 .        (2)ؿراءة آية افُرد [6]

                                                 
. حديث أيب هريرة مـ  (،6383رواه افبخاري برؿؿ ) 

صِقا ـام "افُتابإػ بَٔة صٔغ افتسبٔح  ذم أصؾ هذا  يْير:

 ".رأيتّقين أصع

افٔقم وافِِٔة  رواه افْسائل ذم ظّؾ، ديث أيب إمامة حل 

افسْل ذم ظّؾ افٔقم وافِِٔة برؿؿ  (، وابـ144برؿؿ )

ؿال ابـ ـثر ذم  (،2/112افىزاين ذم افُبر )و (،181)

(: ]إشْاده ظذ ذط افبخاري[، صححف 1/341تٍسره )

(، وؿال احلاؾظ ذم ٕتائج 812ابـ ظبداهلادي ذم ادحرر )

 يتبع
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 .    (1)"افٍِؼ وافّْاس"ؿراءة ادًقذتغ  [7]

                                                 

(: ]صحٔح أو حسـ[. وصححف افسٔقضل 8/812األؾُار )

(، وؿقاه افنقـاين بّجّقظف ذم 2386ذم اجلامع افهٌر )

(، وصححف األفباين ذم صحٔح اجلامع 122حتٍة افذاـريـ )

 .وفف صقاهد ال تهِح فالظتبار (، 318(، وذم افهحٔحة )6262برؿؿ )

( 1283رواه أبق داود برؿؿ )، ديث ظَبة بـ ظامر حل 

(، وؿال: ]حسـ ؽريب[، وافْسائل 8343وافسمذي برؿؿ )

(، 11138(، )11211أمحد برؿؿ )و(، 1336برؿؿ )

(، 8442(، وابـ حبان )122خزيّة ) صحح احلديث ابـ

(، 8/812(، واحلاؾظ ذم ٕتائج األؾُار )1/323واحلاـؿ )

(، وصححف 1332وحسْف افسٔقضل ذم اجلامع افهٌر )

 يتبع
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ؾاألحاديــث ذم  "اإلخأأال "أمــا شــقرة [8]

 .(1)الة ضًٍٔةهؿراءهتا بًد اف

*   *   * 

 

 

 

                                                 

 .(1283األفباين ذم صحٔح شْـ أيب داود برؿؿ )

(، 1123رواه أبق يًذ برؿؿ ) ،حديث جابر مـ جاء  

، وأبق ًٕٔؿ ذم احلِٔة (3361وافىزاين ذم األوشط برؿؿ )

ٓان. ؿال اـب حجر (، 6/823) ٕب ًٔػ، حلال ظّر ـب  ْاده ض وإش

ة ) ًٍٔ ير: افسِسِة افو ًٔػ. ْي ريب: ض  .(8/142ذم افَت
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 أركان وواجبات وسنن الصالةشروط و

تصور هقئة تتعؾم وتأن  ك أخي ادصعاألوػ ب

افأرـن مأن   كصالة ـامؾة، حتى يتدغ فاف

افواجغ مأن ادمأـون، ؾألؿوال وأؾعأال افصأالة و

 أكواع:  أربعة

ما يِزم مـ ظدمف افؼوط وهل:  :افـوع األوػ

 .وال يِزم مـ وجقده وجقد وال ظدم فذاتف ،افًدم

األرـان وهل: ما ال تسَط جٓاًل  :افثاينافـوع 

 وال ظًّدا وال شًٓقا.

جبات وهل: مـا تبىـؾ هبـا اافق :افثافثافـوع 

ــاًل وشــًٓقا ودمــز  ــًدا، وتســَط جٓ افهــالة ظّ

 بسجقد افسٓق.  
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افسـْـ وهـل: مـاال تبىـؾ هبـا  :افـوع افرابأع

فُـ يسـتحب دــ تـرك  4افهالة ظًّدا وال شًٓقا

 اؾية ظِٔٓا أن يسجد فِسٓق.شْة ظادتف ادح

 رشوط افصالة.أوالً: 

 .اإلشالم -0

 .افًَؾ -2

 .افتّٔٔز -3

 رؾع احلدث.  -4

 .إزافة افْجاشة -5

 .دخقل افقؿت -6

 .شس افًقرة -7

 .اشتَبال افَبِة -8
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   .افْٔة -9

 أرـان افصالة. ثاكًقا: 

 :األرـان افؼوفقة هي[ 0]

 .تُبرة اإلحرام -0

ذم ـــؾ رـًــة ظــذ اإلمــام ؿــراءة افٍاحتــة  -2

 .ٍل افرسيةؾادٖمقم وأما وادٍْرد 

 .افتنٓد األخر افذي ئِف افسالم -3

   .افتسِٔؿ -4

 :األرـان افػعؾقة هي[ 2]

 .افَٔام مع افَدرة ذم افٍرض -0

 افرـقع. -2
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 افرؾع مـ افرـقع. -3

 افسجقد ظذ األظواء افسبًة. -4

 اجلِسة بغ افسجدتغ. -5

 .نٓد األخراجلِقس فِت -6

 افىّْٖٕٔة ذم مجٔع األرـان.  -7

 افستٔب بغ أرـان افهالة. -8

 ثاكًقا: واجدات افصالة، وهي ظذ افـحو افتايل:

 .مجٔع افتُبرات ؽر تُبرة اإلحرام -0

 .ذم افرـقع "افعظقم ريب شدحان"ؿقل  -2

 فإلمام وادٍْرد. "محده دن اهلل شؿع"ؿقل  -2

ـا"ؿقل -4 رد"داحلؿ وفك رب مقم وادٍْ  .فإلمام واٖد
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 ذم افسجقد.    "األظذ ريب شدحان"ؿقل  -5

   بغ افسجدتغ. "يل اؽػر ريب"ؿقل  -6

 ؿراءة افتنٓد األول. -7

 اجلِقس فِتنٓد األول. -8

 ثافًثا: شـن افصالة، وهي ظذ افـحو افتايل:

   :افمـن افؼوفقة[ 0]

 .دظاء االشتٍتاح  -0

 ٔىان افرجٔؿ.افتًقذ باهلل مـ افن -2

 افبسِّة. -3

 بًد افٍاحتة. "آمغ"ؿقل  -4

ر -5 ـ اَف رس م ٍاحتة.آن ؿراءة شقرة أو ما ٔت د اف  ًب
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 اجلٓر بافَراءة ذم افهالة اجلٓرية.  -6

 اإلرسار بافَراءة ذم افهالة افرسية. -7

ما زاد ظذ افتسـبٔحة افقاحـدة ذم افرــقع  -8

 وافسجقد، وادٌٍرة بغ افسجدتغ.

ـ  "ربْا وفؽ احلّد"ادة ظذ افزي -9 ذم االظتدال م

 افرـقع.

 اإلـثار مـ افدظاء ذم افسجقد. -01

ـ. افهالة ظذ افرشقل   -00  ذم افتنٓدي

وؿبـؾ  افدظاء بًد افهالة ظذ رشقل  -02

 افسالم ذم افتنٓد األخر.

 افمـن افػعؾقة:[ 2]
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رؾــع افٔــديـ حــذو ادُْبــغ أو إػ ؾــروع  -0

ذفؽ ذم تُبرة اإلحرام، وافرـقع، األذٕغ، أو بغ 

 وافرؾع مـ افرـقع، وبًد افَٔام مـ افتنٓد األول.

 وضع افٔد افّْٔك ظذ افٔرسى  ظذ افهدر. -2

افسُتات افتل بًد تُبرة اإلحـرام وبًـد  -3

 ؿراءة افٍاحتة وؿبؾ افرـقع.

مٍرجتل األصابع ذم افرـقع وضع افٔديـ  -4

 .ظذ افرـبتغ ـٖٕف ؿابض ظِٔٓام

اداء الشتَر،  فمد افيٓر حتك فق صب ظِٔ -5

 وجًؾ افرأس حٔال افيٓر. 

 جماؾاة افٔديـ ظـ اجلْبغ ذم افرـقع. -6

ــابع  -7 ــريج أص ــديـ وتٍ ــابع افٔ ــؿ أص ض
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 افَدمغ ذم افسجقد، واشتَبال افَبِة هبام. 

ــاة  -8 ــغ، وجماؾ ــاة افًوــديـ ظـــ اجلْب جماؾ

 افبىـ ظــ افٍخـذيـ، وافٍخـذيـ ظــ افسـاؿغ،

 .ذم افسجقد وافتٍريج بغ افٍخذيـ

وضع افٔديـ حذو ادُْبـغ أو األذٕـغ ذم  -9

 افسجقد، وافسجقد بْٔٓام.

اؾساش افرجؾ افٔرسى وٕهب افّْٔـك ذم  -01

 اجلِسة بغ افسجدتغ وافتنٓد األول.

وضع افٔد افّْٔك ظـذ افٍخـذ األيّــ،  -00

أو وضـع افٍُـغ ظـذ  

، أو وضــع افُــػ األيّـــ ظــذ افٍخــذ افــرـبتغ

ـ واأليرس ظذ األيرس ويَِؿ ـٍف األيرس رـبتف.  األيّ
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افٔـد افّْٔـك،  ؿـبض   -02

، وافتحِٔؼ بغ اإلهبام وافقشىك، واإلصارة بافسـبابة

واإلصـارة أو ؿبض اجلّٔع و ضؿ بًوٓا إػ بًـض 

أو ظَـد ثـالث  ، بافسبابة وحتريُٓـا ظْـد افـدظاء

   .واإلصارة بافسبابة وحتريُٓا ظْد افدظاءوسسغ، 

افْيــر إػ افســبابة ظْــد اإلصــارة هبــا ذم  -03

 اجلِقس.

جِسة االشـساحة، ؿبـؾ افَٔـام فِرـًـة  -04

 افثإٔة وافرابًة.

 افتقرك ذم افتنٓد افثاين.       -05

ّتغ.  -06 ِٔ ًْا وصامالً ذم افتس ّٔ ٍات ي  االفت

 .اختاذ شسة ذم افهالة -07


