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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي عّلم ابلقلم، عّلم اإلنسان ما مل يعلم، مث الصالة والسالم على املبعوث رمحًة 

للعاملني حممٍد وعلى آله الطيبني الطاهرين.

قبل أكثر من 25 سنة، صدرت يل سلسلة دينية تعليمية لألطفال بعنوان )حدائق اإلميان( 

واشتملت على أبواب خمتلفة هي القرآن الكرمي، والعقائد، واألخالق، والتاريخ، والفقه. وأعيد 

طبع هذه السلسلة الحقاً مع بعض اإلضافات والتعديالت.

وقد طلب مين السيد عبدالرمحن جاسم الوزان مؤّخراً كتاابً خاصاً بتعليم الوضوء والصالة 

حبيث يكون مناسباً لألطفال املشمولني - مدرسياً - يف املرحلة االبتدائية، فأخذت بعضاً ممّا 

تضّمنته تلك السلسلة من مسائل ختّص الوضوء والصالة، وأضفُت إليها عناوين أخرى لتكون 

أكثر مشولية، وجتّنبت ذكر بعض املسائل لعدم تناسبها مع الشرحية املستهدفة. 

وراعيت فيما أقّدمه يف هذا الكتاب أن تكون الكلمات والعبارات اليت أبنيِّ من خالهلا 

املسائل واضحة ومناسبة للشرحية املستهدفة قدر اإلمكان، مع إضافة الرسومات التوضيحية، 

تداخلها  ملنع  احلروف  بني  ومسافات كافية  وخبط كبري  تشكياًل كاماًل  الكلمات  وتشكيل 

بصورة يصعب معها قراءهتا من قبل األطفال، وكذلك التداخل احملتمل بني حركات التشكيل، 

وهو ما تطّلب جهداً إضافياً خالل اإلعداد والتنسيق واإلخراج. أسأل هللا - عز وجل - أن 

أكون قد ُوفَِّقت يف هذا العمل، وأن يكون مقبواًل عنده.

                                                      علي حسن غلوم علي

                                           الكويت ذوالقعدة 1442 - يوليو 2021
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َفٱۡغِسُلوْا  ٱلصََّلٰوِة  ِإَل  ُقۡمُتۡم  ِإَذا  َءاَمنـُٓوْا  ٱلَِّذيَن  يَـَٰٓأيُـَّها   ﴿
ِبُرُءوِسُكۡم  َوٱۡمَسُحوْا  َمَراِفِق 

ۡ
ٱل ِإَل  َوَأۡيِدَيُكۡم  ُوُجوَهُكۡم 

﴾  ..... َكۡعبـَۡيِ
ۡ
ٱل ِإَل  6َوَأۡرُجَلُكۡم 

ُسورَُة املَائـَِدِة

قَاَل:  َأنَُّه   - َوآِلِه  َعَليِه  هللُا  َصلَّى  األْكــَرِم -  الــنَّــبِــيِّ  َعن 
َوَتعاَل -:  تَــَباَرَك  قَاَل هللُا - 

ــمــاِء  )َأَل إنَّ بُــيُــوتـِــي ِفــي األْرِض املـَســاِجَد، تُــِضــيُء أِلَْهـــِل السَّ
َكــمـَــا تُــِضــيُء النُّــجـُــوُم أِلَْهـــِل األْرِض..... َأَل طُــــوبَـــى لَــَعـــْبــٍد 

تَـــوضَّــــأَ ِفــي بَــْيــتِــِه ثُـــمَّ زَارَنِـــي ِفــي بَــْيـــتِـــي(.

قَــال:  أنَـّـُه   - السَّالُم  َعَليِه   - البــَـاِقــِر  ُمــَحـمٍَّد  اإِلَمــاِم  َعن 
والصَّــالُة،  الطُـُّهــوُر  َوجــَـــَب  الــــَوقـــُت  َدَخل  )ِإَذا 

بِــطُــُهــوٍر(. إلَّ  َصـــــالَة  َول 



الوضوء

10

1. الــنِّــــيَّـــُة.

)الــَواِجـــُب: َمــــرٌَّة َواِحـــَدٌة(

2. غَــْســُل الـــَوْجــــِه: 
طُــــوًل: ِمــن َمــْنــبَــِت َشــْعـــِر الـــرَّأِس 

قَــِن. َوَحــــتَّــى أْســـَفــــَل الــذَّ
الــــُوْســـــــَطى  بَــيـْــــَن  َمــــا  َعرضــــــــاً: 

واإلبـْــــَهـــــاِم.

)أتَـــــَوضَّـــــــأُ أِلَُكـــــــوَن طَـــــــاِهــراً 
قُــربَــًة إلَــى هللِا تَــَعــالَــــى(.

َصـــــــالَة  أِلَُصـــلِّــــــَي  )أتَــَوضَّـــــــأُ 
الـظُـّْهــِر قُـربَـًة إلَـى هللِا تَـعـالَـــى(.

َواِجــبَـــاُت الـــُوُضـــوِء

أْو

َمــثَــاًل



الوضوء

11

الــيُـــْمــنَــى:  الــيَــِد  غَــْســُل   .3
الـــيَــــــِد  بِـــبَـــاِطـــِن َكـــــــفِّ  َوَذلِـــَك 
الــيُــْســــــَرى ِمــْن أْعـــلَــــى املِـــــرفَــِق 
َوَحـتَّـى نِــهـايَــِة ُرؤوِس األَصــابــِع.

)الــَواِجـــُب: َمــــرٌَّة َواِحـــَدٌة(

اليُــْســــَرى:  اليَــــِد  َغْســـُل   .4
الـــيَـــِد  َكـــفِّ  بِـــبَـــاِطـــِن  َوَذلِـــَك 
املِــرفَــِق  أْعـــلَـى  ِمــْن  الــيُـــْمــنَــى 
َوَحـتَّـى نِــهـايَــِة ُرؤوِس األَصــابــِع.

)الــَواِجـــُب: َمــــرٌَّة َواِحـــَدٌة(



الوضوء

12

َوَذلِـــــَك  الـــرَّأِس:  ِم  ُمــَقـــدَّ َمــْســـُح   .5
بِـــبَـــاِطـــِن َكــــفِّ الـــيَـــِد الـــيُـــْمــنَـــى. 

)مرًَّة واِحَدًة(

الـــيُــْمــنَــى:  الــَقــَدِم  ظَــاِهــِر  َمْســـُح   .6
َوَذِلَك بِـــبـــاِطــِن َكــفِّ اليَـــــــِد الـــيُـــــْمـــــَن 
َمــْفــِصــِل  َحـــتَّ  األَصـــابِــِع  ُرؤوِس  ِمــــْن 

ــاِق.  الــسَّ

اليُــْســــَرى:  الــَقــَدِم  ظَــاِهــِر  َمْســـُح   .7
اليُــْســــَرى  اليَـــــــِد  بِـــبـــاِطــِن َكــفِّ  َوَذِلَك 
َمــْفــِصــِل  َحـــتَّ  األَصـــابِــِع  ُرؤوِس  ِمــــْن 

ــاِق.  الــسَّ
)مرًَّة واِحَدًة(

)مرًَّة واِحَدًة(
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فَــَهــْل  رِْجــلـِـــي،  يف  احلِـذاَء  أو  الـَجـــْوَرَب  أرتَــِدي  لَــو ُكــْنــُت   :1 س 
يَــِصــحُّ أْن أْمـــَســَح َعــلَــْيــِه؟  

َعــلَــى  أْمــَسُح  ثُــمَّ  احلِــــذاَء،  أو  الـَجـــْوَرَب  أنْـــزَُع  بَـــْل  يَــِصــحُّ،  جـــ: ل 
ظَـــاِهــــِر الــَقــَدِم.

أْن  يَــِصــحُّ  فَــــَهــْل  ُمـــْبـــتَــلَّــًة،  قَـــَدِمـــي  أْو  رَأِســـــي  لَـــْو َكــانَــْت   :2 س 
أْمـــَســَح َعـــلَــْيــَهـــا؟ 

ــُف رَأِســَي أْو قَـــَدِمـــي، ثُــمَّ أْمـــَسُح.  جـــ: ل يَــِصــحُّ، بَـــْل ُأَجـــفِّ

س 3: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بِـــاألْكــِل؟ 
جـــ: ل يَـــبـْــطُــُل. 

س 4: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بِــُخـــُروِج الـــّرِيـــِح؟ 
جـــ: نَــَعـــْم، يَـــبـْــطُــُل.

س 5: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بِــُخـــُروِج الّرِيـــِح ِمَن الَفـــِم؟   
جـــ: ل يَـــبـْــطُــُل. 

ِمــن نَــواِقــِض الــُوُضــوِء
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س 6: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء ِبلــتَّــبَــوُِّل؟
جـــ: نَــَعـــْم، يَـــبـْــطُــُل.

س 7: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بِــُشـــْرِب الـــَعـــِصـــــرِي؟ 
جـــ: ل يَـــبـْــطُــُل. 

س 8: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بِــُخـــُروِج الــغَــائِـــِط؟
جـــ: نَــَعـــْم، يَـــبـْــطُــُل.

س 9: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بلـــنَّــــْوِم؟ 
جـــ: نَــَعـــْم، يَـــبـْــطُــُل.

س 10: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بِــُخـــُروِج الــــدَِّم؟ 
جـــ: ل يَـــبـْــطُــُل. 

س 11: َهــْل يَـــْبـــطُــُل الــُوُضــــوُء بِــاإلْغــــمـَـــاِء؟ 
جـــ: نَــَعـــْم، يَـــبـْــطُــُل.

ــتِــي تَــَعـــرَّْفَت َعلَـــْيــَهـــا؟  س 12: َما ِهـــَي نَـــَواِقــُض الــــُوُضــوِء الَـّ
جـــ: نَـــواِقــُض الـــُوُضــوِء: ُخـــُروُج الـــّرِيـــِح - الــتَّــبَــوُُّل - ُخـــُروُج الـــغَــائِـــِط 

- الــــنَّــــْوُم - اإلْغــــمـَـــاُء.
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ِمن أْحَكـاِم الُوُضوِء

1( يَــِجـــُب أْن َيُكوَن َمــاُء الُوُضــــوِء طَـــاِهـــرًا.  

س: َلو َسـَقـَطت قَـــطْــــَرٌة ِمْن َدٍم أو ِمْن بَـــــْوٍل يف ِإنـــاٍء فــيــِه َمــاٌء، فَــَهــْل 
يَــِصــحُّ الــُوُضــوُء ِمْن َهـــذا املـــاِء؟ 

ـــَس، َولَـــْم يَــُعــْد طَــاِهــرًا.  جـــ: ل َيِصــحُّ، أِلَنَّ َهـــذا املــاَء َقد تَــنَــجَّ

الَوجــــَه  فَـنَــْغـِسُل  الُوضــــوِء،  َواِجــبَـــاِت  بَــيــَن  الــتَّــرتِـــيــُب  يَــِجـــُب   )2
ُمــَقــدََّم  نَـْمـــَســـُح  ثُـــمَّ  فَالــيُـــْســَرى،  الــيُــْمــنَــى،  الــيَـــَد  نَــْغـِسُل  ثُـــمَّ  أوًَّل، 

الرَّأِس، ثُـــمَّ نَـْمـــَســـُح الــَقــَدَم الــيُــْمــنَــى، فَالــيُـــْســَرى.  

يَبطُــــُل  فَــَهــل  الــيُــْمــــــنَــى،  قَــْبــَل  الــيُـــســَرى  الـيَــَد  غَــَســــــْلــُت  لَـــو  س: 
الــُوُضـــــوُء؟

أْن  بــْعـــَد  الــيُـــْســَرى  الـيَــَد  فَــأْغـــِســُل  أُعـــوُد  بَـــْل  يَـــبـْــطُـــــُل،  ل  جـــ: 
غَــَســْلــُت الــيُــْمــنَــى، ثُــمَّ ُأكــِمــُل الـــُوضــــوَء. 

3( َمــْن أراَد أْن يُــَصــلِّـــَي، فَــالبُــدَّ أْن يَــُكـــوَن ُمــتَــأكِّـداً ِمـــْن أنَـّــُه َعـــَلى 
ُوُضـــوٍء. 
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س: َلو ُكــْنــَت ُمــتَــأكِّـداً ِمـــْن أنَـّـنِــي َعـــَلى ُوُضـــوٍء، ولَــِكـــنَّــنِــي َشــَكـــْكــُت 
يف انــتِـــقــاِض الُوُضـــوِء ِبلــتَّــبَــوُِّل أو بِــُخـــُروِج الــّرِيـــِح أو بلــنَّــــْوِم، فَـــَهــــْل 

يَــِجـــُب أْن أتَــــَوضَّـــــَأ َمـــرًَّة ُأْخــــَرى؟ 
جـــ: ل يَــِجـــُب أْن أتَــــَوضَّـــــَأ َمـــرًَّة ُأْخــــَرى.

ِمــَن  َقلياًل  نَـــأُخــَذ  أْن  يَــِجــُب  الــُوُضــــوِء،  أعَضـــاِء  غَــْســِل  ِعــنــَد   )4
َوالـَقـــَدَمــيــِن  الــرَّأِس  َمــْســُح  أمَّــــا  الــُعـــْضــِو،  َعلَــى  َونَـــَصـــبُّــــُه  الـَمـــــاِء 
فَــيَــِجــُب أْن يَــُكـــوَن بِــَمــا تَــبَــقَّــى ِمْن نَـــَداَوِة )ُرطـــوبَـــِة( َمــــاِء الــُوُضـــوِء 

. َعَلى الَكـــفِّ

س: َهـــْل يَــْبــطُــُل الـــُوُضــــوُء َلْو غَــَســـْلــُت قَــَدَمـــيَّ بِــاملـــاِء بَــَدًل ِمْن أْن 
أْمــَســَحــُهما؟ 

جـــ: نَــَعـــْم، يَـــبـْــطُــُل.

5( يَــِجـــُب أْن يُـــَؤدِّي ُكــلٌّ ِمــنَّــا ُوُضـــــوَءُه بِــنَــْفــِســِه. 

س: َهـــْل يَــِصـــــحُّ أْن أطْـــــلُــَب ِمـــْن أَحـــٍد أْن يَــــُصـــبَّ لِـــي الـــَمـــاَء َكـــْي 
أتَــوضَّـــَأ؟ 

جـــ: نَــَعـــْم، يَـــِصــحُّ، ولَــِكــنَّ األفــَضـــَل أْن َأقُـــوَم بِــذِلَك بِــنَــْفــِســي.
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َعن الــنَّــبِــيِّ األْكــَرِم - َصلَّى هللاُ َعَليِه َوآِلِه - أَنَُّه قَاَل: 
)ِإنَـّـَمـا َمــثَــُل الــصَّــالِة َكـمـَثَــِل نَــْهـٍر بِــبَــاِب رَُجــٍل غَــْمــٍر َعـــْذٍب 
َذِلَك  تَـــَرْوَن  فَــَمــا  ِمــَراٍر،  َخـْمَس  يَـــْوٍم  ِفــيــِه ُكــلَّ  يَـــْقــتَــِحــُم 

يُــْبــِقــي ِمــْن َدرَنِــِه ؟(. ]غَــْمــٍر : َكــثِــيــٍر[

َعن اإِلَمــاِم ُمــَحـمٍَّد البــَـاِقــِر - َعَليِه السَّالُم - أنَـّـُه قَــال: 
)َل تَـتــَهــاَوْن ِبَصـاَلتِــَك، فَِإنَّ الـنَّـِبَّ - َصلَّى هللاُ َعَليِه َوآِلِه - 

قَـــاَل ِعــْنــَد َمــْوتِـــِه: لَــْيـَس ِمنِّ َمــن اْســتَــَخفَّ ِبَصــاَلتِــِه(.

َربَـَّنا  ُذرِّيَِّتۚ  َوِمن  ٱلصََّلٰوِة  ُمِقيَم  ِن 
ۡ
ٱۡجَعل ﴿ َربِّ 

ُدَعٓاِء  ﴾ 40َوتـََقبَّۡل 

ـَۡراِهيَم ُسورَُة ِإب

َوقۡرَءاَن  ٱلَّۡيِل  َغَسِق  ِإَلٰ  ٱلشَّۡمِس  ِلُدُلوِك  ٱلصََّلٰوَة  َأِقِم   ﴿
َمۡشُهوًدا  ﴾ َفۡجِر َكاَن 

ۡ
ٱل قۡرَءاَن  ِإنَّ  َفۡجرِۖ 

ۡ
78ٱل

ُسورَُة اإِلۡسَراِء
ُ

ُ
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َأْوقَــاُت الــصَّـــالِة

يَـِجـُب َعـَلى الـُمـْسـِلـِم أْن يُـَصـلِّـَي ِفـي الـيَــْوِم الـَواِحــِد َخــْمــَس َصـلَــَواٍت 
َوِهـــَي َكـالــتَّــالِـــي:

الصَّــاِدِق  الَفـْجــِر  ِمـن طُـلُـوِع  َوَوقْــتُــَهــا  رَكــَعــتَــان،  الـَفــْجــِر:  َصــالُة 
ـْمــِس. إلَــى ُشــُروِق الـشَّ

َصــــــالُة الـظُـّــــْهــِر: 
رََكــَعـــــــاٍت،  أربَــــُع 
َوَوقْــتُــهــا ِمـن أوَِّل 
الـظُـّـْهــــــِر إلَــى َمـــا 
قَــــْبــــَل الـَمــْغــــــِرِب 

بِـَقـِلــيــٍل.
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َصــالُة الـَعــْصــِر: أربَــُع رََكــَعـــــــاٍت، َوَوْقــــتُــــَهــا ِمـن بَـْعــِد أَداِء َصـــــالِة 
الـظُـّـْهــِر إلَــى َمـا قَـْبـَل الـَمــْغــِرِب.

َصــالُة الـَمــْغــِرِب: َثالُث رََكــَعــاٍت، َوَوقْــتُــَهــا ِمـن الـَمــْغــِرِب إلَــى َمـا 
قَـْبـَل ُمـْنــتَــَصــِف اللَّــــْيــِل بِـَقــِلــيــٍل.

َصــالِة  أَداِء  بَـْعــِد  ِمـن  َوَوقْــتُــهــا  رََكــَعــاٍت،  أربَــُع  الـِعــَشــاِء:  َصــالُة 
الـَمــْغــِرِب إلَــى ُمـْنــتَــَصــِف اللَّــــْيــِل.
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َعن اإِلَمــاِم ُمــَحـمٍَّد البــَـاِقــِر - َعَليِه السَّالُم - أنَـّـُه قَــاَل: 
َما  الَخــْيــَر  ــْل  فَــَعــجِّ أْفــَضــُل،  أبَـــداً  الَوقْـــِت  َأوََّل  أنَّ  )اْعــلَــْم 

اْســتَــطَــْعـــَت(.

َعن اإلَمـــاِم َجــْعــَفــٍر الصَّــــاِدِق - َعَليِه السَّالُم - عن آبَــائِــه 
- َعَليِهُم السَّالُم - أنَـّـُه قَــاَل: 

قَــاَل َرُســـوُل اللِه - َصلَّى هللاُ َعَليِه َوآِلِه -: 
ــــَر الصَّــــالَة الَمـــْفـــُروَضــــَة  )ل يَــنَــاُل َشــَفــاَعــتِــي غَــــداً َمــْن َأخَّ

بَـــْعـــَد َوْقـــتِــــَهـــا(.

َعن اإلَمـــاِم َجــْعــَفــٍر الصَّــــاِدِق - َعَليِه السَّالُم - أنَـّـُه قَــاَل: 
)اْمــتَــِحــنُــوا ِشـــيـــَعـــتَـــنـَــا ِعـــْنــَد ثَــالٍث: ِعـــْنــَد َمــَواِقـــيـــِت الصَّـــــالِة 

َكـــْيـــَف ُمــَحـــافَـــظَــتُـــُهـــم َعـــلَـــْيـــَهـــا؟......(.
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لِـــبَـــاُس الــُمـــَصـــلِّـــي

ِعــْنــَدَمــا نَــزوُر أقرِبـــاَءنَـــا أْو أْصـــِدقَــــاَءنَـــا فَــإنَـّــنَـــا نَــْرتَـــِدي أْفـــَضـــَل ثِــيابِــنَــا 
لِـــَذا يُــَفــضَّــــُل أْن نَـــْرتَـــِدَي أْحــَســَن وأنْــظَــَف ثِــيَــابِــنَــا ِعـــْنــَدَمــا نُــرِيــُد أْن 

نُــَصــلِّــَي. بَــْل يَــِجــُب أْن نُــراِعــَي ِفــيــَهــا األُمـــوَر الــتَّــالِــيَــَة:

ــَي لِــبَــاُســُه فَــِخــَذيْــِه  أْن تَــُكــوَن َســاتِــَرًة. َواألْفــَضــُل ِلْلــَولَـــِد أْن يُــغَــطِّ
، ويَــِجــُب َعــلَــى الــبِــْنــِت أْن تَــْســتُــَر  إلَــى الرُّْكــبَــتَـــْيــِن َعــلَــى األقَــلِّ
َوْجــَهــَهــا  َعــَدا  َمــا  َجــَســِدَهــا،  وَُكــلَّ  َورَقَــبَــتَــَهــا  َورَأَســَهــا  َشــْعــَرَهــا 

وََكــفَّــْيــَهــا َوقَــَدَمــْيــَهــا.
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ــَســٍة  أْن تَــُكــوَن طَـــاِهــَرًة. فَــال يَــِصــحُّ أْن نُــَصــلِّـــَي ِفــي َمــالبِــَس ُمــتَــنَــجِّ
بِــالـبَــْوِل َمـثـَــاًل، بَــْل إمَّــا أْن نَــْســتَــْبــِدلَــَهــا بِــَمــالبِــَس طَـــاِهــَرٍة، أْو أْن 

ــَرَهــا ثُــمَّ نُــَصــلِّـــي ِفــيــَهــا. نُــطَــهِّ

أْن ل تَــُكــوَن َمــْصــنُــوَعــًة ِمــْن الـِمــيــتَــِة، 
ِمــثْــَل ِجــْلــِد الــَحــْيــَواِن الَـّـِذي لَــْم يُــذبَـــْح 

بِــطَــرِيــَقــٍة َشــْرِعــيَّــٍة.

َحــيــَواٍن ل  ِمــْن  َمــْصــنُــوَعــًة  تَــُكــوَن  أْن ل 
َنُكــُل لَــْحــَمــه، ِمــثْــَل فَــْرَوِة الــثَـّـْعــلَــِب.

أْن تَــُكــوَن الــَمــالبِــُس ُمــبَــاَحــًة، فَــال يَــُجــوُز أْن نُــَصــلِّـــَي يف َمــالبِــَس 
َمــْســُروقَــٍة َمــثَــاًل.

يَــُجـــوُز أْن تَــُكــوَن ثِــيَـــاُب الــبِــْنــِت ِفــي الــصَّــالِة ِمــن الــَحـــرِيــِر، أمَّــا 
الــَولَــُد فَــال يَــْلــبِــُس الــَحـــرِيــَر.

َهــَب َحـــاَل الــصَّــالِة، أمَّــا الــَولَــُد  يَــُجـــوُز لِــلــبِــْنــِت أْن تَـــْلــبِــَس الـذَّ
َهــَب. فَــال يَــْلــبِــُس الـذَّ
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َمــَكــاُن الــُمــَصــلِّــي

يَــْهــتَــمُّ الــُمــَصــلِّــي بـِـأْن يَــُكــوَن َمــْوِضـــُع َصــالتِـــِه:

ــُجــوِد َمــثَــاًل(. طَـــاِهـــرًا، َوَخـــاصَّـــًة َمــْوِضـــُع ُســُجــوِدِه )تُــْربَـــُة الـسُّ

يَــْرَضـــى  ل  َمــكاٍن  يف  نُــَصــلِّـــَي  أْن  َمــثَــاًل  يَــُجــوُز  فَــال  ُمــبَــاَحــــاً، 
َصـــاِحــبُــُه أْن نُــَصــلِّـــَي ِفــيــِه.

ثَـــابِـــتــــاً ُمـــْســتَــِقـــرًا، فَــال يَــِصـــحُّ َمــثَــاًل أْن نُــَصــلِّـــَي على ِفــراٍش ِمن 
ٍة، إّل  اإلْســَفــْنــِج الــَمــِرِن أْو َعــلَــى ظَــْهــِر َســـِفــيــنَــٍة تَــتَــَمــايَــُل بِــِشــدَّ

ِعـــْنــَد الْضــِطــَراِر.
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ــَه الــُمــَصــلِّــي نَــْحــَو الــِقــْبــلَــِة. يَــِجــُب أْن يَــتَــوجَّ

الــِقــْبــلَــُة ِهــَي الــَمـــَكاُن الَـّـِذي تَــَقــُع فَــيــِه 
ــَة الـُمـَكــرََّمــِة. الـَكـْعــبَــُة الــشَّـرِيــَفــُة يف َمــكَّ

يُـــْمــِكــُن لِـْلــُمــَصــلِّي أْن يَــْعــِرَف اتِّــَجـــاَه 
الــِقــْبــلَــِة ِمن ِخــالِل:

ِقــْبــلَــِة 
الــَمــَســاِجـــِد 

الـَقـــرِيــبَــِة.

الــَوَســائِــِل 
الــِعْلــِمــيَّــِة 
الـَمــْوثُــوِق 

بِـــَهـــا.
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األَذاُن َواإلقَــــاَمـــُة

َونُــِقــيــَم  َن  نُــَؤذِّ أْن  األْفــَضــُل  الــيَــْوِمــيَّــــَة،  الـصَّــالَة  نُــَصــلِّــَي  أْن  قَــْبــَل 
لِـلــصَّــالِة. أمَّــا الـصَّــالُة الــُمــْســتَــَحــبَّــُة َفال أذاَن لــَهــا َول إقَــاَمـــَة.

َكــْيــِفــيَّــُة األَذاِن

هللاُ أْكـــبَـــُر - هللاُ أْكـــبَـــُر - هللاُ أْكـــبَـــُر - هللاُ أْكـــبَـــُر
أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ هللاُ - أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ هللُا

ــداً َرُســوُل هللِا ــداً َرُســوُل هللِا - أْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ أْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ
أْشــَهــُد أنَّ َعــِلــيّــاً َولِــيُّ هللِا - أْشــَهــُد أنَّ َعــِلــيّــاً َولِــيُّ هللِا 

)لَــْيــَســْت ُجـــْزًء ِمن األَذاِن(
َحــيَّ َعــلَــى الـصَّــالِة - َحــيَّ َعــلَــى الـصَّــالِة
َحــيَّ َعــلَــى الـَفــالِح - َحــيَّ َعــلَــى الـَفــالِح

َحــيَّ َعــلَــى َخــْيــِر الــَعــَمــِل - َحــيَّ َعــلَــى َخــْيــِر الــَعــَمــِل
هللاُ أْكـــبَـــُر - هللاُ أْكـــبَـــُر

ل إلَــَه إلَّ هللاُ - ل إلَــَه إلَّ هللُا
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َكــْيــِفــيَّــُة اإلقَــــاَمـــِة

هللاُ أْكـــبَـــُر - هللاُ أْكـــبَـــُر
أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ هللاُ - أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ هللُا

ــداً َرُســوُل هللِا ــداً َرُســوُل هللِا - أْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ أْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ
أْشــَهــُد أنَّ َعــِلــيّــاً َولِــيُّ هللِا - أْشــَهــُد أنَّ َعــِلــيّــاً َولِــيُّ هللِا 

)لَــْيــَســْت ُجـــْزًء ِمن اإلقَــــاَمـــِة(
َحــيَّ َعــلَــى الـصَّــالِة - َحــيَّ َعــلَــى الـصَّــالِة
َحــيَّ َعــلَــى الـَفــالِح - َحــيَّ َعــلَــى الـَفــالِح

َحــيَّ َعــلَــى َخــْيــِر الــَعــَمــِل - َحــيَّ َعــلَــى َخــْيــِر الــَعــَمــِل
قَــْد قَــاَمْت الـصَّــالُة - قَــْد قَــاَمْت الـصَّــالُة

هللاُ أْكـــبَـــُر - هللاُ أْكـــبَـــُر
ل إلَــَه إلَّ هللُا
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الـصَّــالُة الــثُـّــنَــائِــيَّــُة

يــَهــا َكــالــتَّــالِــي: َصــالُة الـَفــْجــِر ِمـــْن رَكــَعــتَــْيــن، َونُــَؤدِّ
نـَـــأتِـــي بِــاألذاِن َواإلقَـــاَمـــِة.

نِــيَّــُة الــصَّــالِة، َأْي أْن نَــْعــِرَف أنَـّـنَــا َســنُــِقــيــُم َصــالَة الــَفــْجــِر، َوأنَـّـنَــا 
نَــأتِــي بِــَهــا تَــَقــرُّبــاً ِإلَــى هللِا - تَــَعــالَــى -. َويُــَفــضَّــُل أْن نَــُقــوَل:

)ُأَصــلِّــي َصــالَة الــَفــْجــِر رَْكــَعــتَــْيــِن لِــُوُجــوبِـَهـا قُــْربـَــًة إلَــى هللِا تَــَعــالَــى(.
تَــْكــبِــيــَرُة اإلْحــَراِم.

يَــَديْــنَــا  نَــْرفَــَع  أْن  يُــَفــضَّــُل 
َونَــُقــوُل:  اأُلُذنَــْيــِن،  إلَــى 

)هللاُ أْكــبَــر(.

الــَحـــــــْمــِد  ُســـــــورََة  نَــْقـــــــَرأُ 
ُســــــــــورًَة  ثُــمَّ  )الــَفـــــاتِــَحــِة( 
ُســـــــــورَِة  ِمـــــــثْــَل  ُأْخـــــــَرى 

اإلْخــالِص )الــتَّــْوِحــيــِد(.

الــرّْكــَعــُة األولَــى
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نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل:
)ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.

ثَــالَث  َذلِــَك  نُــَكــرَِّر  أْن  َويُــَفــضَّــُل 
َمــرَّاٍت.

نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن 
َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

نَــْســُجــُد، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي األْعــلَــى َوبِــَحــْمــِده(. 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.
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نُــَكــبِّــُر   ثُـــمَّ  نَـــْجــلـــُس 
هللَا   )َأْســتَــْغــِفــُر  َونَــُقــوُل: 
هللاُ  إلَــْيــِه،  َوأتُــوُب  رَبِّــي 

أْكــبَــر(.

نَــْســُجــُد، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي األْعــلَــى َوبِــَحــْمــِده(. 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، ثُــمَّ نَــُقــوُم ونَــْحــُن نَــُقــوُل: )بِــَحــْوِل هللِا َوقُــوَّتِــِه 
أقُــوُم َوأْقــُعــد(.

الــَحــْمــِد  ُســورََة  ( نَــْقــَرأُ  تِــَحــِة لــَفــا ا (
ِمــثْــَل  ُأْخــَرى  ُســورًَة  ِة ثُــمَّ  َر ُســو
اإلْخــالِص )الــتَّــْوِحــيــِد(.

يَــَديْــنَــا  نَــْرفَــُع  ثُـــمَّ  نُــَكــبِّــُر، 
َونَــْجــَعــلُــُهــَمــا ُمــَقــابِــَل َوْجــِهــنَــا 

َونَــْدُعــو  هللَا - تَــَعــالَــى -.

الــرّْكــَعــُة الــثَـّـانِــيَــُة
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نُــَكــبِّــر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.

ثَــالَث  َذلِــَك  نُــَكــرَِّر  أْن  َويُــَفــضَّــُل 
َمــرَّاٍت.

نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن 
َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.
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نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر  َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

ــُد  نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، َونَــتَــَشــهَّ
إلَــَه  ل  أْن  )أْشــَهــُد  فَــنَــُقــوُل: 
َله،  َشــرِيــَك  ل  َوْحــَدُه  هللاُ  إلَّ 
َعــْبــُدُه  ــداً  ُمــَحــمَّ أنَّ  وأْشــَهــُد 
َعــلَـى  َصــلِّ  اللَّــُهــمَّ  َوَرُســولُــه، 

ــد(. ــٍد َوآِل ُمــَحــمَّ ُمــَحــمَّ

ثُــمَّ نُــَســلِّــُم فَــنَــُقــوُل: )الــسَّــالُم 
َورَْحــَمــُة  الــنَّــبِــيُّ  أيُـّـَهــا  َعــلَــْيــَك 
هللِا َوبَــرََكــاتُــه، الــسَّــالُم َعــلَــْيــنَــا 
َوَعــلَــى ِعــبَــاِد هللِا الــصَّــالِــِحــيــن، 
الــسَّــالُم َعــلَــْيــُكــم َورَْحــَمــُة هللِا 

َوبَــرََكــاتُــه(.
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الـصَّــالُة الــثُـّالثِــيَّــُة

يــَهــا َكــالــتَّــالِــي: َصــالُة الـَمــْغــِرِب ِمـــْن ثَــالِث رََكــَعــاٍت، َونُــَؤدِّ
نـَـــأتِـــي بِــاألذاِن َواإلقَـــاَمـــِة.

الـَمــْغــِرِب،  َصــالَة  َســنُــِقــيــُم  أنَـّـنَــا  نَــْعــِرَف  أْن  َأْي  الــصَّــالِة،  نِــيَّــُة 
أْن  َويُــَفــضَّــُل   .- تَــَعــالَـى   - هللِا  ِإلَــى  تَــَقــرُّبــاً  بِــَهــا  نَــأتِــي  َوأنَـّـنَــا 
نَــُقــوَل: )ُأَصــلِّــي َصــالَة الـَمــْغــِرِب ثَــالَث رََكــَعــاٍت لِــُوُجــوبِـَهـا قُــْربـَــًة 

إلَــى هللِا تَــَعــالَــى(.
تَــْكــبِــيــَرُة اإلْحــَراِم.

يُــَفــضَّــُل أْن نَــْرفَــَع يَــَديْــنَــا إلَــى اأُلُذنَــْيــِن، َونَــُقــوُل: )هللاُ أْكــبَــر(.

ُســورَِة  ِمــثْــَل  ُأْخــَرى  ُســورًَة  ثُــمَّ  )الــَفــاتِــَحــِة(  الــَحــْمــِد  ُســورََة  نَــْقــَرأُ 
اإلْخــالِص )الــتَّــْوِحــيــِد(.

الــرّْكــَعــُة األولَــى

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.
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نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، ثُــمَّ نَــُقــوُم ونَــْحــُن نَــُقــوُل: )بِــَحــْوِل هللِا َوقُــوَّتِــِه 
أقُــوُم َوأْقــُعــد(.

ُســورَِة  ِمــثْــَل  ُأْخــَرى  ُســورًَة  ثُــمَّ  )الــَفــاتِــَحــِة(  الــَحــْمــِد  ُســورََة  نَــْقــَرأُ 
اإلْخــالِص )الــتَّــْوِحــيــِد(.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــْرفَــُع يَــَديْــنَــا َونَــْجــَعــلُــُهــَمــا ُمــَقــابِــَل َوجــِهــنَــا َونَــْدُعــو.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

الــرّْكــَعــُة الــثَـّـانِــيَــُة
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نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

ــُد فَــنَــُقــوُل: )أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ  نَـــْجــلـِــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، َونَــتَــَشــهَّ
َعــْبــُدُه َوَرُســولُــه،  ــداً  هللاُ َوْحــَدُه ل َشــرِيــَك َله، وأْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ

ــد(. ــٍد َوآِل ُمــَحــمَّ اللَّــُهــمَّ َصــلِّ َعــلَـى ُمــَحــمَّ

نَــُقــوُم ونَــْحــُن نَــُقــوُل: )بِــَحــْوِل هللِا َوقُــوَّتِــِه أقُــوُم َوأْقــُعــد(.

نَــُقــوُل َونَــْحــُن َواِقــُفــوَن: )ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ 
َوهللاُ أْكــبَــر، ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ َوهللاُ أْكــبَــر، 

ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ َوهللاُ أْكــبَــر(. 

الــرّْكــَعــُة الــثَـّـالِــثَــُة
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نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

ــُد فَــنَــُقــوُل: )أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ  نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، َونَــتَــَشــهَّ
َعــْبــُدُه َوَرُســولُــه،  ــداً  هللاُ َوْحــَدُه ل َشــرِيــَك َله، وأْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ

ــد(. ــٍد َوآِل ُمــَحــمَّ اللَّــُهــمَّ َصــلِّ َعــلَـى ُمــَحــمَّ

َورَْحــَمــُة  الــنَّــبِــيُّ  أيُـّـَهــا  َعــلَــْيــَك  )الــسَّــالُم  فَــنَــُقــوُل:  نُــَســلِّــُم  ثُــمَّ 
الــصَّــالِــِحــيــن،  هللِا  ِعــبَــاِد  َوَعــلَــى  َعــلَــْيــنَــا  الــسَّــالُم  َوبَــرََكــاتُــه،  هللِا 

الــسَّــالُم َعــلَــْيــُكــم َورَْحــَمــُة هللِا َوبَــرََكــاتُــه(.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.
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الـصَّــالُة الــرُّبــَـاِعــيَّــُة

َصــالُة الـظُـّـْهــِر َوالـَعــْصــِر َوالــِعــَشــاِء ِمـــْن أْربَــِع رََكــَعــاٍت َوهــَي َكــالــتَّــالِــي:
نـَـــأتِـــي بِــاألذاِن َواإلقَـــاَمـــِة.

نِــيَّــُة الــصَّــالِة، َأْي أْن نَــْعــِرَف أنَـّـنَــا َســنُــِقــيــُم َصــالَة الـظُـّـْهــِر َمــثَــاًل، 
أْن  َويُــَفــضَّــُل   .- تَــَعــالَــى   - هللِا  ِإلَــى  تَــَقــرُّبــاً  بِــَهــا  نَــأتِــي  َوأنَـّـنَــا 
قُــْربـَــًة  لِــُوُجــوبِـَهـا  رََكــَعــاٍت  أربَــَع  الـظُـّـْهــِر  َصــالَة  )ُأَصــلِّــي  نَــُقــوَل: 

إلَــى هللِا تَــَعــالَــى(.
تَــْكــبِــيــَرُة اإلْحــَراِم.

يُــَفــضَّــُل أْن نَــْرفَــَع يَــَديْــنَــا إلَــى اأُلُذنَــْيــِن، َونَــُقــوُل: )هللاُ أْكــبَــر(.

ُســورَِة  ِمــثْــَل  ُأْخــَرى  ُســورًَة  ثُــمَّ  )الــَفــاتِــَحــِة(  الــَحــْمــِد  ُســورََة  نَــْقــَرأُ 
اإلْخــالِص )الــتَّــْوِحــيــِد(.

الــرّْكــَعــُة األولَــى

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.
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نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، ثُــمَّ نَــُقــوُم ونَــْحــُن نَــُقــوُل: )بِــَحــْوِل هللِا َوقُــوَّتِــِه 
أقُــوُم َوأْقــُعــد(.

ُســورَِة  ِمــثْــَل  ُأْخــَرى  ُســورًَة  ثُــمَّ  )الــَفــاتِــَحــِة(  الــَحــْمــِد  ُســورََة  نَــْقــَرأُ 
اإلْخــالِص )الــتَّــْوِحــيــِد(.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــْرفَــُع يَــَديْــنَــا َونَــْجــَعــلُــُهــَمــا ُمــَقــابِــَل َوجــِهــنَــا َونَــْدُعــو.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

الــرّْكــَعــُة الــثَـّـانِــيَــُة
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نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر  َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

ــُد فَــنَــُقــوُل: )أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ  نَـــْجــِلــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، َونَــتَــَشــهَّ
َعــْبــُدُه َوَرُســولُــه،  ــداً  هللاُ َوْحــَدُه ل َشــرِيــَك َله، وأْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ

ــد(. ــٍد َوآِل ُمــَحــمَّ اللَّــُهــمَّ َصــلِّ َعــلَـى ُمــَحــمَّ

نَــُقــوُم ونَــْحــُن نَــُقــوُل: )بِــَحــْوِل هللِا َوقُــوَّتِــِه أقُــوُم َوأْقــُعــد(.

نَــُقــوُل َونَــْحــُن َواِقــُفــوَن: )ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ 
َوهللاُ أْكــبَــر، ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ َوهللاُ أْكــبَــر، 

ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ َوهللاُ أْكــبَــر(. 

الــرّْكــَعــُة الــثَـّـالِــثَــُة
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نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، ثُــمَّ نَــُقــوُم ونَــْحــُن نَــُقــوُل: )بِــَحــْوِل هللِا َوقُــوَّتِــِه 
أقُــوُم َوأْقــُعــد(.

نَــُقــوُل َونَــْحــُن َواِقــُفــوَن: )ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ 
ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ َوهللاُ  أْكــبَــر،  هللاُ َوهللاُ 

أْكــبَــر، ُســْبــَحــاَن هللِا والــُحــْمــُد هلِل ول إلَــَه إلَّ هللاُ َوهللاُ أْكــبَــر(. 

الــرّْكــَعــُة الــرَّابــَعـــُة
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ــُد فَــنَــُقــوُل: )أْشــَهــُد أْن ل إلَــَه إلَّ  نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر، َونَــتَــَشــهَّ
َعــْبــُدُه َوَرُســولُــه،  ــداً  هللاُ َوْحــَدُه ل َشــرِيــَك َله، وأْشــَهــُد أنَّ ُمــَحــمَّ

ــد(. ــٍد َوآِل ُمــَحــمَّ اللَّــُهــمَّ َصــلِّ َعــلَـى ُمــَحــمَّ

َورَْحــَمــُة  الــنَّــبِــيُّ  أيُـّـَهــا  َعــلَــْيــَك  )الــسَّــالُم  فَــنَــُقــوُل:  نُــَســلِّــُم  ثُــمَّ 
الــصَّــالِــِحــيــن،  هللِا  ِعــبَــاِد  َوَعــلَــى  َعــلَــْيــنَــا  الــسَّــالُم  َوبَــرََكــاتُــه،  هللِا 

الــسَّــالُم َعــلَــْيــُكــم َورَْحــَمــُة هللِا َوبَــرََكــاتُــه(.

نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر َونَــُقــوُل: )َأْســتَــْغــِفــُر هللَا  رَبِّــي َوأتُــوُب إلَــْيــِه، 
هللاُ أْكــبَــر(.

َوبِــَحــْمــِده(.  األْعــلَــى  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجـــــــُد، 
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: )ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.
َويُــَفــضَّــُل أْن نُــَكــرَِّر َذلِــَك ثَــالَث َمــرَّاٍت.
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تَــْعــِقــيــبَــاُت الـصَّــالِة

أْن  ُمــبَــاَشــرًة  الــتَّــْســِلــيــِم  ِمــن  النْــتِــَهــاِء  بَــْعــَد  لِـْلــُمــَصــلِّــي  يُــْســتَــَحــبُّ 
يُــَكــبِّـــَر  ثَــالَث َمــرَّاٍت، مــَع رَْفــِع اليَــَديْــِن إلَــى اأُلُذنَــْيــِن فــي ُكــلِّ َمــرٍَّة.

َمــولتِـــنَــا  بِــتَــْســبِــيــِح  يَــأتِــَي  أْن  َذلِــَك  بَــْعــَد  لِـْلــُمــَصــلِّــي  َويُــْســتَــَحــبُّ 
الــزَّهــَراِء - َعلَــيــَهــا الــسَّــالُم - َوطَـــرِيــَقــتُــُه َكــالــتَّـــالِـــي:

34
33هللاُ أكـــبَــرَمــرَّة

33الــَحــْمــُد هلِلَمــرَّة
ُســْبــَحــاَن هللِاَمــرَّة

ــٍد الــصَّــاِدِق - َعلَــيــِه الــسَّــالُم - أنَـّـُه  ُمــَحــمَّ بــِن  َعــن اإلَمــاِم َجــْعــَفــِر 
قَــاَل: )تَــْســبِــيــُح فَــاِطــَمــَة الــزَّْهــراِء - َعلَــيــَهــا الــسَّــالُم - ُكــلَّ يَــوٍم ِفــي 

ُدبُــِر ُكــلِّ َصــالٍة أَحــبُّ إلَــيَّ ِمــْن َصــالِة ألْــِف رَْكــَعــٍة ِفــي ُكــلِّ يَــوم(.
َويُــْســتَــَحــبُّ لِـْلــُمــَصــلِّــي بَــْعــَد َذلِــَك أْن يَــْدُعــَو هللَا - تَــَعــالَــى -.

)إنَّ  قَــاَل:  أنَـّـُه   - الــسَّــالُم  َعلَــيــِه   - الــصَّــاِدِق  َجــْعــَفــٍر  اإلَمــاِم  َعــن 
َحـــَوائِــَجــُكــم  فَــاْســـأَلُــوا  األْوقَـــاِت،  أَحــبِّ  ِفــي  الــصَّــلَــَواِت  فَــَرَض  هللَا 

َعــِقــيــَب فَــَرائِـــِضـــُكم(.
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ــُجــوِد ِمــْن أْحــَكــاِم الــسُّ

ــْبــَعــُة َعــلَــى األْرِض. ــُجــوِد أْن تَــُكــوَن الــَمــَســاِجــُد الــسَّ يَــِجــُب ِعــْنــَد الــسُّ
َوإبْــَهــاَمــا  َوالــرْكــبَــتَــان،  الــَكــفَّــْيــِن،  َوبَــاِطــُن  الـَجــْبــَهــُة،  َوِهــَي: 

الــَقــَدَمــْيــِن.

ــا يَــِلــي: ــُجــوِد َعــلَــى َواِحــَدٍة ِمــمَّ يَــِجــُب أْن نَــَضــَع َجــبــَهــتَــنَــا ِعــْنــَد الــسُّ

األرُض، ِمــثْــَل: الــتُّــَراِب - الــرَّْمــِل 
- الــَحَجــِر - الــَحــَصـــى، َوِمــْنــَهــا 

تُــْربَــُة الــصَّــالِة.

يُـــؤَكـــُل  ل  ــا  ِمــمَّ األرِض  نَـــبَـــاُت 
َســـــــَعــِف  ِمــثْــَل:  يُــْلــبَـــــُس،  َول 
)َجـــرِيــِد( الــنَّـــِخــيــِل - الــُعــْشــِب 

)الــنَّــِجــيِل( - الــَخــَشــِب.
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فَــاتِــر  الــِقــْرطَـــاُس، ِمــثْــَل: َوَرِق الــدَّ
َوالــُكــتُـــِب َوالــصُّـُحــِف.

بَـــْيــنَـــَمــا ل يَــِصــحُّ أْن نَــْســُجــَد َعــلَــى:

الــَمــَعــاِدِن
َهــِب َكــالــَحــِديــِد َوالــذَّ

الــنَّــبَــاتَــاِت الَـّـتِــي  نَـــأُكـــلُـــَهـــا 
َكالــَخـــسِّ والــِخــيَــاِر

الــُمــْشــتَــقَّــاِت الــبِــْتــرولِــيَّــِة
َكــالــبــالْســتِــيــك

الــُمْنــتَــَجــاِت الــُقــطْــنِــيَّـــِة 
َوالـــصُّـــوِفــيَّـــِة
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الــَجـــْهـــُر َواإلْخـــَفـــاُت

ِفــي  َواإلْخــَفــاُت  الــَجــْهــُر  بِــالــصَّــالِة:  الــُمــْرتَــِبطَــِة  األحَكــاِم  بَــْيــِن  ِمــْن 
ُســورَِة  ِمــثْــَل  اأُلْخــَرى  ــــورَِة  َوالسُّ )الــَفــاتِــَحــِة(  الــَحــْمــِد  ُســورَِة  ِقــَراَءِة 

اإلْخــالِص )الــتَّــْوِحــيــِد( ِفــي الــرَّْكــَعــتَــْيــِن األولَـــى َوالـــثَـّـانِـــيَـــِة.
َعــلَــى  ِمــْنــُه  الــَقــرِيــُب  يَــْســَمـــُعــُه  بِــَحـــْيـــُث  الــصَّـــْوِت  إظْــَهــاُر  الــَجــْهــُر: 

. األقَــلِّ
اإلْخـــَفـــاُت: َخـــْفــُض الــصَّـــْوِت بِــَحـــْيـــث ُيْســِمـــُع نَــْفــَســُه.

ُة َحــــالٍت، فَــِفــي َصـــالِة: َوُهـــنَـــاَك ِعـــدَّ

لــَفـــــْجـــــــِر ا
الــَمــْغــــِرِب
ِء لــِعــَشــــــا ا

الِقــَراَءُة َجـــْهـــرِيَـّــٌة

الــظُـّــْهــــــــــِر
الـــَعـــــْصـــــِر

الِقــَراَءُة إْخـــَفـــاتِــيَّـــٌة

َولَـــُد
الــ
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لــَفـــــْجـــــــِر ا
الــَمــْغــــِرِب
ِء لــِعــَشــــــا ا

الــتَّــْخــيِــيــُر بَـــْيـــَن 
الــَجـــْهـــِر َواإلْخـــَفـــاِت

الــظُـّــْهــــــــــِر
الـــَعـــــْصـــــِر

الِقــَراَءُة إْخـــَفـــاتِــيَّـــٌة

ِفــي الــِقــَراَءِة اإلْخـــَفـــاتِــيَّـــِة يُـــْمــِكــُن الــَجــْهــُر بِــالــبَـــْســـَمــلَــِة فَــَقــط.
الــثَـّـالَــثَــِة  الــرَّْكــَعــتَــْيــِن  ِفــي  بِــَهــا  نَـــأتِــي  الَـّـتِــي  األْربَـــَعــُة  الـــتَّــْســبِــيــَحــاُت 
َوالــرَّابِــَعــِة َحـــاَل الــِقــيَــاِم يَــِجــُب أْن تَــُكــوَن إخــَفـــاتِــيَّــًة يف ُكــلِّ الـــصَّــلَــَواِت.

بَــِقــيَّــُة األذَْكـــاِر ِفــي الــصَّــالِة يُـــْمــِكــُن 
أْن يَــأتِــــَي بِــَهــا الــَولَــُد َوالــبِــْنــُت َجـــْهـــراً 
ِذْكــِر  ِمـــــــثْــل  َوَذلِـــــــَك  إْخــــــــَفـــااتً،  أو 
َوالــتَّـــَشــّهــــــُـــِد  ـــــُجــــــوِد  َوالــسُّ الـــرُكــــــوِع 
الـــــــدُّعـــاُء،  وََكـــــَذلِـــــــَك  َوالـــتَّــْســــــِلــيــِم، 

َكــُدَعــاِء الــُقــنُــوِت.

الــبِــْنــُت
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ُمــنَــاِفــيَــاُت الـــصَّـــالِة

ِهـــَي ُكــلُّ َمــا يَــتَــَســبَّــُب ِفـــي ُخـــُروِج الــصَّــالِة َعــْن َهــْيــئَــتِــَهــا َوُشــُروِطــَهــا.
ِمـــْن أْمــثِــلَــِة ُمــنَــاِفــيَــاِت الــصَّــالِة:

الــِفــْعــُل الــَكــثِــيــُر الَـّـِذي يُــْخــــــرُِج الــصَّـــــــالَة َعــْن ُصــورتِـــَهــا، ِمــثْــَل 
الــَقــْفــِز َوالــتَّــْصــِفــيــِر. 

غَــْيــِر  ِمــْن  الــَكــالِم  ــُد  تَــَعــمُّ
َعـــاِء.  َوالــدُّ َوالذْكـــِر  الــُقــْرآِن 
لَــْو  َحــتَّــى  الــصَّــالُة  َوتَــْبــطُــُل 
َمــْعــنَــى،  لَــلــَكــالِم  يَــُكــْن  لَــْم 

أو َصــَدَر اْضــِطــَرارًا. 

األْكـــــــــــــــــُل 
ـــْرُب. َوالـــشُّ

اللــتِـــَفــاِت 
بِــالــــــــــرَّأِس.
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ــُد الــضَّــِحــِك الــُمــْشــتَــِمــِل َعــلَــى  تَــَعــمُّ
الــصَّــــْوِت، َحــتَّــى لَـــــْو َصــَدَر قَـــــــْهــــــرًا. 
ــُم فَــال يُــْبــِطــُل الــصَّــالَة. َوأمَّــا الــتَّــبَـــسُّ

نْــيَـــا، َحــتَّــى لَــْو َصــَدَر قَــْهــرًا. ــُد الــبُــَكــاِء أِلْمـــٍر ِمــْن ُأُمـــوِر الــدُّ تَــَعــمُّ

إْحــَدى  بِــَوْضــِع  الــتَّــْكــِفــيــُر، 
إَذا  األْخــَرى،  َعـــلَــى  الــيَــَديْــِن 
ِمــْن  ُجــْزٌء  أنَـّـُه  بـِــذلِــَك  قَــَصــَد 

أْفــَعـــاِل الــصَّــالِة.

بَــْعــَد  ــــيــَن(  )آمِّ قَـــْوِل  ــُد  تَــَعــمُّ
ُســــــورَِة  ِقـــــــَراَءِة  ِمــْن  النْــتِــَهــاِء 
إَذا  )الـَفــاتِـَحــــــــــِة(،  الــَحــْمـــــــــِد 
قَــَصـــــــــَد بـِــذلِــَك أنَـّـُه ُجــْزٌء ِمــْن 

أفُــَعـــاِل الــصَّــالِة.
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ــْهــِو َســـْجــَدتَـــا الــسَّ

قَـــد نُــْخــِطــُئ أحــيَــانــاً ِفــي الــصَّــالِة، َولَــِكــنَّ َهــَذا ل يَــْعــنِــي أنَـّـَهــا تُــْصــبِــُح 
بَــاِطــلــًة َحــْتــماً.

ــَح َهــذا الــَخــطَــَأ، َوَذلِــَك  َويُــْمــِكــُن ِفــي بَــْعــِض األْحــيَــاِن أْن نُــَصــحِّ
ــْهــِو. ِوِمــْن أَهــمِّ الــَحــالِت الَـّـتِــي يُــْمــِكــُن  ِبإلتْــيَــاِن بِــَســْجــَدتَــي الــسَّ

تَــْصِحــيــُحــَهــا بِــَهــِذِه الــطَـّـرِيــَقــِة:

نَــأِت  لَــْم  لَــْو  تَــْبــطُــَل، َكــَمــا  أْن  األْحــيَــاِن  بَــْعــِض  ِفــي  فَــيُــْمــِكــُن 
بِــالرُكــوِع َســْهــوًا.

َعــاِء. الــتَّــَكــلُّــُم بِــَكــالٍم لَــيــَس ِمــن الــُقــرآِن َول الــذْكـــِر َول الــدُّ
الــتَّــْســِلــيــُم ِفـــي غَــْيــِر َمــَحــلِّ الــسَّــالِم، َكــَمــا لَــو َســلَّــْمــُت ِفــي 

الــرْكــَعــِة الــثَـّـانِــيَــِة ِمــْن َصــالِة الــظُـّـْهــِر َمــثَــاًل.
ــِد. نِـــْســيــاُن الــتَّــَشــهُّ

نِــْســيَــاُن َســْجــَدٍة فـِــي الــرْكــَعــِة.
ــْهــِو لِــُكــلِّ زِيَــاَدٍة َونَــِقــيــَصــٍة. األْفـــَضــُل أْن نَــأتِــَي بِــَســْجــَدتَــي الــسَّ
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ــْهــِو: َكــْيــِفــيَّــُة َســْجــَدتَــيِّ الــسَّ
الــصَّــالِة  ِمــن  النْــتِــَهــاِء  بَــْعــَد 
ُمــبَــاَشــرًة، نَــْســُجــُد َونَــُقــوُل ِفــي 
َوبـِـاهلِل،  هللِا  )بِــْســِم  ــُجــوِد:  الــسَّ
الــنَّــبِــيُّ  أيُـّـَهــا  َعــلَــْيــَك  الــسَّــالُم 

َورَْحــَمــُة هللِا َوبَــرََكــاتُــه(.

ثُــمَّ نَــْجــِلــُس.

ــُجــوِد َمــّرًة أْخــَرى  ثُــمَّ نَــُعــوُد للــسُّ
َونَــُقــوُل ِفــيــِه: )بِــْســِم هللِا َوبــِـاهلِل، 
الــنَّــبِــيُّ  أيُـّـَهــا  َعــلَــْيــَك  الــسَّــالُم 

َورَْحــَمــُة هللِا َوبَــرََكــاتُــه(.

ثُـــــمَّ نَــْجــِلـــــــُس، َونَــأتِــــــــــي 
ــِد َوالــتَّــْســِلــيــِم. بِــالــتَّــَشــهُّ
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ِمــْن آَداِب الـصَّــالِة

ِللــصَّــالِة آَداٌب َكــثِــيــَرٌة، ُكــلَّــَمــا زَاَد اْهــتِــَمــاُمـــنَــا بِــَهــا، ُكــلَّــَمــا ارتَــَفــَعــْت 
ِقــيــَمــتُــَهــا ِعــْنــَد هللِا - تَــَعــالَــى -. َوِمــْن َهــِذِه اآلَداِب:

اْرتِــَداُء الثَـّـيَــاِب الــنَّــِظــيــَفــِة َوالــُمــنَـــاِســـبَـــِة.
الـــتَــطَـــيُّــُب.

الــُخـــُشـــوُع والــتَّــرِكـــيــُز ِفــي الــصَّـــالِة.
َعــَدُم اللــتِــَفــاِت بِــالــَعــْيــِن.

تَــَجــنُّــُب الــصَّـــالِة َوِفــي الــُمــَقــابِــِل بَــاٌب َمــفــُتوٌح أْو ِمــــْرآٌة.
رَْفـــُع الــيَــَديْــِن َحـــاَل الــتَّــــْكــبِــيــراِت.

َوْضـــُع الــَكــفَّــْيــِن َعــلَــى الــَفــِخــَذيْـــِن ِقــبَـاَل الــرْكـبَــتَـــْيــن َحـــاَل الــِقــيَـــاِم.
ــُجــوِد َحـــاَل الــِقــيَـــاِم. الــنَّــظَــُر إلَـــى َمــْوِضــِع الــسُّ

قَــْبــَل  اْخــَفـــاتــاً  الـــرَِّجــيــِم(  ـــْيـــطَــاِن  الــشَّ ِمـــْن  بِــاهلِل  )أُعـــوُذ  قَـــْوُل: 
ِقــَراءِة الــَحــْمــِد َوالــسُّــورَِة.
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َردُّ الـــرْكــبَــتَــْيــِن إلَــى الـــَخـــْلـــِف َحــاَل الــرُكـــوِع.
ــُجــوِد. الــصَّــالُة َعــلَــى الــنَّــبِــيِّ َوآلِــِه ِفــي الــرُكــوِع َوالــسُّ

نْـيـَـا َواآلِخــَرِة. ــْجــَدِة األِخــيــَرِة لِـَحــاَجــاِت الــدُّ َعـــاُء ِفــي الـسَّ الــدُّ

تَــْفــرِيــِج  َمــَع  الــرْكـــبَـــتَـــْيــِن،  َعــلَــى  الــرُكــوِع  ِفــي  الــَكـــفَّـــْيـــِن  َوْضـــُع 
األَصــابِــِع، َوَمــدِّ الــُعــنُــِق ُمــَوازِيــاً ِللــظَـّـْهــر.

ِشُعوَن ﴾ ُمۡؤِمُنوَن  ٱلَِّذيَن ُهۡم يف َصاَلِتِۡم خَٰ
ۡ
1﴿َقۡد َأفـَۡلَح ٱل

 ُسورَُة املُۡؤِمُنوَن

2

َعن الــنَّــبِــيِّ األْكــَرِم - َصلَّى هللاُ َعَليِه َوآِلِه - أَنَُّه قَاَل: 
)إنَّ الــَعــْبــَد لَــيُــَصــلِّـــي الــصَّــالَة، ل يُـْكــتَــُب لَــُه ُســُدُســَهــا َوَل 
ُعــْشــُرَهــا، َوإنَـّـَمــا يُــْكــتَــُب ِللــَعــْبــِد ِمــْن َصــالتِــِه َمــا َعــَقــَل ِمــْنــَهــا(.

َعن أمــيــِر الــُمــؤِمــنــيــَن َعــِلــيٍّ - َعَليِه السَّالُم - أنَـّـُه قَــاَل: 
)َل يَــُقــوَمـنَّ أَحــدُكــم ِفــي الــصَّـــالِة ُمــتَــَكاِســالً َوَل نَـــاِعــســـاً،
َوَل يُـــَفـــكِّــَرنَّ ِفــي نَــْفــِســِه، فَــإنَـّـُه بَــْيــَن يَـــَدي رَبِّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ(.
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َصــالُة الــَجــَمـــاَعـــِة

َحـــثَّ اإِلْســالُم َعــلَــى ِإقَـــاَمــِة الــصَّــالِة َجــَمــاَعــًة، َوَمــَدَح َمـــْن يُــَصــلِّــيــَهــا، 
َوَذمَّ َمــْن يَــْتــرُُكــَهــا إْهــَمــاًل، َكــَمــا َوأنَّ لِــَصــالِة الــَجـــَمــاَعــِة أْجـــراً َكــبِــيــراً 

َوفَـــائِــَدًة َكــثِــيــَرًة.
تُــْســتَــَحــبُّ الــَجــَمــاَعــُة ِفــي الــَفــَرائِــِض، َكـالــصَّــالِة الــيَــوِمــيَّــِة، َول تَـــُجــوُز 
ِعــْنــَد  الْســتِــْســَقــاِء -  َصــالِة  ِفــي  ِإلَّ  الــُمــْســتَــَحــبَّــِة  الــصَّــلَــَواِت  ِفــي 

الــَجــْدِب طَــلَــباً لِــنُــُزوِل الــغَــْيــِث )الــَمــطَــِر( - َوَصــالِة الـــِعـــيــِد.
يُــْمــِكــُن أْن تُــَقــاَم َصــالُة الــَجــَمــاَعــِة ِبُوُجــوِد َشــْخــَصــْيــِن فَــَقــْط، فَــيَــُكــوُن 

أَحــُدُهــَمــا اإِلَمـــاَم، َويَــُكــوُن اآلَخــُر الــَمــأُمـــوَم.
َعــن  َوالــسُّــورَِة  الــَحــْمــِد  ِقــَراَءُة  تَــْســُقــُط  الــَجــَمــاَعـــِة،  َصـــالِة  ِفــي 

الــَمــأُمــوِمــيــَن، َوأمَّــا بَــِقــيَّــُة اأَلْجـــَزاِء َواألقْـــَواِل فَــيَــأتُــون بِــَهــا َكــاِمــلَــًة.
ِإَمــاَم الــَجــَمــاَعــِة ِفــي أْفــَعـــاِل  يُــتَــابِــُعــوا  يَــِجــُب َعــَلى الــَمــأُمـــوِمــيــَن أْن 
الــصَّـــالِة، فَــال يَــِصــحُّ لَــُهــم أْن يَـــْســبِــُقــوا اإِلَمـــاَم ِفــي الرُكـــوِع، أو الــِقــيَــاِم 
ــُجــوِد، أو الــُجــلُــوِس، َوغَــْيــِر َذلِــَك.  ِمــن الــرُكـــوِع، أو الــنُّــزوِل إلَــى الـــسُّ

ـــراً َكـــبِــيــرًا. ـــُروا َعــْنــُه تَــأخُّ َكــَمــا َل يَــِصــحُّ لَــُهــم أْن يَــتَــأخَّ
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َعن الــنَّــبِــيِّ األْكــَرِم - َصلَّى هللاُ َعَليِه َوآِلِه - أَنَُّه قَاَل: 
بِــَخــْمــٍس  الــَفــْرِد  َصـــالِة  ِمـــْن  أْفــَضــُل  الــَجــَمــاَعــِة  )َصــالُة 

َوِعــْشــرِيــَن َدرَجـــًة(.

َعن الــنَّــبِــيِّ األْكــَرِم - َصلَّى هللاُ َعَليِه َوآِلِه - أَنَُّه قَاَل: 
)إنَّ هللَا يَــْســتَــْحــِي ِمـــْن َعـــْبـــِدِه إَذا َصـــلَّـــى ِفـــي َجــَمــاَعـــٍة ثُـــمَّ 

يَــْســأَلُـــُه َحــاَجــتَــُه أْن يَــْنــَصـــِرَف َحـــتَّــى يَـــْقـــِضــيَــــَهـــا(.
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آَداُب الــَمــَســاِجــِد

ـــِذي نَـــْجــتَـــِمــُع ِفـــيـــِه أِلَداِء الــصَّــالِة  الــَمــْســِجــُد ُهــَو بَـــْيـــُت الــِعـــبَــاَدِة الَـّ
َعـــاِء َوالْســتِـــَمـــاِع ِإلَــى  َجــَمــاَعـــًة َوُمـــْنــَفــِرِديــَن، َولِـــتِــالَوِة الــُقـــْرآِن َوالــدُّ
الــُخــطَــِب َوالــَمــَواِعــِظ َوالــدُّروِس، َواللـــتِــَقـــاِء بِــإْخــَوانِــَنا الــُمــؤِمــنِــيــَن. 

الصَّـــالُة ِفــي الـــَمــْســِجــِد أْفـــَضــُل ِمــن الــصَّـــالِة ِفـــي الــبَــْيــِت، َوأْعــظَــُم 
ثَــَوابـــاً ِعــْنــَد هللِا.

الْســـتِـــْمـــَراُر ِفــي ُدُخـــوِل الــَمــَســاِجــِد َوالــصَّــالُة ِفــيــَهــا يَــْمــألُ الــَقــْلــَب 
بِــاإِليــَمــاِن َوُحــبِّ هللِا. 

الــَمــْســِجــُد الــَمــْهــُجــوُر، الَـّـِذي ل يُــَصــلَّــى ِفــيــِه، يَــْشــتَــِكــي يَــْوَم الــِقــيــاَمــِة 
ِإلَـــى هللِا ِمــن الــنَّـــاِس الَـّـِذيــَن َهــَجــُروُه، َويُــَحــاِســبُــُهــم هللاُ َعــَلى َذلِــَك.

يَــْنــبَــِغــي أْن يَــُكــوَن الــَمــْســِجــُد َمــِحــالًّ لْجــتِــَمــاِع الــُمــؤِمــنِــيــَن لِـلــِعــبَــاَدِة 
َوالــتَّــَعــلُّــِم، َوالــتَّــَذاُكـــِر ِفــي أُمـــوِر الــُمــْســِلــِمــيــَن، َوالْهــتِــَمــاِم بِـــُفــَقــَرائِــِهــم 

َوُمــَســاَعــَدِة الــُمــْحــتَــاِجــيــَن َوَحـــلِّ َمــَشـــاِكــِلــِهــم.
ائــُم َعــلَــى الـَمــَســاِجــِد ِمن َعــالَمــاِت الــُمــْجــتَــَمــِع الـُمــؤِمــِن. الــتَّـــَردُُّد الــدَّ
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ــئــاً. يُــْســتَــَحــبُّ لـِــَمــْن يَــْدُخــُل الــَمــْســِجــَد أْن يَــُكــوَن ُمــتَــَوضِّ

يُــْســتَــَحــبُّ لَــُه أيْــضــاً أْن يُــَصــلِّــَي لِــتَــِحــيَّــِة الــَمــْســِجــِد رَْكــَعــتَــيــِن، 
َكــَصــالِة الــَفــْجـــِر، قُــْربَـــًة ِإلَـــى هللِا - تَــَعــالَــى -.

ثِــيَــاِب  َوتَــَجــنُّــِب  الــنَّــِظــيــَفــِة واألنِــيــَقــِة،  الــثِّــيَــاِب  ارتِــَداُء  يَــْنــبَــِغــي 
ئِــَقــِة. ــَراويــَل الــَقــِصــيــَرِة َوالــَمالبِــَس غَــْيــِر الالَّ الــنَّـــْوِم َوالــسَّ

ــْرُب َوالــنَّــوُم ِفــي َحــَرِم الــصَّــالِة فـِـي الـَمـْســِجـِد. يُــْكــَرُه األْكــُل َوالــشُّ

َواألْخــبَــاِر  َكــالــتِّــَجــارَِة  نْــيَــِويَـّـِة،  الــدُّ األُمــوِر  ِفــي  الــَكــالُم  يُــْكــَرُه 
الــّرِيــاِضــيَّــِة َوالــَفــنِّــــيَّــِة وأْمــثَــاِل َذلِــَك.

ل يَــُجــوُز تَـــْنــِجــيــُس الــَمــْســِجــِد، َوتَــِجــُب الــُمــبَــاَدرَُة ِإلَــى تَــطْــِهــيــرِِه 
ـــَس. إَذا تَــنَــجَّ

يَــْنــبَــِغــي الْــتِــَزاُم الــُهــُدوِء اْحـــتِــَراماً لِـــبَــْيــِت هللِا - تَــَعــالَــى - َولِــَعــَدِم 
ِإْزَعـــاِج الــُمــَصــلِّـــيــَن بِــالَكــالِم بِـالــصَّــْوِت الــُمــْرتَــِفــِع أْو بِــاللَّــِعــِب.

ُهــنَــاَك َمــْجــُمــوَعــٌة ِمــن اآلَداِب الــَخــاصَّــِة بلــَمــْســِجــِد َوالَـّـتِــي يَــْنــبَــِغــي 
لَــنَــا أْن نُــَحــاِفــَظ َعــلَــيـْـَهــا َونُـــَراِعــيَــَهــا، َوِهـــَي:
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﴿ َي َبِن آَدَم ُخُذوا ِزينـََتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا 
اْلُمْسِرِفَي  ﴾ ِإنَُّه َل يُِبُّ  ُتْسِرُفوا ۚ  31َوَل 

ُسورَُة اأَلۡعَراِف

قَــاَل:  أنَـّـُه   - السَّالُم  َعَليِه   - َعــِلــيٍّ  الــُمــؤِمــنــيــَن  أمــيــِر  َعن 
ِإْحـــَدى الــثَـّـَمــاِن: أخــــاً  الــَمــْســِجــِد أَصــاَب  ِإلَــى  )َمــْن اْخــتَـــلَــَف 
ُمــْســتَــفـــاداً ِفــي هللِا، أْو ِعــْلــمــاً ُمــْســتَــطْــَرفـــاً، أْو آيَـــًة ُمــْحــَكــَمــًة، أْو 
يَــْســَمــُع َكــِلــَمــًة تَــُدلُّ َعــلَــى ُهــدًى، أْو رَْحــَمــًة ُمــْنــتَــظَــرًة، أْو َكــِلــَمــًة 

تَــُردُُّه َعــْن َرَدى، أْو يَــْتــُرُك َذنْـــبـــاً َخــْشــيَــًة أْو َحـــيَــــاًء(.
] اْخــتَـــلَــَف ِإلَــى الــَمــْســِجــِد: تَــردََّد َعــلَــْيــِه [
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َصـــالُة الــُجــُمــَعــِة

تَــأتِــي َصـــالُة الــُجــُمــَعــِة َمــَحــلَّ َصـــالِة الــظُـّـْهــِر ِفــي يَـــْوِم الــُجــُمــَعــِة.
َوِهـــَي رَْكــَعــتَــاِن، َكــَصــالِة الــَفــْجــِر، نَـــأتِــي بِــِهــَمــا َجــَمـــاَعـــًة، َوتَــْســبِــُقــُهــَمــا 
ُخـــطْــبَــتَــاِن، يَــأتِـــي بِــِهـــَمــا إَمــاُم الــُجــُمــَعــِة بَــْعــَد ُدُخــوِل َوقْــِت الــظُـّـْهــِر.
فَــاتَــْتــنَــا  َولَــْو  إلَــْيــِهــَمــا،  َواإلْصــغَــاُء  الــُخــطْــبَــتَــْيــِن  ُحــُضــوُر  يَـــِجــُب 

ـــْت ِمــنَّـــا.   الــُخــطْــبَــتَــاِن َولَــِكــْن أْدرَْكــنَــا الــصَّــالَة، َصـــحَّ
أَحـــِدِهـــَمــا  بِــُقـــنُــوتَـــْيـــِن،  نـَـأتِــَي  أْن  الــُجــُمــَعــِة  َصــالِة  ِفــي  يُــْســتَــَحــبُّ 

قَـــْبــَل الـــرُكـــوِع األوَِّل، َوالـــثَـّـــانِــــي بَـــْعـــَد الـــرُكـــوِع الــثَـّــانِـــي.

ُُمَعِة 
ۡ
ٱل يـَۡوِم  ِمن  ِللصََّلٰوِة  نُوِدَي  ِإَذا  َءاَمنـُٓوْا  ٱلَِّذيَن  يَـَٰٓأيُـَّها   ﴿

ِإن ُكنُتۡم  لَُّكۡم  َخۡيــٌر  ِلُكۡم  ذَٰ بـَۡيَعۚ 
ۡ
ٱل َوَذُروْا  ٱللَِّ  ِذۡكِر  ِإَلٰ  َفٱۡسَعۡوْا 

تـَُغوْا  ـۡ تـَۡعَلُموَن  فَِإَذا ُقِضَيِت ٱلصََّلٰوُة َفٱنَتِشُروْا يف ٱأۡلَۡرِض َوٱب
تـُۡفِلُحوَن  ﴾ لََّعلَُّكۡم  ُكُروْا ٱللََّ َكِثريًا 

ۡ
َوٱذ ٱللَِّ  َفۡضِل  ِمن 

9

 ُسورَُة الُُمَعِة
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قَــاَل:  أنَـّـُه   - السَّالُم  َعَليِه   - الــبَــاِقــِر  ــٍد  ُمــَحــمَّ اإلَمــاِم  َعن 
فَــرِيــَضـــٌة  إلَــْيــَهــا  َوالْجـــتِـــَمـــاُع  فَـــرِيــَضـــٌة،  الــُجــُمــَعــِة  )َصــالُة 
َمــَع اإلَمـــاِم، فَـــِإْن تَـــَرَك رَُجـــٌل ِمـــْن غَــْيـــِر ِعـــلَّـــٍة ثَــالَث ُجــَمــٍع، 
َمــْن  فَـــَرائِــَض  ثَــالَث  يَـــدَُع  َوَل  فَــَرائِـــَض،  ثَـــالَث  تَـــَرَك  فَــَقــْد 

غَــْيــِر ِعــلَّــٍة إلَّ ُمـــنَــاِفـــٌق(.

يَــُقــوُل:  أنَـّـُه َكــان   - السَّالُم  َعَليِه   - َعــِلــيٍّ  اإلَمــاِم  َعن 
)أَلْن َأدََع ُشــُهـــوَد ُحــُضـــوِر األْضــَحـــى َعــْشــَر َمــرَّاٍت أَحــبُّ إلَــيَّ ِمـــْن 

أْن َأدََع ُشـــُهـــوَد ُحـــُضـــوِر الــُجــُمــَعــِة َمــّرًة َواِحــَدًة ِمــْن غَــْيــِر ِعــلَّــٍة(.

قَــاَل:  أنَـّـُه   - السَّالُم  َعَليِه   - الـَكــاِظــِم  ُمــوَســى  اإلَمــاِم  َعن 
قَــْد  يَـــُكـــوَن  أْن  إلَّ  يَــْخــطُــُب،  َواإلَمـــاُم  الــصَّــالُة  تَــْصــلُــُح  )ل 
َصــلَّــى رَْكــَعــًة فَــيُــِضــيــَف إلَــْيــَهــا ُأْخــَرى، َوَل يُــَصــلِّــي َحــتَّــى يَــْفــرََغ 

اإلَمــاُم ِمــْن ُخـــطْـــبَــتِــِه(.
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َصـــالُة الــِعــيــَديْـــِن

َصـــالُة الــعــيــِد تَــْخــتـَـصُّ بـــِعــيــِد الــِفــطْــِر، ِفــي الــيَــْوِم األوَِّل ِمــْن َشـــْهــِر 
ــِة. َشــوَّاٍل، وِعـــيِد األْضـــَحــى، ِفـــي الــيَــْوِم الــَعــاِشــِر ِمــْن َشـــْهــِر ِذي الــِحــجَّ

ــْمــِس، َجـــَمــاعــًة أْو  يُــْمــِكــُن أْن نَــأتِـــَي بِــَصــالِة الــِعــيــِد بَــْعــَد طُــلُــوِع الــشَّ
فُـــَراَدى، َولَــِكــنَّ الــَجــَمــاَعــَة أْفــَضــُل ِمــــن الــُفــَراَدى بِــَكــثــِيــٍر.

لَــْيــَس ِفــي َصــالِة الــِعــيــِد أَذاٌن َوَل إقَـــاَمــٌة، بَـــْل يُــْســتَــَحــبُّ أْن يَـــُقـــوَل 
ُن لَـــَهـــا: الـــصَّـــالة، الـــصَّـــالة، الـــصَّـــالة. الـــُمــَؤذِّ

َوِهـــَي رَْكــَعــتَــاِن، َكــَصــالِة الــَفــْجــِر، َولَــِكــــْن يُــَضـــاُف إلَــْيــَهــا قَــْبــَل الرُكـــوِع 
ُة قُــنُــوتَــاٍت كــالــتَّــالــي:  ِعــدَّ

قُــنُــوٍت  َوقَــْبــَل ُكــلِّ  قُــنُــوتَــاٍت،  َخــْمــُس  األولَـــى:  الــرْكــــَعــِة  ِفـــي 
تَــْكــبِــيــَرٌة، ثُـــمَّ بَــْعــَد النْــتِــَهــاِء ِمــْنــَهــا ُكــلِّــَهــا نَــرَْكــُع.

قُــنُــوٍت  َوقَــْبــَل ُكــلِّ  قُــنُــوتَــاٍت،  أْربَــُع  الــثَـّـانِــيَــِة:  الــرْكــــَعــِة  ِفـــي 
تَــْكــبِــيــَرٌة، ثُـــمَّ بَــْعــَد النْــتِــَهــاِء ِمــْنــَهــا ُكــلِّــَهــا نَــرَْكــُع.

إَذا أُِقــيــَمــْت َجــَمــاَعًة، يَــْخـطُــُب اإلَمــاُم ُخــطْــبَــتَــْيــِن بَــْعــَد الــصَّــالِة.
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َصــــــالُة اآليَـــــاِت

َعــلَــى  الــَكــْونِــيَّــُة  َوالدَّلئِـــُل  الـَعــالَمـــاُت  َوِهــَي  آيَـــٍة،  َجــُمــُع  اآليَـــــاُت 
َعــظَــَمــِة هللِا الــَخــالِــِق َوقُــْدرتِــِه َوِحــْكــَمـــتِـــِه - ُســْبــَحــانَــُه َوتَــَعــالَــى -.

ــْمــُس َوالــَقــَمــُر َوالــنُّــُجــوُم َوالــِجــبَـــاُل َوالــبِــَحــاُر  اللَّــْيــُل َوالــنَّــَهـــاُر َوالــشَّ
وُكــلُّ الــَمــْخــلُــوقَــاِت آيَــاٌت َوَعــالَمــاٌت َعــلَــى ُوُجــوِد هللِا َوَعــظَــَمــتِــِه.

ـــــْمــــــِس َوُخــــُســـــــوُف الــَقــَمــــــــــِر َوالــــــزَّلِزُل َوالــبَـــــــــَراِكــيــُن  وُكــُســـــوُف الــشَّ
ــِديــَدُة َوالــصَّــَواِعــُق َواألَعــاِصــيـــُر ِمــن اآليَـــاِت الــتِــي  َوالــَعــَواِصــُف الــشَّ

قَــْد تَــَقــُع ِفــي بَــْعــِض األْحــيَــاِن وِفــي بَــْعــِض الــبِــالِد.

ــْمــِس، أْو  يَـــِجــُب أْن نُــَصــلِّــَي َصــالَة اآليَـــاِت ِعــْنــَد ُوقُــوِع ُكــُســوٍف ِللــشَّ
ُخــُســوٍف ِللــَقــَمــر، أو زِلْــَزاٍل، فــي الــبَــلَــِد الَـّـِذي نَــتَــَواَجــُد ِفـــيــِه.

َكــَذلِـَك نُــَصــلِّــَي َصــالَة اآليَـــاِت ِعــْنــَد ُوقُــوِع َحــَدٍث طَــبــيــعــيٍّ ُمــِخــيــٍف 
ـــْوَداِء،  الـسَّ َوالــّرِيـــِح  الــبُــرَكــاِن،  ِمــثْــَل  ـــَمــاِء،  الــسَّ ِفـــي  أْو  األْرِض  فـِــي 

َوالــصَّـــاِعــَقــِة َواإلْعـــَصـــاِر، إَذا َكـــاَن َســـبَـــبــاً لِـَخـــْوِف َعـــامَّــِة الــنَّــاِس.



الصالة

63

رُُكـــوَعــاٍت  َخــْمــَســُة  رَْكــَعــٍة  َوِفــي ُكــلِّ  رَْكـــَعــتَــْيــِن،  ِمــْن  اآليَـــاِت  َصــالُة 
َوَســْجــَدتَــاِن، َونــأتِــي بِــِهــَمــا َكـــالــتَّــالِــي:

نِــيَّــُة الــصَّــالِة، َأْي أْن نَــْعــِرَف أنَـّـنَــا َســنُــِقــيــُم َصــالَة اآليَــاِت، َوأنَـّـنَــا 
نَــأتِــي بِــَهــا تَــَقــرُّبــاً ِإلَــى هللِا - تَــَعــالَــى -. َويُــَفــضَّــُل أْن نَــُقــوَل:

)ُأَصـلِّــي َصــالَة اآليَـــاِت رَْكــَعــتَــْيــِن لِـُوُجــوبِــَهــا قُــْربـَــًة إلَــى هللِا تَــَعــالَــى(.
تَــْكــبِــيــَرُة اإلْحــَراِم.

يَــَديْــنَــا  نَــْرفَــَع  أْن  يُــَفــضَّــُل 
إلَــى اأُلُذنَـــــــْيــِن، َونَــُقـــــوُل: 

)هللاُ أْكــبَــر(.

نَــْقـــــــَرأُ ُســـــــورََة الــَحـــــــْمــِد،  
ثُــمَّ ُســــــــــورًَة ُأْخـــــــَرى.

الــرَّْكــَعــُة األولَــى

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
الـــَعــِظــيــِم  رَبِّــَي  )ُســبــَحــاَن 

َوبِــَحــْمــِده(.

1ِ
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نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.

نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.
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نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.

نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.
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هللاُ  )َســِمــَع  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــِقــُف، 
لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 

)ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجــُد، 
رَبِّــَي األْعــلَــى َوبِــَحــْمــِده(.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر  
َونَـْســتَــْغــِفــُر هللَا ثُـــمَّ نُــَكــبِّــر.

)ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجــُد، 
رَبِّــَي األْعــلَــى َوبِــَحــْمــِده(.

نَـــْجــِلـــُس َونُــَكــبِّــُر ثُــمَّ 
نَــُقــوُم ِللرْكـــَعـــِة الــثَـّــانِــيَــِة.
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الــرَّْكــَعــُة الــثَـّـانِــيَــُة

نَــْقـــــــرأُ ُســـــــورََة الــَحـــــــْمــِد،  
ثُــمَّ ُســــــــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.

نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.
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نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبــَحــاَن رَبِّــَي الـــَعــِظــيــِم َوبِــَحــْمــِده(.

3

نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُسـبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.
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نَــِقـــُف َونُــَكــبِّــُر ثُـــمَّ نَــْقـــــرأُ ُســـورََة 
الــَحـــْمــِد، ثُــمَّ ُســــورًَة ُأْخـــــــَرى.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــأتِــي 
بِــالــُقــنُــوِت.

نُــَكــبِّــُر، ثُـــمَّ نَــرَْكــُع َونَــُقــوُل: 
)ُســبـَحـاَن رَبِّــَي الــَعــِظــيــِم َوبِـَحـْمِده(.

نَــِقــُف، ثُـــمَّ نَــُقــوُل: )َســِمــَع هللاُ 
لِــَمــْن َحــِمــَده، هللاُ أْكــبَــر(. 
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)ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجــُد، 
رَبِّــَي األْعــلَــى َوبِــَحــْمــِده(.

نَـــْجــِلـــُس ثُـــمَّ نُــَكــبِّــُر  
َونَـْســتَــْغــِفــُر هللَا ثُـــمَّ نُــَكــبِّــر.

)ُســبــَحــاَن  نَــُقــوُل:  ثُـــمَّ  نَــْســُجــُد، 
رَبِّــَي األْعــلَــى َوبِــَحــْمــِده(.

نَـــْجــِلـــُس َونُــَكــبِّــُر، ثُــمَّ 
ــُد، ثُــمَّ نُــَســلِّــُم. نَــتَــَشــهَّ

بِـــَدايَـــِة  ِحـــيـــِن  ِمــن  َوالــُخــُســـوِف  الــُكــُســوِف  َصـــالتَــــي  َوقْـــُت  يَـــْمــتَــدُّ 
الــَحـــَدِث إلَـــى انْــتِـــَهـــائِـــِه.

أمَّـــا َســــائِـــُر اآليَـــاِت فَــــلَـــْيـــَس لِــَصـــالتِــَهـــا َوقْـــٌت، إْذ يَــِجـــُب أْن نُـــبَـــاِدَر 
إلَـــْيــَهــا ِعـــْنــَد ُحـــُدوثِــــَهـــا.






