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 ٢ 

 تمهيد 
 أركان اإلسالم الخمسة 

: بين اإلسالم على مخس {: أنه قال  ثبت يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا

ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وأقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،  شهادة أن

 . )0F١( } وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال

 : وقد اشتمل هذا احلديث الشريف على أركان اإلسالم اخلمسة وهي
 الركن األول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا 

تنفي مجيع ما ) فال إله( أنه ال معبود حبق إال اهللا وحده،: ه إال اهللاومعىن شهادة أن ال إل

  {: اىلـال تعـإثبات العبادة هللا وحده ال شريك له كما ق) إال اهللا( يعبد من دون اهللا، و

                                      

  { )1F١٨:آل عمران، اآلية[ )٢ [ 

 : ومقتضى شهادة أن ال إله إال اهللا اإلقرار بثالثة أمور
 سبحانه جبميع أنواع العبادة وعدم صرف شيء توحيد األولوهية، وهو إفراد اهللا: األول

  {: منها لغريه، وهذا النوع هو الذي خلق اهللا اخللق من أجله، كما قال تعاىل      

        { )2Fو الذي أرسل اهللا به ، وه]٥٦:الذريات، اآلية[ )٣

   {: الرسل وأنزل به الكتب، كما قال تعاىل                  

                                           
، ) ٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦٠٩(، الرتمذي اإلميان ) ١٦(، مسلم اإلميان ) ٨(البخاري اإلميان  )١(

 ) . ٢/٩٣(أمحد 
 .  ١٨: سورة آل عمران آية  )٢(
 .  ٥٦: سورة الذاريات آية  )٣(
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         { )3F٣٦:اآليةالنحل، [ )١ [ 

إفراد اهللا بالعبادة، فالشرك هو صرف : والشرك ضد التوحيد، فإذا كان معىن التوحيد
شيء من العبادة لغري اهللا، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغري اهللا من صالة أو صوم أو 
 دعاء أو نذر أو ذبح أو استغاثة بصاحب قرب أو غريه خمتارا فقد أشرك مع اهللا غريه، والشرك

 . هو أعظم الذنوب وحمبط جلميع األعمال
توحيد الربوبية، وهو اإلقرار بأن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت املدبر الذي : الثاني

له ملك السموات واألر،، واإلقرار بذا النوع من الفطرة اليت فطر اهللا اخللق عليها، حىت أن 

  {: يقرون به وال ينكرونه، كما قال تعاىلكانوا    املشركني الذين بعث فيهم نبينا حممد

                             

                              

{ )4Fومل ينكر هذا النوع من التوحيد إال شاذ من البشر أنكره يف ] ٣١:يونس، اآلية[ )٢

  {: كما قال تعاىل  الظاهر مع االعرتاف به يف قرارة النفس وإمنا أنكره مكابرة وعنادا،

                 { )5F١٤:النمل، اآلية[ )٣ [ 

اهللا به نفسه أو وصفه به توحيد األمساء والصفات، وهو اإلميان مبا وصف : الثالث
وإثبات ذلك على وجه يليق جبالله سبحانه، من غري تكييف وال متثيل ومن غري   رسوله

   {: حتريف وال تعطيل، كما قال تعاىل           { )6Fاألعراف، [ )٤

 ] ١٨٠:اآلية

                                           
 .  ٣٦: ورة النحل آية س )١(
 .  ٣١: سورة يونس آية  )٢(
 .  ١٤: سورة النمل آية  )٣(
 .  ١٨٠: سورة األعراف آية  )٤(
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   {: وقال تعاىل               { )7F١( 

 ] ١١:الشورى،اآلية[
الن وإقرار بذه الثالثة، فمن قاهلا عارفا ملعناها عامال مبقتضاها من فال إله إال اهللا إع

نفي الشرك وإثبات الوحدانية هللا فهو املسلم حقا، ومن قاهلا وعمل مبقتضاها ظاهرا من غري 
اعتقاد بالقلب فهو املنافق، ومن قاهلا بلسانه وعمل خبالف مقتضاها فهو الكافر ولو قاهلا 

 . مرارا وتكرارا
  اإلميان والتصديق بالرسالة اليت جاء با حممد :شهادة أن محمدا رسول اهللا ومعنى

من عند اهللا، وطاعة أوامره واجتناب نواهيه وأن تكون مجيع عبادات املرء على وفق ما شرعه 

   {: كما قال تعاىل   رسوله               

            { )8Fوقال تعاىل] ١٢٨:التوبة،اآلية[ )٢ :

}            { )9Fاىلـال تعـوق]. ٨٠:النساء،اآلية[ )٣ :}  

             { )10Fوقال ].١٣٢:آل عمران،اآلية[ )٤

  {: تعاىل                       { )11F٥( 

 ] ٢٩:الفتح،اآلية[
 الركن الثاني والثالث إقام الصالة وإيتاء الزكاة 

  {: تعاىل كما قال                           

                                           
 .  ١١: سورة الشورى آية  )١(
 .  ١٢٨: سورة التوبة آية  )٢(
 .  ٨٠: سورة النساء آية  )٣(
 .  ١٣٢: سورة آل عمران آية  )٤(
 .  ٢٩: سورة الفتح آية  )٥(
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              { )12Fوقال تعاىل] ٥:البينة،اآلية[ )١ :}     

               { )13F٤٣:البقرة،اآلية[ )٢ [ 

 . والصالة هي ما حنن بصدد بيا�ا
ما الزكاة فهي ما يؤخذ من أموال األغنياء ويرد على الفقراء وغريهم من أهل الزكاة، أ

وهي ركن عظيم من أركان اإلسالم اليت يتحقق با تضامن وتكافل التمع وتعاون أفراده 
 . بعضهم مع بعض، حيث جعل للفقري حقا على الغين من غري منة منه وال فضل عليه

 ان الركن الرابع صوم شهر رمض

  {: كما قال تعاىل                        

          { )14F١٨٣:يةالبقرة،اآل[ )٣ .[ 

 الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيال 

   {: كما قال تعاىل                      

            { )15F٩٧:آل عمران،اآلية[ )٤ [ 

                                           
 .  ٥: البينة آية  سورة )١(
 .  ٤٣: سورة البقرة آية  )٢(
 .  ١٨٣: سورة البقرة آية  )٣(
 .  ٩٧: سورة آل عمران آية  )٤(
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 أهمية الصالة 
مما تقدم يعلم عظم شأن الصالة يف اإلسالم، وأ�ا الركن الثاين من أركانه اليت ال يصح 
إسالم املرء إال بأدائها، وأن التهاون با والتكاسل عنها من صفات املنافقني، وأن تركها كفر 

بني الرجل وبني  {: يف احلديث الصحيح  دائرة اإلسالم، لقول النيبوضالل وخروج عن 

نهم الصالة، فمن العهد الذي بيننا وبي {: -  وقال )16F١( } الكفر والشرك ترك الصالة

 . حديث حسن: رواه الرتمذي، وقال )17F٢( } تركها فقد كفر

يف احلديث   والصالة رأس اإلسالم وعموده، وهي الصلة بني العبد وربه، كما قال

لربه وتقديره  وهي عالمة حمبة العبد " )18F٣( } إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه { " :الصحيح

وأ�ا فرضت على   لنعمه، ومن عظم شأ�ا عند اهللا أ�ا أول فريضة فرضت على النيب
صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال -هذه األمة يف السماء ليلة املعراج، وملا سئل رسول اهللا

 . متفق عليه )19F٤( } الصالة على وقتها {: أفضل قال

أرأيتم لو أن �را بباب أحدكم يغتسل  {  وجعلها اهللا طهرة من املعاصي، كما قال

فذلك : ال يبقى من درنه شيء قال: منه كل يوم مخس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا

 . متفق عليه )20F٥( } ت اخلمس، ميحو اهللا بن اخلطايامثل الصلوا

                                           
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٢٠(، الرتمذي اإلميان ) ٨٢(مسلم اإلميان  )١(

 ) . ١٢٣٣(، الدارمي الصالة ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(
، أمحد ) ١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٤٦٣(، النسائي الصالة ) ٢٦٢١(الرتمذي اإلميان  )٢(

)٥/٣٤٦ . ( 
 ) . ١٣٩٦(، الدارمي الصالة ) ٣/٢٠٠(، أمحد ) ٥٠٨(البخاري مواقيت الصالة  )٣(
، النسائي املواقيت ) ١٨٩٨( والصلة ، الرتمذي الرب) ٨٥(، مسلم اإلميان ) ٥٠٤(البخاري مواقيت الصالة  )٤(

 ) . ١٢٢٥(، الدارمي الصالة ) ١/٤٣٩(، أمحد ) ٦١٠(
، ) ٢٨٦٨(، الرتمذي األمثال ) ٦٦٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥٠٥(البخاري مواقيت الصالة  )٥(

 ) . ١١٨٣(، الدارمي الصالة ) ٢/٣٧٩(، أمحد ) ٤٦٢(النسائي الصالة 
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أنه كان آخر وصيته ألمته وآخر عهده إليهم عند  {  وجاء يف احلديث عن النيب

أخرجه أمحد والنسائي  )21F١( } ملكت أميانكم خروجه من الدنيا أن اتقوا اهللا يف الصالة وفيما

 . وابن ماجه
وقد عظم اهللا أمرها يف القرآن الكرمي وشرفها وشرف أهلها، وخصها بالذكر من بني سائر 

    { :الطاعات يف مواضع من القرآن كثرية، وأوصى با خاصة ومن ذلك قوله تعاىل

       { )22Fاىلـوله تعـوق] ٢٣٨:البقرة،اآلية[ )٢ :}  

          { )23F٤٥:العنكبوت،اآلية[ )٣ [

       {: وقوله تعاىل          

{ )24Fوقوله] ١٥٣:البقرة،اآلية[ )٤ :}                       

   { )25F١٠٣:النساء،اآلية[ )٥ [ 

   {: وقد أوجب اهللا العذاب على من أضاع الصالة فقال تعاىل     

                        { )26F٥٩:مرمي،اآلية[ )٦ [ 

وبني سبحانه يف كتابه العزيز أن أول سبب أدخل الرمني يف النار تركهم للصالة، قال 

  {: تعاىل                  { )27F٧( 

                                           
 ) . ١/٧٨(، أمحد ) ٢٦٩٨(، ابن ماجه الوصايا ) ٥١٥٦(دب أبو داود األ )١(
 .  ٢٣٨: سورة البقرة آية  )٢(
 .  ٤٥: سورة العنكبوت آية  )٣(
 .  ١٥٣: سورة البقرة آية  )٤(
 .  ١٠٣: سورة النساء آية  )٥(
 .  ٥٩: سورة مرمي آية  )٦(
 .  ٤٣،  ٤٢:  تانياآلسورة املدثر  )٧(
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 ] ٤٣، ٤٢:دثر،اآلياتامل[
دخل اجلنة، كما  -ومها صاليت الفجر والعصر -أن من صلى الربدين  وأخرب الرسول

  )28F١( } من صلى الربدين دخل اجلنة {جاء يف احلديث الصحيح 

الستسالم هللا وحده والصالة شعرية مطردة يف مجيع الرساالت، وهي متثل متام الطاعة وا
ال شريك له، وتريب يف النفوس معاين التقوى واإلنابة والصرب واجلهاد والتوكل، وهي الشعرية 

 . الظاهرة اليت تدل على اإلميان وصدق التجرد هللا رب العاملني
فالواجب على كل مسلم أن ااف  عليها يف أوقاتا وأن يقيمها كما شرع اهللا، طاعة هللا 

 . من غضبه وأليم عقابه ولرسوله وحذرا

                                           
، الدارمي الصالة ) ٤/٨٠(، أمحد ) ٦٣٥(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥٤٩(ة البخاري مواقيت الصال )١(

)١٤٢٥ . ( 
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 الطهارة 
 طهارة الجسم الغسل والوضوء 

وطهارة الجسم تكون . وتشمل طهارة اجلسم، والثوب، واملكان الذي تقام فيه الصالة
  :بأحد أمرين
الغسل، ويكون من احلدث األكرب وهو ما يكون بسبب اجلنابة أو احليض أو : األول

 . مجيع اجلسد والشعر بنية الطهارة النفاس، ويتم الغسل بإفاضة املاء على

  {: الوضوء، كما قال اهللا تعاىل: الثاني                 

                            

{ )29F٦:املائدة،اآلية[ )١ [ 

 : فاشتملت هذه اآلية الكرمية على األمور اليت بب مراعاتا عند الوضوء وهي
 . غسل الوجه ومنه املضمضة واالستنشاق -ا
  .غسل اليدين مع املرفقني -٢
 . مسح مجيع الرأس ومنه األذنان -٣
 . غسل الرجلني مع الكعبني -٤

 . وطهارة الثوب واملكان تكون بنظافتهما من النجاسات كالبول والغائط وحنومها
 التيمم 

على املسلمني يف الطهارة أنه أجاز ملن مل بد املاء، أو  -سبحانه وتعاىل -من تيسري اهللا
صعيد الطاهر، وذلك بأن يضرب بيديه على األر، مث ميسح يتضرر باستعماله أن يتيمم بال

  {: بما وجهه ويديه، قال تعاىل                   

        { )30F٦:املائدة،اآلية[ )٢ [ 

                                           
 .  ٦: سورة املائدة آية  )١(
 .  ٦: سورة املائدة آية  )٢(
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يف حاجة فأجنبت فلم أجد املاء فتمرغت يف   بعثين رسول اهللا {  وقال عمار

إمنا يكفيك أن تقول : فذكرت له ذلك فقال  الصعيد كما مترغ الدابة، مث أتيت النيب
بيديك هكذا مث ضرب بيديه األر، ضربة واحدة مث مسح الشمال على اليمني، وظاهر كفيه 

 . متفق عليه )31F١( } ووجهه

                                           
، ابن ) ٣٢١(، أبو داود الطهارة ) ٣١٩(، النسائي الطهارة ) ٣٦٨(، مسلم احليض ) ٣٤٠(البخاري التيمم  )١(

 ) . ٧٤٥(، الدارمي الطهارة ) ٤/٣١٩(، أمحد ) ٥٦٩(نها ماجه الطهارة وسن
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 الصلوات المفروضة 
صالة : فر، اإلسالم على كل مسلم مخس صلوات يف اليوم والليلة وهي

 . لعشاء، والظهر، والعصر، واملغرب، وا)وتسمى صالة الفجر( الصبح
وهو الضياء املعرت،  -وهي ركعتان، ووقتها منذ طلوع الفجر الثاين: صالة الصبح -ا

 . إىل طلوع الشمس -من جهة الشرق يف آخر الليل
وهي أربع ركعات، من حني زوال الشمس عن وسط السماء إىل أن : صالة الظهر -٢

 . يكون ظل كل شيء مثله بعد يفء الزوال
بع ركعات، يبدأ وقتها بعد انتهاء وقت الظهر إىل أن يصري وهي أر : صالة العصر -٣

 . ظل كل شيء مثليه بعد يفء الزوال، ووقت الضرورة إىل غروب الشمس
وهي ثالث ركعات، من حني غروب الشمس إىل غياب الشفق : صالة املغرب -٤
 . األمحر
ىل ثلث أو وهي أربع ركعات، يبدأ وقتها بعد انتهاء وقت املغرب إ: صالة العشاء -٥

 . نصف الليل األول
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 صفة الصالة 
بعد أن تتم طهارة اجلسم واملكان بالصفة اليت ذكرناها ويتأكد املسلم من دخول وقت 

قاصدا بقلبه فعل الصالة اليت  -وهي بيت اهللا احلرام يف مكة املكرمة -الصالة يستقبل القبلة
 : يريدها من فريضة أو نافلة مث يفعل ما يلي

 . ناظرا ببصره إىل حمل سجوده" اهللا أكرب: "برية اإلحرام قائاليكرب تك -١
 . يرفع يديه عند التكبري إىل حذو منكبيه أو إىل حيال أذنيه -٢

للهم وحبمدك سبحانك ا {: يسن أن يقرأ بعد التكبري دعاء االستفتاح ويقول -٣

اللهم  { " :وإن شاء قال بدال من ذلك )32F١( } وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك

باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من خطاياي كما 

 . )33F٢( } ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد

مث يقرأ " أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم: "مث بعد ذلك يقول -٤
 : الفاحتة وهي

}                       

                           

                { )34Fآمني( قول بعدهاوي )٣ ( 

 : مث يقرأ ما تيسر من القرآن مما افظه مثل -٥

}                                

                                           
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ٧٧٥(، أبو داود الصالة ) ٩٠٠(، النسائي االفتتاح ) ٢٤٢(الرتمذي الصالة  )١(

 ) . ١٢٣٩(، الدارمي الصالة ) ٣/٥٠(، أمحد ) ٨٠٤(فيها 
، أبو داود الصالة ) ٨٩٥(، النسائي االفتتاح ) ٥٩٨(الصالة ، مسلم املساجد ومواضع ) ٧١١(البخاري األذان  )٢(

 ) . ١٢٤٤(، الدارمي الصالة ) ٢/٢٣١(، أمحد ) ٨٠٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٧٨١(
 .  ٧ - ٢:  اتياآلسورة الفاحتة  )٣(
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                 { )35Fأو غريها من القرآن )١ . 

: مساويا ظهره وواضعا يديه على ركبتيه ويقول" اهللا أكرب"مث بعد ذلك يركع قائال  -٦
 . سبحان ريب العظيم واملسنون تكرارها ثالث مرات أو كثر"

اما أو منفردا، ويقول إن كان إم " مسع اهللا ملن محده"مث يرفع رأسه من الركوع قائال  -٧

ربنا ولك احلمد، محدا كثريا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء  {: بعد اعتداله قائما

 . )36F٢( } األر،، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد

 . إىل آخر ما تقدم" ربنا ولك احلمد: "ان مأموما فإنه يقول عند الرفعأما إن ك
جمافيا عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون ) اهللا أكرب( :مث يسجد قائال -٨

اجلبهة مع األنف، وبطون الكفني، والركبتني، وباطن أصابع : السجود على أعضائه السبعة
 . ثالثا أو أكثر، ويكثر من الدعاء مبا أحب) سبحان ريب األعلى( :الرجلني، ويقول

وبلس على رجله اليسرى ناصبا اليمىن، ويضع يديه ) اهللا أكرب( :مث يرفع رأسه قائال -٩

هدين رب اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين وا {( :على فخذيه وركبتيه ويقول

 ). )37F٣( } واجربين

ويفعل كما فعل يف السجدة األوىل، ) اهللا أكرب( :مث يسجد السجدة الثانية قائال -١٠
 . وبذا تتم الركعة األوىل

 ). اهللا أكرب( :مث ينهض قائما إىل الركعة الثانية قائال -١١
جد سجدتني  مث يقرأ الفاحتة، مث شيئا من القرآن، مث يركع مث يرفع من الركوع، مث يس -١٢

 . كما فعل يف الركعة األوىل متاما

                                           
 .  كاملةسورة النصر   )١(
، أمحد ) ٧٦٠(، أبو داود الصالة ) ٣٤٢٢(وات ، الرتمذي الدع) ٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٢(

 ) . ١٣١٤(، الدارمي الصالة ) ١/١٠٣(
 ) . ٨٩٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٨٥٠(، أبو داود الصالة ) ٢٨٤(الرتمذي الصالة  )٣(
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بعد الرفع من السجدة الثانية بلس مثل جلوسه بني السجدتني، مث يقرأ التشهد  -١٣

ت، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا التحيات هللا والصلوات والطيبا { " :وهو قوله

وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا 

 ".  )38F١( } عبده ورسوله

مث إن كانت الصالة ثنائية كصالة الفجر واجلمعة والعيد استمر يف جلوسه وأكمل 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى  { " :التحيات بقوله

آل إبراهيم، إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم 

اللهم إين أعوذ  {: ن أربع فيقولويستعيذ م".  )39F٢( } وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد

بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح 

الصالة فريضة أو مث يدعو مبا شاء من خريي الدنيا واآلخرة، سواء كانت  )40F٣( } الدجال

 . نافلة
السالم عليكم ( :مث عن يساره قائال" السالم عليكم ورمحة اهللا: "مث يسلم عن ميينه قائال

 ). ورمحة اهللا
وإن كانت الصالة ثالثية كاملغرب، أو رباعية كصالة الظهر والعصر والعشاء، �ض قائما 

                                           
، أبو ) ١٢٩٨(، النسائي السهو ) ١١٠٥(، الرتمذي النكاح ) ٤٠٢(، مسلم الصالة ) ٧٩٧(البخاري األذان  )١(

، الدارمي الصالة ) ١/٤٢٨(، أمحد ) ٨٩٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٩٦٨(داود الصالة 
)١٣٤٠ . ( 

، النسائي السهو ) ٤٨٣(، الرتمذي الصالة ) ٤٠٦(، مسلم الصالة ) ٣١٩٠(البخاري أحاديث األنبياء  )٢(
، الدارمي ) ٤/٢٤٤(، أمحد ) ٩٠٤(الصالة والسنة فيها  ، ابن ماجه إقامة) ٩٧٦(، أبو داود الصالة ) ١٢٨٨(

 ) . ١٣٤٢(الصالة 
، النسائي ) ٣٦٠٤(، الرتمذي الدعوات ) ٥٨٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١٣١١(البخاري اجلنائز  )٣(

) ٢/٤٧٧(، أمحد ) ٩٠٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٩٨٣(، أبو داود الصالة ) ٥٥١٤(االستعاذة 
 ) . ١٣٤٤(، الدارمي الصالة 
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، مث يركع ويسجد كما فعل يف مث يقرأ الفاحتة فقط) اهللا أكرب( :بعد التشهد األول قائال
الركعتني األوليني، مث يفعل مثل ذلك يف الركعة الرابعة، إال أنه بعد السجود بلس متوركا، 
ناصبا رجله اليمىن، واضعا رجله اليسرى حتتها، ومقعدته على األر،، مث يتشهد التشهد 

  ء، ويصلي على النيباألخري بعد الثالثة يف املغرب وبعد الرابعة يف الظهر والعصر والعشا
 . ويدعو إن شاء، مث يسلم عن ميينه ومشاله كما تقدم

 . وبذا يكون قد أمت الصالة
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 صالة الجماعة 

رواه ابن عمر عن  )41F١( } صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة {

لقد مهمت أن  {: أنه قال  كما يف صحيح البخاري، ويف احلديث عن النيب   يبالن

آمر بالصالة فتقام مث أخالف إىل قوم يف منازهلم ال يشهدون الصالة يف مجاعة فأحرقها 

فلوال أن ختلفهم عن الصالة معصية كبرية ملا هددهم . عليه متفق )42F٢( } عليهم

  {: حبرق منازهلم، وقول اهللا تعاىل  النيب              

   { )43Fنص على وجوب أداء الصالة مجاعة مع املسلمني )٣ . 

                                           
، النسائي اإلمامة ) ٢١٥(، الرتمذي الصالة ) ٦٥٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦١٩(البخاري األذان  )١(

 ) . ٢٩٠(، مالك النداء للصالة ) ٢/٦٥(، أمحد ) ٧٨٩(، ابن ماجه املساجد واجلماعات ) ٨٣٧(
، النسائي ) ٢١٧(، الرتمذي الصالة ) ٦٥١(ملساجد ومواضع الصالة ، مسلم ا) ٢٢٨٨(البخاري اخلصومات  )٢(

، مالك ) ٢/٥٣٧(، أمحد ) ٧٩١(، ابن ماجه املساجد واجلماعات ) ٥٤٨(، أبو داود الصالة ) ٨٤٨(اإلمامة 
 ) . ١٢١٢(، الدارمي الصالة ) ٢٩٢(النداء للصالة 

 .  ٤٣: سورة البقرة آية  )٣(
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 صالة الجمعة 
دين اإلسالم اب االجتماع ويدعو إليه ويكره التفرق وينفر منه، ومل يدع جماال من 

 . جماالت التعارف والتآلف واالجتماع بني املسلمني إال دعا إليه وأمر به
 ومتجيده، وبتمعون يف بيوت ويوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني، فيه يسعون إىل ذكر اهللا

اهللا متجردين من الدنيا ومشاغلها، ليصلوا هللا فريضة من فرائضه الواجبة، ويستمعوا إىل 
توجيهات اخلطباء وإرشاد العلماء يف خطبة اجلمعة اليت هي درس أسبوعي يؤكد با اخلطيب 

 ورسوله ولزوم توحيد اهللا لدى السامعني واه با قلوبم ويبعث يف نفوسهم حمبة اهللا

  {: طاعتهما، قال تعاىل                          

                             

                        { )44F١( 

 ] ١٠، ٩:اجلمعة،اآلية[
وغل  على   بالغ حر مقيم، وقد واظب عليها النيب وهي واجبة على كل رجل مسلم

لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوبم مث ليكونن  {: من تركها فقال

 . لمرواه مس )45F٢( } من الغافلني

 . )46F٣( } من ترك ثالث مجع تاونا طبع اهللا على قلبه {  وقال

 . وهي ركعتان يصليهما املسلم مقتديا بإمامه مع مجاعة املسلمني
وصالة اجلمعة ال تصح إال يف مجاعة حيث بتمع املسلمون وخيطب فيهم إمامهم 

                                           
 .  ١٠،  ٩:  تانياآلسورة اجلمعة  )١(
، أمحد ) ١١٢٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٣٧٠(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٥(مسلم اجلمعة  )٢(

 ) . ١٥٧٠(، الدارمي الصالة ) ١/٢٣٩(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ١٠٥٢(، أبو داود الصالة ) ١٣٦٩(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٠(الرتمذي اجلمعة  )٣(

 ) . ١٥٧١(، الدارمي الصالة ) ٣/٤٢٥(، أمحد ) ١١٢٥(فيها 
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 -أو اسكت -صه: ينصحهم ويرشدهم، وارم الكالم أثناء اخلطبة حىت لو قلت لصاحبكف
 . فقد لغوت
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 صالة المسافر 

  {: قال اهللا تعاىل            { )47F١( 

 ] ١٨٥:البقرة،اآلية[
هكذا اإلسالم دين يسر فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وال املها من األوامر ما ال 

 : تستطيعه، وملا كان السفر فيه احتمال املشقة فقد رخص اهللا فيه بأمرين
  :قصر الصالة: األول

ر فصل الظهر والعصر وذلك بقصر الصالة الرباعية إىل ركعتني، فإذا كنت يف سف
 . والعشاء ركعتني بدل األربع، أما املغرب والصبح فتبقيان على حاهلما ال قصر فيهما

وقصر الصالة رخصة وتيسري من اهللا لعباده، واهللا اب أن تؤتى رخصه كما اب أن 
 . تؤتى عزائمه

، أو على وال فرق يف السفر بني السفر بالسيارة، أو الطائرة، أو الباخرة، أو القطار
الدواب، أو السري على األقدام، فكله يطلق عليه اسم السفر وكله تقصر فيه الصالة ما مل 

 . يكن سفر معصية
  :الجمع بين صالتين: الثاني

فيجوز للمسافر أن بمع بني صالتني يف وقت واحد، فيجمع بني الظهر والعصر، وكذا 
دا، تؤدى فيه الصالتان كل صالة بني املغرب والعشاء، فيكون وقت الصالتني وقتا واح

منفصلة عن األخرى، فيصلي الظهر مث يصلي العصر بعدها مباشرة، أو يصلي املغرب مث 
 . يصلي بعدها العشاء

وال يكون اجلمع إال بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء فقط، فال بوز اجلمع مثال 
 . بني الصبح والظهر، وال بني العصر واملغرب

                                           
 .  ١٨٥: سورة البقرة آية  )١(
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 ر المسنونة األذكا

اللهم أنت السالم ومنك  {: يسن للمصلي أن يستغفر اهللا ثالثا بعد الصالة ويقول

احلمد السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله 
وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد 

سبحان اهللا واحلمد : ويسبح اهللا وامده ويكربه ثالثا وثالثني مرة فيقول )48F١( } منك اجلد

 هللا واهللا أكرب 
وهو على كل  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد،: ويقول متام املائة

 شيء قدير 
 . ويقرأ آية الكرسي، وقل هو اهللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس

ويستحب تكرار هذه السور الثالث ثالث مرات بعد صالة الفجر وصالة املغرب، كما 

ال إله إال اهللا  {: يستحب أن يزيد بعد الذكر املتقدم بعد صالة املغرب وصالة الفجر قوله

عشر  )49F٢( } وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، اه ومييت، وهو على كل شيء قدير

 . مرات
 . وكل هذه األذكار سنة وليست فريضة

                                           
، أبو داود الصالة ) ١٣٣٨(، النسائي السهو ) ٢٩٨(، الرتمذي الصالة ) ٥٩٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة  )١(

 ) . ١٣٤٧(، الدارمي الصالة ) ٦/٦٢(، أمحد ) ٩٢٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٥١٢(
، أبو داود الصالة ) ١٣٤١(، النسائي السهو ) ٥٩٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٨٠٨(البخاري األذان  )٢(

 ) . ١٣٤٩(، الدارمي الصالة ) ٤/٢٤٥(، أمحد ) ١٥٠٥(
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 السنن الرواتب 
 : على اثنيت عشرة ركعة يف حال احلضر وهييستحب لكل مسلم ومسلمة أن ااف  

أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، وثنتان بعد املغرب، وثنتان بعد صالة العشاء، وثنتان قبل 
 . صالة الفجر

مسعت رسول  {: عن أم املؤمنني أم حبيبة رملة بنت أىب سفيان رضي اهللا عنها قالت

ما من عبد مسلم يصلي هللا يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري الفريضة : يقول  اهللا

 . رواه مسلم )50F١( } إال بىن اهللا له بيتا يف اجلنة، أو إال بين له بيت يف اجلنة

شاء، وااف  على سنة يرتك سنة الظهر واملغرب والع  أما يف السفر فقد كان النيب

   {: الفجر والوتر، ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة، كما قال سبحانه    

         { )51Fلرسولوقال ا] ٢١:اآلية األحزاب،[ )٢  }  صلوا كما

 واهللا ويل التوفيق، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم،،، )52F٣( } رأيتموين أصلي

                                           
، ) ١٨٠١(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٤١٥(، الرتمذي الصالة ) ٧٢٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١(

 ) . ٦/٣٢٧(، أمحد ) ١١٤١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٢٥٠(أبو داود الصالة 
 .  ٢١: سورة األحزاب آية  )٢(
 ) . ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٨٤٢(، أبو داود الصالة ) ٦٠٥(البخاري األذان  )٣(
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 ٣ ...................... م من السماء واألر، أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرجقل من يرزقك

 ٤ ..................... لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني
 ٢١ ...................... لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

 ٧ ...................................................................... ما سلككم يف سقر
 ٤ ............................. بينهم تراهمحممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء 

 ٤ ........................... من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا
 ٤ ......................................................... وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون

 ١٦، ٥ .......................................... وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني
 ٣ ................... وجحدوا با واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين

 ٢ ........................... مة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهمولقد بعثنا يف كل أ
 ٣ ......................... وهللا األمساء احلسىن فادعوه با وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون

 ٤ ............................... وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة
 ٢ ....................................................... وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون
 ٩ ............................. ة فاغسلوا وجوهكم وأيديكمياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصال

 ١٧ .......................... ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر



 تعليم الصالة 

 ٢٣ 

 ٧ ................................ ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين
 ٥ ........................ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم



 تعليم الصالة 

 ٢٤ 

 فهرس األحاديث
 ٦ ................... بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات، هل يبقى من أرأيتم لو أن �را

 ٦ ............................................................ إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه
 ٧ .................... أنه كان آخر وصيته ألمته وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا أن اتقوا
 ١٤ ................. التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته،

 ٦ ........................................................................ الصالة على وقتها
 ٦ ........................................ ذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفرالعهد ال

 ٢٠ ........................ اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، ال إله
 ١٤ ................ اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات
 ١٢ .................. اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين

 ١٤ ............ اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
 ١٠ .................... بعثين رسول اهللا يف حاجة فأجنبت فلم أجد املاء فتمرغت يف الصعيد كما
 ٢ ......................... بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،

 ٦ .................................................. بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة
 ١٣ ........................................ اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين واهدين واجربينرب 

 ١٣ ................... ربنا ولك احلمد، محدا كثريا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء األر،،
 ١٢ ............................ سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك

 ٢١ ................ مسعت رسول اهللا يقول ما من عبد مسلم يصلي هللا يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة
 ١٦ .................................. اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة صالة

 ٢١ ............................................................... صلوا كما رأيتموين أصلي
 ٢٠ ...................... ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، اه ومييت، وهو

 ١٦ .................. لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث أخالف إىل قوم يف منازهلم ال يشهدون
 ١٧ .......... اهللا على قلوبم مث ليكونن من الغافلني لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن
 ١٧ ............................................... من ترك ثالث مجع تاونا طبع اهللا على قلبه

 ٨ ............................................................... من صلى الربدين دخل اجلنة
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 الفهرس
 ٢ ................................................................................... متهيد

 ٢ ................................................................. اإلسالم اخلمسة أركان
 ٢ ............................... الركن األول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 ٤ ........................................... الركن الثاين والثالث إقام الصالة وإيتاء الزكاة
 ٥ ....................................................... الركن الرابع صوم شهر رمضان

 ٥ ....................................... الركن اخلامس حج البيت ملن استطاع إليه سبيال
 ٦ ............................................................................. أمهية الصالة

 ٩ ................................................................................. الطهارة
 ٩ ........................................................... طهارة اجلسم الغسل والوضوء

 ٩ ................................................................................ تيممال
 ١١ ...................................................................... الصلوات املفروضة

 ١٢ ............................................................................ صفة الصالة
 ١٦ .......................................................................... صالة اجلماعة
 ١٧ ........................................................................... صالة اجلمعة
 ١٩ ........................................................................... صالة املسافر

 ٢٠ ......................................................................... األذكار املسنونة
 ٢١ .......................................................................... السنن الرواتب
 ٢٢ .......................................................................... فهرس اآليات

 ٢٤ ....................................................................... فهرس األحاديث
 ٢٥ ................................................................................ الفهرس
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