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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وآهل   حممد  نبينا  ورسوهل  عبده  ىلع  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
 وصحبه، أما بعد: 

أردت تقديمها إىل لك     فهذه لكمات موجزة يف بيان صفة صالة انليب
به اتلأيس  يف  عليها  يطلع  من  لك  يلجتهد  ومسلمة  ذلك    مسلم  يف 

رأيتموين أصيل﴿   لقوهل كما  بيان    (1)  ﴾صلوا  القارئ  وإىل  ابلخاري،  رواه 
 ذلك:

 إسباغ الوضوء 

سبحانه   -1 بقوهل  عمال  اّلله  أمره  كما  يتوضأ  أن  وهو  الوضوء،  يسبغ 
﴿وتعاىل:                                    

                                  ﴾  اآلية 

 .  [6سورة املائدة آية: ]
 . (2) ﴾ال تقبل صالة بغري طهور ﴿  وقول انليب

 

 (.  605( البخاري األذان )1)
 (.  224( مسلم الطهارة )2)
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 القبلة  التوجه إىل 

بدنه قاصدا    -2 أينما اكن جبميع  الكعبة  القبلة ويه  املصيل إىل  يتوجه 
بقلبه فعل الصالة اليت يريدها من فريضة أو نافلة، وال ينطق بلسانه بانلية؛ 

لكون انليب بل بدعة  باللسان غري مرشوع،  انلطق  بانلية    ألن  ينطق  لم 
أو   إماًما  اكن  إن  إيلها  يصيل  سرتة  هل  وجيعل  عنهم،  اّلله  ريض  أصحابه  وال 
معلومة   مستثناة  مسائل  يف  إال  الصالة  يف  رشط  القبلة  واستقبال  منفرًدا، 

 موضحة يف كتب أهل العلم. 
 تكبرية اإلحرام ورفع اليدين عند التكبري ووضع اليدين على الصدر 

اإل  -3 تكبرية  حمل  يكرب  إىل  ببرصه  ناظًرا  أكرب،  اهلل  قائاًل:  حرام 
 سجوده. 

 يرفع يديه عند اتلكبري إىل حذو منكبيه أو إىل حيال أذنيه.  -4
والساعد    -5 والرسغ  اليرسى  كفه  ىلع  ايلمىن  صدره،  ىلع  يديه  يضع 

 .   ثلبوت ذلك عن انليب 
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 دعاء االستفتاح 

امهلل باعد بيين وبني خطاياي  ﴿يسن أن يقرأ داعء االستفتاح وهو:    -6
كما باعدت بني املرشق واملغرب، امهلل نقين من خطاياي كما ينىق اثلوب  

اي باملاء واثللج والربد، وإن شاء  األبيض من ادلنس، امهلل اغسلين من خطاي
قال بدالا من ذلك: سبحانك امهلل وحبمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال  

اثلابتة عن انليب(1)  ﴾هلإ غريك  بغريهما من االستفتاحات  فال     ، وإن أىت 
بأس، واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ألن ذلك أكمل يف االتباع، ثم 
يقول: أعوذ باّلله من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرمحن الرحيم، ويقرأ سورة  

  -ويقول بعدها  (2) ﴾ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب﴿   الفاحتة، لقوهل
من   -آمني هل  تيرس  ما  يقرأ  ثم  الرسية،  يف  ورًسا  اجلهرية،  الصالة  يف  جهًرا 

القرآن، واألفضل أن يقرأ بعد الفاحتة يف الظهر والعرص والعشاء من أوساط  
 ،املفصل، ويف الفجر من طواهل ويف املغرب تارة من طواهل، وتارة من قصاره 

 عمال باألحاديث الواردة يف ذلك. 

 

 .(598مسلم املساجد ومواضع الصالة ) (، 711( البخاري األذان )1)
 (. 394(، مسلم الصالة )723( البخاري األذان )2)
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 الركوع والرفع منه وما يشتمل عليه 

يركع مكرًبا رافًعا يديه إىل حذو منكبيه أو أذنيه جاعال رأسه حيال    -7
ويقول:   ركوعه  يف  ويطمنئ  أصابعه  مفرقًا  ركبتيه  ىلع  يديه  واضًعا  ظهره 
سبحان ريب العظيم. واألفضل أن يكررها ثالثًا أو أكرث، ويستحب أن يقول  

 . (1) ﴾سبحانك امهلل وحبمدك، امهلل اغفر يل﴿مع ذلك: 
قائال   -8 أذنيه  أو  منكبيه  إىل حذو  يديه  رافًعا  الركوع  يرفع رأسه من 

محده﴿ ملن  اّلله  منفردا   -  (2) ﴾سمع  أو  إماما  اكن  قيامه:   -إن  حال  ويقول 
ا كثرياا طيبا امبارًكا فيه ملء السماوات وملء األرض  ﴿ ربنا ولك احلمد محدا

ن اكن مأموًما فإنه .. أما إ(3) ﴾وملء ما بينهما وملء ما شئت من يشء بعد
يقول عند الرفع: ربنا ولك احلمد إىل آخر ما تقدم، وإن زاد لك واحد منهم 

أهل اثلناء واملجد أحق ما قال العبد ولكنا  ﴿ " أعين اإلمام واملأموم واملنفرد 
ذا اجلد  لك   ينفع  ملا منعت وال  أعطيت وال معطي  ملا  مانع  عبد، امهلل ال 

اجلد عنهف " (4) ﴾منك  ذلك  ثلبوت  حسن  لك    هو  يضع  أن  ويستحب 
 

 (.  484(، مسلم الصالة )4683( البخاري تفسري القرآن )1)
 (. 411(، مسلم الصالة )657( البخاري األذان )2)
 (.  771( مسلم صالة املسافرين وقصرها )3)
 (.  477( مسلم الصالة )4)
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منهم يديه ىلع صدره كما فعل يف قيامه قبل الركوع، ثلبوت ما يدل ىلع ذلك 
 من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد ريض اهلل عنهما.     عن انليب 

 السجود والرفع منه وما يشتمل عليه 

شق   -9 فإن  ذلك،  هل  تيرس  إذا  يديه  قبل  ركبتيه  واضًعا  مكرًبا  يسجد 
ضاًما   القبلة  ويديه  رجليه  بأصابع  مستقبال  ركبتيه  قبل  يديه  قدم  عليه 

السبعة أعضائه  ىلع  ويكون  هلا  ا  مادًّ يديه  األنف، أصابع  مع  اجلبهة   :
األىلع،  ريب  سبحان  ويقول:  الرجلني،  أصابع  وبطون  والركبتني،  وايلدين، 

سبحانك  ﴿ويسن أن يقول ذلك ثالثًا أو أكرث، ويستحب أن يقول مع ذلك:  
اغفر يل ربنا وحبمدك، امهلل  انليب،  (1) ﴾امهلل  لقول  ادلاعء  من     ويكرث 

الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا يف ادلاعء فقمن أن  ﴿ أما 
ويسأل ربه من خري ادلنيا واآلخرة، سواء اكنت الصالة    (2) ﴾يستجاب لكم

أو نفال، وجيايف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن  فرًضا 
انليب  لقول  السجود وال  ﴿   ساقيه، ويرفع ذراعيه عن األرض  اعتدلوا يف 

 

 (. 484(، مسلم الصالة )761( البخاري األذان )1)
 (.  479مسلم الصالة )( 2)
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  (1) ﴾ط أحدكم ذراعيه انبساط اللكبيبس

 الجلوس بني السجدتني وكيفيته 

يرفع رأسه مكرًبا ويفرش قدمه اليرسى وجيلس عليها، وينصب   -10
رب اغفر يل وارمحين  ﴿رجله ايلمىن ويضع يديه ىلع فخذيه وركبتيه ويقول:  

 ويطمنئ يف هذا اجللوس.   (2) ﴾واهدين وارزقين واعفين واجربين 
السجدة   -11 يف  فعل  كما  فيها  ويفعل  مكرًبا  اثلانية  السجدة  يسجد 
 األوىل.  
يرفع رأسه مكرًبا وجيلس جلسة خفيفة اكجللسة بني السجدتني   -12

وتسىم جلسة االسرتاحة ويه مستحبة، وإن تركها فال حرج عليه، وليس  
تيه إن فيها ذكر وال داعء، ثم ينهض قائًما إىل الركعة اثلانية معتمًدا ىلع ركب

تيرس هل ذلك وإن شق عليه اعتمد ىلع األرض، ثم يقرأ الفاحتة وما تيرس هل  
 من القرآن بعد الفاحتة، ثم يفعل كما فعل يف الركعة األوىل.  

 

 (.  3/192(، أمحد )493(، مسلم الصالة )788( البخاري األذان )1)
(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  850(، أبو داود الصالة )284( الرتمذي الصالة )2)

(898  .) 
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 الجلوس للتشهد يف الصالة الثنائية وكيفيته 

ثنائية  -13 الصالة  اكنت  ركعتني  -إذا  واجلمعة    -أي  الفجر  كصالة 
رفعه من السجدة اثلانية ناصبًا رجله ايلمىن، مفرتًشا  والعيدين جلس بعد  

رجله اليرسى، واضًعا يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن، قابًضا أصابعه لكها إال 
ايلمىن   يده  من  وابلنرص  اخلنرص  قبض  وإن  اتلوحيد،  إىل  بها  فيشري  السبابة 
عن  الصفتني  ثلبوت  فحسن  بالسبابة  وأشار  الوسطى  مع  إبهامها  وحلق 

ىلع     انليب اليرسى  يده  ويضع  تارة  وهذا  تارة  هذا  يفعل  أن  واألفضل 
اتلحيات هلل  ﴿فخذه اليرسى وركبته، ثم يقرأ التشهد يف هذا اجللوس وهو:  

السالم عليك   والطيبات،  السالم  والصلوات  وبرًكته،  اهلل  انليب ورمحة  أيها 
ا   حممدا أن  وأشهد  اّلله  إال  هلإ  ال  أن  أشهد  الصاحلني،  اهلل  عباد  وىلع  علينا 
عبده ورسوهل، ثم يقول امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد كما صليت ىلع  
كما  حممد  آل  وىلع  حممد  ىلع  وبارك  جميد،  محيد  إنك  إبراهيم  وآل  إبراهيم 

ويستعيذ باهلل من أربع (1)  ﴾هيم وآل إبراهيم إنك محيد جميدباركت ىلع إبرا
امهلل إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة ﴿فيقول:  

 

 (. 402(، مسلم الصالة )797( البخاري األذان )1)
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ادلجال املسيح  فتنة  ومن  واملمات  خري    (1)  ﴾املحيا  من  يشاء  بما  يدعو  ثم 
بأس فال  املسلمني  من  غريهما  أو  لوادليه  داع  وإذا  واآلخرة،  سواء   -ادلنيا 

يف حديث ابن مسعود ملا     لعموم قول انليب   -اكنت الصالة فريضة أو نافلة
ثم   آخر  لفظ  ويف  فيدعو،  إيله  أعجبه  ادلاعء  من  يلتخري  ثم  التشهد  علمه 

عم مجيع ما ينفخ العبد يف ادلنيا واآلخرة، ثم  يلخرت من املسألة ما شاء وهذا ي
يسلم عن يمينه وشماهل قائال: السالم عليكم ورمحة اهلل، السالم عليكم  

  .  ورمحة اّلله
 الجلوس للتشهد يف الصالة الثالثية أو الرباعية وكيفيته  

والعرص   -14 اكلظهر  رباعية  أو  اكملغرب،  ثالثية  الصالة  اكنت  إن 
قرأ   انليبوالعشاء  ىلع  الصالة  مع  آنًفا  املذكور  قائًما     التشهد  نهض  ثم 

أكرب،  اهلل  قائال:  أذنيه  أو  منكبيه  إىل حذو  يديه  رافًعا  ركبتيه،  معتمًدا ىلع 
يديه  -ويضعهما قرأ يف    -أي  الفاحتة فقط وإن  تقدم، ويقرأ  ىلع صدره كما 

ف األحيان  بعض  يف  الفاحتة  عن  زيادة  الظهر  من  والرابعة  بأس اثلاثلة  ال 
انليب  ذلك عن  يدل ىلع  ما  سعيد   ثلبوت  أيب  يتشهد     من حديث  ثم 

الظهر والعرص والعشاء كما تقدم   الرابعة من  املغرب وبعد  بعد اثلاثلة من 
 

 (.  588د ومواضع الصالة )(، مسلم املساج1311( البخاري اجلنائز )1)
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ثم  يمينه وشماهل ويستغفر اهلل ثالثاَ،  ثم يسلِم عن  ذلك يف الصالة اثلنائية، 
  ( 1)  ﴾امهلل أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام﴿يقول:  

اّلله وحده ال  ال هلإ إال  ﴿قبل أن ينرصف إىل انلاس إن اكن إماًما، ثم يقول:  
ملا  مانع  ال  امهلل  قدير،  يشء  لك  ىلع  وهو  احلمد  وهل  امللك  هل  هل،  رشيك 
أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، ال حول وال قوة  
اثلناء   وهل  الفضل  وهل  انلعمة  هل  إياه  إال  نعبد  وال  اّلله  إال  هلإ  ال  باهلل،  إال 

، ويسبح اهلل  (2) ﴾ادلين ولو كره الاكفرون  احلسن ال هلإ إال اّلله خملصني هل
ثالثا وثالثني وحيمده مثل ذلك، ويكربه مثل ذلك ويقول تمام املائة ال هلإ  
إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير، ويقرأ  

انلاس  آية الكريس، وقل هو اّلله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب  
بعد   مرات  ثالث  اثلالث  السور  هذه  تكرار  ويستحب  صالة،  لك  بعد 

انليب  عن  بها  األحاديث  لورود  املغرب،  وصالة  الفجر  هذه     صالة  ولك 
 األذاكر سنة وليست بفريضة. 

ركعات  أربع  الظهر  صالة  قبل  يصيل  أن  ومسلمة  مسلم  للك  ويرشع 

 

 (.  591( مسلم املساجد ومواضع الصالة )1)
 (. 593(، مسلم املساجد ومواضع الصالة )808( البخاري األذان )2)
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صالة وبعد  ركعتني  املغرب  صالة  وبعد  ركعتني  ركعتني   وبعدها  العشاء 
الركعات تسىم   اثنتا عرشة ركعة، وهذه  الفجر ركعتني، اجلميع  وقبل صالة 
السفر فاكن يرتكها   أما يف  انليب اكن حيافظ عليها يف احلرض..  الرواتب ألن 
والسالم حيافظ عليها حرًضا   الصالة  فإنه اكن عليه  والوتر  الفجر  إال سنة 

و الرواتب  هذه  تصىل  أن  واألفضل  يف وسفًرا،  صالها  فإن  ابليت  يف  الوتر 
انليب لقول  بأس،  فال  إال ﴿   املسجد  بيته  يف  املرء  صالة  أفضل 

لقول   (1) ﴾املكتوبة اجلنة  دخول  أسباب  من  الركعات  هذه  ىلع  واملحافظة 
من صىل اثنيت عرشة ركعة يف يومه ويللته تطواعا بىن اّلله هل بيتاا  ﴿   انليب

اجلنة واثنتني   (2) ﴾يف  العرص  قبل  أربًعا  وإن صىل  رواه مسلم يف صحيحه، 
   قبل صالة املغرب واثنتني قبل صالة العشاء فحسن؛ ألنه صح عن انليب

ما يدل ىلع ذلك، واهلل ويل اتلوفيق، وصىل اّلله وسلم ىلع نبينا حممد بن عبد  
 ،، ،  اهلل وىلع آهل وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم ادلين

 

 

 (.  781(، مسلم صالة املسافرين وقصرها )5762( البخاري األدب )1)
 (.  728( مسلم صالة املسافرين وقصرها )2)
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 صالة املريض وطهارتهأحكام 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني، 
 نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني، وبعد: 

 فهذه لكمة خمترصة تتعلق ببعض أحاكم طهارة املريض وصالته.
احلدث  رفع  فإن  صالة،  للك  الطهارة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  رشع  لقد 

سواء اكنت يف ابلدن أو اثلوب أو املاكن املصىل فيه رشطان   وإزالة انلجاسة
من رشوط الصالة. فإذا أراد املسلم الصالة وجب أن يتوضأ الوضوء املعروف  
الوضوء من   قبل  أكرب، والبد  إن اكن حدثه  يغتسل  أو  من احلدث األصغر، 

الغائط تل تم االستنجاء باملاء أو االستجمار باحلجارة يف حق من بال أو أىت 
 الطهارة وانلظافة. 

 وفيما ييل بيان بلعض األحاكم املتعلقة بذلك: 
 .والغائط اكبلول السبيلني من خارج للك  واجب باملاء فاالستنجاء  –

وليس ىلع من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء. ألن 
 االستنجاء إنما رشع إلزالة انلجاسة وال جناسة ها هنا.

يقوم يقوم   واالستجمار  ما  أو  باحلجارة  باملاء ويكون  االستنجاء  مقام 
صىل   مقامها، وال بد فيه من ثالثة أحجار طاهرة فأكرث، ملا ثبت عن انليب



   

  

 صىل اهلل عليه وسلم  كيفية صالة انليب 

14 

وسلم عليه  قال:    اهلل  فليوتر﴿أنه  استجمر  أيضا:    ﴾من  ذهب  ﴿ولقوهل  إذا 

عنه جتزئ  فإنها  بهن  يستطيب  أحجار  بثالثة  معه  فليذهب  الغائط  إىل   ﴾ أحدكم 
 ]رواه أبو داود[. ونلهيه عن االستجمار بأقل من ثالثة أحجار ]رواه مسلم[.

حرمة،  هل  ما  ولك  والطعام  والعظام  بالروث  االستجمار  جيوز  وال 
واللنب   اكملناديل  أشبهها  وما  باحلجارة،  اإلنسان  يستجمر  أن    –واألفضل 

  تزيل   ةاحلجار  ألن.  املاء  يتبعها  ثم  ذلك،  وحنو  –  واجلص  الرتاب  من  ايلابس
ستنجاء اال  بني  خمري  واإلنسان  أبلغ،  فيكون  املحل،  يطهر  واملاء  انلجاسة   عني

قال:  أنس  عن  بينهما.  اجلمع  أو  أشبهها،  وما  باحلجارة  االستجمار  أو  باملاء 
  ﴾ اكن انليب يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء وعزنة فيستنيج باملاء ﴿

النساء   من  جلماعة  قالت  أنها  عنها  اهلل  ريض  اعئشة  وعن  عليه[.  ]متفق 
اكن   اهلل  رسول  وإن  أستحييهم  فإين  باملاء  يستطيبوا  أن  أزواجكن  )مرن 

 يفعله( ]قال الرتمذي: هذا حديث صحيح[.
ويزيل   املحل  يطهر  أفضل، ألنه  فاملاء  أحدهما  االقتصار ىلع  أراد  وإن 

يف   أبلغ  وهو  واألثر،  ثالثة العني  أجزأه  احلجر  ىلع  اقترص  وإن  اتلنظيف، 
ينيق  حىت  وخامساً  رابعاً  زاد  تكف  لم  فإن  املحل  بهن  نيق  إذا  أحجار 

  : فليوتر﴿املحل، واألفضل أن يقطع ىلع وتر، لقول انليب  استجمر  ، وال ﴾من 



   

  

 صىل اهلل عليه وسلم  كيفية صالة انليب 

15 

لقول سلمان يف حديثه:   ايلمىن،  بايلد  أن  ﴿جيوز االستجمار  اهلل   رسول  نهانا 

ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال  ﴿، ولقوهل :  ﴾بيمينه  يستنيج أحدنا

بيمينه اخلالء  من  مرض ﴾يتمسح  أو  كرس  بها  أو  اليرسى  أقطع  اكن  وإن   ،
بني   مجع  وإن  ذلك،  يف  حرج  وال  للحاجة  بيمينه  استجمر  وحنوهما، 

 االستجمار واالستنجاء باملاء، اكن أفضل وأكمل.
مب اإلسالمية  الرشيعة  اكنت  اهلل وملا  خفف  والسهولة،  اليرس  ىلع  نية 

من   يلتمكنوا  أعذارهم  حبسب  عباداتهم  األعذار  أهل  عن  وتعاىل  سبحانه 
يِن   عبادته تعاىل بدون حرج وال مشقة، قال تعاىل: َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم يِف ادلِّ

ُ بُِكُم الْيرُْسَ َوال يُِريدُ 78ِمْن َحَرٍج ]احلج:   بُِكُم  [، وقال سبحانه: يُِريُد اّلله
َ َما اْستََطْعتُْم ]اتلغابن: 185الُْعرْسَ ]ابلقرة:  [،  16[، وقال عز وجل: فَاتهُقوا اّلله

الصالة والسالم:   استطعتم ﴿وقال عليه  ما  منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  ، وقال: ﴾إذا 
 . ﴾إن ادلين يس ﴿

أو  يتوضأ من احلدث األصغر  بأن  باملاء  اتلطهر  لم يستطع  إذا  فاملريض 
م  برئه،  يغتسل  تأخر  أو  املرض  زيادة  من  أو خلوفه  لعجزه  األكرب  احلدث  ن 

الطاهر رضبة واحدة، فيمسح  يتيمم وهو: أن يرضب بيديه ىلع الرتاب  فإنه 
ىلَعَ   ْو 

َ
أ َمْرََض  ُكنْتُْم  َوإِْن  تعاىل:   لقوهل  براحتيه  وكفيه  أصابعه  بباطن  وجهه 
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الَْغائِِط   ِمَن  ِمنُْكْم  َحٌد 
َ
أ َجاَء  ْو 

َ
أ َماًء  َسَفٍر  ُدوا  ََتِ فَلَْم  النَِّساَء  الَمْستُُم  ْو 

َ
أ

يِْديُكْم  ]املائدة: 
َ
َوأ ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا بِوُُجوِهُكْم  [، والعاجز 6َفتَيَمه

عن استعمال املاء حكمه حكم من لم جيد املاء، لقول اهلل سبحانه:  فَاتهُقوا  
]اتلغابن:  اْستََطْعتُْم   َما   َ يارس:    [،16اّلله بن  لعمار  أن ﴿ولقوهل   يكفيك  إنما 

ثم رضب بيديه األرض رضبة واحدة، ثم مسح بهما وجهه    ﴾تقول بيديك هكذا
 وكفيه.

 وال يجوز التيمم إال برتاب طاهر له غبار. 

امرئ ما ﴿وال يصح اتليمم إال بنية؛ لقوهل:   بانليات، وإنما للك  إنما األعمال 

 .﴾نوى 
 حاالت: وللمريض يف الطهارة عدة  

  مرضاً   وال  تلفاً   معه  املاء  استعمال  من  خياف   ال  يسرياً   مرضه  اكن  إن  –  1
ووجع    وال  برء  إبطاء  وال  خموفاً  كصداع  وذلك  فاحشاً  شيئاً  وال  ألم  زيادة 

عليه،   رضر  وال  ادلافئ  املاء  استعمال  يمكنه  ممن  اكن  أو  وحنوهما،  رضس 
فهذا ال جيوز هل اتليمم. ألن إباحته نليف الرضر وال رضر عليه؛ وألنه واجد  

 للماء فوجب عليه استعماهل.
أو    عضو،  تلف   أو  انلفس،  تلف  معه  خياف   مرض   به   اكن  وإن  –  2
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حدوث مرض خياف معه تلف انلفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا  
بُِكْم رَِحيماً   اَكَن   َ إِنه اّلله ْنُفَسُكْم 

َ
أ َتْقتُلُوا  جيوز هل اتليمم. لقوهل تعاىل: َوال 

 [. 29]النساء: 
 املاء   يناوهل  من  جيد  وال  احلركة  ىلع  معه  يقدر  ال  مرض   به  اكن   وإن  –  3

أو    فإن.  اتليمم  هل  جاز بدنه،  تلوث  وإن  غريه،  يممه  اتليمم  يستطيع  ال  اكن 
  –مالبسه، أو فراشه بانلجاسة، ولم يستطيع إزالة انلجاسة، أو اتلطهر منها  

َ   فَاتهُقوا :  سبحانه  اهلل   لقول  عليها؛  هو  اليت  حاتله  ىلع  الصالة  هل  جاز   َما   اّلله
وقتها بأي حال من    عن  الصالة  تأخري  هل  جيوز  وال  ،[16: اتلغابن]  اْستََطْعتُمْ 

 األحوال بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة انلجاسة. 
 املاء   استعمال  يرضه   مرض   أو  كرس   أو  قروح  أو  جروح  به  من  –  4

  من   الصحيح  غسل  أمكنه  وإن  السابقة،  لألدلة  اتليمم  هل  جاز  فأجنب،
 .للبايق وتيمم ذلك عليه وجب جسده
هل    وال  ماءً   جيد  لم  حمل  يف  املريض  اكن   إذا  –  5 حيرض  من  وال  تراباً 

لقول   الصالة،  تأجيل  هل  وليس  يصيل ىلع حسب حاهل  فإنه  منهما،  املوجود 
َ َما اْستََطْعتُْم ]اتلغابن:   [.16اهلل سبحانه: فَاتهُقوا اّلله

  ولم   الريح  أو  ادلم  خروج  استمرار  أو  ابلول  بسلس  املصاب  املريض  –  6
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د دخول وقتها ويغسل ما يصيب بع  صالة   للك  يتوضأ  أن  عليه  بمعاجلته،  يربأ
َوَما   إن تيرس هل ذلك. لقوهل تعاىل:  بدنه وثوبه، أو جيعل للصالة ثوباً طاهراً 

يِن ِمْن َحَرٍج ]احلج:  ُ بُِكُم  78َجَعَل َعلَيُْكْم يِف ادلِّ [، وقوهل تعاىل: يُِريُد اّلله
]ابلقرة:  الُْعرْسَ  بُِكُم  يُِريُد  َوال  وقو185الْيرُْسَ  فأتوا  ﴿هل:  [،  بأمر  أمرتكم  إذا 

، وحيتاط نلفسه احتياطاً يمنع انتشار ابلول أو ادلم يف ثوبه ﴾منه ما استطعتم 
 أو جسمه أو ماكن صالته.

حىت  املصحف  يف  وقراءة  صالة  من  تيرس  ما  الوقت  يف  يفعل  أن  وهل 
إن  اتليمم  أو  الوضوء  يعيد  أن  عليه  الوقت وجب  فإذا خرج  الوقت،  خيرج 

أمر املستحاضة أن   صىل اهلل عليه وسلم  يستطيع الوضوء ألن انليباكن ال  
تتوضأ لوقت لك صالة ويه اليت يستمر معها ادلم غري دم احليض. وما خرج 

 يف الوقت من ابلول فال يرضه بعد وضوئه إذا دخل الوقت.
وإن اكن عليه جبرية حيتاج إىل بقائها مسح عليها يف الوضوء والغسل، 

و، وإن اكن املسح ىلع اجلبرية أو غسل ما يليها من العضو  وغسل بقية العض
 يرضه كفاه اتليمم عن حملها، وعن املحل اذلي يرضه غسله.

ويبطل اتليمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة ىلع استعمال املاء، أو  
 وجوده إن اكن معدوماً، واهلل ويل اتلوفيق.
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 كيفية صالة املريض

ن ال يستطيع القيام، هل أن يصيل جالساً، فإن أمجع أهل العلم ىلع أن م
بوجهه،   القبلة  مستقبل  جنبه  ىلع  يصيل  فإنه  جالساً  الصالة  عن  عجز 
جنبه  ىلع  الصالة  عن  عجز  فإن  األيمن،  جنبه  ىلع  يكون  أن  واملستحب 

صلِّ قائماا فإن  ﴿لعمران بن حصني:  صىل اهلل عليه وسلم  صىله مستلقياً؛ لقوهل  

ف فقاعداا  تستطع  جنبلم  فعىل  تستطع  لم  النسايئ:   ﴾إن  وزاد  ابلخاري[،  ]رواه 
 . ﴾فإن لم تستطع فمستلقياا ﴿

عنه  يسقط  لم  السجود  أو  الركوع  عن  وعجز  القيام  ىلع  قدر  ومن 
لقوهل  بالسجود؛  ويومئ  جيلس  ثم  بالركوع  فيومئ  قائماً  يصيل  بل  القيام، 

ِ قَانِِتنَي ]ابلقرة:  صل ﴿:  صىل اهلل عليه وسلم[، ولقوهل  238تعاىل: َوقُوُموا ّلِله

َ َما اسْ ﴾قائماا   [.16تََطْعتُْم ]اتلغابن: ، ولعموم قوهل تعاىل: فَاتهُقوا اّلله
وإن اكن بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً 

 أمكن مداواتك وإال فال، فله أن يصيل مستلقياً. 
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجيعل السجود أخفض من  

 الركوع.
 وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. 
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أن حي يمكنه  لم  فصار وإن  متقوساً  ظهره  اكن  إن  رقبته،  حىن  ظهره  ين 
كأنه راكع فمىت أراد الركوع زاد يف احننائه قلياًل، ويقرب وجهه إىل األرض 

 يف السجود أكرث من الركوع ما أمكنه ذلك.
عنه  تسقط  وال  والقول.  انلية  كفاه  برأسه  اإليماء  ىلع  يقدر  لم  وإن 

 حوال لألدلة السابقة. الصالة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من األ
أو  قيام  عنه من  ما اكن اعجزاً  الصالة ىلع  أثناء  املريض يف  قدر  ومىت 

 قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إيله وبىن ىلع ما مىض من صالته.
يصليها   أن  عليه  وجب  نسيها  أو  صالة  عن  غريه  أو  املريض  نام  وإذا 

جيوز هل تركها إىل دخول وقت   حال استيقاظه من انلوم أو حال ذكره هلا، وال
لقوهل   فيه.  اهلل عليه وسلم مثلها يلصليها  نسيها  ﴿:  صىل  أو  صالة  عن  نام  من 

ْكِري   ﴾فليصلها مىت ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك الَة ذِلِ قِِم الصه
َ
وتال قوهل تعاىل: َوأ

 [. 14]طه: 
أن  امللكف  بل جيب ىلع  من األحوال،  بأي حال  الصالة  ترك  وال جيوز 

رص ىلع الصالة أيام مرضه أكرث من حرصه عليها أيام صحته، فال جيوز  حي
بل   ثابتا،  عقله  دام  ما  مريضاً  اكن  ولو  وقتها  يفوت  حىت  املفروضة  ترك  هل 
عليه أن يؤديها يف وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها اعمداً وهو اعقل اعلم 
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وقد ذهب مجع  باحلكم الرشيع ملكف يقوى ىلع أدائها ولو إيماء فهو اعلم،  
انليب   لقول  بذلك.  إىل كفره  العلم  أهل  العهد ﴿:  صىل اهلل عليه وسلممن 

، ولقوهل عليه الصالة والسالم:  ﴾اذلي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
اهلل﴿ سبيل  يف  اجلهاد  سنامه  وذروة  الصالة  وعموده  اإلسالم  األمر  ولقول ﴾رأس   ،

وسلمانليب   عليه  اهلل  ا﴿:  صىل  الصالةبني  ترك  والكفر  الرشك  وبني    ﴾ لرجل 
الواردة يف   القرآنية  ]أخرجه مسلم يف صحيحه[، وهذا القول أصح؛ لآليات 

 شأن الصالة، واألحاديث املذكورة. 
والعرص،  الظهر  بني  اجلمع  فله  وقتها  يف  فعل لك صالة  عليه  وإن شق 

إن   هل،  يتيرس  حسبما  تأخري  مجع  أو  تقديم  مجع  والعشاء  املغرب  شاء وبني 
قدم العرص مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العرص، وإن شاء قدم العشاء  
ما   مع  َتمع  فال  الفجر  أما  العشاء.  مع  املغرب  أخر  شاء  وإن  املغرب،  مع 

 قبلها وال مع ما بعدها، ألن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. 
 هذا بعض ما يتعلق بأحوال املريض يف طهاراته وصالته.

 سبحانه وتعاىل أن يشيف مرَض املسلمني، ويكفر سيئاتهم، وأسأل اهلل 
 وأن يمن علينا مجيعاً بالعفو والعافية يف ادلنيا واآلخرة إنه جواد كريم.

  وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه. 



 

 فهرس األحاديث

 8 ................................................. أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة
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