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السىصلاةكيالية

.

@لرلم

@ك@م@النبيماصلاةكليفية

ورسوعبدهعلىوالسلاموالصلاةوحده،دلهالحمد
له

وصحبه.لهوامحمد،

بعد:أما

أردتالنبي-رو@!صلاةصفةبيانفيموجزةكلماتفهذه

فيعليهايطلعمنليجتهدكلثومسلمةمسلمكلإلىتقديمها

أصليرأيتمونيكماصلوا@@ع@أ:لقولهذلك،فيلمجك@دالتأسي
ثا

ريمما.لبخاارواه

بيان@ذلك:القارىءلى@@

ا-
بقولهعملااللهأمرهكمايتوضأأنوهوالوضوء:يسغ

الحلؤةإلىقشصفائذيفءامنواإالأيها@وتعالى.سبحانه

برءوسكخوامسحمائمرافقاإلىوأيذيكخوخحصكتمفاغسلوا



@لسصلاةكيالية

لا@اجم@ها.النبيوقول6،،المائدة-أ@هاقكغبينلىوأرجلحخإ

فيمسلمرواهلماغلولمنصدقةولاطهور،بغيرصلاةتقبل

الصلاةإلىقمتإذا@@صلاته:أساءللذيكج@ماوقولهصحيحه،

الوضوعا(.فأسبغ

كان،أينماالكعبة-وهيالقبلة-إلىالمصلييتوجه-2

أوفريضةمنيريدهاالتيالصلاةفعلبقلبهقاصدابدنه،بجميع

مشروع،غيرباللسانالنطقلأنةبالنيةبلسانهينطقولانافلة،

اللهرضيأصحابهولابالنية،ينطقلمجمتالن@يلكونبدعة،هوبل

أوإماماكانإنإليهايصليسترةلهيجعلأنويسنعنهم،

بذلك.جم@هاالنبيلأمرةمنفردا

مستثناةمسائلفيإلاالصلاةفيشرطالقبلةواستقبال

العلم.أهلكتبفيموضحةمعلومة،

اتكببرةيكبر-3
إلىبصرهظزأناأكبر()اللهقائلأ:لإحرام

سجوده.محل

4-
حيالإلىأومنكبيه،حذوإلىالتكبيرةعنديديهيرفع



ال@بىصلأةكيعية

5

لرسغواىاليسركفهعلىاليمنىصدره،علىيديهجضع

ذلكلثبوتوالساعدث
بنوقبيصةحجر،بنوائلحديثمن

رضيأبيهعنالطائي،هلب
عنهما.الله

6-
وهو:الاستفتاح،دعاءيقرأأنيسن

@@

بينيباعداللهم

نقنياللهموالمغرب،المشرقببنباعدتكماخطايايوبين

اغسلنياللهمالدن@،منالأبيضالثوبينقىكماخطايايمن

أبيحديثمنعليهمتمقوالبرد@اوالنلجبالماءخطاياي@ن

رضيهريرة
عنه،الله

منبدلاقالشاءوإن.لمج@البيعن
ذلك.

إلهلاوجدك،وتعالىسمكاركوتباوبحمدك،للهمانكسبحا@ا

ذلكلثبوت@اةغيرك
منبغيرهماأتىوإنإ،لمجالنبيعن

عنلثابتةالاستفتاحاتا
يفعلأنلأفضل:وابأس،فلاع@ج@لنجيا

يقول:ثمالاتباع،فيأكملذلكلأنةتارةوهذاتارةهذا

بسمالرجيم،الشيطانمنبالته)أعوذ
أويقرالرحيم(الرحمنالله

بفاتحةيقرألملمنصلاة@الا.لمجدهلقولهةالفاتحةسورة



النبىصلاةكيمية

الجهرية،الصلاةفيجهرا)امين(بعدها:ويقولالكتالط،

وسر
منتيسرمايقرأثملسرية،االصلاةفيا

لأفضل:واان،لقرا

أوساطمنوالعشاءوالعصرالظهرفيالقراءةتكونأن

وفيقصاره،منالمغربوفيطواله،منلفجراوفيالمفصل،

كمالمغرب-افيأعني:طه-أوساأوله،اطومنلأحيانابعض

أخفالعصرتكونأنويشرعك@دهأ،النبيعنذلكثبت
من

الظهر.

جاعلاأذنيه،أومنكبيهحذوإلىيديهرافعاامكبزيركع-7

أصابعه،مفرقاركبتيه،علىيديهواضعاظهره،حيالرأسه

لأفضل:واالعظيم(،ربي)سبحانويقول:ركوعهفيويطمئن

معيقولأنويستحبأكثر،أوثلاثارهايكرأن
)سبحانكذلك:

لي(.اغفراللهموبحمدك،ربنااللهم
أومنكبيهحذوإلىيديهرافغاالركوع،منرأسهبرفع-8

منفردا،أوإماماكانإنحمدمأ،لمنالله)سعقائلا:أذنيه،

مباركاطيب@كثيراحمداالحمد،ولك)ربناقيامه.حالويقول

وملءمابينهما،وملءماالأرض،وملءملءالسموات،فيه،



ال@بىصحةكيعية

شيءبعد(.منشئت

العبد،قالماأحقوالمجد،الثناء)أهلذلك:بعدزادوإن

منعت،لمامعطيولاأعطيتلمامانعلااللهمعبد،لكوكفنا

عنثبتقدذلكلأنحسن،فثوالجد(منكالجدذاينفعولا

فإنهمأموماكانإنأماالصحيحة.الأحاديثبعض@كالنبي

ماآخرإلىالحمد(...ولك)ربناالرفع.عنديقول
تقدم.

قيامهفيفعلكماصدره،علىيديهمنهمكليضعأنويستحب

حديحقمنك@يهلىالنبيعندذلكعلىيدلمالثبوتالركوع.قبل

بنوسهلحجر،بنوأئل
سعد

رضي
عنهما.الله

ذلك،تيسرإذأيديه،قبلركبتيهواضعامكبرايسجد-9

ويديهرجليهبأصابعمستقبلاركبت@ه،قبليديهقذمعليهشقفإن

لجبهةاالسبعة:أعضائهعلىويكونيديه،أصابعضاقاالقبلة،

مع
الرجلين،أصابعوبطونوالركبتين،وأليدين،الأنف،

أكثر،أوثلاثاذلكويكررالأعلى(،ربي)سبحانويتهول.

معيقولأدويست@
وبحمدك،ربنااللهم)سبحانكذلك



@لسعصلاةكيعية

منويكثرلي(،اغفراللهم
@افأما:@النبيلقولالدعاءث

الدعاءفيفاجتهدواالسجودوأماالرب،فيهفعظمواالركوع

منالعبديكونماأقربدا@ت:وقولهلكم،،يستجابأنفقمن

صحيحه،فيمسلمرواهماالدعاعطا.وافأكثرساجد،وهوربه

والآخرة،الدنياخيريمنالمسلمينمنولغيرهلهربهويسأل

جنبيه،عنعضديهويجافينفلا،أوفرضاالصلاةكانتلسوأء

علأذراعيهويرفعساقيه،عنوفخذيهفخذيه،ع@وبطحه

يبسطولاالسجود،فياعتدلوادالمجفه.النجيلقولةالأرض

عليه.متفقالكلبانبساطذراعيهأحدكم

1
ويجلساليسرىقدمهويفرشمكبرا،رأسهيرفع

وركبتيه،فخذيهعلىيديهويضعأليمنى،رجلهوينصبعليها،

اغفراللهملي،اغفرربلي،اغفرربلي،اغفر)ربويقول:

هدوارحمني،اولي،
ني(،جبروافني،وعارزقني،اوني،

مكانه،إلىففاركليرجعحتىالجلوسهذافيويطمئن

بعداعتدالهيطيلكان@سج@النبيلأنةالركوعبعدكاعتداله

وبينكوع،لرا
لسجدتين.ا



@لمسصلاةكيعية

فيفعلكمافيهاويمعلمكبرا،الثانيةالسجدةيسجد-11

لأولى.االسجدة

جلوسهمثلخفيفةجلسةويجلسمكبرا،رأسهيرفع-12

فيمستحبةوهيالاستراحة،جلسةوتسمى:اسمجدتين،بين

فلاتركهاوإنالعلماء،قوليأصح
لاوذكرفيهاولي@حرج،

إنركبتيهعلىمعتمداالثانيةالركعةإلىقائماينهضثم

يقرأتمبيديه،الأرضعلىاعتمدعليهشقوإنذلك،تيسر

و@الفاتحة
لهتيسرا

الركعةفيسبقكماالفاتحة،بعدالقرانمن

حذر@النبيلأنإمامه،مسابقةللمأموميجوزولاالأولى،

أقته
من

تكونأنله.والسخةللإمام،موافقتهوتكرهذلك،

صوتهانقطاعوبعدتراخ،دونمنإمامهلعدأفعاله
"

النجيلقول

كبرا@ف!عليه،تختلفوافلابه،ليؤتمالإمامجعلإنما@ا

قال.وإذافاركعوا،ركعوإذافكبروا،
سمع

حمدهلمنالله

متفقالحديثفاسجدوا@اسجدوإذاالحمد،ولكربنافقولوا:

عليه.



@ل@ىصثةكيقية

الفجركصلاةركعتينأي.ثنائية-الصلاةكانتإذا-13

رجلهناصباالثانيةالسجدةمنرفعهبعدجلسوالعيد-والجمعة

فخذهعلىاليمنىيدهواضغااليسرى،رجلهمفترشااليمنى،

التوحيدإلىبهافيشيرالسبابة،إلاكلهاأصابعهقابضااليمنى،

والبنصرالخنصرقبضوإنالدعاء،وعندسبحانه،اللهذكرع@د

بالسبابةوأشارالوسطىمعإبهامهماوحلقأليممى،يدهم@

هذايفعلأنلأفضل:واجميهح@ه،النبيعنالصمتينلثبوتفحسن،

وركبته،اليسرىفخذهعلىاليسرىيدهويضعتارة،وهذاتارة

لثه،)التحياتوهو:الجلوس،هذافيالتشهديقرأثم

اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلاموالطيبات،@والصلو@

إلهلاأنأشهدالصالحين،اللهعبادوعلىعليناالسلاموبركاته،

صل)اللهميقول:ثمورسوله(.عبدهمحمذاأنوأشهدالله،لاإ

والإبراهيم،علىصليتكمامحمد،الوعلىمحمد،على

آلوعلىمحمد،علىوباركمجيد،حميدإنكإبراهيم،

حميدإنكإبراهيم،والإبراهيم،علىباركتكمامحمد،

مجيد(.



النمىصلاةكيفية

فيقول:أربع،منبالتهويستعيذ

القبر،عذابومنجهنم،عذابمنبكأعوذإني)اللهم

ومن
ومنوالممات،المحيافتنة

يدعوثمالدجال(،المسيحفتنة

شاءبما
أولوالديهدعاوإذاوالاخرة،الدنياخيريمن

الصلاةكانتسواءبأس،فلاالمسلمينمد@غيرهما

"نافلةأوفريضة،

ابنحديثفي!@@النبيقوللعموم

منليتخير@اثمالتشهد.علمهلمامسعود
إليهأعجيهالدعاء

وفيفيدعو@ا،
وهذاشاعا(،ماالمسألةمنليتخير@اثماخر:لفظ

جميعيعم
ما

يمينهعلىيسلمثموالاحرة،الدنيافيالعبدينفع

علبكمالسلامالله،ورحمةعليكم)السلامقائلأ:وشماله،

لله(.اورحمة

رباعية؟أوكالمغرب،ثلاثية،الصلاةكانتإن-14

انفا،المذكورالتشهديقرأفإنهوالعشاء،والعصركالظهر
مع

ركبتيه،علىمعتمدأقائماينهضثم@سح،النبيعلىالصلاة

أي.ويضعهما-أكبر()اللهائا@.@منكبيه،حدوإلىيديهرا@عا

فيأقروإنفقط،الفاتحةويقرأتقدم،كماصدره،علىيديه-



حح@حثححس

@لبىصلاةكيعية

عنزيادةالظهرمنابعةوالرالتالثة
فلاالأحيانبعضفيالفاتحة

ذلكعلىيدلمالثبوتةبأس
أبيحديثمن!جمالنبيعن

التشهدعج@إنجعدالنبيعلىالصلاةتركوإنعنه،اللهرضيسعيد

لأول،االتشهدفيبواجبوليسمستحبلأنهبأس،فلالأولا

الظهرمنالرابعةوبعدالمغرب،منالثالثةبعديتشهدثم

عذابمنبالتهويتعوذعيه@النبيعلىويصليوالعشاء،والعصر

ومنالقبر،عذابومنجهنم،
وفتنةوالممات،المحيافتنة

منويكثرالدجال،المسيح
الدعاء.

ومن
فيآتنا)ربناالموضعوغيره:هذافيالمشروعالدعاء

عذ@وقناحسنة،الآخرةوفيحسنة،الدنيا
ثبتلماالار(،@

رضيأنسعن
آتنا)ربأجميهس:اليدعاءأكثركانقال:عنهالله

@عذوقناحسنة،الآخرةوفيحسنة،الدنبافي
كماالنار(،@

دلكتقدم
@ي

الجلوسهذافييكونلكنالتائية،الصلاة

ومقعدتهةاليمنىرجلهتحتاليسرىرجلهواصغامتوركا،

ذلك،فيحميدأبيلحديتةاليمنىرجلهناصباالأرض،على

الله،ورحمةعليكم)السلامقائلا.وشمالهيمينهعنيسلمثم



@لعسصحةكبعية

)اللهمويقول:ثلاثا،اللهويستغفرالله(،ورحمةعليكمالسلام

إلىلايبرام،واالجلالذاياتباركتالسلام،ومنكالسلامأنت

كلعلىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شربكلاوحدهاللهإلا

أعطيت،لمامانعلااللهمبالله،إلاقوةولاحوللاقدبر،شيء

الله،إلاإلهلاالجد،منكالجدذاينفعولامنعت،لمامعطيولا

إلهلاالحسن،الثناءولهالفضل،ولهالنعمةلهإياه،إلانعبدولا

ويسبحالكافرون(كرهولوالدينلهمخلصينالله،إلا
ثلاثاالله

تمامويقولذلك،مثلويكبرهذلك،مثلويحيدهوثلاثين،

الحمد،ولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهالاالمائة:

اللههو)قلوالكرسي()آبةويقرأقدير(،شيءكلعلىوهو

كللعدالناس(بربأعوذ)قلوالفلق(بربأعوذ)قلوأحد(

بعدمرات:ثلاثالثلاثالسورهذهتكرارويستح@صلاة،

لصرباوصلاةلمجر،اصلاة
"

بذلكلصحيحالحديتالورود

صلاةبعدالمتقدمالذكربعديزيدأنيستحبكما@ت،النبيعن

لهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلااقول:لمغرباوصلاةالفجر



@لنىصثةكيعية

الحمد،ولهالملك
قدير(شيءكلعلىوهووب@بت،يحي

جملى.النبيعنذلكلتبوتثمراتعمتر

بعدبوجههوقابلهمالناس،إلىانصرفإماماكانوإن

اأنتللهم)اله:قووبعدثلاثا،رهستغفاا
اومنكلسلام،

لسلام،
ثةرالمذكوبالأذكاريأتيثموالإكرام(.الجلالذاياتباركت

حديثمنهاجم@ها،النبيعنكثيرةأحاديثذلكعلىدلكما

عائشة
رضي

سنةالأذكارهذهوكلمسلم،صحيحفيعنهاالله

يضة.بفروليست

الظهرصلاةقبليصلي.أنومسلمةمسلملكلويستحب

ركعخين،المغربصلاةوبعدركعتين،وبعدهاركعات،أربع

الجميعركعتين،الفجرصلاةوقبلركعتين،العشاءصلاةوبعد
النبيلأنةالرواتبتسمى:الرحسعاتوهذهركعة،عشرةأثنتا

أماالحصر،دىعليهايحافظكالماجم@ا
إلايتركهافكانالسفرفي

عليهمايحافظوالسلامالصلاةعليهكان@إنهوالودر،المجرلسة

حصر
"حسنةأسوةولا@يهوسمرا،ا

تقدلاسبحانه:اللهلقول

2الأحزابأ@وحسنةأدممؤاللهرسولفىلكغكان لهوقو0(،1



للحيىصلاةكيعية

رواه@اأصليرأيتمونيكماداصلواوالسلام.الصلاةعليه

ري.لبخاا

فإنالبيت،فيوالوترالرواتبهذهتصلىأنوالأفضل:

صلاةأفضلداجمبهفه.النبيلقولةبأسفلاالمسجدفيصلاها

صحته.علىمتفقالمكتوغاا،الصلاةإلابيتهفيالمرء

الجنة(دخولأممبابمنالركعاتكحذهعلىوالمحافظة

رضيحبيبةأمعنمسلم،صحيحفيثتلما
أنهاعنهاتعالىالله

@امايقول:مجبهعاللهرسولصمعتقالت:
دتهيصليمسلمعبدمن

فيبيتالهاللهبنىإلافريضةغيرتطوعاركعةعشرةثنتييومكل

بماالحديثلهذاروايتهفيالترمذيالإمامفشرهاوقدثاالجنة

نا.ذكر

قبلواشتينالعصر،صلاةقبلركعاتأردعصلىوإن

.!اجملقولهفحسناالعشاءصلاةقلواتتينالمغرب،صلاة

@ا

رحم
دأود،وأبوأحمد،رواهالعصر@اقبلأربعاصلىامرءاالله

هوإسنا@وصححه،خزيمةوابنوحسمه،والترمذي

صحيح،

كلبينصلاة،أذانينكللابينوالسلام.الصلاةعليهولقوله



السىصلاةكيالية

لبخاري.ارواهشاء،لمن@الثالثة:افيقالثمصحلاكاأذافين

جميهنه:لقولهفحسن،قبلهاوأربعاالظهربعدأربغاصلىوإن

تعالىاللهحرمهبعدها،وأربعالظهرقبلأربععلىحافظ@امن

عنصحيح،بإسنادالسننوأهلأحمد،لإمامارواهالنارثاعلى

عنها.اللهرضيحبيبةأم

أنهوالمعنى:
الظهر،بعدركعتينالراتبةالسنةعلىيزيد

لعدهاثنتينزادفإذابعدها،واثنتانقلهاأربعالراتبةالسحةلأن

عنها.اللهرضيحبيبةأمحديثفيذكرماحصل

محمدنبيناعلىوسلماللهوصلىالتوفيق،وليوالله
الله،عبدبن

الدين.يومإلىلإحسانوأتباعهبهوأصحاآلهوعلى

ربهإلىالفقبرممليهقاله

اللهعبدبنالعزيزعبد
بازبن

وللمسلمينالديهولولهوغفرلله،اسامحه



النبىصلاةكيعية

رتهططلمريمىام@دةئحكلم

لتهالحمد
أشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،رب

أجمعين،وصحبهالهوعلىمحمد،نبيناوالمرلسلين،الأنبياء

المريضطهارةأحكامببعضتتعلقمختصرةكلمة

وصلاته.

شرعلقد
رفعفإنصلاة،لكلالطهارةوتعالىسبحانهالله

أوالثوبأوالبدنفيكانتسواءالنجاسةوإزالةالحدت

ة.الصا@شروطمنشرطانفيه-المصلىالمكان

الوضوءيتوضأأنعليهوجبالصافىةالمسلمأرأدفإذا

منالمعروف
أكبر.حدثهكانإنيغتسلأوالأصغرالحدث

ةأوالاستجماربالحجاربالحاءالاستنجاءمنالوضوءقبلولابد

فة.لمظاواالطهارةلتتملعائط.اأتىأوبالمنحقفي

لك:ب@المتحلتهةاياحعالملبحضبياحيلل!وفيما

منخارجلكلواجببالماءفالاممتنجاء
كالبوللسبيلين،ا



@ل@ب@صلاةكيالية

منهخرجتأوناممنعلىولي@والغائط،

إنمااستنجاء،ريح

لاوالنجاسة،لإزالةشرعإنماالا@متنجاءلأنالوضوء،عليه

هناهانجاسة

ويكونبالماء،الاستنجاءمقاميقوموالاستجمار

ماأوبالحجارة
ةطاهرةأحجارثلاثةمنفيهولابدمقامها،يقوم

مججإ!ولقولهفليوترلما،استجمردلمنقال:أنهبم@جالنبيعنثبتلما

ر،أحجاثةبئمعهفليذهبالغائطإلىأحدكمذهبإذا@@أيضا:

9ىلالاستجماربأعنصينولنهيهاو@،@أ@رواهعنما(تجزىءفإنها

مسلم.رواهأحجار.ثلاثةمن

مالهوكللطعام،والعظامواوثلربارلاستجحاازيجوولا

أشبهها،ومابالحجارةالإنسانيستجمرأنوالأفضل.حرمة.

عينتزيلالحجارةلأنالماء،يتبعهاثمذلك،ونحوكالمناديل

أبلغ.فيكونالمحل،يطهروالماءالنجاسة،
الا@شجمارأوبالماءالاممتنجاءبينمخمروالإنسان

رضيأنسعنبينهما،الجمعأوأشبههاومابالحجارة
عمهالله

ةإداونحويوغلامأنافأحملالخلاءيدخلده@النبي)كانقال.



ا@الساصلاةكيفية

من
وعنعليه،متفقبالماء(فيستنجيوعنزةماء

عائشة
رضي

منلجماعةقالتأنهاعنهاالله
أنأزواجكن)مرنالنساء.

نىجم@ههأقهرسولوإنأستحييهم،فإنيبالماء،يستطيبوا

صحيح.حديثهذاالترمذي.قاليفعله(،

يطهرلأنهأفضل،فالماءأحدهماعلىالاقتصارأرادوإن

وإنالتنظيف،فيأبلغوهووالأثر،العينويزيلالمحل،

نف!المحل،بهننقىإذاأحجارثلاثةأجزأهالحجرعلىاقتصر

أنوالأفضل.المحل،ينقيحتىوخاما،رابغازادتكفلم

لاوفليوترثا،استجمرلامنلمجبه@:النبيلقولةوترعلىيقطع

)نهاناحديثه:فيسلمانلقولاليمنى،باليدالاستجماريجوز

@الاصحع:و@قو@هأحدشا@رو(،يستنجيأنجم@هاللهرسول

الخلاءمنيتمسحولايبول،وهوبيمينهذكرهأحدكمبمسكن

ونحوهما،مرضأوكسربهاأواليسرىأقطعكانوإنبيمينه@ا،

بينجمعوإنذلك،فيحرجولاللحاجة،بيمينهاستجمر

وأكمل.أفضلكاربالماءوالاستنجاءالاستجمار

والسهولة،اليسرعلىمبنيةميةالإسا@الثريعةكانتولما



@لعباصلاةكيعية

بحسبعباثاتهملأعذاراأهلعنوتعالىسبحانهاللهخفففقد

قالمشقة،ولاحرجبدونتعالىعباثتهمنليتمكنواأعذارهم،

8،،7الحج:أ@ححمنالدينفىعاتكؤجحل)وماتحالى.

@الضب@مولايرلدالشنرب@مأدنه@الوينلدوقال.

1أ@رة:أ ا@ابن؟أ@مآشتطغغماألثهفأنق@@ووقال.5(،8

والسلام:لصلاةاعليهالنبيوقال6،،1
افأتوبأمرأمرتكمإذادا

منمما
يسر@ا.الدينإند@وقال:لما،استطعتم

منيتوضأبأنبالماءالتطهريستطعلمإذافالمريض
الحدث

منيغتسلأوالأصغر
زيا@ةمنلخوفهأولعجزهالأكبرالحدث

علىبيديهيضربأنوهو:يتيمم،فإنهبرئه-تأخرأوالمرض

أصابعه،بباطنوجههفيمسحواحدة،ضربةالطاهرالتراب

أؤسفرأؤعكثشضعكنتممان)دتعالى.لقولهةبراحتيهوكفيه

لن@أؤاتغابلىقنقنكملحدضذ
افتيتمومل!تجدوأالتشا@لختم

@وضتةوأيذيكمبوجوه@غفاتسحوأطيباصحعيلأا

لممنحكمحكمهالماءاستعمالعنوالعاجز6،،المائدة:أ

@وأشتطغتمماأدله)فاتقوأسبحانه:اللهلقولةالماءيجد



2النبىصحةكيفية

ه@:@ولقوله6(،1التغابن:أ
مامنهفأتوابأمرأمرتكمإذادا

تقولأنيكفيكإنما@@ياسر.بنلعمارع@ح@!ولقوله@ا،استطعتم

مسحثمواحدة،ضربةالأرضبيديهضربثمهكذاثابيديك

وكفيه.وجههبهما

غبار.لهطاهراببترإلاالتيمميجوزولا

الأعمالإنماداك@يه@:لقولهثبنيةإلاالتيمميصحولا

نوىماامرىءلكلوإنمابالنيات،

تقحا@@رةلطياافي@للمري@لم

معهالماءاستعمالمنيخافلايسيزامرضهكانإنا-

شيئاولاألم،زياثةولابرء،إبطاءولامخوفا،مرضاولاتلفا،

كانأوونحوهما،ضرس،ووجع3،كصدوذلكفاحشا،

زيجولا@هذأضررعليهولاالدافىءالماءاستعماليمكنهممن

اجدوولأنهعليه،ضررولاالضررلنفيإباحتهلأنةالتيممله

استعماله.عليهللماءفوجب

تلفأوالنفس،تلفمعهيخافمرضبهكانوإن-2

تلفأوالنفس،تلفمعهيخافمرضحدوثأوعضو،



@ل@بىصحهكيفية2

تعالى:لقولهالتيمم،لهيجوزفهذامنفعة-فواتأوعضو،

1لنساء:اأرحيما*@هبكخكاناللهإنأنفسكغلقتلوا)ولا 29.

منيجدولاالحركةعلىمعهيقدرلامرضبهكانوإن-3

لهجازالماء-يناوله
يممهالتيمميستطيعلاكانفإنالتيمم.

ولمبالنجاسة،فراشهأوملابسه،أوبدنه،تلوثوإنغيره،

حالتهعلىالصلاةلهجازمنها-التطهرأوالنجاسة،إزالةيستطع

@وأشتطغغماأدلهفائ@@وسبحانه:اللهلقولعليها،هوالتي

حالبأيوقتهاعنالصلاةتأخيرلهيجوزولا6،،1التغابن:أ

من
لنجاسة.اإزالةأورةالطهاعنعجزهبسببلأحوالا

4-
استعماليضرهمرضأوكسرأوقروحأوجروحبهمن

غسلأمكنهوإنالسابقة،للأدلةةالتيمملهجازفأجنب-الماء

ذلك،عليهوجبجسدهمنالصحيح
للباقي.وتيمم

منولاترابا،ولاماءيجدلممحلفيالمريضكانإذا

وليسحاله،حسبعلىيصليفإنهمنهما-الموجودلهيحضر

ماأدله)فالقوأسبحانه:اللهلقولةوقتهاعنالصلاةتأخيرله

.(16التغابن:أ@وأشتطعغ



3

الدمخروجاستمرارأوالبولبسل@المصابالمريض-6

بعدصلاةلكليتوضأأنعليهبمعالجته،يبرأولمالريح،أو

ماويغسلوقتها،خول@
للصلاةيجعلأووثوبه،بدنهيصيب

عليهؤفىوماجعل@وتعالى.لقولهةذلكلهتيسرإنطاهرا،ثوبا

الحجأ@حمغمقالذين
7 ب@مأدئه)يريدوقوله:0!،8

1لبقرةاأانمئر@وبحمديرولاليمترا 1 8 إذا@اعيه@:وقوله5،0

استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم
طااحتيالنفسهويحتاط@ا،

يمخع

صلاته.مكانأوجسمهأوثوبهفيلدماأولبولاانتشار

مصح@فيوقراعةصلاةمنتيسرماالوقتفييفعلأنوله

يعيدأنعليهوجبالوقتخرجفإذاالوقت،يخرجحتى

أمر!@جمالنجيلأنالوضوء،يستطيعلاكانإنتيممأوالوضوء،

معهايستمرالتيوهيصلاة،كللوقتتتوضأأنالمستحاضة

يضرهفلاالبولمنالوقتفيخرجوماالحيض.دمغيرالدم

لوقت.ادخلإذاوضوئهبعد

فيعليهامسحبقائهاإلىيحتاججبيرةعليهكانوإن

علىالمسحكانوإنالعضو،بقيةوغسلوالغسل،الوضوء



@لنبىصحةكيعية2

محلها،عنالتيممكفاهيضرهالعضومنيليهاماأوغسلالجبيرة

غسله.يضرهالذيالمحلوعن

علىوبالقدرةالوضوء،بهيبطلمابكلالتيممويبطل

أعلم.واللهمعدوما،كانإنوجودهأولماء،ااستعمال
ال@ريض:ةص@اكينهية

يصليأنلهالقياميستطيعلامنأنعلىالعلمأهلأجمع

جنبهعلىيصليفإنهجال@االصلاةعنعجزفإنجالسا،

جنبهعلىيكونأنوالمستحب:بوجهه،القبلةمستقبل

لقولهةمستلقئاصلىجنبهعلىالصلاةعنعجزفإنالأيمن،

فإنفقاعدا،تستطعلمفإنقائفا،داصلحصين:بنانلعمرك@

جنبفعلىتستطعلم
لمدافإنالنسائي:وزادالبخاري،رواه@ا

فمستلقيا@ا.تستطع

يسقطلمالسجودأوالركوععنرعجزالقحامعلىقدرومن

ويومىءيجلسثمبالركوع،فيومىءقائفايصليبلالقيام،عخه

بالسجود
"

1البقرة:أ@قختيئدتهوقوموأ@الوتعالى.لقوله 2 3،8

ماأدله)فأتقوأتعالى:قولهولعمومقائما،،صل0إك@يدهاولقوله



@لع@!صلاةكيدية

6،.1التغابن:أم@وأشخطختئم

ثقاتفقالبعين@رض،كانوإن
من

صليتإنالطب:علماء

مستلقيا.يصليأنفلهفلا-لادمداواتك،أمكن@قيا

عنعجزومن
ويجعلبهما،أؤمألسجودوالركوعا

منأخفضالجود
لركوع.ا

عنعجزوإن
بالسجودوأؤمأركعوحدهلسجودا

ظهرهكانوإنرقبته،حنىظهرهيحنيأنيمكهلموإن

فيزادالركوعأرادفمتىراكع،كأنهدصمار@قوسا
انحمائه

منأكثرالسجودفيالأرضإلىوجههويقربقليلا،
مالركوعا

أمكنمذلك.

تسقطولاوالقول.النيةكفاهبرأسهالإيماءيقدرعلىلمو@ن

دامماالصلاةعنه
السابقة.للأدلةةالأحوالمنحالمابأيثابتاعقله

فيالمريضقدرومتى
عنه-عاجزاكانماعلىالصلاةأثناء

وبنىإليه،انتقلإيماء-أوسجودأوركوعأوقعودأوفياممن

ته.صا،منمضىماعلى

أنعليهوجبنسيهاأوصلاةعنغيرهأوالمريضناموإذا



@ل@بىصلاةكيعية3

لهيجوزولالها،ذكرهحالأوالنوم،مناستيقاظهحاليصليها

عننام@امن@يخبده:لقولهفيه.ليصليهامثلهاوقتدخولإلىتركها

@اذلكإلالهاكفارةلاذكرها،متىفليصلهانسيهاأوصلاة
تلاو

1أ@4:لذتحرى*@ولصلؤةا)وآقصله:قو 14.

شالصلاةتركيجوزولا
علىيجببلالأحوال،منحالي

حرصهمنأكثرمرضهأيامالصلاةعلىيحرصأنالمكلف

وقتهايفوتحتىوضةالمفرتركلهيجوزفلاصحته.أيامعليها

مامريضاكانولو
وقتهافييؤثيهاأنعليهبلثابتا،عقلهدام

علىيقوىمكلفعاقلوهوعامداتركهافإذااستطاعته،حس@

كفرهإلىالعلمأهلمنجمعفمبوقدآتم،فهوإيماءولوأدأئها

فمنالصلاة،وبينهمبينناالذيالعهددا:@النبيلقولةبذلك

الأمرارأسلأ@ح:ولقولهلما،كفرفقدتركها
ثهعموولإسلام،

ك@ح@:النبيولقولا(،ا@سبيلفيالجهادسنامهوذروةالصلاة،

فيمسلمأخرجهالصلاقا(تركوالكفرالثركوبينالرجل@ابين

شأنفيالوارثةالقرانيةللاياتأصح،القولوهذاصحيحه،

ة.لمذكورايثطلأحا@والصلاة،ا



3الن@حاصلاةكي@ية

الظهربينالجمعفلهوقتهافيصلاةكلفحلعليهشقوإن

تأخير،جمعأوتقديمجمعوالعمنماءالمغربوبينوالعصر،

أخرشاءوإنالظهر،معالعصرقدمشاءإنله،تيسرحسبما

قدمشاءوإنالعصر،معالظهر
العشاء

شاءوإنالمغرب،مع

معالمغربأخر
تجمعفلاالفجرأماالعشاء،

لماولاقبلها،ليا

بعدها.وعماقبلهاعمامنفصلوقتهالأنةبعدها

وصلاته.طهارتهفيلمريضابأحواليتعلقمابعضهذا

المسلحينمرضىيشفيأنوتعالىسبحانهاللهوأسأل

الدنيافيوالعافيةبالعفوجميعاعلينايمنوأنويكفر@ميئاتهم،

جوإنهة،لآخروا
يم.كراد

وأصحابهالهوعلىمحمد،نبيناعلىوسلماللهوصلى

يومإلىحسالأب!وأتباعهأجمعين،
لدين.ا

العامالمفتي
السعوديةالعربيةللمملكة

ركباهيئةورئيس
لإفتاءواالعلميةالبحوثرةوإداالعلماء

اللهعبدبنالعزيزعبد
بازبن



 



السىصلاةكيفية

س@لغص@

3

@لمهضه@

1وطهارتهالمريصصلاةأحكام 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1المريضبطهارةالمتعلقةالأحكامبعض 7 0 0 0 0 0 0 0

2حالاتعدةالطهارةفيللمريض 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المريضصلاةكيفجة
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

***



منكتر
بلىسنعب@العزيز@لثغلمحةمنهاحبس@لتعرخ@ىبمملاه"

ريال(1)فقط

وييردعوتهعدالوماببنمحمدمهمة.نمانحمعالمجمعيمححعوامل
ته

بلاإلهلامعنىيانالإيمان.أصولنىعحاضرةالطحلىية.علىايعيق.

منالأول@لركننمر@لتة.أداب@لل@ين.راجبالملم.عمل@لتة.

والمام.لزكاةانيموجرتاننرلانلمحيحة.ايةال@الإللام.أركان

نين@لزئخلاقالأمة.لعامةالمهمةالديوسالملاة.فيرسئلثلاث

وحوبوالمؤنات.
فيرسانلثح@@لكر.عنوالهيلالعروفلأمرا

يهميةالعلم.طابىمويةالإسراد.منايحديرالدع.التحذيرص

بةايووحربالأيخار.تحفةايمرير.حكمفيالميهد@الجو@الي.علاة

بلى@لئه.

ريال(3)لسحرا

جدتو@لرلول.لةالعملىووجو@والةلالكقابالاعماموحو@.

هوالإسلامرمحاشها.الإللايةالريعهالكعر.سيكادهوماالمرصلين

دين
لهلىدنه@

لعضعن@لمدةالأجوبةالإسلاية.الأحلاقيواه.دين

مهمةىتروالمجامدين.الجهادففلأهله.وأخلاوالطمالعقدة.سانل

منليهروالإيفاحالحققبالملاة.تعلقمهمةدتاوىلالعقدة.تعلق

والعمرة.الححملئل



الوط@@ارمطويت

حأ:الإسلام@صلشت.لصا@ماو@الصحجحها@لعم@كصوأدلنبانه3الاالأصولهالكعب@

المخحمت@لواحك"الحاهليةمسائلممؤ@لثاتبهفضوالحماعة@لةأهلعثدة

و@ليرقهر@لكههاسةحكمميرسالة@شالأتلعامة@هة@@لدروسص@ة@دص

وع@ثرالوسلتنؤوالحدو@لح@الحرمىللوتايةةمنهما@شو@لرتية

اموأدأحكام@ل@وجدتشلالأرل@الوسلحكم@ر@لحرم

صلاةأحكامت.أصلي،لمالانشوأركا@ا،@لصحدوطكص@@لبصلاةصمةالععه:

ح.ةيطمعةالمحدحلىإلىعاحلةرسالة@توطهلىتهالريص
@لصلاة.@للاةة

ي@صلومةاالركاهرسالشاد@ىالصلاة-::تاردحكم
ليعليوالحانىوع

لحخنر@ؤا

@وعطاتأحاثيط

ي
ليلاحنوعل@ا33-@إلى@لصلو@@لكيرصل@

صالصلاه
ة

حسعيوم@ة-ر@لعوةالححصمةنه@الححةثىعرأيام@صلاطضعادياا

@حيعو@العردرعلىو@ل@@لرحخصآوريها.الملمهأة@@لاسأحكاموللمساء

ثىللرحلالمرأةاركةم@حطرحم@
معمهمةوقم@عمله-ت@طمد@

أحاصره@@@رأة@ كا

5ئشالأثةلاءمهمةرتاوىتوحيهات جمتو@طياءبلعيرةالساء.يخهالتقعمحا0

"الأعراصعلىة@ليم

إلى@سلةطرلتما@ت@ابىياا،والأعر@مدلألراحاكرا@كى@

عروليهماةلكل@هداةونرينوردقةك@،@لساثة
لإللامايا@تاةأ@يقيؤ

@أسمسكمحاسوان@:لوثاا

ضحوئه@ه@حد@سسداتمحاسواض:أدل

6تنالهوىصألسد@نحلصكلأ@لصدر المعبدهسانلمم@-لأحراألوا@باناص0

@تحل@@لعيدةللحياة
ير

لتيالألدا@عاء@.نؤنلل@لكفر.من@تحديرت@-@حاعي@

دواكر@@أسن@-@الدسمعكلرهأ@سدأ-و@لى-الم@@لحر:م@@سمنكلي

و@لالصرالأ@روحو@في@عولحتيرتفسحر@@حضر"للمسا@ري@مسالكه:مطولات

سصانحالمى-:@خا@حتهانت@حرطسمخاراتالمكرء-صر@لث@
أ-مهمة-ةعا@

سك@رف

@ظأحى@أ:مكل@انعاكىأبباالنسا%

الد@ل@؟دع
دعلدأ@@@



ار@لب@رمخفضةمنهاكتبسنداتعترخدلعملى@منممثر

@لو@حاتمية/@بامانل@ن@نة/@لأعول@لثهت/فع@لمس@محسن@همم

فيرسانلثح@ر@لب/@لركاةفيرساياد)@لتتالصجح@/طزينعالحزيئلت@

ليرمانلنحثا@فر@الررفوحو@ار@لؤمك@لؤمير@حلاقيمة/@@للهرس@لمثة/

ح@د@يهمع/@مععو@ملاطاد@لعلمموبها@@عر@ا@نح@يرصمى@للح@لخلبر

لادس@لايمد/نمولليحاعرهبة/على@لطحي@تعل@وييرته/ثكونهعلالرمدلى

كادنرمىا@لركى@ؤلنمر@لثهنس@ير/@س@@ر@عملى@للم/بلا@ت@/لا@ل@

@لتة(.بل@@تولةرحو@@لأج@ر/نحكلة@نمو@/حكم@لي/محةكمة@لإسم/

نلىكحكمانمشهتااعىنز@ل@@نرع/كمالدياع)@لالدمحسالن@@لنبع

لحلرىبلى@ك/ر@ر@ل@بهةا@لملاة
@@

@لعمليلمولا@لل@ية@ط@بر/سح

دع@حمود@ح@/@رلالهارر@لص@لر@للؤممحوللوحهاتار@لركاه@رلحر@لي

بهع(،بصر@لير@لرن@كلة/ببها@لط@

يمة(@لريات@@لبهيرسلطبه@لهاتدى@ل@ام/مال@70)المحد@نح

@@
حمى@لإسم(لى@بمرة@ل@رة@لبل@/لل@ق@ل@بؤويانل@)@لحلىع

ب@ح@لسلنبئثرعغيهمورحوب@لفو@يمنحبهم
@ر@لر@@لولاء@ى@ار.ر@@بمى

لي

@@
@لةنم!@عولمحمل.@ر@ح

حبل@عار@لد@ل@قع.ألي

ال@حلى
5بصملمحد@ننرمرش@ير-عجنك@عصد.@@@ني 0 لىةرمر0

@لحدالقا.يرعلالضحلح@لمححمل
@طمع.بمدالرحمن@ليئ@لهبدي

دقساهباس@لكىيمأحي5حمد@لأححد@ننللد@شالحرلممىعم@لح@
عحقدي

لمعا@سكاكر.@مم@@نن
ي.@ب@عبالر@ر@

@@بة
بكر@طز@زي.@و

جر@لكرلد.لرعلاشدلككل@طلو@@لاد@@ليطا.ثيى@لإسم
برحر@مى@نغحر@جمة@لعحرملاةعلىل@حةللألد



 



@لحصهللبحلعصسبله@مملاسماص

مخئبلىجمه@@لمج@ف@@اا

كيأممبنصا،االبيرفي
نم

نفتاظاحدلمببىئنن@ 3بمرؤابم@خ@كا،ا ،
0

صب

ك@ووسلث@كصصسه-

مدصف
@@

)قئلأ)كلعلهبليتيال@يه@هأ

كت@@ل@ضكنال@يرلمجعنص

@

@إال@ا@
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