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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َ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 durood 
(salutations) and salaam (peace) descend upon the noblest of 
Ambiyaa and Rasuls, our master and leader, Hazrat 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 Hazrat Rasulullah . Hence, not only is Hazrat 
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 Hazrat Rasulullah  enjoys 
in the sight of Allah  can be gauged from the fact that 
Allah  has declared in the Quraan Majeed that the only 
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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 Hazrat Rasulullah  and make 
him the deciding factor in all aspects of life.  

When Hazrat Rasulullah  is the greatest of Allah’s 
 creation, it is undoubtedly the greatest honour for every 
ummati of Hazrat Rasulullah  to be linked to him.  
Furthermore, Allah  has made Hazrat Rasulullah 
 the source of hidaayat (guidance) for humanity at 
large, for it was none other than Hazrat 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.  

 
 31سورة آل عمران:  1
 65سورة النساء:  2
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When one studies the mubaarak life of Hazrat Rasulullah 
, he will realize the deep and intense love which Hazrat 
Rasulullah  had for not only his family and the 
Sahaabah , but for each and every ummati. The perpetual 
concern and overwhelming anxiety that Hazrat 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 
Hazrat Rasulullah  that we have gained this bounty. 
Therefore, when Hazrat 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 Hazrat 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. 

Through his mubaarak sunnah, Hazrat Rasulullah  
taught us how to transform our worldly affairs and activities into 
acts of ibaadah which will be a means of pleasing Allah  
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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. 
Hazrat 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 Hazrat 
Rasulullah . The first volume of this kitaab is complete 
and deals with the chapters of relieving oneself and istinjaa, 
wudhu, miswaak, ghusl, azaan, iqaamah, the musjid, and males’ 
and females’ salaah.  

Many of the sunnats and aadaab (etiquettes) mentioned in this 
kitaab have been acquired from my beloved and respected 
Shaikh, Hazrat Mufti Ebrahim Salejee (daamat barakaatuhu) who 
dictated them to Moulana Yusuf Mulla to teach the students of 
the Madrasah (Ta’leemuddeen). These sunnats were thereafter 

 
 65الرتغيب والرتهيب، الرقم:  3
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periodically posted onto the Ihyaauddeen website during the last 
eight years. 

An effort was also undertaken to gather the relevant Ahaadith 
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 Hanafi 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 



6 

each point. The reason is that including all these Ahaadith would 
have resulted in this kitaab becoming too lengthy. Apart from 
this, a separate women’s salaah kitaab has already been 
prepared, and a men’s salaah kitaab is under preparation, and 
these two kitaabs contain all the relevant Ahaadith for the men’s 
and women’s salaah.  

During the eight years in which this effort was undertaken, I was 
assisted by my close friend, Moulana Irfaan Joosab. I was also 
assisted in the completion of this kitaab by Moulana Yusuf Mitha, 
Moulana Abdul Hamid Nana, Moulana Hasan Salejee, Moulana 
Ebrahim Karodia, Moulana Ebrahim Makada and Moulana Hamza 
Hassim. May Allah  reward all these Ulama abundantly in 
this world and the next for their valuable contribution and effort. 

May Allah  bless our Hazrat Mufti Saheb, who was the actual 
means of passing on the knowledge of the sunnah to us, with the 
best of rewards, and may Allah  bless him with long life and 
make him the means of the mubaarak sunnah of Hazrat Rasulullah 
 reaching the four corners of the globe. 

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

(Mufti) Zakariyya Makada 
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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. Hazrat 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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َح  َمۡن  ت
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َ
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َ
 ق

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.  

Hazrat 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 عن أيب أيوب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربع من سنن املرسلني احلياء والتعطر والسواك والنكاح ) 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    رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال  قال عن أيب هريرة رضي هللا عنه
 7( 653)املستدرك على الصحيحني للحاكم، الرقم:   البول 

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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: 

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

Hazrat Anas  reports that Hazrat 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).” 

  
 

 وله شاهد من حديث أيب حيىي القتات خني وال أعرف له علة ومل خيرجاههذا حديث صحيح على شرط الشي 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: 

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

Hazrat Abu Umaamah  reports that Hazrat 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: 

  إهنما ليعذابن   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: 
Hazrat Ibnu Abbaas  reports that Hazrat 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

Hazrat 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
)صحيح مسلم ، الرقم:  خنل حائط يعين حديثه يف أمساء ابن قال خنل حائش أو هدف حلاجته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به استرت ما

342 ) 
)حاشية الطحطاوي  فاسق احلرام ومرتكب حرام العورة كشف  ألن فاسقا صار كشفها  فإن لإلستنجاء أحد عند عورته يكشف ال املستنجي

  (49 ـعلى مراقي الفالح ص
 ( 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   قالرضي 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 )
ويكره البول والغائط يف املاء جاراي كان أو راكدا ويكره على طرف هنر أو بئر أو حوض أو عني أو حتت شجرة مثمرة أو يف زرع أو يف ظل  12

 ( 1/50ينتفع ابجللوس فيه ويكره جبنب املساجد ومصلى العيد ويف املقابر وبني الدواب ويف طرق املسلمني )الفتاوى اهلندية 
 ( 26)سنن أيب داود، الرقم:  والظل الطريق وقارعة املوارد يف الرباز الثالثة املالعن اتقوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جبل بن معاذ عن
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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  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول اي  اللعاانن  وما

 ( 269 الرقم: ، مسلم  صحيح)  همظل
Hazrat Abu Hurairah  mentions that Hazrat 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 ?” Hazrat 
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

Hazrat 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 

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 

 
 ( 1/50)الفتاوى اهلندية  البول عليه يرتشرش ال حت حفية حفر أو حبجر دقها صلبة األرض وكانت يبول أن أراد فإذا 13
 ف التلخيص قره الذهيبأو  هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقال (3/528) ف املستدركوقد روى احلاكم مثل هذا  14
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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

Hazrat Habeeb bin Saalih  reports that Hazrat Rasulullah 
 would wear his shoes and cover his mubaarak head 

when entering the toilet. 

 
 (51 ـ)برجله اليسرى( ابتداء مستور الرأس استحبااب تكرمة لليمىن ألنه مستقذر حيضره الشيطان )مراقي الفالح ص ... )ويدخل اخلالء( 15
صوان للرجل عما عسى أن  أي اخلالء )عن حبيب بن صاحل اخل( قلت فيه داللة على ندب لبس احلذاء عند دخول املرفق ويف إعالء السنن 16

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

 ن أبيه أن أاب بكر الصديق قال وهو خيطب الناس اي معشر املسلمني استحيوا من هللاعن ابن املبارك عن يونس عن الزهري قال أخربين عروة ع
 ( 1133 :رقمال ،بن أيب شيبةبيده إين ألظل حني أذهب إىل اخلالء يف الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ريب )املصنف النفسي فوالذي 

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

 ( 188 ـاحلديث الشريف صوهذا يفيد أنه صنيع معلوم عندهم هو األصل يف هذه احلال )أثر 
 ( 745 :رقمال  ،مث خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة )مصنف عبد الرزاق 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 5/156وقال شارحه املناوي يف فيض القدير ) ابن سعد عن حبيب بن صاحل مرسال :اجلامع الصغيوقال السيوطي يف 

( قال الشيخ حديث حسن 3/134وقال العزيزي يف شرحه السراج املني ) علة له غي اإلرسال واألمر خبالفه فقد قال الذهيب أبو بكر ضعيف
 لغيه

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

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

 ء على أن احلديث املرسل والضعيف واملوقوف يتسامح به يف فضائل األعمال ويعمل مبقتضاهعنه وهو صحيح عنه: )قلت( وقد اتفق العلما
 (2/78)اجملموع شرح املهذب 
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5. Before entering the toilet, recite bismillah and the following 
dua:17 

 18َواخْلََباِئثْ  اخْلُُبثِ  ِمنَ  ِبكَ   ذُ ُعوْ أَ  ين ْ إِ  ُهم  اَلل    هللاِ  ِبْسمِ 
In the name of Allah . 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 يقول  ن أ  اخلالء حدهمأ دخل  ذا إ  آدم بين وعورات

606 )19 

 
فإذا وصل إىل الباب يبدأ ابلتسمية قبل الدعاء هو الصحيح فيقول بسم هللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث   قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا 17

 ( 1/345ار واخلبائث )رد احملت
 )و( هلذا )يستعيذ( أي يعتصم )ابهلل من الشيطان الرجيم قبل دخوله( وقبل كشف عورته ويقدم تسمية هللا تعاىل على االستعاذة لقوله عليه

تضرة فإذا الصالة والسالم سرت ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدكم اخلالء أن يقول بسم هللا ولقوله عليه السالم إن احلشوش حم
 (51ـ أيت فليقل أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث )مراقي الفالح ص

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 ) ا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخلوقال موسى عن محاد إذ شعبة وعن غندر عن شعبة إذا أتى اخلالء

 ( 142 :ي، الرقم بخار ال
)املصنف البن أيب شيبة،  واخلبائث اخلبث  من بك أعوذ إين اللهم هللا بسم قال الكنيف دخل  إذا كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن أنس عن

 ( 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  محيد قال فيه حيىي ليس به أبس كيسوبيان ذلك أن حممد بن  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
 ه قر ( وأ 4/125المه يف فيض القدير )ونقل املناوي ك انتهى وقد حدث عنه اإلمام أمحد وابن معني
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Hazrat Ali  reports that Hazrat 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: 

 20مالر ِجيْ  الش ْيطَانِ  اْلُمْخِبثِ  ثِ ِبيْ اخلَْ  الن ِجسِ  الر ِْجسِ  ِمنَ  كَ بِ  ذُ ُعوْ أَ   ِإين ْ  ُهم  اَلل   

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) يف عمدة القار  قال العيين
 سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم هللا يقال إسناده ليس ابلقو  :أبو عيسى

 إسناد صحيح :( 2/342)قال العزيزي يف السراج املني 
وأشدهم  وكذا احلكم الثاين مقال ويف كل من حممد بن محيد وشيخه وشيخ شيخه قلت رواته موثقون :(1/197وقال احلافظ يف نتائج األفكار )

يعرف إال  وقال ال فقد أخرجه البزار عن يوسف بن موسى عن عبد الرمحن بن احلكم بن بشي عن أبيه به مل ينفرد به لكنه ضعفا حممد بن محيد
 وقد جاء مثله عن أنس هبذا اإلسناد

 ( وقال606 :رقمال) يفرواه الرتمذ ي ما حديث علأ :( 30354 رقم: ال  15/351ىب شيبة )أبن قال الشيخ عوامة يف تعليقه على املصنف ال
وهو  ي( وشيخهما فيه حممد بن محيد الراز 297 : رقمال وابن ماجة )ي وإسناده ليس بذاك القو  ال من هذا الوجهإ حديث غريب ال نعرفه 

 مبجموع طرقه يقوى ن قال )الشيخ عوامة( نعمأإىل  ضعيف...
رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث   عن ابن عمر 20

 ( 25 :رقمال، )عمل اليوم والليلة البن السين  وأبقى يف قوته وأذهب عين أذاه هلل الذي أذاقين لذتهوإذا خرج قال احلمد  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 ن ابن دويد وهو رافع عن بن إمساعيل علي عن بن حبان قاال ثنا
 الرجيم  الشيطان املخبث اخلبيث النجس الرجس من بك أعوذ إين قال اللهم اخلالء

 شواهد للحديث لكن شيخه يف وكذا ضعف فيه املوحدة وتشديد املهملة بكسر وحبانغريب  حسن حديث هذا
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6. Before entering the toilet, remove any item upon which the 
name of Allah , Hazrat 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 )

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

7. Enter the toilet with your left foot.23 

 
 ( 1/05ويكره أن يدخل يف اخلالء ومعه خامت عليه اسم هللا تعاىل أو شيء من القرآن كذا يف السراج الوهاج )الفتاوى اهلندية  21

إذا أراد أن يدخل اخلالء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه اخلارج وال يصحبه شيء عليه اسم معظم )رد احملتار  قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا
1/345 ) 

ىل صحيح ابن حبان ومستدرك إ( عزاه 3/125( ويف العزيزي )1/72كذا يف النيل )  رواه األربعة وصححه الرتمذي :قال يف إعالء السنن 22
كما يف   حممد سطر ورسول سطر وهللا سطر سطرأويف رواية للبخاري كان نقش اخلامت ثالثة  ـمث قال قال الشيخ حديث صحيح اه احلاكم أيضا

 املشكوة
فإن   لكن قال املنذري الصواب عندي تصحيحه نس رضي هللا عنه قد تكلم فيهوحديث أ قال املؤلف داللة جمموع أحاديث الباب عليه ظاهرة

 (  1/303( )إعالء السنن 140 :رقمال،  1/108كما يف النيل )ومثله يف التلخيص احلبي   رواته ثقات أثبات
ومشاله ملا  وأخذه وعطائه وثيابه ووضوئه هوشرب 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  ( قلت وابن حبان واحلاكم أيضا154/ 3سوى ذلك أخرجه أمحد إبسناد صحيح )العزيزي 
اود والطرباين من حديث إبراهيم  رواه أمحد وأبو د 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)

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

وأما ما   من اخلالء واألكل والشرب واملصافحة واستالم احلجر األسود وغي ذلك مما هو يف معناه يستحب التيامن فيهأعضاء الطهارة واخلروج 
  ـ ووضع الثوب والسراويل واخلف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه اه كان بضده كدخول اخلالء واخلروج من املسجد واإلمتخاط واإلستنجاء

فما أخرجه البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت   والبداءة ابليمىن وقت اخلروج منها رى عند الدخول يف اخلالءفثبت استحباب البداءة ابليس
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
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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

Hazrat Abdullah bin Umar  reports that when Hazrat Nabi 
 intended to relieve himself, he would not raise his lower 

garment until he drew close to the ground. 

9. When relieving yourself, do not face towards the qiblah. 
Similarly, your back should not be towards the qiblah.26 

 
يب داود ملا فيه من التصريح أبنه أمنها حديث حفصة هذا وعائشة أيضا عند أمحد والطرباين و  خمصوص ابألدلة اخلارجية( عام 1/773للعيين )

 ( 1/323)إعالء السنن  وهللا أعلم صلى هللا عليه وسلم كان حيب التيامن يف أعمال والتياسر يف األخرى
 ( 1/345 رد احملتار) مث خيرج برجله اليمىن … مث يدخل ابليسرى

 ( 1/345وال يكشف قبل أن يدنو إىل القعود )رد احملتار  بدين رمحه هللاقال العالمة ابن عا 24
 (1/50وال يكشف عورته وهو قائم )الفتاوى اهلندية 

ورواية عبد السالم بن حرب عن األعمش عن أنس   رواية عن األعمش عن رجل عن ابن عمر  وحاصل ما قال أبو داود أن ههنا روايتني 25
بو داود رواية أنس بن مالك ألن هذه الرواية مرسلة فإن األعمش مل يلق أنس بن مالك وال أحدا من أصحاب رسول هلل صلى هللا عليه أفضعف 

فالظاهر أن الرجل  جل عن ابن عمربل يرويها عن ر  ومل حيكم بضعف رواية ابن عمر ألن األعمش ال يرويها عن ابن عمر بال واسطة وسلم
أما الرتمذي  ولو كان الرجل املبهم عنده جمهوال أو كان غياث بن إبراهيم أحد الكذابني حلكم بضعفه املبهم عنده ثقة فلهذا مل حيكم بضعفها

م تصح عنده الروايتان وهللا فل ثني مرسلبن عمر مرسلتني فلهذا قال يف آخره وكال احلديافإنه أخرج الروايتني كلتيهما عن أنس و  رمحه هللا تعاىل
 ( 1/10بذل اجملهود ) أعلم

مث قال السيوطي هو بسنن  جل املبهم( بعضهم القاسم بن حممدقال الضياء املقدسي قد مساه )الر  :عودقال السيوطي يف درجات مرقاة الص
 ـاه ماالقاسم بن حممد عن ابن عمر رضي هللا عنهكيع عن األعمش عن و عن  يالبيهقي كذلك بطريق أمحد بن حممد بن أىب رجاء املصيص

وكذلك قال احلافظ يف التقريب وهتذيب التهذيب يف ابب املبهمات: سليمان األعمش عن رجل عن ابن عمر يف قضاء احلاجة ال يرفع ثوبه 
 ـاه رض قيل هو قاسم بن حممدحت يدنو من األ

ن القاسم بن حممد شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا األعمش ع يرجاء املصيص ن أيبأمحد بن حممد ب (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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  تىأ  ذا إ سلمو  عليه  هللا صلى   هللا رسول   قال  قال  عنه  هللا ي رض  نصارياأل يوبأ  يبأ  عن
 ( 144 الرقم: ي، بخار ال صحيح)  ظهره  ايوهل وال القبلة  يستقبل فال  الغائط  حدكمأ

Hazrat Abu Ayyoob Ansaari  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “When any of you wishes to relieve himself, he 

should not do so while facing the qiblah nor should he turn his back 
towards the qiblah.” 

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

  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 
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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.”  

 
)ولو يف بنيان( إلطالق النهي )فإن جلس مستقبال  )كره( حترميا )استقبال قبلة واستدابرها ل( ألجل )بول أو غائط( فلو لالستنجاء مل يكره  26

له )إن هلا( غافال )مث ذكره احنرف( نداب حلديث الطربي من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فاحنرف عنها إجالال هلا مل يقم من جملسه حت يغفر 
 ( 1/341 أمكنه وإال فال( أبس )الدر املختار

 ( 370الرقم:  ،مسلمصحيح ) ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه رجال مرن أ ماهللا عنه يعن ابن عمر رض 27
 (52ـ )وال يتكلم إال لضرورة( ألنه ميقت به )مراقي الفالح ص

 ( 1021 :رقم ال ،)جممع الزوائد رواه الطرباين يف األوسط ورجاله موثقون 28
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11. While in the toilet, do not make any zikr 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 

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

13. Do not look at the sky, the private part or the stool and urine 
while relieving yourself.31 

14. 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 

15. 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) قاعدا  الإ  يبول  كان  ما صدقوه ت  فال قائما

 
وال يرد السالم وال جييب املؤذن فإن عطس حيمد هللا بقلبه وال حيرك لسانه )الفتاوى اهلندية  وال يتكلم وال يذكر هللا تعاىل وال يشمت عاطسا 29
1/50 ) 

 على 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
 (  352)سنن ابن ماجة، الرقم:  عليك أرد مل ذلك فعلت إن فإنك علي تسلم فال احلالة هذه مثل
 ( 6 :رقمال ،داود يبسنن أ) ن هذه احلشوش حمتضرةإ 30

 ( 1/50وال يطيل القعود على البول والغائط )الفتاوى اهلندية  
 ( 1/50)الفتاوى اهلندية  السماء إىل بصره يرفع وال...  منه خيرج ما إىل ينظر وال حلاجة إال لعورته ينظر وال 31
 ( 1/50ويكره أن يبول قائما أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه من غي عذر فإن كان بعذر فال أبس به )الفتاوى اهلندية  32
 صحأحسن شيئ ف هذا الباب و أحديث عائشة  :يقال الرتمذ 33
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Hazrat Aaishah  mentions, “Whoever informs you that 
Rasulullah  would relieve himself standing, then do not 

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

16. 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 

  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

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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).” 

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

 
 تثبت عن البول قائما أحاديث ال ييف النه يوهللا أعلم وقد رو سناده جيد إوآخرون و  يوالنسائ يرواه أمحد بن حنبل والرتمذ :يقال النوو 

 ( 1/133على الصحيح ملسلم  النووي شرح) ولكن حديث عائشة هذا اثبت
هارة والتطهي إما إثبات الطهارة ابحملل أو إزالة النجاسة عنه ويفرتض فيما ال يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد يف قربه الط 34

 امة عذاب القرب من عدم االعتناء بشأهنا والتحرز عن النجاسة خصوصا البولوأن ع
ن عذاب القرب من أ)قوله خصوصا البول( فإنه ورد فيه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه وورد  رمحه هللا الطحطاويالعالمة قال 

وصا مفعول مطلق والبول مفعول به أي أخص البول أبن عامة عذاب القرب منه أشياء ثالثة الغيبة والنميمة وعدم االستنزاه من البول وقوله خص
 ( 152 ـخصوصا )حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص

 هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم حمتج هبم ف الصحيحني: (81ف زوائد ابن ماجة )ص يقال العالمة البوصي  35
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with water before relieving yourself, as you may put yourself 
through difficulty if there is no water.36 

  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

 37( 3100 الرقم:  ي،رتمذال  سنن )
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat Nabi  

said, “The aayah وَن  رَِجال   فِيهِ 
ُ ن يُِحب 

َ
رُوا أ

َ ه 
َ
 in it are men who like to)  يََتط

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

  فأتبعوا  ثلطا تثلطون   وإنكم بعرا يبعرون  كانوا  قبلكم كان   من  إن عنه  هللا رضي علي  قال
 ( 1645 : رقمال ،شيبة  أيب  بن ال  )املصنف اء ابمل احلجارة

 
به( كماء وحجر )و( جنس )خارج( من أحد السبيلني وكذا لو أصابه من خارج وإن  ى)مستنج)وأركانه( أربعة شخص )مستنج و( شيء  36

لغ قام من موضعه على املعتمد )وخمرج( دبر أو قبل )بنحو حجر( مما هو عني طاهرة قالعة ال قيمة هلا كمدر )منق( ألنه املقصود فيختار األب
صيفا )وليس العدد( ثالاث )مبسنون فيه( بل مستحب )والغسل( ابملاء إىل أنه يقع يف قلبه له واألسلم عن التلويث وال يتقيد إبقبال وإدابر شتاء و 

طهر ما مل يكن موسوسا فيقدر بثالث كما مر )بعده( أي احلجر )بال كشف عورة( عند أحد أما معه فيرتكه كما مر فلو كشف له صار فاسقا 
 ة( مطلقا به يفت سراج ال لو كشف الغتسال أو تغوط كما حبثه ابن الشحنة )سن

( أي يف زماننا وزمان الصحابة لقوله تعاىل فيه رجال حيبون أن يتطهروا وهللا حيب املطهرين قوله سنة مطلقا) لعالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ا
ألحجار مث نتبع األحجار ملاء فكان  لغائطالغائط قالوا نتبع ا قيل ملا نزلت قال رسول هللا اي أهل قباء إن هللا أثىن عليكم فماذا تصنعون عند 

هـ إمداد مث اعلم أن اجلمع بني املاء يف زماننا ألهنم كانوا يبعرون ا اجلمع سنة على اإلطالق يف كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك
إن تفاوت الفضل كما أفاده يف اإلمداد واحلجر أفضل ويليه يف الفضل االقتصار على املاء ويليه االقتصار على احلجر وحتصل السنة ابلكل و 

 ( 1/338وغيه )رد احملتار 
 91،  8/89 حممودية فتاوى

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  37
يستنجون ابملاء فنزلت فيهم هذه اآلية وسنده ضعيف ويف الباب أحاديث صحيحة أخرى ومن هنا ظهر يتطهروا وهللا حيب املطهرين قال كانوا 

 ( 1/94)حتفة األحوذي  أن قول من قال من األئمة إنه مل يصح يف االستنجاء ابملاء حديث ليس بصحيح
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Hazrat 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).” 

18. Use your left hand to clean yourself. To make istinjaa with 
the right hand is impermissible (makrooh-e-tahreemi). 
Similarly, do not touch your private part with your right 
hand.38 

  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 ) 
Hazrat Abdullah bin Abi Qataadah  narrates from his father 

that Hazrat 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.” 

19. 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 

 
 ( 1/345)رد احملتار  ... ويغسل فرجه ابليسرىمث يفيض املاء ابليمىن على فرجه ويعلي اإلانء  قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا 38

)الفتاوي اهلندية  التبيني يف هكذا ابليمني وكذا والشعر الشجر وورق واخلزف والزجاج واللحم والطعام والرجيع والروث ابلعظم االستنجاء ويكره
1/50 ) 
 ديباج كخرقة) حمرتم شيء( و وزجاج وخزف وآجر) آخر حبرف إال به استنجي وحجر ايبسة كعذرة  ايبس (وروث وطعام بعظم) حترميا( وكره)

 ( 1/340)الدر املختار  بيسراه عذر وال( وميني
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recite the following dua upon leaving the toilet after 
relieving yourself:39 

 40اينْ َعافَ وَ  ى ذ  اأْلَ  َعينِ ْ  أَْذَهبَ  يْ ذِ ال   ِل  ِ  ْمدُ حلَْ اَ  رَاَنكَ ُغفْ 
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. 

One may also recite the following duas: 

َفُعيِنْ  َما  ي  َعلَ  أَْمَسكَ وَ  يـُْؤِذْييِنْ   َما  َعينِ ْ  أَْذَهبَ   يْ ال ذِ  ِل  ِ  ْمدُ حلَْ اَ   41يـَنـْ
All praise is due to Allah  who has removed from me that 

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

 
نصراف عن األذى وحمل الشياطني )مث يقول( بعد اخلروج )احلمد هلل الذي ( ألهنا أحق ابلتقدم لنعمة االوخيرج من اخلالء برجله اليمىن) 39

( إببقاء خاصية الغذاء الذي لو أمسك كله أو خرج لكان مظنة اهلالك وقال خبروج الفضالت املمرضة حببسها )وعافاين (أذهب عين األذى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند خروجه غفرانك وهو كناية عن االعرتاف ابلقصور عن بلوغ حق شكر نعمة اإلطعام وتصريف خاصية 

 ( 55ـ لبدن من اآلالم أو عدم الذكر ابللسان حال التخلي )مراقي الفالح صالغذاء وتسهيل خروج األذى لسالمة ا
  قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 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  يف نيل األوطار هذا احلديث قوله )هذا حديث غريب حسن( قال القاضي الشوكاين

 ( 1/50بن حبان انتهى )حتفة األحوذي ابن خزمية و اقال يف البدر املني ورواه الدارمي وصححه 
سنن ) األذى وعافاين ذهب عينأ يذال هللحلمد اذا خرج من اخلالء قال إصلى هللا عليه وسلم  هللا عنه قال كان النيب ينس بن مالك رضأعن 

 ( 301 :رقمال ،ابن ماجة
( وقد قال احلافظ 370كتاب الدعاء له )  يف ( والطرباين25عمل اليوم والليلة ) رواه ابن السين يف :(1/225تعليقه ) الشيخ حممد عوامة يف قال

 للحديث شواهدغريب وحبان فيه ضعف وكذا ف شيخه لكن حسن  :(1/198نتائج األفكار ) فيه يف
)رد  ينفعين ما علي وأمسك يؤذيين ما عين أذهب الذي هللا احلمد غفرانك ويقول اليمىن برجله خيرج مث عالمة ابن عابدين رمحه هللاال قال 41

 ( 1/345احملتار 
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

 ( 12الرقم:  ،شيبة يبأصنف البن امل) ينفعين
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َتهُ  أََذاَقيِنْ   ال ِذيْ  ِل  ِ  َاحْلَْمدُ   42أََذاهُ   َعينِ ْ  َوأَْذَهبَ  قـُو تَهُ  يف    ى َوأَبـْق   َلذ 
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). 

20. After relieving yourself, wait for the remaining droplets of 
urine to come out before making wudhu.43 

21. 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.44 

 
اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث   قالرضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء  عن ابن عمر 42

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

 20 انظر أيضا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبائط من حيطان مكة أو املدينة مسع صوت إنسانني يعذابن يف مر  قالرضي هللا عنهما عن ابن عباس  43

 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 اي رسول هللا فقيل له على كل قرب منهما كسرةفوضع  مث دعا جبريدة فكسرها كسرتني

 ( 2068)سنن النسائي، الرقم:  أن ييبسا
 فروع جيب االسترباء مبشي أو تنحنح أو نوم على شقه األيسر وخيتلف بطباع الناس 

روج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة يف االسترباء أو املراد االسترباء خبصوص هذه األشياء من وحمله إذا أمن خ عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال
سترباء حنو املشي والتنحنح أما نفس االسترباء حت يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو املراد ابلوجوب ولذا قال الشرنباليل يلزم الرجل اال

هذا يفوت اجلواز لفوته فال يصح له الشروع يف الوضوء حت  للزوم لكونه أقوى من الواجب ألناب حت يزول أثر البول ويطمئن قلبه وقال عربت
 ( 1/344)رد احملتار  ـيطمئن بزوال الرشح اه

 ( 223 :رقمال ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطهور شطر اإلميان )صحيح مسلمرضي هللا عنه عن أيب مالك األشعري  44
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22. After relieving yourself, clean your hands by rubbing them 
on sand or through using soap to remove any bad odour.45 

  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  كوة ر  أو  تور  يف

 46( 45 الرقم:  ، داود
Hazrat 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.” 

 
أيب حسان قال مسعت سعيد بن املسيب يقول إن هللا طيب حيب الطيب نظيف حيب النظافة كرمي حيب الكرم جواد حيب اجلود  عن صاحل بن 

 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 الإال أنه قال نظفوا أفنيتكم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف ) صلى هللا عليه وسلم مثله

هلذا احلديث شاهد ضعيف من حديث عائشة يف املعجم األوسط للطرباين واألفراد للدارقطين: نعيم بن مورع عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
(  302إلسالم نظيف فتنظفوا فإنه ال يدخل اجلنة إال نظيف قال السخاوي يف املقاصد احلسنة )الرقم: عائشة رضي هللا عنها مرفوعا بلفظ ا

 ونعيم ضعيف
 259 :رقمال ،بخاريصحيح ال 45

أن النيب صلى هللا عليه وسلم اغتسل من 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
 ( 1/346مث يدلك يده على حائط أو أرض طاهرة مث يغسلها ثالاث )رد احملتار  عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال

 ث حسن عندهفاحلدي  (1/206الثاين من هداية الرواة )الفصل  سكت احلافظ عن هذا احلديث يف 46
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23. 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. 

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

24 )47 
Hazrat Hukaimah bintu Umaimah  reports that her mother, 

Hazrat 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.” 

 

 
 ( 1/27داود  يبأ)خمتصر سنن ي بو داود واملنذر أهذا احلديث سكت عنه  47

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



28 

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 32 and 10 

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

A: In cleaning stool, tissue paper will not be sufficient. One 
has to use water.See 36 

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 
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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 34 

and 35 
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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َ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  خطاايه خرجت الوضوء فأحسن

 ( 245 الرقم:  مسلم،
Hazrat Uthmaan  reports that Hazrat 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  الذين وإخواننا  أصحايب أنتم قال  هللا  رسول اي  إخوانك  أولسنا 
  غر  خيل  له   رجال أن   لو  أرأيت  قال هللا رسول  اي   أمتك  من بعد أيت   مل من  تعرف 

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

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

dua: 

 نَ وْ قُ حِ اَل  مْ كُ بِ  هللاُ  اءَ شَ  نْ إِ  ان  إِ وَ  نْيَ نِ مِ ؤْ م   م  وْ قَـ   ارَ دَ   مْ كُ يْ لَ عَ  مُ اَل لس  اَ 
“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.” 

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

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

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

727 )48 
Hazrat Thowbaan  reports that Hazrat 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).” 

4. The one who passes away in the state of wudhu is blessed 
with the rank of a martyr. 

 
(: رجال إسناده ثقات أثبات إال أن فيه انقطاعا بني سامل وثوابن ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان يف 1/102قال البوصيي يف الزوائد ) 48

 صحيحه من طريق ثوابن متصال



34 

  إن بين  اي  وسلم  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 

 49( 1470 الرقم:  الزوائد، )جممع
Hazrat Anas bin Maalik  reports that Hazrat 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   اي  بلى  قالوا الدرجات به ويرفع اخلطااي  به هللا  ميحو

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

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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 !” Hazrat 

 
  له  أنه ظننت إال القبلة أهل من أحد على بصرك يقعن فال بيتك من خرجت إذا بين اي وزاد الصغي يف والطرباين يعلى أبو رواهقال اهليثمي:  49

 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 اي عليك الفضل
 أبنا  يؤيد ثنا منيع بن أمحد رواه فقد زيد بن علي به ينفرد مل لكن ضعيف جدعان بن زيد بن علي(: 540قال البوصيي يف اإلحتاف )الرقم: 

 الصالة يف منه قطعة الرتمذي روى هللا شاء إن املواعظ كتاب  آخر يف لفظه وسيأيت فذكره...  مالك بن أنس مسعت الثقفي حممد أبو العالء
 زيد بن أعلي طريق من العلم يف وأخرى
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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, sit on a raised place (e.g. a chair) and 
face the qiblah. The place where one makes wudhu should be 
a clean place.50 

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

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

wudhu of Hazrat 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.51  

3. Recite the masnoon dua before commencing the wudhu:52 

 ِل  ِ  َواحْلَْمدُ   اِل  ِ  ِبْسمِ 

 
 ( 1/127 الدر املختار) )واجللوس ف مكان مرتفع( … )استقبال القبلة ودلك أعضائه( … دابه(آ)ومن  50
 ( 1/105 الدر املختار)البداية ابلنية( أي نية عبادة ال تصح إال ابلطهارة كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمر ) 51
 اإلسالم دين على هلل واحلمد العظيم هللا ابسم والسالم الصالة عليه عنه الوارد لكن ذكر بكل وحتصل قوال( ابلتسمية) البداءة( و) 52

 هللا ابسمصلى هللا عليه وسلم  النيب عن وقيل السلف عن املنقول لفظها الفتح يف قال( اخل  الوارد لكن قولهقال العالمة ابن عابدين رمحه هللا )
 عن املروي للعيين اهلداية شرح ويف ـاه بينهما جيمع اجملتىب ويف التعوذ بعد الرحيم الرمحن هللا بسم األفضل وقيل اإلسالم على هلل واحلمد العظيم
 ( 1/109ـ )رد احملتار اه حسن إبسناد هريرة أيب عن الصغي يف الطرباين رواه هلل واحلمد هللا ابسم هللا رسول

 يذكر مل ملن وضوء ال يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت قال أبيها عن جدته عن حويطب بن سفيان أيب بن الرمحن عبد بن رابح عن
 ( 25)سنن الرتمذي، الرقم:  عليه هللا اسم
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(I commence) in the name of Allah  and all praise belongs to 
Allah . 

  ذاإ  هريرة ابأ  اي  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 

 53( 1112 الرقم:  ،الزوائد )جممع  الوضوء ذلك  من حتدث
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat Rasulullah 
  said, “O Abu Hurairah! When you perform wudhu, then 

(first) recite the dua    ِْسِم اِل  ِ َواحلَْْمُد ِل   ب . 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.54 

  فغسل  فتوضأ  بوضوء   دعا  عنه هللا ي رض عفان بن  عثمان أن  عثمان  موىل محران  عن
 55( 226 الرقم: ، مسلم  صحيح )  مرات ثالث  كفيه

Hazrat Humraan , the freed slave of Hazrat Uthmaan , 
reports that Hazrat 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, 
 

 حسن وإسناده الصغي يف الطرباين رواهقال اهليثمي:  53
)الفتاوى اهلندية  ابتداء ثالاث الرسغني إىل اليدين غسل ومنها...  املتون يف ذكر ما على عشرة ثالث وهي الوضوء سنن يف الثاين الفصل 54
1/6 ) 

 164صحيح البخاري، الرقم:  55
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Hazrat Uthmaan  said, “I had seen Rasulullah  
perform wudhu in this manner.” 

5. Cleanse the mouth 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, you may use 
your finger as a substitute.56 

  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

 57( 515 الرقم: ، للحاكم الصحيحني 
Hazrat Aaishah  reports that Hazrat 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.” 

 
 سن الصفرار يندب كما  للصالة فيندب نسيه إذا إال عندان للوضوء وهو قبلها وقيل املضمضة دعن اجلوهرة يف كما  مؤكدة سنة( والسواك) 56

 غلظ يف عقد بال مستواي لينا وكونه( بيمناه) إمساكه ندب( و) ثالثة( مبياه) األسافل يف وثالث األعايل يف ثالث وأقله قرآن وقراءة رائحة وتغي
 مث العمى يورث فإنه ميصه وال الباسور يورث فإنه يقبضه وال الطحال كرب  يورث فإنه مضطجعا وال طوال ال عرضا ويستاك شرب وطول اخلنصر
  وحيرم  مبؤذ ويكره قهستاين اجلنون فخطر وإال ينصبه بل يضعه وال عليه يركب فالشيطان وإال الشرب على يزاد وال به الشيطان فيستاك وإال يغسله
 مقامه صبعاأل وأ اخلشنة اخلرقة تقوم سنانهأ فقد وأ فقده عنده وعند للشهادة ومذكر املوت دون ملا شفاء أنه منافعه ومن سم بذي

  حبر  األول على واألكثر وعرضا طوال الغزنوي وقال األسنان حلم خيرج ألنه أي( طوال ال عرضا  ويستاك قولهقال العالمة ابن عابدين رمحه هللا )
 األسنان خارج ابملداراة يستاك أنه الغزنوي  عن نقل مث األحاديث بني مجعا اللسان يف وطوال األسنان يف عرضا يستاك أبنه احللية يف وفق لكن

 ( 1/114)رد احملتار  سنني كل  وبني األضراس ورؤوس وأسفلها أعالها وداخلها
  مقامه األصبع أو اخلشنة اخلرقة تقوم أسنانه فقد أو فقده وعند

 ابلسبابة  يبدأ ابلسبابتني يستاك أن واألفضل به أبس ال استاك أصبع أبي مث احللية يف قال( األصبع أو قولهقال العالمة ابن عابدين رمحه هللا )
)رد   كذلك  األيسر من ابلسبابة مث وحتت  فوق األمين اجلانب من ابإلهبام يبدأ اليمىن والسبابة اليمىن إبهبامه استاك شاء وإن ابليمىن مث اليسرى
 ( 1/115احملتار 

 مسلم شرط علىوقال  الذهيب وأقره خيرجاه ومل مسلم شرط على صحيح حديث هذا :قال احلاكم 57
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  السواك  من  ئ ز جي وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول  قال قال عنه هللا رضي  أنس عن
 58( 1/104 احلبي  )التلخيص  األصابع

Hazrat Anas  reports that Hazrat Rasulullah  said, 
“The finger can be used as a substitute in the absence of a 

miswaak.” 

6. Gargle the mouth thrice by taking three handfuls of water 
with the right hand. Gargle thoroughly, allowing the water to 
reach all the parts of the mouth.59 

  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

 
رواه ابن عدي والدارقطين والبيهقي من حديث عبد هللا بن املثىن عن النضر بن أنس عن أنس   (األصابعجيزي من السواك )ومنها حديث  58

ا من ويف إسناده نظر وقال الضياء املقدسي ال أرى بسنده أبسا وقال البيهقي احملفوظ عن ابن املثىن عن بعض أهل بيته عن أنس حنوه ورواه أيض
واه أبو نعيم والطرباين وابن عدي من حديث عائشة وفيه املثىن بن الصباح ورواه أبو نعيم من حديث كثي طريق ابن املثىن عن مثامة عن أنس ور 

وأصح من ذلك ما رواه أمحد يف مسنده من حديث علي بن أيب طالب أنه دعا   بن عبد هللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثي ضعفوه
 فأدخل بعض أصابعه يف فيه احلديث ويف آخره هذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثالاث ومتضمض

وروى الطرباين يف األوسط من حديث عائشة قلت اي رسول  وروى أبو عبيد يف كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه إبصبعه
أصبعه يف فيه رواه من طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد هللا  هللا الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل

األنصاري عن عطاء عنها وقال ال يروى إال هبذا اإلسناد قلت عيسى ضعفه ابن حبان وذكر له ابن عدي هذا احلديث من مناكيه )التلخيص  
 ( 1/104احلبي 

عاجل ابإلصبع مل أجده من فعله وإمنا جاء من قوله فأخرج البيهقي عن أنس قوله روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان عند فقد السواك ي
األصابع وذكره من طرق ووهاها وقد صحح أيضا بعض طرقه وروى الطرباين يف األوسط عن عائشة قالت قلت اي  مرفوعا جيزىء من السواك

)الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية صـ   فيه وإسناده ضعيفرسول هللا الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت فكيف يصنع قال يدخل إصبعه يف
18 ) 
 مشتملتان مؤكداتن سنتان ومها( همبيا) املارن املاء ببلوغ( واألنف) ثالثة( مبياه) لالختصار أو ابلغسل عرب ولذا استيعابه أي( الفم وغسل) 59

  ابليمىن وفعلهما املاء وجتديد والتثليث الرتتيب مخس سنن على
 قوله ط املنح يف أفاده جديدة مبياه التثليث املسنون أن على ليدل ثالاث يقل ومل مبياه قال إمنا( مبياه قوله) عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

)رد احملتار  واملعراج املنية يف كما  ابليسرى ويستنثر وميخط أي( ابليمىن وفعلهما) قوله فيهما مرة كل  يف جديدا ماء أخذه أي( املاء وجتديد)
1/116 ) 
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  التور  يف  يديه أدخل مث  ثالاث  يديه  فغسل التور من  يده  على فأكفأ   وسلم عليه  هللا  صلى
 ( 186  رقم: ال  ي،بخار ال صحيح )  غرفات  ثالث  واستنثر   واستنشق فمضمض 

Hazrat Abdullah bin Zaid  was asked regarding the wudhu of 
Hazrat Rasulullah . Hence, he requested that a utensil of 

water be brought. He then demonstrated to them the manner in 
which Hazrat Rasulullah  used to 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. Insert water into the nostrils with the right hand thrice, and 
if there is a need to clean the nose, do so with the left hand.60 

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

 
 من كان  وما خلالئه اليسرى يده وكانت وطعامه لطهوره اليمىن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يد كانت  قالت عنها وعن عائشة رضي هللا 60

 ( 33 :رقمال ،داود يبسنن أ) أذى
 مث مرة برأسه ومسح ثالاث وذراعيه ثالاث وجهه وغسل ثالاث واستنشق ثالاث مضمض مث أنقامها حت كفيه  فغسل وضأت عليا رأيت قال حية أيب عن

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

  ( الصائم لغي) املارن فوق ما إىل إيصاله  وهي (االستنشاق) يف املبالغة (و) احللق لرأس املاء إيصال وهي (املضمضة يف املبالغة) يسن (و)
 صائما تكون أن إال واالستنشاق املضمضة يف ابلغ والسالم الصالة عليه لقوله الصوم إفساد خشية فيها يبالغ ال والصائم

 قال اهـ أنفه من اشتد ما إىل بنفسه املاء جيذب أن اإلستنشاق ويف ... (اخل احللق لرأس املاء إيصال وهي قولهرمحه هللا )الطحطاوي العالمة قال 
 وقيل الدابة فعل يشبه ألنه يد بغي ويكره اليسرى بيده يستثر أن واملستحب وجوبه عدم على واإلمجاع مطلوب واالستنثار األوىل وهو البحر يف
 (70ـ )حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص قهستاين وأنفه فمه يف صبعهأ يدخل أن واألوىل العيين البدر ذكره يكره ال
 (76)واالمتخاط ابليسرى( المتهاهنا )حاشية الطحطاوى على مراقي الفالح صـ لشرفها  (اليمىن ابليد واالستنشاق املضمضة) كون  (و)

حتاف السادة إنها شيء من الوسخ استعان خبنصر يده فأزال ما فيها )ي يف األنف بقوة النفس بيده اليسرى فإن كان بباطأ)ويستنثر ما فيها( 
 ( 2/355املتقني 
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Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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.See 60 

  عن  خربينأ وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول اي  قلت عنه هللا  يرض مسرة  بن لقيط  عن
  صائما تكون  ن أ الإ   االستنشاق ف  وابلغ  صابعاأل بني  وخلل الوضوء  أسبغ   قال الوضوء

  61( 788 الرقم:  الرتمذي، )سنن 
Hazrat Laqeet bin Samurah  reports, “I once asked 

Rasulullah  regarding wudhu. Hazrat 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:62  

 يْ رِْزقِ  يفْ   يلْ   َواَبرِكْ  يْ َدارِ   يفْ   يلْ   َوَوسِ عْ  َذْنيبْ  يلْ  اْغِفرْ  اَلل  ُهم  

 
 هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى 61

 142سنن أيب داود، الرقم: 
 يقول ما ابب يف فأدخله النسائي وأما ضوئهو  ظهراين بني يقول ما ابب احلديث هلذا السين ابن ترجم :( 78 الرقم:) األذكار يف النووي قال 62
 حمتمل وكالمها وضوئه من فراغه بعد
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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   اي  فقلت يرزق

 63( 78 الرقم:  ي،النوو  مام لإل 
Hazrat Abu Moosa Ash’ari  reports, “I brought water to 

Rasulullah  to perform wudhu. He performed wudhu and 
I heard him recite the dua  ْيْ ِرْزقِ   يفْ   َواَبرِْك يلْ   يْ َدارِ   يفْ   َوَوسِ ْع يلْ   َذْنيبْ   اَلل  ُهم  اْغِفْر يل .  I 

then asked him, ‘O Nabi of Allah ! While you were 
making wudhu, I heard you reciting the dua:    ْيفْ   َوَوسِ ْع يلْ   َذْنيبْ  اَلل  ُهم  اْغِفْر يل 

يْ ِرْزقِ   يفْ   َواَبرِْك يلْ   يْ َدارِ  .’ Hazrat 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 gently over the face. It is 
makrooh to splash the water on the face. The face has to be 
washed from the top of the forehead to beneath the chin and 
from one ear till the other. Ensure that water reaches all 

 
النسائي وابن السين يف كتابيهما عمل اليوم والليلة إبسناد صحيح عن أيب موسي األشعري رضي هللا عنه قال أتيت رسول هللا  ىوقد رو  63

يل يف رزقي فقلت اي نيب هللا مسعتك تدعو صلي هللا عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول اللهم اغفريل ذنيب ووسع يل يف داري وابرك 
 بكذا وكذا قال وهل تركن من شيئ ترجم ابن السين به ابب ما يقول بني طهر إىل وضوئه أما النسائي فأدخله يف ابب ما يقوله بعد فراغه من

 ( 32 ـص غنية املتمليوضوئه وكالمها حمتمل كذا يف األذكار )
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parts of the face, including the corner of the eyes and the 
skin between the earlobes and sideburns.64 

  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

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

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 

 
)من   ... يف الفيض أقله قطراتن يف األصح )مرة( ألن األمر ال يقتضي التكرار )وهو(و ولو قطرة  التقاطر( أي إسالة املاء مع )غسل الوجه 64

( كان عليه شعر أو ال عدل من قوهلم من لسفلى )طوالأي منبت أسنانه ا (مبدأ سطح جبهته( أي املتوضىء بقرينة املقام )إىل أسفل ذقنه
ما ( و ليعم األغم واألصلع واألنزع )وما بني شحميت األذنني عرضا( وحينئذ )فيجب غسل املياقيرد قصاص شعره اجلاري على الغالب إىل املط

 ( 1/95)الدر املختار ( لدخوله يف احلد وبه يفت يظهر من الشفة عند انضمامها )وما بني العذار واألذن
 املستوعب ( الغسل وتثليث)

 صحيح لكن احلق وهو الفتح يف قال واحدة سنة والثالثة الثانية فمجموع ثالاث جعله أي( الغسل وتثليث قولهعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال ال
 هذا  قال مرتني مرتني توضأ أن ملا والسالم الصالة عليه أبنه السنية على الستدالهلم  املناسب وهو النهر يف قال مؤكداتن سنتان أهنما السراج يف

 وظلم تعدى فقد نقص أو هذا على زاد فمن قبلي من األنبياء ووضوء وضوئي هذا قال ثالاث توضأ أن وملا مرتني األجر له يضاعف من وضوء
 كما  املسح تثليث يطلب ال إذ ابلغسل وقيد اهـ وحدها عليها يثاب ال حت سنة جزء أهنا ال ابستقالهلا يؤذن وهذا مستقال جزاء للثانية فجعل

 يكون ال اجلميع أصاب الثالثة يف مث بعضه املاء أصاب الثانية املرة يف مث ايبس موضع وبقي األوىل املرة يف غسل فلو( املستوعب) قوله أييت
 ( 1/118)رد احملتار  احلجة فتاوي عن حلية ثالاث لألعضاء غسال

 ( 132-1/131تنزيها )الدر املختار ( ابملاء) غيه ( أوومكروهه لطم الوجه(
األخرى  يده إىل هكذا أضافها هبا ماء فجعل من غرفة أخذ واستنشق مث هبا ماء فمضمض من غرفة وجهه أخذ فغسل عباس أنه توضأ ابن عن

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

 ( 140)صحيح البخاري، الرقم:

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 ال أدري هو من قول النيب صلى هللا عليه وسلم أو من أيب أمامة قال قتيبة قال محاد أبو أمامة حرب يقوهلاسليمان بن 

 ( 134 :رقمال ،أيب داود
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bottom (from beneath the chin). 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.65 

  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

 66( 145 الرقم:  ، داود
Hazrat Anas  reports that when Hazrat Rasulullah 
 would make wudhu, he would take a handful of water 

and place it under his chin to make khilaal of his beard, and Hazrat 
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 

 
 )وختليل اللحية( لغي احملرم بعد التثليث وجيعل ظهر كفه إىل عنقه   65

وختليل اللحية( هو تفريق شعرها من أسفل إىل فوق حبر وهو سنة عند أيب يوسف وأبو حنيفة وحممد قوله ) عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال
شرنباللية ويف شرح املنية واألدلة ترجحه وهو الصحيح اهـ قال يف احللية والظاهر أن يفضالنه ورجح يف املبسوط قول أيب يوسف كما يف الربهان 

( أما احملرم فمكروه هنر قوله )بعد زم به الشرنباليل يف متنه قوله )لغي احملرمهذا كله يف الكثة أما اخلفيفة فيجب إيصال املاء إىل ما حتتها اهـ وج
 ( 1/117)رد احملتار مث اعلم أن هذا التخليل ابليد اليمىن كما صرح به يف احللية وهو ظاهر …  تثليث( أي تثليث غسل الوجه إمدادال

 ( 1/85)خمتصر سنن أيب داود  مث املنذري بعده سكت عنه 66
 ( 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
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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.67 

  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 )
Hazrat Abdullah bin Zaid bin Aasim  reports that he saw 

Hazrat Rasulullah  perform wudhu … (While performing 
wudhu,) Hazrat 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 of the right hand will be 
made before the left hand. Khilaal will be made by placing 
the left hand above the right hand and passing the fingers of 
the left hand through the fingers of the right hand, and 
thereafter placing the right hand above the left hand and 
passing the fingers of the right hand through the fingers of 

 
 وظيفتهما ابخلف واملستورتني اجملروحتني فإن السليمتني الباديتني( والرجلني) ابالنفراد الفرض تقييد لعدم فرادى لفظ أسقط( اليدين وغسل) 67

 ( 1/98)الدر املختار  (والكعبني املرفقني مع) مر ملا( مرة) املسح
الرجلني ألن هللا تعاىل جعل املرافق والكعبني غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما من )رؤوس االصابع( ف اليدين و ( يسن البداءة ابلغسل )و

 (74 ـفعله النىب صلى هللا عليه وسلم )مراقي الفالح ص
 64 انظر أيضا
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the left hand. Khilaal can also be made through intertwining 
the fingers of the right hand with the fingers of the left 
hand.68 

  عليه  هللا صلى النيب  قال قال عنه هللا  يرض بيه أ   عن صربة  بن لقيط بن  عاصم  عن
 69( 38 الرقم: ي، رتمذال سنن)  صابع األ  فخلل توضأت  ذاإ  وسلم

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

khilaal of the fingers.” 

14. Make masah of the entire head once. The method of masah is 
for one to take both his hands and pass them over the entire 
head, commencing from the front and moving towards the 
back of the head.70 

 
 الفائق النهر يف كذا  اتفاقا مؤكدة سنة وهذا متقاطر مباء بعض يف بعضها إدخال وهو األصابع ختليل ومنها...  الوضوء سنن يف الثاين الفصل 68
 اليدين يف واألوىل جار غي ولو املاء يف إدخاهلا عنه ويغىن التبيني يف كذا  فواجب منضمة كانت  أبن يصل مل نإو  أثنائها إىل املاء وصل إذا هذا

  سفلأ من اإلصبع ويدخل الفائق النهر يف كذا  اليسرى رجله خبنصر وخيتم اليمىن رجله خنصر اليسرى يده خبنصر خيلل أن الرجلني ويف التشبيك
 (1/7)الفتاوى اهلندية  املضمرات يف كذا

 وهو اليسرى قبل اليمىن وابلرجل اليسرى قبل اليمىن ابليد يبدأ أن وهو التيامن األول اثنان املتون يف منها واملذكور املستحبات يف الثالث الفصل
 أو واحدة يد إال له يكن مل ولو ذانناأل  إال األيسر على منهما األمين تقدمي يستحب ال عضوان  الطهارة أعضاء يف وليس  الصحيح على فضيلة

 ( 1/8)الفتاوى اهلندية  النية اجلوهرة يف كذا  ابليسرى مث اليمىن ذنابأل يبدأ معا مسحهما ميكنه وال علة يديه إبحدى
 هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى 69
 (مبائه) ولو معا( وأذنيه) أمث عليه وداوم تركه فلو مستوعبة (مرة رأسه كل  ومسح) 70

 بال االستيعاب ترك على داوم إذا أنه القنية عن نقل مث الفتح يف به جزم كما  أيضا سنة هذا( مستوعبة قولهعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال ال
 إىل وميدمها رأسه مقدم على وأصابعه كفيه  يضع أن واألظهر املسح ةييفك  يف وتكلموا الزيلعي قال السنة عن رغبته لظهور وكأنه قال أيمث عذر
 والكفني األذنني هبما ليمسح واإلهبامني املسبحتني جيايف أنه من قيل وما اهـ أبصبعيه أذنيه  ميسح مث الرأس مجيع يستوعب وجه على القفا

الرأس )رد  من واألذانن االنفصال قبل يثبت ال االستعمال ألن السنة يف له أصل ال الفتح يف فقال االستعمال خشية الرأس جانيب هبما ليمسح
 ( 1/121احملتار 
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  توضأ وسلم عليه هللا  صلى  هللا رسول  يتأ ر  قال  عنه  هللا ي رض كوعاأل  بن  سلمة عن
 71( 437 الرقم:   ، ماجة ابن  سنن ) مرة  رأسه  فمسح

Hazrat Salamah bin Akwa’  reports, “I saw Hazrat 
Rasulullah  performing wudhu. (While performing 

wudhu, I saw that) he made masah of his head once.” 

15. Make masah of the ears. 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, insert the small finger or index 
finger into the ears.72 

 
(: إسناد حديث سلمة ضعيف حممد بن احلارث ذكره ابن حبان يف الثقات وقال خيطئ وحيىي بن راشد 1/150قال البوصيي يف الزوائد ) 71

 ضعيف
 ثالاث وجهه وغسل ثالاث واستنشق ثالاث مضمض مث أنقامها حت كفيه  فغسل توضأ عليا رأيت قال حية أيبهلذا احلديث شاهد من حديث 

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

 ( 1/120)الدر املختار  (مبائه) ولو معا( وأذنيه) أمث عليه وداوم تركه فلو مستوعبة (مرة رأسه كل  ومسح) 72
  فيهما تيامن فال أي( معا) قوله قهستاين اإلهبامني بباطن وظاهرمها السبابتني بباطن ابطنهما أي( وأذنيه قولهعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال ال

 ( 1/121)رد احملتار  سيذكره كما
 قاال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن املقدام لفظه يويعقوب بن كعب األنطاكحدثنا حممود بن خالد 

 ردمها 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
  ال حممود قال أخربىن حريزإىل املكان الذى بدأ منه ق

زاد هشام وأدخل أصابعه ف  قاال حدثنا الوليد هبذا اإلسناد قال ومسح أبذنيه ظاهرمها وابطنهما املعىن حدثنا حممود بن خالد وهشام بن خالد
 ( 123-122 :رقمال ،)سنن أيب داود صماخ أذنيه

 ( 1/9 نديةاهل الفتاوى) أذنيه صماخي خنصره وإدخال أعضائه دلك األدب ومن
ومسح األذنني( هو سنة مؤكدة وميسح ابطنهما وظاهرمها وهو أن يدخل سبابتيه يف صماخيه ومها ثقبا األذنني ويديرمها يف زوااي أذنيه  )قوله

 ( 6/ 1)اجلوهرة النية  ويدير إهباميه على ظاهر أذنيه



48 

  هللا رضي  العاص( بن عمرو  بن هللا عبد  ي أ) جده  عن بيهأ  عن شعيب بن   عمرو عن
  الطهور كيف  هللا رسول اي  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

 73( 135 الرقم:  ،داود   أيب سنن)  ذنيهأ  ابطن  وابلسباحتني ذنيه أ  ظاهر
Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas  reports that a person 

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

Rasulullah  requested for some water to be brought in a 
utensil … (Hazrat 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. 

16. Make masah of the nape (the back of the neck) using the back 
of the fingers. Masah will not be made on the throat.74  

 
يه عن جده لصحة اإلسناد إىل  وهذا احلديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أب :قال الشيخ تقي الدين يف اإلمام 73

 ( 140، الرقم: )نصب الراية عمرو انتهى
 ( 10الرقم:  الدراية،) أخرجه األربعة إال الرتمذي وإسناده قوي

 يسن )ال( و قفاه قبل من عنقه سفلأ هبما بلغ حت رأسه مقدم من بيديه أومأو  توضأ وسلم عليه هللا صلى نهأل الرقبة( )مسح يسن )و( 74
  (74 ـص الفالح مراقي على يالطحطاو  حاشية) بدعة هو بل )احللقوم( مسح

واملذكور منها يف املتون اثنان األول التيامن وهو أن يبدأ ابليد اليمىن قبل اليسرى وابلرجل اليمىن قبل اليسرى وهو   الفصل الثالث يف املستحبات
على الصحيح وليس يف أعضاء الطهارة عضوان ال يستحب تقدمي األمين منهما على األيسر إال االذانن ولو مل يكن له إال يد واحدة أو فضيلة 

)الفتاوى  ثاين مسح الرقبة وهو بظهر اليدينإبحدى يديه علة وال ميكنه مسحهما معا يبدأ ابالذن اليمىن مث ابليسرى كذا يف اجلوهرة النية وال
 ( 1/8دية اهلن

( الرقبة ومسح) ... مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف )التيامن( صلى هللا عليه وسلم وفضيلة وهو ما فعله النيب )ومستحبه( ويسمى مندواب وأداب
 بدعة ألنه( احللقوم ال) يديه بظهر
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  ومسح توضأ  من   قال وسلم  عليه هللا  صلى  النيب  أن عنهما  هللا رضي  عمر ابن عن 
 75( 1/136 احلبي تلخيصال ) القيامة  يوم  الغل وقي  عنقه  على  بيديه

Hazrat Abdullah bin Umar  narrates that Hazrat Rasulullah 
 said, “Whoever performs wudhu and makes masah on 
his nape, he will be saved from wearing a necklace (of fire) around 

his neck on the Day of Judgement.” 

17. Wash the feet including the ankles thrice. It is mustahab to 
commence washing the feet from the toes towards the 
ankles.See 67 

  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 كعبني ال ىلإ  اليمىن  رجله غسل
 ( 226 الرقم: ،مسلم  صحيح)  هذا  يوضوئ  حنو توضأ   وسلم  عليه هللا  صلى  هللا  رسول

Hazrat Humraan , the freed slave of Hazrat Uthmaan , 
reports that Hazrat 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 

 
 استعمال لعدم أي( يديه بظهر) قوله وغيه البحر يف كما  سنة إنه وقيل الصحيح هو( الرقبة ومسح قوله) عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

  يف  يرد مل إذ( بدعة ألنه) قوله هنا املراد ولعله األصابع بظهر املنية يف وعرب الكبي شرحها يف كما  إليه حاجة ال جديد مباء املنية فقول حبر بلتهما
 ( 1/124)رد احملتار  السنة

ثنا حممد  قال أبو نعيم يف اتريخ أصبهان (من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة) وسلم قالبن عمر أن النيب صلى هللا عليه احديث  75
بن ابن أمحد ثنا عبد الرمحن بن داود ثنا عثمان بن خرزاد ثنا عمر بن حممد بن احلسن ثنا حممد بن عمرو األنصاري عن أنس بن سيين عن 

ويف البحر  نقه مل يغل ابألغالل يوم القيامةمن توضأ ومسح ع هللا صلى هللا عليه وسلم ال رسولعمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول ق
هو سنة وأان قرأت جزءا رواه أبو احلسني بن فارس إبسناده عن فليح بن سليمان عن انفع  وقال أصحابنا وايين مل يذكر الشافعي مسح العنقللر 

 ه على عنقه وقي الغل يوم القيامة وقال هذا إن شاء هللا حديث صحيحوضأ ومسح بيديمن ت لى هللا عليه وسلم قالبن عمر أن النيب صاعن 
 ( 1/136التلخيص احلبي ) بن فارس وفليح مفازة فينظر فيهاابني  قلت
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foot in a similar manner. He then mentioned, “I saw Hazrat 
Rasulullah  perform wudhu in the manner I performed 

wudhu.” 

18. Make khilaal of the toes using the small finger of the left 
hand. Commence with the small toe of the right foot and end 
with the small toe of the left foot.76 

  أتوض  ذا إ وسلم عليه هللا صلى   النيب يت أر  قال عنه هللا ي رض شداد  بن  املستورد  عن
 77( 40 الرقم:  ،رتمذي ال  سنن ) خبنصره رجليه  صابع أ  دلك 

 
  فرض منضمة فلو خالهلا اءامل دخول بعد وهذا اليمىن رجله خبنصر ابدائ اليسرى يده خبنصر والرجلني ابلتشبيك اليدين ()األصابع ختليل )و( 76

 مع  مروية القدوري ذكرها وكذا اخلرب ورد بذلك وقال وغيه املعراج يف الكيفية هذه ذكر( اخل والرجلني قولهعالمة ابن عابدين رمحه هللا )القال 
 تلميذه قال مقصودة سنة ال اتفاقي أمر يظهر فيما ومثله به أعلم وهللا بقوله الكيفية هذه ورود الفتح يف وتعقب أسفل من بكونه التخليل تقييد

 توضأصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول رأيت قال شداد بن املستورد عن ماجه ابن سنن يف الذي لكن املنية شرح احللية يف احلليب حاج أمي ابن
 واملستحب الطهارة من أنه اليسرى خبنصر كونه  ويشكل به أعلم فاهلل أسفل من وكونه اليسرى يده خبنصر كونه  وأما خبنصره رجليه أصابع فخلل

 نقل مث اهـ املاء إيصال يف أبلغ أنه أسفل من كونه  ويف أنسب ابلتخليل فهي األصابع أدق كوهنا  ابخلنصر كونه  يف احلكمة ولعل اليمني فعلها يف
 غسلهما اآلداب من أن الشارح سيذكر ولذا والقذر الوسخ حمل الرجلني أبن اخل ويشكله قوله عن وجياب قلت الشافعي عن الكيفية هذه ندب

 ( 1/117)رد احملتار  ابليسار
 68انظر أيضا 

 هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة رمحه هللا: وقال الرتمذي 77
ألبيه  وعن املستورد بضم امليم وسكون السني وفتح التاء فوقها نقطتان وبكسر الراء وابلدال املهملة كذا يف جامع األصول قال يف التقريب له و 

ن مصر ويعد فيهم يقال إنه كان غالما يوم قبض رسول صحبة ابن شداد قال الطييب قرشي من بين حمارب بن فهر عداده يف أهل الكوفة مث سك
مجاعة قال رأيت  )املستورد( وروى عنه )عن النيب صلى هللا علي وسلم( عنه )املستورد( هللا إال أنه مسع منه ووعى عنه زاد املصنف وقال وروى

كما تقدم قال األهبري ألنه أصغر واخلدمة ابلصغار أليق  رسول هللا إذا توضأ يدلك أصابع رجليه أي خيلل كما يف رواية أمحد يف مسنده خبنصره  
ق والدخول يف اخلالل أيسر وقال ابن حجر إن أراد املستورد ابلدلك التخليل فهو حجة ملا مر من ندبه ابخلنصر وخصت اليسرى بذلك ألهنا ألي

 ( 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 ر يده اليسرى قوله ))خبنصره( أي خبنص

فاحلديث إذن صحيح سامل عن  يف روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمرو بن احلارث بن هليعةابن سيد الناس وقد شارك افال ينايف احلسن قاله 
   (1/125)حتفة األحوذي  لالغرابة كذا يف الني
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Hazrat Mustawrid bin Shaddaad  reports, “I saw Hazrat 
Rasulullah  making khilaal of his toes with the small 

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

19. Upon completing the wudhu, recite the shahaadah. If you are 
in an open place, look towards the sky when reciting the 
shahaadah.78 Similarly, recite the other masnoon duas which 
are reported in the Hadith.  

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:79 

  اْجَعْليِنْ  لل  ُهم  اَ  لُهُ َوَرُسوْ  َعْبُدهُ  احُمَم د   ن  أَ   َوَأْشَهدُ   َلهُ  َشرِْيكَ  اَل  َوْحَدهُ  اِل  ُ  ال  إِ  ل هَ إِ  ال   َأنْ  ْشَهدُ أَ 
 اْلُمَتَطهِ رِْينَ  ِمنَ  َواْجَعْليِنْ  اِبنْيَ التـ و   ِمنَ 

 
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء مث رفع نظره إىل السماء فقال أشهد أن رضي هللا عنه عقبة بن عامر عن  78

 ( 17365 :رقمال ،أمحد )مسند ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء
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 79

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 :رقم ال ،جممع الزوائد ،  234 :رقمال ،صحيح مسلمانظر أيضا: 
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I testify that there is no deity besides Allah  who is alone 
and has no partner, and I testify that Hazrat 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: 80 

 إلَْيكَ  بُ َوأَتـُوْ  َأْستَـْغِفُركَ  أَْنتَ  إال   إل هَ  ال    َأنْ  َأْشَهدُ  َوحِبَْمِدكَ  الل  ُهم   ُسْبَحاَنكَ 
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. 

20. Make wudhu in sequence.81 

21. Wash the right limbs before the left limbs.82 

 
من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إىل  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمق قالرضي هللا عنه عن أيب سعيد اخلدري  80

سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك   رج الدجال مل يضره ومن توضأ فقالمكة ومن قرأ عشر آايت 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
 (73 ـص الفالح مراقي على يالطحطاو  حاشية) كتابه(  ف هللا نص )كما وهو الصحيح ف مؤكدة سنة )الرتتيب( يسن )و( 81
 اليسرى قبل اليمىن وابلرجل اليسرى قبل اليمىن ابليد يبدأ أن وهو التيامن األول اثنان املتون يف منها واملذكور املستحبات يف الثالث الفصل 82

 واحدة يد إال له يكن مل ولو ذانناأل إال األيسر على منهما األمين تقدمي يستحب ال عضوان الطهارة أعضاء يف وليس الصحيح على فضيلة وهو
 ( 1/8)الفتاوى اهلندية  النية اجلوهرة يف كذا  ابليسرى مث اليمىن ذنابأل يبدأ معا مسحهما ميكنه وال علة يديه إبحدى أو
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  فابدءوا  توضأمت وإذا  لبستم إذا   وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول قال  قال  هريرة أيب عن
 83( 4141 الرقم:  داود،  أيب )سنن   أبايمنكم

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

wudhu, then commence from your right limbs”. 

  تنعله  ف  التيمن ليعجبه  وسلم  عليه هللا  صلى النيب  كان  قالت عنها  هللا  يرض عائشة  عن
 84( 168 الرقم:  ي،بخار ال  صحيح)  كله  شأنه  ويف وطهوره  وترجله

Hazrat Aaishah  reports that Hazrat 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.). 

22. Rub each limb thoroughly when washing it to ensure that 
water reaches each part of the limb.85  

 
  داود أبو رواه حسن حديث أبايمنكم فابدءوا توضأمت البستم وإذ اإذ قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي هريرة أيب عن 83

 ( 124)األذكار لإلمام النووي، الرقم:  البيهقي احلسني بن أمحد بكر وأبو ماجه ابن هو يزيد بن حممد هللا عبد وأبو والرتمذي
ن اليمن وهو الربكة يف لكن التيمن يف اللغة املشهورة هو التربك ابلشيء م ن من اليد والرجل واجلانب األمينالبدء ابألايم حيب التيمن( أي) 84

اجلانب األمين اليمن الربكة وضده الشؤم والتيمن االبتداء يف األفعال ابليد اليمىن والرجل اليمىن و  اليمن ابلضم الربكة ويف خمتصر النهاية لقاموسا
 ( 112-2/111 املفاتيح )مرقاة أتكيد واملراد األمور املكرمة ما أمكنه وقدر عليه )يف شأنه( أي يف أمره )كله( )ما استطاع( أي

 (1/124 املختار الدر) األوىل املرة يف( أعضائه ودلك القبلة استقبال) ... (آدابه ومن) 85
 (27والدلك أيضا سنة )غنية املتملي صـ 
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23. All the limbs should be washed, one after the other, without 
any delay in between.86  

24. While making wudhu, do not speak of worldly affairs.87 

25. Do not waste water while making wudhu.88 

  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

 89( 425 الرقم: ، ماجة بن ا سنن ) جار
Hazrat Abdullah bin Amr  reports that Hazrat Rasulullah 
 passed by Hazrat Sa’d  whilst he was performing 

wudhu. Hazrat Rasulullah  asked him, “What is this 
wastage (of water in your wudhu)?” He replied, “Is there also 

wastage in wudhu?” Hazrat Rasulullah  replied, “Yes, 
even if you are performing wudhu at the bank of a flowing river 

(then too, be mindful of not wasting water).” 

 
 وال معتدل زمان يف بعده ما يغسل أن  قبل العضو على املاء جيف ال أن وحده التتابع وهي املواالة ومنها...  الوضوء سنن يف الثاين الفصل 86

 عذر بغي كان  إذا الوضوء يف التفريق يكره وإمنا النية اجلوهرة يف كذا  املتوضئ حالة استواء أيضا ويعترب الربد شدة وال والرايح احلر بشدة اعتبار
  والتيمم الغسل يف فرق إذا وهكذا الصحيح على ابلتفريق سأب فال ذلك أشبه ما أو املاء لطلب فيذهب الوضوء ماء فرغ أبن بعذر كان  إذا أما

 ( 1/8)الفتاوى اهلندية  الوهاج السراج يف كذا
 (1/126الدر املختار ) )و( عدم )التكلم بكالم الناس( اال حلاجة تفوته … دابه(آ)ومن  87
 يتطهر من على موقوفا ماء كان  فإن له مملوكا أو هنر ماء كان  إذا وهذا اخلالصة يف كذا  يقرت وال املاء يف يسرف ال أن االدب من األصل ويف 88
 ( 1/8)الفتاوى اهلندية  الرائق البحر يف كذا  خالف بال سرافواإل الزايدة حرمت يتوضأ أو

 هللا وابن هليعة عبد إسناده ضعيف لضعف حيي بن: (1/147) للبوصيي الزوائديف  89
  إذا  اجلنة ميني عن األبيض القصر أسألك إين اللهم يقول ابنه مسع مغفل بن هللا عبد أن نعامة أيبهلذا احلديث شاهد صحيح من حديث 

 يف  يعتدون قوم األمة هذه يف سيكون إنه يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت فإين النار من به وتعوذ اجلنة هللا سل بين أي فقال دخلتها
 ( 6763( وصححه ابن حبان )الرقم: 96)سنن أيب داود، الرقم:  والدعاء الطهور
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26. If any part of a limb which is fardh to wash in wudhu is left 
dry, the wudhu will be incomplete.90 

  قدمه 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 ) 
Hazrat 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, Hazrat Rasulullah  said to 
him, “Go and complete your wudhu.” 

27. If you are making wudhu from a utensil, then after 
completing the wudhu, if any water remains, it is mustahab 
for one to drink it while standing, as this is established in the 
Hadith.91  

28. Sprinkle water on the clothing around the private area. 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 

 
 ( 1/4)الفتاوى اهلندية  جيز مل رطب أو ايبس طني ظفره أبصل لزق أو إبرة رأس قدر الوضوء موضع من بقي إن النهر وراء ما فتاوى يف 90
 وذراعيه ثالاث وغسل وجهه ثالاث واستنشق ثالاث مث مضمض ثالاث فغسل كفيه حت أنقامها توضأرضي هللا عنه قال رأيت عليا  عن أيب حية 91

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

القبلة قائما( أو قاعدا وفيما وأن يشرب بعده من فضل وضوئه( كماء زمزم )مستقبل ... )...  )ومن آدابه( عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 
 ( 1/129)الدر املختار  عدامها يكره قائما تنزيها



56 

had come out after wudhu, he should wash the soiled area of 
the clothing and repeat his wudhu.92 

29. If there is a need to use a towel to dry the limbs after wudhu, 
you may do so. It is reported in the Hadith that at times, 
Hazrat Rasulullah  would use a towel, and at times, 
he would not use a towel.93 

30. 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.94 

31. After performing wudhu, it is recommended that one 
performs two rakaats of Tahiyyatul Wudhu. The one who 

 
   (168)سنن أيب داود، الرقم:  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل مث توضأ ونضح فرجه عن أبيه عن احلكم أو ابن احلكم 92

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

 ( 1/125)رد احملتار  ورش املاء على الفرج وعلى السروال بعد الوضوء ... وزاد يف اخلزائن
يغتسل من اجلنابة فأكفأ  صلى هللا عليه وسلم غسال وضعت للنيب قالترضي هللا عنها عن خالته ميمونة رضي هللا عنهما  ابن عباسعن  93

  مث متضمض واستنشق  مث ضرب بيده األرض فغسلها مث صب على فرجه فغسل فرجه بشماله فغسلها مرتني أو ثالاث اإلانء على يده اليمىن
)سنن أيب  عل ينفض املاء عن جسدهفناولته املنديل فلم أيخذه وج 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: 
 سليمان نظرويف مساع حمفوظ من  ورواته ثقات إسناده صحيح :( 1/158قال البوصيي يف الزوائد )

 والتمسح مبنديل ...  )ومن آدابه(
)قوله والتمسح مبنديل( ذكره صاحب املنية يف الغسل وقال يف احللية ومل أر من ذكره غيه وإمنا وقع اخلالف يف  قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا 

ه كان يفعله ومنهم من كره ذلك ومنهم من كرهه الكراهة ففي اخلانية وال أبس للمتوضئ واملغتسل روي عن رسول صلى هللا عليه وسلم أن
يف  للمتوضئ دون املغتسل والصحيح ما قلنا إال أنه ينبغي أن ال يبالغ وال يستقصي فيبقي أثر الوضوء على أعضائه اهـ وكذا وقع بلفظ ال أبس

 ( 1/131)رد احملتار  خزانة األكمل وغيها وعزاه يف اخلالصة إىل األصل اهـ ما يف احللية
 واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصالة ولن حتصوا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استقيموارضي هللا عنهما  عن عبد هللا بن عمرو 94

 ( 278)سنن ابن ماجة، الرقم:  وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
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performs two rakaats of Tahiyyatul Wudhu, his previous 
minor sins are forgiven.95  

 
  

 
عندك يف  اي بالل حدثين أبرجى عمل عملته د صالة الغداةقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبالل عنرضي هللا عنه  عن أيب هريرة 95

من أين ال أتطهر  قال بالل: ما عملت عمال يف اإلسالم أرجى عندي منفعة 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

قال كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما حيدث  رضي هللا عنه عن عقبة بن عامر
له اجلنة قال فقلت ما ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه مث يقوم فيصلي ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت  الناس فأدركت من قوله

أجود هذه فإذا قائل بني يدي يقول اليت قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إين قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو 
)صحيح  ءأيها شافيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبد هللا ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من 

 ( 234 مسلم، الرقم:
 عن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي هللا عنه قال ما أدري كم حدثنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أزواجا أو أفرادا قال ما من عبد يتوضأ

غسل رجليه حت يسيل املاء من كعبيه فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حت يسيل املاء على ذقنه مث يغسل ذراعيه حت يسيل املاء على مرفقيه مث 
 ( 301)الرتغيب والرتهيب، الرقم:  رواه الطرباين يف الكبي إبسناد لني مث يقوم فيصلي إال غفر له ما سلف من ذنبه

ا رواه إسحاق رواه الطرباين يف الكبي ورواه إبسناد آخر فقال عن ثعلبة بن عمارة وقال هكذ :(1134وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )الرقم: 
  الدبري عن عبد الرزاق ووهم يف امسه والصواب ثعلبة بن عباد ورجاله موثقون
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General Masaail Pertaining to 

Wudhu 
1. Q: What are the faraaidh of wudhu? 

A: The faraaidh of wudhu are as follows: 

1. Washing the entire face once. 
2. Washing the arms including the elbows once. 
3. Making masah of at least one quarter of the head. 
4. Washing both the feet including the ankles once.96 

2. Q: Which parts of the face should be washed in wudhu? 

A: The entire face should be washed in wudhu i.e. from the 
top of the forehead till beneath the chin, and from one ear to 
the other.See 64 

3. Q: Is it necessary to wash the area between the sideburns and 
ears in wudhu? 

A: Yes, it is fardh (compulsory).See 64 

4. Q: Is it necessary for one to repeat the masah in the case 
where one had his hair cut after making wudhu? 

A: No, it is not necessary.97 

 
 رأسه ربع مسح والرابع كعبيه  مع رجليه غسل والثالث مرفقيه مع يديه غسل والثاين … الوجه غسل األول فرائضه وهى أربعة الوضوء أركان  96

 (30 ـص االيضاح )نور
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5. Q: Is it necessary to remove rings, bangles and watches when 
making wudhu? 

A: If water reaches the area beneath the rings, bangles and 
watches without removing them, it will not be necessary to 
remove them.98 

6. Q: What is the method of making khilaal of the beard? 

A: Khilaal of the beard should be made by passing the wet 
fingers of the hand through the beard from beneath the 
chin.See 65 

7. Q: What are the sunnats of wudhu? 

A: The sunnats of wudhu are as follows: 

1. To make niyyah (intention of wudhu). 
2. To make miswaak. 
3. To recite the tasmiyah (bismillah). 
4. To wash the hands up to the wrists. 
5. To gargle the mouth. 
6. To put water into the nostrils. 
7. To make khilaal of the beard. 
8. To make khilaal of the fingers and toes. 

 
( وكشط ظفره قلم و وحاجبه شاربه حبلق)لوضوء ا وال للمحل الغسل( يعاد ال كما وحليته رأسه حبلق)احملل  بل وال ( بل)وال يعاد الوضوء 97

 ( 1/101جلده )الدر املختار 
 يف هكذا الرواية ظاهر وهو اخلالصة يف كذا  حتته املاء يصل مل حبيث ضيقا كان  نإ وفرض واسعا كان  نإ سنة اخلامت حتريك النوازل جمموع ويف 98

 ( 1/5)الفتاوى اهلندية  احمليط
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9. To wash each limb thrice. 
10. To make masah of the entire head once. 
11. To make masah of the ears. 
12. To make wudhu in sequence. 
13. To wash each limb, one after the other, without a 

delay, in such a manner that the limbs do not dry 
before the wudhu is completed.99 

8. Q: Is it necessary to remove ointment from wounds or cracks 
in the feet or hands at the time of wudhu? 

A: If passing water over the wounds or cracks will be harmful 
(or delay the process of healing), it will not be necessary to 
remove the ointment. Making masah (i.e. merely passing wet 
hands over the wound or crack) of that limb will suffice.100 

9. Q: If a person’s hand is amputated below the elbow, does he 
have to wash the remaining portion of his hand till the elbow 
in wudhu? 

 
سل  )وسننه( ... )البداية ابلنية( ... )و( البداية )ابلتسمية( ... )و( البداية )بغسل اليدين( ... )إىل الرسغني( ... )والسواك( ... )وغ 99

 سنن على مشتملتان مؤكداتن سنتان ومها( مبياه) املارن املاء ببلوغ (واألنف) ثالثة( مبياه) لالختصار أو ابلغسل عرب ولذا استيعابه أي( الفم
( ليل اللحيةوخت... ) الفساد الحتمال( الصائم لغي) املارن وجماوزة ابلغرغرة( فيهما واملبالغة) ابليمىن وفعلهما املاء وجتديد والتثليث الرتتيب مخس
 اليمىن رجله خبنصر ابدائ اليسرى يده خبنصر والرجلني ابلتشبيك اليدين( األصابع) ختليل( و) عنقه إىل كفه  ظهر وجيعل التثليث بعد احملرم لغي

... )ومسح كل رأسه مرة( ... )وأذنيه( معا ولو )مبائه( ...   املستوعب ( الغسل وتثليث) فرض منضمة فلو خالهلا املاء دخول بعد وهذا
 ( 122-102/ 1( )الدر املختار )والرتتيب( املذكور يف النص ... )والوالء

 تيمم املاء على يقدر وال بيده ولو تركه وإال مسحه وإال قدر إن غسله شقاق أعضائه يف فروع 100
 املاء إمرار يكفيه الدواء فيه فجعل رجله يف كان  ولو هلما خالفا عنده جائزة وصالته اخلزائن يف زاد( تيمم  قولهالعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال 
 ( 1/102)رد احملتار  الرزاق عبد ابن اهـ الصغرى يف كما  فال وإال يعيده برء عن إن فسقط أمره ولو املسح يكفيه وال فوقه
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A: He will have to wash the remaining portion of his hand 
which is below the elbow, including the elbow.101 

10. Q: Is it sunnah to take new water for making masah of the 
head or can one make masah with the water that remains on 
the hands after washing the hands? 

A: It is not sunnah to take new water for making masah of the 
head. One should make masah with the water that remains 
on the hands after washing the hands.102 

11. Q: If one is performing wudhu in the bathroom, and there is 
also a toilet in the same bathroom, then should one recite the 
duas of wudhu? 

A: If the basin where one is making wudhu is close to the 
toilet then one should not recite the duas of wudhu.103   

 
 القطع حمل غسل املرفق من قطع ولو 101
قال يف البحر ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من املرفق والكعب شيئ سقط الغسل ولو  (اخل قطع ولو قوله) العالمة ابن عابدين رمحه هللاقال 

 ( 1/102بقي وجب )رد احملتار 
 اهلندية )الفتاوى الصحيح هو كفه  يف بلل وبقي ذراعيه غسل أو األانء من املاء أخذ كان  سواء أجزأه به فمسح بلل كفه  يف كان  ولو 102

1/7 ) 
 ( 130)سنن أيب داود، الرقم:  أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان يف يدهرضي هللا عنه  عن الربيع

بذلك  وقال ابن قدامة رمحه هللا يف املغين روي عن علي وابن عمر وأيب أمامة فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بلال يف حليته أجزأه أن ميسح رأسه
 ( 1/17البلل انتهى )املغين 

 بقلبه فيسمي جناسة حمل ويف 103
 فلو دخوله فقبل وإال احلاجة لقضاء املعد املكان غي يف كان  إن ثيابه رفع قبل يسمي أنه املراد أن الظاهرقال العالمة ابن عابدين رمحه هللا: 

 ( 1/109)رد احملتار  تعاىل هللا السم تعظيما لسانه حيرك وال بقلبه مسى فيهما نسي
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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ َرب ِّ َيا     b 
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Sunnah Method of Making Ghusl 

1. Do not face the qiblah while performing ghusl.104  

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.See 104 

  فصعد إزار   بال  ابلرباز   يغتسل  رجال رأى وسلم عليه  هللا  صلى هللا  رسول أن   علىي  عن
  ستي  حيي  وجل عز  هللا إن   وسلم عليه  هللا  صلى  قال  مث  عليه  وأثىن هللا فحمد  املنرب
 105( 4012 الرقم:  داود، أيب )سنن  فليسترت  أحدكم  اغتسل فإذا  والسرت  احلياء  حيب

 
ىل )وههنا سنن وآداب ذكرها بعض املشايخ( يسن أن يبدأ ابلنية بقلبه ويقول بلسانه نويت الغسل لرفع اجلنابة أو للجنابة مث يسمي هللا تعا 104

الغسل وأن يدلك كل أعضائه يف وأن ال يستقبل القبلة وقت  وأن ال يسرف يف املاء وال يقرت كذا يف اجلوهرة النية  عند غسل اليدين مث يستنجي
ندية  الفتاوى اهل) كذا يف املنية  املرة األوىل وأن يغتسل يف موضع ال يراه أحد ويستحب أن ال يتكلم بكالم قط وأن ميسح مبنديل بعد الغسل

1/14 ) 
 ث حسن عندهفاحلدي  (1/362الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل  105
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Hazrat Ya’laa  reports that on one occasion, Hazrat 
Rasulullah  saw a person performing ghusl in the open, 
without a lower garment (i.e. with his private parts exposed). Later 

on, Hazrat 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.106 

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 great sin.See 104 

5. Preferably perform ghusl while sitting.107 

6. Commence the ghusl by washing both hands up to the wrists 
thrice.108 

 
)سنن  صحيح حسن حديث هذا اجلنابة من واحد إانء من وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول أان أغتسل كنت  قالت يمونةم حدثتين 106

 ( 62الرتمذي، الرقم: 
)الدر املختار  عورة كشف  مع غالبا يكون  ألنه القبلة استقبال سوى  كآدابه  وآدابه الرتتيب سوى الوضوء كسنن  أي سنن الغسل (وسننه) 107

1/156 ) 
 ( 1/127 الدر املختار) )واجللوس ف مكان مرتفع( … )استقبال القبلة ودلك أعضائه( …أي آداب الوضوء  دابه(آ)ومن 
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  إذا  كان  وسلم عليه هللا صلى   النيب أن   وسلم عليه  هللا صلى النيب  زوج  عائشة  عن
 ( 248 رقم: ال البخاري، )صحيح  يديه   فغسل بدأ اجلنابة  من اغتسل

Hazrat Aaishah , the respected wife of Hazrat Rasulullah 
, reports that when Hazrat Rasulullah  would 

perform fardh ghusl, he would commence by washing his 
mubaarak hands.”   

7. Wash the private parts with the left hand. The hands and 
private parts should be washed irrespective of whether there 
is any impurity on them or not.109  

  فغسل  للغسل  ماء  وسلم  عليه هللا  صلى  للنيب  وضعت  مونةمي قالت  قال عباس ابن  عن
 ( 257 رقم: ال البخاري، )صحيح مذاكيه  فغسل  مشاله   على أفرغ   مث  ثالاث  أو  مرتني يديه 

Hazrat Ibnu Abbaas  reports that Hazrat Maimoonah 
 said, “I placed water for Hazrat Rasulullah  to 

perform ghusl. Hazrat Rasulullah  washed his mubaarak 
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.See 108 

9. Perform the complete wudhu. If you are bathing in a place 
where the water collects on the ground and there is no water 

 
)الفصل الثاين يف سنن الغسل( وهي أن يغسل يديه إىل الرسغ ثالاث مث فرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه مث يتوضأ وضوءه للصالة  108

 (1/14ندية الفتاوى اهل) إال رجليه هكذا يف امللتقط
مل يكن به جناسة كما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم ليطمئن بوصول املاء إىل اجلزء الذي ينضم من فرجه حال  وإن (غسل فرجه) كذا(  و) 109

 ( 104على مراقي الفالح صـ  طحطاويحاشية ال) القيام وينفرج حال اجللوس
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outlet, then postpone the washing of your feet to the end of 
the ghusl. After completing the other acts of the ghusl, you 
should move to another place and wash your feet.110  

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

 111( 104 الرقم:  ي،الرتمذ
Hazrat Aaishah  reports that when Hazrat 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.” 

  يغتسل  ماء  وسلم عليه  هللا صلى   هللا لرسول  وضعت  ميمونة قالت  قال عباس ابن  عن
 ( 265 الرقم: البخاري،  )صحيح قدميه  فغسل  مقامه من   تنحى مث  ...  به 

Hazrat Ibnu Abbaas  reports that Hazrat Maimoonah 
 said, “I placed water for Hazrat Rasulullah  to 
perform ghusl ... (After completing the ghusl,) Hazrat Rasulullah 
 moved away from the place where he had performed 

ghusl and then washed his mubaarak feet.” 

10. Pour water on the head thrice.112 

 
يف ظاهر الرواية وقيل ال ميسحها ألنه يصب عليها املاء واألول أصح ألنه صلى  (وئه للصالة فيثلث الغسل وميسح الرأسمث يتوضأ كوض) 110

يف حمل )حال االغتسال  (ولكنه يؤخر غسل الرجلني إن كان يقف)هللا عليه وسلم توضأ قبل االغتسال وضوءه للصالة وهو اسم للغسل واملسح 
 (105صـ  على مراقي الفالح طحطاويحاشية ال) ه لغسلهما اثنيا من الغسالةالحتياج (املاء جيتمع فيه

 صحيح حسن حديث هذاقال أبو عيسى:  111
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  بدأ اجلنابة  من يغتسل أن   أراد إذا وسلم عليه  هللا صلى  هللا رسول   كان  قالت عائشة  عن
  يشرب مث  للصالة  وضوءه ويتوضأ   فرجه غسل  مث اإلانء  يدخلهما  أن   قبل يديه   فغسل

 113( 104 الرقم:  الرتمذي، )سنن  حثيات ثالث  رأسه  على  حيثي مث  املاء شعره
Hazrat Aaishah  reports that when Hazrat 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.”  

11. Pour water over the right side of the body thrice from top to 
bottom and thereafter pour water over the left side of the 
body thrice from top to bottom. Ensure that water reaches 
every part of the body.See 112 

12. If you are performing a fardh ghusl, then ensure that water 
reaches every part of the body, especially the mouth, inside 
the nose, the corner of the eyes, inside the navel, etc. No part 

 
وظاهر الرواية  وقيل يبدأ ابلرأس وهو األصح وقيل يثين ابلرأس )ابدائ مبنكبه األمين مث األيسر مث رأسه( على )بقية بدنه مع دلكه( نداب 112

  البحر وبه يضعف تصحيح الدررقال يف  واألحاديث
  قال( واألحاديث قوله) اهلداية بظاهر التعبي وغيه البحر يف والذي النهر يف عرب كذا(  الرواية وظاهر قوله)قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا: 

 عليه مشى ما هو( الدرر تصحيح قوله ) فافهم اهـ صحيحه يف البخاري أوردها أحاديث لعدة املوافق وهو الربجندي شرح ويف إمساعيل الشيخ
 ( 1/159 رد احملتار) هنا متنه يف املصنف

 صحيح حسن حديث هذاقال أبو عيسى:  113
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should be left dry. Even if an area equal to a hair’s breadth is 
left dry, the fardh ghusl will not be complete.114 

  شعرة موضع ترك  من قال  وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول  أن عنه  هللا رضي  علي  عن
  ثالاث  رأسي عاديت مث  فمن  علي  قال النار من  وكذا كذا  هبا  فعل يغسلها مل  جنابة من

 115( 249 الرقم: داود،  أيب   )سنن شعره  جيز  وكان
Hazrat Ali  reports that Hazrat 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.” Hazrat Ali  thereafter said thrice, “That is 
why I dislike keeping hair.” It is reported that Hazrat 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).  

13. 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 104 

  هللا  رسول قال قال  جده عن  أبيه عن  طالب   أيب  بن   عقيل بن   حممد بن هللا  عبد عن
  فقال  جيزئنا ال رجل فقال  صاع الغسل  ومن  مد الوضوء  من  جيزئ  وسلم عليه  هللا  صلى

 
 جيز مل املاء يصبها مل ملعة بقيت لو حت واحدة مرة حرج غي من البدن من عليه إسالته ميكن ما مجيع على املاء إسالة فهو ركنه( وأما) 114

 ( 1/267)بدائع الصنائع  يسية كانت  وإن الغسل
 ( 1/14)الفتاوى اهلندية  السرخسي حميط يف كذا  للمبالغة فيها أصبعه  يدخل أن وينبغي السرة داخل إىل املاء إيصال وجيب

 ( فاحلديث حسن عنده1/235سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل الثاين من هداية الرواة ) 115
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  ابن سنن)  وسلم عليه  هللا صلى   النيب يعين  شعرا   وأكثر  منك خي  هو من   جيزئ كان  قد
 116( 270 الرقم:  ماجة،

Hazrat Aqeel bin Abi Taalib  reported that Hazrat 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.” Hazrat 
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 Hazrat Rasulullah ).”  

14. Do not engage in talking, singing or any type of conversation 
while performing ghusl.See 104 

15. Do not recite any duas while bathing.117 

16. Do not take too long in the bathroom, especially if it is a 
common bathroom which others also use.See 88 and 107 

17. Do not mess the bathroom with unwanted hair.118 

 
 (: إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد1/99الزوائد )قال البوصيي يف  116

 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: 
)قوله وآدابه كآدابه( نص عليه يف البدائع قال الشرنباليل ويستحب أن ال   أقول ويستثىن الدعاء أيضا فإنه مكروه كما يف نور اإليضاح 117

 رد احملتار) مصب املستعمل وحمل األقذار واألوحال اهـ وأما الدعاء فألنه يف أما كالم الناس فلكراهته حال الكشف يتكلم بكالم مطلقا
1/156 ) 

 يف إلقاؤه ويكره به أبس فال ألقاه وإن وأمواات أحياء كفاات  األرض جنعل أمل تعاىل قال يدفنه أن ينبغي شعره حلق أو أظفاره قص وإذا 118
 ( 4/167 االختيار) املرض يورث ألنه قالوا واملغتسل الكنيف
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18. Be considerate when using hot water. Do not use so much 
that those coming after you are inconvenienced by not 
having enough hot water.119 

19. After bathing, wipe the body with a cloth or towel.See 104  

20. Hasten to cover the body after bathing.120 

21. Do not urinate in the shower.121  

 
 

  

 
 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 119
 ( 10)صحيح البخاري، الرقم:  عنه هللا هنى

 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

)سنن الرتمذي، الرقم:   منه الوسواس عامة إن وقال مستحمه يف الرجل يبول أن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن مغفل بن هللا عبد عن 121
21 ) 

 ( 1/50)الفتاوى اهلندية  الوهاج السراج يف كذا  يغتسل أو فيه يتوضأ موضع يف يبول أن ويكره
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Faraaidh of Ghusl 

1. Gargling the mouth in such a way that water reaches 
everywhere. 

2. Inserting water into the nose upto the soft bone. 

3. Pouring water over the entire body.122 

 
  

 
 ( 1/13ندية الفتاوى اهل) وغسل مجيع البدن على ما يف املتون واالستنشاق املضمضة )الفصل األول يف فرائضه( وهي ثالثة 122
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Sunnats of Ghusl 

1. Making the intention to wash off impurities and become paak 
(pure).  

2. If the satr area is covered then you should recite bismillah 
before commencing. 

3. Washing the hands upto the wrists thrice. 

4. Washing the private parts, whether they have impurity on 
them or not. 

5. Making wudhu before washing the entire body. 

6. Pouring water on the head thrice. 

7. Pouring water over the right side of the body thrice from top 
to bottom. 

8. Pouring water over the left side of the body thrice from top 
to bottom. 

9. Rubbing the body when pouring the water to ensure that the 
water reaches every part of the body. 

10. Not using so little water that you will not be able to perform 
the ghusl properly, but not wasting water. 

11. Not facing the qiblah. 
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12. Performing ghusl in a secluded place where you will not be 
seen by anyone.See 104, 108 and 112 
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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.123 

  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

Hazrat Abdullah bin Umar  reports that Hazrat 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.See 123 

  يوم  يغتسل وسلم عليه هللا صلى   هللا رسول كان  قال  عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
 124( 1315 :رقم ال ، ماجة ابن  سنن ) األضحى  ويوم الفطر

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

Eidul Adha. 

3. The Day of Arafah.See 123 

 
 ( 20/ 1اهلداية ) نص على السنية (وسن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة واإلحرام) 123
 (: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف وحجاج بن متيم ضعيف أيضا1/417قال البوصيي يف الزوائد ) 124

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 ا له وكذ
 ( 114الرقم: ، مسند الشافعي على ترتيب السندي )ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر 
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  الغسل فقال شئت إن يوم   كل  اغتسل قال الغسل  عن عليا  رجل  سأل قال  زاذان  عن
  الشافعي  )مسند الفطر  ويوم  النحر  ويوم  عرفة  ويوم اجلمعة  يوم  قال  الغسل  هو الذي

 125( 114 الرقم: السندي،  ترتيب  على
Hazrat Zaazaan  reports that on one occasion, a certain 

person asked Hazrat Ali  regarding (when he should 
perform) ghusl. Hazrat 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.” Hazrat 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 123 

  إلهالله   جترد وسلم عليه هللا صلى النيب  رأى   أنه أبيه  عن  اثبت   بن  زيد بن خارجة عن
 126( 830 الرقم: الرتمذي،  )سنن  واغتسل

Hazrat Zaid bin Thaabit  reports that he had seen that 
Hazrat Rasulullah  removed his clothing for (entering 

into) ihraam and he performed ghusl. 

 
 يوم قال الغسل هو الذي الغسل عن أسألك إمنا فقلت شئت إذا اغتسل فقال الغسل عن عنه هللا رضي عليا سألت قال زاذان عن  125

 ( 724 :رقمال ،للطحاوي اآلاثر معاين )شرح األضحى ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم اجلمعة
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب   126

ورجال  عند إحرامه وعند دخول مكة أنه قالرواه البزار والطرباين يف الكبي إال  من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن حيرم عن ابن عمر قال
 ( 5323البزار ثقات كلهم )جممع الزوائد، الرقم: 
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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) For entering Makkah Mukarramah.127 

b) For a person who accepts Islam in the state of purity.128  

c) After cupping.129  

 
 

 

 
 وعند( ... )أفاق جملنون وندب( ... )فمندوب) ابلسن بلغ أو طاهرا أسلم أبن( وإال( ... )حائضا أو جنبا أسلم من على جيب كما) 127

 ( 169-1/167 املختار الدر( )كسوف  ولصالة الزايرة لطواف مكة دخول عند) و( ... براءة ليلة ويف حجامة
هريرة قال بعث النيب صلى هللا عليه وسلم خيال قبل جند فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أاثل فربطوه بسارية من  أيب عن 128

من املسجد فاغتسل مث دخل املسجد فقال أشهد أطلقوا مثامة فانطلق إىل خنل قريب  سواري املسجد فخرج إليه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال
 ( 462 :رقمال ،)صحيح البخاري أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا

 127انظر أيضا 
 ( 480بن أيب شيبة، الرقم:الصنف امل) اغتسل من احلجامة جماهد عن عبد هللا بن عمرو قالحدثنا وكيع عن األعمش عن  129

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

 ( 484البن أيب شيبة، الرقم:
 127انظر أيضا 
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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َ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

  130( 515 الرقم:  للحاكم،
Hazrat Aaishah  reports that Hazrat 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 130

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

Hazrat Aaishah  reports that Hazrat 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:  ،مذي الرت  سنن ) والنكاح  والسواك والتعطر  احلياء  املرسلني

Hazrat Abu Ayyoob Ansaari  reports that Hazrat 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 ويطيب  البلغم ويذهب  اللثة  ويشد احلفر ويذهب البصر  وجيلو  السنة 
 131( 2521 الرقم: للبيهقي،   اإلميان )شعب  املعدة ويصلح  فيه:  وزاد

Hazrat Abdullah bin Abbaas  reports that Hazrat 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:  131

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 وقال أبو حامت شيخ صاحل وقال أبو زرعة كثي الرواية عن اجملاهيل  احلديث عن املشاهي

 ( 1/237)تدريب الراوي   خيرج فيها حديثا يعلمه موضوعا انتهىكتصانيف البيهقي فقد التزم أن ال:  ه هللاقال السيوطي رمح
 1/12صنوعة يف األحاديث املوضوعة الآلىلء 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 جداحلديث الضعيف أصأن يكون هلذا ا 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 راء من الكتب اليت نقلت عنهاستقوقد الحظُت هذا االمر كثي ا وأان أستقرئ هذا اال مع بعضها
 ( 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.132   

2. Hold the miswaak with the right hand and commence 
cleansing the teeth from the right.133 

3. Make miswaak of the teeth horizontally and of the tongue 
vertically.See 56 

  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 ، أمحد )مسند  الطو  يسنت  كان  قال  غيالن  لنا ووصفه  محاد قال  سواكه 
19737 )134 

 
  فوقه والسبابة والوسطى والبنصر حتته السواك أسفل ميينك من اخلنصر جتعل أن أخذه كيفية  يف والسنة اليمىن ابليد إمساكه ويستحب 132

 ( 21/ 1)البحر الرائق  مسعود ابن رواه كما  حتته رأسه أسفل اإلهبام واجعل
وظاهره أنه منقول  نقول املتوارث اهـألنه امل اكه بيمناه( كذا يف البحر والنهر قال يف الدرر)قوله وندب إمسقال العالمة ابن عابدين رمحه هللا  133

غاية ما يقال أن السواك إن كان  دعوى النقل حتتاج إىل نقل ومل يوجد لكن قال حمشيه العالمة نوح أفندي: أقول صلى هللا عليه وسلم عن النيب
واستدل لألول مبا ورد  اين كما روي عن مالكوإن كان من ابب إزالة األذى فباليسرى والظاهر الث التطهي استحب ابليمني كاملضمضة من ابب

جلانب األمين ورد أبن املراد البداءة اب ترجله وتنعله وطهوره وسواكه كان يعجبه التيامن يف  صلى هللا عليه وسلم أنه يف بعض طرق حديث عائشة
ويف البحر والنهر والسنة يف كيفية أخذه أن جيعل اخلنصر أسفله واإلهبام أسفل رأسه وابقي األصابع فوقه كما رواه ابن  من الفم اهـ ملخصا

 ( 1/114 رد احملتارمسعود )

 (55( فاحلديث حسن عنده )قواعد يف علوم احلديث صـ 1/97احلبي )  سكت احلافظ عن هذا احلديث يف التلخيص 134
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Hazrat 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
 135( 1/96 احلبي  تلخيص ال)  عرضا فاستاكوا استكتم وإذا مصا فاشربوا 

Hazrat Ataa bin Abi Rabaah  reports that Hazrat 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.See 56 

5. In the absence of a miswaak, the finger may be used as a 
substitute.See 56 

  السواك  من  جيزئ  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول  قال قال عنه هللا رضي  أنس عن
 ( 1/104 احلبي  تلخيصال )  األصابع

 
وثقه ابن معني وابن حبان ورواه البغوي والعقيلي وابن عدي وابن منده  قلت يعرف وفيه حممد بن خالد القرشي قال ابن القطان ال 135

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

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

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

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

 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
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Hazrat Anas  reports that Hazrat Rasulullah  said, 
“The fingers can suffice as a miswaak (in the absence of a 

miswaak).” See 58 

6. The miswaak should not exceed a hand-span in length, and 
should be equal to the small finger in thickness.136  

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.137  

  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

 138( 2576  الرقم:  وائد،الز  )جممع  قبلي األنبياء 
Hazrat Mu’aaz bin Jabal  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “How excellent is the miswaak taken from the olive 
tree! It is from a blessed tree, cleanses the mouth and removes gum 

 
  شرب وطول اخلنصر غلظ يف عقد بال مستواي لينا كونه   136

  فال  استعماله ابتداء يف أنه الظاهر( شرب وطول) قوله األصبع الفتح ويف املعراج يف كذا(  اخلنصر غلظ يف قوله) قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا
  ( 1/114)رد احملتار  غالبا اإلطالق حممل ألنه الثاين الظاهر املعتاد أو املستعمل شرب املراد وهل أتمل لتسويته منه ابلقطع ذلك بعد نقصه يضر

 ( 1/7الشرب )الفتاوى اهلندية  وطول اخلنصر غلظ يف رطبا وليكن
   سم بذي وحيرم مبؤذ ويكره 137

 اهلداية شرح ويفـ اه والرحيان الرمان بقضبان كراهته  العلماء من واحد غي وذكر احللية يف قال( مبؤذ ويكره قوله) قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا
  ويستاك  النهر ويف جلذاما عرق حيرك إنه وقال الرحيان بعود السواك عن هلل رسول هنى قال حبيب بن ضمي عن مسنده يف احلارث روى للعيين
 قبلي من األنبياء وسواك سواكي وهو مباركة شجرة من الزيتون السواك نعم الطرباين روى الزيتون مث األراك وأفضله والقصب الرمان إال عود بكل

 ( 1/115)رد احملتار 
 رواه الطرباين يف األوسط وفيه معلل بن حممد ومل أجد من ذكرهقال اهليثمي:  138
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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
 139( 1/95 احلبي  تلخيصال  ،  1/75 السنن )إعالء  أراك

Hazrat Abdullah bin Mas’ood  reports, “I used to break twigs 
from the peelu tree (salvadora persica) for the miswaak of 

Rasulullah .” 

 
  

 
مسعود أنه كان جيتين  بنابن حبان والطرباين أيضا وصححه الضياء يف أحكامه ورواه أمحد موقوفا على اأخرجه  :تلخيصالقال احلافظ يف  139

 سواكا من أراك احلديث ومل يقل فيه أنه كان جيتنيه للنيب صلى هللا عليه وسلم
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Occasions when the Miswaak should 

be used 

1. Upon awakening. 

  هنار  وال  ليل  من  يرقد  ال كان   وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  أن عنها  هللا  رضي عائشة  عن
 140( 57 الرقم:  داود،  أيب )سنن   يتوضأ  أن  قبل  تسوك  إال  فيستيقظ

Hazrat 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, if one does not 
intend making wudhu to perform salaah upon awakening 
from one’s sleep (or a woman is in menses), then one should 
use the miswaak upon awakening. However, if one makes 
wudhu immediately upon awakening and uses the miswaak 
during this wudhu, then using the miswaak during the 
wudhu will suffice on behalf of both sunnats.141  

2. When entering the home. 

 
 ( فاحلديث حسن عنده1/215الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل  140
 ويف … الرائحة تغي مظنة النوم نأل يستاك نأ لغيها وأ للصلوة قيامه كان  سواء ابلليل قام ملن يستحب يعىن ابلليل قام ملن السواك ابب 141

 من االستيقاظ بعد يتسوك وسلم عليه هللا صلى نهأ على يدل يضاأو  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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  بدأ  بيته  دخل  إذا  كان   وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  أن عنها  هللا  رضي عائشة  عن
 ( 253 الرقم:  ،مسلم صحيح)  ابلسواك 

Hazrat Aaishah  reports, “Whenever Nabi  used 
to enter his home, he would make miswaak.” 

3. Before reciting the Quraan Majeed.142 

  ابلسواك فطيبوها  للقرآن  طرق  أفواهكم إن   قال عنه  هللا  رضي طالب   أيب بن  علي  عن
 143( 291 الرقم:  ،ماجة   بنا سنن )

It is reported that Hazrat 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

 
 قرآن وقراءة رائحة وتغي سن الصفرار يندب كما  142

 والقيام الفم تغي منها حاالت يف يستحب فإنه الوضوء خصائص من السواك وليس الفتاح إمداد يف قال... عالمة ابن عابدين رمحه هللا قال ال
 ـاه كلها  األحوال فيه فتستوي الدين سنن من السواك إن حنيفة أيب لقول القرآن وقراءة ابلناس واالجتماع البيت ودخول الصالة وإىل النوم من
ويؤكد  داية أنه مستحب يف مجيع األوقاتويف حاشية اهل الرواية ظاهر يف ما على حدة على سنة بل قيل كما  ابلوضوء خيتص وال القهستاين ويف

يضا احلليب يف شرح املنية الصغي ويف هدية  استحبابه عند قصد التوضؤ فيسن أو يستحب عند كل صالة اهـ وممن صرح ابستحبابه عند صالة أ
حرير  فاغتنم هذا الت ل ما يغي الفم وعند اليقظة اهـويستحب السواك عندان عند كل صالة ووضوء وك ابن عماد أيضا ويف التتارخانية عن التتمة

   (1/114)رد احملتار  الفريد
 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 143

 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
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  فطهروا  امللك جوف يف  صار   إال  القرآن من   شيء فيه  من  خيرج  فما  فيه على  فاه  يضع
   144( 550 :رقمال  ، البزار )مسند   للقرآن كمأفواه

Hazrat Ali  reports that Hazrat 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 angel (and thereafter 

secured by Allah ). Hence, ensure that you cleanse your 
mouth before reciting the Quraan.” 

4. At the time of wudhu.See 56 

  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

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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).” 

5. When the teeth become discoloured or a bad odour emanates 
from the mouth.See 142 

 
 ( 2564 :رقمال  ،جممع الزوائد) وهذا مرفوع موقوفروى ابن ماجه بعضه إال أنه و  رواه البزار ورجاله ثقات :وقال اهليثمي 144
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  يل  ما  قال  أنه   موسل 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 Hazrat Ja’far  that on one occasion, 

Hazrat 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 
the miswaak.” Hazrat 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 ربش  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
 145النظافة( 

Hazrat Abdullah bin Bishr  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “Trim your nails and bury your nails, cleanse your 
joints thoroughly, keep your gums clean from food particles, make 

 
وقوله ال تدخلوا علي قخرا خبرا احملفوظ عندي قلحا وقحال واألقلح الذي اصفرت أسنانه حت خبرت من قال صاحب نوادر األصول:  145

 ابطنها وال نعرف القخر والبخر إال الذي جند له رائحة منكرة يقال رجل أخبر ورجال خبر
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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. 

  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
  هللا رسول  مسعت   حني آكل ما  وبعد آكل  ما  وقبل ستيقظ أ  ما  وبعد أانم  أن   قبل أسنت

 146( 9491 الرقم:  ،أمحد مسند )  قال  ما   يقول  وسلم عليه  هللا  صلى
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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).” Hazrat 

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). 

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

 
 ( 1191)جممع الزوائد، الرقم:  ثقات ورجاله أمحد رواهقال اهليثمي:  146
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  عليه  هللا صلى  هللا رسول  فأعطيته مضغته  مث  وطيبته(  رواية  )ويف فقصمته فأعطانيه 
 ( 890 الرقم:  ،بخاري ال  صحيح )  صدري إىل   مستند  وهو  به فاسنت  وسلم

Hazrat Aaishah  reports, “(When Hazrat 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  fell on 
the miswaak (but due to weakness, he was unable to ask for it. I 
understood that Hazrat 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 Hazrat Rasulullah  
. Hazrat Rasulullah  then used the miswaak 

while he was reclining on my chest.”   

8. If one had made wudhu earlier and the time of salaah 
approaches, then it is mustahab for one to use the miswaak 
for salaah to remove any odour from the mouth. Similarly, it 
is mustahab to make miswaak when joining a gathering.See 142 

9. 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 142 
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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َعَلى َأَبًدا َدائ ًما َسل ِّْم وَ َصل ِّ َرب ِّ َيا     b 

 

 

AZAAN AND IQAAMAH 

Azaan – Its Inception and Origin 

When Hazrat 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 Hazrat Rasulullah 
 that all the Sahaabah  congregate and perform 
their salaah together in the musjid. Hazrat 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.  

Hazrat Rasulullah  was not pleased with these 
suggestions. Hazrat 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 
Hazrat Rasulullah , Hazrat Umar  presented a 
suggestion before Hazrat 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.  

Hazrat Rasulullah  accepted the suggestion of Hazrat 
Umar  and appointed Hazrat Bilaal  to carry out this 
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task. Hence, at the time of salaah, Hazrat 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 
Hazrat 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 
Hazrat 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?” Hazrat 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?” 
Hazrat Abdullah  asked, “What method is better?” The 
angel replied, “You will call out the azaan.” after which the angel 
taught him the words of the azaan.    

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

When Hazrat Umar  heard the azaan of Hazrat Bilaal 
, he hastily took his shawl and rushed to the gathering of 
Hazrat Rasulullah . On reaching the gathering of Hazrat 
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 azaan.” When 
Hazrat 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 
azaan. Among them were Hazrat Abu Bakr  and Hazrat 
Umar .147 

 
  

 
 2/4، السعاية  1/451، درس ترمذي  2/86، الدر املنضود  2/331مرقاة املفاتيح  147
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Virtues of the Muazzin 

Azaan is among the salient features of the Deen of Islam. Islam 
has afforded great honour to all those who call out the azaan, 
inviting people towards salaah. On the Day of Qiyaamah, people 
will admire those who used to call out the azaan 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 azaan. 

1. The muazzin 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 

Hazrat Mu’aawiyah  reports, “I heard Rasulullah  
say, ‘Verily the muazzins 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 muazzins 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 
 148( 2566  : رقمال ،رتمذي ال سنن ) مواليه  وحق

Hazrat Abdullah bin Umar  reports that Hazrat 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 azaan 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 azaan. 

  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 148

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

سلم ثالثة ال يهوهلم قال 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  يناهلم احلساب هم على كثب من مسك حت يفرغ من حساب اخلالئق رجل قرأ القرآن ابتغاءالفزع األكرب وال 

عن   (376)الرقم:  ولفظه 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 عنهما قال لو مل أمس ابن عمر رضي هللا

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

calling out the azaan 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 muazzin calling out the azaan 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  ينإ  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 Hazrat Abdullah bin Abdir Rahmaan bin 
Abi Sa’sa’ah  that on one occasion, Hazrat 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 azaan, then you should raise your voice 
and call out the azaan, for certainly the jinn, humans or any other 

creation that hears the voice of the muazzin as far as it reaches will 
testify on his behalf on the Day of Qiyaamah.” Hazrat Abu Sa’eed 
 said, “I heard this from Rasulullah .” 
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5. Forgiveness has been declared for the muazzin. Similarly, 
glad tidings have been given regarding the muazzin 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

 149( 645 :قم ر ال ئي، النسا سنن) معه   صلى  من  أجر   مثل وله  وايبس 
Hazrat Baraa bin Aazib  reports that Hazrat 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 muazzin 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 azaan 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 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 

 
 رواه أمحد والنسائي إبسناد حسن جيد (:1/243رتغيب والرتهيب )قال املنذري يف ال 149

من الصوت بلغ الغاية من املغفرة وان كان صوته دون ذلك قوله مبدى صوته ويف نسخة مبد صوته قيل معناه بقدر صوته وحده فإن بلغ الغاية 
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 

 (1/106)حاشية السندي  يف زمان مقدر هبذه املسافة
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with him ( i.e. all those people who performed salaah on account of 
his call).”  

6. The muazzin 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

 150( 163 :رقمال ، للحاكم الصحيحني 
Hazrat Ibnu Abi Awfaa  reports that Hazrat 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 muazzin is included in this glad 

tiding on account of him keeping track of time so that he can call 
out the azaan of each salaah at its proper time).”    

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

  سنني سبع أذن من   قال وسلم  عليه هللا  صلى النيب   أن عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
 151( 206 : رقمال ،الرتمذي  سنن)  النار من  براءة   له كتبت   حمتسبا

 
ميدي يف مسنده هذا إسناد صحيح وعبد اجلبار العطار ثقة وقد احتج مسلم والبخاري يكن هذا احلديث عند احل ملو  :قال بشر بن موسى 150

 صحيح إسناده :الذهيب يف التلخيص وقالإذا صح هذه االستقامة مل يضره توهني من أفسد إسناده إببراهيم السكسكي و 
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Hazrat Ibnu Abbaas  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “The one who calls out the azaan for seven years 

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

8. Hazrat Rasulullah  made dua for the forgiveness of 
those who call out the azaan. 

  ضامن  اإلمام  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال  عنه  هللا رضي   هريرة أىب   عن 
 152( 517 :رقمال  ، داود يب أ سنن ) للمؤذنني   واغفر  األئمة أرشد  اللهم مؤمتن  واملؤذن 

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

entire congregation) and the muazzin is one who is entrusted with 
a trust (i.e. he has been entrusted with the duty of calling out the 
azaan on its prescribed time). O Allah , guide the imaams 

 
 ( فاحلديث حسن عنده1/318الثاين من هداية الرواة )عن هذا احلديث يف الفصل  احلافظسكت  151

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
 كم وقال صحيح على شرط البخاري حسنة رواه ابن ماجه والدارقطين واحلا  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 عنده1/318الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفصل  152
سلم اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد  قال رسول هللا صلى هللا عليه و  وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال والرتهيبري يف الرتغيب قال املنذ

زمية والبن خاألئمة واغفر للمؤذنني رواه أبو داود والرتمذي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما إال أهنما قاال فأرشد هللا األئمة وغفر للمؤذنني 
 (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 

 سلم يقول اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فأرشد هللا األئمة وعفا عن املؤذننيمسعت رسول هللا صلى هللا عليه و  عائشة رضي هللا عنها قالتوعن 
   (367)الرتغيب والرتهيب، الرقم:   رواه ابن حبان يف صحيحه
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(towards fulfilling their obligation of leading the salaah correctly) 
and forgive the muazzins (for their shortcomings).” 

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

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

❖ The eagerness of Hazrat Ali  for Hazrat Hasan  
and Hazrat Husain  to call out the azaan: 

  هللا  صلى  هللا  رسول إىل   طلبت أكون  ال  أن  ندمت  قال  عنه  هللا رضي  علي  عن
 153( 1836 :رقم ال ، الزوائد )جممع  مؤذنني  واحلسني  احلسن فيجعل  وسلم  عليه 

It is reported that Hazrat Ali  said, “I feel remorseful over 
the fact that I did not request Rasulullah  to appoint 
my two sons, Hasan and Husain , as muazzins to call out 

the azaan.” 

  

 
 ضعيفرواه الطرباين يف األوسط وفيه احلارث وهو  153

 ( 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 17/217قال العالمة ظفر أمحد التهانوي يف إعالء السنن )

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

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

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

 ( أن فيه ضعفا 1029وخالصة الكالم يف احلارث األعور كما قال احلافظ ابن حجر يف التقريب )الرقم: 
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❖ The eagerness of Hazrat Umar  to call out the azaan: 

  فقلنا  مؤذنكم  من  فسأل اب اخلط بن  عمر  على قدمنا  قال  حازم  أيب بن قيس  عن
  شديد لنقص  بكم  ذلكم إن  وموالينا  عبيدان  يقلبها  هكذا بيده فقال  وموالينا  عبيدان 

   154( 2002 : رقمال  ، للبيهقي الكربى  )السنن  ألذنت  اخلالفة مع  األذان أطقت  لو
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 azaan in the place 
where you live?’ We answered, ‘We have appointed our slaves to 

call out the azaan.’ Umar , gesturing with his hands (in 
surprise, repeated our words) saying, ‘We have appointed our 

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

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

abundant that) had I been able to call out the azaan together 
with managing the affairs of khilaafah, I would have certainly 
accepted the position of a muazzin and called out the azaan.’” 

  ال  أن ليت اب  وما أمري  لكمل   مؤذان  كنت  لو قال أنه  عنهما  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 اي  قلت ثالاث  للمؤذنني  اغفر اللهم

 
 قال إن ذلك لنقص بكم كبيا ومواليناقالوا عبيدان  قال قال عمر من مؤذنوكم عن شبيل بن عوف قاال حدثنا إمساعيل حدثنا يزيد ووكيع 154

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

 ( 313سكت عليه احلافظ يف التلخيص احلبي )الرقم: 



AZAAN AND IQAAMAH 

103 

  تلك  ضعفائهم  على  األذان يرتكون زمان  سيأيت إنه  عمر اي  كال   فقال ابلسيوف 
  155( 2118 :رقم ال ، اخلفاء )كشف  ذننياملؤ  حلوم  النار على  هللا حرمها  حلوم

It is reported regarding Hazrat Umar  that he had said, 
“Had I been able to call out the azaan (together with managing 

the affairs of khilaafah), certainly my happiness would have 
been completed. (The reward of calling out the azaan is so great 

that if I had the honour of being a muazzin 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 

muazzins of this Ummah saying, ‘O Allah , forgive the 
sins of the muazzins!’ Rasulullah  made this dua 

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

prepared to fight amongst ourselves with our swords in order to 
call out the azaan.’ Hazrat Nabi  said, ‘No, O Umar 
! A time will come where the desire of calling out the 

azaan 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 

azaan. Those people (the muazzins) are such that Allah  

 
وأليب  ورواه سعيد بن منصور عنه أنه قال لو أطيق مع اخلليفى ألذنت رواه أبو الشيخ مث البيهقي عن عمر من قوله ذنتلوال اخلليفى أل 155

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
إنه سيأيت زمان يرتكون األذان  فقال كال اي عمر تركتنا وحنن جنتلد على األذان ابلسيوف قلت اي رسول هللا ثالاث للمؤذنني وسلم يقول اللهم اغفر

وهو وأمثاله من األبنية  واخلليفى بكسر املعجمة والالم املشددة والقصر اخلالفة حلوم املؤذنني تلك حلوم حرمها هللا على النار على ضعفائهم
 ( 2118 :رقمال ،ألذنت )كشف اخلفاء يعين هنا لوال كثرة االشتغال أبمر اخلالفة وضبط أحواهلا در يدل على الكثرةالدليلى مص
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has made the fire of Jahannum haraam on their flesh, the flesh 
of the muazzins.’”  
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The Qualities of a Muazzin 

1. The muazzin should be a male.156        

  الكربى )السنن  إقامة  وال  أذان   النساء على ليس  قال عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
 157( 1996 : رقمال ،للبيهقي 

It is reported that Hazrat Ibnu Umar  said, “Calling out the 
azaan and iqaamah is not the responsibility of women.” 

2. He should be sane.158 

3. He should be of the age of understanding. The azaan of a 
small child who has not reached the age of understanding is 
not valid.See 158 

4. He should be able to pronounce the words of azaan 
correctly.See 158 

5. He should have knowledge of the salaah times.See 158 

6. He should be a pious and upright Muslim.See 158 

 
 من وأذان إبمامة أوىل لكنه عاملا ولو )وفاسق( وخنثى )امرأة( أذان )و( املذهب على أذانه( ال حمدث وإقامة وإقامته جنب أذان )ويكره 156

 )ال وجواب وقيل نداب جنب( أذان )ويعاد ملسافر إال وراكب لنفسه( أذن إذا إال )وقاعد يعقل ال وصيب كمعتوه  مبباح ولو )وسكران( تقي جاهل
 ( 1/392 املختار )الدر يعقل( ال وصيب وسكران ومعتوه وجمنون امرأة )أذان يعاد )وكذا(  تكرارها دون اجلمعة يف تكراره ملشروعية إقامته(

 ( 1/150)بدائع الصنائع  الرواايت ابتفاق املرأة أذان فيكره رجال يكون أن منها أيضا فأنواع املؤذن صفات إىل يرجع الذي وأما
 قال إبراهيم عن محاد عن حنيفة أبو أخربان قالهلذا احلديث شاهد مرسل من حديث إبراهيم النخعي حدثنا حممد بن احلسن الشيباين  157
 ( 64)كتاب اآلاثر، الرقم:   إقامة وال أذان النساء على ليس
 عاملاوأهلية األذان تعتمد مبعرفة القبلة والعلم مبواقيت الصالة كذا يف فتاوى قاضي خان وينبغي أن يكون املؤذن رجال عاقال صاحلا تقيا  158

نية وأن يكون مواظبا على األذان  ابلسنة كذا يف النهاية وينبغي أن يكون مهيبا ويتفقد أحوال الناس ويزجر املتخلفني عن اجلماعات كذا يف الق
 (1/53اهلندية الفتاوى هكذا يف البدائع والتتارخانية )
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  لكم ليؤذن  وسلم عليه  هللا صلى   هللا سول ر  قال  قال  عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
 159( 590 :رقم ال ، داود يب أ سنن ) قراؤكم وليؤمكم خياركم

Hazrat Ibnu Abbaas  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “The best (most righteous) from amongst you 

should be appointed to call out the azaan, 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.” 

 
  

 
 ( فاحلديث حسن عنده2/4ل الثاين من هداية الرواة )سكت احلافظ عن هذا احلديث يف الفص 159

حمافظة األوقات )وليؤمكم قراؤكم(  )خياركم( أي من هو أكثر صالح ا ليحفظ نظره عن العورات ويبالغ يف ( 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 Azaan 

1. Ensure that your intention for calling out the azaan is solely 
to please Allah . 

  سنني سبع أذن من   قال وسلم  عليه هللا  صلى النيب   أن عنهما  هللا رضي   عباس ابن  عن
  160( 206 : رقمال ،الرتمذي  سنن)  النار من  براءة   له كتبت   حمتسبا

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

with sincerity and the hope of attaining reward receives the 
guarantee of freedom from the fire of Jahannum.” See 151  

2. Call out the azaan on time with punctuality. 

  املسلمني أمناء   وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال قال عنه هللا  رضي حمذورة أيب عن
 161( 1999 الرقم:  للبيهقي،  الكربى  )السنن  ؤذنونامل وسحورهم صالهتم على

Hazrat Abu Mahzoorah  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “The trustees of the Muslims over their salaah and 
sehri are the muazzins (i.e. the muazzins have been entrusted with 

 
 غريب  حديث عباس ابن حديثقال أبو عيسى:  160
 ا وهذا املرسل شاهد ملا تقدموذكر معها غيه قال املؤذنون أمناء املسلمني على صالهتم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عن احلسن 161

 ( 2000 :رقمال ،)السنن الكربى للبيهقي
ن الناس مت مسعوا األذان أدوا الفريضة اعتمادا عليه والغرض  )أل مناء الناس على صالهتمأاملؤذنون  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عن احلسن

 ويتحروا األوقات حت ال يضلوا الناس وحيملوهم على الصالة قبل وقتها( وذكر معها غيهامن احلديث إشعار املؤذنني مبسؤليتهم ليحتفلوا هبا 
 ( 173 :رقمال ،)مسند الشافعي
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the task of alerting the Muslims to the correct salaah time and sehri 
time).” 

3. Call out the azaan outside the musjid, preferably from an 
elevated place so that the voice will travel further.162 

  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  كأمحد إين   اللهم قال مث  متطى  رآه فإذا
  ،داود   يبأ  سنن )  الكلمات  هذه تعين  واحدة ليلة  تركها كان   علمته ما  وهللا  قالت يؤذن

 163( 519 : رقمال
Hazrat 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-e-Nabawi), and Hazrat Bilaal 
 would call out the azaan 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 azaan) 
and I seek Your assistance and beseech You to guide the Quraish 

(the family of Hazrat Rasulullah  who had not yet 

 
املأذنة أو خارج املسجد وال يؤذن يف املسجد كذا يف فتاوى قاضي خان والسنة أن يؤذن يف موضع عال يكون أمسع  علىينبغي أن يؤذن  162

 ( 1/55د نفسه كذا يف البحر الرائق )الفتاوى اهلندية جليانه ويرفع صوته وال جيه
 ( 2/121 أخرجه أبو داود وإسناده حسن )فتح الباري قال احلافظ: 163
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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 azaan. 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 azaan).” 

4. Call out the azaan in a loud voice.See 162 

  إن حق  لرؤاي   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

 164( 499 : رقمال  ، داود
Hazrat Abdullah bin Zaid  reports, “… I then informed 

Rasulullah  about the dream that I had seen (and the 
manner of calling out the azaan that I was taught in the dream). 

Hazrat Rasulullah  replied, ‘Certainly it is a true dream 
insha-Allah. Stand up with Bilaal  and tell him the words of 
azaan which you had heard in your dream so that he may call out 
the azaan 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  خلدريا 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

 
 ( 1/202هذا احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  164
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  : رقمال  ،بخاريال  صحيح)   وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول من  مسعته   عنه هللا  رضي
609 ) 

It is reported from Hazrat Abdullah bin Abdir Rahmaan bin Abi 
Sa’sa’ah  that on one occasion, Hazrat 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 azaan, then you should raise your voice 
and call out the azaan, for certainly the jinn, humans or any other 

creation that hears the voice of the muazzin as far as it reaches will 
testify on his behalf on the Day of Qiyaamah.” Hazrat Abu Sa’eed 
 said, “I heard this from Rasulullah .” 

5. Call out the azaan in the state of wudhu.165 

  إال  يؤذن ال  قال  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب عن  عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 166( 200 :رقم ال ، رتمذيال سنن) متوضئ

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “The one calling out the azaan should be in the 

state of wudhu.” 

6. Face the qiblah when calling out the azaan.167 

 
 ويستحب أن يكون املؤذن صاحلا عاملا ابلسنة وأوقات الصالة وعلى وضوء 165

 ( 197 صـ )مراقي الفالح متوضئ إال يؤذن ال وسلم عليه هللا صلى لقوله( وضوء على) يكون أن( و)
وهذا أصح من احلديث األول قال أبو عيسى وحديث أيب  :ال ينادي ابلصالة إال متوضئ قال أبو عيسى رضي هللا عنه قال أبو هريرة 166

 ( 201 :رقم ال ،رتمذيال سنن)مل يسمع من أيب هريرة  زهريهو أصح من حديث الوليد بن مسلم والهريرة مل يرفعه ابن وهب و 
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  وقال األنصار  من  رجل  زيد  بن   هللا عبد فجاء قال… عنه هللا  رضي جبل بن  معاذ  عن
 168( 507 :رقمال ، داود  يبأ  سنن )  القبلة…  فاستقبل  فيه 

Hazrat Mu’aaz bin Jabal  reports, “… Hazrat Abdullah bin 
Zaid , who was from the Ansaar, came (and related his 

dream to Hazrat Rasulullah  wherein he was taught the 
words of the azaan), and he (the angel in the dream) faced the 

qiblah (and called out the azaan).” 

  :رقم ال ، شيبة  يبأ  البن  )املصنف   القبلة  استقبل املؤذن أذن   إذا قاال  وحممد  احلسن عن
2243 ) 

It is reported from Hazrat Hasan Basri  and Hazrat 
Muhammad bin Munkadir  that when the muazzin calls out 

the azaan, he should face the qiblah. 

7. Call out the azaan while standing.169 

 
 املقصود حلصول جاز االستقبال ترك ولو بالل عن وللتوارث السماء من النازل امللك لفعل  واإلقامة ابألذان  أي( القبلة هبما ويستقبل) قوله 167

 قدميه حيول وال ويسرة مينة وجهه حول والفالح الصالة إىل انتهى وإذا احمليط يف ملا تنزيه كراهة   أهنا والظاهر اهلداية يف كذا  السنة ملخالفة ويكره
 إىل دعاء والفالح الصالة فأما مستقبال يكون أن فاألحسن ابلرسالة ولنبيه ابلوحدانية له والشهادة تعاىل هللا على والثناء الذكر حالة يف ألنه

 ما خبالف االستقبال يسن ال فإنه راكبا  أذن إذا ما االستقبال سنية من ويستثىن يناملدعو  على مقبال يكون أن الداعي أحوال وأحسن الصالة
 ( 1/272)البحر الرائق  حممد عن الظهيية يف ذكره ماشيا كان  إذا

 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:  168
  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
 170( 301 :رقمال ، احلبي )التلخيص قائم  وهو  إال

Abdul Jabbaar bin Waail  relates from his father, Hazrat 
Waail , “It is established in the sunnah that the muazzin 
should call out the azaan in the state of wudhu and whilst he is 

standing.” 

8. Call out the azaan slowly and pause after calling out each 
phrase of the azaan.171 

 
 ذلك توارثوا الناس وكذا حائط حذم على وقف حيث قائما أذن السماء من النازل ألن قاعدا ويكره للجماعة أذن إذا قائما يؤذن أن ومنها 169
  فال  قاعدا لنفسه أذن وإن املقصود أصل حلصول وجيزئه ابلقيام اإلعالم متام وألن اخللق وإمجاع السماء من النازل ملخالفته مسيئا اتركه فكان فعال
 راكبا السفر يف أذن رمبا عنه هللا رضي بالال أن روي ملا راكبا يؤذن أن أبس فال املسافر وأما اإلعالم ال الصالة سنة مراعاة املقصود ألن به أبس
 على وأقام نزل مث راكب وهو أذن بالال أن روي ملا لإلقامة وينزل األوىل بطريق راكبا به أييت أن له فكان السفر يف أصال األذان يرتك أن له وألن

 وعن الرواية ظاهر يف راكبا األذان فيكره احلضر يف وأما مكروه وإنه ابلنزول الصالة يف والشروع اإلقامة بني الفصل لوقع ينزل مل لو وألنه األرض
 (1/151)بدائع الصنائع  به أبس ال قال أنه يوسف أيب

كنت غالما ال أعقل صالة أيب ونقل النووي اتفاق   ار ثبت عنه يف صحيح مسلم أنه قالعبد اجلب ألنأن فيه انقطاعا  إال حسن إسناده 170
 ، )التلخيص احلبي أئمة احلديث على أنه مل يسمع من أبيه ونقل عن بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه وال يصح ذلك ملا يعطيه ظاهر سياق مسلم

 ( 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 رواايت 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 
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  أذنت   إذا  لبالل قال  وسلم عليه  هللا صلى  هللا  رسول أن   عنه هللا  رضي جابر عن
 172( 195 :رقم ال ، رتمذي ال  سنن)  ...فرتسل

Hazrat Jaabir  reports that Hazrat Rasulullah  
addressed Hazrat Bilaal  saying, “When you call out the 

azaan then call it out with tarassul (gradually, with pausing after 
each phrase) ...” 

9. Insert the index fingers into the ears or cover both ears 
entirely with all the fingers.173 

 
وحيدر يف اإلقامة وهذا بيان االستحباب كذا يف اهلداية حت لو ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل يف اإلقامة وحدر يف  األذانويرتسل يف  171

 أكرب هللا أكرب ويقف مث يقول مرة أخرى مثله وكذلك  األذان جاز كذا يف الكايف وقيل يكره وهو احلق هكذا يف فتح القدير والرتسل أن يقول هللا
 ( 1/56)الفتاوى اهلندية  يقف بني كل كلمتني إىل آخر األذان

 حديث عبد املنعم وهو إسناد جمهول هذا الوجه من ن مإال حديث جابر هذا حديث ال نعرفه  أبو عيسى: قال 172
 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 هللا عليه وسلم قال النيب صلى
قامتك قدر ما ذانك وإأواجعل بني  اي بالل إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر قال لبالل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلموعطاء عن جابر 
من هذا الوجه من هذا حديث ال نعرفه إال  انتهى قال الرتمذي واملعتصر إذا دخل لقضاء حاجته أكله والشارب من شربهيفرغ اآلكل من 

وأخرجه  احلديث جدا ال جيوز االحتجاج به منكر حديث عبد املنعم وهو إسناد جمهول انتهى وعبد املنعم هذا ضعفه الدارقطين وقال أبو حامت
ناده مطعون فيه غي عمرو بن فائد هذا حديث ليس يف إس اري ثنا حيىي بن مسلم به سواء مث قالو بن فائد األسو احلاكم يف مستدركه عن عمر 

خرجه ابن عدي عن حيىي بن مسلم به وقال فيه فاحذم وأ ومل خيرجاه انتهى قال الذهيب يف خمتصره وعمرو بن فائد قال الدارقطين مرتوك انتهى
دارقطين يف ومن أحاديث الباب ما أخرجه ال وأسند عن حيىي قال حيىي بن مسلم بصري مرتوك احلديث انتهى رةوذال معجمة مكسو  حباء مهملة

 ان أن نرتل األذان وحنذف اإلقامة انتهىكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر   سننه عن سويد بن غفلة قال مسعت علي بن أيب طالب يقول
وإذا أقمت   إذا أذنت فرتسل ن أبيه عن أيب الزبي مؤذن بيت املقدس قال جاءان عمر بن اخلطاب فقالد العزيز عوأخرج أيضا عن مرحوم بن عب

أيب حامت أنه روى عنه ابنه مرحوم ومل يعرف حباله وال ذكره ذكر ابن  اوية بن أيب سفيان القرشي البصريوعبد العزيز موىل آل مع فاحذم انتهى
كان رسول هللا   بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قالمعجمه الوسط عن عمرو بن بشي عن عمران  وروى الطرباين يف ال يف اإلمامق غيه

 ( 276-1/275 )نصب الراية وسلم أيمر بالال أن يرتل األذان وحيدر يف اإلقامة انتهى صلى هللا عليه
 ( فأذانه بدونه حسن وبه أحسن)وجيعل( نداب )أصبعيه يف( صماخ )أذنيه 173
( لقوله لبالل رضي هللا عنه اجعل أصبعيك يف أذنيك فإنه أرفع لصوتك وإن جعل يديه قوله وجيعل أصبعيه اخلابن عابدين رمحه هللا ) عالمةالقال 

إمداد على أذنيه فحسن ألن أاب حمذورة رضي هللا عنه ضم أصابعه األربعة ووضعها على أذنيه وكذا إحدى يديه على ما روي عن اإلمام 
( تفريع على قوله نداب قال يف البحر واألمر أي يف احلديث املذكور للندب بقرينة التعليل فلذا لو مل يفعل كان حفة قوله )فأذانهوقهستاين عن الت



114 

  قال وسلم  عليه هللا صلى   هللا رسول  مؤذن  سعد بن  عمار  بن سعد بن  الرمحن  عبد عن
  جيعل  أن   بالال أمر  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول أن   جده عن أبيه   عن أيب حدثين

 174( 710 : رقمال ،ماجه   ابن سنن)  لصوتك  رفعأ  إنه  وقال أذنيه  يف  أصبعيه
Hazrat Sa’d Al-Quraz  reports that Hazrat Rasulullah 
 commanded Hazrat Bilaal  to place his fingers in 

his ears (at the time of calling out the azaan) and said, “This will 
enable you to call out the azaan in a louder tone.” 

10. Turn the face to the right when saying  َْحي   َعل ى الص اَلة (hayya alas 
salaah) and to the left when saying  َْحي   َعل ى اْلَفاَلح (hayya alal 

 
هـ فافهم )رد احملتار بقي األذان حسنا كذا يف الكايف احسنا فإن قيل ترك السنة كيف يكون حسنا قلنا إن األذان معه أحسن فإذا تركه 

1/388 ) 
وزاد صاحب الغاية يف شرح  قاله ابن املنذر يف كتاب األشراف روى ذلك أيضا يف حديث أيب حمذورةوقد  عل إصبعيه يف أذنيه واندىوفيه ج
 ( 54-3/53)شرح سنن ابن ماجه لإلمام مغلطاي  أنه ضم  أصابعه األربع وجعلها على أذنيه اهلداية

يستحبون أن جيعل املؤذن  وعليه العمل عند أهل العلم أنه جيعل إصبعيه يف أذنيه أمحدقال )وجيعل أصابعه مضمومة على أذنيه( املشهور عن 
أن بالال أذن ووضع إصبعيه يف أذنيه متفق عليه وعن سعد مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه  إصبعيه يف أذنيه قال الرتمذي ملا روى أبو جحيفة

جيعل إصبعيه يف أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك وروى أبو طالب عن أمحد أنه قال أحب إيل وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بالال أن 
أن جيعل يديه على أذنيه على حديث أيب حمذورة وضم أصابعه األربع ووضعها على أذنيه وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال سألت أاب القاسم  

 حتيه ووضعهما على أذنيهاخلرقي عن صفة ذلك فأرانيه بيديه مجيعا فضم أصابعه على را
واحتج لذلك القاضي مبا روى أبو حفص إبسناده عن ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذان يقول له اضمم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة 

هما فعل على أذنيك ومبا روى اإلمام أمحد عن أيب حمذورة أنه كان يضم أصابعه واألول أصح لصحة احلديث وشهرته وعمل أهل العلم به وأي
 ( 82-2/81)املغين البن قدامة  فحسن وإن ترك الكل فال أبس

 رواه الرتمذي إبسناد صححه وإسناد املصنف ضعيف لضعف أوالد سعد(: 1/236) يف الزوائدقال البوصيي  174
 ابب ما جاء يف إدخال اإلصبع يف األذن عند األذان 

عن عون بن أيب جحيفة  أخربان سفيان الثوري حدثنا عبد الرزاق قال الن قالحدثنا حممود بن غي :أيب جحيفةهلذا احلديث شاهد من حديث 
 من أدم أراه قال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قبة له محراء هاهنا وهاهنا وإصبعاه يف أذنيهرأيت بالال يؤذن ويدور ويتبع فاه  عن أبيه قال

وعليه حلة محراء كأين  مير بني يديه الكلب واحلمار عليه وسلم ها رسول هللا صلى هللافصلى إلي فخرج بالل بني يديه ابلعنزة فركزها ابلبطحاء
يستحبون أن يدخل املؤذن  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
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falaah). Do not turn your chest when saying  َْحي   َعل ى الص اَلة (hayya 
alas salaah) and  َْحي    َعل ى  اْلَفاَلح (hayya alal falaah).175 

  قبة ف  وهو  مبكة  وسلم عليه هللا صلى   النيب أتيت  قال أبيه  عن  جحيفة  أيب   بن عون  عن
  الفالح  على يح  الصالة  على  يح بلغ  فلما  … فأذن  بالل  فخرج   أدم من   محراء

 176( 520 :رقم ال ، داود يب أ  سنن)   يستدر  ومل ومشاال   ميينا عنقه  لوى 
Hazrat 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. 

Hazrat Bilaal  came out to call the azaan … 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 
 177( 197 : رقمال ،رتمذي ال  سنن )  أذنيه   يف  وإصبعاه

Hazrat Abu Juhaifah  reports, “I had seen Hazrat Bilaal 
 calling out the azaan and turning his face towards the right 
and left (when saying ‘hayya alas salaah’ and ‘hayya alal falaah’), 

 
( ملا قدمناه ولفعل بالل رضي هللا عنه على ما رواه اجلماعة مث أطلقه فشمل ما إذا كان وحده فت ميينا ومشاال ابلصالة والفالحويلتقوله ) 175

نها ويف السراج الوهاج إنه من سنن األذان فال خيل املنفرد بشيء م على الصحيح لكونه سنة األذان فال يرتكه خالفا للحلواين لعدم احلاجة إليه
وقيد ابليمني والشمال ألنه ال حيول وراءه ملا فيه من استدابر القبلة وال أمامه حلصول  ـ حت قالوا يف الذي يؤذن للمولود ينبغي أن حيول اه

هو الصحيح وقوله ابلصالة والفالح لف ونشر مرتب يعين أنه يلتفت ميينا ابلصالة ومشاال ابلفالح و  اإلعالم يف اجلملة بغيها من كلمات األذان
 ( 1/272)البحر الرائق  خالفا ملن قال إن الصالة ابليمني والشمال والفالح كذلك

 ( 1/208سكت عن هذا احلديث أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  176
 حديث أيب جحيفة حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى 177
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and his two fingers were inserted into his ears (while he was calling 
out the azaan).” 

11. Do not speak while calling out the azaan.178 

12. Do not distort the words of the azaan, nor call out the azaan 
with such a tune that the words of the azaan become 
distorted.179 

  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

 180( 1909  الرقم: الزوائد،  )جممع  أجرا  عليه 
Yahya Al-Bakkaa  reports that on one occasion, a man came 
to Hazrat Abdullah bin Umar  and said, “I most definitely 

love you for the sake of Allah .” Hearing this, Hazrat 
Abdullah bin Umar  replied, “However, I dislike you for the 
sake of Allah .” When the man enquired as to why Hazrat 

Abdullah bin Umar  disliked him, he answered, “(The reason 

 
 ( 2219رقم:  )املصنف البن أيب شيبة، ال األذان يف الكالم كره  أنه الشعيب عن 178
 ( 2220)املصنف البن أيب شيبة، الرقم:  يفرغ حت أذانه يف املؤذن يتكلم أن كره  أنه  إبراهيم عن

 ومساعه كالتغين ابلقرآن وبال تغيي حسن  فعله( أي تغين بغي كلماته فإنه ال حيل )وال حلن فيه 179
( أي يها يف األوائل واألواخر قوله )وبال تغيي حسنبزايدة حركة أو حرف أو مد أو غ( أي كلماتهبغي   قولهعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال ال

 ( 1/387والتغين بال تغيي حسن فإن حتسني الصوت مطلوب وال تالزم بينهما حبر وفتح )رد احملتار 
)أما( الذي يرجع إىل نفس  فات املؤذنونوع يرجع إىل ص وأما بيان سنن األذان فسنن األذان يف الصالة نوعان نوع يرجع إىل نفس األذان

ملا روي أن رجال جاء إىل ابن عمر رضي هللا عنهما فقال إين أحبك يف هللا تعاىل فقال ابن  )ومنها( ترك التلحني يف األذان...  األذان فأنواع
 ( 644-1/642ائع الصنائع ... )بد عمر إين أبغضك يف هللا تعاىل فقال مل قال ألنه بلغين أنك تغين يف أذانك يعين التلحني

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 180
  ثقة إن شاء هللا
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is that) you give the azaan in a singing tone (changing and 
distorting the words of the azaan) and you accept a fee for calling 

out the azaan.” 

13. The dua that is made after the azaan and between the azaan 
and iqaamah is accepted. 

  ال  الدعاء وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول قال  قال  عنه هللا رضي  مالك  بن  أنس عن
 181( 212 : رقمال ،رتمذيال سنن ) واإلقامة  األذان  بني يرد 

Hazrat Anas  reports that Hazrat Rasulullah  said, 
“The dua made between the azaan and iqaamah is not rejected.” 

  هللا رسول   فقال  يفضلوننا املؤذنني إن   هللا رسول  اي  قال  رجال أن عمرو  بن هللا  عبد عن
  الرقم: داود،  أيب  )سنن  تعطه  فسل انتهيت  فإذا  يقولون  كما  قل  وسلم عليه  هللا  صلى

524 )182 
Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas  reports that a certain 
Sahaabi once said to Hazrat Rasulullah , “O Rasul of 

Allah ! Indeed the muazzins have great virtue over us!” 
Hazrat Rasulullah  responded, “Repeat the words of the 

muazzin (when he calls out the azaan), and when you complete 
(replying to the azaan) then make dua, your dua will be accepted.”   

14. Leave a sufficient amount of time between the azaan and 
iqaamah so that people will be able to fulfill their needs and 

 
 حديث أنس حديث حسن قال أبو عيسى: 181
 ( 1/163أيب داود هذا احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري )خمتصر سنن  182
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prepare for salaah. However, Maghrib Salaah should be 
performed immediately after the azaan.183 

  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
 See 172( 195 : رقمال

Hazrat Jaabir  reports that Hazrat Rasulullah  
addressed Hazrat Bilaal  saying, “When you call out the 

azaan 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 your azaan 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.”  

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 azaan 
and iqaamah. If you call out the azaan and iqaamah and 

 
)أما( الذي يرجع إىل نفس   وأما بيان سنن األذان فسنن األذان يف الصالة نوعان نوع يرجع إىل نفس األذان ونوع يرجع إىل صفات املؤذن 183

حيصل إال ابلفصل )ومنها( الفصل فيما سوى املغرب بني األذان واإلقامة ألن اإلعالم املطلوب من كل واحد منهما ال ...  األذان فأنواع
إذا  وأصله ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال لبالل والفصل فيما سوى املغرب ابلصالة أو ابجللوس مسنون والوصل مكروه

رب من أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر ويف رواية فاحذف ويف رواية فاحذم وليكن بني أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ اآلكل من أكله والشا
)بدائع  شربه واملعتصر إذا دخل لقضاء حاجته وال تقوموا يف الصف حت تروين وألن األذان الستحضار الغائبني فال بد من اإلمهال ليحضروا

 ( 644-1/642الصنائع 



AZAAN AND IQAAMAH 

119 

thereafter perform salaah, the malaa’ikah (angels) will 
perform salaah with you.184 

  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 

  لتهوأدخ لعبدي   غفرت قد  مين خياف  الصالة ويقيم يؤذن هذا عبدي  إىل  انظروا  وجل
 185( 666 الرقم:  النسائي، )سنن  اجلنة

Hazrat 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 
mountain, calls out the azaan and then performs salaah. Hence, 

Allah  says, ‘Look at this servant of mine! He is calling out 
the azaan 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

 186( 387 الرقم: 

 
 ( 1/53)الفتاوى اهلندية  بيته يف واملقيم للمسافر واإلقامة األذان وندب 184
 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 185

 ( 1203)سنن أيب داود: الرقم:  اجلنة وأدخلته لعبدي غفرت قد مين خياف الصالة ويقيم يؤذن هذا عبدي إىل انظروا وجل عز هللا فيقول
 (  1/385د )خمتصر سنن أيب داو  ثقات إسناده رجالقال املنذري: 

 األرض هي الياء وتشديد القاف بكسر عنه القي النهدي عثمان أيب عن أبيه عن التميمي ابن عن كتابه  يف الرزاق عبد قال املنذري: رواه 186
 القفر 
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Hazrat Salmaan Al-Faarsi  reports that Hazrat 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 azaan 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.” 

16. If many qadha salaahs are being performed together, it is 
permissible to call out a separate azaan for each missed 
salaah, as well as to suffice on one azaan for all the missed 
salaahs. However, a separate iqaamah should be called out for 
each salaah.187 

  هللا رسول شغلوا  شركنيامل إن   هللا عبد قال قال مسعود بن   هللا عبد بن  عبيدة أيب عن
  هللا شاء  ما  الليل من   ذهب حت  اخلندق  يوم  صلوات أربع   عن وسلم عليه  هللا  صلى
  مث  املغرب  فصلى أقام مث  العصر  فصلى  أقام مث  الظهر فصلى أقام   مث  فأذن  بالال فأمر 

 188( 179 الرقم: الرتمذي،  )سنن  العشاء فصلى  أقام 

 
)وخيي فيه  فاسدة)و( يسن أن )يؤذن ويقيم لفائتة( رافعا صوته لو جبماعة أو صحراء ال ببيته منفردا )وكذا( يسنان )ألوىل الفوائت( ال ل 187

  ويقيم للكل للباقي( لو يف جملس وفعله أوىل
ما فاته يوم اخلندق ففي بعضها أنه  صلى هللا عليه وسلم )قوله وفعله أوىل( ألنه اختلفت الرواايت يف قضائهقال العالمة ابن عابدين رمحه هللا 

 عد األوىل فاألخذ ابلزايدة أوىل خصوصا يف ابب العبادات ومتامه يف اإلمدادأمر بالال فأذن وأقام للكل ويف بعضها أنه اقتصر على اإلقامة فيما ب
 ( 391-1/390)رد احملتار  )قوله ويقيم للكل( أي ال خيي يف اإلقامة للباقي بل يكره تركها كما يف نور اإليضاح

 أاب عبيدة مل يسمع من عبد هللاإال أن  حديث عبد هللا ليس إبسناده أبس وجابر ويف الباب عن أيب سعيد قال أبو عيسى: 188
 ويف قوله أربع جتوز ألن العشاء مل تكن فاتت(: 2/82قال احلافظ يف الفتح )
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Hazrat Abu Ubaidah  reports that his father, Hazrat 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. 
Hazrat Rasulullah  then commanded Hazrat Bilaal 
 to call out the azaan. After calling out the azaan, Hazrat 

Bilaal  called out the iqaamah and they performed the qadha 
of the Zuhr Salaah. Thereafter, Hazrat Bilaal  called out the 

iqaamah and they performed the qadha of the Asr Salaah. 
Thereafter, Hazrat Bilaal  called out the iqaamah and they 
performed the qadha of the Maghrib Salaah. Finally, Hazrat Bilaal 
 called out the iqaamah and they performed the Esha 

Salaah.”  

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 Azaan 

There are seven phrases in the azaan. The seven phrases are: 

1. First call out: 

 َأْكبَـرْ  هللاُ  َأْكبَـرْ  َاهللُ 
Allah  is the greatest, Allah  is the greatest. 

 َأْكبَـرْ  َاهللُ  َأْكبَـرْ  َاهللُ 
Allah  is the greatest, Allah  is the greatest. 

2. Secondly, call out: 

 هللاْ  ِإال   هَ إِل   َأال   َأْشَهدُ 
I testify that there is none worthy of worship besides Allah .  

 هللاْ  ِإال   هَ إِل   َأال   َأْشَهدُ 
I testify that there is none worthy of worship besides Allah .  

3. Thirdly, call out: 

ا َأن   َأْشَهدُ   هللاْ  ر ُسْولُ   حُمَم د 
I testify that Hazrat Muhammad  is the messenger of 

Allah . 

ا َأن   َأْشَهدُ   هللاْ  ر ُسْولُ   حُمَم د 
I testify that Hazrat Muhammad  is the messenger of 

Allah . 
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4. Fourthly, call out: 

 الص اَلةْ  ىَعل   َحي  
Come to salaah. 

 الص اَلةْ  ىَعل   َحي  
Come to salaah. 

5. Fifthly, call out: 

 حْ اْلَفاَل  ىَعل   َحي  
Come to success. 

 حْ اْلَفاَل  ىَعل   َحي  
Come to success. 

6. Sixthly, call out: 

 َأْكبَـرْ  هللاُ  َأْكبَـرْ  َاهللُ 
Allah  is the greatest, Allah  is the greatest. 

7. Finally, call out: 

 هللاْ  ِإال   هَ إِل   اَل 
There is none worthy of worship besides Allah . 
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The Correct Pronunciation of the 

Words of the Azaan 

When calling out the azaan, 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  َْاهللُ  َأْكبَـرْ  اَ هللُ  َأْكبَـر, the letter ر (raa) in the first  ْأَ كْ بَـ ر 
(akbar) can be read with a sukoon (ــْـ) without joining it to the 
word   ُاَ هلل (Allahu), or with a fat-hah (ــَـ) by joining it to the 
word   ُاَ هلل (Allahu). To read it in any other way (with a 
dhammah ــُـ or kasrah ــِـ ) is against the sunnah.189 

2. When reciting  ُهللاْ  ِإال   إِل هَ  َأال   َأْشَهد , 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 (ــْـ) 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”. 

 
األول أو يصلها ابهلل أكرب الثانية فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء  أكربوحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من هللا  189

 ( 1/386صالة فحرك ابلفتح )رد احملتار إن طلب الوقف على أكرب األول صيه كالساكن ابلفتحة فإن ضمها خالف السنة أل
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3. When reciting  ا ر ُسْوُل هللاْ َأْشَهُد َأن  حُمَم 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 اَلةْ َحي  َعل ى , the tashdeed ( ـــ) on the letter 
ي  حَ  in the word (yaa) ي  (hayya) should be read completely. The 
 by (ـــ ) should not be read without the tashdeed (yaa) ي
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 اَلة (salaah), the ة (taa)  
will be read with a sukoon (ــْـ) 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 big haa (ح). 

5. When reciting  َْحي   َعل ى اْلَفاَلح, when stopping at the word  ْاْلَفاَلح 
(falaah), ensure that the ح (haa) is pronounced correctly by 
saying it as a big ح (haa), not as a small 190.هـ 

 
  

 
 ، القول اجلميل  1/53، الفتاوى اهلندية  1/637، بدائع الصنائع  1/383رد احملتار  190
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The Manner of Calling out the Azaan 

of Fajr 

If one is calling out the azaan of Fajr, then one will give the azaan 
in the same manner explained above. The only difference is that 
one will recite the following words twice after saying  َْحي   َعل ى اْلَفاَلح 
(hayya alal falaah):191 

 ٌر مِ َن النـ ْومْ ُة َخيْـ اَلص اَل 
Salaah is better than sleep. 

سنة   لمين حمذورة عن أبيه عن جده قال قلت اي رسول هللا ع عن حممد بن عبد امللك بن أيب 
سنن  … فإن كان صالة الصبح قلت الصالة خي من النوم الصالة خي من النوم )  األذان

 192( 500 : رقمال ،داود   يبأ
Hazrat Abu Mahzoorah  reports that on one occasion, he said to 
Hazrat Rasulullah , “O Rasulullah , teach me the 

sunnah method of calling out the azaan.” … Hazrat Rasulullah 
 said, “If it is the azaan of Fajr, then add the words                

 - َحي    َعل ى  اْلَفاَلحْ  twice (after (assalaatu khairum minan nawm) اَلص اَلةُ   َخيـْرٌ   مِ نَ   النـ ْومْ 
hayya alal falaah).” 

 
 أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله عندان ال إله إال هللا كذا يف فتاوى قاضي خان وهي هللا أكرب هللا أكرب هللا وآخرهاألذان مخس عشرة كلمة  191

 إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن حممدا رسول هللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي
ها كلمات األذان وكلمتان قوله قد على الفالح هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا هكذا يف الزاهدي واإلقامة سبع عشرة كلمة مخس عشرة من

 (1/55)الفتاوى اهلندية  قامت الصالة مرتني كذا يف فتاوى قاضي خان ويزيد بعد فالح أذان الفجر الصالة خي من النوم مرتني كذا يف الكايف
 ( 1/202سكت عن هذا احلديث أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  192
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Replying to the Azaan 

Azaan is among the salient symbols of Islam. When azaan holds 
such great importance in Deen, then we should show respect to 
the azaan 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 azaan.193  

1. On hearing the azaan, reply to the azaan by repeating the 
words that the muazzin has called out.194 

For example, when one hears the muazzin saying,  َُأْكبَـرْ  هللُ َأْكبَـْر اَ  َاهلل  
(Allahu Akbar, Allahu Akbar), he should reply by also saying, 

َأْكبَـرْ  هللُ َأْكبَـْر اَ  َاهللُ   (Allahu Akbar, Allahu Akbar). 

 
 ( 1/57خالل األذان واإلقامة )الفتاوى اهلندية  وال ينبغي أن يتكلم السامع يف 193
( ولو جنبا ال حائضا ونفساء وسامع خطبة ويف صالة جنازة  نداب والواجب اإلجابة ابلقدم )من مسع األذان( وجواب وقال احللواين)وجييب 194

املسنون منه وهو ما كان عربيا ال حلن فيه ولو ( إن مسع كمقالتهالف قرآن )أبن يقول( بلسانه )خب ومجاع ومسرتاح وأكل وتعليم علم وتعلمه
 ( 1/396)الدر املختار  ( فيقول صدقت وبررتيحوقل )ويف الصالة خي من النوم( فر أجاب األول )إال يف احليعلتنيتكر 

 كان  فلو للتبعيض ال اجلنس لبيان من ف مجيعه مسنوان كان  ما املراد أن الظاهر( منه املسنون مسع إن قوله) عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال
 أو الوقت قبل كان  أو كذلك  كله  كان  لو كما  مسنوان أذاان ليس حينئذ ألنه الباقي يف اإلجابة عليه جتب ال ملحوان أو عريب غي كلماته  بعض

 استماعه يستلزم ألنه أتمل بعيد وهو غيه دون منها املسنون فيجيب كلماته  أفراد من مسنوان كان  ما املراد أن وحيتمل امرأة أو جنب من
 يف أذان أنه علم وإن ابلفارسية يصح ال أنه وقدمنا كالقارىء  حلن إذا املؤذن مساع حيل ال  أبنه صرحوا أهنم البحر يف ذكر وقد إليه واإلصغاء

 األصح
 عمدة املفيت ما شاء هللا كان وخي بينهما يف الكايف( أي يقول ال حول وال قوة إال ابهلل وزاد يف قوله فيحوقل) عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال

مث إن اإلتيان ابحلوقلة وإن خالف  واملختار األول نوح أفندي إمساعيل وابملشيئة مكان الفالح الصالةوفصل يف احمليط أبن أييت ابحلوقلة مكان 
لك رواه مسلم واختار يف الفتح اجلمع بينهما عمال ظاهر قوله عليه الصالة والسالم فقولوا مثل ما يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر لذ

من  ابألحاديث قال فإنه ورد يف بعضها صرحيا إذا قال حي على الصالة قال حي على الصالة إخل وقوهلم إنه يشبه االستهزاء ال يتم إذ ال مانع
ينهما فيدعو نفسه مث يتربأ من احلول والقوة ليعمل ابحلديثني اعتباره جميبا هبما داعيا نفسه خماطبا هلا وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان جيمع ب

)رد احملتار  قلت وهو مذهب سلطان العارفني سيدي حميي الدين نص عليه يف الفتوحات املكية وقد أطال يف ذلك وأقره يف البحر والنهر وغيمها
1/397 ) 
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  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
Hazrat Umar  reports that Hazrat Rasulullah  

said, “When the muazzin calls out  َرْ بَـ كْ أَ   هللُ اَ   رْ بَـ كْ أَ   هللُ ا  (Allahu Akbar, 
Allahu Akbar) and one of you replies  َرْ بَـ كْ أَ   هللُ اَ   رْ بَـ كْ أَ   هللُ ا  (Allahu Akbar, 
Allahu Akbar) (and one thereafter replies to all the remaining 

phrases of the azaan called out by the muazzin) with a good and 
true heart, then he will enter Jannah.” 

2. When the muazzin says  َْحي   َعل ى الص اَلة (hayya alas salaah) and     
اْلَفاَلحْ  َعل ى َحي    (hayya alal falaah), one should recite  اِبهللْ  ِإال   قـُو ةَ  َواَل  َحْولَ  اَل   

(la hawla wa la quwwata illa billaah). However, if one repeats 
the words of the muazzin by saying   الص اَلةْ  َعل ى َحي  (hayya alas 
salaah) and   اْلَفاَلحْ  َعل ى َحي  (hayya alal falaah) and thereafter 
recites  اِبهللْ  ِإال   قـُو ةَ  َواَل  َحْولَ  اَل  (la hawla wa la quwwata illa billaah), it 
will be better, as both have been mentioned in the Hadith.195  

 
اديث الواردة ومجعا بينها ففي مسند أيب يعلى عن أيب أمامة عنه صلى هللا واختار احملقق يف الفتح اجلمع بني احليعلة واحلوقلة عمال ابألح 195

املنادي للصالة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحر املنادي إذا كرب كرب وإذا تشهد  ىعليه وسلم إذا اند
الفالح قال حي على الفالح مث يقول يعين بعدما يتمه متابعا اللهم  تشهد وإذا قال حي على الصالة قال حي على الصالة وإذا قال حي على

اتنا مث رب هذه الدعوة احلق املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها حمياان ومم
اكم صحيح اإلسناد فهذا صريح يف أنه يقول مثل ما يقول يف مجيع الكلمات يسأل هللا عز وجل حاجته رواه الطرباين يف كتاب الدعاء وقال احل

ا حثا وال يقال أن ذلك يشبه اإلستهزاء ألان نقول ال مانع من صحة اعتبار اجمليب هبما آمرا نفسه داعيا إايها حمركا منها السواكن خماطبا هل
 ـعلى مراقي الفالح ص يالطحطاو  ةايخ السلوك من جيمع بينهما )حاشيا من مشوحضا على اإلجابة ابلفعل مث يتربأ من احلول والقوة وقد رأين

203  ) 
 194انظر أيضا 
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  مسعتم  إذا  قال وسلم عليه  هللا صلى   هللا رسول   أن  عنه هللا رضي  اخلدري  سعيد أيب عن
 ( 611 الرقم:  البخاري، )صحيح  املؤذن يقول ما  مثل   فقولوا النداء

Hazrat Abu Sa’eed Khudri  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “When you hear the azaan, then reply by 

repeating the words of the muazzin.” 

  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
Hazrat Umar  reports that Hazrat Rasulullah  
said, “When the muazzin says  َرْ بَـ كْ أَ   هللُ اَ   رْ بَـ كْ أَ   هللُ ا  (Allahu Akbar, Allahu 
Akbar), then you should say  َرْ بَـ كْ أَ   هللُ اَ   رْ بَـ كْ أَ   هللُ ا  (Allahu Akbar, Allahu 

Akbar)… and when he says   الص اَلةْ   َعل ى  َحي  (hayya alas salaah), then you 
should say  اِبهللْ  قـُو َة ِإال   َحْوَل َواَل اَل  (la hawla wa la quwwata illa billaah), 

and when he says   اْلَفاَلحْ   َعل ى  َحي  (hayya alal falaah), then you should 
say  اِبهللْ  قـُو َة ِإال   َحْوَل َواَل اَل  (la hawla wa la quwwata illa billaah).” 

3. During the Fajr azaan, when the muazzin calls out                
  196.صَ دَ قْ تَ   وَ بَـ رَ رْ تَ  reply by saying ,اَلص اَلةُ   َخيـْرٌ   مِ نَ   النـ ْومْ 

 
 صدقت فيقول( النوم من خي الصالة ويف)...  (احليعلتني يف إال)...  (كمقالته)...  (يقول أبن)...  (األذان مسع من)...  (وجييب) 196

 وبررت
 يقول قيل كثي  خي أي بر  ذا صرت أي فتحها وحكي األوىل الراء بكسر( وبررت صدقت فيقول قوله )قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا 

 زايدة الطحاوي شرح عن إمساعيل الشيخ ونقل حيفظ مل من على حجة حفظ من أبن وأجيب معروف غي أبنه ورد فيه خرب ولورود للمناسبة
 ( 1/397)رد احملتار  نطقت وابحلق
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Dua after the Azaan 

1. After the azaan, one should recite durood upon Hazrat 
Rasulullah  and thereafter recite the following 
dua:197 

ا آتِ  اْلَقاِئَمةِ  َوالص اَلةِ   الت ام ةِ  الد ْعَوةِ  ِذهِ ه   َرب   ُهم  الل    َلةَ  نِ حُمَم د    َوابـَْعْثهُ  َواْلَفِضيَلةَ   اْلَوِسيـْ
َعادْ  خُتِْلفُ اَل   ن كَ إِ  َوَعْدت هُ   ال ِذيْ  نِ ُمود احم ْ  َمَقام ا  اْلِميـْ

O Allah , Rabb of this perfect call and of the established 
salaah, bestow upon Hazrat 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 عليه 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

 
 ويدعو عند فراغه ابلوسيلة لرسول هلل صلى هللا عليه وسلم 197

ملؤذن فقولوا مثل ما يقول مث ا( أي بعد أن يصلي على النيب ملا رواه مسلم وغيه إذا مسعتم قوله ويدعو إخل) عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال
إال لعبد مؤمن من عباد هللا وأرجو  يغنبجلنة ال تالوسيلة فإهنا منزلة يف امث سلوا يل  اا عشر صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى هللا عليه هب

أن أكون أان هو فمن سأل هللا يل الوسيلة حلت له الشفاعة وروى البخاري وغيه من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه لدعوة التامة 
عثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم القيامة وزاد البيهقي يف آخره إنك ال ختلف باوالصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة و 

احملتار  مليعاد ومتامه يف اإلمداد والفتح قال ابن حجر يف شرح املنهاج وزايدة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الرامحني ال أصل هلما اهـ )ردا
1/398 ) 
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  لعبد  إال  تنبغي  ال  اجلنة يف  منزلة  فإهنا الوسيلة  يل هللا  سلوا مث  شراع هبا  عليه  هللا  صلى
  صحيح )  الشفاعة له   حلت الوسيلة يل  سأل   فمن هو أان أكون  أن  وأرجو  هللا عباد  من

 ( 384 : رقمال ،مسلم
Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas  reports that he heard 

Hazrat Rasulullah  saying, “When you hear the muazzin 
call out the azaan, then repeat the words of the azaan after him and 
thereafter recite durood upon me (before reciting the dua of azaan). 
Verily, whoever recites durood upon me once, Allah  sends 
ten blessings on him. Then (recite the dua after the azaan 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  صالةوال  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  زايدة )وأما   (614

1/410 ) 
Hazrat Jaabir  reports that Hazrat Rasulullah  
said, “Whosoever recites the following dua after azaan, he will 

receive my intercession on the Day of Qiyaamah.” 
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ا آتِ  اْلَقاِئَمةِ  َوالص اَلةِ   الت ام ةِ  الد ْعَوةِ  ِذهِ ه   َرب   ُهم  الل    َلةَ  نِ حُمَم د    َوابـَْعْثهُ  َواْلَفِضيَلةَ   اْلَوِسيـْ
َعادْ  خُتِْلفُ اَل   ن كَ )إِ  َوَعْدت هُ   ال ِذيْ  نِ ُمود احم ْ  َمَقام ا  ( اْلِميـْ

2. After reciting the dua after azaan, the following dua should 
also be recited:  

ا َوَأن    َلهُ  كَ َشرِيْ  اَل  َوْحَدهُ   هللاُ  ِإال   هَ إِل   ال   َأنْ  َأْشَهدُ    َرابً  هللِ ابِ  تُ َرِضيْ  لُهُ َوَرُسوْ  َعْبُدهُ  حُمَم د 
ْساَلمِ  ال  َرُسوْ   َومبَُحم د    ن ا ِديْـ   َواِبإْلِ

I bear testimony that there is no deity except Allah  who is 
alone and has no partner, and that Hazrat Muhammad  

is His servant and messenger. I am pleased with Allah  as 
my Rabb, Hazrat Muhammad  as a messenger of Allah 

 and Islam as my religion. 

Note: This dua should be recited after the azaan as well as 
during the azaan, after the muazzin calls out the 
shahaadatain ( ْا  ر ُسْولُ   هللا   198.(َأْشَهدُ   َأن    حُمَم د 

  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 ؤذنامل سليمان بن الربيع حدثنا 198
 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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Hazrat Sa’d bin Abi Waqqaas  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “Whoever recites the following dua at the time 
when the azaan is called out, his (minor) sins will be forgiven.” 

ا َوَأن    َلهُ  كَ َشرِيْ  اَل  َوْحَدهُ   هللاُ  ِإال   هَ إِل   ال   َأنْ  َأْشَهدُ    َرابً  هللِ ابِ  تُ َرِضيْ  هُ لُ َوَرُسوْ  َعْبُدهُ  حُمَم د 
ْساَلمِ  ال  َرُسوْ   َومبَُحم د    ن ا ِديْـ   َواِبإْلِ

3. The following duas of azaan may also be recited: 

  مَ وْ يَـ  هُ لَ ؤْ سُ   هِ طِ عْ أَ وَ  د  م  حمَُ  ى ل  عَ  ل ِ صَ   ةِ مَ ائِ قَ الْ  ةِ اَل الص  وَ   ةِ ام  الت   ةِ وَ عْ الد   هِ ذِ ه   ب  رَ  ُهم  الل   
 199ةِ امَ يَ قِ الْ 

O Allah ! Rabb of this perfect call and established salaah! 
Send salutations upon Hazrat Muhammad  (shower 

Your mercy upon him) and grant him his request (of interceding for 
all the creation) on the Day of Qiyaamah. 

  يفْ  ا نَ لْ عَ اجْ وَ  كَ لِ وْ سُ رَ وَ  كَ دِ بْ عَ  ى ل  عَ  ل ِ صَ   ةِ مَ ائِ قَ الْ  ةِ اَل الص  وَ  ةِ ام  الت   ةِ وَ عْ الد   هِ ذِ ه   ب  رَ   ُهم  الل    
 200ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ   هِ تِ 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  صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللارضي هللا عنه  عن أيب الدرداء 199

ومن قال مثل ذلك إذا مسع  قال إذا مسعوا املؤذنوحيب أن يقولوا مثل ذلك  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
 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة  إذا مسع النداء قال صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا  قالرضي هللا عنه عن أيب الدرداء  200

شفاعيت يوم من قال هذا عند النداء جعله هللا يف  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. 

  اَل   اء  ضَ رِ  ينِ ْ عَ   ضَ ارْ وَ   د  م  حمَُ  ى ل  عَ  ل ِ صَ   ةِ عَ افِ الن   الةِ الص  وَ   ةِ مَ ائِ قَ الْ  ةِ وَ عْ الد   هِ ذِ ه   ب  رَ  ُهم  الل   
 201هُ دَ عْ بَـ   طَ خَ سَ 

O Allah ! Rabb of this established call and beneficial salaah! 
Send salutations (shower Your mercy) upon Hazrat 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 201 

 
  

 
 والصالة النافعة اللهم رب هذه الدعوة القائمة من قال حني ينادي املنادي قال صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللارضي هللا عنه عن جابر  201

)جممع  وفيه ابن هليعة وفيه ضعف رواه أمحد والطرباين يف األوسط استجاب هللا له دعوته ء ال سخط بعدهوارض عين رضا صل على حممد
 ( 1875الزوائد، الرقم:  
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Dua at the Time of 

the Maghrib Azaan 

Recite the following dua during the azaan of Maghrib or after the 
azaan:202  

 يلْ   فَاْغِفرْ  ُدَعاِتكَ   َوَأْصَواتُ  نـََهارِكَ  َوِإْداَبرُ  لَْيِلكَ  ِإقْـَبالُ   َذاه   ِإن   ُهم  لل   اَ 
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 
muazzins), so forgive me (my sins). 

  أذان   عند أقول أن  وسلم عليه  هللا  صلى  هللا ل رسو  علمين  قالت  عنها هللا رضي  سلمة  أم عن
  ، داود أيب   سنن)  يل فاغفر  دعاتك وأصوات  هنارك وإدابر  ليلك  إقبال  هذا إن   اللهم املغرب

 203( 530 : رقمال
Hazrat Ummu Salamah  reports, “Rasulullah  taught 

me to recite the following dua at the time of the Maghrib azaan: 

 يلْ   فَاْغِفرْ  ُدَعاِتكَ   َوَأْصَواتُ  نـََهارِكَ  َوِإْداَبرُ  لَْيِلكَ  ِإقْـَبالُ   َذاه   ِإن   ُهم  لل   اَ 

 
  

 
 ( 2/365املفاتيح  أثنائه )مرقاة يف الظاهر أن يقال هذا بعد جواب األذان أو 202
هذا حديث صحيح ومل خيرجاه والقاسم بن معن بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه من أشراف الكوفيني  :قال احلاكم 203

 : رقمال ،للحاكمعلى 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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Words of Iqaamah 

The words of the iqaamah are the same as the words of azaan. 
However, after  :one will say ,(hayya alal falaah)  حْ ى اْلَفاَل َحي  َعل  

 ةْ َقْد قَاَمِت الص اَل   ةْ َقْد قَاَمِت الص اَل 
The salaah has been established, the salaah has been established 

The words of iqaamah are as follows: 

 َأْكبَـرْ  هللُ َأْكبَـْر اَ  َاهللُ 
Allah  is the greatest, Allah   is the greatest. 

 َأْكبَـرْ  َأْكبَـْر َاهللُ  َاهللُ 
Allah  is the greatest, Allah   is the greatest. 

 هللاْ  َه ِإال  ِإل   َأْشَهُد َأال     هللاْ َه ِإال  إِل   َأْشَهُد َأال  
I testify that there is none worthy of worship besides Allah , I 

testify that there is none worthy of worship besides Allah . 

ا ر ُسْوُل هللاْ  ا ر ُسْوُل هللاْ   َأْشَهُد َأن  حُمَم د   َأْشَهُد َأن  حُمَم د 
I testify that Hazrat Muhammad  is the messenger of Allah 
,  I testify that Hazrat Muhammad  is the messenger of 

Allah . 

 ةْ ى الص اَل َحي  َعل   ةْ ى الص اَل َحي  َعل  
Come to salaah, Come to salaah. 
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 حْ ى اْلَفاَل َحي  َعل   حْ ى اْلَفاَل َحي  َعل  
Come to success, Come to success. 

 ةْ َقْد قَاَمِت الص اَل   ةْ َقْد قَاَمِت الص اَل 
The salaah has been established, the salaah has been established. 

 َأْكبَـرْ  هللُ َأْكبَـْر اَ  َاهللُ 
Allah  is the greatest, Allah   is the greatest. 

 هللاْ  َه ِإال  إِل   اَل 
There is none worthy of worship besides Allah . 

Note: The ة (taa) of the word  ْالص اَلة (salaah) in   الص اَلهْ  َعل ى َحي  (hayya alas 
salaah) and in   ْالص اَلهْ  قَاَمتِ  َقد  (qad qaamatis salaah) will be read with 
a sukoon (ــْـ) 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 
alas salaat and qad qaamatis salaatu qad qaamatis salaat. Rather, 
one will say hayya alas salaah hayya alas salaah and qad qaamatis 
salaah qad qaamatis salaah.204  

 
 ( 56/ 1ما على الوقف لكن يف األذان حقيقة ويف اإلقامة ينوي الوقف كذا يف التبيني )الفتاوى اهلندية ويسكن كلماهت 204

( … وجيزم الراء يف التكبي ويسكن كلمات األذان صح لعدم تعليمه األعرايب )و( كذا )اإلقامة سنة مؤكدة( فليس بواجب على األ)سن األذان
أي الفتتاح الصالة قال ف يف اإلقامة لقوله صلى هللا عليه و سلم  األذان جزم واإلقامة جزم والتكبي جزم واإلقامة يف األذان حقيقة وينوي الوق

 األذان ( أي الوقف الذي ألجله السكون حقيقة يفيعين للوقف واألوىل ذكره قوله )يف األذان حقيقة (الطحطاوي قوله )ويسكن كلمات األذان
(  يها احلدر أفاده يف الشرح قوله )لقوله صلى هللا عليه وسلم( ألنه مل يقف حقيقة ألن املطلوب فف يف اإلقامةألجل الرتسل فيه قوله )وينوي الوق

 (195ـ علة لقوله ويسكن اخل وأييت ابلشهادتني كل واحدة مرتني يفصل بينهما بسكتة وهكذا اخل )حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص
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Sunnah Method of Calling out the 

Iqaamah 

1. Call out the iqaamah with hadr (reciting it in a swift 
manner).205 

  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

Hazrat Jaabir  reports that Hazrat Rasulullah  
addressed Hazrat Bilaal  saying, “When you call out the 

azaan 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 172 

2. Each phrase of the words of the iqaamah will be recited in 
sets of two. When reciting the set, join the two phrases of the 
words of iqaamah and do not pause between the two phrases 
(i.e. only pause after completing both phrases).206 

 
هي( أي اإلقامة وكذا اإلمامة )أفضل منه( فتح )وال يضع( املقيم )أصبعيه يف أذنيه( ألهنا أخفض  كاألذان( فيما مر )لكن  واإلقامة) 205

 ( 1/388( )الدر املختار قد قامت الصالة بعد فالحها مرتنيويزيد ها فلو ترسل مل يعدها يف األصح )( بضم الدال أي يسرع في)وحيدر
ان ويسرع يف اإلقامة وحده أن يفصل بني كلميت األذان بسكتة خبالف اإلقامة للتوارث ( أي يتمهل يف األذوحيدر فيها فيهويرتسل قوله ) 206

 ( 1/271وحلديث الرتمذي أنه قال لبالل إذا أذنت فرتسل يف أذانك وإذا أقمت فاحدر )البحر الرائق 
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  شفعا وسلم عليه  هللا صلى هللا  رسول أذان   كان  قال عنه هللا  رضي زيد بن هللا  عبد عن
 207( 194 : رقمال ،رتمذيال سنن ) واإلقامة  األذان  يف  شفعا 

Hazrat Abdullah bin Zaid  reports that the (phrases of the) 
azaan and iqaamah of Hazrat Rasulullah  were in sets of 

two. 

3. The iqaamah will be called out inside the musjid.208  

4. It is preferable that the iqaamah be called out by the person 
who called out the azaan.209 

 
 حممد أصحاب حدثنا قال ليلى أيب بن الرمحن عبد عن مرة بن عمرو عن األعمش عن وكيع رواه زيد بن هللا عبد حديثقال أبو عيسى:  207
 رأى زيد بن هللا عبد أن ليلى أيب بن الرمحن عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة وقال املنام يف األذان رأى زيد بن هللا عبد أن وسلم عليه هللا صلى

 مثىن األذان العلم أهل بعض وقال زيد  بن هللا عبد  من يسمع مل ليلى أيب بن الرمحن وعبد ليلى أيب ابن حديث من أصح وهذا املنام يف األذان
 الكوفة قاضي كان  ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد هو ليلى أيب ابن الكوفة وأهل املبارك وابن الثوري سفيان يقول وبه مثىن مثىن واإلقامة مثىن

 أبيه عن رجل عن يروي أنه إال شيئا أبيه من يسمع ومل
 وله شواهد منها: 

 السماء من نزل رجال أرى مستيقظ كأين  النوم يف رأيت إين فقال وسلم عليه هللا صلى النيب إىل األنصار من رجل جاء قال جبل بن معاذ عن
 قال قال بالال علمها رأيت ما نعم قال مثىن مثىن فقال أقام مث جلس مث مثىن مثىن فأذن املدينة من حائط جذم على نزل أخضران بردان عليه
 (  22027)مسند أمحد، الرقم:  سبقين ولكنه ذلك مثل رأيت قد عمر
 ( 826)شرح معاين اآلاثر للطحاوي، الرقم:  اإلقامة ويثين األذان يثين كان  أنه بالل عن األسود عن

واهليئة  واملكان هنا خمتلف ألن السنة أن يكون األذان يف املنارة واإلقامة يف املسجد وكذا النغمة واهليئة خبالف خطبيت اجلمعة الحتاد املكان 208
 ( 1/275فال يقع الفصل إال ابجللسة )البحر الرائق 

فقال رسول هللا  فأراد بالل أن يقيم فأمرين فأذنت كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر  قال عن زايد بن احلارث الصدائي 209
 ( 717)سنن ابن ماجه، الرقم:  فهو يقيم ومن أذن إن أخا صداء قد أذن صلى هللا عليه وسلم

 ( وإن حبضوره كره إن حلقه وحشة كما كره مشيه يف إقامتهبته( أي املؤذن )ال يكره مطلقاأقام غي من أذن بغي)
( أي أبن مل يرض به وهذا اختيار خواهر زاده قوله مطلقا( أي حلقه وحشة أو ال قوله )كره إن حلقه وحشة) عابدين رمحه هللاعالمة ابن قال ال

يف  ومشى عليه يف الدرر واخلانية لكن يف اخلالصة إن مل يرض به يكره وجواب الرواية أنه ال أبس به مطلقا اهـ قلت وبه صرح اإلمام الطحاوي
هـ أي حلديث من أذن فهو يقيم ومتامه يف حاشية نوح وقال يف البحر فضل أن يكون املؤذن هو املقيم ااأل زاي إىل أئمتنا الثالثةجممع اآلاثر مع

ه ويدل عليه إطالق قول اجملمع وال نكرهها من غيه فما يف شرحه البن ملك من أنه لو حضر ومل يرض يكره اتفاقا فيه نظر اهـ وكذا يدل علي
هـ أي حلديث من  فضل أن يكون املؤذن هو املقيم ا معلال أبن كل واحد ذكر فال أبس أبن أييت بكل واحد رجل آخر ولكن األإطالق الكايف

 ( 1/395أذن فهو يقيم ومتامه يف حاشية نوح )رد احملتار 
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  وسلم  عليه  هللا صلى   هللا رسول أمرين   قال عنه هللا رضي  الصدائي  احلارث  بن   زايد عن
  عليه  هللا  صلى  هللا رسول  فقال يقيم   أن بالل  فأراد فأذنت الفجر صالة  يف  أؤذن  أن

 210( 199 :رقمال  الرتمذي،  سنن)  يقيم فهو  أذن ومن  أذن  قد صداء  أخا  إن وسلم
Hazrat Ziyaad bin Haarith Sudaa’ee  reports, “On one 
occasion, I was with Rasulullah  on a journey. He 

commanded me to call out the azaan and I did so. Thereafter, 
Hazrat Bilaal  intended to call out the iqaamah. However, 

Hazrat Rasulullah  said to him, ‘Your Sudaa’ee brother 
(from Sudaa’, a famous tribe from Yemen,) has called out the 

azaan, and the one who calls out the azaan should give the 
iqaamah.’” 

5. Turn your face to the right when saying  َْحي   َعل ى الص اَلة (hayya alas 
salaah) and to the left when saying   حْ ى اْلَفاَل َحي  َعل  (hayya alal 
falaah).211  

 
ضعفه حيىي  عند أهل احلديث واإلفريقي هو ضعيف وحديث زايد إمنا نعرفه من حديث اإلفريقي ويف الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: 210

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

امة أيضا ويف السراج الوهاج ال حيول فيها ألهنا إلعالم احلاضرين وأطلق يف االلتفات ومل يقيده ابألذان وقدمنا عن القنية أنه حيول يف اإلق 211
 ( 1/272خبالف األذان فإنه إعالم للغائبني وقيل حيول إذا كان املوضع متسعا )البحر الرائق 

 )ويلتفت فيه( وكذا فيها مطلقا وقيل إن احملل متسعا )مينا ويسارا( فقط لئال يستدبر القبلة )بصالة وفالح(  
( أي يف اإلقامة سواء  ره قهستاين وال قدميه هنر قوله )وكذا فيها مطلقا( أي حيول وجهه ال صدقوله )ويلتفتمة امب عابدين رمحه هللا قال العال
قوله ملؤذن أو املقيم القبلة ح ( تعليل لقوله فقط أي انته عن القول اباللتفات خلفا لئال يستدبر امتسعا أو ال قوله )لئال يستدبر كان احملل

( لف ونشر مرتب يعين يلتفت فيهما ميينا ابلصالة ويسارا ابلفالح وهو األصح كما يف القهستاين عن املنية وهو الصحيح كما يف )بصالة وفالح
نقول عن البحر والتبيني وقال مشايخ مرو مينة ويسرة يف كل كذا يف القهستاين ح قال يف الفتح والثاين أوجه ورده الرملي أبنه خالف الصحيح امل

 ( 1/387السلف )رد احملتار 
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6. 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, 
perform the sunnah if it was not performed before the fardh 
salaah. However, Asr Salaah and Fajr Salaah are an exception. 
In the case of Asr Salaah, one will not perform the sunnats 
after the fardh, as nafl salaah cannot be performed after Asr 
Salaah until sunset.212 In the case of Fajr Salaah, even if the 
fardh has commenced, one will perform the sunnats before 
joining the fardh, provided one is sure that he will be able to 
join the fardh before the imaam makes salaam.213  

  فال الصالة أقيمت إذا   قال  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب عن  عنه هللا  رضي هريرة أيب عن
 ( 710 الرقم:   مسلم،  يح)صح  املكتوبة  إال  صالة 

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat Nabi  
said, “Once the iqaamah is called out, no salaah is to be performed 

besides the fardh salaah.” 

 
 

( طواف وركعيت كمنذور) فعله على وجوبه يتوقف ما وهو( لغيه) بل لعينه ال( واجبا كان  ما وكل) مسجد حتية ولو قصدا( نفل وكره) 212
 اجملموعة ولو( عصر) صالة( و فجر صالة بعد) الفجر سنة لو( و أفسده مث) مكروه أو مستحب وقت يف( فيه شرع والذي) سهو وسجديت

 (1/375 املختار الدر) جنازة وصالة تالوة سجدة) أو وترا لو( و فائتة قضاء) يكره( ال) بعرفة
مث دخل مع  فركع ابن مسعود ركعتني فأقيمت الصالة أن ابن مسعود وأاب موسى خرجا من عند سعيد بن العاص عن حارثة بن مضرب 213

 (359( وإسناده صحيح )آاثر السنن صـ 6476رواه أبو بكر ابن أيب شيبة يف مصنفه )الرقم  الصف وأما أبو موسى فدخل يف القوم يف الصالة
رواه  مث يدخل مع القوم يف الصالة فيصلي الركعتني يف انحية املسجد أنه كان يدخل املسجد والناس صفوف يف صالة الفجر عن أيب الدرداء

 (359)آاثر السنن صـ ( وإسناده حسن 2205الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )الرقم: 
 خيف مل إن فجر سنة إال) املكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا حلديث مذهبه إمام إقامة أي( مكتوبة صالة إقامة عند تطوع يكره وكذا)

 ( 378-1/377)الدر املختار  أصال تركها خاف فإن تشهدها إبدراك ولو( مجاعتها فوت
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Replying to the Iqaamah 

Reply to the iqaamah in the same way that you reply to the 
azaan. However, when replying to  ْهْ الص الَ  قَاَمتِ  َقد  (qad qaamatis 
salaah) then say: 

 َوأََداَمَها  هللاُ  أَقَاَمَها 
May Allah  establish it (salaah) and preserve it. 

  اإلقامة يف  أخذ  بالال  نأ  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول أصحاب  بعض  أو  أمامة   أيب عن
  سنن) وأدامها هللا أقامها وسلم  عليه هللا  صلى  هللا  رسول  قال  الصالة  قامت  قد  قال أن فلما

 214( 528 : رقمال ،داود   يبأ
Hazrat Abu Umaamah  or another Sahaabi reports that on one 
occasion, Hazrat Bilaal  was calling out the iqaamah. When he 

reached the words  ْهْ الص الَ   قَاَمتِ  َقد  (qad qaamatis salaah), Hazrat Rasulullah 
 replied by saying َوأََداَمَها  هللاُ   أَقَاَمَها  (aqaamahallaahu wa 

adaamahaa). 

 
  

 
)خمتصر سنن أيب داود   معني بن وحيىي أمحد اإلمام ووثقه واحد غي  فيه تكلم حوشب بن وشهر جمهول رجل إسناده يفقال املنذري:  214

1/210 ) 
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General Masaail Pertaining to Azaan 

and Iqaamah 

1. Q: Should the person calling out the iqaamah turn his head to 
the right and left when saying   الص اَلةْ َحي  َعل ى  and  َْحي  َعل ى اْلَفاَلح? 

A: There are three opinions in this mas’alah:  

The first opinion is that the muazzin will not turn his head to 
the right and left when saying  الص اَلةْ َحي  َعل ى  and  َْحي  َعل ى اْلَفاَلح in the 
iqaamah. 

The second opinion is that if the area where the salaah is 
being performed is a big area, then the muazzin should turn 
his head to the right and left when saying  الص اَلةْ َحي  َعل ى  and       
 .َحي  َعل ى اْلَفاَلحْ 

The third opinion is that the muazzin should turn his head to 
the right and left, regardless of whether the area is big or small.   

It is permissible for one to act upon any of the above three 
opinions in the Hanafi Mazhab.See 211 

2. Q: Is it permissible to call out the azaan in the musjid? 

A: It is makrooh to call out the azaan in the musjid. The azaan 
should be called out outside the musjid e.g. in the sehn.215  

 
 (197 صـ الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية) النظم عن القهستاين يف كما  املسجد يف يؤذن أن ويكره  215

 162انظر أيضا 
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3. Q: When calling out the azaan in the musjid is makrooh, then 
why is the azaan before the jumuah khutbah called out in the 
musjid? 

A: The law of the azaan given before the khutbah is different 
to the azaan given for the five daily salaah. In regard to this 
azaan, the sunnah is that it should be given in the musjid. 
The purpose of this azaan which is called out near the 
mimbar is to conscientize the people who are in the musjid 
that the khutbah is about to commence and that they should 
complete their salaah and zikr and listen attentively to the 
khutbah.216 

4. Q: If the words of the azaan have been distorted and changed 
(e.g. the azaan of the Shias), should one still reply to the 
azaan?  

A: If the azaan is distorted then do not reply to the azaan.See 194 

5. Q: If during the azaan, one forgets to call out a certain phrase 
then what should one do? 

A: If one remembers during the azaan or immediately upon 
completing the azaan before speaking, then he should only 
recite the omitted phrase and continue from the point where 
he had stopped. However, if he recites the omitted phrase 
and continues from that point (repeating the phrases after 

 
 12/190 حممودية فتاوى 216
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the omitted phrase which he had already called out), it will 
be better, so that the entire azaan is called out according to 
the sunnah sequence. However, if he remembers after 
completing the azaan and he had spoken then he should 
repeat the azaan from the beginning.217 

6. Q: Can the muazzin walk from one saff to the saff in front of 
him while calling out the iqaamah? 

A: It is makrooh for the muazzin to walk while calling out the 
iqaamah.218 

7. Q: If one hears multiple azaans from different masaajid, does 
one have to reply separately to each azaan and recite the dua 
after azaan separately for each azaan? Kindly explain the ruling 
when one is in the musjid and when one is out of the musjid. 

A: If you are in the musjid at the time of azaan and azaan is 
called out from different masaajid at the same time, then you 

 
 فقط قدم ما أعاد مؤخرا فيهما قدم ولو 217

)رد  أوله من األذان يستأنف وال أي فقط يعيده الصالة على الفالح قدم لو كما(  فقط قدم ما أعاد: قوله)قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا 
 ( 1/389احملتار

 ( 46/ 1)قول الشارح أعاد ما قدم فقط( أي أجزأه ذلك لكن االستئناف أفضل محوي )تقريرات الرافعي 
 يقول أن حنو بعض على الكلمات بعض إقامته يف أو أذانه يف قدم وإذا السرخسي حميط يف كذا  شرع كما  واإلقامة األذان كلمات  بني ويرتب
 وموضعه أوانه يف يعيده حت به يعتد ال أوانه على سبق ما أن هذا يف فاألفضل هللا إال إله ال أن أشهد قوله قبل هللا رسول حممدا أن أشهد

 ( 1/56)الفتاوى اهلندية 
  كما كره مشيه يف إقامته  218

واختلفوا عند إمتامها أي عند قد قامت الصالة فقيل يتمها ماشيا  )قوله كما كره إخل( ذكره يف روضة الناطفي رمحه هللا قال العالمة ابن عابدين
وهو األصح كما يف البدائع وقصر يف السراج اخلالف على ما إذا كان إماما فلو غيه يتمها يف موضع  وقيل يف مكانه إماما كان املؤذن أو غيه

 ( 1/396حملتار )رد ا البداءة بال خالف هنر
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should reply to the azaan of your musjid and recite the dua 
after the azaan.  

If you are out of the musjid and the azaans of different 
masaajid are called out at the same time, then you may reply 
to the azaan of the musjid you are going to.  

If the azaans of a few masaajid are called out at different 
times, then it is best to reply to each azaan separately and 
recite the dua after the azaan or at least reply to the first 
azaan that is called out.219 

 
 األول أجاب تكرر ولو 219
 أجاب) قوله فسيأيت جهات من واحد آن يف مسعهم لو أما واحد بعد واحد أذن أبن أي(  تكرر ولو قوله) العالمة ابن عابدين رمحه هللا قال

 أذنوا  مؤذن من أكثر املسجد يف كان  إذا التفاريق عن أيضا البحر يف ما ويفيده حبثا الفتح عن حبر غيه أو مسجده مؤذن كان  سواء( األول
 يكون أن يوجب واحد مسجد يف تكراره أن على أو ابلقدم اإلجابة أن على مبنيا يكون أن حيتمل لكنه ـاه لألول فاحلرمة واحد بعد واحدا
 بعض اعتمده كما  السماع وهو السبب لتعدد ابلقول الكل إجابة يل ويظهر أتمل خمتلفة حمالت من كان  إذا ما خبالف مسنون غي الثاين

 ( 397/ 1 احملتار رد) الشافعية
 ابملشيء( أجاب خارجه كان  ولو اإلجابة عليه ليس مسعه حني املسجد يف كان  ولو) وسلم عليه هللا صلى هلل لرسول ابلوسيلة فراغه عند ويدعو

 فيقطع) وعليه احللواين قول هو كما(  بلسانه ال بقدمه املطلوبة اإلجابة أن على بناء) وهذا( جميبا يكون ال به ال ابللسان أجاب ولو ابلقدم) إليه
 وأما احللواين قول على متفرع وهذا ابحلضور أجاب ألنه( ال مبسجد ولو) أييت كما  مسجده أذان لو( وجييب مبنزله) يقرأ كان(  لو القرآن قراءة

 البحر يف بسط كما  يقول ما مثل فقولوا املؤذن مسعتم إذا حديث يف األمر لظاهر ابللسان وجوهبا والظاهر مطلقا بلسانه وجييب فيقطع عندان
 اإلجابة بغي يشتغل وال وجييب يقطعها بل يقرأ وال يسلم وال السالم يرد ال األول على أبنه وغيه احمليط عن انقال النهر يف وقواه املصنف وأقره
 ابلنص  السعي لوجوب اجلمعة يوم األول  األذان يف اتفاقا بقدمه جييب وأن اخلطيب يدي بني األذان يف اتفاقا بلسانه جييب ال أن وينبغي قال
 ابلفعل مسجده أذان إجابة قال عليه جيب ماذا جهات من آن يف مسعه عمن الدين ظهي وسئل مسجده أذان جييب إمنا التاترخانية ويف
 ال ) قوله قدمه كما  إجياب طلب أي( املطلوبة) قوله ح اخل املسجد يف كان  ولو قوله إىل راجع( وهذا قوله) هللاالعالمة ابن عابدين رمحه  قال

 ألجل القعود وعدم لإلجابة املسارعة املراد أن الظاهر( القرآن قراءة فيقطع) قوله مر كما  القول هذا على مندوبة به اإلجابة ألن أي( بلسانه
 وال التفريع يناسبه ال لكن أيضا ابللسان لإلجابة نداب يقطعها يراد أن إال ماشيا القراءة من مانع فال وإال الواجب ابلسعي القعود إلخالل القراءة

 عن أي( أييت كما  مسجده أذان ولو) قوله ابلقدم أي( وجييب) قوله فافهم ابللسان بندهبا قائل احللواين أن من علمت ملا ال مبسجد ولو قوله
 إجابة أن من قدمه ما ينايف فال آنفا ذكرانه الذي ابملعىن قطعها جييب ال أي( ال مبسجد ولو) قوله النسخ بعض من ساقط وهذا التاترخانية

 ابللسان وجوهبا والظاهر) قوله ط اخل فيقطع وعليه قوله مع حمض تكرار( احللواين قول على متفرع وهذا) قوله فافهم احللواين عند مندوبة اللسان
 الصالة  عليه قوله من احلديث آخر يف مبا املنية شرح يف وانزعه الوجوب عن األمر تصرف قرينة تظهر مل أبنه معلال القدير فتح يف قاله كذا(  اخل
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 إمنا ذكر ما ألن نظر فيه أقول ـاه غالبا املستحب يف يستعمل الثواب يف الرتغيبات من مثله ألن اخل علي صلى من فإن علي صلوا مث والسالم

 جعفر أبو اإلمام أخرج نعم األصول يف تقرر كما  احلكم يف القرآن يوجد ال النظم يف والقرآن وجوهبا املدعي إلجابة الوسيلة وسؤال للصالة هو
 يقول وهو مناداي فسمع أسفاره بعض يف وسلم عليه هللا صلى النيب مع كنا  قال عنه هللا رضي هللا عبد إىل بسنده اآلاثر شرح كتابه  يف الطحاوي

 فإذا فابتدرانه النار من خرج وسلم عليه هللا صلى فقال هللا إال إله ال أن أشهد فقال الفطرة على وسلم عليه هللا صلى فقال أكرب هللا أكرب هللا
 لالستحباب األمر أن فدل املنادي قال ما غي قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فهذا جعفر أبو قال هبا فنادى الصالة أدركته ماشية صاحب
 عدم من أصحابنا من مجاعة به صرح ما أتيد وبه الوجوب عن لألمر صارفة قرينة فهذه ـاه وحنوه الصلوات أدابر يف ابلدعاء كأمره  والندب
 وسلم عليه هللا صلى قوله عليه ويدل والفيض اخلانية يف مشى وعليه احللواين قول ترجيح يف ظاهر وهذا مستحبة وأهنا ابللسان اإلجابة وجوب

 قول أن علمت فإنك اجلماعة وجوب على األدلة ترجيحه يف ويكفي السكينة وعليك فأجب رواية ويف هللا داعي فأجب النداء مسعت إذا
 من  لزم إن واجبة ابلقدم اإلجابة وأن مستحبة ابللسان اإلجابة أن احملل هذا يف حتريره ينبغي والذي اجلماعة لقصد اإلجابة أن على مبين احللواين

  يف  الكثية واجلماعة الوقت ألول مراعاة تستحب بل جتب ال  بيته أو املسجد يف اثنية جبماعة إقامتها أمكنه أبن وإال اجلماعة تفويت تركها
 سابقا الشارح إليه أشار كما  احللواين قول على متفرع وهو ابلقدم أي( مسجده أذان جييب إمنا) قوله...  يل ظهر ما هذا تكرار بال املسجد

 ابللسان جييب مؤذن أي السائل مقصود إذ فيه حنن مما ليس وهذا الفتح يف قال( ابلفعل مسجده أذان إجابة قال) قوله ط أييت كما  بقوله
 مل ولو مسجده ملؤذن إجابته كون  معتربا أجاب معا مسعهم فإن غيه أو مسجده مؤذن كان  سواء األول إجابة ينبغي والذي وجواب أو استحبااب

 ( 398/ 1 احملتار رد) ملخصا ـاه األوىل خمالفة فيه وإمنا جاز ذلك يعترب
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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َ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 . 

  مساجدها هللا إىل  البالد أحب  قال  وسلم عليه هللا  صلى   هللا رسول   أن هريرة أيب عن
 ( 671 الرقم: مسلم،   )صحيح  أسواقها هللا  إىل البالد وأبغض 

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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. 

  بىن حني فيه  الناس قول عند عفان  بن عثمان  مسع  أنه  يذكر   اخلوالين هللا عبيد عن
  هللا صلى   هللا رسول مسعت   وإين أكثرمت  قد  إنكم وسلم عليه  هللا  صلى  الرسول  مسجد

  هللا وجه   به يبتغي  قال  أنه حسبت  بكي  قال  تعاىل  هلل  مسجدا  بىن من  يقول  وسلم  عليه 
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  بيت له   بين أخرى رواية  ويف  ( 533 الرقم: مسلم، )صحيح  اجلنة يف  بيتا  له هللا  بىن
 220( 7056 الرقم: أمحد،  مسند)  اجلنة يف  منه  أوسع

Ubaidullah Khawlaani  reports that he heard Hazrat 
Uthmaan  say, at the time when people objected to him 

(making vast changes when extending the musjid of Hazrat 
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:  220

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
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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

Hazrat Amr bin Maimoon  reports that Hazrat 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
 221( 3020 : رقمال  ، الزوائد )جممع وجل  عز هللا  أهل  هم هللا بيوت  عمار

Hazrat Anas  reports that Hazrat 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 فإايكم والناحية   القاصية الشاة أيخذ  الغنم كذئب  اإلنسان ذئب

 222( 499 : رقمال  ، هيبوالرت  )الرتغيب  واملسجد  والعامة ابجلماعة 
Hazrat Mu’aaz bin Jabal  reports that Hazrat 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 isolation in the 

 
 وفيه صاحل املري وهو ضعيف وأبو يعلى والبزار رواه الطرباين يف األوسطقال اهليثمي:  221

  بعدها  وقيل وسبعني 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 زايد عن معاذ ومل يسمع منه 222
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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

 223( 3093 : رقم ال ، الرتمذي  )سنن  اآلخر واليوم
Hazrat Abu Sa’eed Khudri  reports that Hazrat 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. 

  إىل  الظلم يف  املشائني بشر  قال  وسلم عليه هللا  صلى  النيب  عن  األسلمي بريدة عن
 224( 223 الرقم: الرتمذي،  )سنن  القيامة يوم التام  ابلنور  املساجد

Hazrat Buraidah Aslami  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “Give glad tidings to those who walk in darkness to 

 
 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 223
 ث غريبقال أبو عيسى: هذا حدي 224
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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. 

  له هللا  أعد وراح  املسجد إىل غدا من   قال وسلم عليه  هللا صلى   النيب عن  هريرة أيب عن
 ( 662 الرقم: البخاري،  )صحيح راح  أو  غدا كلما  اجلنة من   نزله

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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.” 
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Sunnats of the Musjid 

1. Dress appropriately when coming to the musjid.225  

  
َبنِیۡۤۡ
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ل 
ُ
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ۡ
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ُ
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َ
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ُ
ذ
ُ
َدَم خ   اّٰ

Allah  says, “O children of Aadam , take your 
adornment at the time of performing salaah in the musjid.”226   

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.227  

 
ال حلاجة وال أبس به خارج صالة )وصالته ( للنهي إرتاب كمشمر كم أو ذيل )وعبثه به( أي بثوبه )وجبسده( أي رفعه ولو ل)و( كره )كفه 225

 ( أي خدمة إن له غيها وإال ال يف ثياب بذلة( يلبسها يف بيته )ومهنة
شرح الوقاية مبا يلبسه يف بيته وال يذهب به إىل األكابر والظاهر أن الكراهة  ... قال يف البحر وفسرها يف عالمة ابن عابدين رمحه هللا قال ال

 ( 1/640تنزيهية )رد احملتار 
متوشحا فقال أليس لك ثوابن قال بلى قال أرأيت لو  يبن عمر رضي هللا عنهما كساه وهو غالم فدخل املسجد فوجده يصلاعن انفع أن 

نعم قال فاهلل أحق أن تزين له أم الناس قال انفع بل هللا فأخربه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعنت بك وراء الدار أكنت البسهما قال 
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 يف 

قال العيين يف  (2214 :رقم، المل يكن له ثوابن فليتزر مث ليصل )شرح معاين اآلاثر ليتزر وليتد ومنالصالة اشتمال اليهود من كان له ثوابن ف
 رجال السند كلهم ثقات (2/ 4)خنب االفكار 

 31: األعرافسورة  226
إال للمتفقهة والوضوء فيما وحيرم فيه السؤال ويكره اإلعطاء مطلقا وقيل إن ختطى وإنشاد ضالة أو شعر إال ما فيه ذكر ورفع صوت بذكر  227

 أعد لذلك وغرس األشجار إال لنفع كتقليل نز وتكون للمسجد وأكل ونوم إال ملعتكف وغريب وأكل حنو ثوم ومينع منه
م ( أي كبصل وحنوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح يف النهي عن قرابن آكل الثو قوله وأكل حنو ثومعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال ال

 والبصل املسجد قال اإلمام العيين يف شرحه على صحيح البخاري قلت علة النهي أذى املالئكة وأذى املسلمني وال خيتص مبسجده عليه الصالة 
 والسالم بل الكل سواء لرواية مساجدان ابجلمع خالفا ملن شذ ويلحق مبا نص عليه يف احلديث كل ما له رائحة كريهة مأكوال أو غيه وإمنا

الثوم هنا ابلذكر ويف غيه أيضا ابلبصل والكراث لكثرة أكلهم هلا وكذلك أحلق بعضهم بذلك من بفيه خبر أو به جرح له رائحة وكذلك  خص
القصاب والسماك واجملذوم واألبرص أوىل ابإلحلاق وقال سحنون ال أرى اجلمعة عليهما واحتج ابحلديث وأحلق ابحلديث كل من آذى الناس 

فت ابن عمر وهو أصل يف نفي كل من يتأذى به وال يبعد أن يعذر املعذور أبكل ما له ريح كريهة ملا يف صحيح ابن حبان عن بلسانه وبه أ
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  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
Hazrat Jaabir  reports that Hazrat Rasulullah  

said, “The one who eats from this foul-smelling tree (garlic or 
onions) should not come close to our musjid, for the 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.228  

  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 ) 
Hazrat Abu Sa’eed Khudri  reports that Hazrat 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.229  

 
نتهيت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجد مين ريح الثوم فقال من أكل الثوم فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري ااملغية بن شعبة قال 

 (1/661عذرا )رد احملتار معصواب فقال إن لك 
 ( 2/169ويف احمليط وغيه ويستحب ملن حضر اجلمعة أن يدهن وميس طيبا إن وجده )البحر الرائق  228
ال جتب عندان وعند عامة الفقهاء واختلف يف استحبابه واألصح أن ميشي على السكينة والوقار كذا يف  املسجدوسرعة املشي والعدو إىل  229

 ( 1/149دية القنية )الفتاوى اهلن
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  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
Hazrat 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. It is better for one to be in the state of wudhu when entering 
the musjid.230  

  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
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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 

 
أنه يكره دخول احملدث مسجدا من املساجد وطوافه ابلكعبة اهـ ويف  التاترخانيةتتمة ذكر يف الدرر عن  عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال 230

جه منه  القهستاين وال يدخله من على بدنه جناسة مث قال ويف اخلزانة وإذا فسا يف املسجد مل ير بعضهم به أبسا وقال بعضهم إذا احتاج إليه خير 
 ( 1/172وهو األصح اهـ )رد احملتار 



158 

continues receiving reward until he leaves the musjid or hadath 
occurs while he is in the musjid.” A Sahaabi  asked, “How 

does hadath occur?” Hazrat Rasulullah  replied, 
“Through passing wind (breaking his wudhu).” 

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.231 

ْ إِ  م  هُ لل   اَ  ْ إِ فَ  اذَ ه   ايَ شَ ممَْ  ق ِ حِبَ  كَ لُ أَ سْ أَ وَ  كَ يْ لَ عَ  نْيَ لِ ائِ الس   ق ِ حِبَ  كَ لُ أَ سْ أَ   ين ِ   اَل وَ  ا ر  شَ أَ  جْ رُ خْ أَ  ملَْ   ين ِ
  ينْ ذَ يْ عِ تُ   نْ أَ  كَ لُ أَ سْ أَ فَ  كَ اتِ ضَ رْ مَ  اءَ غَ تِ ابْ وَ   كَ طِ خَ سَ  اءَ قَ ت ِ اِ  تُ جْ رَ خَ وَ   ة  عَ مسُْ  اَل وَ  ء  ايَ رِ   اَل وَ   ار  طَ بَ 

 تَ نْ أَ   ال  إِ   بَ وْ نُـ الذ   رُ فِ غْ يَـ   اَل   هُ ن  إِ  يبْ وْ نُـ ذُ  يلْ  رَ فِ غْ تَـ  نْ أَ وَ  ارِ الن   نَ مِ 
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, 

 
 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 231

 النار من تعيذين أن فأسألك مرضاتك وابتغاء سخطك اتقاء وخرجت مسعة وال رايء 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



THE MUSJID 

159 

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. 

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.232 

Dua Two: 

  ار  وْ نُـ   َبَصرِيْ  يفْ   َواْجَعلْ  نـُْور ا  مَسِْعيْ  يفْ  لْ عَ اجْ وَ   ار  وْ نُـ  اينْ سَ لِ  يفْ وَ  ا ر  وْ نُـ  يبْ لْ قَـ  يفْ  لْ عَ اجْ  م  هُ لل   اَ 
  م  هُ لل   اَ  ا ر  وْ نُـ  يِتْ حتَْ  نْ مِ وَ  ار  وْ نُـ   يْ قِ وْ فَـ  نْ مِ   لْ عَ اجْ وَ  ار  وْ نُـ   يْ امِ مَ أَ   نْ مِ وَ  ا ر  وْ نُـ  يْ فِ لْ خَ  نْ مِ   لْ عَ اجْ وَ 

 233ا ر  وْ نُـ  يِنْ طِ عْ أَ 
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. 

 
 عليك السائلني حبق أسألك إين اللهم الصالة إىل خيرج حني قال من قال رفعه قد أحسبه قال رفعه لفضيل فقلت اخلدري سعيد أيب عن 232
 يل  تغفر وأن النار من تنقذين أن أسألك مرضاتك وابتغاء سخطك اتقاء خرجت مسعة وال  رايء 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 233

 مث والسجود والركوع القيام فيهما فأطال ركعتني فصلى قام مث السورة ختم حت اآلايت هؤالء فقرأ األلباب ألويل آلايت والنهار الليل واختالف
 فخرج املؤذن فأذن بثالث أوتر مث اآلايت 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
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7. Enter the musjid with the right foot.234 

  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 

 235( 791 : رقمال ،للحاكم 
It is reported that Hazrat 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 234  

Dua One 

 236َرمْحَِتكَ   أَبـَْوابَ  يلْ  افْـَتحْ  اَل  لُهم   هللاِ  لِ َرُسوْ  َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللاِ  ِبْسمِ 
(I enter) with the name of Allah . May peace and salutations 
be upon Hazrat Rasulullah . O Allah , open for me 

the doors of Your mercy. 

 
 ويقدم رجله اليمىن يف دخوله ويقول بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا اللهم افتح يل أبواب رمحتك )الفتاوى اهلندية 234

1/225 ) 
 هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أيب طلحة الراسيب ومل خيرجاه 235

 على شرط مسلم قال الذهيب يف التلخيص:
 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيبرضي هللا عنه  يعن أيب محيد أو أيب أسيد األنصار  236

 ( 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 

 237كَ قِ زْ رِ  ابَ وَ بْـ أَ  انَ لَ  لْ ه ِ سَ وَ  َرمْحَِتكَ  أَبـَْوابَ  َنا لَ   افْـَتحْ  اَل  لُهم  
O Allah , open for us the doors of Your mercy and make easy 

for us the avenues of Your sustenance.   

Dua Three 

  أَبـَْوابَ  يلْ   َوافْـَتحْ  ُذنُويبْ   يلْ   اْغِفرْ  َرب ِ  هللاِ  لِ َرُسوْ  َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللاِ  ِبْسمِ 
 238َرمْحَِتكَ 

(I enter) with the name of Allah . May peace and salutations 
be upon Hazrat Rasulullah .O my Rabb, forgive my sins 

and open for me the doors of Your mercy. 

Dua Four 

 مِ الر ِجيْ  الش ْيطَانِ  ِمنَ  الَقِدميِْ  َوُسْلطَانِهِ  اْلَكِرميِْ  َوِبَوْجِههِ  الَعِظيمِ  اِبهللِ  ذُ َأُعوْ 
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 237

 ( 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  238

 ( 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 
 239( 466 : رقمال  ، داود

Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas  reports that when Hazrat 
Rasulullah  would enter the musjid, he would recite the 

following dua:  

 مِ الر ِجيْ  الش ْيطَانِ  ِمنَ  الَقِدميِْ  َوُسْلطَانِهِ  اْلَكِرميِْ  َوِبَوْجِههِ  مِ الَعِظيْ  اِبهللِ  ذُ َأُعوْ 
Hazrat 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.240  

10. Upon entering the musjid, make salaam to those in the 
musjid, provided they are not engaged in any ibaadah. 

 
 ( 1/193هذا احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  239
( من ليل أو هنار عند حممد وهو ظاهر الرواية عن اإلمام لبناء النفل على املساحمة وبه يفت والساعة وأقله نفال ساعةابب اإلعتكاف ... ) 240

 (  2/443يف عرف الفقهاء جزء من الزمان ال جزء من أربعة وعشرين كما يقوله املنجمون كذا يف غرر األذكار وغيه )الدر املختار 
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However, if people are engaged in salaah, then do not make 
salaam.241 

11. Perform two rakaats of Tahiyyatul Musjid upon entering, as 
long as it is not the makrooh time for performing salaah.242  

  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

Hazrat Abu Qataadah  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “When any one of you enters the musjid, he should 

perform two rakaats of salaah before he sits.” 

12. Do not carry out any business transaction in the musjid.243  

  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 

  244( 322 : رقمال ،رتمذي ال  سنن )  املسجد يف  الصالة قبل اجلمعة يوم 

Hazrat 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).” 

 
بدرس وال  مشغولنية املسجد مخسة عشر أوهلا أن يسلم وقت الدخول إذا كان القوم جلوسا غي ذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل يف التنبيه حرم 241

 ( 5/321اهلندية الفتاوى بذكر فإن مل يكن فيه أحد أو كانوا يف الصالة فيقول السالم علينا من ربنا وعلى عباد هللا الصاحلني )
 ( 5/321سة عشر ... والثاين أن يصلي ركعتني قبل أن جيلس )الفتاوى اهلندية ذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل يف التنبيه حرمة املسجد مخ 242
 ( 5/321ذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل يف التنبيه حرمة املسجد مخسة عشر ... والثالث أن ال يشرتي وال يبيع )الفتاوى اهلندية  243
 حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص حديث حسن :قال أبو عيسى 244
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13. Do not make any announcement for lost items in the 
musjid.245  

  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  املسجد يف  ضالة  ينشد

 ( 568 : رقمال ،مسلم
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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.” 

14. Do not raise your voice or make a noise in the musjid and in 
the area surrounding the musjid.246  

  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 

 
 وإنشاد ضالةويكره ...  245

( هي الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها ويف احلديث إذا رأيتم من ينشد ضالة يف قوله وإنشاد ضالةعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال ال
 (1/660املسجد فقولوا ال ردها هللا عليك )رد احملتار 

والسادس أن ال يرفع فيه الصوت من غي ذكر هللا تعاىل )الفتاوى ...  يف التنبيه حرمة املسجد مخسة عشرذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل  246
   (5/321اهلندية 
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  : رقمال ،بخاري ال  صحيح )   سلمو   عليه هللا  صلى  هللا رسول  مسجد  يف  أصواتكما   ترفعان
470 )247 

Hazrat 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. Hazrat Umar  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
  دىنوأ 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 القينات  وظهرت شره  خمافة الرجل وأكرم   أرذهلم  القوم
  وآايت وقذفا  ومسخا وخسفا  وزلزلة محراء   رحيا  ذلك عند فارتقبوا أوهلا   األمة هذه آخر

 248( 2211 : رقمال ،الرتمذي  )سنن بع فتتا سلكه  قطع كنظام   تتابع

 
قوله كنت قائما يف املسجد كذا يف األصول ابلقاف ويف رواية انئما ابلنون ويؤيده رواية حامت عن اجلعيد  (:1/656) قال احلافظ يف الفتح 247

 بلفظ كنت مضطجعا
 ا حديث غريبوهذويف الباب عن علي  :قال أبو عيسى 248

ل وعن علي رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة فقد حل هبا البالء قيل وما هي اي رسول هللا قا
ات يف املساجد إذا كان املغنم دوال وإذا كانت األمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أابه وارتفعت األصو 

وا عند وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وشربت اخلمر ولبس احلرير واختذت القينات واملعازف ولعن آخر هذه األمة أوهلا فليتقب
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Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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 
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.” 

15. 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 246 

 
)سنن  ج بن فضالةذلك رحيا محراء أو خسفا أو مسخا رواه الرتمذي وقال ال نعلم أحدا روى هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري غي الفر 

 ( 2210 :رقمال ،الرتمذي
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16. 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.249  

  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

Hazrat Abdullah bin Mas’ood  reports that Hazrat 
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.” 

17. Do not engage in worldly talk, nor discuss worldly affairs in 
the musjid.250  

  الناس على أييت  وسلم  عليه هللا  لىص  هللا  رسول قال قال  مرسال  هللا  رمحه  احلسن عن
  حاجة فيهم  هلل فليس  جتالسوهم فال  دنياهم   أمر  يف مساجدهم  يف  حديثهم يكون زمان 

 251( 2701 :رقم ال ، اإلميان )شعب 

 
 )ولبس ثوب فيه متاثيل( ذي روح  249

ولبس ثوب فيه متاثيل( عدل عن قول غيه تصاوير ملا يف املغرب الصورة عام يف ذي الروح وغيه والتمثال  قوله) عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال
ا يف خاص مبثال ذي الروح وأييت أن غي ذي الروح ال يكره قال القهستاين وفيه إشعار أبنه ال تكره صورة الرأس وفيه خالف كما يف اختاذها كذ

صة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو ال انتهى وهذه الكراهة حترميية وظاهر كالم النووي يف شرح مسلم  احمليط قال يف البحر ويف اخلال
ان يف اإلمجاع على حترمي تصوير احليوان وقال وسواء صنعه ملا ميتهن أو لغيه فصنعته حرام بكل حال ألن فيه مضاهاة خللق هللا تعاىل وسواء ك

حائط وغيها اهـ فينبغي أن يكون حراما ال مكروها إن ثبت اإلمجاع أو قطعية الدليل بتواتره اهـ كالم البحر  وأء إان وأثوب أو بساط أو درهم 
 ( 1/647ملخصا وظاهر قوله فينبغي االعرتاض على اخلالصة يف تسميته مكروها )رد احملتار 

 ( 5/321بع أن ال يتكلم فيه من أحاديث الدنيا )الفتاوى اهلندية ذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل يف التنبيه حرمة املسجد مخسة عشر ... السا 250
أييت على الناس زمان يتحلقون يف  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال عن احلسن بن أيب احلسن 251

)املستدرك على الصحيحني  إلسناد ومل خيرجاههذا حديث صحيح ا مساجدهم وليس مهتهم إال الدنيا ليس هلل فيهم حاجة فال جتالسوهم
 ( 7916: رقمال للحاكم،
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Hazrat Hasan  reports that Hazrat Rasulullah  
said, “A time is soon to dawn upon the Ummah when people will 
discuss worldly affairs in the musjid. Do not sit with such people, 

for Allah  has no need for them.” 

18. Do not quarrel or argue with anyone in the musjid as this 
violates the sanctity of the musjid.252  

19. Do not use the musjid as a thoroughfare (to pass through to 
the other side).253  

  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 )254  

Hazrat Ibnu Umar  reports that Hazrat 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 …” 

20. It is disrespectful to unnecessarily climb onto the roof of the 
musjid.255 

 
 قال الذهيب يف التلخيص: صحيح

 ( 5/321... والتاسع أن ال ينازع يف املكان )الفتاوى اهلندية  يف التنبيه حرمة املسجد مخسة عشرذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل  252
( ملا أخرجه املنذري مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع وحيرم اخلقوله ) عالمة ابن عابدين رمحه هللاقال ال

 ( 1/656أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ومجروها يف اجلمع وجعلوا على أبواهبا ملطاهر حبر )رد احملتار 
 ( 5/271أن يتخذ طريقا )البحر الرائق  ويكره التوضؤ يف املسجد كالبزق واملخط ملا فيه من االستخفاف وكذا يكره 253
  ،برواه ابن ماجه وروى منه الطرباين يف الكبي وال تتخذوا املساجد طرقا إال لذكر أو صالة وإسناد الطرباين ال أبس به )الرتغيب والرتهي 254

1/279 ) 
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  يف  يصلى   أن  هني  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول أن   عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
 256( 346 :رقمال ، رتمذيال سنن) هللا  بيت ظهر وفوق  …  مواطن  سبعة

Hazrat Ibnu Umar  reports that Hazrat Rasulullah 
 prohibited performing salaah in seven places; (from 

which is) on the roof of the house of Allah . 

21. Do not force yourself into the front saff if there is insufficient 
space, thereby causing inconvenience to others.257  

  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

  258( 1120 : رقمال ،داود   يبأ  سنن)  آذيت

Hazrat Abdullah bin Busr  reports that on one occasion, a 
person entered the musjid on the Day of Jumuah while Hazrat 

Rasulullah  was delivering the khutbah. The man began 
 

 ( 5/322اهلندية الفتاوى الصعود على سطح كل مسجد مكروه ) 255
 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 256

 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
تعرف  ال ابطلة زايدة وهي املقربة الوادي بدل فيه بطن وذكر الصالة شروط أثناء يف احلديث هذا املصنف وذكر احلرمني وإمام السكن

 ( 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
 ( 5/321ذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل يف التنبيه حرمة املسجد مخسة عشر ... والثامن أن ال خيطي رقاب الناس )الفتاوى اهلندية  257
عن عبد هللا بن بسر رضي هللا عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة والنيب  :(1/565قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ) 258

يف  صلى هللا عليه وسلم خيطب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت.  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان
 د ابن خزمية فقد آذيت وأوذيت ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد هللاصحيحيهما وليس عند أيب داود والنسائي وآنيت وعن
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climbing over the shoulders of people (trying to reach the front 
saff). Hazrat Rasulullah  (reproached him) saying, “Sit 

down, for certainly you have caused inconvenience (to the people).” 

  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 

 259( 513 : رقمال
Hazrat Mu’aaz bin Anas  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “The one who climbs over the shoulders of people 

on the Day of Jumuah has made a bridge for himself to Jahannum.” 

22. 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.260 

  يف  يصلى   أن  هني  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول أن   عنهما هللا رضي عمر  ابن  عن
 ( 346 :رقم ال ، رتمذيال سنن)  …  الطريق  وقارعة  …  مواطن  سبعة

Hazrat Ibnu Umar  reports that Hazrat Rasulullah 
 prohibited performing salaah in seven places; (and from 

them is) on the pathway.See 256 

 
 رواه ابن ماجه والرتمذي وقال حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم :(1/565قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ) 259
  فيه ألن بقوله حترمي كراهة  أهنا يفيد  مبا احمليط يف للهوع مكروهة العامة طريق يف أي الطريق  يف الصالة ألن الطريق يواجه ومل بقوهلم وقيدوا 260
 ( 2/20)البحر الرائق  الشغل حق له ليس مبا شغله جيوز فال فيه للمرور أعد الناس حق والطريق املرور عن الناس منع
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23. If you are in a musjid-e-kabeer (334,451 m2 or larger), then it 
will be permissible for you to pass in front of those 
performing salaah, provided you avoid walking on their place 
of sajdah (i.e. there should be the amount of one saff or more 
between you and those performing salaah).261 

24. If you are in a musjid-e-sagheer (a musjid which is smaller 
than 334,451 m2) then it is not permissible for you to pass in 
front of those performing salaah. However, if a sutrah is 
placed in front of those performing salaah, then passing in 
front of them will be permissible.See 261  

  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

 
كبي مبوضع سجوده( يف األصح )أو( راء أو يف مسجد  ومرور مار يف الصحب وفهمه( ولو مستفهما وإن كره )وال يفسدها نظره إىل مكتو ) 261

ن أمام املصلي لو كان أسفل من الدكامروره )بني يديه( إىل حائط القبلة )يف( بيت و )مسجد( صغي فإنه كبقعة واحدة )مطلقا( )أو( مروره )
دون السرتة كما املار وقيل ( دون قامة ائه وكذا سطح وسرير وكل مرتفعبشرط حماذاة بعض أعضاء املار بعض أعضيصلي عليها( أي الدكان )

ارة ترتفع ( املرور لو بال حائل ولو ستيه من الوزر لوقف أربعني خريفا )يف ذلك( حلديث البزار لو يعلم املار ماذا عليف غرر األذكار )وإن أمث املار
 إذا سجد وتعود إذا قام

ىل موضع سجوده كما يف الدرر وهذا مع القيود اليت بعده إمنا هو ( أي من موضع قدمه إقوله مبوضع سجودهعالمة ابن عابدين رمحه هللا )قال ال
( هو ما اختاره مشس األئمة وقاضيخان وصاحب اهلداية واستحسنه يف احمليط وصححه الزيلعي وإال فالفساد منتف مطلقا قوله )يف األصح لإلمث

لنهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على املار لو صلى خبشوع ومقابله ما صححه التمراتشي وصاحب البدائع واختاره فخر اإلسالم ورجحه يف ا
أي راميا ببصره إىل موضع سجوده وأرجع يف العناية األول إىل الثاين حبمل موضع السجود على القريب منه وخالفه يف البحر وصحح األول 

( أي من موضع قدميه إىل احلائط إن مل يكن له ائط القبلةحإىل على ما يف العناية فراجعه قوله )وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل 
( ظاهره ولو كبيا ويف القهستاين وينبغي أن يدخل فيه أي يف حكم وراءها على ما أييت بيانه قوله )يف بيتسرتة فلو كانت ال يضر املرور 

قسهتاين قوله ( هو أقل من ستني ذراعا وقيل من أربعني وهو املختار كما أشار إليه يف اجلواهر )ومسجد صغي املسجد الصغي الدار والبيت قوله
( أي من حيث إنه مل جيعل الفاصل فيه بقدر صفني مانعا من االقتداء تنزيال له منزلة مكان واحد خبالف املسجد الكبي فإنه )فإنه كبقعة واحدة

ني يدي املصلي إىل حائط القبلة مكاان واحدا خبالف املسجد الكبي والصحراء فإنه لو جعل كذلك جعل فيه مانعا فكذا هنا جيعل مجيع ما ب
 ( 1/634 احملتار دذا ما ظهر يل يف تقرير هذا احملل )ر لزم احلرج على املارة فاقتصر على موضع السجود ه
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Hazrat Abu Juhaim  reports that Hazrat 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.) 

25. It is not permissible to remove any item from the musjid that 
has been given as waqf for the musjid.262   

26. 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.263  

 
جد جاز ويقرأ فيه وال يكون حمصورا على هذا ويف الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن حيصون جاز وإن وقف على املس 262

 املسجد وبه عرف حكم نقل كتب األوقاف من حماهلا لالنتفاع هبا والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه مل جيز نقلها وإن على
 طلبة العلم وجعل مقرها يف خزانته اليت يف مكان كذا ففي جواز النقل تردد هنر 

قوله وال يكون حمصورا على هذا املسجد( هذا ذكر يف اخلالصة بقوله ويف موضع آخر وال يكون اخل أي وذكر ) عابدين رمحه هللاعالمة ابن قال ال
يف كتاب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله ويقرأ فيه فإن ظاهره أنه يكون مقصورا على ذلك املسجد وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عني  

صاحب الدر حيث نقل العبارة عن اخلالصة وأسقط منها قوله ويف موضع آخر غي مناسب إليهامه أنه من تتمة ما ذلك املسجد فلما فعله 
 قبله إال أن يكون قد فهم أن قوله ويقرأ فيه حممول على األولوية فيكون ما يف موضع آخر غي خمالف له أتمل لكن يف القنية سبل مصحفا يف

ذلك أن يدفعه إىل آخر من غي أهل تلك احمللة للقراءة قال يف النهر وهذا يوافق القول األول ال ما ذكر يف مسجد بعينه للقراءة ليس له بعد 
وله فإن  موضع آخر اه فهذا يفيد أهنما قوالن متغايران خالفا ملا فهمه يف الدرر وتبعه الشارح قوله )وبه عرف حكم اخل( احلكم هو ما بينه بعد ق

ز نقلها( وال سيما إذا كان الناقل ليس منهم هنر ومفاده أنه عني مكاهنا أبن بىن مدرسة وعني وضع الكتب فيها النتفاع وقفها اخل ط قوله )مل جي
 ( 4/365تار سكاهنا )رد احمل

وال يتعني مكان خمصوص ألحد حت لو كان للمدرس موضع من املسجد يدرس فيه فسبقه غيه إليه ليس له إزعاجه وإقامته منه )البحر  263
 ( 2/36لرائق ا
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  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

 264( 862 : رقمال ،داود   يبأ
Hazrat 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.” 

27. It is not permissible to make a person move from his place in 
the musjid so that someone else can sit in his place.265  

  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

Hazrat Ibnu Umar  reports that Hazrat 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). 

 
 ( 1/299 ،)خمتصر سنن أيب داود مث املنذري بعده سكت عنه 264

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما (:747الرقم: قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )
 مدرسا ولو منه غيه إزعاج له  وليس لنفسه مكان وختصيص...  ويكره 265

 أن له األوزاعي قال غيه شغله وقد عليه يواظب معني موضع املسجد يف له القنية يف قال( إخل له وليس قوله)قال العالمة ابن عابدين رمحه هللا 
  مهلة بال العود نية على عنه يقم مل إذا مبا تقييده وينبغي قلت النهاية عن حبر ألحد ملكا ليس املسجد ألن أي اهـ عندان ذلك له وليس يزعجه

 ( 1/662)رد احملتار  أتمل يده سبق لتحقق ثوبه فيه وضع إذا سيما وال مثال للوضوء قام لو كما
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28. Do not crack your knuckles while in the musjid. Similarly, do 
not intertwine your fingers while seated in the musjid.266 

  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
  الرتغيب  ،  2047 : رقمال  الزوائد، )جممع  منه  خيرج حت سجدامل يف  كان   ما صالة 

 ( 450 : رقمال والرتهيب،
The freed slave of Hazrat 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 

 
 ( 5/321 اهلندية الفتاوى) فيه أصابعه يفرقع ال أن عشر والثالث … عشر مخسة املسجد حرمة التنبيه يف تعاىل هللا رمحه الفقيه ذكر 266
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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).’”   

29. 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.267 

  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 سجدامل يف  تكون النخاعة  أعماهلا مساوئ 
Hazrat Abu Zar  reports that Hazrat 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 لا البخاري،  صحيح)   دفنها وكفارهتا  خطيئة

 
 املسجد إن املعروف للحديث حتتها وال البواري فوق ال يلقى وال فيه البصاق يكره طاهرة كانت  ولو القاذورات عن يصان املسجد ولكون 267

 من خيا  البواري فوق البصاق كان  ذلك إىل اضطر فإن ثيابه من بشيء أو بكمه النخامة وأيخذ النار من اجللد ينزوي كما  النخامة من لينزوي
 الرتاب يف يدفنها بوار فيها يكن مل فإن  أهوهنما خيتار ببليتني ابتلي فإذا املسجد حكم وهلا حقيقة املسجد من ليست البواري ألن حتتها البصاق

 ( 37/ 2 الرائق البحر) األرض وجه على يدعها وال
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Hazrat Anas  reports that Hazrat 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.) 

30. Do not distribute parcels, hampers and other goods in the 
musjid. Similarly, do not make the musjid a drop off point for 
collecting parcels.268 

31. 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.269 

32. Assist in keeping the musjid clean and tidy.270 

 
)وكره إحضار املبيع والصمت والتكلم إال خبي( أما إحضار املبيع وهي السلع للبيع فألن املسجد حمرز عن حقوق العباد وفيه شغله هبا  268

وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرا يكره له ذلك وهذا صحيح ألنه منقطع إىل هللا تعاىل فال ينبغي له أن يشتغل فيه أبمور ... وجعله كالدكان 
 ( 351)تبيني احلقائق / نيا وهلذا تكره اخلياطة واخلرز فيهالد
 ( 1/528)األشباه والنظائر  العامة الفتنة يف للخوف إال ابملتاع املسجد يشغل وال
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 (114: البقرةسورة ) َعِظۡيم  
 احلدود وإقامة واجملانني والصبيان النجاسات عن ينزهه أن عشر والرابع ... ذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل يف التنبيه حرمة املسجد مخسة عشر 270

 ( 5/321)الفتاوى اهلندية 
منها فمن بىن هلل مسجدا بىن هللا له بيتا يف أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ابنوا املساجد وأخرجوا القمامة رضي هللا عنه عن أيب قرصافة 

:  رقمال ،ور العني )الرتغيب والرتهيب اجلنة فقال رجل اي رسول هللا وهذه املساجد اليت تبىن يف الطريق قال نعم وإخراج القمامة منها مهور احل
   (1949 :رقمال  ،، جممع الزوائد 428

 الطرباين يف الكبي ويف إسناده جماهيل  (: رواه1949قال اهليثمي يف جممع الزوائد )الرقم: 
 رواه الطرباين يف الكبي(: 428قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )الرقم: 
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  أخرج  من   وسلم عليه  هللا  صلى  هللا رسول  قال قال عنه هللا رضي  اخلدري  سعيد أيب عن
 271( 757 : رقمال ،ماجة   ابن )سنن  اجلنة  يف  بيتا له  هللا بىن   املسجد من  أذى 

Hazrat Abu Sa’eed Khudri  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “Whoever removes some dirt from the musjid, 

Allah  will build for him a magnificent palace in Jannah.” 

33. Do not bring into the musjid infants, insane people or 
children who are underage and do not know the aadaab 
(etiquettes) of the musjid.272 

34. While in the musjid, remain constantly engaged in the 
aa’maal of the musjid e.g. zikr of Allah , tilaawah of the 
Quraan Majeed, salaah, etc.273  

35. 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 

 
 (: أخرجه الطرباين وصححه الضياء املقدسي يف املختارة383/ 2قال ابن عراق يف تنزيه الشريعة )

 ( 430الرتغيب والرتهيب: الرقم ) للتحسنيرواه ابن ماجه ويف إسناده احتمال قال املنذري:  271
 احلدود وإقامة واجملانني والصبيان النجاسات عن ينزهه أن عشر والرابع ... ذكر الفقيه رمحه هللا تعاىل يف التنبيه حرمة املسجد مخسة عشر 272

 ( 5/321)الفتاوى اهلندية 
يوشك أن أييت على الناس زمان ال يبقى من اإلسالم إال  ه وسلمقال رسول هللا صلى هللا علي رضي هللا عنه قال عن علي بن أيب طالب 273
 ( 1763 :رقمال ،ميانمساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى )شعب اإل وال يبقى من القرآن إال رمسه امسه

املسجد وعرضه ال يصلي فيه إن من أشراط الساعة أن مير الرجل يف طول  سلمقال رسول هللا صلى هللا عليه و  قالرضي هللا عنه 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 مل أجد له رواية عن ابن مسعود
… إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر إمنا   صلى هللا عليه وسلمقال قال رسول هللارضي هللا عنه عن أنس بن مالك 

 ( 285 :رقمال ،مسلمصحيح هي لذكر هللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )
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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

 274( 227 :رقمال ، ماجة ابن  )سنن غيه  متاع إىل  ينظر  الرجل مبنزلة  فهو  ذلك لغي 
Hazrat 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 

a man who looks at the merchandise of others (being sold, yet he 
does not earn anything).” 

  فهو  لشيء املسجد أتى من   وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول قال  قال  هريرة أيب عن
 275( 472 الرقم: داود،  أيب   )سنن  حظه

Hazrat 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).” 

 
 (: إسناده صحيح على شرط مسلم 1/83قال البوصيي يف الزوائد ) 274
 ( 1/194)خمتصر سنن أيب داود  واحد غي ضعفه وقد الدمشقي العاتكة أيب بن عثمان إسناده يفذري: قال املن 275

 قال أمحد ال أبس به العاتكة أيب بن عثمان(: حتت ترمجة 5/53قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال )
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36. 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

 276( 594 : رقمال ،الرتمذي 
Hazrat Aaishah  reports that Hazrat 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

Hazrat Abdullah bin Umar  reports that Hazrat Umar 
 would burn incense in the musjid on the Day of Jumuah. 

37. 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. 

  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 )277 
 

 يف وقال ومرسال مسندا الرتمذي ورواه صحيحه يف خزمية وابن ماجه وابن داود وأبو صحيح حديث وقال والرتمذي أمحد رواهقال املنذري:  276
 ( 432)الرتغيب والرتهيب، الرقم:  أصح هذا املرسل
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Hazrat 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.’” 

38. After the azaan has been called out, if you have not 
performed the salaah, then do not leave the musjid without a 
valid excuse.278 

  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
 279( 655 :رقمال ، مسلم )صحيح 

Abu Sha’thaa  mentions, “On one occasion, we were seated 
with Abu Hurairah  in the musjid when the muazzin called 

out the azaan. After the azaan 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 

 
 ( 1/363)خمتصر سنن أيب داود  اجلمعة يوم أحدكم نعس إذا وفيه صحيح حسن حديث وقال الرتمذي أخرجهقال املنذري:  277
فيه( جرى على الغالب واملراد دخول الوقت أذن فيه أو ال )إال ملن ينتظم به أمر )وكره( حترميا للنهي )خروج من مل يصل من مسجد أذن  278

)الدر املختار  أو حلاجة ومن عزمه أن يعود هنر أو لسماع الوعظ لدرسهأو ألستاذه  مجاعة أخرى( أو كان اخلروج ملسجد حيه ومل يصلوا فيه
2/54-55 ) 

أما هذا  رضي هللا عنه فقال أبو هريرة يف املسجد فخرج رجل حني أذن املؤذن للعصرعنه  رضي هللاكنا مع أيب هريرة   قال عن أيب الشعثاء 279
 ( 536 :رقمال ،)سنن أيب داود فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم

أما هذا فقد عصى أاب  فقال خرج رجل من املسجد بعدما أذن املؤذن قال رضي هللا عنه عن أيب هريرة عن أبيه عن أشعث بن أيب الشعثاء
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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disobeyed Abul Qaasim ’ (as Hazrat Rasulullah 
 has instructed that after the azaan is called out, no 
person should leave the musjid without performing the fardh 

salaah, unless he has a valid excuse).” 

39. Leave the musjid with the left foot.280 

40. Recite the masnoon dua upon leaving the musjid.281 

Dua One: 

 َفْضِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ   ِإين ْ  ُهم  اَلل    هللاِ  َرُسولِ  َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللاِ  ِبْسمِ 
In the name of Allah . May peace and salutations be upon 
Hazrat Rasulullah . O Allah , I ask You for Your 

bounties.See 236 

Dua Two:  

 َفْضِلكَ  أَبـَْوابَ  يلْ   َوافْـَتحْ   ُذنـُْويبْ   يلْ   ِفرْ اغْ  َرب ِ  هللاِ  َرُسولِ  َعل ى  َوالس اَلمُ  َوالص اَلةُ  هللاِ  ِبْسمِ 

 
 ( 1/226)الفتاوى اهلندية  التبيني يف كذا  روجاخل يف اليسرى رجله ويقدم 280

  ، أنه كان يقول من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمىن وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى )املستدرك للحاكم عن أنس بن مالك
 ( 791 :رقمال
 على شرط مسلم قال الذهيب يف التلخيص: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أيب طلحة الراسيب ومل خيرجاه 

 عليه هللا صلى النيب ألمر فضلك من أسألك إين اللهم خروجه وعند رمحتك أبواب يل افتح اللهم املسجد خولهد عند يقول أن وندب 281
 به وسلم

 يل  افتح اللهم) قوله األحاديث عليه دلت كما  وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة ذكره بعد أي( وندب قوله) رمحه هللاقال الطحطاوي 
 قضيت فإذا تعاىل قوله من مأخوذ( فضلك من أسألك إين اللهم) قوله ذلك وغي والقبول ابإلخالص وإنعامك إحسانك أي( رمحتك أبواب

 (595 ـ)حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص هللا فضل من وابتغوا األرض يف فانتشروا الصالة
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In the name of Allah . May peace and salutations be upon 
Hazrat Rasulullah . O Allah , forgive for me my 

sins and open for me the doors of Your bounties.See 238 

Dua Three:  

 282مِ يْ جِ الر   انِ طَ يْ الش   نَ مِ  يِنْ مْ صِ اعْ  ُهم  اَلل   
O Allah ! Protect me from the accursed Shaitaan. 

41. 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.283 

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

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

Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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, 

 
اللهم افتح يل  أحدكم املسجد فليسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وليقلعن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا دخل  282

 ( 773)سنن ابن ماجة، الرقم:  أبواب رمحتك وإذا خرج فليسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وليقل اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم
  اله ثقاتهذا إسناد صحيح رج :(254ـ قال العالمة البوصيي ف زوائد ابن ماجة )ص

وشاب نشأ  إمام عدل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: سبعة يظلهم هللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله عن أيب هريرة رضي هللا عنه 283
إين أخاف  فقالورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال  اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجالن حتااب يف هللا ورجل قلبه معلق يف املساجد يف عبادة هللا

 ( 1423 :رقمال ،)صحيح البخاري ففاضت عيناه ورجل ذكر هللا خاليا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه هللا
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“Certainly inform us, O Rasul of Allah !” Hazrat 
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).” 

42. Do not spend wealth from public funds for the adornment of 
the musjid. If one wishes, he may spend his own wealth to 
adorn the musjid, provided it is within the limits of 
Shari’ah.284 

  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 

 285( 448 : رقمال  ، داود
Hazrat Ibnu Abbaas  reports that Hazrat Rasulullah 
 said, “I was not commanded to raise the structures of 

the musjid (without any need and just for beautification 
purposes).” Hazrat Ibnu Abbaas  mentioned, “(A time will 

come when) you will most certainly adorn and beautify the 

 
 ( 944 :رقمال ،)سنن أيب داود ال تقوم الساعة حت يتباهى الناس يف املساجد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالرضي هللا عنه  عن أنس 284
 ( 1/189هذا احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري )خمتصر سنن أيب داود  285
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masaajid (beyond the limits of Shari’ah) as the Jews and Christians 
adorned and beautified their places of worship.”   
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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َ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.  

Hazrat 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
 286( 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 

 
 ( 1/306 ،داود يبأ)خمتصر سنن ي بو داود واملنذر أهذا احلديث سكت عنه  286
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performed 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.  

Hazrat 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.”287  

 
وخشوعها وركوعها وأمت هلا قيامها  وأسبغ هلا وضوءها من صلى الصلوات لوقتها صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا عن أنس بن مالك قال 287

ومل يتم هلا خشوعها وال  ومل يسبغ هلا وضوءها ومن صلى لغي وقتها حفظك هللا كما حفظتين خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول وسجودها
مث   حت إذا كانت حيث شاء هللا لفت كما يلف الثوب اخللق 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 ا وجههضرب هب
 ( 1677)جممع الزوائد، الرقم:   صالته ويسيء ركوعها

  الصالة  إىل قام مث الوضوء فأحسن العبد  توضأ وسلم إذا 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
 املديين ابن وثقه حكيم بن األحوص وفيه بنحوه والبزار الكبي يف الطرباين صاحبها رواه وجه هبا ضرب اخللق مث الثوب يلف كما  تلف مث

 ( 2734موثقون )جممع الزوائد، الرقم:  رجاله وبقية مجاعة وضعفه والعجلي
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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”288 

The Sahaabah  had once seen 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”289 

 
لقد مهمت أن آمر رجال يصلي ابلناس مث أخالف إىل  هللا صلى هللا عليه وسلم فقد انسا يف بعض الصلوات فقالعن أيب هريرة أن رسول  288

)صحيح  رجال يتخلفون عنها فآمر هبم فيحرقوا عليهم حبزم احلطب بيوهتم ولو علم أحدهم أنه جيد عظما مسينا لشهدها يعين صالة العشاء
 ( 651مسلم، الرقم: 

قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لوال ما يف البيوت من النساء والذرية ألقمت صالة العشاء وأمرت فتياين حيرقون ما يف عن أيب هريرة قال 
 ( 8782)مسند أمحد، الرقم:  البيوت ابلنار

أقبل بوجهه على الناس رضي هللا عنهما قال ملا حج النيب صلى هللا عليه وسلم حجة الوداع أخذ حبلقيت ابب الكعبة مث  عن ابن عباس 289
اي أيها الناس إين أخربكم أبشراط القيامة إن   قالوا لبيك اي رسول هللا يفديك آابؤان وأمهاتنا مث بكى حت عال انتحابه فقال اي أيها الناس فقال

 (171ة صـ )اإلشاعة ألشراط الساع  من أشراط القيامة إماتة الصلوات واتباع الشهوات وامليل مع اهلوى وتعظيم رب املال
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The Practice of Sahaabah  

regarding Congregational Salaah 

Hazrat Abdullah bin Masood  is reported to have said: 
“Guard your five daily salaah through performing it at a place 
where the azaan is called out (i.e. the musjid). Verily performing 
these (fardh) salaah in the musjid is from the sunan-e-huda (the 
prescribed acts of worship in Deen). Allah  has prescribed 
for His Nabi  sunan-e-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.”290  

 
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 290

ما منكم وسلم سنن اهلدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق بني النفاق ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بني الرجلني حت يقام يف الصف و 
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It is reported that somebody asked Hazrat 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?” Hazrat Abdullah bin Abbaas  replied, 
“He is doomed to Hell.”291 

  

 
 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:  يف النار فقال هو وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ال يشهد مجعة وال مجاعة 291
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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 .292 

2. Ensure that you perform every salaah on its prescribed time 
with jamaat in the musjid.293 
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 تقدميه على الوقت لغي املعذور( ومن آدابه … )
ن اقطع طمع الشيطة كمن هو فيها ابحلديث الصحيح و منتظر الصالو ( ألن فيه انتظار الصالة )قوله تقدميه اخل عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

 ( 125-1/124)رد احملتار  ـويف احللية وعندي أنه من آداب الصالة ال الوضوء ألنه مقصود لفعل الصالة اه ن تثبيطه عنها شرح املنية الكبيع
 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 293

 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 )رواه أبو داود وسكت عليه هو واملنذري 

صالة اجلماعة  أنه قال صلى هللا عليه وسلم )واحتج( مبا روي عن النيب وذكر الكرخي أهنا سنة إهنا واجبة فقد قال عامة مشاخينا )أما( األول
 جعل اجلماعة إلحراز الفضيلة وذا آية السنن )وجه( قول العامة ويف رواية خبمس وعشرين درجة تفضل على صالة الفرد بسبع وعشرين درجة

ابلركوع مع الراكعني وذلك يكون يف حال املشاركة يف  تعاىل أمر هللا واركعوا مع الراكعني فقوله تعاىل أما الكتاب الكتاب والسنة وتوارث األمة
لقد مهمت  أنه قال صلى هللا عليه وسلم )وأما( السنة فما روي عن النيب ومطلق األمر لوجوب العمل فكان أمرا إبقامة الصالة ابجلماعة الركوع

ومثل هذا الوعيد ال يلحق إال برتك الواجب )وأما( توارث  الصالة فأحرق عليهم بيوهتمأن آمر رجال يصلي ابلناس فأنصرف إىل أقوام ختلفوا عن 
واملواظبة على هذا الوجه دليل  إىل يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكي على اتركها صلى هللا عليه وسلم األمة فألن األمة من لدن رسول هللا

خصوصا ما كان من شعائر اإلسالم أال ترى أن  والواجب سواء ألن السنة املؤكدة لعبارةوليس هذا اختالفا يف احلقيقة بل من حيث ا الوجوب
)بدائع   وهو تفسي الواجب عند العامة الكرخي مساها سنة مث فسرها ابلواجب فقال: اجلماعة سنة ال يرخص ألحد التأخر عنها إال لعذر

 ( 1/661الصنائع 
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  والذرية  النساء  من  البيوت يف  ما  لوال   وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول قال  قال  هريرة أيب عن
)مسند أمحد، الرقم:   ابلنار البيوت  يف  ما   حيرقون فتياين  وأمرت  العشاء صالة الصالة  ألقمت

8796 )294 
Hazrat Abu Hurairah  reports that Hazrat 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 takbeer-e-
ula (join the salaah from the very first takbeer).295 

 
 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 294

)صحيح  العشاء صالة يعين لشهدها مسينا عظما جيد أنه أحدهم علم ولو بيوهتم احلطب حبزم عليهم فيحرقوا هبم فآمر عنها يتخلفون رجال
 ( 651مسلم، الرقم: 

 قال أبو عبيد فحافظوا عليها وإن أنفة الصالة التكبية األوىل  إن لكل شيء أنفة صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا  قال أبو الدرداء 295
  عن أيب الدرداء حدثتنيه أم الدرداء فقال فحدثت به رجاء بن حيوة

احللية وقال غريب من حديث رجاء مل يرو بو نعيم يف أورواه من طريق املصنف  قال الشيخ حممد عوامة: رواه املصنف يف مسنده هبذا االسناد
وذكره  سناد كذا قالستار وقال ال نعلمه يروى مرفوعا إال هبذا اإلورواه من طريق أيب أسامة البزار كشف األ عنه إال أبو فروة عن أيب عبيد

وأبو فروة ضعفه مجاعة ووثقه  وال يضره كما ترىاهليثمي يف جممع الزوائد وقال رواه البزار والطرباين يف الكبي بنحوه موقوفا وفيه رجل مل يسم 
لذا قال البوصيي يف   بعضهم لكن البخاري قوى حديثه إذا مل يكن من رواية ابنه حممد عنه وهذا منها انظر التعليق على الكاشف للذهيب

 ( 3137 :رقم ال ،مةصنف البن أيب شيبة بتحقيق الشيخ حممد عوااملسناد حسن )إحتاف اخلية عن طريق أم الدرداء هذا إ
 ( 3135 :رقمال ،صنف 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 سننوبراءة من النفاق )النار 

 ابب  يف احلصر يف كذا  االفتتاح تكبية فضيلة أدرك فقد األوىل الركعة أدرك من أن والصحيح إدراكها وقت يف فتكلموا االفتتاح تكبية فضيلة أما
 ( 1/69)الفتاوى اهلندية  يوسف أيب
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4. Ensure that your body, clothing and the place in which you 
are performing salaah are clean.296 

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.297 

6. Ensure that you perform salaah with a topi as it was the 
sunnah practice of Hazrat Rasulullah  and the 
Sahaabah  to perform salaah while wearing a topi.298  

  يلبس كان  سلمو   عليه هللا  صلى هللا  رسول أن  عنهما هللا رضي  اس عب ابن عن روي
 299( 207  صـ  الوسائل )مجع  القالنس بغي العمائم يلبس و  العمائم  حتت القالنس

Hazrat Abdullah bin Abbaas  reports that Hazrat Rasulullah 
 used to wear a topi under the turban, and at times, he 
 used to wear the turban without the topi. 

 
 الفالح مراقيعلى الطحطاوي  حاشية،  1/58 اهلندية الفتاوى) واجب عليه يصلي الذي واملكان وثوبه املصلي بدن من النجاسة تطهي 296

 ( 207ـ ص
 ( 1/640رد احملتار ،  1/168يف ثياب البذلة( وهي ما يلبس يف البيت وال يذهب هبا ايل الكرباء )شرح الوقاية  صالته … وكره …) 297

 )وعادم ساتر( ال يصف ما حتته وال يضر التصاقه وتشكله 
قوله )ال يصف ما حتته( أبن ال يرى منه لون البشرة احرتازا عن الرقيق وحنو الزجاج قوله )وال يضر التصاقه( أي  عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

أما لو كان غليظا ال يرى منه لون البشرة إال أنه التصق ابلعضو  ابأللية مثال وقوله وتشكله من عطف املسبب على السبب وعبارة شرح املنية
وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن ال مينع جواز الصالة حلصول السرت اهـ قال ط وانظر هل حيرم النظر إىل ذلك املتشكل 

 ( 1/410ن كالمهم هناك هو األول )رد احملتار مطلقا أو حيث وجدت الشهوة اهـ قلت سنتكلم على ذلك يف كتاب احلظر والذي يظهر م
 وحمافظة رعايتها قلة املراد بل كفر  فإهنا ابلصالة اإلهانة ابلتهاون املراد ليس( هبا للتهاون وأ للتكاسل رأسه حاسرا صالته … وكره) 298

 ( 168-1/167 الوقاية شرح) (للتذلل ال) حدودها
 هلذا احلديث شواهد  299
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 300( 1/56 بخاريال  صحيح)   والقلنسوة العمامة  على يسجدون القوم  كان   احلسن قال
Hazrat Hasan Basri  says, “The Sahaabah  would 

make sajdah during salaah on their turbans and topis.” 

 
  

 
 وعمامته قلنسوته على منهم الرجل ويسجد ثياهبم يف وأيديهم يسجدون كانوا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أن احلسن عن 300

 ( 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.301  

2. Thereafter, make the intention of the salaah that 
you are performing and raise your hands until 
your thumbs are in line with the earlobes.302 

3. When standing for salaah, stand with utmost 
respect. Face both feet towards the qiblah and 
keep a gap of approximately four fingers 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.303  

4. When raising the hands to the earlobes, ensure 
that the palms are facing the qiblah and the 

 
 ( 1/283 الرائق البحر،  1/58 اهلندية الفتاوى) القبلة واستقبال … سبعة عندان وهي الصالة شروط 301
 (1/73 اهلندية الفتاوى) أذنيه فروع األصابع وبرؤوس أذنيه شحميت إبهباميه حياذي حت أذنيه حذاء يديه رفع 302

 (217صـ  الفالح يمراق على يالطحطاو  حاشية) حكما أو حقيقية للنية مقارنة توجد أن التحرمية صحة شروط من فاألول
 ( 1/444 احملتار رد ، 1/73 اهلندية الفتاوى) اخلالصة يف كذا  قيامه يف أصابع أربع قدميه بني يكون أن وينبغي 303

)الدر املختار  مناكبهم ويسووا اخللل ويسدوا يرتاصوا أبن أيمرهم أن وينبغي الشمين قال بذلك أيمرهم أبن اإلمام يصفهم أي( ويصف)
1/568 ) 

 ( 1/108)الفتاوى اهلندية  خان قاضي فتاوى يف كذا  وغيه السجود يف القبلة عن رجليه أو يديه أصابع حيرف أن ويكره
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fingers are kept in their natural position (neither spread 
apart nor tightly closed).304  

5. At the time of reciting the takbeer-e-tahreemah, ensure that 
your head is kept straight. You should neither bend your 
head forward nor backward at the time of reciting the 
takbeer-e-tahreemah.305  

6. After raising your hands parallel to your earlobes, recite the 
takbeer (Allahu Akbar).306  

7. Lower the hands while saying the takbeer and fold 
them below the navel.307  

8. Place the right hand over the left hand.See 307  

9. Form a ring with the thumb and small finger of the 
right hand around the left wrist and place the 
remaining three fingers on the forearm.308  

 
 ( 1/482 احملتار رد ، 1/73 اهلندية الفتاوى) القبلة يهكف  ببطون يستقبل جعفر أبو الفقيه قال 304
 ( 1/73 اهلندية الفتاوى) والتفريج  الضم بني عليه كانت  ما على يرتكها بل التفريج كل  يفرج وال الضم كل  أصابعه  يضم ال يديه رفع وإذا
 ( 1/73 اهلندية الفتاوى) التكبي عند رأسه يطأطأ وال 305
 معه وقيل التكبي قبل( يديه ورفع) 306
 ويف علمائنا عامة إىل البيان غاية ويف وحممد حنيفة أيب إىل اجملمع يف نسبه األول( معه وقيل التكبي قبل) عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

 التكبي بداءته عند ابلرفع يبدأ أبن واحمليط والبدائع والتحفة واخلالصة اخلانية يف اختاره والثاين اهلداية يف وصححه مشاخينا أكثر إىل املبسوط
 والسالم الصالة عليه عنه مروي والكل التكبي بعد أنه وهو اثلث قول ومثة احللية يف ورجحه مجيعا أصحابنا إىل البقايل وعزاه ختمه عند به وخيتم

 ( 1/482 احملتار رد) فافهم الشارح اعتمده ولذا والنهر البحر يف كما  أوىل اهلداية يف وما
 ( 1/72 اهلندية الفتاوى) سرته حتت يساره على ميينه وضع 307
 ( 1/73 اهلندية الفتاوى) الذراع على الباقي ويرسل واإلهبام ابخلنصر الرسغ وأيخذ 308
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10. Your gaze should not wander in any direction. Instead, it 
should be focused on the place of sajdah.309  

11. Once you have commenced your salaah, recite the thanaa 
silently:310  

ُركَ  اِل هَ  َواَل  َجد كَ  َوتـََعاىل   امْسُكَ  اَركَ َوتـَبَ  َوحِبَْمِدكَ  الل  ُهم   ُسْبَحاَنكَ   َغيـْ
Glory be to You O Allah ! Praise be to You, blessed is Your 

name, very lofty is Your majesty, and there is no deity besides You . 

Note: The thanaa will be recited by the munfarid (the one 
performing salaah individually) as well as the imaam and 
muqtadi (the one following the imaam).311 

12. Recite ta’awwuz and tasmiyah silently.312 

 Ta’awwuz is to recite: 

  الر ِجْيم الش ْيطَانِ  ِمنَ  اِبهللِ  ُعْوذُ أَ 
I seek protection in Allah  from the accursed Shaitaan. 

  

 
 (72صـ  اإليضاح نور) قائما سجوده موضع ىلإ املصلي نظر 309
وال إله  وتبارك امسك وتعاىل جدك سبحانك اللهم وحبمدك قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استفتح الصالة  قالت عن عائشة 310
 ( 776)سنن أيب داود، الرقم:  غيك
 ( 281صـ  الفالح مراقيعلى  الطحطاوي حاشية) ابلقراءة اإلمام يبدأ مل ما وغيه املقتدي سواء( مصل كل  ويستفتح) 311
... )ويسمي( كل ( اسر  يسمي مث... ) املقتدي يقرأ وال للقراءة ألنه (املقتدي ال( ... )املسبوق به فيأيت( ... )للقراءة ا( ... )سر يتعوذ مث) 312

 ( 282-281من يقرأ يف صالته )يف كل ركعة( )حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح صـ 
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Tasmiyah is to recite: 

 الر ِحْيم  الر مْح نِ  هللاِ  ِبْسمِ 

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

13. After reciting thanaa, ta’awwuz and tasmiyah silently, 
commence the qiraat of Surah Faatihah followed by a surah 
or any portion of the Quraan Majeed.313  

14. Upon the completion of Surah Faatihah, you should say 
“aameen” silently, regardless of whether you are performing 
salaah individually or performing salaah behind the imaam.See 313 

15. If you are commencing a surah after reciting Surah Faatihah, 
then you should recite tasmiyah silently before commencing 
the surah.314  

Note: The ta’awwuz and tasmiyah will only be recited by the 
munfarid and the imaam. The muqtadi will not recite the 
ta’awwuz and tasmiyah.See 312 Instead, after reciting thanaa, 
the muqtadi will remain silent behind the imaam for the 
entire duration of qiyaam. It is makrooh-e-tahreemi for the 

 
 مراقيعلى الطحطاوي  حاشية) وجواب طويلة آية أو قصار( آايت ثالث) قرأ( أو سورة قرأ مث اسر  واملأموم اإلمام وأمن الفاحتة قرأ مث) 313

 (282صـ  الفالح
  اتفاقا تكره وال سرية ولو( مطلقا والسورة الفاحتة بني) تسن( ال) 314
  إن  مث السنية نفي خبالف الكراهة إلهبامه عنه عدل لكنه ييسم ال يقال أن املنت كالم  مقتضى( تسن ال) قوله عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 
 فقال فقط يوسف أيب إىل األول الغزنوية شرح يف الضياء ابن ونسب حبر جهر إن ال خافت إن تسن حممد وقال البدائع يف وصححه قوهلما هذا

 حممد قول املختار احمليط يف وذكر وخيفيها ركعة كل  أول يف يسمي أنه يوسف أيب قول على الفتوى أن املصفي يف وذكر يوسف أيب قول وهذا
 ( 1/490 احملتار رد) ركعة كل  يف سورة كل  وقبل الفاحتة قبل يسمي أن وهو
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muqtadi to recite any qiraat (whether Surah Faatihah or 
anything else) behind the imaam.315 

16. 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.  

In the third and fourth rakaat of the fardh salaah, Surah 
Faatihah will be recited by the imaam and munfarid (the one 
performing salaah alone). The muqtadi who is performing 
salaah behind the imaam will remain silent and not recite 
anything in all the rakaats. 

17. If you are performing sunnah or nafl salaah, you will recite 
qiraat in all the rakaats, regardless of whether you are 
performing two rakaats or four rakaats. 

 
  

 
 عليه هللا صلى وقال واوأنصت له وافاستمع القرآن قرئ اوإذ تعاىل لقوله إسراره حال (وينصت) اإلمام جهر حال (يستمع بل املؤمت يقرأ وال) 315

 غي من املأموم صالة صحة على حنبل بن أمحد واإلمام مالك واإلمام وأصحابه األعظم اإلمام واتفق خافت أم جهر اإلمام قراءة يكفيك وسلم
)مراقي الفالح مع حاشية الطحطاوي صـ  للنهي (حترميا) ذلك (كره) وغيها الفاحتة املأموم (قرأ إن) قلنا (و) ابألصل بسطته وقد شيئا قراءته
227 ) 
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Ruku and Qawmah 

1. When you have completed the recitation of Surah Faatihah 
and the qiraat, repeat the takbeer, and without raising your 
hands, go into ruku.316 

Note: The takbeeraat-e-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 316 

2. Ensure that your back is kept in a straight line 
(completely level without bending it). Similarly, 
the shins (i.e. from the knee downwards) will be 
kept erect and the elbows will be kept straight.317 

3. Keep your head straight and in line with your 

 
 للتمكن )مث( كما فرغ )يكرب( مع اإلحنطاط )للركوع( 316
 احملتار رد) الظهر ستواءا عند نتهاءهاو  اخلرور عن التكبي إبتداء كون  ةالسن أن أفاد( اإلحنطاط مع قوله) عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

1/493 ) 
 ( فيه ويسبح رأسه منكس وال رافع غي) بعجزه ظهره ويسوي( ظهره ويبسط) ساقيه وينصب 317
 ( 1/494 احملتار رد) حبر مكروه العوام من كثي  يفعله كما  القوس شبه فجعلهما( ساقيه وينصب) قوله عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

 أبو فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالة فذكروا مسلمة بن وحممد سعد بن وسهل أسيد وأبو محيد أبو اجتمع قال سهل بن عباس حدثىن
 يديه رووت عليهما قابض كأنه  ركبتيه على يديه فوضع ركع مث قال هذا بعض فذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بصالة أعلمكم أان محيد

 موضعه 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
  اليسرى  ركبته على اليسرى وكفه اليمىن ركبته على اليمىن كفه  ووضع قبلته على اليمىن بصدر وأقبل اليسرى رجله فافرتش جلس مث فرغ حت

 (  734، الرقم: داود أيب سنن) أبصبعه وأشار
 إذا ابلقوس ركبتيه على قابضا مدمها إذا الراكع به شبه كالوتر  جعلهما يأ اجملمع يف التاء بتشديد هو( يديه روت قوله) ي:السند العالمة قال

 ( 1/107 داود أيب سنن حاشية) انتهى وترت
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back. You should neither raise your head nor lower it.See 317 

4. Grasp the knees firmly with the fingers spread apart.318 

5. Fix the gaze on the feet in the posture of ruku.319 

6. Ensure that the arms are kept away from the body.320 

7. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of 
times:321 

  اْلَعِظْيم َريبِ َ  ُسْبَحانَ 
Glorified is my Rabb, the most great. 

8. Stand up from ruku while saying the tasmee: 322  

َدهْ   ِلَمنْ   هللاُ  مسَِعَ    محَِ
Allah  hears the one who praises Him.  

 
 وارفع أصابعك بني وفرج ركبتيك على كفيك  فضع ركعت إذا عنه هللا رضي ألنس وسلم عليه هللا صلى لقوله( أصابعه تفريج) يسن( و) 318

  الظهر بسط من ليتمكن هنا إال األصابع تفريج يطلب وال جنبيك عن يديك
 عدا فيما السجود يف إال التام الضم يطلب ال أنه كما  التام التفريج أي( هنا إال األصابع تفريج يطلب وال) قوله العالمة الطحاوي رمحه هللا قال

  ابلتجربة  البسط يف له دخل ال التفريج فإن األخذ من ليتمكن يقول أن األوىل( الظهر بسط من ليتمكن) قوله خلقتها على يبقيها هذين
 (266على مراقي الفالح صـ ـ الطحطاوي حاشية)

 ( 1/477الدر املختار …( ) ركوعه حال قدميه ظهر ىلإو  قيامه حال سجوده موضع إىل نظره) ( ...آداب وهلا) 319
 ( 1/494 احملتار رد) الزاهدي يف كما  سنة فإهنما أصابعه مستقبال عضديه اجمافي يزاد أن وينبغى قال 320
 ( 1/74 اهلندية الفتاوى) أدانه وذلك ثالاث العظيم ريب سبحان ركوعه يف ويقول 321

 احملتار رد) يطول فال إماما يكن مل ما سبع أو مخس وتر على خيتم أن بعد مستحبة الزايدة وأن الثالث عن ينقص أن يكره أبنه وصرحوا
1/494 ) 

 ولك ربنا اللهم وأفضله( املؤمت ابلتحميد) يكتفي( و) سرا التحميد يضم وقاال( اإلمام به ويكتفي…  مسمعا ركوعه من رأسه يرفع مث) 322
 ( 1/496 املختار الدر) مستواي وحيمد رافعا يسمع املعتمد على( منفردا لو بينهما وجيمع) فقط اللهم حذف مث الواو حذف مث احلمد

 ( 2/56)بدائع الصنائع  احلمد لك ربنا له مقاران املقتدي يقول محده ملن هللا مسع لالنتقال مقاران اإلمام قال فإذا
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followed by the tahmeed:  

  احْلَْمد َوَلكَ   رَبـ َنا اَلل  ُهم  
O Allah , our Rabb, for You alone is all praise.  

9. Stand up erect. After standing up from ruku, do not tie your 
hands. Instead, leave them at your sides. This posture is 
called qawmah. In qawmah, stand up erect with ta’deel-e-
arkaan (the body should be completely at ease) before going 
into sajdah.323 

 
  

 
 ( مستواي ويقوم) 323
  مبستدرك  فليس عنه األكثرين لغفلة أكد وإمنا الشقني ابستواء يكون إمنا القيام مطلق فإن للتأكيد  هو( مستواي) هللاعالمة ابن عابدين رمحه القال 
 ( 1/497 احملتار رد) العناية يف أفاده كما  التعديل منه واملراد للتأسيس أو قهستاين ظن كما
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Sajdah 

1. Say the takbeer, and without raising your hands, proceed 
into sajdah.324  

2. Ensure that your back is straight when going down into 
sajdah.325  

3. Keep the hands on the  knees while proceeding into sajdah.326 

4. First place the knees on the ground, then the palms, then the 
nose and lastly the forehead.327  

5. Place the palms parallel to the ears.328  

6. Keep the fingers closed and facing towards the 
qiblah.329  

7. Keep the elbows raised off the ground.330  

8. Keep the hands away from the sides.331  

 
 ( 1/75 اهلندية الفتاوى) وسجد كرب  قائما استوى ذاإ مث 324
 ( 1/497 احملتار رد) منحنيا ال مستواي قائما للسجود وخير 325
  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 326

 ( 2634الرقم:  ،للبيهقي الكربى السنن)
 ( 1/497 املختار الدر) مر ملا أنفه مقدما( وجهه مث) لعذر إال( يديه مث) األرض من لقرهبما الأو ( ركبتيه واضعا ويسجد) 327
 ( 1/75 اهلندية الفتاوى) القبلة حنو أصابعه ويوجه أذنيه حذاء السجود يف يديه ويضع 328
 ( 1/498 املختار الدر) للقبلة لتتوجه يديه أصابع ضاما 329
 ( 1/75 اهلندية الفتاوى) ذراعيه يفرتش وال 330
 (1/75 اهلندية الفتاوى) جنبيه عن ضبعيه يبدي 331
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9. Fix the gaze on the nose in sajdah.332  

10. Keep a gap between the stomach and thighs.333  

11. Keep the knees close to each other in sajdah so that they face 
towards the qiblah.334 

12. Keep both the feet on the ground with the toes 
facing the qiblah.335 One may join the heels of both 

 
 سجوده حال أنفه أرنبة…  إىل نظره آداب وهلا 332
 ( 1/478 احملتار رد) قاموس طرفه أي( أنفه أرنبة وإىل قوله) عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 
 (1/503 املختار الدر) بنفسه عضو كل  ليظهر فخذيه عن بطنه ويباعد 333
)سنن أيب داود، الرقم:  فخذيه وليضم الكلب افرتاش يديه يفرتش فال أحدكم سجد إذا قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن هريرة أيب عن 334

 ( 653، الرقم: خزمية ابن صحيح،  901
)السنن  فخذيه من شيء على بطنه حامل غي فخذيه بني فرج سجد وإذا قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالة صفة يف محيد أيب عن

 ( 2712الكربى للبيهقي، الرقم: 
ال يفرج  ووجه التوفيق بينهما ما قاله الشيخ التهانوي رمحه هللا أن معىن قوله صلى هللا عليه وسلم وليضم فخذيه أي ليقارب بينهما فاحلاصل أنه

 بينهما كل التفريج وال يباعد بينهما
انوي رمحه هللا يف إعالء السنن بعد نقل كالم موالان التهاوي رمحه هللا السابق: ومل أر يف ضم الفخذين وتفرجيها تصرحيا قال موالان ظفر أمحد الته

 اهـ أيضا السنن يف وسبق أيضا السجود يف وكذا السعود أبو السيد قال( كعبيه  يلصق أن ويسن قوله)من الفقهاء إال ما رد احملتار يف بيان الركوع 
وال خيفى أن إلصاق الكعبني يستدعي إلصاق الفخذين يف اجلملة أيضا فافهم وهللا أعلم  اهـ سنة السجود يف كعبيه  وإلصاق قوله هو سبق والذي

وأما سنية إلصاق الكعبني يف السجود فيدل عليه حديث عائشة وهو التاسع والعشرون من الباب وفيه فوجدته ساجدا راصا عقبيه أي ملصقا 
 ( 3/32إعالء السنن أحدمها ابآلخر )

 ( 1/75 اهلندية الفتاوى) رجليه أصابع وكذا القبلة حنو أصابعه ويوجه 335
 ( 1/493 املختار الدر) كعبيه  يلصق أن ويسن

الصلوة أم ابمسه تعاىل أيها العلماء العاملون والفضالء الكاملون ما تقولون يف إلصاق رجل كعبيه يف الركوع والسجود أيعد هو من سنن السوال 
ال وأبي حديث صحيح اثبت هو ومن القائل به من األئمة املعتربين وكثي من علماء هذا الزمان ينكرون سنية ذلك ومنهم صاحب السعاية 

 وغيه بينوا ابلتحقيق وتوجروا على اليقني وحنن نريد أن نطبع فتواكم 
جود ومل يذكره من فقهائنا إال صاحب الدر وشارح املنية ومن تبعهما وهم اجلواب مل جند حديثا صرحيا يف سنية هذا اإللصاق يف الركوع والس

خنا قليل ومل يتعرض له القدوري وال صاحب الكنز والوقاية وغيهم من أصحاب املتون املعتربة الناقلني لظاهر الرواية ويف ترجيح الراجح لشي
السعاية إن قدوة القائلني بسنية اإللصاق من احلنفية هو الزاهدي وهو وإن   )موالان أشرف علي التهانوي( وقال العالمة عبد احلي اللكهنوي يف

كان معتزيل كان إماما جليال يف الفقه لكنه مشهور بنقل الرواايت الضعيفة صرح به ابن عابدين يف تنقيح الفتاوى احلامدية ويف الفوائد البهية أنه  
ه( وكالم الطحاوي يف معاين اآلاثر يفيد أن اإللصاق ليس مشروعا يف شيئ من  42، متعلق شعبان س  16العقائد حنفي الفروع )النور صـ 
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the feet in sajdah or keep them apart. Both have been 
established in the Hadith.336  

13. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of 
times:337 

  ْعل ىاأْلَ  َريبِ َ  ُسْبَحانَ 
Glorified is my Rabb, the most high.  

14. Say the takbeer and sit up. This position is called jalsah.338 

 
 

مث التمسنا حكم ذلك من  األعضاء يف الركوع وال يف السجود )للرجال( بل املشروع عكسه أي التجايف بينهما قال الطحاوي يف حبث التطبيق
ع اليدين على الركبتني فيه تفريقهما فأردان أن ننظر يف حكم أشكال ذلك يف طريق النظر كيف هو فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ورأينا وض

فرأينا السنة جاءت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتجايف يف الركوع والسجود وأمجع املسلمون على ذلك فكان ذلك من  الصالة كيف هو
ذلك عن ابن مسعود وهو الذي روى التطبيق فلما رأينا تفريق األعضاء تفريق األعضاء وكمن قام يف الصالة أمر أن يراوح بني قدميه وقد روي 

لصاق بعضها ببعض واختلفوا يف إلصاقها وتفريقها يف الركوع  كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا اإليف هذا بعضها من بعض أوىل من 
( وبعد 136-1/135)  أفضل يكون يف سائر األعضاء كذلكفيه ذلك معطوفا على ما أمجعوا عليه منه فيكون كما كان التفريق فيما ذكران

ذلك فال حاجة إىل إقامة الدليل على سنية هذا اإللصاق إذا ثبت ضعف نقله يف املذهب ونص الطحاوي على سنية التجايف بني األعضاء يف 
 ( 478-1/477الركوع والسجود مجيعا وهللا تعاىل أعلم )إمداد االحكام 

 للقبلة أصابعه أبطراف مستقبال عقبيه راصا ساجدا فوجدته فراشي على معي وكان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقدت عائشة قالت 336
 هللا صلى قال انصرف فلما فيك ما كل  أبلغ ال عليك أثين منك وبك عقوبتك من وبعفوك سخطك من برضاك أعوذ إين اللهم يقول فسمعته

 ولكين وأان قال هللا رسول اي وأنت فقلت شيطان له إال آدمي من ما فقال شيطان من يل ما فقلت شيطانك أحربك عائشة اي سلم و عليه
كذا ( ، و 3/30)إعالء السنن  1/98كذا يف التلخيص احلبي   ( إبسناد صحيح1933، الرقم:  5/260رواه ابن حبان ) فأسلم عليه هللا دعوت

 مسلم شرط على صحيح إسناده األرنؤوط: شعيب قال سناده صحيحيف احلاشية: إ( و 1/328يف صحيح ابن خزمية )
 هبذا صحيحه يف خزمية ابن منكبيه حذو كفيه  ووضع جنبيه عن يديه وحنى األرض من وجبهته أنفه أمكن سجد إذا كان:  محيد أيب حديث

 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: 
 خيتم أن بعد والسجود الركوع يف الثالث على يزيد أن ويستحب احمليط يف كذا  أدانه وذلك ثالاث األعلى ريب سبحان سجوده يف ويقول 337

 (1/75 اهلندية الفتاوى) الزاد يف كذا  مرات سبع لكم  وإال مرات مخس واألوسط مرات ثالث فيهما فاألدىن اهلداية يف كذا  ابلوتر
 ( 1/505الدر املختار ( )مطمئنا السجدتني بني وجيلس) ( ...… مكربا رأسه يرفع مث) 338
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Jalsah 

1. In jalsah, place your palms on your thighs with 
your fingertips at the edge of your knees.339  

2. Keep your fingers in their natural position 
(neither joined together nor far apart).See 339  

3. Fix the gaze on the area between the lower chest and lap 
whilst in jalsah.340  

4. Keep the right foot erect with its toes pressing 
against the ground and facing towards the 
qiblah.341 

5. Place the left foot flat whilst sitting on it. Try to 
press its toes against the right foot thereby 
facing them towards the qiblah.342 

 
 األصح هو الركبة أيخذ وال( ركبتيه عند أطرافها جاعال) قليال مفرجة( أصابعه ويبسط اليسرى على ويسراه اليمىن فخذه على ميناه ويضع) 339

 ( 1/508الدر املختار ) للقبلة لتتوجه
 ...( قعوده حال حجره … ىلإ نظره) ( ...آداب وهلا) 340
 مثلثة احلجر أيضا وقال قاموس ثوبك من يديك بني ما املهملة والراء واجليم احلاء بكسر( حجره ىلإو  قوله) عابدين رمحه هللاعالمة ابن القال 
 إىل اخلاصرة بني مبا الكشح وفسر والعضدان الصدر أو الكشح إىل اإلبط دون مبا احلضن فسر ألنه األول هنا واملناسب اإلنسان وحضن املنع

 ( 1/478 احملتار رد) بعده خيفى وال اإلزار معقد وهي حجزة مجع معجمة فزاي ففتح بضم ضبطه العزمية يف واستظهر اجلنب الضلع
 ( 1/508الدر املختار ) (اليمىن رجله وينصب عليها وجيلس) أليتيه بني فيجعلها( اليسرى رجله) الرجل( يفرتش... ) 341
 والنفل الفرض يف السنة هو( القبلة حنو) املنصوبة يف( أصابعه ويوجه) 342
 أن  أمكنه ما ألن اليمىن رجله يعين السراج يف قال املنصوبة الرجل يف الكائنة األصابع أي( املنصوبة يف قوله) عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

 أصابع توجه ألن إشكال فيه ابلتثنية رجليه الدرر يف فقوله واخلزانة واخلالصة املفتاح يف اليمىن املراد أبن وصرح اهـ أوىل فهو القبلة إىل يوجهه
 فيوجه قال مث والتحفة الكايف عن الدرر يف ما مثل القهستاين نقل لكن إمساعيل الشيخ شرح يف كما  زائد تكلف القبلة حنو املفرتشة اليسرى

 ( 1/508 احملتار رد) أتمل اهـ االستطاعة بقدر القبلة حنو وأصابعها اليمىن إىل اليسرى رجله
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6. Remain in the position of jalsah with the body being 
completely at ease and calm before going into the second 
sajdah.343  

7. Say the takbeer and proceed to the second sajdah as 
normal.344  

 
  

 
 ( 1/505الدر املختار ) مر ملا (مطمئنا السجدتني بني وجيلس) 343
 إحدى تقدمي ويكره أبس ال فعل ولو اسرتاحة( وقعود اعتماد بال) قدميه صدور على( للنهوض ويكرب مطمئنا) اثنية( ويسجد ويكرب) 344

 ( 1/506 الدر املختار) النهوض عند رجليه
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Second Rakaat 

1. After the second sajdah, say the takbeer and stand up for the 
second rakaat.See 344 

2. When rising from sajdah, first raise the forehead, then the 
nose, then the hands and lastly the knees.345 

3. When getting up, do not take support from the ground 
(unless there is a need to do so).See 344 

4. Perform the second rakaat as normal (with the exception of 
thanaa and ta’awwuz).346  

 
  

 
 أنفه مث جبهته أوال يرفع الرفع أراد وإذا جبهته مث أنفه مث يديه مث أوال ركبتيه فيضع األرض إىل أقرب كان  ما أوال يضع السجود أراد إذا قالوا 345

 ( 1/75ه )الفتاوى اهلندية ركبتي مث يديه مث
 ( 1/506 الدر املختار) مرة إال يشرعا مل إذ( فيها تعوذ وال بثناء أييت ال أنه غي) مر فيما( كاألوىل  الثانية والركعة) 346
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Qa’dah and Salaam 

1. After the second sajdah of the second rakaat, sit 
in the position of qa’dah in the same manner as 
explained for jalsah.See 339, 340, 341 and 342 

2. Recite the tashahhud:347 

  اَلس اَلمُ  َوبَـرََكاتُهُ  هللاِ  َوَرمْحَةُ  الن يب   يـ َهاأَ  َعَلْيكَ  اَلس اَلمُ  َوالط يِ َباتُ   َوالص َلَواتُ   ِل  ِ  اَلت ِحي اتُ 
َنا   َوَرُسْولُهُ  َعْبُدهُ  حُمَم د ا أن   َوأْشَهدُ  هللاُ  إال    إل هَ   ال   أنْ  أْشَهدُ   الص احِلِنْي  هللاِ  ِعَبادِ  َوَعل ى  َعَليـْ

All verbal ibaadaat, physical ibaadaat and monetary ibaadaat be 
for Allah . May the special peace of Allah  descend 

upon you, O Nabi , and Allah’s  choicest mercies 
and blessings. 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 Hazrat Muhammad 
 is His servant and messenger. 

3. When saying  َل هَ ال  إِ ْن أ , form a ring with the thumb 
and middle finger of the right hand, raise the 
index finger towards the qiblah and close the 
remaining two fingers (the small finger and finger next to it). 

 
  والطيبات السالم هلل والصلوات نقول التحيات  أن الركعتني يف قعدان إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعود قال علمنا بن هللا عبد عن  347

  عن  الباب ورسوله ويف عبده حممدا أن هللا وأشهد إال إله ال أن الصاحلني أشهد هللا عباد وعلى علينا وبركاته السالم هللا ورمحة النيب أيها عليك
التشهد  يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن حديث أصح وهو وجه غي من عنه روي قد مسعود ابن موسى وعائشة حديث عمر وجابر وأيب ابن

املبارك وأمحد  الثوري وابن سفيان قول التابعني وهو من بعدهم وسلم ومن عليه هللا صلى النيب أصحاب من العلم أهل أكثر عند عليه والعمل
 ( 289وإسحاق )سنن الرتمذي، الرقم: 

 ( 1/75 اهلندية الفتاوى) الكايف يف كذا  مسعود ابن تشهد ويقرأ
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When saying   هللاِإال , lower the index finger. The thumb and 
middle finger will remain joined like a ring until the end of 
the qa’dah. 348 

4. If you are performing a three or four rakaat salaah then you 
should not recite anything besides the above tashahhud. 
After reciting the tashahhud, stand up for the third rakaat.349  

5. If it is the last qa’dah then recite Durood-e-Ebrahim after the 
tashahhud followed by a dua from the Quraan Majeed or 
Hadith.350  

  

 
 الشراح صححه ما املعتمد لكن الفتاوى وعامة املفيت وعمدة والتجنيس الولواجلية يف كما(  الفتوى وعليه الشهادة عند بسبابته يشي وال) 348
 واإلمام حملمد ونسبوه والسالم الصالة عليه لفعله يشي أنه وغيهم اجلد اإلسالم وشيخ والباقاين والبهنسي واحلليب كالكمال  املتأخرون سيما وال
  مبسبحته  يشي أنه الصحيح الربهان عن الشرنباللية ويف كلها  أصابعه ابسطا يشي أنه عندان به املفت األذكار غرر وشرحه البحار درر منت يف بل

  اإلثبات عند ويضعها النفي عند يرفعها وحدها
  الكتب  عامة يف الكيفية هبذه اإلشارة فسرت وهلذا( … الفتوى  وعليه الشهادة عند بسبابته  يشي وال)عالمة ابن عابدين رمحه هللا القال 

 شرح إىل معزاي للبهنسي امللتقى وشرح والنهر واحللية والقهستاين املنية وشرحي القدير وفتح والظهيية والذخية الدراية ومعراج والنهاية كالبدائع
 لنا ليس أنه فيها وحررت( التشهد عند األصابع عقد يف الرتدد رفع) مسيتها رسالة يف عباراهتم ذكرت كما  وغيها البحار درر وشرحي النقاية
 عند السبابة ويرفع عندها فيعقد الشهادة حني إىل األصابع بسط الثاين إشارة بدون األصابع بسط املذهب يف املشهور وهو األول قولني سوى
 الفتح يف قال فلذا الثالث أئمتنا عن نقله ولصحة الصحيحة ابألحاديث النيب عن لثبوته املتأخرون اعتمده ما وهذا اإلثبات عند ويضعها النفي

 ( 509-1/508 احملتار رد) والرواية الدراية خالف األول إن
 إمجاعا( األوىل القعدة يف التشهد على) الفرض يف( يزيد وال) 349
 حكم ولينظر فيها البحر صاحب نظر وإن الرواتب والسنن كالوتر  به أحلق وما أي( الفرض يف يزيد قوله وال) عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

 ( 1/510 احملتار رد) ط عارض فيها الوجوب ألن النفل حكم يف أهنما والظاهر أفسده الذي النفل وقضاء املنذور
 املذكورة ابألدعية( … )ودعاء( … )وسلم عليه هللا صلى النيب على وصلى) أيضا( وتشهد كاألول) االفرتاش( الثاين القعود يف ويفعل) 350

 ( 523-1/512 املختار الدر( )الناس كالم  يشبه مبا  ال والسنة القرآن يف



MEN’S SALAAH 

211 

The Durood-e-Ebrahim is as follows: 

  اِن كَ  اِبـْرَاِهْيمَ  ا لِ  َوَعل ى   اِبـْرَاِهْيمَ  َعل ى  َصل ْيتَ  َكَما  حُمَم د   ا لِ  و َعل ى  حُمَم د   َعل ى َصلِ    اَلل  ُهم  
ْيدٌ  ْيدٌ  محَِ  جمِ 

  اِن كَ  اِبـْرَاِهْيمَ  ا لِ   َوَعل ى  اِبـْرَاِهْيمَ  َعل ى  اَبرَْكتَ  َكَما  حُمَم د   ا لِ  و َعل ى  حُمَم د   َعل ى  اَبرِكْ  اَلل  ُهم  
ْيدٌ  ْيدٌ  محَِ  جمِ 

O Allah ! Shower Your mercy on Hazrat Muhammad 
 and his family as You showered Your mercy on Hazrat 
Ebrahim  and his family. Surely You are praiseworthy and 

most high. 

O Allah ! Bless Hazrat Muhammad  and his 
family as You have blessed Hazrat Ebrahim  and his family. 

Surely You are praiseworthy and most high. 

One may recite the following dua which is reported in the 
Hadith:351  

نـُْوبَ  يـَْغِفرُ   َواَل  َكِثي ا   ظُْلم ا  نـَْفِسيْ  ظََلْمتُ   ِإين ْ  اَلل  ُهم     مِ نْ  َمْغِفَرة   يلْ   فَاْغِفرْ  أَْنتَ  ِإال   الذ 
 الر ِحْيم اْلَغُفْورُ  أَْنتَ   إِن كَ  َواْرمَحْيِنْ  ِعْنِدكَ 

 
 قل فقال صاليت يف به أدعو دعاء علمين وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قال أنه عنه هللا رضي بكر أيب عن روي ما املأثورة األدعية ومن 351
  أن  ويستحب …الرحيم الغفور أنت إنك وارمحين عندك من مغفرة يل فاغفر أنت إال الذنوب يغفر ال وإنه كثيا  ظلما نفسي ظلمت إين اللهم
 يقوم  يوم وللمؤمنني ولوالدي يل اغفر ربنا دعاء وتقبل ربنا ذرييت ومن الصالة مقيم اجعلين رب الصالة آخر  يف الصالة ذكر بعد املصلي يقول

 ( 1/76 اهلندية الفتاوى) انقال التتارخانية يف كذا  احلساب
 نفسي ظلمت إين اللهم قل قال صاليت يف به أدعو دعاء علمين وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قال أنه عنه هللا رضي الصديق بكر أيب عن

 ( 834)صحيح البخاري، الرقم:  الرحيم الغفور أنت إنك وارمحين عندك من مغفرة يل فاغفر أنت إال الذنوب يغفر وال كثيا  ظلما
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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 
to me, for indeed You alone are all-forgiving and all-merciful. 

6. After completing your dua, make salaam by saying,  

  هللاْ  َوَرمْحَةُ  َعَلْيُكمْ  اَلس اَلمُ 
while turning your head to the right side, and then again 
while turning your head to the left side.352 and 353 

7. Do not lower or jerk your head while making salaam. 

8. When making salaam on either side, fix your gaze on your 
shoulders.354  

9. Turn your face on both sides to the extent that the person 
behind will be able to see your cheek.355  

10. After the salaam, recite أَ ْستَـْغِفُر هللا thrice.356  

 
 (1/76 اهلندية الفتاوى) يساره عن وتسليمة ميينه عن تسليمة تسليمتني يسلم مث 352
 إىل وجهه مال إذا وخيتمها وجهه تلقاء من فيها أيخذ أي (واحدة تسليمة يسلم كان ) :1/289 الكوكب يف الكنكوهي الشيخ قال 353

 من  التسليمة بيان هو إمنا ابلذكر مقصودها أن ملا تسليمة بذكر اكتفت )أي عائشة رضي هللا عنها( لكنها اليسار تسليم يف احلكم وكذا اليمني
قال الشيخ زكراي كاندهلوي رمحه هللا يف حاشية الكوكب وحاصل ما أفاده أن احلديث ليس مبسوق لبيان  هي كيف  كيفيتها  وبيان تبتدئ أين

 العدد بل لبيان ابتداء السالم أبن كان دأبه صلى هللا عليه وسلم أن يبتدئ من تلقاء وجهه وخيتمه إىل اليمني واليسار 
 ( 1/477 الدر املختار( )والثانية األوىل التسليمة عند يسرواأل األمين منكبه وإىل)نظره إىل ...  …( آداب وهلا) 354
 األيسر خده بياض يرى حت يساره عن الثانية التسليمة ويف األمين خده بياض يرى حت ميينه عن وجهه األوىل التسليمة يف وحيول 355

 ( 1/76 اهلندية الفتاوى)
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11. Engage in dua as this is a time for the acceptance of duas.357  

12. Recite Tasbeeh-e-Faatimi after every salaah.358 Tasbeeh-e-
Faatimi is for one to recite 33 times Subhaanallah, 33 times 
Alhamdulillah, 33 times Allahu Akbar, and complete the 
hundred by reciting:  

 ِدْير قَ  َشْيء   ُكل ِ   َعل ى َوُهوَ  احْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ   َلهُ  َشرِْيكَ  اَل   َوْحَدهُ  هللاُ  إال   هَ إِل   اَل 
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. 

 
  

 
 اللهم وقال ثالاث تعاىل هللا استغفر صالته من انصرف إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  ثوابن لقول( ثالاث) العظيم( هللا ويستغفرون) 356
 ثالث صالة كل  دبر يف تعاىل هللا استغفر من وسلم عليه هللا صلى وقال مسلم رواه واإلكرام اجلالل ذا اي تباركت السالم ومنك السالم أنت

 الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية) الزحف من فر كان  وإن ذنوبه غفرت إليه وأتوب القيوم احلي هو إال إله ال الذي هللا أستغفر فقال مرات
 ( 314صـ 

 ودبر األخي الليل جوف قال أمسع الدعاء أي هللا رسول اي قيل أمامة أيب لقول اجلامعة املأثورة ابألدعية( وللمسلمني ألنفسهم يدعون مث) 357
 ذكرك على أعين اللهم تقول أن صالة كل  دبر تدعن ال معاذ اي أوصيك ألحبك إين وهللا وسلم عليه هللا صلى ولقوله املكتوابت الصلوات
 ( 315صـ  الفالح مراقيعلى الطحطاوي  حاشية) عبادتك وحسن وشكرك

 (80صـ  اإليضاح نور) كذلك  ويكربونه كذلك  وحيمدونه وثالثني ثالاث هللا ويسبحون 358
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General Masaail Pertaining to Men’s 

Salaah 

1. Q: Should the muqtadi recite thanaa, ta’awwuz, tasmiyah and 
qiraat behind the imaam? 

A: The muqtadi will recite the thanaa and thereafter remain 
silent. He will not recite ta’awwuz, tasmiyah and qiraat 
behind the imaam.See 311, 312 and 315  

2. Q: If the muqtadi joined the salaah at the time when the 
qiraat had commenced, then should he recite the thanaa? 

A: If the muqtadi joined the salaah at the time when the 
qiraat had commenced, he should not recite the thanaa. 
Instead, he should remain silent after saying the takbeer.See 311  

3. Q: Will tasmiyah be recited after Surah Faatihah? 

A: The tasmiyah will only be recited after Surah Faatihah if 
one is going to commence a surah. If one is not going to 
commence any surah then tasmiyah should not be recited.359  

4. Q: What are the sunnah qiraat for the different salaah, and is 
it sunnah to recite it in all the salaah (i.e. sunnah, witr and 
fardh) or only the fardh salaah? 

 
 يف القرآن يقرأ كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن تواترت قد فاألخبار آية أو القرآن من سورة اخلطبة يف يقرأ احمليط ويف اإلمداد يف وقال 359

 يسمي وال يتعوذ قالوا وأكثرهم يسمي مث يتعوذ قيل آية قرأ وإن قبلها يسمي مث يتعوذ اتمة سورة قرأ وإذا قال مث آية أو سورة عن ختلو ال خطبته
 ( 2/148 احملتار رد) ملخصا ـاه كذلك  اخلطبة غي يف القراءة يف واالختالف
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A: The sunnah qiraat for the five daily salaah is for one to 
recite from the mufassal surahs. 

In Fajr and Zuhr, one should recite from the tiwaal-e-
mufassal surahs i.e. from Surah Hujuraat till the end of Surah 
Inshiqaaq. 

In Asr and Esha, one should recite from the awsaat-e-
mufassal surahs i.e. from Surah Burooj till the end of Surah 
Qadr. 

In Maghrib salaah, one should recite from the qisaar-e-
mufassal surahs i.e. from Surah Bayyinah to Surah Naas.360 

This is the sunnah qiraat to be recited for the various salaah, 
and hence one should endeavour to recite from these surahs 
in the various salaah. However, if one occasionally recites 
from any other part of the Quraan Majeed, it will not go 
against the sunnah, as it is reported in certain Ahaadith that 
at times, Hazrat Rasulullah  and the Sahaabah 
 also recited from other parts of the Quraan Majeed.361 

 
 كان  لو املغرب يف قصاره ومن والعشاء  العصر يف أوساطه ومن والظهر الفجر يف املفصل طوال من للفاحتة املضمومة السورة تكون وأن 360

 ( 262 صـ الطحطاوي حاشية مع الفالح مراقي) آخره إىل منها وقصاره يكن مل إىل منها وأوساطه الربوج إىل احلجرات سورة من فالطوال مقيم ا
 فقرأ املغرب فصلى مرضه يف رأسه عاصب وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلينا خرج قالت الفضل أم أمه عن عباس ابن عن 361

 ( 308)سنن الرتمذي، الرقم:  ابملرسالت
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As far as the length of the qiraat is concerned, the imaam 
should take into consideration the condition of the 
congregation that he is leading in salaah.362   

As for witr salaah, sunnah salaah and nafl salaah, one may 
recite from any part of the Quraan Majeed one wishes. It 
should be borne in mind that there are several sunnah surahs 
which are reported in the Hadith to be recited in the witr 
salaah and certain sunnah salaah. One should endeavour to 
recite those surahs in the witr salaah and the various sunnah 
salaah. 

5. Q: What is the sunnah qiraat or surahs to be recited in the 
witr salaah?  

A: There are various masnoon surahs which may be recited in 
the witr salaah. Among the surahs that are reported in the 
Ahaadith to be recited in the witr salaah are the following:  

 
 أنت قال قومي إمام اجعلين هللا رسول اي قال العاص أيب بن عثمان إن آخر موضع يف موسى وقال قلت قال العاص أيب بن عثمان عن 362

 ( 531)سنن أيب داود، الرقم:  أجرا أذانه على أيخذ ال مؤذان واختذ أبضعفهم واقتد إمامهم
 آخر قال أنه الثقفي العاص أيب بن عثمان عن روي ملا التمام على يكون أن بعد عليهم يثقل وال القوم على خيف ما مقدار يقرأ أن لإلمام ينبغي

 هبم فليصل قوما أم من قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه وروي أضعفهم صالة ابلقوم أصلي أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إيل عهد ما
 فقال دعاه القراءة تطويل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل شكوا ملا معاذ قوم أن وروي احلاجة وذا والكبي الصغي فيهم فإن أضعفهم صالة
 موعظة يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فما الراوي قال وضحاها والشمس والطارق والسماء من أنت أين ثالاث قاهلا معاذ اي أنت أفتان
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلف صليت مما وأخف أمت أحد خلف صليت ما قال أنه  عنه هللا رضي أنس وعن املوعظة تلك يف منه أشد

 فخشيت صيب بكاء مسعت وسلم عليه هللا صلى فقال أوجزت قالوا فرغ فلما يوما الفجر صالة يف ابملعوذتني قرأ وسلم عليه هللا صلى أنه وروي
  بدائع ) إليه مندواب ذلك فكان اجلماعة لتكثي  سبب القوم حال مراعاة وألن قومه حال يراعي أن له ينبغي اإلمام أن على دل تفتنت أن أمه على

 ( 1/206 الصنائع
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a) Recite Surah Aa’laa in the first rakaat, Surah 
Kaafiroon in the second rakaat and Surah Ikhlaas in 
the third rakaat.363 

b) Recite the end of Surah Baqarah ( آمن الرسول) in the first 
rakaat, Surah Qadr in the second rakaat, 
and Surah Ikhlaas in the third rakaat.364 

c) Recite the end of Surah Baqarah ( آمن الرسول) in the first 
rakaat, Surah Kaafiroon in the second rakaat and 
Surah Ikhlaas in the third rakaat.See 364 

d) Recite Surah Qadr in the first rakaat, Surah Kaafiroon 
in the second rakaat and Surah Ikhlaas in the third 
rakaat.See 364 

e) Recite Surah Takaathur, Surah Qadr and Surah Zilzaal 
in the first rakaat, Surah Asr, Surah Nasr and Surah 

 
 ركعة يف أحد هللا هو وقل الكافرون أيها اي وقل األعلى ربك اسم سبح ب الوتر يف يقرأ وسلم عليه هللا صلى النيب كان  قال عباس ابن عن 363
 ( 462: الرقم الرتمذي، سنن) ركعة
اخلطاب أيب بن كعب أن يقوم ابلناس يف رمضان كان يوتر هبم فيقرأ يف الركعة األوىل إان أنزلناه يف وعن سعيد بن جبي قال ملا أمر عمر بن  364

وعن سعيد بن جبي أنه كان يقرأ يف الوتر يف أول ركعة خامتة البقرة ويف  ليلة القدر ويف الثانية بقل اي أيها الكافرون ويف الثالثة قل هو هللا أحد
، ونقله العالمة السبكي   304)خمتصر قيام الليل صـ  يلة القدر ورمبا قرأ قل اي أيها الكافرون ويف الثالثة قل هو هللا أحدالثانية إان أنزلناه يف ل

 ( 8/55رمحه هللا عن حممد بن نصر رمحه هللا صاحب قيام الليل يف املنهل العذب املورود 
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Kawthar in the second rakaat and Surah Kaafiroon, 
Surah Lahab and Surah Ikhlaas in the third rakaat.365 

6. Q: If one raises his feet off the ground in the posture of 
sajdah, will his salaah be valid? 

A: It is impermissible for one in the state of sajdah to raise his 
feet off the ground. If one raised both his feet for the 
duration of three subhanallah’s, his salaah will break.366 

7. Q: Is it permissible for a person who is able to perform the 
entire salaah standing, together with making the ruku 
normally and performing sajdah on the ground, to sit on a 
chair and perform Salaah? 

A: It is not permissible for one who is able to perform salaah 
standing, together with making ruku and performing the 
sajdah on the ground, to sit on a chair. If the one who is able 
to perform the salaah in this manner sits on a chair and 
performs salaah, the salaah will not be valid. However, if a 
person cannot manage standing and is unable to perform 

 
 وإذا القدر ليلة يف أنزلناه وإان التكاثر  أهلاكم األوىل الركعة يف املفصل من سور بتسع يوتر وسلم عليه هللا صلى النيب كان  قال علي عن 365

 األاثر معاين شرح) أحد هللا هو وقل وتبت الكافرون أيها اي قل الثالثة ويف الكوثر أعطيناك وإان هللا نصر جاء وإذا والعصر الثانية ويف زلزلت
 ( 1724: الرقم ،للطحاوي

 أحد هللا هو قل آخرهن سور بثالث ركعة كل  يف يقرأ املفصل من سور بتسع فيهن يقرأ بثالث يوتر وسلم عليه هللا صلى النيب كان  قال علي عن
 ( 460)سنن الرتمذي، الرقم: 

 9/273 حممودية فتاوى 366
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sajdah on the ground, then it will be permissible for him to 
sit on a chair and perform the salaah.367 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 يف غلب أبن( خاف أو شديد أمل بوجود) القيام كل(  تعسر أو) فقال ذكره احلكمي ومثله احلقيقي وهو( القيام كل  املريض على تعذر إذا) 367
 قاعدا صلى) ابلقيام أي( به) املرض طول أي( بطأه) خاف( أو املرض زايدة) احلال ظهور أو حاذق مسلم  طبيب إخبار أو سابقة بتجربة ظنه

 تستطع مل فإن قائما صل فقال الصالة عن وسلم عليه هللا صلى النيب فسألت يبواس يب كان  قال احلصني بن عمران عن يرو  ملا( وسجود بركوع
 له يتيسر كيف  أي( شاء كيف  ويقعد) وسعها إال نفسا هللا يكلف ال فمستلقيا تستطع مل فإن النسائي زاد جنب فعلى تستطع مل فإن فقاعدا

 بال( ميكنه ما بقدر قام) القيام بعض على قدر أبن( وإال) للعذر اإلمام عن روي كذا  كراهة  غي من( األصح يف) غيه أو تربع من ضرر بغي
  حبسب  الطاعة ألن الصحيح املذهب هو ابتداء وقعد عجز لو كما  ابتداء يقعد شديد أمل به حصل وإن آية وقراءة ابلتحرمية ولو مشقة زايدة

 حاشية)مضجع  جيزيه  وال برأسه والسجود للركوع( ابإلمياء قاعدا  صلى) مستندا ولو القعود على وقدر( والسجود الركوع تعذر وإن) الطاقة
 ( 431-430ـ ص الفالح مراقي على الطحطاوي
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a      ُكل ِّه م  اخَلْلق  ر ْيـَخ ب َكَحب ْي َ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. 

Hazrat Abdullah bin Umar  says that during the era of 
Hazrat Rasulullah , when performing salaah, the 
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women were instructed to draw their limbs together as close as 
possible.368 

 
  

 
 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 368

 ( 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
 ( 191للقاري صـ اإلمام أيب حنيفة 

 ( 3/27صححه العالمة ظفر أمحد العثماين يف إعالء السنن )
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The Four Mazhabs 

From the era of Hazrat 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.369  

 
  

 
وجيايف بطنه عن فخذيه كذا يف اهلداية واملرأة ال جتايف يف ركوعها وسجودها وتقعد على رجليها ويف السجدة تفرتش بطنها  املذهب احلنفي: 369

 (1/75)الفتاوى اهلندية  على فخذيها كذا يف اخلالصة
 ( 1/249)حاشية الدسوقي  املرأة يندب كوهنا منضمة يف ركوعها وسجودها املالكي: املذهب

وال فرق بني الرجال والنساء يف عمل الصالة إال أن املرأة يستحب هلا أن تضم بعضها إىل بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها  املذهب الشافعي:
مجيع الصالة وأن تكثف جلباهبا وجتافيه راكعة وساجدة لئال تصفها ثياهبا وأن ختفض يف السجود كأسرت ما يكون وأحب ذلك هلا يف الركوع ويف 

 (3/346)اجملموع شرح املهذب  صوهتا وان انهبا شئ يف صالهتا صفقت
 ( 1/339)املغين البن قدامة  جتمع نفسها يف الركوع والسجود وسائر صالهتا املذهب احلنبلي:
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The Desire of Hazrat Rasulullah 

 regarding Women 

Performing Salaah in the Confines of 

their Homes 

While it was the burning desire of Hazrat 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.  

Hazrat 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.”370  

Once, Hazrat Ummu Humaid , the wife of Hazrat Abu 
Humaid As-Saa’idi , came to Hazrat Rasulullah  
and said, “O Rasulullah , I long to perform salaah 
behind you.” Hazrat Rasulullah  replied, “I am aware 
that you long and desire to perform salaah behind me. However, 

 
 يف صالهتا من أفضل خمدعها يف وصالهتا حجرهتا يف صالهتا من أفضل بيتها يف املرأة صالة قال وسلم يهعل هللا صلى النيب عن هللا عبد عن 370
 ( 570)سنن أيب داود، الرقم:   بيتها
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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-e-Nabawi).” Hazrat Ummu Humaid 
 (in compliance and obedience with the mubaarak desire 
of Hazrat 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.371  

 
  

 
  إين هللا رسول اي فقالت وسلم عليه هللا صلى النيب جاءت أهنا الساعدي محيد أيب امرأة محيد أم عمته عن األنصاري سويد بن هللا عبد عن 371

 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 Hazrat Imaam Shaafi’ee 

 

Hazrat Imaam Shaafi’ee  has written in Ikhtilaaful Hadith: 

We do not know of any of the respected wives of Hazrat Rasulullah 
 leaving their homes to attend the Jumuah Salaah or any 
other salaah in the musjid, even though the respected wives of 
Hazrat Rasulullah , on account of their special position 
and relationship with Hazrat 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 Hazrat 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 Hazrat 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 Hazrat 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 
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relationship with Hazrat Rasulullah , 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 Hazrat 
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.”372  

 

 
 هللا رسول من مبكاهنن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأزواج مسجد يف مجاعة وال مجعة إىل خرجت امرأة املؤمنني أمهات من نعلم ومل 372
 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.See 

297 

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.373  

 
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 373

ة  هبا الناس ونساء كاسيات عارايت مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسي 
 ( 2128 :رقمال ،مسلمصحيح كذا وكذا )
 297انظر أيضا 
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3. Cover the entire body including the hair. Only the face, palms 
and feet may be exposed.374 

4. Prepare well in advance for salaah before the time of salaah 
enters.See 292  

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 292  

6. Ensure that your body, clothes and the place on which the 
salaah is being performed are paak and clean.See 296  

 
 

  

 
وللحرة( ولو خنثى )مجيع بدهنا( حت شعرها النازل يف األصح )خال الوجه والكفني والقدمني( )الدر املختار ) … )و( الرابع )سرت عورته( 374

1/405 ) 
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Qiyaam 

1. Face the qiblah.See 301 

2. Keep the feet together or as close as possible. 
Ensure that the feet face towards the qiblah.375   

 
وألجل ذلك  لكن مل نظفر هبا الفقهية احلنفية بكتاليف  عنها بحثال يف أنل جهداكيفية وضع النساء أقدامهن فلم   جزئي ةأقول أما  375

تتعرض ان فيها إىل قولني القول األول أن تفرج املرأة قدميها مثل الرجال وحيتج من ذهب إليه من العلماء أبن الكتب الفقهية مل ؤ ختلف علماا
 أربع أصابع قدمنيالوينبغي أن يكون بني  وردت مطلقة( الرجال والنساء مجيعا وهي كما يف اخلالصة فتشمل العبارة الفقهية )اليت هلذه اجلزئية

ن كيفية الرجال ويقول من رآه من العلماء أبنه ال يلزم أن تشمل العبارة املطلقة الفقهية الرجال والنساء مجيعا أل القول الثاين أن تضم  قدميها
إىل أن بعض عبارات الفقهاء املطلقة )اليت وردت يف كيفية وضع األقدام يف الركوع( أيضا تقتضي أن  هذا ختالف كيفية النساء يف مسائل كثية

)كما قال  ساءتعم الرجال والنساء كما يف رد احملتار ويسن أن يلصق كعبيه مع أن الفقهاء يقصرون على النو تكون األقدام ملصقة ومنضمة 
يف الشيخ املفيت حممود الكنكوهي يف حاشية هبشيت زيور( وذلك ألن القاعدة العامة يف حق الرجال ختالفها وملا ثبت أن تلصق املرأة كعبيها 

 تكلفا ظاهرا فإن يف ذلك ا لئال تكون احلالتان )القيام والركوع( خمتلفتنيمي إبلصاق القدمني وضمهأالركوع فاألحسن أن يكون قيامها كذلك 
 :الصالة أركانوإليك بعض األحاديث اليت تدل على الفرق بني الرجل واملرأة يف بعض 

عن يزيد بن أيب حبيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على امرأتني تصليان فقال إذا سجدمتا فضما بعض اللحم إىل األرض فإن ( 1
  ( 3325الرقم:  ي،هقبيالسنن الكربى لل) ذلك كالرجل املرأة ليست يف

  ( 2793، الرقم: شيبة يبأبن الصنف املقال إذا سجدت املرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها ) رضي هللا عنه عن علي( 2
 ( 2794الرقم:  ،شيبة يبأبن الصنف امل) أنه سئل عن صالة املرأة فقال جتتمع وحتتفز رضي هللا عنهما عن ابن عباس( 3
 ولرسوله هلل حبا جاءكم رهبة وال رغبة جيئكم مل جاءكم حجر بن وائل هذا فقال وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جئت قال حجر بن وائل عن( 4

 على  غلبوين أهلي إن فقال ابمللك عهد  حديث فإنه به ارفقوا فقال الناس فخطب املنرب وأصعده إليه وضمه جنبه إىل وأجلسه رداءه له وبسط
 واملرأة أذنيك حذاء يديك فاجعل صليت إذا حجر بن وائل اي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يل فقال ضعفه وأعطيك أعطيكه أان قال يل الذي
  ثدييها حذاء يديها جتعل

 عبد  بنت حيىي أم عمتها عن اجلبار عبد بن حجر بنت ميمونة طريق من الطرباين رواه احلديث هذا غي اليدين رفع يف الصحيحني يف له: قلت 
 ( 28، املعجم الكبي للطرباين، الرقم:  16005جممع الزوائد، الرقم: ) ثقات رجاله وبقية أعرفها ومل اجلبار

الصالة وضعت فخذها على فخذها األخرى وإذا   عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلست املرأة يف( 5
السنن الكربى قد غفرت هلا ) أشهدكم أين سجدت ألصقت بطنها ف فخذيها كأسرت ما يكون هلا وإن هللا تعاىل ينظر إليها ويقول اي مالئكيت

 ( 3324 :، الرقم بيهقيلل
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3. Raise both the hands up to the chest (i.e. the 
fingers will be in line with the shoulders) without 
removing the hands from beneath the burqa.376  

4. When raising the hands, ensure that the palms 
are facing the qiblah and the fingers are kept in 
their natural position, neither spread apart nor 
tightly closed.See 304  

5. Once the hands are raised parallel to the shoulders, recite the 
takbeer (Allahu Akbar).See 306  

6. The head should be kept straight without tilting it forward or 
bending it back when reciting the takbeer.See 305 

7. Lower the hands while saying the takbeer and fold them on 
the chest.377 

 
للنساء  ضم  القدمني ووصلهاال الصالة والثاين كيفية و حأاء يف بعض فهذه األحاديث مبجموعها تدل على شيئني األول الفرق بني الرجال والنس

ملا سئل عن   أيضا أنه بن عب اسا عبد هللا يف حديث جاءو  ذي مر  ذكرهكما ثبت يف حديث عبد هللا بن عمر ال  نأسرت هل وذلك يف كل ركن
  ىل السنةإذلك أقرب و وع أسرت وأمجع من تفرجيها قدميها ضم  املرأة قدميها يف القيام والركأن  علمفمن ذلك ن صالة املرأة قال جتتمع

ي يف رفع األيدي عند التحرمية يف الصالة( واإلمام واملأموم واملنفرد يف هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة ألن األخبار ال أفصل )ويف املغين: 
ملا روى اخلالل إبسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيين أهنما كانتا تفريق فيها فأما املرأة فذكر القاضي فيها روايتني عن أمحد إحدامها ترفع 

ثانية ترفعان أيديهما وهو قول طاوس وألن من شرع يف حقه التكبي شرع يف حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليال قال أمحد رفع دون الرفع وال
 ( 1/196)املغين  يف الركوع والسجود وسائر صالهتا ال يشرع ألنه يف معىن التجايف وال يشرع ذلك هلا بل جتمع نفسها

 303انظر أيضا 
على  املرأة ختالف الرجل يف مسائل … ومنها أهنا ال خترج كفيها من كميها عند التكبي وترفع يديها حذاء منكبيها )حاشية الطحطاوي 376

 ( 1/504رد احملتار ( )59صـ  مراقي الفالح
 (276صـ مراقي الفالح على واملرأة تسرت كفيها حذرا من كشف ذراعيها )حاشية الطحطاوي 

واإلمام واملأموم واملنفرد يف هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة ألن األخبار ال تفريق فيها فأما  (ي يف رفع األيدي عند التحرمية يف الصالةأفصل )
د إحدامها ترفع ملا روى اخلالل إبسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيين أهنما كانتا ترفعان أيديهما املرأة فذكر القاضي فيها روايتني عن أمح

نه  وهو قول طاوس وألن من شرع يف حقه التكبي شرع يف حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليال قال أمحد رفع دون الرفع والثانية ال يشرع أل
 ( 1/196)املغين  ع نفسها يف الركوع والسجود وسائر صالهتامبل جت يف معىن التجايف وال يشرع ذلك هلا
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8. Place the right palm on the back of the left hand 
with the fingers joined together, without any gap 
in-between. Do not form a circle with the thumb 
and small finger of the right hand, nor grasp the 
left hand (as done by males).See 368 and 377  

9. Fix the gaze on the place of sajdah during the standing 
posture.See 309  

10. Recite the thanaa.See 310 and 311 

ُركَ  اِل هَ  َواَل  َجد كَ  َوتـََعاىل   امْسُكَ  َوتـََباَركَ  َوحِبَْمِدكَ  الل  ُهم   ُسْبَحاَنكَ   َغيـْ
Glory be to You O Allah ! Praise be to You, blessed is Your 

name, very lofty is Your majesty, and there is no deity besides You . 

11. Recite ta’awwuz and tasmiyah silently.See 312  

Ta’awwuz is to recite: 

  الر ِجْيم الش ْيطَانِ  ِمنَ  اِبهللِ  ُعْوذُ أَ 
I seek protection in Allah  from the accursed Shaitaan. 

 

 
 وتضع املرأة واخلنثى الكف على الكف حتت ثديها 377
)قوله حتت ثديها( كذا يف بعض نسخ املنية ويف بعضها على ثديها قال يف احللية وكان األوىل أن يقول على  عالمة ابن عابدين رمحه هللاالقال 

الغفي ال على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك أبن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي لكن هذا  صدرها كما قاله اجلم
 (487-486 /1ليس هو املقصود ابإلفادة )رد احملتار 

 ( 1/73واملرأة تضعهما على ثدييها كذا يف املنية )الفتاوى اهلندية 
 (259صـ مراقي الفالح حاشية الطحطاوي على ألنه أسرت هلا ) حتليق()و( يسن )وضع املرأة يديها على صدرها من غي 

 306انظر أيضا 
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Tasmiyah is to recite: 

 الر ِحْيم  الر مْح نِ  هللاِ  ِبْسمِ 

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

12. Recite Surah Faatihah followed by qiraat.See 313  

Note: Women should not perform their salaah aloud. They 
should perform every salaah silently.378   

13. Recite “aameen” after surah Faatihah.See 313 

14. Recite tasmiyah before the surah.See 314  

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 359 

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.  

In the third and fourth rakaat of the fardh salaah, Surah 
Faatihah will be recited by the imaam and munfarid (the one 
performing salaah alone). The muqtadi who is performing 
salaah behind the imaam will remain silent and not recite 
anything in all the rakaats. 

 
 ( 259لى مراقي الفالح صـ ع )حاشية الطحطاوي مسائل … وال جتهر يف موضع اجلهر يف الرجلاملرأة ختالف  378
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16. If you are performing sunnah or nafl salaah, you will recite 
qiraat in all the rakaats, regardless of whether you are 
performing two rakaats or four rakaats. 
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Ruku and Qawmah 

1. Say the takbeer and go into ruku.See 316  

Note: The takbeeraat-e-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 316  

2. Bend slightly to the extent that the fingers are able 
to touch the knees.379  

3. Keep the fingers together.380 

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).See 380 

4. Keep the arms close to the sides.381 

5. The ankles of both the feet should be kept together.See 381  

 
 وتنحين يف الركوع قليال وال تعقد وال تفرج فيه أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها وال حتين ركبتيها وتنضم يف ركوعها وسجودها 379

 ( 504 /1رد احملتار )
على  )حاشية الطحطاوي ذلك ألنه أسرت هلا أصابعها يف الركوع وتنحين يف الركوع قليال حبيث تبلغ حد الركوع فال تزيد على تفرجوال  380

 ( 259صـ  مراقي الفالح
 (259صـ  على مراقي الفالح وتلزم مرفقيها جبنبيها فيه )حاشية الطحطاوي 381

 ( 2794الرقم:   ،شيبة يبأبن الصنف امل) فزأنه سئل عن صالة املرأة فقال جتتِمع وحتترضي هللا عنهما عن ابن عباس 
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6. Fix the gaze on the feet in the posture of ruku.See 319 

7. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of times:  

  اْلَعِظْيم َريبِ َ  ُسْبَحانَ 
Glorified is my Rabb, the most great. See 321   

8. Stand up from ruku while saying the tasmee:  

َدهْ   ِلَمنْ   هللاُ  مسَِعَ    محَِ
Allah  hears the one who praises Him.  

followed by the tahmeed:  

  احْلَْمد َوَلكَ   رَبـ َنا اَلل  ُهم  
O Allah , our Rabb, for You alone is all praise.See 322 

9. Stand up erect. After standing up from ruku, do not 
tie your hands. Instead, leave them at your sides. 
This posture is called qawmah. In qawmah, stand 
up erect with ta’deel-e-arkaan (the body should be 
completely at ease) before going into sajdah.See 323  
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Sajdah 

1. Say the takbeer and proceed into sajdah.See 324 

2. First place the knees on the ground, then the palms, then the 
nose and lastly the forehead.See 327  

3. Keep the fingers closed, facing towards the 
qiblah.See 329  

4. Place the palms parallel to the ears.See 328 

5. Draw the limbs of the body close together and press them 
firmly without allowing any gap in between.382  

6. Keep the stomach joined to both the thighs and the arms to 
the sides.383  

7. Keep both the forearms/elbows on the ground.384  

8. The feet should not be upright. Instead, they 
should be placed flat on the ground on the 
right-hand side.385   

 
  (1/504ركوعها وسجودها )رد احملتار  وتنضم يف 382

فإن املرأة  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على امرأتني تصليان فقال إذا سجدمتا فضما بعض اللحم إىل األرض عن يزيد بن أيب حبيب
 ( 3201ي، الرقم: بيهقالسنن الكربى لل) ليست يف ذلك كالرجل

 (1/504)وتلصق بطنها بفخذيها( ألنه أسرت )الدر املختار ( فال تبدي عضديها تنخفض)واملرأة  383
 ( 1/504وتفرتش ذراعيها )رد احملتار  384
 ( 339/ 1ال تنصب أصابع القدمني )البحر الرائق  385

 ( 2794الرقم:   ،شيبة يبأبن الصنف امل) أنه سئل عن صالة املرأة فقال جتتمع وحتتفز رضي هللا عنهما عن ابن عباس
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9. Fix the gaze on the nose in sajdah.See 332  

10. Recite the following tasbeeh thrice or any odd number of 
times:  

  ْعل ىاأْلَ  َريبِ َ  ُسْبَحانَ 
Glorified is my Rabb, the most high.See 337 

11. Say the takbeer and sit up in the position of jalsah.See 338 

 
 

  

 
 ( 2793، الرقم: شيبة يبأبن الصنف املولتضم فخذيها ) إذا سجدت املرأة فلتحتفزقال  هللا عنهرضي  عن علي
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Jalsah  

1. Sit on the left buttock and place both the feet 
on the right side.386 

2. The thighs should be joined together.See 386 

3. Place the hands on the thighs with the fingers together and 
the fingertips at the edge of the knees.387  

4. Fix the gaze on the area between the lower chest and lap 
whilst in jalsah.See 340 

5. Remain in the position of jalsah with the body being 
completely at ease and calm before going into the second 
sajdah.See 343 

6. Say the takbeer and proceed to the second sajdah as normal.See 344 

 
  

 
وجتلس متوركة يف كل قعود أبن جتلس على أليتها اليسرى وخترج كلتا رجليها من اجلانب األمين وتضع فخذيها على بعضها وجتعل الساق  386

  (259 صـ الفالح مراقي علىة الطحطاوي )حاشي األمين على الساق األيسر كما يف جممع األهنر
 ( 1/504وذكر يف البحر أهنا ال تنصب أصابع القدمني )رد احملتار 
ل كيف كان النساء يصلني على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كن يرتبعن مث ئأبو حنيفة عن انفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه س

 ( 1/400أمرن أن حيتفزن )جامع املسانيد 
هذا إسناد صحيح أخرجه القاضي عمر بن احلسن األشناين عن علي بن حممد البزار عن أمحد بن حممد بن خالد   :قلت )الشيخ ظفر أمحد التهانوي( 

 (27/ 3)إعالء السنن    ـعن زر بن جنيح عن إبراهيم ابن املهدي عن أيب جواب األحوص بن جواب عن سفيان الثوري عن أيب حنيفة بسنده اه 
 ( 1/504يديها تبلغ أصابعها ركبتيها وتضم فيه أصابعها )رد احملتار  فيهالتشهد وتضع  وتتورك يف 387
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Second Rakaat 

1. After the second sajdah say the takbeer and stand up for the 
second rakaat.See 344 

2. When rising from sajdah, first raise the forehead, then the 
nose, then the hands and lastly the knees.See 345 

3. When getting up, do not take support from the ground 
(unless there is a need to do so).See 344 

4. Perform the second rakaat as normal except that thanaa and 
ta’awwuz will not be recited at the beginning.See 346 
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Qa’dah and Salaam 

1. After the second sajdah of the second rakaat, 
sit in the position of qa’dah in the same 
manner as explained for jalsah.See 386 and 387 

2. Recite the tashahhud:See 347  

  اَلس اَلمُ  َوبَـرََكاتُهُ  هللاِ  َوَرمْحَةُ  الن يب   أَيـ َها َعَلْيكَ  اَلس اَلمُ  َوالط يِ َباتُ   َوالص َلَواتُ   ِل  ِ  اَلت ِحي اتُ 
َنا ا َأن   َوَأْشَهدُ  هللاُ  ِإال    إل هَ   ال   َأنْ  َأْشَهدُ   الص احِلِنْيَ  هللاِ  ِعَبادِ  َوَعل ى  َعَليـْ   َوَرُسْولُهُ  َعْبُدهُ  حُمَم د 

All verbal ibaadaat, physical ibaadaat and monetary ibaadaat be 
for Allah . May the special peace of Allah  descend 

upon you, O Nabi , and Allah’s  choicest mercies 
and blessings. 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 Hazrat Muhammad 
 is His servant and messenger. 

3. When saying  َل هَ ال  إِ ْن أ , form a ring with the thumb 
and middle finger of the right hand, raise the 
index finger towards the qiblah and close the 
remaining two fingers (the small finger and finger next to it). 
When saying   هللا ِإال , lower the index finger. The thumb and 
middle finger will remain joined like a ring until the end of 
the qa’dah. See 348  

4. If you are performing a three or four rakaat salaah then you 
should not recite anything besides the above tashahhud. 
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After reciting the tashahhud, stand up for the third rakaat.See 

349 

5. If it is the last qa’dah then recite Durood-e-Ebrahim after the 
tashahhud followed by a dua from the Quraan Majeed or 
Hadith.See 350  

The Durood-e-Ebrahim is as follows: 

  اِن كَ  اِبـْرَاِهْيمَ  ا لِ  َوَعل ى   اِبـْرَاِهْيمَ  َعل ى  َصل ْيتَ  َكَما  حُمَم د   ا لِ  و َعل ى  حُمَم د   َعل ى َصلِ    اَلل  ُهم  
ْيدٌ  ْيدٌ  محَِ  جمِ 

  اِن كَ  اِبـْرَاِهْيمَ  ا لِ   َوَعل ى  اِبـْرَاِهْيمَ  َعل ى  اَبرَْكتَ  َكَما  حُمَم د   ا لِ  و َعل ى  حُمَم د   َعل ى  اَبرِكْ  اَلل  ُهم  
ْيدٌ  ْيدٌ  محَِ  جمِ 

O Allah ! Shower Your mercy on Hazrat Muhammad 
 and his family as You showered Your mercy on Hazrat 
Ebrahim  and his family. Surely You are praiseworthy and 

most high. 

O Allah ! Bless Hazrat Muhammad  and his 
family as You have blessed Hazrat Ebrahim  and his family. 

Surely You are praiseworthy and most high. 

One may recite the following dua which is reported in the 
Hadith:See 351 

نـُْوبَ  يـَْغِفرُ   َواَل  َكِثي ا   ظُْلم ا  نـَْفِسيْ  ظََلْمتُ   ِإين ْ  اَلل  ُهم     مِ نْ  َمْغِفَرة   يلْ   فَاْغِفرْ  أَْنتَ  ِإال   الذ 
 الر ِحْيم اْلَغُفْورُ  أَْنتَ   إِن كَ  َواْرمَحْيِنْ  ِعْنِدكَ 
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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 
to me, for indeed You alone are all-forgiving and all-merciful. 

6. After completing your dua, make salaam by saying,  

  هللاْ  َوَرمْحَةُ  َعَلْيُكمْ  اَلس اَلمُ 
while turning your head to the right side, and then again 
while turning your head to the left side.See 352 and 353 

7. Do not lower or jerk your head while making salaam.  

8. When making salaam on either side, fix your gaze on your 
shoulders.See 354 

9. Turn your face on both sides to the extent that the cheek can 
be seen from behind.See 355  

10. After the salaam, recite أَ سْ تَـْغِفُر هللا thrice.See 356  

11. Engage in dua (as this is a time for the acceptance of duas).See 357  

12. Recite Tasbeeh-e-Faatimi after every salaah.See 358 Tasbeeh-e-
Faatimi is for one to recite 33 times Subhaanallah, 33 times 
Alhamdulillah, 33 times Allahu Akbar, and complete the 
hundred by reciting:  

 َقِدْير  َشْيء   ُكل ِ   َعل ى َوُهوَ  احْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  لَهُ  َشرِْيكَ  اَل   َوْحَدهُ  هللاُ  إال   هَ إِل   اَل 
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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 . 
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