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الصالة عبادة عظيمة، يتوجه المسلم 
تعالى،   Iا ِإلى  وبدنه  بقلبه  فيها 
وتهيؤ  استعداد  يتقدمها  أن  فينبغي 
نفسي وبدني؛ ليتفرغ لها ويؤديها على 
الوجه الصحيح؛ ولهذا يشرع لها ما يلي: 

اِ�خالص . ١
ــَي َلُ  َ ُمۡلِِص َّ ــُدواْ ٱ َّ ِلَۡعُب ِ ــُرٓواْ إ ِم

ُ
ــآ أ قـال تعـاىل: ( َوَم

ــٰوةَۚ َوَذٰلَِك دِيُن  َك ــٰوةَ َوُيۡؤتُواْ ٱلزَّ لَ ــآَء َوُيقِيُمواْ ٱلصَّ ــَن ُحَنَف ٱّلِي
ــةِ ٥ ) [البيِّنـة: ٥]. وال يتقبـل اهللا مـن العمـل إال مـا كان  ٱۡلَقّيَِم
ا هللا، ال رياءً وال سـمعة، وال أي نوع من أنواع اإلرشاك  خالصً

باهللا. 

ِإسباغ الوضوء . ٢
وهو أداؤه بإتقان عىل الوجه األكمل.

ىل  مْ عَ كَ لُّ عـن أيب هريـرة  أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قـال: «أَال أَدُ
؟ قالـوا: بَىلَ يا  جاتِ رَ ه الدَّ عُ بـِ فَ رْ ـا، ويَ ـو اهللا بـه اخلَطايَ حُ مْ مـا يَ
طا  ةُ اخلُ ثْرَ هِ (١) وكَ ـوءِ عىل املَـكارِ ضُ ـباغُ الوُ ـولَ اهللا، قال: إِسْ سُ رَ
«(٢) باطِ مُ الرِّ لِكُ ـالةِ، فَذَ دَ الصّ عْ الةِ بَ تِظـارُ الصَّ ، وانْ دِ إِىل املَسـاجِ

(رواه مسلم). 

التبكير للصالة . ٣
دراك فضيلة انتظار الصالة. ا؛ إلِ وهو اخلروج مبكرً

م  كُ دُ الُ أَحَ زَ ال يَ عن أيب هريرة  أن رسـول اهللا  قال ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
» (رواه البخاري).  الةِ رَ الصّ تَظَ الةٍ ما انْ يف صَ

٤ . Vذكر ا
فيذكر اهللا عند اخلروج من املنزل، فيقول: «باسم اهللا، توكلت  -

عىل اهللا، وال حول وال قوة إِال باهللاِ». (رواه أبو داود). 
ل، أو أظلِم  ل أو أُزَ ل أو أُضل، أو أزِ «اللهم إِين أعوذ بك أن أَضِ

» (رواه أبو داود). ل عيلَّ هْ ل أو جيُ أو أُظْلَم، أو أجهَ
ويذكـر اهللا عند الذهاب إىل املسـجد، فيقـول: «اللهم اجعل  -

ا،  ا، واجعل يف سـمعي نورً ا، ويف لسـاين نـورً يف قلبـي نـورً
ا، ومن  ا، واجعل مـن خلفي نـورً واجعـل يف بـرصي نـورً
ا،  ا، ومن حتتي نـورً ا، واجعـل من فوقـي نـورً أمامـي نـورً

ا» (رواه مسلم).  اللهم أعطني نورً
(١) املكاره: هي ما يشق عىل اإلنسان من برد ونحوه.

(٢) الرباط: حبس النفس عىل الطاعة.
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المشي إلى الصالة . ٥
بسكينة ووقار 

مْ  يْكُ لَ عَ ةِ، وَ الَ وا إىلَ الصَّ شُ امْ ةَ فَ امَ قَ ِ تُمْ اإلْ عْ ـمِ ا سَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذَ
ا  مَ لُّوا، وَ تُـمْ فَصَ كْ رَ امَ أَدْ ـوا، فَ عُ ِ الَ تُرسْ ـار(٢)ِ وَ قَ وَ الْ (١) وَ ـكِينَةِ بِالسَّ

ُّوا» (متفق عليه).  أَمتِ مْ فَ اتَكُ فَ
الذكر عند دخول المسجد . ٦
تقديـم رجلـه اليمنـى حـال الدخـول إِىل املسـجد، ويقول:  -

«أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكريم، وسـلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم» (رواه أبو داود)، «بسم اهللا، والصالة والسالم 
عىل رسـول اهللا» (رواه مسـلم)، «اللهم افتح يل أبواب رمحتك» 

(رواه مسلم).
وتقديـم رجلـه اليرس عند اخلـروج من املسـجد، ويقول:  -

«بسـم اهللا، والصـالة والسـالم عـىل رسـول اهللا، اللهم إين 
أسـألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» 

(رواه ابن ماجه). 

أال يجلس حتى يصلي . ٧
ركعتين 

بْلَ أَنْ  ِ قَ تَـنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْريَ دَ فَ ـجِ مْ املَْسْ كُ دُ ـلَ أَحَ ا دَخَ لقولـه : «إِذَ
» (متفق عليه).  ْلِسَ جيَ

(١) السكينة: الطمأنينة والتأين يف امليش
(٢) الوقار: الرزانة، وغض البرص، وقلة االلتفات

تجنب تشبيك ا)صابع . ٨
جَ  رَ هُ ثـمَّ خَ وءَ ضُ ـنَ وُ سَ أَحْ ـمْ فَ كُ دُ ـأَ أَحَ ضَّ ا تَوَ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إذَ
« ةٍ الَ إِنَّـهُ يفِ صَ ؛ فَ ـهِ ابِعِ َ أصَ نَّ بَنيْ ـبِّكَ دِ فَـالَ يُشَ ـجِ ا إِىلَ املَسْ ـدً امِ عَ

(رواه أبو داود).

االنشغال بالذكر . ٩
االنشغال بالذكر والدعاء وتالوة القرآن عند انتظار الصالة، 

مع عدم التشويش عىل املصلني. 
الخشوع في الصالة . ١٠

وهـو لب الصالة وروحها، فصالة بال خشـوع وال حضور، 
كبـدن ميـت ال روح فيه، قـال ابن رجب -رمحـه اهللا-: «أصل 
اخلشـوع: لـني القلب ورقتـه وسـكونه وخضوعه وانكسـاره 
وحرقتـه، فـإذا خشـع القلـب تبعـه خشـوع مجيـع اجلـوارح 
واألعضـاء؛ ألهنـا تابعـة لـه» (اخلشـوع البـن رجـب) فاخلشـوع حمله 

القلب، ولسانه املعرب هو اجلوارح. 
االلتزام بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في . ١١

صالته كلها
فالصـالة عبـادة جيب فيها االتبـاع، فال يفعـل يشء أو يقول 
 « يلّ وينِ أُصَ تُمُ أَيْ ام رَ لُّوا كَ يشء مل يفعلـه أو يقلْه ؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ

(رواه البخاري). 
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