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 وصلى هللا على نبينا دمحم وآله وصحبه وسلم.
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان دمحم خامت النبيني وإمام املرسلني.

أول ماااا عاااا علاااى املحلااانه مثصاااحي  إ اناااه   معرعااا  ماااا  صااال   اااه عااارض عيناااه    حاااام 
عليه أن حياعظ على  دود هللا و قن عناد أمارو وهياه و  ا ب  الصالة والطهارة والصيام. وعا

إىل هللا سبحانه قبل أن  سخط عليه. وشروط ال     الندم على ما عات، والني  أن ال  عا د إىل 
ذنا عيماا  قاى علياه مار عمارو، وأن  اصي املعصاي  ا سااع ها إن  اان م لبساا لاا، وال حيال لاه 

 هااااد ف هللا عمنااااه ماااار عالمااااات ال ااااقا  وا اااا الن و ماااا  أن  اااااخر ال   اااا ، وال  قاااا له  اااا  
 البصرية.

وعاااال علياااه  ناااظ لساااانه مااار النح اااا  واملنحااار والحاااالم القباااي  وإ اااان الطاااال ، وان هاااار 
 املسلم وإهان ه، وسبه وخت  نه ا غري  ق شرعي.

اذ ااه وعاال عليااه  نااظ  صاارو عاار النااار إىل احلاارام، وال حياال لااه أن  نااار إىل مساالم  نااارة مث
إال أن  ح ن عاسقاً عيجا هجرانه وعا عليه  نظ مجيع ج ار اه ماا اسا طاو. وأن حياا هلل 

 و بغض له و رضى له و غضا له، وأيمر ابملعروف و نهى عر املنحر.
وحيااارم علياااه الحااا ب والغيبااا  والنميمااا  والحااال والعجاااا والااار   والسااامع  واحلساااد والااابغض 

يااا  وال لااا ذ  حالمهاااا وأ ااال أمااا ال النااااس  غاااري  ياااا ننااا  والساااخر   والااانان والناااار إىل ا جنب
 وا  ل ال ناع  أو الد ر وأتخري الصالة عر أوقاهتا.

وال حيااال لاااه صاااحب  عاساااق. وال رالسااا ه لغاااري ضااارورة، وال  طلاااا رضاااا املخلااا قني  ساااخط 
َ انل ا ملْاِمِننَي{ . وقال علياه ا الق. قال هللا سبحانه ومثعاىله }َواَّللهل َوَرسل للهل َأَ قُّ َأْن  الْرضل ول ِإْن  

 والسالمه "ال  اع  ملخل   ا معصي  ا الق". 
وال حياال لااه أن  نعاال ععااالً  اا   علاام  حاام هللا عيااه و ساا ل العلمااا  و ق اادي ابمل بعااني لساان  

الاا  ر  اادل ن علاااى  اعاا  هللا، وحيااا رون ماار امثباااو ال ااايطان. وال  رضااى لننساااه مااا رضااايه  ملسو هيلع هللا ىلص
نلسا ن الا  ر ضااعم أعماارهم ا غاري  اعاا  هللا مثعااىل، عياا  سارهتم و   طا ل  حاا هم  اا م امل

 القيام .
 نس ل هللا أن   عقنا المثباو سن  نبينا وشنيعنا وسيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

  



 مختصر األخضري في العبادات/ // المتوسطالمستوى مقررات 

 4 

 الطهارة
 الطهارة فصل في

 و هارة خبث. -2  هارة  دث. - 1 الطهارة قسمانه
إال ابملااا  الطاااهر املطاار، وهاا  الاا ي ه   غااري ل نااه أو  عمااه أو را ح ااه  ااا  وال  صاا  ايميااع

 نارقااه غالباااً  الن اام والساامر والدساام  لااه والاا ذح والصااا  ن وال سااب و اا و، وال  س الااصاب 
 واحلماة والسبخ  ... و  و.

 فصل
  إذا مثعينااام النجاسااا  غسااال  لهاااا. عااامن ال بسااام غسااال البااا ب  لاااه. ومااار شااا  ا إصاااا 

النجاس  نض ، وإن أصا ه شي  ش  ا جناس ه عال نض  عليه، ومر مث  ر النجاسا  وها  ا 
الصااالة قطااع إال أن خاااف خااروج ال قاام. وماار صاالى لااا انسااياً ومثاا  ر  عااد السااالم أعاااد ا 

 ال قم.
 فصل في فرائض الوضوء

لااارأس، النيااا ، وغسااال ال جاااه، وغسااال الياااد ر إىل املااارعقني، ومسااا  ا عااارا ض ال ضااا   سااابعه
 وغسل الرجلني إىل الحعبني، والدل ، والن ر. 

وسننهه غسل اليد ر إىل الح عني عند ال روو، واملضمضا ، واالس ن اا ، واالسا نبار، ورد 
 مس  الرأس ومس  ا ذنني وجتد د املا  هلما، والصمثيا  ني النر ض.

عله و ادو وأعااد ومر نسى عرضاً مر أعضا ه عمن مث  رو ابلقرب ععله وما  عدو، وإن  ال ع
 ما صلى قبله. وإن مثري سن  ععلها وال  عيد الصالة.

ومااار مثااا  ر املضمضاااا   ومااار نساااى ملعااا  غساااالها و ااادها  نيااا  وإن صاااالى قبااال ذلااا  أعاااااد.
 واالس ن ا   عد أن شرو ا ال جه عال  رجع إليهما      م وض  و.

ياااد ر، والبدا ااا   قااادم ال سااامي  والسااا اي والنا اااد علاااى الضااار   ا وىل ا ال جاااه وال هوعضاااا له
وعا ختليال أصاا ع  الرأس، ومثرمثيا السنر وقله املا  على العض ، ومثقدًن اليمىن على اليسرى.

اليااد ر، و ساا حا ا أصااا ع الاارجلني، وعااا ختلياال اللحياا  ا نيناا  ا ال ضاا   دون الحبيناا ، 
 ختليلها ا الغسل ول   انم  بين . وعا
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 فصل في نواقض الوضوء
وا سااابابه النااا م  عا  اااداثه البااا ل والغاااا ط والااار   واملااا ى والااا دى. ابهأ ااادث وأساااب

البقيال واغغماا  والساحر وايناا ن والقبلا ، وملا  املارأة إن قصااد اللا ة أو وجادها، وما  الاا  ر 
ومااار شااا  ا  ااادث وجاااا علياااه ال ضااا   إال أن  حااا ن   باااا ر الحااان أو  باااا ر ا صاااا ع.

واملا ى  ل الا  ر  لاه مار املا ى، وال  غسال ا نبياني.وعا عليه غس م س ساً عال شي  عليه.
 ه  املا  ا ارج عند ال ه ة الصغرى   نحر أو نار أو غريو.

 فصل
ال حيال لغاري امل  ضاال صاالة وال  ا اف وال ماا  نساخ  القارآن العاايم وال جلادها، ال  ياادو 

علااى غااري ال ضاا   إال وال  عاا د و اا و إال اياان  منهااا املاا علم عيااه، وال ماا  لاا ح القاارآن العااايم 
مل علم عيه أو معلم  صححه والصيب ا م  القرآن  الحبري، واغ  علاى مناولاه لاه، ومار صالى 

  غري وض   عامداً عه   اعر والعياذ ابهلل.
 فصل

 اينا   واحليض والنناس. عا الغسل مر ثالث  أشيا ه
 عاينا   قسمانه

 أو  قا  جبماو أو غريو.أ دمها خروج املف  ل ة مع ادة ا ن م  -1
 والباينه مغيا احل ن  ا النرج. -2

وماار رأى ا منامااه   نااه عااامع وه خاارج منااه مااف عااال شااي  عليااه، وماار وجااد ا ث  ااه منياااً 
   ساً ال  دري م  أصا ه اغ سل وأعاد ما صلى مر آخر ن مه انمها عيه.

 فصل
 والعم م.الني  عند ال روو والن ر والدل   هعرا ض الغسل

وسااننهه غساال اليااد ر إىل الحاا عني  ال ضاا  ، واملضمضاا  واالس ن ااا  واالساا نبار، وغساال 
صاااااماخ ا ذن وهاااااي البقبااااا  الداخلااااا  ا الااااارأس. وأماااااا صاااااحن  ا ذن عيجاااااا غسااااال  اهرهاااااا 

 واب نها.
وعضا لهه البدا    غسل النجاس    ال  ر عين ي عندو   أعضاا  ال ضا   مارة مارة،   أعلاى 

 مثبليث غسل الرأس، ومثقدًن شق جسدو ا  ر، ومثقليل املا  على ا عضا .جسدو، و 
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ولاا   عااد شااهر، وأعاااد مااا  وماار نسااى ملعاا  أو عضاا ا ماار غسااله ابدر إىل غساال  ااني مثاا  رو
صااالى قبلاااه. وإن أخااارو  عاااد ذ ااارو  طااال غساااله. عااامن  اااان ا أعضاااا  ال ضااا   وصاااادعه غسااال 

 ال ض   أجنأو.
 فصل

 ، وال قرا ة القرآن إال اآل   و  ها لل ع ذ و  و.ال حيل للجنا دخ ل املسجد
وال ع ز ملر ال  قدر على املا  البارد أن أييت زوج ه     عد اآلل  إال أن حيا لم، عاال شاي  

 عليه.
 فصل في التيمم

و  يمم املساعر ا غري معصي ، واملر ض لنر ض  أو انعل . و  يمم احلاضر الصحي  للنارا ض 
ق هااا. وال   اايمم احلاضاار الصااحي  لناعلاا  وال مجعاا  وال جنااازة إال إذا مثعيناام إذا خاااف خااروج و 

 عليه اينازة.
وعارا ض ال اايممه النياا  والصااعيد الطاااهر، ومسا  ال جااه ومساا  اليااد ر إىل الحاا عني، وضاار   

 ا رض ا وىل والن ر، ودخ ل ال قم وامثصاله ابلصالة.
  ضخاض و   ذل .والصعيده ه  الصاب والط ب واحلجر، والبلج وا

املطباا خ واحلصااري وا  ااا واحل اايو و اا و، ورخاا  للماار ض ا  ااا ط  وال عاا ز ابياا 
 احلجر والط ب إن ه عد مناواًل غريو.

 وسننهه جتد د الصعيد ليد ه ومس  ما  ني الح عني واملرعقني، والصمثيا.
ى اب ناه ومقدما  علاى وعضا له ال سمي  ومثقدًن اليمىن على اليسرى ومثقدًن  ااهر الا راو علا

 ماخرو.
ون اقضاااهه  ال ضااا   وال مثصااالى عر ضااا ان   ااايمم وا اااد ومااار مثااايمم لنر ضااا  جااااز لاااه الن اعااال 

  عدها وم  املصحن. والط اف وال الوة إن ن ى ذل  وامثصلم ابلصالة وه خرج ال قم.
مثر وماار صاالى الع ااا    اايمم قااام لل اانع والاا   وجاااز   اايمم الناعلاا   اال مااا ذ اار إال النر ضاا .

 ومر مثيمم مر جنا   عال د مر ني ها.  عدها مر غري أتخري.
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 فصل في الحيض
وللمع اااادة  وأ بااار احلااايض للمب ااادأة وسااا  ع ااار   مااااً. والنساااا ه مب ااادأة ومع اااادة و امااال.

وللحامال  عاد ثالثا   عادهتا. عمن متادى لا الدم زادت ثالث  أ م ما ه جتاوز وس  ع ار   مااً.
و  ها، و عد س   أشهر ع رون و  ها، عمن انقطع الادم لنقام أ ماه  وس  ع ر   ماً  أشهر

    مثحمل عادهتا.
وال حيل للحا ض صالة وال ص م وال   اف وال م  مصحن وال دخا ل مساجد. وعليهاا 
قضااا  الصاا م دون الصااالة. وقرا هتااا جااا نة. وال حياال لنوجهااا عرجهااا وال مااا  ااني ساارهتا ور ب يهااا 

    مثغ سل.
 النفاسفصل في 

 -والنناس  احليض ا منعه. وأ برو س  ن   ماً. عمذا انقطع الدم قبلهاا ولا  ا  ا م الا الدة 
اغ سلم وصلم عمذا عاودها الدم عمن  ان  ينهما وس  ع ر   ماً ع  بر  ان البااين  يضاا، 

 وإال ضم إىل ا ول و ان مر متام النناس.
 الصالة

 فصل في األوقات
واملخ اار للعصاره مار القاما  إىل  ره مار زوال ال ام  إىل آخار القاما .ال قام املخ اار للاها

واملخ ااار  واملخ ااار ملغااربه قااد مااا مثصاالى عيااه  عااد شاارو ها. ا صاانرار وضاارور هما إىل الغااروب.
واملخ ااااار  النجاااار. للع اااا ه ماااار مغيااااا ال اااانق إىل ثلااااث اللياااال ا ول. وضاااارور هما إىل  لاااا و

والقضااا  ا ايميااع مااا  ا علااى وضاارور   إىل  لاا و ال اام .للصااب ه ماار النجاار إىل اغساانار 
 ورا  ذل .

 ومر أخر الصالة    خرج وق ها ععليه ذنا عايم إال أن  ح ن انسياً أو ان ماً.
وال مثصااالى انعلااا   عااااد صاااالة الصااااب  إىل ارمثنااااو ال اااام ، و عاااد صااااالة العصااار إىل صااااالة 

د جلاا س إمااام ايمعاا  علااى املناال. و عااد املغاارب، و عااد  لاا و النجاار إال الاا رد لنااا م عنااه وعناا
 وايمع     خرج مر املسجد.
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 فصل في شروط الصالة
وشااارط الصاااالة  هاااارة احلاااد ث و هاااارة ا باااث مااار البااادن والبااا ب واملحاااان وساااص العااا رة 

واملارأة   وع رة الرجال ماا  اني السارة والر با . واس قبال القبل ، ومثري الحالم ومثري ا ععال الحبرية.
ومثحارو الصاالة ا الساراو ل. ال إذا  اان ع قهاا شاي ، ومار  ع رة ما عدا ال جاه والحناني. لها 

مثاانج  ث  ااه وه عااد ثاا ابً غااريو وه عااد مااا   غسااله  ااه أو ه  حاار عناادو مااا  لااب   اا   غسااله 
 خروج ال قم صلى  نجاس ه.

د ماا  ساص الطهارة. ومر ععل ذل  عقد عصى ر اه. ومار ه عا وال ع ز أتخري الصالة لعدم
  ه ع رمثه صلى عر انً.

وماار أخطاا  القبلاا  أعاااد ا ال قاام، و اال إعااادة ا ال قاام عهااي عضاايل ، و اال مااا مثعاااد منااه 
 الصالة ا ال قم عال مثعاد منه النا    والناعل .

 فصل في فرائض الصالة
والرعااع منااه، نياا  الصااالة املعيناا ، ومثحباارية اغجاارام والقيااام هلااا، والنا اا  والقيااام هلااا، والر اا و 

والساااج د علاااى ايبهااا  والرعاااع مناااه، واالع ااادال، والطم نينااا ، والصمثياااا  اااني عرا ضاااها، والساااالم 
 وجل سه ال ي  قارنه.

 وشروط الني ه مقارن ها ل حبرية اغ رام.
وسااننهاه اغقاماا  والساا رة الااف  عااد النا اا  والقيااام هلااا، والساار عيمااا  ساار عيااه، وايهاار عيمااا 

 هللا ملر محدو.عهر عيه، ومسع 
و ل مثحبرية سن  إال ا وىل وال  هدان وايل س هلما، ومثقدًن النا ا  علاى السا رة وال ساليم  
البانيااا  والبالبااا  للمااا م م. وايهااار ابل ساااليم  ال اجبااا ، والصاااالة علاااى رسااا ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والساااج د 

 على ا نن والحنني والر ب ني وأ راف القدمني
 ري امل م م وأقلها غلظ رم  و  ل ذراو  اهر اث م غري م  ش.والسصة لغ

وعضاااا لهاه رعاااع الياااد ر عناااد اغ ااارام  ااا  مثقاااا ال ا ذناااني وقااا ل املااا م م والنااا ه ر ناااا ولااا  
احلمااد، وال اا مني  عااد النا اا  للناا  واملاا م م، وال  ق هلااا اغمااام إال ا قاارا ة الساار، وال ساابي  ا 

مثط  ااال القاااارا ة ا الصاااب  والاهااار مثليهااااا ومثقصاااريها ا العصاااار الر ااا و والااادعا  ا السااااج د، و 
 واملغرب، ومث سطها ا الع ا .
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ومثح ن الس رة ا وىل قبل الباني  وأ  ل منها. واهليئ  املعل م  ا الر ا و والساج د وايلا س، 
 والقن ت سراً قبل الر  و والدعا   عد ال  هد الباين.

 ال يامر ابلسالم و ر   السبا   ا ال  هد.و ح ن ال  هد الباين أ  ل مر ا ول و 
و حااارو االل ناااات ا الصاااالة، ومثغمااايض العيناااني، والبسااامل  وال عااا ذ ا النر ضااا  وعااا زان ا 
النقل، وال قا ف علاى رجال وا ادة إال أن  طا ل قياماه، واقاصان رجلياه وجعال درهام أو غاريو ا 

ال نحاار ا أماا ر الاادنيا. و اال مااا  هاارو، و  عمااه، و اا ل   اال مااا    شااه ا جيبااه أو  مااه وعلااى
   غله عر ا   و ا الصالة.

 فصل
عامذا أمثيام إىل الصاالة  للصالة نا ر عاايم مث ار   اه قلا ب املصالني وال  نالاه إال ا اشاع ن.

عنرغ قلب  مر الدنيا وما عيها، واش عل  راقبا  ما االي الا ي مثصالى ل جهاه واع قاد أن الصاالة 
يااام والر اا و والسااج د وإجااالل ومثعااايم لااه ابل حبااري وال ساابي  خ اا و ومث اضااع هلل ساابحانه ابلق

 وال  ر.
عحاعظ على صالمث  عمها أعام العبادات، وال مثصي ال ايطان  لعاا  قلبا  و  اغل  عار 

 صالمث      طم  قلب  وحيرم  مر ل ة أن ار الصالة.
. عاسا عر ععلي   دوام ا   و عيهاا عمهاا مثنهاى عار النح اا  واملنحار  سابا ا  ا و عيهاا

 ابهلل إنه خري مس عان.
 فصل

للصااالة املنروضاا  ساابع  أ اا ال مرمثباا  مثااادي عليهااا أر عاا  منهااا علااى ال جاا ب، وثالثاا  علااى 
االساا حباب. عااالف علااى ال جاا به أوهلااا القيااام  غااري اساا ناد   القيااام ابساا ناد،   ايلاا س  غااري 

 ى ال جا ب إذا قادر علاى  الا  منهاااس ناد،   ايل س ابس ناد. عالصمثيا  اني ها و ا ر عا  علا
وصالى االا  دوهاا  طلاا صااالمثه. والبالثا  الاف علاى االساا حباب هايه أن  صالي العااجن عاار 
ه و البالث  امل   رة على جنبه ا  ر،   على ا  سار   علاى  هارو. عامن خاالن ا البالثا  ه 

ال ي  سقط  سق  ه، وإن   واالس ناد ال ي مثبطل  ه صالة القادر على مثر ه ه   بطل صالمثه.
  ان ال  سقط  سق  ه عه  محروو.
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وأما الناعل  عيج ز للقادر على القيام أن  صاليها جالسااً، ولاه نصان أجار القاا م. وعا ز أن 
 دخلها جالساً و ق م  عد ذل  أو  ادخلها قا مااً وعلا   عاد ذلا  إال أن  ادخلها  نيا  القياام 

 عيها عيم نع جل سه  عد ذل .
 فصل

عا قضا  ما ا ال م  مر الصل ات وال حيل ال نر ط عيها. ومر صالى  ال  ا م وسا  أ م 
علااي   ناارط و قضاايها علااى  اا  مااا عامث ااه إن  ااان  ضاار   قضاااها  ضاار  ، وإن  ااان ساانر   

 قضاها سنر   س ا   ان  ني القضا  ا  ضر أو سنر.
جااا مااع الاا  ر، واليسااري أر ااع والصمثيااا  ااا احلاضاارمثني و ااني  سااري الن ا اام مااع احلاضاارة وا

 صل ات ع دىن.
ومر  انم عليه أر ع صل ات ع قل صالها قبل احلاضرة ولا  خارج وق هاا. وعا ز القضاا  ا  

وقاام. وال   نقاال ماار عليااه القضااا  وال  صاالي الضااحى وال قيااام رمضااان وال عاا ز لااه إال   اال
علااايهم القضاااا  أن  صااال ا وعااا ز ملااار  ال اانع والااا مثر والنجااار والعيااادان وا سااا ف واالس سااقا .

 مجاع  إذا اس  ت صالهتم.
 ومر نسى عدد ما عليه مر القضا  صلى عدداً ال  بقى معه ش .

 باب في السهو
عللنقصاان ساجد ن قبال الساالم  عاد متاام ال  اهد ر  ن اد  وسج د الساه  ا الصاالة سان .

ومار  مثساليم  أخارى. وللن دة سجد ن  عد السالم    هد  عادها و سالم  عدمها مث هداً آخر.
 نق  وزاد سجد قبل السالم.

ومار نساى الساج د القبلاي  اا  سالم ساجد إن  اان قر باااً، وإن  اال أو خارج مار املسااجد 
  طل السج د ومثبطل الصالة معه إن  ان على ثالث سنر أو أ بر مر ذل  وإال عال مثبطل.

 ااه السااج د وماار نسااى السااج د البعاادي سااجدو ولاا   عااد عااام. وماار نقاا  عر ضاا  عااال عن 
 ومر نق  النضا ل عال سج د عليه. عنها.

 وال  ح ن السج د القبلي إال لصي سن ني ع  بر.
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وأما السن  ال ا دة عال سج د هلا إال السر وايهر، عمر أسر ا ايهر ساجد قبال الساالم، 
ومار جهاار ا الساار ساجد  عااد السااالم. وماار مثحلام ساااهياً سااجد  عااد الساالم، وماار ساالم ماار 

 ساهياً سجد  عد السالم.ر ع ني 
وماار زاد ا الصااالة ر عاا  أو ر ع ااني سااجد  عااد السااالم وماار زاد ا الصااالة مبلهااا  طلاام، 

 ومر ش  ا  مال صالمثه أمثى  ا ش  عيه.
وال اا  ا النقصااان ل حققااه. عماار شاا  ا ر عاا  أو سااجدة أمثااى لااا وسااجد  عااد السااالم، 

وامل سا س  لياه، وإن  اال  طلام صاالمثه.وإن ش  ا السالم سالم إن  اان قر بااً وال ساج د ع
 اصي ال س سا  ماار قلباه، وال أييت  ااا شا  عيااه ولحار  سااجد  عاد السااالم سا ا  شاا  ا ز دة 

 أو نقصان.
وماار زاد السااا رة ا الااار ع ني  وماار جهااار ا القنااا ت عااال ساااج د علياااه ولحنااه  حااارو عمااادو.

 ا خريمثني عال سج د عليه.
 وهاا  ا الصااالة عصاالى عليااه عااال شااي  عليااه، ساا او  ااان ساااهياً أو وماار مسااع ذ اار دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 عامداً أو قا ماً أو جالساً.

ومر قرأ س رمثني ع  بر ا ر ع  وا دة أو خرج مر س رة إىل س رة، أو ر ع قبل متاام السا رة 
 عليه ا مجيع ذل . عال شي 

النا اا  ساااهياً سااجد  عااد وماار  اارر  وماار أشااار ا صااالمثه  ياادو أو رأسااه عااال شااي  عليااه.
ومر مث  ر الس رة  عاد ا نا اه إىل الر ا و عاال  رجاع  السالم، وإن  ان عامداً عالااهر البطالن.

عاامن  ااان ذلاا  ا الساا رة و اادها  وماار مثاا  ر الساار أو ايهاار قباال الر اا و أعاااد القاارا ة. إليهااا.
م. وإن عااات ابلر اا و أعادهااا وال سااج د عليااه، وإن  ااان ا النا اا  أعادهااا وسااجد  عااد السااال

ساااجد لاااصي ايهااار قبااال الساااالم ولاااصي السااار  عاااد الساااالم سااا او  اااان مااار النا ااا  أو السااا رة 
 و دها.

ومااار ضاااح  ا الصاااالة  طلااام سااا ا   اااان سااااهياً أو عاماااداً، وال  ضاااح  ا صاااالمثه إال 
 غاعل م العا.

يا ومااا عيهااا، واملااامر إذا قااام لصااالة أعاارض  قلبااه عاار  اال مااا ساا ى هللا ساابحانه ومثااري الاادن
 اا  حيضاار  قلبااه جااالل هللا ساابحانه وعام ااه، و رمثعااد قلبااه ومثرهااا ننسااه ماار هيباا  هللا  ، 
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ومار أنصام  و حاا  ا اشاع ا الصاالة مغ نار. وال شي  علياه ا ال بسام. عه و صالة امل قني.
 مل حدث قليالً عال شي  عليه.

رجاع إىل  ناار  ا رض  يد اه ور ب ياهومار قاام مار ر ع اني قبال ايلا س، عامن مثا  ر قبال أن  
ايل س وال سج د عليه، وإن عارقها متادى وه  رجع وسجد قبل السالم وإن رجع  عد املنارق  

ومار نناب ا صاالمثه سااهياً  و عاد القياام سااهياً أو عاماداً صاحم صاالمثه وساجد  عاد الساالم.
صاالمثه عاال   ا غل ابحلماد ومار عطا  ا  سجد  عد السالم، وإن  ان عامداً  طلم صاالمثه.

ومااار مثباااا ب ا  وال  ااارد علاااى مااار م اااه وال   ااامم عا سااااً، عااامن محاااد هللا عاااال شاااي  علياااه.
ومر شا  ا  ادث أو جناسا   الصالة سد عاو، وال  ننث إال ا ث  ه مر غري إخراج  روف.

 ع نحر ا صالمثه قلياًل،   مثيقر الطهارة عال شي  عليه.
عااال شااي  عليااه، وإن مثعمااد عهاا  محااروو، وإن اساا د ر القبلاا   وماار ال ناام ا الصااالة ساااهياً 

قطاع الصاالة. ومار صاالى ار ار أو ذهاا أو سار  ا الصااالة أو ناار  رماا ا عااص وصااالمثه 
 صحيح .

ومر غلط ا القرا ة  حلما  مار غاري القارآن ساجد  عاد الساالم، وإن  انام مار القارآن عاال 
وماار نعاا  ا الصااالة عااال  عيسااجد  عااد الساالم. ساج د عليااه إال   غااري اللنااظ أو  نساد املعااىن

وأنااني املاار ض مغ ناار وال نحاان  للضاارورة  سااج د عليااه، وإن ثقاال ن مااه أعاااد الصااالة وال ضاا  .
وماااار انداو أ ااااد عقااااال لااااهه ساااابحانه هللا  اااارو  منحاااار وال مثبطاااال الصااااالة  ااااه. مغ ناااار، ولمعهااااام
 وصحم صالمثه.

لا  اآل ا  وقارأ ماا  عادها، عامن مثعا رت علياه ومر وقن ا القارا ة وه  نا   علياه أ اد مثاري مث
 ر ع. وال  نار مصحناً  ني  د اه إال أن  حا ن ا النا ا  عال اد مار  ماهلاا  صاحن أو غاريو.

ومار عا   علاى غاري إماماه  عمن مثري منها آ   سجد قبل السالم، وإن  ان أ بر  طلم صاالمثه.
ومر جاال عحارو قلايالً   نسد املعىن. طلا صالمثه، وال  ن   على إمامه إال أن  ن ار الن   أو 

وماار دعااع املاشااي  ااني  د ااه أو سااجد علااى شااق  ا أماا ر الاادنيا نقاا  ث ا ااه وه مثبطاال صااالمثه.
وال شااي  ا غلباا  القاااى   جبه ااه أو سااجد علااى  ياا  أو  ي اااني ماار عمام ااه عااال شاااي  عليااه.

 ض .وسه  امل م م حيمله اغمام إال أن  ح ن مر نق  النر  والقل  ا الصالة.
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وإذا ساااها املااا م م أو نعااا  أو زو ااام عااار الر ااا و وهااا  ا غاااري ا وىل، عااامن  ماااع ا إدراي 
اغمااام قباال رععااه ماار السااجدة البانياا  ر ااع وحلقااه، وإن ه  طمااع مثااري الر اا و ومثبااع إمامااه وقضااى 

وإن ساها عار الساج د أو زو اام أو نعا   ا  قاام اغمااام  ر عا  ا م ضاعها  عاد ساالم إمامااه.
ى سجد أن  ماع ا إدراي اغماام قبال الر ا و وإال مثر اه ومثباع اغماام وقضاى ر عا   ع  أخر  إىل

 أخرى أ ضاً، و يث قضى الر ع  عال سج د عليه إال أن  ح ن شا اً ا الر  و أو السج د.
ومر جا مثه  ب  أو عقارب عق لهاا عاال شاي  علياه إال أن  طا ل ععلاه أو  سا د ر القبلا  عمناه 

  قطع.
الاا مثر أو ا اثنياا  ال اانع جعلهااا اثنياا  ال اانع وسااجد  عااد السااالم   وماار شاا  هاال هاا  ا 

 أومثر. ومر مثحلم  ني ال نع وال مثر ساهياً عال شي  عليه، وإن  ان عامداً  رو وال شي  عليه.
واملسااب   إن أدري مااع اغمااام أقاال ماار ر عاا  عااال  سااجد معااه ال قبلياااً وال  عااد ً عاامن سااجد 

 املاا  أو أ باار سااجد معااه القبلااا وأخاار البعاادي  اا   اا م   معااه  طلااا صااالمثه وإن أدري ر عاا 
صالمثه عيسجد  عد سالمه، عمن سجد مع اغمام عامداً  طلم صاالمثه وإن  اان سااهياً ساجد 

  عد السالم.
وإن سااها املسااب    عااد سااالم اغمااام عهاا   املصاالى و اادو وإذا مثرمثااا علااى املسااب    عاادي 

 بلى.مر جه  إمامه وقبلي مر جه  ننسه أجنأو الق
 ومر نسى الر  و ومث  رو ا السج د رجع قا ماً، و س حا لاه أن  عياد شايئاً مار القارا ة  

  ر ع و سجد  عد السالم.
ومر نسى سجدة وا دة ومث  رها  عد قيامه رجع جالساً وسجدها إال أن  ح ن قاد جلا  

 قبل القيام عال  عيد ايل س.
 يع ذل   عد السالم.ومر نسى سجدمثني خر ساجداً وه عل  و سجد ا مج

وإن مث  ر السج د  عد رعاع رأساه مار الر عا  الاف مثليهاا متاادى علاى صاالمثه وه  رجاع وألغاى 
ر ع  السه  وزاد ر عا  ا م ضاعها ابنيااً وساجد قبال الساالم. إن  اان مار ا ولياني ومثا  ر  عاد 

قاد البالبا   ن عقد البالب  و عاد الساالم إن ه مثحار مار ا ولياني أو  انام منهماا ومثا  ر قبال ع
 الس رة وايل س ه  ن  . ومر سلم شا اً ا  مال صالمثه  طلم صالمثه.

 والسه  ا صالة القضا   السه  ا صالة ا دا .
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والسه  ا الناعل   السه  ا النر ض  إال ا سام مساا له النا ا  والسا رة والسار وايهار، 
 وز دة ر ع  ونسيان  عض ا ر ان إن  ال.

لنا   ا الناعلا  ومثا  ر  عاد الر ا و متاادى وساجد قبال الساالم ياالف النر ضا  عمر نسى ا
 عمنه  لغي مثل  الر ع  و ن د أخرى و  مادى و ح ن سج دو  ما ذ ران ا  ري السج د.

أو ايهاار أو الساار ا الناعلاا  ومثاا  ر  عااد الر اا و متااادى وال سااج د عليااه  وماار نسااى الساا رة
 يالف النر ض .
اثلب  ا الناعل  عمن مث  ر قبل عقد الر  و رجع وساجد  عاد الساالم، وإن عقاد ومر قام إىل 

البالب  متادى وزاد الرا ع  وسجد قبل السالم يالف النر ض  عمنه  رجع ما  ماا ذ ار وعاد  عاد 
 السالم.

ومار نساى ر ناااً مار الناعلاا   االر  و أو السااج د وه   ا  ر  ا  ساالم و اال عااال إعاادة عليااه 
  ض  عمنه  عيدها أ داً.يالف النر 

ومااار مثنهاااد ا  ومااار قطاااع الناعلااا  عاماااداً أو مثحااار مناااا ر عااا  أو ساااجدة عاماااداً أعادهاااا أ ااادا.
 صالمثه ا شي  عليه إال أن  نطق اروف.

 وإذا سها اغمام  نق  أو ز دة سب   ه امل م م.
ا وىل أو ا وإذا قام إمام  مر ر ع ني عسب   ه، عمن عاار  ا رض عامثبعاه، وإن جلا  ا 

البالب  عقم وال جتل  معه، وإن سجد وا ادة ومثاري البانيا  عساب   اه وال مثقام معاه إال أن ختااف 
عقد ر  عه عامثبعه وال جتل   عد ذل  معه ال ا اثني  وال ا را ع ، عمذا سالم عاند ر عا  أخارى 

  دالً مر الر ع  الف ألغي ها ابنياً ومثسجد قبل السالم.
 وا داً   م  حم. عضل لحم أن مثقدم اعمن  ن م مجاع  ا 

 وإذا زاد اغمام سجدة اثلب  عسب   ه وال مثسجد معه.
وإذا قااام اغمااام إىل خامساا  مثبعااه ماار مثاايقر م جبهااا أو شاا  عيااه وجلاا  ماار مثاايقر ز دهتااا. 

 عمن جل  ا ول وقام الباين  طلم صالمثه.
 مل صالمثه وساجد  عاد   وإذا سلم اغمام قبل  مال الصالة سب   ه مر خلنه، عمن صدقه

 السالم.
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وإن شا  ا خالو سا ل عادلني وجااز هلماا الحاالم ا ذلا ، وإن مثايقر الحماال عمال علاى 
  قينه ومثري العدلني إال أن  حبر الناس خلنه عيصي  قينه و رجع إليهم.

***  
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  الدورة الصيفية الثامنة والعشرون


