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 مقدمة في فقه الصالة                                          0202تحديث مارس 
 

 كأفعاؿ مخصكصة، بشركط مخصكصة، مفتَتحة بالتكبير كمختَتمة بالتسميـ ىي أقكاؿ مخصكصة←شرعنا  -   ىي الدعاء بالخير  ← ةن لغ -: اـهـتعريف ،  
  ) عاـ الحزف (، في العاـ العاشر مف البعثة  راء كالمعراج، ليمة اإلس فرضت بمكة قبؿ اليجرة              
  مف البعثة(31الصالة )+   مف البعثة( 3) فالشيادتا ←بمكة ، ُفرض فييا  اعام 32عاما :  32=  مدة البعثةيالحظ :      

 ق؟ ( 31أك  9ق( + الحج ) 3الصياـ كالزكاة ) ←، ُفرض فييا  أعكاـ بالمدينة 31                                       
 (النبي  كتقريرات أقكاؿ كأفعاؿ=  )بالسنة  ← كيفيتيا ع        *كاإلجما بالكتاب كالسنة ←فرضيتيا *  : ثبتت : مشروعيتها  

 

 ( = ُيطمب فعمو مف كؿ ُمكمؼ مثؿ الصالة ، الصياـ .. الخ ). فرض عيف  ←مفركضة  ♦ : اـهـأنواع 

 (، تجييز الميت ، الجياد ..الخ ذافف لـ يفعمو أحد يأثـ الجميع مثؿ األا  ذا فعمو البعض سقط عف الباقييف ، ك إ=  ). فرض كفاية                                

 عد الظير..الخ(ركعتاف قبؿ كب -ركعتاف قبؿ الفجر )فعميا = داـك النبي عمى مؤكدة.  ← قبمية كبعدية(:  ركاتب). تابعة لمفرائض  ← مسنكنة ♦                
 ( قبؿ العصر..الخ 4 -ركعتاف قبؿ الظير )= لـ يداـك النبي عمى فعمياغير مؤكدة  .                                                                      

  (..الخ  الكسكؼ كالخسكؼ –االستسقاء  –)العيديف]كتجكز منفردة[يسف فييا الجماعة .  ← . غير تابعة لمفرائض                              
 (..الخ  ركعتا الطكاؼ -سنة الكضكء  -تحية المسجد -)الضحى ال يسف فييا الجماعة .                                                        

 
 

 الصــــــالة
 

 سـنــن   أركـان                                         شــروط                                                        
       

 
                      شروط وجوب             شروط صحة         

•
  سنن مؤكدة                     سنن غير مؤكدةالقياـ لمقادر عميو              

 )ىيئات(                   )أبعاض(                        الفاتحة                         •دثيف                 طيارة البدف مف الح •اإلسالـ                   •
 دعاء االستفتاح •           التشيد األكؿ    •الرككع                       •    األكبر                      األصغر ك   العقؿ                    •
 التأميف •االستعاذة  •       الجمكس لو        ك  االعتداؿ مف الرككع             •  البدف                   طيارة الثكب ك  •البمكغ                    •
 قراءة السكرة في        •     ب     القنكت لممكاظ • السجدة األكلى              •              المكاف مف أم نجاسة      ك   النقاء مف الحيض        •
 الركعتيف األكلييف    عميو                         الجمكس بيف السجدتيف    •     العكرة                           ستر •النفاس                و   

 تسبيح الرككع •                                       السجدة الثانية      •العمـ بدخكؿ الكقت                         •            
 )سبحاف ربي العظيـ(  القعكد لمتشيد األخير                                    •استقباؿ القبمة                              •                          
 )سمع اهلل لمف حمد(التسميع •                                   كالصالة عمى النبي                      النية ك تكبيرة اإلحراـ    •                          
       )ربنا ك لؾ الحمد(التحميد •                      اآلؿ                          ك    الترتيب ك األداء                            •                          
  تسبيح السجكد      •                                                 السالـ  •                             بالكيفية المطمكبة                           

                                                                                         جمسة االستراحة  •                                                                                                                         

     التكرؾاالفتراش ك                                                                                                                                                                                  • 

                                                                                                      
  

                                                                                                                                     
 

 ترؾ ركف مف أركاف               ترؾ سنة مؤكدة               ترؾ سنة   رط مف                          فقد ش       فقد شرط مف            
 )أبعاض(                 غير مؤكدة           الصالة                                شركط الصحة                              شركط الكجكب          

 
 
 
  يئاش وجبيال     سجود سهـو                   مبطل لمصالة                مبطل لمصالة                               إعادة الركعة             

 +                                                            و يجب إعادة                                  و ال تجب إعادة          
                                             الصالة                     الصالة                                   سجود سهـو     
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 : ٌالحظ
 )الوضوء ، دخول الوقت ، ستر العورة .. إلخ( توقؾ علٌه العبادة ولكنه خارج عنها [ ٌ] = خارج الصالة  الشرط←   الفرق بٌن -

 ، الركوع .. إلخ (. ة) القٌام ، الفاتحمنها [   توقؾ علٌه العبادة لكنه جزءٌ]  ة= داخل الصالالركن و          
 
 كٌؾ تصح العبادة ؟(= )  شروط صحة و      تجب العبادة ؟( على من=) وجوب  شروط←  إلى الشروط  تنقسم  -
 

 عادة الصالة (إٌجب  مبطل للصالة وال ←) ترك شرط منه  شروط الوجوب :* *

 (محاسبا من هللا ، والمجتمع  =) ابح عنده اإلنسان مكلف  ٌص يهو السن الذ. ←    البلوغ -  
 الدم الخارج من المرأة : حال صحتها = الحٌض ، حال مرضها = استحاضة ، أثناء أو بعد الوالدة = نفاس() ضبنزول الحٌ←  فى اإلناث  .                     

 خروج السائل المنوي أثناء النوم (  اإلنزال = ) = القذؾ = م حتالالبحدوث ا ←فى الذكور .                   

 ( ختالؾا←)السن  حٌض أو احتالم عند عدم حدوثعشر ةشر أو الثامنبلوغ الخامسة عب .        

 )اختالؾ(الطالق  –الجماع  –الطواؾ  –قراءة القرأن  –مس المصحؾ  –الصٌام  –حُرم سبعة : الصالة ٌالحظ : * أثناء الحٌض ٌَ     

        )= لكل صالة + بعد دخول الوقت + التحفظ جٌدا(وضوء المعذور  ←* أثناء االستحاضة                
 مثل الحائض ماعدا الطالق  ←النفاس * أثناء                

 
 عادة الصالة (إمبطل للصالة وٌجب  ←) ترك شرط صحة  شروط الصحة :* *
 ( =عادة ( ، والنظافة ) =عبادة )الطهارة :  الفرق بٌن - 

 زل من السماءأو ن كل ما نبع من األرض = ٌتؽٌر لونه أو طعمه أو رائحته الذي لم = الماء طلقالمُ  ر = الماءالُمطهّ لطاهر= الماء اهورالطّ تكون بالماء  الطهارة     
      )كماء الورد أو الّطٌب( تجوزبالماء الطاهرؼٌرالُمطّهر)كالماء الخارج من الوضوء( أو الماء الذى خالطه طاهر ةالنظاف     

 :من  اتالة النجاسزإ ، (المٌتولحً ا)سل الؽُ ،  الوضوءمل : ، وتشهوربالماء الطّ  * تكون إما : )لصحة الصالة(الطهارة فى اإلسالم  - 
 المكان من  + رج = االستنجاء(جاسة من على الفَ نالزالة إ) البدن +( )بالَؽسلالثوب  على                                                           

 (ٌنقالمرف إلى أو ضربتان لمسح الوجه والٌدٌن إلى الرسؽٌن أو ةضرب =)التٌمم وتسمى هربالصعٌد الطا *                                          

 (لخا، الحجر، الرخام ..  طالرمل ، الزل مثل : مسسه نارتكل ما خرج من األرض ولم  الصعٌد الطاهر=)                                           

 (عنه ومعف ← أثر النجاسة بعد الؽسل،  ختالؾا ←أو أكثرسل مرة الؽَ )ٌُشترط الجفاؾ  + الصرالعَ سل = صب الماء + بالؽَ  ← من على الثوب ةالنجاس ةإزال .   

 زالة عٌن النجاسة + صب الماء + الجفاؾإ ← . طهارة المكان )االرض(   
 
 (الخ ٌن ، النوم  ..السبٌل أحد نم ًء، خروج ش ء) = نواقض الوضو= الطهارة منه تكون بالوضوء الحدث األصغر *  
 النجاسة التى تحدث نتٌجة للجماع [ ( = سل : الحٌض ، النفاس ، الجنابة ] ) = موجبات الؽُ سل = الطهارة منه تكون بالؽُ الحدث األكبر  * 

 
 ( فعله عند وقوع نجاسة علٌه لتصح صالته ؟ على المتوضئ ٌجبما الذى  ) ض الوضوء ؟قالنجاسة ، ونوا ةالفرق بٌن إزال -
 
 فً الوضوء ؟)الرأس( والمسح لوجه والٌدٌن والرجلٌن ..( ل) الفرق بٌن الَغسل -

 فقط اإلصابة بالبلل. المسح =             اختالؾ(  ←)عدد القطرات منه الماء صب الماء على العضو بحٌث ٌتقاطر=  . الَغسل      
 

 ( إلٌهحُرم النظر العورة = هً ما ٌجب ستره وٌَ  )  * ستر العورة :
 اختالؾ( ←)السرة والركبة من الُسّرة للُركبة  ←. الجمهور    اختالؾ :   )داخل الصالة وخارجها(عورة الرجل  -   

 .. الفخذ لٌس بعورةالُدُبر(  )القُُبل +السوأتٌن فقط  ←. المالكٌة                                                                             
 اختالؾ( ←)القدمٌن ها ماعدا الوجه والكفٌن كل جسد ← * داخل الصالةعورة المرأة :  -   

 :)اختالؾ(  مع األجانب - ← * خارج الصالة                          
 )الجمهور( (.. لٌس بعورة المرأة وجه). كل جسدها ماعدا الوجه والكفٌن                                       

 )الحنابلة وبعض الشافعٌة وبعض المالكٌة( (.. ) وجه المرأة عورة ، والنقاب فرضالوجه والكفٌن  كل جسدها + .                                              

 )اختالؾ(( : الدائمٌن)مع المحارم  -                                            

 )الحنابلة والمالكٌة(      . جمٌع البدن ماعدا الرأس والعنق واألطراؾ                                      

 )الشافعٌة واألحناؾ(   ٌطلع علٌها إال الزوج ما بٌن السرة والركبة ، ال.                                             

 اختالؾ :  ←) سواء كتابٌة أو وثنٌة( ؼٌر المسلمة  .مثل المحارم الدائمٌن       ←المسلمة  . مع المرأة : -                                            

 مثل المحارم ، والوثنٌة : مثل األجانب :. مثل االجانب        . مثل المحارم الدائمٌن    . الكتابٌة                                                                     

 بن ، األخ ، الجد ، الخال ، العم .. الخ()األب ، اال. النسب   ←بسبب  نع دائم(االم)المحارم الدائمٌن  . الفرق بٌن : -

 )زوج األم ، زوجة األب ، أبو الزوج ، أم الزوجة ..الخ(. الُمصاهرة                                                                
 ( !! مرضعةوضع الُمسترضع فً عائلة ال ) . الرضاعة                                                               

 الزوج ، زوج الخالة ، زوج العمة .. الخ ومثل زوج األخت ، أخ،  ++ العورة معهم كاالجانب ( ،نع مؤقتاالم) المحارم المؤقتٌن .                   
 ٌُظهر ما تحته ( ..  ٌكشؾ )= لٌس قصٌرا( ، الٌشؾ ) = ال = لٌس ضٌقا( ، والٌصؾ ) ال ←. ساتر العورة           
 . رؤٌة أجنبً المرأة تصلً ؼٌر مبطل لصالتها ..     . صوت المرأة لٌس بعورة .. لكن ٌجب مراعاة عدم الخضوع بالقول .. !!ٌالحظ :          

 
 العلم بدخول الوقت : *
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 من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس← ( ة الصبح = صالة الؽداة)صالوقت الفجر أو الصبح  -     

 مثله  ًءإلى أن ٌبلػ طول ظل الش( ًء)بداٌة ظهور ظل الشبعد الزوال من  ←( صالة الظهر = صالة الهاجرة)ظهر وقت ال -    
 (ختفاء ظل األشٌاء اتعرؾ ب، سماء( كبد ال= وسط السماء ) ًصولها أعلى نقطة فأربع دقائق عند و ةرتفاع مدوال = وقوؾ الشمس عن االالز)           

 إلى ؼروب الشمس هعن مثل ًءمن زٌادة ظل الش ←؟( ى= الصالة الوسط)صالة العصرصر وقت الع -   
 من مؽٌب جمٌع قرص الشمس حتى مؽٌب الشفق األحمر  ←وقت المؽرب  -   
 فجر الصادق من مؽٌب الشفق األحمر إلى طلوع ال ←وقت العشاء  -   

 : ةستقبال القبلا* 
 جهة المسجد الحرام  .            ()= الكعبة نفسهاعٌن الكعبة .  :داخل مكة  .  ←ة لقبلاتحدٌد  -      

 جهة مكة   :خارج مكة .                               

 محراب والمنبر؟(الفرق بٌن ال)     ()جمع محرابرٌب بالمحا : المساجد  داخل .←  ةلبالتعرف على الق -      

 )؟(         ةذنئفوق الم لهاللفتحة ا هتجا. ا  المساجد : خارج .                        

 (جاة الشمالاتب امتحرك ٌشٌر دائم  السهم ال)البوصلة .                                               

 سؤال أهل الثقة  .                                              
 : ةجهات األربعالتحدٌد ل ← جتهاداال .                                              

  (لخاالبحار..،)النٌلأو الماء مشرق ومؽرب( )عن طرٌق الشمس (الؽرب ناحٌة الٌد الٌسرى   -الشرق ناحٌة الٌد الٌمنى  -نا الجنوب خلف -الشمال أمامنا )  

 )= اتجاه الجنوب + المٌل ناحٌة الٌد الٌسرى قلٌال !!(جنوب شرق اتجاه مكة =  هتجاا ←مصر  ًالقبلة ف هتجاا -    

  بعد الصالة  االجتهاد حتى لو تبٌن خطأ اعلٌنصالة صحٌحة وال إعادة الو نانفسا اله رتاحت ههج يإلى أ نصلى ←تحدٌد القبلة  عنعند العجز  -    
 القبلة أثناء الصالة وبعدها ؟( هتجاا)الفرق بٌن معرفة خطأ                                                

 : للمسافرلخ( اقطار.. ة،باخر، طائرة= ) الصالة على الدابة أو الراحلة -    
 )السفرٌات الطوٌلة(جهة عند الضرورة  يتجوز إلى أ . ← (ختالؾا)الفرض  .     

 ( :اختالؾ)ستقبال القبلة از إال بتجو ال .                      
 !!..ا هتجاها رمعها فًوذا دارت الدابة عن جهة القبلة ٌدوإ ، فى بداٌة الصالة -             فى بداٌة الصالة فقط -                         

 أخٌر جمع التقدٌم أو التبعن الصالة الفرض على الدابة  عاضستالقصٌر ٌُ  ر: فً السف ةظوحمل         

 ..الدابة  ه، والقبلة حٌث تتجأخفض( )ع والسجود وتكون باإلٌماء فى الركو،  تجوز على الدابة ← النافلة .      

 النٌة :*   
 (!! نةثواب السُ بان تٌإللستحب التلفظ بها )ٌُ ، لتفرٌق العادة عن العبادة     ظ بها التلفُ ال ٌشترط(  يأ)سن محلها القلب ، ٌُ .        
 (.. ) نوٌت ركعتٌن هللالنفل المطلق  ًف ٌُشترط تحدٌدها  ال.        

 ختالؾ( ا←  رفع الٌدٌن)ل   نتقاالتكبٌرات ا←  نة   سُ  .          (ٌجب فٌها رفع الٌدٌن) تكبٌرة اإلحرام   ← فرض  .    الصالة :  فً التكبٌر* 

 بمحازاة اإلبهامٌن لشحمتً األذن  أو          تفٌن()الك بمحازاة المنكبٌن←  وضع الٌدٌن .                     

 فً اتجاه القبلةكؾ الٌدٌن واألصابع  .                     

  بٌن هللاٌ أكبر ، هللا و أكبر ( الفرق )بحرؾ الواو ( ر)أكب ه)هللا( وصفتن لفظ الجاللة عدم الفصل بٌ:  . التنبٌه على  .               

 (أكبر) ًنتقال من الحركه قبل سماع الراء فعدم اال .                                          

 عادة الركعة + سجود سهو (إ ←) ترك ركن  األركان : **

 )عند الضرورة من تعب أو مرض..الخ(لٌس بركن فً النفل  –ركن فً الفرض  ←للقادر علٌه . : القٌام  *  

 ) إٌماء السجود أخفض(الركوع والسجود  باإلٌماء فى  ←لؽٌر القادر علٌه .   

 موضع السجود(مكان النظر ) .                    (الكتفٌن ةذاوضع القدمٌن )بمحا .    

 ( ة والجهرٌ ةالصاله السرٌ ًقرأ فتُ =  )الفاتحة  البسملة آٌة من . : ةلفاتحا*   

 (فى الصالة الجهرٌة ااألحوط أن تكون جهر  ) ختالؾا  ←ة فى الصالة الجهرٌ اأو جهر   ار  قراءتها س .               
 أو بعده (  ه) ولٌس قبلمع اإلمام  ٌكونالتأمٌن  .   
 (للمأمومة  قراء قراءة اإلمام)ال تجب  -      ( ال صالة لمن لم ٌقرأ بأم الكتاب)تجب  ←( ختالؾاالصالة الجهرٌة ) ًأموم فلملقراءتها  .   

 النظر لظهر القدمٌن  ستواء الظهر + فرد الركبتٌن + األصابع متفرقه على الركبة +ا لركوع : ا *  

  (هلمن حمد ً)فبعد سماع الدال  : .عتدال من الركوع الا*   
 (ةالمالكٌ←إلسدال ا=عدم رفعهما )أو اة المنكبٌن أو شحمتى األذن  ذفعهما بمحار )= نتقالمثل تكبٌرات اال ←ن االٌد .                              

   ( عدم رفعها كالدعاء  -در عدم وضعها على الص)                               
     

  

 السجود :*  
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 )فً اتجاه القبلة(أصابع القدمٌن أطراؾ  –الركبتٌن  –الٌدٌن  –: الجبهة واألنؾ  ة أعظم. السجود ٌكون على سبع
 سفع  –سض باحجاي القبلت بطه اليذيه واألصابع علً األ -كبيه أو علً جاوبي الشأس  اة المىربمحا ←. وضع اليذيه عىذ السجىد 

 مباعذة البطه عه الفخزيه  –وبيه مباعذة العضذيه عه الجا  -مه علً األسض   هالمشفقي   

 (. فخزيها ًلإملحىظت : المشأة حضم عضذيها إلً جاوبيها وبطىها  )                  

 المأثورة فقط ةٌجوز باألدعٌ -           يكالم دنٌوبٌجوز ومبطل للصالة إذا كان  ال ←ختالؾ( ا)السجود أثناء  الدعاء. 
 (ٌجوز السجود بعد التسلٌم والدعاء فٌه ا للخالؾ( ) منع  للخالؾ  ادرء  )                      

 . وضع الٌدٌن على الركبتٌن عند الجلوس بٌن السجدتٌن
 ولوالدي ، رب ارحمهما كما ربٌانً صؽٌرا .." ً: " رب اؼفر ل تٌن. الدعاء بٌن السجد

 
 الذكر الوارد فٌها أو     باستؽراقها    خر حركة آكأنها  بجعلها ← لٌس بإطالة وقتها لكن إما : ةطمئنان فى الحركالا -

 
 ** سنن الصالة :

    ابتالءات..(و بئةث أووكل عند حدالمن صالة الصبح أو  ًثانالوتر أو الركوع ال ً)ف عتدال من الركوعبعد اال .← ختالؾ( )موضعه  .: دعاء القنوت *       

 قبل الركوع  .                                           
 (.. خارج الصالةعند الدعاء ) ٌجوز رفعه الصالة  أثناء( )أعلىأثناء الدعاء إلى السماء  عدم رفع البصر .               

 والنظر إلى السبابة الٌمنى أو موضع السجود،  شارة بالسبابة الٌمنىمع اإل  تحلٌق أصابع الٌد الٌمنى * الجلوس للتشهد :     

  .. قراءة سور على ؼٌر ترتٌب المصحؾ= القراءة  ًالتنكٌس ف . ← كره ٌُ  . :قراءة السورة *      

 َمالًِ أَُناَزُع اْلقُْرآَن .." .."  هاءة خلؾ اإلمام أو بعدأموم بالقرجهر الم .                                

 )أيه الكىع؟( اخخالف ( ←مكاوهما -ك ظهش اليسشي والكىع بباطه اليمىً امسإ )ثىاء القشاءة أوضع اليذيه  .                      

 الشافعٌة( )لكبر أو تعب  تجوز.              (ر)الجمهونة لٌست بسُ .   : ختالؾ(ا)ستراحة جلسة اال*      
 

 اتخاذ ُسترة :  -

 ستحبٌُ  ← خشً أو لم ٌخش مرور أحد  -    :  (ختالؾا) حكمها .      

ِه"                            ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُمرُّ َب ٌَ ا  َدْع أََحد  ٌَ ْدُن ِمْنَها َواَل  ٌَ ٌَُصلِّ إِلَى ُسْتَرٍة َوْل  ستحباب ال الوجوب [الر على ا] األم" إَذا َصلَّى أََحُدُكْم َفْل
 ستحب  ال ٌُ  ← خش مرور أحد  ٌ لم   -                         

     (        ..الخ ة، ذراع هاشمٌ ةقٌعراهناك ذراع  –سم 04  ًالذراع حوال) ا أو أكثر ع  اأن تكون ذر.   ← ترةالسُ  ًٌٌستحب ف .       
 الٌمٌن أو الٌسار قلٌال         ىا ، بل تكون علمقابلة له تمام  أال ٌجعلها .                           
 (سم 024)حوالى أذرع أو أكثر قلٌال  ثالثة  ًالمصل ًْ أن ٌكون بٌنها وبٌن قدمَ .                           
 كالهالل  العرض أو مقوس  ول أو باض بالطاألرفً  افإن لم ٌجد خط خط  ها إن أمكن أو ٌضعها بٌن ٌدٌه ، زأن ٌؽر.                           

  ىصل إذا هاألرض أمام ًف زة الطرفٌن ( ٌتؽرعصا قصٌرة مدبب=ته ) نزَ ترة النبً كانت عَ سُ  ملحوظه : 

          ترته وسُ  ًٌحرم المرور بٌن المصل ←ترة أمامه سُ  . :  ًالمصل يالمرور بٌن ٌد -
ا له ِمن أْن ٌُمرَّ                                                  (ه)متفق علٌ  بٌن ٌدٌه" " لو ٌعلَُم المارُّ بٌن ٌديِ الُمصلًِّ ماذا علٌه، لكان أْن ٌقَِؾ أربعٌن خٌر 

 ٌحرم المرور من ورائها    ال                                                          

 (     سم من قدمه021)ٌحرم المرور بٌن قدمً المصلى وموضع سجوده ← ترة أمامه سُ  لٌس .                                      

  : فىم( حرُ ََ  الي)المصلى  ي )أمام(ٌجوز المرور بٌن ٌد .                                      

 : (مكان يأ ًصالة الجماعة )ف .      ( وما حولها ةمك=  )م رَ الحَ .     المسجد الحرام  .                                        

ًَ هللاُ عنه عن عبِد هللاِ بنِ "              ا على حماٍر أَتاٍن، وأنا ٌوَمئٍذ قد ناَهْزُت االحتالمَ : ، قال  عبَّاٍس رض   (ملسو هيلع هللا ىلص)، ورسوُل هللاِ  أقَبْلُت راكب 

، وأرَسْلُت األَتانَ  بِمن ى إلى ؼٌِر ِجداٍر، فمَرْرُت بٌن ٌَدْي بعِض  ٌُصلًِّ              ؾِّ ،  الصَّ ؾِّ ًَّ "ترَتُع، فدَخْلُت فً الصَّ ٌُنَكْر ذلك علَ   فلم 

 ترةترة أن ٌدفع المار بٌنه وبٌن السُ تخذ سُ ا يالذ ًٌجوز للمصل .                                  
ْسُتُرهُ ِمْن النَّاِس   ٌَ ٍء  ًْ َما  َفأََرادَ  ،" إَذا َصلَّى أََحُدُكْم إلَى َش ٌَُقاتِْلُه ، َفإِنَّ ْدَفْعُه ، َفإِْن أََبى َفْل ٌَ ِه َفْل ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ْجَتاَز َب ٌَ َطاٌن "أََحٌد أَْن  ٌْ  )متفق علٌه(ُهَو َش

 
 ٌالحظ :      

 بع الٌدٌنشارة بالرأس جهة القبلة أوتحرٌك أصا، مع عدم اإلٌُراعى االلتفات بالرأس فقط دون الصدر للخروج من الصالة . عند التسلٌم  
 من الصالة فٌه ..!!. هالمسجد = حجز مكان خاص له ألداء الصالة بحٌث ٌمنع ؼٌر ًتوطٌد الرجل لمكان ف هكرٌُ .  
 لضعؾ األحادٌث فٌه  ةلكنه لٌس بفرض أو سن، تشهد للمصلً  ًرجاء تعدد مواضع السجود الت، تؽٌٌر مكان الصالة للنوافل مباح .  
ٌُكره  لضرورة تؽمٌض العٌنٌن إال هكرٌُ .    م سُ السماء أو التبّ  ىرفع النظر إل، كما 
 عند أبً حنٌفة ...نقض الوضوء باتفاق المذاهب ، وتبطل الصالة وتبطل الصالة تُ  ةالقهقه.  

 السجود المسنون :* 

 ما ُيثاب عمى فعمو ، كال ُيعاقب عمى تركو =  المسنكف - مطمؽ الخضكع  = السجكد تعريفه :      



 03 
 

 سجدة الشكر ♦سجدة التالكة           ♦سجكد السيك           ♦:  نواعهأ      
 : سجود السهـو  

 لسيك = الترؾ عف غير قصد ا     -    مطمؽ الخضكع  =: السجكد  ةن لغتعريفه :      
     يادة معينة ، أك شؾ فمكضع مخصكص جبرنا لنقص معيف ، أك زي يشرعنا : ىك اإلتياف بسجدتيف عمى كجو مخصكص ، ف                

 الصالة ، تفادينا إلعادة الصالة .                        
 كاجب عند أبي حنيفة ُسنة مؤكدة عند جممة المذاىب ، ك حكمه :      
 لذكر  المعتاد القمب ، بنفس كيفية السجكد العادم ، ك ُيستحب أف ُيقاؿ فييما باإلضافة إلى ا يسجدتاف مسبكقتاف بنية فكيفيته :      

  )إذا كاف السجكد بعد السالـ( ال يسيك" + السالـال ينسى .. سبحاف الذم ال يناـ ك "سبحاف الذم ال يضؿ ك  )سبحاف ربي األعمى(             
 :       ( اختالؼ)محمه       

                 تشيد بعده  البعد السالـ عمى اإلطالؽ ك .         الشافعية اإلطالؽ  ىقبؿ السالـ عم           ▪
 األحناؼ  بعد التسميمة األكلى + تشيد + السالـ            ▪
 المالكية  )إذا كاف في الصالة زيادة( ، أك بعد السالـ )إذا كاف في الصالة نقص( قبؿ السالـ            ▪
 الحنابمة  بيف قبؿ السالـ أك بعد السالـ   ير المصمخيّ يُ            ▪

 أسبابه :       
 إعادة الركعة + سجكد سيػك        ترؾ ركف مف أركاف الصالة  -           
 سجكد سيك فقط          )أبعاض(    ترؾ سنة مؤكدة   -           

           يأتي بما ترؾ + سجكد سيػك       ترؾ ركعة أك ركعتيف           -           
 + سجكد سيػك )األقؿ( عمى اليقيف  ييبن    ←عدد الركعات        الشؾ في   -           
 )قراءة الفاتحة مرتيف أك التشيد مرتيف( ، أك ركف قكلي )كالرككع أك السجكد أك ركعة( زيادة ركف فعمي   -           

  : تذكر قبؿ االنتقاؿ لمركف التالي إف   مكضعو إف  يبو ف يأف يأت يعند ترؾ ركف أك سنة مؤكدة أثناء الصالة ، عمى المصم.يالحظ 
 يتـ صالتو ، ك يسجد لمسيػك فقط  قدر عمي ذلؾ  ثـ                
 لك لـ يعرؼ السبب سجكده ك  يتو فعند سجكد اإلماـ لمسيػك ، فعمى المأمـك متابع.               
 ، ك بالتصفيؽ لمنساء حاف اهلل( سب)قكؿ تنبيو اإلماـ عمى السيػك يككف بالتسبيح لمرجاؿ .               

 : سجدة التالوة 
 ( اختالؼ )مف لـ يقصد السماع السامع ك  ( )قاصد السماعلمقارئ ك المستمع  سنة   الجميكرحكمها :              

   عمى القارئ ك المستمع ك السامع  كاجبة أبك حنيفة            
  –اإلسراء  –النحؿ  –الرعد  –األعراؼ  ، مكجكدة في السكر اآلتية : ")اختالؼ( ف القرآ يف اخمسة عشر مكضعن مكانها :        

   –( اختالؼ)جـ النّ   –صمت فُ  –( اختالؼ)ص  –السجدة  –النمؿ  –الفرقاف  –اختالؼ(  ) مكضع أـ مكضعيف الحج  –مريـ              
 ( اختالؼ)العمؽ  –( اختالؼ)االنشقاؽ              

         يكجد خط أعمى اآلية أك الكممة المسببة لمسجكد في السكر المذككرة    -  :  يالحظ 
 ز بعالمة خاصة مرسكمة آخر اآلية المكضع الذم ينبغي عنده السجكد ُيَمي    -    
 سف سجدة التالكة لممستمع :ال تُ  -    

                            ع ، أك جياز تسجيؿ .. إلخإذا كانت القراءة مف غير آدمي كمذيا 
                            إذا عمـ المستمع أف القارئ كافر أك صبي أك مجنكف أك ُجُنب أك حائض 
                             (المستمعال يسف السجكد لمقارئ ك )آية السجدة ثـ أكمميا شخص آخر  مف اإذا قرأ شخص جزءن 
                             (المستمعال يسف السجكد لمقارئ ك )إذا ُتميت آية السجدة غير كاممة     

 يشترط لسجدة التالكة ما يشترط لمصالة :شروطها :       
                 شركط كجكب  النفاسمكغ ، العقؿ ، النقاء مف الحيض ك اإلسالـ ، الب 
                 شركط صحة   األكبر ، استقباؿ القبمة ، ستر العكرة .. إلخ غر ك لطيارة مف الحدثيف األصا 

 قاؿ فييا إحدل الصيغ اآلتية أك كميا : ستحب أف يُ سجدة كاحدة يُ كيفيتها :       
كح المالئكِة ك  ُسبُّكح ، قُػدُّكس ، َربُّ  .         مرات(  3)سبحاف ربي األعمى .       مرات(  3)الرُّ
     اجعميا لي ، ك  اميـ  اْكُتْب لي بيا َأجرن ُقَكِتِو .. الَرُه ، كَشؽ  َسْمَعُو كَبَصَرُه ِبَحْكِلِو ك َخَمَقُو كَصك   مَد كْجيي لمذسج. 
  عميو السالـَتيا ِمف َعْبِدَؾ َداكد مَقب  يا ِمّني كما تَ مْ َتَقب  ، ك  ابيا ِكْزرن  ي، كَضْع عن اِعْنَدؾ ُذخرن    
 مف يغفر الذنب العظيـ  نذا بيف يديؾ يا عظيـ..ياأكى ،يأقر بؾ لسانفؤادم ، ك  ، كآمف بؾ يكخيالَسَجَد َلَؾ َسكادم . 

    : إذا كانت السجدة خارج الصالة 
 مع إمكانية السجكد عند استيفاء شركط صحة الصالة  : 
 اختالؼ( )مرتيف أك مرة سميـ + تكبيرة + الجمكس + الت( )مع ذكر الكارد+ السجكد ( تكبيرة االفتتاح =)النية + تكبيرة اإلحراـ        
 : عند عدـ استيفاء شركط صحة الصالة أك تعذر السجكد 

 مرات( 4)ال قكة إال باهلل " قكؿ "سبحاف اهلل  كالحمد هلل كال إلو إال اهلل  كاهلل أكبر كال حكؿ ك    
 تجكز سجدة التالكة عمى الراحمة باإليماء عند تعذر السجكد :  يالحظ 

   سجدة داخل الصالة :إذا كانت ال 
 يتـ صالتوير الستئناؼ القراءة ، ثـ يركع ك مع التكب امن تقاؿ + السجكد ، ثـ االستكاء قائ+ تكبيرة االن)بالقمب( النية         

 ] أف يكبر لمرككع بغير استئناؼ لمقراءة ايجكز لممصمي بعد أف يستكم قائمن  [           
  
أكؿ مرة  ييكفي السجكد فإنو ال يجب تكرار السجكد ليا ، ك ف معمـ أك متعمـ، فإذا تكررت آية سجدة م .  : يالحظ 

 ال يعيد قراءة آية السجدة ، فإف بآية أك آيتيف ، جاز لو السجكد ك إذا جاكز القارئ مكضع السجدة المبيف بالمصحؼ .                  
 داخؿ الصالة يكاف ف يسجد حتى لكقراءة آية السجدة ك  تجاكز مكضع السجدة بكثير أعاد
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 يجب عمى المأمـك متابعة إمامو في سجدة التالكة ، فإف لـ يفعؿ بطمت صالتو . 
 خطبة الجمعة أك العيديف آية سجدة ، فعميو أف ينزؿ مف   يالخطيب ف تالتالكة آية سجدة عمى المنبر ، فإذا  ال يستحب : . 

 يعكد لممنبر فكؽ المنبر كيسجد ىك كالمستمعكف ثـ               
             ممصميف ، كذلؾ في صالة الجمعة لكثرة  لذلؾ مف إرباؾ  يالصالة السرية لما ف يقراءة اإلماـ آية سجدة ف 

 عدـ رؤية بعضيـ لإلماـ المصميف ، ك              
 أك المنفرد ى اإلماـ أك المأمـك سماع آية سجدة مف غير المصمي ال تكجب السجكد عم.                   

 
 
 سـجـدة الشـكـر : 

 استقباؿ القبمة..الخ( ،)الطيارة مف الحدثيف، ستر العكرة ىي نفس شركط صحة الصالة  ، كشركط صحتيا ىي سجدة كاحدة كسجدة التالكة -
 )النجاة مف حريؽ أك غرؽ أك مرض..الخ(  أسبابيا: . حدكث نعمة      . انكشاؼ غمة  -

 )يستحب صالة ركعتيف هلل(عند المالكية  ←. مكركىة         عند الجميكر ←. مستحبة :  )اختالؼ(حكميا  -
 ات التي تكره فييا النافمةتكره في األكق -ال تككف إال خارج الصالة        -

 
 دعاء القـنـوت: 

 ) القنكط = اليأس "ال تقنطكا مف رحمة اهلل" (: القنكت = التضرع كالثناء  ةن لغ -

 كاجب أك سنة مؤكدة  حكمو : -

  : )اختالؼ(حمو م -

 )المالكية(في الركعة الثانية مف صالة الصبح كؿ يـك  . ←بعذ االعخذال مه الشكىع  -                    

 )األحناؼ(. في صالة الكتر كؿ يـك                                                         
 ماعذا صالة )السشيت والجهشيت( . في الشكعت الثاويت أو األخيشة في جميع الصلىاث                                                          

                      )ماعذا الطاعىن(الجمعت وقج الىىاصل والشذائذ                                                                         
 )أبك حنيفة(ككع قبؿ الر  -                            

 
 . أف يككف جيرنا في صالة الجماعة حتى لك كانت سرية:  يسف .آدابو:  -

 . رفع اليديف إلى الصدر مع بسط بطكف الكفيف إلى السماء                         
 . التأميف عمى الدعاء                         
 فيسه الخأميه ←مه الذعاء  - ← ()اختالؼفي آخره  . الصالة كالسالـ عمى النبي                         

 فيصلً علً الىبي ←مه الثىاء  -                                         
 )اختالؼ( . مسح الكجو بالكفيف بعد الدعاء                          
 )اختالؼ(أدعية القنكت . االلتزاـ باألدعية المأثكرة كالصيغ الكاردة في                          

 
 كلكف ال ينيى عف رفع البصر أثناء الدعاء  خارج الصالة،  داخؿ الصالة( )ينيى عف رفع البصر إلى السماء أثناء دعاء القنكت  .                

 
 : مف األدعية المأثكرة في دعاء القنكت -

اىِدنا فيمف  ـ  يُ كُب إَليؾ )يا اهلل(، كنؤمُف بَؾ كنتككُؿ عَميؾ )يا اهلل(.. المّ ، كنستغفُرَؾ كنت ا نستعيُنَؾ كنستيِديؾ )يا اهلل(إنّ  ـ  يُ المّ 
عّنا  الميـَ لنا فيما أعَطيت )آميف(، كِقنا كاصِرؼْ  ىَديت )آميف(، كعاِفنا فيمف عاَفيت )آميف(، كَتكل نا فيمف تكل يت )آميف(، كباِرؾِ 

نو ال َيِذُؿ مف كاَليت )أشيد( كال يِعزُّ مف َتقِضي كال ُيقضَ  ما قَضيت )آميف(، فإنَؾ سبحاَنؾَ  برحمِتَؾ شر   ى عميؾ )حقنا(، كا 
يت عاَديت )أشيد(، تباركَت رب نا كتعاَليت )يا اهلل(، لَؾ الحمُد عمى ما قَضيت )يا اهلل(، كلَؾ الشكُر عمى ما أنعمَت بو عَمينا كأكلَ 

يؾ )يا اهلل(، كنؤمُف بَؾ كنتككُؿ عَميؾ )يا اهلل(، الميـَ يا كاصَؿ المنقِطعيَف )يا اهلل(، نستغفُرَؾ الميـَ مف كِؿ ذنٍب كنتكُب إل
 أكِصمنا إليؾ )آميف(، كال ُتخِزنا يكـَ العرِض عميؾ )آميف(، كال تفضحنا َبيَف خمِقَؾ كال َبيف يَديؾ )آميف(..

 تسميمنا كثيرنا )آميف( كَصؿِّ الميـَ عمى سيِدنا محمٍد النبِي األّمِي كعمى آِلِو كَصحِبِو كسمِّـ
 
                                                                                    


