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╝ 

 

َتِعينُهُ  َمُدُه َوَنسح  َنحح
ِ
َّ
ِ
َد ّلِل َمح وِر َأنحُفِسنَا َوِمنح َسيَِّئاِت  إِنَّ اْلح  ِمنح ُُشُ

ِ
ِفُرُه َوَنُتوُب إَِليحِه، َوَنُعوُذ بِاّلِلَّ َتغح َوَنسح

َهُد َأنح ََل إََِلَ إَِلَّ  لح َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأشح
لِ ُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح ََملِنَا، َمنح ََيحِدِه اّلِلَّ َهُد َأنَّ َنبِ  َأعح َ َوَأشح يَّنَا اّلِلَّ

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه  مَّ  .-صىل اهلل عليه وسلم  -ُُمَ

تِي نسأل -أحبتي يف اهلل، السَلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وحديثنا يف هذه األيام املباركة  الَّ

نح َأتَى إَِلَّ مَ  ﴿أنح ينفعنا وإياكم هبا، يف يوم املعاد؛ الَِّذي َل ينفُع فيه ماٌل وَل بنون  -جل وعَل  -اهلل 

َ بَِقلحٍب َسلِيٍم  ء:  ﴾اّلِلَّ  .الصَلة ، هو: عن[ ٨٩] الشعرا

ا:  والصَلُة شأهنا عظيٌم؛ ألهنَّ

أهنا الركن الثَّاِِن من أركان اإلسَلم، وقد سبَق معنا اْلديث عنها يف صباح هذا اليوم بعد  أواًل:

بُد عليه يوَم القيامة الصَلُة، فإنح ُقبلت الصَلة، وهي الركن الثَّاِِن بعد الشهادتني، وأوُل ما ُُياسب الع

فقد أفلَح وأنجَح، وإنح ُردَّت فقد خاب وخرس، وُتقاس عليها سائر األعَمل، فإذا ُوزنت الفريضة ومل 

 هلا، مع نقِص ركٍن من أركاهنا، أو ُشٍط من ُشوطها، 
ٍ
ا لصَلةٍ هلا أو أداء تكمل لسبٍب من األسباب؛ إمَّ

 فإهنا َل ُتقبل.

نَن الرواتب، وهي مكملة  ذا،وعلى ه فيبقى النقُص يف الفريضة، ومن رمحِة اهلل أنح ُشَع اهلُل السُّ

فُل  للفرائض، فلكلِّ فريضٍة من فرائض اإلسَلم؛ كالصَلة والزكاة والصوم واْلج، هلا نوافل، فالنوا

بر، فهي ََتحُُب النقص؛ وهلذا يقول اهلل  لعبدي، هل ترون له  )) انظرواللمَلئكة:  -جل وعَل  -جوا

 .من تطوع فُيكمل به ما انُتقص من الفريضة؟ ((

صىل اهلل عليه  -أهنا الَعََلمة الفارقة واملميزة بني اإلسَلم والكفر والرشك؛ وهلذا يقول  ثانًيا:

جل والرشك أو الكفر، ترك الصَلة ((: -وسلم   .)) إنَّ بني الرَّ

صىل اهلل عليه  -الصَلة صلٌة بني العبد وربه؛ وهلذا يقول  أهنا صلٌة بني العبد وربِّه، هذه ثالًثا:

ُه ((: -وسلم  َ : - َتَعاَل  –، قال اهلل )) إِنَّ َأَحَدُكمح إَِذا َصىلَّ ُينَاِجي َربَّ ََلَة َبيحنِي َوَبنيح ُت الصَّ )) َقَسمح
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ِذي قال فيه َعبحِدي (( َعبحُد: )) َفِإذَ : -جل وعَل  -، ُثمَّ جاء باْلديث القديس الَّ  َربِّ  ﴿ا َقاَل الح
ِ
َّ
ِ
ُد ّلِل َمح اْلح

نَي 
ِ
َعامَل ِحيِم  ﴿، َقاَل اهلُل َتَعاَل: مَحَِدِِن َعبحِدي، َوإَِذا َقاَل: [ ٢] الفاحتة:  ﴾الح َِن الرَّ محح ، َقاَل [ ١] الفاحتة:  ﴾الرَّ

يِن  ﴿اهلُل َتَعاَل: َأثحنَى َعََلَّ َعبحِدي، َوإَِذا َقاَل:  ِم الدِّ َدِِن َعبحِدي، َوإَِذا َقاَل: ﴾َمالِِك َيوح اَك  ﴿، َقاَل: ََمَّ إِيَّ

َتِعنُي  اَك َنسح ُبُد َوإِيَّ َ َعبحِدي، َولَِعبحِدي َما َسَأَل، َفِإَذا َقاَل:  [ ٥] الفاحتة:  ﴾َنعح ِدَنا  ﴿َقاَل: َهَذا َبيحنِي َوَبنيح اهح

َط الَّ  ا َتِقيَم ِِصَ ُسح َط املح ا َ نَي الِّصِّ الِّ ُضوِب َعَليحِهمح َوََل الضَّ َغح ِ املح َت َعَليحِهمح َغْيح َقاَل  [ ٧] الفاحتة:  ﴾ذيَن َأنحَعمح

 .َعبحِدي َولَِعبحِدي َما َسَأَل ((: َهَذا لِ -جل وعَل  -اهلُل 

أنَّ الصَلة روضة؛ روضة عبادات، فيها من كلِّ زوٍج هبيج، من األعَمل واألقوال، من  رابًعا:

ءة لكَلم اهلل  ، وركوع، وتعظيم للربِّ فيه، ورفٌع منه واعتدال -جل وعَل  -قيام، وتكبْي، وقرآن؛ قرا

ملصَل إليه بالدعاء، ، وسجوٌد ُيسبح اهلل َتَعاَل فيه بعلوه، ويبتهل ا-جل وعَل  -يمأله الثناء عىل اهلل 

 وقعوٌد لتشهد خيتمه بالتسليم.

أنَّ ركعتني يركعهَم من  -كَم ذكرنا يف حديث اليوم عن تكفْي أو القيام بزكاة األعضاء-وهلذا 

ر أو تؤدي هذه الزكاة، عىل ثَلثَمئة وستني مفصًَل؛ ألنَّ اإلنسان إذا صىلَّ حتركت يف  الضحى تكفِّ

 .الصَلة مجيع أعضائه ومفاصله

 ﴿أنَّ الصَلة عوٌن عىل املهَمت، وهنٌي عن الفحشاء واملنكرات، قال اهلل َتَعاَل:  خامًسا:

َاِشِعنَي  َا َلَكبَِْيٌة إَِلَّ َعىَل اْلح ََلِة َوإهِنَّ ِ َوالصَّ ُبح َتِعينُوا بِالصَّ ُل  ﴿، وقال َعزَّ من قائل: [ ٤٥] البقرة:  ﴾َواسح اتح

ُ َما ُأوِحَي إَِليحَك ِمَن الحكِ  َُبُ َواّلِلَّ  َأكح
ِ
ُر اّلِلَّ ُنحَكِر َوَلِذكح  َواملح

ِ
َشاء َفحح ََلَة َتنحَهى َعِن الح ََلَة إِنَّ الصَّ َتاِب َوَأِقِم الصَّ

نَُعوَن  َلُم َما َتصح  .[ ٤٥] العنكبوت:  ﴾َيعح

 أنَّ الصَلة نور املؤمنني يف قلوهبم، يف برزخهم، ويف ُمرشهم، وهي تيضء لإلنسان اْلقَّ  سادًسا:

واضًحا، فإذا صىلَّ اإلنسان الصَلة املفروضة بأركاهنا وواجباهتا وُشوطها، اتضح له اْلق واضًحا، 

 َل يلتبس عليه كغْيه.

)) َمنح َحاَفَظ َعَليحَها َكاَنتح َلُه ُنوًرا، ، وقال: )) والصَلة نور ((: -صىل اهلل عليه وسلم  -قال 

ِقَياَمةِ  َم الح َهاًنا، َوَنَجاًة َيوح َم الِقَياَمِة، َوُبرح َهاًنا، َوََل َنَجاًة َيوح ، َوَمنح مَلح ُُيَاِفظح َعَليحَها مَلح َتُكنح َلُه ُنوًرا، َوََل ُبرح

ِن َخَلٍف  ِقَياَمِة َمَع ُأََبِّ بح َم الح َن، َوَهاَماَن، ، َوَكاَن َيوح َعوح  .َقاُروَن ((وَوِفرح
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َمن شغله منصبه؛ كفرعون وهامان، ومنهم هؤَلء َشغلتهم الدنيا، منهم َمن شغله ماله، ومنهم 

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -َمن شغله التفاته إل ِدين اآلباء واألجداد، وردِّ ما جاء به النبي 

)) : -صىل اهلل عليه وسلم  -أنَّ الصَلة رسُّ رسور نفوس املؤمنني، وقرة أعينهم، قال  سابًعا:

، قال: -صىل اهلل عليه وسلم  -ث خصال ُحبِّبت إل النبي ، يعني: ثَلُحبِّب إيلَّ من دنياكم ثَلثة ((

ََلِة (( ُة َعيحنِي يِف الصَّ  .)) الطِّيُب، َوالنَِّساُء، َوُجِعَلتح ُقرَّ

ر هبا السيئات، قال النبي  ثامًنا: )) : -صىل اهلل عليه وسلم  -أنَّ الصَلة ُُتحى هبا اْلطايا وُتكفَّ

اٍت، َهلح َيبحَقى ِمنح َدَرنِِه؟  َأَرَأيحُتمح َلوح َأنَّ هَنحًرا  ٍم ََخحَس َمرَّ َتِسُل ِمنحُه ُكلَّ َيوح يعني: َوَسخ -بَِباِب َأَحِدُكمح َيغح

ُحو اهلُل هِبِنَّ يشء -البدن ِس، َيمح َمح َلَواِت اْلح ٌء، َقاَل: )) فكذلك َمَثُل الصَّ : ََل َيبحَقى ِمنح َدَرنِِه يَشح ، َقاُلوا

ََطاَيا ((  ليه.. متفٌق عاْلح

أثنى عىل اْلاشعني فيها، ووصفهم بالفَلح، كَم قال عز من قائل:  -جل وعَل  -أنَّ اهلل  تاسًعا:

ِمنُوَن ) ﴿ ُؤح َلَح املح ِذيَن ُهمح يِف َصََلهِتِمح َخاِشُعونَ ١َقدح َأفح  .[ ٢، ١] املؤمنون:  ﴾ ( الَّ

 مباذا حصل هلم الفالح؟ 
يؤدوهنا بقلوٍب حارضة، مل تكن مشغولة بمشاغل حصل هلم باْلشوع يف الصَلة، أي: كانوا 

 الدنيا، وَل بملذات النفس.

د رسوله  عاشًرا: د اهلل ومرا ؛ -صىل اهلل عليه وسلم  -أنَّ من الواجب للصَلة أنح ُتؤدَّى عىل مرا

القرآن  العبادة.. والعبادُة توقيفية، يعني: َل يأيت هبا اإلنسان إَلَّ حسب ما دلَّ عليه الدليل من األهنَّ 

نَّة، َل ُيقبل فيها اَلستحسان وَل العقل، كَم مرَّ معنا ِذكر الثَلثة  ِذيَن استحسنوا ألنفسهم الوالسُّ نفر الَّ

ها عليهم.-صىل اهلل عليه وسلم  -أعَمًَل لكنهم خالفوا هبا هدي النبي   ، فردَّ

د رسوله  د اهلل ومرا باهلوى واملزاج، وُماكاة ، َل -صىل اهلل عليه وسلم  -فهي ُتؤدَّى عىل مرا

 اآلخرين بدون علٍم بَِم جيُب هلا.

ن  احلادي عشر: ى مع اجلَمعة، كَم جاءت بذلك األدلة من القرآ أنَّ من الواجب للصَلة؛ أنح ُتؤدَّ

نَّة، قال اهلل  ُمُه ُيَسبِّ  ﴿: -جل وعَل  -والسُّ َكَر ِفيَها اسح َفَع َوُيذح ُ َأنح ُترح ُغُدوِّ يِف ُبُيوٍت َأِذَن اّلِلَّ ُح َلُه ِفيَها بِالح

َصاِل ) اُفوَن يَ ٣٦َواآلح َكاِة خَيَ  الزَّ
ِ
ََلِة َوإِيَتاء  َوإَِقاِم الصَّ

ِ
ِر اّلِلَّ ًما ( ِرَجاٌل ََل ُتلحِهيِهمح َِتَاَرٌة َوََل َبيحٌع َعنح ِذكح وح



 

 

 7 الدرس األول

َبحَصاُر ) ُقُلوُب َواألح َسَن ٣٧َتَتَقلَُّب ِفيِه الح ُ َأحح ِزََيُُم اّلِلَّ ُزُق َمنح ( لَِيجح ُ َيرح لِِه َواّلِلَّ َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهمح ِمنح َفضح

ِ ِحَساٍب   .[ ٣٨ - ٣٦] النور:  ﴾َيَشاُء بَِغْيح

ٍر ((: -صىل اهلل عليه وسلم  -وقال  ، )) َمنح َسِمَع النَِّداَء َفَلمح َيأحِت، َفََل َصََلَة َلُه، إَِلَّ ِمنح ُعذح

 .أو مرٌض (()) خوٌف فُسئل عن العذر: فقال: 

أنَّ من املنكرات الظاهرة ترُك الصَلة من كثٍْي ِِمَّن يدعي اإلسَلم، وهو كفٌر، كَم  الثَّاِني عشر:

، أي: ما الَِّذي أدخلكم [ ٤٢] املدثر:  ﴾َما َسَلَكُكمح يِف َسَقَر  ﴿سبق ِذكُر الدليل عىل ذلك، قال اهلل َتَعاَل: 

 النار.م؟ ألنَّ سقر اسٌم من أسَمء يف جهن

َُصلِّنَي  ﴿ أول إجابة جاء فيها أهنم مل يكونوا من املصلني، ُثمَّ  [ ٤٣] املدثر:  ﴾َقاُلوا مَلح َنُك ِمَن املح

ِكنَي ) ﴿: -جل وعَل  -انضم إليها ما ذكره اهلل  سح
ِ َاِئِضنَي ٤٤َومَلح َنُك ُنطحِعُم املح ( َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلح

ُب بِيَ ٤٥) يِن ( َوُكنَّا ُنَكذِّ ِم الدِّ  .[ ٤٦ - ٤٤] املدثر:  ﴾وح

أنَّ قيام بأهنم ما كانوا يصلون قبل إنكارهم لقيام الساعة، مع  -جل وعَل  -فانظر كيف بدأ اهلل 

 َل ُتقبل معه طاعة، وكأنَّ ترك الصَلة من الكفر الَِّذي َل ُتقبل معه طاعة. الساعة كفٌر ِصيح

ََل  ﴿وقال عز من قائل:  كنَِي َوَأِقيُموا الصَّ ِ رُشح لفُظ اآلية فيه األمر  [ ٣١] الروم:  ﴾َة َوََل َتُكوُنوا ِمَن املح

 بإقام الصَلة، والنهي أنح يكونوا من املرشكني، أي: إنح تركتم الصَلة فأنتم من املرشكني.

تِي قال النبي  تِي ظهر فيها التكاسل والتخلف؛ صَلة الفجر، الَّ صىل اهلل عليه  -ومن الصلوات الَّ

، وجاء يف اْلديث اآلخر وصُف املتخلفني )) َمن صىلَّ الصبح فهو يف ذمِة اهلل ((يف فضلها:  -وسلم 

فقني: صَلة العشاء، )) أثقُل الصَلة عىل املنا: -صىل اهلل عليه وسلم  -عنها وعن العشاء، قوله 

 .وصَلة الصبح، ولو يعلمون ما فيهَم من األجر، ألتومها ولو حبًوا ((

 يعني: يأتون حبًوا عىل الركب؛ التَمًسا لفضلها، وطلًبا لرشفها.

وقد سبق أنح ذكرنا أنَّ املَلئكة َتتمع يف صَلة الفجر ويف صَلة العِّص، فإذا جاءت مَلئكة 

: هل وجدتم عبادي؟ -جل وعَل  -املسجد مع اجلَمعة، فيسأهلم اهلل  الفجر وما وجدوا املؤمَن يف

 فيخُبونه بَمن وجدوا، والذي َل ُيوجد يبقى يف غياٍب والعياذ باهلل.

بأنَّ اإلسَلَم وقال َعزَّ ِمن قاِئٍل فيمن ترك الصَلة عموًما، ِِمَّن ينتمي إل اإلسَلم َل يصَل، ويظن 
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ِدِهمح َخلحٌف َأَضاُعوا  ﴿، قال َعزَّ ِمن قاِئٍل يف حقهم: يتزيَّ به بدون تطبيق عمَل زي   َفَخَلَف ِمنح َبعح

َن َغيًّا ) َف َيلحَقوح ِت َفَسوح َهَوا َبُعوا الشَّ ََلَة َواتَّ ُخُلوَن ٥٩الصَّ ( إَِلَّ َمنح َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِْلًا َفُأوََلَِك َيدح

َلُموَن َشيحًئا  َنََّة َوََل ُيظح  إل آخر ما جاء. [ ٦٠، ٥٩ريم: ] م ﴾اجلح

تِي  نَّة عىل فضل الصَلة، وعىل التأكيد عىل فعلها، وفعُلها يف املساجد الَّ من األدلة من القرآن والسُّ

ر  -جل وعَل  -ُبنيت من أجلها، فاملسجد ملح ُيبَن إَلَّ للصَلة، وهلذا جاء اْلطاُب من اهلل  والبشارة لُعَمَّ

ََم َيعح  ﴿املساجد:  َكاَة َومَلح خَيحَش إَِلَّ إِنَّ ََلَة َوآَتى الزَّ ِخِر َوَأَقاَم الصَّ ِم اآلح َيوح  َوالح
ِ
 َمنح آَمَن بِاّلِلَّ

ِ
ُمُر َمَساِجَد اّلِلَّ

َتِديَن  ُهح َ َفَعَسى ُأوََلَِك َأنح َيُكوُنوا ِمَن املح  .[ ١٨] التوبة:  ﴾اّلِلَّ

 وعمارُة املساجد تتكون من أمرين:
ة ملنفعتها؛ كالفرش، واإلضاءة، لميدها بَم حتتاجه من الوسائل املكوتزو عَمرة حسية؛ بالبناء،

ها اهلل عليه.  والتهوية.. وما إل ذلك، هذه عَمرة حسية، وهي سهلة عىل َمن يرسَّ

ل يقاول املقاول وذهَب عنه، وما يأتيه إَلَّ واملسجد منتٍه قائٌم عىل أشده، لكنَّ العَمرة مأهل األ وا

تِي هي أهم    :من عَمرة البناء، وإنح كان البناء قد جاء فيه أنَّ الَّ
ِ
َّ
ِ
ِجًدا َوَلوح  -َعزَّ َوَجلَّ  -)) َمنح َبنَى ّلِل َمسح

َنَِّة (( ُ َلُه َبيحًتا يِف اجلح َحِص َقَطاٍة َبنَى اّلِلَّ  .َكَمفح

ر املساجد بالعبادة هم الَّ  ِذيَن قال اهلل لكنَّ العَمرة املستمرة والدائمة هي عَمرهتا بالعبادة، وُعَمَّ

َتِديَن  ﴿يف حقهم:  ُهح  .[ ١٨] التوبة:  ﴾َفَعَسى ُأوََلَِك َأنح َيُكوُنوا ِمَن املح

 منها يف 
ٍ
هذا ما أردُت بيانه كمقدمة بني يدّي دروسنا يف أحكام الصَلة، والتي قد سبَق ِذكر يشء

 درسنا اليوم.

ة، ملؤلِّفه فليتفضل الشيخ ناِص، ويقرأ علينا الدرس السادس من  الدروس املهمة لعامة األُمَّ

ه عن اإلسَلم واملسلمني  س روحه، وجزا ه، وقدَّ مة عبد العزيز بن باز طيب اهلُل ثرا سَمحة الشيخ الَعَلَّ

 خْي اجلزاء.

 

 نتامل

نَي، والعاقبُة للمتقني، وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل عبده ورسوله؛ نبينا ُممٍد،
ِ
 َربِّ الَعامَل

ِ
ُد هلل وعىل  اْلَمح
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 آله وأصحابه أمجعني، مهللا اغفر لشيخنا وللحارضين.

 (: الدروس املهمة لعامة اأُلمَّة يف كتابه: ) -َرِحَمُه اللَُّه َتَعاَلى  -قال امُلصنِّف الَعلَّامة عبد العزيز بن باز 
 الدرس السادس: ُشوط الصَلة، ُشوط الصَلة، وهي تسعة: "

اْلدث، وإزالة النجاسة، وسرت العورة، ودخول الوقت، اإلسَلم، والعقل، والتمييز، ورفع 

 .واستقبال الِقبلة، والنية"

 الشرح

نعم، هذه الرشوط، والرشوط تأيت قبل العمل، وهلذا َتد اإلنسان إذا كان له بناء من بيٍت أو 

مدرسٍة أو مسجٍد أو غرٍض من األغراض، يأيت باملقاول، ويقول له: أريد املبنى هبذه األوصاف؛ 

 لقواعد، وامليدة، والرقاب، واألعمدة، والسقف، واملخارج واملداخل واملنافذ..ا

يعني: ُتذكر يف الرشوط، ويف اَلتفاق. هذا ُشوٌط تسبق العمل، فإنح جاء هبذا العمل عىل هذه 

الرشوط قبل صاحب العمل، وأعطاه املقاول أو األجْي أعطاه أجره، وزاده عىل ذلك، وإنح جاء هبا 

ما طلَب، فإنَّه َل يقبل منه هذا العمل، وهو برٌش َل يملك من املقاول مثقال ذرة، َل خلق، عىل خَلف 

 وَل رزق، وَل سّوى فيه، وَل يشء..

اه بالنعم، وطلَب منه هذهفَم بالك بالذي أوجد اإلنسان من العدم؟! و الرشوط هلذه العبادة  غذَّ

العظيمة، وجود الرشوط واألركان والواجبات واألحكام املحيطة بالصَلة دليل عىل عظم شأهنا، 

 .-جل وعَل  -وقدرها عند اهلل 

 فشروطها تسعة ال ُتقبل إلَّا بتوفرها:
ل من بالركن األَوَّ ُتقبل منه الصَلة، جيب عليه أوًَل أنح يأيت  اإلسَلم، فالكافر َل الشَّْرط اأَلوَّل:

، فيشهد أَلَّ إَل إَلَّ اهلل وأنَّ ُممًدا رسول اهلل، ُثمَّ يأيت بَم ينبني عىل هذا نيأركان اإلسَلم وهو الشهادت

 األصل، وهي الصَلة وما بعدها.

 فاإلسَلم أول ُشط من ُشوط الصَلة.

م؛ لقوله العقل، واملجنون فاقد األهلية؛ وهلذا َل ُيعاقب عىل ترِك  الثَّاِني: واجب، أو ارتكاب ُمرَّ

نُوِن َحتَّى يفيق، : -صىل اهلل عليه وسلم  - َجح َتيحِقَظ، واملح َقَلُم َعنح َثََلثة: النَّاِئِم َحتَّى َيسح )) ُرِفَع الح
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 .والصغْي َحتَّى يبلغ ((

ِذي ُيميِّز العادات ع ن العبادات، فالعقُل ُشٌط من ُشوط كل عبادة، َل ُتقبل عبادة إَلَّ بالعقل، الَّ

 وُيميِّز العبادات بعضها عن بعض.

التمييز، أي: أنَّ الصَلة املفروضة َل تصح من الطفل الَِّذي مل ُيميِّز، وصَلته  الشَّْرط الثَّاِلث:

األولياء أنح يأمروا األبناء والبنات يف سن  -صىل اهلل عليه وسلم  -تكون نافلًة؛ وهلذا أمَر النبي 

 ذا؟الطفولة بالصَلة، ملا

ا فريضة عظيمة؛ ألنَّ اإلنسان إذا بلغ وهو َل يصَل، ُثمَّ اصطدم بالواقع،  ليتعودوا عليها؛ ألهنَّ

د عليها منذ الصغر، حتى إذا بلغ سن  إَلَّ وهو  رشدالفيكون حتمله هلا من األمور الصعبة عليه، فُيعوَّ

ُقوا َبيحنَُهمح يِف  )) ُمُرواجيري فيها بدون مشقة،  ، َوَفرِّ ِ ُبوُهمح َعَليحَها لَِعرشح ِ ََلِة لَِسبحِع، َوارضح َأبحنَاَءُكمح بِالصَّ

ََضاِجِع ((  .املح

رفُع اْلدث، واْلدث ينقسُم إل قسمني: حدث أصغر، وهو ما جيب فيه استعَمل  الشَّْرط الرَّاِبع:

ََلِة  َيا ﴿ة: املاء يف أعضاء الوضوء، والذي ُذكر يف اآلية الكريم ُتمح إَِل الصَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقمح َا الَّ َأَيُّ

 ِ َبنيح َكعح ُجَلُكمح إَِل الح َسُحوا بُِرُءوِسُكمح َوَأرح ِفِق َوامح َرا َ ِسُلوا ُوُجوَهُكمح َوَأيحِدَيُكمح إَِل املح  .[ ٦] املائدة:  ﴾َفاغح

وض الوضوء ستة: غسُل الوجه، هذا وصُف الوضوء، وهذه األشياء ُتسمى فروض الوضوء، فر

ومنه املضمضة واَلستنشاق، وغسُل اليدين إل املرفقني، ومسح مجيع الرأس ومنه األذنان، وغسُل 

 الرجلني إل الكعبني، والرتتيب، واملواَلة.

هذه أحكام متداخلة يف هذه الرشوط، فهذه فروض الوضوء َل ُيقبل إَلَّ هبا، فهذه هي الطهارة 

ا الطهارة الكُبى فهي استعَمل املاء يف مجيع البدن، للحدث األكُب، الصغرى من اْل دث األصغر، وأمَّ

 من جنابٍة أو حيٍض أو نفاس.

 َوإِنح  ﴿: -جل وعَل  -فاإلنسان إذا أجنَب وجَب عليه أنح يستعمل املاء يف مجيع البدن؛ لقوله 

َغاِئِط َأوح ََلمَ  ََض َأوح َعىَل َسَفٍر َأوح َجاَء َأَحٌد ِمنحُكمح ِمَن الح ُروا َوإِنح ُكنحُتمح َمرح ُتُم النَِّساَء ُكنحُتمح ُجنًُبا َفاطَّهَّ  ﴾سح

َسُحوا بُِوُجوِهُكمح َوَأيحدِ  ﴿يعني: جامعتم النساء  ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفامح ُدوا َماًء َفَتَيمَّ
]  ﴾يُكمح ِمنحُه َفَلمح ََتِ

 .[ ٦املائدة: 
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ٌء كان  بِع، وهو رفُع اْلدث بنوعيه؛ اْلدث األصغر، واْلدث األكُب، وسوا ا ط الرَّ ح هذا هو الرشَّ

ُيرفع باملاء أو بالبديل منه إذا عدَم املاء، أو عدمت القدرة عىل استعَمله، قد يكون املاء موجوًدا لكنَّ 

ملرٍض ونحوه، فإنَّه ُيرشع له أنح يتيمم، يرفع اْلدث بالتيمم اإلنسان ما يستطيع استخدام املاء؛ 

 بالرتاب الطاهر.

ٌء كان يف يقظٍة أو مناٍم، فإنح كان يف  ا صفُة الغسل أو موجبه، فهو خروج املني دفًقا بلذة، سوا أمَّ

 كان من يقظٍة فهذا َل كَلم فيه، جيب اَلغتسال؛ ألنَّه ُوجد سببه؛ وهو خروج املني دفًقا بلذة، وإنح 

نائٍم فإنح َذكَر احتَلًما ووجَد بلًَل، اغتسَل، وإنح ذكر احتَلًما ومل جيد بلًَل، َل جيب عليه اَلغتسال؛ 

 .)) إنَم املاُء من املاء ((: -صىل اهلل عليه وسلم  -لقوله 

ا اجلَمع فَل  وهذا اْلديث منطوقه عىل اَلحتَلم، وهو يف حق املحتلم، َلُبدَّ أنح يغتسل، وأمَّ

ُل املني، إذا التقى اْلتانان فهذا موجب للغسل بمفرده، إذا التقى اْلتانان وجب  ُيشرتط فيه إنزا

ء أنزل أو مل ينِزل؛ لقول عائشة  ُ َتَعاَل َعنحَها  -الغسل، سوا جل جيامع فَل  -َرِِضَ اّلِلَّ ملَّا ُسئلت عن الرَّ

 -، أو فعلنا ذلك أنا ورسول اهلل -وسلم  صىل اهلل عليه -ينزل، فقالت: فعلُت ذلك أنا ورسول اهلل 

 ، ُثمَّ اغتسلنا مجيًعا.-صىل اهلل عليه وسلم 

فهذا بياٌن لكيفية رفِع اْلدث األكُب، وإنح كان هناك موجًبا غْي املني أو اجلَمع، فهو اْليض أو 

والطهر،  النفاس، فاْلائض جيب عليها اَلغتسال عند انقطاع حيضها، ورؤية الَعََلمة عىل اَلنقطاع

 وتكون بأحد أمرين:

ا اجلفاف النهائي، الَِّذي َل يكون معه دم.  إمَّ

أو خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض، يشبه ماء النورة يعرفه النساء، فإذا ظهَر هذا السائل، 

تِي تركتها  فهذا دليٌل عىل طهرها من اْليض، جيب عليها أنح تغتسل وأنَّ تصَل وتزاول أعَمهلا الَّ

 ْليض.با

ا أنح يكون ببلوغ أربعني يوًما، ُثمَّ ما يكون بعده دم فساد  عىل رأي بعض -وكذلك النفاس؛ إمَّ

، والبعض يرى أنَّ مدة النفاس ستني يوًما؛ َتلس ستني يوًما إذا كان الدم جيري، فهي فرتُة -العلَمء

 نفاس، فإنح مل ينقطع فَم زاد عىل الستني يوًما فهو دُم فساد.
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 ن يقول: أربعني يوًما، فَم زاد عىل األربعني، فهو دُم فساد.ومنهم مَ 

وإن رأت الطهر قبل األربعني حتى ولو بعد عرشة أيام، َخسة عرش يوًما، عرشين يوًما، إذا رأت 

ءة  الطهر والنقاء وجَب عليها اَلغتسال والصَلة والصوم والطواف والسعي، وما إل ذلك، وقرا

 وغْي ذلك.القرآن، واملكث يف املسجد، 

ا فإهنا ُتكث حتى تنتهي األربعني، ُثمَّ عىل  ا إذا كان الدم مستمرًّ القولني املاضيني، هذا بالنسبة وأمَّ

 طهارة الكُبى أو رفِع اْلدث األكُب.لل

 ." وإزالة النجاسة "قال: 

ط السادس؛ إزالُة النجاسة، وإزالتها تكون من ثَلثة أشياء: من  ح الثوِب، من ُشوِط الصَلة: الرشَّ

تِي يريد أنح يصَل عليها.  ومن البدن، ومن البقعة الَّ

َفة، وما بينهَم. فَّ  والنجاسة هلا ثَلثة أقسام أو ثَلثة أنواع: ُمَغلَّظة، وُُمَ

صىل اهلل عليه وسلم  -هي نجاسة الكلب، ولوغ الكلب، وُيقاس عليه اْلنزير؛ لقوله  فاملغلظة:

َكلحُب يِف إِ : - َاِب (()) إَِذا َوَلَغ الح َداُهنَّ بِالرتُّ حح
ُه َسبحًعا إِ ِسلح َيغح  َأَحِدُكمح َفلح

ِ
 .َناء

 . وهذا هو األفضل.)) أوَلهن: بالرتاب ((ويف رواية: 

ِذي مل يأكل الطعام، هذا َل جيب منه الغسل، وإنَم يكفي فيه  النجاسة املخففة: هي بول الصبي الَّ

بدون غسٍل للثوب،  ل، وبدون عِّصٍ غسٍل للبوالنضح، يعني: يصب املاء عىل مكان البول، بدون 

 للثوب وَل عٍِّص، وإنَم يكفي فيه الرش والنضح.

ِذي يأخذه ويرمي به عىل مكان بول الطفل.  والرش أو النضح: هو املاء الَّ

تِي مل تأكل الطعام، فهي كبول الكبْي، ُيغسل منه الثوب غسًَل. ا بول اجلارية، يعني: الطفلة الَّ  وأمَّ

النجاسة املخففة واملغلظة، وما بني ذلك نجاسة عامة، مثل: بول الكبْي، وعذرته، وبول فهذه 

وعذرة ما َل ُيؤكل ْلمه، هذه نجاسة ُيشرتط فيها الغسل، وَل ُيشرتط فيها العدد؛ كالنجاسة املغلظة، 

 وَل يكفي فيها النضح؛ كالنجاسة املخففة.

تِي يريد أنح يصَل فيها؛ وهلذا أمَر هذه هي النجاسة إذا وقعت عىل ثوِب العبد أو ب دنه، أو البقعة الَّ

ِذي  -صىل اهلل عليه وسلم  -النبي  تِي وقعت فيها النجاسة، وهو بوُل األعراَب الَّ بتطهْي األرض الَّ
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ِرُموُه، فإنَم ُبعثتم  )) َلبال يف مسجده، فأراد الصحابُة أنح يقعوا فيه باَلنتهار وباإليذاء، فقال هلم:  ُتزح

ين (( ِ ين، ومل ُتبعثوا ُمَعرسِّ ِ  .ُمَيرسِّ

)) إنَّ هذه املساجد َل تصلح ، ُثمَّ قال له: -صىل اهلل عليه وسلم  -فلَم قىض بوله، دعاه النبي 

 من البول وَل القذر، إنَم ُبنيت لعبادة اهلل ((
ٍ
راَب ذنوًبا األع مَر الصحابَة بأنح يصبوا عىل بول، ُثمَّ أليشء

، يعني: دلو، ِملوءة باملاء.
ٍ
 من ماء

 هذه كيفيُة تطهْي األرض إذا وقعت عليها النجاسة.

 سرُت العورة. من شروط الصالة:

جل يف الصَلة من الرسة إل الركبة،  ألنَّ اإلنسان إذا قام يصَل وجَب عليه سرت العورة، وعورة الرَّ

ا ِمتهنة، عورهتا كعورة هذه العورة يف الصَلة للرجل، وكذلك اململ وكة؛ اجلارية اململوكة؛ ألهنَّ

ا مل يكن هلا مال، ومل يكن هلا رأي يف نفسها، إَلَّ بإذن سيدها،  جل، خفَّف اهلل عنها هذا اْلُكم؛ ألهنَّ الرَّ

 فخفَّف اهلل عنها من التكاليف الرشعية، كسرت العورة.

اْلد كاْلرة، وإنَم يرضهبا سيدها، وجاء يف  ا ُيقام عليهاملك من اْلدود؛ لو زنت اململوكة، وكذ

ا اإلحصان فَل ُترجم كَم ُترجم  بيان اْلد عليها أنَّه عىل النصف من حد اْلرة؛ َخسني جلدة، وأمَّ

 .-جل وعَل  -اْلرة، وهذا من التخفيف عىل اإلنسان إذا مل تكن له حريٌة كاملة، وهذه من رمحة اهلل 

ا املرأة اْلرة: فهي عورةٌ   كلها يف الصَلة إَلَّ وجهها وكفيها، برشط أنح تكون خالية من وأمَّ

ا لو كانت يف موضع فيه أجانب، فيجب عليها سرُت مجيع البدن بَم فيه الكفني والوجه.  األجانب، أمَّ

ة إذا كانت بحرضة أجانب أنح تسرت مجيع بدهنا يف الصَلة، فهي عورٌة كلها يف  جيب عىل املرأ

 الصَلة.

 دخول الوقت. سابع:الشَّْرط ال

ِمننَِي ِكَتاًبا  ﴿: -جل وعَل  -ودخول الوقت قد جاء بيانه يف قول اهلل  ُؤح ََلَة َكاَنتح َعىَل املح إِنَّ الصَّ

ُقوًتا )  ، أي: مفروًضا بأوقات.[ ١٠٣] النساء:  ﴾( ١٠٣َموح

د أوقات الصَلة، فَل جيوز ألي مسلٍم  -صىل اهلل عليه وسلم  -وجاء يف اْلديث أنَّ النبي  حدَّ

)) وقُت الظهر إذا زالت : -عليه الصَلة والسَلم  -أنح يصَل الفريضة قبل دخول وقتها، قال 
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جل-الشمس، وكان ظل كل يشء  ، يعني: الشاخص عن األرض يكون ظله كطوله (( -أو ظل الرَّ

 طوله، ما ملح ُيرض العِّص، فإذا دخَل وقت العِّص وهو كوُن ظلِّ الشاخص مثله.مثل 

فّر الشمس (قال:  من أنح يصَْي ظلُّ كل يشء مثله إل أنح تصفر الشمس، هذا وقت  (،)) ما مل تصح

 العِّص، فإذا اصفرت الشمس ذهب وقُت اَلختيار، وبقي وقت الرضورة إل غروب الشمس.

ووقت صَلة املغرب ما مل يغب الشفق األمحر، من غروب الشمس  (،ب ()) ووقُت املغرقال: 

 إل غياب الشفق األمحر، هذا وقت املغرب.

 ووقُت العشاء: إل نصف الليل األوسط.

ووقُت صَلة الصبح: من طلوع الفجر إل طلوع الشمس. فإذا طلعت فأمسك عن الصَلة، فإهنا 

 .تطلع بني قرِن شيطان، لكن الصَلة النافلة

ا الفريضة؛ فإنَّه جيوز لإلنسان أنح يأيت هبا، ولو كانت الشمس طالعة أو غاربة؛ ملَّا جاء يف  أمَّ

)) إذا أدرك اإلنسان من الصَلة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصَلة، وإذا أدرك اْلديث: 

العِّص أو صَلة  . فيعني ذلك: أنَّ اإلنسان إذا نيس صَلةالصَلة قبل غروهبا، فقد أدرك الصَلة ((

الفجر، ومل يذكر، أو نام، أو ُشغل ومل يذكر إَلَّ يف هذا الوقت الضيق، فإنَّه يسابق طلوع الشمس أو 

 غروهبا، فإذا أدرَك الصَلة بركعة واحدة فقد أدرَك الصَلة.

ِذي يكون به؛ كالنوم،  وَمن تأخر عن وقت الصَلة لعذر، صَّلها إذا زال العذر، يعني: العذر الَّ

ِري ﴿: -جل وعَل  -اإلغَمء، والنسيان؛ لقول اهلل و ََلَة لِِذكح صىل  -، وقوله  [ ١٤] طه:  ﴾ َوَأِقِم الصَّ

ارة هلا إَلَّ ذلك (: -اهلل عليه وسلم   (.)) َمن نيس صَلًة أو ناَم عنها، فليصلها إذا ذكرها، َل كفَّ

 استقبال الِقبلة. من شروط الصالة:

َينََّك ِقبحَلًة  ﴿: -جل وعَل  -واستقبال الِقبلة ثبَت بقول اهلل   َفَلنَُولِّ
ِ
ََمء ِهَك يِف السَّ َقدح َنَرى َتَقلَُّب َوجح

َرُه  وا ُوُجوَهُكمح َشطح ِم َوَحيحُث َما ُكنحُتمح َفَولُّ ََرا ِجِد اْلح َسح َر املح َهَك َشطح َضاَها َفَولِّ َوجح  .[ ١٤٤] البقرة:  ﴾َترح

،  -صىل اهلل عليه وسلم  -قد كان النبي  يف مكَة، وبعد أنح هاجر إل املدينة ملدة سبعة عرش شهًرا

ِهَك يِف  ﴿كان يصَل إل بيت املقدس، وهو يتطلع أنح يستقبل الكعبة، فنزلت اآلية:  َقدح َنَرى َتَقلَُّب َوجح

َضاَها َفَولِّ َوجح  َينََّك ِقبحَلًة َترح  َفَلنَُولِّ
ِ
ََمء َرُه السَّ وا ُوُجوَهُكمح َشطح ِم َوَحيحُث َما ُكنحُتمح َفَولُّ ََرا ِجِد اْلح َسح َر املح َهَك َشطح
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 .[ ١٤٤] البقرة:  ﴾

فيجب استقبال الِقبلة. إذا كان اإلنسان يف حي، أو يف مدينة ومل يكن من أهلها، فليسأل عن 

تهد يف التَمس الِقبلة، فظهر أنَّه صىلَّ الِقبلة، جيب عليه أنح يسأل، وإنح صىلَّ صَلًة بدون أنح يسأل، وجي

ها إل غْي الِقبلة. تِي صَلَّ  إل غْي الِقبلة وجب عليه أنح يعيَد الصَلة الَّ

، استدل بمعامل الكون؛ كالشمس والقمر والكواكب، فإنح اهتدى إل الِقبلة هوإنح مل جيد َمن يسأل

 ، فإنح ظهر أنَّه صىلَّ إل غْي الِقبلة فصَلته صحيحة؛ فاْلمد هلل، وإن مل َيتِد بنى عىل غالِب ظنه وصىلَّ

َعَها  ﴿يقول:  -جل وعَل  -ألنَّه بذل الَِّذي يف وسعه، واهلُل  ًسا إَِلَّ ُوسح ُ َنفح  ٢٨٦] البقرة:  ﴾ََل ُيَكلُِّف اّلِلَّ

 ، وقد بذَل ما يف وسعه.[

ا القرآن فكَم سبَق يف ِذكر هذا بالنسبة لَلجتهاد يف استقبال الِقبلة، وهو ثابٌت بالقرآن والسُّ  نَّة، أمَّ

نَّة؛ فِمن قوله  ا السُّ )) إذا قمَت للصَلة فأسبغ للميسء يف صَلته:  -صىل اهلل عليه وسلم  -اآلية، وأمَّ

، واألمر هنا للوجوب؛ ألنَّ األمر إذا ُأطلق فهو للوجوب، إَلَّ أنح الوضوء، ُثمَّ استقبل الِقبلة فكُبِّ ((

 ب صارف، وَل صارف هنا.يِّصفه عن الوجو

 قال: وإذا كان يشاهد الكعبة.

أنَت يف مسجد الكعبة، وترى الكعبَة، فهنا جيب عىل اإلنسان عىل إصابة عينها، َل جيوز له أنح 

 ينحرف عنها يمينًا وَل شَمًَل؛ ألنَّه َل عذر له، فإذا انحرف عنها مل تصحَّ صَلته.

من إصابة عني الكعبة، والبعض خيطئ ويصَل عىل غْي جهة قال: وإذا كان يشاهد الكعبة، فَلُبدَّ 

 الكعبة، وهو ينظر إليها.

، ما يمكنه أنح يستقبل، يكون مشتول عن الِقبلة، هذا ما جيوز، وَل تصح ربَُّم يكون مضايق

ا إذا مل يكن يشاهدها، فتكفي اجلهة.  صَلته، قال: فَلُبدَّ من إصابة عينها، أمَّ

 .)) ما بني املرشق واملغرب ِقبلة ((يف قبلة أهل املدينة:  -عليه الصَلة والسَلم  -قال 

 النية. الشَّْرط التاسع واألخري:

 والذي سبق كَلمنا عليه يف درس اليوم، وَل مانع أنح نذكره تذكًْيا به، وبياًنا مَلن مل ُيرض.

فَل ، لعبادات واملعامَلت، أو العاداتاوالنيُة ُشٌط يف صحة مجيع األعَمل، وهي الفارُق بني 
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ئي يراه َل يتبادر  ُتعرف العبادة من العادة إَلَّ بالنية، مثال ذلك: إنسان قام يتوضأ، أو قام يغتسل، فالرا

إل ذهنه بأنَّه قام يتوضأ لرفع اْلدث، وقد يتبادر إل ذهنه ذلك، وقد يغتسل وَل يتبادر إل ذهن أحد 

وإنَم يغتسل للنظافة أو للجمعة أو للتُبد، لكنَّ الَِّذي ُيميِّز هذه األعَمل هو  ن يغتسل للحدث،اأنَّه ك

 العبد نفسه بالنية.

ِذي يعمله يقصد به كذا وكذا، فإذا توضأ فإنَّه ينوي به رفع اْلدث األصغر،  عندما يأيت بالعمل الَّ

 وإذا اغتسل ينوي به رفع اْلدث األكُب.

ترى اإلنسان دخل املسجد قبل إقامة الصَلة، فقام وصىلَّ  كذلك الصَلة؛ يقوم يصَل، أنَت 

تبة؟ وَلَّ  ركعتني، هل هو ينوي هبا حتية املسجد، وَلَّ  نَّة الرا  ينوي هبا ُسنَّة الضحى؟ وَلَّ  ينوي هبا السُّ

ينوي هبا قضاء فريضة فائتة، كصَلة  ينوي هبا ركعتي اإلحرام؟ وَلَّ  ينوي هبا ركعتي الطواف؟ وَلَّ 

 ؟ الفجر

ِذي ُيميِّز هذه الصَلة ماذا قصَد منها؟  أنَت َل تدري ماذا ينوي، لكنَّ املصَل نفسه هو الَّ

 فالنية:
 أهنا ُشٌط يف صحة األعَمل، َل تصح إَلَّ هبا. أواًل:

ٌن لألعَمل، ُتيز العبادات بعضها عن بعض، وُتيز العبادات عن العادات، فهذه  ثانًيا: أهنا ميزا

تِي ُجع  .لت ُشًطا من ُشوط الصَلة، وهي آخر الرشوطالنية الَّ
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ـــي: للصالة شأن عظيم في اإلسالم -② ــ ــ   .علل/ ـ

بادت وغيرها ألنها الركن الثاني من أركان اإلسالم، وألنها العالمة الفارقة بين اإلسالم والكفر، وألنها صلة بين العبد وربه، وألنها روضة من الع

 الكثير.

 ء، أو القدرة على استعمال املاء كمرض ونحوه.إذا فقد املامتى يشرع التيمم؟   -③

دخول الوقت.  -7 ستر العورة. -6 إزالة النجاسة. -5 رفع الحدث. -4 التمييز. -3العقل.  -2 اإلسالم.-1ما شروط الصالة التسعة؟  -④

 النية. -9استقبال القبلة.  -8

ين إلى املرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه األذنان، غسل الوجه، ومنه املضمضة االستنشاق، وغسل اليدما فروض الوضوء؟  -⑤

 وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، واملواالة.
 

 :السؤال الثالث��

 ) ضع / ــــي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ��

 ✅أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصالة.  -①

 في صالة الصبح والعصر ❌املالئكة تجتمع في صالة العصر والعشاء.  -②

 الجفاف أو ظهور القصة البيضاء ❌من عالمات انقطاع الحيض ظهور دم مائل للبني.  -③

 ✅عورة الرجل في الصالة من السرة إلى الركبة.  -④

 ✅عبادة إال بالنية. ال تعرف عبادة من  -⑤

 

 س األول الدر اإلجابة النموذجية الختبار 

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 
 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 الةــاب الصــكت شـرح

 الدروس الـمهمة لعامة األمة من

 بن باز بن عبد اهلل عبد العزيز مةعاّلمام الإلل

 -  اهلل تعاىل رمحه -                                

 
 

 

 

 شرح فضيلة الشيخ

  - حفظه اهلل تعاىل- 

 

 ثانيال قررامل
  https://app.box.com/s/kigp8fjh8lyfawht93x6omlwf3a7pvcf الرابط الصوتي 

https://app.box.com/s/kigp8fjh8lyfawht93x6omlwf3a7pvcf
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╝ 

 

نَي، وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبينا ُممٍد، وعىل آله
ِ
 َربِّ الَعامَل

ِ
ُد هلل  وصحبه أمجعني. اْلَمح

 السَلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:

يف جامع امللك  -رمحه اهلل  -نواصل درسنا يف دورة شيخ اإلسَلم أمحد بن عبد اْلليم بن تيمية 

أنح ينفعنا وإياكم هبا، وبكل َملِس  -جل وعَل  -عبد العزيز يف املغيلة بمحافظة بِيشة، ونسأل اهلل 

سان إل الِعلم! فحاجته إليه أشدُّ من حاجة األرض إل املاء، ومن حاجة كلِّ ِعلٍم، فَم أحوج اإلن

ٍن أو إنساٍن إل الغذاء واملاء.  حيوا

ا أثُر الِعلم فهو للقلوب ؟! كيف َل ُم أثِر املاء النازل من السَمء عىل األرض لألبدان، وأمَّ وِقَوا

ا األرواح فتبقى، ب تاألبدان َتذهب باملو! فواألرواح، وشتَّان بني هذا وهذا اْلروِج من الدنيا، وأمَّ

تِي حُتاَس  رشٍّ ، فَمن أتى بخٍْي ُكوفئ وُجوِزي به، وَمن أتى بِ -جل وعَل  -ب بني يدي اهلل وهي الَّ

ُعوقَب عليه، فنسأل اهلل أنح ينفعنا وإياكم هبذه املجالس، وأنح جيعلها عوًنا لنا عىل طاعة ربنا عىل الوجه 

 املطلوب.

ة، تأليف سَمحة الشيخ الَعَلَّ وصلنا  مة اإلمام إل الدرس السابع من الدروس املهمة لعامة األُمَّ

أركان الصَلة، وقد سبَق وأنح ذكرنا  :وهو ؛- واسعةرمحة رمحه اهلل  -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

هذه العبادة وما هلا من األمهية والفضل، وأنَّ هلا ُشوًطا وأركاًنا وواجباٍت جيب عىل القائم هبا أنح 

وأنح ُيرَص كلَّ اْلرص أنح يسأل إنح فاته يشٌء منها؛ ، يستوفيها؛ حتى ُتقبَل منه هذه العبادة العظيمة

ِر إِنح ُكنحُتمح ََل : - عزَّ من قائل -ا بالسؤال، فقال أمرن -جل وعَل  -ألنَّ اهلل  كح َل الذِّ َأُلوا َأهح ﴿ َفاسح

َلُموَن ﴾  .[ ٤٣] النحل:  َتعح

 أركان الصَلة:

ِذي َل يقوم البنيان إَلَّ األركان: مجُع ركٍن، وهو جانُب اليشء األ  عليه، فالبناء إذا أراد قوى الَّ

سقَط البناُء أو ملح تتمَّ  ؛تِي يستقيُم عليها، إذا ُفقد ركٌن أو سقطَ لَّ قام عىل أركانه ا ؛اإلنسان أنح يستفيَد منه

 منه الفائدة.
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وهكذا أركان الصَلة، َلُبدَّ من اإلتيان هبا، وإنح سقَط منها ركٌن سهًوا أو عمًدا ملح ُتقبل إَلَّ أنح 

 يأيت به اإلنساُن.

 وهي أربعة عرش ركنًا:

ل:  لقياُم مع القدرة يف الفريضة.ا الركن األَوَّ

﴿ َحاِفُظوا َعىَل : - َعزَّ ِمنح َقاِئلٍ  - صَلُة الفرض َل تصحُّ من القادر إَلَّ قائًَم، وهلذا يقول

 َقانِتنَِي ﴾
ِ
َّ
ِ
َطى َوُقوُموا ّلِل ُوسح ََلِة الح ِت َوالصَّ َلَوا  [. ٢٣٨] البقرة:  الصَّ

فليصلِّ  ؛طيع يف ظرٍف من الظروف أنح يستقيمالقيام إنح كان اإلنسان به علة، أو َل يست اهذ

ء كان عىل األرض أو عىل الكريس؛ لقوله   لعمران بن حصني -صىل اهلل عليه وسلم  -جالًسا، سوا

ُ َعنحهُ  -  .)) صلِّ قائًَم، فإنح مل تستطع فقاعًدا، فإنح مل تستطع فعىل جنٍب ((: - َرِِضَ اّلِلَّ

لكنه يستطيع السجود عىل األرض، صلِّ جالًسا،  ؛بعُض الناس َل يستطيع القيام ،وهذا القيام

فإذا جاء وقت الركوع واستطعَت أنح تقَف لرتكع من قيام، فهذا هو واجُب هذا الركن وهو الركوع؛ 

 أنح يكون من قيام، فإذا مل تستطع أنح تقَف فاركع جالًسا، وليكن ركوعَك إيَمًء.

سان يستطيع أنح يسجَد عىل األرض، يسجد عىل األرض سجدتني، ُثمَّ يرجع إل ُثمَّ إذا كان اإلن

صىلَّ جالًسا يف الصَلة كلها وهو يستطيع أنح  ؛الكريس، بعض الناس إذا كان َل يستطيع أنح يستقيم

)) ُأمرُت أنح أسجَد عىل : -صىل اهلل عليه وسلم  -يسجد عىل األرض، وهذا غُْي صحيح؛ لقوله 

 األرض عند السجود، فإذا استطاع املصَل أنح يسجد عىل باُِش سبعة أعضاء جيب أنح تُ  ((، سبعة أعظم

َل، أيُّ ركٍن من أركان الصَلة جيب ، األرض فَل ُيقال: بأنَّ القيام ما قدَر عليه وكذلك السجود يتبعه

 عىل اإلنسان يأيت به، يستطيع يأيت به، يأيت به عىل الوجه املرشوع.

ا النافلة فيصح لإلنسان أنح يتنفل وهو جالٌس وإنح كان مستطيًعا القيام مع الق درة يف الفرض، أمَّ

 عىل القيام.

م. الركن الثَّاِِن:  تكبْية اإلحرا

فيكُبِّ وهو  )) مفتاحها التكبْي، وختامها التسليم ((،وهي مفتاُح الصَلة، كَم جاء يف اْلديث: 

 قائم حتى وإنح كان َل يستطيع أنح يقَف.
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 يكُبِّ أن طول عىل الكريس، ويكُبِّ وهو جالس، إنح كان يستطيع  جيلس عىليأيت وبعُض الناس 

م -  وهو قائم، جيب عليه أنح يأيت هبا وهو قائم، ُثمَّ جيلس بعد ذلك. - يأيت بتكبْية اإلحرا

م؛ وهي التكبْية األول، وهي الوحيدة من جنس التكبْي ركٌن، وما عداه فهو  تكبْية اإلحرا

للركعة الثانية  :التكبْي للركوع، التكبْي للسجود، تكبْي اجللسة بني السجدتني، التكبْي للقيام ؛اجبو

بعة، كل والثالثة  هذه واجبة. هاوالرا

م ف ا األول فهي ركٌن؛ للحديث حديث عَلٍّ هو مجيع التكبْيات ما عدا تكبْية اإلحرا واجب، وأمَّ

ُ َعنحهُ  - )) مفتاح الصَلة الطهور، وحتريمها قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -أنَّ النبي  - َرِِضَ اّلِلَّ

 التكبْي، وحتليلها التسليم ((.

: اهلُل أكُب، يعني: يأيت هبذا اللفظ، بدون أنح يغْيِّ فيه؛ ْلديث أَب -أي: صفة التكبْي-وصفتها 

ة اعتدل قائًَم، ورفع يديه، ُثمَّ قال: اهلُل كان إذا قام إل الصَل -صىل اهلل عليه وسلم  -محيٍد أنَّ النبي 

 .- كَم سبَق معنا يف الدرس املاِض - أكُب

م واملصَل معتدل القيام.  قال: وَلُبدَّ من اإلتيان بتكبْية اإلحرا

)) إذا بالقيام، علَّم امليسء صَلته كيف يصَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -يكون قائًَم؛ ألمِر النبي 

 ن وضوءها، ُثمَّ كُبِّ ((.فأحِس  قمَت إل الصَلة

ءُة الفاحتة. الركن الثَّالِث:  قرا

ءة الفاحتة الدليل عليها: قوله  )) َل صَلَة مَلن ملح يقرأ بفاحتة الِكتاب : -صىل اهلل عليه وسلم  -وقرا

 يعني: َل صَلَة صحيحة وَل صَلة مقبولة. ((،

ء كانت فرًضا أو نفًَل. ؛ةفمعنى ذلك: لو صىلَّ بدون الفاحتة فالصَلُة غْي صحيح  سوا

دة، َل ُيرِسع فيها، وَل ُيذف منها حتى الشَّ  ة عبارة عن دَّ ة؛ ألنَّ الشَّ دَّ وقراءهتا: أنح يقرأها َُموَّ

 ﴾: -جل وعَل  -حرٍف، فمثًَل قوله 
ِ
َّ
ِ
ُد ّلِل َمح  ﴾، [ ٢] الفاحتة:  ﴿ اْلح

ِ
َّ
ِ
: الَلم هنا حرفان؛ حرٌف ﴿ ّلِل

ك،  ل تشديًدا فقد حذَف  :ُتنحبِئ عن حرفني ةالتشديدساكن، وحرٌف متحرِّ ك، فإذا سهَّ ساكن ومتحرِّ

َ ﴾حرًفا من الفاحتة، وحينئٍذ تكون غْي صحيحة، كَمن يقرأ: 
ِ
 بدون تشديٍد. ﴿ اْلمُد ّلِل

َِن ﴾وكذلك  محح ِحيِم ﴾ و [، ٣] الفاحتة:  ﴿ الرَّ يِن ﴾وكذلك  [، ٣] الفاحتة:  ﴿ الرَّ  [، ٤] الفاحتة:  ﴿ الدِّ
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اَك ﴾وكذلك  اَك ﴾و [، ٥] الفاحتة:  ﴿ إِيَّ َط ﴾وكذلك  [، ٥] الفاحتة:  ﴿ َوإِيَّ ا َ وكذلك  [، ٦] الفاحتة:  ﴿ الِّصِّ

ِذيَن ﴾ الِّنَي ﴾وكذلك  [، ٧] الفاحتة:  ﴿ الَّ  [. ٧] الفاحتة:  ﴿ الضَّ

 ظهر التشديد.شدد جيب عىل املصَل أنح يأيت به كذلك، فيُ مُ كلُّ حرٍف 

َت ﴾: -جل وعَل  -كَم يف قوله  ؛اْلركاتكذلك  جيب عليه أنح يفتَح التاَء؛  [، ٧] الفاحتة:  ﴿ َأنحَعمح

، فيكون ُماطًبا للمؤنث ألنَّه خياطب ربَّه، فَل جيوز ضمها فيكون يتحدث عن نفسه، وَل جيوُز كرسها

عنى، وَل تصح معه ، هذا ْلٌن فاحش وُُمل  بامل﴿ أنعمِت ﴾أو  ﴿ أنعمُت ﴾فَل جيوز أنح ُيقال: 

 الصَلة.

 -جل وعَل  -ها، جيب عليه أنح يتعلمها، ومن رمحة اهلل ؤوهكذا سائر حروف الفاحتة، يقر

نَّة، بإمكانك  مرشوعية صَلة اجلَمعة، أنَّ املأموم يتابع اإلمام، تصَل معه اليوم واألسبوع والشهر والسُّ

 تابع.أنح حتفَظ الفاحتة عن طريق السَمع، فيجب عليك أنح ت

ءة،  ا أنح يكون اإلنسان عىل خطأ، ويبقى عىل خطئه، وهو يسمع تصحيح القرا َبب يف هذا وأمَّ السَّ

خيرج لضيعته، خيرج ملشاغله، خيرج ألمور  ؛أنَّ بعض املصلني يأيت إل الصَلة، يدخل فيها ُثمَّ خيرج

الدنيا، فيكون واقًفا يف الصف بجرمه وبجسمه لكنَّ العقل خارج املسجد، ولذلك لو سألته عن 

ها اإلمام؟ قرأها عىل ما يفهم هو، َل عىل ما سمَع من اإلمام فعىل اإلنسان أنح يتأكد ، الفاحتة، كيف قرأ

ءة الفاحتة.  من قرا

بِع ا  ؛الركوع :من أركان الصَلة الركُن الرَّ

ُجُدوا ﴾ ﴿ َيا: -جل وعَل  -لقوله  َكُعوا َواسح ِذيَن آَمنُوا ارح َا الَّ فأمَر بالركوع  [، ٧٧] اْلج:  َأَيُّ

 والسجود.

ََلمُ  -وقوله  ََلُة َوالسَّ وهذا من  )) ُثمَّ اركع حتى تطمئَن راكًعا ((،للميسء صَلته:  - َعَليحِه الصَّ

نَّة عىل ركنيَّ   ة الركوع.األدلة من السُّ

، ومن اْلطأ أنح نرى -جل وعَل  -والركوع يكون بمجرد اَلنحناء، وهذا َل جيوُز إَلَّ هلل 

صىل  -وهلذا ُسئل النبي ؛ ْيكع، يعني: خيضع له، هذا َل جيوز؛ فاإلنسان يستقبل شخًصا مثله ُيييه

بدون  )) َل، إنَم يسلم عليه تسليًَم قال:  (، احبه، أينحني له؟يلقى أحدنا ص: ) -اهلل عليه وسلم 
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 .-صىل اهلل عليه وسلم  -أو كَم قال  انحناء ((،

، بحيث تصل اليدان إل الركبتني، فعن -جل وعَل  -قال: والركوع يكوُن بمجرد اَلنحناء هلل 

ج بني أصابعه أنَّه ركَع فجاىف يديه، ووضع يد )): أَب مسعوٍد عقبة بن عامر البدري يه عىل ركبتيه، وفرَّ

ج أصابعه حال ركوعه عىل ركبتيه كالقابِض هلَم؛ لتسهَل الطمأنينة يف هذا الركن، (( وقال: ، يعني: يفرِّ

 .( يصَل -صىل اهلل عليه وسلم  -هكذا رأيُت رسول اهلل ) 

له وأفعاله: -صىل اهلل عليه وسلم  -فالصَلُة مأخوذة عن النبي   بأقوا

ا ا  )) صلوا كَم رأيتموِن أصَل ((.ألقوال: فقال: أمَّ

ا األفعال فقد رواها عنه أصحابه، رووا عنه مجيع أفعاله يف العبادة، فرووا عنه كيف يتوضأ،  :وأمَّ

 ومنها الركوع. ؛ورووا عنه كيف يأيت بأركان الصَلة

ِخص رأسه، وملح ُيصوِّ )) ويف حديث عائشة املتفق عليه:  يعني: َل ، (( بهوكان إذا ركَع ملح ُيشح

َل ُبدَّ أنح يكون الرأس  ،خيفض حتى ينزل عن مستوى الظهر، وَل يرفع حتى يرتفع عن مستوى الظهر

 ولكن بني ذلك. ؛حيال الظهر، يكون مستوًيا مع ظهره

ءة ءة القرآن  - وَل َتوُز القرا ُ َعنحهُ  - يف الركوع، فعن ابن عباس - قرا قال: قال  - َرِِضَ اّلِلَّ

 وإِن هُنيُت أنح أقرأَ القرآن راكًعا أو ساجًدا ((. )) أَل: -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

تِي يأيت هبا املصَل يف صَلته، وقد سبَق معنا معرفة  القرآن من أحكام الصَلة، ومن األشياء الَّ

ءة الفاحتة أهنا ركن، لو صىلَّ بدون الفاحتة ما ُقبلت صَلته، لكنَّ ُمله القيام، ليس ُمله  حكم قرا

 الركوع، وليس ُمله السجود وَل اجللوس، إَلَّ إذا كان َل يستطيع القيام صىلَّ جالًسا ويقرأ الفاحتة.

َل جيوز له أنح يقرأ القرآن وهو جالس؛ ألنَّ لكل ركٍن من أركان  :لكنَّ اجللوس بني السجدتني

ءة  )) سبحان رَب العظيم ((،وهو قول:  ؛الصَلة ِذكر، فللركوع ِذكر غْي القرآن وللسجود ِذكر غْي قرا

ءة القرآن )) سبحان رَب األعىل ((،وهو قول:  ؛القرآن وهو  ؛وللجلسة بني السجدتني ِذكر غْي قرا

 فكلُّ ِذكٍر له موطن َل يصح يف غْيه.، )) ربِّ اغفر يل ((قول: 

 الرفُع من الركوع. الركُن اْلامس:قال: 

وإذا )) : -صىل اهلل عليه وسلم  -ففي حديث أَب محيٍد الساعدي، قال يف وصفه صَلة النبي 
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د بالِفقار: هو املفصل؛ مفاصل عظام ، (( رفَع رأسه استوى قائًَم حتى يعوَد كلُّ ِفقاٍر إل مكانه واملرا

ا الَِّذي رَ بطمأنينة، بِ ُبدَّ أنح يرجَع كلُّ مفصٍل إل مكانه، وهذا َل ُيصل إَلَّ إذا كان  البدن َل فٍع كامل، أمَّ

ُيؤُشِّ يف الرفع من الركوع ُثمَّ يرجع إل السجود هذا ما تمَّ رافًعا، وَل رجَع كلُّ عظٍم إل مكانه، وحينئٍذ 

 يكون الرفع من الركوع غْي صحيح، وهو ركٌن؛ فاإلخَلُل به يبطل الصَلة.

وإذا رفَع رأسه استوى قائًَم حتى يعوَد )) : - صىل اهلل عليه وسلم -قال: يف وصفه صَلة النبي 

 .(( كلُّ ِفقاٍر إل مكانه

 .(( كان إذا رفَع رأسه من الركوع ملح يسجد حتى يستوي قائًَم )) ويف حديث عائشة: 

 السجود عىل األعضاء السبعة. :1دسلركن الساا

ََلمُ  -قال  ََلُة َوالسَّ : - أي: سبعة أعضاء -ُأمرُت أنح أسجَد عىل سبعة أعظٍم  )): - َعَليحِه الصَّ

أي: أنَّ األنف من اجلبهة، فَل جيوُز لإلنسان إذا سجد أنح يرفَع أنفه عن  ((، -وأشار إل أنفه  - اجلبهة

ا من الوجه  )) وكفيه، وركبتيه، وأطراف أصابع رجليه ((،، اجلبهة من الوجه واألنف، األرض؛ ألهنَّ

عضاء جيب عىل املصَل أنح يباُش كلُّ عضٍو منها األرض حال األهذه السبعة ، وأطراف أصابع قدميه

وبالتايل  سجوده، فلو ُرفع منها عضو أثناء السجود حتى انتهى من سجوده فإنَّ السجود غْي صحيح،

يديه، فيجب عىل املصَل أنح يتعاهد هذه األعضاء حال سجوده، يضع ، تكون الركعة غْي صحيحة

 حتى يرفَع. -أثناء سجوده  - وقدميه، وركبتيه، وجبهته عىل األرض حال السجود

)) ُثمَّ ارفع : -صىل اهلل عليه وسلم  -لقوله ؛ الرفع من السجود :من أركان الصَلة سابعالركن ال

 حتى تطمئَن جالًسا ((.

 اجللسة بني السجدتني. :ثامنالركن ال

وَل جيلس، يرفع ُثمَّ يرجع يسجد، فيجعل السجدتني يف جلسة بعُض الناس قد يرفع من السجود 

 واحدة.

ل أو الركعة األخْية تِي يعقبها التشهد األَوَّ قد يسجد السجدة  ،مثًَل: لو كانت الركعة الثانية الَّ

األول يف الركعة األخْية وَل جيلس بني السجدتني، يؤُشِّ بالرفع، ربَُّم يرفع أعىل البدن وَل يزال، 
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ُبدَّ أنح جيلس  ي: وسطه أو أسفله كَم هو، ُثمَّ يرجع إل السجود ثانيًة، هذا السجوُد غْي صحيح، َليعن

صىل اهلل عليه وسلم  -ألنَّ اجللسة بني السجدتني ركٌن، جيب عليه أنح يأيت به؛ لقوله ؛ بني السجدتني

جلَس، ملح يسجد  - ن حديث عائشةم -)) إذا رفَع رأسه  :للذي ملح يطمئن يف هذا اجللوِس وملح يأِت به -

 حتى يستوي قاعًدا ((.

 الطمأنينة يف مجيع األركان. :تاسعالركن ال

 -صىل اهلل عليه وسلم  -كل أفعال الصَلة جيب عليه أنح يأيت هبا مطمئنًا فيها؛ لتعليم النبي 

ءة، والركوع، والرفع منه، والسجود عىل األعضاء  ،امليسء يف صَلته بعد أنح بنيَّ له القيام، والقرا

)) افعل ذلك يف السبعة، واجللسة بني السجدتني، علَّمه كيف يأيت بالصَلة يف ركعة كاملة، ُثمَّ قال: 

) ارجع، )للميسء:  -صىل اهلل عليه وسلم  -وَمن ملح يطمئنَّ فَل صَلَة له؛ لقوله  صَلتك كلها ((،

؛ فإنَك ملح تصلِّ ((.  فصلِّ

 .2وواجباهتا ركٌن من أركاهنا، َل تصح إَلَّ هبا - أركان الصَلة -فالطمأنينة يف مجيع األركان 
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

 ..........................................................................................................................................................................الركن هو  -①

 ...................................وال بد من اإلتيان بتكبيرة اإلحرام، واملصلي  ...............................وما عداها  .........................تكبيرة اإلحرام  -②

 ". .....................................................للجلسة بين السجدتين ذكر وهو قول "  -③

 
 

 :السؤال الثاني��

ـــي عما يلي:أجيب /  �� ـــ  ـــ

 عدد/ ــــي تسع أركان من أركان الصالة.   -①

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

 ما الدليل على كل من: -②

 ((............................................................................................ : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -قوله ركنية قراءة الفاتحة. ��

 ((..................................................................................... دليل الركوع: )) ركنية الركوع والسجود.  ��

 ((............................................................................................ و دليل السجود: )) 
 

 .ما هو مفتاح الصالة؟ مع ذكر الدليل  -③
........................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 :السؤال الثالث��

 / ــــي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ) ضع ��

 تقبل الصالة إذا سقط سهًوا ركن من أركانها. )    ( -①

 . )    (-سبحانه وتعالى  -الركوع يكون بوضعية االنحناء وهذا ال يكون إال هلل  -②

 اء السجود حتى انتهى من سجوده؛ فصالته غير صحيحة. )    (لو رفع املصلي عضًوا أثن -③

 

  

 قرر الثانياملاختبار 
  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 

 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

 .يقوم البنيان إال عليه انب الش يء األقوى، الذي الججمع ركن، وهو الركن هو  -①

 .قائم  وال بد من اإلتيان بتكبيرة اإلحرام، واملصلي  واجبعداها  وما ركنتكبيرة اإلحرام  -②

ِّ اغفر" للجلسة بين السجدتين ذكر وهو قول  -③
 ." لي رب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السؤال الثاني��

ـــي أجيب �� ـــ ـــ  :عما يلي / 

 أركان من أركان الصالة.  تسع ــــي /عدد  -①

ع من السجود، الجلسة بين فالركوع، الرفع من الركوع، السجود، الر القيام مع القدرة، تكبيرة اإلحرام، قراءة الفاتحة، 

 السجدتين، الطمأنينة في جميع األركان، التشهد األخير.

 ما الدليل على كل من: -②

 ال صالة ملن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((.: )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -قوله  .الفاتحة قراءة ركنية��

دليل السجود: )) أمرت أن أسجد على سبعة اركع حتى تطمئن راكًعا(( و  )) ثمدليل الركوع: . والسجود الركوع ركنية ��

 أعظم((.

مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها : )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -، لقوله الطهور  هو مفتاح الصالة؟ مع ذكر الدليل. ما  -③

 .((التسليم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :لثالسؤال الثا��

 العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد:ي ( عالمة صح أمام ــــ ) ضع / ��

 .تقبل ال ❌تقبل الصالة إذا سقط سهًوا ركن من أركانها.  -①

 ✅. -سبحانه وتعالى  -وهذا ال يكون إال هلل  االنحناءالركوع يكون بوضعية  -②

 ✅الته غير صحيحة. فص أثناء السجود حتى انتهى من سجوده؛ الو رفع املصلي عضوً  -③

  

 قرر الثانياملاإلجابة النموذجية الختبار 

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 
 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 الةــاب الصــكت شـرح

 الدروس الـمهمة لعامة األمة من

 بن باز بن عبد اهلل العزيزعبد  مةعاّلمام الإلل

 -  اهلل تعاىل رمحه -                                

 
 

 

 

 شرح فضيلة الشيخ

  - حفظه اهلل تعاىل- 

 

 ثالثال قررامل
 https://app.box.com/s/3wfw612afw37afzokxqg6ndj8kionpdk   الرابط الصوتي 
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 .3التشهد األخْي :ْلادي عرشلركن اا

ِذي يعقبه التسليم؛ لقول ابن مسعود ُ  - وهو الَّ كنا نقوُل قبل أنح ُيفرض )) : - َعنحهُ تعال َرِِضَ اّلِلَّ

صىل  -فقال النبي  ، علينا التشهد: السَلم عىل اهلل من عباده، السَلم عىل جُبيل، السَلم عىل ميكائيل

: السَلم عىل اهلل ": -اهلل عليه وسلم  : التحيات هلل، والصلوات والطيبات..  ؛َل تقولوا ولكنح قولوا

 إل آخر التحيات، فهي ركٌن من أركان الصَلة. ((" 

 فليقل التحيات ((. ؛)) إذا قعَد أحدكم يف صَلته: -صىل اهلل عليه وسلم  -ولقوله 

ًَل  اُثمَّ هذا التشهد إنح كان تشهدًّ  ِذي يكون بعده يكون يف وسط الصَلة وَل  َأوَّ فهذا واجب؛ الَّ

 تسليم، هذا واجٌب.اليكون بعده 

ا الرك ِذي يعقبه وأمَّ  ، وهلذا قال هنا يف األركان: والتشهد األخْي.التسليمن، فإنَّه التشهد األخْي الَّ

 يف هذا التشهد. -صىل اهلل عليه وسلم  -الصَلة عىل النبي  :من أركان الصَلة الركن الثَّالِث عرش

ِذي تعضده األدلة، وإل ذلك ذهَب  اإلمام الشافعي وهو املشهور من مذهب اإلمام أمحد، وهو الَّ

: -رمحه اهلل  -بل قام اإلمام اآلجري ؛ ، وسبقهَم إل ذلك مجاعٌة من الصحابة وغْيهم-رمحه اهلل  -

فهو  ،يف تشهده األخْي، وجَب عليه إعادة الصَلة " -صىل اهلل عليه وسلم  -" َمن ملح يصلِّ عىل النبي 

 ركٌن.

: أن يقول  - معنا إنح شاء اهلل يف الدروس القادمةكَم سيأيت  -وكيفية التشهد األخْي: أنح يقول 

وعىل )) التحيات هلل والصلوات والطيبات، السَلم عليَك أَيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، السَلم علينا 

ل إذا ، وأشهد أنَّ ُممًدا عبده ورسوله (( ، إَل إَلَّ اهللن َلعباد اهلل الصاْلني، أشهد أ هذا التشهد األَوَّ

 صَلة رباعية أو ثَلثية كاملغرب.كانت ال

تِي بعدها وإنح كان التشهد واحًدا كصَلة  ،إذا جاء هبذا التشهد يقوم، وهو واجٌب، يقوم للركعة الَّ

 فإنَّه يتشهد التشهد الكامل. ؛اجلمعة، وصَلة العيدين، وصَلة الفجر

ل يقول:  أنَّ ُممًدا عبده ورسوله ((، )) وأشهديأيت به من أوله، فإذا قال:  ،فيقول بعد التشهد األَوَّ

 ،)) مهللا صلِّ عىل ُممٍد وعىل آل ُممٍد، كَم صليَت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنَك محيٌد َميد
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هذا هو ، آل إبراهيم، إنَك محيٌد َميد (( وباِرك عىل ُممد وعىل آل ُممٍد، كَم باركَت عىل إبراهيم وعىل

 الركن.

)) مهللا إِن أعوُذ بَك من: عذاب واملشهور أنَّه يستعيُذ من أربع، فيقول:  ،دهُثمَّ يدعو بَم شاء بع

 جهنم، ومن عذاب القُب، ومن فتنة املسيح الدجال، ومن فتنة املحيا واملَمت ((.

َيا َحَسنَ ُثمَّ يدعو أيًضا بَم يأيت عىل لسانه من الدعاء املرشوع، فيقول مثًَل:  نح نَا آتِنَا يِف الدُّ ًة َويِف ﴿ َربَّ

ِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر ﴾ )) مهللا إِن ظلمُت نفيس ظلًَم كثًْيا، ويقول كذلك:  [، ٢٠١] البقرة:  اآلح

ُثمَّ يقول: ، وَل يغفر الذنوب إَلَّ أنَت، فاغفرح يل مغفرًة من عندَك، وارمحني إنَك أنَت الغفور الرحيم ((

 -إل غْي ذلك من الدعاء، كَم جاء يف قوله ، وُشكِرَك، وحسِن عبادتك (()) مهللا أعني عىل ِذكرَك، 

لكنح إذا كان إماًما َل يطيل؛ حتى َل يشّق  ؛)) ُثمَّ ليتخْي من الدعاء ما شاء ((: -صىل اهلل عليه وسلم 

هيمية، ُثمَّ يأيت بَم تيَ  َ من املسنون،عىل املأمومني، فيأيت بالركن وهو الصَلُة اإلبرا ُثمَّ ُيسلِّم رسَّ
4. 

قد يقول اإلنسان: هذه األحكام يف الصَلة املفروضة، . هذه أركان الصَلِة املفروضة واملسنونة

ا املسنونة فقد ُيعفى عن اإلخَلل هبا!  أمَّ

وجَب عليه أنح يأيت بَم َل تصح إَلَّ  - حتى وإنح كانت نافلةً  -نقول: إذا أحرَم اإلنسان بالصَلة 

 لواجبات.وهي األركان وا ؛به

ا  م، يعني: التكبْي للركوع،  واجبات الصَلة:أمَّ فهي ثَمنيٌة؛ مجيُع التكبْيات غْي تكبْية اإلحرا

للقيام للركعات  والتكبْي للسجود، والتكبْي للرفع من السجدة، والتكبْي للسجدة الثانية، والتكبْي

بعة يف الرباعية بعد األول؛ ل، أو القيام للركعة الرا ، للقيام للركعة الثانية، أو القيام بعد التشهد األَوَّ

 هذه التكبْيات كلها يف الصَلة غْي تكبْية اإلحرام واجب.

 يف الركوع. العظيم (( )) سبحان رَبِّ وقوُل: 

كر يف الركوع، وه العظيم  )) سبحان رَبِّ و قوُل: إذا كُبَّ اإلنسان وركَع، وجَب عليه أنح يأيت بالذِّ

ة واحدة، واملسنون ((، والثالثة، واألفضل: أنح ُيسبَِّح يف ركوعه ثَلًثا أو َخًسا أو  ةالثَّانِي :الواجب: َمرَّ

ل املأمومني، يقتِّص عىل الواجب، وإنح له أنح يزيد عىل ذلك إل عرش، لكنح إنح كان إماًما فلُْي  اِع أحوا
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 َن املأموم من اإلتيان هبذه املسنونات، فهذا من حقِّ املأموم عىل اإلمام.أتى باملسنون حتى يتمك

ا املأموم الَِّذي ُيتاج إل  كر ُثمَّ يقوم ويقرأ الفاحتة، أمَّ قد يكون اإلماُم صحيح البدن، يأيت بالذِّ

ءة الفاحتة يف  الرسية واجبة، وقٍت يف قيامه، ويف حركته، فقد َل يصل إل القيام ليقرأَ الفاحتة؛ ألنَّ قرا

ءة ءة يف الصَلة اجلهرية ليست بواجبة عىل ، هذا بإمجاع الفقهاء؛ أهنم يرون القرا منهم َمن يرى القرا

فيجب عىل املأموم أنح يقرأ يف الرسية، فإذا ، املأموم، ومنهم َمن يرى أهنا واجبة يف اجلهرية والرسية

 خيل بأركان الصَلة.كان اإلمام يستعجل يف حركته ويسبق املأموم، فحينئٍذ 

ة، واألفضل أنح يأيت باملسنون؛ وهو التكبْي إل يف الركوع  العظيم (( )) سبحان رَبِّ فقول:  َمرَّ

 ثَلث أو َخس أو عرش.

لإلمام واملنفرد، هذا واجٌب من واجبات الصَلة، إنح تركه عمًدا  )) سمَع اهلُل مَلن محده ((وقوُل: 

 بطلت صَلته، وإنح تركه سهًوا جُبه سجود السهو، كَم سيأيت معنا يف التفريق بني الركن والواجب.

 للكل؛ لإلمام واملأموم واملنفرد. )) ربنا ولك اْلمد ((وقوله: 

ُ َعنحهُ  - ذيفة، عن حركوعاليف  )) سبحان رَب العظيم ((وقوله:  صليُت مع )) ، قال: - َرِِضَ اّلِلَّ

عن  وقد ثبَت  ،" ((سبحان رَب العظيم  "، فكان يقول يف ركوعه: -صىل اهلل عليه وسلم  -النبي 

)) أنه كان يقول يف ركوعه:  - ورِض اهلل عنهم ،صىل اهلل عليه وسلم -أصحاب النبي سبعٍة من 

وقد ثبَت ذلك أيًضا عن سبعٍة من ، سبحان رَب األعىل (( ))ويف سجوده:  سبحان رَب العظيم ((،

وهذا واجب  ،)) سبحان رَب األعىل ((أنَّه كان يقول يف سجوده:  - رضوان اهلل عليهم -الصحابة 

 من واجبات الصَلة.

 بني السجدتني، هذا أيًضا من واجبات الصَلة. )) ربِّ اغفر يل ((قوله: 

 التشهد األول إذا كانت الصَلة رباعية أو ثَلثية، فالتشهد األول واجب. الواجب السابع:

صىل اهلل  -)) كان اجللوس للتشهد األول؛ ْلديث:  :من الواجبات الواجب الثامن واألخْي

)) إذا قعدتم يف كل : - عليه الصَلة والسَلم -وقوله  يقرأ يف كل ركعتني التحية ((، -عليه وسلم 

للميسء يف صَلته هبذا  -صىل اهلل عليه وسلم  -وألمره ؛ أي: التشهد لتحيات ((،ركعتني، فقولوا ا

دح ((األمر، قال:  وكان ، )) فإذا جلسَت يف وسِط الصَلة، فاطمئنَّ وافرتش فخذَك اليرسى، ُثمَّ تشهَّ
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 جيلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. - عليه الصَلة والسَلم -

وإنح  هنوٌن، تصحُّ الصَلة حتى بدونسح مَ وما عدا األركان والواجبات فَ  هذه هي واجبات الصَلة،

ت صَلته لكنح  ؛كان عمًدا، فكلُّ مسنوٍن يف الصَلة قويلٍّ أو فعَلٍّ إذا تركه اإلنساُن ولو عمًدا صحَّ

ل فيها السنن القولية والفعلية. مثلهاتكون الصَلة ليست ك  من الصلوات التي ُتكمَّ

 بيان التشهد وصيغه، فمن صيغه:وجاء هنا معنا 

(:  التحيات " معنى ): -رمحه اهلل  -قال الشيخ ُممد بن عبد الوهاب   )) التحيات هلل ((،قول: 

مثل: اَلنحناء، والركوع، والسجود، والبقاء، والدوام، ومجيع  ،مجُع التعظيَمت هلل ُملًكا واستحقاًقا

ك كافٌر "فهو هلل، فَمن ِص ما ُيعظَّم به ربُّ العاملني ِ يعني إذا عظَّم غْي ، َف منه شيًئا لغْي اهلل فهو ُمرشح

 .-جل وعَل  -بَم َل جيوز التعظيم به إَل هلل فقد أُشَك مع اهلل  -جل وعَل  -اهلل 

 : طّيبها.)) الصلوات ((معناها: مجيع الدعوات، وقيل:  )) الصلوات (( و

صىل اهلل عليه وسلم  -تدعو للنبي  السَلم عليَك أَيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ((، ،الطيباتو)) 

صىل  -ما ُيدَعى مع اهلل، وهذا فيه إشارة إل أن النبي  والذي ُيدعى له، ُبكةبالسَلمة والرمحة وال -

يقول، ُثمَّ سلوا  )) إذا سمعتم املؤذن، فقولوا مثل مابحاجة إل الدعاء؛ وهلذا قال:  -اهلل عليه وسلم 

يل اهلَل الوسيلة، فهي منزلة يف اجلنة َل تنبغي إَل لعبٍد من عباد اهلل، وأرجو أنح أكوَن هو، فَمن سأل 

صىل اهلل  -فُيدعى للنبي ، - عليه الصَلة والسَلم - أو كَم قال، اهلَل يل الوسيلة حلَّت له شفاعتي ((

 بالصَلة والتسليم عليه. -عليه وسلم 

هذا التسليُم يشمل  )) السَلم علينا وعىل عباد اهلل الصاْلني ((،كذلك يسلِّم اإلنسان يف قوله: 

م نفسه، وعىل َمن حوله من بني آدم، وعىل املَلئكة، وعىل املؤمنني من اجلن؛ ألنه التسليم عىل املسلّ 

ٍد صالح يف األرض يشمل كل عب )) وعىل عباد اهلل الصاْلني ((،يدخل كل مؤمن ومؤمنة يف قوله: 

 والسَمء.

بقال:  وهذا بعد الشهادة  ،" "وشهادة أنَّ ُممًدا رسول اهلل؛ بأنه عبٌد َل ُيعبد، ورسوٌل َل ُيكذَّ

 هلل بالوحدانية.

 .)) مهللا صلِّ عىل ُممٍد ((ُثمَّ يقول: 
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فصَلُة اهلل "، ثبَت يف البخاري عن أَب العالية، قال: " صَلُة اهلل: ثناؤه عىل عبده يف املأل األعىل 

يذكُر  -جل وعَل  -صىل اهلل عليه وسلم  ِذكره يف املأل األعىل، أي: بني املَلئكة، واهلُل  -عىل النبي 

 خٍْي من املأل ذكره اهلل يف مأل يف مألإنح ذكره يف نفسه ذكره اهلل يف نفسه، وإنح ذكره  ؛كلَّ َمن ذكره

 الَِّذي ذكره اهلل فيه.

 )) مهللا صلِّ عىل ُممٍد وعىل آل ُممٍد ((.

د هبم:  ََلُة  - بيته آلوبني املطلب، وأزواجه من  ،البيت من بني هاشم آلآل ُممد املرا َعَليحِه الصَّ

ََلمُ  صىل اهلل  -سلَّم عىل املؤمنني من آل النبي  فقد )) وعىل آل ُممٍد ((،فإذا قال املصَل: ، - َوالسَّ

صىل اهلل عليه  -، يعني: َمن آمَن من بني هاشم، وأيًضا صىلَّ وسلَّم عىل أزواج النبي -عليه وسلم 

 ، فهنَّ من آله.-وسلم 

هيم ((.  )) كَم صليَت عىل إبراهيم، وعىل آل إبرا

عليه  -، وأفضلهم نبينا ُممٍد - والسَلمعليهم الصَلة  -آل إبراهيم: ذريته، وفيهم األنبياء 

بمفرده، وصىلَّ عليه مع  -صىل اهلل عليه وسلم  -فكأنه صىلَّ عىل النبي ، - أفضل الصَلة والتسليم

 آل إبراهيم.

مة األلباِن رَ وَ  )) إنك محيٌد َميد ((، يف صفة  -رمحه اهلل  -د التشهد بصيٍغ كثْية، قد ذكرها الَعَلَّ

، ولكنَّ هذه الصفة أو الصيغة هي الصيغة املشهورة، وُتسمى -اهلل عليه وسلم  صىل -صَلة النبي 

ى التشهد األخْي  .، وهو ركنبالصَلة اإلبراهيمية، وُيسمَّ

 .بأنَّ له اْلمد والتمجيد -جل وعَل  -هذا ثناٌء عىل اهلل  )) إنك محيد َميد ((،وقوله: 

تعيذ باهلل من عذاب جهنم، ومن عذاب القُب، ومن يس :ُثمَّ يستعيذ باهلل بعد هذا التشهد من أربع

 فتنة املحيا واملَمت، وفتنة املسيح الدجال.

 .(( فتنة املحيا وفتنة املَمت)) قال: 

ِرُض لإلنسان يف حياته من الفتن " : -رمحه اهلل  -قال ابن دقيق العيد  فتنة املحيا: ما َيعح

تِي ُيبتىل هبا يف الدنيا.، يتعوذ باهلل من هذه الفتن " واَلبتَلءات  الَّ

وكذلك فتنة املَمت عندما حترض الوفاة اإلنسان، فإنَّه يشتد عليه األمر، وقد ُيفتن حينئٍذ بَم يعرض 
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ره بفخر اآلباء  ؛له الشيطان من األديان األخرى نية، يذكِّ ِرض له اليهودية، يعرض له النِّصا َيعح

ِذي ع  -هذه فتنة، وهلذا ورَد يف األثر أنَّ اإلمام أمحد ، اش عليهواألجداد؛ لينسيه ويلهيه عن دينه الَّ

، ُثمَّ ُشفي " بعد ،َل" اشتد عليه الوجع، وكان عنده أبناؤه، فسمعه أحدهم وهو يقول:  -رمحه اهلل 

سمعتَك " قال: "،  ماذا سمعَت؟" قال: "،  سمعُت منَك كَلًما يا أَب غريًبا" بعد هذا األمل، فقال له: 

 - ملَّا كنُت يف ذلك الوضع الشديد، عرَض يل الشيطان، فقال: ُفتَّني يا أمحد" قال: "،  بعد ،تقول: َل

يعني: َل أزال حيًّا، ما زالت روحي يف بدِن، "،  َل، بعد" فأقول له:  ،وسلمَت مني - يعني: سبقتني

وذ املصَل من هذه فهذا دليل عىل أنَّ الشيطان يعرض لإلنسان يف وقت اَلحتضار، فيتع، فَم ُفتَُّك 

 .وفتنة املَمت ،فتنة املحيا :الفتنة

 .(( وفتنة املسيح الدجال)) 

اب ((، - كَم جاء يف اْلديث -)) ما من نبيٍّ واملسيح الدجال هذا  ته املسيح الكذَّ ر ُأمَّ  إَلَّ وحذَّ

فيكون عليها  ؛بأنه جيوب األرض كلها إَلَّ مكة واملدينة -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد أخَُب عنه النبي 

َلط يصدُّ الدجال عنه ُثمَّ يطوف ، املَلئكة حترسها، فَم فيه نقٌب من أنقاهبا إَلَّ وعليه مَلك بيده سيٌف ُمسح

، ويأمر - يعني: السحاب - أنح ُتطر فتمطر األرض ويمكث فيها أربعني يوًما، ويأيت بفتن، يأمر السَمء

ل من هذه النعم، وَمن مل يؤمن به  األرض أنح تنبت فتنبت، وتتبعه خْيات الدنيا، فَمن آمن به حصَّ

ٌط وجوع، وغْي ذلك؛ ابتَلًء من اهلل   .-جل وعَل  -أصبح ُِمحِحًَل، يعني: جدٌب وقحح

فَل يتعرض له، وليسأل اهلل العافية منه، فقد  )) إذا سمَع أحدكم بالدجالوهلذا جاء يف اْلديث: 

جل وهو يرى بأنه مؤمٌن قوي اإليَمن، فَل يزال به حتى يفتنه عن دينه ((.  يأيت إليه الرَّ

ت هذه األربعني يوًما بسؤال الصحابة للنبي  : ما مدى مكثه -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد ُفرسِّ

، وع، وسائر أيامه كأيام الدنيا ((، ويوٌم كشهر، ويوٌم كأسب)) أربعني يوًما؛ يوٌم كسنةيف األرض؟ قال: 

تِي كَسنَة وكشهر وكأسبوع؟ كيف نصَل؟ : فكيف الصَلة يف هذه األيام؛ الَّ )) اقدروا هلا قال:  قالوا

ُ َعنحهُ  -هذا دليٌل عىل اهتَمم الصحابة ، قدرها (( وإحاطتهم باألسئلة عن كل ما ينفع  - مَرِِضَ اّلِلَّ

ة.  األُمَّ

فيقول  ، فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟- يعني: ُجنحُده -ُيؤتى برجٍل يلقاه مساْله )) ُثمَّ قال: 
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، قال: املسيح -جل وعَل  -يعني: ربنا كلنا نؤمن به، يقصد: اهلل  -ذلك املؤمن: ليس بربنا خفاٌء 

؟ َل تقتلوا أحًدا حتى تأتوا بهفْييد بعضهم قتله، فيقول له البعض اآلخر: أمل يقل لكم: كذاب، ال

، فيقول: أنَت -جل وعَل  -فيأتون به إليه، فيخاطبه الدجال، فيقول له: أو ما تؤمن َب؟ فُيَثبِّته اهلل 

رنا منَك رسول اهلل  اب الَِّذي حذَّ ق -صىل اهلل عليه وسلم  -املسيح الكذَّ ، فيأخذه وينرشه حتى يفرِّ

ني مشية الغرض، ُثمَّ يقول له: استِو قائًَم، فإذا استوى قائًَم بأمِر اهلل بني رجليه، ُثمَّ يميش بني القطعت

د ، فيقول له: أوَ -جل وعَل  - فيقول له ذلك املؤمن: ما ازددُت فيَك إَلَّ بصْية، ، ما تؤمن َب؟ كاملهدِّ

ه يف الدنيا كتَب علي -جل وعَل  -فيحاول أنح يقتله، فَل خيلص إليه؛ ألنَّ اهلل ، أنَت املسيح الكذاب

 هذا الشهيد. ((،فذلك أعظُم شهادٍة عند اهلل )) : -صىل اهلل عليه وسلم  -يقول  ،(( ميتًة واحدة

 فيتعوذ اإلنسان يف صَلته بعد التشهد األخْي من هذه األربع.

وجيوُز ، مَّ ليتخْي من املسألة ما شاء (()) ثُ قال: ُثمَّ ليتخْي من الدعاء ما شاء، كَم ورَد يف اْلديث: 

 .ولكنَّ املأثور أول، وجيوز أنح يسأل أمور الدنيا يف صَلته ؛الدعاء بغْي املأثور

أوىص النبي جاء: اإلعانة عىل ذكره وشكره وحسن عبادته، كَم  -جل وعَل  -كذلك يسأل اهلل 

 معاًذا أنح يقوهلا يف تشهده. -صىل اهلل عليه وسلم  -

لمُت نفيس ظلًَم كثًْيا، وَل يغفر الذنوب إَلَّ أنَت، فاغفر مهللا إِن ظ)) وكذلك ُيرشع أنح يقول: 

يق ،(( يل مغفرًة من عندك، وارمحني إنك أنَت الغفور الرحيم َرِِضَ  - كَم أرشد إل ذلك أبا بكر الصدِّ

 ُ  .- َعنحهُ تعال اّلِلَّ

إِن أعوذ بك من ُش ما عملُت، ومن ُش ما  مهللا)) قال: وقد وردت أدعية أخرى ثابتة، منها: 

 .(( مل أعمل بعد

 .(( مهللا حاسبني حساًبا يسًْيا )) وكذلك ورَد: 

رُت، وما أرسرُت، وما أعلنُت، وما أرسفُت، )) وكذلك ورَد:  مُت، وما أخَّ مهللا اغفر يل ما قدَّ

ر، َل إَل إَلَّ  م، وأنَت املؤخِّ  .(( أنَت  وما أنَت أعلم به مني، أنَت املقدِّ

)) كَم باركَت عىل إبراهيم وعىل آل هذه أدعية كلها مستحبة، فلو اقتِّص عىل الركن، وهو قوله: 

 .نوالدعاء إنَم هو مسنون بعد الرك، برئت ذمته ؛ُثمَّ سلَّم إبراهيم، إنَك محيد َميد ((،
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ِذيَن  -جل وعَل  -نسأل اهلل  يستمعون القول فيتبعون أنح يفقهنا يف أمور ديننا، وأنح جيعلنا من الَّ

 أحسنه.

 واهلُل أعلم، وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبينا ُممٍد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات��  :التالية أكمل/ ـ

شهـد األول حكمه: -①
َّ
 ...................................... الجلوس للت

 يدعو املسلـم بما شـاء بعد التشهد، واملشهور أن يستعيذ من أربع، فيقول: -②

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................... 

 ..................................................................................................................................... على عباد هللا الصالحين ( يشمل:)  -③
 

 

 :السؤال الثاني��

 : عما يلي ي/ ـــ أجيب ��

شهد واجًبا؟ ومتى يكون ركًنا؟ -①
َّ
 ........................................................................................................................................................................................................... متى يكون الت

 ما كيفية التشهد األخير؟ -②
........................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................... 

شهد الكامل؟ -③
َّ
 ........................................................................................................................................................................................................... متى يتشهد املسلم الت

 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

 :لثالسؤال الثا��

 ي معنى املفردات التالية:ـــ /اذكر ��

 .................................................................................................................................................................................................... التحيات: -①

 .................................................................................................................................................................................................... آل محمد: -②

 .................................................................................................................................................................................................... فتنـة املحيا: -③

 

 

 

 

 

 س الثالثالدر ختبار ا

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 

 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

شهـد األول حكمه: -①
َّ
 .واجب الجلوس للت

 بَك من: عذاب جهنم،  )) اللهم يدعو املسلـم بما شـاء بعد التشهد، واملشهور أن يستعيذ من أربع، فيقول: -②
ُ
إني أعوذ

 ومن عذاب القبر، ومن فتنة املسيح الدجال، ومن فتنة املحيا واملمات ((.

 كل عبٍد صالح في األرض والسماء.على عباد هللا الصالحين ( يشمل: )  -③

 

 :السؤال الثاني��

ـــي عما يلي : �� ـــ ـــ  أجيب / 

شهد واجًبا؟ ومتى يكون ركًنا؟  -①
َّ
 التشهد األول: واجب، التشهد األخير: فركن.متى يكون الت

هلل، والصلوات والطيبات، السالم عليَك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم  )) التحيات ما كيفية التشهد األخير؟ -②

ِّ على محمٍد وعلى آل 
علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله. (( )) اللهم صل 

وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على  كما صليَت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد  مجيد، ،محمٍد 

 إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد ((.

شهد الكامل؟  -③
َّ
ه متى يتشهد املسلم الت إْن كان التشهد واحًدا كصالة الجمعة، وصالة العيدين، وصالة الفجر؛ فإنَّ

 يتشهد التشهد الكامل.

 

 :السؤال الثالث��

 املفردات التالية:ي معنى ــــــ /اذكر ��

ا.التحيات:  -①
ً
ا واستحقاق

ً
 جميُع التعظيمات هلل ُملك

ُم  -آل البيت من بني هاشم، وبني املطلب، وأزواجه من آل بيته آل محمد:  -②
َ

ال  َوالسَّ
ُ
ة

َ
ال ْيهِّ الصَّ

َ
 .-َعل

 ما َيْعرُِّض لإلنسان في حياته من الفتن واالبتالءات. فتنـة املحيا: -③

 

 

 

 س الثالثالدر اإلجابة النموذجية الختبار 

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 
 الصالة من الدروس املهمة كتابشرح 
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 رابعال ملقررا
   https://app.box.com/s/483jhgntvramaf9w98zdb63i20sybudc  رابط الصوتي

 

 الةــاب الصــكت شـرح

 الدروس الـمهمة لعامة األمة من

 بن باز بن عبد اهلل عبد العزيز مةعاّلمام الإلل

 -  اهلل تعاىل رمحه -                                

 
 

 

 

 شرح فضيلة الشيخ

  - اهلل تعاىل حفظه- 

 

https://app.box.com/s/483jhgntvramaf9w98zdb63i20sybudc
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╝ 

 

أنفسنا ومن ن ُشور إن اْلمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل م

َمنح َيده اهلل فَل ُمِضل له، وَمنح ُيضلل فَل هادي له، وأشهد أن َل إَل إَل اهلل وحده ، سيئات أعَملنا

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -َل ُشيك اهلل، وأشهد أن نبّينا ُممًدا عبده ورسوله 

 :وبعد، بركاتهالسَلم عليكم ورمحة اهلل و، أحبتي يف اهلل

؛ التي َبنيَّ : صالة اجلمعة-صلى اهلل عليه وسلم  -فإن من الصلوات املفروضة اليت ُفِرَضت على النيب 

لها وَُشف يومها، أخُب بأنه  ِخَل اجلنة، )) َفضح ق آدم، وفيه ُأدح
خُْي يوٍم طلعت عليه الشمس؛ فيه ُخلِ

فقها َعبحد مسلم قائٌم يصَل   .(( يسأل اهلل شيًئا إَل أعطاهوفيه ُأهبَِط منها، وفيه ساعٌة َل يوا

الرجال  :وُهم ؛َمنح َلِزمته اجلَمعة م اجلمعُةلِزفَت، صَلة هلا أحكام وُشوط خاصٌة هباهذه ال

 واحد.
ٍ
ر املقيمون املستوطنون ببناء  األحرا

لها يف وقتها.ومن شروطها  : ِفعح

ح إل آخر وقت الظهر.ووقتها:   من ارتفاع الشمس َقيحد ُرمح

ل، فَل تلزأن تكون بقرية؛ يعني َسَكٌن ومن شروطها:  عر م أهل بيوت مستمر ليس بُِمَتنَقِّ وَل الشَّ

حَّ   واحٍد يشمله اسمٌ طرمساقط القَ يتتبعون  نل الذيالبدو الرُّ
ٍ
 .واحدٌ  ، وإنَم تلزم املستوطنني يف بناء

 اإلقامة. :أي، ومعنى القرية: اَلستيطانقال: 

: أن يتقدمها خطبتان، وَل شك أن من ُشوط اْلطبة أن تشتمل عىل مَححد اهلل، يبدؤها من شروطها

ءة آية من كتاب اهلل، والوصية بتقوى  د اهلل، والصَلة والسَلم عىل رسول اهلل، وقرا اْلطيب بَحمح

 اهلل؛ هذه ُشوط اْلطبة.

ص الداء  ،مثابة الطبيباملسلمني من األشياء املعاِِصة هلم؛ فاْلطيب ب مُّ ثم تكون فيَم ََيِ  ُيَشخِّ

ع مجاعة املسجد وَمنح سيخاطبهم، ما هي األمور التي هُتِ  م، هُ مُّ ثم َيِصف الدواء، ينظر إل َوضح

 وُيتاجون إل بياهنا.

فمثًَل إذا كانوا يف رمضان ُيَبنيِّ هلم فضل الصيام، وُمفِسدات الصوم، وبداية وهناية الصوم، 
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م ءة القرآن ،والقيام ،الصَلة؛ من: كثرة النوافل فيه واملسنون يف الصيام، وُحكح والصدقة،  ،وقرا

 إل غْي ذلك.، واستحباب تفطْي الصائم

ًَل  ُيبنيِّ هلم  ؛إذا كان الوقت مثًَل وقت حصاد األرض والَغّلة أو رأس العام الذي يكون َحوح

يمة األنعام، ُيبنّي أحكام الزكاة يف اْلارج من األرض، ويف عروض التجارة، ويف السائبة من هب

 وهكذا. ،أحكامها

ر الضال ا ُيعايشه الناس من ُش الِفكح َ
ِ
ي وإدراك مل ُيبنيِّ هلم ذلك،  ؛إذا كان الوقت بحاجة إل َوعح

ذ اْليطة واْلذر منه، وهكذا. ر من عدم َأخح  وُُيَذِّ

ر عن صَلة الفجر، فيه تقصْي يف صَلة فاملهم ، اجلَمعة.. ينظر إل حاجة الناس، مثًَل رأى فيه َتَأخُّ

أن اْلطيب يأيت بَم ُيتاجه الناس من العلم؛ فتكون اْلطبة بمثابة العَلج لألدواء اَلجتَمعية، وَل 

 شيًئا جاهًزا من املواقع بعيد كل البعد عن واقع اجلَمعة.يأخذ اْلطيب  يكون

اْلرم خياطب خطيب ؛ كذلك املوضوع إذا كان موضوًعا مثًَل ُيطَرق يف اْلرمني الرشيفنيو

 حاهلم غْي اْلال العام. .،..، يف يف حي ،أطياف الناس وفئاهتم، واجلَمعة يف قرية

 .وَُتحِزئ اجلمعة بثَلثة رجال ُمَكلَّفنيقال: 

 ع، إمام ومأمومني.مَ َمنح تصح هبم اجلَمعة تصح منهم اجلُ  :يعني

ر مستوطنني  ُمَكلَّفني أحرا

مل يبلغ ِسن تكليف، ليس فيهم معتوه، وليس فيهم إنسان (: قد بلغوا ِسن ال ُمَكلَّفني معنى )

شد ته، الرُّ  لكن َل َتب عليه. ؛وليس فيهم عبد ِملوك، إذا حرض أجزأ

 أما اشرتاط األربعني: فاْلديث ضعيٌف َل يصح.

وَمنح َل َتب عليه صَلة اجلمعة: كاملرأة، واملريض، وسكان البادية، وَمنح فاتته اجلمعة قال: 

. ملعذر فإهن  ُيَصّلون ُظهًرا

، وَمنح ، شفى َل يصَل اجلمعة، يصَل ُظهًرا املستيف املريض يف البيت أو  كذلك املرأة تصَل ُظهًرا

 َل َتب عليه.

 أما صَلة أربع ركعات ظهًرا بعد اجلمعة فَل جيوز.
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بعض الناس يصَل اجلمعة ركعتني، ثم يعود إل منزله أو يصَل يف املسجد أربع ركعات بنية 

ُبَدل منه.؛ هذا َل جيوز ،الظهر  ألن اجلمعة هي بدل الظهر، فَل جيوز اجلمع بني البدل واملح

 فَل جيوز، بل هو من البدع املحدثة يف الدين.قال: 

ءة فيها، وُيَسّن أن يقرأ بعد الفاحتة يف الركعة األول بـ )  وعدد ركعاهتا ركعتان، جيهر اإلمام بالقرا

 (. اجلمعة واملنافقون (، أو بـ ) الغاشية ـ )(، ويف الركعة الثانية ب َسبِّح

ر فيهَم الناس بِتقوى اهلل ، عليه الصَلة والسَلم هواْلُطبتان تكونان قبل الصَلة كَم كان يفعل ُيَذكِّ

قعهم هم بوا وُيعالج  ،وطاعته، وُيّثهم عليها، وُيَعلِّمهم ما َيمهم يف أمور دينهم ودنياهم، وُيَبِّصِّ

 الناس يف حياهتم، تكون اْلطبة مفيدة للحي الذي ُتقام فيه اجلمعة. املشاكل التي يعيشها

ُخاَطب   يف موضوعه فإنهَمًّ هِ وُيَسّن أن ُيَقِّصِّ اْلطبة؛ يعني إذا كان املوضوع قصًْيا مُ  يستوعبه املح

إن طول )) أما إطالة اْلطبة فإهنا ُُتِّل، وأيًضا ُينيس بعضها بعًضا، وهلذا جاء يف اْلديث ، ويستفيد منه

عَلمة عىل فقهه؛ فتطويل الصَلة وتقصْي اْلطبة  :يعني، (( صَلة الرجل وِقَِّص خطبته َمِئنٌّة من فقهه

 هذا من عَلمات فقه اإلمام.

وُيستَحب التبكْي للجمعة، واَلغتسال، والتََّطيُّب، وُلبس أحسن الثياب؛ ألنه اجتَمٌع أكُب من 

 اجتَمع اجلَمعة.

 اعات:وعندنا يف السَّنة اجتم
ر -  وهو لصَلة اجلَمعة يف اليوم والليلة َخس مرات. ؛فاجتَمٌع ُمَصغَّ

 واجتَمٌع أكُب منه، جيتمع مجاعة املساجد يف جامٍع واحد؛ وهو اجتَمع اجلمعة. –

واجتَمع أكُب منه؛ وهو اجتَمع صَلة العيد، جيتمع أهل اْلي، أهل املدينة خيرجون من  -

نن.( إل  اجلوامع مساجدهم ) ء من السُّ ل صَلة العيد يف الصحرا ء، ِفعح  الصحرا

وهناك اجتَمع أكُب؛ وهو اجتَمع الناس يف املشاعر يوم عرفة، أعظم اجتَمٍع جيتمعه املسلمون  -

 املقدسة. ريف صعيد عرفة ويف املشاع

 وليس للجمعة ُسنّة قبلها ُمددة.قال: 

ليس هلا راتبة، وإنَم إذا جاء اإلنسان إل املسجد يصَل ما شاء، يصَل ركعتني، يصَل أربًعا، يصَل 
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ءة فيها.  ست ركعات، يصَل ثَمن، وله أن يطيل القرا

د نشاطه بالصَلة، املهم أنه ليس  ؛فاملهم أنه إذا احتاج إل الصَلة كأن ينعس مثًَل  فإنه يقوم وجُيَدِّ

بل إذا أتى املسجد َصىّل ما ُكتَِب له ثم جلس، يعني يصَل ركعتني، يصَل  ؛ّددة بعددهناك ُسنّة قبلها ُُمَ 

ر، ثم جيلس.  أربًعا، يصَل ست ركعات، ما ُكتَِب له وما ُقدِّ

نة التي بعد اجلمعة فهي: إن َصَّلها يف املسجد صىل أربع ركعات، وإن صَلها  وأما بعدها: السُّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -ي النبي يف البيت صىل ركعتني، كَم هو َهدح 

وُتدَرك اجلمعة بركعٍة كاملة؛ كأن ُيدِرك املسبوق اإلماَم راكًعا يف الركعة الثانية، إذا أدركه يف 

 ركعة واحدة.؛ الركعة الثانية فقد أدرك اجلمعة، يضيف إليها ثانية

ا َسّلم اإلمام قام ُيصليها ثم إذ ،وإن َرَكع قبل أن يدخل معه فاتته اجلمعة، ويدخل معه يف الصَلة

ًرا   ألنه ما أدرك من اجلمعة شيًئا. ؛ُظهح

 وُتدَرك صَلة اجلمعة بإدراك ركعٍة واحدة منها، أما إذا مل يدرك ركعًة فإنه ُيصليها أربًعا.قال: 

 هذه صَلة اجلمعة، وما ُيَسّن هلا وما جيب.

َعت يف اإلسَلوهناك صالة العيدين  م.؛ وهي من األعياد التي ُُشِ

 ُشِرع يف اإلسالم عيدان:
 عيد الفطر من رمضان. -

 وعيد األضحى. -

 سبق معنا عىل َمنح َتب اجلمعة؟ ؛َتب عىل َمنح َتب عليه صَلة اجلمعة ينفصَلة العيد

 واحد؛ ومعنى ذلك أن اململوك َل َتب عليه، 
ٍ
عىل األحرار، عىل الرجال، عىل املستوطنني ببناء

 واملريض َل َتب عليه.واملسافر َل َتب عليه، 

ة: فقد َأَمر النبي  ن  -صىل اهلل عليه وسلم  -أما املرأ بأن خترج إل صَلة العيد لكن برشط َأمح

 الفتنة، إذا ُأِمنَت الفتنة منها وعليها فإهنا خترج.

ما أحدث  -صىل اهلل عليه وسلم  -لو رأى النبي  : )- رِض اهلل تعال عنها - وهلذا قالت عائشة

 (، وهذا يف عِّص عائشة، فَم بالك يف وقتنا اْلارض؟! ملنعهن من املساجد النساء
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نة هو املطلوب، وقد َأَمر النبي  أن خترج ب -صىل اهلل عليه وسلم  -لكن إذا ُأِمنَت الفتنة فإحياء السُّ

ن الفضل  ؛املحجبات، وحتى اْلُّيض خيرجن :يعني، (( أن خيرجن ذوات اْلدور))  :النساء َهدح لَِيشح

َُصىّل. َُصىّل، اْلُّيض يعتزلن املح  مع الناس ودعاء املسلمني، ولكن يعتزلن املح
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 أّما ُحكم صالة العيدين:
 فقد َذَكر الفقهاء فيها أقوال:

وفرض الكفاية َمنح إذا قام به البعض من الناس سقط عن قيل بأهنا فرض كفاية، القول األول: 

 الباقني، وأنه َل يلزم مجيع األعيان.

 واملثال عىل ذلك: مثل: تغسيل امليت، وتكفينه، والصَلة عليه، ومَححله، وَدفحنه.

هذه األحكام فروض كفاية، َتب عىل عموم األُّمة، إذا قام هبا بعضهم سقط اإلثم عن الباقني، 

 .معنى فرض الكفايةهذا هو 

كه، فمنهم َمنح قالوأما فرض العني َذُر برَِتح بأن صَلة  :: فهو الذي يلزم كل ُمَكلٍَّف بعينه، َل ُيعح

ره ، العيدين فرض كفاية النساء أن خيرجن، حتى  -صىل اهلل عليه وسلم  -ودليلهم عىل ذلك: َأمح

َُصىّل.  اْلُيَّض، ويعتزلن املح

 عليها، وكذلك خلفاؤه من بعده. -ىل اهلل عليه وسلم ص -ثانًيا: مواظبة النبي 

 كذلك من األدلة عىل أهنا فرض كفاية: أهنا من شعائر اإلسَلم الظاهرة.

صىل اهلل عليه  -جاء رجٌل إل النبي )) : أهنا ُسنّة؛ بدليل: تعليم األعراَب بالصَلة، القول الثاني

 َخس صلوات يف اليوم والليلة" فقال:  ،فسأله عن اإلسَلم واإليَمن، ثم سأله عن الصَلة -وسلم 

قال: واهلل َل أزيد عىل ))  ،وبعد أن َبنّي له الزكاة والصيام، (( " َل" ، قال: هل عَل غْيها؟ قال: "

استدلوا به عىل أهنا ؛ فهذا (("  أفلح إِنح َصَدق ": -صىل اهلل عليه وسلم  -ذلك وَل أنقص، قال النبي 

 ُسنّة وليست بفرض كفاية.

 أهنا فرض عني.القول الثالث: 

 واستدلوا بأدلة القائلني بأهنا فرض كفاية.

ر النبي  ه العَّلمة ُممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -دليلهم: َأمح بخروج النساء هلا، وهذا القول َقّوا

ر، وهذا اختيار  - رمحه اهلل - بن صالح بن عثيمني كها بدون ُعذح عىل أهنا فرض َعني، يأثم اإلنسان برَتح

 شيخ اإلسَلم ابن تيمية.

ره  بخروج النساء إليها، وكذلك حتى املعذورات من  -صىل اهلل عليه وسلم  -والدليل: َأمح
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 الصَلة َأَمر بخروجهن ليشهدن فضل هذا اليوم، ويشملهن دعوة املسلمني يف صَلهتم.

صىل  -كان النبي )) قال:  - رِض اهلل عنه - ه الصَلة يف الصحراء ْلديث أَب سعيدُتَسّن هذ

َُصىّل  -اهلل عليه وسلم   متفٌق عليه. (( خيرج يف الفطر واألضحى إل املح

د أو َحر أو مطر أو خوف  وإذا دعت الرضورة واْلاجة جاز صَلهتا يف املساجد، إذا كان هناك َبرح

 د.فإهنا ُتَصىّل يف املساج

 وُيَسنُّ تعجيل األضحى وتأخْي الفطر.

َُصَّل ويذبح ُأضحيته، ويكون أول ما يأكل منها ألنه  ؛األضحى ُيَسنُّ تعجيلها حتى يرجع املح

 ُيمِسك عن األكل يف صَلة األضحى حتى يرجع ويذبح، ويكون أول ما يأكل: يأكل من ُأضحيته.

الفطر، فُتؤّجل من أجل ذلك، وُيَسّن أن يأكل ألن فيها أعَمًَل؛ وهو توزيع زكاة ؛ وتأجيل الفطر

َُصىّل.  قبلها ُترات، قبل أن خيرج إل املح

م َكُّب بعدها  م سبًعا، يعني إذا َكُّب تكبْية اإلحرا وهي ركعتان؛ ُيَكُبِّ يف األول بعد تكبْية اإلحرا

 سبع تكبْيات، ويف الثانية قبل القراءة َخًسا.

 يرفع يديه مع كل تكبْية.

ءة )سبح اسم ربك األعىل، والغاشية( يف الصَلة فيها.  وُيَسّن قرا

له   .- عليه الصَلة والسَلم -وخيطب بعدها خطبة واحدة؛ لِفعح

: التطيب، واَلغتسال، وُلبحس الثياب اجلديدة أو النظيفة لصَلة العيدين، وأن يذهب من  وُيَسنُّ

: بأن ه ُيَسّن تكثْي مواطن العبادة؛ ألن ِمشى طريق ويرجع من طريق آخر؛ واْلكمة يف ذلك قالوا

: بأن ُمالفة الطريق  ر ِمشاه، فقالوا َُصىّل ُيكَتب له َأجح ء كانت يف املسجد أو يف املح َُصَلِّ إل الصَلة سوا املح

ع َمواطِن العبادة.  يف الذهاب والرجوع إل العيد وإل البيت هذا مسنون حتى ُينَوِّ

 ؛بلها وَل بعدهاقال: وليس لصَلة العيد ُسنّة ق

َيت يف املسجد فإن اإلنسان يصَل ركعتني، ليست ، هي ُسنّة، فَل ُيرَشع هلا ُسنّة ألهنا لكن إن ُأدِّ

 لعيد، وإنَم هي حتيًة للمسجد.اُسنّة 

 قال: وإذا فاتته قضاها.



 

 

 الدرس األول

52 

ختار ذلك ألهنا واجبٌة يف ِذّمته، كَم ا ؛إهنا فرض عني ة العيد قضاها عىل قول َمنح قالإذا فاتته صَل

 .- رمحه اهلل - عثيمنيال، والعَلمة - رمحه اهلل - شيخ اإلسَلم ابن تيمية

 بغروب الشمس إل أن ينتهي من صَلة العيد. -عيد الفطر  -العيد وُيَسّن التكبْي ليلة 

 قال: وُيَسّن التكبْي ليلة العيد حتى تنقيض صَلة العيد يف الفطر.

 املطلق.أما يف األضحى: فيبدأ التكبْي 

 عندنا التكبري نوعان:
 تكبْي ُمطحَلق. -

 وتكبْي ُمَقيَّد. -

ويستمر إل آخر أيام ، - عرش ذي اْلجة -: فيبدأ من أول يوٍم من أيام العرش أما التكبري اْلُمطَلق

ُطَلق لغْي اْلاج.  الترشيق؛ هذا التكبْي املح

ْي اْلاج إل آخر أيام الترشيق، إل غروب لغ 5: فهو يبدأ من فجر يوم العيدوأما التكبري اْلُمَقيَّد

َُقيَّد بالصلوات  :أي، شمس اليوم الثالث عرش أو الثالث من أيام الترشيق؛ هذا يسمى التكبْي املح

 إذا َصىّل اإلنسان َكُبَّ بعد تسليمه من الفريضة.؛ املفروضة

َُقيَّد بأدبار الصلوات فيبدأ لغْي اْلاج من فجر يوم عر وأما  ،فة إل آخر أيام الترشيققال: وأما املح

ي مجرة العقبة إل آخر أيام الترشيق.  اْلاج: فبعد َرمح

ي مجرة العقبة: فإن يف حقه التلبية،  ٌء كان مقيًَم يف  ؛التلبية هاملرشوع يف حقاْلاج أما قبل َرمح سوا

مي مجرة العقبة، فإذا فاملرشوع يف حقه هو التلبية إل أن ير ،املشاعر، أو مسافًرا إل مكة بعد اإلحرام

َُقيَّد إل آخر أيام الترشيق.  َرمى مجرة العقبة يوم العيد بدأ بالتكبْي املح

َتَقّبل اهلل " يقول بعضهم لبعٍض:  - رِض اهلل تعال عنهم -وُيَسّن التهنئة بالعيد، وكان الصحابة 

ُتباَدلة التي أما ، الذي ينبغي أن يتقيد به اإلنسان وهذا هو الدعاء، " منا ومنك األلفاظ أو الرسائل املح

الغرض واهلدف هو أن ، نسان عىل اليشء الذي ليس مسنوًنافيها يشء من املبالغة فقد َل ُيثاب اإل

 - وَل شك أن الصحابة، إَل إذا كان قد سبقه َمنح عمل بهُيثاب اإلنسان عىل العمل، وَل ُيثاب عليه 

                                                 
 الصحيح يوم عرفة، ولكنه َسْبق لسان من الشيخ. 5
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ّسم - رِض اهلل تعال عنهم ي النبي كانوا َيرَتَ له وأفعاله وأعَمله  -صىل اهلل عليه وسلم  -ون َهدح يف أقوا

 وحتى عاداته.

 أما صالة الكسوف: فلها سبب.
 ُسنة مؤكدة. وُحكمها:

 فإذا رأيتم من ذلك شيًئا)) : -صىل اهلل عليه وسلم  -إذا َكَسفت الشمس أو َخَسف القمر لقوله 

 رواه مسلم. (( َيَتَجىّل َفَصّلوا حتى  -يعني من اْلسوف أو الكسوف  -

 فتنتهي إذا خرج سببها، يعني تسقط إذا فات سببها. ،وَل ُتقىض إذا فاتت؛ ألهنا صَلة بسبب

أدرك اإلمام يف الركعة الثانية فإنه يقيض الثانية  ؛قال: أما إذا فاتته ركعة منها قضاها عىل صفتها

 كَم صىل اإلمام.

ء كان يف ليٍل أو هنار - حتةالفا :وهي ركعتان؛ يقرأ يف األول جهًرا  وسورة ، - جيهر بالقراءة سوا

َنح محده، ربنا ولك اْلمد ثم يركع طويًَل، ثم يرفع، فيقول: )، طويلة بعد الفاحتة
ِ
(، ثم يقرأ  َسِمَع اهلل مل

ولكنها أقِّص من التي قبلها، ثم يركع، ثم يرفع،  ؛الفاحتة بعد َرفحعه من الركوع، ثم يقرأ سورًة طويلة

 هذه صفة صَلة الكسوف. ،يسجد سجدتني، ثم يقوم للركعة الثانية يصليها كَم صىل الركعة األول ثم

ي ألهنا من ذوات األسباب؛ فلو حصل الكسوف أو اْلسوف بعد صَلة  ؛وُتصىّل يف أوقات النَّهح

 العِّص أو طلعت الشمس كاسفة فإهنا ُتؤدَّى حتى وإن كان يف وقت هَنحي.

رهم وُيثهم عىل التوبة واَلستغفار.وُيستَحبُّ لإلمام   أن َيِعظ الناس وُيَذكِّ

 وهلذه الصالة فوائد مستنبطة منها:
: إذا غابت الشمس كاسفة فَل صَلة حينئٍذ؛ ألن الشمس قد َذَهبت بسببها، يعني ذهبت أوًلا

 وإنَم الكسوف ُيرَشع لوجود اآلية. ؛فَل ُترَشع صَلة الكسوف مع غياب اآلية ،وهي كاسفة

عىل عائشة، جاءت والناس ُيَصّلون يف املسجد يف غْي  - رِض اهلل تعال عنها -دخلت أسَمء 

فأشارت عائشة ، " ما بال الناس ُيَصّلون؟!" وقت صَلة، فجاءت وعائشة تصَل يف حجرهتا فقالت: 

 ." أي نعم" فأشارت برأسها ، " سبحان اهلل! آية؟" إل السَمء، فقالت أسَمء: 

ء غابت كاسفة أو غْي كاسفة - أن الشمس إذا غابت عن الكون فيدل ذلك عىل فإن  - سوا
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 الصَلة حينئٍذ َل ُترَشع مع غياب اآلية التي تكون سبًبا للصَلة.

بني عموم النهي عن الصَلة يف أوقات النهي وعموم األمر بصَلة الكسوف يف كل وقت ثانًيا: 

 َتَعاُرض، فكيف جُيَمع بني هذين األمرين؟

ص. ُمصًصا فإنه يَ العلَمء: إذا كان أحد العمومنيح قال  َُخصَّ  ضعف أن يقاوم العموم غْي املح

صت بصلوات؛ منها: حتية املسجد، إذا َدَخَل اإلنسان املسجد يف  وأوقات النهي ُمصصة، ُخصِّ

 وقت هَنحي فإنه ُيرَشع له أن يصَل ركعتني.

فه قب يل غروب الشمس أو عند طلوع وكذلك ركعتي الطواف؛ إذا انتهى اإلنسان من طوا

 الشمس فإنه يصَل ركعتي الطواف.

ٌص هبذه  -عموم النهي  -هذا العموم فَمدام أن  عن الصلوات النافلة يف أوقات النهي ُُمَصَّ

ص وإنَم يبقى عىل  ،الصلوات فإنه َل ُيقاوم وَل ُيعاِرض عموم األمر بالصَلة للكسوف؛ ألنه مل خُيَصَّ

 عمومه.

ل النبي ثالًثا:  أنه يف كل ركعٍة ركوعان فقط، وأن ما زاد  -صىل اهلل عليه وسلم  -املعلوم من ِفعح

؛ ألنه قد َذَكر بعض الفقهاء أنه جيوز أن يصليها ثَلث - رِض اهلل عنه - عىل ذلك فهو مروي عن عَل

 ركعات.

َم يرفع يديه ثم يقرأ ومعنى ذلك: صفتها: أنه إذا َرَفع من الركوع يف الركعة الثانية َل يسجد، وإن

الفاحتة، ويقرأ سورة طويلة أقل من السورة الثانية، ثم بعد أن ينتهي من الركعة الثالثة يف الركعة األول 

 يسجد سجدتني ثم يقوم ويأيت بثَلث ركوعات يف الركعة الثانية كَم أتى به يف الركعة األول.

: هذه اهليئة وهذه الكيفية مل تكن معلومًة من  ل النبي قالوا ، وإنَم -صىل اهلل عليه وسلم  -ِفعح

صىل اهلل عليه  -، وقد أمرنا النبي -وهو أحد اْللفاء األربعة، رِض اهلل عنه - ُرِوي ذلك عن عَل

عليكم بُسنّتي، وُسنّة اْللفاء الراشدين املهديني )) أن َنقتدي هبم، قال عليه الصَلة والسَلم:  -وسلم 

 اجذ، وإياكم وُُمدثات األمور فإن كل ُُمَدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضَللةمن بعدي، عضوا عليها بالنو

)). 

 : صَلة اَلستسقاء، وهي ُسنّة مؤكدة، ُتقام مجاعة بإذن اإلمام.من الصلوات املشروعة
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صىل اهلل  -صىل النبي " : -رِض اهلل عنهَم- لقول ابن عباسٍ  ؛وصفتها، وأحكامها كصَلة العيد

 يعني صَلة اَلستسقاء. " كَم ُيصَل يف العيدينركعتني  -عليه وسلم 

هم روَأَمرهم بالصدقة، وَأمَ  ،وَوعظ الناس ،َحّدد هلا يوًما ن خيرج هلاقال: وإذا رأى اإلمام أ

وعىل التوبة حتى يكونوا متأهبني لقبول  - جل وعَل -باْلروج من املظامل، وَحّثهم عىل َتقوى اهلل 

 الدعوة.

َل الصياوقيل بأنه ُيرَشع فيها  صىل اهلل عليه  -لكن مل يأمر النبي ؛ م، لو خرجوا صياًما لكان َأوح

 أصحابه عند صَلة اَلستسقاء أن خيرجوا صياًما. -وسلم 

ويف  ،ألنه يف استكانةٍ ؛ وَل يلبس ثياب زينة ،قال: واْلروج من املظامل، َوَيَتنَّظف هلا ويتطيب

ع وخضوع، وإنَم خيرج يف ثيابه العادي  -صىل اهلل عليه وسلم  -ة، وخيرج كَم خرج رسول اهلل َترَضُّ

ًعا. ًعا ُمترضِّ ًَل متواضًعا ُمتَخشِّ  ُمَتَذلِّ

ثم بعد الصَلة خيطب خطبة واحدة، ُيكثِر فيها من اَلستغفار، ثم يدعو فيها رافًعا يديه إل السَمء 

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -بَم َوَرَد عن النبي 

: )ثم يستقبل الِقبحلة فيقو ا مهللا إنك َأمرتنا بدعائك، ووعدتنا بإجابتك، وقد دعوناك كَم  ل رِسًّ

مهللا اسقنا الغيث، وَل َتعلنا من  ومنه: ) ؛ثم يدعو بَم شاء، ( أمرتنا فاستجب لنا كَم وعدتنا

ا َطَبًقا، نافًعا غْي ضار، عاجًَل غْي آ جل، ُتسقي به القانطني، مهللا اسقنا غيًثا ُمغيًثا، هنيًئا مريًئا، َسحًّ

 ويدعو بالدعاء املأثور. ،( البَلد، وحُتيي به العباد، وَتعله بَلًغا لنا ومتاًعا إل حني

رها.  وهذه هي صَلة اَلستسقاء كَم سبق ِذكح

 ق فيها صَلة العيدين:رِ لصَلة، وهذه من الفوارق التي تفاوجواز اْلطبة يف اَلستسقاء قبل ا

 َلة وتكون بعدها.: أن اْلطبة قد تكون قبل الصأوًلا

 : لَلستسقاء خطبة واحدة، وللعيدين ُخطبتان.ثانًيا

كبيان زكاة  ؛اختَلف املوضوع يف اْلطبة؛ ففي العيدين تكون اْلطبة يف بيان أحكام العيدثالًثا: 

الفطر أو بيان أحكام األضحية ماذا ُيرَشع يف حقها، وماذا ينبغي، وأما يف صَلة اَلستسقاء: فإن اْلطبة 

ظ الناس باْلروج من املظامل، إل غْي ذلك. تكون  يف الدعاء، ويف األمر باَلستغفار، ويف َوعح



 

 

 56 الدرس األول

 ولعلنا نقف عند هذا اْلد، واهلل أعلم.

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ُممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

 ...........................................................................................................من أمثله فرض الكفاية   -①

 ................................................................................................................د: من سنن صالة العي -②

 ......................................................................................"  االستسقاءيقول املصلي سًرا عندما يستقبل القبلة في صالة  -③

................................................................................................................................................................................................. ." 

 في صالة الكسوف.  ........................................................يستحب الحث على   -④

 ............................................................................يسن التهنئة بالعيد بقول:  -⑤

 
 

 :السؤال الثاني��

ــــي عما يلي : ��  أجيب / ـــــ

 وضح/ ــي: الفرق بين التكبير املطلق واملقيد.  -①

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 علل/ ــي: ال تقض ى صالة الكسوف إذا فاتت.  -②

..................................................................................................................................................................................................... 
 

 ما الحكمة من تعجيل األضحى وتأخير الفطر ؟ -③

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

 س الخـــــامسدر ـــالار ــــختبا

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 

 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 بيني صفة صالة العيد.  -④

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
 

 ما الفرق بين صالة العيد واالستسقاء؟   -⑤

1- ..................................................................................................................................................................................... 

2- ..................................................................................................................................................................................... 

3- ..................................................................................................................................................................................... 

 :السؤال الثالث��

 ) ضع /ضعي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ��

 ()    الكسوف يشرع مع وجود اآلية.  -①

 )    (صالة االستسقاء فرض عين.   -②

 )    (ليس لصالة العيد سنة قبلها وال بعدها.  -③

 )    (استحباب لبس لباس الزينة عند الخروج لصالة االستسقاء.   -④

 )    (الخطبة في صالة االستسقاء تكون في الدعاء ووعظ الناس.  -⑤
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

 .تغسيل امليت وتكفينهمن أمثله فرض الكفاية   -①

 .وغيرهاالتطيب ولبس الثياب الجديدة د: من سنن صالة العي -②

ووعدتنا بإجابتك، وقد " اللهم إنك أمرتنا بدعائك،  االستسقاءيقول املصلي سًرا عندما يستقبل القبلة في صالة  -③

 دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا ".

 في صالة الكسوف.  التوبة واالستغفاريستحب الحث على   -④

 تقبل هللا منا ومنك.يسن التهنئة بالعيد بقول:  -⑤

 
 

 :السؤال الثاني��

ــــي عما يلي : ��  أجيب / ـــــ

 وضح/ ــي: الفرق بين التكبير املطلق واملقيد.  -①

ق: فيبدأ من أول يوٍم من أيام العشر 
َ
طل

ُ ْ
، ويستمر إلى آخر أيام التشريق؛ هذا التكبير -عشر ذي الحجة  -التكبير امل

ق لغير الحاج
َ
طل

ُ ْ
  .امل

د بأدبار الصلوات فيبدأ لغير الحاج من فجر يَّ
َ
ق
ُ ْ
د: امل يَّ

َ
ق
ُ ْ
يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما الحاج: فبعد  وأما التكبير امل

 .َرْمي جمرة العقبة إلى آخر أيام التشريق

أما قبل َرْمي جمرة العقبة: فإن في حقه التلبية، الحاج املشروع في حقه التلبية؛ سواء  كان مقيًما في املشاعر، أو مسافًرا 

ى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا َرمى جمرة العقبة يوم العيد بدأ إلى مكة بعد اإلحرام، فاملشروع في حقه هو التلبية إل

د إلى آخر أيام التشريق. يَّ
َ
ق
ُ ْ
 بالتكبير امل

 

 علل/ ــي: ال تقض ى صالة الكسوف إذا فاتت.  -②

 ألنها صالة بسبب، تنتهي إذا خرج سببها، يعني تسقط إذا فات سببها.

 ما الحكمة من تعجيل األضحى وتأخير الفطر ؟ -③

ك عن األكل في صالة األضحى  ضحيته، ويكون أول ما يأكل منها؛ ألنه ُيمسِّ
ُ
ي ويذبح أ

 
َصل

ُ ْ
األضحى ُيَسنُّ تعجيلها حتى يرجع امل

ضحيته. 
ُ
 حتى يرجع ويذبح، ويكون أول ما يأكل: يأكل من أ

ل من أجل ذلك، وُيَسن  أن  ؛ وهو توزيع زكاة الفطر، فُتؤج 
ً

يأكل قبلها تمرات، قبل أن يخرج وتأجيل الفطر؛ ألن فيها أعماال

ى
 
َصل

ُ ْ
 .إلى امل

 

 

 

 

 س الخامسالدر اإلجابة النموذجية الختبار 

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 

 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 بيني صفة صالة العيد.  -④

ر بعدها سبع تكبيرات، وفي الثانية  ب 
َ
ر تكبيرة اإلحرام ك ب 

َ
ر في األولى بعد تكبيرة اإلحرام سبًعا، يعني إذا ك ِّ

ب 
َ
وهي ركعتان؛ ُيك

ويخطب ، قراءة )سبح اسم ربك األعلى، والغاشية( في الصالة فيهاوُيَسن  ، قبل القراءة خمًسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة

ْعله   .-عليه الصالة والسالم  -بعدها خطبة واحدة؛ لفِّ
 

 ما الفرق بين صالة العيد واالستسقاء؟   -⑤

 .أن الخطبة قد تكون قبل الصالة وتكون بعدها -1

 .لالستسقاء خطبة واحدة وللعيد خطبتان -2

الخطبة، ففي العيدين تكون الخطبة في بيان أحكام زكاة العيد؛ كبيان زكاة الفطر أو بيان أحكام  اختالف املوضوع في -3

األضحية ماذا ُيشرع في حقها، وماذا ينبغي، وأما في صالة االستسقاء: تكون الخطبة في الدعاء وفي األمر باالستغفار وفي 

 وعظ الناس بالخروج من املظالم، إلى غير ذلك.
 

 :لثالثالسؤال ا��

 ) ضع /ضعي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ��

 ✅الكسوف يشرع مع وجود اآلية.  -①

  مؤكدة. سنة ❌صالة االستسقاء فرض عين.   -②

 ✅ليس لصالة العيد سنة قبلها وال بعدها.  -③

 يخرج وإنما وخضوع، تضرع وفي استكانة، في ألنه❌استحباب لبس لباس الزينة عند الخروج لصالة االستسقاء.   -④

 العادية. ثيابه في

 ✅الخطبة في صالة االستسقاء تكون في الدعاء ووعظ الناس.  -⑤
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 املقرر السادس

  https://app.box.com/s/gxjj3veklskd15fq5yn13kyfhfgeww11  الرابط الصوتي

 

 

 الةــاب الصــكت شـرح

 الدروس الـمهمة لعامة األمة من

 بن باز بن عبد اهلل عبد العزيز مةعاّلمام الإلل

 -  اهلل تعاىل رمحه -                                

 
 

 

 

 شرح فضيلة الشيخ

  - حفظه اهلل تعاىل- 

 

https://app.box.com/s/gxjj3veklskd15fq5yn13kyfhfgeww11
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╝ 

 

 -مة سَمحة الشيخ عبد العزيز بن باز َلَّ فه اإلمام العة ملؤلِّ يف كتاب الدروس املهمة لعامة اأُلمَّ 

 .- رمحه اهلل رمحًة واسعة

 .مبطَلت الصَلةووصلنا إل الدرس اْلادي عرش يف أحكام الصَلة، وهي: 

روهي ثَمنية:  "قال:  كح د مع الذِّ  ." الكَلم الَعمح

لقرآن، والتسبيح، اك ؛يعني يتكلم اإلنسان يف صَلته بغْي الكَلم الذي من جنس الصَلة

 فيتكلم بكَلٍم عن طريق العمد. ،والتكبْي، وغْي ذلك

ا تكلم ، " أما النايس واجلاهل فَل تبطل صَلته بذلك " َلمي مَلّ كَم يف قصة معاوية بن اْلََكم السُّ

(، َفَجعل  يرمحك اهلل فقال له: ) ،َعَطس بجانبه رجٌل وُهم يف الصَلةيف الصَلة جاهًَل، وكَلمه: أنه 

ل ُأّمَياه! ما لكم ت قال: )ف، - يعني إشارًة إل أنه َتَكّلم -الناس يلفتون إليه أنظارهم  (  رموِن؟!زَواَثكح

صىل اهلل  -فَلَّم انتهى من الصَلة دعاه النبي ، ا يرضبون عىل أفخاذهم ُيَسّكتونهأو كَم قال، فجعلو

ٌن وتسبيح  ؛إن هذه الصَلة َل يصلح فيها يشٌء من كَلم الناس)) ، ثم قال له: -عليه وسلم  إنَم هي قرآ

 -صىل اهلل عليه وسلم  -ُمَبِينّا له، ومل يأمره النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -كَم قال  (( وحتميد

 باإلعادة.

 ." الضحك "من ُمبطَلت الصَلة: 

 أمجعوا عىل أن الضحك ُيفِسد الصَلة ألنه من غْي جنس الصَلة" : - رمحه اهلل -قال ابن املنذر 

". 

ب "كذلك ُيبطلها:   ." 6األكل والرشُّ

ب يف صَلة الفريضة َبَطلت صَلته.  إذا َأَكل املصَل أو َُشِ

ب يف الفرض عامًدا  أمجع كل َمنح نحفظ عنه أنَّ " : - رمحه اهلل -قال ابن املنذر  َمنح َأَكَل أو َُشِ

 ." أن عليه اإلعادة

                                                 
 .رابعالشرب: هو الناقض الاألكل: هو الناقض الثالث، و 6
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 ؛" انكشاف العورة ": من مبطالت الصالة

ٌط من ُشوط صحتها، َسرتح العورة  ألن َسرتح العورة قد مىض معنا يف ُشوط الصَلة، وأنه َُشح

ط  ٌط من ُشوط  ؛الصَلة، فإذا انكشفت العورة بطلت الصَلةمن ُشوط َُشح ألن َسرتح العورة َُشح

ًدا بطلت الصَلة.- يف الدرس -كَم تقدم -الصَلة   ؛ فإذا انكشفت العورة َعمح

ر يف لباس املرأة، قد يكون  ة كلها عورة يف الصَلة إَل  ا ارِسً َح وهذا قد ُيَتَصوَّ عن القدم، املرأ

ًدا  - هنُ طح ه أو بَ رُ هح ظَ  -دم تكون بحرضة أجانب، فإذا انكشف الق ن َلوجهها وَكَفّيها برشط أ َعمح

 فالصَلة غْي صحيحة.

ٌط من ؛ " اَلنحراف الكثْي عن جهة الِقبحلة " :كذلك من مبطالت الصالة ألن استقبال الِقبحلة َُشح

ًفا كثًْيا بأن ينحرف إل جهة املرشق أو إل - كَم تقدم -ُشوط الصَلة  ، فإذا انحرف عن الِقبحلة انحرا

 7فهذا يكون ُمبطًَِل للصَلة. - كانت الِقبلة يف َشَمله أو جنوبه إن -جهة املغرب 

 ." انتقاض الطهارة ": الناقض الثامن من مبطالت الصالة

د وضوءه ثم يرجع ويستأنف  فإذا أحدث اإلنسان يف صَلته َوَجَب عليه أن خيرج منها، وأن جُيَدِّ

فمعنى ذلك إذا كان مأموًما وأحدث ؛ اْلََدث، يستأنف الصَلة من جديدألن ما سبق بطل ب ؛صَلته

ئها   من أجزا
ٍ
ثم  ،يذهب ويتوضأ - يف الركعة األول أو يف الثانية -يف صَلته مع اإلمام يف أي جزء

 يعود وَيأحتَّم باإلمام فيَم أدرك معه بعد الوضوء، ثم يقوم ويقيض ما َصَّله قبل انتقاض الوضوء.

ط من ُشوط الصَلة فَل تصح إَل هبا، قال عليه ؛ هذه هي مبطَلت الصَلة ألن الطهارة َُشح

َدث حتى يتوضأ)) الصَلة والسَلم:   .(( َل يقبل اهلل صَلة أحدكم إذا َأحح

 
 ." ُشوط الوضوء ": من أحكام الصالة اليت جيب علينا َتَعّلمها

ٌط من ُشوط صحة الصَلة وهو الطهارة  ؛وقد َسَبق معنا يف الدرس املاِض أن الوضوء َُشح

َا  ﴿: -جل وعَل  -استعَمل املاء يف أعضاء الوضوء، وهو املذكور يف قوله  :وهو ،الصغرى َيا َأَيُّ

َسُحوا بُِرءُ  ِفِق َوامح َرا َ ِسُلوا ُوُجوَهُكمح َوَأيحِدَيُكمح إَِل املح َلِة َفاغح ُتمح إَِل الصَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقمح وِسُكمح الَّ

                                                 
 السابع: العبث الكثير المتوالي في الصالة.الناقض  7
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ُجَلُكمح إَِل  ِ َوَأرح َبنيح َكعح  .[ ٦املائدة:  ] ﴾  الح

 وقلنا يف ذلك الدرس: أن هذه فروض الوضوء، وينضم إل هذه األربعة: الرتتيب واملواَلة.

 :ستةفروض الوضوء  فتكون

ل الوجه .1  .ومنه املضمضة واَلستنشاق ؛َغسح

ل اليدين إل املرفقني .2  .وَغسح

ح مجيع الرأس؛ ومنه: األذنان .3  .وَمسح

جلني .4 ل الرِّ  .إل الكعبني وَغسح

 .والرتتيب .5

 .واملواَلة .6

ل الوجه، هنا ما َرّتب،  الرتتيب: أن َل يغسل ُعضًوا قبل الذي قبله؛ كأن يغسل اليدين قبل َغسح

ل اليدين.  فيجب عليه أن يغسل وجهه ثم يعيد َغسح

ل اليدين َوَجَب عليه أن يغسل يديه ثم يمسح الرأس.  لو َمَسَح رأسه قبل َغسح

ليه، َل بد من الرتتيب.لو َغَسل  ح الرأس َوَجَب عليه أن يمسح رأسه ثم يغسل ِرجح ليه قبل َمسح  ِرجح

ل عضٍو حتى ينشف، جيب عىل اإلنسان أن ُيتابِع الوضوء حتى  ن َلوكذلك املواَلة: أ ر َغسح ُيؤخِّ

 ينتهي.

 آخر التفت إليه 
ٍ
وَتَرك بعض الناس إذا قام يتوضأ وُشِغل بمكاملة أو بحديث أحد أو بيشء

، ثم يبني عىل الوضوء األول؛ وهذا غلط، إذا َجفَّ الوضوء حتى جَيِّف العضو الذي َغَسله آِخ   ًرا

ل َوَجَب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد، هذه فروض الوضوء.  العضو األخْي من الَغسح

 فهي عشرة: شروطهوأما 
ٍط واحد. هذه مَجََعها يف، " التمييز" ، و" العقل" ، و" اإلسَلم" قال:   َُشح

ُأ به. والَوضوءقال:   بَِفتحح الواو: املاء الذي ُيَتَوضَّ

 والُوضوء بالضم: أفعال الوضوء.

عها اهللوتعريفه يف الشرع:   قد َبّينها وَُشَ
ٍ
 َطهوٍر عىل أعضاء

ٍ
كَم يف  - عز وجل - هو استعَمل ماء



 

 

 الدرس األول

65 

 اآلية الكريمة.

ة ما صح ُوضوؤه، وإنَم يكون من قبيل العادة، نيَّ لو توضأ بدون ؛ ألنه " النية" ومن شروط الوضوء: 

 .(( وإنَم األعَمل بالينّات))  ،، أو من قبيل النظافةدأو من قبيل التََُّبُّ 

ر اهلل قال:  ل الوضوء امتثاًَل أَلمح م القلب عىل ِفعح صىل اهلل عليه  -ورسوله  -تعال  -وهي َعزح

 .-وسلم 

ُتمح إَِل  ﴿: -جل وعَل  -اهلل إذا قام اإلنسان يتوضأ فليستشعر قول  ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقمح َا الَّ َيا َأَيُّ

ِسُلوا ُوُجوَهُكمح  َلِة َفاغح  بيان أعضاء الوضوء. ،إل آخره [ ٦املائدة: ] ﴾ الصَّ

 ؛ ألن ُملها القلب، والتلفظ هبا بدعة.- ةيَّ يعني بالنِّ  - وَل ُيرَشع التلفظ هبا

باتفاق أئمة املسلمني  ،ُمل النّية القلب دون اللسان" : - رمحه اهلل -قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية 

 8." يف مجيع العبادات

ٍل، أو غائٍط، وُموِجبه: ، " انقطاع ُموِجب الوضوء" من شروط الوضوء:  اْلارج من السبيلني؛ من َبوح

ي، وكذلك األشياء التي خترج من السبيلني. َذح ٍح ونحوه، وكذلك املح  أو ِريح

ل باَلستنجاء قبل  ؛يبدأ الوضوء باَلستنجاءَل  ألن أول أعَمل الوضوء: اَلستنجاء؛ فَل ُيَعجِّ

ثم يستعجل يف اَلستنجاء قبل أن خيلص  ،انقطاع ُموِجبه؛ بعض الناس قد يقيض حاجته من البول

 البول الذي قد هَتّيأ للخروج يف املخرج.

ُموِجب الوضوء قبل اَلبتداء به، فَل يبدأ  : فَل بد من انقطاع" انقطاع ُموِجب الوضوء "قال: 

 بالوضوء وهو مل يتم قضاء حاجته مثًَل.

 ." واستنجاء أو استجَمٌر قبله "

هو إزالة اْلارج من السبيلني باملاء، وقد ُيطَلق عىل اَلستجَمر؛ ألن اَلستنجاء االستنجاء: 

و  أو بَم ُيستجَمر به من ؛إزالة اْلارج من السبيلنيح  :أي، وهو القطع؛ مأخوذ من النَّجح
ٍ
ٌء كان بَمء  :سوا

ورق العلم، وغْي الطعام، وغْي املتصل  :أو األشياء الطاهرة غْي ،أو اْلشب ،أو املناديل ،اْلجارة

باْليوان؛ هذه األشياء َل جيوز اَلستجَمر هبا؛ ورق العلم: احرتاًما له، وكذلك الروث والعظم، 

                                                 
 من شروط الوضوء: استصحاب حكم النية بأن ال ينوي قطعها حتى تتم طهارته.و 8
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 أشياء َل جيوز اَلستجَمر هبا، وَل يصح.وكذلك املتصل باْليوان والطعام؛ هذه 

ث فإنه َل يرتفع َحَدثه. ٍم أو َروح  فلو استجمر بَِعظح

فيجب عىل َمنح َقىَض حاجته ، ارج من السبيلني باألحجار ونحوهاقال: واَلستجَمر هو إزالة اْل

 –أما إذا كان مل يقِض حاجته ومل خيرج من سبيله يشٌء ، نجي أو يستجمر قبل البدء بالوضوءأن يست

فَل حاجة لَلستنجاء  - يعني كان متوضًئا من قبل، وأراد أن يتوضأ بدون أن خيرج من السبيلني يشء

د الوضوء ٌر يدعو إل اَلستنجاء ألنه ليس ؛أو اَلستجَمر، جُيَدِّ فاَلستنجاء من أجل إزالة ما ، هناك َأمح

ي أو نحو ذلك. َعلِق باملخرج من ي أو َودح ٍل أو غائٍط أو َمذح  النجاسة من َبوح

 ." طهورية ماء وإباحته "من شروط الوضوء: 

، أما إذا كان املاء َنِجًسا فكيف  ًرا املاء الذي يتوضأ به اإلنسان ُيشرَتط فيه أن يكون طهوًرا ُمَطهِّ

ََدث وكيف يزيل النََّجس؟!  يرفع اْلح

ماء مغصوب، أو َخَرَج من بئٍر  ؛مباًحا؛ فَل يصح الوضوء باملغصوبوكذلك ُيشرَتط أن يكون 

يف أرٍض مغصوبة، أو كان مرسوًقا؛ فإنه َل يصح الوضوء به؛ ألنه مل يكن مباح العني، بل هو 

 مغصوب.

صىل اهلل عليه وسلم  -َل يصح الوضوء باملاء املغصوب، واملاء املرسوق ْلديث النبي فقال: 

َدَث )) : - ِرنا هذا ما ليس منه فهو َردّ َمنح َأحح  .((  يف َأمح

 ." وإزالة ما يمنع وصوله إل البرشة "قال: 

 : الضمْي راجع إل ماء الوضوء." وصوله "

مانع يمنع  - عىل اليد، أو عىل الظفر، أو عىل الشعر -إذا كان عىل البرشة من أعضاء الوضوء 

ذلك كالبويا و، هذا املانع قبل أن يبدأ بالوضوء وصول املاء إل البرشة فإنه َل يصح الوضوء، فيزيل

األرجل، أو املناكْي املوجودة عىل األظافر، أو األشياء ، األصابع، وعىل املوجودة عىل األيدي

  املوجودة عىل الشعر كَم َيّتِخذه النساء من األلوان التي ُتَغْيِّ لون الشعر وما يسمونه بـ )
ِ
(  يشامل

فيجب عىل اإلنسان أن يزيل ؛ ملاء عن الوصول إل البرشة، والظفر منهاونحوه؛ هذه عوازل تعزل ا

ط إزالة ما يمنع وصول املاء إل البرشة، فهذا  ءه يف الوضوء، وهذا َُشح ئل قبل َبدح نع واْلوا هذه املوا
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 من ُشوط الوضوء.

 قال: فيجب إزالة ما يمنع وصول املاء إل البرشة ليحصل اإلسباغ به.

ٌم، والعجني، وغْيها.وِما يمنع وصول   املاء: األصباغ التي هلا ُجرح

 ." ه دائمَمنح َحَدثُ  دخول وقت الصَلة يف حقِّ  "من شروط صحة الوضوء: 

 : ه دائم""َمنح َحَدثُ املقصود بـ 

 َمنح به َسَلس البول، يعني بوله جيري، َل يستمسك. -

د. ،وكذلك استطَلق الريح -  من الناس ُمبتىل بخروج الريح بدون َقصح

 وكذلك خروج دم اَلستحاضة عند النساء؛ هذا َحَدث دائم. -

 ." أن يكون بعد دخول الوقت "ُيشرَتط يف صحة الوضوء: 

َف عنه إَل يف  أما لو َتَوضأ َمنح به َحَدٌث دائم قبل دخول الوقت فإنه ينتقض وضوؤه؛ ألنه مل ُيعح

وما نزل من ، الوقت ثم يدخل يف الصَلة مباُشة فُيشرَتط يف حقه أن يتوضأ بعد دخولحال الصَلة، 

 ز من وصول البول إل الثياب أو البدن.هذه األحداث أثناء الصَلة فإنه معفٌو عنه، لكنه يتحرَّ 

َمنح ابُتلَِيت به أن ُتنع نزوله  -صىل اهلل عليه وسلم  -وكذلك دم اَلستحاضة، فقد أرشد النبي 

 رها باَلستثفار؛ وهو أن تشد ثوًبا عىل وسطها ثم َتَتَلّجم بثوٍب آخر يمنع النازل.بأن َأمَ 

نَّ  -وأما يف وقتنا اْلارض 
ِ
فقد ُوِجَدت هذه الوسائل، واختِّصت عىل الناس  - ةفلله اْلمد وامل

ًدا  الطبية، يعني الكبْي يف السن من الرجال والنساء إذا كان به سلس  اضاتوهي اْلفَّ  ؛اا وماليًّ َبَدنيًّ ُجهح

ر املحل، ثم يلبس هذا املانع الواقي الذي يقي ؛ البول أو املرأة املصابة باَلستحاضة فإنه يستنجي ُيَطهِّ

 نزول النجاسة عىل البدن أو الثوب أو البقعة التي يصَل عليها.

 هذه ُشوط الوضوء.

البول، أو  قال: َكمنح فيه سلسل، " صَلة يف حق َمنح َحَدثه دائمودخول وقت ال "قال: 

ره ؛ املستحاضة، أو غْيمها رِض اهلل  -فاطمة بنت أَب ُحبيش  -صىل اهلل عليه وسلم  -وذلك ألَمح

روامها ، (( وتتوضأ عند كل صَلة)) ، وقوله يف املستحاضة: (( وَتَوّضئي لكل صَلة)) وله: بق -عنها 

 والرتمذي.أبو داود 
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ها عند الوضوء.  فهذه ُشوط الوضوء جيب عىل اإلنسان أن ُُيَققِّ

 

ره يف اآلية الكريمة، قال رمحه اهلل:  - الوضوء فروض -ه فروضا أمَّ   " :وهي ستة فقد َسَبق ِذكح

ل الوجه  ." َغسح

يف وقد َمىَض معنا هذا  -قال: وهو من منابت شعر الرأس إل ما انحدر من اللحيني والذقن 

ف: أنه كل ما واجه ، هذا حتديد الوجه، وإل أصول األذنني - الدرس املاِض وقد جاء يف حتديده بالُعرح

 ى وجًها.اإلنسان به غْيه ُيسمَّ 

ِسُلوا ُوُجوَهُكمح  ﴿: -جل وعَل  -والدليل عىل ذلك قوله   اآلية. [ ٦املائدة: ] ﴾ َفاغح

ف وضوء عثَمن  ، الذي فيه َوَصف فيه وضوء النبي - عنه رِض اهلل -ويف حديث محران يف َوصح

 .(( ثم َغَسل وجهه ثَلًثا)) قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -

ل الوجه. " ومنه املضمضة واَلستنشاق "قال:   يعني من َغسح

فمعنى ذلك: لو َغَسل وجهه ومل يتمضمض ومل يستنشق فالوضوء غْي صحيح، َل بد أن 

ل الوجه.يتمضمض ويستنشق، وهذا يكون قبل   َغسح

ذ املاء يف الفم وإدارته. واملراد باملضمضة:  هو َأخح

 وهو َدفحع املاء أيًضا بالنََّفس.؛ ء يف أنفه بالنََّفس، ثم يستنثر: هو أن جيذب املاواالستنشاق

 هذه هي املضمضة واَلستنشاق.

به بالنََّفس إل أقصاه ، وَل بد بعده من قال: فاَلستنشاق: هو إيصال املاء إل داخل األنف وَجذح

 وهو إخراج املاء من األنف بعد اَلستنشاق.؛ اَلستنثار

إذا َتَوَضأ )) قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: أن النبي  -رِض اهلل عنه  -َفَعن أَب هريرة 

 متفق عليه. (( أحدكم فلحيجعل يف أنفه ماًء ثم ليستنثر

حتى َل ُيباُِش اْلارج من  ؛وهذا من اآلدابويكون اَلستنشاق باليمنى، واَلستنثار باليرسى، 

 ألن اليمنى ُمنَّزهة عن األقذار. ؛األنف باليمنى

فٍة واحدة، يعني يأخذ َكف من املاء ثم يضع  نة يف املضمضة واَلستنشاق أن يكون بَِغرح قال: والسُّ
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ف كَم َورَ ، ويستنشق بَغرفة واحدة ثَلث مرات يف فمه وأنفه من هذه الَغرفة، فيتمضمض َد يف َوصح

َمض واستنشق)) قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -وضوء النبي  فة واحدة، وُيَسّن  (( َفَمضح يعني بَغرح

وبالِغ يف املضمضة واَلستنشاق إَل )) : - عليه الصَلة والسَلم -املبالغة فيها لغْي الصائم كَم قال 

 .(( أن تكون صائًَم 

ل اليدين إل  "من فروض الوضوء:   ." املرفقنيَغسح

 ، فُتغَسل اليدان إل املرفقني.- يعني املفصل -ل الذراع يف العضد ِص وح هو مَ واملرفق: قال: 

ِفِق  ﴿قال تعال:  َرا َ  .[ ٦املائدة: ] ﴾ َوَأيحِدَيُكمح إَِل املح

 .(( ثم َغَسل يده اليمنى إل املرفق ثَلًثا، ثم اليرسى مثل ذلك)) ويف حديث محران 

ح مجيع الرأس ومنه األذنان ": من فروض الوضوء َسُحوا  ﴿: -جل وعَل  -لقوله ؛ " َمسح َوامح

 .[ ٦املائدة: ] ﴾ بُِرُءوِسُكمح 

، وكَم َوَصفه عبد اهلل بن زيد، وكذلك -صىل اهلل عليه وسلم  -كَم َمَسح النبي وصفة املسح: 

 -صىل اهلل عليه وسلم  -إن النبي )) ، ويف حديث عبد اهلل بن زيد قال: - رِض اهلل عنهَم -عثَمن 

مها إل املكان الذي َبَدأ يعني أقبل بُِمَقّدم الرأس ثم أدبر، ثم َردَّ  (( َفَأقحَبَل هبَم َوأدبر ،َمَسح رأسه بيديه

 منه.

م رأسه، ثم ذهب هبَم إل قفاه، ثم َردَّ ، (( فأقبل هبَم وأدبر))   مها إل املكان الذي بدأ منه.بدأ بُِمَقدَّ

 ؛يف الرأس مسحة واحدةقال: ويكفي 

، وَوَصَفه الصحابة -صىل اهلل عليه وسلم  -ألنه مل َيِرد فيه العدد، كَم ُوِصَف وضوء النبي 

 َمَسحوا مرًة واحدة.

سح إل القفا، ثم َيُرّدمها : أن جيعل أطراف األصابع بعضها عىل بعض، ثم يموكيفية املسح باليدين

 من حيث بدأ.إل ِ

  للرأس.قال: واألذنان َتَبعٌ 

حَسح وَل ُتغَسل، قال عليه الصَلة  يعني األذنان ما ُتغَسل مع الوجه، وإنَم ُُتَسح مع الرأس، ُُت

 .(( األذنان من الرأس)) والسَلم: 
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ذ ماء جديد لألذنني ح رأسه، فيمسح رأسه، ثم يمسح أذنيه  ؛وَل ُيرَشع َأخح ى من َمسح بل بَم َتَبقَّ

ح الرأس، َل ُيشرَتط أن يأخذ ماًء جديًدا.بيديه بَِبلل املاء الذي َبِقي   بعد َمسح

 ،ثم َمَسَح برأسه)) قال: ، يف حديث ابن عمر رِض اهلل عنهَم فة املسح لألذنني كَمقال: وِص 

األذنني  يعني السبابتني يف ُصَمخي، (( وَمَسح بإهباَميحه ظاهَر ُأُذَنيحه ،وأدخل ُأصبعيه السبابتني يف ُأُذَنيحه

 واإلهبام من اْلارج، ثم يمسح حتى خيرج من األُذنني.

ل الرجلني "قال:  لنيح إل الكعبني ": من فروض الوضوء، " وَغسح جح ل الرِّ  -بدليل قول اهلل  ،" َغسح

ِ  ﴿: -جل وعَل  َبنيح َكعح ُجَلُكمح إَِل الح  .[ 6املائدة:  ] ﴾ َوَأرح

له اليمنى إل الكعبني ثَلث ثم َغَسل)) ويف حديث مِحران:   (( مراٍت، ثم اليرسى مثل ذلك ِرجح

 متفق عليه.

 أن ُيَرتِّب أعضاء الوضوء. :وهو؛ - كَم أسلفنا - "لرتتيب " امن فروض الوضوء: 

ًبا يف اآلية: - تعال –قال: ألن اهلل  َلةِ  َيا ﴿ َذَكر الوضوء ُمَرتَّ ُتمح إَِل الصَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقمح َا الَّ  ﴾ َأَيُّ

 م أداءها.تُ إذا هَتَّيأتم للصَلة وَأَردح  :أي، [ 6املائدة:  ]

ِفِق  ﴿ َرا َ ِسُلوا ُوُجوَهُكمح َوَأيحِدَيُكمح إَِل املح ح ، [ ٦املائدة: ] ﴾ َفاغح َبَدأ بالوجه، ثم َذَكَر اليدين، ثم َمسح

ِ  ﴿ ،الرأس َبنيح َكعح ُجَلُكمح إَِل الح َسُحوا بُِرُءوِسُكمح َوَأرح َخل املمسوح بني املغسوَلت،  [ ٦:املائدة ] ﴾ َوامح َفَأدح

 ،املفهوم أن املغسوَلت تكون وراء بعضبوهذا دليل عىل ُوجوب الرتتيب؛ إذ لو كان باملعقول أو 

الرتتيب، فُأدِخَل املمسوح بني لكن اآلية َرّتَبت ألمهية ، لكان ترتيب الوضوء عىل غْي ذلك

 املغسوَلت.

ًبا يف اآلية، وَتَوَضأ رسول هلل - تعال -قال: ألن اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم  – َذَكَر الوضوء ُمَرتَّ

ًبا.  ُمَرتِّ

دون تقديٍم  -صىل اهلل عليه وسلم  -: أن يأيت بالوضوء كَم َأَمَره اهلل ورسوله واملقصود بالرتتيب

فلو َغَسَل يديه قبل وجهه مل ؛ م بعض األعضاء مل جُيزئه الوضوءاء عىل بعض، فإن َقدَّ لبعض األعض

ح رأسه مل يصح ليحه قبل َمسح  وهكذا. ، يصح، أو َغَسَل ِرجح

ح رأسه؟ ليحه قبل َمسح  فَم هو اْلُكم إذا َغَسل ِرجح
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ل الرِّ  ؛ ألن الرتتيب واجب.يرجع يمسح الرأس ثم يعيد َغسح لنيح  جح

 ." واَلةوامل "قال: 

ل  املواَلة واملقصود بـ ) ل عضٍو حتى ينشف الذي قبله، فَل بد من َتتاُبع َغسح ر َغسح (: أن َل ُيؤخِّ

 أعضاء الوضوء.

دان: أن النبي  رأى رجًَل ُيصَل ويف ظهر  -صىل اهلل عليه وسلم  -ويف اْلديث عن خالد بن ِمعح

ر الدرهم مل ُيِصبها املاء، َفَأَمَره بإعادة الوضوء، وإذا كان الوضوء غْي صحيح فيجب  قدميه مُلعة َقدح

 عليه أن يعيد الصَلة.

ل اللُّمعة فقط.، ليل عىل وجوب املواَلة يف الوضوءقال: وهذا د  ولو مل َتب أَلََمره بَغسح
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  :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

 بشرط أن ال تكون بحضرة أجانب.  ........................................................و.....................................................املرأة كلها عورة في الصالة إال  -①

 ...........................................................................................................................................................املواالة معناها:  -②

ية محلها ا -③ ِّ
لفظ بها ، .........................لن   ...........................والتَّ

 .................................................،  ...................................ال يجوز االستجمار بـ   -④

 ................................................................................................................................املقصود بـ ) من َحدثه دائم (:  -⑤

 

 :السؤال الثاني��

 ـــي عما يلي :أجيب / ـ ��

 اذكري الدليل الشرعي ملا يلي: -①

 من مبطالت الصالة الكالم العمد مع الذكر.  -أ

............................................................................................................................................................................................................ 

 الطهارة شرط من شروط الصالة، ال تصح إال بها. -ب

............................................................................................................................................................................................................ 

 من فروض الوضوء غسل اليدين إلى املرفقْين.  -ج

............................................................................................................................................................................................................ 

 علل/ ــي: االنحراف الكثير عن جهة القبلة ُيبطل الصالة.  -②

............................................................................................................................................................................................................ 

 

 :السؤال الثالث��

 /ضعي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ) ضع ��

 )   (الضحك القليل ال ُيفسد الصالة.  -①

 )   (تبطل الصالة إذا انكشفت العورة عمًدا.   -②

 )   (اذا انكشف القدم عمًدا، فالصالة صحيحة.  -③

 )   (الترتيب واملواالة من فروض الوضوء.  -④

َسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق فالوضوء صحيح.  -⑤
َ
 )   (لو غ

  

 اختبار الدرس السادس

  -هللا  حفظه - عكور الشيخ محمد بن محمد 

 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

ْيها؛ املرأة كلها عورة في الصالة إال   -① فَّ
َ
 بشرط أن ال تكون بحضرة أجانب. وجهها وك

ع الوضوء حتى ينتهياملواالة معناها:  -② ْسل عضٍو حتى ينشف، وأن ُيتابِّ
َ
ر غ ِّ

 
 .أن ال ُيؤخ

ية محلها  -③ ِّ
لفظ بها القلب، الن   .بدعةوالتَّ

 .الروث والعظم، وورق العلمال يجوز االستجمار بـ   -④

س البول،املقصود بـ ) من َحدثه دائم (:  -⑤
َ
ْصد َمْن به َسل

َ
 .واملبتلى بخروج الريح بدون ق

 :السؤال الثاني��

ـــي عما يلي :أجيب /  ��  ـ

 اذكري الدليل الشرعي ملا يلي: -①

 من مبطالت الصالة الكالم العمد مع الذكر.  -أ

، وتسبيح، وتحميد ((.: )) -ملسو هيلع هللا ىلص -قوله   إن هذه الصالة ال يصلح فيها ش يء  من كالم الناس؛ إنما هي قرآن 

 الطهارة شرط من شروط الصالة، ال تصح إال بها. -ب

ْحَدث حتى يتوضأ ((.  ال: )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -حديث النبي 
َ
 يقبل هللا صالة أحدكم إذا أ

 من فروض الوضوء غسل اليدين إلى املرفقْين.  -ج

قِّ  ﴿: -تعالى  -قوله  َرافِّ
َ ْ
ى امل

َ
ل ْم إِّ

ُ
َيك ْيدِّ

َ
 ﴾َوأ

 

 علل/ ــي: االنحراف الكثير عن جهة القبلة ُيبطل الصالة.  -②

 من شروط الصالة.
 
ْرط

َ
ْبلة ش  ألنَّ استقبال القِّ

 :السؤال الثالث��

 ) ضع /ضعي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ��

د الصالة؛ ألنه من غير جنس الصالة. ❎الضحك القليل ال ُيفسد الصالة.  -①  الضحك ُيفسِّ

 ✅تبطل الصالة إذا انكشفت العورة عمًدا.   -②

 َعْمًدا فالصالة غير صحيحة. ❎ذا انكشف القدم عمًدا، فالصالة صحيحة. إ -③

 ✅الترتيب واملواالة من فروض الوضوء.  -④

َسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق فالوضوء صحيح.  -⑤
َ
فالوضوء غير صحيح، ال بد أن يتمضمض  ❎لو غ

 ويستنشق.

 

 السادسس الدر اإلجابة النموذجية الختبار 

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 
 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 الةــالصاب ــكت شـرح

 الدروس الـمهمة لعامة األمة من

 بن باز بن عبد اهلل عبد العزيز مةعاّلمام الإلل

 -  اهلل تعاىل رمحه -                                

 
 

 

 

 شرح فضيلة الشيخ

  - حفظه اهلل تعاىل- 

 

 لسابعالدرس ا

  https://app.box.com/s/6127sugyjxn6ty7obkpk2rjhcnveq99w  الرابط الصوتي

 

https://app.box.com/s/6127sugyjxn6ty7obkpk2rjhcnveq99w
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 ." نواقض الوضوء "من أحكام الصالة اليت جيب على املسلم أن ُيِلّم بها: 

 ستة: نواقض الوضوء و
ء كان له جِ  " اْلارج من السبيلنيح  " - ُبر، ُمطَلًقا، سوا ء كان من الُقُبل أو الدُّ ا، وسوا ً رم أو كان ِرُيح

ة قيل بأنه َل ينقض الوضوء ألنه  ؛فإنه يكون ناقًضا للوضوء، غْي أن اْلارج إذا كان هو من ُقُبل املرأ

 ليس من املعدة، ولكن العموم يشمله.

 السبيلني. قال: وهي ستة: اْلارج من

َغاِئطِ  ﴿: - تعال -قال اهلل   .[ ٦املائدة:  ] ﴾ َأوح َجاَء َأَحٌد ِمنحُكمح ِمَن الح

م)) ويف اْلديث:  ٍل وَنوح  يعني الوضوء. (( ولكن من غائٍط وَبوح

يعني إذا َسِمع صوًتا وهو ، (( اينِّصف حتى يسمع صوًتا أو جيد ِرُيً فَل )) ويف اْلديث اآلخر: 

ا هلذا اْلارج صوت اْلارج من ً فقد انتقض وضوؤه وَوَجَب عليه أن خيرج من  ؛اجلوف، أو َوَجَد ِرُيح

 الصَلة، وَل جيوز له اَلستمرار يف الصَلة بعد اْلََدث.

ُأ منه ء كان قليًَل أو كثًْيا. ؛قال: فالذي خيرج من السبيلني ُيَتَوضَّ  سوا

َض من بقية البدن إذا كان كثًْيا َنقَ  فُخروج النجاسة، " اْلارج الفاحش النَِّجس من اجلسد "و

 الدم.الوضوء ك

 ." أن الدم َل ينقض الوضوء ولو كان كثًْيا " إل  -يرمحهم اهلل  -وَذَهَب مَجحٌع من أهل العلم 

يف صَلٍة صَّلها بنا  -رمحه اهلل  -ويف هذه املسألة رأيت شيخنا الشيخ أمحد بن ُييى النجمي 

ةوَرِعَف، فخرج منه دم كثْي  عاف، وكانت عليه ُغرتح َفَخَرج بُغرتته قد َتَلّطخت بكثٍْي من الدم،  ،من الرُّ

 َفَلَّم َخَرج سألته، فقلت له: أليس خروج الدم من نواقض الوضوء؟، واستمر يف صَلته حتى َأَُتّها

ٌع من َفَدّل ذلك عىل كَلم الشارح يف قوله: وَذَهَب مَجح ، " القول الصحيح: أنه مل ينقض الوضوء" قال: 

 اْلارج من البدن. :أي، " أن الدم َل ينقض الوضوء ولو كان كثًْيا " إل  -يرمحهم اهلل  -أهل العلم 

 ." زوال العقل بنوٍم أو غْيه "من نواقض الوضوء: 

ٍر   أو ُسكح
ٍ
؛ فهذا - والعياذ باهلل -إذا زال عقل املتوضئ بنوٍم من غْي جلوس أو زال عقله بإغَمء
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 الوضوء. جيب عليه إعادة

الذي يذهب معه  :ق؛ يعنيرِ هو النوم املستغ: وضابط النوم، قال: فالنوم ينقض الوضوء

اإلحساس، فَل ُُيِّس باْلارج منه، وَل يسمع األصوات التي حوله، وَل ُيَميِّز األشياء التي أمامه؛ 

 بحيث َل ُُيِّس النائم بَِمنح حوله.

 .(( السهم، فَمنح نام فليتوضأالعني ِوكاء )) قال عليه الصَلة والسَلم: 

ر ينقض الوضوء كح عىل ذلك؛ يعني إذا زال عقل  مجاعوبعضهم َحَكى اإل، واإلغَمء واجلنون والسُّ

ر أو اجلنون فإنه ينتقض وضوؤه؛ ألنه يف هذه كح الصفات َل يدري ماذا َحَدث  املتوضئ باإلغَمء أو السُّ

 والعياذ باهلل -وكذلك لو َسِكر ، يدري وَل يشعرلعله أحدث وهو َل إذا ُأغمي عليه َل يدري ، منه

وكذلك اجلنون؛ ، - والعياذ باهلل -فإنه قد خيرج منه ناقض للوضوء، وعقله يف رحلة خارج البدن  -

فإنه حينئٍذ ، فلو ُجّن اإلنسان فقد َذَهَب ميزان التِّصف، العقل الذي ُيدِرك به التكاليف الرشعية ذهب

 فيجب عليه إذا غاب عقله هبذه األشياء. ؛دثيكون أنه َمَظنّة أنه أح

ج باليد ُقبًَُل كان أو ُدُبًرا من غْي حائل "من نواقض الوضوء:  ن ، " َمسُّ الَفرح ة بنت صفوا ْلديث ُبرسح

، (( َمنح َمسَّ َذَكَره فليتوضأ)) قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -رِض اهلل عنها  -

 ،كالطفل مثًَل  ؛يد اإلنسان إل َذَكره أو إل َذَكر الغْي تح َض فح إذا أَ  :حائل، يعنيويكون املس هنا بدون 

جه ُقُبًَل أو ُدُبًرا فإنه يكون ناقًضا للوضوء. أت األم طفلها فأفضت يدها إل َفرح  إذا َوضَّ

اليد كأن يكون عىل  -أما إذا كان بحائٍل ، ج ينقض الوضوء إذا كان بدون حائلقال: َفَمسُّ الَفرح 

 فهذا َل ينقض الوضوء. - مثًَل ُقّفاز أو كان من وراء الثوب

ل ْلم اإلبل "من نواقض الوضوء:  صىل اهلل  -ْلديث جابر بن َسُمرة أن رجًَل سأل النبي ، " َأكح

، قال: أنتوضأ (( إن شئت َتَوَضأ، وإن شئت َل تتوضأ)) قال:  ؟: َأنَتوضأ من ْلوم الَغنَم-عليه وسلم 

َفَأّكد األمر هنا، أنه يتوضأ من ْلوم اإلبل ، (( نعم.. َتَوضأ من ْلوم اإلبل)) إلبل؟ قال: من ْلوم ا

 ألنه ناقٌض للوضوء.

أ منه؛ يعني مرق ْلم اإلبل، أو لبن اإلبل فَل ُيَتوضَّ  أ منه؛ ألن وأما َمَرق اللحم أو اللبن فَل ُيَتَوضَّ

 ؛َتَعّبديةوالعلة يف ذلك ، النَّص خاص  باللحم
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 يعني ما العلة يف األمر بالوضوء من ْلم اإلبل، ومل يأمر بالوضوء من ْلم الغنم؟

نُنا: اَلمتثال ر الشارع. ،الِعّلة َتَعّبدية، َفَشأح ٌء أدركنا الِعّلة أو مل ُندِرك جيب علينا امتثال َأمح  سوا

ر اهلل، قال: الِعّلة يف ذلك َتَعّبدية ر  -سبحانه وتعال  - جيب عىل املسلم أن يمتثل وُيَسلِّم أَلمح وَأمح

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -رسوله 

ة عن اإلسَلم "من نواقض الوضوء:  دَّ  أعاذنا اهلل وإياكم منها.، " الرِّ

ُفرح بِاإِليََمِن َفَقدح َحبَِط َعَمُلهُ  ﴿: - تعال -قال اهلل  ء كان صَلًة أو ؛ [ ٥املائدة:  ] ﴾ َوَمنح َيكح سوا

ا أو  ّدة ُتبطِل ما قبلها من األعَمل الصاْلة حتى الشهادتني، فَم صياًما أو َحجًّ ُعمرًة أو غْي ذلك؛ الرِّ

 بالك بالطهارة؟!

ِذيَن ِمنح َقبحلَِك  ﴿وقال تعال:  صىل اهلل عليه  -واْلطاب للنبي ، ﴾ َوَلَقدح ُأوِحَي إَِليحَك َوإَِل الَّ

َبَطنَّ َعَمُلَك َولَ  ﴿ -وسلم  َت َلَيحح كح َ ينَ َلِئنح َأُشح َارِسِ  .[ ٦٥الزمر:  ] ﴾ َتُكوَننَّ ِمَن اْلح

ل امليت.  قال: فالصحيح: أنه يف َغسح

ل امليتوأما   قول أكثر أهل العلم. وهو، أنه َل ينقض الوضوء فالصحيح :َغسح

ألن  ؛- إن شاء اهلل -وهو الصحيح  ،وهذا قول أكثر الفقهاء" : - رمحه اهلل -قال ابن قدامة 

يعني يف تغسيل امليت  - ومل َيِرد يف هذا َنّص  - يعني إجياب الوضوء من الرشع - الوجوب من الرشع

ل أن يتوضأ َُغسِّ ل - أنه جيب عىل املح ، وَل هو يف معنى املنصوص عليه، فبقي عىل األصل، وألنه َغسح

بَ  ل اْلي هَ آدمي َفَأشح ل ن َلأ لكن ُيشرَتط يف هذا ؛َغسح َُغسَّ ج املح ل َفرح َُغسِّ ، كَم مىض معنا يف َمّس " َيَمسَّ املح

ج ل للطفل أو الطفلة، جيوز للرجل أن ، الَفرح َُغسِّ جيب أن جيعل عىل يده حائل، فإن أفىض بيده كاملح

ل قد  َُغسِّ ل الطفل دون السابعة، وَل شك أن املح ل الطفلة دون السابعة، وجيوز للمرأة أن ُتَغسِّ ُيَغسِّ

ل ويتساهل يف َسرتح اليد، أو جيعل  عليها حائًَل، فإذا كان هبذه املثابة فالوضوء ليس من أجل ُيَغسِّ

. ج ُقُبًَل أو ُدُبًرا  التغسيل، وإنَم هو من أجل َمّس الَفرح

ل فإنه َل جيب عليه أن  َُغسَّ وأما َمرد التغسيل: فإذا حَتَّرز اإلنسان من أن ُيفيض بيده إل عورة املح

وهلذا قال: فَبِقي عىل األصل، ؛ ما عليه أكثر الفقهاءيتوضأ إذا كان متوضًئا قبل أن يغسل امليت؛ هذا 

َبهَ  ل آدمي َفَأشح ل اْلي وألنه َغسح  .َغسح
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ج امليت من غْي حائٍل َوَجَب عليه ، قال: لعدم الدليل عىل ذلك لكن لو أصابت يد الغاسل َفرح

ج امليت إَل من وراء حائل ن َلأ ": "والواجب"الوضوء،   ." َيَمّس َفرح

ل أوًَل: أن يسرت عورة امليت عن األنظار حتى وإن كان الناظر من املحارم كاَلبن جيب عىل  َُغسِّ املح

بالنسبة للرجل، أو ابن اَلبن، أو العم، أو اْلال، أو نحو ذلك؛ َل جيوز له أن ينظر إل عورة امليت 

 الرجل.

لة بنًتا، أو ُأمًّ  َُغسِّ جيب َسرتح عورة امليت ، ًة، أو خالةا، أو أخًتا، أو عموكذلك النساء، وإن كانت املح

ُعاونني هلم. لني واملح َُغسِّ  َذَكًرا كان أو أنثى عن أنظار املح

ل  َُغسِّ وكَم جيب َسرتح العورة جيب أيًضا عدم مباُشة اليد حال التغسيل للعورة، بل جيب عىل املح

ج امليت ُقُبًَل كان أو . أن يضع عىل يده حائًَل ُيول بينه وبني مباُشة َفرح  ُدُبًرا

ة  .قال: هكذا َمّس املرأ

 َل ينقض الوضوء.ن يعني فيه خَلف أ

ٌء كان ذلك عن شهوٍة أو غْي شهوة يف أصح قويل العلَمء. ؛قال: أنه َل ينقض الوضوء مطلًقا  سوا

 : ما مل خيرج منه يشء.- رمحه اهلل -من كَلمه هذا 

ٌء كان بشهوٍة أو بغْي شهوة، فإن هذا  َّس  -يعني َمسُّ املرأة سوا وإن كان تقبيًَل؛ فإنه َل  - َمرد املح

ي، كأن ُيَقبِّل أهله  بشهوة؛ فهنا َل بد أن ُينَظر يف األمر:  - زوجته -ينقض الوضوء إَل إذا َخَرج منه َمذح

ي ف َل للحَمّس، وإنَم ْلروج  ؛الوضوء َبَطلإن َسِلم من اإلمذاء فالوضوء صحيح، وإن َخرج منه َمذح

 اْلارج من السبيلني.

ء كان ذلك عن شهوٍة أو غْي شهوة يف أصح  قال: هكذا َمّس املرأة َل ينقض الوضوء ُمطلًقا سوا

َقبَّل بعض نسائه ثم َصىّل ومل  -صىل اهلل عليه وسلم  -ألن النبي ؛ ما مل خيرج منه يشء ،قويل العلَمء

ٌي من الشهوة ، " ما مل خيرج منه يشء" يتوضأ، كَم يف اْلديث الذي يف قوله:  قال: فإذا َخَرج َمذح

َس. ،فالوضوء جيب من أجل املذي  وليس من ُمطَلق املح

ْلديث كَم يف ا، ثم َصىّل ومل يتوضأ ،َقّبل بعض نسائه -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: وألن النبي 

الذي أخرجه أمحد، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه بسنٍد صحيٍح عن عائشة رِض اهلل عنها أهنا 
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أو  (( ، ثم َقّبل بعض نسائه وَخَرج يصَل بدون وضوء-صىل اهلل عليه وسلم  -َتَوَضأ النبي )) قالت: 

رِض اهلل  -حصل هلا  ثم َضِحكت بعض ذلك؛ إشارًة إل أن التقبيل، - رِض اهلل عنها -كَم قالت 

 .- تعال عنها وأرضاها

ُتُم النَِّساءَ  ﴿ يف آيتي النساء واملائدة: -سبحانه وتعال  -أما قوله  َأوح ﴿، [ ٤٣النساء: ] ﴾ َأوح َلَمسح

ُتُم النَِّساءَ  د به: اجلَمع  ،[ ٦املائدة: ] ﴾َلَمسح  -يف األصح من قويل العلَمء؛ وهو قول ابن عباس فاملرا

 ؛ومجاعة -رِض اهلل عنهَم 

، وعطاء، واْلسن البِّصي، - رِض اهلل عنهَم -قال: كعَل، وعائشة  ،اجلَمعة من الصحابة

 .- رمحهم اهلل -وغْيهم  ،ومرسوق، وعكرمة، وسعيد بن ُجبْي ،وطاووس، والشعبي من التابعني

وأما ، " ّس َل ُيوِجب الوضوءأن َمّس املرأة َمرد املحَ "  :فهذا القول املأثور عن الصحابة والتابعني

َس. د به اجلَمع، وليس ُمطَلق املح َس يف اآلية: فاملرا  تأويل املح

وهي: املسنونات الفعلية أو  ؛هبذا نأيت إل هذه األحكام املتعلقة بالصَلة، وَبِقي معنا يشء واحد

 القولية يف الصَلة.

 

 : املسنونات القوليةفمن 
سبحانك مهللا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعال َجّدك، )) دعاء اَلستفتاح؛ وهو قول: أوًلا: 

نن القولية.، (( وَل إَل غْيك  هذا من السُّ

ءة؛ فيقول: )  (، أو يقول: ) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم كذلك التعوذ من الشيطان قبل القرا

زِ  ثِه وَنفحخهأعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مَهح  (. ه وَنفح

نة.ثالًثا:  ر هبا من السُّ  البسملة؛ يعني اإلرسا

فإذا )) : -صىل اهلل عليه وسلم  -لقوله ؛ ( آمني التأمني؛ يعني قول: )كذلك من السُّنن القولية: 

الِّنيَ  ﴿قال اإلمام:  : )آمني(، [ ٧الفاحتة: ] ﴾ َوَل الضَّ  .(( فقولوا

ءة السورة يف األوليني  من الصَلة وصَلة الفجر واجلمعة والعيد والتطوع كله؛ يعني ُيرَشع وقرا

ءة بعد الفاحتة، لكنه من املسنون، وليس من الواجب وَل من األركان.  فيه القرا
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ر يف الرسية؛ هذه من سنن األقوال.من السنن القولية:   اجلهر يف اجلهرية، واإلرسا

ض، وملء ما شئت من يشء بعد، أهل الثناء ملء السموات واألر : قول: )كذلك من سنن األقوال

ا منع َ
ِ
ت، وَل واملجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، مهللا ما َل مانع ملا أعطيت، وَل ُمعطي مل

َد( نن القولية.، ينفع ذا اجلد منك اجلح  هذا من السُّ

سبحان رَب  قول: ): ما زاد عىل املرة األول يف تسبيح ركوٍع أو سجود، فكذلك من السُّنن القولية

 ( بعد األول يكون مسنوًنا. سبحان رَب األعىل ( بعد األول يكون مسنوًنا، وقول: ) العظيم

( بني السجدتني، والتعوذ من  رّب اغفر يل ما زاد عن األول يف قول: )كذلك من السُّنن القولية: 

من عذاب جهنم، ومن عذاب القُب، مهللا إِن أعوذ بك  ) :األربع يف آخر التشهد الذي يعقبه التسليم

 هذه األربعة التي ُترَشع بعد التشهد األخْي. ،( ومن فتنة املسيح الدجال، ومن فتنة املحيا واملَمت

يعني يقول: )مهللا ؛ والُبكة عليه وعليهم، -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: والصَلة عىل آل النبي 

ننُممٍد  َصلِّ عىل ُممٍد وآل ُممٍد، وبارك عىل واملفروض أو املطلوب: هو ، وآل ُممد( هذه من السُّ

 دون اآلل. -صىل اهلل عليه وسلم  -الصَلة عىل النبي 

 
 أما سنن األفعال فكثرية؛ ومنها: 

م أو تكبْي  - ء كان تكبْية اإلحرا ن األصابع مضمومة عند التكبْي، يف كل تكبْي؛ سوا َكوح

، ة الثانية إل الركعة التي تليهاد إل اجللوس، ومن السجداَلنتقال؛ من القيام إل الركوع، ومن السجو

 تكون صفة اليدين مضمومة األصابع، ُمَستقبًَِل ببطون الكفني الِقبحلة.

نن الفعلية: َحطُّ اليدين اليمنى عىل اليرسى عىل الصدر حال القيام. -  كذلك من السُّ

نة أن يقبض كذلك َقبحض اليرسى باليمنى عىل الكوع، وَل ُيبالِغ حت - ، فالسُّ ى يصل إل التََّخِّصُّ

 كوع اليرسى بَِكّف اليمنى.

َم أمامه أو فوقه أو من ُسنن األفعال: النََّظر إل موضع السجود حتى َل يكون النظر سارًحا في -

 .هأو يسار هيمين

 ،يفرجهَم كثًْيا من ُسنن األفعال: تفريقه بني قدميه يف قيامه، َل يلصق القدمني حال القيام، وَل  -
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َنح حوله، وأما الضم فليس من  ؛بل جيعلهَم عىل مستوى البدن
ِ
ألن الفتح كثًْيا فيه َتَكلُّف وفيه إيذاء مل

ع القدمني عىل الطبيعة، َل ُيبالِغ َل يف الضم وَل يف الَفتحح. نن، بل يكون َوضح  السُّ

 .- القدمني بني -هَم من ُسنن األفعال: ُمراوحته بين -

ءة.من  -  ُسنن األفعال: ترتيل القرا

ألنه َل جيوز له أن يشق  ؛من ُسنن األفعال: التخفيف لإلمام؛ خُيَفِّف يف أفعال الصَلة مع اإلُتام -

ر كح ر يف الركوع يعني ؛عىل املأمومني، فُيَسّن له أن خُيَفِّف يف الذِّ كح ءة بعد الفاحتة، ويف الذِّ ويف  ،يف القرا

 سجود، ويف اجللسة بني السجدتني، وكذلك يف التشهد.الرفع بعد الركوع، ويف ال

 أطول من الثانية. - يعني الركعة األول -من ُسنن األفعال: كون األول  -

من السنن أيًضا: َقبحض ُركبتيه بيديه ُمَفّرجتي األصابع يف الركوع؛ يعني يضع َكّفيه عىل ُركبتيه  -

 كالقابض هلَم.

ًبا، وَل يكون أكثر من الطبيعة حتى يرتفع  ؛مستوًيا من ُسنن األفعال: َمدُّ ظهره - دَّ َل يكون ُُمَ

 الرأس عن مستواه، َل بد أن يكون مستوى الرأس مع مستوى الظهر.

ع ُركبتيه قبل يد - ه يف سجوده؛ هذا إذا استطاع؛ ألنه يف حال يكذلك من ُسنن األفعال: َوضح

اُش األرض: الركبتان، ثم اليدان، ثم الوجه؛ هذا السجود يكون نزول البدن عىل األسافل، فأول ما ُيب

 َميف حال السجود، أما يف حال القيام فالعكس؛ أول ما يرفع: أعىل البدن وهو الوجه، ثم اليدين يضعه

ًسا يعىل فخذ ه، ثم يرفع ركبتيه عن األرض، هذا إذا استطاع، أما إذا كان غْي قادٍر فإنه َل ُيَكلِّف اهلل َنفح

 إل ُوسعها.

صىل اهلل عليه  -لقوله  ؛كذلك من ُسنن األفعال: ُتكني جبهته وأنفه من األرض حال السجود -

 .أعضاء ((أوُأمرُت أن أسجد عىل سبعة أعظم )) : -وسلم 

ثامن عرش: َمافاة عضديه عن جنبيه، وكذلك بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه؛ يعني ال -

 ألن َضّم بعض البدن عىل بعض يدعو إل الكسل. ؛يفتح البدن، َل يضم بعضه عىل بعض

ل بطوهنَم إل الِقبلة، يعني يتجه هبَم إل الِقبلة،  - كذلك من ُسنن األفعال: إقامة قدميه وَجعح

 وجيعل بطون األصابع عىل األرض.
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ع يديه حال السجود حذو منكبيه، يعني قريبة أو َتاه املنكبني -  ،كذلك من ُسنن األفعال: َوضح

 وطة األصابع.مبس

 كذلك من ُسنن األفعال: توجيه أصابع يديه مضمومة إل الِقبلة. -

َُصَّل بيديه وجبهته األرض. - نن الفعلية: مباُشة املح  كذلك من السُّ

نن: قيامه إل الركعة عىل صدور قدميه ُمعتِمًدا عىل فخذيه. -  كذلك من السُّ

نن: اَلفرتاش يف اجللوس بني الس - له اليرسى  :وهو ؛جدتنيكذلك من السُّ أن يفرش ِرجح

 وجيلس عليها وينصب اليمنى.

ك يف التشهد الثاِن. -  كذلك من ُسنن األفعال: التََّورُّ

 والتورك: هو أن خُيِرج قدمه اليرسى حتت ساقه اليمنى، ثم جيلس عىل مقعدته أو إليته اليرسى.

ع يديه عىل فخذيه حال َتَشّهدالصَلةكذلك من ُسنن  -  سواء كان األول أو الثاِن. ؛ه: َوضح

كذلك من ُسنن األفعال: َقبحض اْلُنِّص والُبنِّص من اليمنى، وحتليق الوسطى مع اإلهبام،  -

 وَرفحع السبابة إشارًة إل التشهد.

كذلك من ُسنن األفعال: اَللتفات عند التسليم بعد التشهد األخْي، وهو أيًضا التسليم من  -

 أركان الصَلة.

 ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ُممد، وعىل آله وصحبه.واهلل أعلم

أن جيعل لقاءنا هذا يف موازين حسنات اجلميع، وأن ينفعنا به يف دنيا  -جل وعَل  -ونسأل اهلل 

يوم َل ينفع مال وَل بنون إَل َمنح أتى اهلل بقلٍب سليم، ويأتيه بأعَمل قد صحبها اإلخَلص،  ،العمل

ِفَقًة هلَدح  فَم أحوجنا إل مثل هذه الدروس والدورات ، -صىل اهلل عليه وسلم  -ي النبي وقد كانت ُموا

 العلمية.

أن جُيِزل املثوبة للقائمني عىل هذه الدورة، القائمني بأشخاصهم  -جل وعَل  -ونسأل اهلل 

ر أبا أنس ، فكارهم وإعانتهم عىل القيام هباوذواهتم أو بأمواهلم وأ كح ؛ الذي - حفظه اهلل -وأُخّص بالذِّ

د وماٍل ووقت له من ُجهح  حتى خرجت هذه الدورة عىل الوجه املطلوب. ،َبَذل ما يستطيع َبذح

َنح ساهم يف إخراجها هبذا الّشكل -سبحانه وتعال  -فنسأل اهلل 
ِ
ء كان بَملٍ  ؛أن جيزل له ومل  ،سوا
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اهلل خًْيا عىل املسامهة يف جزاكم ، يهوبِ ُس نح ومَ أو بإعانٍة من مجاعة املسجد وإمامه  ،وتوجيهٍ  ،أو بجاهٍ 

 وجعلها يف موازين اجلميع. ،إنجاح هذه الدورة

وغْيها من املناشط العلمية،  ،الراعي األول هلذه الدورات -أحبتي يف اهلل  -كَم َل ننسى 

وهو خادم اْلرمني الرشيفني الذي يرعى األمن املرتتب عليه  ،وغْيها من العلوم النافعة الرشعية

وهذه املجالس، وهذه املناشط العلمية التي ُتثري معلومات املسلم واملسلمة،  ،لدوراتالقيام هبذه ا

ئها أن يعمل العمل الصحيح الذي ُيَتَقبَّل منه.  ويستطيع من ورائها ومن َجّرا

ء -جل وعَل  -فنسأل اهلل  الذين يسهرون ويبذلون الغايل  ،أن جيزي وَلة أمرنا خْي اجلزا

 تنا عىل ديننا.والنَّفيس يف سبيل إعان

ُثِمر للعمل الصالح، ويف مقدمة ذلك:  َُكلَّف عىل دينه: هو العلم النافع املح ومن أهم ما ُيعان به املح

 تأسيس العقيدة التي َل ُيقَبل أي عمٍل من األعَمل إَل أن يكون َمبنيًّا عىل هذه العقيدة الصحيحة.

 وجزاكم اهلل خًْيا.

نا أن اْلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ُممد وعىل آله وصحبه  وآخر دعوا

 أمجعني.
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 :السؤال األول ��

ــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ــ

 . .....................................................، .....................................................، .....................................................من نواقض الوضوء:    -①

ِّدة عن اإلسالم تنقض الوضوء قوله  -②
: -تعالى  -الدليل على أنَّ الر 

{.......................................................................................................................................................} 

 .....................................................مس الرجل لزوجته ال ينقض الوضوء إال إذا  -③

 .............................................................................................................................................................نن الصالة القولية: من س -④

 

 :السؤال الثاني��

 /ضعي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ) ضع ��

 )   (األكل من لحوم اإلبل ينقض الوضوء.  -①

كر ال ينقض الوضوء.   -②  )   (اإلغماء والجنون والسُّ

 )   (شرب لبن اإلبل ال ينقض الوضوء.  -③

  )   (من سنن الصالة الفعلية توجيه أصابع اليدين مضمومة إلى القبلة.  -④

  

 س السابعالدر اختبار 

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 

 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 
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 :السؤال األول ��

ـــي الفراغات التالية��  :أكمل/ ـ

ة عن اإلسالممن نواقض الوضوء:    -① ِّدَّ
 . الخارج من السبيلْين، وزوال العقل بنوٍم أو غيره، والر 

ِّدة عن اإلسالم تنقض الوضوء قوله  -②
  ﴿: -تعالى  -الدليل على أنَّ الر 

َ
ط ْد َحبِّ

َ
ق
َ
يَمانِّ ف اإلِّ ُفْر بِّ

ْ
َوَمْن َيك

ُه 
ُ
   .﴾َعَمل

 مس الرجل لزوجته ال ينقض الوضوء إال إذا  -③
ْ
َرج منه َمذ

َ
 . يخ

 .القراءة، والتأميندعاء االستفتاح، والتعوذ من الشيطان قبل من سنن الصالة القولية:  -④

 

 :السؤال الثاني��

 ) ضع /ضعي ( عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛ مع *تصويب الخطأ* إن وجد: ��

 ✅األكل من لحوم اإلبل ينقض الوضوء.  -①

كر ال ينقض الوضوء.   -②  ينقض الوضوء. ❎اإلغماء والجنون والسُّ

 ✅شرب لبن اإلبل ال ينقض الوضوء.  -③

 ✅من سنن الصالة الفعلية توجيه أصابع اليدين مضمومة إلى القبلة.  -④

 

 س السابعالدر اإلجابة النموذجية الختبار 

  -هللا  حفظه - الشيخ محمد بن محمد عكور 

 كتاب الصالة من الدروس املهمةشرح 

http://rasaelemaratia.com     موقع رسائل إماراتية 

 https://telegram.me/Rasaelemaratia_Al3lmiah  ) القناة العلمية ) التلجرام 

https://t.me/rasael_emaratia_bot      ) البوت ) التلجرام 
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