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 الوضوء 
 طهارة واجبة من احلدث األصغر، كالبول والغائط والريح والنوم العميق           - :الوضوء

 . وأكل حلم اإلبل
  -: مما ورد يف فضله

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، مث         {:  أنه قال   عن النيب،    عن عمر   

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، اللهم                 : يقول
اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين، إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من               

 . )١( } أيها شاء

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه       {:  قال  أن النيب،    وعن عثمان   

 . رواه مسلم. )٢( } من جسده حىت خترج من حتت أظفاره

إسباغ الوضوء على املكاره،     {:  قال  أن النيب،    وعن علي بن أيب طالب      

 . )٣( } وإعمال اإلقدام إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة يغسل اخلطايا غسال

  :كيفية الوضوء
 مل ينطق بالنية يف وضوئه       أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية؛ ألن النيب،           - ١

 . ال شيء من عباداته، وألن اهللا يعلم ما يف القلب فال حاجة أن خيرب عما فيهوال صالته و
 .  " بسم اهللا: "  مث يسمي فيقول- ٢
 .  مث يغسل كفيه ثالث مرات- ٣

                                                 
(، ابن ماجه الطهارة وسننها      ) ١٤٨(، النسائي الطهارة    ) ٥٥(، الترمذي الطهارة    ) ٢٣٤(مسلم الطهارة   ) ١(

٤٧٠ .( 
 ). ٢٤٥ (مسلم الطهارة) ٢(
، مالك النداء   ) ٢/٣٠٣(، أمحد   ) ١٤٣(، النسائي الطهارة    ) ٥١(، الترمذي الطهارة    ) ٢٥١(مسلم الطهارة   ) ٣(

 ). ٣٨٦(للصالة 
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 ٤

 .  مث يتمضمض ويستنشق باملاء ثالث مرات- ٤
 مث يغسل وجهه ثالث مرات من األذن إىل األذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس               - ٥
 . فل اللحية طوالإىل أس
 مث يغسل يديه ثالث مرات من رؤوس األصابع إىل املرفقني، يبدأ باليمىن مث                - ٦
 . اليسرى
 مث ميسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه مث ميرها من مقدم رأسه إىل مؤخره مث يعود                 - ٧

 . إىل مقدمه
 . ظاهرمها مث ميسح أذنيه مرة واحدة، يدخل سبابتيه يف صماخهما وميسح بإهباميه - ٨
 مث يغسل رجليه ثالث مرات من رءوس األصابع إىل الكعبني، يبدأ باليمىن مث               - ٩
 . اليسرى
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 ٥

 الغسل 
 .  طهارة واجبة من احلدث األكرب كاجلنابة واحليض:الغسل

  :كيفية الغسل
 .  أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية- ١
 ". بسم اهللا: "  مث يسمي فيقول- ٢
 . ضوءا كامال مث يتوضأ و- ٣
 .  مث حيثو املاء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثالث مرات- ٤
 .  مث يغسل سائر بدنه- ٥
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 ٦

 التيمم 
 طهارة واجبة بالتراب بدال عن الوضوء والغسل ملن مل جيد املاء أو تضرر                :التيمم
 . باستعماله

رض أو ما    أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل، مث يضرب األ             :كيفية التيمم 
 . يتصل هبا من اجلدران وميسح وجهه وكفيه
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 ٧

 املسح على اخلفني 
ما يلبس  : واملقصود باجلوارب . املقصود باخلفاف ما يلبس على الرجل من جلد وحنوه        

 . عليها من قطن وحنوه، وهو ما يعرف بالشراب
  :حكم املسح على اخلفاف واجلوارب ودليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة

 فمن كان البسا هلما     سح عليهما هو السنة اليت جاءت عن رسول اهللا،            امل -
 . فاملسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل

: ضأ، قال املغرية   تو أن النيب،    { حديث املغرية بن شعبة      ودليل ذلك   

 .  فمسح عليهما)١( } دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني: " فأهويت ألنزع خفيه فقال

 . ثابتة يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا، ومشروعية املسح على اخلفني 

$  {: أما كتاب اهللا ففي قوله تعاىل      pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù 

öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ âãÎ/ öΝà6n= ã_ ö‘ r&uρ ’ n< Î) È ÷t6 ÷è s3ø9$# 4 { )فإن قوله   )٢ 

=öΝà6n  {تعاىل   ã_ ö‘ r&uρ { )فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول اهللا،           )٣  

 . وجوهكم فتكون الرجالن مغسولتني: وأرجلكم عطفا على قوله: إحدامها
الذي بني  و. وأرجلكم باجلر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجالن ممسوحتني       : والثانية

 إذا كانت رجاله    أن الرجل تكون ممسوحة ومغسولة هي السنة، فكان الرسول،            
 . مكشوفتني يغسلهـا وإذا كانتا مستورتني باخلفاف ميسح عليهما

 وأما داللة السنة 
: - رمحه اهللا    - قال اإلمام أمحد     على ذلك فالسنة متواترة يف هذا عن رسول اهللا،          

 وأصحابه، ومما يذكر    فيه أربعون حديثا عن رسول هللا       . ليس يف قليب من املسح شيء     
                                                 

 ). ٧١٣(، الدارمي الطهارة ) ٢٧٤(، مسلم الطهارة ) ٢٠٣(البخاري الوضوء ) ١(
 . ٦: سورة املائدة آية) ٢(
 . ٦: سورة املائدة آية) ٣(
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 ٨

 : من النظم قول الناظم
ــن ــب       وم ــتا واحتس ــىن هللا بي                           ب

ــض    ــذي بع ــني وه ــح خف                              ومس

ــا ــذب     مم ــن ك ــث م ــر حدي                             توات
ــوض   ــفاعة واحلـ ــة شـ                             ورؤيـ

 .  دليل مسحهما من كتاب اهللا وسنة رسوله فهذا
  :شروط املسح على اخلفني* 
  :اخلفني أربعة شروطيشترط للمسح على * 

 .  أن يكون البسا هلما على طهارة:الشرط األول

 . )١( } دعهما فإنين أدخلتهما طاهرتني {:  للمغرية بن شعبةودليل ذلك قول النيب 

ه ال جيوز    أن يكون اخلفان أو اجلوارب طاهرة، فإن كانت جنسة فإن           :الشرط الثاين 

 صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعالن       أن رسول اهللا،     {املسح عليها، ودليل ذلك     

، وهذا  )٢( } فخلعهما يف أثناء صالته، وأخرب أن جربيل أخربه بأن فيهما أذى أو قذرا             

 على أنه ال جتوز الصالة فيما فيه جناسة، وألن النجس إذا مسح عليه باملاء تلوث                  يدل
 . املاسح بالنجاسة فال يصح أن يكون مطهرا

 أن يكون مسحهما يف احلدث األصغر ال يف اجلنابة أو ما يوجب               :والشرط الثالث 

 إذا كنا   أمرنا رسول اهللا،     {:  قال الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال        

. )٣( } سفرا أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم               

فيشترط أن يكون املسح يف احلدث األصغر، وال جيوز املسح يف احلدث األكرب هلذا                 
 . يث الذي ذكرناهاحلد

 أن يكون املسح يف الوقت احملدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثالثة             :الشرط الرابع 

                                                 
 ). ٧١٣(، الدارمي الطهارة ) ٢٧٤(، مسلم الطهارة ) ٢٠٣(ري الوضوء البخا) ١(
 ). ١٣٧٨(، الدارمي الصالة ) ٣/٩٢(، أمحد ) ٦٥٠(أبو داود الصالة ) ٢(
 ). ٤٧٨(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ١٥٨(، النسائي الطهارة ) ٩٦(الترمذي الطهارة ) ٣(
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 للمقيم  جعل النيب،    {:  قال أيام بلياليها للمسافر، ملا روى علي بن أيب طالب           

. ، يعين يف املسح على اخلفني أخرجه مسلم       )١( } ا وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن     يوم

وهذه املدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد احلدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة               
للمقيم واثنتني وسبعني ساعة بالنسبة للمسافر، فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصالة الفجر              

ى طهارته حىت صلى العشاء من ليلة األربعاء ونام مث قام لصالة الفجر             يوم الثالثاء وبقي عل   
يوم األربعاء ومسح يف الساعة اخلامسة بالتوقيت الزوايل فإن ابتداء املدة يكون من الساعة              
اخلامسة من صباح يوم األربعاء إىل الساعة اخلامسة من صباح يوم اخلميس، فلو قدر أنه                

ساعة اخلامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم اخلميس           مسح يوم اخلميس قبل متام ال     
هبذا املسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته؛ ألن الوضوء ال ينتقض إذا متت املدة                 

 مل يوقت الطهارة وإمنا     على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك ألن رسول اهللا،            
 إذا كان على طهارة فطهارته باقية ألن هذه         وقت املسح، فإذا متت املدة فال مسح ولكنه       

الطهارة ثبتت مبقتضى دليل شرعي، وما ثبت مبقتضى دليل شرعي، فإنه ال يرتفع إال بدليل               
وال دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة املسح وألن األصل بقاء ما كان على ما               . شرعي

وهناك شروط  . فنيكان حىت يتبني زواله فهذه الشروط اليت تشترط للمسح على اخل            
 . أخرى ذكرها بعض أهل العلم ويف بعضها نظر

                                                 
، ) ١/١٤٩(، أمحد   ) ٥٥٢(، ابن ماجه الطهارة وسننها      ) ١٢٨(، النسائي الطهارة    ) ٢٧٦(مسلم الطهارة   ) ١(

 ). ٧١٤(الدارمي الطهارة 
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 ١٠

 كيف يتطهر املريض 
 جيب على املريض أن يتطهر باملاء فيتوضأ من احلدث األصغر ويغتسل من احلدث   - ١
 . األكرب
 فإن كان ال يستطيع الطهارة باملاء لعجزه أو خوف زيادة املرض أو تأخر برئة                - ٢

 . فإنه يتيمم
ة التيمم أن يضرب األرض الطاهرة بيديه، ضربة واحدة ميسح هبما مجيع              كيفي - ٣

 . وجهه مث ميسح كفيه بعضا ببعض
 .  فإن مل يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر- ٤
 إذا كان يف بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله باملاء، فإن كان الغسل باملاء               - ٥

فإن كان املسح يؤثر عليه أيضا فإنه       . ل يده باملاء وميررها عليه    يؤثر عليه مسحه مسحا فيب    
 . يتيمم عنه
 إذا كان يف بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه ميسح عليه                - ٦

 . باملاء بدال عن غسله وال حيتاج للتيمم ألن املسح بدل عن الغسل
بار، فإن كان اجلدار     جيوز أن يتيمم على اجلدار أو على شيء آخر طاهر له غ             - ٧

 . ممسوحا بشيء من غري جذب األرض كالبوية فال يتيمم عليه إال أن يكون له غبار
 إذا مل ميكن التيمم على األرض أو اجلدار أو شيء آخر له غبار فال بأس أن                   - ٨

 . يوضع تراب يف إناء أو منديل ويتيمم منه
 األخرى فإنه يصليها بالتيمم      إذا تيمم لصالة وبقى على طهارته إىل وقت الصالة         - ٩

وإذا . األول وال يعيد التيمم للصالة الثانية ألنه مل يزل على طهارته ومل يوجد ما يبطلها               
تيمم عن جنابة فإنه ال يعيد التيمم عنها إال أن حيدث له جنابة أخرى، ولكن يتيمم يف                  

 . هذه املدة عن احلدث األصغر
 النجاسات فإن كان ال يستطيع صلى على         جيب على املريض أن يطهر بدنه من       - ١٠

 . حاله وصالته صحيحة وال إعادة عليه
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 ١١

 جيب على املريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو              - ١١
 . إبداهلا بثياب طاهرة، فإن مل ميكن صلى على حاله وصالته صحيحة وال إعادة عليه

ر فإن تنجس مكانه وجب غسله       جيب على املريض أن يصلي على شيء طاه        - ١٢
أو إبداله بشيء طاهر أو يفرغ عليه شيئا طاهرا، فإن مل ميكن صلى على حاله وصالته                  

 . صحيحة وال إعادة عليه
 ال جيوز للمريض أن يؤخر الصالة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل               - ١٣

أو ثوبه أو مكانه جناسة     يتطهر بقدر ما ميكنه يصلي الصالة يف وقتها ولو كان على بدنه             
θ#)  {: يعجز عن إزالتها، قال تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ $# { )١( . 

ة إال  إذا كان اإلنسان مصابا ببول خيرج باستمرار، فإنه ال يتوضأ لصالة الفريض- ١٤
بعد دخول وقتها، فيغسل فرجه مث يلف عليه شيئا طاهرا مينع من تلوث ثيابه وبدنه، مث                 
يتوضأ ويصلي، وهكذا يفعل لكل صالة مفروضة، فإن شق عليه جاز أن جيمع بني الظهر               

أما صالة النافلة فيفعل هلا ما ذكرنا إذا أراد فعلها، إال أن  . والعصر، أو بني املغرب والعشاء    
 .  وقت فريضة فيكفيه الوضوء للفريضةيكون يف

                                                 
 . ١٦: سورة التغابن آية) ١(
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 ١٢

 كيف يصلي املريض 
 جيب على املريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو               - ١

 . عصا حيتاج إىل االعتماد عليه
 فإن كان ال يستطيع القيام صلى جالسا، واألفضل أن يكون متربعا يف موضع               - ٢

 . القيام والركوع
ن ال يستطيع الصالة جالسا صلى على جنبه متوجها إىل القبلة، واجلنب             فإن كا  - ٣

األمين أفضل، فإن مل يتمكن من التوجه إىل القبلة صلى حيث كان اجتاهه، وصالته                 
 . صحيحة وال إعادة عليه

 فإن كان ال يستطيع الصالة على جنبه صلى مستلقيا رجاله إىل القبلة، واألفضل              - ٤
ليتجه إىل القبلة، فإن مل يستطع أن تكون رجاله إىل القبلة، صلى             أن يرفع رأسه قليال     

 . حيث كانت وال إعادة عليه
 جيب على املريض أن يركع ويسجد يف صالته، فإن مل يستطع أومأ هبما برأسه،               - ٥

وجيعل السجود أخفض من الركوع فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال               
ع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ        وإن استطا . الركوع وأومأ بالسجود  

 . بالركوع
 فإن كان ال يستطيع اإلمياء برأسه يف الركوع والسجود أشار بعينيه فيغمض قليال              - ٦

وأما اإلشارة باإلصبع كما يفعله بعض املرضى       . للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود    
 . أقوال أهل العلمفليس بصحيح وال أعلم له أصال من الكتاب والسنة وال من 

 فإن كان ال يستطيع اإلمياء بالرأس وال اإلشارة بالعني صلى بقلبه فيكرب ويقرأ               - ٧
 . ولكل امرئ ما نوى. وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه

 جيب على املسافر أن يصلي كل صالة يف وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما                 - ٨
ل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب           جيب فيها فإن شق عليه فعل ك      

والعشاء، إما مجع تقدمي حبيث يقدم العصر إىل الظهر والعشاء إىل املغرب، وإما مجع تأخري               
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أما الفجر فال   . حبيث يؤخر الظهر إىل العصر واملغرب إىل العشاء حسبما يكون أيسر له            
 . جتمع ملا قبلها وال ملا بعدها

 كان املريض مسافرا يعاجل يف غري بلده فإنه يقصر الصالة الرباعية فيصلي               إذا - ٩
الظهر والعصر والعشاء على ركعتني ركعتني حىت يرجع إىل بلده، سواء طالت مدة سفره              

 . أم قصرت
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 الرسالة الثانية الصالة 
  .فضلها وأمهيتها -
  .صفتها -
  .سجود السهو -
  .سجود التالوة -
  .الةحكم تارك الص -
  .التوبة -

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .ال مانع لدي من طبع هذه املواضيع الستة يف الصالة والتوبة

 . هـ١٤١١ /١٢ /٢٩كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 
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 تعريفها وفضلها 
 هي الركن الثاين من أركان اإلسالم، وهي آكد أركان اإلسالم بعد               :الصالة
 . الشهادتني

إن أحدكم إذا صلى يناجي      { العبد وبني ربه، قال النيب،       صلة بني    :الصالة

يين وبني عبدي   قسمت الصالة ب   {:  وقال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي      )٢( )١( } ربه

 محدين: احلمد هللا رب العاملني قال اهللا تعاىل      : نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد      
مالك يوم  : أثىن علي عبدي، وإذا قال    : الرمحن الرحيم قال اهللا تعاىل    : وإذا قال . عبدي

هذا بيين وبني عبدي    : إياك نعبد وإياك نستعني قال    : جمدين عبدي، فإذا قال   : الدين قال 
اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري         : ولعبدي ما سأل، فإذا قال     

  )٤(. )٣( } هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: املغضوب عليهم وال الضالني قال

 روضة عبادات فيها من كل زوج هبيج تكبري ويفتتح به الصالة وقيام يتلو فيه               :الصالة
، وقيام من الركوع ميلؤه بالثناء على اهللا،         املصلي كالم اهللا، وركوع يعظم فيه الرب       

وسجود يسبح اهللا تعاىل فيه بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء، وقعود للدعاء والتشهد، وختام              
 . بالتسليم

 θãΖŠÏètFó™$#uρ#)  {:  عون يف املهمات وهني عن الفحشاء واملنكرات، قال اهللا تعاىل          :الصالة

Îö9¢Á9$$Î/ Íο4θn=¢Á9$#uρ 4 { )وقال تعاىل  )٥ ، :}  ã≅ø?$# !$tΒ zÇrρé& y7ø‹s9Î) š∅ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# ÉΟÏ%r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ( 
χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 3 { )٦( . 

                                                 
 ). ١٣٩٦(، الدارمي الصالة ) ٣/٢٠٠(، أمحد ) ٣٩٧(البخاري الصالة ) ١(
 . رواه البخاري) ٢(
 ). ١٨٩( مالك النداء للصالة ،) ٢/٢٨٦(، أمحد ) ٢٩٥٣(، الترمذي تفسري القرآن ) ٣٩٥(مسلم الصالة ) ٣(
 . رواه مسلم) ٤(
 . ٤٥: سورة البقرة آية) ٥(
 . ٤٥: سورة العنكبوت آية) ٦(
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 )٢( )١( } الصالة نور  {  نور املؤمنني يف قلوهبم وحمشرهم، قال النيب،         :الصالة
 . )٤( )٣( }  عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامةمن حافظ {: وقال

جعلت قرة عيين يف     {  سرور نفوس املؤمنني وقرة أعينهم، قال النيب،         :الصالة

 . )٦( )٥( } الصالة

أرأيتم لو أن هنرا     {  متحى هبا اخلطايا وتكفر هبا السيئات قال النيب،           :الصالة

ال : شيء؟ قالوا ) وسخه(بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه             
 )٨( )٧( } فكذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا هبن اخلطايا       : يبقى من درنه شيء، قال    

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما مل تغش              { ال  ـقو

 . )١٠( )٩( } الكبائر

صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة، رواه ابن عمر عن                
من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على          { ل ابن مسعود     وقا )١١(  النيب

                                                 
ن ماجه الطهارة   ـ، اب ) ٢٤٣٧(ي الزكاة   ـ، النسائ ) ٣٥١٧(، الترمذي الدعوات    ) ٢٢٣(مسلم الطهارة   ) ١(

 ). ٦٥٣(، الدارمي الطهارة ) ٥/٣٤٤(، أمحد ) ٢٨٠(وسننها 
 . لمرواه مس) ٢(
 ). ٢٧٢١(، الدارمي الرقاق ) ٢/١٦٩(أمحد ) ٣(
 . أمحد وابن حبان والطرباين) ٤(
 ). ٣/٢٨٥(، أمحد ) ٣٩٣٩(النسائي عشرة النساء ) ٥(
 . أمحد والنسائي) ٦(
، ) ٢٨٦٨(، الترمذي األمثال    ) ٦٦٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      ) ٥٠٥(البخاري مواقيت الصالة    ) ٧(

 ). ١١٨٣(، الدارمي الصالة ) ٢/٣٧٩(، أمحد ) ٤٦٢(النسائي الصالة 
 . البخاري ومسلم) ٨(
 ). ٢/٤٠٠(أمحد  )١٠٨٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٢١٤(الترمذي الصالة  )٢٣٣(مسلم الطهارة ) ٩(
 . مسلم) ١٠(
 . البخاري ومسلم) ١١(
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الصلوات حيت ينادي هبن، فإن اهللا تعاىل شرع لنبيكم سنن اهلدى وإهنن من سنن              هؤالء  
ما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم،         اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم ك      

ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد                
من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه هبا درجة وحيط عنه                

اق، ولقد كان الرجل يؤتى به      هبا سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النف          
 . )٢( )١( } يهادي بني الرجلني حىت يقام يف الصف

واحملافظة عليها من أسباب دخول اجلنات      ) وهو حضور القلب   (:اخلشوع يف الصالة  

ô‰s% yx  {: قال اهللا تعاىل   n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ∩⊄∪ t Ï% ©!$#uρ öΝèδ Çtã 

Èθ øó ¯=9$# šχθ àÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$#uρ öΝèδ Íο 4θ x.¨“= Ï9 tβθ è= Ïè≈ sù ∩⊆∪ t Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n?tã 

öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çöxî šÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# u!#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβρ ßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪ t Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ ÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝÏδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡u‘ ∩∇∪ t Ï% ©!$#uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝÍκÌE≡uθ n= |¹ tβθ ÝàÏù$ pt ä† ∩∪ 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ èO Í‘≡uθ ø9$# ∩⊇⊃∪ š Ï% ©!$# tβθ èO Ìtƒ }¨ ÷ρ yŠöÏø9$# öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∪ { )٣( . 

اإلخالص هللا تعاىل يف الصالة وأداؤها كما جاءت به السنة، مها الشرطان األساسيان             
: قال و )٥( )٤( } إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى        { لقبوهلا، قال النيب،    

 . )٧( )٦( } صلوا كما رأيتموين أصلي {
                                                 

، ) ٧٧٧(، ابن ماجه املساجد واجلماعات      ) ٥٥٠(، أبو داود الصالة     ) ٦٥٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ١(
 ). ١/٣٨٢(أمحد 

 . مسلم) ٢(
 . ١١ - ١: اتياآلسورة املؤمنون ) ٣(
(، النسائي الطهارة    ) ١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد     ) ١٩٠٧(، مسلم اإلمارة    ) ١(البخاري بدء الوحي    ) ٤(

 ). ١/٤٣(د ، أمح) ٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد ) ٢٢٠١(، أبو داود الطالق ) ٧٥
 . البخاري ومسلم) ٥(
 ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٨١٩(البخاري أخبار اآلحاد ) ٦(
 . البخاري) ٧(
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 .  عبادة ذات أقوال وأفعال، أوهلا التكبري وآخرها التسليم:الصالة
وإذا أراد الصالة فإنه جيب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن                 

 جيد املاء أو تضرر باستعماله وينظف بدنه وثوبه         كان عليه حدث أكرب، أو يتيمم إن مل       
 . ومكان صالته من النجاسة
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 كيفية الصالة 
 .  أن يستقبل القبلة جبميع بدنه بدون احنراف وال التفات-ا 
 .  مث ينوي الصالة اليت يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية- ٢
رفع يديه إىل حذو منكبيه عند      ، وي "اهللا أكرب : "  مث يكرب تكبرية اإلحرام فيقول     - ٣
 . التكبري
 .  مث يضع كف يده اليمىن على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره- ٤
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق          : "  مث يستفتح فيقول   - ٥

واملغرب، اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من              
 ". اء والثلج والربدخطاياي بامل
 ". سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك: " أو يقول

 ". أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: "  مث يتعوذ فيقول- ٦

≈ÉΟó¡Î0 «!$# Ç  {:  مث يبسمل ويقرأ الفاحتة فيقول     - ٧ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊂∪ Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ï e$! $# ∩⊆∪ x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ 

∩∈∪ $ tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å _Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ö‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ö‹ n= tæ Ÿω uρ 

t Ï j9 !$ Ò9  . يعين اللهم استجب" آمني: " مث يقول. )١( } ∪∠∩ #$

 .  مث يقرأ ما تيسر من القرآن، ويطيل القراءة يف صالة الصبح- ٨
 مث يركع أي حيين ظهره تعظيما هللا ويكرب عند ركوعه وبرفع يديه إىل حذو                 - ٩
والسنة أن يهصر ظهره وجيعل رأسه حياله ويضع يديه على ركبتيه مفرجيت              . منكبيه
 . األصابع
سبحانك " ، وإن زاد    "سبحان ريب العظيم، ثالث مرات      : "  ويقول يف ركوعه   - ١٠

 . فحسن" اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل 

                                                 
 . سورة الفاحتة) ١(
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، ويرفع يديه حينئذ إىل     "مسع اهللا ملن محده     : "  مث يرفع رأسه من الركوع قائال      - ١١
 . حذو منكبيه

 ". نا ولك احلمد رب: " بدهلا: مسع اهللا ملن محده، وإمنا يقول: واملأموم ال يقول
ملء السماوات وملء األرض وملء ما      . ربنا ولك احلمد  : "  مث يقول بعد رفعه    - ١٢

 ". شئت من شيء بعد 
" اهللا أكرب   : " ويقول عند سجوده  .  مث يسجد خشوعا هللا السجدة األوىل       - ١٣

ويسجد على أعضائه السبعة، اجلبهة مع األنف، والكفني، والركبتني، وأطراف القدمني،            
 . وجيايف عضديه عن جنبيه، وال يبسط ذراعيه على األرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة

سبحانك " ثالث مرات، وإن زاد     " سبحان ريب األعلى    : "  ويقول يف سجوده   - ١٤
 . فحسن" اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل 

 ". اهللا أكرب : "  مث يرفع رأسه من السجود قائال- ١٥
بني السجدتني على قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمىن، ويضع يده           مث جيلس    - ١٦

اليمىن على طرف فخذه األمين مما يلي ركبته، ويقبض منها اخلنصر والبنصر، ويرفع السبابة           
وحيركها عند دعائه، وجيعل طرف اإلهبام مقرونا بطرف الوسطى كاحللقة، ويضع يده             

 .  مما يلي الركبةاليسرى مبسوطة األصابع على طرف فخذه األيسر
رب اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين      : "  ويقول يف جلوسه بني السجدتني     - ١٧

 ". واجربين وعافين 
 مث يسجد خشوعا منه السجدة الثانية كاألوىل فيما يقال ويفعل، ويكرب عند              - ١٨
 . سجوده
انية كاألوىل  ويصلى الركعة الث  " اهللا أكرب   : "  مث يقوم من السجدة الثانية قائال      - ١٩

 . فيما يقال ويفعل إال أنه ال يستفتح فيها
وجيلس كما جلس بني    " اهللا أكرب   : "  مث جيلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائال       - ٢٠

 . السجدتني سواء
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. التحيات هللا والصلوات والطيبات   : "  ويقرأ التشهد يف هذا اجللوس فيقول       - ٢١
السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد       . ركاتهالسالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وب      

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد،       . أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبـده ورسوله         
وبارك على حممد وعلى آل     . كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد         
أعوذ باهللا من عذاب    . د جميد حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محي         

مث يدعو  ". جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال              
 . ربه مبا أحب من خريي الدنيا واآلخرة

 . وعن يساره كذلك" السالم عليكم ورمحة اهللا : "  مث يسلم عن ميينه قائال- ٢٢
: " ة وقف عند منتهى التشهد األول وهو       وإذا كانت الصالة ثالثية أو رباعي      - ٢٣

 ". أشهد أن ال اله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
 . ويرفع يديه إىل حذو منكبيه حينئذ" اهللا أكرب : "  مث ينهض قائما قائال- ٢٤
 مث يصلي ما بقي من صالته على صفة الركعة الثانية، إال أنه يقتصر على قراءة                - ٢٥
 . الفاحتة
 مث جيلس متوركا فينصب قدمه اليمىن وخيرج قدمه اليسرى من حتت ساق               - ٢٦

اليمىن، وميكن مقعدته من األرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما يف التشهد              
 . األول

 .  ويقرأ يف هذا اجللوس التشهد كله- ٢٧
 . وعن يساره كذلك" السالم عليكم ورمحة اهللا : "  مث يسلم عن ميينه قائال- ٢٨

 أشياء مكروهة يف الصالة 
 .  يكره يف الصالة االلتفات بالرأس أو بالبصر فأما رفع البصر، إىل السماء فحرام- ١
 .  ويكره يف الصالة العبث واحلركة لغري حاجة- ٢
 .  ويكره يف الصالة استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل وامللون مبا يلفت النظر- ٣
 . وهو وضع اليد على اخلاصرة ويكره يف الصالة التخصر، - ٤
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 أشياء مبطلة للصالة 
 .  تبطل الصالة بالكالم عمدا وإن كان يسريا- ١
 .  وتبطل الصالة باالحنراف، عن القبلة جبميع البدن- ٢
 .  وتبطل الصالة خبروج الريح من دبره، وجبميع ما يوجب الوضوء أو الغسل- ٣
 . ية لغري ضرورة وتبطل الصالة باحلركات الكثرية املتوال- ٤
 .  وتبطل الصالة بالضحك وإن كان يسريا- ٥
 .  وتبطل الصالة إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك- ٦
 .  وتبطل الصالة مبسابقة اإلمام عمدا- ٧
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 أحكام سجود السهو 
 : لسجود السهو ثالثة أسباب

 . الزيادة
 . والنقص
 . والشك
أن يزيد اإلنسان يف صالته ركوعا فريكع يف الركعة الواحدة ركوعني،            مثل   :الزيادة

أو سجودا فيسجد ثالث مرات أو قياما، فيقوم للركعة اخلامسة مثال يف الرباعية مث يذكر               
فريجع، فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السالم، مبعىن أنك تستشهد               

ل النيب عليه الصالة والسالم حني صلى مخسا        وتسلم مث تسجد سجدتني وتسلم، هكذا فع      
 . فذكروه بعد السالم فسجد بعد السالم

إن النيب عليه الصالة والسالم سجد بعد السالم هنا ضرورة أنه مل يعلم إال              : وال يقال 
لو كان احلكم خيتلف عما فعل لقال هلم عليه          : هو كذلك، لكننا نقول   . بعد السالم 

 بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا هلا قبل السالم، فلما أقر            إذا علمتم : الصالة والسالم 
 . األمر على ما كان عليه، علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السالم

 ملا سلم من ركعتني من صالة الظهر أو العصر مث ذكروه أمت             ويدل لذلك أن النيب،     
ناء الصالة زيادة فسجد    صالته مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم، وذلك ألن السالم يف أث            

النيب عليه الصالة والسالم هلا بعد السالم، وكما أن هذا مقتضى األثر فإنه مقتضى النظر                
أيضا فإنه إذا زاد يف الصالة وقلنا يسجد للسهو قبل أن يسلم صار يف الصالة زيادتان،                 

 . وإذا قلنا إنه يسجد بعد السالم صار فيها زيادة واحدة وقعت سهوا
هذا سجوده قبل السالم مثل أن يقوم عن التشهد األول ناسيا، أو أن ينسى               و :النقص

أن يقول سبحان ريب األعلى يف السجود، أو أن ينسى أن يقول سبحان ريب العظيم يف                 
الركوع فهذا يسجد قبل أن يسلم؛ ألن الصالة اآلن نقصت لترك هذا الواجب، فكان               

 . جرب النقص قبل أن يفارق الصالةمقتضى احلكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم لي
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أن الرسول عليه الصالة والسالم صلى هبم  {وقد دل لذلك حديث عبد اهللا بن حبينة         

 وهو  لناس تسليمه كرب    الظهر فقام من الركعتني ومل جيلس، فلما قضى الصالة وانتظر ا          
 . )١( } جالس فسجد سجدتني مث سلم

 :  الشك يف الزيادة أو النقص، شك هل صلى أربعا أو ثالثا فهذا له حاالن:الشك
 أن يغلب على ظنه أحد األمرين إما الزيادة أو النقص فيبين على غالب              :احلالة األوىل 

إذا شك أحدكم يف     { ظنه ويسجد للسهو بعد السالم كما يف حديث ابن مسعود           

هكذا قال النيب   .. )٢( } صالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث يسلم مث يسجد سجدتني         

 . عليه الصالة والسالم أو معناه
لنقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفني فإنه         إذا شك يف الزيادة أو ا      :احلالة الثانية 

يبين على اليقني وهو األقل، مث يتم عليه مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم، هكذا، جاءت                 
 . السنة عن النيب، 

ومن مبطالت الصالة أيضا الصالة بالثياب اليت تصف البشرة كما يف إجابة               
  :السؤال التايل

  .فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
  -: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أرجو اإلجابة على هذا السؤال

كثري من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ويلبسون حتت هذه الثياب              
سراويل قصرية ال تتجاوز منتصف الفخذ فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما             

 حكم صالة هؤالء؟ 
                                                 

، النسائي  ) ٣٩١(، الترمذي الصالة    ) ٥٧٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      ) ٧٩٥(البخاري األذان   ) ١(
/٥(، أمحد   ) ١٢٠٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها        ) ١٠٣٤(، أبو داود الصالة     ) ١١٧٨(ق  التطبي
 ). ١٥٠٠(، الدارمي الصالة ) ٣٤٥

، أبو داود   ) ١٢٤٠(، النسائي السهو    ) ٥٧٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      ) ٣٩٢(البخاري الصالة   ) ٢(
 ). ١/٣٧٩(، أمحد ) ١٢١١( فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة) ١٠٢٠(الصالة 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 الم ورمحة اهللا وبركاتهوعليكم الس

حكم صالة هؤالء حكم من صلى بغري ثوب سوى السراويل القصرية ألن الثياب               
الشفافة اليت تصف البشرة غري ساترة ووجودها كعدمها وبناء على ذلك فإن صالهتم غري              

 - رمحه اهللا    -صحيحة على أصح قويل العلماء وهو املشهور من مذهب اإلمام أمحد             
لى املصلي من الرجال أن يستر ما بن السرة والركبة، وهذا أدىن ما              وذلك ألنه جيب ع   

 }  * ûحيصل به امتثال قول اهللا       Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )١( ،

إما أن يلبسوا سراويل تستر ما بني السرة والركبة وإما أن            :  أحد أمرين  فالواجب عليهم 
وهذا الفعل الذي ذكر يف     . يلبسوا فوق هذه السراويل القصرية ثوبا ضيقا ال يصف البشرة         

السؤال خطأ وخطري، فعليهم أن يتوبوا إىل اهللا تعاىل منه وأن حيرصوا على إكمال ستر ما                
 تعاىل لنا وإلخواننا املسلمني اهلداية والتوفيق ملا حيبه          نسأل اهللا . جيب ستره يف صالهتم   

 . إنه جواد كرمي. ويرضاه
 . هـ١٤٠٨ رمضان عام ٥كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 

                                                 
 . ٣١: سورة األعراف آية) ١(
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 ملخص أحكام سجود السهو
 املسألة حالتها السجود موضع

 السالم بعد يسجد
 ويسلم سجدتني للسهو

 ثانية مرة

 طويل زمن مضي بعد ذكر إذا
 ذكر وإن . جديد من الصالة أنفستا

 فإنه دقائق كخمس قليل زمن بعد
  منها ويسلم صالته يكمل

 السالم يف - ١
 : الصالة متام قبل
 قبل املصلي سلم إذا
 ناسيا الصالة متام

 بعد للسهو يسجد
 ثانية مرة ويسلم السالم

 الزيادة من الفراغ بعد ذكر إن
 وإن ، للسهو السجود إال عليه فليس
 عليه وجب الزيادة أثناء يف ذكر

  .الزيادة عن الرجوع

 الزيادة يف - ٢
 زاد إذا : الصالة يف

 صالته يف املصلي
 أو ركوعا أو قياما

 سجودا

 جيب احلالتني كلتا يف
 وحمله السهو سجود عليه
 السالم بعد

 الركعة من مكانه إىل وصل فإن
 منها تركه اليت الركعة لغت تليها اليت

 مل وأن . مقامها تليها اليت وقامت
 تليها اليت الركعة من مكانه إىل يصل
 الركن حمل إىل الرجوع عليه وجب
  .بعده ومبا به وأتى املتروك

 ترك يف - ٣
 ترك إذا : األركان
 أركان من ركنا
 تكبرية غري الصالة

 ناسيا اإلحرام

 بعد للسهو يسجد
  .األوىل احلالة يف السالم

 قبل للسهو يسجد
  .الثانية لةاحلا يف السالم

 عنده يترجح أن : األوىل احلالة
 ويتم بالراجح فيعمل األمرين أحد
  .يسلم مث صالته عليه

 عنده يترجح ال أن : الثانية احلالة
 وهو اليقني على يبين فإنه األمرين أحد
 عليه يتم مث األقل

 الشك يف - ٤
 إذا : الصالة يف

 عدد يف شك
 صلى هل الركعات
 فال ثالثا أو ركعتني
  .حالتني من خيلوا
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 قبل للسهو يسجد
  .السالم

 أن بعد إال يذكر مل إن - ١
 وال صالته يف يستمر فإنه قائما استتم
  .للتشهد يرجع
 أن وقبل هنوضه بعد ذكر إن - ٢
 وجيلس يرجع فإنه قائما يستتم
  .صالته ويكمل ويتشهد
 ينهض أن قبل ذكر إن - ٣
 جالسا يستقر فإنه ساقيه عن فخذيه
 يسجد وال صالته يكمل مث شهدويت

 وال زيادة منه حيصل مل ألنه للسهو
  .نقص

 ترك يف - ٥
 ناسيا األول التشهد
 الواجبات وحكم
 األول التشهد حكم

 .  إذا سلم املصلي قبل متام الصالة متعمدا بطلت صالته- ١
ت  إذا زاد املصلي يف صالته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطل              - ٢
 . صالته
فإن كان تكبرية اإلحرام فال صالة له سواء :  إذا ترك ركنا من أركان الصالة   - ٣

وإن كان الركن املتروك غري تكبرية       . تركها عمدا أو سهوا ألن صالته مل تنعقد        
 . اإلحرام فتركه عمدا بطلت صالته

 .  إذا ترك واجبا من واجبات الصالة متعمدا بطلت صالته- ٤
 . جود السهو بعد السالم فالبد من التسليم مرة ثانية بعده إذا كان س- ٥

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 هذه الورقة يف سجود السهو اطلعت عليها فوجدهتا صحيحة، قال ذلك

 ١٤١٠ /٦  /١١كاتبه حممد الصاحل العثيمني يف 
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 سجود التالوة 
 القرآن الكرمي   والسجدات يف . سجود التالوة سببه أن مير اإلنسان بآية فيها سجدة         

معلومة، ومعلم عليها يف هامش املصاحف، فإذا مر اإلنسان بسجدة فإنه يتأكد يف حقه أن               
لكن الصحيح ليس   . إن سجود التالوة واجب   :  بل قال بعض العلماء    يسجد هللا   

 خطب ذات يوم يف مجعة، فقرأ آية         بواجب، وألن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب         
إن اهللا   " فسجد، مث قرأها يف مجعة أخرى ومل يسجد مث قال           السجدة يف سورة النحل     

مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء، واالستثناء هنا منقطع، أي أن معىن قوله إال أن                  
فرضا يفرضه علينا ألن    " إال أن نشاء    " وليس معىن   ". لكن إن شئنا سجدنا     . نشاء

ضر من الصحابة ومل ينكر عليه       مبح وقد فعل ذلك عمر     . الفرائض ال تعلق باملشيئة   
 على إنكار ما يكون منكرا، فإقرار الصحابة        - رضي اهللا عنهم     -أحد مع حرص الصحابة     

 يدل  يف إقرار هذا اجملمع العظيم من أمر صدر من اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب                
على أن سجود التالوة ليس بواجب وهو الصحيح، وسواء كان اإلنسان يف صالة أو يف                

 . ري صالةغ
  :كيفية سجود التالوة

: " أما كيفيته أن يكرب اإلنسان ويسجد كسجود الصالة على األعضاء السبعة ويقول           
ويدعو بالدعاء  " سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل         " " سبحان ريب األعلى    

سجد وجهي هللا الذي خلقه     . اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت      : " املشهور
اللهم اكتب يل هبا أجرا، وارفع عين هبا وزرا          . ه وشق مسعه وبصره، حبوله وقوته     وصور

 ". واجعلها يل عندك ذخرا، وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود 
 . مث يقوم بال تكبري وال تسليم

أما إذا سجد يف الصالة فإنه يكرب إذا سجد ويكرب إذا رفع، ألن مجيع الواصفني لصالة                
 فإن الرسول،   . كلما رفع وكلما خفض   . يف تكبريه، يذكرون أنه يكرب     الرسول،  
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 يف  أنه قرأ،    {كان يسجد للتالوة يف الصالة كما صح ذلك من حديث أيب هريرة              

$!sŒÎ) â# { : صالة العشاء uΚ ¡¡9$# ôM ¤)t±Σ  . } فسجد فيها )١( } ∪⊆∩ #$

 يف التكبري ال يستثنون من هذا سجود التالوة، فدل          والذين يصفون صالة النيب،     
كسجود صلب الصالة؛ ألنه يكرب إذا سجد وإذا        . هذا على أن سجود التالوة يف الصالة      

فإنه يكرب إذا سجد    .  أثناء قراءته  رفع، وال فرق أن يكون السجدة يف آخر آية قرأها أو يف           
 . ويكرب إذا رفع مث يكرب للركوع عند ركوعه وال يضر تواىل التكبريتني باختالف سببيهما

وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة يف الصالة فسجد كرب للسجود دون الرفع منه،               
د التالوة إمنا هو يف     فإنين ال أعلم له أصال، واخلالف الوارد يف التكبري عند الرفع من سجو            

السجود اجملرد الذي يكون خارج الصالة أما إذا كان السجود يف إثناء الصالة فإنه يعطى               
 . حكم السجود صلب الصالة، أي يكرب إذا سجد ويكرب إذا قام من السجود

                                                 
 . ١: شقاق آيةنسورة اال) ١(
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 حكم تارك الصالة 
 ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصالة ولكنهم مل يستمعوا إليه، هل             : السؤال

 يسكن معهم وخيالطهم أم خيرج من البيت؟ 
إذا كان هؤالء األهل ال يصلون أبدا فإهنم كفار، مرتدون، خارجون عن             : اجلواب

اإلسالم، وال جيوز أن يسكن معهم، ولكن جيب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل اهللا أن                
وأقوال الصحابة   بدليل الكتاب والسنة     - والعياذ باهللا    -يهديهم ألن تارك الصالة كافر      

 . والنظر الصحيح

β  {: أما من القرآن فقوله تعاىل عن املشركني       Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# 

öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’ Îû Çƒ Ïe$!  وال  -، مفهوم اآلية أهنم إذا مل يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا            )١( } 3 #$

أما . -تنتفي األخوة الدينية باملعاصي وإن عظمت، ولكنها تنتفي باخلروج عن اإلسالم             
أخرجه . )٢( } ك الصالة بني الرجل وبني الكفر والشرك تر      { من السنة فقول النيب،     

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن       {:  يف السنن  وقوله يف حديث بريدة     . مسلم

 . )٣( } تركها فقد كفر

" رك الصالة   الحظ يف اإلسالم ملن ت     " فقال أمري املؤمنني عمر     : أما أقوال الصحابة  
النصيب وهو هنا نكرة يف سياق النفي فيكون عاما ال نصيب ال قليل وال كثري               :  واحلظ -
 ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر        كان أصحاب النيب،    :  وقال عبد اهللا بن شقيق     -

 . غري الصالة

                                                 
 . ١١: سورة التوبة آية) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة      ) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة     ) ٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان    ) ٨٢(مسلم اإلميان   ) ٢(

 ). ١٢٣٣(، الدارمي الصالة ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(فيها 
٥(، أمحد   ) ١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها        ) ٤٦٣(، النسائي الصالة    ) ٢٦٢١(الترمذي اإلميان   ) ٣(

/٣٤٦ .( 
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 ٣١

هل يعقل أن رجال يف قلبه حبة خردل من إميان          : أما من جهة النظر الصحيح فيقال     
رف عظمة الصالة وعناية اهللا هبا مث حيافظ على تركها؟ هذا شيء ال ميكن وقد تأملت                 يع

 : األدلة اليت استدل هبا من يقول أنه ال يكفر فوجدهتا ال خترج عن أحوال مخسة
 .  إما أهنا ال دليل فيها أصال- ١
 .  أو أهنا قيدت بوصف ميتنع معه ترك الصالة- ٢
 . فيها بترك هذه الصالة أو أهنا قيدت حبال يعذر - ٣
 .  أو أهنا عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصالة- ٤
 .  أو أهنا ضعيفة ال تقاوم األحاديث الصحيحة- ٥

وليس من النصوص أن تارك الصالة مؤمن أو أنه يدخل اجلنة أو ينجو من النار وحنو                
 كفر نعمة أو كفر     ذلك مما حيوجنا إىل تأويل الكفر الذي حكم به على تارك الصالة بأنه            

وإذا تبني أن تارك الصالة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام               . دون كفر 
  -: املرتدين ومنها

أنه ال يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو ال يصلي فالنكاح باطل وال حتل له                  : أوال
 βÎ*sù £èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù £èδθãèÅ_ös? ’n<Î) Í‘$¤ä3ø9$# ( Ÿω÷  {: الزوجة به لقوله تعاىل عن املهاجرات

£èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ = Ït s† £çλm; ( { )املمتحنة)١  . 

زوجة؛ لآلية  أنه إذا ترك الصالة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ وال حتل له ال              : ثانيا
اليت ذكرناها سابقا على حسب التفصيل املعروف عند أهل العلم بني أن يكون ذلك قبل               

 . الدخول أو بعده
أن هذا الرجل الذي ال يصلي إذا ذبح ال تؤكل ذبيحته، ملاذا؟؟ ألهنا حرام، ولو               : ثالثا

 ذحبه أخبث   - والعياذ باهللا    -ذبح يهودي أو نصراين فذبيحته حيل لنا أن نأكلها، فيكون           
 . من ذبح اليهود والنصارى

                                                 
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ١(
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$  {: أنه ال حيل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها لقوله تعاىل           : رابعا yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ Ÿξ sù (#θ ç/tø)tƒ y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ#tys ø9$# y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΒ$ tã #x‹≈ yδ 4 { )١( . 

أنه لو مات أحد من أقاربه فال حق له يف املرياث منه، فلو مات رجل عن ابن                 : خامسا
فمن ) عاصب(وعن ابن عم له بعيد      ) الرجل مسلم يصلي واالبن ال يصلي     (له ال يصلي    

ال يرث املسلم    {:  يف حديث أسامة   قوله،  الذي يرثه؟؟ ابن عمه البعيد دون ابنه ل       

احلقوا الفرائض بأهلها فما     {  متفق عليه، ولقوله،     )٢( } الكافر وال الكافر املسلم   

 .  متفق عليه، وهذا مثال ينطبق على مجيع الورثة)٣( } رجل ذكربقي فألوىل 

أنه إذا مات ال يغسل وال يكفن وال يصلي عليه وال يدفن مع املسلمني،              : سادسا
إذا ماذا نصنع به؟؟ خنرج به إىل الصحراء وحنفر له وندفنه بثيابه ألنه ال حرمة له،                  

ه ال يصلي أن يقدمه للمسلمني      وعلى هذا فال حيل ألحد مات عنده ميت وهو يعلم أن          
 . يصلون عليه
أنه حيشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب ابن خلف، أئمة             : سابعا

 وال يدخل اجلنة وال حيل ألحد من أهله أن يدعو له بالرمحة             - والعياذ باهللا    -الكفر  
$  {: واملغفرة، ألنه كافر ال يستحقها لقوله تعاىل       tΒ šχ% x. Ä c É< ¨Ζ= Ï9 š Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u β r& 

(#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1 ö è% . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š ¨ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& 

ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩⊇⊇⊂∪ { )٤( . 

                                                 
 . ٢٨: سورة التوبة آية) ١(
رائض ـلفو داود ا  ـأب )٢١٠٧(الترمذي الفرائض    )١٦١٤(لم الفرائض   ـمس )٦٣٨٣(اري الفرائض   ـالبخ) ٢(

 ). ٢٩٩٨(، الدارمي الفرائض ) ٥/٢٠٠(، أمحد ) ٢٧٣٠(، ابن ماجه الفرائض ) ٢٩٠٩(
(، أبو داود الفرائض     ) ٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض    ) ١٦١٥(، مسلم الفرائض    ) ٦٣٥٦(البخاري الفرائض   ) ٣(

 ). ١/٢٩٢(، أمحد ) ٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض ) ٢٨٩٨
 . ١١٣: سورة التوبة آية) ٤(
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 ٣٣

ومع األسف فإن بعض الناس يتهاونون يف هذا        .. فاملسألة يا إخواين خطرية جدا    
وصلى اهللا على نبينا    . واهللا أعلم .. األمر، ويقرون يف البيت من ال يصلي وهذا ال جيوز         

 .  وعلى آله وصحبه أمجعنيحممد
 حممد بن صاحل بن عثيمني

 حكم تارك الصالة    بسم اهللا الرمحن الرحيم، لقد أذنت بطبع هذه اإلجابة عن           
 .  هـ١٤١٠ /٢ /٦كتبه حممد الصاحل العثيمني يف . وخمالطته
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 التوبة 
 .  هي الرجوع من معصية اهللا تعاىل إىل طاعته:التوبة

 }  ¨β حمبوبة إىل اهللا :التوبة Î) ©!$# =Ït ä† tÎ/≡§θ −G9$# =Ït ä† uρ š ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ { )١( . 

  .)pκš‰r'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθç/θè? ’n<Î) «!$# Zπt/öθs? %·nθÝÁ̄Ρ { )٢$  {:  واجبة على كل مؤمن:التوبة

#)  {:  من أسباب الفالح    :التوبة þθ ç/θ è? uρ ’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 

šχθ ßs Î= ø è? ∩⊂⊇∪ { )أن حيصل لإلنسان مطلوبه وينجو من مرهوبه: والفالح. )٣ . 

≅ö *  {:  يغفر اهللا هبا الذنوب كما عظمت ومهما كثرت        :بة النصوح التو è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ z>θ çΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# 

ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ { )ال تقنط يا أخي املذنب من رمحة ربك، فباب التوبة مفتوح حىت تطلع             . )٤

 . الشمس من مغرهبا

هللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار           إن ا  { قال النيب،   

 .  رواه مسلم)٥( } ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا

 tÏ%©!$#uρ Ÿω  {: وكم من تائب عن ذنوب كثرية عظيمة تاب اهللا عليه قال اهللا تعاىل             
šχθããô‰tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) tyz#u Ÿωuρ tβθè=çFø)tƒ }§ø̈Ζ9$# ÉL©9$# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“tƒ 4 tΒuρ ö≅yèøtƒ 

y7Ï9≡sŒ t,ù=tƒ $YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ô#yè≈ŸÒãƒ ã&s! Ü>#x‹yèø9$# tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ô$é#øƒs†uρ ÏµŠÏù $ºΡ$yγãΒ ∩∉∪ ωÎ) tΒ z>$s? š∅tΒ#uuρ 

                                                 
 . ٢٢٢:  سورة البقرة آية)١(
 . ٨: سورة التحرمي آية) ٢(
 . ٣١: سورة النور آية) ٣(
 . ٥٣: سورة الزمر آية) ٤(
 ). ٤/٤٠٤(، أمحد ) ٢٧٥٩(مسلم التوبة ) ٥(
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 ٣٥

Ÿ≅Ïϑtãuρ Wξyϑtã $[sÎ=≈|¹ šÍ×̄≈s9'ρé'sù ãΑÏd‰t6ãƒ ª!$# ôΜÎγÏ?$t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ym 3 tβ%x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $VϑŠÏm§‘ ∩∠⊃∪ { )١( . 

  :التوبة النصوح هي اليت اجتمع فيها مخسة شروط
 .  اإلخالص هللا تعاىل بأن يقصد هبا وجه اهللا تعاىل وثوابه والنجاة من عذابه:األول
 .  الندم على فعل املعصية حبيث حيزن على فعلها ويتمىن أنه مل يفعلها:الثاين
ركها إن كانت فعال     اإلقالع عن املعصية فورا فإن كانت يف حق اهللا تعاىل ت           :الثالث

وإن كانت يف حق خملوق بادر بالتخلص منها،        . حمرما وبادر بفعلها إن كانت ترك واجب      
 . إما بردها إليه أو طلب السماح له وحتليله منها

 .  العزم على أن ال يعود إىل تلك املعصية يف املستقبل:الرابع
جل، أو بطلوع الشمس     أن ال تكون التوبة قبل فوات قبوهلا إما حبضور األ          :اخلامس

ÏM  {: من مغرهبا قال اهللا تعاىل    |¡øŠs9uρ èπ t/öθ −G9$# š Ï% ©#Ï9 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# # ¨L ym #sŒÎ) u|Øym ãΝèδ y‰tnr& 

ÝVöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) àM ö6 è? z≈ t↔ ø9$# { )وقال النيب    )٢ ، }        من تاب قبل أن تطلع الشمس من

 . رواه مسلم. )٣( } مغرهبا تاب اهللا عليه

 .إنك أنت السميع العليم. اللهم وفقنا للتوبة النصوح وتقبل منا
 كتبه حممد الصاحل العثيمني

 هـ١٤٠٦ /٤ /١٧يف 

                                                 
 . ٧٠ - ٦٩: اتياآلسورة الفرقان ) ١(
 . ١٨: سورة النساء آية) ٢(
 ). ٢/٣٩٥ (، أمحد) ٢٧٠٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(
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 الرسالة الثالثة اجلنائز 
  .كيفية تغسيله -
  .كيفية تكفينه -
  .كيفية الصالة عليه -
  .كيفية دفنه -

بسم اهللا الرمحن الرحيم، ال مانع لدي من طبع هذه الرسالة يف كيفية تغسيل امليت                
 .  هـ١٤١١/  ١٢  /٢٩كتبه حممد الصاحل العثيمني يف . وتكفينه والصالة عليه ودفنه
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 أحكام تغسيل امليت 
احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني                   
واآلخرين، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله خامت النبيني وأمام املتقني، صلى اهللا عليه وعلى              

 . آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما
وقبل أن نشرع يف املقصود     . ه نبذة تتعلق بتغسيل امليت وتكفينه ودفنه      فهذ: أما بعد 

  -: نقدم هذه الفقرات
 فينبغي ملن قام بذلك أن ينوي        غسل امليت املسلم وتكفينه ودفنه فرض كفاية،       -١

أما الكافر فال جيوز تغسيله وال      . أنه مؤد هذه الفريضة لينال أجرها وثواهبا من اهللا تعاىل         
 . دفنه مع املسلمنيتكفينه وال 

 .  مؤمتن على امليت فيجب عليه أن يفعل ما يلزم يف تغسيله وغريه:الغاسل - ٢
 .  مؤمتن على امليت فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من مكروه:الغاسل -٣
 مؤمتن على امليت فال ينبغي أن ميكن أحدا من احلضور عنده إال من                :الغاسل -٤

 . يب امليت وصب املاء وحنوهحيتاج إليه ملساعدته يف تقل
 مؤمتن على امليت فينبغي أن يستعمل الرفق به واالحترام وأن ال يكون              :الغاسل -٥

 . عنيفا أو حاقدا عليه عند خلع ثيابه وتغسيله وغري ذلك
 ال يغسل الرجل املرأة إال أن تكون زوجته وال املرأة للرجل إال أن يكون زوجها                - ٦

 . سله الرجل واملرأة سواء كان ذكرا أم أنثىإال من دون سبع سنني فيغ
 يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة فإن مل يغتسل فال حرج               - ٧
 . عليه
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 كيفية تغسيل امليت 
  :الواجب يف تغسيل امليت أن يغسل مجيع جسده باملاء حىت ينقى، واألفضل أن يعمل ما يلي

 . د أن يغسله عليه منحدرا حنو رجليه يضع امليت على الشيء الذي يري- ١
 يلف خرقة على عورة امليت من السرة إىل الركبة قبل أن خيلع ثيابه لئال يرى                 - ٢

 . عورته بعد اخللع
 .  خيلع ثياب امليت برفق- ٣
 يلف الغاسل على يده خرقة ليغسل عورة امليت من غري كشف حىت ينقيها مث                - ٤

 . يلقى اخلرقة
 .  فينظف هبا أسنان امليت ومناخره يبل خرقة مباء- ٥
 يغسل وجه امليت ويديه إىل املرفقني ورأسه ورجليه إىل الكعبني، يبدأ باليد اليمىن           - ٦

 . قبل اليسرى وبالرجل اليمىن قبل اليسرى
 .  ال يدخل املاء يف فم امليت وال أنفه اكتفاء بتنظيفهما باخلرقة- ٧
بعا أو أكثر من ذلك حسب حاجة اجلسم         يغسل جسده كله ثالثا أو مخسا أو س        - ٨

 . إىل التنظيف والتنقية، يبدأ باجلانب األمين من اجلسم قبل األيسر
 األفضل أن خيلط املاء الذي يغسله به بسدر؛ ألنه أبلغ يف اإلنقاء، فيضرب املاء                - ٩

 . ماملخلوط بالسدر بيده حىت تظهر رغوته فيغسل بالرغوة رأسه وحليته وبالباقي بقية اجلس
 ). وهو نوع معروف من الطيب( األفضل أن خيلط بالغسلة األخرية كافورا - ١٠
 .  إذا كان للميت شعر فإنه يسرح وال يلبد وال يقص شيء منه- ١١
 إذا كان امليت امرأة نقض شعرها إن كان جمدوال فإذا غسل ونقي جدل ثالث               - ١٢
 . وجعلن خلف ظهرها. جدائل
 . مليت منفصلة فإهنا تغسل وتضم إليه إذا كانت بعض أعضاء ا- ١٣
 إذا كان امليت متفسخا حبروق أو غريها وال ميكن تغسيله فإنه ييمم عند كثري               - ١٤

 . فيضرب امليمم بيديه باألرض وميسح هبما وجه امليت وكفيه. من أهل العلم
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 ٣٩

 كيفية تكفني امليت 
  :ا يليالواجب يف تكفني امليت خرقة تغطي مجيع بدنه، لكن األفضل كم

 يكون التكفني يف ثالث خرق بيض يوضع بعضها فوق بعض، مث يوضع امليت               - ١
. عليها مث يرد طرف العليا من جانب امليت األمين على صدره مث طرفها من جانبه األيسر                

مث يرد طرف اللفائف من عند رأسه ورجليه         . مث يفعل باللفافة الثانية مث الثالثة كذلك       
 . ويعقدها
واحلنوط أخالط من الطيب    (كفان بالبخور ويذر بينها شيء من احلنوط         تبخر األ  - ٢

 ). يصنع للموتى
 .  جيعل من احلنوط على وجه امليت ومغابنه ومواضع سجوده- ٣
 .  يوضع شيء من احلنوط يف قطن فوق عينيه ومنخريه وشفتيه- ٤
 .  يوضع شيء من احلنوط يف قطن بني أليتيه ويشد خبرقه- ٥
وإن كفنت كما يكفن    . إزار ومخار وقميص ولفافتني   : رأة يف مخس قطع    تكفن امل  - ٦

 . الرجل فال حرج يف ذلك
 .  حتل عقد الكفن عند وضع امليت يف قربه- ٧



  من األحكام الفقهية يف الطهارة والصالة واجلنائز 

 ٤٠

 كيفية الصالة على امليت 
 .  يصلى على امليت املسلم صغريا كان أم كبريا ذكرا أم أنثى- ١
ر ويفعل به كما يفعل بالكبري       يصلى على احلمل إذا سقط وقد بلغ أربعة أشه          - ٢

 . فيغسل ويكفن قبل الصالة عليه
 ال يصلى على احلمل إذا سقط فبل متام أربعة أشهر ألنه مل تنفخ فيه الروح، وال                 - ٣

 . يغسل وال يكفن وإمنا يدفن يف أي مكان
 يقف اإلمام يف الصالة على امليت عند رأس الرجل ووسط املرأة ويصلي الناس               - ٤
 . وراءه
 يكرب يف الصالة على امليت أربع تكبريات يقرأ يف التكبرية األوىل بعد التعوذ                - ٥

اللهم صل على   :  بعد التكبرية الثانية فيقول    والبسملة سورة الفاحتة ويصلى على النيب،       
وبارك . حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد             

 . كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميدعلى حممد وعلى آل حممد 
 يف ذلك   ويدعو للميت بعد التكبرية الثالثة واألفضل أن يدعو مبا ورد عن النيب،              

ربنا : ويقف بعد الرابعة قليال مث يسلم، وإن قال قبل السالم         . وإن مل يعرفه دعا مبا يعرف     
 . ذاب النار فال بأس بذلكآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا ع



  من األحكام الفقهية يف الطهارة والصالة واجلنائز 

 ٤١

 كيفية دفن امليت 
 الواجب أن يدفن امليت يف قرب مينعه من السباع متوجها إىل القبلة وكلما عمق                - ١

 . فهو أفضل
 األفضل أن يكون القرب حلدا، وذلك بأن حيفر للميت حفرة يف عمق القرب مما يلي                - ٢
 . القبلة
 للميت حفرة يف عمق القرب يف وسطه         جيوز أن يكون القرب شقا وذلك بأن حيفر        - ٣

 . إذا دعت احلاجة لذلك بأن تكون األرض رخوة
 .  يوضع امليت يف قربه على جنبه األمين متوجها إىل القبلة- ٤
 ينصب عليه اللنب نصبا، ويشد ما بينها بالطني املثرى لئال ينهال التراب على               - ٥
 . امليت
 . يد جبص أو غريه يدفن القرب بعد ذلك وال يرفع وال يش- ٦
 إذا طلعت الشمس حىت ترتفع قدر رمح، وإذا         :ال جيوز الدفن يف ثالثة أوقات      - ٧

. وإذا بقي عليها مقدار رمح عند الغروب حىت تغرب         . وقفت عند الزوال حىت تزول    
 . ومقدار الوقتني األول واألخري حنو ربع ساعة ومقدار الثاين حنو سبع دقائق

مقابر املسلمني كما ال يغسل وال يكفن وال يصلي عليه، وإمنا            ال يدفن الكافر يف      - ٨
 . يدفن يف مكان غري مملوك ألحد إال أن ينقل إىل بالده

 . واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 . كتبه الفقري إىل اهللا حممد الصاحل العثيمني



  من األحكام الفقهية يف الطهارة والصالة واجلنائز 

 ٤٢

 
 فهرس اآليات

 ١٥.........................اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء
 ١٩...........................................................................بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ٣٠................................فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصل
 ١١...............................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن

 ١٧.................................................................................. املؤمنونقد أفلح
 ٣٤................................قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن

 ٣٢...........................ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل
 ١٥...........................................واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني

 ٣٤..................................رم اهللاوالذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت ح
 ٣٤......................وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
 ٣٥..........................وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال

 ٣٤.......................ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن
 ٣١....................................فامتحنوهن اهللاياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات 

 ٧.................................ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
 ٣٢...................................ياأيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام
 ٣٤...................................ياأيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر

 ٢٥..........................بوا وال تسرفوا إنهيابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشر



  من األحكام الفقهية يف الطهارة والصالة واجلنائز 

 ٤٣

 فهرس األحاديث
 ٢٤...............إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث يسلم مث يسجد سجدتني

 ١٦.....................أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات هل يبقى من
 ٣.........................إسباغ الوضوء على املكاره،  وإعمال اإلقدام إىل املساجد، وانتظار الصالة

 ٨................................... رسول اهللا، إذا كنا سفرا أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهنأمرنا
 ١٥..................................................................إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه

 ٢٤...................أن الرسول عليه الصالة والسالم صلى هبم الظهر فقام من الركعتني ومل جيلس،
 ٣٤...........................إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب

 ٧.............ل املغرية فأهويت ألنزع خفيه فقال  دعهما فإين أدخلتهما طاهرتنيأن النيب، توضأ، قا
 ٨.....................أن رسول اهللا، صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعالن فخلعهما يف أثناء صالته،

 ١٧.....................................................إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى
 ٢٩..........................................أنه قرأ، يف صالة العشاء إذا السماء انشقت فسجد فيها

 ٣٢................................................ا فما بقي فألوىل رجل ذكراحلقوا الفرائض بأهله
 ١٦.......................................................................................الصالة نور

 ١٦.......................الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما مل تغش الكبائر
 ٣٠.............................................العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

 ٣٠......................................................بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة
 ٩.....................................م ولياليهن النيب، للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثة أيا١٤جعل 

 ١٦.......................................................................جعلت قرة عيين يف الصالة
 ٨......................................................................دعهما فإنين أدخلتهما طاهرتني
 ١٧........................................................................صلوا كما رأيتموين أصلي

 ١٥................قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد احلمد
 ٣٢..........................................................ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم

 ٣...........................شهد أن ال إله إال اهللاما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، مث يقول أ
 ٣٥...........................................من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهللا عليه

 ٣.................من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره
 ١٦.........................................من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة

 ١٦...................يت يناديمن سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات ح
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 ٤٤

 الفهرس
 ٢.........................................................................الرسالة األوىل الطهارة

 ٣....................................................................................الوضوء
 ٥.....................................................................................الغسل
 ٦.....................................................................................التيمم

 ٧.........................................................................املسح على اخلفني
 ١٠.....................................................................كيف يتطهر املريض

 ١٢.....................................................................كيف يصلي املريض

 ١٤.........................................................................الرسالة الثانية الصالة

 ١٥.........................................................................تعريفها وفضلها

 ١٩............................................................................كيفية الصالة

 ٢٣....................................................................أحكام سجود السهو

 ٢٨...........................................................................سجود التالوة

 ٣٠......................................................................حكم تارك الصالة

 ٣٤....................................................................................التوبة

 ٣٦.........................................................................الرسالة الثالثة اجلنائز

 ٣٧.....................................................................أحكام تغسيل امليت

 ٣٨......................................................................كيفية تغسيل امليت

 ٣٩......................................................................كيفية تكفني امليت

 ٤٠.................................................................كيفية الصالة على امليت

 ٤١.........................................................................كيفية دفن امليت

 ٤٢................................................................................فهرس اآليات

 ٤٣.............................................................................فهرس األحاديث

 ٤٤......................................................................................الفهرس

  


