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╝
يف كتاب الدروس املهمة لعامة ُ
األمة ملؤلفه اإلمام العّلمة سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز -
رمحه اهلل رمح ًة واسعة .-
ووصلنا إىل الدرس احلادي عرش يف أحكام الصّلة ،وهي :مبطّلت الصّلة.
قال " :وهي ثامنية :الكّلم ال َع ْمد مع الذكْر ".
يعني يتكلم اإلنسان يف صّلته بغري الكّلم الذي من جنس الصّلة؛ كالقرآن ،والتسبيح،
والتكبري ،وغري ذلك ،فيتكلم بكّل ٍم عن طريق العمد.
الس َلمي َ َّلا تكلم
" أما النايس واجلاهل فّل تبطل صّلته بذلك " ،كام يف قصة معاوية بن احلَكَم ُّ
جاهّل ،وكّلمه :أنه َع َطس بجانبه ٌ
ً
وهم يف الصّلة ،فقال له ( :يرمحك اهلل )َ ،ف َجعل
يف الصّلة
رجل ُ
الناس يلفتون إليه أنظارهم  -يعني إشار ًة إىل أنه َت َك ّلم  ،-فقالَ ( :وا َثكْل ُأ ّم َياه! ما لكم تزرموين؟! )
أو كام قال ،فجعلوا يرضبون عىل أفخاذهم ُي َسكّتونه ،ف َل ّام انتهى من الصّلة دعاه النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم  ،-ثم قال له (( :إن هذه الصّلة ال يصلح فيها يش ٌء من كّلم الناس؛ إنام هي ٌ
قرآن وتسبيح
وحتميد )) كام قال  -صىل اهلل عليه وسلم ُ -م َب ِينّا له ،ومل يأمره النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
باإلعادة.
من ُمبطّلت الصّلة " :الضحك ".

قال ابن املنذر  -رمحه اهلل  " :-أمجعوا عىل أن الضحك ي ِ
فسد الصّلة ألنه من غري جنس الصّلة
ُ
".
كذلك ُيبطلها " :األكل ُّ
والرشب." 1
إذا َأكَل املصيل أو َ ِ
َشب يف صّلة الفريضة َب َطلت صّلته.
قال ابن املنذر  -رمحه اهلل  " :-أمجع كل َم ْن نحفظ عنه أن َم ْن َأك ََل أو َ ِ
َشب يف الفرض عامدً ا
أن عليه اإلعادة ".
 1األكل :هو الناقض الثالث ،والشرب :هو الناقض الرابع.
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من مبطالت الصالة " :انكشاف العورة "؛
َش ٌط من َشوط صحتهاَ ،س ْْت العورة
ألن َس ْْت العورة قد مىض معنا يف َشوط الصّلة ،وأنه َ ْ
َش ٌط من َشوط
َشط من َشوط الصّلة ،فإذا انكشفت العورة بطلت الصّلة؛ ألن َس ْْت العورة َ ْ
َ ْ
الصّلة  -كام تقدم -يف الدرس -؛ فإذا انكشفت العورة َع ْمدً ا بطلت الصّلة.
ِ
اسا عن القدم ،املرأة كلها عورة يف الصّلة إال
وهذا قد ُيت ََصور يف لباس املرأة ،قد يكون َح ً
وجهها و َك َف ّيها برشط أن ال تكون بحرضة أجانب ،فإذا انكشف القدم َ -ظ ْه ُره أو َب ْطنُه َ -ع ْمدً ا
فالصّلة غري صحيحة.
ِ
ِ
َش ٌط من
كذلك من مبطالت الصالة " :االنحراف الكثري عن جهة الق ْبلة "؛ ألن استقبال الق ْبلة َ ْ
ِ
كثريا بأن ينحرف إىل جهة املرشق أو إىل
َشوط الصّلة  -كام تقدم  ،-فإذا انحرف عن الق ْبلة انحرا ًفا ً
جهة املغرب  -إن كانت ِ
2
القبلة يف َشامله أو جنوبه  -فهذا يكون ُمبطِ ًّل للصّلة.
الناقض الثامن من مبطالت الصالة " :انتقاض الطهارة ".
ُيدد وضوءه ثم يرجع ويستأنف
فإذا أحدث اإلنسان يف صّلته َو َج َ
ب عليه أن خيرج منها ،وأن ُ َ
صّلته؛ ألن ما سبق بطل باحلَدَ ث ،يستأنف الصّلة من جديد؛ فمعنى ذلك إذا كان مأمو ًما وأحدث
يف صّلته مع اإلمام يف أي ٍ
جزء من أجزائها  -يف الركعة األوىل أو يف الثانية  -يذهب ويتوضأ ،ثم
يعود و َي ْأت َّم باإلمام فيام أدرك معه بعد الوضوء ،ثم يقوم ويقيض ما َص ّّله قبل انتقاض الوضوء.
َشط من َشوط الصّلة فّل تصح إال هبا ،قال عليه
هذه هي مبطّلت الصّلة؛ ألن الطهارة َ ْ
الصّلة والسّلم (( :ال يقبل اهلل صّلة أحدكم إذا َأ ْحدَ ث حتى يتوضأ )).
من أحكام الصالة اليت جيب علينا تَعَلّمهاَ " :شوط الوضوء ".
َش ٌط من َشوط صحة الصّلة؛ وهو الطهارة
وقد َس َبق معنا يف الدرس اَلايض أن الوضوء َ ْ
الصغرى ،وهو :استعامل اَلاء يف أعضاء الوضوء ،وهو املذكور يف قوله  -جل وعّل َ ﴿ :-يا َأ ُُّّيَا
اف ِق وامسحوا بِرء ِ
اغ ِس ُلوا وجوهكُم و َأي ِديكُم إِ َىل ا ْملَر ِ
ال ِذين آمنُوا إِ َذا ُقمتُم إِ َىل الص ِ
ّلة َف ْ
وسك ُْم
َ ْ َ ُ
ُ ُ
َ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ ْ
َ َ
 2الناقض السابع :العبث الكثير المتوالي في الصالة.
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َو َأ ْر ُج َلك ُْم إِ َىل ا ْل َك ْع َب ْ ِ
ي ﴾ [ اَلائدة.] ٦ :
وقلنا يف ذلك الدرس :أن هذه فروض الوضوء ،وينضم إىل هذه األربعة :الْتتيب واملواالة.
فتكون فروض الوضوء ستة:
َ .1غ ْسل الوجه؛ ومنه املضمضة واالستنشاق.
 .2و َغ ْسل اليدين إىل املرفقي.
 .3و َم ْسح مجيع الرأس؛ ومنه :األذنان.
 .4و َغ ْسل الرجلي إىل الكعبي.
 .5والْتتيب.
 .6واملواالة.
ضوا قبل الذي قبله؛ كأن يغسل اليدين قبل َغ ْسل الوجه ،هنا ما َرتّب،
الرتتيب :أن ال يغسل ُع ً
فيجب عليه أن يغسل وجهه ثم يعيد َغ ْسل اليدين.
ب عليه أن يغسل يديه ثم يمسح الرأس.
لو َم َس َح رأسه قبل َغ ْسل اليدين َو َج َ
ب عليه أن يمسح رأسه ثم يغسل ِر ْجليه ،ال بد من الْتتيب.
لو َغ َسل ِر ْجليه قبل َم ْسح الرأس َو َج َ
ٍ
عضو حتى ينشفُ ،يب عىل اإلنسان أن ُيتابِع الوضوء حتى
وكذلك املواالة :أن ال ُيؤخر َغ ْسل
ينتهي.
ٍ
بعض الناس إذا قام يتوضأ ُ
بيشء آخر التفت إليه وت ََرك
وش ِغل بمكاملة أو بحديث أحد أو
ف العضو الذي َغسله ِ
آخ ًرا ،ثم يبني عىل الوضوء األول؛ وهذا غلط ،إذا َجف
الوضوء حتى َُيِ ّ
َ
ب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد ،هذه فروض الوضوء.
العضو األخري من ال َغ ْسل َو َج َ
وأما شروطه فهي عشرة:

مجعها يف ََش ٍ
ط واحد.
قال " :اإلسّلم " ،و "العقل " ،و "التمييز " ،هذه َ َ َ
ْ
والوضوء بِ َفتْح الواو :اَلاء الذي ُيت ََوض ُأ به.
قالَ :
والوضوء بالضم :أفعال الوضوء.
ُ

ٍ
ٍ
ٍ
وَشعها اهلل  -عز وجل  -كام يف
وتعريفه يف الشرع :هو استعامل ماء َطهور عىل أعضاء قد َب ّينها َ َ
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اآلية الكريمة.
ومن شروط الوضوء " :النية "؛ ألنه لو توضأ بدون نية ما صح ُوضوؤه ،وإنام يكون من قبيل العادة،
أو من قبيل الت َ ُّبد ،أو من قبيل النظافة (( ،وإنام األعامل بالينّات )).
امتثاال َ
ً
أل ْمر اهلل  -تعاىل  -ورسوله  -صىل اهلل عليه
قال :وهي َع ْزم القلب عىل ِف ْعل الوضوء
وسلم .-
إذا قام اإلنسان يتوضأ فليستشعر قول اهلل  -جل وعّل َ ﴿ :-يا َأ ُُّّيَا ال ِذي َن َآمنُوا إِ َذا ُق ْمت ُْم إِ َىل
ِ
ِ
وهك ُْم ﴾ [ اَلائدة ] ٦:إىل آخره ،بيان أعضاء الوضوء.
الصّلة َفا ْغس ُلوا ُو ُج َ
رشع التلفظ هبا  -يعني بالنية -؛ ألن حملها القلب ،والتلفظ هبا بدعة.
وال ُي َ
قال شيخ اإلسّلم ابن تيمية  -رمحه اهلل  " :-حمل الن ّية القلب دون اللسان ،باتفاق أئمة املسلمي
يف مجيع العبادات ".

3

ٍ
وجب الوضوء " ،وم ِ
من شروط الوضوء " :انقطاع م ِ
غائط،
وجبه :اخلارج من السبيلي؛ من َب ْو ٍل ،أو
ُ
ُ
أو ِر ْي ٍح ونحوه ،وكذلك ا ْمل َْذي ،وكذلك األشياء التي خترج من السبيلي.
ال يبدأ الوضوء باالستنجاء؛ ألن أول أعامل الوضوء :االستنجاء؛ فّل ُي َعجل باالستنجاء قبل
انقطاع م ِ
وجبه؛ بعض الناس قد يقيض حاجته من البول ،ثم يستعجل يف االستنجاء قبل أن خيلص
ُ
البول الذي قد ََت ّيأ للخروج يف املخرج.
وجب الوضوء " :فّل بد من انقطاع م ِ
قال " :انقطاع م ِ
وجب الوضوء قبل االبتداء به ،فّل يبدأ
ُ
ُ
بالوضوء وهو مل يتم قضاء حاجته ً
مثّل.
استجامر قبله ".
" واستنجاء أو
ٌ
االستنجاء :هو إزالة اخلارج من السبيلي باَلاء ،وقد ُيط َلق عىل االستجامر؛ ألن االستنجاء
مأخوذ من النجو؛ وهو القطع ،أي :إزالة اخلارج من السبيلي؛ سوا ء كان ٍ
ستجمر به من:
بامء أو بام ُي
ْ
َ
ٌ
ْ
احلجارة ،أو املناديل ،أو اخلشب ،أو األشياء الطاهرة غري :ورق العلم ،وغري الطعام ،وغري املتصل
باحليوان؛ هذه األشياء ال ُيوز االستجامر هبا؛ ورق العلم :احْتا ًما له ،وكذلك الروث والعظم،
 3ومن شروط الوضوء :استصحاب حكم النية بأن ال ينوي قطعها حتى تتم طهارته.
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وكذلك املتصل باحليوان والطعام؛ هذه أشياء ال ُيوز االستجامر هبا ،وال يصح.
فلو استجمر بِ َع ْظ ٍم أو َر ْوث فإنه ال يرتفع َحدَ ثه.
قال :واالستجامر هو إزالة اخلارج من السبيلي باألحجار ونحوها ،فيجب عىل َم ْن َق َىض حاجته
ِ
يقض حاجته ومل خيرج من سبيله يش ٌء –
أن يستنجي أو يستجمر قبل البدء بالوضوء ،أما إذا كان مل
يعني كان متوض ًئا من قبل ،وأراد أن يتوضأ بدون أن خيرج من السبيلي يشء  -فّل حاجة لّلستنجاء
ُيدد الوضوء؛ ألنه ليس هناك َأ ْم ٌر يدعو إىل االستنجاء ،فاالستنجاء من أجل إزالة ما
أو االستجامرَ ُ ،
ٍ
غائط أو َم ْذي أو َو ْدي أو نحو ذلك.
َعلِق باملخرج من النجاسة من َب ْو ٍل أو
من شروط الوضوء " :طهورية ماء وإباحته ".

اَلاء الذي يتوضأ به اإلنسان ُيشْتط فيه أن يكون طهورا م َطهرا ،أما إذا كان اَلاء ن ِ
َج ًسا فكيف
ً ُ ً
َ

يرفع ْ
احلَدَ ث وكيف يزيل الن َجس؟!
مباحا؛ فّل يصح الوضوء باملغصوب؛ ماء مغصوب ،أو َخ َر َج من ٍ
بئر
شْتط أن يكون ً
وكذلك ُي َ
ٍ
أرض مغصوبة ،أو كان مرسو ًقا؛ فإنه ال يصح الوضوء به؛ ألنه مل يكن مباح العي ،بل هو
يف
مغصوب.
قال :فّل يصح الوضوء باَلاء املغصوب ،واَلاء املرسوق حلديث النبي  -صىل اهلل عليه وسلم
َ (( :م ْن َأ ْحدَ َث يف َأ ْم ِرنا هذا ما ليس منه فهو َر ّد )).
قال " :وإزالة ما يمنع وصوله إىل البرشة ".
" وصوله " :الضمري راجع إىل ماء الوضوء.
إذا كان عىل البرشة من أعضاء الوضوء  -عىل اليد ،أو عىل الظفر ،أو عىل الشعر  -مانع يمنع
وصول اَلاء إىل البرشة فإنه ال يصح الوضوء ،فيزيل هذا اَلانع قبل أن يبدأ بالوضوء ،وذلك كالبويا
املوجودة عىل األيدي ،األصابع ،وعىل األرجل ،أو املناكري املوجودة عىل األظافر ،أو األشياء
املوجودة عىل الشعر كام يت ِ
ّخذه النساء من األلوان التي ُت َغري لون الشعر وما يسمونه بـ ( امل ِيش )
َ
ونحوه؛ هذه عوازل تعزل اَلاء عن الوصول إىل البرشة ،والظفر منها؛ فيجب عىل اإلنسان أن يزيل
َشط إزالة ما يمنع وصول اَلاء إىل البرشة ،فهذا
هذه املوانع واحلوائل قبل َبدْ ءه يف الوضوء ،وهذا َ ْ
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من َشوط الوضوء.
قال :فيجب إزالة ما يمنع وصول اَلاء إىل البرشة ليحصل اإلسباغ به.
ومما يمنع وصول اَلاء :األصباغ التي هلا ُج ْر ٌم ،والعجي ،وغريها.
من شروط صحة الوضوء " :دخول وقت الصّلة يف حق َم ْن َحدَ ُثه دائم ".
املقصود بـ " َم ْن َحدَ ُثه دائم":
 َم ْن به َس َلس البول ،يعني بوله ُيري ،ال يستمسك. وكذلك استطّلق الريح ،من الناس ُمبتىل بخروج الريح بدون َق ْصد. وكذلك خروج دم االستحاضة عند النساء؛ هذا َحدَ ث دائم.شْتط يف صحة الوضوء " :أن يكون بعد دخول الوقت ".
ُي َ
أما لو ت ََوضأ َم ْن به َحدَ ٌ
ف عنه إال يف
ث دائم قبل دخول الوقت فإنه ينتقض وضوؤه؛ ألنه مل ُي ْع َ
شْتط يف حقه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يدخل يف الصّلة مباَشة ،وما نزل من
حال الصّلة ،ف ُي َ
معفو عنه ،لكنه يتحرز من وصول البول إىل الثياب أو البدن.
هذه األحداث أثناء الصّلة فإنه
ٌ
وكذلك دم االستحاضة ،فقد أرشد النبي  -صىل اهلل عليه وسلم َ -م ْن ابتُلِ َيت به أن متنع نزوله
ٍ
بثوب آخر يمنع النازل.
ثوبا عىل وسطها ثم َت َت َل ّجم
بأن َأ َمرها باالستثفار؛ وهو أن تشد ً
وأما يف وقتنا احلارض  -فلله احلمد واملِنة  -فقد ُو ِجدَ ت هذه الوسائل ،واخترصت عىل الناس
ُج ْهدً ا َبدَ نيا وماليا؛ وهي احلفاضات الطبية ،يعني الكبري يف السن من الرجال والنساء إذا كان به سلس
البول أو املرأة املصابة باالستحاضة فإنه يستنجي؛ ُي َطهر املحل ،ثم يلبس هذا اَلانع الواقي الذي يقي
نزول النجاسة عىل البدن أو الثوب أو البقعة التي يصيل عليها.
هذه َشوط الوضوء.
قال " :ودخول وقت الصّلة يف حق َم ْن َحدَ ثه دائم " ،قال :كَم ْن فيه سلسل البول ،أو
املستحاضة ،أو غريمها؛ وذلك َ
أل ْمره  -صىل اهلل عليه وسلم  -فاطمة بنت أيب ُحبيش  -ريض اهلل
عنها  -بقوله (( :وت ََو ّضئي لكل صّلة )) ،وقوله يف املستحاضة (( :وتتوضأ عند كل صّلة )) ،روامها
أبو داود والْتمذي.
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فهذه َشوط الوضوء ُيب عىل اإلنسان أن ُُي َققها عند الوضوء.
أما فروضه  -فروض الوضوء  -فقد َس َبق ِذكْره يف اآلية الكريمة ،قال رمحه اهلل :وهي ستة" :
َغ ْسل الوجه ".
قال :وهو من منابت شعر الرأس إىل ما انحدر من اللحيي والذقن  -وقد َم َىض معنا هذا يف
الدرس اَلايض  -وإىل أصول األذني ،هذا حتديد الوجه ،وقد جاء يف حتديده بال ُع ْرف :أنه كل ما واجه
وجها.
اإلنسان به غريه ُيسمى ً

والدليل عىل ذلك قوله  -جل وعّل َ ﴿ :-ف ْ ِ
وهك ُْم ﴾ [ اَلائدة ] ٦:اآلية.
اغس ُلوا ُو ُج َ

ويف حديث محران يف َو ْصف وضوء عثامن  -ريض اهلل عنه  ،-الذي فيه َو َصف فيه وضوء النبي
 صىل اهلل عليه وسلم  -قال (( :ثم َغ َسل وجهه ثّل ًثا )).قال " :ومنه املضمضة واالستنشاق " يعني من َغ ْسل الوجه.
فمعنى ذلك :لو َغ َسل وجهه ومل يتمضمض ومل يستنشق فالوضوء غري صحيح ،ال بد أن
يتمضمض ويستنشق ،وهذا يكون قبل َغ ْسل الوجه.
واملراد باملضمضة :هو َأ ْخذ اَلاء يف الفم وإدارته.
أيضا بالن َفس.
واالستنشاق :هو أن ُيذب اَلاء يف أنفه بالن َفس ،ثم يستنثر؛ وهو َد ْفع اَلاء ً
هذه هي املضمضة واالستنشاق.
وج ْذبه بالن َفس إىل أقصاه ،وال بد بعده من
قال :فاالستنشاق :هو إيصال اَلاء إىل داخل األنف َ
االستنثار؛ وهو إخراج اَلاء من األنف بعد االستنشاق.
َف َعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال (( :إذا ت ََو َضأ
أحدكم ف ْليجعل يف أنفه ما ًء ثم ليستنثر )) متفق عليه.

ويكون االستنشاق باليمنى ،واالستنثار باليرسى ،وهذا من اآلداب؛ حتى ال ي ِ
باَش اخلارج من
ُ

األنف باليمنى؛ ألن اليمنى ُمن َّزهة عن األقذار.

قال :والسنة يف املضمضة واالستنشاق أن يكون بِ َغر ٍ
فة واحدة ،يعني يأخذ كَف من اَلاء ثم يضع
ْ
ُّ
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يف فمه وأنفه من هذه ال َغرفة ،فيتمضمض ويستنشق ب َغرفة واحدة ثّلث مرات ،كام َو َر َد يف َو ْصف
وضوء النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قالَ (( :ف َم ْض َمض واستنشق )) يعني ب َغ ْرفة واحدة ،و ُي َس ّن
املبالغة فيها لغري الصائم كام قال  -عليه الصّلة والسّلم  (( :-وبالِغ يف املضمضة واالستنشاق إال
صائام )).
أن تكون
ً
من فروض الوضوءَ " :غ ْسل اليدين إىل املرفقي ".
ِ
ُغسل اليدان إىل املرفقي.
قال :واملرفق :هو َم ْوصل الذراع يف العضد  -يعني املفصل  ،-فت َ
قال تعاىل ﴿ :و َأي ِديكُم إِ َىل ا ْملَر ِ
اف ِق ﴾ [ اَلائدة.] ٦:
َ
َ ْ َ ْ
ويف حديث محران (( ثم َغ َسل يده اليمنى إىل املرفق ثّل ًثا ،ثم اليرسى مثل ذلك )).
من فروض الوضوءَ " :م ْسح مجيع الرأس ومنه األذنان "؛ لقوله  -جل وعّل َ ﴿ :-و ْام َس ُحوا
بِرء ِ
وسك ُْم ﴾ [ اَلائدة.] ٦:
ُ ُ
وصفة املسح :كام َم َسح النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-وكام َو َصفه عبد اهلل بن زيد ،وكذلك
عثامن  -ريض اهلل عنهام  ،-ويف حديث عبد اهلل بن زيد قال (( :إن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
َم َسح رأسه بيديهَ ،ف َأ ْق َب َل هبام َوأدبر )) يعني أقبل بِ ُم َقدّ م الرأس ثم أدبر ،ثم َردمها إىل املكان الذي َبدَ أ
منه.
(( فأقبل هبام وأدبر )) ،بدأ بِ ُم َقدم رأسه ،ثم ذهب هبام إىل قفاه ،ثم َردمها إىل املكان الذي بدأ منه.
قال :ويكفي يف الرأس مسحة واحدة؛
وو َص َفه الصحابة،
ألنه مل َي ِرد فيه العدد ،كام ُو ِص َ
ف وضوء النبي  -صىل اهلل عليه وسلم َ -
َم َسحوا مر ًة واحدة.
وكيفية املسح باليدين :أن ُيعل أطراف األصابع بعضها عىل بعض ،ثم يمسح إىل القفا ،ثم َي ُر ّدمها
إىل ِمن حيث بدأ.
قال :واألذنان َت َب ٌع للرأس.
ُغسل ،قال عليه الصّلة
ُغسل مع الوجه ،وإنام ُمت َسح مع الرأسُ ،مت ْ َسح وال ت َ
يعني األذنان ما ت َ
والسّلم (( :األذنان من الرأس )).
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رشع َأ ْخذ ماء جديد لألذني؛ بل بام َت َبقى من َم ْسح رأسه ،فيمسح رأسه ،ثم يمسح أذنيه
وال ُي َ
ِ
شْتط أن يأخذ ما ًء جديدً ا.
بيديه بِ َبلل اَلاء الذي َبقي بعد َم ْسح الرأس ،ال ُي َ
قالِ :
وصفة املسح لألذني كام يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ،قال (( :ثم َم َس َح برأسه،
ظاهر ُأ ُذ َن ْيه )) ،يعني السبابتي يف ُصامخي األذني
وأدخل ُأصبعيه السبابتي يف ُأ ُذ َن ْيه ،و َم َسح بإهبا َم ْيه
َ
واإلهبام من اخلارج ،ثم يمسح حتى خيرج من األُذني.
قالَ " :
لي إىل الكعبي " ،بدليل قول اهلل -
وغ ْسل الرجلي " ،من فروض الوضوءَ " :غ ْسل الر ْج ْ
جل وعّل َ ﴿ :-و َأ ْر ُج َلك ُْم إِ َىل ا ْل َك ْع َب ْ ِ
ي ﴾ [ اَلائدة.] 6 :

ٍ
مرات ،ثم اليرسى مثل ذلك ))
ويف حديث ِمحران (( :ثم َغ َسل ِر ْجله اليمنى إىل الكعبي ثّلث

متفق عليه.
من فروض الوضوء " :الْتتيب "  -كام أسلفنا -؛ وهو :أن ُي َرتب أعضاء الوضوء.
قال :ألن اهلل – تعاىل َ -ذكَر الوضوء مرتبا يف اآلية ﴿ :يا َأُّيا ال ِذين آمنُوا إِ َذا ُقمتُم إِ َىل الص ِ
ّلة ﴾
َُ ً
ْ ْ
َ َ
َ ُّ َ
[ اَلائدة ،] 6 :أي :إذا ََتَ ّيأتم للصّلة و َأ َر ْد ُتم أداءها.
﴿ َفا ْغ ِس ُلوا وجوهكُم و َأي ِديكُم إِ َىل ا ْملَر ِ
اف ِق ﴾ [ اَلائدةَ ،] ٦:بدَ أ بالوجه ،ثم َذك ََر اليدين ،ثم َم ْسح
َ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
الرأس ﴿ ،وامسحوا بِرء ِ
وسك ُْم َو َأ ْر ُج َلك ُْم إِ َىل ا ْل َك ْع َب ْ ِ
ي ﴾ [ اَلائدةَ ] ٦:ف َأ ْد َخل املمسوح بي املغسوالت،
َ ْ َ ُ ُ ُ
وهذا دليل عىل ُوجوب الْتتيب؛ إذ لو كان باملعقول أو باملفهوم أن املغسوالت تكون وراء بعض،
لكان ترتيب الوضوء عىل غري ذلك ،لكن اآلية ر ّتبت ألمهية الْتتيب ،ف ُأ ِ
دخ َل املمسوح بي
َ َ
املغسوالت.
قال :ألن اهلل  -تعاىل َ -ذك ََر الوضوء ُم َرت ًبا يف اآلية ،وت ََو َضأ رسول هلل – صىل اهلل عليه وسلم -
ُم َرت ًبا.
واملقصود بالرتتيب :أن يأيت بالوضوء كام َأ َم َره اهلل ورسوله  -صىل اهلل عليه وسلم  -دون تقدي ٍم
لبعض األعضاء عىل بعض ،فإن َقدم بعض األعضاء مل ُُيزئه الوضوء؛ فلو َغ َس َل يديه قبل وجهه مل
يصح ،أو َغ َس َل ِر ْجل ْيه قبل َم ْسح رأسه مل يصح ،وهكذا.
فام هو احلُكم إذا َغ َسل ِر ْجل ْيه قبل َم ْسح رأسه؟
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لي؛ ألن الْتتيب واجب.
يرجع يمسح الرأس ثم يعيد َغ ْسل الر ْج ْ
قال " :واملواالة ".
ٍ
َتابع َغ ْسل
واملقصود بـ ( املواالة ) :أن ال ُيؤخر َغ ْسل
عضو حتى ينشف الذي قبله ،فّل بد من ت ُ
أعضاء الوضوء.
ويف احلديث عن خالد بن ِم ْعدان :أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -رأى ً
رجّل ُيصيل ويف ظهر
قدميه ُملعة َقدْ ر الدرهم مل ُي ِصبها اَلاءَ ،ف َأ َم َره بإعادة الوضوء ،وإذا كان الوضوء غري صحيح فيجب
عليه أن يعيد الصّلة.
قال :وهذا دليل عىل وجوب املواالة يف الوضوء ،ولو مل جتب َألَ َمره ب َغ ْسل ال ُّلمعة فقط.
م بها " :نواقض الوضوء ".
من أحكام الصالة اليت جيب على املسلم أن يُِل ّ
ونواقض الوضوء ستة:

ِ
ُيا ،وسواء كان من ال ُق ُبل أو الدُّ ُبر،
 " اخلارج منالسبيلي " ُمط َل ًقا ،سواء كان له جرم أو كان ِر ْ ً
ْ

ناقضا للوضوء ،غري أن اخلارج إذا كان هو من ُق ُبل املرأة قيل بأنه ال ينقض الوضوء؛ ألنه
فإنه يكون ً
ليس من املعدة ،ولكن العموم يشمله.
قال :وهي ستة :اخلارج من السبيلي.
قال اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-أو جاء َأحدٌ ِمنْكُم ِمن ا ْل َغ ِائ ِ
ط ﴾ [ اَلائدة.] ٦ :
ْ َ
ْ َ َ َ
ٍ
وب ْو ٍل ون َْوم )) يعني الوضوء.
ويف احلديث (( :ولكن من غائط َ
ُيا )) ،يعني إذا َس ِمع صوتًا وهو
ويف احلديث اآلخر (( :فّل ينرصف حتى يسمع صوتًا أو ُيد ِر ً
ب عليه أن خيرج من
وو َج َ
ُيا هلذا اخلارج؛ فقد انتقض وضوؤه َ
صوت اخلارج من اجلوف ،أو َو َجدَ ِر ْ ً
الصّلة ،وال ُيوز له االستمرار يف الصّلة بعد احلَدَ ث.
قال :فالذي خيرج من السبيلي ُيت ََوض ُأ منه؛ سواء كان ً
كثريا.
قليّل أو ً

و" اخلارج الفاحش الن ِ
جس من اجلسد "ُ ،
كثريا َن َق َض
فخروج النجاسة من بقية البدن إذا كان ً

الوضوء كالدم.
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كثريا ".
و َذ َه َ
ب َمج ٌْع من أهل العلم  -يرمحهم اهلل  -إىل " أن الدم ال ينقض الوضوء ولو كان ً
ٍ
صّلة ّ
صّلها بنا
ويف هذه املسألة رأيت شيخنا الشيخ أمحد بن ُييى النجمي  -رمحه اهلل  -يف
ٍ
بكثري من الدم،
الرعاف ،وكانت عليه ُغ ْْتةَ ،ف َخ َرج ب ُغْتته قد َت َل ّطخت
ور ِع َ
ف ،فخرج منه دم كثري من ُّ
َ
واستمر يف صّلته حتى َأ َمتّهاَ ،ف َل ّام َخ َرج سألته ،فقلت له :أليس خروج الدم من نواقض الوضوء؟
ب َمج ٌْع من
قال " :القول الصحيح :أنه مل ينقض الوضوء "َ ،فدَ ّل ذلك عىل كّلم الشارح يف قوله :و َذ َه َ
كثريا " ،أي :اخلارج من البدن.
أهل العلم  -يرمحهم اهلل  -إىل " أن الدم ال ينقض الوضوء ولو كان ً
من نواقض الوضوء " :زوال العقل بنو ٍم أو غريه ".

ٍ
بإغامء أو ُسك ٍْر  -والعياذ باهلل -؛ فهذا
إذا زال عقل املتوضئ بنو ٍم من غري جلوس أو زال عقله
ُيب عليه إعادة الوضوء.
قال :فالنوم ينقض الوضوء ،وضابط النوم :هو النوم املستغ ِرق؛ يعني :الذي يذهب معه
اإلحساس ،فّل ُُيِ ّس باخلارج منه ،وال يسمع األصوات التي حوله ،وال ُي َميز األشياء التي أمامه؛
بحيث ال ُُيِ ّس النائم بِ َم ْن حوله.
فم ْن نام فليتوضأ )).
قال عليه الصّلة والسّلم (( :العي ِوكاء السهمَ ،
والسكْر ينقض الوضوء ،وبعضهم َحكَى اإلمجاع عىل ذلك؛ يعني إذا زال عقل
واإلغامء واجلنون ُّ
السكْر أو اجلنون فإنه ينتقض وضوؤه؛ ألنه يف هذه الصفات ال يدري ماذا َحدَ ث
املتوضئ باإلغامء أو ُّ
منه ،إذا ُأغمي عليه ال يدري لعله أحدث وهو ال يدري وال يشعر ،وكذلك لو َس ِكر  -والعياذ باهلل
 فإنه قد خيرج منه ناقض للوضوء ،وعقله يف رحلة خارج البدن  -والعياذ باهلل  ،-وكذلك اجلنون؛ٍ
ب ميزان الترصف ،العقل الذي ُي ِ
حينئذ
درك به التكاليف الرشعية ذهب ،فإنه
فلو ُج ّن اإلنسان فقد َذ َه َ
يكون أنه َم َظنّة أنه أحدث؛ فيجب عليه إذا غاب عقله هبذه األشياء.
من نواقض الوضوءَ " :م ُّس ال َف ْرج باليد ُق ُب ًّل كان أو ُد ُب ًرا من غري حائل " ،حلديث ُب ْرسة بنت صفوان
 ريض اهلل عنها  -أن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -قالَ (( :م ْن َمس َذك ََره فليتوضأ ))،ويكون املس هنا بدون حائل ،يعني :إذا َأ ْف َض ْت يد اإلنسان إىل َذكَره أو إىل َذكَر الغري؛ كالطفل ً
مثّل،
ناقضا للوضوء.
إذا َوضأت األم طفلها فأفضت يدها إىل َف ْرجه ُق ُب ًّل أو ُد ُب ًرا فإنه يكون ً
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ٍ
بحائل  -كأن يكون عىل اليد
قالَ :ف َم ُّس ال َف ْرج ينقض الوضوء إذا كان بدون حائل ،أما إذا كان
ً
مثّل ُق ّفاز أو كان من وراء الثوب  -فهذا ال ينقض الوضوء.
من نواقض الوضوءَ " :أكْل حلم اإلبل " ،حلديث جابر بن َس ُمرة أن ً
رجّل سأل النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم َ :-أنَتوضأ من حلوم ال َغنَم؟ قال (( :إن شئت ت ََو َضأ ،وإن شئت ال تتوضأ )) ،قال :أنتوضأ
من حلوم اإلبل؟ قال (( :نعم ..ت ََوضأ من حلوم اإلبل ))َ ،ف َأكّد األمر هنا ،أنه يتوضأ من حلوم اإلبل
ناقض للوضوء.
ألنه ٌ
وأما َم َرق اللحم أو اللبن فّل ُيت ََوضأ منه؛ يعني مرق حلم اإلبل ،أو لبن اإلبل فّل ُيتَوضأ منه؛ ألن
خاص باللحم ،والعلة يف ذلك َت َع ّبدية؛
النص
ٌّ
يعني ما العلة يف األمر بالوضوء من حلم اإلبل ،ومل يأمر بالوضوء من حلم الغنم؟
الع ّلة َتعبديةَ ،ف َش ْأنُنا :االمتثال ،سوا ء أدركنا ِ
ِ
الع ّلة أو مل ن ِ
ُدرك ُيب علينا امتثال َأ ْمر الشارع.
َّ
ٌ
قالِ :
الع ّلة يف ذلك َت َع ّبديةُ ،يب عىل املسلم أن يمتثل و ُي َسلم َ
أل ْمر اهلل  -سبحانه وتعاىل  -و َأ ْمر
رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم .-
من نواقض الوضوء " :الردة عن اإلسّلم " ،أعاذنا اهلل وإياكم منها.
قال اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-و َم ْن َي ْك ُف ْر بِ ِ
اإل َيام ِن َف َقدْ َحبِ َط َع َم ُل ُه ﴾ [ اَلائدة] ٥ :؛ سواء كان صّل ًة أو
صياما أو َحجا أو ُعمر ًة أو غري ذلك؛ الر ّدة تُبطِل ما قبلها من األعامل الصاحلة حتى الشهادتي ،فام
ً
بالك بالطهارة؟!
وقال تعاىل ﴿ :و َل َقدْ ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك َوإِ َىل ال ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ َك ﴾ ،واخلطاب للنبي  -صىل اهلل عليه
َ
ِ
اخلَ ِ ِ
ْت َل َي ْح َب َطن َع َم ُل َك َو َل َتكُونَن ِم َن ْ
اسي َن ﴾ [ الزمر.] ٦٥ :
َشك َ
وسلم َ ﴿ -لئ ْن َأ ْ َ
قال :فالصحيح :أنه يف َغ ْسل امليت.
وأما َغ ْسل امليت :فالصحيح أنه ال ينقض الوضوء ،وهو قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة  -رمحه اهلل  " :-وهذا قول أكثر الفقهاء ،وهو الصحيح  -إن شاء اهلل -؛ ألن
َص  -يعني يف تغسيل امليت
الوجوب من الرشع  -يعني إُياب الوضوء من الرشع  -ومل َي ِرد يف هذا ن ّ
أنه ُيب عىل ا ْمل ُ َغسل أن يتوضأ  ،-وال هو يف معنى املنصوص عليه ،فبقي عىل األصل ،وألنه َغ ْسل
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شْتط يف هذا أن ال َي َمس ا ْمل ُ َغسل َف ْرج ا ْمل ُ َغسل " ،كام مىض معنا يف َم ّس
آدمي َف َأ ْش َب َه َغ ْسل احلي؛ لكن ُي َ
ال َف ْرجُ ،يب أن ُيعل عىل يده حائل ،فإن أفىض بيده كا ْمل ُ َغسل للطفل أو الطفلةُ ،يوز للرجل أن
ُي َغسل الطفلة دون السابعة ،وُيوز للمرأة أن ُت َغسل الطفل دون السابعة ،وال شك أن ا ْمل ُ َغسل قد
ً
حائّل ،فإذا كان هبذه املثابة فالوضوء ليس من أجل
ُي َغسل ويتساهل يف َس ْْت اليد ،أو ُيعل عليها
التغسيل ،وإنام هو من أجل َم ّس ال َف ْرج ُق ُب ًّل أو ُد ُب ًرا.
حت ّرز اإلنسان من أن ُيفيض بيده إىل عورة ا ْمل ُ َغسل فإنه ال ُيب عليه أن
وأما جمرد التغسيل :فإذا َ َ
يتوضأ إذا كان متوض ًئا قبل أن يغسل امليت؛ هذا ما عليه أكثر الفقهاء؛ وهلذا قال :ف َب ِقي عىل األصل،
وألنه َغ ْسل آدمي َف َأ ْش َب َه َغ ْسل احلي.
ٍ
ب عليه
قال :لعدم الدليل عىل ذلك ،لكن لو أصابت يد الغاسل َف ْرج امليت من غري
حائل َو َج َ
الوضوء" ،والواجب" " :أن ال َي َم ّس َف ْرج امليت إال من وراء حائل ".
ُيب عىل ا ْمل ُ َغسل ً
أوال :أن يسْت عورة امليت عن األنظار حتى وإن كان الناظر من املحارم كاالبن
بالنسبة للرجل ،أو ابن االبن ،أو العم ،أو اخلال ،أو نحو ذلك؛ ال ُيوز له أن ينظر إىل عورة امليت
الرجل.
وكذلك النساء ،وإن كانت ا ْمل ُ َغسلة بنتًا ،أو ُأما ،أو أختًا ،أو عم ًة ،أو خالةُ ،يب َس ْْت عورة امليت
َذك ًَرا كان أو أنثى عن أنظار ا ْمل ُ َغسلي وا ْملُعاوني هلم.
أيضا عدم مباَشة اليد حال التغسيل للعورة ،بل ُيب عىل ا ْمل ُ َغسل
وكام ُيب َس ْْت العورة ُيب ً
أن يضع عىل يده ً
حائّل ُيول بينه وبي مباَشة َف ْرج امليت ُق ُب ًّل كان أو ُد ُب ًرا.
قال :هكذا َم ّس املرأة.
يعني فيه خّلف أن ال ينقض الوضوء.
ٍ
شهوة أو غري شهوة يف أصح قويل العلامء.
قال :أنه ال ينقض الوضوء مطل ًقا؛ سوا ٌء كان ذلك عن
هذا من كّلمه  -رمحه اهلل  :-ما مل خيرج منه يشء.
ٍ
بشهوة أو بغري شهوة ،فإن هذا  -جمرد ا ْمل َّس  -وإن كان ً
تقبيّل؛ فإنه ال
يعني َم ُّس املرأة سوا ٌء كان
ينقض الوضوء إال إذا َخ َرج منه َم ْذي ،كأن ُي َقبل أهله  -زوجته  -بشهوة؛ فهنا ال بد أن ُين َظر يف األمر:
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إن َس ِلم من اإلمذاء فالوضوء صحيح ،وإن َخرج منه َم ْذي فالوضوء َب َطل؛ ال ل ْل َم ّس ،وإنام خلروج
اخلارج من السبيلي.
ٍ
شهوة أو غري شهوة يف أصح
قال :هكذا َم ّس املرأة ال ينقض الوضوء ُمطل ًقا سواء كان ذلك عن
قويل العلامء ،ما مل خيرج منه يشء؛ ألن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم َ -قبل بعض نسائه ثم َص ّىل ومل
يتوضأ ،كام يف احلديث الذي يف قوله " :ما مل خيرج منه يشء " ،قال :فإذا َخ َرج َم ْذ ٌي من الشهوة
فالوضوء ُيب من أجل املذي ،وليس من ُمط َلق ا ْملَس.
قال :وألن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم َ -ق ّبل بعض نسائه ،ثم َص ّىل ومل يتوضأ ،كام يف احلديث
الذي أخرجه أمحد ،وأبو داود ،والْتمذي ،وابن ماجه ٍ
ٍ
صحيح عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا
بسند
قالت (( :ت ََو َضأ النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-ثم َق ّبل بعض نسائه َ
وخ َرج يصيل بدون وضوء )) أو
كام قالت  -ريض اهلل عنها  ،-ثم َض ِحكت بعض ذلك؛ إشار ًة إىل أن التقبيل حصل هلا  -ريض اهلل
تعاىل عنها وأرضاها .-
أما قوله  -سبحانه وتعاىل  -يف آيتي النساء واَلائدةَ ﴿ :أ ْو ال َم ْست ُُم الن َسا َء ﴾ [ النساءَ ﴿ ،] ٤٣:أ ْو
الم ْست ُُم الن َسا َء﴾ [ اَلائدة ،] ٦:فاملراد به :اجلامع يف األصح من قويل العلامء؛ وهو قول ابن عباس -
َ
ريض اهلل عنهام  -ومجاعة؛
اجلامعة من الصحابة ،قال :كعيل ،وعائشة  -ريض اهلل عنهام  ،-وعطاء ،واحلسن البرصي،
وطاووس ،والشعبي من التابعي ،ومرسوق ،وعكرمة ،وسعيد بن ُجبري ،وغريهم  -رمحهم اهلل .-
فهذا القول اَلأثور عن الصحابة والتابعي " :أن م ّس املرأة جمرد ا ْمل َّس ال ُي ِ
وجب الوضوء " ،وأما
َ
تأويل ا ْملَس يف اآلية :فاملراد به اجلامع ،وليس ُمط َلق ا ْملَس.
وب ِقي معنا يشء واحد؛ وهي :املسنونات الفعلية أو
هبذا نأيت إىل هذه األحكام املتعلقة بالصّلةَ ،
القولية يف الصّلة.
فمن املسنونات القولية:
أولًا :دعاء االستفتاح؛ وهو قول (( :سبحانك مهللا وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل َجدّ ك،
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السنن القولية.
وال إهل غريك )) ،هذا من ُّ
كذلك التعوذ من الشيطان قبل القراءة؛ فيقول ( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ) ،أو يقول( :
مه ِزه و َن ْفثِه و َن ْفخه ).
أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من َ ْ
السنة.
ثالثًا :البسملة؛ يعني اإلسار هبا من ُّ
كذلك من السُّنن القولية :التأمي؛ يعني قول ( :آمي )؛ لقوله  -صىل اهلل عليه وسلم  (( :-فإذا
قال اإلمامَ ﴿ :وال الضاليَ ﴾ [ الفاحتة ،] ٧:فقولوا( :آمي) )).
رشع
وقراءة السورة يف األوليي من الصّلة وصّلة الفجر واجلمعة والعيد والتطوع كله؛ يعني ُي َ
فيه القراءة بعد الفاحتة ،لكنه من املسنون ،وليس من الواجب وال من األركان.
من السنن القولية :اجلهر يف اجلهرية ،واإلسار يف الرسية؛ هذه من سنن األقوال.
كذلك من سنن األقوال :قول ( :ملء السموات واألرض ،وملء ما شئت من يشء بعد ،أهل الثناء
ِ
واملجد ،أحق ما قال العبد ،وكلنا لك عبد ،مهللا ما ال مانع َلا أعطيت ،وال ُمعطي ََلا منعت ،وال
ينفع ذا اجلد منك ْ
السنن القولية.
اجلَد) ،هذا من ُّ
كذلك من السُّنن القولية :ما زاد عىل املرة األوىل يف تسبيح ركو ٍع أو سجود ،فقول ( :سبحان ريب
العظيم ) بعد األوىل يكون مسنونًا ،وقول ( :سبحان ريب األعىل ) بعد األوىل يكون مسنونًا.
رب اغفر يل ) بي السجدتي ،والتعوذ من
كذلك من السُّنن القولية :ما زاد عن األوىل يف قولّ ( :
األربع يف آخر التشهد الذي يعقبه التسليم ( :مهللا إين أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القب،
ُرشع بعد التشهد األخري.
ومن فتنة املسيح الدجال ،ومن فتنة املحيا واملامت ) ،هذه األربعة التي ت َ
قال :والصّلة عىل آل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-والبكة عليه وعليهم؛ يعني يقول( :مهللا
ٍ
ٍ
ٍ
السنن ،واملفروض أو املطلوب :هو
َصل عىل حممد وآل حممد ،وبارك عىل حممد وآل حممد) هذه من ُّ
الصّلة عىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -دون اآلل.
أما سنن األفعال فكثرية؛ ومنها:
 -ك َْون األصابع مضمومة عند التكبري ،يف كل تكبري؛ سواء كان تكبرية اإلحرام أو تكبري
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االنتقال؛ من القيام إىل الركوع ،ومن السجود إىل اجللوس ،ومن السجدة الثانية إىل الركعة التي تليها،
تكون صفة اليدين مضمومة األصابع ،مستقبِ ًّل ببطون الكفي ِ
الق ْبلة.
ُ َ
السنن الفعليةَ :ح ُّط اليدين اليمنى عىل اليرسى عىل الصدر حال القيام.
 كذلك من ُِّ
فالسنة أن يقبض
 كذلك َق ْبض اليرسى باليمنى عىل الكوع ،وال ُيبالغ حتى يصل إىل الت َخ ُّرصُّ ،َف اليمنى.
كوع اليرسى ِبك ّ
سارحا فيام أمامه أو فوقه أو
 من ُسنن األفعال :الن َظر إىل موضع السجود حتى ال يكون النظرً
يمينه أو يساره.
كثريا ،
 من ُسنن األفعال :تفريقه بي قدميه يف قيامه ،ال يلصق القدمي حال القيام ،وال يفرجهام ًِ
كثريا فيه َت َك ُّلف وفيه إيذاء َمل ْن حوله ،وأما الضم فليس من
بل ُيعلهام عىل مستوى البدن؛ ألن الفتح ً
السنن ،بل يكون َو ْضع القدمي عىل الطبيعة ،ال ُيبالِغ ال يف الضم وال يف ال َفتْح.
ُّ
 من ُسنن األفعالُ :مراوحته بينهام  -بي القدمي .- من ُسنن األفعال :ترتيل القراءة. من ُسنن األفعال :التخفيف لإلمام؛ ُخيَفف يف أفعال الصّلة مع اإلمتام؛ ألنه ال ُيوز له أن يشقعىل اَلأمومي ،ف ُي َس ّن له أن ُخيَفف يف الذكْر؛ يعني يف القراءة بعد الفاحتة ،ويف الذكْر يف الركوع ،ويف
الرفع بعد الركوع ،ويف السجود ،ويف اجللسة بي السجدتي ،وكذلك يف التشهد.
 من ُسنن األفعال :كون األوىل  -يعني الركعة األوىل  -أطول من الثانية.أيضاَ :ق ْبض ُركبتيه بيديه ُم َف ّرجتي األصابع يف الركوع؛ يعني يضع َك ّفيه عىل ُركبتيه
 من السنن ًكالقابض هلام.
 من ُسنن األفعالَ :مدُّ ظهره مستو ًيا؛ ال يكون ُحمَد ًبا ،وال يكون أكثر من الطبيعة حتى يرتفعالرأس عن مستواه ،ال بد أن يكون مستوى الرأس مع مستوى الظهر.
 كذلك من ُسنن األفعالَ :و ْضع ُركبتيه قبل يديه يف سجوده؛ هذا إذا استطاع؛ ألنه يف حالالسجود يكون نزول البدن عىل األسافل ،فأول ما ُيباَش األرض :الركبتان ،ثم اليدان ،ثم الوجه؛ هذا
يف حال السجود ،أما يف حال القيام فالعكس؛ أول ما يرفع :أعىل البدن وهو الوجه ،ثم اليدين يضعهام
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عىل فخذيه ،ثم يرفع ركبتيه عن األرض ،هذا إذا استطاع ،أما إذا كان غري ٍ
قادر فإنه ال ُيكَلف اهلل َن ْف ًسا
إىل ُوسعها.
 كذلك من ُسنن األفعال :متكي جبهته وأنفه من األرض حال السجود؛ لقوله  -صىل اهلل عليهمرت أن أسجد عىل سبعة أعظم أوأعضاء )).
وسلم ُ (( :-أ ُ
 الثامن عرش :جمافاة عضديه عن جنبيه ،وكذلك بطنه عن فخذيه ،وفخذيه عن ساقيه؛ يعنييفتح البدن ،ال يضم بعضه عىل بعض؛ ألن َض ّم بعض البدن عىل بعض يدعو إىل الكسل.
القبلة ،يعني يتجه هبام إىل ِ
 كذلك من سنن األفعال :إقامة قدميه وجعل بطوهنام إىل ِالقبلة،
َ ْ
ُ
وُيعل بطون األصابع عىل األرض.
 كذلك من ُسنن األفعالَ :و ْضع يديه حال السجود حذو منكبيه ،يعني قريبة أو جتاه املنكبي،مبسوطة األصابع.
 كذلك من سنن األفعال :توجيه أصابع يديه مضمومة إىل ِالقبلة.
ُ
السنن الفعلية :مباَشة ا ْمل ُ َص ّيل بيديه وجبهته األرض.
 كذلك من ُّ كذلك من السنن :قيامه إىل الركعة عىل صدور قدميه م ِعتمدً ا عىل فخذيه.
ُ
ُّ
السنن :االفْتاش يف اجللوس بي السجدتي؛ وهو :أن يفرش ِر ْجله اليرسى
 كذلك من ُّوُيلس عليها وينصب اليمنى.
 كذلك من ُسنن األفعال :الت َو ُّرك يف التشهد الثاين.والتورك :هو أن ُخي ِرج قدمه اليرسى حتت ساقه اليمنى ،ثم ُيلس عىل مقعدته أو إليته اليرسى.
 كذلك من ُسنن الصّلةَ :و ْضع يديه عىل فخذيه حال ت ََش ّهده؛ سواء كان األول أو الثاين.خلنرص وال ُبنرص من اليمنى ،وحتليق الوسطى مع اإلهبام،
 كذلك من ُسنن األفعالَ :ق ْبض ا ُور ْفع السبابة إشار ًة إىل التشهد.
َ
أيضا التسليم من
 كذلك من ُسنن األفعال :االلتفات عند التسليم بعد التشهد األخري ،وهو ًأركان الصّلة.
واهلل أعلم ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه.
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ونسأل اهلل  -جل وعّل  -أن ُيعل لقاءنا هذا يف موازين حسنات اجلميع ،وأن ينفعنا به يف دنيا
ٍ
بقلب سليم ،ويأتيه بأعامل قد صحبها اإلخّلص،
العمل ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال َم ْن أتى اهلل
وقد كانت م ِ
واف َق ًة هلَدْ ي النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-فام أحوجنا إىل مثل هذه الدروس والدورات
ُ
العلمية.
ونسأل اهلل  -جل وعّل  -أن ُُي ِزل املثوبة للقائمي عىل هذه الدورة ،القائمي بأشخاصهم
وذواَتم أو بأمواهلم وأفكارهم وإعانتهم عىل القيام هباُ ،
ص بالذكْر أبا أنس  -حفظه اهلل -؛ الذي
وأخ ّ
ٍ
ومال ووقت ،حتى خرجت هذه الدورة عىل الوجه املطلوب.
َب َذل ما يستطيع َب ْذله من ُج ْهد
ِ
الشكل؛ سواء كان ٍ
ومل ْن ساهم يف إخراجها هبذا ّ
بامل،
فنسأل اهلل  -سبحانه وتعاىل  -أن ُيزل له َ
ٍ
ٍ
ٍ
خريا عىل املسامهة يف
أو بجاه ،وتوجيه ،أو بإعانة من مجاعة املسجد وإمامه و َمنْ ُسوبِيه ،جزاكم اهلل ً
إنجاح هذه الدورة ،وجعلها يف موازين اجلميع.
كام ال ننسى  -أحبتي يف اهلل  -الراعي األول هلذه الدورات ،وغريها من املناشط العلمية،
وغريها من العلوم النافعة الرشعية ،وهو خادم احلرمي الرشيفي الذي يرعى األمن املْتتب عليه
القيام هبذه الدورات ،وهذه املجالس ،وهذه املناشط العلمية التي تُثري معلومات املسلم واملسلمة،
ويستطيع من ورائها ومن َج ّرائها أن يعمل العمل الصحيح الذي ُي َت َقبل منه.
فنسأل اهلل  -جل وعّل  -أن ُيزي والة أمرنا خري اجلزاء ،الذين يسهرون ويبذلون الغايل
والنفيس يف سبيل إعانتنا عىل ديننا.
ومن أهم ما يعان به ا ْملكَلف عىل دينه :هو العلم النافع ا ْمل ِ
ثمر للعمل الصالح ،ويف مقدمة ذلك:
ُ
ُ
ُ
تأسيس العقيدة التي ال ُيق َبل أي ٍ
عمل من األعامل إال أن يكون َمبنيا عىل هذه العقيدة الصحيحة.
خريا.
وجزا كم اهلل ً
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعي.

