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مقدمة

إن احلمــد هلل حنمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن
رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعمانلــا ،مــن يهــده اهلل فــا مضــل هل،
ومــن يضلــل فــا هــادي هل .وأشــهد أن ال هلإ إال اهلل وحــده ال رشيــك
هل وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوهل.
أما بعد...
ً
ً
فــإن للصــاة يف االســام مزنلــة عظيمــة ال تصــل إيلهــا بــايق
العبــادات الــي فرضهــا اهلل تعــاىل؛ فالصــاة عمــود ادليــن وأول مــا
ُ
ُ
العبــد يــوم القيامــة ،وتــأيت يف أراكن اإلســام بعــد
ياســب عليــه
ً
ً
الشــهادتني تلكــون شــاهدا وديلــا ىلع االنقيــاد هلل تعــاىل ،وقــد
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ً
فرضهــا اهلل تعــاىل ىلع رســوهلﷺ بكالمــه مبــارشة حــن عــرج
ٌ
بــه إىل الســماء لرييــه مــن آياتــه الكــرى ،ولــم يــزل بفرضهــا ملــك
إىل األرض.
ً
وهلــذا فقــد اهتــم العلمــاء بشــأنها اهتمامــا فــاق بــايق العبــادات
املفروضــة فبيّنــوا فضلهــا ومزنتلهــا ،وأنواعهــا وأقســامها ،ورشوطهــا
وأراكنهــا وواجباتهــا وصفتهــا ،إىل غــر ذلــك مــن أحاكمهــا.
ً
ّ
وألهميــة الصــاة أيضــا أمرنــا
انلــيﷺ بأدائهــا ىلع الصفــة
ّ
الــي علمنــا إياهــا؛ فقــال« :صلــوا كمــا رأيتمــوين أصــي»(((.
ً

ً

وملــا اكن الوضــوء رشطــا مطلوبــا للصــاة ،وبـ ّ
ـن نلــا انلـ ّ
ـيﷺ

ُ ّ
فضلــه فقــال« :مــن توضــأ حنــو وضــويئ هــذا ثــم صــى ركعتــن ال يــدث
فيهمــا نفســه ُغفــر هل مــا تقــدم مــن ذنبــه»(((؛ فقــد ّ
خصــه العلمــاء مــن

وتوضيــح ألحاكمــه ،وفروضــه،
بيــان،
بــن رشوط الصــاة بزيــادة
ٍ
ٍ
وواجباتــه ،وســننه ،ومبطالتــه ،وغــر ذلــك.
((( -رواه ابلخاري (.)631
((( -رواه ابلخاري ( )159ومسلم ( )226والنسايئ (.)68
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ـاء ىلع هذيــن احلديثــن مجعـ ُ
وبنـ ً
ـت هــذه الرســالة املختــرة يف
صفــة وضــوء وصــاة انلـ ّ
ـيﷺ كمــا وردت يف األحاديــث الصحيحــة.
ً
وقــد رتبتُهــا مــن بــدء لك عبــادة إىل منتهاهــا ،وقدمـ ُ
ـت شــيئا مــن
ٍ
ّ
ُ
فضائــل الوضــوء ثــم صفتــه ثــم عقبتــه ببيــان نواقضــه ثــم ذكــرت
َ
ُ
ـاء فيــه .وكذلــك فعلـ ُ
ـدع واألخطـ َ
ـت يف الصــاة ،فذكــرت فضلهــا
ابلـ
ً
ِ
وابلــدع الــي تقــع فيهــا.
ثــم صفتهــا ثــم شــيئا مــن األخطــا ِء
ـت ذكــر أدل ـة املســائل إال مــا احتيــج إيلــه ،وأعرضـ ُ
وجتنبـ ُ
ـت عــن
ِ
إشــارات بســيط ٍة ،ولــم أتطــرق
اخلــاف إال مــن
بســط مســائل
ِ
ٍ

لوضــو ِء وصــا ِة أهــل األعــذار مــن مــرىض واعجزيـ َ
ـن وغريهــم ،وقــد
ِ
ِ
ً
راعيــت يف هــذه الرســالة االختصــار قــدر اإلمــان تلكــون ســهلة
ً
ً
ـاول اعمــة املســلمني.
وميــرة وخمتــرة يف متنـ ِ
َ
واهلل تعــاىل أســأل أن جيعــل مجــي هلــذه الرســالة ممــا يُبتــى بــه

ُ
وجهــه الكريــم ،وأن ينفعــي وإخــواين املســلمني وأخــوايت املســلمات
ّ
ّ
ولــوادلي وجلميــع املســلمني ،وملــن قــدم هــذه
بهــا ،وأن يغفــر يل
الرســالة وراجعهــا وقرأهــا وطبعهــا ونرشهــا وعمــل بمــا صـ ّ
ـح فيهــا،
7

ـد وىلع آهل
واحلمــد هلل رب العاملــن ،وصــى اهلل وســلم ىلع نبينــا حممـ ٍ
ـان إىل يــوم ادليــن.
وصحبــه أمجعــن ،ومــن تبعهــم بإحسـ ٍ
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فضل الوضوء

(((

 -1عن عثمان بن عفان  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
«مــن توضــأ فأحســن الوضـ َ
ـوء خرجــت خطايــاه مــن جس ـ ِده .حــى
َ

أظفــاره»(((.
ختــرج مــن حتــت
ِ
 -2وعنه  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
َ
ُ
ُ ُ
َ
«مــن توضــأ هكــذا غفــر هلُ مــا تقــدم مــن ذنبــ ِه .واكنــت صالتــه
ً
ُ
ومشــيه إىل املســج ِد نافلــة»(((.

(((  -يالحــظ يف اغلــب األحاديــث قــوهل– « :- مــن توضــأ فأحســن الوضــوء« ،»...فأســبغ
ُ
«فيحسـ ُ
ـن وضـ َ
ـوءهُ« ،»...مــن توضــأ هكــذا« ،»...حنــو وضــويئ هــذا»...؛ ممــا يــدل ىلع
الوضــوء،»...
أن الفضــل واألجــر املذكــور يف هــذه األحاديــث مقيــد بصفــة الوضــوء اتلــام الــوارد عنــه ﷺ.
ومــن هنــا يتبــن أهميــة تعلــم هــذه الصفــة وإتقانهــا وتعليمهــا للمســلمنيّ ،
وأمــا جمــرد الوضوء
ُ
ُ
ـان وإسـ ٍ
ـباغ وإتمــامٍ فقــد يُــؤدى بــه الفــرض ،وال يُــدرك بــه الفضــل.
دون إحسـ ٍ
(((  -رواه مسلم (.)245
(((  -رواه مسلم ( )229وابن ماجه (.)231
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َ
ُ
ُ
هلل ﷺ يقول:
 -3وعنه  قال :إين س ِمعت رسول ا ِ
ُ
ٌ
ٌ ُ ْ
ُ
ُ
َ
«ال يتوضــأ رجــل مســلم فيح ِســن الوضــوء ،فيصــي صــاة ،إال غفــر
ً

َ
َ
ُ
ُ
َ
في ْحس ُ
ــن
وبــن الصــاة ِ الــي تلِيهــا»((( .ويف روايــ ٍة« :
اهلل هل مــا بينــه
ِ
ُ

ضــوءهّ ،
َ
ثــم يصــي املكتوبــة.»....
ُو

 -4وعنه  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
َ
َّ
َّ َ َّ
َ
ـوء ثـ َّ
ـبغ الوضـ َ
ـم مــى إىل الصــاة ِ المكتوبـ ِة
«مــن توضــأ للصــاة ِ فأسـ
َ ُ َ
ّ
َ ُ
َ
َ
اهلل لُ ذنوبــه»(((.
ـاس أو مــع اجلماعـ ِة أو يف املســج ِد غفــر
فصالهــا مــع انلَّـ ِ

 -5عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
َّ َ
َ َّ َ
َ
َ ُ َّ َ
َ
ـاس قــد صلَّــوا أعطــاهُ
«مــن توضــأ فأحســن وضــوءه ثــم راح فوجــد انلـ

ّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
وحرضهــا ال ينقــص ذلِــك مــن
ـر مــن صالهــا
اهلل  -جــل وعــز  -مثــل أجـ ِ
ً

أجرهــم شــيئا»(((.
ِ

(((  -رواه مسلم (.)227
(((  -رواه مسلم ( )232والنسايئ ()855
(((  -رواه أبو داود ( )564وصححه األبلاين.
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 -6وعنه  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
َ
ُ
ـلم  -أو املؤمـ ُ
ـد املسـ ُ
ـن  -فغســل وجهــه ،خــرج مــن
«إذا توضــأ العبـ
ُ
ـر املــاءِ،
ِ
ـر قطـ ِ
وجهــه لك خطيئ ـ ٍة نظــر إيلهــا بعينيــه مــع املــاءِ ،أو مــع آخـ ِ
ُ
فــإذا غســل يديــه خــرج مــن يديــه لك خطيئــ ٍة اكن بطشــتها يــداهُ مــع
ُّ
قطــر املــاءِ ،فــإذا غســل رجليــه خرجــت لك خطيئــ ٍة
آخــر
املــاءِ ،أو مــع
ِ
ِ
َ ً
قطــر املــاءِ ،حــى خيــرج نقيــا
آخــر
مشــتها رجــاهُ مــع املــاءِ ،أو مــع
ِ
ِ

اذلنــوب»(((.
مــن
ِ
 -7عن عقبة بن اعمر  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
َّ َ
ُ ُ
ْ
َّ
َ
َ
الوضــوءَّ ،
صــى َ
َ
كعتــن يقبــل علي ِهمــا
ر
ثــم
فأحســن
«مــن توضــأ
ِ
َ
َّ ُ
َ
ْ
بقلبِــ ِه ووج ِهــ ِه وجبــت لُ اجلنــة»(((.

(((  -رواه مسلم ( )244والرتمذي (.)2
(((  -رواه النسايئ ( )151وصححه األبلاين.
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النبي ﷺ
صفة وضوء
ّ
تلفظ باللسان.
 -1ينوي املسلم الوضوء بقلبه من غري
ٍ
وانليــة رشط يف الوضــوء؛ ألن الوضــوء عبــادة ،والعبــادة البــد هلــا

مــن نيـة تســبقها ّ
وتعينهــا؛ لقــوهل « :إنمــا األعمــال بانليــة» (((.
ٍ

 -2ثــم يســي اهلل تعــاىل قائــا بلســانه« :بســم اهلل»((( فقــط؛ مــن
غــر زيــادة «الرمحــن الرحيــم».
 -3ثم يغسل كفيه ثالث مرات(((( ،وخيلل ما بني أصابعهما(((.
ّ
ُّ
َو َحد الكف :من أطراف األصابع إىل مفصل الرسغ.
(((  -رواه ابلخاري ( )1ومسلم (.)1907
(((  -رواه الرتمذي ( )25والنسايئ ( )78وابن ماجه ( )326وصححه األبلاين.
(((  -رواه ابلخاري ( )186(،)164ومسلم (.)235(،)226
(((  -رواه أبــو داود ( )142والرتمــذي ( )788والنســايئ ( )114وابــن ماجــه ()367
وصححــه األبلــاين.
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 -4ثــم يتمضمــض ويستنشــق بغرفــة واحــدة بكفــه
ايلمــى ،ويســتنرث بكفــه اليــرى(((؛ ويفعــل ذلــك ثــاث مــرات
بثــاث غرفــات(((.
واملضمضــة يه« :غســل الفــم بإدخــال املــاء وحتريكــه فيــه».
واالستنشــاق هــو« :إدخــال املــاء إىل األنــف وجذبــه بانلفــس إىل أقصــاه».
واالســتنثار هــو« :إخــراج املــاء مــن األنــف بعــد استنشــاقه».
ً
 -5ثم يغسل وجهه اكمال ثالث مرات(((( ،وخيلل حليته(((.
ُّ
َو َحــد الوجــه :مــا بــن منبــت الشــعر املعتــاد إىل منتــى
ً
ً
اذلقــن طــوال ،ومــا بــن شــحميت األذنــن عرضــا ،ويدخــل فيــه
الصــداغن واللحيــان.

(((  -رواه ادلاريم ( ،)178/1وصحح إسناده األبلاين يف مشاكة املصابيح (.)129/1
(((  -رواه ابلخاري ( )186مسلم (.)235
(((  -رواه ابلخاري ( )186(،)164ومسلم (.)235(،)226
(((  -رواه الرتمذي ( )31وابن ماجه ( )349وصححه األبلاين.
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 -6ثــم يغســل يــده ايلمــى مــع املرفــق ثــاث مــرات ،ثــم
اليــرى مثــل ذلــك(((( .وخيلــل مــا بــن أصابعهمــا(((.
واملرفــق هــو املفصــل اذلي بــن الســاعد والعضــد((( .وجيــب
أن يكــون الغســل شــامال جلميــع اذلراع مــن أطــراف األصابــع إىل
املرفــق؛ وال يكــي غســل الســاعد اذلي هــو مــا بــن الرســغ واملرفق.
ً
 -7ثم يمسح رأسه((( اكمال مع أذنيه((( مسحة واحدة فقط.
َ
يبــل يديــه باملــاء ثــم ّ
يمرهمــا مــن مقــدم
وصفــة املســح :أن
الــرأس إىل قفــاه ثــم يعــود إىل مقدم الــرأس((( ،ثم يمســح أذنيــه بنفس
املــاء اذلي مســح بــه رأســه ،فيدخــل ســباحتيه((( يف صمــايخ أذنيــه
(((  -رواه ابلخاري ( )186(،)164ومسلم (.)246(،)235(،)226
(((  -رواه أبــو داود ( )142والرتمــذي ( )788والنســايئ ( )114وابــن ماجــه ()367
وصححــه األبلــاين.
(((  -ويسميه اعمة انلاس بـ»الكوع» ،وهذا خطأ.
(((  -رواه ابلخاري ( )186(،)164ومسلم (.)246(،)235(،)226
(((  -رواه أبو داود ( )134والرتمذي ( )37وابن ماجه ( )362وصححه األبلاين.
(((  -رواه ابلخاري ( )185ومسلم (.)235
ً
ّ
((( « -الســباحة» يه األصبــع اذلي يــي اإلبهــام؛ وتســى بـ»الســبابة» أيضــا ،لكــن تســميتها
بالسـ ّ
ـباحة أوىل.
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ويمســح بإبهاميــه ظاهرهمــا((( .ويتعاهــد املنطقــة الظاهــرة الــي بــن
األذنــن وشــعر الــرأس؛ فــي مــن جممــل الــرأس الواجــب مســحه.
 -8ثــم يغســل رجلــه ايلمــى مــع الكعبــن ثــاث مــرات ،ثــم
يغســل اليــرى مثــل ذلــك(((.
ويدلك وخيلل ما بني أصابعهما(((.
ويتعاهد العقب بغسله(((؛
والعقب :هو مؤخر القدم اذلي ييل الكعبني.
 -9ثــم يدعــو بــادلاعء املســتحب بعــد الوضــوء؛ فيقــول« :أشــهد

ْ
َّ
ً
َ
ْ َ
أن ال هلإ إال اهلل َوحــدهُ ال رشيــك هل ،وأشــهد أن حممــدا عبده ورســوهل ،امهلل

(((  -رواه أبو داود ( )135وابن ماجه ( )358وحسنه األبلاين.
(((  -رواه ابلخاري ( )186(،)164ومسلم (.)246(،)235(،)226
(((  -رواه أبو داود ( )148والرتمذي ( )40وابن ماجه ( )365وصححه األبلاين.
(((  -رواه ابلخاري ( )60ومسلم (.)241
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ِّ
ُ ْ َ َ َ
اجعلْــي مــن َّ
اتلوابــن ،واجعلــي مــن املتطهريــن»(((؛ أو يقــول« :ســبحانك
ِ
ُ
َ َ ّ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ُ ُ َ َ
ْ َ
اللهـ َّ
ـم َو ِبَمـ ِدك ،أشــهد أن ال إل إال أنــت ،أســتغ ِفرك وأتـ
ـوب إلــك»(((.

(((  -رواه مســلم ( )234دون قــوهل «امهلل اجعلــي مــن اتلوابــن واجعلــي مــن املتطهريــن».
ورواه بتمامــه الرتمــذي ( )55وصححــه األبلــاين.
(((  -صححه األبلاين يف صحيح اجلامع (.)6170
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نواقض الوضوء
ُ
 -1لك مــا خيــرج مــن الســبيلني((( .والســبيالن همــا :القبُــل
ً
ً
ً
ُ
وادلبُــر .ســواء أكان اخلــارج بــوال أم اغئطــا أم رحيــا((( أم َم ِن ًّيــا((( أم
ً
ً
ْ ً
ْ ً
ً
ً
َمذيــا أم َوديــا أم دودا أم قيحــا أم دمــا أم حصــاة أم غــر ذلــك .وســواء
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اكن اخلــارج نــادرا أو معتــادا؛ قليــا أو كثــرا؛ ســائال أو صلبــا.
 -2انلــوم العميــق(((؛ ألنــه مظنــة وقــوع احلــدث وخــروج يش ٍء
منــه وهــو ال يــدري .أمــا اإلغفــاء اليســر مــع إحساســه وتمكنــه
مــن نفســه فإنــه ليــس بناقــض(((.

(((  -انظر ابلخاري ( )135()132ومسلم ( )303والرتمذي ( )96وابن ماجه (.)392
(((  -أمــا خــروج الريــح مــن قبــل املــرأة فالصحيــح أنــه ال ينقــض الوضــوء؛ لكــن لــو
ً
ً
ً
توضــأت املــرأة منــه؛ احتياطــا وخروجــا مــن اخلــاف ،لــان حســنا.
ٌ
(((  -وال خيىف أن خروج ّ
املين حدث أكرب يوجب الغسل ،وال يكيف فيه جمرد الوضوء.
(((  -انظر أبو داود ( )203والرتمذي ( )96وابن ماجه (.)392()391
(((  -انظر مسلم ( )376وأبو داود (.)200
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 -3زوال العقــل بغــر انلــوم((( .ســواء اكن زواهل باجلنــون أم
باإلغمــاء أم بــادلواء أم بالســكر أم بــأي ســبب آخــر .وســواء اكن
ً
ً
وقــت زواهل يســرا أم طويــا.
 -4أكل حلــم اجلــزور -أي اإلبــل(((-؛ فينتقــض الوضــوء بــأكل
الكــرش واألمعــاء والكبــد والقلــب والرئــة والكلى والشــحم وغــر
ذلــك مــن أجــزاء اجلــزور.
ُ ً
ُ ً
 -5مس الفرج بشهوة وبدون حائل ،قبال اكن أو دبرا.

(((

 -6الــردة عــن اإلســام – والعيــاذ بــاهلل -؛ ألنهــا حمبطــة لألعمال
لكها ،ومنهــا العبــادات والطــااعت والوضوء.

(((  -انظر ابلخاري ( )687ومسلم ( )418والنسايئ (.)833
(((  -انظر مسلم ( )360أبو داود ( )184والرتمذي ( )81وابن ماجه (.)407()406
(((  -انظــر أبــو داود ( )181والرتمــذي ( )85النســايئ ( )165()163وابــن ماجــه ()394()393
ومشــاة املصابيــح ( )305وصحيــح اجلامــع (.)362
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البدع واألخطاء والمخالفات في الوضوء
ُ
ɣاالســتنجاء مــن الريــح واعتقــاد ابلعــض أن االســتنجاء منــه ِمــن
ـال الوضــوء.
أفعـ ِ
ّ ɣ
ظن ابلعض أنه جيب الوضوء للك صالة.
ɣإدخال ايلدين يف إناء الوضوء قبل غسلهما خارجه.
ɣاجلهر بانلية عند بدء الوضوء.
ɣترك التسمية قبل الوضوء.
ɣترك املضمضة واالستنشاق يف الوضوء.
ɣترك اجلمع بني املضمضة واالستنشاق بغرفة كف واحدة.

19

ɣاعتقــاد بعــض انلــاس بوجــوب خلــع األســنان املركبــة
عنــد الوضــوء.
ɣعدم املبالغة يف االستنشاق.
ɣبقاء بعض أجزاء من الوجه لم يمسها املاء ،اكلصدغني واللحيني.
ɣغسل داخل العينني باملاء.
ɣغســل ايلــد مــن الرســغ اذلي هــو منتــى الكــف إىل آخــر
املرفــق فقــط.
ɣوجود ما يمنع وصول املاء اىل األعضاء الواجب غسلها.
ɣعدم مسح الرأس بأكمله.
ɣمسح الرأس ثالث مرات.
ɣمسح العنق أو الرقبة يف الوضوء.
ɣأخذ ماء جديد لألذنني غري ماء الرأس.
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ɣمسح الرجلني وعدم غسلهما يف الوضوء.
ɣترك ختليل األصابع عند غسل ايلدين والرجلني.
ɣعدم االهتمام بغسل العقب عند غسل الرجلني.
ɣاالعتقاد بأن املسح ىلع اخلفني خاص بفصل الشتاء.
ّ
انلــي ﷺ قبــل الوضــوء أو أثنــاءه
ɣالــزام أذاكر لــم تــرد عــن
أو بعــده.
ɣقراءة سورة القدر بعد الفراغ من الوضوء.
ɣاإلرساف يف املاء أثناء الوضوء.
ً
ً
ɣاعتقاد بعض انلاس أن الوضوء ال يتم إال إذا اكن ثالثا ثالثا.
ɣالزيــادة يف عــدد غســل أعضــاء الوضــوء أو بعضهــا أكــر مــن
ثــاث مــرات.
ɣاعتقــاد بعــض انلــاس أن ملــس انلجاســة يوجــب إاعدة الوضــوء
مــرة ثانيــة.
21

ɣالقول للمتوضئ حني فراغه« :زمزم».
ɣاتلحرج من الكالم حال الوضوء.
ɣإاعدة املرأة وضوءها إذا َّ
مست عورة طفلها.
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فضل الصالة والترهيب من إضاعتها
للصــاة يف اإلســام فضائــل عظيمــة وكثــرة ،وردت يف نصــوص
القــرآن الكريــم ،ومنهــا:
ً

 -1ســماها اهلل تعــاىل إيمانــا فقــال تعــاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚ﴾(((.
ً
ً
 -2جعلهــا اهلل تعــاىل ديلــا وعالمــة ىلع األخــوة اإليمانيــة ،فقال
﴿ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾(((.
تعاىل﴿ :
 -3أمــر اهلل تعــاىل نبيــه حممـ ً
ـدا ﷺ وأتباعــه أن يأمــروا أهليهــم
بالصــاة ويصــروا ىلع ذلــك ،فقــال تعــاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ﴾(((.
(((  -سورة ابلقرة (.)143
(((  -سورة اتلوبة (.)11
(((  -سورة طه (.)132
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 -4أثــى اهلل تعــاىل ىلع اآلمريــن بهــا فقــال تعــاىل﴿ :ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾(((.
 -5أخــر اهلل تعــاىل أنهــا مــن صفــات املفلحــن ،فقــال تعــاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(((.
﴿
 -6بــن اهلل تعــاىل أنهــا تنــى عــن الفحشــاء واملنكــر فقــال
﴿ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾(((.
تعــاىل﴿ :
-7ذم اهلل تعــاىل املضيعــن هلــا وتوعدهــم بالعــذاب ،فقــال تعاىل:
﴿ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾(((.
﴿
 -8وصــف اهلل تعــاىل املنافقــن باتلاكســل عنهــا فقــال تعــاىل:
﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾(((.
﴿
(((  -سورة مريم (.)55-54
(((  -سورة املؤمنون (.)2-1
(((  -سورة العنكبوت (.)45
(((  -سورة مريم (.)59
(((  -سورة النساء (.)142
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وكذلــك جــاءت األحاديــث انلبويــة الكثــرة شــاهدة يف بيــان
فضــل الصــاة ،ومــن ذاك:
 -1أن الصــاة عمــود اإلســام ،كمــا يف حديــث معــاذ بــن

ُ
ُ
جبــل  أن انلـ ّ
ـي ﷺ قــال« :رأس األمــر اإلســام ،وعمــوده الصــاة،
ُ
ُ
وذروة ســنامِه اجلهــاد»(((.

ُ
 -2والصــاة يه أول مــا ياســب عليــه العبــد مــن عملــه يــوم
القيامــة ،كمــا روى أنــس بــن مالــك  عــن انلـ ّ
ـي ﷺ أنــه قــال:

ُ
«أول مــا ياســب بــه العبــد يــوم القيامــة :الصــاة ،فــإن صلحــت صلــح
ـائر عملــه ،وإن فســدت فســد سـ ُ
سـ ُ
ـائر عملــه».

(((

 -3والصــاة أعظــم أراكن اإلســام وأهمهــا بعــد الشــهادتني،

ُ
ّ
انلــي ﷺ قــال« :بــي
هلل بــن عمــر  ،أن
فــي حديــث عبــد ا ِ

ً
اإلســام ىلع مخــس :شــهادة أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممــدا رســول اهلل ،وإقــام
َّ

الصــاة ،وإيتــاء الــزاكة ،وحــج ابليــت ،وصــوم رمضــان»(((.
(((  -رواه الرتمذي ( )2616وصححه األبلاين.
(((  -صححه األبلاين يف صحيح اجلامع ( )2573ويف صحيح الرتغيب (.)376
(((  -رواه ابلخاري ( )8ومسلم (.)16

25

ّ
انلــي ﷺ قبــل وفاتــه،
 -4واكنــت الصــاة مــن آخــر وصايــا

َ
كمــا قال يلع بــن أيب طالــب  :اكن آخــر كالم انلـ ّ
ـي ﷺ« :الصالة
ُ
َ
ْ
الصــاة ..اتقــوا اهلل فيمــا ملكــت أيمانكــم»(((.

 -5والصــاة يه احلــد الفاصــل بــن إيمــان الرجــل وكفــره ،فعــن
ّ
الرجــل وبــن
انلــي ﷺ قــال« :بــن
جابــر بــن عبــداهلل  أن
ِ

ُ
ـرك الصــاة ِ»(((.
ـر تـ
الــركِ والكفـ ِ

ّ
 -6كمــا أن الصــاة تغســل اخلطايــا وتكفــر الســيئات؛
حلديــث جابــر بــن عبــداهلل  قــال :قــال رســول اهلل ﷺ« :مثــل
ـر ىلع بــاب أحدكــم يغتســل منــه لك
ـر غمـ ٍ
الصلــوات اخلمــس كمثــل نهـ ٍ

يــوم مخــس مــرات»(((؛ وحلديــث أيب هريــرة  أن رســول اهلل ﷺ

قــال« :الصلــوات اخلمــس ،واجلمعــة إىل اجلمعــة ،ورمضــان إىل رمضــان

مكفــرات مــا بينهــن ،إذا اجتنبــت الكبائــر»(((.
(((  -رواه أبــو داود ( )5156وصححــه األبلــاين يف صحيــح اجلامــع ( )4616ويف صحيــح األدب
املفــرد (.)118
(((  -رواه مسلم (.)82
(((  -رواه مسلم (.)668
(((  -رواه مسلم (.)233
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 -7والصــاة تكفــر مــا قبلهــا مــن اذلنــوب؛ ويغفــر ُ
اهلل بهــا
اذلنــوب فيمــا بينهــا وبــن الصــاة الــي تليهــا أيضــا؛ كمــا يف حديث
عثمــان بــن عفــان  قــال :ســمعت رســول اهلل ﷺ يقــول« :مــا
مــن امــرئ مســلم حتــره صــاة مكتوبــة ،فيحســن وضوءهــا ،وخشــوعها،
ـؤت كبــرة،
وركوعهــا إال اكنــت كفــارة ملــا قبلهــا مــن اذلنــوب ،مــا لــم يـ ِ
ّ
وذلــك ادلهــر لكــه»((( .وعنــه  -رىض اهلل عنــه –قــال :ســمعت رســول
اهلل ﷺ يقــول« :ال يتوضــأ رجــل مســلم فيحســن الوضــوء ،فيصــي صــاة

إال غفــر اهلل هل مــا بينــه وبــن الصــاة الــي تليهــا»(((.
 -8ومــن فضــل الصــاة أن اهلل تعــاىل يرفــع بهــا ادلرجــات،
وحيــط اخلطايــا؛ حلديــث ثوبــان  مــوىل رســول اهلل ﷺ أن
ّ
انلــي ﷺ قــال هل« :عليــك بكــرة الســجود ،فإنــك ال تســجد لل َّ
ً

َّ
وحــط عنــك بهــا خطيئــة»(((.
ســجدة إال رفعــك اهلل بهــا درجــة،

(((  -رواه مسلم (.)228
(((  -رواه مسلم (.)227
(((  -رواه مسلم (.)488
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 -9والصــاة مــن أعظــم أســباب دخــول اجلنــة برفقــة
انلـ ّ
ـي ﷺ؛ حلديــث ربيعــة األســليم  قــال :كنــت أبيــت مــع

َ ْ
رســول اهلل ﷺ ،فأتيتــه َ
بوضوئــه وحاجتــه ،فقــال يل« :ســل» فقلــت:

أســألك مرافقتــك يف اجلنــة ،قــال« :أو غــر ذلــك؟» قلــت :هــو ذاك،
قــال« :فأعــي ىلع نفســك بكــرة الســجود»(((.
وممــا يــدل ىلع عظم شــأنها أن اهلل لــم يفرضها يف األرض بواســطة

جربيــل  ،وإنمــا فرضهــا بــدون واســطة يللــة ُعــرج بانلـ ّ
ـي ﷺ
فــوق ســبع ســماوات(((.

(((  -رواه مسلم (.)489
(((  -رواه ابلخاري ( )349ومسلم (.)173
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النبي ﷺ
صـفـة صـالة
ّ
ٌ
قائــم بــن
1 .1ينبــي للمصــي إذا قــام للصــاة أن يســتحرض أنــه
َ
ّ
يــدي اهلل ؛ وأن اهلل تعــاىل قِبَــل وجهــه؛ وأنــه يف صالتــه
ّ
إنمــا ينــايج اهلل تعــاىل .وليســتحرض أن اهلل تعــاىل يعلــم خائنــة
األعــن ومــا ختــي الصــدور ،ويعلــم مــا جيــول يف صــدره وقلبــه.
ُ
وبهــذا ينشــغل قلبُــه يف صالتــه ،ويتجــه بــه إىل اهلل تعــاىل كمــا
ٌ
(((
هــو منشــغل جبســمه يف الصــاة.
ً
2 .2جيــب ىلع املصــي أن يصــي قائمــا يف صــاة الفريضــة إن لم يكن
ً
هل عـ ٌ
ـذر يمنعــه مــن القيــام .وجيــوز هل أن يصــي انلافلة قاعــدا مع
ً
(((
قدرتــه ىلع القيــام؛ وهل بذلــك نصــف أجــر مــن صالها قائمــا.
(((  -انظــر ابلخــاري ( )531()406ومســلم ( )547وأبــو داود ( )485والنســايئ ( )723وابــن
ماجــه (.)624
(((  -انظــر ابلخــاري ( )1117()1115وأبــو داود ( )952والرتمــذي ( )372()371والنســايئ ()1659
وابن ماجــه (.)1023()1016
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3 .3ىلع املصــي أن يســتقبل الكعبــة إن اكن يراهــا ،أو يتجــه إىل جهتها
إن لــم يكن يراهــا.

(((

ً
4 .4وعليــه أن يتخــذ ســرة أمامــه حــال الصــاة – مــا لــم يكــن
ً
مأمومــا  ،-ويكــون بــن موضــع قيامــه وبــن ســرته مقــدار
ثالثــة أذرع ،وبــن موضــع ســجوده والســرة ممــر شــاة .وال يــدع
ً
(((
أحــدا يمــر بينــه وبــن الســرة.
5 .5وال بــد للمصــي مــن اســتحضار انليــة للصــاة الــي قــام إيلهــا؛
ً
ً
ً
فيعينهــا بقلبــه كونهــا فرضــا أو نافلــة ،وكونهــا ظهــرا أو عــرا
ً
(((
مثــا .وال يتلفــظ بلســانه بــي ٍء مــن ذلــك.
ً
6 .6ثــم يســتفتح صالتــه مكــرا فيقــول «اهلل أكــر»؛ وال يرفــع صوتــه
ً
بذلــك إال أن يكــون إمامــا .ويرفــع يديــه حــذو منكبيــه أو
(((  -انظــر ابلخــاري ( )6251ومســلم ( )397والرتمــذي ( )342والنســايئ ( )2242()1312وابــن
ماجــه (.)876()833
(((  -انظــر ابلخــاري ( )506()496ومســلم ( )508()506وأبــو داود ( )2024()698والنســايئ
( )748()747وابــن ماجــه (.)789()788
(((  -انظــر ابلخــاري ( )1ومســلم ( )1907وأبــو داود ( )2201والرتمــذي ( )1647والنســايئ ()75
وابــن ماجــه (.)3424
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حــذو أذنيــه دون أن يمســهما .ويتجــه بباطــن كفيــه إىل القبلــة؛
ً
ً
ويمــد أصابــع كفيــه وال يضمهمــا شــديدا وال يفرجهمــا شــديدا.
ً
ويكــون رفــع ايلديــن موافقــا لقــوهل «اهلل أكــر» أو قبلــه أو بعده.
وليــس للمأمــوم أن يكــر إال عقــب تكبــر إمامــه.

(((

7 .7ثــم يضــع يــده ايلمــى ىلع ظهر كفــه اليــرى والرســغ والســاعد؛
أو يقبــض بكفــه ايلمــى ىلع اليــرى؛ أو يضــع كفــه ايلمــى ىلع
ســاعده األيــر .ويضعهمــا ىلع صــدره فقــط ،فــا يضعهمــا ىلع
رستــه وال أســفل منهــا ،وال ىلع خارصتــه ،وال يرفعهمــا إىل حنــره.

(((

8 .8وعليــه أن يــريم ببــره إىل موضــع ســجوده طــوال صالتــه؛
إال حــال التشــهد فينظــر إىل أصبعــه الســباحة .وال يلتفــت
ً
ً
ببــره يمينــا وال شــماال .وحيــرم عليــه رفــع بــره إىل الســماء
أثنــاء الصــاة.

(((

(((  -انظــر ابلخــاري ( )736()735ومســلم ( )498()391وأبــو داود ( )729()61والرتمــذي ()3
( )304والنســايئ ( )1056()879وابــن ماجــه (.)713()709()224
(((  -انظر مسلم ( )401وأبو داود ( )759()727والنسايئ ( )890()888وابن ماجه (.)668
(((  -انظــر ابلخــاري ( )3291()750ومســلم ( )556()428وأبــو داود ( )2030()910والرتمــذي
( )590والنســايئ ( )1275()1195وابــن ماجــه (.)2875
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َ
9 .9ثــم يســتفتح صالتــه بأحــد أدعيــة االســتفتاح؛ مثــل« :ســبحانك
ُ

َ ْ

ْ

َ ُّ

ُ
اللهـ َّ
ـمك ،وتعــاىل جــدك ،وال هلإ َ غـ ْ ُ
ـرك»؛ أو:
ـم َو ِبَم ـ ِدك ،وتبــارك اسـ
ً

ً

َ

ً

ً

ُ
« ُ
اهلل أكـ ُ
ـر كبــرا ،واحلمـ
ـد هللِ كثــرا ،وســبحان اهللِ بكــرة وأصيــا»؛

ّ
ينــوع بــن هــذه
أو غريهــا ممــا وردت فيــه الســنة؛ واألوىل أن
َ
ـب ،ويلوافــق
األدعيــة مــن صــا ٍة ألخــرى؛ يلكــون حــارض القلـ ِ
الســنة يف لك وجوههــا.

(((

ُ
1010ثــم يســتعيذ بــاهلل تعــاىل مــن الشــيطان فيقــول« :أعــوذ بــاهللِ
ْ
ُ
َ
ّ
َ
الشــيطان
مــن
ليــم
الس
الرجيــم» ،أو يقتــر ىلع« :أعــوذ
ِ
ِ
ــميع الع ِ
ِ
َ
ـن الرحيــم».
ـيطان الرجيـ ِ
ـم» .ثــم يقــول« :بسـ ِ
بــاهللِ مــن الشـ ِ
ـم اهللِ الرمحـ ِ

ّ
ويــر باالســتعاذة والبســملة ،حــى إن اكنــت الصــاة جهريــة.

(((

ٌ
ركــن ال تصــح صــاة
1111ثــم يبــدأ يف قــراءة ســورة الفاحتــة؛ ويه
ً
املســلم إال بقراءتهــا يف لك ركعــة؛ وإن اكن مأمومــا يف الصــاة

(((  -انظــر مســلم ( )601وأبــو داود ( )776والرتمــذي ( )3592()243والنســايئ ()899()885
وابــن ماجــه (.)662
(((  -انظر ابلخاري ( )5046وأبو داود ( )4001()775والرتمذي (.)242
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ً
ً
ً
ّ
(((
ويســن قراءتهــا مقطعــة آيــة آيــة،
اجلهريــة ىلع الصحيــح.
والوقــوف ىلع رأس لك آيــ ٍة.

(((

1212ويســتحب عنــد الفــراغ مــن قراءتهــا يف الصــاة اجلهريــة أن
ً
يقــول اإلمــام واملأمومــون جهــرا« :آمــن» .فــإن اكنــت الصــاة
رسيــة أو اكن املصــي منفــردا ً َّ
أرس باتلأمــن بعــد الفــراغ مــن
الفاحتــة ،وإن تركــه فــا بــأس بذلــك.

(((

ً
ً
1313ثــم يســكت ســكتة لطيفــة وال يطيلهــا ،ويــرع يف قــراءة ســور ٍة
بعــد الفاحتــة أو أكــر مــن ســور ٍة أو بضع آيــات .ويســن أن تكون
القــراءة يف الركعــة األوىل أطــول منهــا يف اثلانيــة .ويقتــر يف

(((  -ومعلـ ٌ
ـوم أن العلمــاء قــد اختلفــوا يف حكــم قــراءة املأمــوم الفاحتــة خلــف اإلمــام يف
الصــاة اجلهريــة ،ويه مــن املســائل الــي تتجــاذب أطرافهــا األدلــة .ولكــن الراجــح وجــوب
قــراءة املأمــوم الفاحتــة خلــف اإلمــام حــى يف الصــاة اجلهريــة ،وتكــون قراءتــه للفاحتــة
خــال ســكتات اإلمــام ،واهلل أعلــم.
(((  -انظــر ابلخــاري ( )1335()756ومســلم ( )599()498وأبــو داود ()4001()820()798
والرتمــذي ( )2927()247والنســايئ ( )909()878وابــن ماجــه (.)669
(((  -انظــر ابلخــاري ( )782ومســلم ( )404وأبــو داود ( )972()935والنســايئ ()926()829
وابــن ماجــه (.)695
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ً
الركعتــن األخريــن ىلع قــراءة الفاحتــة اغبلــا ،وجيــوز هل الزيــادة
ً
(((
فيهمــا ىلع قــراءة الفاحتــة أحيانــا.
1414وجيهــر يف قراءتــه يف صــاة الفجــر ،ويف األويلــن مــن صــايت
املغــرب والعشــاء ،ويف صلــوات اجلمعــة والعيديــن والكســوف
واالستســقاء .ويــر يف صــايت الظهــر والعــر ،ويف ثاثلــة
املغــرب ،ويف األخريــن مــن العشــاء .واملأمــوم يقــرأ خلــف
ً
(((
اإلمــام رسا يف مجيــع الصلــوات.
1515وخيتلــف مقــدار القــراءة باختــاف الصــاة؛ فأطــول مــا
تكــون يف صــاة الفجــر ،ثــم صــاة الظهــر ،ثــم صــايت العــر
والعشــاء ،وأقرصهــا يف صــاة املغــرب .ويســن هل القــراءة يف الفجر
مــن طــوال املفصــل ،ويف املغــرب مــن قصــار املفصــل ،ويف بــايق
الصلــوات مــن أواســط املفصــل.

(((

(((  -انظــر ابلخــاري ( )774()759ومســلم ( )451وأبــو داود ( )1396والرتمــذي ()2901()417
والنســايئ ( )1699()991وابــن ماجــه (.)971()949
(((  -انظــر ابلخــاري ( )746ومســلم ( )880()878()451وأبــو داود ()816()801()798
والرتمــذي ( )533والنســايئ ( )1520()474وابــن ماجــه (.)1066()682
(((  -انظــر ابلخــاري ( )776()705()701ومســلم ( )465()460()458وأبــو داود ()812
والرتمــذي ( )307والنســايئ (.)982
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1616ويــرع للمأمــوم أن يفتــح ىلع اإلمــام يف القــراءة إذا اختلطــت
عليــه اآليــات أو اضطــرب يف قراءتــه أو نــي.

(((

ً
ً
1717فــإذا انتــى مــن القــراءة ســكت ســكتة لطيفــة ،ثــم يكــر
ً
للركــوع قائــا« :اهلل أكــر» ،ويرفــع يديــه مــع هــذا اتلكبــر ىلع
الصفــة الــي ذكرناهــا يف تكبــرة اإلحــرام .ثــم يركــع مطمئنــا

ً

حــى تســتقر أعضــاؤه ،ويضــع يديــه ممكنتــن ىلع ركبتيــه،
ٌ
ويفــرج بــن أصابعــه كأنــه قابــض ىلع ركبتيــه ،وجيــايف عضديــه
ومرفقيــه عــن جنبيــه ،وجيــايف ســاعديه عــن فخذيــه ،ويمــد
ظهــره ويبســطه ،وال يرفــع رأســه وال خيفضــه؛ بــل جيعله مســاويا
ـرات أو
لظهــره .ويقــول يف ركوعــه« :ســبحان ريب العظيــم» ثــاث مـ ٍ
ً
أكــر؛ أو يقــول« :ســبحان ريب العظيــم وحبمــده» ثالثــا؛ وهل أن يزيــد
ىلع ذلــك ممــا وردت بــه الســنة .وحيــرم عليــه أن يقــرأ القــرآن
حــال الركــوع.

(((

(((  -انظر أبو داود ( )907وابن حبان ( )2241وابن خزيمة ( )1648وصححه األبلاين.
(((  -انظــر ابلخــاري ( )795ومســلم ( )498()479وأبــو داود ( )734()726والرتمــذي ()251
( )260والنســايئ ( )1135()1038وابــن ماجــه ( )721والســيويط يف اجلامــع الصغــر (.)6710
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ً

ً

1818ثــم يرفــع رأســه وصلبــه مــن الركــوع قائــا أثنــاء اعتداهل« :ســمع

ً
اهلل ملــن محــده»؛ فــإن اكن مأمومــا يكتــي بقــول اإلمــام ذلــك.
ً
فــإذا اعتــدل قائمــا رفــع يديــه كمــا يرفعهمــا يف اتلكبــر حــذو
ً
منكبيــه أو أذنيــه ثــم يرســلهما((( ،وعليــه أن يطمــن قائمــا حــى
ً
ـو إىل موضعــه .ويقــول بعــد اعتــداهل قائمــا« :ربنــا
يرجــع لك عضـ ٍ
لــك احلمــد» ،أو يقــول« :ربنــا ولــك احلمــد» ،أو يضيــف قبــل أي
منهمــا «امهلل» .فهــذه أربعــة أورا ٍد خمتلفـ ٍة ،وقــد ثبتــت يف الســنة

ٌ
أوراد أخــرى هلــذا القيــام ،واألفضــل أن ينــوع بــن هــذه األذاكر
مــن صــا ٍة ألخــرى يلوافــق الســنة يف مجيــع وجوههــا املرويــة.

(((

(((  -اســتنبط بعــض العلمــاء مــن عــدة أحاديــث يف صفــة الصــاة مرشوعيــة وضــع ايلمــى
ىلع اليــرى بعــد الرفــع مــن الركــوع؛ إال أن ألفــاظ هــذه األحاديــث غــر رصحيــة يف ذكــر
تلــك اهليئــة يف هــذا املوطــن؛ وعليــه قلنــا بإرســال ايلديــن بعــد االعتــدال مــن الركــوع .وننبــه
إىل أن هــذه املســألة مــن االجتهــاد الســائغ وال حــرج مــن األخــذ بأحــد القولــن.
(((  -انظــر ابلخــاري ( )3228()795ومســلم ( )771()391وأبــو داود ( )603والرتمــذي ()304
( )361والنســايئ ( )1149()1060وابــن ماجــه (.)1030()695
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1919ثــم يكــر للســجود وخيــر للــزول ىلع األرض بســكين ٍة فيقــدم
ركبتيــه قبــل يديــه ،ثــم يضــع كفيــه ،ثــم يضــع جبهتــه وأنفــه.

(((

وعليــه أن يعتــدل يف ســجوده ويطمــن فيــه؛ وذلــك بــأن يمكــن
جبهتــه وأنفــه مــن األرض ،ويبســط كفيــه وجيعلهمــا حــذو أذنيه
أو منكبيــه ويضــم أصابعهمــا ويوجههــا إىل القبلــة ،وينصــب
ذراعيــه ويرفــع مرفقيــه وســاعديه عــن األرض ،وال جيعلهمــا
ىلع فخذيــه أو ركبتيــه ،ويمكــن ركبتيــه مــن األرض ،وجيــايف
فخذيــه عــن بطنــه وعــن ســاقيه ،وينصــب قدميــه ويمكنهمــا
مــن األرض ،ويــرص عقبيــه ويســتقبل بأطــراف أصابــع رجليــه
ـرات أو
القبلــة .ويقــول يف ســجوده« :ســبحان ريب األىلع» ثــاث مـ ٍ
(((  -قــال بعــض العلمــاء إن اخلــرور إىل الســجود يكــون ىلع ايلديــن قبــل الركبتــن حلديــث:
«إذا ســجد أحدكــم فــا يــرك كمــا يــرك ابلعــر» ،ألن ابلعــر إنمــا يــرك ىلع ركبتيــه الــي
يف مقدميــه قبــل رجليــه .واحلــق أننــا نتفــق معهــم أن ركبــي ابلعــر يف يديــه ،إال أن احلديــث
ينــى عــن الــزول ىلع ايلديــن ال الركبتــن؛ فقــوهل« :فــا يــرك كمــا يــرك ابلعــر» هــو نــي
ً
عــن مشــابهة صفــة نــزول ابلعــر وكيفيتهــا ،وليــس نهيــا عــن العضــو اذلي يــزل عليــه
ابلعــر ،واال لــان لفــظ انلــي يف احلديــث« :فــا يــرك ىلع مــا يــرك عليــه ابلعــر» .ولــو
ً
ً
تأملــت كيفيــة نــزول املصــي ىلع يديــه ثــم ركبتيــه لوجدتــه مشــابها تمامــا لــروك ابلعــر
ىلع مقدميــه ثــم رجليــه .وال خيــى أن هــذه املســألة يســوغ فيهــا االختــاف وال حــرج مــن
األخــذ بأحــد القولــن ،واهلل أعلــم.
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ً
أكــر؛ أو يقــول« :ســبحان ريب األىلع وحبمــده» ثالثــا؛ وهل أن يزيــد
ىلع ذلــك ممــا وردت بــه الســنة .وحيــرم عليــه أن يقــرأ القــرآن
حــال الســجود .ويســتحب هل اإلكثــار مــن ادلاعء يف الســجود؛ ألنه
ً
موطــن إجابــة .وإن اكن مأمومــا فــا جيــوز هل  -ألجــل ادلاعء  -أن
يتأخــر عــن اإلمــام إذا رفــع مــن الســجود.

(((

ً
2020ثــم يكــر رافعــا رأســه مــن الســجود ،ويفــرش قدمــه اليــرى
ىلع األرض وجيلــس عليهــا ،وينصــب قدمــه ايلمــى ويوجــه
أصابعهــا إىل القبلــة مــا أمكنــه ذلــك .ويبســط ذراعيــه ىلع
فخذيــه ،وجيعــل كفيــه ىلع مقــدم فخذيــه أو ىلع رأيس ركبتيــه؛
ً
وتســى هــذه الكيفيــة «جلســة االفــراش» .وجيــوز هل – أحيانــا -
اإلقعــاء ىلع القدمــن يف جلســته بــن الســجدتني؛ وذلــك بــأن
ينصــب قدميــه – كمــا يف الســجود – وجيلــس عليهمــا .ويقــول يف
(((  -انظــر ابلخــاري ( )812()532()390ومســلم ( )496()490()482وأبــو داود ()875()871
( )891والرتمــذي ( )3493()275()270()268والنســايئ ( )1105()1045وابــن ماجــه ()733()730
والســيويط يف اجلامــع الصغــر (.)6710
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جلوســه بــن الســجدتني« :امهلل اغفــر يل وارمحــي واهــدين واجــرين

واعفــي وارزقــي وارفعــي»؛ أو يقــول« :رب اغفــر يل ،رب اغفــر يل».

(((

2121ثــم يكــر ويســجد الســجدة اثلانيــة ،ويفعــل فيهــا كمــا فعــل يف
الســجدة األوىل مــن كيفيــة الصفــة واألذاكر.

(((

2222ثــم يكــر ويرفــع رأســه مــن الســجدة اثلانيــة ،ويســتحب
هل  -قبــل القيــام للركعــة اثلانيــة وقبــل القيــام للركعــة الرابعــة
ً
ً
ً
 أن جيلــس جلســة خفيفــة يطمــن فيهــا ،وجيلــس مفرتشــاً
قدمــه اليــرى وناصبــا قدمــه ايلمــى .وتســى هــذه «جلســة
االســراحة» .ثــم ينهــض إىل الركعــة اتلايلــة بــا تكبــر آخــر
ً
(((
معتمــدا ىلع يديــه مبســوطتني أو مقبوضتــن.

(((  -انظــر ابلخــاري ( )793ومســلم ( )536()498()397وأبــو داود ( )858()783والرتمــذي
( )292والنســايئ ( )1157()1313()1068وابــن ماجــه (.)877()876()740
(((  -انظــر ابلخــاري ( )6667()793وأبــو داود ( )857()836والنســايئ ( )1313()1155وابــن
ماجــه (.)737
(((  -انظــر ابلخــاري ( )824()823وأبــو داود ( )844()729والرتمــذي ( )304()287والنســايئ
( )1152()1151وابــن ماجــه (.)877
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ً
2323ثــم يصــي الركعــة اثلانيــة كمــا صــى الركعــة األوىل تمامــا إال
أنــه ال يدعــو داعء االســتفتاح .وهل أن يســتعيذ مــن الشــيطان
ً
قبــل القــراءة أو يــرك االســتعاذة مكتفيــا بتعــوذه يف أول صالتــه.
وجيعــل قراءتــه يف هــذه الركعــة أقــر منهــا يف الركعــة األوىل.

(((

2424فــإذا فــرغ مــن ســجوده يف الركعــة اثلانيــة جيلس للتشــهد جلســة
االفــراش ،وال جيــوز هل اإلقعــاء ىلع القدمــن يف تشــهده .ويبســط
كفــه اليــرى ىلع مقــدم فخــذه األيــر ،وجيعــل مرفقــه األيمــن
ىلع نهايــة فخــذه ،وكفــه ايلمــى ىلع مقــدم فخــذه األيمــن،
ويقبــض أصابــع كفــه ايلمــى لكهــا حبيــث يضــع اإلبهــام ىلع
الوســطى ويشــر بالســباحة إىل جهــة القبلــة؛ أو يقبــض اخلنــر
ً
وابلنــر وحيلــق حلقــة باإلبهــام والوســطى ويشــر بالســباحة إىل
ً
جهــة القبلــة ،ويــريم ببــره إىل أصبعــه الســباحة مشــرا بهــا
((( إىل القبلــة طــوال التشــهد ومــن دون حتريــك هلــا.
فقــط (

(((

(((  -انظــر ابلخــاري ( )803()759()757ومســلم ( )599()397والرتمــذي ( )302والنســايئ يف
الســن الكــرى (.)960
(((  -انظــر مســلم ( )580()579()498وأبــو داود ( )987()957()860()726والرتمــذي ()293
( )3557والنســايئ (.)1274()1266()1264
(((  -قــال بعــض العلمــاء بمرشوعيــة حتريــك األصبــع أثنــاء التشــهد ،ولكــن حديــث
راو واحــد ،وقــد خالــف فيــه الــراوي بــايق الــرواة اذليــن
حتريــك األصبــع جــاء مــن طريــق ٍ
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2525ثــم يقــرأ التشــهد بأحــد الصيــغ الــواردة يف الســنة؛ ومــن

َّ َ
ُّ
ِّ
َّ
َّ
أشــهرها« :اتلحيــات هلل ،والصلــوات والطيبــات ،الســام عليــك أيهــا

انلـ ّ
ـي ورمحــة اهلل وبراكتــه ،الســام علينــا وىلع عبــاد اهلل الصاحلــن،
ْ

َّ

َّ ً

أشــهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوهل» .وإن قــال:
ً
ـي» بــدال مــن« :الســام عليــك أيُّهــا انلـ ّ
«الســام ىلع انلـ ّ
ـي» فــا
مجــع مــن الصحابــة  .وإن زاد:
بــأس؛ ثلبــوت ذلــك عــن
ٍ
َ

ْ

َ

«وحــدهُ ال رشيــك هل» بعــد قــوهل« :أشــهد أن ال هلإ َ إال اهلل» فــا بــأس؛
لــورود ذلــك يف روايــات صحيحــة.

(((

2626ثــم يصــي ىلع انلـ ّ
ـي ﷺ بمــا ورد مــن صيــغ الصــاة عليــه(((،

َّ
ِّ
ُ
اللهـ َّ
ـم صــل ىلع حممــد وىلع آل حممــد ،كمــا صليــت
ومــن أشــهرها« :

ذكــروا اإلشــارة باألصبــع فقــط ولــم يذكــروا اتلحريــك ،ومــن هنــا ذهــب بعــض املحققــن من
ً
أهــل العلــم إىل شــذوذ روايــة اتلحريــك؛ ملخالفــة راويهــا ملــن هــم أوثــق منــه روايــة ،وأتقــن
ً
ً
منــه حفظــا ،وأكــر منــه عــددا ،واهلل أعلــم.
(((  -انظــر ابلخــاري ( )1202()831ومســلم ( )402وأبــو داود ( )971والرتمــذي ()1105()289
والنســايئ ( )1279()1172وابــن ماجــه (.)744()743
(((  -تســحتب الصــاة اإلبراهيميــة يف التشــهد األول عنــد بعــض أهــل العلــم؛ لعمــوم
األحاديــث الــواردة فيهــا بعــد التشــهد دون ختصيصهــا بالتشــهد اثلــاين .ووصــف التشهـــد
األول يف بعــض اآلثــار باخلفــة والرسعــة ال يمنــع مــن االتيــان بالصــاة اإلبراهيميــة فيــه .وأمــا
اتلطويــل يف التشــهد اثلــاين فريجــع إىل ادلاعء يف آخــره قبــل الســام ،واهلل أعلــم.
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ُ
َّ
ٌ َ ٌ
اللهـ َّ
ـم بــارك ىلع حممــد
ىلع إبراهيــم وىلع آل إبراهيــم ،إنــك محيــد ميــد.

ٌ
ـد ،كمــا باركــت ىلع إبراهيــم وىلع آل إبراهيــم ،إنــك محيــد
وىلع آل حممـ ٍ
ً
ِّ
ُ
ٌ
ـل ىلع حممــد وىلع أزواج ـه ّ
اللهـ َّ
وذريت ـ ِه،
ـم صـ
جميــد» .ومنهــا أيضــا« :
ِ
َّ
َّ
حممــد وىلع أزواجـه ّ
وذريتـ ِه،
آل إبراهيــم .وبــارك ىلع
ىلع
ـت
ـ
ي
كمــا صل
ِ
ِ
ٌ
ٌ (((
كمــا باركــت ىلع آل إبراهيــم ،إنــك محيــد جميــد».

ّ
ً
2727فــإن اكنــت الصــاة ثنائيــة فإنــه يدعــو ثــم يســلم كمــا ســيأيت
ً
ً
بيانــهّ .
ّ
يكــر وهــو
وأمــا إن اكنــت ثالثيــة أو رباعيــة فإنــه
جالــس للقيــام مــن تشــهده األول ويرفــع يديــه مــع هــذا اتلكبــر
ً
 أحيانــا – كمــا يرفعهمــا يف تكبــرة اإلحــرام ثــم يقــوم .أوينهــض مــن تشــهده فــإذا اســتتم قائمــا ً كـ ّ
ـر ورفــع يديــه كمــا
يرفعهمــا يف تكبــرة اإلحــرام .ويعتمــد ىلع يديــه مبســوطتني أو
مقبوضتــن يف نهوضــه مــن التشــهد األول إىل الركعــة اثلاثلــة.

(((

(((  -انظــر ابلخــاري ( )3370ومســلم ( )407()405وأبــو داود ( )978والرتمــذي ()483
والنســايئ ( )1290()1289وابــن ماجــه (.)746
(((  -انظــر ابلخــاري ( )824()757ومســلم ( )397وأبــو داود ( )761()744()729والرتمــذي
( )304()303والنســايئ ( )1180()883وابــن ماجــه (.)876()711
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2828ثــم يصــى بــايق الركعــات كمــا صــى األويلــن ،ويقــرأ فيهــا
ً
ً
ـات
بالفاحتــة فقــط ،وإن قــرأ مــع الفاحتــة – أحيانــا – ســورة أو آيـ ٍ
فــا بــأس؛ ثلبــوت ذلــك مــن فعــل انلـ ّ
ـي ﷺ.

(((

2929فــإذا انتــى مــن الركعــة األخــرة جلــس للتشــهد األخــر،
ّ ً
ـوراك.
ويفعــل فيــه كمــا فعــل يف التشــهد األول إال أنــه جيلــس متـ
وللتـ ّ
ـورك عــدة هيئــات ،ويه :أن ينصــب قدمــه ايلمــى ،وخيــرج

قدمــه اليــرى مــن حتــت ســاقه األيمــن؛ أو أن يفــرش قدمــه
ايلمــى ،وخيــرج قدمــه اليــرى مــن حتــت ســاقه األيمــن
فتكــون القدمــان يف جهــة واحــدة؛ أو أن يفــرش قدمــه ايلمــى،
وحيعــل قدمــه اليــرى بــن ســاقه وفخــذه األيمــن .ويف لك تلــك
اهليئــات يفــي بوركــه وإيلتــه إىل األرض .وتكــون ايلــدان
كوضعهمــا يف التشــهد األول إال أنــه يلقــم كفــه اليــرى ركبتــه
اكلقابــض عليهــا.

(((

(((  -انظر ابلخاري ( )793()776ومسلم (.)452()451()397
(((  -انظــر ابلخــاري ( )828ومســلم ( )580()579وأبــو داود ( )729والرتمذي ( )304والنســايئ
( )1261وابن ماجــه (.)877
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3030فــإذا فــرغ مــن التشــهد والصــاة ىلع انلـ ّ
ـي ﷺ فيجــب عليــه

ُ
ـذاب
أن يســتعيذ مــن أربـ ٍ
ـع ،فيقــول« :امهللَّ إين أعــوذ بــك مــن عـ ِ
َّ
َ
َ
والممــات ،ومــن ّ
رش
القــر ،ومــن فتن ِة المحيا
عــذاب
جهنــم ،ومــن
ِ
ِ
َّ
ـيح ادلجــال» .ثــم يتخــر مــن ادلاعء مــا شــاء ممــا ورد يف
فتنـ ِة املسـ ِ

ّ
الســنة أو ممــا تيــر هل ،حيــث إن هــذا املوطــن موطــن إجابــة.

(((

3131ثــم يســلم عــن يمينــه فيلتفــت بوجهــه حــى يُــرى بيــاض خــده
ً
ُ
َّ
األيمــن مــن خلفــه قائــا« :الســام عليكــم ورمحــة اهلل» ،ثــم عن
يســاره فيلتفــت بوجهــه حــى يُــرى بيــاض خــده األيــر مــن
ً
ُ
َّ
خلفــه قائــا« :الســام عليكــم ورمحــة اهلل» .وإن شــاء زاد لفظــة
«وبراكتــه» يف التســليمة األوىل فقــط.

(((

(((  -انظــر ابلخــاري ( )1377()835ومســلم ( )588()402والرتمــذي ()3604()3477()3475
وان ماجــه (.)3125
(((  -انظــر ابلخــاري ( )1244ومســلم ( )582()431وأبــو داود ( )997والرتمــذي ()295()238
والنســايئ ( )1322وابــن ماجــه (.)757
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البدع واألخطاء والمخالفات في الصالة
ɣتــرك اختــاذ املصــي للســرة؛ ويه مــا يضعــه املصــي أمامــه
حــى ال يقطــع أحــد عليــه صالتــه.
ɣاجلهر يف اتللفظ بانلية قبل الصالة.
ɣمالمســة اإلبهامــن لألذنــن عنــد رفــع ايلديــن يف تكبــرة
اإلحــرام أو غريهــا مــن اتلكبــرات.
ɣمــد حــرف «ابلــاء» يف لفظــة « ُ
اهلل أكـ َ
ـر» تلصبــح «أكبــار» ،وهــذا
ٌ
ٌ
ـع مــن أهــل العلــم.
خطــأ مبطــل للصــاة عنــد مجـ ٍ

ɣعدم إقامة الصلب أثناء القيام يف الصالة.
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ɣإرســال ايلديــن وإســداهلما حــال القــراءة يف الصــاة ،أو وضعهمــا
ىلع اخلــارصة أو ىلع الــرة أو حتتهــا ،أو املبالغــة يف رفعهمــا قريبــا
مــن انلحــر.
ɣتــرك داعء االســتفتاح وتــرك االســتعاذة بعــد تكبــرة االحــرام
وقبــل قــراءة الفاحتــة.
َّ
ُّ
و»رب» بــدل
ɣاخلطــأ يف قــراءة ســورة الفاحتــة ،مثــل قــول« :رب»
ِّ

ّ

ّ

ُ
َ
َ
ـت»
«رب» ،وقــول« :اللزيــن» بــدل «اليــن» ،وقــول« :أنعمــت» و»أنعمـ ِ
َ
املقظــوب» بــدل «املغضــوب» ،وقــول:
أنعمــت» ،وقــول« :
بــدل «
ِ
ّ

ّ

«الظالــن» بــدل «الضالــن» وغريهــا.
ɣترك اتلأمني بعد الفاحتة يف الصالة اجلهرية.
ɣترك قراءة سورة أو آيات بعد الفاحتة يف الركعتني األويلني.
ɣاملحافظــة ىلع قــراءة مــا زاد عــن الفاحتــة يف اثلاثلــة والرابعــة
دائــم.
بشــل
ٍ
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ً

ɣعــدم االعتــدال يف الركــوع ،وخفــض الــرأس أو رفعــه عــن
مســتوى الظهــر حــال الركــوع ،ووضــع الكفــن ىلع الســاقني
أو ىلع الفخذيــن أثنــاء الركــوع ،وتــرك االطمئنــان بعــد القيــام
واالعتــدال مــن الركــوع.
ɣزيــادة لفظــة «الشــكر» بعــد قــول« :ربنــا ولــك احلمــد» عنــد
االعتــدال مــن الركــوع.
ɣرفــع ايلديــن بباطــن الكفــن – كحاهلمــا يف ادلاعء -بعــد الرفــع
مــن الركــوع ،أو رفعهمــا اىل الوجــه ومســحه بهمــا.
ɣعــدم االعتــدال يف الســجود ىلع األعضــاء الســبعة ،ورفــع يشء
منهــا عــن األرض أثنــاء الســجود.
ɣبســط الســاعدين ىلع األرض ،وضــم العضديــن إىل اجلنبــن،
وفتــح القدمــن عــن بعضهمــا أثنــاء الســجود.
ɣعــدم االعتــدال يف اجللســة بــن الســجدتني واالســتعجال فيهــا
وتــرك االطمئنــان.
47

ɣاإلقعــاء بــن القدمــن واجللــوس ىلع اإليلتــن يف اجللســة
بــن الســجدتني.
ɣتــرك اذلكــر الــوارد بــن الســجدتني ،أو اســتبداهل بذكــر آخــر
غــر مــروع.
ɣإطالــة الســجدة األخــرة الــي تســبق التشــهد عــن بــايق
الســجدات األخــرى بــدايع ادلاعء فيهــا.
ɣاإلقعاء بني القدمني أو اإلقعاء عليهما يف جلسة التشهد.
ɣبســط الكــف ايلمــى ىلع الفخــذ طــوال تشــهد دون
إشــارة باألصبــع.
ɣزيــادة لفظــة «ســيدنا» يف الصــاة اإلبراهيميــة عند ذكر الرســولني؛
حممــد وابراهيــم  -عليهما الصالة والســام  -يف التشــهد.
َّ
القــر
وعــذاب
عــذاب جهنــم
ɣتــرك االســتعاذة مــن
ِ
ِ
ِ
والممــات وفتنــة املســيح َّ
المحيا َ
وفتنة َ
ادلجــال قبــل التســليم
ِ
ِ
ِ
مــن الصــاة.
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ɣتقليــب الكفــن إىل اخلــارج بتحريــك ايلــد ايلمــى مع التســليمة
األوىل ،وحتريــك ايلــد اليــرى مــع التســليمة اثلانية.
ɣالزتام ادلاعء واملحافظة عليه بعد الفراغ من الصالة.
ɣانلظــر إىل األىلع حــال القيــام ،أو بعــد الرفــع مــن الركــوع ،أو
بــن الســجدتني ،أو أثنــاء التشــهد.
ً
ً
ɣاتللفت يف الصالة ،وتدوير انلظر يمينا وشماال.
ɣكــرة احلركــة لغــر حاجــة ،والعبــث يف اللبــاس وغــره
أثنــاء الصــاة.
ɣنقــر الصــاة واالســتعجال يف الركــوع والرفــع منــه ،ويف الســجود
والرفــع منــه ،ويف اجللــوس بــن الســجدتني.
ɣكفت اثلوب أو ضمه أو رفعه أو مجعه أثناء الصالة.
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خاتمة
ً
وختامــا؛ فــإن لك مــا تــم ذكــره يف هــذه الرســالة مــن صفــ ِة
ُ
ـال والنسـ ُ
وضــو ِء وصــا ِة انلـ ّ
ـاء
ـيﷺ يســتوي يف فعــل هيئاتــه الرجـ
ً
ـولﷺ« :مــن توضــأ حنــو وضــويئ هــذا»((( ،وقــوهلﷺ:
مجيعــا؛ لعمــوم قـ ِ
«صلــوا كمــا رأيتمــوين أصــي»((( ،ولــم يــرد يف الســنة الصحيحــة مــا
ً
ً
خيصـ ُ
ـة للنســاء يف وضوئهـ ّ
ـن
ـص هــذا العمــوم أو يقتــي صفــة خاصـ
َ
ّ ّ
ـات خاصـ ٍة للنســاء – دون الرجــال-
وصالتهــن .وأمــا مــا ورد مــن هيئـ ٍ
ً
ـهن يف الصــاة فــا يصـ ّ
ـجودهن وجلوسـ ّ
ّ
يف ركوعهـ ّ
ـح ســندا وال
ـن وسـ
تقـ ُ
ـوم بــه احلجــة.

(((  -رواه ابلخاري ( )159ومسلم ( )226والنسايئ (.)68
(((  -رواه ابلخاري (.)631
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اهلل تبـ َ
ـارك وتعــاىل يل َ
وهــذا آخــر مــا يــر ُ
مجعه يف هــذهِ الرســال ِة
ُ
ّ
املختــر ِة يف صفــ ِة وضــو ِء وصــا ِة
انلــيﷺ كمــا وردت عنــه يف
ـث الصحيح ـ ِة.
األحاديـ ِ
ُ
ْ
أن َ
ينفعــي وإخــواين ُ
المســلمني وأخــوايت
وأســأل اهلل تعــاىل

ُ
ّ
ُ
وآخــر
ولــوادلي وجلميــع املســلمني.
المســلمات بهــا ،وأن يغفــر يل
ّ
ّ
ُ
َ
ُ
ـد
هلل رب العاملــن ،وصــى اهلل وســلم ىلع نبينــا حممـ ٍ
أن احلمــد ِ
دعوانــا ِ
َ
ادليــن.
أمجعــن ،ومــن تبعهــم
وىلع آ ِهل وصحبــ ِه
بإحســان إىل يــومِ
ٍ
ِ
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المراجع
ً
أوال :القرآن الكريم.
ً
ثانيا :كتب السنة انلبوية:
 1 .1صحيح ابلخاري – املؤلف :حممد بن اسماعيل ابلخاري
– انلارش :املكتبة السلفية (القاهرة) – الطبعة األوىل 
1400ـه
2 .2صحيح مسـلم – املؤلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري
– انلارش :دار إحياء الكتب العربية – الطبعة األوىل 
1374ـه
3 .3صحيح أيب داود – املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين
– انلــارش :مكتــب الرتبيــة العــريب دلول اخلليــج – الطبعــة
األوىل 
1409ـه
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4 .4صحيح الرتمذي – املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين
– انلــارش :مكتــب الرتبيــة العــريب دلول اخلليــج – الطبعــة
األوىل 
1408ـه
5 .5صحيح النسايئ – املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين
– انلــارش :مكتــب الرتبيــة العــريب دلول اخلليــج – الطبعــة
األوىل 
1409ـه
6 .6صحيح ابن ماجه – املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين
– انلــارش :مكتــب الرتبيــة العــريب دلول اخلليــج – الطبعــة
األوىل 
1407ـه
7 .7سنن الـدارمـي – املؤلف :عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم
– انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع – الطبعة األوىل 
1412ـه
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8 .8صحيــح ابــن ـخــزيمة  -املؤلــف :حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة
– بتحقيــق :حممــد نــارص ادليــن األبلــاين – انلــارش :املكتــب
اإلســايم – الطبعــة األوىل 
1391ـه
9 .9صحيــح ابــن ــحــبان – املؤلــف :حممــد بــن حبــان البســي –
بتحقيــق :بتحقيــق :شــعيب األرنــاؤوط
– انلارش :مؤسسة الرسالة (بريوت) – الطبعة اثلانية 
1414ـه
1010السـنـــن الكـــرى – املؤلــف :أمحد بن شــعيب النســايئ – بتحقيق:
شــعيب األرناؤوط
انلارش :مؤسسة الرسالة (بريوت) – الطبعة األوىل 
1421ـه
1111صحيح األدب املفرد – املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين
– انلارش :دار الصديق للنرش واتلوزيع – الطبعة األوىل 
1414ـه
1212صحيح الرتغيب والرتهيب – املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين
– انلارش :مكتبة املعارف – الطبعة األوىل 
1421ـه
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1313مشكـــاة املصابـــيح – املؤلــف :حممــد بــن عبــداهلل اخلطيــب
اتلربيــزي – بتحقيــق :حممــد نــارص ادليــن األبلــاين – انلــارش:
املكتــب اإلســايم – الطبعــة اثلاثلــة 
1405ـه
1414صحيح اجلامع الصغري – املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين
– انلارش :املكتب اإلساليم – الطبعة اثلاثلة 
1408ـه

55

المحتوى
تقديم  /د .محمد هشام طاهري أبو صالح 3..........................................................
مقدمة5..................................................................................................................
فضل الوضوء 9......................................................................................................
النبي ﷺ 12......................................................................................
صفة وضوء ّ
نواقض الوضوء 17.................................................................................................
البدع واألخطاء واملخالفات يف الوضوء19...............................................................
فضل الصالة والرتهيب من إضاعتها 23..................................................................
النبي ﷺ 29...................................................................................
صـفـة صـالة ّ
البدع واألخطاء واملخالفات يف الصالة45.................................................................
خامتة 50...............................................................................................................
املراجع52...............................................................................................................
املحتوى56..............................................................................................................
56

