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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  
 مجعني وبعد أ سيدان وموالان حممد وآله وصحبه 

All praise is due to Allah  and may the choicest salawaat 
(salutations) and salaam (peace) descend upon the noblest of 
Ambiyaa and Rasuls , our master and leader, Sayyiduna 
Muhammad , as well as upon his blessed household and 
all his illustrious companions . 

It is the belief of every Muslim that those who enjoy the highest 
rank from the creation of Allah  are the Ambiyaa . 
From the galaxy of Ambiyaa , the highest in rank and 
status is Sayyiduna Rasulullah . Hence, not only is 
Sayyiduna Rasulullah  the final messenger of Allah 
 and the seal of prophethood, but he is also the leader of 
all the Ambiyaa and Rasuls . 

The esteemed position which Sayyiduna Rasulullah  
enjoys in the sight of Allah  can be gauged from the fact 
that Allah  has declared in the Quraan Majeed that the 
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only way to gain His love is to emulate the mubaarak sunnah of 
His beloved Rasul  in all aspects of life.1  

Likewise, in another verse of the Quraan Majeed, Allah  
declares, “They shall never be believers until they make you the 
judge in all their affairs in which they dispute among themselves, 
and they find no resistance in their hearts against your decision, 
but accept your decision with full submission.”2  

In this verse of the Quraan Majeed, Allah  informs the 
Ummah that in order for one to be a believer, he has to 
wholeheartedly accept Sayyiduna Rasulullah  and make 
him the deciding factor in all aspects of life.  

When Sayyiduna Rasulullah  is the greatest of Allah’s 
 creation, it is undoubtedly the greatest honour for every 
ummati of Sayyiduna Rasulullah  to be linked to him.  
Furthermore, Allah  has made Sayyiduna Rasulullah 
 the source of hidaayat (guidance) for humanity at 
large, for it was none other than Sayyiduna Rasulullah  
who had shown us the path of guidance and conveyed the entire 
Deen of Islam to us, through which we can earn success in this 
world and eternal bliss and salvation in the Hereafter.  

 
 31: سورة آل عمران 1
 65:  سورة النساء  2
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When one studies the mubaarak life of Sayyiduna Rasulullah 
, he will realize the deep and intense love which 
Sayyiduna Rasulullah  had for not only his family and 
the Sahaabah , but for each and every ummati. The 
perpetual concern and overwhelming anxiety that Sayyiduna 
Rasulullah  had for the hidaayat of every ummati is 
inconceivable. 

Generally, a person will honour and show importance to people 
according to their positions and the favours that he enjoys from 
them. Hence, one will show utmost respect and honour to his 
parents on account of their love for him and the favours which 
he enjoys through them. However, the ultimate favour and 
bounty that every ummati enjoys is that of Deen, as Deen is the 
basis of eternal success and salvation, and it is only through 
Sayyiduna Rasulullah  that we have gained this bounty. 
Therefore, when Sayyiduna Rasulullah  had the 
greatest love for us, and he is our greatest benefactor, then the 
greatest love, obedience and submission ought to be shown to 
him. 

Among the rights that we owe to Sayyiduna Rasulullah  
is that we love him the most, believe and accept everything that 
he has brought to us, and we lead our lives in total obedience and 
conformity to his mubaarak sunnah. 
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Through his mubaarak sunnah, Sayyiduna Rasulullah  
taught us how to transform our worldly affairs and activities into 
acts of ibaadah which will be a means of pleasing Allah  
and a source of mercy to mankind. Every person needs to eat, 
drink, sleep, conduct business, socialize and fulfil other needs in 
order to exist in the world. However, through carrying out these 
mundane activities in accordance to the sunnah, one will gain 
reward and the proximity of Allah  and His beloved Rasul 
. 

In these times of fitnah, where Deen is under constant attack, 
through holding onto the mubaarak sunnah, one will safeguard 
one’s Deen and receive the reward of one hundred martyrs. 
Sayyiduna Rasulullah  said, “The one who holds onto 
my sunnah, at the time of fitnah and fasaad, will receive the 
reward of one hundred martyrs.”3  

Alhamdulillah, with the grace and fadhl of Allah , we have 
prepared this kitaab on the mubaarak sunnah of Sayyiduna 
Rasulullah . The first volume of this kitaab is complete 
and deals with the chapters of relieving oneself and istinjaa, 
wudhu, miswaak, ghusl, adhaan, iqaamah, the musjid, and males’ 
and females’ salaah.  

Apart from gathering the sunnats that relate to these chapters, 
an effort was also undertaken to gather the relevant Ahaadith 

 
 65الرتغيب والرتهيب، الرقم:  3
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from which these sunnats and aadaab were sourced. Together 
with sourcing the Ahaadith, the hukm (status and reliability) of 
the Ahaadith has also been explained for the benefit of the 
Ulama and for the benefit of proving that all these sunnats and 
aadaab are worthy of practice. Together with the Ahaadith, a 
quotation from the kitaabs of Shafi’ee Fiqh has also been 
provided. In certain places where a Hadith could not be located, 
the statements of the Fuqahaa have been relied upon.  

Two versions have been prepared of this kitaab. The first version 
is a concise version that only explains the sunnats and aadaab, 
without the Ahaadith and quotations of the Fuqahaa. This 
version has been prepared for those who wish to learn the 
sunnats and aadaab without referring to their proofs. 

The second version is a detailed version which also explains the 
relevant Ahaadith and quotations of the Fuqahaa. This version 
has been prepared for those who wish to learn the sunnats and 
aadaab together with viewing their proofs. This is the detailed 
version. 

As far as the section on the sunnah method of males’ salaah and 
females’ salaah is concerned, we did not present the Ahaadith 
but sufficed on presenting the quotations of the Fuqahaa under 
each point. The reason is that including all these Ahaadith would 
have resulted in this kitaab becoming too lengthy.  
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During the course of preparing this kitaab, I was assisted by a few of 
Ulamaa who are my close friends. I am indeed appreciative and 
greatful to them for assisting me. These Ulamaa who had assisted 
are: Moulana Irfaan Joosab, Moulana Yusuf Mitha, Moulana Abdul 
Hamid Nana, Moulana Hasan Salejee, Moulana Ebrahim Karodia, 
Moulana Ebrahim Makada, Moulana Hamza Hassim, Moulana 
Muhammed Motala and Moulana Waseem Mall. May Allah  
bestow all these Ulamaa with the best of rewards in this world and 
the next for their valuable contribution and effort. 

I am also extremely greatful to Mufti Dameer Naji (Shaafi’ee 
Ustaadh of Darul Uloom Newcastle) for his invaluable contribution 
in checking the entire book and correcting the errors. May Allah 
 accept his efforts and grant him the best of rewards in 
both worlds. 

We make dua to Allah  to accept this kitaab and make it a 
means for the sunnah of Sayyiduna Rasulullah  being 
revived in the Ummah, and a means for us all being blessed with 
the intercession of Sayyiduna Rasulullah  and his 
mubaarak company in the Hereafter. 

(Mufti) Zakariyya Makada 
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

RELIEVING ONESELF AND ISTINJAA 

Importance of Cleanliness 

Islam is a religion of complete purity and cleanliness. Islam 
advocates adopting purity and cleanliness in all departments of 
human living. Sayyiduna Rasulullah  said: 

 شطر اإلميان  الطهور
“Purity is half of imaan.” 4 

In fact, Islam has adequately guided us and shown us the way to 
remain pure internally and externally. Just as we are 
commanded to remain physically pure by adopting physical and 
oral hygiene, we are also commanded to remain spiritually pure 
by protecting our hearts and minds from sins e.g. jealousy, pride, 
greed, etc. Allah  mentions in the Quraan Majeed: 

 
 ( 223)صحيح مسلم، الرقم:  الطهور شطر اإلميان قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أيب مالك األشعري قال  4
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Indeed he who has attained inner purity is successful.5  

If one has to view the various injunctions of Shari’ah e.g. making 
istinjaa after relieving oneself, making wudhu for performing 
salaah, cleansing the mouth with the miswaak upon awakening, 
before performing salaah, when the mouth emits an unpleasant 
odour, before sleeping, etc., performing ghusl when entering 
into ihraam or joining the gatherings of Eid or Jumuah, one will 
realise that Islam is second to none in emphasizing the highest 
levels of purity and cleanliness in all facets of a person’s life.  

Sayyiduna Rasulullah  said, “Four actions are from the 
sunnats of all the Ambiyaa ; adopting hayaa (modesty in 
all spheres of human living), applying itr, using the miswaak, and 
making nikaah (getting married).”6  

When we examine the actions mentioned in the above Hadith, 
we find that they all relate to acquiring internal and external 
purity. 

On the other hand, there are severe admonishments and 
punishments recorded in the Ahaadith for neglecting 
cleanliness. Through remaining negligent in cleansing oneself, 
one will remain impure, thereby causing one’s salaah and other 

 
 14سورة األعلى:  5
 ،الرتمذيسنن  أيب أيوب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربع من سنن املرسلني احلياء والتعطر والسواك والنكاح )عن    6

 غريب  حسن حديث أيوب أيب حديثقال أبو عيسى:  (1080الرقم: 
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ibaadaat for which cleanliness is a prerequisite to be invalid. 
Similarly, through neglecting oral and physical hygiene, one will 
be a cause of inconvenience to others. 
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Admonishments for Neglecting 

Cleanliness during Istinjaa 

First Hadith: 

أكثر عذاب القرب من    قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عن أيب هريرة رضي هللا عنه
 7( 653)املستدرك على الصحيحني للحاكم، الرقم:   البول 

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Most of the punishment (meted out to most people) in 

the grave will be on account of urine (i.e. being unmindful regarding 
urine splashes and impurities. Therefore, their wudhu, salaah and other 

ibaadaat will not gain acceptance due to remaining impure).” 

Second Hadith: 

عن أنس رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة  
 8( 258)الرتغيب والرتهيب، الرقم:   عذاب القرب من البول

Sayyiduna Anas  reports that Sayyiduna Rasulullah  
said, “Refrain from urine (i.e. being soiled with urine splashes), for 

indeed most of the punishment (meted out to most people) in the grave 
will be on account of urine (i.e. being unmindful regarding urine 

splashes and impurities).” 

 
 

 أيب حيىي القتاتوله شاهد من حديث  هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وال أعرف له علة ومل خيرجاه 7
 على شرطهما وال أعلم له علة وله شاهدقال الذهيب يف التلخيص: 

 رواه الدارقطين وقال احملفوظ مرسلقال املنذري:  8
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Third Hadith: 

أيب أمامة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال اتقوا البول فإنه أول ما  عن 
 9( 265)الرتغيب والرتهيب، الرقم:    حياسب به العبد يف القرب

Sayyiduna Abu Umaamah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Refrain from urine splashes (when relieving yourself), 
for indeed this will be the first thing the servant will be taken to account 

for in the grave.”  

Fourth Hadith: 

  ابن إهنما ليعذ   فقال مر النيب صلى هللا عليه وسلم بقربين قال رضي هللا عنهما عن ابن عباس  
  وأما اآلخر فكان ميشي ابلنميمة أما أحدمها فكان ال يسترت من البول  وما يعذابن يف كبي 

 ( 218)صحيح البخاري، الرقم: 
Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 once passed by two graves, and then (in reference to these 

two graves,) he said, “The inmates of these two graves are being 
punished, and they are not being punished for something that was 

major (difficult for them to refrain from). As for one of them, he would 
not refrain from urine splashes. As for the other, he used to carry tales 

(thereby causing mischief and corruption among people).”    

  

 
 رواه الطرباين يف الكبي أيضا إبسناد ال أبس بهقال املنذري:  9
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Sunnah Method of Istinjaa 

1. Relieve yourself in a secluded place which is protected from 
the gazes of people.10 

  اد أر  إذا  كان  سلمو   عليه هللا صلى النيب  إن  قال  ماعنه  هللا ي رض  هللا عبد بن جابر عن
 11( 2 الرقم: ، داود أيب  )سنن  أحد  يراه  ال حت  انطلق  الرباز

Sayyiduna Jaabir  reports, “When Rasulullah  
intended to relieve himself, he would go to a place which was 

protected from the gazes of people.” 

2. Do not relieve yourself in such a place where you will cause 
inconvenience to others e.g. on a pathway or a place where 
people sit.12 

 
  أحب   وكان  الناس  من  أحدا  به  أحدث  ال  حديثا  إيل  فأسر  خلفه  يوم  ذات  وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  أردفين  قال  جعفر  بن  هللا  عبد  عن  10
 ( 342)صحيح مسلم، الرقم:  خنل حائش أو هدف حلاجته، وسلم عليه هللا صلى  هللا  رسول به استرت ما

بعد أوإن كان يف الصحراء أبعد ملا روى املغية رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا ذهب إىل الغائط  )  قال املصنف رمحه هللا 
 (2/65)اجملموع شرح املهذب  وهذان األدابن متفق على استحباهبما ( ... ...ويسترت عن العيون بشئ 

 (1/175)روضة الطالبني  بقية جدار وحنومها ولقضاء احلاجة آداب منها أن يسرت عورته عن العيون بشجرة أو 
 ( فاحلديث حسن عنده1/200الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل الثاين من هداية  11

قال   يف املذهبكنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم حاجته فأبعد   قال رضي هللا عنه عن املغية بن شعبة 
قال أبو عيسى هذا    رثا موسى وابن عباس وبالل بن احلويف الباب عن عبد الرمحن بن أيب قراد وأيب قتادة وجابر وحيىي بن عبيد عن أبيه وأيب

 ( 20 :مرقال ،رتمذيسنن الحديث حسن صحيح )
)سنن أيب داود، الرقم:   عن معاذ بن جبل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتقوا املالعن الثالثة الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل  12

26 ) 
املالعن الثالث متفق عليه وظاهر كالم وهذا األدب وهو اتقاء  ( ...  ...ويكره أن يبول يف الطريق والظل واملوارد  )  قال املصنف رمحه هللا تعاىل 

يكون  أن  وينبغي  حترمي  ال  تنزيه  مكروه كراهة  بعضها  أو  املالعن  هذه  فعل  أن  واألصحاب  إيذاء    املصنف  من  فيه  وملا  األحاديث  هلذه  حمرما 
 (2/72)اجملموع شرح املهذب  املسلمني ويف كالم اخلطايب وغيه إشارة إىل حترميه

 ( 1/177)روضة الطالبني  القبور وعند الطريق قارعة يف ويكره
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  قالوا اللعانني  اتقوا قال  سلمو  عليه  هللا صلى   هللا رسول ن أ  عنه هللا  يرض هريرة يبأ  عن
  يف  وأ  الناس طريق ف  يتخلى  ي الذ قال  لم وس عليه   هللا  صلى  هللا  رسول ي  اللعاانن  وما

 ( 269 الرقم: ، مسلم  صحيح)  همظل
Sayyiduna Abu Hurairah  mentions that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “Refrain from the two great causes of 
earning curses of people.” The Sahaabah  asked, “What are 
the two great causes of earning curses, O Rasulullah ?” 

Sayyiduna Rasulullah  replied, “Relieving oneself on the 
pathways or in places where people take shade.” 

3. If you are forced to relieve yourself in an open field or place, 
then look for a suitable place where you will not be seen and 
the ground is soft so that the urine does not splash onto 
you.13 

  مث  …  سلمو  عليه  هللا  صلى هللا  رسول مع  نتك  ينإ  قال  عنه  هللا ي رض موسى   يبأ  عن
 14( 3 الرقم: ،داود   يبأ  سنن )  موضعا   لبوله فليتد  يبول  نأ  حدكمأ  رادأ  ذاإ  قال

Sayyiduna Abu Moosa  reports, “I was with Rasulullah 
… then Rasulullah  said, ‘When you intend 
relieving yourself, search for a suitable place to do so (i.e. when 

 
 األدب وهذا...  (...ويراتد موضعا للبول فإن كانت األرض األصلية دقها بعود أو حجر حت ال يرتشش عليه البول ) قال املصنف رمحه هللا   13

 أعلم وهللا عليه يرتشش لئال  وحنوه حبجر دقها صلبة  أرضا إال جيد مل  فإن رمال أو ترااب لينة أرضا  يطلب أصحابنا قال استحبابه على متفق
 (2/70)اجملموع شرح املهذب 

 10انظر أيضا 
 ف التلخيص قره الذهيبأو  اإلسناد ومل خيرجاه هذا حديث صحيح  وقال (3/528) وقد روى احلاكم مثل هذا ف املستدرك 14



14 

urinating in the open, then look for such a place where you will be 
concealed from the gazes of people, and the ground is such that it 
will absorb the urine and it will not cause the urine to splash onto 

you).’” 

4. Cover your head and feet before entering the toilet.15 

  اخلالء دخل  إذا لموس عليه  هللا  صلى  هللا رسول  كان  قال هللا  رمحه صاحل  بن حبيب عن
 16( 465 الرقم:  ي،للبيهق الكربى السنن)  رأسه ى وغط حذاءه  لبس

Sayyiduna Habeeb bin Saalih  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  would wear his shoes and cover his 

mubaarak head when entering the toilet. 
 

قال إمام احلرمني والغزايل والبغوي وآخرون يستحب أن اليدخل اخلالء مكشوف الرأس قال بعض أصحابنا فإن مل جيد شيئا وضع كمه على   15
البيهقي إبسناده حديثا مرسال أن النيب  رأسه ويستحب أن اليدخل اخلالء حافيا ذكره مجاعة منهم أبو العباس بن سريج يف كتاب األقسام وروى 

صلى هللا عليه وسلم )كان إذا دخل اخلالء لبس حذاءه وغطى رأسه( وروى البيهقي أيضا عن عائشة كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل 
ء عن أيب بكر الصديق رضي هللا  غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه لكنه ضعيف قال البيهقي وروي يف تغطية الرأس عند دخول اخلال  اخلالء

مبقتضاه األعمال ويعمل  به يف فضائل  يتسامح  املرسل والضعيف واملوقوف  أن احلديث  العلماء على  اتفق  )قلت( وقد  عنه    عنه وهو صحيح 
 (2/78)اجملموع شرح املهذب 

 ( 1/178ويستحب أن ال يدخل اخلالء حافيا وال مكشوف الرأس )روضة الطالبني 
صوان للرجل عما عسى أن   أي اخلالء  )عن حبيب بن صاحل اخل( قلت فيه داللة على ندب لبس احلذاء عند دخول املرفق  لسننويف إعالء ا  16

( قلت فاملراد 1/125كذا يف العزيزي وشرح احلفين )  ن هذا احملل معد لكشف العورةأل  وعلى استحباب تغطية الرأس حياء من هللا تعاىل  يصيبها
 ( 1/323نه هو املتعارف عند احلياء ال بنحو القلنسوة فحسب فليتأمل )إعالء السنن أل و منديلأء تغطية الرأس بنحو ردا

  عن ابن املبارك عن يونس عن الزهري قال أخربين عروة عن أبيه أن أاب بكر الصديق قال وهو خيطب الناس ي معشر املسلمني استحيوا من هللا 
 ( 1133 :رقمال ،بن أيب شيبةاخلالء يف الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ريب )املصنف الفوالذي بيده إين ألظل حني أذهب إىل 

وفيه قول عبد هللا بن َعتيك رضي هللا عنه حيكي عن    ابب قتل أيب رافع بن أيب احلقيق  قال الشيخ حممد عوامة روى البخاري يف كتاب املغازي
  ومعىن تقنع بثوبه ما جاء يف الرواية الثانية قال فغطيت رأسي كأين أقضي حاجة  ضي حاجةنفسه فأقبل حت دان من الباب مث تقنع بثوبه كأنه يق

 ( 188 ـوهذا يفيد أنه صنيع معلوم عندهم هو األصل يف هذه احلال )أثر احلديث الشريف ص
 ( 745 :رقمال  ،مزرورة )مصنف عبد الرزاقمث خرج وعليه قلنسوة بيضاء  أتى اخلالء عن سعيد بن عبد هللا بن ضرار قال رأيت أنس بن مالك

 ( 24859 :رقمال ،يب شيبةأبن الصنف املعن أبيه أن أاب موسى خرج من اخلالء وعليه قلنسوة ) عن أشعث
( ظاهر صنيعه أنه ال علة  5/156وقال شارحه املناوي يف فيض القدير )  وقال السيوطي يف اجلامع الصغي ابن سعد عن حبيب بن صاحل مرسال

 ( قال الشيخ حديث حسن لغيه 3/134وقال العزيزي يف شرحه السراج املني ) ي اإلرسال واألمر خبالفه فقد قال الذهيب أبو بكر ضعيفله غ
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5. Before entering the toilet, recite bismillah and the following 
dua:17 

ُُبث   م نَ  ب كَ  ذُ ُعوي أَ   ين  ي إ   ُهم  اَلل     18َبائ ثي َواخليَ   اخلي
O Allah , I seek your protection from the male and female 

jinn (shayaateen). 

Through reciting bismillah, one’s private parts will be veiled 
from the shayaateen and one will be saved from the harm of 
the shayaateen.  

  اجلن  عنيأ  بني ما سرت  قال  وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول  نأ  عنه  هللا ي رض ي عل عن
  : رقمال ي،رتمذال سنن)  هللا بسم قول ي ن أ  اخلالء حدهمأ دخل  ذا إ  آدم بين وعورات

606)19  

 
أراد الدخول وهذا األدب متفق على    وقوله إذا دخل أي...( ...  ويستحب أن يقول إذا دخل اخلالء ابسم هللا  )  هللا   رمحه   املصنف   قال   17

  خرج  إذا  ويقول )  هللا   رمحه  املصنف  قال ...( ...  ويستحب أن يقول اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث  )  استحبابه قال املصنف رمحه هللا 
 (2/74...( )اجملموع شرح املهذب  وعافاين األذى عين أذهب الذي هلل احلمد غفرانك
 األذى عين أذهب الذي هلل  احلمد  غفرانك  خرج  إذا ويقول  واخلبائث اخلبث من  بك وذأع  إين اللهم  هللا  ابسم  اخلالء دخول  عند  يقول أن والسنة

 ( 1/177)روضة الطالبني  وعافاين
ن  عن أنس رضي هللا عنه قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث اتبعه ابن عرعرة ع 18

صحيح  (  وقال موسى عن محاد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل  شعبة إذا أتى اخلالءشعبة وعن غندر عن  
 ( 142ي، الرقم: بخار ال

)مصنف ابن أيب شيبة،   بسم هللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث  عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال
 ( 5الرقم: 

 يحديث غريب ال نعرفه اال من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القو  :قال الرتمذي 19
ألن مجيع من يف إسناده غي مطعون عليه بوجه من الوجوه فيما    وال أدري ما املوجب لذلك  :( بعد نقل كالم الرتمذي1/94قال املغلطاي )

وقال جعفر بن أيب    وبيان ذلك أن حممد بن محيد قال فيه حيىي ليس به أبس كيس  بل لو قال فيه قائل إن إسناده صحيح لكان مصيبا  رأيت
فقال: وما يل ال أحدث عنه    وقيل للصنعاين حتدث عن ابن محيد   وسئل عنه الذهلي فقال أال ترى أين هو ذا أحدث عنه  عثمان الطيالسي ثقة 

 ( وأقر ه 4/125فيض القدير )ونقل املناوي كالمه يف  انتهى وقد حدث عنه اإلمام أمحد وابن معني
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Sayyiduna Ali  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The veil between the eyes of the jinn and the 

private parts of a person is the recitation of bismillah when 
entering the toilet (bismillah prevents the jinn from staring at one’s 

private parts or causing harm).” 

One may also recite the following dua: 

س   الر  جيس   م نَ  كَ ب   ذُ ُعوي أَ   إ ين  ي  ُهم  اَلل    ب ث   ث  ب يي اخليَ  الن ج  يي  الش ييطَان   اليُمخي  20مالر ج 

O Allah , I seek refuge in You from the filthy and impure, 
the one who is evil and leads people towards evil, the accursed 

Shaitaan. 

 
ول يف حديث علي رضي هللا تعاىل عنه بسند صحيح وإن كان  وكذا جاء لفظ الكنيف ولفظ املرفق فاأل :(2/272) ي ف عمدة القار  قال العيين

 سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم هللا  يأبو عيسى قال إسناده ليس ابلقو 
 إسناد صحيح :( 2/342) السراج املني قال العزيزي يف

وأشدهم  وكذا احلكم الثاين مقال ويف كل من حممد بن محيد وشيخه وشيخ شيخه قلت رواته موثقون :(1/197وقال احلافظ يف نتائج األفكار )
وقال ال يعرف إال   ي عن أبيه بهفقد أخرجه البزار عن يوسف بن موسى عن عبد الرمحن بن احلكم بن بش  مل ينفرد به  لكنه  ضعفا حممد بن محيد

 وقد جاء مثله عن أنس هبذا اإلسناد
:  ( وقال606  : رقمال )  يفرواه الرتمذ  يما حديث علأ  :(30354  رقم: ال   15/351ىب شيبة )أبن  قال الشيخ عوامة يف تعليقه على املصنف ال

نعرفه   ال  غريب  الوجهإ حديث  هذا  من  القو   ال  بذاك  ليس  )ي  وإسناده  ماجة  الراز 297  : رقمال وابن  محيد  بن  حممد  فيه  وشيخهما  وهو   ي( 
 مبجموع طرقه يقوى ن قال )الشيخ عوامة( نعمأإىل  ضعيف...

ابن عمر  20 اخلبيث    عن  النجس  الرجس  أعوذ بك من  إين  اللهم  قال  إذا دخل اخلالء  عليه وسلم كان  النيب صلى هللا  أن  عنهما  رضي هللا 
 (  25 :رقمال ،)عمل اليوم والليلة البن السين وأبقى يف قوته وأذهب عين أذاه مد هلل الذي أذاقين لذتهوإذا خرج قال احل الشيطان الرجيم املخبث

  املاضي   ابلسند  هللا   رمحه  احلافظ  احلسني  بن  الفضل   أبو  األئمة   إمام  أخربين  (عمر  ابن   عن  وروينا)  قوله(:  1/198قال احلافظ يف نتائج األفكار )
مرداس   بن  خالد  صاحل والثاين ثنا  بن  احلميد  عبد  األول ثنا  الطيالسي قال  بشي  بن  شيبة وأمحد  أيب  بن  عثمان  بن  حممد  الطرباين ثنا  إىل  مرة  غي

  دخل   إذا  وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا   رسول   عمر قال كان  ابن  انفع عن   عمر عن  ابن  دويد وهو  رافع عن  بن   إمساعيل  علي عن   بن  حبان  قاال ثنا
  وتشديد   املهملة  بكسر  وحبانغريب    حسن   حديث  الرجيم هذا  الشيطان  املخبث  اخلبيث  النجس  الرجس  من  بك  أعوذ  إين  اللهم قال    اخلالء

 شواهد للحديث لكن شيخه يف  وكذا ضعف فيه املوحدة 
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6. Before entering the toilet, remove any item upon which the 
name of Allah , Sayyiduna Rasulullah  or any 
aayat of the Quraan Majeed is written e.g. a ring or chain.21 

  خامته  نزع   اخلالء دخل  ذا إ  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب كان   قال عنه هللا ي رض أنس عن
 22( 1746 : رقمال ي،رتمذال  سنن )

Sayyiduna Anas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 would remove his ring when he entered the toilet. 

7. Enter the toilet with your left foot.23 

 
وقوله كان إذا دخل اخلالء أي  ...( ...  إذا أراد دخول اخلالء ومعه شئ عليه ذكر هللا تعاىل فاملستحب أن ينحيه  )  قال املصنف رمحه هللا  21

قال  ...  حكم املسألة فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر هللا تعاىل عند إرادة دخول اخلالء وال جتب التنحية  ا  أمو أراد الدخول  
ا الفرق يف هذا بني أن يكون املكتوب عليه درمها ودينارا أو خامتا أو غي ذلك وكذا إذا كان معه عوذة وهي احلروز املعروفة  املتويل والرافعي وغيمه 

صرح به املتويل وآخرون وأحلق الغزايل يف اإلحياء والوسيط بذكر هللا تعاىل اسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال إمام    استحب أن ينحيه
 ( 63-2/62)اجملموع شرح املهذب يستصحب شيئا عليه اسم معظم ومل يتعرض اجلمهور لغي ذكر هللا تعاىل احلرمني ال 

وأن ال يستصحب ما فيه شيء من القرآن أو ذكر هللا سبحانه وتعاىل أو رسوله صلى هللا عليه وسلم كخامت  ...    ولقضاء احلاجة آداب منها 
  ابلبنيان بل يعم الصحراء على الصحيح فلو غفل عن نزع اخلامت حت اشتغل بقضاء احلاجة ضم كفه عليهودرهم وحنومها وال خيتص هذا األدب  

 ( 176-1/175)روضة الطالبني 
ىل صحيح ابن حبان ومستدرك  إ( عزاه  3/125( ويف العزيزي )1/72كذا يف النيل )  قال يف إعالء السنن رواه األربعة وصححه الرتمذي  22

كما يف    حممد سطر ورسول سطر وهللا سطر  سطرأويف رواية للبخاري كان نقش اخلامت ثالثة    ـقال الشيخ حديث صحيح اهمث قال    احلاكم أيضا
ظاهرة  املشكوة عليه  الباب  أحاديث  داللة جمموع  املؤلف  فيه  قال  تكلم  قد  عنه  أنس رضي هللا  عندي    وحديث  الصواب  املنذري  قال  لكن 

    (1/303( )إعالء السنن 140 :رقمال 1/108النيل )ومثله يف التلخيص احلبي  كما يف   فإن رواته ثقات أثبات  تصحيحه
ومشاله ملا   وأخذه وعطائه وثيابه ووضوئه وشربه صلى هللا عليه وسلم كان جيعل ميينه ألكله صلى هللا عليه وسلم أن النيب عن حفصة زوج النيب 23

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت كانت يد رسول   ابن حبان واحلاكم أيضا( قلت و 154/ 3سوى ذلك أخرجه أمحد إبسناد صحيح )العزيزي  
رواه أمحد وأبو داود والطرباين من حديث إبراهيم    اليمىن لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى خلالئه وما كان من أذى  صلى هللا عليه وسلم  هللا

 ( 1/41)التلخيص احلبي  ـورواه أبو داود يف رواية أخرى موصوال اه  وهو منقطع عن عائشة
قال   ومشاله ملا سوى ذلك مما ال تكرمي فيه  نه صلى هللا عليه وسلم كان جيعل ميينه ملا ال دانءة فيه من األعمالأقلت معناه    (عن حفصة اخل)

التكرمي والتشريف ك لبس الثوب والسراويل  العيين يف العمدة وقال الشيخ حمي الدين هذه قاعدة مستمرة يف الشرع وهي أن ما كان من ابب 
واخلف ودخول املسجد والسواك واالكتحال وتقليم األظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف اإلبط وحلق الرأس والسالم من الصلوة وغسل  

وأما ما    فيه  أعضاء الطهارة واخلروج من اخلالء واألكل والشرب واملصافحة واستالم احلجر األسود وغي ذلك مما هو يف معناه يستحب التيامن
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8. Do not remove your lower garment while standing. Instead, 
remove your lower garment after you draw close to the 
ground so that the least amount of time is spent with the satr 
exposed.24 

  ال  احلاجة رادأ  ذاإ  وسلم  عليه هللا  صلى  النيب  كان  قال ماعنه هللا يرض عمر  ابن  عن
 25( 14 الرقم: ، داود يب أ  سنن)  رضاأل من   يدنو  حت ثوبه  يرفع

 
  ـ ووضع الثوب والسراويل واخلف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه اه  كان بضده كدخول اخلالء واخلروج من املسجد واإلمتخاط واإلستنجاء

عنها قالت  فما أخرجه البخاري عن عائشة رضي هللا  والبداءة ابليمىن وقت اخلروج منها فثبت استحباب البداءة ابليسرى عند الدخول يف اخلالء
ابلعاطف كما يف العمدة   (ويف شأنه كله)ويف رواية أيب الوقت  كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره يف شأنه كله

التصريح أبنه    يب داود ملا فيه من أمنها حديث حفصة هذا وعائشة أيضا عند أمحد والطرباين و   ( عام خمصوص ابألدلة اخلارجية1/773للعيين )
 ( 1/323)إعالء السنن  وهللا أعلم صلى هللا عليه وسلم كان حيب التيامن يف أعمال والتياسر يف األخرى

وهذا األدب متفق  (  ويستحب أن يقدم يف الدخول رجله اليسرى ويف اخلروج اليمىن ألن اليسار لألذى واليمىن ملا سواه)  قال املصنف رمحه هللا 
 ( 2/65ع شرح املهذب )اجملمو على استحبابه 

 ( 177-1/175)روضة الطالبني  وأن يقدم يف الدخول رجله اليسرى ويف اخلروج اليمىن...  ولقضاء احلاجة آداب منها
)اجملموع شرح املهذب    ( ... وهذا األدب مستحب ابالتفاق وليس بواجب...قال املصنف رمحه هللا )وال يرفع ثوبه حت يدنو من االرض    24
2/70 ) 

 ( 1/177)روضة الطالبني وال يرفع ثوبه حت يدنو من األرض ...  ولقضاء احلاجة آداب
ورواية عبد السالم بن   رواية عن األعمش عن رجل عن ابن عمر  وحاصل ما قال أبو داود أن ههنا روايتني  :(1/10قال يف بذل اجملهود )  25

داود رواية أنس بن مالك ألن هذه الرواية مرسلة فإن األعمش مل يلق أنس بن مالك وال أحدا من بو  أحرب عن األعمش عن أنس فضعف  
بل يرويها عن رجل   ومل حيكم بضعف رواية ابن عمر ألن األعمش ال يرويها عن ابن عمر بال واسطة  أصحاب رسول هلل صلى هللا عليه وسلم

ابن عمر فلهذ  عن  ثقة  عنده  املبهم  الرجل  أن  أحد   ا مل حيكم بضعفها فالظاهر  إبراهيم  بن  غياث  أو كان  عنده جمهوال  املبهم  الرجل  ولو كان 
بن عمر مرسلتني فلهذا قال يف آخره وكال احلديثني افإنه أخرج الروايتني كلتيهما عن أنس و   أما الرتمذي رمحه هللا تعاىل   الكذابني حلكم بضعفه

 م تصح عنده الروايتان وهللا أعلمفل مرسل
الصقال   )الر   :عودالسيوطي يف درجات مرقاة  قد مساه  املقدسي  الضياء  القاسم بن حممدقال  املبهم( بعضهم  بسنن    جل  السيوطي هو  قال  مث 

القاسم بن حممد عن ابن عمر رضي هللا عنه و عن    يالبيهقي كذلك بطريق أمحد بن حممد بن أىب رجاء املصيص   ـ اه  ماكيع عن األعمش عن 
لتقريب وهتذيب التهذيب يف ابب املبهمات: سليمان األعمش عن رجل عن ابن عمر يف قضاء احلاجة ال يرفع ثوبه وكذلك قال احلافظ يف ا

 ـ اه رض قيل هو قاسم بن حممدحت يدنو من األ
ن القاسم بن حممد  شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا األعمش ع  يرجاء املصيص  أمحد بن حممد بن أيب  (1/96سنن الكربى للبيهقي )الجاء يف  

 ال يرفع ثيابه حت يدنو من األرضكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد احلاجة تنحى و   عن ابن عمر قال
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Sayyiduna Abdullah bin Umar  reports that when 
Sayyiduna Nabi  intended to relieve himself, he would 

not raise his lower garment until he drew close to the ground. 

9. When relieving yourself in an open area, do not face towards 
the qiblah. Similarly, your back should not be towards the 
qiblah. It is haraam for one to face the qiblah or for one’s 
back to be towards the qiblah while one is relieving oneself in 
the open.26 

10. If you are relieving yourself in an enclosed area (e.g. in a 
bathroom), then although it is not haraam to face the qiblah 
or for your back to be towards the qiblah, it is in keeping with 
respect that one does not face the qiblah nor allow his back 
to be towards the qiblah.See 26 

11. Do not talk while relieving yourself, unless there is a need to 
speak.27 

 
 عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم  وال يستقبل القبلة وال يستدبرها ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا)  قال املصنف رمحه هللا  26

استقبال    إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها لغائط وال بول وجيوز ذلك يف البنيان ملا روت عائشة رضي هللا عنها أن انسا كانوا يكرهون
 الصحراء خلقا من املالئكة واجلن يصلون  وألن يف  القبلة بفروجهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوقد فعلوها حولوا مبقعديت إىل القبلة

أما حكم املسألة فمذهبنا أنه حيرم استقبال القبلة واستدابرها ببول أو غائط يف الصحراء وال حيرم  ( ...  فيستقبلهم بفرجه وليس ذلك يف البنيان
 ( 67-2/66جملموع شرح املهذب )ا لكن األدب واألفضل امليل عن القبلة إذا أمكن بال مشقة وهللا أعلم... ذلك يف البنيان 

ومنها إن كان يف بناء أو بني يديه ساتر فاألدب أن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها فإن كان يف صحراء ومل يسترت ...    ولقضاء احلاجة آداب
 ( 1/176)روضة الطالبني  بشيء حرم استقباهلا واستدابرها وال حيرم ذلك يف البناء 

 ( 370الرقم:  ،مسلمصحيح ) ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه  ن رجال مرأ ام هللا عنه  يعن ابن عمر رض 27
املصنف رمحه هللا يتكلم   (قال  أن    أصحابنا   قال  عليه  متفق   احلاجة  قضاء  على  الكالم  كراهة  من   املصنف  ذكره  الذي  وهذا...    )...ويكره 

  من   غيه   أو   إنساان  تقصد   غيها  أو  حية  رأى  أو  بئر  يف   يقع   ضريرا  رأى  أبن   الضرورة  مواضع  ويستثىن  الكالم   أنواع  مجيع  الكراهة  يف  ويستوي
 (2/73)اجملموع شرح املهذب  أكثرها يف جيب بل املواضع  هذه  يف الكالم يف كراهة  فال احملرتمات
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  إىل   اثنان خيرج  ال  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول الق قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  )جممع  ذلك على ميقت   وجل عز هللا فإن  عورهتما  شفني كا  يتحداثن  فيجلسان الغائط

 28( 1021 : رقمال ،الزوائد 
Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Two people should not go to relieve themselves at 

a place where both sit together while relieving themselves and 
speak to each other with their satr (private parts) exposed, for 

certainly Allah  greatly dislikes this.”  

12. While in the toilet, do not make any dhikr verbally. If you 
sneeze, do not say, “alhamdulillah”. However, you may recite 
“alhamdulillah” in your heart. If someone makes salaam to 
you, do not reply to the salaam.29 

13. Do not eat or drink in the toilet.30 

 
 لسانه   حيرك  وال   بقلبه  تعاىل   هللا   محد  عطس  فإن  لضرورةويكره أن يذكر هللا تعاىل أو يتكلم بشيء قبل خروجه إال  ...    ولقضاء احلاجة آداب

 ( 1/177)روضة الطالبني 
 ( 1021 :رقم ال ،)جممع الزوائد رواه الطرباين يف األوسط ورجاله موثقون 28
 رأيتين  إذا  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  له  فقال  عليه  فسلم  يبول  وهو  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  على  مر  رجال  أن  هللا  عبد  بن  جابر  عن  29

 ( 352)سنن ابن ماجة، الرقم:  عليك أرد مل ذلك فعلت إن فإنك علي تسلم فال احلالة هذه مثل على
  من  املصنف  ذكره  الذي  وهذا...  (  ...ويكره أن يرد السالم أو حيمد هللا تعاىل إذا عطس أو يقول مثل ما يقول املؤذن  )  قال املصنف رمحه هللا

 يف  تعاىل  هللا  محد  اخلالء  على  عطس  فإن  السنة   شرح  يف  البغوي  قال  األذكار  وسائر  التسبيح  وكذا  عندان  عليه  متفق  بعده  ماو   السالم  رد  كراهة
 ( 2/74)اجملموع شرح املهذب  ابالتفاق حترمي ال تنزيه كراهة  واألصحاب املصنف ذكرها اليت الكراهة هذه مث...  نفسه

 27انظر أيضا 
 ( 6 :رقمال ،داود يبسنن أ) ن هذه احلشوش حمتضرةإ 30

 ( 75-2/74)اجملموع شرح املهذب  هذا األدب مستحب ابالتفاق (...قال املصنف رمحه هللا )وال يطيل القعود 
 ( 1/178)روضة الطالبني  اخلالء على القعود إطالة ويكره
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14. Do not look at the sky, the private part or the stool and urine 
while relieving yourself.31 

15. Do not spend more time in the toilet than is necessary. If the 
toilet is shared between a few people or is a public toilet, 
then spending more time than necessary may cause 
inconvenience to others.See 30 

16. Relieve yourself in the squatting position. It is makrooh for 
one to relieve himself while standing.32 

  يبول  كان  سلمو   عليه  هللا صلى   النيب نأ  حدثكم من قالت  عنها  هللا  يرض عائشة  عن
 33( 12 الرقم: ي، رتمذ ال سنن) اقاعد  الإ  يبول  كان  ما تصدقوه   فال قائما

Sayyidatuna Aaishah  mentions, “Whoever informs you that 
Rasulullah  would relieve himself standing, then do not 

believe him. Rasulullah  would only relieve himself while 
sitting (squatting).” 

17. Exercise extreme caution in ensuring that urine does not 
splash onto your body. Negligence in this regard results in 
severe punishment in the grave.34 

 
 ( 1/178)روضة الطالبني  السماء  إىل وال فرجه إىل وال منه خيرج ما إىل ينظر ال وأن...  ويستحب 31
 ( 2/71)اجملموع شرح املهذب  للعذر وهذا مذهبناأما حكم املسألة فقال أصحابنا يكره البول قائما بال عذر كراهة تنزيه وال يكره  32

 ( 1/178)روضة الطالبني  عذر بال قائما ويكره
 صح أحسن شيئ ف هذا الباب و أحديث عائشة  :يقال الرتمذ 33

النوو  النه  ي سناده جيد وهللا أعلم وقد رو إوآخرون و   يوالنسائ  يرواه أمحد بن حنبل والرتمذ:  يقال  البول قائما أحاديث    ييف   تثبت  العن 
 ( 1/133على صحيح مسلم  النووي شرح) ولكن حديث عائشة هذا اثبت
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  القرب عذاب  كثرأ   وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  يرض هريرة يبأ  عن
 35( 348  الرقم:  ،ماجة   ابن سنن)  البول من

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Most of the punishment (meted out to most 

people) in the grave will be on account of urine (i.e. being 
unmindful regarding urine splashes and impurities. Therefore, 

their wudhu, salaah and other ibaadaat will not gain acceptance 
due to remaining impure).” 

18. When making istinjaa, use clods of sand36 (or toilet paper) as 
well as water to clean yourself. Ensure that you fill the jug 

 
وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القرب   قال صلى هللا عليه   رشاشه من   وحذارا  البول من  استنزاها الريح  مهاب  يف  يبول  ال ان  ومنها 34
 ( 467-466/ 1فتح العزيز ) منه
 ( 81ـ زوائد ابن ماجة ص) هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم حمتج هبم ف الصحيحني :يقال العالمة البوصي  35

36  It is permissible to use pure clay ‘lumps' of dry earth, dry mud lumps or stones for 
istinjaa, provided the body is properly cleaned. The stone should be rough enough in 
such a manner that all dirt can be removed. 
The conditions for using stones are as follows: 
❖ Three stones should be used (or even three sides of one stone in the case where 

one stone is sufficient to remove impurities). The sunnah is to use an odd number 
of stones. 

❖ The impurity should not be completely dry (if the impurity becomes dry, using a 
stone will no longer suffice and one will have to use water). 

❖ The impurity should not soil the area around the anal passage and exceed it. 
❖ There should not be any other najaasah on the private parts to be cleaned, like 

water which splashed up from the toilet pan, or najaasah which splashes back due 
to wind or other obstacles. 

❖ The stone, clay, dry mud lumps, etc., to be used must be taahir (pure). 



RELIEVING ONESELF AND ISTINJAA 

23 

with water before relieving yourself, as you may put yourself 
through difficulty if there is no water.37 

  هل أ يف  اآلية  هذه  نزلت  قال  سلمو  عليه  هللا  صلى  النيب عن  عنه هللا  يرض هريرة يبأ  عن
  ية اآل هذه فيهم فنزلت  ابملاء يستنجون   كانوا  قال يتطهروا ن أ حيبون  رجال  فيه  قباء

 38( 3100 الرقم:  ي،رتمذال  سنن )
Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Nabi 
 said, “The aayah و   رَِجال   هِ فِي  

ُ ن   َن يُِحب 
َ
رُو   أ

َ ه 
َ
 in it are men who)  ايََتط

like to observe purity) was revealed regarding the people of Qubaa 
on account of them making istinjaa with water.” 

 
❖ Water should not splash onto the stone (it will not be valid to use a wet stone).  

وال ينتقل وال يطرأ أجنيب ولو ندر أو انتشر فوق العادة   وشرط احلجر أن ال جيف النجس...    حمرتم  غي  قالع  طاهر  جامد   كل  احلجر  معىن  ويف
فإن مل ينق وجب اإلنقاء وسن اإليتار وكل حجر   مسحات ولو أبطراف حجر  ومل جياوز صفحته وحشفته جاز احلجر يف األظهر، وجيب ثالث

  لكل حمله
 ( 143-1/139)مغين احملتاج  املصنف إطالق مشله كما   احلجر بلل ولو رطبا طاهرا أو كان  جنسا( أجنيب) عليه( يطرأ ال) أن( و)

وال ينتقل وال يطرأ أجنيب ولو ندر أو انتشر فوق العادة    جيف النجسوشرط احلجر أن ال  ...      حمرتم   غي  قالع  طاهر  جامد   كل  احلجر  معىن   ويف
فإن مل ينق وجب اإلنقاء وسن اإليتار وكل حجر   ومل جياوز صفحته وحشفته جاز احلجر يف األظهر، وجيب ثالث مسحات ولو أبطراف حجر

  لكل حمله
 ( 143-1/139)مغين احملتاج  املصنف إطالق مشله كما   احلجر بلل ولو رطبا طاهرا أو كان  جنسا( أجنيب) عليه( يطرأ ال) أن( و)

أراد االستنجاء نظرت فان كانت النجاسة بوال أو غائطا ومل جتاوز املوضع املعتاد جاز ابملاء واحلجر واالفضل أن   اواذ)  قال املصنف رمحه هللا  37
 املسألة  حكم  أما...  (...  االنقاء وان أراد االقتصار على احلجر جاز  فان أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل ألنه ابلغ يف...  جيمع بينهما  

  يستعمل   مث  األحجار  فيستعمل  بينهما  جيمع  أن  واألفضل  األحجار  على  االقتصار  وجيوز  املاء   على  االستنجاء  يف  االقتصار  جيوز  أصحابنا  فقال
 ( 83-2/81)اجملموع شرح املهذب  املاء 

 ( 181/ 1)روضة الطالبني  أفضل فاملاء  اقتصر، فإن. اجلامد ويقدم واجلامد، املاء بني االستنجاء يف جيمع أن األفضل
فأخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه مرفوعا قال نزلت هذه اآلية يف أهل قباء فيه رجال حيبون أن رضي هللا عنه  وأما حديث أيب هريرة    38

ون ابملاء فنزلت فيهم هذه اآلية وسنده ضعيف ويف الباب أحاديث صحيحة أخرى ومن هنا ظهر  يتطهروا وهللا حيب املطهرين قال كانوا يستنج
 ( 1/94)حتفة األحوذي  أن قول من قال من األئمة إنه مل يصح يف االستنجاء ابملاء حديث ليس بصحيح
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  فأتبعوا  ثلطا تثلطون   وإنكم بعرا يبعرون  كانوا  قبلكم كان   من  إن عنه  هللا رضي علي  قال
 ( 1645 : رقمال ،شيبة  أيب  بن ال  )املصنف ابملاء  احلجارة

Sayyiduna Ali  mentioned, “The stool of the people before 
you was dry and hard and the stool of you people is more soft (i.e. 
due to the nature of their food being different). Therefore, make 
istinjaa with clods of sand and thereafter cleanse with water (as 

soft stool soils the area around the passage).” 

19. Use your left hand to clean yourself. To make istinjaa with 
the right hand is makrooh. Similarly, do not touch the 
private part with the right hand.39 

  ذاإ  قال  وسلم عليه هللا صلى   النيب عن  عنه  هللا  يرض بيه أ عن  قتادة   يبأ  بن هللا  عبد عن
  الرقم:  ي،بخار ال  صحيح)  بيمينه  ي واليستنج بيمينه   ذكره أيخذن فال  حدكمأ  ابل

154 ) 
Sayyiduna Abdullah bin Abi Qataadah  narrates from his 
father that Sayyiduna Nabi  said, “When any of you 

relieves himself then he should not hold his private part with his 
right hand nor should he make istinjaa with his right hand.” 

20. Exit the toilet with the right foot and thank Allah  for 
allowing the waste to leave your body and for blessing you 
with good health. The manner of thanking Allah  is to 

 
 (2/88)اجملموع شرح املهذب أما حكم املسألة فقال األصحاب يكره االستنجاء ابليمني كراهة تنزيه وال حيرم  39

 ( 1/181)روضة الطالبني  ابليسار يستنجي أن املستحب
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recite the following dua upon leaving the toilet after 
relieving yourself: See 17 and 23 

دُ حليَ اَ  رَاَنكَ ُغفي  ي  أَذيَهبَ  يي ذ  ال   ِل      مي ي َعافَ وَ  ى ذ  األيَ  َعين    40اين 
O Allah , I seek Your forgiveness. All praise is due to Allah 
 who has removed from me impurity and filth (that would 

have been harmful if it remained in my body) and granted me relief 
and ease. 

Note: One should repeat the word غفرانك thrice and thereafter 
recite the remainder portion of the dua once.41 

One may also recite the following duas: 

دُ حليَ اَ  ي   َما  َعين  ي  أَذيَهبَ   يي ال ذ   ِل      مي ي  َما  ي  َعلَ  أَميَسكَ وَ  يـُؤيذ ييين  َفُعين   42يـَنـي
All praise is due to Allah  who has removed from me that 

which harms me and kept within me that which benefits me. 

 
  حديث حسن غريبقال أبو عيسى هذا    ذا خرج من اخلالء قال غفرانكإيه وسلم  صلى هللا عل  هللا عنها قالت كان النيب  يعن عائشة رض  40

   (7الرقم:  ي:رتمذسنن ال)
أخرجه اخلمسة إال النسائي وصححه احلاكم وأبو حامت قال   قوله )هذا حديث غريب حسن( قال القاضي الشوكاين يف نيل األوطار هذا احلديث

 (1/50بن حبان انتهى )حتفة األحوذي ابن خزمية و ايف البدر املني ورواه الدارمي وصححه 
سنن  )  األذى وعافاين   ذهب عينأ  يالذ  هلل حلمد  اذا خرج من اخلالء قال  إصلى هللا عليه وسلم    هللا عنه قال كان النيب   يمالك رضنس بن  أعن  

 ( 301 :رقمال ،ابن ماجة
قال احلافظ   ( وقد370كتاب الدعاء له )  يف  ( والطرباين25عمل اليوم والليلة ) رواه ابن السين يف  :(1/225تعليقه ) الشيخ حممد عوامة يف  قال

 غريب وحبان فيه ضعف وكذا ف شيخه لكن للحديث شواهدحسن  :(1/198نتائج األفكار ) فيه يف
 .النسائي رواه لالتباع،( وعافاين األذى عين أذهب الذي هلل احلمد: غفرانك) انصرافه  أو( خروجه) عقب أي( عند) نداب  يقول( و) 41

 (1/160)مغين احملتاج  ثالاث غفرانك ويكرر
ما    يوأمسك عل ؤذيينا يم  هب عينذأ يهلل الذ  حلمداحدكم من اخلالء فليقل أذا خرج إسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و  عن طاؤس قال 42

 ( 12الرقم:  ،شيبة يبأصنف البن امل) ينفعين
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دُ  َمي ي   ال ذ يي  ِل      َاحلي َتهُ  أََذاَقين  ي  َوأَذيَهبَ  قـُو تَهُ  يف     ى َوأَبـيق   َلذ   43أََذاهُ   َعين  
All praise is due to Allah  who allowed me to enjoy the taste 
(of the food), and retained within me its nourishment (and energy), 
and removed from me its harm (i.e. the harm of the food after it was 

transformed into waste). 

21. After relieving yourself, wait for the remaining droplets of 
urine to come out before making wudhu.44 

22. When using the toilet, do not leave it in a dirty condition e.g. 
by messing around the pan or on the floor, by not flushing, 
etc. If you are using a toilet that is shared with other people 
then you should be extra particular in this regard so that 
inconvenience is not caused to them.45 

 
ابن عمر  43 إذا دخل اخلالء    عن  عليه وسلم كان  النيب صلى هللا  أن  عنهما  اخلبيث    قالرضي هللا  النجس  الرجس  أعوذ بك من  إين  اللهم 

   (25 :رقمال ،)عمل اليوم والليلة البن السين وأبقى يف قوته وأذهب عين أذاه احلمد هلل الذي أذاقين لذته وإذا خرج قال الشيطان الرجيم املخبث
 20انظر أيضا 

مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبائط من حيطان مكة أو املدينة مسع صوت إنسانني يعذابن يف    قالرضي هللا عنهما  عن ابن عباس    44
  وكان اآلخر ميشي ابلنميمة   كان أحدمها ال يستربئ من بوله  بلى  مث قال   يعذابن وما يعذابن يف كبي  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفق  قبورمها

لعله أن خيفف عنهما ما مل ييبسا أو إىل    قال  مل فعلت هذا  ي رسول هللا  فقيل له  لى كل قرب منهما كسرةفوضع ع  مث دعا جبريدة فكسرها كسرتني
 ( 2068)سنن النسائي، الرقم:  أن ييبسا

وهو   قال أصحابنا وهذا األدب( ... مث ينرته وإذا ابل تنحنح حت خيرج إن كان هناك شئ وميسح ذكره مع جمامع العروق) ال املصنف رمحه هللاق
 ( 2/75)اجملموع شرح املهذب   النرت والتنحنح وحنومها مستحب

 ( 1/177)روضة الطالبني  وأن يستربئ بتنحنح ونرت ذكره عند انقطاع البول...  ولقضاء احلاجة آداب
 ( 223 :قمر ال ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطهور شطر اإلميان )صحيح مسلمرضي هللا عنه عن أيب مالك األشعري  45

عن صاحل بن أيب حسان قال مسعت سعيد بن املسيب يقول إن هللا طيب حيب الطيب نظيف حيب النظافة كرمي حيب الكرم جواد حيب اجلود  
 فنظفوا أراه قال أفنيتكم وال تشبهوا ابليهود قال فذكرت ذلك ملهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن النيب

 ( 2799 :رقمال ،رتمذيسنن الهللا عليه وسلم مثله إال أنه قال نظفوا أفنيتكم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف ) صلى
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23. After relieving yourself, clean your hands by rubbing them 
on sand or through using soap to remove any bad odour.46 

  مباء  تيتهأ اخلالء  أتى  إذا  وسلم  عليه هللا  صلى يب الن كان  قال عنه هللا  رضي هريرة يبأ  عن
  أيب   سنن)  فتوضأ  آخر إبانء   أتيته  مث  رضاأل على يده  مسح  مث فاستنجى  ركوة  أو  تور  يف

 47( 45 الرقم:  ، داود
Sayyiduna Abu Hurairah  reports, “When Rasulullah 
 would go to relieve himself, I would present water in a 

utensil to him (for making istinjaa). After he made istinjaa, he 
would rub his mubaarak hand on the ground (though there was no 

bad odour emanating from the mubaarak hand of Rasulullah 
, he did this to teach the Ummah how they should 

remove the bad odour from their hands after relieving themselves). 
I would then bring another utensil of water to him from which he 

would make wudhu.” 

24. If a person is terminally ill or hospitalised and is unable to go 
to the toilet, it will be permissible for him to pass urine in a 
bottle. The urine should thereafter be disposed of.48 

 
هلذا احلديث شاهد ضعيف من حديث عائشة يف املعجم األوسط للطرباين واألفراد للدارقطين: نعيم بن مورع عن هشام بن عروة عن أبيه عن  

فإنه ال يدخل اجلنة إال نظيف قال السخاوي يف املقاصد احلسنة )الرقم:  عائشة رضي   (  302هللا عنها مرفوعا بلفظ اإلسالم نظيف فتنظفوا 
 ونعيم ضعيف 

 259 :رقمال ،بخاريصحيح ال 46
عليه وسلم اغتسل من  أن النيب صلى هللا  رضي هللا عنها  عن ميمونة  رضي هللا عنهما    عن ابن عباس  ابب مسح اليد ابلرتاب لتكون أنقى...

 ( 260 :رقمال ،بخاريصحيح المث توضأ وضوءه للصالة فلما فرغ من غسله غسل رجليه )  مث غسلها  مث دلك هبا احلائط فغسل فرجه بيده اجلنابة
 ( 2/91)اجملموع شرح املهذب  الدبر غسل بعد ابألرض يده يدلك أن السنة

 ث حسن عندهفاحلدي  (1/206الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل  47



28 

  صلى   نيبلل  كان  قالت هنا أ  عنها  هللا رضي  مهاأ  عن  رقيقة بنت ميمة أ  بنت حكيمة عن
  الرقم: ،ود دا يب أ  سنن ) ابلليل   فيه يبول  سريره  حتت عيدان  من  قدح  سلمو  عليه هللا

24 )49 
Sayyiduna Hukaimah bintu Umaimah  reports that her 
mother, Sayyidatuna Umaimah bintu Ruqaiqah , said, 

“Rasulullah  had a wooden utensil kept beneath his bed 
(while he was ill) in which he would pass water during the night.” 

 

 
 ( 1/178)روضة الطالبني  اإلانء يف البول يكره وال 48
 ( 1/27داود  يبأ)خمتصر سنن ي بو داود واملنذر أهذا احلديث سكت عنه  49

ه فقام فطلبه فلم جيده فسأل  كان للنيب صلى هللا عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه حتت سرير   عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت
لقد احتظرت من النار حبظار    ة فقال النيب صلى هللا عليه وسلمشربته برة خادم أم سلمة اليت قدمت معها من أرض احلبش  قالوا  أين القدح  فقال

 ( 14014 :رقمال ،ي عبد هللا بن أمحد بن حنبل وحكيمة وكالمها ثقة )جممع الزوائدرواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غ
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General Masaail Pertaining to 

Relieving Oneself  
1. Q: Is it permissible for one to read literature such as 

newspapers and magazines, or use his phone to chat, browse 
the net, etc. while in the toilet? 

A: The toilet is a place where one relieves oneself, hence it is 
undesirable for one to use his phone or read any material or 
literature in the toilet.See 30 

2. Q: Can one use the urinals available in public toilets to relieve 
oneself? 

A: One should not use the urinals to relieve oneself. Instead, 
one should sit and relieve himself in a secluded area.See 10 and 32 

3. Q: Is it permissible for one to suffice on using toilet paper for 
istinjaa? 

A: Tissue paper will not be sufficient in cleaning stool which 
has soiled the area around the anal passage and exceeded it. 
One will have to use water to clean oneself.50 

 
بوله األول ووصل إىل    )وشرط احلجر( وما أحلق به ألن جيزئ )أن ال جيف النجس( اخلارج فإن جف تعني املاء نعم لو ابل اثنيا بعد جفاف 50

 ذلك )و( أن )ال ينتقل( عن احملل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه فإن انتقل  ما وصل إليه األول كفى فيه احلجر والغائط املائع كالبول يف
 ( 1/142)مغين احملتاج  عنه أبن انفصل عنه تعني يف املنفصل املاء وأما املتصل ابحملل ففيه تفصيل أييت 
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4. Q: Is it permissible to speak while relieving oneself in the 
toilet? 

A: It is makrooh to speak while relieving oneself, except if 
there is a need to speak.See 27 

5. Q: Is it better for one to relieve oneself using the Western 
toilet (high pan) or Eastern toilet (low pan)? 

A: It is sunnah for one to relieve oneself in a squatting 
posture, and the squatting posture is possible using the 
Eastern pan. If one is forced to use the high pan then he 
should ensure that he saves himself from urine splashes.See 32 

and 34 
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

WUDHU 

Virtues of Wudhu 
1. Wudhu is a purification from minor sins. 

  توضأ من  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال  قال  عنه  هللا  يرض عفان  بن  عثمان عن
  )صحيح  أظفاره حتت  من   خترج حت  جسده من  خطايه خرجت الوضوء فأحسن

 ( 245 الرقم:  مسلم،
Sayyiduna Uthmaan  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Whoever performs wudhu, and does it in a perfect 
manner, his (minor) sins are removed (and washed away) from his 

body to the extent that they fall off from beneath his nails.” 

2. Wudhu will cause the limbs of wudhu to be illuminated with 
a special noor on the Day of Qiyaamah. 

  السالم  فقال  املقربة أتى  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول أن   عنه هللا  رضي هريرة يبأ  عن
  قالوا إخواننا  رأينا قد  أان وددت الحقون  بكم هللا شاء  إن  وإان  مؤمنني  قوم دار  عليكم
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  كيف  قالوا بعد أيتوا  مل  نالذي وإخواننا  أصحايب أنتم قال  هللا  رسول ي  إخوانك  أولسنا 
  غر  خيل  له   رجال أن   لو  أرأيت  قال هللا رسول  ي   أمتك  من بعد أيت   مل من  تعرف 

  أيتون   فإهنم قال  هللا  رسول  ي  بلى   قالوا خيله  يعرف أال   هبم  دهم خيل  ظهري  بني  حمجلة 
 ( 249 الرقم: مسلم،  )صحيح   احلوض على فرطهم   وأان الوضوء  من حمجلني  غرا

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 once entered the graveyard and recited the following 

dua: 

َ ن  م  ؤي م   م  وي قَـ   ارَ دَ   مي كُ يي لَ عَ  مُ اَل لس  اَ   نَ وي قُ ح  اَل  مي كُ ب   هللاُ  اءَ شَ  ني إ   ان  إ  وَ  نيي
“O (inmates of) the resting abode of the believers, may peace 

descend upon you from the side of Allah , insha Allah we 
will soon be joining you.” 

Sayyiduna Nabi  then said, “I wish I had met our 
brothers.” The Sahaabah  enquired, “Are we not your 

brothers, O Rasulullah ?” Sayyiduna Nabi  
replied, “You are my companions (i.e. you have a greater position 
than the rest of the Ummah. You are my brothers and you are also 
blessed with my companionship). My brothers are those who have 
not yet come in the world (i.e. they will still be born and appear in 

the world after my demise).” The Sahaabah  further 
enquired, “O Rasulullah , how will you recognize those of 

your followers who will come after you?” Sayyiduna Nabi 
 replied, “If a person owns black horses with white 
foreheads and legs and they are mixed with horses that are 

completely black, will he not recognize his own horses from among 



WUDHU 

33 

them?” The Sahaabah  replied, “He will certainly recognize 
them, O Rasulullah .” Sayyiduna Nabi  

replied, “They (my followers) will come on the Day of Qiyaamah 
with their foreheads and limbs illuminated with special noor on 
account of them performing wudhu for salaah (and it is through 

this sign that I will recognize them from others) and I will precede 
them (in reaching the Hereafter) and I will serve them water at the 

hawdh of Kawthar (when they will meet me on the Day of 
Qiyaamah).” 

3. Remaining in the state of wudhu is a sign of a true believer.  

  حتصوا ولن  استقيموا وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي ثوابن  عن
  ماجة،   ابن )سنن مؤمن  إال  الوضوء  على حيافظ  وال الصالة أعمالكم  خي أن   واعلموا

 51( 727 الرقم: 
Sayyiduna Thowbaan  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Try your best to adopt istiqaamah (steadfastness) 
in all matters, even though you will never manage to do so entirely, 

and remember that the most virtuous of deeds is salaah, and 
safeguarding the wudhu is a sign of a true believer (i.e. to perform a 
complete and perfect wudhu and to remain in the state of wudhu at 

all times is a sign of a true believer).” 

 
أخرجه الدارمي وابن حبان يف صحيحه من طريق ثوابن  قال البوصيي: رجال إسناده ثقات أثبات إال أن فيه انقطاعا بني سامل وثوابن ولكن  51

 ( 1/102متصال )زوائد ابن ماجة 
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4. The one who passes away in the state of wudhu is blessed 
with the rank of a martyr. 

  إن بين  ي  لموس  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال  قال  عنه هللا رضي  مالك  بن  أنس عن
  الشهادة  يعطى   وضوء  على  وهو  املوت أيتيه من  فإنه  وضوء  على  تزال ال  أن استطعت 

  52(1470 الرقم:  الزوائد، )جممع
Sayyiduna Anas bin Maalik  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “O my beloved son! If you are able to 
remain in the state of wudhu (then do so), as the one who passes 
away in the state of wudhu is blessed with the rank of a martyr.” 

5. The one who performs a complete wudhu safeguards himself 
from Shaitaan, just as those who guard the Islamic frontiers 
safeguard the Muslims from the enemies of Islam. 

  ما  على أدلكم  أال  قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول أن   عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  على الوضوء إسباغ  قال هللا رسول   ي  بلى  قالوا الدرجات به ويرفع اخلطاي  به هللا  ميحو

  )صحيح   الرابط فذلكم  الصالة بعد الصالة وانتظار  املساجد إىل اخلطا وكثرة املكاره
 ( 251 : رقمال ،مسلم

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 once asked the Sahaabah , “Should I not inform 

 
  له   أنه ظننت  إال  القبلة  أهل  من  أحد  على  بصرك  يقعن  فال  بيتك  من  خرجت  إذا  بين  ي  وزاد  الصغي  يف  والطرباين  يعلى   أبو  رواهقال اهليثمي:    52

 ضعيف  وهو يزيد أيب بن احلسن بن حممد وفيه اجلنة يف معي كان  أحبين ومن  أحبين فقد سنيت  أحيا ومن  سنيت  من ذلك إن بين ي عليك الفضل
  مسعت   الثقفي حممد أبو العالء أبنا يؤيد  ثنا منيع بن  أمحد رواه  فقد زيد بن علي به ينفرد مل  لكن ضعيف  جدعان بن  زيد بن عليقال البوصيي: 

  أعلي   طريق  من  العلم  يف   وأخرى  الصالة  يف   منه   قطعة  الرتمذي   روى  هللا   شاء   إن  املواعظ  كتاب   آخر  يف   لفظه  وسيأيت   فذكره...    مالك  بن  أنس
 ( 540)إحتاف اخلية املهرة، الرقم:  زيد بن
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you of such actions through which Allah  will erase your 
sins and raise your ranks?” The Sahaabah  replied, 

“Certainly inform us, O Rasul of Allah !” Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Performing a complete wudhu despite 
difficulties, taking abundant steps in walking towards the masaajid 
and awaiting the next salaah after one salaah is performed. These 

actions resemble the action of those who protect the Islamic 
frontiers against the enemies of Islam (through these actions, one 
protects himself from the evils of nafs and Shaitaan, just as those 
guarding the frontiers protect the Muslims against the enemies of 

Islam).” 
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Sunnah Method of Making Wudhu 

1. When making wudhu, face the qiblah and sit on a raised place 
(e.g. a chair) so that the used water does not splash on 
oneself. The place where one makes wudhu should be a clean 
place.53 

  ماء  فيه  بتور  دعا  مث  عليه  فقعد كرسي ب  أيت أنه   عنه هللا رضي   علي عن  خي  عبد عن
 ( 93 الرقم:  ،نسائيال  سنن )  ثالاث  يديه  على فكفأ 

Sayyiduna Abd Khair  reports that a chair was brought 
to Sayyiduna Ali . He then sat on the chair (in order to 

demonstrate the wudhu of Sayyiduna Rasulullah ). 
Thereafter, he requested that a utensil of water be brought. He then 

commenced by pouring water on his hands thrice (i.e. he washed 
his hands thrice till the wrists). 

2. Make the intention for wudhu at the beginning of the wudhu. 
Similarly, make the intention of wudhu when commencing 
the faraaidh of wudhu i.e. washing the face. If you did not 
have the intention of wudhu at the time of washing the face, 
but only made the intention of wudhu later on, then you will 

 
 (1/113)الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية  رشاش يناله ال حبيث جيلس وأن القبلة توجه  الوضوء سنن ومن 53

)فتح   وجلوسه يف مكان مرتفع حبيث ال يناله رشاش ماء الوضوء حترزا عنه...  فمن آدابه استقبال املتوضئ القبلة يف وضوئه ألهنا أشرف اجلهات
 (180الرمحن بشرح زبد ابن رسالن صـ 
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have to repeat the washing of the face and the limbs that 
follow.54 

3. Recite the masnoon dua before commencing the wudhu:55 

م   ييم  الر محي ن   هللا   ب سي  الر ح 

In the name of Allah , the most kind, the most merciful.  

One may also recite the following dua: 

م   دُ   اِل     ب سي َمي  ِل      َواحلي
(I commence) in the name of Allah  and all praise belongs to 

Allah . 

  ذاإ  هريرة ابأ  ي  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  يرض هريرة ىبأ  عن
  حت  احلسنات لك  تكتب  تربح   ال حفظتك  نإ ف هلل  واحلمد هللا  بسم فقل توضأت 

  56(1112 قم: الر  ،الزوائد )جممع  الوضوء ذلك  من حتدث

 
 ( 1/170 اجملموع شرح املهذب) ء والغسل والتيمم بال خالف عندانوأما حكم املسألة فهو أن النية شرط يف صحة الوضو  54

 ( 1/157)روضة الطالبني  األول النية وهي فرض يف طهارات األحداث له فروض وسنن فالفروض ستة صفة الوضوء
 مر  ملا  الصوم  عدا   ما   العبادات   من   وغيها   كالصالة  الفرض  أبول   لتقرتن(  الوجه)  غسل(  أبول )  بفتحها  قرن  مصدر   الراء  بسكون(  قرهنا  وجيب)

 (1/171)مغين احملتاج  عنها وجواب املغسول  أول خللو قطعا  الوجه بعد مبا اقرتاهنا يكفي فال
عن رابح بن عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال وضوء ملن مل    55

 ( 25)سنن الرتمذي، الرقم:  عليهيذكر اسم هللا 
 ( 1/190)اجملموع شرح املهذب وأما حكم املسألة فالتسمية مستحبة يف الوضوء ومجيع العبادات وغيها من األفعال حت عند اجلماع 

أتى هبا مت ذكرها...    وأما سنن الوضوء فكثية ابتداء وضوئه بسم هللا فلو نسيها يف االبتداء    قبل الفراغ كما يف الطعام   والثانية أن يقول يف 
 ( 1/168)روضة الطالبني 

 ( 1/168)مغين احملتاج  وأقلها بسم هللا وأكملها كماهلا...  )و( من سننه )التسمية أوله( أي أول الوضوء
 حسن وإسناده الصغي يف  الطرباين رواهقال اهليثمي:  56
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Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
  said, “O Abu Hurairah! When you perform wudhu, then 

(first) recite the dua     ُد ِل    ب مي م  اِل    َواحلَي سي . Through reciting this dua, the 
malaa’ikah (angels) which protect you (are commanded to) 
continuously record good deeds for you until you break that 

wudhu.” 

4. Wash both the hands up to the wrists thrice.57 

  فغسل  فتوضأ  بوضوء   دعا  عنه هللا ي رض عفان بن  عثمان أن  عثمان  موىل محران  عن
 58( 226 :الرقم  ، مسلم  صحيح )  مرات ثالث  كفيه

Sayyiduna Humraan , the freed slave of Sayyiduna Uthmaan 
, reports that Sayyiduna Uthmaan  requested that 
water be brought (to demonstrate to the people how to perform 

wudhu). He then commenced the wudhu by washing his hands (till 
the wrists) thrice. (In this narration, which appears in Saheeh 

Bukhaari, Sayyiduna Uthmaan  said, “I had seen Rasulullah 
 perform wudhu in this manner.”) 

5. Cleanse the mouth (i.e. the tongue, teeth and palate) with a 
miswaak. When using the miswaak, brush the teeth in a 
horizontal manner and the tongue in a vertical manner. In 
the absence of a miswaak, one should use something that is 

 
 ( 1/192)اجملموع شرح املهذب  سنة من سنن الوضوء واتفق األصحاب على أن غسل الكفني سنة يف أول الوضوء وهو   57

 ( 168-1/167)روضة الطالبني  الثالثة غسل الكفني قبل الوجه...  وأما سنن الوضوء فكثية 
 164صحيح البخاري، الرقم:  58
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coarse and will serve the purpose of cleansing the mouth e.g. 
a toothbrush. Using one’s finger will not suffice for the 
sunnah of miswaak.59 

Note: It is makrooh for one who is fasting to use the miswaak 
after zawaal. However, it is permissible and is not makrooh 
for the fasting person to use the miswaak before zawaal.See 59 

  الصلوة  تفضل   وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قالت  عنها  هللا  رضي عائشة  عن
  ىعل  )املستدرك  ضعفا  سبعني هلا  يستاك  ال  اليت الصلوة  على  هلا يستاك  اليت

 60( 515 الرقم: ، للحاكم الصحيحني 
Sayyidatuna Aaishah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The salaah performed after cleansing the mouth 
with the miswaak is seventy times superior and more rewarding 

than the salaah performed without using the miswaak.” 

 
وسن  ...  األسنان وما حوهلا)وسننه( أي الوضوء أي ومن سنته )السواك( وهو لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود أو حنوه كأشنان يف    59

وحيصل )بكل خشن( مزيل للقلح  ... أما اللسان فيسن أن يستاك فيه طوال  ...كونه )عرضا( أي يف عرض األسنان ظاهرا وابطنا يف طول الفم 
)مغين احملتاج   من العيدانطاهر كعود من أراك أو غيه أو خرقة أو أشنان حلصول املقصود بذلك لكن العود أوىل من غيه واألراك أوىل من غيه  

1/163-164 ) 
إحداها السواك وهو سنة مطلقا وال يكره إال بعد الزوال لصائم ويف غي هذه احلالة مستحب يف كل وقت ويتأكد  وأما سنن الوضوء فكثية 

وال حيصل  ...وحيصل السواك خبرقة وكل خشن مزيل لكن العود أوىل واألراك منه أوىل ...  وعند الوضوء وإن مل يصل... استحبابه يف أحوال 
 ( 1/167)روضة الطالبني  ويستحب أن يستاك عرضا.. . أبصبع خشنة على أصح األوجه

)أسىن    عنه  اخللوف  ليزيل(  بلطف  حلقه  سقف )  على(  و)   غيها  أو  بصفرة  التغي  من  ليجلوها  أسنانه  وأطراف(  أضراسه)  كراسي(  على  وميره)
 ( 1/37املطالب 

 ( 1/164)مغين احملتاج  ويستحب أن مير السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي أضراسه
 مسلم شرط علىوقال  الذهيب وأقره خيرجاه ومل  مسلم شرط على صحيح  حديث هذا :قال احلاكم 60
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6. Gargle the mouth and insert water into the nose together 
thrice.  

The method of gargling the mouth and inserting water into 
the nose together is as follows: First, take a handful of water 
with your right hand. Then, using some of the water, gargle 
once. Thereafter, using the remaining water in your hand, 
rinse your nose. This will be repeated another two times, 
using a separate handful of water each time. 

Ensure that you gargle thoroughly, allowing the water to 
reach all the parts of the mouth.61 

  رضي  زيد  بن  هللا  عبد  سأل  حسن  أيب بن   عمرو شهدت أبيه   عن عمرو  عن  وهيب عن
  النيب وضوء  هلم فتوضأ  ماء من  بتور   فدعا وسلم عليه  هللا صلى   النيب وضوء  عن  عنه  هللا

  التور  يف  يديه أدخل مث  ثالاث  يديه  فغسل التور من  يده  على فأكفأ   وسلم عليه  هللا  صلى
 ( 186  الرقم:  ي،بخار ال ح صحي)  غرفات  ثالث  واستنثر   واستنشق فمضمض 

Sayyiduna Abdullah bin Zaid  was asked regarding the 
wudhu of Sayyiduna Rasulullah . Hence, he requested 
that a utensil of water be brought. He then demonstrated to them 

the manner in which Sayyiduna Rasulullah  used to 

 
ويف كيفية اجلمع وجهان أصحهما  ...  بل الصواب تفضيل اجلمع لألحاديث الصحيحة املتظاهرة فيه كما سبق وليس هلا معارض    والصحيح  61

 ( 1/198)اجملموع شرح املهذب بثالث غرفات يخذ غرفة متضمض منها مث يستنشق منها مث أيخذ غرفة اثنية يفعل هبا كذلك مث اثلثة 
الشافعي ذلك  املختصر  يف   قال  استحباب  على  األصحاب  واتفق  اليمىن  بيده  للمضمضة  املاء  أيخذ  أن  امله  يستحب  شرح  ذب  )اجملموع 

1/198 ) 
يبلغ املاء إىل أقصى احلنك ووجهي األسنان واللثات ويسن إمرار إصبع يده اليسرى على ذلك، ويف االستنشاق أن   واملبالغة يف املضمضة أن 

 ( 1/171)مغين احملتاج  يصعد املاء ابلنفس إىل اخليشوم، ويسن إدارة املاء يف الفم وجمه وكذا االستنثار
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perform wudhu. He poured water onto his hands from the utensil 
and then washed his hands (till the wrists) thrice. Thereafter, he 
inserted his hands in the utensil and (took water and) gargled his 

mouth and rinsed his nose thrice. 

7. If there is a need to clean the nose, do so with the small 
finger of the left hand.62 

  حدكمأ  توضأ  ذا إ قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول ن أ  عنه هللا  يرض هريرة ىبأ  عن
 ( 237 الرقم:  ،مسلم صحيح)  لينتثر  مث  املاء  من مبنخريه  فليستنشق 

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “When any one of you performs wudhu then he 

should insert water into the nostrils and thereafter clean the nose 
(with the left hand).” 

8. When fasting, exercise caution in gargling the mouth and 
rinsing the nose. Do not exert yourself in doing so, as water 
may go down the throat or nasal passage, thus causing the 
fast to break.63 

 
  من   كان  وما  خلالئه  اليسرى  يده  وكانت   وطعامه  لطهوره  اليمىن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  يد  كانت  قالتا  وعن عائشة رضي هللا عنه  62

 ( 33)سنن أيب داود، الرقم:  أذى
 ( 1/198)اجملموع شرح املهذب  قال أصحابنا ويستنثر بيده اليسرى

 ( 1/171)مغين احملتاج  وهو أن خيرج بعد االستنشاق ما يف أنفه من ماء وأذى خبنصر يده اليسرى ... وكذا االستنثار ...ويسن 
 (1/39)األم لإلمام الشافعي رمحه هللا  رأسه يدخل لئال ابالستنشاق رفق صائما  كان  وإن 63
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  عن  خربينأ وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول ي  قلت عنه هللا  يرض مسرة  بن لقيط  عن
  صائما تكون  ن أ الإ   االستنشاق ف  وابلغ  صابعاأل بني  وخلل الوضوء  أسبغ   قال الوضوء

  64( 788 الرقم:  الرتمذي، )سنن 
Sayyiduna Laqeet bin Samurah  reports, “I once asked 

Rasulullah  regarding wudhu. Rasulullah  
said, ‘Perform a complete and perfect wudhu, ensure that you make 

khilaal of the fingers and rinse the nose thoroughly, except in the 
case where you are fasting.’” 

9. Recite the following dua at any time during the wudhu or 
after the wudhu:65  

ي  اغيف ري  اَلل  ُهم   ي  يل  ي   َوَوس  عي  َذنييب  ي   يل  ي   َواَبر كي  يي َدار    يف  ي   يل   يي ر زيق   يف 
O Allah , forgive my sins, grant me spaciousness in my home 

and bless me with barakah in my sustenance. 

  وسلم  عليه   هللا صلى   هللا رسول  تيتأ  قال  عنه  هللا يرض ي شعر األ موسى   يبأ  عن
  يف  يل  وابرك  يدار  يف  يل  ووسع ذنيب  يل اغفر  للهما ويقول   يدعو فسمعته  فتوضأ  بَوضوء
  ذكار )األ شيء من   تركن  وهل  قال وكذا بكذا تدعو  مسعتك  هللا نيب   ي  فقلت يرزق

  66( 78 الرقم:  ي،النوو  مام لإل 

 
 هذا حديث حسن صحيح  :قال أبو عيسى 64

 142سنن أيب داود، الرقم: 
  وضوئه   من  فراغه  بعد  يقول  ما  ابب   يف  فأدخله  النسائي  وأما  ضوئهو   ظهراين  بني  يقول  ما  ابب  احلديث  هلذا  السين  ابن  ترجم  :النووي  قال  65

 ( 78 الرقم: ،يمام النوو لإل األذكار) حمتمل وكالمها
أتيت رسول هللا   ىوقد رو   66 اليوم والليلة إبسناد صحيح عن أيب موسي األشعري رضي هللا عنه قال  النسائي وابن السين يف كتابيهما عمل 

و  صلي هللا عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول اللهم اغفريل ذنيب ووسع يل يف داري وابرك يل يف رزقي فقلت ي نيب هللا مسعتك تدع



WUDHU 

43 

Sayyiduna Abu Moosa Ash’ari  reports, “I brought water to 
Rasulullah  to perform wudhu. He performed wudhu and 

I heard him recite the dua  ي ي   اَلل  ُهم  اغيف ري يل  ي   َذنييب  ي   َوَوس  عي يل  ي   يي َدار    يف  ي   َواَبر كي يل  يي ر زيق    يف   .  I 
then asked him, ‘O Nabi of Allah ! While you were 

making wudhu, I heard you reciting the dua:    ي ي  اَلل  ُهم  اغيف ري يل  ي   َذنييب  ي   َوَوس  عي يل   يف 
ي   يي َدار   ي   َواَبر كي يل  يي ر زيق    يف  .’ Rasulullah  replied, ‘Has this dua left out 

any goodness? (It has encompassed all the bounties and favours of 
Allah  within it.)’” 

10. Wash the face thrice. The procedure of washing the face is to 
take water in both hands and pass it over the face. The face 
has to be washed from the top of the forehead (the hairline) 
to beneath the chin and from one ear till the other. Ensure 
that water reaches all parts of the face, including the corner 
of the eyes and the skin between the earlobes and sideburns. 
A small amount of the front portion of the head and a small 
amount below the chin should also be washed with the face 
to ensure that the face is washed completely.67 

 
هل تركن من شيئ ترجم ابن السين به ابب ما يقول بني طهر إىل وضوئه أما النسائي فأدخله يف ابب ما يقوله بعد فراغه من  بكذا وكذا قال و 

 ( 32 ـ ص غنية املتملي وضوئه وكالمها حمتمل كذا يف األذكار )
أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض هبا واستنشق مث أخذ غرفة من ماء فجع  67 ل هبا هكذا أضافها إىل يده  عن ابن عباس 

األخرى فغسل هبما وجهه مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليمىن مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليسرى مث مسح برأسه مث أخذ غرفة 
 صلى هللا عليه وسلم من ماء فرش على رجله اليمىن حت غسلها مث أخذ غرفة أخرى فغسل هبا رجله يعين اليسرى مث قال هكذا رأيت رسول هللا

 ( 140)صحيح البخاري، الرقم:  يتوضأ
قال    األذانن من الرأس  قال وقال  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح املأقني  قال  وذكر وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم   عن أيب أمامة

)سنن   يعين قصة األذنني  صلى هللا عليه وسلم أو من أيب أمامةال أدري هو من قول النيب    قال قتيبة قال محاد  أبو أمامة  سليمان بن حرب يقوهلا
 ( 134 :رقمال ،أيب داود
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  هللا رسول  ىأر   نهأ  عنه هللا رضي  ينصار األ مث  املازين عاصم بن زيد بن هللا  عبد عن
 ( 236 الرقم:   ، مسلم  صحيح)  ثالاث  وجهه  غسل  مث  …  توضأ   وسلم عليه  هللا  صلى

Sayyiduna Abdullah bin Zaid bin Aasim  reports that he saw 
Sayyiduna Rasulullah  perform wudhu … (while 

Sayyiduna Rasulullah  was performing wudhu,) he then 
washed his face thrice. 

11. Make khilaal of the beard. Khilaal of the beard should be 
made by passing wet fingers through the beard from the 
bottom (from beneath the chin). It is better for one to take 
new water for the khilaal of the beard. Khilaal is sunnah for 
the one whose beard is thick due to which the skin beneath 
the hair is not visible. If the beard is thin and the skin 
beneath the hair is visible, then in this case, khilaal of the 
beard will not be made. Instead, when washing the face, it 
will be necessary to make the water reach the skin of the 
face.68 

 
)مث يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعاىل )فاغسلوا وجوهكم( والوجه ما بني منابت شعر الرأس إىل الذقن ومنتهى اللحيني   قال املصنف رمحه هللا 

غسل الوجه واجب يف    (...طوال ومن االذن إىل االذن عرضا واالعتبار ابملنابت املعتادة ال مبن تصلع الشعر عن انصيته وال مبن نزل إىل جبهته  
سنن املتظاهرة واإلمجاع وهذا الذي ذكره املصنف يف حد الوجه هو الصواب الذي عليه األصحاب ونص عليه الشافعي الوضوء ابلكتاب وال

 ( 1/204)اجملموع شرح املهذب احلد  يف داخل وهو عندان الوجه من  والعذار األذن بني الذي ... والبياض رمحه هللا يف األم
، اجملموع شرح املهذب  1/163)روضة الطالبني  استيعابه ليتحقق الوجه مع ذقنه حتت وما ورقبته رأسه من  جزء غسل جيب أصحابنا  قال
1/210 ) 

 ( 1/154)مغين احملتاج  األذنني ومن احلنك حتت ومن  احللق ومن الرأس من جزء غسل وجيب
لآلية وان كانت كثيفة   الشعر والبشرة)فان كان ملتحيا نظرت فان كانت حليته خفيفة التسرت البشرة وجب غسل    قال املصنف رمحه هللا  68

اللحية الكثيفة ...    (...واملستحب أن خيلل حليته  ...  هة تقع به وال جيب غسل ما حتته  ج تسرت البشرة وجب افاضة املاء على الشعر الن املوا
البشرة حتته هذا هو املذهب الصحيح املشهور الذي نص عليه الشافعي رمحه هللا   جيب غسل ظاهرها بال خالف وال جيب غسل ابطنها وال 
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  توضأ   ذاإ  كان  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول نأ   عنه هللا ي رض مالك  بن  نسأ  عن
  يب أ سنن ) ريب  مرينأ  هكذا وقال   حليته به فخلل  حنكه حتت دخله أف  ماء  من كفا  خذأ

 69( 145 الرقم:  ، داود
Sayyiduna Anas  reports that when Sayyiduna Rasulullah 
 would make wudhu, he would take a handful of water 

and place it under his chin to make khilaal of his beard, and 
Sayyiduna Rasulullah  said, “My Rabb has commanded 

me (to make khilaal of the beard) in this manner.” 

12. Take water in both the palms and wash the right arm 
including the elbow thrice. Thereafter, take water in both the 
palms and wash the left arm including the elbow thrice. It is 
sunnah to commence the washing of the arms from the 
fingers going up to the elbows. If one washes the arms from 
the elbows going down towards the fingers, the washing will 
be valid, however this is against the sunnah method of 
washing the arms.70 

 
قد ذكران أن التخليل سنة ومل يذكر اجلمهور كيفيته وقال السرخسي خيللها أبصابعه من أسفلها  ...    وقطع به مجهور األصحاب يف الطرق كلها
 ( 207-1/205)اجملموع شرح املهذب  قال ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن

 ( 1/85)خمتصر سنن أيب داود  مث املنذري بعده هو  سكت عنه 69
 ( فاحلديث حسن عنده1/221الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل 

 ، )سنن الرتمذي  أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيلل حليته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح  رضي هللا عنهعن عثمان بن عفان  
 ( 31 :رقمال

 (1/156)مغين احملتاج  وض )غسل يديه( من كفيه وذراعيه لآلية واإلمجاع)الثالث( من الفر   70
 كفه  ويدير  يده  على  املاء  فيجري  أصابعه  أطراف  من  يديه  غسل  يف  يبدأ  أن  يستحب  احلاوي  يف  املاوردي  وصاحبه  الصيمري  القاسم  أبو  قال

 (1/217)اجملموع شرح املهذب  بطبعه املاء  جبرين يكتفي وال مرفقه  إىل هبا للماء  جمري عليها األخرى
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  هللا رسول  ىأر   نهأ  عنه هللا رضي  ينصار األ مث  املازين عاصم بن زيد بن هللا  عبد عن
  ثالاث  خرىواأل ثالاث   اليمىن ويده  ثالاث  وجهه  غسل  مث  …  توضأ   وسلم عليه  هللا  صلى

 ( 236 الرقم: ، مسلم صحيح )
Sayyiduna Abdullah bin Zaid bin Aasim  reports that he saw 

Sayyiduna Rasulullah  perform wudhu … (While 
performing wudhu,) Sayyiduna Rasulullah  then washed 
his face thrice. Thereafter, he washed his right arm thrice and then 

his left arm thrice. 

13. Make khilaal of the fingers. Khilaal will be made through 
intertwining the fingers of the right hand with the fingers of 
the left hand.71 

  عليه  هللا صلى النيب  قال قال عنه هللا  يرض بيه أ   عن صربة  بن لقيط بن  عاصم  عن
 72( 38 الرقم: ي، رتمذال سنن)  صابع األ  فخلل توضأت  ذاإ  وسلم

Sayyiduna Laqeet bin Sabirah  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “When you perform wudhu, ensure 

that you make khilaal of the fingers.” 

14. Make masah of the entire head thrice. The method of making 
masah is to take new water for the masah. Then, pass your 

 
اليدين   71 أصابع  ختليلهما  ...  وأما  يكون  هذا  وعلى  قال  عباس  ابن  تشملها وحديث  األصابع  فإن  لقيط  يستحب حلديث  ابن كج  وقال 

 ( 237/ 1)اجملموع شرح املهذب  ابلتشبيك بينهما وهللا أعلم
 اليدين  أصابع  يف  والتخليل  املبالغة  يف   السابق  صربة  بن  لقيط  خلرب  الدقائق  يف  قاله  كما  ورجليه  يديه  أصابع  أي(  أصابعه)  ختليل  سننه  من(  و)

 ( 1/176)مغين احملتاج  بينها ابلتشبيك
 هذا حديث حسن صحيح  :قال أبو عيسى 72
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wet hands over your entire head, commencing from the front 
and moving towards the back of your head. After reaching 
the back of your head, bring your hands back to the front.73 

15. Make masah of the ears thrice with new water. When making 
masah, use the index finger to make masah of the internal 
portion of the ear and the thumb to make masah of the 
external portion of the ear (behind the ear). Thereafter, take 
new water and wet the small finger or index finger. Then, 
insert the small or index finger into the ear holes to make 
masah of them. Finally, place the wet palms of both hands on 
the ears.74 

 
أما حكم املسألة فاتفق األصحاب على أنه يستحب مسح مجيع الرأس  ...    (...قال املصنف رمحه هللا )واملستحب أن ميسح مجيع الرأس    73

قال   ذكره  الذي  واملعىن  للحديث  استحباهبا  على  متفق  املصنف  ذكرها  اليت  الكيفية  وهذه  العلماء  خالف  من  وللخروج  وغيه  احلديث  هلذا 
قال أصحابنا وإمنا يستحب الرد ملن له شعر  ...  حدة  أصحابنا والذهاب من مقدم الرأس إىل مؤخره والرجوع إىل مقدمه كالمها حيسب مرة وا

 ( 222-1/220)اجملموع شرح املهذب له الرد ألنه ال فائدة فيه  بمسرتسل أما من ال شعر له أو حلق شعره وطلع منه يسي فال يستح
فيه خالف للسلف سنفرده بفرع إن شاء هللا الرأس ف  فالطهارة ثالاث ثالاث مستحبة يف مجيع أعضاء الوضوء إبمجاع العلماء إالأما حكم املسألة  

 ( 1/240)اجملموع شرح املهذب تعاىل ومذهبنا املشهور أن مسح الرأس يكون ثالاث كغيه 
 ( 1/170)روضة الطالبني  واملسنون املفروض واملمسوح املغسول يف ثالاث التكرار

يد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن  قاال حدثنا الول  لفظه  يحدثنا حممود بن خالد ويعقوب بن كعب األنطاك  74
  توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرمها حت بلغ القفا مث   بن معديكرب قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  املقدام

  ردمها إىل املكان الذى بدأ منه قال حممود قال أخربىن حريز
زاد هشام وأدخل أصابعه ف    قاال حدثنا الوليد هبذا اإلسناد قال ومسح أبذنيه ظاهرمها وابطنهما  املعىن  خالد وهشام بن خالدحدثنا حممود بن  

 ( 123-122 :رقمال ،)سنن أيب داود صماخ أذنيه
يدا غي املاء الذى مسح به ظاهر وقال يف االم والبويطي وأيخذ لصماخيه ماء جد...    مث ميسح اذنيه ظاهرمها وابطنهما)  قال املصنف رمحه هللا 

أما أحكام ( ...  االذن وابطنه الن الصماخ يف االذن كالفم واالنف يف الوجه فكما أفرد الفم واالنف عن الوجه ابملاء فكذلك الصماخ يف االذن
الرأس  املسألة فمسح يلي  ما  فظاهرمها  أن ميسح ظاهرمها وابطنهما  السابقة والسنة  لألحاديث  قاله    األذنني سنة  الوجه كذا  يلي  ما  وابطنهما 

أذنيه  يف صماخي  مسبحتيه  ويدخل  بيديه  املاء  والغزايل ومجاعات أيخذ  احلرمني  إمام  فقال  املسح  وأما كيفية  واضح  وآخرون وهو  الصيمري 
ذلك كف بعد  ويلصق  وغيه  اجلويين  حممد  أبو  الشيخ  قال  األذنني  ظهور  على  اإلهبامني  ومير  املعاطف  على  طلبا ويديرمها  أبذنيه  املبلولتني  يه 
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  هللا رضي  العاص( بن عمرو  بن هللا عبد  ي أ) جده  عن بيهأ  عن شعيب بن   عمرو عن
  الطهور كيف  هللا رسول ي  فقال  وسلم  عليه  هللا صلى  النيب  تى أ رجال   نإ  قال  عنهما
  على هباميه إب  ومسح   ذنيهأ يف  صبعيه إ  وأدخل  برأسه  مسح مث  …  إانء   ف  مباء فدعا

 75( 135 الرقم:  ،داود   أيب سنن)  ذنيهأ  ابطن  وابلسباحتني ذنيه أ  ظاهر
Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Aas  reports that a person 

once came to Sayyiduna Rasulullah  and asked, “O 
Rasulullah ! How should one perform wudhu?” 

Sayyiduna Rasulullah  requested for some water to be 
brought in a utensil  … (Sayyiduna Rasulullah  then 

began to demonstrate the method of performing wudhu until) he 
thereafter made masah of his head and placed his fingers in his 

ears, making masah of the outer portion of the ears with his thumbs 
and the inner portion of the ears with his index fingers. 

 
حة ابطنها ومير رأس األصبع يف معاطف األذن ويدخل اخلنصر يف  بلالستيعاب وقال الفوراين واملتويل وغيمها ميسح ابإلهبام ظاهر االذن وابملس
 ( 228-1/227)اجملموع شرح املهذب  صماخيه قال الفوراين ويضع اإلهبام على ظاهر األذن وميرها إىل جهة العلو

  )مث( بعد مسح الرأس ميسح )أذنيه( ظاهرمها وابطنهما مباء جديد ألنه صلى هللا عليه وسلم مسح يف وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرمها وابطنهما 
وأدخل أصبعيه يف صماخي أذنيه وأيخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا وأشار بثم إىل اشرتاط ترتيب األذن على الرأس يف حتصيل السنة كما هو 

 ( 1/175)مغين احملتاج  الروضة األصح يف
 (21)اإلقناع للماوردي صـ  جديد  مباء ثالاث  وابطنهما ظاهرمها أذنيه ميسح مث

أب   قال الشيخ تقي الدين يف اإلمام  75 يه عن جده لصحة اإلسناد إىل  وهذا احلديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن 
 ( 140، الرقم: )نصب الراية عمرو انتهى

 ( 10الرقم:  الدراية،) أخرجه األربعة إال الرتمذي وإسناده قوي
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16. Wash the feet including the ankles thrice. It is mustahab to 
commence washing the feet from the toes towards the 
ankles.76 

  مث  … فتوضأ  بوضوء   دعا  عنه هللا ي رض عفان بن  عثمان ن أ عثمان  موىل محران  عن
  يتأ ر  قال  مث  ذلك مثل  اليسرى غسل  مث  مرات ثالث الكعبني  ىلإ  اليمىن  رجله غسل
 ( 226 الرقم: ،مسلم  صحيح)  هذا  يوضوئ  حنو توضأ   وسلم  عليه هللا  صلى  هللا  رسول

Sayyiduna Humraan , the freed slave of Sayyiduna Uthmaan 
, reports that Sayyiduna Uthmaan  requested for some 
water to perform wudhu  … (He then commenced performing wudhu 

until) he washed his right foot until the ankles thrice, followed by 
the left foot in a similar manner. He then mentioned, “I saw 

Rasulullah  perform wudhu in the manner I performed 
wudhu.” 

17. Make khilaal of the toes using the small finger of the right or 
left hand. Commence with the small toe of the right foot and 
end with the small toe of the left foot.77 

 
أما حكم املسألة فقد أمجع املسلمون على وجوب غسل الرجلني ومل خيالف يف ذلك  ( ... قال املصنف رمحه هللا )مث يغسل رجليه وهو فرض  76

 (1/231)اجملموع شرح املهذب  من يعتد به
أما أحكام الفصل ففيه مسألتان )إحدامها( أنه  ...    عبني يف الغسل لقوله تعاىل وأرجلكم إىل الكعبني(قال املصنف رمحه هللا )وجيب إدخال الك

 (1/234)اجملموع شرح املهذب  جيب إدخال الكعبني يف الغسل وهذا ال خالف فيه عندان وبه قال اجلمهور
 ( 1/165)روضة الطالبني   والقدم الساق مفصل عند الناتئان العظمان ومها الكعبني مع الرجلني غسل اخلامس الفرض

 ( 237/ 1)اجملموع شرح املهذب  واملختار ما نص عليه واتبعه عليه األكثرون من استحباب االبتداء ابألصابع مطلقا
 ( 1/240)اجملموع شرح املهذب   فالطهارة ثالاث ثالاث مستحبة يف مجيع أعضاء الوضوء إبمجاع العلماء أما حكم املسألة 

ويف أصابع الرجلني يبدأ خبنصر الرجل اليمىن وخيتم خبنصر الرجل اليسرى خيلل    ...من سننه ختليل )أصابعه( أي أصابع يديه ورجليه  )و(    77
 ( 1/176)مغين احملتاج خبنصر يده اليسرى أو اليمىن كما رجحه يف اجملموع من أسفل الرجل 
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  توضأ ذا إ وسلم عليه هللا صلى   النيب يت أر  قال عنه هللا ي رض شداد  بن  املستورد  عن
 78( 40 الرقم:  ،رتمذي ال  سنن ) خبنصره رجليه  صابع أ  دلك 

Sayyiduna Mustawrid bin Shaddaad  reports, “I saw 
Rasulullah  making khilaal of his toes with the small 

finger (of his left hand) whilst making wudhu.” 

18. Upon completing the wudhu, recite the shahaadah. If you are 
in an open place, look towards the sky when reciting the  
shahaadah.79 Similarly, recite the other masnoon duas which 
are reported in the Hadith.  

 
ويستحب مع إيصاله التخليل فالتخليل مستحب مطلقا وإيصال  ...  ال جيب  قال أصحابنا إن كانت أصابع رجليه منفرجة استحب التخليل و 

 ( 1/236)اجملموع شرح املهذب  املاء واجب
 هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة  رمحه هللا وقال الرتمذي 78

وابلدال املهملة كذا يف جامع األصول قال يف التقريب له وألبيه  وعن املستورد بضم امليم وسكون السني وفتح التاء فوقها نقطتان وبكسر الراء  
صحبة ابن شداد قال الطييب قرشي من بين حمارب بن فهر عداده يف أهل الكوفة مث سكن مصر ويعد فيهم يقال إنه كان غالما يوم قبض رسول  

مجاعة قال رأيت   )املستورد(  وروى عنه  يب صلى هللا علي وسلم()عن الن  عنه  )املستورد(  هللا إال أنه مسع منه ووعى عنه زاد املصنف وقال وروى
أليق  رسول هللا إذا توضأ يدلك أصابع رجليه أي خيلل كما يف رواية أمحد يف مسنده خبنصره كما تقدم قال األهبري ألنه أصغر واخلدمة ابلصغار  

هو حجة ملا مر من ندبه ابخلنصر وخصت اليسرى بذلك ألهنا أليق والدخول يف اخلالل أيسر وقال ابن حجر إن أراد املستورد ابلدلك التخليل ف
 ( 2/116 املفاتيح  مرقاة) به إذ ال تكرمة يف ذلك ابلنسبة للرجلني
 سنادرابة هذا احلديث والذي قبله ترجع إىل اإلغ( هليعة بناهذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث )خبنصره( أي خبنصر يده اليسرى قوله )

فاحلديث إذن صحيح سامل عن   يف روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمرو بن احلارث بن هليعةابن سيد الناس وقد شارك احلسن قاله فال ينايف ا
   (1/125)حتفة األحوذي  الغرابة كذا يف النيل

نظره إىل السماء فقال أشهد أن  يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء مث رفع  رضي هللا عنه عقبة بن عامر عن  79
 ( 17365 :رقمال ،)مسند أمحد ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء 

التوا من  اجعلين  اللهم  ورسوله  عبده  حممدا  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد  بعده  املتطهرين  ويقول  من  واجعلين  بني 
  وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم

 ( 1/180)مغين احملتاج  العباب يف  قاله كما  السماء  إىل يديه رافعا القبلة  مستقبل وهو  الوضوء فراغ بعد أي( بعده ويقول)
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Below are some of the various masnoon duas which are 
reported in the Hadith to be recited upon the completion of 
wudhu: 

Dua One: 

The one who recites the following dua, the eight doors of 
Jannah are opened for him and he may enter from whichever 
door he wishes:80 

َهدُ أَ  َدهُ  اِل  ُ  ال  إ   ل هَ إ   ال   َأني  شي َهدُ   َلهُ  َشر ييكَ  اَل  َوحي ي  لل  ُهم  اَ  لُهُ َوَرُسوي  َعبيُدهُ  احُمَم د   ن  أَ   َوَأشي َعليين    اجي
َ التـ و   م نَ  ي  اب نيي َعليين   اليُمَتَطه  ر يينَ  م نَ  َواجي

I testify that there is no deity besides Allah  who is alone 
and has no partner, and I testify that Sayyiduna Muhammad 
 is His servant and messenger. O Allah , include 

me from among those who constantly repent and among those who 
are extremely pure. 

Dua Two: 

The one who recites the following dua, the reward of the dua 
will be recorded for him on a scroll which will be kept sealed 
until the Day of Qiyaamah:81 

 
ال هللا وحده  إ له  إ  ن الأشهد  أحسن الوضوء مث قال  أهللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من توضأ ف  يعن عمر بن اخلطاب رض  80

يها شاء  أبواب اجلنة يدخل من  أرين فتحت له مثانية  من املتطه  من التوابني واجعلين  للهم اجعلينان حممدا عبده ورسوله  أشهد  أال شريك له و 
 ( 55 :رقمال ي،رتمذسنن ال)

 1230،  1229 :رقمال ، جممع الزوائد،  234 :رقمال ،صحيح مسلمانظر أيضا 
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د كَ  الل  ُهم   ُسبيَحاَنكَ  َمي َهدُ  َوحب  تَـغيف ُركَ  أَنيتَ  إال   إل هَ  ال    َأني  َأشي  إلَييكَ  بُ َوأَتـُوي  َأسي
Glory and praise be for You O Allah . I testify that there is 
none worthy of worship besides You. I seek Your forgiveness and I 

repent to You. 

19. Make wudhu in sequence. When washing your face and arms, 
making masah of your head, and washing your feet, it is 
compulsory (fardh) to do these four limbs in this sequence. If 
one changes the sequence e.g. he makes masah of the head 
before washing the arms, the wudhu will not be valid.82 

20. Wash the right limbs before the left limbs.83 

  وإذا لبستم إذا  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  84(4141 الرقم:  داود،   أيب )سنن   أبيمنكم  فابدءوا توضأمت 

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “When you wear a garment and when you perform 

wudhu, then commence from your right limbs”. 

 
من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إىل    ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمق  قال رضي هللا عنه  عن أيب سعيد اخلدري    81

سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك    رج الدجال مل يضره ومن توضأ فقال مكة ومن قرأ عشر آيت من آخرها مث خ
قال بعد خترجه يف  الصحيح إال أن النسائي    ه رجالكتب يف رق مث جعل يف طابع فلم يكسر إىل يوم القيامة رواه الطرباين يف األوسط ورجال

 ( 1231 : رقم ال ،)جممع الزوائد مث رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفا اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفا 
)مغين   مسح الرأس مث غسل الرجلني)السادس( من الفروض )ترتيبه هكذا( أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقروان ابلنية مث اليدين مث    82

 ( 1/161احملتاج 
 ( 1/166 الطالبني )روضة وضوءه  يصح مل عمدا تركه فلو الرتتيب السادس الفرض

 ( 1/177)مغين احملتاج  والرجلني كاليدين  معا غسلهما يسن ال عضوين كل  من اليسرى على ( اليمىن تقدمي) سننه من( و) 83
  داود  أبو  رواه  حسن  حديث  أبيمنكم  فابدءوا  توضأمت  البستم وإذ  اإذ  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن  84

 ( 124)األذكار لإلمام النووي، الرقم:  البيهقي احلسني بن أمحد بكر وأبو ماجه ابن هو يزيد بن حممد هللا عبد وأبو والرتمذي
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  تنعله  ف  التيمن ليعجبه  وسلم  عليه هللا  صلى النيب  كان  قالت عنها  هللا  يرض عائشة  عن
 85( 168 الرقم:  ي،بخار ال  صحيح)  كله  شأنه  ويف وطهوره  وترجله

Sayyidatuna Aaishah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 would like commencing from the right side when 

wearing his shoes, combing his hair, performing wudhu and when 
carrying out all other works (i.e. all other noble works which 
require respect being shown to the right side e.g. entering the 

musjid and Ka’bah with the right foot, commencing from the right 
when wearing clothing, using the right hand to receive or give an 

item, etc.). 

21. Rub each limb thoroughly when washing it to ensure that 
water reaches each part of the limb.86  

22. All the limbs should be washed, one after the other, without 
any delay in between.87  

23. While making wudhu, do not speak unnecessarily.88 

24. Do not waste water while making wudhu.89 
 

ن اليمن وهو الربكة يف  لكن التيمن يف اللغة املشهورة هو التربك ابلشيء م  والرجل واجلانب األمينن من اليد  البدء ابأليم  حيب التيمن( أي)  85
اجلانب األمين اليمن الربكة وضده الشؤم والتيمن االبتداء يف األفعال ابليد اليمىن والرجل اليمىن و   لقاموس اليمن ابلضم الربكة ويف خمتصر النهايةا

 ( 112-2/111 املفاتيح مرقاة) أتكيد واملراد األمور املكرمة در عليه )يف شأنه( أي يف أمره )كله(ما أمكنه وق )ما استطاع( أي
 ( 1/174)روضة الطالبني  وأن مير يده على األعضاء...  الثامنة عشرة يف مندوابت أخر...  وأما سنن الوضوء فكثية 86

 ( 1/260)اجملموع شرح املهذب  جيب وال والغسل الوضوء  يف الطهارة  أعضاء على اليد إمرار يستحب
 والزمان  نفسه  الشخص  ومزاج  اهلواء  اعتدال  مع  الثاين  يف  الشروع  قبل  األول  جيف  ال  حبيث  التطهي  يف  األعضاء  بني(  املواالة)  سننه  من(  و)  87

 (1/177)مغين احملتاج  واملكان
 ( 180-1/179)مغين احملتاج  وأن ال يتكلم بال حاجة ...  منها مما تركهوقد قدمنا أن املصنف مل حيصر سنن الوضوء فيما ذكره فنذكر شيئا  88

 ( 1/174)روضة الطالبني   الوضوء  أثناء يف يتكلم وال ... الثامنة عشرة يف مندوابت أخر...  وأما سنن الوضوء فكثية 
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  بسعد مر  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول ن أ عنهما هللا رضي عمرو  بن هللا  عبد عن
  هنر  على  كنت  نإ و  نعم قال  إسراف  الوضوء  أيف فقال السرف هذا ما  فقال يتوضأ  وهو

 90( 425 الرقم: ، ماجة بن ا سنن ) جار
Sayyiduna Abdullah bin Amr  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  passed by Sayyiduna Sa’d  whilst he 
was performing wudhu. Sayyiduna Rasulullah  asked 

him, “What is this wastage (of water in your wudhu)?” He replied, 
“Is there also wastage in wudhu?” Sayyiduna Rasulullah 
 replied, “Yes, even if you are performing wudhu at the 

bank of a flowing river (then too, be mindful of not wasting water).” 

25. If any part of a limb which is fardh to wash in wudhu is left 
dry, the wudhu will be incomplete.91 

  مهقد على  ظفر  موضع  فرتك توضأ   رجال ن أ عنه  هللا  يرض اخلطاب  بن  عمر  عن
  الرقم: ، مسلم صحيح)  وضوءك  فأحسن  ارجع فقال وسلم عليه  هللا صلى   النيب بصره أف

243 ) 

 
 ( 1/174بني )روضة الطال يسرف ال وأن ... الثامنة عشرة يف مندوابت أخر...  وأما سنن الوضوء فكثية 89

تركه مما  منها  شيئا  فنذكر  ذكره  فيما  الوضوء  مل حيصر سنن  املصنف  أن  قدمنا  احملتاج   فيه  السرف  فيكره  املاء  يف  يقتصد  وأن  ...  وقد  )مغين 
1/179-180 ) 

 (1/147ابن ماجة  زوائد) هللا وابن هليعة   عبد إسناده ضعيف لضعف حيي بن  :لبوصيياقال  90
أيبهلذا احلديث شاهد   أن  صحيح من حديث  اللهم  ابنه  مغفل مسع   بن  هللا  عبد  نعامة    إذا   اجلنة  ميني  األبيض عن  القصر  أسألك  إين  يقول 

 يف   يعتدون  قوم  األمة  هذه  يف  سيكون  يقول إنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مسعت  النار فإين  من  به  اجلنة وتعوذ  هللا  بين سل  دخلتها فقال أي
 ( 6763( وصححه ابن حبان )الرقم: 96والدعاء )سنن أيب داود، الرقم:  الطهور

 ( 1/258)مغين احملتاج  حتصل مل العضو ذلك طهارة فإن ملعة نسي من 91
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Sayyiduna Umar  reports that a man made wudhu and left 
out washing an area on his foot equivalent to a nail. Upon 

observing the portion that was left dry, Sayyiduna Rasulullah 
 said to him, “Go and complete your wudhu.” 

26. If you are making wudhu from a utensil, then after 
completing the wudhu, if any water remains, it is sunnah for 
one to drink it. It is permissible to drink this water while 
standing, as this is established in the Hadith.92 

27. Sprinkle water on the private area i.e inside the clothing. 
This is in order to remove doubts that may enter the mind 
later on regarding whether any urine drops had come out 
after making wudhu. However, if one is certain that urine 
drops had come out after wudhu, he should wash the soiled 
area of the clothing and repeat his wudhu.93 

 
 وذراعيه ثالاث   وغسل وجهه ثالاث  واستنشق ثالاث  مث مضمض ثالاث  فغسل كفيه حت أنقامها  توضأ رضي هللا عنه  قال رأيت عليا    عن أيب حية  92

مث قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول هللا    مث قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم  مث غسل قدميه إىل الكعبني  ومسح برأسه مرة
 ( 48 :رقمال ،)سنن الرتمذي صلى هللا عليه وسلم

 ( 105)شرح املقدمة احلضرمية صـ  ويشرب من فضل طهوره...  )و( من سننه
   (168)سنن أيب داود، الرقم:  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل مث توضأ ونضح فرجه عن أبيه عن احلكم أو ابن احلكم 93

  مرقاة )  فرجه( أي ورش إزراه بقليل من املاء أو سرواله به لدفع الوسوسة تعليما لألمة  ونضح  إذا ابل توضأ   صلى هللا عليه وسلم  كان النيب  )قال
 (2/77املفاتيح 

 يستحب أن أيخذ حفنة من ماء فينضح هبا فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد االستنجاء دفعا للوسواس ذكره الرويين وغيه وجاء به احلديث
 (2/91)اجملموع شرح املهذب  وهللا اعلم الصحيح يف خصال الفطرة وهو االنتضاح
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28. It is mustahab for one not to dry his limbs after wudhu. 
However, if there is a need for one to use a towel to dry the 
limbs after wudhu, one may do so.94 

29. If you are able to remain in the state of wudhu, you should do 
so, as remaining in the state of wudhu is a sign of imaan.95 

30. After performing wudhu, it is recommended that one 
performs two rakaats of Tahiyyatul Wudhu. The one who 
performs two rakaats of Tahiyyatul Wudhu, his previous 
minor sins are forgiven.96  

 
يغتسل من اجلنابة فأكفأ   وضعت للنىب صلى هللا عليه وسلم غسال  قالترضي هللا عنها  عن خالته ميمونة  رضي هللا عنهما    ابن عباسعن    94

اليمىن يده  ثالاث  اإلانء على  أو  بشماله  فغسلها مرتني  فرجه  فغسل  فرجه  فغ  مث صب على  بيده األرض    مث متضمض واستنشق   سلهامث ضرب 
)سنن أيب    فناولته املنديل فلم أيخذه وجعل ينفض املاء عن جسده  مث تنحى انحية فغسل رجليه  مث صب على رأسه وجسده  وغسل وجهه ويديه

 ( 245داود، الرقم: 
)سنن ابن ماجة،    فمسح هبا وجهه  فقلب جبة صوف كانت عليه  توضأ  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنه    عن سلمان الفارسي 

 ( 468الرقم: 
 ويف مساع حمفوظ من سليمان نظر ورواته ثقات إسناده صحيح(: 1/158) البوصيي يف الزوائدقال 

 ( 173/ 1)روضة الطالبني  التنشيف ترك يستحب أنه األصح
  مخسة   جيمعها   لألصحاب   متباعدة  طرق  ففيه  يفالتنش  حكم  ... أما   ( قال املصنف رمحه هللا )ويستحب أن ال ينشف أعضاءه من بلل الوضوء

  احلرمني إمام وحكاه وآخرون والبغوي تعليقه  يف  حسني  والقاضي العراقيني مجهور   قطع وهبذا تركه املستحب  لكن ال يكره  أنه منها  الصحيح أوجه
 ( 256-1/255املطلعني )اجملموع شرح املهذب  املتأخرين من  وغيه الرافعي ورجحه األئمة عن
  وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن   أعمالكم الصالة  خيواعلموا أن    ولن حتصوا  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استقيموا  ثوابنعن    95

 ( 277)سنن ابن ماجة، الرقم: 
 ( 1/263)اجملموع شرح املهذب  يستحب احملافظة على الدوام على الطهارة وعلى املبيت على طهارة وفيهما أحاديث مشهورة

عندك يف    ي بالل حدثين أبرجى عمل عملته  عند صالة الغداة  ل هللا صلى هللا عليه وسلم لباللقال رسو   قالرضي هللا عنه    عن أيب هريرة  96
من أين ال أتطهر    عندي منفعةقال بالل ما عملت عمال يف اإلسالم أرجى    فإين مسعت الليلة خشف نعليك بني يدي يف اجلنة  اإلسالم منفعة

 ( 2458 :رقمال ،صحيح مسلم) ما كتب هللا يل أن أصلي إال صليت بذلك الطهور يف ساعة من ليل وال هنار طهورا اتما
دث  كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما حي  قال رضي هللا عنه عن عقبة بن عامر

ما    مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه مث يقوم فيصلي ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنة قال فقلت  ما من  الناس فأدركت من قوله
آنفااليت  أجود هذه فإذا قائل بني يدي يقول فيبلغ أو   قال    قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إين قد رأيتك جئت  ما منكم من أحد يتوضأ 



WUDHU 

57 

 
يقو   فيسبغ أيها شا  لالوضوء مث  الثمانية يدخل من  اجلنة  أبواب  له  فتحت  إال هللا وأن حممدا عبد هللا ورسوله إال  إله  )صحيح    ءأشهد أن ال 
 ( 234 :رقمال ،مسلم

ما   قال  أفرادا  أو  أزواجا  أدري كم حدثنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ما  قال  عنه  أبيه رضي هللا  عباد عن  بن  ثعلبة  يتوضأ  عن  عبد  من 
  فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حت يسيل املاء على ذقنه مث يغسل ذراعيه حت يسيل املاء على مرفقيه مث غسل رجليه حت يسيل املاء من كعبيه 

 ( 301 :رقمال ،)الرتغيب والرتهيب  رواه الطرباين يف الكبي إبسناد لني مث يقوم فيصلي إال غفر له ما سلف من ذنبه
الزوائد )الرقم:  وقال اهليثم رواه الطرباين يف الكبي ورواه إبسناد آخر فقال عن ثعلبة بن عمارة وقال هكذا رواه إسحاق  (  1134ي يف جممع 

   الدبري عن عبد الرزاق ووهم يف امسه والصواب ثعلبة بن عباد ورجاله موثقون 
 (1/261ب )اجملموع شرح املهذ كان  وقت أي يف ركعتني عقبه يصلي أن توضأ  ملن ويستحب
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

GHUSL 

Sunnah Method of Making Ghusl 

1. Face the qiblah while performing ghusl. It is better to wear a 
cloth covering the satr area while performing ghusl.97  

2. Bath in such a place where no one can see you. It is better to 
perform ghusl with the satr area covered. However, if one is 
in an enclosed area (e.g. bathroom) and one performs ghusl 
without the satr covered, it will be permissible.98 

  بال   ابلرباز يغتسل   رجال   رأى وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول أن عنه  هللا رضي   يعلى عن
  وجل عز هللا  إن وسلم عليه هللا صلى   قال  مث عليه  وأثىن  هللا  فحمد املنرب فصعد  إزار

 
 ( 1/297حتفة احملتاج )االستقبال ... كذا يسن  97
 (2/157 اجملموع شرح املهذب) ال جيوز الغسل حبضرة الناس إال مستور العورة فإن كان خاليا جاز الغسل مكشوف العورة والسرت أفضل 98
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  الرقم: داود،  أيب )سنن  فليسترت  أحدكم اغتسل  فإذا  والسرت  احلياء  حيب  ستي  حيي
4012 )99 

Sayyiduna Ya’laa  reports that on one occasion, Sayyiduna 
Rasulullah  saw a person performing ghusl in the open, 
without a lower garment (i.e. with his private parts exposed). Later 
on, Sayyiduna Rasulullah  ascended the mimbar, praised 
Allah  and glorified Him, and thereafter said, “Indeed Allah 
 is modest (i.e. He deals with His servants with the highest 
level of modesty and respect) and He is concealed (from the eyes of 

His servants), He likes (His servants to adopt) hayaa and 
concealment (when relieving themselves or bathing, etc.). Hence, 
when any one of you performs ghusl, he should conceal his body.” 

3. Preferably use a bucket to bath.100 

4. If you are performing ghusl in the shower then ensure that 
you do not waste water. Do not engage in soaping yourself or 
removing unwanted hair, etc. while the water is running. 
This is a serious waste of water and is a cause of sin.101 

 
 عندهث حسن فاحلدي  (1/362الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل  99

)سنن    صحيح   حسن  حديث  هذا   اجلنابة  من   واحد   إانء  من  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  ورسول  أان  أغتسل  كنت  قالت  ميمونة   حدثتين   100
 ( 62الرتمذي، الرقم: 

اتفق أصحابنا وغيهم على ذم اإلسراف يف املاء يف الوضوء والغسل وقال البخاري يف صحيحه كره أهل العلم اإلسراف فيه واملشهور أنه    101
 ( 2/152)اجملموع شرح املهذب مكروه كراهة تنزيه وقال البغوي واملتويل حرام 
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5. Commence the ghusl by reciting the tasmiyah (ييم الر ح  الر محي ن   م  هللا   (ب سي  
and making the intention that you are performing ghusl to 
remove hadath akbar (major impurity).102 

6. Wash both hands up to the wrists thrice.103  

  وسلم عليه  هللا صلى النيب  أن   وسلم عليه  هللا  صلى  النيب زوج  عنها  هللا  رضي عائشة  عن
 ( 248  رقم: البخاري، )صحيح   يديه فغسل بدأ  اجلنابة من اغتسل إذا  كان

Sayyidatuna Aaishah , the respected wife of Sayyiduna 
Rasulullah , reports that when Sayyiduna Rasulullah 
 would perform fardh ghusl, he would commence by 

washing his mubaarak hands. 

7. Wash the private part with the left hand and remove any 
impurity on it.104  

  صلى للنيب  وضعت عنها هللا رضي   ميمونة قالت  قال  عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
  مذاكيه فغسل  مشاله  على أفرغ مث  ثالاث  أو  مرتني  يديه  فغسل للغسل   ماء وسلم عليه هللا

 ( 257 رقم:ال  البخاري،  )صحيح 
Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyidatuna 

Maimoonah  said, “I placed water for Rasulullah  
to perform ghusl. Rasulullah  washed his mubaarak 

 
الغسل من اجلنابة أو الغسل الستباحة أمر ال يستباح اال ابلغسل كقراءة   إذا أراد الرجل أن يغتسل من اجلنابة فانه يسمي هللا تعاىل وينوي  102

 ( 145/ 2)اجملموع شرح املهذب القرآن واجللوس يف املسجد 
 ( 2/145)اجملموع شرح املهذب ويغسل كفيه ثالاث قبل أن يدخلهما يف االانء ...  إذا أراد الرجل أن يغتسل من اجلنابة 103
 (2/145)اجملموع شرح املهذب مث يغسل ما علي فرجه من االذى ...  من اجلنابةإذا أراد الرجل أن يغتسل  104
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hands twice or thrice, and thereafter poured water onto his left 
hand and (using his left hand,) washed his private area.” 

8. Wash any impurity found on the rest of the body with the left 
hand.105 

9. Perform the complete wudhu.106  

  أن أراد إذا  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول كان  قالت عنها  هللا  رضي عائشة  عن
  ويتوضأ فرجه غسل مث  اإلانء  يدخلهما  أن   قبل  يديه   فغسل بدأ اجلنابة  من يغتسل 

 107( 104 الرقم: الرتمذي،  )سنن  للصالة وضوءه 
Sayyidatuna Aaishah  reports that when Sayyiduna 

Rasulullah  would intend to perform fardh ghusl, he 
would commence by washing his mubaarak hands before 

submerging them in the utensil of water. Then, he would wash his 
private parts and perform wudhu, just as he would perform wudhu 

for salaah.” 

10. Ensure that water reaches all the joints and folds of the body 
e.g. inside the navel and ears, the inner portion of the thighs, 
etc.108 

 
)روضة الطالبني    كاملين وحنوه من القذر الطاهر وكذا النجس    أما أكمل الغسل فيحصل أبمور األول أن يغسل ما على بدنه من أذى أوال  105

1/200 ) 
(  أحدمها )  الوضوء  هذا  يف  قولني  للشافعي   نقلوا   اخلراسانيني  أصحابنا...    للصالة  وضوءه   يتوضأ  مث...    اجلنابة  من  يغتسل  أن  الرجل  أراد  إذا  106

 ( 2/145 املهذب  شرح  جملموع)ا الرجلني غسل يؤخر أنه( والثاين) العراقيون قطع وبه األصح هو وهذا الرجلني بغسل كله  يكمله أنه
 صحيح   حسن حديث هذاقال أبو عيسى:  107
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11. Before pouring water on the head, take water and make 
khilaal of the roots of the hair and beard.109 

12. Pour water on the head thrice.110 

  أن أراد إذا  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول كان  قالت عنها  هللا  رضي عائشة  عن
  ويتوضأ فرجه غسل مث  اإلانء  يدخلهما  أن   قبل  يديه   فغسل بدأ اجلنابة  من يغتسل 

  الرتمذي، )سنن   حثيات ثالث  رأسه على حيثي  مث املاء  شعره يشرب  مث  للصالة وضوءه 
 111( 104 : الرقم

Sayyidatuna Aaishah  reports that when Sayyiduna 
Rasulullah  would intend to perform fardh ghusl, he 

would commence by washing his mubaarak hands before 
submerging them in the utensil of water. Then, he would wash his 

private parts and perform wudhu, just as he would perform wudhu 
for salaah. Thereafter, he would wet his hair, after which he would 

pour three handfuls of water over his mubaarak head.”  

 
غضون البدن من الرجل واملرأة وداخل السرة وابطن األذنني واإلبطني وما بني األليني وأصابع الرجلني وغيها مما له جيب إيصال املاء إىل    108

ولو التصقت األصابع والتحمت مل جيب شقها وقد سبق إيضاح هذا وبسطه يف صفة الوضوء    حكم الظاهر ومحرة الشفة وهذا كله متفق عليه
األليني عنه ابطن  يغفل  قد  األم   ومما  الشافعي يف  قال  الصماخ  الذي يكون يف  الوسخ  إزالة  ذلك ويتعهد  فليتعهد كل  واإلبط والعكن والسرة 

)مث( بعد الوضوء )تعهد معاطفه( وهي ما فيه التواء وانعطاف كاألذن وطبق   واألصحاب جيب غسل ما ظهر من صماخ األذن دون ما بطن 
أنه أصاب مجيعها وإمنا مل جيب ذلك حيث ظن وصوله إليها ألن التعميم الواجب يكتفى فيه بغلبة  البطن والسرة أبن يوصل املاء إليها حت يتيقن

 الظن ويتأكد ذلك يف األذن أبن أيخذ كفا من ماء مث مييل أذنه ويضعها عليه ليأمن من وصوله لباطنه وحبث تعني ذلك على الصائم لألمن به
 ( 2/158)اجملموع شرح املهذب  من املفطر

  شرح   اجملموع)  وحليته  رأسه  من   شعره  أصول   هبا  خيلل  غرفة  فيغرف  املاء   يف  العشر  أصابعه  يدخل  مث...    اجلنابة  من  يغتسل  أن  الرجل  أراد  إذا  109
 (2/145 املهذب

 ( 2/145 املهذب  شرح اجملموع) حثيات ثالث رأسه علي  حيثى مث ... اجلنابة من يغتسل أن الرجل أراد إذا 110
 صحيح   حسن حديث هذاقال أبو عيسى:  111
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13. Pour water over the right side of the body thrice, from the 
top of the body to the bottom, and thereafter pour water 
over the left side of the body thrice, from the top of the body 
to the bottom. Through washing in this manner, the sunnah 
will be fulfilled. It is also correct to wash the right side once, 
followed by the left side once, repeating this process for a 
second and third time. By washing in this manner, the 
sunnah will also be fulfilled. When pouring water on the 
body, pour water on the front portion of the body before the 
back portion.112 

14. Ensure that water reaches every part of the body. Each time 
you pour water, rub the body to ensure that the water 
reaches the skin. Even if an area equal to a hair’s breadth is 
left dry, the fardh ghusl will not be complete. When washing 
the body, wash the front before the back.113 

 
يفيض املاء على رأسه مث على شقه األمين مث األيسر ويكون غسل مجيع البدن ثالاث كالوضوء فإن اغتسل يف هنر وحنوه انغمس ثالث مرات   112

 ( 1/202 روضة الطالبني) ويدلك يف كل مرة ما يصل يده
 غسله لالتباع مث ختليل شعور وجهه مث غسله مث ختليل شعور بقية البدن مث غسله قياسا عليه )ويثلث( ابلشروط السابقة يف الوضوء ختليل رأسه مث 

ألمين مث ثالثة وهذا الرتتيب ظاهر وإن مل أر من صرح به وتثليث البقية إما أبن يغسل شقه األمين مث األيسر مث هكذا اثنية مث اثلثة أو يوايل ثالثة ا
 الوضوء تعني الثانية للسنة واقتضاه كالم الشارح لكن من املعلوم الفرق بني ما هنا ومث فإن كال من املغسول  األيسر وكان قياس كيفية التثليث يف

منفصل عن اآلخر فتعينت فيه تلك الكيفية لذلك خبالف ما هنا فإن كون البدن فيه كالعضو الواحد منع قياسه على الوضوء    مث كاليدين متميز
 ( 1/297)حتفة احملتاج  يز به وهو حصول السنة بكل من الكيفيتني فتأملهيف خصوص ذلك وأوجب له حكما مت

 ( 1/296)حتفة احملتاج   يفيض املاء على )شقه األمين( مقدمه مث مؤخره )مث( بعد فراغه منه مجيعه يفيضه على شقه )األيسر( كذلك 113
 112انظر أيضا 
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  شعرة موضع ترك  من قال  وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول  أن ه عن هللا رضي  علي  عن
  ثالاث  رأسي عاديت مث  فمن  علي  قال النار من  وكذا كذا  هبا  فعل يغسلها مل  جنابة من

 114( 249 الرقم: داود،  أيب   )سنن شعره  جيز  وكان
Sayyiduna Ali  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The one who is in janaabah (requires a fardh 
ghusl) and leaves a portion (of his body) equal to a hair without 

washing it, that portion of his body will be subjected to such-and-
such punishment in Jahannum.” Sayyiduna Ali  thereafter 
said thrice, “That is why I dislike keeping hair.” It is reported that 

Sayyiduna Ali  would shave his head (out of the fear that 
during the ghusl, no hair should remain dry, thereby causing the 

ghusl to be incomplete).  

15. Do not waste water during the ghusl. Too much of water 
should not be used, nor should so little be used, that one is 
unable to wash thoroughly.See 101 

  قال  عنهم هللا  رضي جده عن  أبيه عن  ب طال  أيب  بن   عقيل بن   حممد بن هللا  عبد عن
  رجل  فقال صاع   الغسل  ومن مد  الوضوء  من  جيزئ وسلم   عليه هللا  صلى هللا  رسول قال
  عليه  هللا  صلى  النيب  يعين  شعرا وأكثر  منك   خي هو من   جيزئ كان   قد فقال   جيزئنا ال

 115( 270 الرقم:  ماجة،  ابن  سنن )  وسلم

 
 ( فاحلديث حسن عنده1/235سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل الثاين من هداية الرواة ) 114
 (: إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد 1/99قال البوصيي يف الزوائد ) 115
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Sayyiduna Aqeel bin Abi Taalib  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “One mudd of water is sufficient for 

wudhu, and one saa’ of water is sufficient for ghusl.” Hearing this, a 
certain person remarked, “This amount of water will not suffice 

us.” Sayyiduna Aqeel  admonished this person and 
responded, “It would suffice the one who was better than you and 
who had more hair than you (referring to Sayyiduna Rasulullah 
).” (Mudd and saa’ are two types of measures) 

16. Do not engage in talking, singing or any type of conversation 
while performing ghusl.116 

17. Do not take too long in the bathroom, especially if it is a 
common bathroom which others also use.See 101 

18. Do not mess the bathroom with unwanted hair.117 

19. Be considerate when using hot water. Do not use so much 
that those coming after you are inconvenienced by not 
having enough hot water.118 

 
  الرجل ال   للغسل قال صاع قال فقال  يكفيين   للوضوء قال مد قال كم  يكفيين   رجل كم  قال قال  عباس   ابنهلذا احلديث شاهد من حديث  

الكبي ورجاله ثقات )جممع    يف   والطرباين  والبزار  أمحد   وسلم رواه  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول  منك   خي  هو   من   كفى   لك قد  أم  يكفيين فقال ال 
 ( 1099الزوائد الرقم: 

 ( 1/297حتفة احملتاج )لم لغي عذر وترك نفض وتنشف واستعانة وتك... كذا يسن   116
 ( 3/103)اجملموع شرح املهذب   حيرم االنتفاع بشعر اآلدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه 117
  ما   هجر  من   واملهاجر  ويده   لسانه  من   املسلمون   سلم   من   املسلم   قال   وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  عن   عنهما   هللا   رضي   عمرو   بن   هللا   عبد   عن  118
 ( 10)صحيح البخاري، الرقم:  عنه هللا هنى
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20. After bathing, it is preferable to allow the body to dry on its 
own without wiping it with a towel. However, if there is a 
need to use a towel to dry the body, it will be permissible to 
do so.119  

21. Hasten to cover the body after bathing.120 

22. Do not urinate in the shower.121  

 
 

  

 
 ( 1/297حتفة احملتاج )وترك نفض وتنشف ... كذا يسن   119
  إن   فقال  فخذه  انكشف  وقد  املسجد  يف  جبرهد  وسلم  عليه  هللا   صلى   النيب   مر  قال  جرهد  جده  عن  األسلمي   جرهد  بن   مسلم  بن   زرعة  عن  120

 ( 2795)سنن الرتمذي، الرقم:  مبتصل إسناده أرى ما حسن حديث هذا عورة الفخذ
 ( 21)سنن الرتمذي، الرقم:    إن عامة الوسواس منه  عن عبد هللا بن مغفل أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن يبول الرجل يف مستحمه وقال  121
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Faraaidh of Ghusl 

There are two fardh acts in ghusl: 

1. Making the intention of ghusl before commencing with the 
washing of the body. 

2. Pouring water over the entire body.122 

 
  

 
 ( 199-1/198)روضة الطالبني  لالبدن ابلغساستيعاب مجيع  الثاين ... أحدمها النية وهي واجبة أقله شيئان يف كيفية الغسل صلف 122
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Sunnats of Ghusl 

The sunnah acts of ghusl are: 

1. Reciting the tasmiyah in the beginning.123  

2. Washing the hands upto the wrists.124 

3. Washing the private parts and the parts where impurity is 
found.125 

4. Performing a complete wudhu.See 123 

5. Making khilaal of the hair (of the head and beard) before 
pouring water on the head.See 123 

6. Pouring water over the head first, then the right side of the 
body commencing from the top to the bottom and thereafter 
the left side of the body commencing from the top to the 
bottom.126 

 
)وسننه( أي الغسل )مخسة أشياء التسمية والوضوء( كامال )قبله(، وينوي به املغتسل سنة الغسل إن جتردت جنابته عن احلدث األصغر،    123

واالة( وسبق معناها يف الوضوء )وتقدمي  وإال نوى به األصغر )وإمرار اليد على( ما وصلت إليه من )اجلسد(؛ ويعرب عن هذا اإلمرار ابلدلك )وامل
فتح القريب اجمليب يف شرح )  اليمىن( من شقيه )على اليسرى( وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة يف املبسوطات منها التثليث وختليل الشعر

 ( 44-43صـ  ألفاظ التقريب
 102انظر أيضا 

 ( 1/390)احلاوي للماوردي  الغسل سنن  من اإلانء  إدخاهلما قبل ثالاث كفيه  يغسل أن 124
 ( 1/390)احلاوي للماوردي  املين وابألذى املذي ابلنجاسة يعين  الغسل سنن  من وأذى جناسة من  به ما يغسل أن 125
 رأسه  يغسل  مث  ذكر  ما  يتعهد  أن   ذلك  وكيفية  الوضوء  يف  كما  وسلم  عليه  هللا  صلى  به   أتسيا  التثليث  فمنها  كثية  الغسل  سنن  أن  وقدمنا  126

  لألخبار   كذلك  اثلثة  مث   اثنية  مث  مرة  كذلك  األيسر  مث  املؤخر  مث   املقدم  األمين  شقة  ويدلك  يغسل  أبن  كذلك  جسده   ابقي  مث  ثالاث  ويدلكه
 ( 1/70 شجاع  أيب ألفاظيف حل )اإلقناع  ذلك على الدالة الصحيحة
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7. Keeping the intention of ghusl in your mind until the 
completion of the ghusl.127 

8. Rubbing the body each time one pours water over the body.See 112 

9. Washing all the limbs of the body, one after the other in 
succession.See 123 

10. Washing the right limbs before the left limbs.See 123 

11. Washing the limbs thrice.See 123 

12. Ensuring that water reaches all joints and folds of the body.128 

13. Reciting the shahaadah after completing the ghusl.129 

 
 

  

 
 ( 2/148)اجملموع شرح املهذب  الغسل آخر إىل النية استصحاب منها أشياء السنن من ترك وقد 127
 ( 1/391)احلاوي للماوردي  وبشره شعره  مجيع إىل املاء  إيصال والتاسع...  أشياء عشرة يفعل أن وسنة 128
 هللا   إال  إله  ال  أن  أشهد  ومها(  املتقدمتان   الشهاداتن  وتسن  قوله)...    الغسل  عقب  معهما  ما  مع   الوضوء  يف   املتقدمتان  الشهاداتن  وتسن  129

 ( 1/95 الطالبني إعانة) ورسوله  عبده حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده
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Sunnah Occasions of Ghusl 

There are numerous occasions when it is sunnah for one to 
perform ghusl. Some of these occasions are: 

1. The Day of Jumuah.130 

  جاء إذا   قال وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول أن  عنهما هللا  رضي عمر  بن هللا  عبد عن
  ( 877  الرقم: البخاري،  )صحيح   فليغتسل اجلمعة  أحدكم

Sayyiduna Abdullah bin Umar  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “When any of you come for Jumuah 

then he should perform ghusl.”  

2. The two days of Eid i.e. Eidul Fitr and Eidul Adha.131 

  يوم  يغتسل وسلم عليه هللا صلى   هللا رسول كان  قال  عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
 132( 1315 :رقم ال ، ماجة ابن  سنن ) األضحى  ويوم الفطر

Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 would have a bath on the Day of Eidul Fitr and the Day 

Eidul Adha. 

 
 (2/161)اجملموع شرح املهذب  اجلمهور وعند عندان سنة وهو  اجلمعة غسل فمنها 130
)اجملموع    أهلها  من  وكلهم  للزينة  يراد   ألنه  والصبيان  والنساء  الرجال  سواء  ابالتفاق  أحد  لكل  سنة  وهو  العيدين  غسل  املسنون  الغسل  ومن  131

 ( 2/162شرح املهذب 
 أيضا(: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف وحجاج بن متيم ضعيف 1/417قال البوصيي يف الزوائد ) 132

املوطأ  )مالك عن انفع أن عبد هللا بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل املصلى  هلذا احلديث شاهد من حديث عبد هللا بن عمر:  
  (609الرقم:  ،لإلمام مالك

سأل رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال الغسل الذي هو الغسل قال يوم اجلمعة  زاذان قالشاهد من حديث  وكذا له  
 ( 114الرقم: ، مسند الشافعي على ترتيب السندي )ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر 
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3. The Day of Arafah.133   

  شئت إن  يوم  كل  اغتسل قال الغسل  عن عنه هللا رضي عليا  رجل  سأل قال  زاذان  عن
  الفطر  ويوم  النحر  ويوم  عرفة ويوم اجلمعة يوم   قال  الغسل  هو الذي  الغسل  فقال

 134( 114 الرقم:  السندي، ترتيب  على  الشافعي  )مسند 
Sayyiduna Zaadhaan  reports that on one occasion, a certain 

person asked Sayyiduna Ali  regarding (when he should 
perform) ghusl. Sayyiduna Ali  replied, “You may perform 

ghusl daily if you wish.” The person then asked, “(I am asking 
about) the ghusl which is the most important ghusl.” Sayyiduna Ali 
 answered, “(The most important occasions of ghusl are) the 
Day of Jumuah, the Day of Arafah, the Day of Eidul Adha and the 

Day of Eidul Fitr.” 

4. For entering into ihraam.See 133 

  وسلم  عليه  هللا صلى النيب  رأى أنه  عنه  هللا رضي  أبيه  عن  اثبت   بن  زيد بن خارجة عن
 135( 830 الرقم:  الرتمذي، )سنن  واغتسل  إلهالله  جترد

 
حلرام وثالثة أغسال لرمي اجلمار ومنه أغسال احلج وهي الغسل لإلحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف ابملشعر ا   ...ومن املسنون    133

 (2/162)اجملموع شرح املهذب  يف أيم التشريق الثالثة
 (65مكة )اللباب يف الفقه الشافعي صـ نوع ... ولدخول وعشرون فاثنان املسنون االغتسال وأما
  يوم   قال  الغسل   هو  الذي  غسلال  عن  أسألك   إمنا  فقلت  شئت  إذا  اغتسل  فقال   الغسل  عن   عنه  هللا  رضي   عليا   سألت  قال   زاذان  عن   134

 ( 724 :رقمال ،للطحاوي اآلاثر معاين )شرح األضحى ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم اجلمعة
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب  135

ورجال    وعند دخول مكةعند إحرامه    رواه البزار والطرباين يف الكبي إال أنه قال  من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن حيرم  عن ابن عمر قال
 ( 5323البزار ثقات كلهم )جممع الزوائد، الرقم: 
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Sayyiduna Zaid bin Thaabit  reports that he had seen that 
Sayyiduna Rasulullah  removed his clothing for 

(entering into) ihraam and he performed ghusl. 

5. For entering Makkah Mukarramah.See 141 

  مث  ويغتسل  يصبح  حت طوى  بذي  ابت  مكة   قدم إذا  كان  عمر ابن أن انفع  عن
  الرقم: داود،  أيب  )سنن   فعله أنه  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  عن ويذكر هنارا   مكة يدخل

1865 ) 
Sayyiduna Naafi’  reports that when Sayyiduna Ibnu Umar 
 used to go to Makkah Mukarramah, he used to spend the 

night in Zi Tuwaa. In the morning he used to make ghusl and enter 
Makkah Mukarramah during the day and he would mention that 

Rasulullah  would do the same.  

Note: Apart from these sunnah occasions of ghusl, there are 
certain mustahab occasions of ghusl which are mentioned by the 
Fuqahaa. Among these occasions are: 

a) After cupping.136 

b) After giving ghusl to the mayyit.137 

 
 ( 480بن أيب شيبة، الرقم:ال)مصنف  اغتسل من احلجامة حدثنا وكيع عن األعمش عن جماهد عن عبد هللا بن عمرو قال 136

 ( 482)مصنف البن أيب شيبة، الرقم:  غتسلي حدثنا احملاريب عن ليث عن جماهد عن علي يف الرجل حيتجم أو حيلق عانته أو ينتف إبطيه قال
)مصنف    إذا احتجم الرجل فليغتسل ومل يره واجبا   هللا قال أخربان إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال  عبيدحدثنا  

 ( 484البن أيب شيبة، الرقم:
 ( 2/163)اجملموع شرح املهذب  احلجامة من  الغسل املستحب ومن
 (2/163)اجملموع شرح املهذب  امليت غسل من الغسل املستحب ومن 137
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c) When intending to attend a gathering.138 

 
 

 

 
 (2/163)اجملموع شرح املهذب   الناس جممع  حضور أراد ملن  الغسل املستحب ومن 138
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

MISWAAK 

Virtues of Using the Miswaak 
1. Using the miswaak increases the reward of the salaah 

seventy times. 

  اليت الصالة فضل وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قالت  عنها  هللا  رضي عائشة  عن
  الصحيحني على  املستدرك ) ضعفا  سبعني  هلا يستاك  ال اليت  الصالة على هلا  يستاك

  139( 515 لرقم: ا  للحاكم،
Sayyidatuna Aaishah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The salaah performed after making miswaak is 
seventy times more virtuous than the salaah performed without 

making miswaak.” 

2. Miswaak purifies the mouth and earns the pleasure of Allah 
. 

 
 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه  139

 على شرط مسلم قال الذهيب يف التلخيص:
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  مطهرة  لسواكا  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قالت  عنها  هللا  رضي عائشة  عن
 ( 1/259  تعليقا بخاريال  صحيح )   للرب  مرضاة  للفم

Sayyidatuna Aaishah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Miswaak is a means of purifying the mouth, and a 

means of earning the pleasure of Allah .” 

3. Using the miswaak is from the sunnats of all the Ambiyaa 
. 

  سنن  من أربع  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي أيوب  أيب عن
 ( 1080 الرقم:  ،الرتمذي  سنن ) والنكاح  والسواك والتعطر  احلياء  املرسلني

Sayyiduna Abu Ayyoob Ansaari  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Four actions are from the sunnats of 

all the Ambiyaa ; adopting hayaa (modesty in all spheres of 
human living), applying itr, using the miswaak, and making nikaah 

(getting married).” See 6 

4. Apart from pleasing Allah , using the miswaak also 
causes the malaa’ikah (angels) to be happy and also contains 
numerous health benefits. 

  عليكم وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول  ال ق قال  عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
  من وهو  احلسنات يف  يزيد للمالئكة   مفرحة للرب مرضاة  للفم   مطهرة  فإنه ابلسواك 
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  غيه  ورواه الفم طيبوي  البلغم ويذهب  اللثة  ويشد احلفر ويذهب البصر  وجيلو  السنة 
 140( 2521 الرقم: للبيهقي،   اإلميان )شعب  املعدة ويصلح  فيه:  وزاد

Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Use the miswaak, for it purifies the mouth, is a 

means of pleasing Allah , a cause of pleasure to the 
malaa’ikah (angels), increases good deeds, it is from the sunnah 

practices, sharpens the eyesight, helps in removing scurvy (a 
disease affecting the gums), strengthens the gums, removes phlegm 
and gives the mouth a good smell.” In some narrations, it has also 

been mentioned that using the miswaak helps the stomach and 
improves digestion.” 

 
  

 
 تفرد به اخلليل بن مرة وليس ابلقوي يف احلديث قال البيهقي:  140

منكر   وقال ابن حبان  منكر احلديث  وقال البخاري  فقد ضعفه حيىي بن معني والنسائي  هو كما قال(:  2/23قال ابن امللقن يف البدر املني )
 ليس مبرتوك  وقال ابن عدي ليس ابلقوي و حامتوقال أب شيخ صاحل وقال أبو زرعة كثي الرواية عن اجملاهيل  احلديث عن املشاهي

 ( 1/237)تدريب الراوي   خيرج فيها حديثا يعلمه موضوعا انتهى كتصانيف البيهقي فقد التزم أن ال:قال السيوطي رمحه هللا
 1/12 صنوعة يف األحاديث املوضوعةالآلىلء املكما يف رمحهما هللا على قول البيهقي هذا  وقد اعتمد السيوطي وابن عراق 

يف واقع علمائنا رمحهم هللا فهم   ل يندرج حتته وهو أمر مالحظ جداأن يكون هلذا احلديث الضعيف أص  والشرط الرابع:  قال الشيخ حممد عوامة
ما ضعيفة أيضا  فتتعاضد وإ  ا صحيحة بذاهتا فتعضد هذا الضعيفإم  ث الضعيف مع مجلة أحاديث تشهد لهيروون هذا احلدي  كما نبهت إليه

حكم  ) ...فوجدته واحلمد هلل متوفرا  مستوف  ستقراء من الكتب اليت نقلت عنهاوقد الحظُت هذا االمر كثي ا وأان أستقرئ هذا اال  بعضهامع  
 ( 106-104العمل ابحلديث الضعيف صـ 
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Sunnah Method of Using the 

Miswaak 

1. The method of holding the miswaak is for one to place his 
thumb and small finger under the miswaak with his 
remaining fingers on the upper-side of the miswaak.141   

2. Hold the miswaak with the right hand and commence 
cleansing the teeth from the right.142 

3. Make miswaak of the teeth horizontally and of the tongue 
vertically. Similarly, miswaak should be made of the palate 
lightly.143 

  وهو  وسلم عليه هللا صلى   هللا رسول  على  دخلت قال  عنه  هللا رضي  موسى   أيب عن
  يرفع  كأنه  محاد  فوصف فوق  إىل يسنت  لسانه على السواك طرف   واضع وهو  يستاك

  :رقم ال ، محدأ  )مسند  طوال يسنت  كان  قال  غيالن  لنا ووصفه  محاد قال  سواكه 
19737 )144 

 
 ( 1/235)حتفة احملتاج  أن جيعل خنصره وإهبامه حتته واألصابع الثالثة الباقية فوقه...  وينبغي 141

واجعل اإلهبام أسفل رأس السواك حتته كذلك    قال الرتمذي احلكيم جتعل اخلنصر من ميينك أسفل السواك حتته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه
 (1/98 املنهاج توجيه إىل احملتاج عجالة) السنة فيه كما روي عن عبد هللا بن مسعود

 ( 1/164)مغين احملتاج  فمه ىنمي من ابليمني يستاك أن ويسن 142
 ( 1/235)حتفة احملتاج  ويسن أن يكون ابليمني مطلقا ألهنا ال تباشر القذر مع شرف الفم وشرف املقصود ابلسواك وأن يبدأ جبانب الفم األمين

 ( 1/167 الطالبني روضة) عرضا يستاك أن ويستحب 143
 ( 164-163/ 1)مغين احملتاج أما اللسان فيسن أن يستاك فيه طوال 

 59انظر أيضا 
 (55( فاحلديث حسن عنده )قواعد يف علوم احلديث صـ 1/97سكت احلافظ عن هذا احلديث يف التلخيص احلبي )  144
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Sayyiduna Abu Moosa  reports, “I once came to Rasulullah 
 while he was making miswaak and I found him making 

miswaak of his mubaarak tongue vertically.” 

  شربتم إذا  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال  قال هللا محهر  رابح   أيب بن  عطاء  عن
 145( 1/96 احلبي  تلخيص ال)  عرضا فاستاكوا استكتم وإذا مصا ربوا فاش

Sayyiduna Ataa bin Abi Rabaah  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “When you drink, then drink in sips 

(and avoid gulping the drink all at once), and when you make 
miswaak, then make miswaak (of the teeth) horizontally.” 

4. After using the miswaak, wash it and keep it upright.146 

5. In the absence of a miswaak, the finger will not substitute the 
miswaak. One may use an item that is rough and will cleanse 
the mouth e.g. a toothbrush.147 

 
ال  145 القطان  ابن  قال  القرشي  خالد  بن  وال  قلت  يعرف  وفيه حممد  البغوي  ورواه  وابن حبان  معني  ابن  منده  وثقه  وابن  عدي  وابن  عقيلي 

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يستاك عرضا احلديث ويف إسناده ثبيت    حديث سعيد بن املسيب عن هبز بلفظوالطرباين وابن قانع والبيهقي من  
ن املسيب عن هبز بن كثي وهو ضعيف واليمان بن عدي وهو أضعف منه وذكر أبو نعيم يف الصحابة ما يدل على أن هذا احلديث عن سعيد ب

بن حكيم بن معاوية القشيي وعلى هذا فهو منقطع فهو من رواية األكابر عن األصاغر وحكى ابن منده مما يؤيد ذلك أن خميس بن متيم رواه  
حيىي بن  هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ورواه البيهقي والعقيلي أيضا من حديث ربيعة بن أكتم وإسناده ضعيف جدا وقد اختلف فيه على  عن

ة قتل  سعيد عن سعيد بن املسيب فرواه ثبيت بن كثي عنه فقال هبز ورواه علي بن ربيعة القرشي عنه فقال ربيعة بن أكتم قال ابن عبد الرب ربيع
ول هللا  خبيرب فلم يدركه سعيد وقال يف التمهيد ال يصحان من جهة اإلسناد ورواه أبو نعيم يف كتاب السواك من حديث عائشة قالت: كان رس

 ( 1/96تلخيص احلبي ال) ناده عبد هللا بن حكيم وهو مرتوكصلى هللا عليه وسلم يستاك عرضا وال يستاك طوال ويف إس
الزبيدي يف إحتاف السادة )  عليه   رد  وقد  يعرف  ال  القرشي  خالد  بن  حممد  وفيه  القطان  ابن  قال  عرضا  فاستاكوا  استكتم  وإذا(:  5/223قال 

 وغيهم  والطرباين  عدي   وابن  منده   وابن  والعقيلي   البغوي  عند  طرق  من  ورد  واحلديث  حبان  وابن  معني  ابن  وثقه  هذا  حممد   ابن  حجر  ابن  احلافظ
 حسنا   صيته قوة أحدث  اجتماعها لكن  الرب عبد ابن قاله كما  مضطربة كانت  وان أبسانيد

من وضع سواكه ابألرض عرضا فجن    يروي عن سعيد بن جبرب أنه قالفإنه  وضعته ابألرض عرضا ولكن انصبه نصبا وال تضع السواك إذا  146
 ( 1/98 املنهاج  توجيه إىل)عجالة احملتاج  من ذلك فال يلومن إال نفسه
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6. The miswaak should not exceed a hand-span in length.148   

7. Any stick that is useful for cleansing the mouth and is not 
harmful or poisonous can be used as a miswaak. The best 
miswaak is from the peelu tree (salvadora persica) and then 
the olive tree.149  

  نعم يقول  وسلم  عليه  هللا صلى   هللا رسول   مسعت قال عنه هللا  رضي جبل بن  معاذ  عن
  وسواك  سواكي وهو  ابحلفر  وتذهب  الفم تطيب  مباركة شجرة من  الزيتون  السواك

 150( 2576  الرقم:  الزوائد، )جممع  قبلي األنبياء 
Sayyiduna Mu’aaz bin Jabal  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “How excellent is the miswaak taken 
from the olive tree! It is from a blessed tree, cleanses the mouth and 
removes gum sicknesses and maladies (and removes the yellowness 

of the teeth). It is my miswaak as well as the miswaak of the 
previous Ambiyaa .”  

  من  سواكا  وسلم  عليه هللا صلى هللا  لرسول  ينت جأ كنت   عنه هللا رضي مسعود  ابن  عن
 151( 1/95 احلبي  تلخيصال، 1/75 السنن )إعالء  أراك

 
 (1/164)مغين احملتاج   ال أصبعه يف األصح وسننه السواك عرضا بكل خشن147
 ( 1/167)مغين احملتاج  شرب على السواك طول يزيد أن يكره احلكيم الرتمذي وقال  148
وحرم بدونه كاالستياك مبا فيه سم ويكره    ...  وعود النخل أوىل من غي األراك كما قاله يف اجملموع وقيل األوىل بعد األراك قضبان الزيتون  149

 ( 1/164)مغين احملتاج  بعود رحيان يؤذي
  (1/167ضة الطالبني )رو  حيصل السواك خبرقة وكل خشن مزيل لكن العود أوىل واألراك منه أوىل

 رواه الطرباين يف األوسط وفيه معلل بن حممد ومل أجد من ذكره قال اهليثمي:  150
مسعود أنه كان جيتين  بنابن حبان والطرباين أيضا وصححه الضياء يف أحكامه ورواه أمحد موقوفا على  اأخرجه    :تلخيصالقال احلافظ يف    151

 سواكا من أراك احلديث ومل يقل فيه أنه كان جيتنيه للنيب صلى هللا عليه وسلم 
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Sayyiduna Abdullah bin Mas’ood  reports, “I used to break 
twigs from the peelu tree (salvadora persica) for the miswaak of 

Rasulullah .” 
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Occasions when the Miswaak should 

be used 

1. Upon awakening.152 

  هنار  وال  ليل  من  يرقد  ال كان   وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  أن عنها  هللا  رضي عائشة  عن
 153( 57 الرقم:  داود،  أيب )سنن   يتوضأ  أن  قبل  تسوك  إال  فيستيقظ

Sayyidatuna Aaishah  reports, “Whenever Nabi  
awoke from his sleep, whether in the night or day, he would make 

miswaak before performing wudhu.” 

It should be borne in mind that the use of the miswaak upon 
awakening is a separate sunnah and using the miswaak at the 
time of wudhu is a separate sunnah. Hence, even if one does 
not intend making wudhu to perform salaah upon awakening 
from one’s sleep (or a woman is in menses), one should still 
use the miswaak upon awakening.154 

2. When entering the home.See 152 

  بدأ  بيته  دخل  إذا  كان   وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  أن عنها  هللا  رضي عائشة  عن
 ( 253 الرقم:  ،مسلم صحيح)  ابلسواك 

 
 ( 1/167طالبني )روضة ال ويسن السواك أيضا عند دخوله بيته واستيقاظه من نومه للحديث الصحيح فيهما وهللا أعلم 152
 ( فاحلديث حسن عنده1/215الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل  153
  ويف   … الرائحة  تغي  مظنة  النوم  نأل  يستاك   نأ  لغيها  وأ  للصلوة   قيامه  كان  سواء  ابلليل  قام   ملن  يستحب  يعىن  ابلليل   قام  ملن  السواك  ابب  154

  من  االستيقاظ  بعد   يتسوك  وسلم  عليه   هللا   صلى   نهأ  على   يدل  يضا أو   يتوضأ  نأ  قبل  يتسوك   وسلم  عليه   هللا  صلى  نهأ  على  دليل  احلديث
 (1/35 اجملهود )بذل ال مأ التهجد رادأ سواء النوم
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Sayyidatuna Aaishah  reports, “Whenever Nabi  
used to enter his home, he would make miswaak.” 

3. Before reciting the Quraan Majeed.155 

  ابلسواك فطيبوها  للقرآن  طرق  أفواهكم إن   قال عنه  هللا  رضي طالب   أيب بن  علي  عن
 156( 291 الرقم:  ،ماجة   بنا سنن )

It is reported that Sayyiduna Ali  said, “Indeed your mouths 
are passages for the Quraan (your mouths are used to recite the 

Quraan). Hence, cleanse your mouths through using the miswaak.” 

  العبد إن وسلم عليه هللا صلى النيب  قال  وقال  ابلسواك  أمر أنه  عنه  هللا رضي  علي  عن
  حت حنوها  كلمة  أو  منه  فيدنو لقراءته  فتسمع خلفه   امللك  قام  يصلي   قام مث  تسوك  إذا

  فطهروا  امللك جوف يف  صار   إال  القرآن من   شيء فيه  من  خيرج  فما  فيه على  فاه  يضع
   157( 550 :رقمال  ، البزار )مسند   للقرآن أفواهكم

Sayyiduna Ali  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “When a person uses the miswaak and then stands 

to perform salaah, an angel stands behind him and listens 
attentively to his recitation of the Quraan. The angel then draws 
close to him until it places its mouth upon his mouth. Whatever 

portion of the Quraan he then recites is protected in the belly of the 

 
 ( 1/167)روضة الطالبني  وعند قراءة القرآن ...ويتأكد استحبابه يف أحوال  155
  فيستمع  خلفه امللك  قام يصلي  قام  مث تسوك  إذا العبد إن وسلم عليه هللا  صلى  هللا  رسول قال  وقال  ابلسواك أمر أنه عنه هللا  رضي  علي  عن 156

 للقرآن رواه  أفواهكم  فطهروا  امللك  جوف  يف  صار  إال  القرآن  من  شيء  فيه  من  خيرج  فما  فيه  على  فاه  يضع  حت  حنوها  كلمة  أو  منه  فيدنو  لقراءته
 ( 333أشبه )الرتغيب والرتهيب، الرقم:   ولعله موقوفا بعضه ماجه ابن  وروى به أبس ال جيد إبسناد البزار
 ( 2564 :رقم ال ،جممع الزوائد) وهذا مرفوع موقوفروى ابن ماجه بعضه إال أنه و   رواه البزار ورجاله ثقاتوقال اهليثمي  157
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angel (and thereafter secured by Allah ). Hence, ensure that 
you cleanse your mouth before reciting the Quraan.” 

4. At the time of wudhu.See 59 

  أميت على  أشق  أن لوال   وسلم عليه  هللا  صلى  النيب عن  عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 ( 1/259 تعليقا بخاري ال  صحيح)   وضوء كل  عند ابلسواك ألمرهتم

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Had it not been for the fear of my Ummah 

experiencing difficulty, I would have certainly commanded them 
(and made it compulsory upon them) to use the miswaak at the 

time of every wudhu (however, using the miswaak is not 
compulsory but an emphasized sunnah at the time of wudhu).” 

5. When the teeth become discoloured or a bad odour emanates 
from the mouth.158 

  يل  ما  قال  أنه   وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  عن عنه  هللا يرض طالب   يبأ  بن   جعفر عن
  كل   عند يستاكوا أن  مرهتم أل ميت أ  على  شقأ ن أ  لوالو  استاكوا قلحا  يعل تدخلون راكمأ

 ( 41 الرقم:  ،اآلاثر  )كتاب  صالة 
It is reported from Sayyiduna Ja’far  that on one occasion, 

Sayyiduna Rasulullah  addressed certain people saying, 
“What is the matter that you come to me in the condition where I 

see your teeth to be yellow? I advise you to cleanse your teeth with 

 
  له   ما  أكل  أو  أكل   ترك  أو  سكوت  طول   أو  بنوم   الفم  تغي  وعند  الفم  يتغي   مل  وإن  األسنان  اصفرار  وعند...    أحوال  يف   استحبابه   ويتأكد  158

 ( 167/ 1 الطالبني روضة) ذلك غي أو كريهة  رائحة
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the miswaak.” Sayyiduna Rasulullah  then said, “Had it 
not been for the fear of my Ummah experiencing difficulty, I would 

have certainly commanded them (and made it compulsory upon 
them) to use the miswaak at the time of every salaah (however, 

using the miswaak is not compulsory but an emphasized sunnah at 
the time of wudhu).” 

  وسلم عليه هللا  صلى هللا  رسول قال  قال  عنه  هللا  رضي  املازين بشر بن هللا  عبد عن
  وال  وتسننوا الطعام من  لثاتكم  ونظفوا برامجكم ونقوا قالماتكم وادفنوا  أظافيكم  قصوا

  ابب يف  والعشرين التاسع  األصل حتت  صولاأل  )نوادر  خبرا قخرا علي  تدخلوا
 159فة( النظا

Sayyiduna Abdullah bin Bishr  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Trim your nails and bury your nails, 

cleanse your joints thoroughly, keep your gums clean from food 
particles, make miswaak, and do not come to me in the condition 

that I find your teeth to be yellow and your mouths emitting a bad 
odour.” 

6. Before and after eating.160 

  ن أ  لوال قاله  كان  إن قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول ن أ عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  كنت  لقد عنه  هللا رضي   هريرة أبو   وقال الوضوء  مع   ابلسواك ألمرهتم أميت   على أشق

 
نوادر األصول    159 أسنانه حت خبرت من  قال صاحب  الذي اصفرت  قلحا وقحال واألقلح  تدخلوا علي قخرا خبرا احملفوظ عندي  وقوله ال 

 نعرف القخر والبخر إال الذي جند له رائحة منكرة يقال رجل أخبر ورجال خبرابطنها وال 
 ( 1/166)مغين احملتاج  ولألكل... )ويسن للصالة(  160
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  هللا رسول  مسعت   حني آكل ما  وبعد آكل  ما  وقبل ستيقظ أ  ما  وبعد أانم  أن   قبل أسنت
 161( 9491 الرقم:  ،أمحد مسند )  قال  ما   يقول  وسلم عليه  هللا  صلى

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, and most certainly he had said, “Had it not been 
for the fear of my Ummah experiencing difficulty, I would have 

certainly commanded them (and made it compulsory upon them) to 
use the miswaak at the time of every wudhu (however, using the 

miswaak is not compulsory but an emphasized 
sunnah).” Sayyiduna Abu Hurairah  further said, “On 
account of Rasulullah  emphasising the use of the 

miswaak, I made it a habit to use the miswaak before going to sleep, 
upon awakening, before eating and after eating.”  

7. When one perceives the pangs of death (sakaraatul maut).162 

  به يسنت  سواك  ومعه  بكر   أيب بن  الرمحن  عبد دخل قالت  عنها  هللا  رضي عائشة  عن
  الرمحن  عبد  ي  السواك  هذا أعطين  له   فقلت وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا رسول  إليه فنظر 

  عليه  هللا صلى  هللا رسول  طيتهفأع مضغته  مث  وطيبته(  رواية  )ويف فقصمته فأعطانيه 
 ( 890 الرقم:  ،بخاري ال  صحيح )  صدري إىل   مستند  وهو  به فاسنت  وسلم

Sayyidatuna Aaishah  reports, “(When Sayyiduna 
Rasulullah  was about to pass away,) my brother, Abdur 
Rahmaan , entered the room with a miswaak which he was 

using to clean his teeth. The mubaarak sight of Rasulullah 
 

 ( 1119)جممع الزوائد، الرقم:  ثقات ورجاله  أمحد رواهقال اهليثمي:  161
 ( 1/166 احملتاج  مغين) وعند االحتضار... )ويسن للصالة(   162
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 fell on the miswaak (but due to weakness, he was unable 
to ask for it. I understood that Sayyiduna Rasulullah  

wished to use the miswaak at this time), so I said to my brother, ‘O 
Abdur Rahmaan, lend me your miswaak.’ I took it from him, broke 

off the top portion, (cleansed it, softened it,) and then gave it to 
Rasulullah  . Rasulullah  then used the 

miswaak while he was reclining on my chest.”   

8. At the time of salaah.163 

9. Before joining a gathering e.g. Jumuah, Eid or any other 
gathering.164 

10. When making tayammum due to illness, or water not being 
available or being insufficient, one should cleanse one’s 
mouth with miswaak and perform salaah.See 163 



 
 احملتاج   مغين)  للصالة( ولو نفال ولكل ركعتني من حنو الرتاويح أو ملتيمم أو فاقد الطهورين أو صالة جنازة ولو مل يكن الفم متغياويسن  )  163

1/166 ) 
 أكل  وإلرادة...  )ويسن للصالة( 164

 ( 1/233)حواشي الشرواين على حتفة احملتاج  إبخوانه اجتماعه وعند أمته أو لزوجته مجاع أو أي( إخل أكل وإلرادة قوله)
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

ADHAAN AND IQAAMAH 

Adhaan – Its Inception and Origin 

When Sayyiduna Rasulullah  made hijrah (migrated) to 
Madinah Munawwarah, he constructed the musjid. After 
constructing the musjid, he consulted the Sahaabah  
regarding the method to be adopted to call people for salaah. It 
was the burning desire within the heart of Sayyiduna Rasulullah 
 that all the Sahaabah  congregate and perform 
their salaah together in the musjid. Sayyiduna Rasulullah 
 was neither pleased with the Sahaabah  
performing their salaah in the musjid at different times nor in 
their homes.  

The Sahaabah  presented various suggestions in regard to 
how people could be called for salaah. Some of the suggestions of 
the Sahaabah  were that a fire be lit or a flag be hoisted. 
On seeing the fluttering flag or the flames and smoke of the fire, 
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people would understand that it is the time of salaah and thereby 
inform others to come to the musjid for salaah.  

Other suggestions were that a horn be sounded or that the 
naaqoos (two sticks) be struck upon each other to alert people 
that it is the time for salaah.  

Sayyiduna Rasulullah  was not pleased with these 
suggestions. Sayyiduna Rasulullah  did not want his 
Ummah to emulate the Christians, Jews and kuffaar in aspects of 
their Deen or their worldly life. If the Muslims were to adopt 
these methods, it would result in them resembling the 
disbelievers in their Deen, and furthermore, it would lead to 
confusion coming about in the salaah times as the disbelievers 
were calling people to their places of worship at other times 
through these same methods.  

No conclusion was reached in that gathering and the matter was 
thus left undecided.  

Prior to the Sahaabah  dispersing from the gathering of 
Sayyiduna Rasulullah , Sayyiduna Umar  
presented a suggestion before Sayyiduna Rasulullah  
that, as no method has yet been decided, then for the time being, 
perhaps a person could be appointed to go around calling people 
for salaah whenever the time of salaah enters.  

Sayyiduna Rasulullah  accepted the suggestion of 
Sayyiduna Umar  and appointed Sayyiduna Bilaal  to 
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carry out this task. Hence, at the time of salaah, Sayyiduna Bilaal 
 would go around informing the people that the jamaat 
(congregational salaah) in the musjid was about to commence.  

The heart of each Sahaabi  was filled with the concern of 
Sayyiduna Rasulullah  in regard to how the people 
should be called to perform salaah together in the musjid.  

Nevertheless, it was not long thereafter that, one night, after 
Sayyiduna Abdullah bin Zaid  went to sleep; he was shown 
a dream by Allah . In the dream, he saw an angel, in the 
form of a human being, who was dressed in two garments of 
green and was carrying a naaqoos. He asked the angel, “O servant 
of Allah! Are you selling the naaqoos?” The angel replied by 
asking him, “What do you wish to do with it?” Sayyiduna 
Abdullah bin Zaid  answered, “I will use it to call people for 
salaah.” The angel then said, “Should I not show you a method 
for calling people to salaah which is better than striking this 
naaqoos?” Sayyiduna Abdullah  asked, “What method is 
better?” The angel replied, “You will call out the adhaan.” after 
which the angel taught him the words of the adhaan.    

When he awoke the following morning, he went to Sayyiduna 
Rasulullah  and related the entire dream. On hearing 
the dream, Sayyiduna Rasulullah  mentioned, 
“Certainly it is a true dream. Stand beside Bilaal  and 
inform him of the words (of the adhaan) that you were taught in 
the dream so that he may call out the adhaan with these words. 
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Allow Bilaal  to call out the adhaan as his voice is louder 
than your voice. Thus, his voice will reach further.”  

When Sayyiduna Umar  heard the adhaan of Sayyiduna 
Bilaal , he hastily took his shawl and rushed to the 
gathering of Sayyiduna Rasulullah . On reaching the 
gathering of Sayyiduna Rasulullah , he respectfully 
exclaimed, “O Rasul of Allah ! I take an oath by that 
Being who appointed you as His messenger to convey the truth 
of Islam, I was shown a dream in which I was taught the words of 
the adhaan.” When Sayyiduna Rasulullah  heard this, 
he became pleased and said, “This has been further confirmed as 
a true dream from the side of Allah .” 

It has been narrated that more than ten Sahaabah  had 
been shown dreams wherein they were taught the words of the 
adhaan. Among them were Sayyiduna Abu Bakr  and 
Sayyiduna Umar .165 

 
  

 
 2/4، السعاية  1/451، درس ترمذي  2/86، الدر املنضود  2/331 املفاتيح مرقاة 165



ADHAAN AND IQAAMAH 

93 

Virtues of the Muadhin 

Adhaan is among the salient features of the Deen of Islam. Islam 
has afforded great honour to all those who call out the adhaan, 
inviting people towards salaah. On the Day of Qiyaamah, people 
will admire those who used to call out the adhaan in the world 
on account of their esteemed position and lofty status in the 
Hereafter. Numerous Ahaadith highlight the great virtues and 
immense rewards in store for those who call out the adhaan. 

1. The muadhin will enjoy an esteemed position on the Day of 
Qiyaamah.   

  املؤذنون يقول  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول مسعت قال  عنه  هللا رضي  معاوية  عن
 ( 387 :رقم ال ، مسلم  صحيح)  القيامة  يوم   أعناقا الناس  أطول 

Sayyiduna Mu’aawiyah  reports, “I heard Rasulullah 
 say, ‘Verily the muadhins will have the ‘longest necks’ 

on the Day of Qiyaamah.’” 

In this Hadith, the literal meaning of having the ‘longest 
necks’ is not intended. Rather, the meaning of having the 
‘longest necks’ is that they will occupy distinct positions of 
honour.  

2. The muadhins will be on mountains of musk on the Day of 
Qiyaamah.   

  ثالثة وسلم عليه هللا صلى   هللا رسول  قال  قال  عنهما هللا  رضي عمر  بن هللا  عبد عن
  ينادي  رجل   واآلخرون  األولون يغبطهم القيامة  يوم  قال  أراه املسك كثبان   على
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  هللا حق  أدى  وعبد راضون  به   وهم قوما  يؤم  ورجل وليلة  يوم   كل  يف  اخلمس ابلصلوات 
 166( 2566  : رقمال ،مذي رت ال سنن ) مواليه  وحق

Sayyiduna Abdullah bin Umar  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Three groups of people will be on 

mountains of musk (on the Day of Qiyaamah), and the former and 
latter people will envy their position. The first is the person who 

used to call out the adhaan every day for the five daily salaah. The 
second is the person who led the people in salaah while they were 

pleased with him (i.e. he fulfilled the obligation of salaah in its 
proper manner). The third is the slave who fulfilled the rights of 

Allah  and the rights of his masters.” 

3. There are great rewards in store in the Hereafter for those 
who call out the adhaan. 

  ما  الناس يعلم  لو  قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول أن   عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  البخاري، )صحيح  الستهموا عليه  يستهموا أن  إال  جيدوا  مل مث  األول  والصف  النداء يف

 ( 615 الرقم: 

 
 هذا حديث حسن غريب :قال أبو عيسى 166

اليقظان عن زاذان عن  :(374  :رقمالقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ) ه وقال حديث حسن  رواه أمحد والرتمذي من رواية سفيان عن أيب 
قال احلافظ وأبو اليقظان واه وقد روى عنه الثقات وامسه عثمان بن قيس قاله الرتمذي وقيل عثمان بن عمي وقيل عثمان بن أيب محيد  غريب  

ثالثة ال يهوهلم   سلمقال رسول هللا صلى هللا عليه و   (375)الرقم:    هوقيل غي ذلك ورواه الطرباين يف األوسط والصغي إبسناد ال أبس به ولفظ
وجه هللا وأم به قوما وهم به    الفزع األكرب وال يناهلم احلساب هم على كثب من مسك حت يفرغ من حساب اخلالئق رجل قرأ القرآن ابتغاء 

عن    (376)الرقم:    هولفظ  راضون وداع يدعو إىل الصالة ابتغاء وجه هللا وعبد أحسن فيما بينه وبني ربه وفيما بينه وبني مواليه ورواه يف الكبي
مسعت رسول    سلم إال مرة ومرة ومرة حت عد سبع مرات ملا حدثت بهعه من رسول هللا صلى هللا عليه و ابن عمر رضي هللا عنهما قال لو مل أمس

م القرآن فقام به يطلب سلم يقول ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة ال يهوهلم الفزع وال يفزعون حني يفزع الناس رجل علهللا صلى هللا عليه و 
 به وجه هللا وما عنده ورجل اندى يف كل يوم وليلة مخس صلوات يطلب وجه هللا وما عنده ومملوك مل مينعه رق الدنيا من طاعة ربه 
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Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “If the people only know the great reward for 

calling out the adhaan and performing salaah in the first saff, and 
thereafter they could find no alternative to decide who would be 
granted that honour besides drawing lots, they would definitely 

draw lots to decide.” 

4. Every creation (whether jinn, human or any other creation) 
that hears the voice of the muadhin calling out the adhaan 
will testify on his behalf on the Day of Qiyaamah. 

  عن  املازين مث  األنصاري  صعصعة  أيب بن الرمحن  عبد بن هللا عبد  بن  الرمحن  عبد عن
  والبادية الغنم حتب  أراك  إين له   قال عنه هللا  رضي  اخلدري سعيد أاب   أن أخربه  أنه  أبيه
  يسمع  ال فإنه   ابلنداء  صوتك  فارفع  ابلصالة فأذنت ابديتك   أو  غنمك يف  كنت  فإذا

  سعيد  أبو قال القيامة  يوم  له شهد  إال  شيء وال  إنس وال  جن  املؤذن صوت   مدى
 ( 609 :رقم ال ، بخاريال صحيح)  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول من   مسعته

It is reported regarding Sayyiduna Abdullah bin Abdir Rahmaan 
bin Abi Sa’sa’ah  that on one occasion, Sayyiduna Abu Sa’eed 
Khudri  said to him, “I see that you like to remain with your 
livestock (grazing them) in the open fields. When you are among 

your livestock or in the open fields, (and the time of salaah enters) 
and you wish to call out the adhaan, then you should raise your 

voice and call out the adhaan, for certainly the jinn, humans or any 
other creation that hears the voice of the muadhin as far as it 

reaches will testify on his behalf on the Day of Qiyaamah.” 
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Sayyiduna Abu Sa’eed  said, “I heard this from Rasulullah 
.” 

5. Forgiveness has been declared for the muadhin. Similarly, 
glad tidings have been given regarding the muadhin that he 
is blessed with the reward of all those who performed salaah 
due to responding to his call. 

  ومالئكته  هللا إن  قال  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  نيب أن عنه  هللا  رضي عازب  بن  الرباء  عن
  رطب   من  مسعه  من  ويصدقه صوته مبد  له   يغفر  واملؤذن  املقدم الصف على يصلون

 167( 645 :رقم ال ئي، النسا سنن) معه   صلى  من  أجر   مثل وله  ويبس 
Sayyiduna Baraa bin Aazib  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “Certainly Allah  showers His 
special mercy upon those (who perform salaah) in the first saff and 
the malaa’ikah (angels) make special dua for them. The muadhin 

will receive forgiveness from Allah  for the distance his voice 
covers (if he had so many sins that they cover the distance from the 

place he calls out the adhaan till the furthest point his voice 
reaches, all those sins will be forgiven, or for the duration of time it 

takes his voice to reach the furthest point, he will receive the 
forgiveness of Allah  for that same duration of time in his 

life in which he committed sins), and every creation, whether 

 
 رواه أمحد والنسائي إبسناد حسن جيد  (:1/243رتغيب والرتهيب )قال املنذري يف ال 167

معناه بقدر صوته وحده فإن بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من املغفرة وان كان صوته دون ذلك قوله مبدى صوته ويف نسخة مبد صوته قيل  
ب ما فعله  فمغفرته على قدره أو املعىن لو كان له ذنوب متأل ما بني حمله الذي يؤذن فيه إىل ما ينتهي إليه صوته لغفر له وقيل يغفر له من الذنو 

 (1/106السندي )حاشية  يف زمان مقدر هبذه املسافة
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possessing life or not, will bear testimony on his behalf (on the Day 
of Qiyaamah), and he will receive the reward of all those people 

who performed salaah with him (i.e. all those people who performed 
salaah on account of his call).”  

6. The muadhin has been described in the Hadith as being from 
the best servants of Allah . 

  عباد  خيار  إن  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول  قال  قال  عنه هللا  رضي أوف   أيب ابن  عن
  على  )املستدرك  هللا  لذكر واألظلة  والنجوم   والقمر  الشمس يراعون  الذين  هللا

 168( 163 :رقمال ، للحاكم الصحيحني 
Sayyiduna Ibnu Abi Awfaa  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “Certainly the best servants of Allah 
 are those who observe (the rising and setting of) the sun, 

the moon, the stars and the (length of the) shadows for the 
remembrance of Allah  (i.e. they fulfil their ibaadaat in its 

proper time according to the command of Allah , while 
keeping track of time through observing the sun, moon, stars and 

the length of the shadows, as explained in the Ahaadith. The 
muadhin is included in this glad tiding on account of him keeping 

track of time so that he can call out the adhaan of each salaah at its 
proper time).”    

7. Freedom from the fire of Jahannum is promised for the one 
who calls out the adhaan for seven years. 

 
ميدي يف مسنده هذا إسناد صحيح وعبد اجلبار العطار ثقة وقد احتج مسلم والبخاري  مل يكن هذا احلديث عند احلو  :قال بشر بن موسى 168

 صحيح  إسناده الذهيب يف التلخيص وقالإذا صح هذه االستقامة مل يضره توهني من أفسد إسناده إببراهيم السكسكي و 
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  سنني سبع أذن من   قال وسلم  عليه هللا  صلى النيب   أن عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
 169( 206 : رقمال ،الرتمذي  سنن)  النار من  براءة   له كتبت   حمتسبا

Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The one who calls out the adhaan for seven years 

with sincerity and the hope of attaining reward receives the 
guarantee of freedom from the fire of Jahannum.” 

8. Sayyiduna Rasulullah  made dua for the forgiveness 
of those who call out the adhaan. 

  ضامن  اإلمام  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال  عنه  هللا رضي   هريرة أىب   عن 
 170( 517 :رقمال  ، داود يب أ سنن ) للمؤذنني   واغفر  األئمة أرشد  اللهم مؤمتن  واملؤذن 

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The imaam is responsible (for the salaah of the 

entire congregation) and the muadhin is one who is entrusted with 

 
 ( فاحلديث حسن عنده1/318الثاين من هداية الرواة )احلديث يف الفصل  عن هذا احلافظسكت  169

سلم قال من أذن اثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة وكتب له بتأذينه يف كل يوم ستون  عنهما أن النيب صلى هللا عليه و   وعن ابن عمر رضي هللا
 حسنة رواه ابن ماجه والدارقطين واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري   حسنة وبكل إقامة ثالثون

، الرقم: )الرتغيب والرتهيب  قال احلافظ وهو كما قال فإن عبد هللا بن صاحل كاتب الليث وإن كان فيه كالم فقد روى عنه البخاري يف الصحيح
385 ) 
 ( فاحلديث حسن عنده1/318) الثاين من هداية الرواةسكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل  170

سلم اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد  قال رسول هللا صلى هللا عليه و   وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  والرتهيبقال املنذري يف الرتغيب  
د هللا األئمة وغفر للمؤذنني والبن خزمية  األئمة واغفر للمؤذنني رواه أبو داود والرتمذي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما إال أهنما قاال فأرش

 (365)الرتغيب والرتهيب، الرقم: رواية كرواية أيب داود 
سلم املؤذنون أمناء واألئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنني وسدد األئمة ثالث مرات ورواه أمحد من  ه قال رسول هللا صلى هللا عليه و ل  أخرىويف  

 ( 366)الرتغيب والرتهيب، الرقم: حديث أيب أمامة إبسناد حسن 
 ة وعفا عن املؤذننيسلم يقول اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فأرشد هللا األئممسعت رسول هللا صلى هللا عليه و   وعن عائشة رضي هللا عنها قالت

   (367)الرتغيب والرتهيب، الرقم:   رواه ابن حبان يف صحيحه



ADHAAN AND IQAAMAH 

99 

a trust (i.e. he has been entrusted with the duty of calling out the 
adhaan on its prescribed time). O Allah , guide the imaams 
(towards fulfilling their obligation of leading the salaah correctly) 

and forgive the muadhins (for their shortcomings).” 

9. It was the desire of the Sahaabah  to call out the 
adhaan and they desired that their children also call out the 
adhaan.  

Below are some of the Ahaadith which illustrate the 
eagerness of the Sahaabah  to call out the adhaan: 

❖ The eagerness of Sayyiduna Ali  for Sayyiduna 
Hasan  and Sayyiduna Husain  to call out the 
adhaan: 

  هللا  صلى  هللا  رسول إىل   طلبت أكون  ال  أن  ندمت  قال  عنه  هللا رضي  علي  عن
 171( 1836 :رقم ال ، الزوائد )جممع  مؤذنني  واحلسني  احلسن فيجعل  وسلم  عليه 

It is reported that Sayyiduna Ali  said, “I feel remorseful 
over the fact that I did not request Rasulullah  to 

 
 ضعيف رواه الطرباين يف األوسط وفيه احلارث وهو  171

 ( 282)سنن الرتمذي، الرقم:  األعور احلارث  العلم أهل بعض ضعف وقدقال أبو عيسى: 
(: واحلارث خمتلف فيه احتج به أصحاب السنن ومنهم النسائي مع تعنته يف الرجال  17/217)قال العالمة ظفر أمحد التهانوي يف إعالء السنن 

مع   قال الذهيب يف امليزان وحديث احلارث يف السنن األربعة والنسائي مع تعنته يف الرجال فقد احتج به وقوى أمره واجلمهور على توهني أمره
يروي عنه والظاهر أنه كان يكذب يف هلجته وحكايته وأما يف احلديث النبوي فال وكان من  روايتهم حلديثه يف األبواب هذا الشعيب يكذبه مث  

 أوعية العلم قال مرة بن خالد أنبأان حممد بن سيين قال كان من أصحاب ابن مسعود مخسة يؤخذ عنهم أدركت منهم أربعة وفاتين احلارث فلم 
لثالثة أيهم أفضل علقمة ومسروق وعبيدة وقال عباس عن ابن معني ليس به أبس وكذا  أره وكان يفضل عليهم وكان أحسنهم وخيتلف يف هؤالء ا

 قال النسائي وعنه قال ليس ابلقوي )وهذا تليني هني( وقال عثمان الدارمي سألت حيىي بن معني عن احلارث األعور فقال ثقة قال عثمان ليس
 يتابع حيىي على هذا اهـ 

 ( أن فيه ضعفا. 1029ما قال احلافظ ابن حجر يف التقريب )الرقم: وخالصة الكالم يف احلارث األعور ك
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appoint my two sons, Hasan and Husain , as muadhins to 
call out the adhaan.” 

❖ The eagerness of Sayyiduna Umar  to call out the 
adhaan: 

  من  فسأل  عنه  هللا  رضي اخلطاب  بن  عمر  على قدمنا  قال  حازم  أيب بن قيس  عن
  بكم  ذلكم إن وموالينا  عبيدان  يقلبها  هكذا بيده  فقال  وموالينا عبيدان فقلنا  مؤذنكم
  :رقم ال ، للبيهقي  الكربى )السنن   ألذنت اخلالفة   مع  األذان أطقت  لو  شديد  لنقص

2002 )172   
Qais bin Abi Haazim  reports, “Once, we had come (to 
Madinah Munawwarah) to meet Umar . During our 

conversation, he asked us, ‘Who calls out the adhaan in the place 
where you live?’ We answered, ‘We have appointed our slaves to 
call out the adhaan.’ Umar , gesturing with his hands (in 
surprise, repeated our words) saying, ‘We have appointed our 

slaves to call out the adhaan.’ He then remarked, ‘Certainly this 
is a major shortcoming on your side (that you have appointed 

such people to call out the adhaan who are not knowledgeable in 
Deen). (Adhaan is such a great ibaadah and its reward is so 

abundant that) had I been able to call out the adhaan together 

 
 قال إن ذلك لنقص بكم كبيا   قالوا عبيدان وموالينا   قال قال عمر من مؤذنوكم  عن شبيل بن عوف  قاال حدثنا إمساعيل   حدثنا يزيد ووكيع  172

)املصنف البن    ال عمر لو كنت أطيق األذان مع اخلليفى ألذنتقال قال قيس ق  عن إمساعيل  حدثنا يزيد ووكيع  أو كبي  إال أن وكيعا قال كثي
 ( 2360،  2359، الرقم: يب شيبةأ

 ( 313سكت عليه احلافظ يف التلخيص احلبي )الرقم: 
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with managing the affairs of khilaafah, I would have certainly 
accepted the position of a muadhin and called out the adhaan.’” 

  ال  أن  ابليت وما  أمري لكمل   مؤذان  كنت  لو  قال أنه  عنه هللا  رضي عمر  عن   
  يقول وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول  مسعت   هنار لصيام   وال  ليل لقيام   أنتصب
  األذان على جنتلد   وحنن تركتنا هللا  رسول ي  قلت ثالاث  للمؤذنني  اغفر اللهم

  تلك  ضعفائهم  على  األذان يرتكون زمان  سيأيت إنه  عمر ي  كال   فقال ابلسيوف 
  173( 2118 :رقم ال ، اخلفاء )كشف  املؤذنني حلوم  النار على  هللا حرمها  حلوم

It is reported regarding Sayyiduna Umar  that he had 
said, “Had I been able to call out the adhaan (together with 
managing the affairs of khilaafah), certainly my happiness 
would have been completed. (The reward of calling out the 

adhaan is so great that if I had the honour of being a muadhin 
and) if I had not performed any nafl salaah during the night 

(tahajjud) nor kept any nafl fast during the day, it would have 
not grieved me. I heard Rasulullah  making special 
dua for the muadhins of this Ummah saying, ‘O Allah , 
forgive the sins of the muadhins!’ Rasulullah  made 

this dua three times. In surprise, I said, ‘O Rasulullah 
! (You have elevated the position of the muadhin to 
such an extent that) you have now left us in the condition that 

 
وأليب    ورواه سعيد بن منصور عنه أنه قال لو أطيق مع اخلليفى ألذنت  رواه أبو الشيخ مث البيهقي عن عمر من قوله  لوال اخلليفى ألذنت  173

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه    لكمل أمري وما ابليت أن ال أنتصب لقيام ليل وال لصيام هنار  الشيخ مث الديلمي عنه أنه قال لو كنت مؤذان 
رتكون األذان إنه سيأيت زمان ي فقال كال ي عمر تركتنا وحنن جنتلد على األذان ابلسيوف قلت ي رسول هللا ثالاث  وسلم يقول اللهم اغفر للمؤذنني

النار  على ضعفائهم املؤذنني  تلك حلوم حرمها هللا على  وهو وأمثاله من األبنية    واخلليفى بكسر املعجمة والالم املشددة والقصر اخلالفة  حلوم 
 ( 2118 :رقمال ،ألذنت )كشف اخلفاء يعين هنا لوال كثرة االشتغال أبمر اخلالفة وضبط أحواهلا الدليلى مصدر يدل على الكثرة
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we will be prepared to fight amongst ourselves with our swords 
in order to call out the adhaan.’ Nabi  said, ‘No, O 

Umar ! A time will come where the desire of calling out 
the adhaan will no longer be in the hearts of people, to such an 
extent that people will rely on the weak among them to call out 
the adhaan. Those people (the muadhins) are such that Allah 
 has made the fire of Jahannum haraam on their flesh, 

the flesh of the muadhins.’”  

 
  



ADHAAN AND IQAAMAH 

103 

The Qualities of a Muadhin 

1. The muadhin should be a male.174        

  الكربى )السنن  إقامة  وال  أذان   النساء على ليس  قال عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
 175( 1996 : رقمال ،للبيهقي 

It is reported that Sayyiduna Ibnu Umar  said, “Calling out 
the adhaan and iqaamah is not the responsibility of women.” 

2. He should be sane.176 

3. He should be of the age of understanding. The adhaan of a 
small child who has not reached the age of understanding is 
not valid.177 

4. He should be able to pronounce the words of adhaan 
correctly.  

5. He should have knowledge of the salaah times.178 

6. He should be a pious and upright Muslim.179 

 
 ( 1/312)روضة الطالبني  ذكرا ...وشرطه أن يكون  يف صفة املؤذن وآدابه فصل 174
  قال   إبراهيم  عن   محاد  عن  حنيفة  أبو  أخربان   قال هلذا احلديث شاهد مرسل من حديث إبراهيم النخعي: حدثنا حممد بن احلسن الشيباين    175
 ( 64)كتاب اآلاثر، الرقم:   إقامة وال أذان النساء على ليس
 ( 1/312عاقال )روضة الطالبني  ...فصل يف صفة املؤذن وآدابه وشرطه أن يكون  176
 ( 1/323)مغين احملتاج  للعبادة أهليته لعدم مميز غي من يصحان فال( التمييز) ذكر من شرط( و) 177
 ( 1/333)مغين احملتاج  ابملواقيت عاملا كونه  استحب  178
 ( 313-1/312)روضة الطالبني  أن يكون عدال وهو الثقة ...ويستحب ...  يف صفة املؤذن وآدابه فصل 179
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  لكم ليؤذن  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول  قال  قال  عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
 180( 590 :رقم ال ، داود يب أ سنن ) قراؤكم وليؤمكم خياركم

Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The best (most righteous) from amongst you 

should be appointed to call out the adhaan, and the best qaari from 
amongst you (i.e. the most learned in regard to recitation and the 

masaail of salaah) should lead you in your salaah.” 

 

Note: The first three qualities mentioned are conditions for the 
validity of the adhaan. Hence, if they are not found, the adhaan 
will not be valid. 

 
  

 
 ( فاحلديث حسن عنده2/4ل الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفص 180

صالح ا ليحفظ نظره عن العورات ويبالغ يف حمافظة األوقات )وليؤمكم قراؤكم(  )خياركم( أي من هو أكثر  (  3/467قال صاحب بذل اجملهود )
   بضم القاف وتشديد الراء مجع قارئ وكل ما يكون أقرأ فهو أفضل إذا كان عامل ا مبسائل الصالة
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Sunnah Method of Calling Out 

the Adhaan 

1. Ensure that your intention for calling out the adhaan is solely 
to please Allah . 

  سنني سبع أذن من   قال وسلم  عليه هللا  صلى النيب   أن عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
  181( 206 : رقمال ،الرتمذي  سنن)  النار من  براءة   له كتبت   حمتسبا

Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The one who calls out the adhaan for seven years 

with sincerity and the hope of attaining reward receives the 
guarantee of freedom from the fire of Jahannum.” 

2. Call out the adhaan on time with punctuality. 

  املسلمني أمناء   وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي حمذورة أيب عن
 182( 1999 الرقم:  للبيهقي،  الكربى  )السنن  املؤذنون وسحورهم صالهتم على

Sayyiduna Abu Mahzoorah  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “The trustees of the Muslims over their 

salaah and sehri are the muadhins (i.e. the muadhins have been 

 
 غريب  حديث  عباس ابن حديثقال أبو عيسى:  181

 169انظر أيضا 
أمناء املسلمني على صالهتم  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  عن احلسن  182 ملا تقدم   قال  املؤذنون    وذكر معها غيها وهذا املرسل شاهد 

 ( 2000 :رقمال ،)السنن الكربى للبيهقي
ن الناس مت مسعوا األذان أدوا الفريضة اعتمادا عليه والغرض  )أل  مناء الناس على صالهتمأاملؤذنون    سلم قالأن النيب صلى هللا عليه و   عن احلسن

  يها من احلديث إشعار املؤذنني مبسؤليتهم ليحتفلوا هبا ويتحروا األوقات حت ال يضلوا الناس وحيملوهم على الصالة قبل وقتها( وذكر معها غ
 ( 173 :رقمال ،)مسند الشافعي
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entrusted with the task of alerting the Muslims to the correct 
salaah time and sehri time).” 

3. Call out the adhaan outside the musjid, preferably from an 
elevated place so that the voice will travel further.183 

  حول بيت  أطول  من بييت  كان  قالت النجار  بين   من امرأة عن  الزبي  بن  عروة  عن
  الفجر إىل  ينظر  البيت  على  فيجلس بسحر فيأيت  الفجر عليه  يؤذن  بالل  وكان املسجد

  مث  قالت دينك  يقيموا  أن قريش  على  وأستعينك  أمحدك إين   اللهم قال مث  متطى  رآه فإذا
  ،داود   يبأ  سنن )  الكلمات  هذه تعين  واحدة ليلة  تركها كان   علمته ما  وهللا  قالت يؤذن

 184( 519 : رقمال
Sayyiduna Urwah bin Zubair  reports that a woman from the 

tribe of Banu Najjaar relates, “My house was one of the highest 
houses around the Musjid (Musjid Nabawi), and Bilaal  
would call out the adhaan of Fajr from the top of my house. He 

would arrive at the time of sehri and sit on the roof, looking at the 
horizon and waiting for the time of Fajr to set in. When he would 

see the time set in, he would stretch (due to sitting for a long time, 
waiting to see the time of Fajr set in) and make the following dua, ‘O 
Allah , I praise You (for allowing me to call out the adhaan) 

and I seek Your assistance and beseech You to guide the Quraish 

 
 ( 3/95)اجملموع شرح املهذب  قال أصحابنا رمحهم هللا يستحب أن يكون األذان بقرب املسجد 183

اإلعالم أبلغ يف  حائط وألنه  على جذم  زيد كان  بن  عبد هللا  رآه  الذي  ألن  عال  موضع  على  يكون  أن  املهذب    واملستحب  )اجملموع شرح 
3/79 ) 

 ( 1/313)روضة الطالبني  منارة أو سطح وحنومهاأن يؤذن على موضع عال من  ... ويستحب 
 ( 2/121 أخرجه أبو داود وإسناده حسن )فتح الباري قال احلافظ 184
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(the family of Sayyiduna Rasulullah  who had not yet 
embraced Islam) to Islam so that they may uphold and establish 
Your Deen (in the world).’” The woman further said, “He would 

then call out the adhaan. I take a qasm by the name of Allah 
, I cannot remember him leaving out this dua for even a 

single day (i.e his dua for the Quraish before calling out the 
adhaan).” 

4. Call out the adhaan in a loud voice.185 

  إن   حق لرؤي  إهنا   فقال رأيت  مبا فأخربته …  قال عنه هللا  رضي زيد بن هللا  عبد عن
  يب أ سنن ) منك   صوات  أندى فإنه  به فليؤذن  رأيت ما   عليه فألق  بالل مع  فقم هللا شاء

 186( 499 : رقمال  ، داود
Sayyiduna Abdullah bin Zaid  reports, “… I then informed 
Rasulullah  about the dream that I had seen (and the 

manner of calling out the adhaan that I was taught in the dream). 
Rasulullah  replied, ‘Certainly it is a true dream insha-

Allah. Stand up with Bilaal  and tell him the words of adhaan 
which you had heard in your dream so that he may call out the 
adhaan with these words, since his voice is louder than yours.’”  

  عن  املازين مث  األنصاري  صعصعة  أيب بن الرمحن  عبد بن هللا عبد  بن  الرمحن  عبد عن
  والبادية الغنم حتب  أراك  إين له   قال عنه هللا  رضي  اخلدري سعيد أاب   أن أخربه  أنه  أبيه
  يسمع  ال فإنه   ابلنداء  صوتك  فارفع  ابلصالة فأذنت ابديتك   أو  غنمك يف  كنت  فإذا

 
 ( 3/84)اجملموع شرح املهذب  أما حكم املسألة فإن كان يؤذن جلماعة استحب أن يرفع صوته ما أمكنه حبيث ال يلحقه ضرر 185
 ( 1/202واملنذري )خمتصر سنن أيب داود هذا احلديث سكت عنه أبو داود  186
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  سعيد  أبو قال القيامة  يوم  له شهد  إال  شيء وال  إنس وال  جن  املؤذن صوت   مدى
  : رقمال  ،بخاريال  صحيح)   وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول من  مسعته   عنه هللا  يرض

609 ) 
It is reported from Sayyiduna Abdullah bin Abdir Rahmaan bin Abi 
Sa’sa’ah  that on one occasion, Sayyiduna Abu Sa’eed Khudri 
 said to him, “I see that you like to remain with your 

livestock (grazing them) in the open fields. When you are among 
your livestock or in the open fields, (and the time of salaah enters) 

and you wish to call out the adhaan, then you should raise your 
voice and call out the adhaan, for certainly the jinn, humans or any 

other creation that hears the voice of the muadhin as far as it 
reaches will testify on his behalf on the Day of Qiyaamah.” 

Sayyiduna Abu Sa’eed  said, “I heard this from Rasulullah 
.” 

5. Call out the adhaan in the state of wudhu.187 

  إال  يؤذن ال  قال  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب عن  عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 188( 200 :رقم ال ، رتمذيال سنن) متوضئ

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The one calling out the adhaan should be in the 

state of wudhu.” 

 
 ( 1/313)روضة الطالبني  متطهرا يكون أن فيستحب آدابه وأما 187
ال ينادي ابلصالة إال متوضئ قال أبو عيسى وهذا أصح من احلديث األول قال أبو عيسى وحديث أيب هريرة   رضي هللا عنه  قال أبو هريرة  188

 ( 201 :رقمال ،رتمذيال سنن)مل يسمع من أيب هريرة  بن مسلم والزهريهو أصح من حديث الوليد مل يرفعه ابن وهب و 
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6. Face the qiblah when calling out the adhaan.189 

  األنصار من  رجل  زيد بن هللا  عبد فجاء  …  قال عنه هللا  رضي جبل بن  معاذ  عن
 190( 507 :رقمال  ، داود يب أ سنن ) …  القبلة  فاستقبل فيه  وقال

Sayyiduna Mu’aaz bin Jabal  reports, “… Sayyiduna 
Abdullah bin Zaid , who was from the Ansaar, came (and 

related his dream to Sayyiduna Rasulullah  wherein he 
was taught the words of the adhaan), and he (the angel in the 

dream) faced the qiblah (and called out the adhaan).” 

  :رقم ال ، شيبة  يبأ  البن  )املصنف   القبلة  استقبل املؤذن أذن   إذا قاال  وحممد  احلسن عن
2243 ) 

It is reported from Sayyiduna Hasan Basri  and Sayyiduna 
Muhammad bin Munkadir  that when the muadhin calls out 

the adhaan, he should face the qiblah. 

7. Call out the adhaan while standing.See 189 

 
إذا كان    189 أذانه وإقامته على األصح لكن يكره إال  القيام واالستقبال مع القدرة صح  القبلة فلو ترك  ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل 

 ( 1/310)روضة الطالبني  مسافرا فال أبس أبذانه راكبا
  فإن   اجد  ظاهر  قااله  ماو   جبل  بن  معاذ  من  يسمع  مل  ليلى  أيب  بن  الرمحن  عبد  أن  خزمية  بن  إسحاق  بن  وحممد  الرتمذي  ذكرقال املنذري:    190
  وقد   عشرة  مثان  أو  عشرة  سبع  سنة  يف   تويف  ومعاذ  اهلجرة  من  عشرة  سبع  سنة  مولده  فيكون  عمر  خالفة  من  بقني  لست  ولدت  قال  ليلى  أيب  ابن
  ابن   وقول   زيد  بن   هللا   عبد  من   اأيض  ليلى   أيب  ابن   يسمع   ومل  معاذ   موت   بعد  هذا   على  مولده  فيكون  عمر  خالفة  من  مضني  لست  مولده  إن  قيل
)خمتصر سنن أيب داود   مرسل  فهو  وإال   امسند  احلديث  فيكون  الصحابة  من  مجاعة  من  مسع  قد  فهو  الصحابة  أراد  إن  أصحابنا  حدثنا  ليلى  أيب
1/205 ) 

 وإال   مسندا  فيكون  الصحابة  به  أراد  إن  أصحابنا  حدثنا  داود  أيب  رواية  يف  قوله  أن  إال:  املنذري  قال(:  1/333قال احلافظ يف التلخيص احلبي )
  ابن  صححها  وهلذا  األول  االحتمال  فتعني  حممد  أصحاب  ثنا  والبيهقي  والطحاوي  خزمية  وابن  شيبة  أيب  بن  بكر  أيب  رواية  يف  قلت  مرسل  فهو
  العيد دقيق وابن حزم
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  يؤذن  وال  طاهر  وهو   إال  الرجل يؤذن  ال  أن وسنة  حق قال  أبيه   عن وائل  بن اجلبار  عبد
 191( 301 :رقمال ، احلبي )التلخيص قائم  وهو  إال

Abdul Jabbaar bin Waail  relates from his father, Sayyiduna 
Waail , “It is established in the sunnah that the muadhin 
should call out the adhaan in the state of wudhu and whilst he is 

standing.” 

8. Call out the adhaan slowly and pause after calling out each 
phrase of the adhaan.192 

  أذنت   إذا  لبالل قال  وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول أن   عنه هللا  رضي جابر عن
 193( 195 :رقم ال ، رتمذي ال  سنن)  ...فرتسل

 
كنت غالما ال أعقل صالة أيب ونقل النووي اتفاق    ار ثبت عنه يف صحيح مسلم أنه قالعبد اجلب  ألنأن فيه انقطاعا    إال  حسن  إسناده  191

 ، )التلخيص احلبي  ملا يعطيه ظاهر سياق مسلم  أئمة احلديث على أنه مل يسمع من أبيه ونقل عن بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه وال يصح ذلك
 ( 301 :رقمال

  قال  وما وائل  أبيه حياة   يف ولد وأنه  أبيه من يسمع  مل  اجلبار عبد أن  والصحيح علقمة  واثنيهما  اجلبار عبد  أحدمها  ابنان  حجر  بن  لوائل أن واعلم
 إنه   يقال  أدركه   وال  أبيه  من  يسمع  مل حجر  بن  وائل  بن  اجلبار  عبد  يقول  حممدا  مسعت  الزىن  على  استكرهت  إذا  املرأة  يف  جاء  ما  ابب  يف  الرتمذي

  أيب   صالة  أعقل  ال  غالما   كنت  قال  أنه  صح   قد   فإنه  جدا   ضعيف   القول  هذا   الكمال  هتذيب  يف  وقال  املزي  فضعفه  أبشهر   أبيه  موت   بعد  ولد
  فاحلق   علقمة  وأما   أيب  صالة  أعقل  ال  غالما  كنت  قال  أنه  عنه  صح  مبا  مردود  القول  وهذا  الذهيب  قال   القول  هذا  يقل   مل  محل   وهو   أبوه  مات  ولو
  عن  سعيد  بن حيىي  أخربان  اجلشمي ميسرة  بن عمر  بن هللا  عبيد  حدثنا  الدم يف  ابلعفو  أيمر  اإلمام  ابب  يف  داود أبو  املؤلف أخرج  أبيه من  مسع أنه

 فقوله  احلديث  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عند  كنت  حجر  بن  وائل  حدثين  قال  وائل  بن  علقمة  حدثين  العائذي  عمرو  أبو  محزة  أخربان  عوف
  مسع   حجر  بن   وائل  بن  وعلقمة  الباب  ذلك  يف  الرتمذي  قال  أخرى  روايت   يف  أيب  حدثين  علقمة  قال  وكذا  أبيه  من  مساعه  على  يدل  أيب  حدثين

 وائل   بن  علقمة  ترمجة  يف  التقريب  يف  احلافظ  قال  فما  انتهى  أبيه  من  يسمع  مل  وائل  بن  اجلبار  وعبد  وائل  بن  اجلبار  عبد  من  أكرب  وهو  أبيه  من
 ( 293-2/292)عون املعبود  بصحيح ليس أبيه من يسمع مل أنه إال صدوق

  أن   علمت  قد  لكن  أبيه  حياة   حال  وجوده  فيقتضى  اجلبار  عبد  قائله  أن  يف   صريح  وهو  أيب  صالة  أفهم  ال  صبيا  كنت  أى(  اخل  غالما  كنت  قوله)
)املنهل   اجلبار  عبد  أخوه  ال  وائل  بن  علقمة  هو  أيب  صالة  أعقل  ال  غالما  كنت  القائل  أن  على  البزار  نص  احلافظ  قال  يولد  أن  قبل  مات  أابه

 ( 5/124العذب املورود 
 ( 1/310)روضة الطالبني فالرتتيل تبيني كلماته بال بطء جياوز احلد ... يستحب ترتيل األذان  192

  هذا احلكم الذي ذكره متفق عليه وهكذا نص عليه الشافعي يف األم( ...  قال املصنف رمحه هللا )واملستحب ان يرتسل يف االذان ويدرج االقامة
 (3/82)اجملموع شرح املهذب 
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Sayyiduna Jaabir  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 addressed Sayyiduna Bilaal  saying, “When you 
call out the adhaan then call it out with tarassul (gradually, with 

pausing after each phrase) ...” 

9. Insert the index fingers into the ears when calling out the 
adhaan.194 

  هللا  صلى  هللا رسول   مؤذن  عنه هللا رضي  سعد بن  عمار  بن سعد بن  الرمحن  عبد عن
  أمر وسلم  عليه   هللا صلى هللا  رسول أن   جده عن أبيه  عن  أيب حدثين  قال  وسلم  عليه 

  :رقم ال ، ماجه  ابن سنن)  لصوتك أرفع  إنه  وقال  أذنيه يف  أصبعيه   جيعل أن  بالال 
710 )195 

 
 حديث عبد املنعم وهو إسناد جمهول  هذا الوجه من ن مإال نعرفه حديث جابر هذا حديث ال  أبو عيسى: قال 193

 ضعيف (:1/311) قال احلافظ يف هداية الرواة
  نعيم ثنا حيىي بن مسلم عن احلسن  فاحدر قلت أخرجه الرتمذي عن عبد املنعم بن   توإذا أقم  إذا أذنت فرتسل  قال النيب صلى هللا عليه وسلم

قامتك قدر ما  ذانك وإأواجعل بني    ي بالل إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر  قال لبالل  صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا  وعطاء عن جابر  
إذا دخل لقضاء حاجته  يفرغ اآلكل من أكله والشارب من شربه الوجه من  هذا حديث ال نعرفه إال    انتهى قال الرتمذي   واملعتصر  من هذا 

وأخرجه    احلديث جدا ال جيوز االحتجاج به  منكر  وعبد املنعم هذا ضعفه الدارقطين وقال أبو حامت  حديث عبد املنعم وهو إسناد جمهول انتهى
ناده مطعون فيه غي عمرو بن فائد هذا حديث ليس يف إس  اري ثنا حيىي بن مسلم به سواء مث قالاحلاكم يف مستدركه عن عمرو بن فائد األسو 

خرجه ابن عدي عن حيىي بن مسلم به وقال فيه فاحذم وأ  و بن فائد قال الدارقطين مرتوك انتهىومل خيرجاه انتهى قال الذهيب يف خمتصره وعمر 
دارقطين يف ومن أحاديث الباب ما أخرجه ال  رة وأسند عن حيىي قال حيىي بن مسلم بصري مرتوك احلديث انتهىوذال معجمة مكسو   حباء مهملة

  ان أن نرتل األذان وحنذف اإلقامة انتهى كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر   ولسننه عن سويد بن غفلة قال مسعت علي بن أيب طالب يق
وإذا أقمت    إذا أذنت فرتسل  د العزيز عن أبيه عن أيب الزبي مؤذن بيت املقدس قال جاءان عمر بن اخلطاب فقالوأخرج أيضا عن مرحوم بن عب

أيب حامت أنه روى عنه ابنه مرحوم ومل يعرف حباله وال ذكره ذكر ابن    القرشي البصرياوية بن أيب سفيان  وعبد العزيز موىل آل مع  فاحذم انتهى
كان رسول هللا    بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قالوروى الطرباين يف معجمه الوسط عن عمرو بن بشي عن عمران    ال يف اإلمامق  غيه

 ( 276-1/275 )نصب الراية إلقامة انتهىوسلم أيمر بالال أن يرتل األذان وحيدر يف ا صلى هللا عليه
 ( 313-1/312)روضة الطالبني  أن جيعل أصبعيه يف صماخي أذنيه...  ويستحب...  يف صفة املؤذن وآدابه فصل 194
 رواه الرتمذي إبسناد صححه وإسناد املصنف ضعيف لضعف أوالد سعد( 1/236) يف الزوائدقال البوصيي  195

 اإلصبع يف األذن عند األذان ابب ما جاء يف إدخال 
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Sayyiduna Sa’d Al-Quraz  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 commanded Sayyiduna Bilaal  to place his 

fingers in his ears (at the time of calling out the adhaan) and said, 
“This will enable you to call out the adhaan in a louder tone.” 

10. Turn the face to the right and then say  َحي    َعل ى  الص اَلةي (hayya alas 
salaah) twice. Thereafter, turn the face to the left and say     َحي
 twice. Do not turn your chest when (hayya alal falaah) َعل ى  اليَفاَلحي 
saying  َحي    َعل ى الص اَلةي (hayya alas salaah) and  َحي   َعل ى اليَفاَلحي (hayya alal 
falaah).196 

  وسلم عليه هللا  صلى  النيب  أتيت  قال  عنه  هللا  رضي بيه أ عن  جحيفة  أيب   بن عون  عن
  يح الصالة  على  يح بلغ  فلما  … فأذن  بالل  فخرج أدم من   محراء قبة  ف  وهو  مبكة

 197( 520  :رقمال  ، داود يب أ  سنن) يستدر  ومل  ومشاال  ميينا  عنقه  لوى   الفالح على
Sayyiduna Abu Juhaifah  reports, “On one occasion, I came 
to Rasulullah  in Makkah Mukarramah. At that time, 

Rasulullah  was in a red coloured tent made of leather. 
 

عن عون بن أيب جحيفة   أخربان سفيان الثوري  حدثنا عبد الرزاق قال  حدثنا حممود بن غيالن قال  :أيب جحيفةهلذا احلديث شاهد من حديث  
  من أدم   أراه قال  قبة له محراء ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف    هاهنا وهاهنا وإصبعاه يف أذنيهرأيت بالال يؤذن ويدور ويتبع فاه    عن أبيه قال

وعليه حلة محراء كأين    مير بني يديه الكلب واحلمار  عليه وسلم  فصلى إليها رسول هللا صلى هللا   فخرج بالل بني يديه ابلعنزة فركزها ابلبطحاء
ستحبون أن يدخل املؤذن  ي  وعليه العمل عند أهل العلم  حديث أيب جحيفة حديث حسن صحيح  نراه حربة   أنظر إىل بريق ساقيه قال سفيان

 ( 197سنن الرتمذي، الرقم: ) إصبعيه يف أذنيه يف األذان
 العراقيون  قطع وبه أصحها  أوجه ثالثة املستحب االلتفات كيفية  ويف  املصنف ذكره ملا يستدبر وال  ومشاال ميينا احليعلتني يف يلتفت أن والسنة 196

  على  حي   الفالح  على  حي   فيقول  يساره  عن   يلتفت  مث  الصالة  على  حي  الصالة  على  حي  فيقول  ميينه  عن  يلتفت  أنه  اخلراسانيني  من  ومجاعة
 ( 81-3/79)اجملموع شرح املهذب  الفالح

ه حي  ويسن االلتفات بعنقه يف حيعالت األذان واإلقامة ال بصدره من غي انتقال عن حمله ولو مبنارة حمافظة على االستقبال ميينا مرة يف قول
 ( 1/329)مغين احملتاج  الصالة مرتني ومشاال مرة يف قوله حي على الفالح مرتني حت يتمهما يف االلتفاتنيعلى 
 ( 1/208سكت عن هذا احلديث أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  197
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Bilaal  came out to call the adhaan… When he reached 
‘hayya alas salaah’ and ‘hayya alal falaah’, he turned his face 

towards the right and left, and he did not turn his chest.” 

  وهاهنا هاهنا  فاه ويتبع  ويدور  يؤذن  بالال   رأيت قال  عنه هللا  رضي جحيفة  أيب   عن 
 198( 197 : رقمال ،رتمذي ال  سنن )  أذنيه   يف  وإصبعاه

Sayyiduna Abu Juhaifah  reports, “I had seen Bilaal  
calling out the adhaan and turning his face towards the right and 
left (when saying ‘hayya alas salaah’ and ‘hayya alal falaah’), and 
his two fingers were inserted into his ears (while he was calling out 

the adhaan).” 

11. Do not speak while calling out the adhaan.199 

12. Do not distort the words of the adhaan, nor call out the 
adhaan with such a tune that the words of the adhaan 
become distorted.200 

  ابن  فقال  هللا يف  ألحبك  إين عنهما  هللا رضي   عمر البن  رجل  قال قال البكاء حيىي  عن
  وأتخذ  أذانك  يف  تتغىن  إنك قال  ومل  قال هللا يف  أبغضك لكين   عنهما هللا  رضي عمر

 201( 1909  الرقم: الزوائد،  )جممع  أجرا  عليه 

 
 حديث أيب جحيفة حديث حسن صحيح  :قال أبو عيسى 198
 ( 2219ن أيب شيبة، الرقم:  )املصنف الب األذان يف الكالم كره  أنه الشعيب عن 199
 ( 2220)املصنف البن أيب شيبة، الرقم:  يفرغ حت أذانه يف املؤذن يتكلم أن كره  أنه  إبراهيم عن

 (1/333)مغين احملتاج  التطريب أي به والتغين متديده أي األذان متطيط يكره 200
 ( 3/83)اجملموع شرح املهذب   بعدهم أحدث وإمنا جتافوه السلف وألن اإلفهام عن خيرجه ألنه األذان تلحني ويكره
مد بن سعد كان  حم  وقال  ووثقه حيىي بن سعيد القطان  ضعفه أمحد وأبو زرعة وأبو حامت وأبو داود  وفيه حيىي البكاء  رواه الطرباين يف الكبي  201

   ثقة إن شاء هللا 
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Yahya Al-Bakkaa  reports that on one occasion, a man came 
to Sayyiduna Abdullah bin Umar  and said, “I most 

definitely love you for the sake of Allah .” Hearing this, 
Sayyiduna Abdullah bin Umar  replied, “However, I dislike 
you for the sake of Allah .” When the man enquired as to 

why Sayyiduna Abdullah bin Umar  disliked him, he 
answered, “(The reason is that) you give the adhaan in a singing 
tone (changing and distorting the words of the adhaan) and you 

accept a fee for calling out the adhaan.” 

13. The dua that is made after the adhaan and between the 
adhaan and iqaamah is accepted.202 

  ال  الدعاء وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال  قال  عنه هللا رضي  مالك  بن  أنس عن
 203( 212 : رقمال ،رتمذيال سنن ) واإلقامة  األذان  بني يرد 

Sayyiduna Anas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The dua made between the adhaan and iqaamah 

is not rejected.” 

  يفضلوننا   املؤذنني إن هللا رسول  ي  قال رجال أن  عنهما هللا رضي عمرو  بن هللا  عبد عن
  أيب  )سنن  تعطه فسل انتهيت فإذا  يقولون  كما  قل وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول   فقال

 204( 524 الرقم:  داود، 

 
 ( 1/184 املنهاج  توجيه إىل احملتاج عجالة،  1/314)روضة الطالبني  واإلقامة األذان بني الدعاء ويستحب 202
 حديث أنس حديث حسن  قال أبو عيسى: 203
 ( 1/163هذا احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  204
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Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Aas  reports that a certain 
Sahaabi once said to Sayyiduna Rasulullah , “O Rasul of 
Allah ! Indeed the muadhins have great virtue over us!” 
Sayyiduna Rasulullah  responded, “Repeat the words of 

the muadhin (when he calls out the adhaan), and when you 
complete (replying to the adhaan) then make dua, your dua will be 

accepted.”   

14. Leave a sufficient amount of time between the adhaan and 
iqaamah so that people will be able to fulfil their needs and 
prepare for salaah. However, Maghrib Salaah should be 
performed immediately after the adhaan.205  

  فرتسل أذنت   إذا  لبالل قال  وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول أن   عنه هللا  رضي جابر عن
  والشارب أكله  من  اآلكل يفرغ ما  قدر  وإقامتك  أذانك بني  واجعل فاحدر  أقمت وإذا

  ،رتمذي ال  سنن)  تروين  حت تقوموا وال  حاجته  لقضاء  دخل  إذا  واملعتصر   شربه من
   ( 195 : رقمال

Sayyiduna Jaabir  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 addressed Sayyiduna Bilaal  saying, “When you 
call out the adhaan then call it out with tarassul (gradually, with 
pausing after each phrase), and when you call out the iqaamah 

then call it out quickly, and allow so much of time to pass between 

 
)مغين احملتاج    الفريضة  قبل  اليت  السنة  أداء  وبقدر   الصالة  مكان   يف   الناس   اجتماع  بقدر  واإلقامة  األذان  بني  واإلمام   املؤذن  يفصل  أن  ويسن  205

1/333 ) 
 الناس   وألن  وقتها  لضيق  يؤخرها  ال  فإنه  املغرب  صالة  يف  إال  اجلماعة  جتتمع  ما  قدر  القعدة  هذه  استحباب  على  أصحابنا  فاتفق  املسألة  حكم  أما
  يسيا   فصال  وإقامتها   أذاهنا  بني  يفصل  أن  يستحب  ولكن   الصالة  أول  عن   يتأخر  ال  التقدم  عن   أتخر  ومن  وقتها   قبل  هلا   جيتمعون  العادة   يف

 (3/90)اجملموع شرح املهذب  عندان  فيه خالف ال مذهبنا هذا حنومها  أو سكوت  أو بقعدة
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your adhaan and iqaamah that a person who is eating can 
complete his meal, and the one who is drinking can finish his drink, 
and the person who has a need to relieve himself can do so, and do 
not stand up (to form the saffs and call out the iqaamah) until you 

see me.” See 193 

15. If you are in a place out of the town where there is no person 
present to perform salaah with you, then even though you 
will perform salaah alone, you should still call out the adhaan 
and iqaamah. If you call out the adhaan and iqaamah and 
thereafter perform salaah, the malaa’ikah (angels) will 
perform salaah with you.206 

  يقول  وسلم  عليه  هللا صلى   هللا رسول   مسعت قال  عنه هللا رضي  عامر بن  عقبة  عن
  عز  هللا فيقول  ويصلي  ابلصالة يؤذن  اجلبل  شظية رأس  يف  غنم راعي من   ربك يعجب 

  وأدخلته لعبدي   غفرت قد  مين ف خيا الصالة ويقيم يؤذن هذا عبدي  إىل  انظروا  وجل
 207( 666 الرقم:  النسائي، )سنن  اجلنة

Sayyiduna Uqbah bin Aamir  reports, “I heard Rasulullah 
 mentioning, ‘Allah  becomes pleased when the 

shepherd of goats and sheep, who is (alone) on the peak of the 

 
 ( 3/65)اجملموع شرح املهذب  األحاديث إلطالق والقدمي اجلديد يف واملنصوص املذهب على يؤذن بلد أو صحراء  يف املنفرد 206

واملنفرد للجماعة  والسفر  احلضر  الصلوات يف  لكل  سنة  أهنما  املشهور  مذهبنا  واإلقامة  األذان  العلماء يف  مذاهب  املهذب    يف  )اجملموع شرح 
3/63 ) 

 ويصلي   ابلصالة  يؤذن  جببل  شظية  رأس  يف  غنم  راعي  من  ربكم  يعجب  يقول  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مسعت  قال  عامر  بن  عقبة  عن  207
 ( 1203)سنن أيب داود: الرقم:  اجلنة وأدخلته لعبدي غفرت قد مين خياف الصالة ويقيم يؤذن هذا عبدي إىل انظروا وجل  عز هللا فيقول

 (  1/385)خمتصر سنن أيب داود  ثقات إسناده رجالقال املنذري: 
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mountain, calls out the adhaan and then performs salaah. Hence, 
Allah  says, ‘Look at this servant of mine! He is calling out 

the adhaan and establishing salaah while fearing me! Indeed I have 
forgiven my servant and I (have decreed that I) will admit him into 

paradise!’’” 

  كان   إذا وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال  قال  عنه هللا  رضي الفارسي  سلمان عن
  معه  صلى   أقام فإن  فليتيمم  ماء  جيد  مل فإن  فليتوضأ   الصالة فحانت  قي  أبرض الرجل 
  والرتهيب، )الرتغيب طرفاه   يرى  ال ما  هللا  جنود من  خلفه صلى   وأقام  أذن وإن  ملكاه

 208( 387 الرقم: 
Sayyiduna Salmaan Al-Faarsi  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “When a person is (alone) in a deserted 
area and the time of salaah enters, then he should perform wudhu. 
If he cannot find water then he should perform tayammum. If he 
calls out the iqaamah (before performing salaah), his two angels 
will perform salaah with him, and if he calls out the adhaan and 
iqaamah (before performing salaah), such large armies of Allah 
 (angels) will perform salaah behind him that both ends of 

these armies cannot be seen.” 

 
 األرض   هي   الياء   وتشديد  القاف   بكسر  عنه القي  النهدي  عثمان   أيب   عن  أبيه  عن  التميمي  ابن  عن  كتابه  يف  الرزاق  عبد  قال املنذري: رواه  208
 القفر 
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16. If many qadha salaahs are being performed together, adhaan 
will only be called out for the first missed salaah. However, a 
separate iqaamah should be called out for each salaah.209 

  املشركني إن  هللا عبد قال قال عنه هللا رضي  مسعود بن   هللا عبد بن  عبيدة أيب عن
  من ذهب  حت اخلندق  يوم صلوات  أربع   عن وسلم عليه هللا صلى  هللا  رسول شغلوا 
  أقام   مث  العصر  فصلى أقام   مث  الظهر فصلى   أقام مث  فأذن بالال  فأمر هللا شاء  ما  الليل 

 210( 179  الرقم: الرتمذي،  )سنن العشاء  فصلى  أقام مث  املغرب  فصلى
Sayyiduna Abu Ubaidah  reports that his father, Sayyiduna 
Abdullah bin Mas’ood , mentioned, “On the occasion of the 
Battle of Khandaq (the Battle of the Trench), the disbelievers kept 

Rasulullah  (and the believers) occupied (through 
fighting) until four salaahs were missed and a portion of the night 
had passed. Sayyiduna Rasulullah  then commanded 

Bilaal  to call out the adhaan. After calling out the adhaan, 
Bilaal  called out the iqaamah and they performed the qadha 

of the Zuhr Salaah. Thereafter, Bilaal  called out the 
iqaamah and they performed the qadha of the Asr Salaah. 
Thereafter, Bilaal  called out the iqaamah and they 

performed the qadha of the Maghrib Salaah. Finally, Bilaal  
called out the iqaamah and they performed the Esha Salaah.”  

 
  يؤذن   وهل   منهن  األوىل  لغي  يؤذن  ال  أنه  خالف   وال   خالف   بال   واحدة  لكل   أقام  واحدة   دفعة  فوائت  قضاء   أراد  فإذا  املسألة  حكم  أما   209

  األحاديث  به  جاءت  الذي  الصحيح  هو  فهذا...    يؤذن  األصحاب  مجهور  عند  أصحها  بدالئلها  املصنف  ذكرها  اليت  الثالثة  األقوال  فيه  لألوىل
 ( 65-3/64)اجملموع شرح املهذب  االذان منع وغيه الرافعي بتصحيح يغرت وال الصحيحة

 عبيدة مل يسمع من عبد هللا إال أن أاب  حديث عبد هللا ليس إبسناده أبس وجابر ويف الباب عن أيب سعيد قال أبو عيسى: 210
 ويف قوله أربع جتوز ألن العشاء مل تكن فاتت(: 2/82قال احلافظ يف الفتح )
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Note: The Esha Salaah was not missed but was performed 
later than the normal time. For this reason, the Esha Salaah 
was also included with the other missed salaahs.  
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The Words of the Adhaan 

There are seven phrases in the adhaan. The seven phrases are 
mentioned below in sequence:211 

1. First call out: 

رَبَ  َاهللُ  رَبي  هللاُ  َأكي  َأكي
Allah  is the greatest, Allah  is the greatest. 

رَبَ  َاهللُ  رَبي  هللاُ  َأكي  َأكي
Allah  is the greatest, Allah  is the greatest. 

2. Secondly, call out the following four phrases softly and 
thereafter call them aloud: 

َهدُ   هللاي  إ ال   هَ إ ل   َأال   َأشي
I testify that there is none worthy of worship besides Allah .  

َهدُ   هللاي  إ ال   هَ إ ل   َأال   َأشي
I testify that there is none worthy of worship besides Allah .  

َهدُ  ا َأن   َأشي  هللاي  ر ُسويلُ   حُمَم د 
I testify that Sayyiduna Muhammad  is the messenger of 

Allah . 

 
أما احكام املسألة فمذهبنا أن األذان تسع عشرة كلمة كما ذكر إبثبات الرتجيع وهو ذكر الشهادتني مرتني سرا قبل اجلهر وهذا الرتجيع    211

 ( 3/71)اجملموع شرح املهذب  كثرون فلو تركه سهوا أو عمدا صح أذانه وفاته الفضيلةسنة على املذهب الصحيح الذي قاله األ
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َهدُ  ا َأن   َأشي  هللاي  ر ُسويلُ   حُمَم د 
I testify that Sayyiduna Muhammad  is the messenger of 

Allah . 

3. Thirdly, call out: 

 الص اَلةي  ىَعل   َحي  
Come to salaah. 

 الص اَلةي  ىَعل   َحي  
Come to salaah. 

4. Fourthly, call out: 

 حي اليَفاَل  ىَعل   َحي  
Come to success. 

 حي اليَفاَل  ىَعل   َحي  
Come to success. 

5. Fifthly, call out: 

رَبَ  َاهللُ  رَبي  هللاُ  َأكي  َأكي
Allah  is the greatest, Allah  is the greatest. 

6. Finally, call out: 

 هللاي  إ ال   هَ إ ل   اَل 
There is none worthy of worship besides Allah .  
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The Correct Pronunciation of the 

Words of the Adhaan 

When calling out the adhaan, one should try to pronounce all the 
words correctly. In this regard, some of the important points to 
bear in mind are: 

1. When reciting  رَبي رَبَ   هللاُ  َأكي  أَ كي رَبي  in the first (raa) ر the letter ,َاهللُ  َأكي
(akbar) will be read with a fat-hah (ــَـ) by joining it to the 
word   ُاَ هلل (Allahu).212 

2. When reciting  َُهد هللاي   إ ال    إ ل هَ   َأال    َأشي , the word   َأال (al-laa) should be 
pronounced with an empty mouth. Furthermore, the 
tashdeed ( ـــ) on the letter ل (laam) should not be over-
emphasised by stretching the sound of the ل (laam). 

The sukoon (ـــي) on the letter ش (sheen) should be clearly 
pronounced followed by the هـ (haa). One should not omit the 
sukoon and haa هـ (haa) by joining the هـ (haa) to the ش (sheen) 
saying “ashadu” without pronouncing the هـ (haa) at all. 
Rather, the correct way of pronouncing it is “ash-ha-du”. 

 
يستحب أن يقف املؤذن على أواخر الكلمات يف األذان ألنه روي موقوفا قال اهلروي وعوام الناس يقولون هللا أكرب بضم الراء وكان أبو    212

وىل مفتوحة والثانية ساكنة قال ألن األذان مسع موقوفا كقوله حي على الصالة حي على  العباس املربد يفتح الراء فيقول هللا أكرب هللا أكرب األ
الراء ق الثانية لسكون  اللفظة  الراء فحركت فتحة األلف من اسم هللا تعاىل يف  بلها  الفالح فكان األصل أن يقول هللا أكرب هللا أكرب إبسكان 

 ( 3/95موع شرح املهذب )اجمل ففتحت كقوله تعاىل امل هللا ال إله اال هو
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3. When reciting  َُحم َأن   َهُد  ر ُسويُل هللاي َأشي ا  م د  , the word  َن  أ  (anna) should not 
be over-emphasised by stretching the sound of the 
 ,for longer than the duration of a ghunnah. Similarly (noon) ن
the tashdeed ( ـــ) in the letter م (meem) and ر (raa) should not 
be over-emphasized by stretching them. 

4. When reciting   الص اَلةي   َعل ى  َحي , the tashdeed ( ـــ) on the letter ي (yaa) 
in the word   َحي (hayya) should be read completely. The ي (yaa) 
should not be read without the tashdeed ( ـــ) by saying “haya” 
instead of “hayya”. Likewise, the letter ع (ain) in the word  على 
(ala) should be pronounced clearly. 

When stopping at the end of the word  الص اَلةي (salaah), the ة (taa)  
will be read with a sukoon (ـــي) and thus produce the sound of 
a هـ (haa). One will not pronounce the ة (taa) by saying hayya 
alas salaat.   

Similarly, one should ensure that the sound does not 
resemble that of a ح (haa). 

5. When reciting  َحي    َعل ى  اليَفاَلحي, when stopping at the word  اليَفاَلحي 
(falaah), ensure that the ح (haa) is pronounced correctly by 

saying it as a ح (haa), not as a هـ. 
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The Manner of Calling out 

the Adhaan of Fajr 

If one is calling out the adhaan of Fajr, then one will give the 
adhaan in the same manner explained above. The only difference 
is that one will recite the following words twice after saying     َحي
 213:(hayya alal falaah) َعل ى  اليَفاَلحي 

  م  َن النـ ويمي ُة َخيير اَلص اَل 
Salaah is better than sleep. 

قال قلت ي رسول  رضي هللا عنه حمذورة عن أبيه عن جده  عن حممد بن عبد امللك بن أيب 
… فإن كان صالة الصبح قلت الصالة خي من النوم الصالة خي    سنة األذان هللا علمين 

 214( 500 :رقم ال ، داود يب سنن أمن النوم )
Sayyiduna Abu Mahzoorah  reports that on one occasion, he said 

to Sayyiduna Rasulullah , “O Rasulullah , teach 
me the sunnah method of calling out the adhaan.” … Sayyiduna 

Rasulullah  said, “If it is the adhaan of Fajr, then add the 
words  اَلص اَلةُ   َخيير   م  نَ   النـ ويمي (assalaatu khairum minan nawm) twice (after  َحي    َعل ى

 ”.(hayya alal falaah - اليَفاَلحي 

 
النوم مرتني  213 أذان )الصبح( وهو قوله بعد احليعلتني الصالة خي من  التثوب ابملثلثة فيهما )يف(  )مغين احملتاج    )و( يسن )التثويب( ويقال 

1/328 ) 
)روضة الطالبني    األكثرون  به  قطع  الذي  املذهب  على  سنة  وهو  مرتني،  النوم  من   خي  الصالة  احليعلتني  بعد  الصبح  أذان  يف  يقول  أن  التثويب

1/310 ) 
 ( 1/202سكت عن هذا احلديث أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  214
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Replying to the Adhaan 

Adhaan is among the salient symbols of Islam. When adhaan 
holds such great importance in Deen, then we should show 
respect to the adhaan by replying to it and not being engaged in 
any worldly talk at that time. The Fuqahaa have written that it is 
incorrect to engage in worldly talk at the time of adhaan.215  

1. On hearing the adhaan, reply to the adhaan by repeating the 
words that the muadhin has called out.216 

For example, when one hears the muadhin saying,  ُرَبَ  َاهلل رَبي  هللاُ   َأكي َأكي  
(Allahu Akbar, Allahu Akbar), he should reply by also saying, 

رَبَ  َاهللُ  رَبي  هللاُ   َأكي َأكي  (Allahu Akbar, Allahu Akbar). 

  أكرب  هللا  املؤذن قال إذا وسلم عليه هللا صلى  هللا  رسول قال  قال  عنه  هللا رضي  عمر  عن
  هللا  إال  إله  ال قال  هللا إال  إله  ال  قال  مث  …  أكرب  هللا أكرب  هللا  أحدكم فقال   أكرب هللا

 ( 385 : رقمال  ،مسلم  صحيح)  اجلنة  دخل  قلبه من
Sayyiduna Umar  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “When the muadhin calls out  َرَبي كي أَ  هللاُ   رَبَ كي أَ   هللُ ا  (Allahu 

Akbar, Allahu Akbar) and one of you replies  َرَبي كي أَ   هللاُ   رَبَ كي أَ   هللُ ا  (Allahu 

 
والفرق بني اخلطبة حيث ال يتكلم املستمع يف خالهلا ويتكلم يف خالل األذان أن األذان كلمات معلومة واملقصود منه اإلعالم ابلصالة   215

)التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي    املؤذن  من تفهمها غي أن األوىل أال يتكلم يف خالل األذان ويشتغل إبجابةوهم حضور واخلطبة موعظة البد  
2/339 ) 

 ( 3/87)اجملموع شرح املهذب  ابهلل  إال قوة وال حول ال احليعلتني عند ويقول األذان ألفاظ يف يتابعه أن لسامعه ويستحب 216
وإن   األذان  جييب كل من مسع  احليعلتنيوأن  إال يف  واإلقامة  األذان  مجيع  املؤذن يف  قول  مثل  فيقول  أو حائضا  الطالبني   كان جنبا  )روضة 

1/313 ) 
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Akbar, Allahu Akbar) (and one thereafter replies to all the 
remaining phrases of the adhaan called out by the muadhin) with a 

good and true heart, then he will enter Jannah.” 

2. When the muadhin says  َحي    َعل ى  الص اَلةي (hayya alas salaah) and     
اليَفاَلحي   َعل ى  َحي    (hayya alal falaah), one should recite  هللي   إ ال    قـُو ةَ   َواَل   َحويلَ   اَل اب   

(la hawla wa la quwwata illa billaah).217  

  أكرب  هللا  املؤذن قال إذا وسلم عليه هللا صلى  هللا  رسول قال  قال  عنه  هللا رضي  عمر  عن
  حول ال قال  الصالة  على حي قال  مث  …  أكرب  هللا أكرب  هللا  أحدكم فقال   أكرب هللا
  ،مسلم صحيح( ابهلل  إال   قوة وال  حول  ال  قال  الفالح  على حي  قال مث  ابهلل إال  قوة  وال

 )385 : رقمال
Sayyiduna Umar  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “When the muadhin says  َرَبي كي أَ  هللاُ   رَبَ كي أَ   هللُ ا  (Allahu 
Akbar, Allahu Akbar), then you should say  َرَبي كي أَ  هللاُ   رَبَ كي أَ   هللُ ا  (Allahu 

Akbar, Allahu Akbar)  … and when he says   الص اَلةي   َعل ى  َحي  (hayya alas 
salaah), then you should say  هللي  قـُو َة إ ال   َحويَل َواَل اَل  la hawla wa la)  اب 

quwwata illa billaah), and when he says   اليَفاَلحي   َعل ى  َحي  (hayya alal 
falaah), then you should say  هللي  قـُو َة إ ال   َحويَل َواَل اَل  la hawla wa la)  اب 

quwwata illa billaah).” 

3. During the Fajr adhaan, when the muadhin calls out                
 218.صَ دَ قي تَ   وَ بَـ رَ ري تَ  reply by saying ,اَلص اَلةُ   َخيير   م  نَ   النـ ويمي 

 
ل  وأن جييب كل من مسع األذان وإن كان جنبا أو حائضا فيقول مثل قول املؤذن يف مجيع األذان واإلقامة إال يف احليعلتني فإنه يقول ال حو   217

 ( 1/313لطالبني )روضة ا وال قوة إال ابهلل
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4. It is mustahab for the one engaged in the recitation of the 
Quraan Majeed or dhikr to stop and reply to the adhaan.219 

 
  

 
التثويب...  فيقول مثل قول املؤذن يف مجيع األذان واإلقامة    ...  وأن جييب كل من مسع األذان  218 )روضة    فيقول صدقت وبررت  وإال يف 

 ( 1/313الطالبني 
  إن  عليه  كان  ما  إىل عاد  مث  املؤذن  واتبع  قطعه  ذلك  حنو  أو  علم   درس  أو  ذكر  أو  قراءة  يف  وهو  مسعه  فإذا...    سامع  لكل  متابعته  ويستحب  219
 (3/88)اجملموع شرح املهذب  شاء
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Dua after the Adhaan 

1. After the adhaan, one should recite salaat (durood) upon 
Sayyiduna Rasulullah  and thereafter recite the 
following dua:220 

ا آت   اليَقائ َمة   َوالص اَلة    الت ام ة   الد عيَوة   ذ ه  ه   َرب   ُهم  لل   اَ  َلةَ  ن  حُمَم د  يـي يـي   اليَوس    َوابـيَعثيهُ   َلةَ َواليَفض 
ت هُ   ال ذ يي  ن  د اُموي حم ي  َمَقام ا َعادي  خُتيل فُ اَل   ن كَ إ   َوَعدي يـي  اليم 

O Allah , Rabb of this perfect call and of the established 
salaah, bestow upon Sayyiduna Muhammad  the 

‘waseelah’ (an extremely high stage in Jannah) and ‘fadheelah’ (a 
lofty position that is above all the creation), and grant him the 

“Maqaam Mahmood” (i.e the honour of interceding to Allah 
 to commence the reckoning for the entire creation on the 
Day of Qiyaamah) which You have promised him, indeed You do 

not go against Your promise. 

  وسلم هعلي  هللا  صلى  النيب  مسع  أنه  عنهما هللا  رضي  العاص بن  عمرو  بن هللا  عبد عن
  صالة   علي صلى   من فإنه  علي صلوا مث  يقول  ما مثل   فقولوا املؤذن مسعتم   إذا يقول
  لعبد  إال  تنبغي  ال  اجلنة يف  منزلة  فإهنا الوسيلة  يل هللا  سلوا مث  عشرا هبا  عليه  هللا  صلى

 
مث يسأل هللا تعاىل الوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت سيدان  ... مث يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم   220

 هذه أذانه فراغ بعد يقول أن للمؤذن يستحب أصحابنا فقال الفصل أحكام أما...  حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته
 ( 87-3/86)اجملموع شرح املهذب  الوسيلة وسؤال وسلم عليه  هللا صلى هللا  رسول على الصالة من املذكورة األذكار
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  صحيح )  الشفاعة له   حلت الوسيلة يل  سأل   فمن هو أان أكون  أن  وأرجو  هللا عباد  من
 ( 438 : رقمال ،مسلم

Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Aas  reports that he heard 
Sayyiduna Rasulullah  saying, “When you hear the 

muadhin call out the adhaan, then repeat the words of the adhaan 
after him and thereafter recite salaat (durood) upon me (before 

reciting the dua of adhaan). Verily, whoever recites salaat (durood) 
upon me once, Allah  sends ten blessings on him. Then 

(recite the dua after the adhaan in which you) supplicate to Allah 
 to bless me with the honour of ‘waseelah’ which is a lofty 
position and rank in Jannah which will be exclusively granted to 
one of Allah’s  special servants. I earnestly hope that I am 

granted that position, and whoever supplicates to Allah  to 
grant me the ‘waseelah’, he will receive my intercession on the Day 

of Qiyaamah.” 

  يسمع  حني قال من  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي جابر عن
  وابعثه  والفضيلة  الوسيلة  حممدا آت القائمة  والصالة  التامة الدعوة هذه رب  اللهم النداء

  : رقمال  ،بخاريال  صحيح)  القيامة  يوم  شفاعيت له  حلت  وعدته  الذي حممودا مقاما
  ،الكربى  السنن  يف  البيهقي  ذكرها فقد  امليعاد  ختلف ال  نكإ  زيدة )وأما   (614

1/410 ) 
Sayyiduna Jaabir  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Whosoever recites the following dua after 

adhaan, he will receive my intercession on the Day of Qiyaamah.” 
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ا آت   اليَقائ َمة   َوالص اَلة    الت ام ة   الد عيَوة   ذ ه  ه   َرب   ُهم  لل   اَ  َلةَ  ن  حُمَم د  يـي يَلةَ   اليَوس    َوابـيَعثيهُ  َواليَفض 
ت هُ   ال ذ يي  ن  ُمود احم ي  َمَقام ا َعادي  خُتيل فُ اَل   ن كَ )إ   َوَعدي يـي  ( اليم 

2. After reciting the dua after adhaan, the following dua should 
also be recited:  

َهدُ  َدهُ   هللاُ  إ ال   هَ إ ل   ال   َأني  َأشي ا َوَأن    َلهُ  كَ َشر يي  اَل  َوحي يي  لُهُ َوَرُسوي  َعبيُدهُ  حُمَم د    َرابً  هلل  اب   تُ َرض 
َُحم د   اَلم   ال  َرُسوي   َومب  إلي سي  ن ا د يـي   َواب 

I bear testimony that there is no deity except Allah  who is 
alone and has no partner, and that Sayyiduna Muhammad 
 is His servant and messenger. I am pleased with Allah 
 as my Rabb, Sayyiduna Muhammad  as a 

messenger of Allah  and Islam as my religion. 

Note: This dua should be recited during the adhaan, after the 
muadhin calls out the shahaadatain ( َهدُ  ا  َأن    َأشي هللاي   ر ُسويلُ   حُمَم د  ) as well 
as after the adhaan.221  

  من   قال  أنه وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول  عن عنه  هللا رضي   وقاص  أيب بن  سعد  عن
  عبده حممدا  وأن  له شريك  ال  وحده هللا إال  إله  ال   أن أشهد  املؤذن يسمع  حني قال

  ، مسلم  صحيح)   ذنبه له غفر  دينا  وابإلسالم رسوال ومبحمد راب   ابهلل رضيت  ورسوله
 ( 386 : رقمال

 
  وقاص   أيب  بن  سعد   بن  عامر  عن  قيس  بن  هللا   عبد  بن  احلكيم  عن  الليث  ثنا  قال  الليث  بن   شعيب  ثنا  قال   املؤذن  سليمان  بن  الربيع  حدثنا  221
  عبده حممدا  وأن له شريك ال  وحده  هللا  إال إله ال أن أشهد وأان  املؤذن يسمع  حني قال  من قال  أنه وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول عن  سعد عن

  عن   أيوب  بن  حيىي  حدثين  قال  عفي  بن  كثي  بن  سعيد  ثنا   قال  الفرج  بن  روح  حدثنا...    ذنبه  له  غفر  دينا  وابإلسالم  راب  ابهلل  رضيت  ورسوله
)شرح معاين اآلاثر    يتشهد  املؤذن  يسمع   حني   قال   من  قال  أنه  وزاد   إبسناده  مثله  فذكر  قيس  بن   هللا   عبد  بن  احلكيم  عن  املغية   بن   هللا  عبيد

 ( 893-891للطحاوي، الرقم: 
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Sayyiduna Sa’d bin Abi Waqqaas  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Whoever recites the following dua at 

the time when the adhaan is called out, his (minor) sins will be 
forgiven.” 

َهدُ  َدهُ   هللاُ  إ ال   هَ إ ل   ال   َأني  َأشي ا َوَأن    َلهُ  كَ َشر يي  اَل  َوحي يي  لُهُ َوَرُسوي  َعبيُدهُ  حُمَم د    َرابً  هلل  اب   تُ َرض 
َُحم د   اَلم   ال  َرُسوي   َومب  إلي سي  ن ا د يـي   َواب 

3. The following duas of adhaan may also be recited: 

  مَ وي يَـ  هُ لَ ؤي سُ   ه  ط  عي أَ وَ  د  م  حمَُ  ى ل  عَ  ل   صَ   ة  مَ ائ  قَ الي  ة  اَل الص  وَ   ة  ام  الت   ة  وَ عي الد   ه  ذ  ه   ب  رَ  ُهم  لل   اَ 
 222ة  امَ يَ ق  الي 

O Allah ! Rabb of this perfect call and established salaah! 
Send salutations upon Sayyiduna Muhammad  (shower 

Your mercy upon him) and grant him his request (of interceding for 
all the creation) on the Day of Qiyaamah. 

ي  ا نَ لي عَ اجي وَ  كَ ل  وي سُ رَ وَ  كَ د  بي عَ  ى ل  عَ  ل   صَ   ة  مَ ائ  قَ الي  ة  اَل الص  وَ  ة  ام  الت   ة  وَ عي الد   ه  ذ  ه   ب  رَ   ُهم  الل       يف 
 223ة  امَ يَ ق  الي  مَ وي يَـ   ه  ت  اعَ فَ شَ 

O Allah ! Rabb of this perfect call and established salaah! 
Send salutations upon Your slave and Your Rasul  

 
  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة   كان يقول إذا مسع املؤذن  عليه وسلمصلى هللا    أن رسول هللارضي هللا عنه    عن أيب الدرداء  222

ومن قال مثل ذلك إذا مسع    قال  وحيب أن يقولوا مثل ذلك إذا مسعوا املؤذن  وكان يسمعها من حوله  صل على حممد وأعطه سؤله يوم القيامة 
وفيه صدقة بن عبد هللا السمني ضعفه أمحد والبخاري    رواه الطرباين يف الكبي  القيامةيوم    صلى هللا عليه وسلم  املؤذن وجبت له شفاعة حممد

 ( 1878جممع الزوائد، الرقم: ) ووثقه دحيم وأبو حامت وأمحد بن صاحل املصري ومسلم وغيهم
 هذه الدعوة التامة والصالة القائمة اللهم رب    إذا مسع النداء قال  صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا  قالرضي هللا عنه  عن أيب الدرداء    223

من قال هذا عند النداء جعله هللا يف شفاعيت يوم    صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  واجعلنا يف شفاعته يوم القيامة  صل على عبدك ورسولك
 ( 1879)جممع الزوائد، الرقم:  وفيه صدقة املذكور قبل هذا احلديث رواه الطرباين يف األوسط  القيامة
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(shower Your mercy upon him), and make us among those who will 
receive his intercession on the Day of Qiyaamah. 

ي عَ   ضَ اري وَ   د  م  حمَُ  ى ل  عَ  ل   صَ   ة  عَ اف  الن   الة  الص  وَ   ة  مَ ائ  قَ الي  ة  وَ عي الد   ه  ذ  ه   ب  رَ  ُهم  لل   اَ    اَل   اء  ضَ ر   ين  
 224هُ دَ عي بَـ   طَ خَ سَ 

O Allah ! Rabb of this established call and beneficial salaah! 
Send salutations (shower Your mercy) upon Sayyiduna 

Muhammad  and grant me Your pleasure after which 
You will never be displeased with me. 

It is reported in the Hadith that if one recites the above dua 
and thereafter makes dua to Allah , his dua will be 
accepted.See 224 

 
  

 
  والصالة النافعة   اللهم رب هذه الدعوة القائمة  من قال حني ينادي املنادي  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللارضي هللا عنه  عن جابر    224

بعده  صل على حممد دعوته  وارض عين رضاء ال سخط  له  أمحد والطرباين يف األوسط  استجاب هللا  ابن هليعة وفيه ضعف  رواه  )جممع   وفيه 
 ( 1875لرقم:  الزوائد، ا
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Dua at the Time of 

the Maghrib Adhaan 

Recite the following dua during the adhaan of Maghrib or after 
the adhaan:225  

ي   فَاغيف ري  ُدَعات كَ   َوَأصيَواتُ  هَنَار كَ  َوإ دياَبرُ  لَييل كَ  إ قـيَبالُ   َذاه   إ ن   ُهم  لل   اَ   يل 
O Allah ! This is the approach of the night and the departure of 

the day, and these are the voices of Your servants calling out (the 
muadhins), so forgive me (my sins). 

  أذان   عند أقول أن  وسلم عليه  هللا  صلى  هللا رسول  علمين  قالت  عنها هللا رضي  سلمة  أم عن
  ، داود أيب   سنن)  يل فاغفر  دعاتك وأصوات  هنارك وإدابر  ليلك  إقبال  هذا إن   اللهم املغرب

 226( 530 : رقمال
Sayyidatuna Ummu Salamah  reports, “Rasulullah  

taught me to recite the following dua at the time of the Maghrib adhaan: 

ي   فَاغيف ري  ُدَعات كَ   َوَأصيَواتُ  هَنَار كَ  َوإ دياَبرُ  لَييل كَ  إ قـيَبالُ   َذاه   إ ن   ُهم  لل   اَ   يل 

 

 
وإن كان األذان للمغرب قال اللهم هذا إقبال ليلك وإدابر هنارك وأصوات دعاتك اغفر يل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أم سلمة    225

 ( 3/86)اجملموع شرح املهذب  رضي هللا عنها أن تقول ذلك
 ( 2/365املفاتيح  أثنائه )مرقاة يف الظاهر أن يقال هذا بعد جواب األذان أو

هذا حديث صحيح ومل خيرجاه والقاسم بن معن بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه من أشراف الكوفيني   قال احلاكم  226
 : رقمال  ،مللحاكعلى الصحيحني  )املستدرك    وأقره الذهيب وقال صحيح  وثقاهتم ممن جيمع حديثه ومل أكتبه إال عن شيخنا أيب عبد هللا رمحه هللا

714 ) 
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The Words of Iqaamah and the 

Sunnah Method of Calling out the 

Iqaamah 

1. The words of the iqaamah are the same as the words 
of adhaan.  However, when calling out the iqaamah, one will 
only say each phrase once, with the exception of   قَاَمت  َقدي  
 .which will be called out twice (qad qaamatis salaah) الص اَلةي 
Hence, after  :one will say ,(hayya alal falaah)  حي ى اليَفاَل َحي  َعل  

 ةي َقدي قَاَمت  الص اَل   ةي َقدي قَاَمت  الص اَل 
The salaah has been established, the salaah has been established.227 

2. When calling out the iqaamah, recite two phrases together 
and only pause after completing both phrases. The manner of 
calling out each set of two phrases is as follows:228 

  

 
واالقامة إحدى عشرة كلمة هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا حي على الصالة حي على الفالح قد    227

  ذكره   كما   كلمة  رةعش  إحدى  أهنا  الصحيح  أقوال  مخسة  ففيها   اإلقامة  وأما...    قامت الصالة قد قامت الصالة هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا
 ( 71-3/69)اجملموع شرح املهذب  األصحاب من كثيون  به  وقطع اجلديد القول هو وهذا املصنف

 (3/95)اجملموع شرح املهذب  بصوت كلمتني  كل  جيمع اإلقامة ويف 228
بيان حروفها   فيجمع بني كل كلمتني منها بصوت  وكلمات اإلقامة مشهورة وعدهتا إحدى عشرة كلمة )ويسن إدراجها( أي اإلسراع هبا مع 

 (1/327)مغين احملتاج  والكلمة األخية بصوت
 ( 1/310)روضة الطالبني  فصل بال حيدرها أن واإلدراج احلد جياوز  بطء بال كلماته  تبيني فالرتتيل اإلقامة وإدراج األذان ترتيل يستحب

 هذا احلكم الذي ذكره متفق عليه وهكذا نص عليه الشافعي يف األم( ...  امةن يرتسل يف االذان ويدرج االقأقال املصنف رمحه هللا )واملستحب  
 (3/82)اجملموع شرح املهذب 
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Firstly say: 

رَبَ  َاهللُ  رَبي  هللاُ  َأكي  َأكي

Allah  is the greatest, Allah   is the greatest. 

Secondly say: 

َهدُ  َهدُ   هللاي  إ ال   هَ إ ل   َأال   َأشي ا َأن    َأشي  هللاي  ر ُسويلُ  حُمَم د 
I testify that there is none worthy of worship besides Allah , 
I testify that Sayyiduna Muhammad  is the messenger of 

Allah . 

Thirdly say: 

 حي اليَفاَل  ىَعل   َحي   ةي الص اَل  ىَعل   َحي  
Come to salaah, come to success. 

Fourthly say: 

 ةي الص اَل  قَاَمت   َقدي   ةي الص اَل  قَاَمت   َقدي 
The salaah has been established, the salaah has been established. 

Fifthly say: 

رَبَ  َاهللُ  رَبي  هللاُ  َأكي  َأكي
Allah  is the greatest, Allah   is the greatest. 

Sixthly say: 

 هللاي  إ ال   هَ إ ل   اَل 
There is none worthy of worship besides Allah . 
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Note: The  ة (taa) of the word  الص اَلةي (salaah) in   الص الَهي   َعل ى  َحي  (hayya 
alas salaah) and in  الص اَلهي   قَاَمت    َقدي  (qad qaamatis salaah) will be 
read with a sukoon (ـــي) and thus produce the sound of a هـ 
(haa). One will not pronounce the ة (taa) in both. Similarly, 
when reading both these phrases in the iqaamah, one will not 
say hayya alas salaati hayya alal falaah and qad qaamatis 
salaatu qad qaamatis salaat. Rather, one will say hayya alas 
salaah hayya alah falaah and qad qaamatis salaah qad 
qaamatis salaah. 

3. Call out the iqaamah with hadr (reciting it in a swift 
manner).See 228 

  فرتسل أذنت   إذا  لبالل قال  وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول أن   عنه هللا  رضي جابر عن
   (195 :رقم ال ، رتمذي ال سنن ) فاحدر  أقمت وإذا

Sayyiduna Jaabir  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 addressed Sayyiduna Bilaal  saying, “When you 
call out the adhaan then call it out with tarassul (gradually, with 
pausing after each phrase), and when you call out the iqaamah 

then call it out quickly.” See 193 

4. The iqaamah will be called out inside the musjid. 

5. It is preferable that the iqaamah be called out by the person 
who called out the adhaan.229 

 
فقال رسول هللا    فأراد بالل أن يقيم  فأمرين فأذنت  كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر  قال   عن زيد بن احلارث الصدائي  229

 ( 717)سنن ابن ماجه، الرقم:  فهو يقيم ومن أذن أذنإن أخا صداء قد  صلى هللا عليه وسلم
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  وسلم  عليه  هللا صلى   هللا لرسو  أمرين   قال عنه هللا رضي  الصدائي  احلارث  بن   زيد عن
  عليه  هللا  صلى  هللا رسول  فقال يقيم   أن بالل  فأراد فأذنت الفجر صالة  يف  أؤذن  أن

 230( 199 :رقمال  الرتمذي،  سنن)  يقيم فهو  أذن ومن  أذن  قد صداء  أخا  إن وسلم
Sayyiduna Ziyaad bin Haarith Sudaa’ee  reports, “On one 

occasion, I was with Rasulullah  on a journey. He 
commanded me to call out the adhaan and I did so. Thereafter, 

Bilaal  intended to call out the iqaamah. However, 
Rasulullah  said to him, ‘Your Sudaa’ee brother (from 

Sudaa’, a famous tribe from Yemen,) has called out the adhaan, and 
the one who calls out the adhaan should give the iqaamah.’” 

6. Turn your face to the right when saying  َحي   َعل ى الص اَلةي (hayya alas 
salaah) and to the left when saying   َعل اليَفاَل َحي   حي ى   (hayya alal 
falaah).231  

7. Once the iqaamah is being called out for salaah, do not 
engage in performing the sunnah salaah. Rather, 
immediately join the fardh salaah. After the fardh salaah, 

 
)الغرر البهية    اجملموع  يف   ذكره  مكروه  وقيل  األوىل  فخالف   غيه   أقام  فإن   املؤذن  يقيم  وأن  كفى  إن  واحد  إال  الواحد  املسجد   يف   يقيم  ال  أن  ويسن

1/276 ) 
من أذن فهو خالف األوىل وال يقال مكروه وقيل إنه مكروه وبه جزم  وإذا أقام غي  ...    أما حكم املسألة فإن أذن واحد فقط فهو الذي يقيم

 ( 91-3/90)اجملموع شرح املهذب  العبدري ونقل مثله عن أمحد قال وقال مالك وأبو حنيفة ال يكره
ضعفه حيىي   احلديثواإلفريقي هو ضعيف عند أهل    وحديث زيد إمنا نعرفه من حديث اإلفريقي  ويف الباب عن ابن عمر  :قال أبو عيسى  230

والعمل على هذا   هو مقارب احلديث  ويقول  ورأيت حممد بن إمساعيل يقوي أمره  ال أكتب حديث اإلفريقي  قال أمحد  بن سعيد القطان وغيه
 أن من أذن فهو يقيم عند أكثر أهل العلم

اتف  231 احلرمني  إمام  ونقل  يستحب  أوجه أصحها  ثالثة  فيه  اإلقامة  االلتفات يف  يستحب  عليه  وهل  األصحاب  املهذب  اق  )اجملموع شرح 
3/81 ) 
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perform the sunnah if it was not performed before the fardh 
salaah.232  

  فال الصالة أقيمت إذا   قال  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب عن  عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 ( 710 الرقم:   مسلم،  )صحيح املكتوبة  إال  صالة 

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Nabi 
 said, “Once the iqaamah is called out, no salaah is to be 

performed besides the fardh salaah.” 

 
  

 
قال الشافعي واألصحاب إذا أقيمت الصالة كره ...    (...وإن حضر وقد اقيمت الصالة مل يشتغل عنها بنافلة  )  قال املصنف رمحه هللا   232

قامة لكل من أراد الفريضة افتتاح انفلة سواء كانت سنة راتبة لتلك الصالة أو حتية مسجد أو غيها لعموم هذا احلديث وسواء فرغ املؤذن من إ
 ( 4/78)اجملموع شرح املهذب م احلديث هذا مذهبنا الصالة أم كان يف أثنائها وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام اإلمام أم ال لعمو 
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Replying to the Iqaamah 

Reply to the iqaamah in the same way that you reply to the 
adhaan. However, when replying to  هي الص الَ   قَاَمت    َقدي  (qad qaamatis 
salaah) then say:233 

ي لَ عَ جَ وَ  َوأََداَمَها هللاُ  أَقَاَمَها   ا هَ ل  هي أَ  يي احل   صَ   ني م    ين 
May Allah  establish it (salaah) and preserve it and make me 

from among the pious servants who establish salaah. 

  اإلقامة يف  أخذ  بالال  نأ  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول أصحاب  بعض  أو  أمامة   أيب عن
  سنن) وأدامها هللا مهاأقا وسلم  عليه هللا  صلى  هللا  رسول  قال  الصالة  قامت  قد  قال أن فلما

 234( 528 : رقمال ،داود   يبأ
Sayyiduna Abu Umaamah  or another Sahaabi reports that on 
one occasion, Sayyiduna Bilaal  was calling out the iqaamah. 

When he reached the words  هي الص الَ   قَاَمت    َقدي  (qad qaamatis salaah), 
Sayyiduna Rasulullah  replied by saying َوأََداَمَها  هللاُ   أَقَاَمَها  

(aqaamahallaahu wa adaamahaa). 



 
وإال يف كلميت اإلقامة فيقول  ...    وأن جييب كل من مسع األذان وإن كان جنبا أو حائضا فيقول مثل قول املؤذن يف مجيع األذان واإلقامة  233

 ( 1/313)روضة الطالبني أقامها هللا وأدامها وجعلين من صاحلي أهلها 
املنذري:    234 أيب داود    معني  بن  وحيىي  أمحد  اإلمام  ووثقه  واحد  غي   فيه  تكلم  حوشب  بن  وشهر  جمهول  رجل  سنادهإ  يفقال  )خمتصر سنن 

1/210 ) 
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

THE MUSJID 

Virtues of the Musjid 

1. The masaajid have been declared as the most beloved of 
places to Allah . 

  هللا  إىل البالد  أحب قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول أن   عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 ( 671 الرقم: مسلم،   )صحيح  أسواقها  هللا إىل  البالد  وأبغض مساجدها

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The most beloved of places to Allah  are 
the masaajid, and the most disliked of places to Allah  are 

the market places.” 

2. If one builds a musjid for the pleasure of Allah , then 
Allah  will build a palace for him in Jannah. 

  فيه  الناس قول  عند عنه  هللا رضي  عفان  بن عثمان  مسع  أنه  يذكر   اخلوالين هللا عبيد عن
  هللا رسول  مسعت وإين  أكثرمت قد إنكم  وسلم  عليه   هللا  صلى الرسول  مسجد  بىن  حني
  يبتغي   قال  أنه حسبت  بكي  قال  تعاىل  هلل  مسجدا  بىن من   يقول  وسلم عليه  هللا  صلى
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  بين أخرى  رواية   ويف  ( 533 الرقم: مسلم،  )صحيح   اجلنة  يف  بيتا له  هللا بىن   هللا وجه  به 
 235( 7056 الرقم: أمحد،  مسند)   اجلنة يف  منه  أوسع بيت له 

Ubaidullah Khawlaani  reports that he heard Sayyiduna 
Uthmaan  say, at the time when people objected to him 

(making vast changes when extending the musjid of Sayyiduna 
Rasulullah , such as using teak wood and baked bricks), 

“Indeed you people have objected to my extension many times, 
whereas I heard Rasulullah  saying, ‘Whoever builds a 

musjid for Allah , seeking the pleasure of Allah , 
then Allah  will build a palace for him in Jannah.’” 

According to another Hadith, the person who builds a musjid for 
the sake of Allah  will receive a palace in Jannah that is 

bigger and more spacious than the musjid which he built. 

 
  

 
 لني  إبسناد أمحد رواه(: 419قال املنذري يف الرتغيب )الرقم:  235

اجلنة   يف   منه  أوسع  بيتا  له  هللا   بىن  مسجدا  هلل  بىن  وسلم من   عليه  هللا   هللا صلى   رسول   قال قال  عمرو  بن  هللا  عبدهلذا احلديث شاهد من حديث  
 ( 1935فيه )جممع الزوائد، الرقم:  متكلم  وهو أرطاة بن  احلجاج أمحد وفيه رواه

  الطرباين   منه رواه  أوسع  اجلنة  له بيتا يف  هللا   بىن  مسجدا   هلل  بىن  وسلم من  عليه  هللا  هللا صلى  رسول  قال قال  أمامة  وله شاهد آخر من حديث أيب
 ( 1946جممع الزوائد، الرقم: )ضعيف  وهو يزيد بن علي وفيه الكبي يف
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Virtues of the One who Goes to the 

Musjid to Perform Salaah 

1. Performing wudhu at home and walking to the musjid for 
salaah is a means of one’s sins being forgiven and one’s rank 
being elevated.  

  بيته   يف  رتطه من  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  إحدامها خطواته   كانت   هللا ئضفرا من   فريضة ليقضي  هللا بيوت  من   بيت إىل مشى  مث

 ( 666 : رقمال ،مسلم  )صحيح درجة  ترفع واألخرى  خطيئة  حتط
Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Whoever makes wudhu at home and thereafter 

walks towards a house from the houses of Allah  in order to 
complete the obligation of Allah , then for one step he takes, 
a sin is forgiven, and for the next step he takes, he will be elevated 

one rank higher.”   
2. Those who come to the musjid are the guests of Allah . 

  وحق  األرض يف  هللا بيوت  املساجد قال عنه هللا رضي  عمر عن  ميمون  بن   عمرو عن
 ( 35758 : رقمال شيبة، أيب   البن  )املصنف   زائره  يكرم أن   املزور على

Sayyiduna Amr bin Maimoon  reports that Sayyiduna Umar 
 said, “The masaajid are the houses of Allah  on the 

earth, and the host takes responsibility to honour the one who visits 
Him.” 
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3. Those who frequent the musjid have been given the title of 
being from the ‘household’ of Allah  and His special 
servants.  

  إن يقول  وسلم  عليه  هللا صلى   هللا رسول   مسعت قال  عنه هللا رضي  مالك  بن  أنس عن
 236( 2030 : رقمال  ، الزوائد )جممع وجل  عز هللا  أهل  هم هللا بيوت  عمار

Sayyiduna Anas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “It is only those who frequent the masaajid who 

are the household (special servants) of Allah .” 

4. Frequenting the musjid is a means of safety for one’s imaan 
and Deen. 

  الشيطان إن قال وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول  أن   عنه هللا  رضي جبل بن  معاذ  عن
  وعليكم والشعاب فإيكم والناحية   القاصية الشاة أيخذ  الغنم كذئب  اإلنسان ذئب

 237( 499 : رقمال  ، هيبوالرت  )الرتغيب  واملسجد  والعامة ابجلماعة 
Sayyiduna Mu’aaz bin Jabal  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “Indeed Shaitaan is the wolf of man 
(who hunts man), just like the wolf of goats which seizes the goat 
that is far off and separates from the flock. Refrain from living in 

 
 وفيه صاحل املري وهو ضعيف  وأبو يعلى والبزار رواه الطرباين يف األوسطقال اهليثمي:  236

  بعدها   وقيل  بعنيوس  اثنتني  سنة  مات  السابعة  من  ضعيف  الزاهد  القاص  البصري  بشر  أبو  الراء   وتشديد  امليم  بضم  املري  وادع  ابن  بشي  ابن  صاحل
 ( 271)تقريب التهذيب صـ 

  ابلروح   بيته  املسجد  كان   ملن  هللا  وتكفل  تقي   كل  بيت  املسجد  يقول  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  مسعت  قال  عنه  هللا   رضي  الدرداء  أيب  عن
 ( 501)الرتغيب والرتهيب، الرقم:  اجلنة إىل هللا رضوان إىل الصراط على واجلواز والرمحة

 قال اهليثمي: رواه الطرباين يف الكبي واألوسط والبزار وقال إسناده حسن وهو كما قال رمحه هللا تعاىل 
 قال املنذري: رواه أمحد من رواية العالء بن زيد عن معاذ ومل يسمع منه  237
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isolation in the valleys (or refrain from isolated opinions) and hold 
firmly to the Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah and remaining with the 

majority of the Ummah and being connected to the musjid.” 

5. Frequenting the musjid is a sign of imaan. 

  الرجل  رأيتم إذا  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال  عنه  هللا رضي   سعيد أيب عن
  ابهلل   آمن من  هللا مساجد  يعمر إمنا   تعاىل  هللا قال ابإلميان  له  فاشهدوا املسجد  يعتاد

 238( 3093 : رقم ال ، الرتمذي  )سنن  اآلخر واليوم
Sayyiduna Abu Sa’eed Khudri  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “When you see that a man regularly 
frequents the musjid then bear witness to his imaan. Allah  

mentions in the Quraan, ‘The masaajid of Allah  are only 
frequented by those who have imaan in Allah  and the Last 

Day.’” 

6. Those who walk to the musjid in darkness have been given 
the glad tidings of receiving complete noor on the Day of 
Qiyaamah. 

  يف  املشائني بشر قال لموس عليه هللا صلى النيب  عن عنه هللا  رضي األسلمي بريدة عن
 239( 223 الرقم:  الرتمذي، )سنن   القيامة  يوم   التام ابلنور املساجد إىل   الظلم

Sayyiduna Buraidah Aslami  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Give glad tidings to those who walk in 

 
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 238
 حديث غريبقال أبو عيسى: هذا  239
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darkness to the masaajid of them receiving complete noor on the 
Day of Qiyaamah.” 

7. Every time a person proceeds to the musjid in the morning or 
evening, Allah  prepares his abode for him in Jannah. 

  املسجد إىل  غدا من   قال  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب عن  عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 ( 662 الرقم: البخاري، )صحيح   راح أو  غدا كلما   اجلنة من  نزله   له هللا  أعد وراح

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The one who goes to the musjid in the morning 

and evening, then every time he proceeds to the musjid, Allah 
 prepares for him his abode in Jannah.” 

 
  



THE MUSJID 

147 

Sunnats of the Musjid 

1. Dress appropriately when coming to the musjid.240  

  
َبنِیۡۤۡ

ِ َمۡسِجد  يّٰ
ل 
ُ
َد ک

ۡ
ۡم ِعن

ُ
َتک

َ
ۡوا زِيۡن

ُ
ذ
ُ
َدَم خ   اّٰ

Allah  says, “O children of Aadam , take your 
adornment at the time of performing salaah in the musjid.”241   

2. Remove any foul odour from your body, clothing or mouth 
before entering the musjid e.g. after eating onions or 
something with a foul odour, standing near a fire, etc.242  

  هذه من أكل  من  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي جابر عن
  صحيح )  اإلنس منه  يتأذى مما  تتأذى املالئكة  فإن مسجدان   يقربن فال  املنتنة  الشجرة

 ( 564 : رقمال ،مسلم
Sayyiduna Jaabir  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The one who eats from this foul-smelling tree 
(garlic or onions) should not come close to our musjid, for the 

 
متوشحا فقال أليس لك ثوابن قال بلى قال أرأيت   يبن عمر رضي هللا عنهما كساه وهو غالم فدخل املسجد فوجده يصلاعن انفع أن    240

  عليه لو استعنت بك وراء الدار أكنت البسهما قال نعم قال فاهلل أحق أن تزين له أم الناس قال انفع بل هللا فأخربه عن رسول هللا صلى هللا  
يف   وسلم أو عن عمر رضي هللا عنه قال انفع قد استيقنت أنه عن أحدمها وما أراه إال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال يشتمل أحدكم

 ( 2214 :رقم ، المل يكن له ثوابن فليتزر مث ليصل )شرح معاين اآلاثر  الصالة اشتمال اليهود من كان له ثوابن فليتزر وليتد ومن
 رجال السند كلهم ثقات  (:2/ 4)يين يف خنب االفكار قال الع 

 ( 1/124 شجاع  أيب ألفاظيف حل  )اإلقناع ثيابه أحسن للصالة يلبس أن للرجل ويسن
 31: األعرافسورة  241
لألحاديث الصحيحة يف  يكره ملن أكل ثوما أو بصال أو كرااث أو غيها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته أن يدخل املسجد من غي ضرورة  242

 (2/140)اجملموع شرح املهذب  يف ذلك
 ( 1/403)روضة الطالبني  أو غيمها مما له رائحة كريهة دخول املسجد بال ضرورة ما مل يذهب رحيه ويكره ملن أكل ثوما أو بصال
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malaa’ikah (angels) are inconvenienced through the bad odour of 
those things through which humans are inconvenienced.” 

3. Apply itr before coming to the musjid if you are able to.243  

  يوم غسل  قال وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول   أن  عنه هللا رضي  اخلدري  سعيد أيب عن
  : رقمال ،مسلم  صحيح )  عليه  قدر ما  الطيب  من  وميس   وسواك حمتلم كل  على اجلمعة

847 ) 
Sayyiduna Abu Sa’eed Khudri  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “Every baaligh person should perform 
ghusl on the Day of Jumuah, make miswaak and apply any itr that 

he is able to.” 

4. Proceed to the musjid calmly and in a dignified manner. Do 
not come to the musjid running.244  

  إذا  يقول  وسلم   عليه هللا  صلى  هللا رسول  مسعت  قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  وما   فصلوا أدركتم  فما السكينة  عليكم متشون وأتوها   تسعون  أتتوها  فال الصالة أقيمت

 ( 908 :رقمال ،بخاري ال  صحيح)   فأمتوا فاتكم

 
جسده وسواك وكل ما نظفه وطيبه وأن  فنحب للرجل أن يتنظف يوم اجلمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعالج ملا يقطع تغي الريح من مجيع  243

  ميس طيبا مع هذا إن قدر عليه ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه ويطيبها اتباعا للسنة وال يؤذي أحدا قاربه حبال وكذلك أحب له يف كل عيد 
ع وغيها أشد استحبااب للسنة وكثرة وآمره به وأحبه يف كل صالة مجاعة وآمره به وأحبه يف كل أمر جامع للناس وإن كنت له يف األعياد من اجلم 

 (1/226)األم لإلمام الشافعي رمحه هللا  حاضرها
إليها  244 أن ميشي  اجلماعة  املصنف رمحه هللا )ويستحب ملن قصد  ...    قال  السكينة والوقار(  لقاصد  وعليه  السنة  أن  أن مذهبنا  قد ذكران 

 ( 4/73)اجملموع شرح املهذب  اإلحرام أم ال اجلماعة أن ميشي بسكينة سواء خاف فوت تكبية
التكبية لو مل يسرع مل يسن له اإلسراع بل ميشي بسكينة كما لو أمن فوهتا خلرب إذا أقيمت الصالة فال أتتوها تسعون وأتوها   ولو خاف فوت

 ( 145-2/144)هناية احملتاج  متشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا



THE MUSJID 

149 

Sayyiduna Abu Hurairah  once mentioned, “I heard 
Rasulullah  say, ‘When the iqaamah is called out for 
salaah, then do not proceed towards the salaah whilst you are 

running. Rather, come walking with calmness and tranquillity. 
Whatever portion of the salaah you obtain with the imaam, then 

perform it; and whatever portion you missed, then complete it 
(after the imaam completes the salaah).’” 

5. Enter the musjid in the state of wudhu. It is makrooh to enter 
the musjid without wudhu.245  

  يف  العبد يزال  ال قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول أن   عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  حت ارمحه اللهم له   اغفر اللهم املالئكة تقولو  الصالة ينتظر مصاله  يف  كان   ما صالة 

 ( 649 :رقمال مسلم، صحيح )  يضرط  أو  يفسو قال  حيدث ما  قلت  حيدث  أو  ينصرف
Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “As long as one remains on his musalla awaiting 

salaah, he receives the reward of one who is in salaah. The 
malaa’ikah (angels) continue to make dua for him saying, ‘O Allah 
, forgive him! O Allah , have mercy on him!’ He 

continues receiving reward until he leaves the musjid or hadath 
occurs while he is in the musjid.” A Sahaabi  asked, “How 
does hadath occur?” Sayyiduna Rasulullah  replied, 

“Through passing wind (breaking his wudhu).” 

 
 ( 2/120)هناية احملتاج   وضوء غي من  املسجد دخول اإلحياء يف  كما  ويكره 245

 ( 1/510)مغين احملتاج  وضوء  بغي املسجد يدخل أن ويكره
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6. Recite the masnoon duas when proceeding to the musjid. 
Some of the masnoon duas are: 

Dua One: 

The one who recites the following dua when leaving for the 
musjid acquires the special mercy of Allah , and 
seventy thousand malaa’ikah (angels) make dua for his 
forgiveness.246 

ي إ   م  هُ لل   اَ  َ ل  ائ  الس   ق   حب َ  كَ لُ أَ سي أَ   ين   ي إ  فَ  اذَ ه   ايَ شَ مَمي  ق   حب َ  كَ لُ أَ سي أَ وَ  كَ يي لَ عَ  نيي   اَل وَ  ا ر  شَ أَ  جي رُ خي أَ  ملَي   ين  
ي ذَ يي ع  تُ   ني أَ  كَ لُ أَ سي أَ فَ  كَ ات  ضَ ري مَ  اءَ غَ ت  ابي وَ   كَ ط  خَ سَ  اءَ قَ ت   ا   تُ جي رَ خَ وَ   ة  عَ مُسي  اَل وَ  ء  يَ ر    اَل وَ   ار  طَ بَ    ين 

ي  رَ ف  غي تَـ  ني أَ وَ  ار  الن   نَ م   ي وي نُـ ذُ  يل   تَ ني أَ   ال  إ    بَ وي نُـ الذ   رُ ف  غي يَـ   اَل   هُ ن  إ   يب 
O Allah ! I beg You, through the intermediary of those who 

turn to You in dua, and I beg You, through the intermediary of this 
walking of mine – for indeed I have neither come out due to pride, 

nor boastfulness, nor to show off, nor to impress people. I have come 
out fearing Your anger and seeking Your pleasure. Thus, I beg You 

to save me from the fire (of Jahannum) and to forgive my sins, 
indeed only You can forgive sins. 

 
 عليك   السائلني  حبق  أسألك  إين  اللهم  فقال  الصالة  إىل  بيته  من  خرج  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال  اخلدري  سعيد  أيب  عن  246

  النار   من   تعيذين   أن   فأسألك  مرضاتك   وابتغاء   سخطك   اتقاء   وخرجت   مسعة   وال   ريء   وال  بطرا  وال  أشرا  أخرج   مل   فإين   هذا   ممشاي  حبق  وأسألك
 ( 778)سنن ابن ماجة، الرقم:  ملك ألف سبعون له واستغفر بوجهه عليه هللا  أقبل أنت إال الذنوب يغفر ال إنه ذنويب يل تغفر وأن

  عن   ماجه  ابن   وأخرجه   مرزوق  بن   فضيل  عن   هارون  بن   يزيد  عن   أمحد   أخرجه  حسن   حديث  هذا(:  1/272قال احلافظ يف نتائج األفكار )
  أيب  رواية  ومن   غزوان  بن  فضيل  بن  حممد   رواية  من   التوحيد  كتاب   يف  خزمية  ابن  وأخرجه  موفق  بن  الفضل  عن  التسرتي  إبراهيم  بن  يزيد  بن  حممد
  يف   وقال  نعيم  أليب   الصالة  كتاب   يف  رويناه   وقد  مرزوق   بن   فضيل  عن   كلهم  الكويف   نعيم  أيب   رواية  من   األصبهاين   نعيم  أبو   وأخرجه   األمحر  خالد
  سوق   على  اقتصر  كيف  للشيخ  وعجبت  عطية  تدليس  بذلك  أمن  وقد  يرفعه  مل  لكن  فذكره  سعيد  أبو  حدثين  قال  عطية  عن  فضيل  عن  روايته
 املوفق  وهللا  وغيه ماجه ابن دون السين البن  سعيد أيب رواية عزو وعلى سعيد أيب دون بالل رواية
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Note: In the narration of Musnad Ahmad, it is also mentioned 
that seventy thousand malaa’ikah (angels) make dua for his 
forgiveness and he receives the special mercy of Allah  
until he completes his salaah.247 

Dua Two: 

ي  لي عَ اجي  م  هُ لل   اَ  ي لي قَـ  يف  ي وَ  ا ر  وي نُـ  يب  ي سَ ل   يف  ي  لي عَ اجي وَ   ار  وي نُـ  اين  َعلي  نـُوير ا  مَسيع يي  يف  ي   َواجي   ار  وي نُـ   َبَصر يي  يف 
ي حَتي  ني م  وَ  ار  وي نُـ   يي ق  وي فَـ  ني م    لي عَ اجي وَ  ار  وي نُـ   يي ام  مَ أَ   ني م  وَ  ا ر  وي نُـ  يي ف  لي خَ  ني م    لي عَ اجي وَ    م  هُ لل   اَ  ا ر  وي نُـ  يت 

ي ط  عي أَ   248ا ر  وي نُـ  ين 
O Allah ! Instil in my heart noor, and in my tongue noor, 
and instil in my hearing noor, and instil in my vision noor, and 
place behind me noor, and before me noor, and place above me 
noor, and below me noor. O Allah ! Bless me with noor. 

7. Enter the musjid with the right foot.249 

 
 عليك  السائلني  حبق  أسألك  إين  اللهم  الصالة  إىل  خيرج  حني  قال  من  قال  رفعه  قد  أحسبه  قال  رفعه  لفضيل  فقلت  اخلدري  سعيد  أيب  عن  247
 يل   تغفر  وأن  النار  من  تنقذين  أن  أسألك  مرضاتك  وابتغاء  سخطك  اتقاء  خرجت  مسعة  وال   ريء  وال  بطرا  وال  أشرا  أخرج  مل  فإين  ممشاي  وحبق
)مسند أمحد، الرقم:   صالته  من  يفرغ  حت  بوجهه  عليه  هللا  وأقبل  له  يستغفرون  ملك  ألف  سبعني  به  هللا  وكل  أنت   إال   الذنوب  يغفر  ال  إنه  ذنويب

11156 ) 
 واألرض   السماوات  خلق  يف  إن  يقول  وهو  وتوضأ  فتسوك  فاستيقظ  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  عند  رقد  أنه  عباس  بن  هللا  عبد  عن  248

 مث  والسجود  والركوع  القيام   فيهما   فأطال  ركعتني  فصلى  قام   مث  السورة   ختم  حت   اآليت   هؤالء  فقرأ  األلباب  ألويل  آليت   والنهار  الليل  واختالف
 فخرج  املؤذن  فأذن  بثالث  أوتر  مث  اآليت  هؤالء  ويقرأ  ويتوضأ   يستاك  ذلك  كل  ركعات  ست  مرات  ثالث  ذلك  فعل  مث  نفخ  حت  فنام  انصرف

  نورا  أمامي  ومن  نورا  خلفي  من  واجعل  نورا  بصري  يف  واجعل  نورا  مسعي  يف  واجعل  نورا  لساين  ويف  نورا  قليب  يف  اجعل  اللهم  يقول  وهو  الصالة  إىل
 ( 763)صحيح مسلم، الرقم:  نورا أعطين اللهم نورا حتيت ومن  نورا فوقي من واجعل

 ( 1/404)روضة الطالبني  فيه املشهورة  ابلدعوات ويدعو اليسرى اخلروج ويف اليمىن  رجله املسجد  دخول يف ويقدم 249
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  تبدأ أن  املسجد دخلت  إذا  السنة من   يقول  كان  أنه  عنه هللا ي رض مالك  بن  أنس عن
  الصحيحني على )املستدرك  اليسرى برجلك تبدأ  أن   خرجت وإذا  اليمىن  برجلك 

 250( 791 : رقمال ،للحاكم 
It is reported that Sayyiduna Anas  said, “It is from the 

sunnah that when you enter the musjid, you should enter with your 
right foot, and when you exit from the musjid, you should exit with 

your left foot.” 

8. Recite the masnoon duas when entering the musjid. Some of 
the masnoon duas are as follows:See 249  

Dua One 

م   ي  افـيَتحي  اَل  لُهم   هللا   ل  َرُسوي  َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللا   ب سي َت كَ   أَبـيَوابَ  يل   251َرمحي
In the name of Allah . May peace and salutations be upon 

Sayyiduna Rasulullah . O Allah , open for me the 
doors of Your mercy. 

 
ى  عل يستحب أن يقول عند دخوله املسجد أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم ابسم هللا واحلمد هلل اللهم صل 

  سيدان حممد وعلى آل حممد وسلم اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج من املسجد قال مثله إال أنه يقول وافتح يل أبواب 
 ( 2/144)اجملموع شرح املهذب  فضلك ويقدم رجله اليمىن يف الدخول واليسرى يف اخلروج

 د أيب طلحة الراسيب ومل خيرجاه هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعي 250
 على شرط مسلم قال الذهيب يف التلخيص:

  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب رضي هللا عنه    يعن أيب محيد أو أيب أسيد األنصار   251
 ( 465 :رقمال ،داود أيبسنن أسألك من فضلك ) أبواب رمحتك فإذا خرج فليقل اللهم إين صلى هللا عليه وسلم مث ليقل اللهم افتح يل 
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Dua Two 

َت كَ  أَبـيَوابَ  َنا لَ   افـيَتحي  اَل  لُهم    252كَ ق  زي ر   ابَ وَ بـي أَ  انَ لَ  لي ه   سَ وَ  َرمحي
O Allah , open for us the doors of Your mercy and make easy 

for us the avenues of Your sustenance.   

Dua Three 

م   ي   اغيف ري  َرب    هللا   ل  َرُسوي  َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللا   ب سي ي   يل  ي   َوافـيَتحي  ُذنُويب    أَبـيَوابَ  يل 
َت كَ   253َرمحي

In the name of Allah . May peace and salutations be upon 
Sayyiduna Rasulullah .O my Rabb, forgive my sins and 

open for me the doors of Your mercy. 

Dua Four 

هلل   ذُ َأُعوي  ه ه   م  َعظ يي الي  اب  يي  الش ييطَان   م نَ  َقد ميي  الي  َوُسليطَان ه   اليَكر ميي   َوب َوجي  م  الر ج 
I seek protection in Allah , the most great, and (I seek 

protection) in His noble countenance and in His eternal might and 
power from the accursed Shaitaan. 

 
  اللهم افتح لنا أبواب رمحتك وسهل لنا أبواب رزقك   عن أيب محيد الساعدي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا دخل املسجد  252

 ( 1236نة، الرقم: )مستخرج أيب عوا
بسم هللا اللهم افتح يل أبواب رمحتك وسهل    عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل املسجد قال

 (1666)مصنف عبد الرزاق، الرقم:  علي أبواب رزقك
يكون ابن املاجشون فكالمها يروي عن ربيعة ويروي عنهما األويسي وعبد العزيز حيتمل أن يكون هو الدراوردي وحيتمل أن  والرواة كلهم ثقات  

 أبنه الدراوردييف نتائج األفكار احلافظ  وجزم
قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل املسجد صلى على حممد وسلم وقال رب اغفر يل ذنويب رضي هللا عنها  عن فاطمة    253

 ( 314 :رقم ال ،رتمذيسنن العلى حممد وسلم وقال رب اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك ) وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج صلى 
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Through reciting the above dua, one will receive divine 
protection from Shaitaan for the entire day. 

  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول كان   قال  عنهما هللا  رضي  العاص بن  عمرو  بن هللا  عبد عن
  من القدمي  وسلطانه  الكرمي وبوجهه  العظيم ابهلل   أعوذ  قال  املسجد دخل إذا يقول  وسلم

  أيب سنن )  اليوم سائر مين  حفظ  الشيطان قال  ذلك  قال فإذا قال الرجيم الشيطان 
 254( 466 : رقمال  ، داود

Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Aas  reports that when 
Sayyiduna Rasulullah  would enter the musjid, he would 

recite the following dua:  

هلل   ذُ َأُعوي  ه ه   م  َعظ يي الي  اب  يي  الش ييطَان   م نَ  َقد ميي  الي  َوُسليطَان ه   اليَكر ميي   َوب َوجي  م  الر ج 
Sayyiduna Rasulullah  said that when a person recites 
this dua, Shaitaan says, “He has gained divine protection from me 

for the entire day.” 

9. Make the intention of nafl i’tikaaf for as long as you will 
remain in the musjid.255  

10. Perform two rakaats of Tahiyyatul Musjid upon entering.256  

 
 ( 1/193هذا احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  254
االعتكاف فإنه يصح  ينبغي للجالس يف املسجد النتظار صالة أو اشتغال بعلم أو لشغل آخر أو لغي ذلك من طاعة ومباح أن ينوي    255

 ( 2/143)اجملموع شرح املهذب  عندان وإن قل زمانه
أما حكم املسألة فأمجع العلماء على استحباب  ( ... قال املصنف رمحه هللا )ويستحب ملن دخل املسجد أن يصلي ركعتني حتية املسجد  256

 (3/375)اجملموع شرح املهذب  حتية املسجد ويكره أن جيلس من غي حتية بال عذر
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  أحدكم  دخل  إذا  قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول أن عنه  هللا رضي   قتادة أيب عن
 ( 444 : رقمال ،بخاري ال  صحيح)  جيلس  أن قبل ركعتني  فليكع املسجد

Sayyiduna Abu Qataadah  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “When any one of you enters the 

musjid, he should perform two rakaats of salaah before he sits.” 

11. Do not carry out any business transaction in the musjid.257  

  هللا صلى   هللا رسول هنى  قال  عنهما  هللا رضي  جده  عن أبيه عن شعيب بن   عمرو عن
  الناس  يتحلق  وأن   فيه واالشرتاء البيع وعن املسجد يف  األشعار تناشد   عن وسلم  عليه 

  258( 322 : رقمال ،رتمذي ال  سنن )  املسجد يف  الصالة قبل اجلمعة يوم 

Sayyiduna Abdullah bin Amr  reports, “Rasulullah 
 prohibited the reciting of poetry in the musjid, buying 

and selling in the musjid, and people sitting in circles in the musjid 
on the Day of Jumuah before the Jumuah Salaah (as sitting in this 

manner will not allow them to focus towards the one delivering the 
khutbah).” 

12. Do not make any announcement for lost items in the 
musjid.See 257  

 
اجملموع  ) تكره اخلصومة يف املسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة وكذا البيع والشراء واالجارة وحنوها من العقود هذا هو الصحيح املشهور 257

 ( 2/141شرح املهذب 
 حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص حديث حسن  :قال أبو عيسى 258
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  رجال  مسع  من  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  صحيح ) هلذا تب  مل  املساجد فإن عليك هللا ردها ال فليقل  داملسج يف  ضالة  ينشد

 ( 568 : رقمال ،مسلم
Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Whoever hears a person making an 

announcement for a lost item in the musjid, then he should say to 
him, ‘May Allah  not return your lost item to you.’ for 

indeed the masaajid were not built for this purpose.” 

13. Do not raise your voice or make a noise in the musjid and in 
the area surrounding the musjid.See 257  

  فنظرت  رجل فحصبين املسجد يف  انئما   كنت  قال  عنه  هللا رضي يزيد   بن السائب  عن
  ممن  فقال هبما فجئته  هبذين فأتين  اذهب  فقال  عنه  هللا  رضي اخلطاب  بن  عمر  فإذا
  ألوجعتكما  املدينة  أهل من كنتما   لو  قال الطائف أهل  من   قاال  أنتما أين  من أو  أنتما 

  : رقمال ،خاري بال  صحيح )   وسلم  عليه هللا  صلى  هللا رسول  مسجد  يف  أصواتكما   ترفعان
470 )259 

Sayyiduna Saaib bin Yazeed  reports, “On one occasion, I was 
asleep in the musjid when someone threw some pebbles on me (in 

order to awaken me). I looked and saw that it was Umar . He 
said to me, ‘Go and bring these two people to me.’ I brought them 
before him, and he asked them, ‘Where are you two people from?’ 
They replied that they were from Taaif. Sayyiduna Umar  

 
قوله كنت قائما يف املسجد كذا يف األصول ابلقاف ويف رواية انئما ابلنون ويؤيده رواية حامت عن اجلعيد    (:1/656)  قال احلافظ يف الفتح  259

 بلفظ كنت مضطجعا 
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said, ‘Had you been from the people of Madinah Munawwarah, I 
would have punished you severely! You are raising your voices in 

the musjid of Rasulullah !’” 

  الفيء اختذ إذا  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  وأدىن أمه وعق  امرأته  الرجل وأطاع  الدين  لغي  وتعلم مغرما  والزكاة  مغنما  واألمانة   دوال

  زعيم وكان فاسقهم القبيلة  وساد  املساجد يف  األصوات وظهرت  أابه   وأقصى  صديقه
  ولعن اخلمور وشربت   واملعازف ت القينا وظهرت شره  خمافة الرجل وأكرم   أرذهلم  القوم
  وآيت وقذفا  ومسخا وخسفا  وزلزلة محراء   رحيا  ذلك عند فارتقبوا أوهلا   األمة هذه آخر

 260( 2211 : رقمال ،الرتمذي  )سنن فتتابع  سلكه  قطع كنظام   تتابع
Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “When spoils of war will be taken as people’s 

personal wealth to be circulated among them, when a trust will be 
regarded as booty (i.e. as public property), when zakaat will be 

viewed as a tax, when the knowledge of Deen will be acquired for 
motives besides that of Deen, when a man will obey his wife and 

disobey his mother, and keep his friend close to him and distance 
his father from him, and voices will be raised in the masaajid, and 
the open sinner of a tribe will become their leader, and the lowest 

person of a people will become their representative, and a man will 
 

 وهذا حديث غريبويف الباب عن علي  :قال أبو عيسى 260
حل هبا البالء قيل وما هي ي رسول هللا قال  وعن علي رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة فقد  

ساجد  إذا كان املغنم دوال وإذا كانت األمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أابه وارتفعت األصوات يف امل
واملعازف ولعن آخر هذه األمة أوهلا فليتقبوا عند    وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وشربت اخلمر ولبس احلرير واختذت القينات

)سنن  ذلك رحيا محراء أو خسفا أو مسخا رواه الرتمذي وقال ال نعلم أحدا روى هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري غي الفرج بن فضالة
 ( 2210 :رقمال ،الرتمذي
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be honoured out of fear of his evil, and singing girls and musical 
instruments will become rife, and wine will be consumed (openly), 
and the latter people of this Ummah will curse the former people of 

this Ummah, (when these signs manifest) then the people should 
await hurricanes, earthquakes, people sinking into the earth, 

disfiguring of faces, stones raining from the sky and other similar 
signs that will follow in quick succession, just as the pearls in a 

string fall in quick succession when the string is cut.” 

14. Ensure that you switch off your cellphone when entering the 
musjid so that it does not cause a disturbance to those 
engaged in performing salaah and other ibaadaat.See 257 

15. Do not take photos or make videos while in the musjid. 
Taking photos or making videos of animate objects is haraam 
in Islam, and doing so in the musjid is an even greater sin.  

  الناس  أشد  إن  يقول  وسلم عليه  هللا صلى   النيب مسعت قال  عنه هللا  رضي هللا  عبد عن
 ( 5950 : رقمال ،البخاري  )صحيح املصورون  القيامة يوم هللا  عند عذااب

Sayyiduna Abdullah bin Mas’ood  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Indeed the people who will be 
punished the most severely by Allah  on the Day of 

Qiyaamah will be those involved in picture making.” 
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16. While speaking in the musjid, it is makrooh to raise one’s 
voice.261 

  وقال البطيحاء تسمى  املسجد  انحية يف  رحبة  بىن  اخلطاب  بن  عمر أن بلغه أنه  مالك 
  )موطأ  الرحبة  هذه إىل   فليخرج صوته يرفع  أو  شعرا ينشد  أو  يلغط  أن يريد كان   من

   (602 الرقم:  مالك،
Imaam Maalik  reports that Sayyiduna Umar  

prepared a spacious area at a corner totally away from the Masjid 
which was called Butaihaa. He mentioned, “The one who wishes to 
make noise or recite poetry or raise his voice while speaking, then 

he should come out to this place (away from the Musjid and 
speak).”   

17. Do not quarrel or argue with anyone in the musjid as this 
violates the sanctity of the musjid.See 257  

18. It is better for one not to use the musjid as a thoroughfare (to 
pass through to the other side).262  

  ال خصال  قال  وسلم  عليه هللا  صلى  هللا  رسول  عن عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
  :رقم ال ، ماجة ابن  سنن )  سالح  فيه يشهر  وال طريقا  يتخذ  ال  املسجد يف  تنبغي

748 )263  

 
 (326اجد صـ )إعالم الساجد أبحكام املس يكره اللغظ ورفع الصوت يف املسجد 261
وال كراهة يف العبور سواء كان حلاجة أم لغيها لكن األوىل أن ال يعرب إال حلاجة ليخرج من خالف أيب حنيفة وغيه هذا مقتضى كالم    262

 ملن مل جيد  األصحاب تصرحيا وإشارة وقال املتويل والرافعي إن عرب لغي غرض كره وإن كان لغرض فال وحكى الرافعي وجها أنه ال جيوز العبور إال
حلاجة ولغيها وملن وجد طريقا ولغيه وبه   طريقا غيه وقطع اجلرجاين يف التحرير أبنه ال جيوز العبور إال حلاجة وهذان شاذان والصواب جوازه

 ( 2/138)اجملموع شرح املهذب  قطع األصحاب
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Sayyiduna Ibnu Umar  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The following actions should not be carried out in 

the musjid; it (the musjid) should not be used as a thoroughfare, 
nor should weapons be drawn in the musjid …” 

19. Do not force yourself into the front saff if there is insufficient 
space, thereby causing inconvenience to others.264  

  اجلمعة  يوم الناس  رقاب  يتخطى  رجل  جاء  قال  عنه هللا  رضي بسر بن هللا  عبد عن
  فقد  اجلس وسلم  عليه هللا  صلى النيب  له  فقال  خيطب  وسلم  عليه  هللا صلى   والنيب

   265( 1120 : رقمال ،داود   يبأ  سنن)  آذيت

Sayyiduna Abdullah bin Busr  reports that on one occasion, a 
person entered the musjid on the Day of Jumuah while Sayyiduna 

Rasulullah  was delivering the khutbah. The man began 
climbing over the shoulders of people (trying to reach the front 

saff). Sayyiduna Rasulullah  (reproached him) saying, 
“Sit down, for certainly you have caused inconvenience (to the 

people).” 

 
  ،إال لذكر أو صالة وإسناد الطرباين ال أبس به )الرتغيب والرتهيبرواه ابن ماجه وروى منه الطرباين يف الكبي وال تتخذوا املساجد طرقا    263

1/279 ) 
وأكره ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة قبل دخول اإلمام وبعده ملا فيه من األذى هلم وسوء األدب وبذلك أحب لشاهد اجلمعة التبكي إليها   264

 ( 1/228)األم لإلمام الشافعي رمحه هللا  مع الفضل يف التبكي إليها
 ( 2/351 الشافعي اإلمام فقه يف  التهذيب) الناس رقاب يتخطى ال املسجد حضر وإذا
عن عبد هللا بن بسر رضي هللا عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة والنيب    :(1/565قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )  265

جلس فقد آذيت وآنيت رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف  صلى هللا عليه وسلم خيطب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ا 
 صحيحيهما وليس عند أيب داود والنسائي وآنيت وعند ابن خزمية فقد آذيت وأوذيت ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد هللا 
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  هللا صلى  هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي أبيه عن  اجلهين أنس   بن معاذ  بن سهل  عن
  ، الرتمذي )سنن  جهنم إىل   جسرا اختذ اجلمعة  يوم الناس  رقاب ختطى  من  وسلم  عليه 

 266( 513 : رقمال
Sayyiduna Mu’aaz bin Anas  reports that Sayyiduna 

Rasulullah  said, “The one who climbs over the shoulders 
of people on the Day of Jumuah has made a bridge for himself to 

Jahannum.” 

20. You should not perform salaah in such a place in the musjid 
that obstructs the free movement of the musallis e.g. 
performing salaah at the entrance, thereby preventing others 
from passing.267 

  يف  يصلى   أن  هني  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول أن   عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
 ( 346 : رقمال ،رتمذي ال  سنن )  …  الطريق  وقارعة  …  مواطن  سبعة

 
 رواه ابن ماجه والرتمذي وقال حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم :(1/565قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ) 266
)و( تكره )الصالة يف( األسواق والرحاب اخلارجة عن املسجد قاله يف اإلحياء قال وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيم من الرحاب    267

واختلف يف علة النهي على أقوال أصحها     املقربة واحلمامويف )احلمام( ولو يف مسلخه حلديث صحيح أسنده ابن حبان األرض كلها مسجد إال
ألنه مأوى الشياطني وقيل خوف النجاسة وقيل الشتغال املصلي بدخول الناس وقيل غي ذلك وهو مذكر مأخوذ من احلميم وهو املاء احلار  

منه والكل متقارب واملراد هنا نفس الطريق كما قاله )و( يف )الطريق( للنهي عن الصالة يف قارعة الطريق وهي أعاله وقيل صدره وقيل ما برز  
التحقيق   ابن األثي يف النهاية فلهذا عرب به املصنف وظاهر كالمه أنه ال فرق بني البنيان والربية وصححه يف الكفاية ولكن املعتمد ما صححه يف

 ( 1/469)مغين احملتاج  على تغليب الغالب الظاهر على األصلمن الكراهة يف البنيان دون الربية ويف قول إن الصالة يف الشوارع ابطلة بناء 
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Sayyiduna Ibnu Umar  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 prohibited performing salaah in seven places; (and from 

them is) on the pathway.268  

21. Do not pass in front of a person performing salaah. However, 
if he has a sutrah placed in front of him, it is permissible to 
pass in front of the sutrah.269 

  بني املار  يعلم لو  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال  عنه  هللا رضي جهيم  أيب عن
  أبو   قال يديه بني  مير أن  من   له خيا  أربعني يقف أن  لكان   عليه ماذا  املصلي يدي
 ( 510 : رقمال ، بخاريال صحيح)  سنة  أو  شهرا أو  يوما  أربعني  أقال أدري  ال  النضر

Sayyiduna Abu Juhaim  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “If the one crossing in front of a musalli only knew 

the severity of his action, then waiting for forty would have been 
better for him than crossing in front of him (i.e. the person 

performing salaah).” Abu Nadhr says, “I do not know whether he 
intended forty days, forty months or forty years.” (In other 

Ahaadith, mention is made of forty years.) 

 
  املزبلة  يف مواطن  يف يصلى أن هنى أوله حديث يف  عمر ابن عن الرتمذي الكعبة فوق الصالة عن هنى وسلم  عليه هللا صلى  أنه روي حديث 268

 زيد   الرتمذي  سند  ويف  عمر  عن  عمر  ابن  طريق  من  ماجه  ابن  ورواه  هللا  بيت  ظهر  وفوق  اإلبل   ومعاطن  احلمام  ويف  الطريق  وقارعة  واملقربة  واجملزرة
  بعض   يف  ووقع  أيضا  ضعيف   سنده  يف  املذكور   العمري  عمر  بن  هللا  وعبد  صاحل   بن   هللا  عبد   ماجه  ابن  سند   ويف  جدا  ضعيف  حبية وهو  بن

  ابن   واهيان وصححه  مجيعا  أبيه مها  عن   العلل  يف  حامت  أيب  ابن  الصحة وقال  ظاهره  فصار  وانفع  الليث  بني  عمر  بن  هللا  عبد  بسقوط  النسخ
بطن   وذكر  الصالة  شروط  أثناء   يف  احلديث  هذا  املصنف   وذكر  احلرمني  وإمام  السكن بدل   فيه  تعرف    ال  ابطلة   زيدة   وهي   املقربة  الوادي 

 ( 320)التلخيص احلبي، الرقم: 
  بيت   ظاهر  الصالة  فيها   جتوز   ال  مواطن  سبع  قال   وسلم   عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  أن   اخلطاب  بن   عمرهلذا احلديث شاهد ضعيف من حديث  

 ( 747)سنن ابن ماجة، الرقم:  الطريق وحمجة اإلبل وعطن  واحلمام واجملزرة واملزبلة واملقربة  هللا
  ني السرتة وال حيرم وراء السرتة وقال الغزايل يكره وال حيرم والصحيح بل الصواب انه حرام إذا صلى ايل سرتة حرم علي غربه املرور بينه وب  269

 (3/159)اجملموع شرح املهذب 
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22. It is not permissible to remove any item from the musjid that 
has been given as waqf for the musjid.270   

23. Every musalli has an equal right in the use of the musjid and 
its items. Hence, it is not permissible for one to reserve any 
place or item of the musjid for himself in the manner that he 
does not allow others to use that item or place.271  

  عن وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول هنى   قال  عنه  هللا رضي   شبل بن  الرمحن  عبد عن
  سنن)  البعي يوطن  كما  املسجد يف  املكان الرجل يوطن  وأن السبع  وافرتاش  الغراب  نقرة

 272( 862 : رقمال ،داود   يبأ
Sayyiduna Abdur Rahmaan bin Shibl  reports, “Rasulullah 
 prohibited (making sajdah like) the pecking of a crow 

(i.e. making sajdah extremely swiftly), and spreading one’s 
forearms on the ground (during sajdah) in the manner a predatory 
animal sits down, and reserving a place for oneself (in the musjid) 

as a camel reserves a place for itself.” 

 
الزيت    270 ومثله  املسجد  برتاب  التيمم  حترمي  املسائل  هذه  وقد سبق يف  وتراب وغيه  املسجد كحجر وحصاة  أجزاء  من  أخذ شئ  جيوز  ال 

 ( 2/144)اجملموع شرح املهذب  والشمع الذي يسرج فيه
 عن   النهي  وأما  فضل  فيه  كان  إذا   واحد  موضع  يف  الصالة  إبدامة  أبس  ال  أنه  هذا  ... ويف  )كان يتحرى موضع مكان املصحف يسبح(  271

  أو   علم  لتدريس  إليه  حيتاج  من  وأما  ذكرانه  فقد  فضل  فيه  ما  فأما  إليه  حاجة  وال  فيه  فضل  ال  فيما   فهو  يالزمه  املسجد   من  موضعا  الرجل  إيطان
  السلف  خالف   عنه  هللا  رضي  القاضي  نقل  وقد  اخلي  طرق  تسهيل  من  ألنه  مستحب  هو  بل  فيه  كراهة  فال  ذلك  وحنو  احلديث  مساع  أو  لإلفتاء

 ( 4/226)شرح النووي على مسلم  ذكرانه  ما حنو  حلاجة عليه واالتفاق حاجة لغي اإليطان كراهة  يف
)شرح النووي   قال أصحابنا وإمنا يكون أحق به يف تلك الصالة وحدها دون غيها وهللا أعلم...    رجع إليه فهو أحق به()من قام من جملسه مث  

 ( 14/162على مسلم 
 ( 1/299 ،)خمتصر سنن أيب داود مث املنذري بعده سكت عنه 272

 بن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما رواه أمحد وأبو داود والنسائي وا (:747الرقم: قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )
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24. It is not permissible to make a person move from his place in 
the musjid so that someone else can sit in his place.273  

  الرجل يقام  أن  هنى  أنه  وسلم  عليه هللا  صلى  النيب  عن عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
 ( 6270 :رقم ال البخاري،  )صحيح وتوسعوا   تفسحوا ولكن  آخر  فيه وجيلس  جملسه  من

Sayyiduna Ibnu Umar  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 had prohibited that a man be made to move from his 

place (in the musjid) and another man sit in his place. Rather, the 
people should make place (for those who arrive if it is possible to 

make place for them). 

25. Do not crack your knuckles while in the musjid. Similarly, do 
not intertwine your fingers while seated in the musjid.274 

  رسول   مع وهو  عنه هللا  رضي سعيد أيب   مع  أان بينا قال اخلدري سعيد أليب  موىل  عن
  حمتبيا املسجد  وسط   يف  جالس رجل  فإذا املسجد دخلنا  إذ وسلم عليه  هللا صلى  هللا

  يفطن  فلم وسلم  عليه  هللا صلى   هللا رسول   إليه فأشار بعض  يف  بعضها  أصابعه  مشبكا
  كان   إذا  فقال سعيد   أيب  إىل فالتفت  وسلم  عليه   هللا  صلى هللا  رسول إلشارة الرجل 

  يف  يزال   ال أحدكم  وإن الشيطان  من  التشبيك  فإن  يشبكن فال  املسجد  يف أحدكم

 
  هبا   خيتص  اليت  املباحة   املواضع   وسائر   املسجد  هذا  يف  وسواء   املصنف   ذكره  ملا   موضعه  من  رجال  الداخل   يقيم  أن  جيوز  ال  أصحابنا  قال  273

 (4/293)اجملموع شرح املهذب  السابق
 ( 2/351 الشافعي اإلمام فقه يف التهذيب) فيه ليجلس جملسه من رجال يقيم أن جيوز وال

  يف   دام  ما   العبث  أنواع  سائر  وكذا   وغيه،  اجلمعة   يوم  املسجد  ويف  املسجد   إىل  طريقه  يف   األصابع  تشبيك  كراهة  على  األصحاب   اتفق   274
 ( 1/652 احملتاج مغين ، 4/391 املهذب شرح )اجملموع صالة يف ألنه منتظرها أو الصالة

 ( 2/351 الشافعي اإلمام فقه يف )التهذيب الصالة يف  يفعل ال كما  املسجد يف وال الطريق يف يفرقع وال أصابعه بني يشبك وال
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  غيب الرت  ،  2047 : رقمال  الزوائد، )جممع  منه  خيرج حت املسجد يف  كان   ما صالة 
 ( 450 : رقمال والرتهيب،

The freed slave of Sayyiduna Abu Sa’eed Khudri  reports, 
“On one occasion, while I was with Abu Sa’eed  and he was 

with Rasulullah , we entered the musjid and saw a man 
seated in the centre of the musjid. This man was sitting on his 

buttocks in the manner that his knees were raised, and his arms 
were wrapped around his knees, with the fingers of both his hands 
intertwined. Rasulullah  gestured towards this man (to 

draw his attention), but the man did not notice the gesture of 
Rasulullah . Rasulullah  thus turned towards 
Abu Sa’eed  and said, ‘When any one of you is in the musjid, 

then he should not intertwine his fingers, as intertwining the 
fingers is from Shaitaan. As long as you remain in the musjid 

waiting for salaah, you will receive the reward of salaah, as though 
you are in salaah, until you leave the musjid (hence, when 

intertwining the fingers during salaah is against the etiquette of 
salaah, then one should also not intertwine the fingers when 

waiting for salaah).’”   

26. Do not mess or soil the musjid e.g. by spitting in the musjid or 
blowing one’s nose and allowing the dirt to fall onto the 
ground.275 

 
قال املصنف رمحه هللا )وان بدره البصاق فان كان يف غي املسجد مل يبصق تلقاء وجهه وال عن ميينه بل يبصق حتت قدمه اليسرى أو عن   275

 (4/25)اجملموع شرح املهذب  عضه ببعضيساره وإن بدره يف املسجد بصق يف ثوبه وحك ب
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  أعمال ي عل عرضت وسلم  عليه هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال  عنه هللا رضي  ذر  أيب عن
  يف ووجدت  الطريق عن مياط  األذى أعماهلا حماسن يف  فوجدت وسيئها  حسنها أميت 

 ( 553 :رقمال  ، مسلم صحيح )  تدفن ال املسجد يف  تكون النخاعة  أعماهلا مساوئ 
Sayyiduna Abu Zar  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “The good deeds and evil deeds of my Ummah 

were presented before me. I found that among the good deeds is for 
one to remove a harmful object from the pathway, and I found that 

among the evil deeds is (for one to leave) the dirt of one’s nose 
(which had fallen to the floor) in the musjid without burying it.” 

  املسجد يف  البزاق وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول  قال قال عنه هللا رضي  أنس عن
 ( 415 :رقم ال البخاري،  صحيح)   دفنها وكفارهتا  خطيئة

Sayyiduna Anas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “To spit in the musjid is a sin, and its 

compensation is to bury it (with sand).” (This was at the time when 
the salaah in the musjid used to be performed on the bare ground.) 

27. Remain calm and dignified while in the musjid and do not be 
unmindful of the sanctity of the musjid. Some people, whilst 
waiting for the salaah to commence, fidget with their 
clothing or play with their cell phones. This is against the 
honour and respect of the musjid. 276  
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28. Assist in keeping the musjid clean and tidy.277 

  أخرج  من   وسلم عليه  هللا  صلى  هللا رسول  قال قال عنه هللا رضي  اخلدري  سعيد أيب عن
 278( 757 : رقمال ،ماجة   ابن )سنن  اجلنة  يف  بيتا له  هللا بىن   املسجد من  أذى 

Sayyiduna Abu Sa’eed Khudri  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Whoever removes some dirt from the 

musjid, Allah  will build for him a magnificent palace in 
Jannah.” 

29. Do not bring into the musjid infants, insane people or 
children who are underage and do not know the aadaab 
(etiquettes) of the musjid.279 

30. While in the musjid, remain constantly engaged in the 
aa’maal of the musjid e.g. dhikr of Allah , tilaawah of 
the Quraan Majeed, salaah, etc.280  

 
 274انظر أيضا 

أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ابنوا املساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بىن هلل مسجدا بىن هللا له رضي هللا عنه  عن أيب قرصافة    277
  ، احلور العني )الرتغيب والرتهيببيتا يف اجلنة فقال رجل ي رسول هللا وهذه املساجد اليت تبىن يف الطريق قال نعم وإخراج القمامة منها مهور  

 ( 1949 :رقمال ،، جممع الزوائد 428 :رقمال
 (: رواه الطرباين يف الكبي ويف إسناده جماهيل1949قال اهليثمي يف جممع الزوائد )الرقم: 

 رواه الطرباين يف الكبي(: 428قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )الرقم: 
 (: أخرجه الطرباين وصححه الضياء املقدسي يف املختارة 383/ 2الشريعة )قال ابن عراق يف تنزيه 

 هللا   صلى  النيب  أن  عنه  هللا  رضي  أنس  عن  الصحيحني  يف  ثبت   ذلك  حنو  أو  بصاق  أو  خنامة  من  فيه   يرى  ما  وإزالة   وتنظيفه  املسجد  كنس  يسن
 ( 2/142 املهذب  شرح  اجملموع ) عليه جممع وهو  هذا يف كثية  أحاديث الصحيح ويف بيده فحكه املسجد يف بصاقا رأى وسلم عليه
 ( 43الرتغيب والرتهيب، الرقم:  ) رواه ابن ماجه ويف إسناده احتمال للتحسنيقال املنذري:  278
  املهذب   شرح   اجملموع)  حيرم  وال  إيه   تلويثهم  يؤمن   ال   ألنه  املسجد  مييزون  ال  الذين  والصبيان  واجملانني  البهائم  إدخال   يكره  وغيه   املتويل  قال  279

2/141 ) 
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31. Apart from going to the musjid to perform salaah, if there is a 
program being held in the musjid, then one should make the 
intention of going to the musjid to acquire the knowledge of 
Deen. If one has the ability to teach Deen then one should 
make the intention of coming to the musjid to impart the 
knowledge of Deen to people if one finds the opportunity to 
do so. 

  جاء من  يقول  وسلم   عليه هللا  صلى  هللا ول رس  مسعت  قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  جاء  ومن هللا  سبيل يف  اجملاهد مبنزلة  فهو  يعلمه أو  يتعلمه  خلي إال  أيته  مل  هذا مسجدي

 281( 227 :رقمال ، ماجة ابن  )سنن غيه  متاع إىل  ينظر  الرجل مبنزلة  فهو  ذلك لغي 
Sayyiduna Abu Hurairah  mentions, “I heard Rasulullah 
 saying, “Whoever comes to this musjid of mine, and he 

does not come for any purpose besides learning some good or 
teaching some good, then he is like the one who is striving in the 

path of Allah , and the one who comes to the musjid for any 
other purpose (besides the worship of Allah ), then he is like 

 
يوشك أن أييت على الناس زمان ال يبقى من اإلسالم إال    قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا عنه قال  عن علي بن أيب طالب  280
 ( 1763 :رقمال ،ميانمساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى )شعب اإل وال يبقى من القرآن إال رمسه امسه

إن من أشراط الساعة أن مير الرجل يف طول املسجد وعرضه ال يصلي فيه   سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و  قالهللا عنه  رضي عن ابن مسعود 
ن كان مسع من الصحابة  إرواه الطرباين يف الكبي ورجاله رجال الصحيح إال أن سلمة بن كهيل و  (9488 :رقمال ،)املعجم الكبي للطرباين ركعتني

 ( 2039  :رقمال ،)جممع الزوائد رواية عن ابن مسعودمل أجد له 
… إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر إمنا   قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنه  عن أنس بن مالك  

 ( 285 :رقمال ،مسلمح صحي هي لذكر هللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )
 ( 3/328)حبر املذهب  والصالة تعاىل  هللا بذكر إال يشتغل ال أن املسجد  يف من لكل املستحب

 (: إسناده صحيح على شرط مسلم 1/83قال البوصيي يف الزوائد ) 281
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a man who looks at the merchandise of others (being sold, yet he 
does not earn anything).” 

  املسجد أتى من  وسلم  يهعل هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 282( 472 الرقم:  داود، أيب )سنن  حظه  فهو  لشيء

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Rasulullah 
 said, “Whoever comes to the musjid for some purpose, 

then that will be his share (i.e. he will be rewarded according to his 
intention).” 

32. Together with keeping the musjid clean, also keep the musjid 
fragranced by burning oudh, etc.  

  يف  املساجد ببناء  وسلم  ليهع هللا  صلى هللا  رسول أمر قالت  عنها  هللا  رضي عائشة  عن
  )سنن القبائل  يعين الدور  يف  املساجد ببناء  قوله  سفيان  وقال بوتطي تنظف وأن  الدور

 283( 594 : رقمال ،الرتمذي 
Sayyidatuna Aaishah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 commanded that masaajid be built in the different 

localities, and that the masaajid be kept clean and be fragranced.” 

  يف  املسجد جيمر  كان   عنه هللا رضي  اخلطاب بن عمر أن   عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
 ( 7523 :رقم ال ، شيبة  أيب البن )املصنف   مجعة  كل

 
 ( 1/194)خمتصر سنن أيب داود  واحد  غي ضعفه وقد الدمشقي العاتكة أيب بن  عثمان إسناده يف قال املنذري:  282

 قال أمحد ال أبس به العاتكة أيب بن عثمان( حتت ترمجة 5/53قال الذهيب: يف ميزان اإلعتدال )
  يف   وقال  ومرسال مسندا الرتمذي ورواه  صحيحه  يف  خزمية وابن  ماجه وابن  داود وأبو صحيح حديث  وقال والرتمذي  أمحد رواه قال املنذري:  283

 ( 432)الرتغيب والرتهيب، الرقم:  أصح هذا املرسل
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Sayyiduna Abdullah bin Umar  reports that Sayyiduna 
Umar  would burn incense in the musjid on the Day of 

Jumuah. 

33. If you are feeling sleepy in the musjid then change your place 
by moving and sitting in a different place in the musjid, 
provided it is not at the time when the khutbah is in 
progress. Through moving to another place, one’s sleepiness 
will be removed.284 

  نعس   إذا   يقول   وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   مسعت   قال   عنهما   هللا   رضي   عمر   ابن   عن 
  : رقم ال   داود،   أيب   )سنن   غيه   إىل   ذلك   جملسه   من   فليتحول   املسجد   يف   وهو   أحدكم 

1119 )285 
Sayyiduna Ibnu Umar  mentions, “I heard Rasulullah 
 saying, ‘When any one of you feels sleepy while he is in the 

musjid then he should move from the place where he is sitting to 
another place.’” 

 
وأحب للرجل إذا نعس يف املسجد يوم اجلمعة ووجد جملسا غيه وال يتخطى فيه أحدا أن يتحول عنه ليحدث له القيام واعتساف اجمللس   284

ميتنع من النعاس إذا حتفظ أن  ما يذعر عنه النوم وإن ثبت وحتفظ من النعاس بوجه يراه ينفي النعاس عنه فال أكره ذلك له وال أحب إن رأى أنه 
لن يذهب عنه النوم إال إبحداث حتول وإن ثبت يف جملسه انعسا  يتحول وأحسب من أمره ابلتحول إمنا أمره حني غلب عليه النعاس فظن أن  

 ( 1/228)األم لإلمام الشافعي رمحه هللا  كرهت ذلك له وال إعادة عليه إذا مل يرقد زائال عن حد االستواء
يف مكانه ووجد موضعا ال يتخطى فيه أحدا يستحب أن يتحول إليه نص عليه الشافعي واتفقوا عليه للحديث مرفوعا كان أو موقوفا إذا نعس  

 ( 4/294)اجملموع شرح املهذب  وألنه سبب لزوال النعاس
ليتحول عن جملسه ذلك وبزيدة  إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة ف  أخرجه الرتمذي من طريق حممد بن إسحاق عن انفع عن ابن عمر ولفظه قال 

فإنه بعمومه يعم وقت اخلطبة ولكن ملا كان العمل عند اخلطبة منهيا عنه فال يدخل وقت اخلطبة    لفظ يوم اجلمعة ظهر مطابقة احلديث ابلباب
 ( 5/181)بذل اجملهود  يف عمومه ويكون التحول يف حالة اخلطبة ممنوعا 

 ( 1/363)خمتصر سنن أيب داود  اجلمعة يوم أحدكم نعس إذا وفيه صحيح حسن  ثحدي وقال الرتمذي أخرجهقال املنذري:  285
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34. After the adhaan has been called out, if you have not 
performed the salaah, then do not leave the musjid without a 
valid excuse.286 

  فقام  املؤذن فأذن   عنه  هللا رضي   هريرة أيب   مع املسجد يف  قعودا  كنا   قال الشعثاء  أيب عن
  املسجد  من خرج حت  بصره عنه هللا  رضي هريرة  أبو   فأتبعه ميشي املسجد  من  رجل

  وسلم  عليه   هللا صلى القاسم  أاب عصى  فقد هذا أما عنه  هللا رضي هريرة  أبو   فقال
 287( 655 :رقمال ، ممسل )صحيح 

Abu Sha’thaa  mentions, “On one occasion, we were seated 
with Abu Hurairah  in the musjid when the muadhin called 
out the adhaan. After the adhaan was called out, a man stood and 

began to walk (out of the musjid without an excuse, before 
performing the salaah). Abu Hurairah  watched this person 
as he left the musjid and then remarked, ‘As for this person, he has 

disobeyed Abul Qaasim ’ (as Sayyiduna Rasulullah 
 has instructed that after the adhaan is called out, no 

person should leave the musjid without performing the fardh 
salaah, unless he has a valid excuse).” 

 
 ( 2/179)اجملموع شرح املهذب  لعذر إال يصلي حت  األذان بعد املسجد من اخلروج يكره 286
أما هذا    رضي هللا عنه  هريرةفقال أبو    يف املسجد فخرج رجل حني أذن املؤذن للعصررضي هللا عنه  كنا مع أيب هريرة    قال   عن أيب الشعثاء  287

 ( 536 :رقمال ،)سنن أيب داود فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم
أبيه  عن أشعث بن أيب الشعثاء أما هذا فقد عصى أاب   فقال  خرج رجل من املسجد بعدما أذن املؤذن  قال  رضي هللا عنه  عن أيب هريرة  عن 
فال خيرج   كنتم يف املسجد فنودي ابلصالة  إذا  أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مث قال  ويف حديث شريك   قال  القاسم صلى هللا عليه وسلم

 ( 10933 :رقمال ،)مسند أمحد أحدكم حت يصلي
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35. Leave the musjid with the left foot.288 

36. Recite the masnoon dua upon leaving the musjid.See 249 

Dua One: 

م   أَُلكَ   إ ين  ي  ُهم  اَلل    هللا   ل  َرُسوي  َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللا   ب سي  َفضيل كَ  م ني  َأسي
In the name of Allah . May peace and salutations be upon 
Sayyiduna Rasulullah . O Allah , I ask You for 

Your bounties.See 251 

Dua Two:  

م   ي   ف ري اغي  َرب    هللا   َرُسول   َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللا   ب سي ي   يل  ي   َوافـيَتحي   ُذنـُوييب   َفضيل كَ  أَبـيَوابَ  يل 
In the name of Allah . May peace and salutations be upon 
Sayyiduna Rasulullah . O Allah , forgive for me 

my sins and open for me the doors of Your bounties.See 253 

Dua Three:  

ي مي ص  اعي  ُهم  اَلل     289م  يي ج  الر   ان  طَ يي الش   نَ م   ين 
O Allah ! Protect me from the accursed Shaitaan. 

 
أنه كان يقول من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمىن وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى )املستدرك   عن أنس بن مالك  288

 ( 791 :رقمال ،للحاكمعلى الصحيحني 
 على شرط مسلم قال الذهيب يف التلخيص: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أيب طلحة الراسيب ومل خيرجاه

 249ا انظر أيض
اللهم افتح يل   عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وليقل  289

 ( 773)سنن ابن ماجة، الرقم:  وإذا خرج فليسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وليقل اللهم اعصمين من الشيطان الرجيمأبواب رمحتك 
   هذا إسناد صحيح رجاله ثقات :(254ـ قال العالمة البوصيي ف زوائد ابن ماجة )ص
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37. Keep your heart attached to the musjid i.e. when leaving the 
musjid after one salaah, make the intention of coming to the 
musjid for the next salaah and await it with eagerness.290  

  ما  على أدلكم  أال  قال  وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول أن   عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
  على الوضوء إسباغ  قال هللا رسول   ي  بلى  قالوا الدرجات به ويرفع اخلطاي  به هللا  ميحو

  )صحيح   الرابط فذلكم  الصالة بعد الصالة وانتظار  املساجد إىل اخلطا وكثرة املكاره
 ( 251 : رقمال ،مسلم

Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 once asked the Sahaabah , “Should I not inform 

you of such actions through which Allah  will erase your 
sins and raise your ranks?” The Sahaabah  replied, 

“Certainly inform us, O Rasul of Allah !” Sayyiduna 
Rasulullah  said, “Performing a complete wudhu despite 
difficulties, taking abundant steps in walking towards the masaajid 
and awaiting the next salaah after one salaah is performed. These 

actions resemble the action of those who protect the Islamic 
frontiers against the enemies of Islam (i.e. through these actions, 

one protects himself from the nafs and Shaitaan, just as those 
guarding the frontiers protect the Muslims against the enemies of 

Islam).” 

 
إمام عدل وشاب نشأ يف    هللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظلهسبعة يظلهم    عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  عن أيب هريرة رضي هللا عنه  290

  إين أخاف هللا   ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال   اجتمعا عليه وتفرقا عليه  ورجالن حتااب يف هللا   ورجل قلبه معلق يف املساجد   عبادة هللا 
 ( 1423 :رقمال ،)صحيح البخاري ففاضت عيناه   خاليا ورجل ذكر هللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه
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38. Do not decorate the musjid (e.g. by engraving the walls etc.). 
This is makrooh.291 

  أمرت  ما وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول  ال ق قال  عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
  أيب )سنن  والنصارى  اليهود زخرفت كما  لتزخرفنها  عباس  ابن  قال املساجد بتشييد 

 292( 448 : رقمال  ، داود
Sayyiduna Ibnu Abbaas  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “I was not commanded to raise the structures of 

the musjid (without any need and just for beautification 
purposes).” Sayyiduna Ibnu Abbaas  mentioned, “(A time 
will come when) you will most certainly adorn and beautify the 

masaajid (beyond the limits of Shari’ah) as the Jews and Christians 
adorned and beautified their places of worship.”   

 

 
 ( 449 :رقمال ،)سنن أيب داود ال تقوم الساعة حت يتباهى الناس يف املساجد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالرضي هللا عنه  عن أنس 291

 ( 2/144)اجملموع شرح املهذب  يكره زخرفة املسجد ونقشه وتزيينه لألحاديث املشهورة 
 ( 1/189هذا احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  292
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

MEN’S SALAAH 
The lofty position which salaah holds in the life of a Muslim does 
not require any explanation. The fact that it will be the first 
aspect regarding which a person will be questioned on the Day of 
Qiyaamah is sufficient proof of its importance.  

Sayyiduna Rasulullah  said: 

  ملالئكته  وعز  جل ربنا   يقول  قال  الصالة  أعماهلم  من القيامة  يوم   به الناس  حياسب  ما  أول   إن
  كان   وإن اتمة  له كتبت  اتمة كانت   فإن نقصها  أم أمتها عبدي  صالة   يف  انظروا أعلم وهو

  لعبدي   أمتوا قال تطوع له   كان  فإن تطوع   من  لعبدي هل  انظروا  قال شيئا منها   انتقص
 293( 864)سنن أيب داود، الرقم:   ذاكم على  األعمال تؤخذ مث  تطوعه من فريضته 

Indeed the first action for which people will be called to account for on 
the Day of Qiyaamah will be their salaah. Our Rabb will say to the 

malaa’ikah (angels), while Allah  has complete knowledge over 
everything, “Look at the (fardh) salaah of my servant; has he performed 

 
 ( 1/306 ،داود يبأ)خمتصر سنن ي بو داود واملنذر أهذا احلديث سكت عنه  293
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it in a complete and perfect manner or has he performed it in a deficient 
manner?” If his salaah was performed in a complete and perfect 

manner, the complete reward will be recorded for him. If there was some 
deficiency in his salaah, Allah  will say to the malaa’ikah 

(angels), “Compensate for the deficiency in his fardh salaah through his 
nafl salaah. Thereafter, other ibaadaat will follow the same pattern.” 
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Correct Time and Manner  

Just as the performance of salaah is important, carrying it out in the 
preferred time and in the correct manner is equally important.  

Sayyiduna Rasulullah  said, “When a person offers his 
salaah on its prescribed time with proper wudhu, fulfilling its 
qiyaam (standing posture), ruku and sajdah in the correct manner 
with the desired level of concentration and devotion, then the 
salaah rises up in a bright and beautiful form saying to him, ‘May 
Allah  safeguard you as you have safeguarded me.’ (On the 
contrary,) if a person does not perform his salaah on its prescribed 
time, nor does he perform a proper wudhu or fulfil his ruku and 
sajdah in the correct manner and with the desired level of 
concentration, then the salaah rises up in an ugly and dark form 
and curses him saying, ‘May Allah  destroy you as you have 
destroyed me.’ The salaah then rises to the point where Allah 
 wishes, and thereafter it is folded like a dirty rag and flung 
on his face.”294  

 
وأمت هلا قيامها وخشوعها وركوعها   وأسبغ هلا وضوءها من صلى الصلوات لوقتها صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا  عن أنس بن مالك قال  294

تقول  وسجودها بيضاء مسفرة  لغي وقتها  حفظك هللا كما حفظتين  خرجت وهي  يسبغ هلا وضوءها  ومن صلى  يتم هلا خشوعها وال    ومل  ومل 
مث    ب اخللقحت إذا كانت حيث شاء هللا لفت كما يلف الثو   ضيعك هللا كما ضيعتين  خرجت وهي سوداء مظلمة تقول  ركوعها وال سجودها

وأييت حديث عبادة بنحو هذا يف ابب من ال يتم   قلت  وقد أمجعوا على ضعفه  وفيه عباد بن كثي  رواه الطرباين يف األوسط  ضرب هبا وجهه 
 ( 1677)جممع الزوائد، الرقم:   صالته ويسيء ركوعها

  الصالة   إىل  قام  مث  الوضوء  فأحسن  العبد   توضأ  لم إذاوس  عليه  هللا  هللا صلى  رسول  هلذا احلديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت قال قال
  مل   السماء وإذا  أبواب  هلا  وفتحت  ونور  ضوء  وهلا  السماء  إىل   هبا  أصعد  مث  حفظتين  كما  هللا   قالت حفظك   فيها   والقراءة  وسجودها  ركوعها  فأمت

  السماء   أبواب  وغلقت  ظلمة  وعليها  السماء  إىل  هبا  أصعد  مث  ضيعتين  كما  هللا  قالت ضيعك  والقراءة  والسجود  الركوع  يتم  ومل  الوضوء  العبد  حيسن
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Admonition for those who Neglect 

Salaah with Jamaat in the Musjid 

It was the burning desire of Rasulullah  that the men of 
the Ummah perform their Salaah with jamaat in the musjid. 
Rasulullah  used to be greatly hurt when he learnt of 
people performing their salaah at their homes that he said: “Had 
it not been for the women and children, I would have 
commanded a group of youth to gather firewood and set fire to 
the dwellings of those people who perform their salaah at their 
homes without any excuse.”295 

The Sahaabah  had once seen Sayyiduna Rasulullah 
 weeping. On enquiring from him as to what caused 
him to weep, he said: “I was shown by Allah  that among 
the signs of Qiyaamah are that the people from my Ummah will 
discard their Salaah and follow their (evil) desires.”296 

 
مث  الثوب  يلف  كما   تلف  مث رواه   وجه   هبا  ضرب  اخللق    املديين   ابن   وثقه  حكيم  بن  األحوص  وفيه  بنحوه  والبزار  الكبي  يف  الطرباين  صاحبها 

 ( 2734موثقون )جممع الزوائد، الرقم:  رجاله وبقية مجاعة  وضعفه والعجلي
لقد مهمت أن آمر رجال يصلي ابلناس مث أخالف إىل   عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد انسا يف بعض الصلوات فقال  295

أنه جيد عظما مسينا لشهدها يعين صالة العشاء )صحيح    رجال يتخلفون عنها فآمر هبم فيحرقوا عليهم حبزم احلطب بيوهتم ولو علم أحدهم 
 ( 651مسلم، الرقم: 

ا يف عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لوال ما يف البيوت من النساء والذرية ألقمت صالة العشاء وأمرت فتياين حيرقون م
 ( 8782)مسند أمحد، الرقم:  البيوت ابلنار

قيت ابب الكعبة مث أقبل بوجهه على الناس رضي هللا عنهما قال ملا حج النيب صلى هللا عليه وسلم حجة الوداع أخذ حبل  عن ابن عباس  296
ي أيها الناس إين أخربكم أبشراط القيامة إن    قالوا لبيك ي رسول هللا يفديك آابؤان وأمهاتنا مث بكى حت عال انتحابه فقال  ي أيها الناس  فقال

 (171شاعة ألشراط الساعة صـ )اإل من أشراط القيامة إماتة الصلوات واتباع الشهوات وامليل مع اهلوى وتعظيم رب املال 
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The Practice of Sahaabah  

regarding Congregational Salaah 

Sayyiduna Abdullah bin Masood  is reported to have said: 
“Guard your five daily salaah through performing it at a place 
where the adhaan is called out (i.e. the musjid). Verily 
performing these (fardh) salaah in the musjid is from the sunan 
huda (the prescribed acts of worship in Deen). Allah  has 
prescribed for His Nabi  sunan huda (such acts of 
worship which are complete guidance for you). During the 
mubaarak lifetime of Nabi  none would omit the jamaat 
salaah in the musjid except an open munaafiq (an open 
hypocrite), to such an extent that even a sick person would not 
remain absent from the congregational salaah in the musjid. 
Rather, he would be taken to the musjid while being supported 
on the shoulders of two men. Each one of you (the Sahaabah 
) has a specified place in his home reserved for performing 
nafl salaah, etc. However, if you begin performing your fardh 
salaah at home and leave attending the congregational prayer in 
the musjid, then you will be abandoning the emphasized sunnah 
of Nabi . As soon as you will abandon his mubaarak 
sunnah, you will certainly go astray.”297  

 
حافظوا على هؤالء الصلوات اخلمس حيث ينادى هبن فإهنن من سنن اهلدى وإن هللا شرع لنبيه صلى هللا عليه   عن عبد هللا بن مسعود قال  297

حت يقام يف الصف وما منكم  وسلم سنن اهلدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق بني النفاق ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بني الرجلني  
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It is reported that somebody asked Sayyiduna Abdullah bin 
Abbaas , “What is the condition of the person who 
observes nafl fasts during the day and offers nafl salaah the 
entire night, but neither goes to the musjid to perform salaah 
with jamaat nor attends the jumuah?” Sayyiduna Abdullah bin 
Abbaas  replied, “He is doomed to Hell.”298 

 
 

 
  من أحد إال وله مسجد يف بيته ولو صليتم يف بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى هللا 

 ( 550)سنن أيب داود، الرقم:  عليه وسلم لكفرمت
 ( 218)سنن الرتمذي، الرقم:  فقال هو يف النار وال مجاعة  وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ال يشهد مجعة 298
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Before Salaah 

1. Prepare for salaah well in advance, before the salaah time 
enters, and ensure that you are not only physically prepared 
but you are also mentally conscious that you are going to 
present yourself in the court of Almighty Allah .299 

2. Ensure that you perform every salaah on its prescribed time 
with jamaat in the musjid.300 

  من   البيوت يف  ما  لوال  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قالرضي هللا عنه  هريرة أيب عن
  ابلنار   البيوت يف  ما  حيرقون  فتياين وأمرت العشاء  صالة  الصالة ألقمت  والذرية  النساء

 301( 8796)مسند أمحد، الرقم: 

 
ّٰی ۙ يُرَ  299 َسال

ُ
اُموۡا ک

َ
لّٰوِۃ ق

َ ی الص 
َ
ا ِال
ۡۤ اُموۡ

َ
ا ق
َ
اِدُعُهۡم ۚ َو ِاذ

َ
ہَ َو ُہوَ خ

ّٰ 
ِدُعوَۡن الل

ّٰ
َن يُخ

ۡ
ِفِقی

ّٰ
مُن

ۡ
 ال
َ ِلۡيلًاِان 

َ
ا  ق

َ  
ہَ  ِال

ّٰ 
ُرۡوَن الل

ُ
ک
ۡ
اَس َو لَا  يَذ

َ  
 (142:  النساءسورة ) ٓاُءۡوَن الن

عً 
َ  
ُرک ىُهۡم   رّٰ

َ
ت ُهۡم 

َ
بَۡين ُرَحمَٓاُء   ارِ  

َ  
ف
ُ
ک
ۡ
ال ی 

َ
َعل ٓاُء  

َ ِشد 
َ
ا  
ۡۤ
َمَعٗه ِذيَۡن 

َ  
ال َو  ِہ ؕ 

ّٰ 
الل ُسوُۡل 

َ ر  د   
َ وَۡن ُمَحم 

ُ
ۡبَتغ

ي َ ًدا 
َ رِ    ا ُسج 

َ
ث
َ
ا ۡن   ِ ُوُجوِۡہِهۡم  م  فِیۡ  ِسۡيمَاُہۡم   ا ۫ 

ً
وَان

ۡ
رِض َو  ِہ  

ّٰ 
الل َن   ِ لًا م 

ۡ
ض
َ
  ف

رَ 
َ
ز
ّٰ
ا
َ
ـ َٗه  ف

ۡ
ط
َ
َرَج  ش

ۡ
خ
َ
َزۡرع   ا

َ
ک ِجۡيِل ۚ 

ۡ
اِن
ۡ
ُهۡم  فِی ال

ُ
ل
َ
ىِۃ ۚ َو َمث وۡرّٰ

َ  
ُهۡم  فِی الت

ُ
ل
َ
 َمث

َ
لِک

ّٰ
ُجوِۡد ؕ ذ

ُ اَر ؕ َوَعَد الس 
َ  
ف
ُ
ک
ۡ
 ِبِهُم  ال

َ
اَع  لَِيِغۡيظ

َ ر 
ُ ۡعِجُب الز 

ُ
ّٰی ُسوۡقِٖه ی ی َعل اۡسَتوّٰ

َ
 ف
َ
ظ
َ
ل
ۡ
اۡسَتغ

َ
ٗہ  ف

مَ  ِذيَۡن اّٰ
َ  
ہُ  ال

ّٰ 
ۡجًرا َعِظۡيًماالل

َ
 ا
َ   و 
ً
ِفَرۃ

ۡ
غ
َ ُهۡم  م 

ۡ
ِت ِمن ِلحّٰ

وا الص ّٰ
ُ
وۡا َو َعِمل

ُ
 ( 29: الفتح سورة) ن

وِۃ  
ّٰ
ک
َ وِۃ  َو  ِايَۡتٓاِء الز  لّٰ

َ اِم الص 
َ
ِہ َو  ِاق

ّٰ 
ِر الل

ۡ
 َعۡن ِذک

 
 لَا بَۡيع

َ   و 
 
ِهۡيِهۡم تَِجاَرۃ

ۡ
ل
ُ
ا ت
َ  
وَۡن يَوًۡما رَِجال  ۙ ل

ُ
اف
َ
بَۡصارُ  يَخ

َ
ا
ۡ
وُۡب َو ال

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
ُب فِۡيِه ال

َ  
ل
َ
َتق

َ
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الفتور عن الشيء والتواين فيه   وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل  قال تعاىل  )و( يسن )دخول الصالة بنشاط( للذم على ترك ذلك والكسل 
وع واخلشوع وقال القاضي حسني يكره أن يفكر يف صالته يف أمر  )وفراغ قلب( من الشواغل الدنيوية ألنه أعون على اخلض...    وضده النشاط

 ( 424-1/423)مغين احملتاج  دنيوي أو مسألة فقهية
  عليه  هللا  صلى  لنبيه شرع هللا وإن اهلدى سنن من  فإهنن هبن ينادى حيث اخلمس الصلوات هؤالء  على حافظوا قال  مسعودن ب هللا  عبد عن 300

  منكم   وما  الصف  ف  يقام  حت  الرجلني  بني  ليهادى  الرجل  وإن  رأيتنا  ولقد  النفاق  بني  منافق  إال  عنها  يتخلف  وما  رأيتنا  ولقد  اهلدى  سنن  وسلم
  هللا   صلى  نبيكم  سنة  تركتم  ولو  وسلم  عليه  هللا   صلى  نبيكم  سنة  تركتم  مساجدكم  وتركتم  بيوتكم  ف   صليتم  ولو   بيته  ف   مسجد  وله  إال  أحد   من

 ( 550  :رقم، ال )سنن أيب داود  لكفرمت وسلم عليه
 ( 1/214خمتصر سنن أيب داود )هو واملنذري  عنهرواه أبو داود وسكت 
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Sayyiduna Abu Hurairah  reports that Sayyiduna Rasulullah 
 said, “Had it not been for the women and children in the 

homes, I would have performed the Esha Salaah and thereafter 
commanded a group of youth to set alight the homes (in the 

narration of Saheeh Muslim, “Set alight the homes of those people 
who perform their fardh salaah in their homes without any valid 

excuse”).”   

3. Try your level best to perform every salaah with takbeeratul 
ihraam (join the salaah from the very first takbeer).302 

4. Ensure that your body, clothing and the place in which you 
are performing salaah are clean.303 

 
 إىل   أخالف  مث  ابلناس  يصلي  رجال  آمر  أن  مهمت  لقد  فقال  الصلوات  بعض  يف  انسا  فقد   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن   هريرة  أيب  عن  301

)صحيح    العشاء  صالة  يعين  لشهدها  مسينا   عظما  جيد  أنه  أحدهم  علم  ولو  بيوهتم  احلطب  حبزم  عليهم  فيحرقوا  هبم  فآمر  عنها   يتخلفون  رجال
 ( 651مسلم، الرقم: 

الدرداء  302 أبو  أنفة  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   قال  لكل شيء  األوىل   إن  التكبية  الصالة  أنفة  عليها  وإن  عبيد   فحافظوا  أبو   قال 
   عن أيب الدرداء حدثتنيه أم الدرداء  فقال حيوة فحدثت به رجاء بن 

بو نعيم يف احللية وقال غريب من حديث رجاء مل يرو  أورواه من طريق املصنف    قال الشيخ حممد عوامة: رواه املصنف يف مسنده هبذا االسناد
أبو فروة عن أيب عبيد األ  عنه إال  البزار كشف  وذكره    سناد كذا قالنعلمه يروى مرفوعا إال هبذا اإلستار وقال ال  ورواه من طريق أيب أسامة 

وأبو فروة ضعفه مجاعة ووثقه    اهليثمي يف جممع الزوائد وقال رواه البزار والطرباين يف الكبي بنحوه موقوفا وفيه رجل مل يسم وال يضره كما ترى
ا منها  عنه وهذا  ابنه حممد  إذا مل يكن من رواية  قوى حديثه  البخاري  لكن  للذهيببعضهم  الكاشف  التعليق على  البوصيي يف    نظر  قال  لذا 

 ( 3137 :رقم ال ،صنف البن أيب شيبة بتحقيق الشيخ حممد عوامةامل سناد حسن )إحتاف اخلية عن طريق أم الدرداء هذا إ
 ( 3135 :رقم، الصنف البن أيب شيبةامل) عن الوليد البجلي قال قال عبد هللا عليكم حبد الصالة التكبية األوىل

سلم من صلى هلل أربعني يوما يف مجاعة يدرك التكبية األوىل كتبت له براءاتن براءة من  ل قال رسول هللا صلى هللا عليه و عن أنس بن مالك قا
 ( 241 :رقم، الالرتمذي سننالنار وبراءة من النفاق )

 ( 1/526)مغين احملتاج  (فضيلة) اإلمام مع( اإلحرام تكبية وإدراك)
)و( خامسها )طهارة النجس( الذي ال يعفى عنه )يف الثوب والبدن( أي ثوبه وبدنه حت داخل أنفه أو فمه  ...    الة مخسة()شروط الص  303

)مغين احملتاج    فال تصح صالته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطال   أو عينه أو أذنه )واملكان( أي مكانه الذي يصلي فيه
1/431-439 ) 
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5. Before commencing salaah, ensure that your clothing is 
decent and loose-fitting. Refrain from wearing clothing which is 
not in keeping with the respect and sanctity of salaah, and 
clothing which has pictures or inscriptions upon it.304 

6. Ensure that you perform salaah with a topi as it was the 
sunnah practice of Sayyiduna Rasulullah  and the 
Sahaabah  to perform salaah while wearing a topi.  

  يلبس كان  سلمو   عليه هللا  صلى هللا  رسول أن  عنهما هللا رضي  اس عب ابن عن روي
 305( 207  صـ  الوسائل )مجع  القالنس بغي العمائم يلبس و  العمائم  حتت القالنس

Sayyiduna Abdullah bin Abbaas  reports that Sayyiduna 
Rasulullah  used to wear a topi under the turban, and at 

times, he  used to wear the turban without the topi. 

 306( 1/56 بخاريال  صحيح)   والقلنسوة العمامة  على يسجدون القوم  كان   احلسن قال
Sayyiduna Hasan Basri  says, “The Sahaabah  would 

make sajdah during salaah on their turbans and topis.” 

 

 
 ( 1/124 شجاع أيب ألفاظيف حل  )اإلقناع ثيابه أحسن للصالة يلبس أن للرجل ويسن 304

 ( 3/129)اجملموع شرح املهذب  الصورة عليه الذي الثوب يف الصالة وتكره
 هلذا احلديث شواهد   305
  وعمامته   قلنسوته  على   منهم  الرجل  ويسجد   ثياهبم  يف  وأيديهم  يسجدون  كانوا  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب   أن  احلسن  عن  306

 ( 1/588 الباري فتح) هشام طريق من شيبة أيب  ابن أيضا ورواه احلسن عن  حسان  بن هشام عن موصوال الرزاق عبد رواه وهكذا
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Qiyaam 

1. When intending to perform salaah, stand and face the 
qiblah.307  

2. When standing for salaah, stand with utmost respect. Face 
both feet towards the qiblah and keep a gap of approximately 
one hand span between them. When performing salaah in 
congregation, straighten the saffs (rows) and stand as close to 
each other as possible, without leaving any gaps in between. 
The feet should not be spread apart in such a manner that 
the toes of one person touch the toes of the next person.308 

3. Thereafter, make the intention of the salaah that you are 
performing and raise your hands until your thumbs are in 
line with the earlobes and the tips of your fingers are in line 
with the upper portion of your ears.309 

 
 ( 1/341)مغين احملتاج  استقبال القبلة ابلصدر ال ابلوجه )شرط لصالة القادر( على االستقبال 307

 ( 1/318)روضة الطالبني  وهو شرط لصحة الفريضة الباب الثالث يف استقبال القبلة
القبلة   308 إىل  أصابعهما  يوجه  أن  ويستحب  األخرى  على  إحدامها  يقدم  أن  ويكره  بينهما  التفريق  يستحب  بل  القدمني  يلصق  أن    ويكره 

 (3/166)اجملموع شرح املهذب 
 ( 1/234)اجملموع شرح املهذب  وتسويتها الصفوف إقامة يف  مبالغتهم شدة عن  إخبار مبنكبه ومنكبه صاحبه كعبب كعبه  يلصق وقوله
 ( 1/329)الغرر البهية  شرب بقدر القدمني تفريج وكذا

رب والتقوى واملراد ويستحب لكل واحد من احلاضرين أن أيمر بذلك من رأى منه خلال يف تسوية الصف فإنه من األمر ابملعروف والتعاون على ال
بتسوية الصفوف إمتام األول فاألول وسد الفرج وحياذي القائمني فيها حبيث ال يتقدم صدر أحد وال شئ منه على من هو جبنبه وال يشرع يف 

 (4/88)اجملموع شرح املهذب  الصف الثاين حت يتم األول وال يقف يف صف حت يتم ما قبله
 ( 1/353)مغين احملتاج  األول )النية( ألهنا واجبة يف بعض الصالة وهو أوهلا ال يف مجيعها ...  )أركاهنا ثالثة عشر( 309

  واملذهب أنه يرفعهما حبيث حتاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإهباماه شحميت أذنيه وكفاه منكبيه وهذا معىن قول الشافعي واألصحاب رمحهم
 ( 1/338)روضة الطالبني  هللا عنهم يرفعهما حذو منكبيه
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4. It is compulsory to say the takbeer in such a manner that you 
can hear yourself.310 

5. Commence the takbeer (Allahu Akbar) with raising your 
hands and end the takbeer with folding the hands.311 

6. When raising the hands to the ears, ensure that the palms are 
facing the qiblah and the fingers are slightly apart from each 
other. The hands should be exposed when raising them (i.e. 
they should not be concealed in the sleeves, in a shawl, 
etc.).312  

 
الرافعي واملذهب الرفع فقال الشافعي يف األم وخمتصر املزين واألصحاب يرفع حذو منكبيه واملراد أن حتاذي راحتاه منكبيه قال  أنه   وأما حمل 

ألصحاب رمحهم هللا يرفعهما  يرفعهما حبيث حياذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإهباماه شحميت أذنيه وراحتاه منكبيه وهذا معىن قول الشافعي وا
 ( 3/184)اجملموع شرح املهذب  حذو منكبيه وهكذا قاله املتويل والبغوى والعزاىل

  من   ه عند  عارض  وال  عسمال  صحيح  كان   إذا  نفسه  يسمع  أن  اإلسرار  وأدىن  واملنفرد  املأموم  سواء  ابلتكبي  اإلسرار  فالسنة  اإلمام   غي  وأما   310
 ( 3/179 )اجملموع شرح املهذب  وغيه لغط
يف وقت استحباب الرفع مخسة أوجه أصحها هذا الذي جزم به املصنف وهو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبي وانتهاؤه مع انتهائه    311

التكبي كله وهذا هو املنصوص قال الشافعي يف األم يرفع مع افتتاح التكبي ويرفع يديه عن الرفع مع اقضائه ويثبت يديه مرفوعة حت يفرغ من  
 ( 3/185)اجملموع شرح املهذب  قال فإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبي مرفوعتني قليال مل يضره وال آمره به هذا نصه حبروفه

  ورجحه )واألصح( يف زمن الرفع )رفعه مع ابتدائه( أي التكبي لالتباع كما يف الصحيحني سواء انتهى التكبي مع احلط أم ال كما ذكره الرافعي  
انتهاؤمها معا ونقله يف األخيين عن نص األم أنه يسن  قال يف   املصنف يف الروضة وشرح مسلم وصحح يف التحقيق واجملموع وشرح الوسيط 

 ( 1/361)مغين احملتاج  املهمات فهو املفت به
 ( 3/181جملموع شرح املهذب )ا النية تزول لئال ميدها وال بسرعة اإلحرام بتكبية  أييت أن يستحب أنه املشهور الصحيح املذهب

املشهور    312 أن  األول وقد ذكران  التشهد  من  منه والقيام  تكبية اإلحرام والركوع والرفع  الرفع يف  )أحدها( حالة  أحوال  الصالة  لألصابع يف 
 (3/185)اجملموع شرح املهذب  استحباب التفريق فيها

 ( 3/186، اجملموع شرح املهذب  1/338)روضة الطالبني  الرفع عند القبلة إىل كفه  يكون أن يستحب
 ( 1/322)الغرر البهية  مكشوفتني لليدين( رفع) للمصلي( وسن)
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7. At the time of reciting the takbeeratul ihraam (takbeer-e-
tahreemah), ensure that your gaze is towards the place of 
sajdah and your head is slightly lowered.313 

8. Fold the the hands below the chest and above the navel.314 

9. Grasp the wrist of the left hand with the right hand and place 
the fingers of the right hand on the forearm of the left 
hand.315  

10. Once you have commenced your salaah, recite Dua-ul Istiftaah 
silently:316  

 
 (97، املنهاج القومي صـ  1/361)مغين احملتاج  قليال رأسه ويطرق سجوده  موضع إىل والتكبي الرفع قبل ينظر أن وينبغي 313

ضع سجوده( يف مجيع صالته ألن مجع النظر يف موضع أقرب إىل اخلشوع وموضع سجوده أشرف  )إىل مو   يسن إدامة نظره( أي املصلي )قلت  
 ( 1/422)مغين احملتاج  وأسهل

ما حكم املسألة فأمجع العلماء على استحباب اخلشوع واخلضوع يف الصالة وغض البصر عما يلهي وكراهة االلتفات يف الصالة وتقريب نظره  أو 
مث يف ضبطه وجهان أصحهما وهو الذي جزم به املصنف وسائر العراقيني ومجاعة من غيهم أنه جيعل نظره إىل موضع  ما بني يديه    وقصره على

 ( 3/189)اجملموع شرح املهذب  سجوده يف قيامه وقعوده
ع شرح املهذب  )اجملمو   وجيعلهما حتت صدره وفوق سرته هذا هو الصحيح املنصوص...  قال أصحابنا السنة أن حيط يديه بعد التكبي    314

3/187 ) 
 (1/424)مغين احملتاج )و( يسن )جعل يديه حتت صدره( وفوق سرته يف قيامه ويف بدله 

كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها قال    يمىنقال أصحابنا السنة أن حيط يديه بعد التكبي ويضع اليمىن على اليسرى ويقبض بكف ال  315
 ( 3/187)اجملموع شرح املهذب  املفصل وبني نشرها يف صوب الساعد القفال يتخي بني بسط أصابع اليمىن يف عرض 

)و( يسن )جعل يديه حتت صدره( وفوق سرته يف قيامه ويف بدله )آخذا بيمينه يساره( أبن يقبض بيمينه كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها  
 ( 1/424)مغين احملتاج  لالتباع

وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا مسلما وما أان من املشركني   هويستحب للمصلي إذا كرب أن يقول دعاء االستفتاح و   316
 ( 1/345)روضة الطالبني  إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأان من املسلمني
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َ ك  ر  شي مُ الي  نَ م   انَ أَ  ا مَ وَ  ام  ل  سي مُ   اف  يـي ن  حَ  ضَ ري األيَ وَ  ات  اوَ مَ الس   رَ طَ فَ  يي ذ  ل  ل   يَ ه  جي وَ  تُ هي ج  وَ    ن  إ    نيي
ي اَل صَ  ي ممََ وَ   ايَ يَ حَمي وَ   يي ك  سُ نُ وَ  يت  َ م  ال  عَ الي  ب   رَ  ِل      ايت    نَ م   انَ أَ وَ   تُ ري م  أُ   كَ ذل  ب  وَ  هُ لَ  كَ يي ر  شَ  اَل  نيي

َ م  ل  سي مُ الي   نيي
I turn my face towards the One who created the heavens and the 

earth, while remaining on the right path without any deviation, in 
complete submission, and I am not of those who ascribe partners 
with Allah . Indeed, my salaah, my rituals, my living and 
my dying are for Allah , the Rabb of the worlds. He has no 
partner, and this is what I have been commanded with, and I am 

from those who submit (to Allah ). 

11. Recite Ta’awwudh. Ta’awwudh is to recite: 

هلل   ُعويذُ أَ  ييم الش ييطَان   م نَ  اب    الر ج 
I seek protection in Allah  from the accursed Shaitaan. 317 

Note: The Dua-ul Istiftaah and Ta’awwudh will be recited by 
the munfarid (the one performing salaah individually) as well 
as the imaam and muqtadi (the one following the imaam).318 

 
  نص  الذي املشهور هو هذا الرجيم الشيطان من  ابهلل أعوذ االستفتاح دعاء  بعد فيقول ركعة أول يف مشروع التعوذ أن فهو الفصل حكم أما 317
 ( 3/195)اجملموع شرح املهذب  اجلمهور به وقطع الشافعي عليه

أنه ال جيهر   الراجح يف مذهبنا  أن  اجلهرية فقد ذكران  اجلهر ابلتعوذ يف  أن األصح يف مذهبنا ...  وأما  فقد ذكران  استحبابه يف كل ركعة  وأما 
 ( 3/197)اجملموع شرح املهذب وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب لإلمام واملنفرد ... يف كل ركعة  استحبابه

  والسنة أن جتهر ابلتسمية يف الصالة اجلهرية يف الفاحتة ويف السورة بعدها ...    )بسم هللا الرمحن الرحيم( آية كاملة من أول الفاحتة بال خالف 
 ( 348-1/347بني )روضة الطال

أما حكم املسألة فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصيب ومسافر ومفرتض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيهم أن أييت   318
 ( 3/192)اجملموع شرح املهذب  بدعاء االستفتاح عقب تكبية اإلحرام
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12. Thereafter commence the qiraat of Surah Faatihah followed 
by a surah or any portion of the Quraan Majeed. Before 
commencing the recitation of surah faathihah, recite the 
tasmiyah as it is part of surah faatihah. 

Tasmiyah is to recite: 

م   ييم  الر محي ن   هللا   ب سي  الر ح 

In the name of Allah , the most kind, the most merciful.  

Note: If you are the imaam, then recite the tasmiyah aloud in 
all jahri salaah (salaah in which qiraat is recited aloud)319  

13. Upon the completion of Surah Faatihah, you should say 
“aameen”. If you are performing salaah behind the imaam, 
then when the imaam completes Surah Faatihah, you should 
say the “aameen” aloud. The imaam should also say 
“aameen” aloud.320 

 
ا ومتعينة ال يقوم مقامها ترمجتها بغي العربية وال قراءة غيها من القرآن وقراءة الفاحتة للقادر عليها فرض من فروض الصالة وركن من أركاهن  319

وف  ويستوي يف تعينها مجيع الصلوات فرضها ونفلها جهرها وسرها والرجل واملرأة واملسافر والصيب والقائم والقاعد واملضطجع ويف حال شدة اخل
 ( 3/198شرح املهذب   )اجملموع وغيها سواء يف تعينها اإلمام واملأموم واملنفرد

 ( 1/348)روضة الطالبني  وتشديداهتا حروفها جبميع الفاحتة قراءة جتب
الفاحتة يف صالة الصبح واألوليني من سائر الصلوات   يسن لإلمام وحيصل أصل االستحباب بقراءة شيء من القرآن   واملنفرد قراءة شيء بعد 

 ( 353-1/352)روضة الطالبني ن السورة القصية أوىل من قدرها من طويلة أولكن سورة كاملة أفضل حت 
 الرابعية   من(  عةوالراب)  وغيها  املغرب  من (  الثالثة  يف  إال)  سرية  الصالة  كانت  ولو(  الفاحتة  بعد )  الصالة  يف   يقرؤها(  سورة)  واملنفرد  لإلمام(  وتسن)
 (1/380)مغين احملتاج  الشقني يف لالتباع( األظهر يف)

  جيهر  مل ولو فأمنوا  اإلمام أمن إذ وسلم عليه هللا صلي  لقوله اإلمام جهر فيها جيهر صالة  يف كان  وإن...  سنة وهو أمن  الفاحتة من فرغ فإذا 320
 ( 3/227)اجملموع شرح املهذب  كالسورة  اجلهر يف حكمها  حكمه  فكان للفاحتة اتبع وألنه  عليه املأموم أتمني علق  ملا به
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14. If you are commencing a surah after reciting Surah Faatihah, 
then you should recite tasmiyah before commencing the 
surah. If you are the imaam in a jahri salaah, then recite the 
tasmiyah aloud.321  

Note: If you are a muqtadi in a jahri salaah (a salaah in which 
qiraat is read aloud), then only recite Surah Faatihah behind 
the imaam. You should not recite any surah after reciting 
Surah Faatihah. Recite Surah Faatihah in the saktah of the 
imaam i.e. when the imaam completes reciting Surah 
Faatihah.  

If you are a muqtadi in a silent salaah, then recite Surah 
Faatihah upon commencing the salaah followed by a surah or 
any portion of the Quraan Majeed.322 

 
وامل واملفرتض  واملضطجع  والقاعد  والقائم  والصيب  واملرأة  والرجل  واملنفرد  واملأموم  اإلمام  الفاحتة سواء  من  فرغ  لكل مصل  سنة  تنفل يف  التأمني 

كانت الصالة سرية أسر اإلمام وغيه ابلتأمني تبعا للقراءة وإن كانت   إن...    الصالة السرية واجلهرية وال خالف يف شئ من هذا عند أصحابنا
 (3/230)اجملموع شرح املهذب  جهرية وجهر ابلقراءة استحب للمأموم اجلهر ابلتأمني بال خالف نص عليه الشافعي واتفق األصحاب عليه

السور سوى )براءة( فاملذهب أهنا آية كاملة من أول كل سورة    )بسم هللا الرمحن الرحيم( آية كاملة من أول الفاحتة بال خالف وأما ابقي  321
أهنا قرآن والسنة أن جتهر ابلتسمية يف الصالة اجلهري أوائلها وأظهرمها  آية وقيل قوالن أحدمها ليست بقرآن يف  أهنا بعض  ة يف  أيضا ويف قول 

 (  348-1/347)روضة الطالبني  الفاحتة ويف السورة بعدها
 ( 1/347)روضة الطالبني  هلا  املأموم  قراءة قدر الفاحتة بعد يسكت أن القول هذا لىع لإلمام ويستحب 322

 (26)منهاج الطالبني صـ  وال سورة للمأموم بل يستمع فإن بعد أو كانت سرية قرأ يف األصح
  فال  خلفي  كنتم  إذا  وسلم  عليه  هللا   صلى   وقوله  له  فاستمعوا  القرآن  قرئ  وإذا  تعاىل   لقوله  إمامه  لقراءة (  يستمع  بل)  جهرية  يف (  للمأموم  سورة   وال)

  املأموم(  بعد)  كأن  قراءته  يسمع  مل(  فإن)  املهذب  فوائد  يف  الفارقي  به  وجزم  واجب  وقيل  مستحب  واالستماع  صحيح  حسن  القرآن  أبم  إال  تقرءوا
  فيها   وأسر  جهرية  أو  فيها   اإلمام   جيهر  ومل(  سرية)  الصالة (  كانت  أو)  أذكاره   يف   املصنف   قاله  كما   يفهمه   ال  صوات   مسع   أو   صمم  به   كان  أو  عنه

 ( 1/381)مغين احملتاج  لسكوته معىن ال إذ( األصح يف) السورة املأموم( قرأ)
 ( 7/174)األم لإلمام الشافعي رمحه هللا  فيها قرأ فيها يسمع ال قراءة يقرأ واإلمام  اإلمام خلف صليت صالة  كل  نقول وحنن
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15. If you are performing a three or four rakaat fardh salaah, 
then in the third and fourth rakaat you will only recite Surah 
Faatihah. You should not recite any surah after reciting 
Surah Faatihah.  

Note: In the third and fourth rakaat of a fardh salaah, Surah 
Faatihah will be recited by the imaam, muqtadi and munfarid 
(the one performing salaah alone). 

In all rakaats of sunnah and nafl salaahs, surah faatihah and a 
surah will be recited.323 

 
  

 
الفاحتة واجبة على اإلمام واملنفرد    323 يف  يف كل ركعة  وأما املأموم فاملذهب الصحيح وجوهبا عليه    ...  يف كل ركعةأما حكم املسألة فقراءة 

 (3/223)اجملموع شرح املهذب  الصالة السرية واجلهرية
الر  أبو  أما األحكام فهل يسن قراءة السورة يف  الثالثة والرابعة فيه قوالن مشهوران )أحدمها( وهو قوله يف القدمي ال يستحب قال القاضي  كعة 
الشافعي عن  واملزين  البويطي  ونقله  أيضا   )والثاين(  الطيب  اإلمالء  عن  احلاوي  أبو حامد وصاحب  الشيخ  ونقله  األم  نصه يف  يستحب وهو 

العر  أبو حامد واحملاملي وصاحب العدة والشيخ واختلف األصحاب يف األصح منهما فقال أكثر  اقيني االصح االستحباب ممن صحه الشيخ 
أفت وبه  األصح  االستحباب وهو  عدم  طائفة  والشاشي وصححت  املقدسي  على    نصر  فيها  يفت  اليت  املسائل  من  املسألة  األكثرون وجعلوا 

 ( 387-3/386)اجملموع شرح املهذب  القدمي
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Ruku and I’tidaal 

1. When you have completed the recitation of Surah Faatihah 
and the qiraat, pause for a moment and thereafter raise the 
hands (as explained in takbeeratul ihraam) while saying 
takbeer and go into ruku.324 

Note: The takbeeraat intiqaaliyyah (takbeer which is recited 
when moving from one posture to another) should be 
commenced as soon as one begins moving to the next 
posture and should only be completed when one reaches that 
posture.325 

2.  Ensure that your back is kept in a straight line (completely 
level without bending it). Similarly, your hands and legs 
should be kept straight.326 

 
الركوع ابلقراءة بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة كما سبق قالوا ويبتدئ ابلتكبي قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء رفع يديه  وال يصل تكبية    324

إىل أن يصل إىل حد الراكعني هذا هو املذهب ونص عليه يف األم وقطع به    وهو قائما ابتداء التكبي فإذا حاذى كفاه منكبيه احنىن وميد التكبي
 ( 3/252)اجملموع شرح املهذب  يهمالعراقيون وغ

القدمي ال ميده بل حيذفه واجلديد الصحيح يستحب مده ىل    فيستحب أن يكرب للركوع ويبتدئ به يف ابتداء اهلوي وهل ميد التكبي قوالن  325
الر   متام اهلوي حت ال خيلو جزء من صالته عن ذكر إليه أم الوجيري القوالن يف مجيع تكبيات االنتقاالت هل ميدها إىل  )روضة  كن املنتقل 

 ( 356-1/355الطالبني 
  وسلم   عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  صالة   فذكروا  مسلمة   بن   وحممد   سعد  بن  وسهل   أسيد  وأبو   محيد  أبو  اجتمع   قال  سهل   بن  عباس   حدثىن 326
 رووت  عليهما  قابض  كأنه  ركبتيه  على  يديه  فوضع  ركع  مث  قال  هذا  بعض  فذكر  وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  بصالة  أعلمكم  أان  محيد  أبو  فقال
  يف   عظم  كل  رجع  حت  رأسه  رفع  مث   منكبيه  حذو  كفيه  ووضع  جنبيه  عن  يديه  وحنى  وجبهته  أنفه  فأمكن  سجد  مث  قال  جنبيه  عن  فتجاف  يديه

 ركبته  على  اليسرى  وكفه  اليمىن  ركبته  على   اليمىن  كفه   ووضع  قبلته  على  اليمىن   بصدر  وأقبل  اليسرى  رجله  فافرتش  جلس  مث  فرغ   حت  موضعه
 (  734، الرقم: داود أيب سنن) أبصبعه وأشار اليسرى

 وترت إذا ابلقوس ركبتيه على قابضا مدمها إذا الراكع به شبه كالوتر  جعلهما يأ اجملمع يف  التاء بتشديد هو( يديه روت قوله) يالسند العالمة قال
 ( 1/107 داود أيب سنن حاشية) انتهى



192 

3. Keep your head straight and in line with your back. You 
should neither raise your head nor lower it.See 326 

4. Grasp the knees firmly with the fingers spread apart.See 326 

5. Fix the gaze on the place of sajdah in the posture of ruku.See 313 

6. Ensure that the arms are kept away from the body.327 

7. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of 
times:328  

َ  ُسبيَحانَ    اليَعظ ييم َريب  
Glorified is my Rabb, the most great. 

8. After reciting the tasbeeh, stand up from ruku while saying 
the tasmee’:329 

َدهي   ل َمني   هللاُ  مسَ عَ    محَ 
Allah  hears the one who praises Him. 

 
ميد وأما أكمل الركوع يف اهليئة فأن ينحين حبيث يستوي ظهره وعنقه وميدمها كالصفيحة وينصب ساقيه وال يثين ركبتيه قال الشافعي يف األم و 

يكون  جاف ظهره حت  أو    رأسهعن    ظهره وعنقه وال خيفض ظهره عن عنقه وال يرفعه وجيتهد أن يكون مستوي فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره
 ( 3/264)اجملموع شرح املهذب  كاحملدودب كرهته وال إعادة عليه

ا هبما  أما اهليئة فأن ينحين حبيث يستوي ظهره وعنقه وميدمها كالصفيحة وينصب ساقيه إىل احلقو وال يثين ركبتيه ويضع يديه على ركبتيه وأيخذمه
 ( 1/355روضة الطالبني ) ويفرق بني أصابعه حينئذ ويوجهها حنو القبلة

 ( 3/264)اجملموع شرح املهذب  ويسن للرجل أن جيايف مرفقيه عن جنبيه 327
 ( 1/356)روضة الطالبني  ثالث مرات ويستحب أن يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم  328

قال أصحابنا يستحب التسبيح يف الركوع وحيصل أصل السبحة بقوله سبحان هللا أو سبحان ريب وأدين الكمال أن يقول سبحان ريب العظيم 
 ( 3/266)اجملموع شرح املهذب ثالث مرات فهذا أدىن مراتب الكمال 

 (3/271)اجملموع شرح املهذب  والسنة أن يقول يف حال ارتفاعه مسع هللا ملن محده 329
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9. Raise the hands (as explained in takbeeratul ihraam) and 
place them on the sides.330 

10. Recite the tahmeed:331 

د َلكَ   َربـ َنا َمي   احلي
O our Rabb, for You alone is all praise.  

Note: The tasmee’ and tahmeed will be recited by the imaam, 
muqtadi and the munfarid (one performing salaah alone).332  

11. Stand up erect with tumaaninah (the body should be 
completely at ease) before going into sajdah.333 

 
  

 
اء  وأما أكمله ومندوابته )فمنها( أن يرفع يديه حذو منكبيه كما سبق بيانه يف صفة الرفع يف تكبية اإلحرام ويكون ابتداء رفعهما مع ابتد  330
 ( 3/271)اجملموع شرح املهذب  فإذا اعتدل قائما حط يديه...  الرفع
ء االرض وملء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء واجملد أحق ما  فإذا استوى قائما استحب أن يقول ربنا لك احلمد ملء السموات ومل   331

لكن قال األصحاب إمنا أييت اإلمام هبذا كله  ...   قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد
 ( 3/271)اجملموع شرح املهذب  ع هللا ملن محده ربنا لك احلمد مس ىكذلك اقتصر عل  إذا رضي املأمومون ابلتطويل وكانوا حمصورين فإن مل يكن

قال الشافعي واألصحاب يستوي يف استحباب هذه األذكار كلها اإلمام واملأموم واملنفرد فيجمع كل واحد منهم بني قوله مسع هللا ملن    332
 ( 3/271)اجملموع شرح املهذب  محده وربنا لك احلمد إىل آخره وهذا ال خالف فيه عندان

 ( 1/357)روضة الطالبني  كالركوع  واعلم أنه جتب الطمأنينة يف االعتدال 333
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Sajdah 

1. Say the takbeer, and without raising your hands, proceed 
into sajdah.334  

2. Keep the hands on the  knees while proceeding into sajdah.335 

3. First place the knees on the ground, then the palms, and 
lastly the forehead and the nose together.336  

4. Place the palms on the ground in such a way that the fingers 
are parallel to the ears and the bottom portions of the palms 
(the wrists) are in line with the shoulders.337  

5. Keep the fingers closed and facing towards the qiblah.338  

6. Keep the elbows raised off the ground.339  
 

ويستحب مد التكبي من حني يشرع يف اهلوي حت يضع جبهته    ...والسجود فرض بنص الكتاب والسنن واإلمجاع ويستحب له التكبي    334
 ( 3/273)اجملموع شرح املهذب  على األرض هذا هو املذهب

هل  وأما أكمل السجود فالسنة أن يكون أول ما يقع على األرض من الساجد ركبتيه مث يديه مث أنفه وجبهته ويبتدئ التكبي مع ابتداء اهلوي و 
  سبحان ريب األعلى ثالاث وهذا أدىن الكمال   وال يرفع اليد مع التكبي هنا ويستحب أن يقول يف سجوده   ن املتقدمان ميده أو حيذفه فيه القوال

 ( 1/364)روضة الطالبني 
  ركبتيه   على  يديه  وليضع  اجلمل  يربك  كما  يربك  فال  أحدكم  سجد  إذا  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  قال  قال  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن  335

 (  2634الرقم:  ،للبيهقي الكربى السنن)
 أن  ويسن...  أيضا لالتباع مكشوفا( وأنفه جبهته) يضع( مث) الرتمذي وحسنه وغيه داود  أبو رواه لالتباع كفيه  أي( يديه مث ركبتيه ويضع)  336

 (  1/399)مغين احملتاج  احملرر يف  به جزم كما   معا واألنف اجلبهة وضع يكون
القبلة...  ويستحب    337 جهة  إىل  مستطيلة  بعض  إىل  بعضها  ملتصق  وأصابعه  منكبيه  إبزاء  األرض  على  يديه  الساجد  يضع  )روضة    وأن 

 ( 1/364الطالبني 
الرفع فقال الشافعي يف األم وخمتصر املزين واألصحاب يرفع حذو منكبيه واملراد أن حتاذي راحتاه منكبي أنه وأما حمل  الرافعي واملذهب  ه قال 

هما  يرفعهما حبيث حياذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإهباماه شحميت أذنيه وراحتاه منكبيه وهذا معىن قول الشافعي واألصحاب رمحهم هللا يرفع
 ( 3/184)اجملموع شرح املهذب  حذو منكبيه وهكذا قاله املتويل والبغوى والعزاىل

 ( 1/364)روضة الطالبني  ت منشورة يف مجيع الصالة التفريج املقتصد إال يف حالة السجود فإنه يلصقها وسنة أصابع اليدين إذا كان 338
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7. Keep the hands away from the sides.340  

8. Fix the gaze on the place of sajdah.See 313  

9. Keep a gap between the stomach and thighs.341  

10. Keep both the feet on the ground with the toes facing the 
qiblah. Keep a gap of one hand span between your feet in 
sajdah.342  

11. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of 
times:343 

َ  ُسبيَحانَ    عيل ىاأليَ  َريب  
Glorified is my Rabb, the most high.  

12. Say the takbeer and sit up. This position is called i’tidaal.344 

 
 )1/364)روضة الطالبني  يفرتشهما وال األرض عن ذراعيه الساجد ويرفع 339
 )1/364)روضة الطالبني  ويرفع الرجل مرفقيه عن جنبيه 340
 )364/ 1)روضة الطالبني  بطنه عن فخذيه... ويرفع الرجل  341
  هبذا   صحيحه  يف  خزمية  ابن  منكبيه  حذو  كفيه  ووضع  جنبيه  عن  يديه  وحنى  األرض  من  وجبهته  أنفه  أمكن  سجد  إذا  كان  محيد  أيب  حديث  342
 يف   داود  أبو  ركبتيه  بني  السجود  يف  يفرق  كان  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  األخبار  بعض  يف  نقل  قوله  األرض  من  قوله  دون  داود  أبو  ورواه

  رجليه  بني  وسع  يعين  فتفاج  القبلة  قبل   أصابعه  وجه  سجد  إذا  كان  الرباء  حديث  من  البيهقي  ويف  فخذيه  بني  فرج  سجد  وإذا  محيد  أيب  حديث
 ( 381)التلخيص احلبي، الرقم: 

  أطراف   يضع  أن األئمة  صححه   الذي  النهاية   يف   وقال  بطوهنا  على   واالعتماد  عليها   ابلتحامل  توجيهها  حيصل  وإمنا  القبلة  إىل   أصابعهما   ويوجه
  أصحابنا   قال  الطيب  أبو  القاضي   قال  القدمني  بني  يفرق  أن  ويستحب  أصحابنا   قال  أصح قلت  واألول  حتامل  غي  من   األرض  على  األصابع

 ( 365-1/364)روضة الطالبني  شرب بينهما يكون
كماله ثالاث لرواية ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم  قال إذا ركع أحدكم وقال سبحان ريب العظيم  فإذا تقرر أن التسبيح سنة فأدىن    343

فأما أمت الكمال فإحدى عشرة أو تسعا وأوسطه    ثالاث فقد مت ركوعه وهو أدانه وإذا سجد وقال سبحان ريب األعلى فقد مت سجوده وهو أدانه
 ( 2/120بي )احلاوي الك مخس ولو سبح مرة أجزأه

 334انظر أيضا 
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Jalsah 

1. In the posture of jalsah, place your palms on your thighs with 
your fingertips close to your knees.345 

2. Keep your fingers joined.346 

3. Fix the gaze on the place of sajdah while in jalsah.See 313 

4. Keep the right foot erect with its toes pressing against the 
ground and facing towards the qiblah. Place the left foot flat 
whilst sitting on it.347 

5. Remain in the position of jalsah with the body being 
completely at ease and calm before proceeding into the 
second sajdah.348   

6. Recite the following dua in  jalsah:349 

ي  اغيف ري  لل ُهم  اَ  ي  ، يل  ي   ،َواريمَحيين  ي   ،َوَعاف ين  رُبيين  ي   ،َواجي ي  ، واريفـَعيين  ي   ،َواهيد ين     َواريزُقيين 

 
 ( 365/ 1)روضة الطالبني  فإذا فرغ من السجود رفع فاعتدل جالسا بني السجدتني وهذا االعتدال واجب 344
 ( 1/365)روضة الطالبني ويستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه  345
قلت وإال يف التشهد فإن  شورة يف مجيع الصالة التفريج املقتصد إال يف حالة السجود فإنه يلصقها وسنة أصابع اليدين إذا كانت من  346

 ( 3/364)روضة الطالبني   الصحيح أن أصابع اليسرى تكون كهيئاهتا يف السجود وكذا أصابعهما يف اجللوس بني السجدتني وهللا أعلم
يرتكها على هيئتها وال    والثاين  السجدتني وفيها وجهان الصحيح أهنا كحالة السجود  اخلامس حالة جللوس بني...  لألصابع يف الصالة أحوال  

 ( 3/185)اجملموع شرح املهذب  يتكلف ضمها
 ( 3/288)اجملموع شرح املهذب  املشهور هو هذا يمىنال وينصب كعبهاى  عل وجيلس اليسرى رجله يفرش مفرتشا جيلس أن  والسنة 347
 ( 1/365)روضة الطالبني  فاعتدل جالسا بني السجدتني وهذا االعتدال واجب وجيب الطمأنينة فيهفإذا فرغ من السجود رفع  348
  وارزقين واهدين وارفعين  ينرب جا و  وعافين وارمحين يل اغفر اللهم سبعة وهي ألفاظها جبميع وأييت الروايت بني جيمع أن واالختيار فاالحتياط  349

 (3/437 املهذب شرح )اجملموع
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O Allah , forgive me, show mercy to me,  keep me in ease, 
remove my weakness, raise me in rank, guide me and bless me with 

sustenance. 

7. Say the takbeer and proceed to the second sajdah as 
normal.350 

8. Rise up from the second sajdah into the sitting position for a 
few moments. This posture is called jalsatul istiraahah. It is 
sunnah to begin the takbeer when getting up from the sajdah 
and terminate it upon reaching the position of qiyaam.351  

 
  

 
 ( 3/290)اجملموع شرح املهذب  أخرى مثل االوىل يسجد سجدة مث  350
)مغين   واملشهور سن جلسة خفيفة( لالسرتاحة )بعد السجدة الثانية يف كل ركعة يقوم عنها( أبن ال يعقبها تشهد ومل يصل قاعدا لالتباع)  351

 ( 1/403احملتاج 
  من  جزء   خيلو ال  حت اجللسة وخيفف قائما  يستوي أن إىل  وميده مكربا  يرفع أنه األصحاب مجهور عند  أصحها أوجه التكبي ففي  جيلس قلنا وإن

 ( 1/366)روضة الطالبني  ذكر عن صالته
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Second Rakaat 

1. When rising from sajdah, first raise the forehead and nose, 
then the palms and lastly the knees. 

2. While standing up for the second rakaat, take support from 
the ground by placing both your hands on it.352 

3. Perform the second rakaat as normal (with the exception of 
Dua-ul Istiftaah).353   

 
  

 
من السجود أو اجللوس اعتمد بيديه معا على األرض وهنض وال أحب أن ينهض بغي اعتماد فإنه يروى عن النيب صلى هللا  وإذا أراد القيام  352

 ( 1/139)األم لإلمام الشافعي رمحه هللا  األرض إذا أراد القيام عليه وسلم أنه كان يعتمد على
األرض بيديه    ويستحب أن يعتمد على يديه يف القيام ملا روى مالك بن احلويرث أن النيب صلى هللا عليه وسلم استوى قاعدا مث قام واعتمد على

 ( 3/291)اجملموع شرح املهذب التكبي إىل أن يقوم حت ال خيلو من ذكرقال الشافعي ألن هذا أشبه ابلتواضع وأعون للمصلي وميد 
 ( 3/297)اجملموع شرح املهذب ويصلى الركعة الثانية مثل األوىل إال يف النية ودعا االستفتاح  353
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Qa’dah and Salaam 

1. After the second sajdah of the second rakaat, sit in the 
position of tawarruk i.e. sit on the left buttock and bring the 
left foot out from beneath the shin of the right leg. Keep the 
right foot erect with the toes facing the qiblah.354 

Note: Sitting in the position of tawarruk applies to a salaah 
that has one qa’dah i.e. a two rakaat salaah and the last 
qa’dah of a four rakaat salaah. As for the first qa’dah of a 
three or four rakaat salaah, one will sit in the position of 
iftiraash i.e. one will keep the right foot erect with the toes 
facing the qiblah and one will sit on the left foot keeping it 
flat on the ground.See 354 

2. When sitting for tashahhud, close the three fingers of the 
right hand i.e the middle finger and the two fingers besides 
it. The shahaadah finger (index finger) and the thumb will be 
left open but the thumb will be joined to the side of the 
shahaadah finger. As for the left hand, leave the fingers 

 
كاالفرتاش لكن خيرج   ويسن يف األول االفرتاش فيجلس على كعب يسراه وينصب ميناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة ويف اآلخر التورك وهو  354

 (28)منهاج الطالبني صـ  يسراه من جهة ميينه ويلصق وركه ابألرض واألصح يفرتش املسبوق والساهي
متوركا  جلس  ركعتني  الصالة  فإن كانت  متوركا  الثاين  ويف  مفرتشا  األول  التشهد  يف  جيلس  أن  يستحب  أنه  املهذب    مذهبنا  شرح  )اجملموع 

3/298)  
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spread out on the edge of the thigh. The fingers will be left in 
the natural position and will not be joined together.355 

3. Recite the tashahhud:356 

ي اتُ اَ    َوبـَرََكاتُهُ   اِل     َوَرمحيَةُ  الن يب    أَيـ َها َعَلييكَ  اَلمُ س  ال ِل      الط ي  َباتُ  الص َلَواتُ  اليُمَبارََكاتُ  لت ح 
َنا َساَلمر  َهدُ  الص احل  نيي  اِل     ع َباد   ىَوَعل   َعَليـي َهدُ  هللاُ  إ ال    هَ إ ل    اَل  َأني   َأشي ا َأن   َوَأشي   ُسولُ ر   حُمَم د 

  اِل    
May all blessed verbal ibaadaat, physical ibaadaat and monetary 
ibaadaat be only for Allah . May the special peace of Allah 
 descend upon you, O Nabi , and (may) Allah’s 
 choicest mercies and blessings (descend upon you). May 
peace descend upon us and upon all the pious servants of Allah 
. I bear witness that there is no deity except Allah  
and I bear witness that Sayyiduna Muhammad  is the 

messenger of Allah . 

 
أحكام    355 اليسرى علىأما  يده  أن يضع  التشهدين مجيعا  السنة يف  الشافعي واألصحاب  فقال  اليسرى واليمىن على فخذه    املسألة  فخذه 

ليمىن فيضعها على طرف الركبة اوأما    ...  اليمىن وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة وجيعلها قريبة من طرف الركبة حبيث تساوى رؤوسها الركبة
)والقول الثالث( وهو  ...    نصرها ويرسل املسبحة وفيما يفعل ابإلهبام والوسطى األقوال الثالثة اليت حكاها املصنفاليمىن ويقبض خنصرها وب

...    أنه يقبض الوسطى واإلهبام أيضا ويف كيفية قبض اإلهبام على هذا وجهان أصحهما يضعها جبنب املسبحة كأنه عاقد ثالثة ومخسني  األصح
آله إال هللا ونص الشافعي علي استحباب اإلشارة    وعلى األقوال واألوجه كلها إذا بلغ اهلمزة من قوله ال  يسن أن يشي مبسبحة ميناه فيفعها 

 (3/301)اجملموع شرح املهذب لألحاديث السابقة قال أصحابنا وال يشي هبا إال مرة واحدة 
 ( 1/406)مغين احملتاج  املقدسي نصر قاله كما  يضعها وال ويقيمها واإلخالص التوحيد بذلك انوي القبلة إىل رفعها يكون أن ويسن

أما أكمله فما رواه ابن عباس رضي هللا عنهما التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل سالم عليك أيها النيب   يف أكمل التشهد وأقله  فرع  356
)روضة الطالبني   ه إال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا هكذا رواه الشافعيورمحة هللا وبركاته سالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد أن ال إل

1/368 ) 
  قلت وروي سالم عليك و سالم علينا وروي السالم ابأللف والالم فيهما وهذا أكثر يف روايت احلديث ويف كالم الشافعي واتفق أصحابنا على 

ا هنا  واألفضل  قالوا  التحلل  سالم  خبالف  هنا  األمرين  الطالبني جواز  )روضة  أعلم  وهللا  التحلل  سالم  وموافقته  وزيدته  لكثرته  والالم  أللف 
1/264 ) 
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4. When saying   هللاإ ال  , raise the index finger towards the qiblah 
and keep it raised till the end of the qa’dah. At the time of 
raising the index finger, keep your gaze on the index finger 
till the end of the salaah.357  

5. If you are performing a three or four rakaat salaah then after 
reciting the tashahhud in the first qa’dah, also recite salaat 
alan Nabi (durood). When reciting salaat alan Nabi (durood), 
recite till the blessed name of Rasulullah  (i.e.  صل على
 Thereafter stand up for the third rakaat. Do not make .(حممد
dua after reciting salaat alan Nabi (durood).358  

6. While standing up for the third rakaat, take support from the 
ground by placing both your hands on it. Similarly, you will 
take support when standing up for the fourth rakaat.359 

 
  سجوده  وموضع اخلشوع، إىل أقرب موضع  يف النظر مجع  ألن صالته؛ مجيع  يف( سجوده موضع  إىل ) املصلي: أي( نظره إدامة يسن: قلت) 357

 رفع   إذا  السنة  فإن  التشهد  حالة  السجود  موضع  إىل  النظر  من  واستثىن  إليها،  فينظر  جنازة  على  املصلي  سجوده  مبوضع  وخرج  وأسهل،  أشرف
 ( 1/422)مغين احملتاج  اجملموع يف ذكره إشارته بصره جياوز ال أن مسبحته

 355انظر أيضا 
  على  يزيد  ال  بل  الدعاء  فيه  فيكره  األول  أما...    أظهرمها تسن  الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األول قوالنوهل تسن    358
 ( 369-1/368)روضة الطالبني  وجه على اآلل وعلى فيه سنة هي قلنا إذا وسلم  عليه هللا  صلى النيب على الصالة إال التشهد لفظ

النيب   فرض يف التشهد( .... )األخي( ... )واألظهر سنها يف األول( أي اإلتيان هبا فيه ... )وال   -صلى هللا عليه وسلم    -)والصالة على 
 (1/409احملتاج تسن( الصالة )على اآلل يف( التشهد )األول على الصحيح( لبنائه على التخفيف )مغين 

  هللا   صلى  النيب  عن  يروى  فإنه  اعتماد  بغي  ينهض  أن أحب  وال  وهنض  األرض  على  معا  بيديه  اعتمد  اجللوس  أو السجود  من  القيام  أراد   وإذا  359
 ( 1/139 رمحه هللا  الشافعي لإلمام األم) القيام أراد إذا األرض على يعتمد كان  أنه وسلم عليه

الثالثة معتمدا على األرض بيديه ملا رويناه عن مالك بن احلويرث يف الركعة األوىل مث يصلي ما بقي من صالته مثل الركعة مث يقوم إىل الركعة  
 ( 3/307)اجملموع شرح املهذب  الثانية إال فيما بيناه من اجلهر وقراءة السورة
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7. If it is the last qa’dah, then recite the tashahhud, Salawaat 
Ebrahimiyyah (Durood Ebrahim) and thereafter make dua.360 

The Salawaat Ebrahimiyyah (Durood Ebrahim) is as follows:361 

ييمَ إ   َعل ى  َصل ييتَ  َكَما  حُمَم د   ا ل   و َعل ى  حُمَم د   َعل ى َصل     اَلل  ُهم   ييمَ إ   ا ل   َوَعل ى بـيرَاه     بـيرَاه 
ييمَ إ    َعل ى اَبرَكيتَ  َكَما  حُمَم د   ا ل   و َعل ى حُمَم د   َعل ى  اَبر كي وَ   ييمَ إ    ا ل   َوَعل ى  بـيرَاه  ي   بـيرَاه    يف 

 َ  جم  ييدر  محَ ييدر   ن كَ إ   اليَعاَلم نيي
O Allah ! Shower Your special mercy on Sayyiduna 

Muhammad  and on the family of Sayyiduna 
Muhammad  as You have showered Your special mercy 

on Sayyiduna Ebrahim  and on the family of Sayyiduna 
Ebrahim and shower your special blessing on Sayyiduna 

Muhammad  and on the family of Sayyiduna 
Muhammad  as You have showered your special blessing 

on Sayyiduna Ebrahim  and on the family of Sayyiduna 
Ebrahim  in all the worlds (i.e. among the people of all 

times). Surely You are praiseworthy and most high. 

 
أما أحكام املسألة فالصالة  ...   وسلم وهو فرض يف هذا اجللوس لنيب صلى هللا عليه ا ى فإذا فرغ من التشهد صلى عل قال املصنف رمحه هللا 360

 ( 310-3/309)اجملموع شرح املهذب على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد األخي فرض بال خالف عندان 
رمحه   املصنف  أحبمث  هللاقال  مبا  يدعو  به خارج  ...      الدعاء  جيوز  ما  بكل  فيها  يدعو  أن  جيوز  أنه  والدنيامذهبنا  الدين  أمور  من   الصالة 

 ( 315-3/312 )اجملموع شرح املهذب
  على   قال   ولو  وآله  حممد   على  صلي   اللهم  ناها ننس  أو  اآلل   على   الصالة  أوجبنا  حيث  وآله  وسلم  عليه   هللا   صلى   النيب  على   الصالة  قلأو   361

  إبراهيم   على   صليت  كما   حممد   آل  وعلى   حممد  على   صل   اللهم  وهي  اآلخر  يف   سنة  جميد  محيد   إىل   ذلك  على  والزيدة  كفى   النيب  على  أو  رسوله
  يف   تسن  الزيدة  فهذه   جميد  محيد  انك  العاملني  يف  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  ابركت  كما  حممد  آل  وعلى  حممد  على  وابرك  إبراهيم  آل  وعلى
 (39)السراج الوهاج على منت املنهاج صـ  اآلل على الصالة فيه تسن ال كما  فيه تسن فال األول دون اآلخر
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In the last qa’dah, one may recite the following dua which is 
reported in the Hadith:362  

يي  ظََلميتُ   إ ين  ي  اَلل  ُهم   نـُويبَ  يـَغيف رُ   َواَل  ا َكث يي    ظُليم ا  نـَفيس  ي   فَاغيف ري  أَنيتَ  إ ال   الذ    م  ني  َمغيف َرة   يل 
ي  ع نيد كَ  ييم اليَغُفويرُ  أَنيتَ   إ ن كَ  َواريمَحيين   الر ح 

O Allah ! I have oppressed myself excessively (through 
committing sins), and You are the only one who can forgive sins, so 
forgive me with special forgiveness from Your side and show mercy 

to me, for indeed You alone are all-forgiving and all-merciful. 

8. After completing your dua, make salaam by saying,  

  هللاي  َوَرمحيَةُ  َعَلييُكمي  اَلس اَلمُ 
while turning your head to the right side, and then again 
while turning your head to the left side.363  

9. Do not lower or jerk your head while making salaam.  

10. Turn your face on both sides to the extent that the person 
behind will be able to see your cheek.364 

11. After the salaam, recite تَـغيف ُر هللا   thrice.365 اَ سي

 
  ظلمت   إين   صاليت قال قل اللهم  يف   به  أدعو  دعاء   وسلم علمين   عليه   هللا  صلى  هللا  لرسول  قال   عنه أنه  هللا   رضي  الصديق  بكر  أيب   عن  362

 ( 834الرحيم )صحيح البخاري، الرقم:  الغفور أنت إنك عندك وارمحين من  مغفرة يل أنت فاغفر إال الذنوب يغفر كثيا وال  ظلما نفسي
ويبتدئ ابلسالم مستقبل القبلة مث يلتفت حبيث   ... أما أكمل السالم فأن يقول السالم عليكم ورمحة هللا ويسن تسليمه اثنية على املشهور  363

 ( 1/373)روضة الطالبني  ينقضي السالم مع متام االلتفات
 ( 1/373)روضة الطالبني  الصحيح وقيل خداه  ويلتفت حت يرى من كل جانب خده الواحد على 364
 (109 )املنهاج القومي صـ ويندب الذكر والدعاء املأثوران عقب الصالة من ذلك أستغفر هللا ثالاث365
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12. Engage in dua as this is a time for the acceptance of duas.See 365  

13. Recite Tasbeeh Faatimi after every salaah.See 365 Tasbeeh 
Faatimi is for one to recite 33 times Subhaanallah, 33 times 
Alhamdulillah, 33 times Allahu Akbar, and complete the 
hundred by reciting:  

َدهُ  هللاُ  إال   هَ إ ل   اَل  دُ  َوَلهُ  اليُمليكُ  َلهُ   َلهُ  َشر ييكَ  اَل   َوحي َمي ء   ُكل     َعل ى َوُهوَ  احلي  َقد يير  َشيي
There is no deity besides Allah  alone, who has no partner. 
To Him belongs the kingdom (of the entire universe), and only for 

Him belongs all praise and He alone has complete power over 
everything. 

   
 

 
)و( يسن )الذكر( والدعاء )بعدها( أي الصالة ثبت ذلك يف الصحيحني أبنواع من األذكار واألدعية فمن ذلك حديث ثوابن قال كان رسول  

ذا اجلالل واإلكرامهللا تباركت ي  السالم  السالم ومنك  أنت  اللهم  ثالاث وقال  استغفر هللا  انصرف من صالته  إذا  قيل     صلى هللا عليه وسلم 
وثالثني وكرب من سبح هللا دبر كل صالة ثالاث وثالثني ومحد هللا ثالاث    ...  ومنها   لألوزاعي وهو أحد رواته كيف االستغفار قال يقول أستغفر هللا

كانت مثل  هللا ثالاث وثالثني مث قال متام املائة ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطايه وإن  
 ( 427-1/426)مغين احملتاج  زبد البحر
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a       ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر  يْ ـَخ ب َكَحب يْ  َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ  َرب ِّ َيا     b 

 

 

WOMEN’S SALAAH 
Every aspect of the religion of Islam relating to women revolves 
around modesty and shame. It is in this regard that Islam 
commands women to remain within the confines of their homes, 
being totally concealed from the gazes of strange men, and not to 
leave their homes without a valid Shar’ee need.  

The manner in which a woman is commanded to perform her 
salaah — commencing from her attire for salaah to her postures 
during salaah — all clearly point towards the aspect of 
concealment.  

Hence, let alone the various other ibaadaat of Deen, the salaah of 
a woman alone illustrates the great degree of modesty and 
shame a woman is required to display. Hence, she is commanded 
to adopt the very same degree of modesty and shame which she 
displays in her salaah in other departments of her Deeni and 
worldly life. 
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Concealment 

It is an undisputed fact that the physical composition of women 
is different to that of men. Shari’ah has taken this into 
consideration and thus ordained distinct rulings for men and 
women in many important aspects of Deen.  

The underlying factor in the distinct rulings for women is that 
they have been commanded to do everything in a manner that is 
more concealing for them. This difference has also been 
considered in the various postures of salaah. A woman is 
commanded to carry out her postures in a way that is least 
revealing and most concealing.  

Imaam Baihaqi  has mentioned: 

  مأمورة  أهنا وهو السرت إىل راجع الصالة  أحكام  من   الرجل فيه  املرأة يفارق ما ومجاع 
 ( 3196 الرقم:  ،لبيهقي ل  الكربى السنن)  هلا أسرت  كان   ما  بكل

All the various aspects in a woman’s salaah that differ from a man’s 
salaah (i.e. the manner of fulfilling the various postures of salaah) are all 
based on satr (concealment). A female is commanded to carry out every 

posture of her salaah in a manner that conceals her body shape and 
limbs the most. 

Sayyiduna Abdullah bin Umar  says that during the era of 
Sayyiduna Rasulullah , when performing salaah, the 
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women were instructed to draw their limbs together as close as 
possible.366 

 
  

 
 أن  أمرن  مث  يرتبعن  كن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عهد  على  يصلني  النساء  كن  كيف  سئل  أنه  عنهما  هللا  رضي  عمر  ابن  عن  انفع  عن  366

 ( 73مسند اإلمام األعظم للحصكفي على ترتيب السندي صـ )حيتفزن 
  كن   قال)  وسلم  عليه  هللا  صلى  زمانه  يف  أي(  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عهد  على  يصلني  النساء  كن  كيف  سئل  أنه  عمر  ابن  عن  انفع  عن)

)شرح مسند  جلوسهن    يف  يتوركن  أبن   أعضاءهن  يضممن  أي  والزاء  والفاء  املهملة  ابحلاء(  حيتفزن  أن  أمرن  مث)  قعودهن  حال  يف  أي(  يرتبعن
 ( 191اإلمام أيب حنيفة للقاري صـ 

 ( 3/27صححه العالمة ظفر أمحد العثماين يف إعالء السنن ) 
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The Four Mazhabs 

From the era of Sayyiduna Rasulullah , the Sahaabah 
, the Taabi’een  and the centuries that followed, 
women were commanded to perform salaah in a manner that 
varied from the salaah of men in certain aspects. The four 
mazhabs (viz. Hanafi, Maaliki, Shaafi’ee and Hambali mazhab) are 
all unanimous upon the fact that the salaah of women differs 
from the salaah of men in certain aspects.367  

 
  

 
وجيايف بطنه عن فخذيه كذا يف اهلداية واملرأة ال جتايف يف ركوعها وسجودها وتقعد على رجليها ويف السجدة تفرتش بطنها   املذهب احلنفي: 367

 (1/75على فخذيها كذا يف اخلالصة )الفتاوى اهلندية 
 ( 1/249املرأة يندب كوهنا منضمة يف ركوعها وسجودها )حاشية الدسوقي  املذهب املالكي:

وال فرق بني الرجال والنساء يف عمل الصالة إال أن املرأة يستحب هلا أن تضم بعضها إىل بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها    املذهب الشافعي:
فض  يف السجود كأسرت ما يكون وأحب ذلك هلا يف الركوع ويف مجيع الصالة وأن تكثف جلباهبا وجتافيه راكعة وساجدة لئال تصفها ثياهبا وأن خت

 (3/346يف صالهتا صفقت )اجملموع شرح املهذب  صوهتا وان انهبا شئ
 ( 1/339جتمع نفسها يف الركوع والسجود وسائر صالهتا )املغين البن قدامة  املذهب احلنبلي:
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The Desire of Sayyiduna Rasulullah 

 regarding Women 

Performing Salaah in the Confines of 

their Homes 

While it was the burning desire of Sayyiduna Rasulullah 
 that the men of his Ummah perform their salaah with 
jamaat in the musjid, it was his heart’s desire that the women of 
his Ummah perform their salaah within the confines of their 
homes.  

Sayyiduna Rasulullah  encouraged women to perform 
their salaah within their homes and remain concealed from the 
eyes of men, to such an extent that he said, “The salaah of a 
woman in her bedroom is more rewarding than her salaah in the 
enclosed courtyard of her house, and her salaah in the innermost 
portion of the bedroom (a small room within the bedroom) is 
more rewarding than her salaah in her bedroom.”368  

Once, Sayyidatuna Ummu Humaid , the wife of Sayyiduna 
Abu Humaid As-Saa’idi , came to Sayyiduna Rasulullah 
 and said, “O Rasulullah , I long to perform 
salaah behind you.” Sayyiduna Rasulullah  replied, “I 

 
  يف   صالهتا  من أفضل خمدعها يف  وصالهتا  حجرهتا يف  صالهتا من  أفضل بيتها يف املرأة  صالة  قال وسلم عليه هللا  صلى  النيب عن هللا عبد عن 368
 ( 570)سنن أيب داود، الرقم:   بيتها
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am aware that you long and desire to perform salaah behind me. 
However, your salaah in your bedroom is more rewarding than 
your salaah in any other part of your home. The salaah in any 
other part of your home is more rewarding than the salaah in 
your enclosed courtyard. The salaah in your enclosed courtyard 
is more rewarding than the salaah in the musjid of your locality. 
The salaah in the musjid of your locality is more rewarding than 
your salaah in my Musjid (Musjid Nabawi).” Sayyidatuna Ummu 
Humaid  (in compliance and obedience with the mubaarak 
desire of Sayyiduna Rasulullah ,) instructed that a 
small place be reserved for her salaah in the innermost portion 
of her bedroom, and she would devotedly perform all her salaah 
at that place until the end of her life.369  

 
  

 
  إين  هللا  رسول  ي  فقالت  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  جاءت  أهنا  الساعدي  محيد  أيب  امرأة  محيد  أم عمته  عن  األنصاري  سويد  بن  هللا  عبد  عن  369

  من  خي  حجرتك   يف   وصالتك   حجرتك  يف   صالتك   من   خي  بيتك  يف   وصالتك   معي   الصالة  حتبني  أنك   علمت  قد  قال   معك   الصالة  أحب
  فأمرت   قال   مسجدي  يف  صالتك   من   خي  قومك   مسجد   يف  وصالتك  قومك  مسجد   يف  صالتك  من  خي  دارك  يف   وصالتك   دارك  يف   صالتك

 ( 2217)صحيح ابن حبان، الرقم:  وعال جل  هللا لقيت حت فيه تصلي وكانت وأظلمه بيتها  من شيء أقصى يف مسجد  هلا فبين
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Statement of Imaam Shaafi’ee  

Imaam Shaafi’ee  has written in Ikhtilaaful Hadith: 

We do not know of any of the respected wives of Sayyiduna 
Rasulullah  leaving their homes to attend the Jumuah 
Salaah or any other salaah in the musjid, even though the 
respected wives of Sayyiduna Rasulullah , on account of 
their special position and relationship with Sayyiduna Rasulullah 
, would have been more rightful and worthy than any 
woman to fulfil the faraaidh in the musjid, yet they did not do this. 

There were many women who were close to Sayyiduna 
Rasulullah , from the women of his household, his 
respected wives, his daughters, his slave women and the slave 
women that belonged to his household, yet I do not have 
knowledge of even a single woman from them who left the home 
to attend the Jumuah Salaah behind Sayyiduna Rasulullah 
, despite Jumuah Salaah being compulsory on the men 
to a greater degree than all the other salaah. Similarly, we do not 
have knowledge of any of them leaving the home to attend the 
congregational salaah, neither during the night nor during the 
day, nor did they even go to the musjid in Qubaa, although 
Sayyiduna Rasulullah  would go to Qubaa, sometimes 
riding his conveyance and sometimes on foot, nor did they go to 
any of the other masaajid. I have no doubt that on account of 
their special relationship with Sayyiduna Rasulullah , 
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they were eager to acquire virtue and reward and they knew the 
avenues of earning reward better than other women, yet they 
did not go to the musjid for salaah. 

I do not have knowledge of any of our pious predecessors 
instructing any one of their womenfolk to attend the Jumuah 
Salaah nor the congregational salaah, neither during the night 
nor during the day. If they knew that there was any virtue in the 
women leaving their homes and attending the congregational 
salaah, they would have definitely instructed them and 
permitted them to do so. Rather, it is related that Sayyiduna 
Rasulullah  said, “The salaah of a woman in her 
bedroom is better than her salaah in the communal room of her 
home, and her salaah in the communal room of her home is 
better than her salaah in the musjid.”370  

 
 

 
  هللا   رسول  من   مبكاهنن   وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا   رسول   وأزواج  مسجد   يف   مجاعة  وال  مجعة  إىل  خرجت  امرأة  املؤمنني  أمهات  من   نعلم  ومل  370
 وخدمه   ومولياته  وأزواجه  وبناته  بيته  أهل  من  نساء  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مع  كان  وقد...    الفرائض  أبداء  أوىل  وسلم  عليه  هللا  صلى
  إىل  وال غيها الصلوات يف اجلماعة  وجوب  من  أبكثر الرجال على  واجبة واجلمعة مجعة شهود إىل خرجت امرأة منهن  علمت فما بيته أهل وخدم
  أهنن   أشك  وما  املساجد  من   غيه  إىل  وال  وماشيا  راكبا  أيتيه  وسلم  عليه  هللا  صلى   النيب  كان  فقد  قباء  مسجد  إىل  وال   هنار  أو   ليل  يف  غيها  مجاعة

  من   أحدا   أمر  املسلمني  سلف   من   أحدا   علمت  وما...    غيهن   من  أعلم  وبه  أحرص  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول   من   مبكاهنن   اخلي  على  كن
 هللا   صلى  النيب  عن  أعلم  وهللا  روي  قد   بل  إليه  هلن  وأذنوا  به  أمروهن  فضل  ذلك  يف  هلن  كان  ولو  هنار  وال  ليل  من  مجاعة  وال  مجعة  إبتيان  نسائه
)اختالف    املساجد  أو  املسجد  يف  صالهتا  من  خي  حجرهتا  يف  وصالهتا  حجرهتا   يف  صالهتا  من  خي  بيتها  يف  املرأة  صالة  قال  أنه  وسلم  عليه

 ( 626-625احلديث صـ 
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Before Salaah 

1. Particular care should be taken to dress appropriately 
for salaah. A woman should wear such clothing that will 
conceal her entire body and hair.  It is disrespectful for her to 
wear tight-fitting clothing that reveals the shape of her body 
or to wear such thin, flimsy clothing through which the 
actual limbs can be seen. If the clothing is such that the limbs 
are visible through the clothing, the salaah will be invalid.371 

2. Severe warnings have been sounded in the Hadith for those 
women who do not dress appropriately. Though the warning 
is general and does not specifically refer to dressing 
inappropriately during salaah, one would understand that 
when it is impermissible for a woman to dress in this manner 
out of salaah, then the impermissibility of her wearing such 
clothing when standing before Allah  in salaah will be 
even greater. Apart from this, the Fuqahaa have written that 
the salaah of a woman who is not clad properly during salaah 
and whose body limbs are visible through her clothing will 
not be valid.372  

 
 (42 ـ عمدة السالك وعدة الناسك ص)ويندب المرأة مخار وقميص وملحفة غليظة وجتافيها  ... شرط الساتر أن مينع لون البشرة 371
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنفان من أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذانب البقر يضربون    رضي هللا عنه عن أيب هريرة  372

كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسية  هبا الناس ونساء كاسيات عاريت مميالت مائالت رؤوسهن  
 ( 2128 :رقمال ،مسلمصحيح  كذا وكذا )
 371انظر أيضا 
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3. Cover the entire body including the hair. Only the face  and 
palms may be exposed.   The feet should also be covered.373 

4. Prepare well in advance for salaah before the time of salaah 
enters.See 299  

5. Apart from the physical preparation (wudhu, etc.), you 
should also prepare yourself mentally that you are going to 
present yourself in the court of your Rabb.See 299  

6. Ensure that your body, clothes and the place on which the 
salaah is being performed are paak and clean.See 303  

 
 

  

 
 ( 1/109 شافعيمام الاألم لإل) الصالة كل بدهنا ما عدا كفها ووجهها على املرأة أن تغطي يف  373

إذا كانت حرة أن تسترت يف صالهتا حت ال يظهر منها شيء إال وجهها وكفاها فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصالة   على املرأة 
 ( 8/109خمتصر املزين )
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Qiyaam 

1. Face the qiblah.See 307 

2. Keep the feet together or as close as possible. Ensure that the 
feet face towards the qiblah.374  

3. Thereafter, make the intention of the salaah that you are 
performing and raise your hands until your thumbs are in 
line with the earlobes and the tips of your fingers are in line 
with the upper portion of your ears.375  

4. When raising the hands to the ears, ensure that the palms are 
facing the qiblah and the fingers are slightly apart from each 
other.See 312 

5. Commence the takbeer with raising your hands and end the 
takbeer with folding the hands.See 311  

6. At the time of reciting the takbeeratul ihram (takbeer-e-
tahreemah), ensure that your gaze is towards the place of 
sajdah and your head is slightly lowered. See 313 

 
 ( 3/166)اجملموع شرح املهذب  ويستحب أن يوجه أصابعهما إىل القبلة 374

 367انظر أيضا 
 ( 3/186)اجملموع شرح املهذب  واملرأة كالرجل يف كل هذا  375

(  منكبيه) الذال إبعجام ( حذو) ذلك بوجوب وغيه خزمية  ابن قال بل إمجاعا للتحرم الذي تكبيه  يف كفيه  أي( يديه وضع) مطلقا وللمصلي
 متعددة صحيحة طرق من الوارد لالتباع منكبيه وراحتاه أذنيه شحميت وإهباماه أذنيه أعلى أصابعه أطراف حتاذي حبيث

 ( 2/18)حاشية الشرواين على حتفة احملتاج  املنت قول اهـ ومضطجعا امرأة ولو  النهاية ويف غيه أو  إماما أي( مطلقا قوله)
 367،  309انظر أيضا 
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7. Fold the the hands below the chest and above the navel.See 314 

8. Grasp the wrist of the left hand with the right hand and place 
the fingers of the right hand on the forearm of the left 
hand.See 315 

9. Fix the gaze on the place of sajdah during the standing 
posture.See 313 

10. Once you have commenced your salaah, recite Dua-ul Istiftaah 
silently:See 316 

َ ك  ر  شي مُ الي  نَ م   انَ أَ  ا مَ وَ  ام  ل  سي مُ   اف  يـي ن  حَ  ضَ ري األيَ وَ  ات  اوَ مَ الس   رَ طَ فَ  يي ذ  ل  ل   يَ ه  جي وَ  تُ هي ج  وَ    ن  إ    نيي
ي اَل صَ  ي ممََ وَ   ايَ يَ حَمي وَ   يي ك  سُ نُ وَ  يت  َ م  ال  عَ الي  ب   رَ    هلل  ايت    نَ م   انَ أَ وَ   تُ ري م  أُ   كَ ذل  ب  وَ  هُ لَ  كَ يي ر  شَ  اَل  نيي

َ م  ل  سي مُ الي   نيي
I turn my face towards the One who created the heavens and the 

earth, while remaining on the right path without any deviation, in 
complete submission, and I am not of those who ascribe partners 
with Allah . Indeed, my salaah, my rituals, my living and 
my dying are for Allah , the Rabb of the worlds. He has no 
partner, and this is what I have been commanded with, and I am 

from those who submit (to Allah ). 

11. Recite Ta’awwudh. Ta’awwudh is to recite:  

Ta’awwudh is to recite: 

هلل   ُعويذُ أَ  ييم الش ييطَان   م نَ  اب    الر ج 
I seek protection in Allah  from the accursed Shaitaan. See 317 
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12. Thereafter commence the qiraat of Surah Faatihah followed 
by a surah or any portion of the Quraan Majeed. Before 
commencing the recitation of surah faathihah, recite the 
tasmiyah as it is part of surah faatihah. See 319 

Tasmiyah is to recite: 

م   ييم  الر محي ن   هللا   ب سي  الر ح 

In the name of Allah , the most kind, the most merciful. 

Note: Women should not perform their salaah aloud. They 
should perform every salaah silently.376   

13. Recite “aameen” after Surah Faatihah.See 320 

14. Recite tasmiyah before the surah.See 321 

Note: The tasmiyah will only be recited (after Surah Faatihah) if 
one is going to recite a surah. If one is not going to commence 
any surah then tasmiyah should not be recited.See 319 and 321 

15. If you are performing a three or four rakaat fardh salaah, 
then in the third and fourth rakaat you will only recite Surah 
Faatihah. You should not recite any surah after reciting 
Surah Faatihah. 

 
 ( 3/346)اجملموع شرح املهذب  أن ختفض صوهتا... وال فرق بني الرجال والنساء يف عمل الصالة إال أن املرأة يستحب هلا   376
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Note: In the third and fourth rakaat of a fardh salaah, Surah 
Faatihah will be recited by the imaam, muqtadi and munfarid 
(the one performing salaah alone). 

In all rakaats of sunnah and nafl salaahs, surah faatihah and a 
surah will be recited. See 323 
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Ruku and I’tidaal 

1. When you have completed the recitation of Surah Faatihah 
and the qiraat, pause for a moment and thereafter raise the 
hands (as explained in takbeeratul ihraam) while saying 
takbeer and proceed into ruku.See 324  

Note: The takbeeraat intiqaaliyyah (takbeer which is recited 
when moving from one posture to another) should be 
commenced as soon as one begins moving to the next 
posture and should only be completed when one reaches that 
posture.See 325  

2. Bend slightly to the extent that the fingers are able to touch 
the knees.See 367  

3. Keep the fingers together.See 367 

Note: One will not grasp the knees fully nor spread out the 
fingers. Similarly, the head and back will not be kept in a 
straight line (as done by men when making ruku). 

4. Keep the arms close to the sides.377 

5. The ankles of both the feet should be kept together. If this is 
difficult, then they should be kept as close as possible.See 377  

 
 ( 2/76)حتفة احملتاج  هلا أسرت ألنه الصالة مجيع يف  بفخذيها بطنها  وتلصق  بعض إىل بعضها نداب( املرأة وتضم) 377

على حتفة   الشرواين  حاشية)  األخرى  إىل  القدمني  وإحدى  األخرى  إىل  الركبتني  إحدى  ضم  أيضا  يشمل  قد  هذا(  إخل  بعض  إىل  بعضها  قوله)
 ( 2/86احملتاج 

  367انظر أيضا 
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6. Fix the gaze on the place of sajdah in the posture of ruku.See 313 

7. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of 
times:See 328  

َ  ُسبيَحانَ    اليَعظ ييم َريب  
Glorified is my Rabb, the most great.   

8. Stand up from ruku while saying the tasmee’:See 329  

َدهي   ل َمني   هللاُ  مسَ عَ    محَ 
Allah  hears the one who praises Him.  

9. Raise the hands (as explained in takbeeratul ihraam) and 
place them on the sides.See 330 

10. Recite the tahmeed:See 331 

د َلكَ   َربـ َنا َمي  احلي
O our Rabb, for You alone is all praise.  

11. Stand up erect with tumaaninah (the body should be 
completely at ease) before going into sajdah.See 333 
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Sajdah 

1. Say the takbeer and proceed into sajdah.See 334 

2. Keep the hands on the  knees while proceeding into sajdah.See 335 

3. First place the knees on the ground, then the palms, and 
lastly the forehead and the nose together.See 336  

4. Keep the fingers closed, facing towards the qiblah.See 338  

5. Place the palms on the ground in such a way that the fingers 
are parallel to the ears and the bottom portions of the palms 
(the wrists) are in line with the shoulders.See 337 

6. Draw the limbs of the body close together and press them 
firmly without allowing any gap in between.378  

7. Keep the stomach joined to both the thighs and the arms to 
the sides.See 367  

8. Keep both the feet on the ground with the toes facing the 
qiblah. Keep a gap of one hand span between your feet in 
sajdah.See 342 

9. Fix the gaze on the place of sajdah.See 313  

 
فإن    يزيد بن أيب حبيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على امرأتني تصليان فقال إذا سجدمتا فضما بعض اللحم إىل األرضعن    378

 ( 3201الرقم:  ي،بيهقالسنن الكربى لل) املرأة ليست يف ذلك كالرجل
 377انظر أيضا 
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10. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of 
times:See 343  

َ رَ  ُسبيَحانَ    عيل ىاأليَ  يب  
Glorified is my Rabb, the most high. 
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Jalsah  

1. Say the takbeer and sit up in the position of jalsah.See 344 

2. Keep the right foot erect with its toes pressing against the 
ground and facing towards the qiblah. Place the left foot flat 
whilst sitting on it.379 

3. Sit in such a manner that both your thighs are joined 
together.See 367 

4. Place the hands on the thighs with the fingers together and 
the fingertips at the edge of the knees.See 345 and 346 

5. Fix the gaze on the place of sajdah whilst in jalsah.See 313 

6. Remain in the position of jalsah with the body being 
completely at ease and calm before proceeding for the 
second sajdah.See 348   

7. Recite the following dua in  jalsah:See 349  

ي  اغيف ري  لل ُهم  اَ  ي  ، يل  ي   ،َواريمَحيين  ي   ،َوَعاف ين  رُبيين  ي،   ،َواجي ي  واريفـَعيين  ي   ،َواهيد ين   َواريزُقيين 
O Allah , forgive me, show mercy to me,  keep me in ease, 

remove my weakness, raise me in rank, guide me and bless me with 
sustenance. 

 

 
 ( 3/343)اجملموع شرح املهذب  وأما صفة قعودها يف صالهتا فكصفة قعود الرجل يف مجيع أحواهلا  379

 354  ، 347  انظر أيضا
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8. Say the takbeer and proceed into the second sajdah as 
normal.See 350 

9. Rise up from the second sajdah into the sitting position for a 
few moments. This posture is called jalsatul istiraahah. It is 
sunnah to begin the takbeer when getting up from the sajdah 
and terminate it upon reaching the position of qiyaam.See 351 
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Second Rakaat 

1. When rising from sajdah, first raise the forehead and nose, 
then the palms and lastly the knees. 

2. While standing up for the second rakaat, take support from 
the ground by placing both your hands on it.See 352 

3. Perform the second rakaat as normal (with the exception of 
Dua-ul Istiftaah).See 318 and 353 
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Qa’dah and Salaam 

1. After the second sajdah of the second rakaat, sit in the 
position of tawarruk i.e. sit on the left buttock and bring the 
left foot out from beneath the shin of the right leg. Keep the 
right foot erect with the toes facing the qiblah.See 354 and 379 

Note: Sitting in the position of tawarruk applies to a salaah 
that has one qa’dah i.e. a two rakaat salaah and the last 
qa’dah of a four rakaat salaah. As for the first qa’dah of a 
three or four rakaat salaah, one will sit in the position of 
iftiraash i.e one will keep the right foot erect with the toes 
facing the qiblah and one will sit on the left foot keeping it 
flat on the ground.See 354 

2. When sitting for tashahhud, close the three fingers of the 
right hand i.e the middle finger and the two fingers besides 
it. The shahaadah finger (index finger) and the thumb will be 
left open but the thumb will be joined to the side of the 
shahaadah finger. As for the left hand, leave the fingers 
spread out on the edge of the thigh. The fingers will be left in 
the natural position and will not be joined together.See 355 

3. Recite the tashahhud:See 356  

ي اتُ اَ    اِل     َوَرمحيَةُ  الن يب    أَيـ َها َعَلييكَ  اَلمُ س  ال ِل      الط ي  َباتُ  الص َلَواتُ  اليُمَبارََكاتُ  لت ح 
َنا  َساَلمر  َوبـَرََكاتُهُ  َ   اِل     ع َباد   ى َوَعل   َعَليـي َهدُ   الص احل  نيي َهدُ  هللاُ  إ ال    هَ إ ل    اَل  َأني   َأشي   َأن   َوَأشي

ا  اِل     ُسولُ ر   حُمَم د 



WOMEN’S SALAAH 

227 

May all blessed verbal ibaadaat, physical ibaadaat and monetary 
ibaadaat be only for Allah . May the special peace of Allah 
 descend upon you, O Nabi , and (may) Allah’s 
 choicest mercies and blessings (descend upon you). May 
peace descend upon us and upon all the pious servants of Allah 
. I bear witness that there is no deity except Allah  
and I bear witness that Sayyiduna Muhammad  is the 

messenger of Allah . 

4. When saying   هللاإ ال  , raise the index finger towards the qiblah 
and keep it raised till the end of the qa’dah. At the time of 
raising the index finger, keep your gaze on the index finger 
till the end of the Salaah. See 357 

5. If you are performing a three or four rakaat salaah then after 
reciting the tashahhud in the first qa’dah, also recite salaat 
alan Nabi (durood). Thereafter stand up for the third rakaat. 
Do not make dua after reciting salaat alan Nabi (durood).See 358 

6. While standing up for the third rakaat, take support from the 
ground by placing both your hands on it. Similarly, you will 
take support when standing up for the fourth rakaat.See 359 

7. If it is the last qa’dah, then recite the tashahhud, Salawaat 
Ebrahimiyyah (Durood Ebrahim) and thereafter make dua.See 360  
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The Salawaat Ebrahimiyyah (Durood Ebrahim) is as follows: See 361 

ييمَ إ   َعل ى  َصل ييتَ  َكَما  حُمَم د   ا ل   و َعل ى  حُمَم د   َعل ى َصل     اَلل  ُهم   ييمَ إ   ا ل   َوَعل ى بـيرَاه     بـيرَاه 
ييمَ إ   َعل ى اَبرَكيتَ  َكَما  حُمَم د   ا ل   و َعل ى  حُمَم د   َعل ى اَبر كي وَ  ييمَ بـي إ   ا ل   َوَعل ى  بـيرَاه  ي  رَاه  َ  يف    اليَعاَلم نيي

 جم  ييدر  محَ ييدر  ن كَ إ  
O Allah ! Shower Your special mercy on Sayyiduna 

Muhammad  and on the family of Sayyiduna 
Muhammad  as You have showered Your special mercy 

on Sayyiduna Ebrahim  and on the family of Sayyiduna 
Ebrahim and shower your special blessing on Sayyiduna 

Muhammad  and on the family of Sayyiduna 
Muhammad  as You have showered your special blessing 

on Sayyiduna Ebrahim  and on the family of Sayyiduna 
Ebrahim  in all the worlds (i.e. among the people of all 

times). Surely You are praiseworthy and most high. 

One may recite the following dua which is reported in the 
Hadith:See 362 

يي  ظََلميتُ   إ ين  ي  اَلل  ُهم   نـُويبَ  يـَغيف رُ   َواَل  َكث ي ا   ظُليم ا  نـَفيس  ي   فَاغيف ري  أَنيتَ  إ ال   الذ    م  ني  َمغيف َرة   يل 
ي  ع نيد كَ  ييم اليَغُفويرُ  أَنيتَ   إ ن كَ  َواريمَحيين   الر ح 

O Allah ! I have oppressed myself excessively (through 
committing sins), and no one can forgive sins besides You, so 

forgive me with special forgiveness from Your side and show mercy 
upon me, for indeed You alone are all forgiving and all merciful. 
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8. After completing your dua, make salaam by saying,  

  هللاي  َوَرمحيَةُ  َعَلييُكمي  اَلس اَلمُ 
while turning your head to the right side, and then again 
while turning your head to the left side.See 363  

9. Do not lower or jerk your head while making salaam.  

10. Turn your face on both sides to the extent that the cheek can 
be seen from behind.See 364 

11. After the salaam, recite تَـغيف ُر هللا   thrice.See 365 أَ سي

12. Engage in dua (as this is a time for the acceptance of duas).See 365  

13. Recite Tasbeeh Faatimi after every salaah.See 365 Tasbeeh 
Faatimi is for one to recite 33 times Subhaanallah, 33 times 
Alhamdulillah, 33 times Allahu Akbar, and complete the 
hundred by reciting:  

َدهُ  هللاُ  إال   هَ إ ل   اَل  دُ  َوَلهُ  اليُمليكُ  َلهُ  لَهُ  َشر ييكَ  اَل   َوحي َمي ء   ُكل     َعل ى َوُهوَ  احلي  َقد يير  َشيي
There is no deity besides Allah  alone, who has no partner. 
To Him belongs the kingdom (of the entire universe), and only for 

Him belongs all praise and He alone has complete power over 
everything . 

 
 

 


