
 عشر الثانية المحاضرة   00(الجعفري المذهب عند) اليومية الصالة مقدمات

  ً:هي خمسا ً مقّدمات اليوّمية للصلوات

 . الصالة في الطهارة. المصلي لباس -. الصالة مكان -. القبلة -. الصالة وقت -

 ميييين- اليومييييية الصييييالة غييييير فييييي توّفرهييييا يجيييي  ال المقييييّدمات هيييي   إن تييييوه ي ال إن وينبغييييي 

 .تفصيل على فيها األول الشرط عدا ما توفر يج  بل -والمستحبة الواجبة الصلوات

 :الصالة وقت

 طليييو  مييين الصيييب  صيييالة فوقيييت تخطّيييي   يجيييو  ال محيييدد وقيييت اليومّيييية الصيييلوات مييين لكيييل 

 إليييى الشييمس  وال مييين« والعصيير الظهييير» لظهييرينا صييالة ووقيييت. الشييمس طليييو  إلييى الفجيير

. أدائهميييييا بمقيييييدار العصييييير بصيييييالة وآخييييير  الظهييييير بصيييييالة الوقيييييت أّول ويخيييييت  غروبهيييييا 

 . وغروبها الشمس طلو  بين الوقت منتصف هو وال وال

 اللييييل  منتصيييف إليييى المغييير  أول مييين فهيييو« العشيييا  المغييير » العشيييا ين صيييالة وقيييت أميييا 

 .أدائهما بمقدار العشا  بصالة وآخر  لمغر ا بصالة الوقت أول ويخت 

 والحميييييرة. السيييييما  مييييين المشيييييرقّية الحميييييرة تييييي ول أن بعيييييد إاِلًّ المغييييير  تصيييييلى وال هييييي ا ً  

 تيي ول الشييمس لغييرو  المقابليية الجهيية فييي المشيير  جهيية ميين السييما  فييي حمييرة هييي المشييرقية

 الجمييي  ِاقيييرأ. روالفجييي الشيييمس غيييرو  بيييين الوقيييت منتصيييف هيييو اللييييل ومنتصيييفً. غروبهيييا بعييد

 الصالتين بين

 :القبلة

 بمكييية الشيييريفة الكعبييية فيييي  تقييي  الّييي   المكيييان هيييي والقبلييية الصيييالة  عنيييد القبلييية اسيييتقبال يجييي 

 . المكرمة

 :المصلّي مكان

 . المغصو  المكان في تص  ال الصالة  أن  لك مباحا ؛ الصالة مكان يكون أن يج  -

 . نجس غير طاهرا ً السجود مكان يكون أن يج  -

 واحييد  مسييتو  وعلييى متجيياورين متحييا يين كانييا إِ ا والمييرأة الرجييل ميين كييل صييالة تصيي ًّ الً -

 أو اليييد بيي را  أ ر  عشييرة ميين أكثيير ومكانيي  مكانهييا بييين تفصييل أن ِاالًّ متقّدميية المييرأة كانييت أو

 .مثال ً كالجدار حائل بينهما يكون



 هللا صيييلى النبيييي ومسيييجد لحيييرا ا المسيييجد المسييياجد  وأفضيييل المسييياجد  فيييي الصيييالة تسيييتح  -

 األئمييية مشييياهد فيييي الصيييالة تسيييتح  كميييا. االَقصيييى والمسيييجد الكوفييية ومسيييجد وسيييل  وآلييي  عليييي 

 .  السال  عليه  المعصومين

 .بيتها في حتى سترا ً األَمكنة أكثر لصالتها تختار أن للمرأة األَفضل من -

 : المصلي لباس

 هيييي إّنميييا اللبييياس إباحييية شيييرطية أن عليييى[ مغصيييو  غيييير]و طييياهرا ً يكيييون أن - ً:شيييروط وفيييي 

 بعييي  خصييو  إباحيية يكفييي إ  والمييرأة الرجييل بيييين حاليي  يختلييف وهيي ا فقييط  للعييورة للسيياتر

 الصيييالة فيييي تسيييتر  ميييا دائيييرة لسيييعة النسيييا  فيييي  ليييك يكفيييي ال بينميييا للرجيييال  الداخليييية المالبيييس

 . استثني ما عدا البدن جمي  وهو

 غيييير بطريقييية المييي بو  الحييييوان كجليييد الحيييياة  تحلّهيييا التيييي الميتييية أجييي ا  مييين يكيييون ال أن -

 . شرعية

 العيييورة سيييتر يمكييين بحيييي  كيييان إ ا السيييبا  أجييي ا  مييين مصييينوعا ً المصيييلّي لبييياس يكيييون ال أن -ًً

 . ب 

 فييييي الصييييالة لهيييينًّ فيجيييو  النسييييا  أّمييييا للرجييييال  بالنسيييبة الخييييال  الحرييييير ميييين يكيييون ال أن -

 . الخال  الحرير

 بالنسيييبة المميييو  دون الييي ه   عليييي  صيييد  إ ا المغشيييو  أو الخيييال  الييي ه  مييين يكيييون ال أن -

 يحييير  أّنييي  كميييا بييي   الرجيييل صيييالة تصييي  ال فاّنييي  الييي وا   حلقييية أو ييييد خيييات  كيييان وليييوً. للرجيييال

  الصالة؟ وقت غير في حتى ًًًدائما ً للرجال الّ ه  لبس

 فييي عورتيي  سييتر الرجييل علييى يجيي  أّنيي  وهييي أهّمييية  ات مالحظيية المصييليًّ لبيياس فييي بقيييت -

 . فقط والمخر  والخصيتان القضي  وهي الصالة

 وحييدها كانييت لييو حتييى الشييعر  لييك فييي بمييا الصييالة فييي جسييدها جمييي  سييتر المييرأة علييى ويجيي  ً

 الجيييي   عليييى ضيييرب  مييي  عيييادة الخميييار يسيييتر  ال الييي   بالمقيييدار الوجييي  عيييدا أحيييد يراهيييا وال

 . السا  من   ج أّول إلى والقدمين الّ ند إلى والكفين

 :واالقامة األَ ان

 أشييهدً. مييرات أربيي  أكبيير  هللا:تقييول أن هييو األذان  .مؤكييدا اسييتحبابا مسييتحبة وهييي النييية وتتقييد 

 حييييً . ميييرتين الصيييالة  عليييى حييييً . مييرتين هللا  رسيييول محّميييدا ً أنً  أشيييهدً. ميييرتين هللا  إالًّ إليي  ال أن

 . مرتين هللا  إالًّ إل  ال. مرتين أكبر  هللا. نمرتي العمل  خير على حيً . مرتين الفال   على



 رسيييول محميييدا ً أن أشيييهد. ميييرتين هللا  إالًّ إلييي  ال أن أشيييهد. ميييرتين أكبييير  هللا: تقيييول أن واإلقامييية 

 العميييل  خيييير عليييى حييييً . ميييرتين الفيييال   عليييى حييييً . ميييرتين الصيييالة  عليييى حييييً  ميييرتين هللا 

 . واحدة مرة هللا  إالًّ إل  ال. مرتين  أكبر هللا. مرتين الصالة  قامت قد. مرتين

 مكملييية فهيييي( السيييال  عليييي ) الميييؤمنين أميييير طالييي  أبيييي بييين علييييًّ اإلِميييا  بواليييية الشيييهادة أميييا 

 اإلقامة من وال األَ ان من ج  ا ً ليست ولكنها ومستحبة  بالرسالة للشهادة

 وأحكامها الصالة صفة

 :وهي وواجبات  أج ا  عدة من مرك ًّ عمل فهي نفسها الصالة أما

 (وركن واجبة) النّية -

 (وركن واجبة)  اإلحرا  تكبيرة -

 (وركن واج ) القيا  -

 (واجبة) القرا ة -

 (واج ) ال كر -

 (وركن واج ) الركو  -

 ( وركن واج ) السجود -

 (واجبان) والتسلي  التشهد -

 .والترتي  المواالة جميعها في مراعيا ً

 بقييية عيين اختّصييت قييد والسييجود والركييو   والقيييا   االحييرا   وتكبيييرة النييية : وهييي واألركييان

 . سهوا ً أو عمدا ً بنقيصتها الصالة بطالن بخاصية الواجبة األج ا 

 :النية

 . ت للية إضافة تعالى هللا إلى بإضافتها أ  بها  متعبدا ً الصالة تقصد أن

 أّنييك غييير. القليي  محلّهييا  دا مييا محييّدد لفييظ لهييا فليييس وليي لك اللسييان  ال القليي  أعمييال ميين والنييية

 .صالتك بطلت تؤّديها التي تلك بحركاتك هللا إلى وت لاّل ً تقّربا ً الصالة تقصد ل  إ ا

ً

ً



 : اإلحرا  تكبيرة

. القبلييية إليييى متوّجهيييا ً وقوفيييك  فيييي مسيييتقر قيييدميك عليييى واقيييف وأنيييت أكبييير هللا: تقيييول أن وهييييً

 الحميييد سيييورة وبدايييية هييي   اإلحيييرا  ةتكبيييير بيييين تفصيييل أن واألَفضيييل. العربيييية باللغييية تقولهيييا

 .الحمد سورة بأّول التكبيرة تلتص  ال حتى قليل الصمت من بشي 

 :القرا ة

 صيييحيحة قيييرا ة. بعيييدها أُخييير  كاملييية وسيييورة الحميييد سيييورة تقيييرأ حيييي  التكبييييرة بعيييد وتيييأتي

 . المصحف في هو كما التوبة سورة عدا سورة كل أّول في البسملة وتقرأ خطأ دون

 وقرا تهميييا والعشيييا  والمغييير  الصيييب  لصيييالة جهيييرا ً السيييورتين قيييرا ة الرجيييال عليييى يجييي 

 . عليهن جهر فال النسا  ًأما. والعصر الظهر لصالتي خافت بصوت

 سيييورة والّرابعييية الثالثييية اليييركعتين فيييي تقيييرأ أن بيييين مخيييير فأنيييت والرابعييية الثالثييية اليييركعتين أمييياً

 هلل والحميييد هللا سيييبحان: خافيييت بصيييوت قيييولت أن وهيييي التسيييبيحات تقيييرأ أن أو وحيييدها  الحميييد

 .أفضل وهو مّرات ثال  أو واحدة مّرة. أكبر وهللا هللا ِاالًّ ِال  وال

 :القيا 

 والّيي   الصييالة أجيي ا ًِ ميين الوحيييد الجيي   هييو القيييا  أن إلييى اإلشييارة يجيي  لكيين واضيي   ومعنييا 

 الركيييو  قبييل والقيييا   اإلِحييرا تكبيييرة حييال كالقيييا  ركنييا ً يكييون قييد فهييو م دوجيية  صييفة يحمييل

 يكييون وقييد الييركن  وأحكييا  خصييائ  علييي  فتترّتيي  بييالركو  المّتصييل بالقيييا  عنيي  يعّبيير اليي  

 عليييي  تجييير  فحينئييي ً  الركيييو  بعيييد والقييييا  والتسيييبي  القيييرا ة حيييال كالقييييا  ركييين غيييير واجبيييا ً

 .الّركنية غير الواجبات أحكا 

 :الركو 

 إليييى أصيييابعك أطيييراف تصيييل حتيييى تنحنيييي أن وهيييي. الركيييو  يجييي  السيييورتين قيييرا ة بعيييد ثييي  ً

 أو واحيييدة  ميييرة( وبحميييد  العظيييي  رّبيييي سيييبحان)ً ً:تقيييول الّركيييو  بيييك يسيييتّقر وحيييين ركبتييييك 

 بقيييدرها هيييو مميييا غيرهيييا أو ثالثيييا  ( هلل الحميييد) أو ثالثيييا ً( أكّبييير هللا) أو. ثالثيييا ً( هللا سيييبحان: )تقيييول

 . ثالثا ً كالتهليل الّ كر من

 .للسجود هويتًَ القيا  بك استقرًّ إ ا حتى وتستقي   وعكرك من تقو  ث ً

 :السجودً

 قيييدميك وإبهيييامي وركبتييييك وكّفييييك جبهتيييك تضييي  أن وكيفيتهيييا. سيييجدتان ركعييية كيييل فيييي ويجييي  ً

 . األر  على



 غيييير نباتهيييا مييين أو األر   مييين يكيييون أن جبهتيييك عليييي  وتضييي  عليييي  تسيييجد فيميييا ويشيييترط ً

 والقطيييين مأكوليييية  ألنهييييا عليهييييا السييييجود يجييييو  ال الفواكيييي و فييييالبقول. الملبييييوس وال المييييأكول 

 أو الّرميييييل أو التيييييرا  عليييييى وتسيييييجدً. ملبوسيييييان ألّنهميييييا عليهميييييا السيييييجود يجيييييو  ال والكّتيييييان

 .الشجر أورا  من يؤكل ال ما أو الخش  أو الصخر أو الحصى

 ميييا وأفضيييل. والبلّيييور وال جيييا  والقيييير والصيييوف والقطييين والشيييعير الحنطييية عليييى تسيييجد وال

 . والسال  الصالة مشّرفها على( الحسينّية التربة) وأفضل  الترا  علي  تسجد

 ارتفيييا  ي ييييد فيييال وإبهامييييك ركبتييييك موضييي  بمسيييتو  سيييجودك موضييي  يكيييون أن تييينس والً

 . مضمومة أصاب  أرب  اآلخر عن أحدهما

: قييييل أو واحييييدة  مييييّرةً ( وبحمييييد  األعلييييى رّبييييي سييييبحان: )تقييييول السييييجود بييييك يسييييتقر أن وبعييييد

 هيييي التيييي األ كيييار مييين غيرهيييا أو ثالثيييا ً( هلل الحميييد) أو ثالثيييا  ( أكبييير هللا) أو ثالثيييا  ( هللا سيييبحان)

 .بقدرها

 السييجدة فاسييجد الكييرة  أعييد مسييتقّرا ً مطمئّنييا ً جلسييت فييِان مطمئنييا   تجلييس حتييى رأسييك ارفيي  ثيي ًّ

 .السجود  كر من عرفت مما تختار  ما بها وأقرأ الثانية

 :التشّهدً

 صييالة ميين األخيييرة الركعيية وفييي صييالة  كييل فييي الثانييية الّركعيية ميين الثانييية السييجدة بعييد  ويجييً

 . والعشا  والعصر والظهر المغر 

 صييلً  اللهيي  ورسييول  عبييد  محّمييدا ً أنًّ وأشييهد ليي   شييريك ال وحييد  هللا إالًّ إليي  ال أنًْ اشييهد: )فتقييول

 بييين مواليييا ً جلوسييك فييي ئنمطميي جييالس وأنييت صييحيحة بصييورة تؤدييي ( محّمييدً  وآل محّمييدً  علييى

 .أفعالك

 :التسلي ً

 فييي مسييتقر جييالس وأنييت التشييهدًّ بعييد تقوليي  صييالة  كييلً  ميين األخيييرة الّركعيية فييي واجيي  وهييوً

 ان منييي  وأفضيييل( وبركاتييي  هللا ورحمييية: )إليييي  تضييييف أن واألفضيييل( علييييك  السيييال ) جلوسيييك

 هللا عبيييياد وعلييييى علينييييا سييييال ال وبركاتيييي   هللا ورحميييية النبييييي أيهييييا عليييييك السييييال : )قبليييي  تقييييول

 (. الصالحين

 ب مييا  بعضييها ويمسييك بعضييا   بعضييها يلييي متوالييية متسلسييلة  تييؤّد  الّصييالة  أجيي ا  هييي هيي  

 . ووحدتها بهيئتها تخل أج ائها بين فواصل دونما بع  

 فبعيييد الشيييف  صيييالة عيييدا وغيرهيييا اليوميييية الصيييلوات فيييي واحيييدة ميييرة مسيييتح  فهيييو القنيييوت أميييا

 تفعييل أن أردت مييا ا  للقنييوت يييديك أرفيي  ركوعييك وقبييل الثانييية ركعتييك ميين ورتينللسيي قرا تييك



 وتنييياجي أردت بميييا وتعيييالى سيييبحان  هللا فيهيييا تيييدعو قرآنيييية آيييية فيييي  تتليييو أن ويمكنيييك. المسيييتح 

 . شئت دعا  بأ ً  وتدعو  رّبك

 (:المستحبة) واحكامها النوافل صالة

 خليييل أو نقييي  مييين الفيييرائ  فيييي وقييي  قيييد يكيييون ربميييا لميييا جبيييرا ً لتكيييون النافلييية صيييالة شيييرعت

 : ومنها   النوافل أحكا  في العملية الرسائل في ما ملّخ  . مبطل غير

 .النية فيها يج  •

 .الليل صالة من الوتر صالة في إال عنها تقل وال   متصلة الركعتين عن ت يد ال النوفل •

 .الركعات تعددت لو واحدة النية تكون أن يجو  •

 .الميت عن كما الحي عن النيابة فيها يجو  •

 للماشيييييي فيجيييييو    أفضيييييل  ليييييك كيييييان وإن االسيييييتقرار وال بيييييل   االسيييييتقبال فيهيييييا يجييييي  ال •

 .يصليها ان والراك 

 جليييوس مييين ركعتيييين كيييل تحسييي :  قييييل ولكييين   واختتييييارا ً ابتيييدا ً  جليييوس مييين الصيييالة يجيييو  •

 .قيا  من ركعة عن

 . الركعات جمي  في الفاتحة ةسور على واالقتصار اختصارها يمكن •

 . والعصر الظهر نافلة المسافر عن تسقط •

 . المستحبة الصلوات في نق  أو  اد لو فيما السهو سجود يج  ال •

 .القضا  بنية وقتها غير في إتيانها يعني  لك أح  لمن النوافل من فات ما قضا  يستح  •

 مؤكدة مستحبة صلوات

 اليومية النوافل .1

 شهر كل من يو  أول صالة .2

 رمضان شهر ليالي صلوات .3

 رج  ليالي صلوات .4

 المبع  ليلة صالة .5



 المبع  يو  صالة .6

 شعبان ليالي صلوات .7

 شعبان من النصف ليلة صالة .8

 الفطر ليلة صالة .9

 القعدة    شهر من األحد يو  صالة .11

 األولى الحجة    عشرة صالة .11

 الغدير يو  صالة .12

 الليل صالة .13

 الغفيلة صالة .14

 الجمعة صالة .15

 العيد صالة .16

 الطيار جعفر صالة .17

 ال يارة صالة .18

 االستغاثة صالة .19

 الدفن ليلة صالة وتسمى الوحشة صالة .21

 سلمان صالة .21

 اإلستسقا  صالة .22

 التوبة صالة .23

 الوالدين بر صالة .24

 الكوفة مسجد في الصالة .25

 السال  عليه  المعصومين صالة .26

 المسجد تحية صالة .27



 الن ر صالة .28

 األعرابي صالة .29

 بالعمومات مستحبة صلوات

 ( .السال  عليه ) للمعصومين ثوابها وإهدا  ركعات صالة •

 . المؤمنين من لألموات ثوابها يهد  ركعات صالة •

 . تعالى هللا من للقر  طلبا ً بها يتطو  ركعات صالة •

 ...كثيرة وهي الموارد من  لك وغير
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