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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٩٢

صفة الصالة
٦

المحتويـــات
استقبال القبلة وتكبيرة احرام. ١

االستفتاح وقراءة الفاتحة. ٢

الركوع والرفع منه. ٣

 السجود والرفع منه. ٤

التشهد. ٥

التسليم. ٦

ا+ذكار بعد الصالة. ٧

» (رواه البخاري). يلِّ وينِ أُصَ تُمُ أَيْ امَ رَ ا كَ لَّوْ قال ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ
ـولُ اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : «كَ الَتْ ـةَ -ريض اهللا عنها- قَ ائِشَ نْ عَ وعَ
 ، املَِنيَ عَ بِّ الْ ـدُ هللاِِ رَ َمْ ةَ بِاحلْ اءَ ـرَ قِ الْ ، وَ ريِ بـِ ةَ بِالتَّكْ الَ تِحُ الصَّ ـتَفْ يَسْ
 ، لِكَ َ ذَ كِنْ بَنيْ لَ ، وَ هُ بْ وِّ ْ يُصَ ملَ ، وَ ـهُ أْسَ صْ رَ ـخِ ْ يُشْ عَ ملَ كَ ا رَ انَ إِذَ كَ وَ
 ، ائِامً يَ قَ ـتَوِ تَّى يَسْ دْ حَ ـجُ ْ يَسْ وعِ ملَ كُ نَ الرُّ ـهُ مِ أْسَ ـعَ رَ فَ ا رَ انَ إِذَ كَ وَ
ا،  الِسً يَ جَ تَوِ سْ تَّى يَ دْ حَ جُ ْ يَسْ ةِ ملَ دَ جْ نَ السَّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ انَ إِذَ كَ وَ
 ، َ يُرسْ هُ الْ لَ جْ شُ رِ رِ فْ انَ يَ كَ ، وَ يَّةَ ِ التَّحِ تَنيْ عَ كْ لِّ رَ ولُ يفِ كُ قُ انَ يَ كَ وَ
ى  نْهَ يَ ، وَ ـيْطَانِ بَةِ الشَّ قْ نْ عُ ى عَ نْهَ انَ يَ كَ نَى، وَ يُمْ هُ الْ لَ جْ بُ رِ نْصِ يَ وَ
ةَ  الَ تِمُ الصَّ ْ انَ خيَ كَ ، وَ ـبُعِ اشَ السَّ َ يْهِ افْرتِ اعَ ـلُ ذِرَ جُ شَ الرَّ ِ ـرتَ فْ أَنْ يَ

» (رواه مسلم).  لِيمِ بِالتَّسْ
استقبال القبلة وتكبيرة 

ا�حرام 
ا وقوفه بني  - يقف من أراد الصالة مسـتقبالً القبلة، مستشـعرً

ا يف صالته.  يدي اهللا تعاىل، خاشعً
ثـم ينوي بقلبه الصالة، فالنية حملها القلب، وال جيوز التلفظ  -

امَ  إِنَّ ، وَ لُ بِالنِّيَّاتِ ـامَ امَ األَعْ هبـا؛ ألن ذلك بدعة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ
» (متفق عليه). ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ لِكُ

ثـم يرفع يديه إِىل حـذو منكبيه أو أذنيه، ويقـول: «اهللا أكرب»  -
(رواه مسلم).

ثـم جيعـل يـده اليمنى عـىل اليـرس (رواه أمحـد) حتـت صدره،  -
ويقبض اليرس باليمنى. 

االستفتاح وقراءة الفاتحة 
سـجوده  - مـكان  إىل  نظـره  وجيعـل  رأسـه،  املصـيل  خيفـض 

يقـول:  ثـم  البخـاري)  (رواه 
ـمَّ  اللَّهُ انَكَ  ـبْحَ «سُ
 ، كَ مُ اسْ كَ  بَارَ تَ  ، كَ دِ مْ بِحَ وَ
ـهَ  إِلَ الَ  وَ  ، كَ ـدُّ جَ ـاىلَ  عَ تَ وَ

» (رواه مسلم). كَ ُ ريْ غَ
ذلـك:  - بعـد  يقـول  ثـم 

«أعـوذ باهللا من الشـيطان 
اهللا  «بسـم  الرجيـم» 
رسا الرحيـم»  الرمحـن 

 (رواه مسلم).
الفاحتـة  - يقـرأ  ذلـك  وبعـد 

يقـول  ثـم  البخـاري)،  (رواه 
«آمني» يعني: استجب.
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٩٣ فقه العبادات المصور

صفة الصالة

ثم يقرأ املصيل بعد الفاحتة سورة، أو بعض ما تيرس من القرآن  -
يف الركعتني األوليني، عـىل أن جيهر بالقراءة يف الفجر، ويف 

الركعتني األوليني من املغرب والعشاء. 
الركوع والرفع منه 

يرفع املصيل يديه ويكرب 
ا، وجيعل يديه عىل ركبتيه  راكعً
مفرجتي األصابع كالقابض 
عليهام، ويسوي ظهره ورأسه، 
ثم يقول: «سبحان ريب العظيم» 

ا (رواه الرتمذي). ثالثً
 ثم يرفع ويقـول (إِمام 
ومنفـرد): «سـمع اهللا ملن 
محده» (رواه الرتمذي)، ويقول 
ولـك  «ربنـا  (اجلميـع): 

احلمد، ملء السـموات، وملء األرض، وملء ما بينهام، وملء 
مـا شـئت من يشء بعـد» (رواه الرتمذي)، ويسـتحب أن يضع يديه 

عىل صدره كام فعل يف قيامه قبل الركوع. 
السجود والرفع منه 

ا، ويكون أول ما يقع عىل األرض  - يكرب املصيل ثم خير سـاجدً
منـه ركبتيه، ثـم يديه (رواه أبـو داود)، ثم جبهته وأنفه، ويبسـط 
كفيه عـىل األرض بحذاء أذنيه أو كتفيـه، وجيعل أصابعهام 
إِىل جهـة القبلـة، ويرفـع سـاعديه(١) عـن األرض، ويباعد 
عضديـه(٢) عـن جنبيـه. (رواه البخـاري)، وبطنـه عـن فخذيـه، 
ويقـول: «سـبحان ريب األعىل» ثالثًا، ويكثـر من الدعاء يف 

سجوده (رواه مسلم).
ـا  - ا، وال يرفـع يديـه، وجيلـس مفرتشً ثـم يرفـع رأسـه مكـربً

(رواه مسـلم) يرساه، ناصبًـا يمناه، جاعالً أصابعهـا إِىل القبلة، 
وجيعـل يديه عـىل فخذيه مبسـوطتني، وأصابعهـام للقبلة، 
ويقـول: «اللهـم اغفـر يل، وارمحنـي، واجـربين، واهدين، 

وارزقني» (رواه الرتمذي).
(١) الساعد: هو ما بني الكف إىل املرفق.
(٢) العضد: هو ما بني املرفق إىل الكتف.

ثم يكرب ويسجد الثانية كاألوىل. -
ا، وجيلس جلسـة خفيفة تسـمى جلسـة  - ثم يرفع رأسـه مكربً

االسـرتاحة؛ حلديـث مالـك بـن احلويـرث  يف وصـف 
ا» (رواه البخاري). صالته ملسو هيلع هللا ىلص أنه «مل ينهض حتى يستوي قاعدً

ا عىل يديه (رواه البخاري). - ا للركعة الثانية معتمدً ثم ينهض مكربً
دعـاء  - يقـول  ال  لكنـه  كاألوىل،  الثانيـة  الركعـة  يصـيل  ثـم 

االستفتاح. 
التشهد 

للتشـهد  جلـس  األوليـني  الركعتـني  مـن  املصـيل  فـرغ  إِذا 
ـا يرساه ناصبًـا يمناه، وجيعل يديـه عىل فخذيه،  األول، مفرتشً
(٣) والبِنـرصِ مـن اليمنى،  نـرصِ ويبسـط اليـرس، ويقبـض اخلِ
هبام، ويرفع السـبابة، ويشـري بسـبابته  وحيلق بالوسـطى مع اإلِ
عنـد التشـهد، ويرمـي ببـرصه إليهـا، ويقـول: «التحيات هللا، 
والصلـوات والطيبـات، السـالم عليـك أهيا النبـي ورمحة اهللا 
وبركاتـه، السـالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني، أشـهد أن ال 

ا عبده ورسوله» (رواه البخاري). إِله إِال اهللا وأشهد أن حممدً

(٣) اخلنرص: اإلصبع األخري من اليد، والبنرص: اإلصبع الذي ييل اخلنرص، والوسطى: 
اإلصبع الذي ييل البنرص، والسبابة: اإلصبع الذي ييل الوسطى، واإلهبام: اإلصبع 

الذي ييل السبابة.
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٩٤

ا -إِن كانـت الصـالة أكثر مـن ركعتني-،  - ثـم ينهـض مكـربً
ويرفـع يديـه مع التكبـري، وال يقرأ يف الباقي مـن الركعات 

إِال الفاحتة. 

ا (رواه أبو داود) يف التشـهد األخري، والتورك: أن  - وجيلـس متوركً
خيرج رجله اليرس من اجلانب األيمن مفروشـة، وجيلس 
عـىل مقعدته، وتكون رجله اليمنى منصوبة، ويقول ما ورد 
يف التشـهد األول ويزيد عليه: «اللهم صل عىل حممد وعىل 
آل حممـد، كـام صليت عىل إِبراهيـم وعـىل آل إِبراهيم إِنك 
محيد جميد. اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد، كام باركت 

عىل إِبراهيم وعىل آل إِبراهيم إِنك محيد جميد» (رواه البخاري).
ثـم يقـول: «اللهـم إين أعـوذ بـك من عـذاب جهنـم، ومن  -

عذاب القرب، ومن فتنة املحيا واملامت، ومن رش فتنة املسيح 
الدجال» (رواه البخاري). 

التسليم 
ويف هنايـة الصالة يسـلم املصيل عن يمينه، ويقول: «السـالم 

عليكم ورمحة اهللا» (رواه مسلم)، وعن يساره كذلك. 
من ا)ذكار بعد الصالة 

«أسـتغفر اهللا» (ثالثا) «اللهم أنت السـالم، ومنك السـالم،  -
تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام» (رواه مسلم).

«ال إلـه إال اهللا وحده ال رشيك له، لـه امللك وله احلمد وهو  -
عىل كل يشء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا 

منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد» (رواه البخاري).
«ال إلـه إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك، وله احلمد وهو  -

عىل كل يشء قدير. ال حول وال قوة إال باهللا، ال إله إال اهللا، 
وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن، ال 
إله إال اهللا، خملصني له الدين ولو كره الكافرون» (رواه مسلم).

«سـبحان اهللا، واحلمد هللا، واهللا أكرب» (ثالثا وثالثني) «ال إله  -
إال اهللا وحـده ال رشيـك له، له امللك ولـه احلمد، وهو عىل 

كل يشء قدير» (رواه مسلم).
«اللهـم أعنـي عـىل ذكـرك، وشـكرك، وحسـن عبادتـك»  -

(رواه أبو داوود).
قـراءة: آيـة الكريس، وسـورة اإلخالص، والفلـق، والناس  -

(رواه النسائي).

مسألة 
املرأة كالرجل يف صفة الصالة سواء بسواء. 
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٩٥ فقه العبادات المصور

صفة الصالة

قراءة الفاحتة تكبرية اِإلحرام

السجود والرفع منه الركوع والرفع منه

التسليم اجللوس للتهشد األخري اجللوس بني السجدتني  

صفة الصالة
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