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 صفة الصالة -11

  فرض هللا سبحانه على كل مسلم ومسلمة خمس صلوات في اليوم

 والليلة، وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.

 :ماذا يفعل من أراد الصالة 

يتوضأ من أراد الصالة، ثم يقف مستقبالً القبلة، ويصلي إلى سترة، 

موضع سجوده والسترة  ويجعل بينه وبين السترة قدر ثالثة أذرع، وبين

قدر ممر شاة، وال يدع شيئاً يمر بينه ويبن السترة، ومن مر بين المصلي 

 وسترته فهو آثم.

َمارُّ ال لَـمُ لَْو يَعْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْيـم  ُجهَ  بِـيَعْن أ

ِمْن أْن  لَـهُ  ْيـراً َف أْربَِعيَن خَ ، لََكاَن أْن يَقِ لَـْيـهِ َماذَا عَ  ل ِـيُمصَ الَن يَدَيِ بَـيْ 

 .(1)متفق عليه «.ْيـهَن يَدَ بَـيْ رَّ يَـمُ 

  من التكبير إلى التسليم: ملسو هيلع هللا ىلصصفة صالة النبي 

ينوي من أراد الصالة بقلبه فعل الصالة، ويقف مستقبالً القبلة، ثم يكبر 

 تكبيرة اإلحرام قائالً )هللا أكبر(.

رة بعد التكبير، وتارة قبله، ويرفعهما ويرفع يديه تارة مع التكبير، وتا

ممدودتي األصابع، بطونهما إلى القبلة.. يرفعهما إلى حذو منكبيه، 

 وأحياناً يحاذي بهما فروع أذنيه.

 يفعل هذا مرة.. وهذا مرة؛ إحياًء للسنة، وعمالً بها بوجوهها المشروعة.

                                                 

 (.507ومسلم برقم )واللفظ له، (, 510أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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لهما ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ويجع

على صدره، وأحياناً يقبض باليمنى على اليسرى ويجعلهما على صدره، 

وأحياناً يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بال قبض، وينظر بخشوع 

 إلى موضع سجوده.

 وكلٌّ سنة.. يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياًء للسنة.

ِسُن فَـيُـحْ َصالةٌ َمْكتُوبَةٌ، ُضُرهُ تَـحْ  ِلـم  ُمسْ  ئ  َما ِمَن اْمرِ ملسو هيلع هللا ىلص: » النَّبيُّ  قَالَ 

ا ِمَن الذُّنُوِب، لَـهَ ا قَبْ ِلـمَ ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها َوُرُكوَعَها، إِال َكانَْت َكفَّاَرةً 

هُ َرةً، َوذَِلَك الدَّْهَر كُ بِـييُْؤِت كَ  لَـمْ َما   .(1)سلممأخرجه  «.لَـّ

 :ثم يستفتح صالته بما ورد من األدعية واألذكار، ومنها 

ُهـمَّ ال»أن يقول:  -1 َمْشِرِق الَن بَـيْ َن َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَـيْ وَ  نِـيبَـيْ بَاِعدْ  لَـّ

ُهـمَّ َمْغِرِب، الالوَ  ُض ِمَن الدَّنَِس، ْبـيَ َخَطايَا َكَما يُنَقَّى الثَّْوُب األالِمَن  نِـينَق ِ  لَـّ

ُهـمَّ ال  .(2)متفق عليه .«البََردِ وَ  ـجِ لْ َماِء َوالثَّ الاْغِسْل َخَطايَاَي بِ  لَـّ

ُهـمَّ ُسْبَحانََك ال»أو يقول:  -2  لَـهَ َجدَُّك َوالَ إِ  لَـىِدَك َوتَبَاَرَك اْسُمَك َوتَعَاَحـمْ َوب لَـّ

 .(3) أخرجه أبو داود والترمذي .«كَ ْيـرَ غَ 

ُهـمَّ ال»أو يقول:  -3 ِطَر السََّماَواِت َل، فَافِـيَربَّ َجْبَرائِيَل َوِميَكائِيَل َوإِْسَرا لَـّ

ِه فِـيَما َكانُوا فِـيَن ِعبَاِدَك بَـيْ ُكُم تَـحْ َم الغَْيِب َوالشََّهادَةِ، أْنَت ـَواألَْرِض، َعالِ 

ِ بِإِْذنَِك إِنََّك فِـيَما اْختُِلَف ـلِ  نِـيْهـدِ تَِلفُوَن، ايَـخْ  ي َمْن تََشاُء تَـْهـدِ ِه ِمَن الَحق 

                                                 

 (.228برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.598ومسلم برقم )واللفظ له، (, 744أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.243برقم )والترمذي (, 775برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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 .(1)سلممأخرجه  .«ِصَراط  ُمْستَِقيم   لَـىإِ 

 

 .«بُْكَرةً َوأَِصيالً  ٬، َوُسْبَحاَن ااً َكثِير ٬دُ َحـمْ ، َوالاً ربِـيهللاُ أْكبَُر كَ »أو يقول:  -4

 .(2)سلممأخرجه 

ً َطي ِب اً َكثِير اً دَحـمْ  ٬دُ َحـمْ ال»أو يقول:  -5 ً ُمبَاَرك ا  .(3)سلممأخرجه  .«هِ فِـي ا

ُهـمَّ ال»أو يقول:  -6 ، َولََك فِـيَواِت َواألَْرِض َوَمْن االسَّمَ  ي ِـمُ دُ، أَْنَت قَ َحـمْ لََك ال لَـّ ِهنَّ

، َولََك الفِـيَواِت َواألَْرِض َوَمْن ادُ، لََك ُمْلُك السَّمَ َحـمْ ال دُ، أَْنَت نُوُر َحـمْ ِهنَّ

، َولََك الفِـيَواِت َواألَْرِض َوَمْن االسَّمَ  َواِت ادُ، أَْنَت َمِلُك السَّمَ َحـمْ ِهنَّ

، َوقَْولَُك َحـمْ َواألَْرِض، َولََك ال ، َوِلقَاُؤَك َحقٌّ ، َوَوْعدَُك الَحقُّ دُ، أَْنَت الَحقُّ

، َوالنَّ  ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، َوالَجنَّةُ َحقٌّ ، َوُمـبِـيُّ َحقٌّ ، َوالسَّاَعةُ ملسو هيلع هللا ىلص دٌ َحـمَّ وَن َحقٌّ َحقٌّ

، ال ُهـمَّ َحقٌّ َك أَنَْبُت، َوبَِك لَـيْ َك تََوكَّْلُت، َوإِ لَـيْ عَ ُت، َوِبَك آَمْنُت، وَ لَـمْ لََك أَسْ  لَـّ

ْرُت، َوَما أَْسَرْرُت  ِلـيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر لَـيْ َخاَصْمُت، َوإِ  َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّ

ُر، الَ إِ  ُم، َوأَْنَت الُمَؤخ ِ  لَـهَ إِالَّ أَْنَت، أَْو: الَ إِ  لَـهَ َوَما أَْعلَْنُت، أَْنَت الُمقَد ِ

 .(4)متفق عليه «.كَ ْيـرُ غَ 

ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواألْرَض حَ »أو يقول:  -7 ً فنِـيَوجَّ َوَما أنَا  ا

ِ العَا ٬ تِـياَمـمَ يَاَي وَ َمـحْ َونُُسِكي وَ  تِـيِمَن الُمْشِرِكيَن، إِنَّ َصال يَن لَـمِ َرب 

ُهـمَّ يَن، الِلـمِ َن الُمسْ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأنَا مِ  لَـهُ ال َشِريَك   لَـهَ أْنَت الَمِلُك ال إِ  لَـّ

فَاْغِفْر  بِـيْفُت بِذَنْ تَـرَ ُت نَْفِسي َواعْ لَـمْ َوأنَا َعْبدَُك، ظَ  ب ِـيإِال أْنَت، أْنَت رَ 

                                                 

 (.770برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.601برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.600برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.769ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1120البخاري برقم ) أخرجه ،متفق عليه( 4)
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ً يعَجـمِ  بِـيذُنُو ِلـي هُ ، إِ ا ألْحَسِن  نِـيْهـدِ ال يَْغِفُر الذُّنُوَب إِال أْنَت، َوا نَـّ

َسي ِئََها، ال يَْصِرُف  ن ِـيا إِال أْنَت، َواْصِرْف عَ نِـهَ ي ألْحسَ يَـْهـدِ ، ال األْخالقِ 

يْ َسي ِئََها إِال أْنَت، لَ  ن ِـيعَ  هُ كُ  ْيـرُ َك َوَسْعدَْيَك َوالخَ بَـّ َس لَـيْ يَدَْيَك، َوالشَّرُّ  فِـي لُـّ

أخرجه  «.كَ لَـيْ تَْغِفُرَك َوأتُوُب إِ َت، أسْ لَـيْ َك، تَبَاَرْكَت َوتَعَالَـيْ َك، أنَا بَِك َوإِ لَـيْ إِ 

 .(1)سلمم

  يقول هذا مرة.. وهذا مرة.. إحياًء للسنة.. وعمالً بها بوجوهها المتنوعة.

 :ًثم يقول سرا 

 )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(.

ِجيِم ِمْن ِلـيالسَِّميعِ العَ  ٬أَُعوذ با»أو يقول:  ْفِخِه ِزِه َونَ َهـمْ ِم ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي .«َونَْفثِهِ 

 :ًثم يقول سرا 

ِحيمِ ْحـمَ الرَّ  ٬بِْسم ا»  .(3)متفق عليه .«ِن الرَّ

 :ثم يقرأ الفاتحة 

ويقطعها آية آية.. فيقف على رأس كل آية، وال صالة لمن لم يقرأ فيها 

 بفاتحة الكتاب.

الصلوات والركعات وتجب قراءة الفاتحة على اإلمام والمنفرد في جميع 

السرية والجهرية.. ويجب على المأموم قراءة الفاتحة سراً في جميع 

الصلوات والركعات إال فيما يجهر فيه اإلمام من الصلوات والركعات 

                                                 

 (.771برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 .(342، انظر إرواء الغليل رقم )(242برقم )والترمذي (, 775برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 2)

 (.399(, ومسلم برقم )743أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 فينصت لقراءة اإلمام، وقراءة اإلمام له قراءة.

اِمتِ  ال َصالةَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن ُعبَادَةَ ْبِن الصَّ

 .(1)متفق عليه «.ِكتَابِ الِة تِـحَ يَْقَرأْ بِفَا لَـمْ َمْن ـلِ 

 :فإذا انتهى من قراءة الفاتحة 

 قال اإلمام والمأموم والمنفرد )آمين(.

 يمد بها صوته.. ويجهر بها اإلمام والمأموم معاً في الصلوات الجهرية.

َن اإلَماُم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ : َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ إذَا أمَّ

نُوا، فَإ هُ فَأم ِ َما تَقَدََّم ِمْن  لَـهُ َمالئَِكِة، ُغِفَر التَأِْميَن  نُـهُ َمْن َوافََق تَأِْمي نَـّ

  .(2)متفق عليه «.آِمينَ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َوقال اْبُن ِشَهاب : َوَكاَن َرُسوُل ا«. بِـهِ ذَنْ 

 ة ما تيسر من القرآنثم يقرأ بعد الفاتح: 

فيقرأ سورة، أو بعض ما تيسر من القرآن.. في كل من الركعتين 

األوليين.. يطيل أحياناً، ويقصر أحياناً لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، 

 أو بكاء صبي.

يقرأ سورة كاملة في أغلب أحواله، وتارة يقسمها في ركعتين، وتارة 

ناً يجمع في الركعة الواحدة سورتين يعيدها كلها في الركعة الثانية، وأحيا

 أو أكثر.

 يرتل القرآن ترتيالً، ويحسن صوته به، ويقف على رأس كل آية.

يجهر اإلمام بالقراءة في صالة الفجر، وفي الركعتين األوليين من 

                                                 

 (.394ومسلم برقم )واللفظ له، (, 756) أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه( 1)

 (.410ومسلم برقم )واللفظ له، (, 780أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 المغرب والعشاء.

غرب، مويسر بالقراءة في صالة الظهر والعصر، والثالثة من ال

 ماماً أو مأموماً  أو منفرداً.واألخريين من العشاء.. إ

 :ومن السنة أن يقرأ في الصلوات الخمس ما يلي 

: يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة األولى بطوال المفصل صالة الفجر -1

  كالذاريات، والطور ونحوهما من السور.

وأحياناً يقرأ بأوساط المفصل كالنازعات والفجر ونحوهما، وأحياناً يقرأ 

ل في الركعة األولى، ويقصر في الثانية.بأطول من ذل ِ  ك.. يطو 

 وأحياناً يقرأ بقصار المفصل كالضحى والزلزلة ونحوهما.

ويسن أن يقرأ في صالة الفجر يوم الجمعة، في الركعة األولى سورة 

 السجدة، وفي الركعة الثانية سورة اإلنسان.

ورة في كل : يقرأ في الركعتين األوليين بعد الفاتحة سصالة الظهر  -2

ً يطيل القراءة،  ل في األولى ما ال يطول في الثانية، أحيانا ِ ركعة.. يطو 

وأحياناً يقرأ من قصار السور، ويسمعهم اآلية أحياناً، يقرأ في كل ركعة 

 منهما قدر ثالثين آية، ويقرأ في الركعتين األخيرتين بفاتحة الكتاب. 

د الفاتحة سورة في كل : يقرأ في الركعتين األوليين بعصالة العصر -3

ل في األولى ما ال يطول في الثانية، ويُسمعهم اآلية أحياناً. ِ  ركعة.. يطو 

 يقرأ في كل ركعة منهما قدر خمس عشرة آية.

 ويقتصر في الركعتين األخيرتين من العصر على فاتحة الكتاب. 

ً صالة المغرب -4 ً بعد الفاتحة بقصار المفصل، وأحيانا  : يقرأ فيها أحيانا
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ً يقرأ في الركعتين بـ  ً بطوال المفصل، وأحيانا بأوساط المفصل، وأحيانا

 )األعراف(، وتارة في الركعتين بـ )األنفال(.

 ويقتصر في الثالثة على الفاتحة.

: يقرأ في الركعتين األوليين بعد الفاتحة من وسط المفصل، صالة العشاء -5

 ويقتصر في األخيرتين على الفاتحة.

 )ق إلى آخر القرآن(، وهو أربعة أجزاء وشيء. والمفصل: من

وطوال المفصل: من )ق إلى عم(، وأوساط المفصل من )عم إلى 

 الضحى(، وقصار المفصل: من )الضحى إلى الناس(.

 :ثم إذا فرغ من القراءة 

سكت سكتة لطيفة، ثم يرفع يديه حذو منكبيه، أو حذو أذنيه، ويقول: )هللا 

على ركبتيه.. كأنه قابض عليهما، ويفرج بين أكبر( ويركع واضعاً كفيه 

أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويبسط ظهره، ويجعل رأسه حيال 

ظهره، ويطمئن في ركوعه، ويعظم فيه ربه، ويجعل ركوعه وقيامه بعد 

 الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء.

 ة، ومنها:ثم يقول في ركوعه ما ورد من األذكار واألدعي 

 .(1)سلممأخرجه  .«عَِظيمِ ال ب ِـيَ ُسْبَحاَن رَ » -1

ُهـمَّ ُسْبَحانََك ال» أو يقول: -2 ُهـمَّ ِدَك، الَحـمْ َربَّنَا َوبِ  لَـّ  .(2)متفق عليه .«ِلـياْغِفْر  لَـّ

وحِ الُسبُّوٌح قُدُّوٌس، َربُّ » أو يقول: -3  .(3)سلممأخرجه . «َمالئَِكِة َوالرُّ
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ُهـمَّ ال» أو يقول: -4 ُت، َخَشَع لََك َسْمِعي لَـمْ لََك َرَكْعُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أسْ  لَـّ

ي َوَعْظِمي َوَعصَ ـَوبََصِري، َومُ   .(1)سلممأخرجه  «.بِـيخ ِ

أخرجه . «عََظَمةِ الِكْبِريَاِء وَ الَملَُكوِت وَ الَجبَُروِت وَ الُسْبَحاَن ِذي » أو يقول: -5

 .(2)أبو داود و النسائي

  قوله في ركوعه وسجوده.ي

يقول هذا مرة.. وهذا مرة.. إحياًء للسنة.. وعمالً بها بوجوهها 

 المشروعة.

 .ًثم يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائما 

ويقيم صلبه حتى يعود كل فقار مكانه.. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه.. أو 

ما حذو أذنيه كما سبق.. ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره ك

 سبق.

 .(3)متفق عليه .«دَهُ َحـمِ َمْن ـَسِمَع هللاُ لِ »ويقول إن كان إماماً أو منفرداً: 

 :ًفإذا اعتدل قائماً قال: إماماً، أو مأموماً، أو منفردا 

 .(4)متفق عليه .«دُ الَحـمْ َربَّنَا َولََك » -1

 .(5)أخرجه البخاري .«دُ الَحـمْ لََك َربَّنَا »أو يقول:  -2

ُهـمَّ ال»: أو يقول -3  .(6)متفق عليه. «دُ الَحـمْ َربَّنَا لََك  لَـّ
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ُهـمَّ ال» أو يقول: -4  .(1) أخرجه البخاري. «دُ الَحـمْ لََك وَ َربَّنَا  لَـّ

 يقول هذا مرة.. وهذا مرة.. إحياًء للسنة.. وعمالً بها بوجوهها المتنوعة. 

ً َطي ِب اً َكثِير اً دَحـمْ »وتارة يزيد على ذلك:  ً ُمبَاَرك ا  .(2)أخرجه البخاري .«هِ فِـي ا

ا، َوِمْلُء َما نَـُهـمَ بَـيْ ِمْلُء السََّماَواِت َوِمْلُء األَْرِض، َوَما »وتارة يزيد: 

َما أْعَطْيَت، َوال ُمْعِطَي ـِد، ال َمانَِع لِ الَمـجْ ِشئَْت ِمْن َشْيء  بَْعدُ، أْهَل الثَّنَاِء وَ 

 .(3)سلممأخرجه . «َجدُّ الد ِ ِمْنَك جَ الَما َمنَْعَت، َوال يَْنفَُع ذَا ـلِ 

ِمْلُء السََّماَواِت َواألَْرِض، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن َشْيء  بَْعدُ،  » وتارة يزيد:

ُهـمَّ ال ،عَْبدُ، َوُكلُّنَا لََك َعْبدٌ الِد، أَحقُّ َما قال الَمـجْ أْهَل الثَّنَاِء وَ  ا ِلـمَ ال َمانَِع  لَـّ

أخرجه  .«َجدُّ الَجد ِ ِمْنَك الا َمنَْعَت، َوال يَْنفَُع ذَا ِلـمَ َي أْعَطْيَت، َوال ُمْعطِ 

 .(4)سلمم

 يزيد هذا مرة، وهذا مرة؛ عمالً بالسنة، وإحياًء لها بوجوهها المشروعة. 

 والسنة إطالة هذا القيام، واالطمئنان فيه.

  :)ثم يكبر ويهوي للسجود قائالً )هللا أكبر 

 ويسجد على سبعة أعضاء:

 ان.. والركبتان.. والقدمان.. والجبهة واألنف.الكف

 ويضع ركبتيه على األرض.. ثم يديه.. ثم جبهته وأنفه.

ويعتمد على كفيه.. ويبسطهما.. ويضم أصابعهما.. ويوجههما نحو 
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 القبلة.. ويجعلهما حذو منكبيه.. وأحياناً حذو أذنيه.

ن أنفه وجبهته من األرض.. ويجافي عضديه عن جنبيه. . وبطنه ويمك ِ

 عن فخذيه.. ويرفع مرفقيه وذراعيه عن األرض.

ن ركبتيه وأطراف قدميه من األرض.. ويجعل رؤوس أصابع  ويمك ِ

رجليه نحو القبلة.. وينصب رجليه ويفرج بين قدميه.. وكذا بين فخذيه، 

 ويرص عقبيه.

ويطمئن في سجوده.. ويكثر من الدعاء.. وال يقرأ القرآن في الركوع وال 

 ود.في السج

 

 :ثم يقول في سجوده ما ورد من األدعية واألذكار، ومنها 

 .(1)سلممأخرجه  .«لَـىاألَعْ  ب ِـيَ ُسْبَحاَن رَ » -1

ُهـمَّ ُسْبَحانََك ال» أو يقول: -2 ُهـمَّ ِدَك، الَحـمْ َربَّنَا َوبِ  لَـّ  .(2)متفق عليه «.ِلـياْغِفْر  لَـّ

وحِ َمالالُسبُّوٌح قُدُّوٌس، َربُّ » أو يقول: -3  .(3)سلممأخرجه  «.ئَِكِة َوالرُّ

ُهـمَّ ال» أو يقول: -4 هُ كُ  بِـيذَنْ  ِلـياْغِفْر  لَـّ هُ ، ِدقَّهُ َوجِ لَـّ َوآِخَرهُ،  لَـهُ ، َوأوَّ لَـّ

هُ  تَـهُ نِـيَ َوَعال  .(4)سلممأخرجه  «.َوِسرَّ

ُهـمَّ ال» أو يقول: -5 َسَجدَ َوْجِهي ِللَِّذي ُت، لَـمْ لََك َسَجْدُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أسْ  لَـّ

َرهُ، َوَشقَّ َسْمعَهُ َوبََصَرهُ، تَبَاَرَك هللاُ أْحَسُن  أخرجه  «.َخاِلِقينَ الَخلَقَهُ َوَصوَّ
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 .(1)سلمم

 .(2)سلممأخرجه  «.إِال أْنتَ  لَـهَ ِدَك، ال إِ َحـمْ ُسْبَحانََك َوبِ » أو يقول: -6

ُهـمَّ ال» أو يقول: -7 َسْمِعي  فِـي، وَ اً بََصِري نُور فِـي، وَ اً نُور بِـيقَلْ  فِـياْجعَْل  لَـّ

 تِـيتَـحْ ، وَ اً ، َوفَْوقِي نُوراً ، َوَعْن يََساِري نُوراً نُور نِـيييَـمِ ، َوَعْن اً نُور

ْم اً نُور ِفـي، َوَخلْ اً ، َوأَماِمي نُوراً نُور  .(3)سلممأخرجه  «.اً نُور ِلـي، َوَعظ ِ

ُهـمَّ ال» أو يقول: -8 اَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمعَافَاتَِك ِمْن ُعقُوبَتَِك، أُعوذُ بِِرضَ  لَـّ

 «.نَْفِسكَ  لَـىَت عَ نَـيْ َك، أْنَت َكَما أثْ لَـيْ َوأُعوذُ بَِك ِمْنَك، ال أْحِصي ثَنَاًء عَ 

 .(4)سلممأخرجه 

وهذا مرة، إحياًء للسنة، وعمالً بها بوجوهها المشروعة،  يقول هذا مرة،

 ويطيل سجوده، ويطمئن فيه، ويكثر من الدعاء بما ورد.

 .)ثم يرفع رأسه من السجود قائالً: )هللا أكبر 

ً رجله اليمنى، وأصابعها إلى  ً رجله اليسرى.. ناصبا ثم يجلس مفترشا

لى الركبة، واليسرى القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، أو ع

 كذلك، ويبسط أصابع يديه على ركبتيه.

ً أن يقعي في هذا الجلوس، فينتصب على عقبيه، وصدور  ويسن أحيانا

 قدميه.

ويطمئن في هذا الجلوس حتى يستوي قاعداً، ويرجع كل عظم إلى 

 موضعه، ويطيل هذا الجلوس حتى يكون قريباً من سجدته.
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  يليثم يقول في هذه الجلسة ما: 

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي. «ِلـيَرب اْغِفْر  ِلـيَرب اْغِفْر »

 يكرره مدة جلوسه.

 .)ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية قائالً: )هللا أكبر 

 ويصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في األولى كما سبق.

  ثم يرفع حتى يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدالً حتى يرجع كل

 ه.عظم إلى موضع

وهذا الجلوس يسمى جلسة االستراحة، وال ذكر فيها وال دعاء، ثم 

 ينهض مكبراً معتمداً بيديه على األرض إلى الركعة الثانية.

ويصنع في هذه الركعة مثل ما صنع في األولى، إال أنه يجعلها أقصر 

 من األولى وال يستفتح.

 .ثم يجلس للتشهد األول 

نية من صالة المغرب والعشاء والظهر ومكانه بعد الفراغ من الركعة الثا

 والعصر.

ً رجله اليمنى.. كما يجلس بين  ً رجله اليسرى، ناصبا يجلس مفترشا

السجدتين، ويفعل بيديه وأصابعه كما سبق في الجلسة بين السجدتين.. 

لكن هنا يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تلي اإلبهام 

كها يدعو بها، أو يرفعها بال تحريك، ويرمي إلى القبلة، ويرفعها، ويحر

 ببصره إليها حتى يسلم.

وإذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وتارة يحلق بهما 
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 حلقة، أما اليد اليسرى فيبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى كما سبق.

 :ثم يتشهد سراً بما ورد من الصيغ، ومنها 

 ، وهو: ملسو هيلع هللا ىلصعنه الذي علمه إياه رسول هللا تشهد ابن مسعود رضي هللا  -1

حِ ال» ي ِبَاُت، السَّالُم عَ  ٬يَّاُت تَـّ لََواُت َوالطَّ هَ َك ألَـيْ َوالصَّ  ٬ةُ اْحـمَ َورَ  بِـيُّ ا النَّ يُـّ

ا ٬ِعبَاِد ا لَـىنَا َوعَ لَـيْ ، السَّالُم عَ تُـهُ َوبََرَكا إال  لَـهَ أْن ال إ َهـدُ أشْ  يَن،ِلـحِ الصَّ

 .(1)متفق عليه «.لُـهُ َعْبدُهُ َوَرُسو اً دُمـَحـمَّ أنَّ  َهـدُ هللاُ، َوأشْ 

 ، وهو:ملسو هيلع هللا ىلصأو تشهد ابن عباس رضي هللا عنهما الذي علمه إياه رسول هللا  -2

حِ ال» ي ِبَاُت اليَّاُت تَـّ لََواُت الطَّ هَ َك ألَـيْ ، السَّالُم عَ ٬ُمبَاَرَكاُت الصَّ  بِـيُّ ا النَّ يُـّ

ا ٬ِعبَاِد ا لَـىنَا َوعَ لَـيْ ، السَّالُم عَ تُـهُ َوبََرَكا ٬ةُ اْحـمَ َورَ  أْن  َهـدُ يَن، أشْ ِلـحِ الصَّ

 .(2)سلممأخرجه  «.٬َرُسوُل ا اً دُمـَحـمَّ أنَّ  َهـدُ إِال هللاُ َوأشْ  لَـهَ ال إِ 

ً للسنة، وعمالً بها بوجوهها  يتشهد بهذا مرة، وبهذا مرة؛ حفظا

 المشروعة.

  بما ورد، ويتخير من الدعاء أعجبه  ملسو هيلع هللا ىلصثم يصلي أحياناً سراً على النبي

 إليه.

حِ ِن فَقُولُوا التَـيْ ُكل ِ َرْكعَ  فِـي تُـمْ إِذا قَعَدْ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  لََواُت  ٬يَّاُت تَـّ َوالصَّ

ي ِبَاُت السَّالَُم عَ  هَ َك أَ لَـيْ َوالطَّ نَا لَـيْ السَّالَُم عَ  ،تُـهُ َوبََرَكا ٬اةُ ْحـمَ ا النَّبيُّ َورَ يُـّ

ا ٬اِعبَاِد  لَـىَوعَ   اً دُمـَحـمَّ أَنَّ  َهـدُ َوأَشْ  هللاُ،إِالَّ  لَـهَ أَْن الَ إِ  َهـدُ يَن أَشْ ِلـحِ الصَّ

رْ تَـخَ ْلـيَ وَ  ،لُـهُ َعْبدُهُ َوَرُسو َعزَّ  بَـهُ إِلَـْيـِه فَْلـيَْدُع هللاَ أََحدُُكْم ِمَن الدَُّعاِء أَْعجَ  يَـّ
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.  .(1)أخرجه أحمد والنسائي َوَجلَّ

 ت الصالة ثالثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر ثم إن كان

 والعشاء، فإنه ينهض إلى الركعة الثالثة قائالً: )هللا أكبر(.

يقوم معتمداً على يديه على األرض، ويرفع يديه مع هذا التكبير إلى حذو 

منكبيه، أو إلى حذو أذنيه، ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره 

 كما سبق.

فاتحة، ثم يركع ويسجد كما سبق، ثم يجلس بعد إتمام الركعة ثم يقرأ ال

 الثالثة من المغرب للتشهد األخير متوركاً.

  :وإن كانت الصالة رباعية: فإذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال

 )هللا أكبر(.

ثم يستوي قاعداً لجلسة االستراحة على رجله اليسرى معتدالً حتى يرجع 

ثم يقوم معتمداً على األرض بيديه حتى يستوي  كل عظم إلى موضعه،

قائماً، ويقرأ في كل  من الركعة الثالثة من المغرب، واألخيرتين من 

 الظهر و العصر والعشاء بفاتحة الكتاب.

  ثم يجلس للتشهد األخير، وذلك بعد الثالثة من المغرب، والرابعة من

 :الظهر والعصر والعشاء متوركاً بإحدى الصفات التالية

: أن ينصب الرجل اليمنى، ويفرش الرجل اليسرى، ويخرجها من األولى

 .(2)أخرجه البخاري تحت فخذه اليمنى وساقه، ويقعد مقعدته على األرض.

: أن يُفضي بوركه اليسرى إلى األرض، ويخرج قدميه من ناحية الثانية

                                                 

 (.1163برقم )وأخرجه النسائي (, 4160برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)

 (.828برقم )أخرجه البخاري  ( 2)
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  .(1)أخرجه أبو داود واحدة.

 بين فخذ وساق الرجل اليمنى.: أن يفرش اليمنى، ويدخل اليسرى الثالثة

 .(2)سلممأخرجه 

ً لها بوجوهها  يفعل هذا مرة، ويفعل هذا مرة؛ إحياًء للسنة، وحفظا

 المتنوعة.

  :كما سبق سراً. «التحيات...»ثم يقرأ التشهد فيقول 

  بما ورد من الصيغ، ومنها: ملسو هيلع هللا ىلصثم يصلي سراً على النبي 

، َكَما صَ ُمـَحـمَّ آِل  لَـىعَ د  وَ ُمـَحـمَّ  لَـىَصل ِ عَ  ُهـمَّ الَّل» -1 يْ د  إِْبَراِهيَم،  لَـىَت عَ لَـّ

 لَـىد  َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىبَاِرْك عَ  ُهـمَّ يدٌ، الَّلَمـجِ يدٌ َحـمِ آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك  لَـىَوعَ 

، َكَما بَاَرْكَت عَ ُمـَحـمَّ آِل  يدٌ َحـمِ آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك  لَـىإِْبَراِهيَم َوعَ  لَـىد 

  .(3)متفق عليه  «.يدٌ َمـجِ 

ُهـمَّ ال» أو يقول: -2 يَّ  لَـىد  َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىَصل ِ عَ  لَـّ يْ ، َكَما صَ تِـهِ أْزَواِجِه َوذُر ِ َت لَـّ

يَّ  لَـىد  َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىآِل إِْبَراِهيَم. َوبَاِرْك عَ  لَـىعَ  ، َكَما تِـهِ أْزَواِجِه َوذُر ِ

 .(4)متفق عليه  «.يدٌ َمـجِ يدٌ َحـمِ ْبَراِهيَم، إِنََّك آِل إِ  لَـىبَاَرْكَت عَ 

 يقول هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياًء للسنة، وحفظاً لها بوجوهها المشروعة.

ُهـمَّ »ثم يقول:  قَْبِر، َوِمْن الأُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعذَاِب  ن ِـيإِ  اللَـّ

الِ الَوِمْن َشر ِ فِتْنَِة اِت، الَمـمَ يَا وَ الَمـحْ فِتْنَِة   .(5)سلممأخرجه  «.َمِسيحِ الدَّجَّ

                                                 

 (.731برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.579برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.406ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3370أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 واللفظ له. ،(407(, ومسلم برقم )6360ري برقم )أخرجه البخا ،متفق عليه( 4)

 (.588برقم )أخرجه مسلم ( 5)
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  ،ًثم يتخير مما ورد من األدعية في الصالة أعجبه إليه فيدعو به سرا

 ومنه:

ُهـمَّ ال» -1 عُُمِر، الأْرذَِل  لَـىُجْبِن، َوأُعوذُ بَِك أْن أَردَّ إِ الأُعوذُ بَِك ِمَن  ن ِـيإِ  لَـّ

 .(1)أخرجه البخاري «.قَْبرِ الا، َوأُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب ْنـيَ نَِة الدُّ َوأُعوذُ بَِك ِمْن فِتْ 

ُهـمَّ ال » -2 َحيَاةَ الَت ِلـمْ َما عَ  نِـيَخْلِق أَْحيِ ال لَـىغَْيَب َوقُْدَرتَِك عَ الَك ْلـمِ بعِ  لَـّ

ُهـمَّ ال ،ِلـي ْيـراً َوفَاةَ خَ الَت ِلـمْ إِذا عَ  نِـيَوتََوفَّ  ِلـي ْيـراً خَ  َوأَْسأَلَُك َخْشيَتََك  لَـّ

ِ الةَ ِلـمَ َوأَْسأَلَُك كَ  ،غَْيب َوالشََّهادَةِ ال فِـي َضا وَ  فِـيَحق  َوأَْسأَلَُك  ،غََضبالالر ِ

ً َوأَْسأَلَُك نَِعيم ،نَـىغِ الفَْقِر وَ ال فِـيقَْصدَ ال ةَ َعْين  الَ  ،الَ يَْنفَدُ  ا َوأَْسأَلَُك قُرَّ

 ،َمْوتِ العَْيِش بَْعدَ الَوأَْسأَلَُك بَْردَ  ،قََضاءِ البَْعدَ  ىضَ َوأَْسأَلَُك الر ِ  ،تَْنقَِطعُ 

اَء  ْيـرِ غَ  فِـيِلقَائَِك  لَـىَوْجِهَك َوالشَّْوَق إِ  لَـىَوأَْسأَلَُك لَذةَ النََّظِر إِ  َضرَّ

ة  َوالَ فِتْنَة  ُمِضلَّة   ُهـمَّ ال ،ُمِضرَّ اةً ـدَ هُ َزي ِنَّا بِزينَِة اإليَماِن َواْجعَْلنَا  لَـّ

 .(2)أخرجه النسائي .«ُمْهتَِدينَ 

ُهـمَّ ال» -3 أخرجه البخاري في  .«ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعبَادَتِكَ  لَـىعَ  ن ِـيأَعِ  لَـّ

 .(3)األدب المفرد وأبو داود

ُهـمَّ ال» -4 َمدُ الَِّذي  هللاُ أَْسأَلَُك يَا  ن ِـيإِ  لَـّ  لَـهُ يَُكْن  لَـمْ ولَْد وَ يُ  لَـمْ يَِلْد وَ  لَـمْ األََحدُ الصَّ

ِحيمُ الذنُوبي إِنََّك أَْنَت  ِلـيأَْن تَْغِفَر  ،ُكفُواً أََحدٌ  أخرجه أبو داود . «غَفُوُر الرَّ

 .(4)والنسائي

ُهـمَّ ال» -5 ً ُت نَْفِسي ظُ لَـمْ ظَ  ن ِـيإ لَـّ ، َوال يَْغِفُر الذُّنُوَب إال أْنَت، فَاْغِفْر اً َكثِير ْلـما

                                                 

 (.2822برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.1305ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 2)

 (.1522برقم ) وأبو داود(, 771برقم )في األدب المفرد أخرجه البخاري  صحيح/( 3)

 (.1301برقم )النسائي وفظ له، والل(, 985برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)
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ِحيمُ ، إنَّك أْنَت نِـيَحـمْ ةً ِمْن ِعْنِدَك، َوارْ َمْغِفرَ  ِلـي  .(1)متفق عليه .«الغَفُوُر الرَّ

 يقول هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياًء للسنة، وعمالً بها بوجوهها المتنوعة.

 :ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم 

ُهـمَّ ال» ْرُت، َوَما ِلـياْغِفْر  لَـّ أْسَرْرُت َوَما أْعلَْنُت، َوَما  َما قَدَّْمُت َوَما أخَّ

ُم َوأْنَت ال، أْنَت ن ِـيمِ  بِـهِ  لَـمُ أْسَرْفُت، َوَما أْنَت أعْ  ُر، ال إِ الُمقَد ِ إِال  لَـهَ ُمَؤخ ِ

 .(2)سلممأخرجه  «.أْنتَ 

  :ًحتى يُـرى  «هللا السَّالَُم َعلَـْيُكْم َوَرْحـَمةُ »ثم يسلم جهراً عن يمينه قائال

حتى  «هللا ةُ ْحـمَ ُكْم َورَ لَـيْ السَّالَُم عَ »ن.. وعن يساره بياض خده األيم

  .(3)سلم وأبو داود وابن ماجهمأخرجه  يُـرى بياض خده األيسر.

ً إذا قال عن يمينه:  اقتصر على  «هللا ةُ ْحـمَ ُكْم َورَ لَـيْ السَّالَُم عَ  »وأحيانا

 .(4)أخرجه النسائي «ُكمْ لَـيْ السَّالَُم عَ  »قوله عن يساره: 

  وإن كانت الصالة ثنائية فرضاً كانت أو نفالً جلس للتشهد بعد السجدة

َرى، ـــيُسْ ال ـهِ ــلِ ِرجْ  ىـلَـَس عَ ـَجلَ » رة:ـركعة األخيــن الـــالثانية م

 .(5)ه البخاريــرجـأخ .«ىـــــنَـــاليُـمْ َب ــَونَصَ 

  ثم ، ثم يتعوذ، ملسو هيلع هللا ىلصثم يفعل كما سبق يقرأ التشهد، ثم يصلي على النبي

 يدعو، ثم يسلم.

 والسنة أن يقارب بين األركان في الطول والِقَصر.

                                                 

 (.2704ومسلم برقم )واللفظ له، (, 834أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.771برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (. 914(، وابن ماجه برقم )996أبو داود برقم )و ،(582برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.1321ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 4)

 (.828قم )برأخرجه البخاري ( 5)
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ِ قال: َكاَن ُرُكوُع النَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ َعِن البََراِء  َن بَـيْ َوُسُجودُهُ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ُكوعِ، َما َخال الِقيَاَم َوالقُعُودَ، قَِريباً ِمَن السَّ تَـيْ السَّْجدَ   َواِء.ِن، َوإذَا َرفََع ِمَن الرُّ

 .(1)متفق عليه

 .وصفة الصالة يستوي فيها الرجال والنساء 

َصلُّوا َكَما »: ملسو هيلع هللا ىلصفتفعل المرأة في الصالة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله 

 .(2)أخرجه البخاري .«ل ِـيأصَ  نِـيوتُـمُ َرأيْ 

 :صفة انصراف اإلمام إلى المأمومين 

له، وكل ذلك ينصرف اإلمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شما

 سنة.

مَ ، إِذَا سَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ ، قَالَْت: َكاَن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  -1 يَْقعُْد، إاِل  لَـمْ ، لَـّ

ُهـمَّ ال»ِمْقدَاَر َما يَقُوُل:  َجالِل الأْنَت السَّالُم َوِمْنَك السَّالُم، تَبَاَرْكَت ذَا  لَـّ

 .(3)سلممأخرجه  «.َواإلْكَرامِ 

نَا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُهْلب  َوَعْن  -2  لَـىْنَصِرُف عَ فَـيَ يَُؤمُّ

ً يعَجـمِ  بَـْيـهِ َجانِ   .(4) أخرجه أبو داود والترمذي .ِلـهِ ِشَما لَـىَوعَ  نِـهِ ييَـمِ  لَـىعَ  ا

                                                 

 (.471ومسلم برقم )واللفظ له، (, 792أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.631برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.592برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 ه.لفظ اهذو ،(301برقم )والترمذي (, 1041برقم )أبو داود أخرجه  حسن صحيح/( 4)
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