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املقدمة 

صالًة  صلى  قولهم  من  مصدر  اس��م  لغة:  الصالة 
وهو مأخوذُة من مادة  )ص ل و /ي ( والتي تدل على 

أمرين:

األول: النار وما أشبهها من احُلمى، يقول ابن فارس 
به وما  بالنار، والصالُء ما يصطلى  العود  قولهم صليت 

يذكى به النار ويوقد.

وأما الثاني: فجنس من العبادة، وهو الدعاء وشاهد 
ُهْم {  ذلك قوله تعالى} َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن لَّ
أي أدع لهم، وأيضا قوله |: »إَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم َفْلُيِجْب 
َفْلَيْطَعْم«. رواه  ُمْفِطًرا  َكاَن  َوإِْن  َفْلُيَصلِّ  َصائًِما  َكاَن  َفإِْن 

مسلم

وأما الصالة اصطالحا فهي: التعبد لله تعالى بأقوال 
وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم.

والصالة تختلف بحسب ورودها وموضعها:
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صالة  موضعني  في  وردت  تعالى  الله  صالة  فأواًل: 
الله على رسوله وصالة الله على املؤمنني:

الله  }إن  تعالى:  قوله  في  كما  نبيه  على  فأما  أ- 
صلوا  آمنوا  الذين  أيها  يا  النبي  على  يصلون  ومالئكته 
نبيه  على  الله  بصالة  فاملقصود  تسليما{  وسلموا  عليه 

رحمته وحسن الثناء عليه.

في  كما  نبيه  على  بالصالة  ربهم  املؤمنني  دعوة  وأما 
التشهد »اللهم صلي على نبينا محمد« أي اللهم عظمه 
بالدنيا بإعالء ذكره وإظهار دعوته، وإبقاء شريعته، وفي 

اآلخرة بتشفيعه في أمته ومضاعفة أجره ومثوبته.

قوله:  في  كما  املؤمنني  على  الله  صالة  وأم��ا   - ب 
}أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة{ فهي حتقيق 
تزكيته سبحانه لعباده املؤمنني، كان إذا أتي أحدهم بزكاته 
اللهم  أي  ف��الن  بني  على  صلي  اللهم  ق��ال  النبي   إل��ى 

أرحمهم.
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املؤمنني  على  أو  النبي  على  املالئكة  صالة  2-  وأما 
فهو الدعاء لهم واالستغفار لهم.

3-  وأما صالة املسلمني: فهي أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.

وقد ورد معني الصالة في القرآن مبعاني عدة:

الصالة باملعني اللغوي وهو الدعاء: }وصل عليهم 
إن صالتك سكن لهم{ أي دعاؤك سكن لهم.

وقد وردت مبعني الرحمة: }هو الذي يصلى عليكم 
ومالئكته{.

وقد وردت مبعني اإلسالم: }فال صدق وال صلى{ 
أي وال أسلم.

ومبعني كنائس اليهود: }وبيع وصلوات{.

الصالة  }وأقيموا  الشرعي:  االصطالحي  وباملعني 
وآتوا الزكاة{.
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اأهمية ال�صالة

إن الصالة هي أعظم ركن بعد الشهادتني، ولها منزلة 
عظيمة في اإلسالم، وقد بلغ من العناية بها أن أمر الله عز 
وجل باحملافظة على الصالة في احلضر والسفر والصحة 
}َحاِفُظوْا  وتعالى  تبارك  قال  واخلوف  واألمن  واملرض 
َقانِتنَِي  لِّلِه  َوُقوُموْا  اْلُوْسَطى  اَلِة  والصَّ َلَواِت  الصَّ َعَلى 
َفاْذُكُروْا  َأِمنُتْم  َفإَِذا  ُرْكَباًنا  َأْو  َفِرَجااًل  ِخْفُتْم  َفإْن   )238(

ا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن{)1( َمُكم مَّ َه َكَما َعلَّ اللَّ

إلى  حتتاج  التي  الكبرى  األم��ور  من  الصالة  وألن 
هداية خاصة فقد سأل إبراهيم عليه السالم ربه أن يجعله 
}رب أجعلني مقيم الصالة  هو وذريته مقيما لها فقال: 

ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء{.

والصالة أول ما يحاسب عليه اإلنسان فإن صلحت 
بن  أنس  عن  الصحيح  احلديث  ففي  عمله  سائر  صلح 
»أول ما يحاسب عليه   :| الله  مالك قال قال: رسول 

))( سورة البقرة 238- 239.
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العبد يوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر عمله 
وإن فسدت فسد سائر عمله«.))(

فقد  وقتها  عن  ُيؤخرها  كمن  يضيعها  ال��ذي  وأم��ا 
نَي  ْلُمَصلِّ لِّ }َفَوْيٌل  تعالى:  قال  بالويل  العزة  رب  توعده 
تبارك  وق��ال  َســاُهــوَن{،  َصالتِِهْم  َعن  ُهــْم  ــِذيــَن  الَّ  )4(
الَة  الصَّ َأَضاُعوا  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمن  }َفَخَلَف  وتعالى: 

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا{.  َبُعوا الشَّ َواتَّ

على  يؤديها  وال  بها  تساهل  من  حال  هذا  كان  فإذا 
الوجه املطلوب فكيف هو حال الذي ال يصليها بال شك 
أن الوعيد عليه أشد وأعظم وهو على خطر عظيم حتى 
قال النبي | عنه »العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن 

تركها فقد كفر«.)2(

))( أخرجه الطبراني في األوسط وصححه األلباني، انظر السلسة 
الصحيحة رقم )1358(.

)2( رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وصححه احلاكم والذهبي 
ووافقهم األلباني وهو املشكاة )574(.
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وقال أيضا |: »إن بني الرجل وبني الشرك والكفر 
ترك الصالة«.)1(

كيف  وتأمل  القومي،  وركنه  الدين  عمود  فالصالة 
أخر الله تعالى فرضيتها إلى تلك الليلة إشادًة بها وبيانًا 

ألهميتها ومن أهميتها:
بدون  رسوله  إلى  وجل  عز  الله  من  فرضت  أوال: 

واسطة.
ثانيا: فرضت في ليلة هي من أفضل الليالي لرسول 

الله |.
ثالثا: فرضت في أعلى مكان يصله البشر.

محبة  عل  يدل  صالة،وهذا  خمسني  فرضت  رابعا: 
الله لها وعنايته بها

آخر  ف��ي  حتي  بها  يوصي  النبي  ي��زال  ال  خامسا: 
حلظات عمره ورد في سنن أبي داود وصححه األلباني 
ِه  اللَّ َرُسوِل  َكاَلِم  آِخُر  َكاَن  َقاَل:  اَلم،  السَّ َعَلْيِه  َعِليٍّ  َعْن 

َه ِفيَما َمَلَكْت َأْيَاُنُكْم« ُقوا اللَّ اَلَة، اتَّ اَلَة الصَّ |، »الصَّ
))( رواه مسلم.
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ف�صل ال�صالة

بل  فقط  عليها  األج��ر  على  الصالة  فضل  يقصر  ال 
يترتب عليه من  بالوضوء وما  إلى االستعداد لها  يتعداه 
وما  وانتظارها  أجر  من  ينبني  وما  إليها  واملشي  فضل، 

يترتب عليه من أجر.

أجر  كرمي،  جواد  رب  من  والكرم  اجلود  غاية  وهذا 
عظيم قبلها وفيها وبعدها.

ولنأخذ باختصار ما يترتب عليها من أجر قبل أدائها:

الوضوء:

 وأنها من أسباب مغفرة الذنوب ودخول اجلنة.

أما أنها تكون سببا ملغفرة الذنوب:

صليتم  فإذا  حتترقون  »حتترقون   :| النبي  قال   -  (
الظهر  صليتم  فإذا  حتترقون  حتترقون  ثم  غسلتها  الصبح 
غسلتها ثم حتترقون حتترقون فإذا صليتم العصر غسلتها 



تعاليم الصالة بأسلوب سهل ومختصر1

ثم  غسلتها  املغرب  صليتم  فــإذا  حتترقون  حتترقون  ثم 
تنامون  ثم  العشاء غسلتها  فإذا صليتم  حتترقون حتترقون 

فال يكتب عليكم حتى تستيقظوا«.))(

قال:   | النبي  أن  صحيحه  في  مسلم  وروى   -  2
بينهن  ملا  إلى اجلمعة كفارة  »الصلوات اخلمس واجلمعة 

ما لم تغش الكبائر«. 

يا  النبي فقال  البخاري أن رجال جاء إلى  3 - وروا 
عنه  يسأله  ولم  قال  علي،  فأقم  حدا  أصبت  الله  رسول 
النبي  قضى  فلما  النبي  مع  فصلى  الصالة  وحضرت 
أصبت  إني  الله  رسول  يا  فقال  الرجل  إليه  قام  الصالة 
حدًا فأقم فّي كتاب الله فقال أليس قد صليت معنا قال 

نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك.

 | الله  رس��ول  سمعت  ق��ال:  هريرة  أب��ي  عن   -  4
كل  فيه  يغتسل  أحدكم  بباب  نهرا  أن  لو  »أرأيتم  يقول: 

الترغيب  في  األلباني  وحسنه  واألوسط  الصغير  في  الطبراني  رواه   )((
والترهيب رقم )351(.
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يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا ال يبقى 
من درنه شيء، قال كذلك مثل الصلوات اخلمس، ميحو 

الله بهن اخلطايا«.))(

العبد يوم  به  |: »أول ما يحاسب  النبي  5 - وقال 
القيامة الصالة، ُينظُر في صالته فإن صلحت فقد أفلح، 

وإن فسدت خاب وخسر«.)2(

أعمالكم  أفــضــل  أن  »أعــلــمــوا   :| وق���ال   -  6
الصالة«.)3(

وأما فضل الوضوء واملشي إلى الصالة:

) - عن أبي بن كعب قال كان رجل ال أعلم رجال 
أبعد من املسجد منه وكان ال تخطئه صالة قال فقيل له أو 
قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء 
أن  أريد  إني  املسجد  إلى جنب  منزلي  أن  يسرني  ما  قال 

))( رواه البخاري و مسلم. والترمذي والنسائي.
)2( رواه الطبراني في األوسط. وقال األلباني صحيح لغيره. 
)3( رواه  الطبراني في األوسط، وقال األلباني صحيح لغيره.
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إلى  إذا رجعت  املسجد ورجوعي  إلى  يكتب لي ممشاي 
أهلي فقال رسول الله | قد جمع الله لك ذلك كله.

2 - وقال النبي |: »إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم 
خرج إلى املسجد ال يخرجه إال الصالة، لم يخط خطوة إال 
رفعت له درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل 
املالئكة تصلى عليه، ما دام في مصاله: اللهم صل عليه، 

اللهم ارحمه وال يزال في صالة ما انتظر الصالة«.))(
الوضوء،  فأسبغ  توضأ  »من   :| النبي  وقال   -  3
ثم مشى إلى صالة مكتوبة، فصالها مع اإلمام ؛ ُغفر له 

ذنبه«.)2(
فيحسن  أحدكم  يتوضأ  »ال   :| أيضا  وق��ال   -  4
وضوءه فيسبغه، ثم يأتى املسجد ال يريد إال الصالة فيه، إال 

تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته«.)3(

))( رواه البخاري و مسلم  وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومالك.
)2( رواه ابن خزية وقال األلباني في الترغيب صحيح، وقال رواه مسلم 

بنحوه.
)3( رواه ابن خزية في صحيحه، وقال األلباني في الترغيب صحيح.
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املسجد،  من  منازلهم  بعيدة  األن��ص��ار  كانت   -  5
فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت }سنكتب ما قدموا وآثارهم{ 

فثبتوا.))(

املسجد  من  فاألبعد  »األبعد   :| النبي  وقال   -  6
أعظم أجرا«.)2(

7 - وقال |: »بشر املشائني في الظلم إلى املساجد 
بالنور التام يوم القيامة«.)3(

))( رواه ابن ماجة بسند جيد 
)2( رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة واحلاكم.

)3( رواه أبوداود والترمذي.
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التطهر لل�صالة

احلسية  األق��ذار  من  والنزاهة  النظافة  لغة:  الطهارة 
واملعنوية.

والطهارة لها معنيان: 

األول: وهو األصل، طهارة القلب من الشرك والبغضاء.

من  النزاهة  مثل  احلسية،  الطهارة  وهو  فرع،  الثاني: 
البول والغائط.

البد  التي  احلسية،  الطهارة  هو  هنا  يعنينا  وال��ذي 
للمسلم منها حتى تقبل صالته، وتتعلق بثالثة أمور: 

 )- طاهر البدن
2- طاهر الثياب
3- طاهر املكان 

األكبر  احل��دث  م��ن  فيكون  الــبــدن:  تطهير  أمــا   -1
واحلدث األصغر:
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احلدث األكبر: يكون بسبب:
أ -  اجلماع، سواء خرج املني أو لم يخرج.

عمد  بغير  أم  بعمد  جماع،  بغير  املني  خ��روج   - ب 
سواء كان من الرجال أو النساء.

ج - واحليض للنساء.

واحلدث األصغر: يكون بسبب:

) - البول.
 2- الغائط 

3 - أو كل ما يخرج من السبيلني، مثل خروج الريح 
أو القيح أو مذي وما شابه ذلك

4 - النوم العميق  

ويطهر املسلم نفسه من احلدثني األكبر واألصغر:

باملاء الطاهر، فإن لم يجد املاء فبالتيمم.

2- طهارة الثياب من النجاسة: تطهير النجاسة بثالثة 
أشياء:
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األول: املاء وهو األصل.

والبخار  كالصابون  النجاسة  ُيزيل  مطهر  أي  الثاني: 
وغير ذلك.

مع  النجاسة  فتزول  الزمن  مبضي  تتحلل  أن  الثالث: 
مرور الوقت.

أداء الصالة  املسلم على  املكان: يحرص  3- طهارة 
مبكان طاهر بعيدا عن النجاسات، كاحلمامات أو األماكن 

التي قد أصابتها جناسة.

أحد  يتغير  لم  إذا  بشروط  يكون طاهرا مطهرا  واملاء 
أوصافه الثالثة وهي

)- اللون
2- أو الطعم

3- أو الرائحة 

وتغير املاء يكون بحالتني:
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)-تغير بشيء طاهر.
2-تغير بشيء جنس.

غيَّر  الذي  في  ُينظر  الثالثة  هذه  بأحد  املاء  تغير  فإذا 
أحد أوصافه الثالثة، إن كان طاهرا فله حكم، وإن كان 

غير طاهر فله حكم آخر:

املاء  إلى  ُينظر  فإنه  بنجاسة،  تغير  قد  املاء  فإن كان   -
الغالب،  بالنجاسة أصبح جنس في  فإن كان قليل وتغير 

وإن كان املاء كثير ففي الغالب ال يتأثر بالنجاسة.

- وإذا كان املاء قد تغير بطاهر فال يضر املاء ويصبح 
فالذي  مسماه،  عن  يخرج  ال  أن  بشرط  ومطهرا  طاهرا 
ماء  يقول  أو  التراب  لكثرة  طني  يقول  ال  مثال  إليه  ينظر 

ورد لشدة تغيره، أو يقول ماء صديد.

ولم يقتصر حرص اإلسالم على طهارة املاء فقط بل 
يتعداه إلى اإلناء، فكل إناء يجوز التطهر به ما دام اإلناء 

طاهرا ما عدا نوعني:
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»ال   :| النبي  لقول  والفضة  الذهب  إن��اء  األول: 
تأكلوا في صحافها  الذهب والفضة وال  آنية  تشربوا في 

فإنها لهم في الدنيا ولنا في اآلخرة«.

الثاني: جلود امليتة التي يصنع منها القرب ليوضع به 
املاء.

عرفا مما سبق معنى احلدث األكبر واحلدث األصغر، 
واألن نتعرف على ما يتعلق بهما من أحكام.

فاحملدث حدثا أكبر يحرم عليه اآلتي:
) - مس املصحف 

2 - قرآءة القرآن ولو عن ظهر غيب.
3 - الصالة 

4 - الطواف بالكعبة.
في  يكث  أن  أراد  وإذا  املسجد،  في  املكوث   -  5
املسجد وهو جنب فعليه أن يتوضأ إلى حني أن يغتسل 

عن اجلنابة.
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الثاني: احملدث حدث أصغر وهو الذي بطل وضوءه 
فقط بغير جنابة أو حيض، فال يجوز له أمور:

) - مس املصحف وال ما نع من قرآءته عن ظهر غيب.
2 - الصالة.

3 - الطواف بالكعبة.

االستنجاء:

قضاء  بعد  الدبر  أو  القبل  من  النجاسة  إزال��ة  وهو 
احلاجة وتكون بشيئني:

األول: املاء.
الثاني: باحلجر أو الورق أو ما أشبههما. 

أو  ال��ورق  الستعمال  امل��اء  وج��ود  عدم  يشترط  وال 
في  أم��ا  امل��اء  بفقد  يكون  التيمم  ألن  كالتيمم  احلجر، 
االستنجاء فال يشترط عدم وجود املاء الستعمال الورق 

أو احلجارة.



تعاليم الصالة بأسلوب سهل ومختصر2

على  القدر  عدم  أو  املاء  بفقد  يكون  التيمم  التيمم: 
خصائص  م��ن  وه��و  جبيرة،  أو  لبرد  امل��اء  الستعمال 
مسجدا  األرض  لي  »وجعلت   :| لقوله  محمد  أم��ة 

وطهورا«.

وطريقة التيمم للجنابة أو للوضوء هي نفس الصفة 
ونفس الفعل وهي أن يضرب األرض مرة ثم يسح بيديه 

وجهه ثم كفيه.

ويبطل التيمم ما يبطل الوضوء ويزيد التيمم إذا وجد 
املاء، فإذا حضر املاء بطل التيمم.

صفة الوضوء

أوال يبتدء بـ: 

بقلبه  ينوي  أي  الوضوء،  ينوي  أن  وهو  النية:   -  1
بن  القلب، حلديث عمر  النية محلها  بها ألن  يتلفظ  وال 
 | الله  رس��ول  سمعت  ق��ال  عنه  الله  رض��ي  اخلطاب 

يقول: »إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرء ما نوي«.
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2 - ثم يقول: »بسم الله« )وهي سنة(.

لفعل  يغسل كفيه ثالث مرات )وهي سنة(  ثم   - 3
النبي |.

ثم  املاء في فمه  أن يدخل  يتمضمض، وهو  ثم   - 4
أن  وهو  يستنثر  ذلك  بعد  ثم  يخرج،  ثم  فيه  في  يحركه 
يدخل املاء في أنفه ثم يخرجه، وذلك ملا روي عن لقيط 
»إذا   | الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  صبره  بن 
توضأت فتمضمض« وقوله في حديث آخر: »من توضأ 

فليستنثر«..

به  م��ا حتصيل  ه��و  وال��وج��ه  يغسل وج��ه��ه،  ث��م   -  5
املواجهة، وحده طوال من ُمنحي اجلبهة - أي من منابت 
شعر الرأس - إلى أسفل اللحية وعرضا من اأُلذن إلى 
ِذيَن آَمُنوْا إَِذا ُقْمُتْم  َها الَّ األذن والدليل قوله تعالى }َيا َأيُّ

الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم{  إَِلى الصَّ

6 - ثم يغسل يديه مع مرفقيه )وهو واجب( والدليل 
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قوله تعالى: }وأيديكم إلى املرافق{ وحرف »إلى« هنا 
مبعنى مع، أي مع املرافق.

يبل  واحدة  مرة  واجب(  )وهو  رأسه  يسح  ثم   -  7
يديه ثم يرها مبقدم رأسه إلى ُمأخره، ثم يعود إلى مقدمه، 

والدليل قوله تعالى: }وامسحوا برؤوسكم{.

يدخل  واحدة  مرة  سنة(  )وهي  أذنيه  يسح  ثم   -  8
سبابتيه في سماخهما ويسح بإيهاميه ظاهرهما.

9 - ثم يغسل رجليه، وحدهما من رؤوس األصابع 
إلى الكعبني.

وفي الوضوء البد أن يراعي أمور منها: 

أو  اليدين  كانت  س��واء  اليسار  ثم  باليمني  يبدأ   -(
الرجلني. 

2-  التخليل ومعناه إيصال املاء إلى ما بني األصابع 
ويكون لآلتي:
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فخلل  ت��وض��أت  إذا   | النبي  ق��ال  لــأصــابــع:   أ- 
األصابع. 

 | النبي  كان  إذا كانت طويلة:  اللحية  ب- تخليل 
به  إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله حتت حنكه فخلل 

حليته.

3-  املواالة: وهو أن يغسل أعضاء الوضوء من دون 
أن يتوقف وقت طويل بحيث قد تنشف من تلقاء نفسها 
من طول االنتظار، رأي النبي رجل يصلى في ظهر قدمه 

قدر الدرهم لم يصيبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء.

هذا  ألن  كثيف،  كثير  شعر  له  كان  ملن  4-  الدلك: 
الشعر قد يحول دون وصول املاء إلى البشرة 

الكرية  اآلي���ة  ف��ي  ورد  كما  وذل���ك  5-  الترتيب: 
في  النبي  فعل  هو  وكما  مرتبة،  تعالى  الله  ذكرها  حيث 

الترتيب.

6-  الواجب في الوضوء مرة واحدة وهو أقل الكمال، 
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وأفضله ثالثة مرات كلها وردت عن النبي فقد ورد عنه 
مرة مرة ومرتني مرتني وثالثة ثالثة، ويكون في: اليدين 

والوجه واملضمضة واالستنشاق واالستنثار والرجلني.
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تعليـم ال�صــالة

ب�إ�صـلوب �صهـل وخمت�صر

يـقوم على الأحـ�ديث ال�صحيحة والأقوال الراجحة

 قبل الدخول في تعليم الصالة هناك أمور البد منها 
وهي:

) – أن الله عز وجل ال يقبل أي عمل من األعمال 
والتي منها الصالة إال بشرطني.

قال  له عز وجل كما  فيه خالصة  النية  – أن تكون  أ 
عماًل  عمل  »من  القدسي:  احلديث  في  وتعالى  سبحانه 

أشرك فيه معي غيري تركته وشركه«.))(

»من عمل   :| |، قال  الله  – املتابعة لرسول  ب 
عماًل ليس عليه امرنا فهو رد«.)2(

2 – وبعد النية يبدأ بالوضوء وهو باختصار:

))( رواه مسلم )2985(.
)2( رواه البخاري )2697(.
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أ – غسل الكفني
ب – املضمضة واإلستنشاق.

ج� - غسل الوجه.
د – غسل اليدين الى املرافق.))(

ه� - مسح الرأس واألذنني. 
ز – غسل الرحلني.

3 – استقبال القبلة إال إذا كان مسافرًا وأراد أن يصلى 
النافلة غير الفريضة فإنه يفعل كما فعل النبي | إذا أراد 
صلى  ثم  فكبر  القبلة  بها  استقبل  ناقته  على  يتطوع  أن 

حيث وجهه ركابه.))2(

وبعدها يبتدئ ب�:

وهو  عليه  للقادر  الفريضة  ص��الة  في  القيام   –  (
وال  قانتني{)3(  لله  }وقوموا  وجل  عز  لقوله  )واجب( 

))( حتى منتصف الذراع بالعامة ) الكوع(.
)2(  رواه ابو داود وابن ماجه.

)3(  سورة البقرة اآلية رقم )238(.
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حرج عليه إن كان مريضًا أن يصلي جالسًا أو مضطجعًا، 
لم  أو جالسًا وإن  قائمًا  أن يصلى  فله  التطوع  أما صالة 
)أي  الليل  في  يصلي  كان   | النبي  ألن  مريضًا  يكن 

تطوعًا( تارة قائمًا وتارة قاعدًا))( إذا كسل أو مرض.
في  للدخول  )واج��ب��ة(  وه��ي  اإلح��رام  تكبيرة   -  2
الصالة لقوله | وحتريها )أي الصالة( التكبير وهي أن 
يستفتح الصالة بقوله »الله اكبر« ُيسمع بها نفسه ويرفع 
وصفة  قبله،  وت��ارة  التكبير  بعد  وت��ارة  التكبير  مع  يديه 
بينهما  يفرج  ال  األصابع  مم��دودة  يرفعهما  اليدين  رفع 
وال يضمهما)2( ويجعلهما حذو منكبيه أو يرفعهما حتى 
يحاذي بهما أذنيه)3( كلها وارده عن النبي صلى الله عليه 

وسلم وال حرج في أيهما فعل.
-  سميت بتكبيرة اإلحرام ألن الكالم يجرم بعدها 

وكذلك األكل والشرب وكل ما يبطل الصالة.

))(  رواه مسلم وابو داود.
)2(  رواه ابو داود.

)3(  رواه البخاري.
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أكبر من كل  الله عز وجل  أن  اكبر«  »الله  - ومعنى 
شئ في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما حتتمله هذه الكلمة 

من معنى.

- إذا كان ال يعرف اللغة العربية وال يستطيع النطق 
بها فيجب عليه أن يتعلم، أما املسلم حديثًا فإنه يكبر بلغته 
وال حرج؛ لقول الله عز وجل }ال يكلف الله نفسًا إال 
وسعها{))( ولقول النبي |  »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 

ما استطعتم«.)2(

على  اليمنى  ويضع  صدره  على  يديه  يضع  ثم   –  3
اليسرى وهي )سنة( كما ثبت عن النبي | كان يضعهما 
على الصدر)3( وكان يضع اليمني على ظهر كفه البسري 
والرسغ والساعد)4( ويضع يديه أحيانًا فوق السرة حتت 

الصدر.

))(  سورة البقرة اآلية رقم ) 286(
)2(  رواه البخاري.

)3(  رواه ابو داود وهو صحيح
)4(  ابو داود والنسائي بسند صحيح.



2 تعاليم الصالة بأسلوب سهل ومختصر

4-  ثم يجعل نظره إلى موضع سجوده: كما ورد عنه 
| كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو األرض))( 
وال يلتفت وال يرفع بصره إلى السماء ويترتب على ذلك 

أمور.

»فإذا   :| لقوله  الصالة  في  االلتفات  كراهية   – أ 
صليت فال تلتفت«.)2(

 :| لقوله  السماء  إل��ى  البصر  رف��ع  حرمه   - ب 
»لينتهني أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصالة 

أو ال تراجع إليهم«.)3(

5 – ثم يدعو بدعاء االستفتاح )وهو سنة( وله صيغ 
كثيرة فكان النبي | يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة فكان 

يقول |:

أ – »اللهم باعد بيني وبني خطاياي كما باعدت بني 
))(  رواه البيهقي واحلاكم انظر األرداء )354(.

)2(  رواه ابو داود وابن خزيه في صحيحه.
)3( رواه البخاري ومسلم.
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املشرق واملغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
باملاء  خطاياي  من  اغسلني  اللهم  الدنس،  من  األبيض 

والثلج والبرد«.)1(
اسمك  وتــبــارك  وبحمدك  اللهم  »سبحانك   – ب 

وتعالى جدال وال اله غيرك«.)2(
مبعنى  تسبيحًا:  أسبحك  أي  »سبحانك«  ومعنى   -
ونحن  أي  و)بحمدك(  النقائص  كل  من  تنزيهًا  تنزهك 
بركة  كثرت  أي  اسمك(  )وت��ب��ارك  بحمدك  متلبسون 
اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك »تعالى جدك« 

أي عال جاللك وعظمتك.
– ثم يستعيذ بالله من الشيطان )وهي سنة( ولها   6
يقول  أو  الرجيم)3(  الشيطان  من  بالله  أعوذ  منها  صيغ 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.)4(

))( ابو داود انظر األرداء )341(.
)2( أبوداود واحلاكم 

)3(  الشرح املمتع البن عثيمني رحمه الله 71/3.
)4(  ابو دادود والترمزي حق صالة النبي | ص /69 لأللباني.
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ألنه  به  واعتصم  التجئ  أي  بالله«  »أعوذ  ومعنى   -
سبحانه وتعالى هو املالذ وهو املعاذ.

- والفرق بني املعاذ واملالذ قال العلماء الفرق بينهما 
»أن املالذ لطلب اخلير« واملعاذ للفرار من الشر.

 :| النبي  الفاحتة )وهي واجب( قال  –  ثم يقرأ   7
»ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب «))( مبتدئ باسم الله 
وكلماتها  بآياتها  مرتبة  كاملة  يقرؤها  الرحيم،  الرحمن 
قال  الفاحتة  قراءة  من  انتهى  إذا  ثم  وحركاتها  وحروفها 
أو  إماما  ك��ان  س��واء  بها ص��وت��ه)2(  وي��د  بها  يجهر  آم��ني 

مأموما.

8 – ثم يقرأ بعد الفاحتة سورة غيرها إن شاء طولها أو 
قصرها على حسب احلال )وهي سنة(.

- وإذا لم يعرف الفاحتة فإنه يلزمه أمورًا.

))( رواه البخاري ) الفتح ( 237/2، ومسلم )/295.
)2(  الشرح املمتع 71/3



تعاليم الصالة بأسلوب سهل ومختصر3

يتم  وماال  واجبة  الفاحتة  ق��راءة  ألن  يتعلمها  أن   – أ 
الواجب إال به فهو واجب.

ب – فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها 
لعموم قوله |: »اقرأ ما تيسر معك من القرآن«.))(

ج� - فإن لم يكن معه شيء من قرآن يسبح فيقول: 
وال  أكبر  والله  الله  إال  إله  وال  لله  واحلمد  الله  سبحان 

)3 حول وال قوة إال بالله خمس كلمات.)2(

أن  يركع  أن  قبل  فينبغي  )سكنة(  يسكت  مت   –  9
يسكت سكوتًا لكنه ليس سكوتًا طوياًل بل )بقدر ما يرتد 

إليه نفسه(.

في  املتقدم  الوجه  على  مكبرًا  يديه  يرفع  ثم   -10
تكبيرة االفتتاح )وهو سنة(.

ويركع )وهو واجب( وصفة الركوع: أن يضع كفيه 

))(  رواه البخاري ومسلم.
)2(  احمد وابو داود انظر األرواء 12/2.

)3(  الشرح املمتع 98/3
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على ركبتيه حتى تطمئن مفاصلة ويسترخى ويكن يديه 
من ركبتيه كان قابض عليهما ويفرج بني أصابعه ويجافي 

منكبيه عن جنبيه ويبسط ظهره حتى يجعله مستويًا.))(

لفعل  واج��ب(  )وه��و  الركوع  في  يطمئن  – ثم   ((
املسيء  به  وأمر  ركوعه  في  يطمئن  كان  فلقد   | النبي 

صالته.)2(

12 – ثم يقول في ركوعه )سبحان ربي العظيم( مرة 
ثالث  الكمال  وأقل  واجب(  )وهو  األقل  على  واحدة 
ربي  سبحان  يقول  أ  ذلك  من  أكثر  يكرر  أن  وله  مرات 

العظيم وبحمده ويكررها ما شاء.

الله  – ثم يرفع صلبه من الركوع ويقول )سمع   13
ملن حمده( مرة واحدة على األقل )وهو سنة( ويستوي 
ما  بالفتح:  والفقار  إلى مكانه  فقار  يعود كل  قائمًا حتى 

انتضذ من عظام الصلب من َلُدن الكاهل إلى الَعجب.

))(  الشرح املمتع البن عثمني رحمه الله 128/3.
)2(  صفة الصالة لأللباني رحمه الله /30



تعاليم الصالة بأسلوب سهل ومختصر3

|))( ثم يقول وهو قائم )ربنا  النبي  كما كان يفعل 
ولك احلمد( مرة واحدة )وهي سنة(.

املتقدمة  ويرفع يديه عند هذا االعتدال على الوجوه 
وله أن يزيد فيقول: »اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات 

وملء واألرض وملء ما شئت من شيء بعد«.
طيبًا  كثيرًا  حمدًا  احلمد  لك  ربنا  »اللهم  يقول:  أو 
قريبًا  قيامه  ربنا ويرضى« ويجعل  فيه كما يحب  مباركًا 
ألن  واجب(  )وهو  القيام  هذا  في  ويطمئن  من سجوده 
يأمر  وكان  ركوعه  من  قريبًا  قيامه  يجعل  كان   | النبي 

باالطمئنان فأمر به املسيء صالته.
)وه��و  فيسجد  للسجود  وي��ه��وي  يكبر  ث��م   –  14
يديه عن  ويجافي  مفاصله  تطمئن  يسجد حتى  واجب( 
جنبيه ويضع يديه على األرض قبل ركبتيه ويسجد على 
سبعة أعضاء، كما كان يسجد النبي |، كان | يسجد 
وقد  واألنف  واجلبهة  والقدمني  والركبتني  الكفني  على 

))(  رواه البخاري وابو داود ص 135.
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السجود  في  واح��د  كعضو  األخيرين  العضوين  جعل 
حتى  جنبيه  عن  ويباعدهما  األرض  عن  ذراعيه  ويرفع 
أرادت أن  إبطيه من ورائه حتى لو أن بهمه  بياض  يبدو 
متر حتت يديه مرت، وال يبسط ذراعيه على األرض وال 

يفترشهما فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

البهمة: واحدة البهم وهي أوالد الغنم.
لفعل  واج��ب(  )وهو  سجوده  في  يطمئن  – ثم   15
يسجد  أن  ويجب  به،  صالته  للمسيء  وأمره   | النبي 

على األعضاء السبعة كما أمر النبي وهي:

)- اجلبهة ومن ضمنها األنف.
2- اليدين.

3- الركبتني.
4- القدمني.

األعلى«  ربي  »سبحان  سجوده  في  يقول  ثم   -16
مرة واحدة على األقل )وهو واجب( وأدنى الكمال أن 
يقولها ثالث مرات وله أن يكررها أكثر من ذلك أو يقول 
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»سبحانك اللهم ربنا وبحمدك  اللهم أغفر لي« ويجعل 
سجوده قريبًا من الركوع.

17 – ثم يجلس للتشهد األول يرفع رأسه من السجود 
مكبرًا فيجلس حتى يطمئن جالسًا ويفرش رجله اليسرى 
بأصابعه  ويستقبل  اليمنى  رجله  وينصب  عليها  فيقعد 
القبلة ويجعل جلوسه قريبًا من سجوده ويطمئن في هذا 
اجللوس والتكبير )واجللسة بني السجدتني و االطمئنان 

في اجللوس من واجبات الصالة(.

18 – ثم يقول في هذه اجللسة »رب أغفر لي  أغفر 
وارحمني  لي  أغفر  رب  يقول  أن  وله  سنة(  )وهو  لي)1( 

واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني«.)2(

19 – ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية )وهم واجب( 
ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا ويصنع في هذه السجدة 

ما صنع في األولى.

))(  رواه ابن ماجة بسند حسن.
)2(  رواه ابو داود والترمذي.
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20 – ثم يرفع رأسه مكبر ويجلس جلسة االستراحة 
أي يستوى قاعدًا على رجله اليسرى معتداًل حتى يرجع 

كل عظم إلى موضعه«))( )وهي سنة(.

الركعة  إلى  األرض  على  معتمدًا  ينهض  ثم   -21
بالفاحتة  استفتح  الثانية  الركعة  إلى  نهض  وإذا  الثانية: 
أنه  إال  األولى  في  ما صنع  مثل  الركعة  في هذه  ويصنع 
يجعلها أقصر من األولى لقول النبي | وقد أمر املسيء 
صالته بقراءة الفاحتة في كل ركعة حيث قال له بعد أن 
أمره بقراءتها في الركعة األولى ثم افعل ذلك في صالتك 

كلها وفي رواية في كل ركعة«.)2(

22 – ثم يجلس للتشهد األول )وهو واجب( وذلك 
ركعتني  الصالة  كانت  فإذا  الثانية:  الركعة  من  الفراغ  بعد 
وكذلك  السجدتني  بني  يجلس  كان  كما  مفترشًا  جلس 
يجلس في التشهد األول في الثالثية والرباعية كما أمر النبي 

))(  رواه البخاري – صفة الصالة ص 154.
)2(  صفة الصالة لأللباني رحمه الله /154/151.
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| املسيء صالته فقال له: »فإذا جلست في وسط الصالة 
كفه  ويضع  تشهد  ثم  اليسرى  فخذك  وافترش  فاطمئن 
اليمنى على فخذه اليمنى ويضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى ويقبض  اليسرى على ركبته  اليسرى ويبسط كفه 
اإلبهام  تلي  التي  بإصبعه  ويشير  كلها  اليمنى  كفه  أصابع 
إلى القبلة ويرمي ببصره إليها ولقد كان النبي | إذا أشار 
يحلق  وتارة  الوسطى  إصبعه  على  إبهامه  وضع  بإصبعه 
بهما حلقة وقال | »لهي أشد على الشيطان من احلديد« 

يعني  السبابة ويفعل ذلك في التشهدين جميعًا«.))(

23- وبعد أن يجلس للتشهد األول )وهو واجب( 
يقول: »التحيات لله والصلوات والطيبات السالم عليك 
السالم علينا وعلى عباد  الله وبركاته  النبي ورحمه  أيها 
الله الصاحلني اشهد أن ال إله إال الله  وأشهد أن محمدًا 

عبده ورسوله«.)2(

))(  صفة الصالة لأللباني رحمه الله 159/156.

)2(  صفة الصالة لأللباني رحمه الله 165/161.
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وقوله: »التحيات لله«: التحيات جمع حتية والتحية: 
هي التعظيم فكل لفظ يدل على التعظيم فهو حتية وقوله 
»والصلوات« شامل لكل ما يطلق عليه صالة شرعًا أو 
لغة فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقًا ال احد يستحقها 
وليست حقًا ألحد سوى الله عز وجل والدعاء أيضًا حق 
واستحقاق لله عز وجل وقوله: »والطيبات« لها معنيان 
األول ما يتعلق بالله والثاني ما يتعلق بأفعال العباد فاألول 
أطيبها  األوصاف  من  وجل  عز  فله  بالله  يتعلق  ما  وهو 
ومن األفعال أطيبها ومن األقوال أطيبها قال | »إن الله 
طيب«))( ويعني ال يقول إال الطيب وال يفعل  إال الطيب 
وال يتصف إال بالطيب فهو طيب في كل شيء في ذاته 
وصفاته وأفعاله   )والثاني ما يتعلق بالعباد( وهو أنه عز 
وجل له الطيب من أقوال العباد وأفعالهم قال |: »ال 
يقبل إال طيبا«)2(، وقوله: »السالم عليك«  قيل أن املراد 
بالسالم: اسم الله عز وجل ألن النبي | قال: »إن الله 

))(  اخرجه مسلم.

)2(  اخرجه مسلم.
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القدوس  »امللك  الله عز وجل:  قال  السالم«، وكما  هو 
على  الله  أن  معنى  ما  القول  هذا  على  وبناء  السالم«))( 

الرسول، أي باحلفظ والكالءة وغير ذلك.

التسليم:  مبعنى  سلم  مصدر  اس��م  »ال��س��الم«  وقيل 
}يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا{)2( فما 
بالسالم  له  ندعو  أننا   :| الرسول  على  التسليم  معنى 
من كل آفة وقد يقول قائل قد يكون هذا الدعاء في حياة 
ليس  واجلواب:  له  ندعو  مماته كيف  بعد  لكن   | النبي 
أهوال  فهناك  احلياة  حال  في  مقصورًا  بالسالمة  الدعاء 
الناس على  إذا عبر  الرسل  القيامة ولهذا كان دعاء  يوم 
املرء من  ينتهي  فال  اللهم سلم«)3(  »اللهم سلم  الصراط 
أيضًا  السالم  يكون  وقد  موته  مبجرد  واآلفات  املخاوف 
مبعنى اعم: السالم على شرعه وسنته وسالمتها من أن 

تنالها أيدي العابثني.
))(  رواه البخاري.

)2(  سورة األحزاب اآلية رقم )56(.
)3(  اخرجه البخاري.
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وقوله: »السالم عليك« هل هو خير أو دعاء أي هل 
الله  بان  له  تدعوا  أو  مسّلُم   | الرسول  بأن  تخبر  أنت 
يسلمه واجلواب تدعوا بأن الله يسلمه إذًا هو خبر مبعنى 
الطلب وقوله »ورحمة الله« رحمة معطوفة على السالم 

يعني رحمة الله عليك.

الكثير  اخلير  وه��و  بركة  جمع  »وب��رك��ات��ه«  وق��ول��ه: 
الثابت.

وقوله: »السالم علينا« الشك أنه ال يراد بها الشخص 
نفسه فقط بل يراد به الشخص ومن معه.

وقيل  املالئكة  وقيل  املصلون  قيل  معه؟:  الذي  فمن 
املراد جميع األمة احملمدية والقول األخير أصح.

بعد  تعميم  هذا  الصاحلني«  الله  عباد  »على  وقوله: 
صالح  عبد  كل  هم  الصاحلني  الله  عباد  ألن  تخصيص 
في السماء واألرض حي أو ميت من اآلدميني واملالئكة 
ال  أن  »أشهد  وقوله:  البسط  فيه  ينبغي  والدعاء  واجلن 
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قد  اخلبر  ألن  أخبر  قول  من  ابلغ  واشهد  الله..«  إال  إله 
يشاهد  كأمنا  تكون من قطع  والشهادة  يكون عند سماع 
اإلنسان بعينه وال إله إال الله كلمة التوحيد التي بعث الله 
بها جميع الرسل، قال عز وجل: }وما أرسلنا من قبلك 
فاعبدون{))(  أنا  إال  إله  أنه ال  إليه  إال نوحي  من رسول 

ومعنى )ال إله إال الله( ال يعبدون إال الله.

وقوله )أشهد أن محمدًا عبده ورسوله( هو محمد بن 
عبد الله بن عبد املطلب القرشي الهاشمي و»عبده« أي 
ال شريكه فليس لرسول الله | شركة في ملك الله أبدًا 
الله عليه من  بالوحي ومبا جعله  وهو بشر مثلنا متيز عنا 
العبادة واألخالق »ورسوله« الذي أرسله الله إلى خلقه 
إذ  فقط  تبليغ شرعه  في  اخللق  ومن  بينة  واسطة  وجعله 
وجل  عز  الله  نعبد  كيف  عرفنا  ما   | الله  رسول  لوال 

فكان رسول الله |.

24- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرًا ويرفع يديه 

))(  سورة األنبياء اآلية رقم:35.
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مع هذا التكبير أحيانًا ويقرأ الفاحتة في كل من الركعتني 
األخيرتني. 

25 – وإذا كانت الصالة ثالثية أو رباعية فإنه يجلس 
للتشهد الثاني )األخير(  ويقول كما قال في التشهد األول 
كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  صلى  »اللهم  ويزيد 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد«.))(

يألهه  كل  الذي  يا ذا األلوهية  ومعنى »اللهم« يعني 
ما تعبد له سبحانه وتعالى، ومعنى  »صلى على محمد« 
قيل إن الصالة من الله الرحمة ومن املالئكة االستغفار 
قيل  محمد«  آل  »وعلى  ومعنى  الدعاء،  اآلدميني  ومن 
ينتمي  من  كل  الشخص،  آل  ألن  دينه  على  أتباعه  إنهم 
إلى الشخص سواء بنسب أو حمية أو معاهدة أو مواالة 
أو أتباع كما قال عز وجل: }ويوم تقوم الساعة ادخلوا 

))(  صفة الصالة لأللباني رحمة الله /165/161.
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قرابته   | النبي  آل  وقيل  العذاب{))(  أشد  فرعون  آل 
املؤمنون »كما صليت على إبراهيم وعلى إلى إبراهيم«، 
على  باركت  كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  »وبارك 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم«.

»بارك« فعل دعاء ألنه موجه من املخلوق إلى اخلالق 
و»معنى بارك على محمد« أي انزل عليه البركة.

النبي  لقول  سنة(  )وه��ي  أرب��ع  من  بالله  يستعيذ  ثم 
| إذا فرغ أحدكم من التشهد األخير فليستعذ بالله من 
ومن  جهنم  عذاب  من  بك  أعوذ  إني  اللهم  يقول  أربع 
عذاب القبر ومن فتنة احمليا واملمات ومن شر فتنة املسيح 

الدجال.)2(

ويفضي  متوركا  )األخير(  الثاني  التشهد  في  ويقعد 
فيه بوركه اليسرى إلى األرض ويخرج قدميه من ناحية 
واحدة ويجعل رجله اليسرى حتت فخذه وساقه وينصب 

))(  سورة غافر اآلية رقم )46(.
)2(  صفة الصالة لأللباني /183.
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اليمنى ورمبا فرشها أحيانًا وبعد أن يقرأ التشهد ويصلي 
على النبي | كما سبق في التشهد األول.))(

بعد  ما  دع��اء  وه��و  له  ب��دا  مبا  لنفسه  يدعو  ثم   -26
االستعاذة بالله من أربع وقبل السالم   )وهو سنة( والنبي 

| علمنا صيغًا كثيرة منها: 

أ – »اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما 
لم اعمل بعد«.)2(

ب – »اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا«.)3(

ج� - »اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وال يغفر 
الذنوب إال أنت فأغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك 

أنت الغفور الرحيم«.)4(

النار«،  من  بك  وأعوذ  اجلنة  أسألك  إني  – »اللهم  د 

))(  املصدر السابق /181.

)2(  املصدر السابق /184.
)3(  صفة الصالة لأللباني في 184.

)4(  رواه البخاري ومسلم.
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في  تقول  »مــا  لرجل:  ق��ال   | النبي  أن  احلديث  ففي 
به من  الله اجلنة وأعوذ  الصالة ؟« قال: أتشهد ثم اسأل 
فقال  معاذ  دندنة  وال  دندنتك  أحسن  ال  والله  أما  النار 

)حولها ( ندندن«.))(

تسمع  بكالم  الرجل  يتكلم  أن  »الدندنة«:  ومعنى 
نغمته وال يفهم.

ه� - وسمع النبي | رجاًل يقول في تشهده »اللهم 
إني أسألك يا الله الواحد األحد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي  ذنوبي إنك أنت الغفور 

الرحيم فقال »قد غفر له قد غفر له«.)2(

ز – ويجعل آخر ما يقول هذا الدعاء الذي كان النبي 
| يجعله آخر ما يقول بني التشهد والتسليم وهو »اللهم 
أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 

))(  صفة الصالة لأللباني /186.
)2(  املصدر السابق /186 
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أسرفت وما أنت اعلم به منى أنت املقدم وأنت املؤخر ال 
إله إال أنت«.))(

الله  السالم عليكم ورحمة  يينه  يسلم عن  ثم   -27
حتى يرى بياض خذه األين وعن يساره السالم عليكم 
الله حتى يرى بياض خذه األيسر: وله أن يزيد  ورحمه 
اليمني  عن  سلم  إذا  وله  وبركاته  األول��ى  التسليمة  في 
بقوله السالم عليكم ورحمة الله اقتصر في التسليم على 
اليسار بقوله السالم عليكم )وهذا السالم واجب( لقول 

النبي |: »وحتليلها« )يعني الصالة( التسليم«.)2(

))(  صفة الصالة لأللباني /187
)2(  صف صالة النبي صلى الله عليه وسلم للصالة لأللباني رحمه الله 

.188/187
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الفهرس

الصفحةاملوضوع

- املقدمة

- التعريف بالصالة 

- أهمية الصالة 

- فضل الصالة

- فضل املشي للصالة

- التطهر للصالة 

- صفة الوضوء ونواقضه

- تعليم الصالة 

- شرح ملعاني الكلمات املبهمة.
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