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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٨٢

شروط صحة الصالة
٣

المحتويـــات
دخول الوقت. ١

الطهارة من الحدث. ٢

طهارة الثوب والبدن والمكان. ٣

ستر العورة. ٤

استقبال القبلة. ٥

أوًال: دخول الوقت 
للصـالة املفروضة وقـت ال تصح قبله، وال تصـح بعده إِال 
َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰٗبا  َ ــۡت  لَٰوةَ َكنَ مـن عذر. قال : ( إِنَّ ٱلصَّ

ۡوقُوٗتا ١٠٣) [النساء: ١٠٣]. مَّ
ا يف أوقات حمددة. أي: مفروضً

عن أيب موسـى األشعري  عن رسـول اهللا  «أنه أتاه سائل 
يسـأله عـن مواقيـت الصالة؟ فلـم يرد عليه شـيئا. قـال فأقام 
الفجـر حـني انشـق الفجـر. والناس ال يـكاد يعـرف بعضهم 
بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حني زالت الشمس والقائل يقول 
قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعرص 
والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام باملغرب حني وقعت الشمس، 
ثم أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد 
حتى انرصف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، 
ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العرص باألمس، ثم أخر 
العرص حتى انرصف منها والقائل يقول قد امحرت الشمس، ثم 
أخر املغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى 
كان ثلـث الليـل األول، ثم أصبح فدعا السـائل فقال: الوقت 

بني هذين»، ويف رواية: «فصىل املغرب قبل أن يغيب الشفق يف 
اليوم الثاين» (رواه مسلم). 

أوقات الصالة هي: 
وقت الفجر: . ١

مـن طلـوع الفجر الصـادق -وهـو البياض الـذي يكون يف 
األفق من جهة املرشق- إىل طلوع الشمس.

وقت الظهر: . ٢
مـن زوال الشـمس إىل أن يصري ظـل اليشء مثلـه بعد الظل 
الـذي زالت عليه الشـمس، ذلك أن الشـمس إذا طلعت صار 
للشـاخص ظل جهة املغرب، ثم ال يزال هذا الظل ينقص كلام 
ارتفعت الشمس، حتى يتوقف الظل، ثم يبدأ الظل يف الزيادة، 

فإذا بدأ يف هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال.
وقت العصر: . ٣

مـن انتهـاء وقت الظهـر إىل أن يكـون ظل الـيشء مثليه بعد 
الظل الذي زالت عليه الشمس.

وقت المغرب: . ٤
من غروب الشـمس إِىل مغيب الشـفق األمحـر، وهو الضوء 

األمحر الذي يكون يف أفق السامء عند غروب الشمس.
وقت العشاء:. ٥

قْتُ  وَ مـن انتهاء وقت املغرب إىل نصف الليل؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
» (رواه مسلم). طِ سَ يْلِ األَوْ فِ اللَّ اءِ إِىلَ نِصْ عِشَ ةِ الْ الَ صَ

ويف هـذا العـرص يمكن معرفـة أوقات الصالة بسـهولة عن 
طريق التقويم. 
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٨٣ فقه العبادات المصور

صالة العرص

صالة العاشء

صالة الفجر

صالة الظهر

صالة المغرب

شروط صحة الصالة
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٨٤

ال ينبغي 
ـالة يف الثّيـاب الضيقـة التـي حتـدد  - الصّ

ـالة  ـفافة أو الصّ العـورة أو الرقيقـة الشّ
بِل  سْ والعورة مكشوفة أو الصالة وأنت مُ
لإلزار حيث تطول املالبس عن الكعب.

الصـالة يف الثّـوب الذي عليـه صورة أو  -
الصـالة يف أماكـن فيها صـور أرواح، أو 

ادةٍ فيها صور ونقوش.  عىل سجّ
الة يف املسـاجد التي هبـا قبور؛ لقوله  - الصّ

انُـوا  ـمْ كَ بْلَكُ انَ قَ ـنْ كَ إِنَّ مَ ملسو هيلع هللا ىلص :  « أَالَ وَ
ـمْ  يهِ احلِِ صَ وَ ـمْ  بِيَائِهِ نْ أَ بُـورَ  قُ ونَ  ـذُ تَّخِ يَ
 ، دَ اجِ سَ بُورَ مَ قُ وا الْ ذُ تَّخِ ، أَالَ فَالَ تَ دَ ـاجِ سَ مَ

» (رواه مسلم). لِكَ نْ ذَ مْ عَ َاكُ إِينِّ أَهنْ

ثانًيا: الطهارة من الحدث 
الطهارة من الحدث ا+صغر: . ١

ا  مْ إِذَ كُ دِ ةَ أَحَ ـالَ بَلُ اهللا صَ قْ وتكـون بالوضوء، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَ
». (رواه البخاري).  أَ ضَّ تَوَ تَّى يَ ثَ حَ دَ أَحْ

الطهارة من . ٢
الحدث ا+كبر: 

وتكـون باالغتسـال؛ لقوله 
ــا  ُجُنٗب ــۡم  ُكنُت ن   )  :

ْۚ ) [املائدة: ٦]. ُروا هَّ فَٱطَّ
ـنْ تذكـر أنـه حمـدث يف  ومَ
صالتـه، أو أحـدث يف أثنائها 
فقـد بطلـت صالتـه، ولزمـه 
اخلـروج منهـا للتطهر وبدون 

تسـليم؛ ألن الصـالة انقطعت ومل تنته، والتسـليم إِنام هو ختام 
الصالة. 

ثالًثا: طهارة الثوب والبدن 
والمكان 

طهارة الثوب: . ١
ثر: ٤]. لقوله تعاىل: ( َوثَِيابََك َفَطّهِۡر ٤ ) [املدَّ

فوائد 
مـن أدرك ركعـة قبل خـروج الوقـت فقد . ١

ةً  عَ كْ كَ رَ رَ نْ أَدْ أدرك الصالة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
» (متفق عليه). ةَ الَ كَ الصَّ رَ دْ أَدْ قَ ةِ فَ الَ نَ الصَّ مِ

جيـب أداء الصالة عىل الفور إذا فاتت بنوم . ٢
ةً  ـالَ َ صَ ـنْ نَـيسِ أو نسـيان؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
 « لِكَ َا إِالَّ ذَ ةَ هلَ ـارَ فَّ ا الَ كَ هَ رَ كَ ا ذَ ـا إِذَ لِّهَ يُصَ لْ فَ

(متفق عليه). 
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٨٥ فقه العبادات المصور

شروط صحة الصالة

طهارة البدن: . ٢
 ، بَانِ ذَّ عَ ُامَ يُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص : «إِهنَّ قَ ، فَ يْنِ َ ىلَ قَربْ رَّ عَ ولَ اهللاَِّ  مَ سُ ملا ثبت أن رَ
« لِ بَوْ ـنَ الْ (١) مِ هُ ـتَنْزِ انَ الَ يَسْ ا فَـكَ ذَ ا هَ ، أَمَّ ريٍ بـِ بَـانِ يف كَ ذَّ عَ ـا يُ مَ وَ

 (رواه أبو داود). 
طهارة المكان: . ٣

 ، وهُ عُ حلديـث األعـرايب الذي بـال يف املسـجد، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: «دَ
» (متفق عليه).  اءٍ نْ مَ ا(٣) مِ نُوبً لِهِ ذَ وْ ىلَ بَ وا (٢)عَ يقُ رِ هَ وَ

الصالة والنجاسة
مـن صـىل وعليه نجاسـة ال يدري عنهـا، أو نسـيها فصالته 
لَعَ  ، فَخَ يْهِ لَ لَعَ نَعْ ىلَّ فَخَ ـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِ  صَ سُ صحيحة؛ ملا ثبت أَنَّ رَ
؟  مْ الَكُ تُـمْ نِعَ لَعْ َ خَ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلص : «ملِ فَ قَ َ لَـامَّ انْـرصَ ، فَ مْ ـُ اهلَ اسُ نِعَ النـَّ
يلَ  ِ ربْ الَ : إِنَّ جِ نَا. قَ لَعْ تَ فَخَ لَعْ نَاكَ خَ أَيْ ـولَ اهللاِ، رَ سُ ا رَ وا: يَ الُ قَ فَ

(١) ال يستنزه من البول: ال يتجنبه وال يتحرز منه.
(٢) هريقوا: صبوا.

ا: الدلو الكبري املمتلئ ماء. (٣) ذنوبً

طهارة الثوب

طهارة المكان

لِبْ  يَقْ لْ ، فَ دَ ـجِ مُ املَْسْ كُ دُ اءَ أَحَ ا جَ إِذَ بَثًا، فَ ِامَ خَ ينِ أَنَّ هبِ َ ربَ أَخْ ، فَ أَتَاينِ
مَّ  ، ثُ ضِ َرْ األْ ـهُ بـِ سَّ يُمِ لْ بَثًا فَ َا خَ أَ هبِ ـإِنْ رَ ـا، فَ يَنْظُـرْ فِيهَ لْ ، فَ لَـهُ نَعْ

» (رواه أبو داود). امَ لِّ فِيهِ لِيُصَ
 من علم أن عليه نجاسـة أثناء الصالة جيب عليه إزالتها، ثم 
يسـتمر يف صالته، ويبني عىل ما صىل؛ للحديث املتقدم، فإن مل 

يستطع إزالتها بطلت صالته.
ا+رض كلها مسجد

لَتْ  عِ جُ األرض كلها مسجدٌ تصح الصالة فيها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
ةُ  الَ تْهُ الصَّ كَ رَ تِي أَدْ نْ أُمَّ لٍ مِ جُ امَ رَ أَيُّ ا، فَ ورً طَهُ ا وَ دً جِ سْ ضُ مَ َرْ يلِ األْ
» (متفق عليه). ويسـتثنى من ذلك ما ورد النهي عنه، مثل:  لِّ يُصَ لْ فَ
ا  لُّهَ ضُ كُ رْ م؛ لقـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «األَْ الصـالة يف املقربة(٤) واحلامَّ
بل؛ لقول  » (رواه الرتمـذي)، وأعطان اإلِ مَ امَّ ـَ احلْ ةَ وَ َ ربَ دٌ إِالَّ املَْقْ ـجِ سْ مَ
» (رواه الرتمـذي) وأعطان  لِ بـِ ِ طَـانِ اإلْ لُّـوا يفِ أَعْ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تُصَ

اإلبل هي: املكان الذي تبيت فيه اإلبل وتأوي إليه.
(٤) يستثنى من ذلك الصالة عىل اجلنازة

الصالة يف المقربة

الصالة يف احلمام
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٨٦

رابًعا: ستر العورة 
عورة الرجل:

من الرسة إىل الركبة.
عورة المرأة في الصالة:

مجيع بدهنا عدا الوجه والكفني. 

رة
عو
 ال
ود
حد

الرسة

الركبة

الوجه

الكفني

تغطية العاتقين
« ءٌ نْهُ يشَ يْهِ مِ اتِقَ ىلَ عَ يْسَ عَ دِ لَ احِ وَ بِ الْ مْ يف الثَّوْ كُ دُ يلِّ أَحَ جيب أن يلبس املصيل ما يغطي ما بني ذراعه ورقبته؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يُصَ

 (متفق عليه). 
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٨٧ فقه العبادات المصور

خامًسا: استقبال القبلة 
والقبلة هي الكعبة املرشفة.

ــۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ وََحۡيُث  قال اهللا : ( فََوّلِ وَۡجَهَك َش
ۥۗ ) [البقرة: ١٤٤]. ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ َما ُكنُتۡم فََول

وجيب مراعاة بعض األمور: 
الواجـب عىل من يصيل داخل املسـجد احلرام أن يتوجه إِىل . ١

ا عن الكعبة فإنه يتوجه إِىل  ذات الكعبـة، أما من يصيل بعيدً
جهتها؛ ألنه قد ال يسـتطيع أن يتوجه إِىل ذاهتا؛ ولذلك قال 

» (رواه الرتمذي). ةٌ بِ قِبْلَ رِ املَْغْ قِ وَ ِ َ املَْرشْ ا بَنيْ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
صـالة النافلـة للراكـب: يتحـر القبلـة يف أول الصـالة . ٢

مـا اسـتطاع، فإن عجـز عن ذلـك صىل حيـث توجهت به 
تِهِ  لَ احِ ىلَ رَ (١) عَ بِّحُ سَ انَ يُ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كَ سُ الراحلة؛ ملا ثبت أن رَ
ا  يْهَ لَ يلِّ عَ َ أَنَّـهُ الَ يُصَ ريْ ا، غَ يْهَ لَ وتِرُ عَ يُ ، وَ ـهَ جَّ هٍ تَوَ جْ قِبَـلَ أَيِّ وَ

ةَ (رواه أبو داود). تُوبَ املَْكْ

(١) يسبح: يصيل النافلة.

شروط صحة الصالة

النافلة. (١) يسبح: يصيل

ماذا يفعل من ال يعرف القبلة؟ 
مـن ال يعرف القبلة إن كان يف البنيـان أو يوجد ناس قريبني 
يسـأل عنها أو يتعـرف عليها بمحاريب املسـاجد أو بالبوصلة 
والشـمس والقمر وما شـابه ذلـك، فإن عجز بنـى عىل غالب 

َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم ) [التغابن: ١٦].  َّ الظن؛ لقوله تعاىل: ( فَٱتَُّقواْ ٱ

من يصيل داخل احلرم

من يصيل بعيدا عن الكعبة

القبلة
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