
¢ 
إّن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 

وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أّن حممدا عبده و 

 :رسوله، أما بعد

 ملسو هيلع هللا ىلصفهذه كلامٌت موجزٌة يف بيان صفة صالة النَّبيِّ 

أردت تقديمها لكلِّ مسلٍم ومسلمٍة ليجتهد كلُّ من 

: ملسو هيلع هللا ىلصيف ذلك، لقوله  ملسو هيلع هللا ىلصيس به أيطلع عليها ىف التَّ 

وإىل [ رواه البخاري]« صلُّوا كام رأيتموين أصّلِّ »

 :القارئ بيان ذلك

وهو أن يتوضأ كام أمره اهلل لقوله  -1

الة، فأسبغ الوضوء»: ملسو هيلع هللا ىلص متفٌق ]« إذا قمت إىل الصَّ

 [.عليه

 وحمّلها القلب، وال جيوز التلفظ هبا لقوله-2

 .[رواه البخاري]« إّنام األعامل بالنيات» :ملسو هيلع هللا ىلص

 الكعبة، أينام كان بجميع بدنه،وهي  -3

تصل  ال»:  ملسو هيلع هللا ىلص كان إماما أو منفردا لقوله وجيب أن يصّل إىل سرتة سواءا

12.[صحيح بن خزيمة]« إال إىل سرتة

ويرفع يديه إىل حيال  «اهلل أكرب »: قائالا  -4

ه  »: ملسو هيلع هللا ىلصأذنيه أو حذو منكبيه ناظرا ببرصه إىل موضع سجوده ملا ثبت عنه  أنَّ

الة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثمَّ ُيكربِّ إ متفٌق ] «ذا قام إىل الصَّ

 [.عليه

وكان إذا صَّلَّ طأطأ رأسه ورمى ببرصه نحو »

 3 [.رواه البيهقي] «األرض

ما خلَّف بصره  »: ملسو هيلع هللا ىلصعن صالته  ڤوقول عائشة 

 [.رواه البيهقي] «موضع سجوده 

وتكون بثالث حاالت   -5

 :هي

اعد ملا ثبت -أ سغ والسَّ ه اليرسى والرُّ : أنَّه ملسو هيلع هللا ىلصعنه  يده اليمنى عَّل ظهر كفِّ

سغ  » ه اليرسى والرُّ كان يضع اليمنى عَّل ظهر كفِّ

اعد    [.صحيح النسائي] «والسَّ

أحيانا  ملسو هيلع هللا ىلصكان  »: يقبض باليمنى عَّل اليرسى -ب

 [.صحيح النسائي] «يقبض باليمنى عَّل اليرسى 

  
عن سهل بن سعد : يده اليمنى عَّل ذراعه اليرسى -ج

جُل يده  »: قال كان النَّاس ُيؤمرون أن يضع الرَّ

الة  رواه مالك ] «اليمنى عَّل ذراعه اليرسى يف الصَّ

   [.والبخاري
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ُهمَّ وبحمدك » -أ ك وال إله غريك  ُسبحانك اللَّ دُّ  «وتبارك اسُمك وتعاىل جَّ

 [.صحيح أيب داود]

ُهمَّ باعد بيني وبني خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب،  -ب اللَّ

َنس، ني من اخلطايا كام ُينقى الثَّوب األبيض من الدَّ ُهمَّ نقِّ ُهمَّ اغسلني  اللَّ اللَّ

 [.متفٌق عليه] «من خطاياي باملاء والثلج والربد 

جيم»: ثمَّ يقول -7 يطان الرَّ حيم»، «أعوذ باهلل من الشَّ  «بسم اهلل الّرمحن الرَّ

، [98:النحل] ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ژ     :وال جيهر هبام لقوله تعاىل

حيم وال جيهر هبا...  »: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  محن الرَّ رواه ] «ثمَّ يقرأ بسم اهلل الرَّ

 [.البخاري

ال صالة ملن ال يقرأ بفاحتة »: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله   -8

 [.رواه البخاري] «الكتاب

ويُمدُّ هبا صوته ملا ثبت عن  بعد انتهائه من الفاحتة «آمني»: ثمَّ يقول -9

آمني جيهر ويمدُّ هبا : أنَّه كان إذا انتهى من قراءة الفاحتة قال»: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيِّ 

 [.رواه البخاري يف جزء القراءة] «صوته 

لقول رفاعة بن   -10

ثمَّ اقرأ بأمِّ القرآن وبام شاء اهلل أن ... »: ڤرافع 

 [.رواه أبوداود] «...تقرأ 

اا رافعا يديه إىل حذو منكبيه جاعال  -11 يركع ُمكربِّ

جا  رأسه حيال ظهره واضعا يديه عَّل ركبتيه مفرِّ

يه ملا  أصابعه، ويطمئن يف ركوعه ويبسط ظهره وُيسوِّ

كان إذا ركع رفع يديه حذو »: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلصثبت عنه 

إذا  »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله [رواه مالك يف املوطأ] «منكبيه

ج عَّل -كفيك-ركعت فضع راحتيك   ركبتيك ثمَّ فرِّ

بني أصابعك، ثمَّ أمكث حتى يأخذ كلُّ عضو مأخذه 

  [.رواه ابن خزيمة وصححه األلباين] «

ال يرفع  :ال يقنع[. )رواه البخاري] «ال يصب رأسه وال يقنع»: ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

، [ (النهاية يف غريب احلديث]رأسه حتى يكون أعَّل من ظهره 

4 
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والواجب أن [ رواه أمحد وصححه األلباين] «سبحان ريب العظيم» -أ

ة وما زاد فهو ُسنَّة  .يقوهلا مرَّ

ُهمَّ اغفر يل» -ب ُهمَّ ربنا وبحمدك اللَّ  [.متفق عليه] «سبحانك اللَّ

وح» -ج وٌس ربُّ املالئكة والرُّ  [.رواه مسلم] «ُسبُّوٌح ُقدُّ

كوع رافعاا يديه إىل حذو  -14 يرفع رأسه من الرُّ

سمع اهلل ملن محده ربنا »: أو حيال أذنيه قائالمنكبيه 

ملا ثبت  «...ولك احلمد، محدا كثريا طيِّبا مباركا فيه

كوع قائالا »: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلصعنه  : كان يرفع صلبه من الرُّ

[. رواه مسلم] «سمع اهلل ملن محده

يرفع يديه عند »: ملسو هيلع هللا ىلص، وكان  5

ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيِّبا : اإلعتدال ويقول

  [.رواه البخاري] «مباركا فيه

كان يضع »: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلصثمَّ خيِرُّ ساجداا عَّل يديه قبل ركبتيه ملا ثبت عنه  -14

 [.رواه ابن خزيمة وصححه األلباين] «يديه عَّل يديه قبل ركبتيه

15-   

6  

كبتني/اليدين/اجلبهة واألنف بطون أصابع /الرُّ

ا أصابعهام  جلني جاعالا يديه حذو منكبيه، ضامًّ الرِّ

ا  ُمستقبالا هبا القبلة، وجيايف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، راصًّ

ها أ  .ابع قدميه نحو القبلةصعقبيه ُمَوجِّ

، وقوله [رواه البخاري] «كان يكربِّ وهيوي ساجداا » :أنَّه ملسو هيلع هللا ىلصملا ثبت عنه 

، وملا ثبت عنه [رواه البخاري] «ُأمرت أن أسجد عَّل سبع أعظم»: ملسو هيلع هللا ىلص

رواه ] «كان جيعلهام حذو منكبيه»: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص

وكان يعتمد »، [الرتمذي وصححه األلباين

، [رواه أبوداود] «عَّل يديه ويبسطهام

هها قِ »، [وصححه األلباين رواه ابن خزيمة] «ويضمُّ أصابعهام» ل بَ ويوجِّ

  [. رواه البيهقي وصححه األلباين] «القبلة

( نِرُق )ُكنَّا لنأوي »: ڤوقال بعض أصحابه 

 «ممَّا جيايف بيديه عن جنبيه إذا سجد ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل 

[.رواه ابن ماجه وصححه األلباين]

7  

رواه ] «...فليعتدلإذا سجد أحدكم »: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهام »، [أبوداود وصححه األلباين

رواه احلاكم وصححه ] «ويُرصُّ عقبيه»، [رواه البخاري] «القبلة

 [.األلباين
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والواجب أن [ رواه أبوداود وصححه األلباين] «سبحان ريب األعَّل» -أ

ة وما زاد فهو ُسنَّة  .يقوهلا مرَّ



ُهمَّ اغفر يل» -ب ُهمَّ ربنا وبحمدك اللَّ  [.متفق عليه] «سبحانك اللَّ

وح» -ج وٌس ربُّ املالئكة والرُّ  [.رواه مسلم] «ُسبُّوٌح ُقدُّ

اا حتى يستوي قاعداا  ملسو هيلع هللا ىلصكان »ثمَّ  -17 جود ُمكربِّ راه ] »يرفع رأسه من السُّ

ثمَّ يفرش رجله اليرسى فيقعد عليها »، [البخاري

 «وكان ينصب رجله اليمنى»، [اه البخاريور] «مطمئنا

رواه ] «القبلة ابعهاصويستقبل بأ»، [اه البخاريور]

  8[.النسائي وصححه األلباين

ينتصب :يقعى[. )رواه مسلم] «يقعى -أحيانا-وكان »

 9(. عَّل عقبيه وصدور قدميه

حتى تكون  -أي اجللسة بني السجدتني -وكان يطيلها »

 [.رواه البخاري ومسلم] «قريبا من سجدته

 :يقول يف هذه اجللسة ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

رواه ابن ماجه ] «ربِّ اغفر يل ربِّ اغفر يل» -أ

 [.وصححه األلباين

 «اللُهمَّ اغفر يل وارمحني واجربين وارفعني واهدين وعافني وارزقني» -ب

 [.والرتمذي وابن ماجه واحلاكم وصححه األلباين أبوداود]

ملا ثبت . ويفعل فيها كام فعل يف األوىل  -18

جدة الثانية»: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلصعنه   [.رواه البخاري ومسلم] «كان يكربِّ ويسجد السَّ

ى جلسة اإلسرتاحة -19 ا وجيلس جلسة خفيفة تسمَّ . ثمَّ  يرفع رأسه مكربِّ

كان يصّل فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حتى »: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلصثبت عنه  ملا

 .، وقد قال هبا الشافعي وأمحد والنَّووي[رواه البخاري] «يستوي قاعداا 

ويعتمد عَّل يديه ويفعل فيها كام   -20

كعة األوىل  .عاذةغري أنَّه ال يأيت فيها باإلستفتاح واإلست فعل يف الرَّ

كعة الثانية، فإذا كانت » ملسو هيلع هللا ىلصثمَّ كان  -21 جيلس للتشهد بعد الفراغ من الرَّ

بح جلس ُمفرتشاا كام كان جيلس بني السجدتني  الّصالة ركعتني كالصُّ

ل من الثالثية أو - «وكذلك جيلس يف التشهد األوَّ

[. رواه البخاري]  -الرباعية بنفس اهليئة
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 يبسط كفه اليرسى عَّل ركبته اليرسى ملسو هيلع هللا ىلصوكان »

ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشري بأصبعه التي تّل 

[. رواه مسلم] «اإلهبام إىل القبلة ويرمي ببرصه إليها

11  

وكان إذا أشار بأصبعه وضع إهبامه عَّل أصبعه »

 [. رواه مسلم] «الوسطى

رواه أبوداود وصححه ] «هبام حلقةوتارة كان حيلِّق »

 [. األلباين

ثمَّ رفع أصبعه »: عن وائل بن حجر قال

كها يدعو هبا رواه النسائي ] «فرأيته حيرِّ

 [.وصححه األلباين

22-   

االم علبات، السَّ يِّ لوات، والطَّ التحيات هلل، والصَّ »  ورمحة اهلل  بيُّ النَّ  يك أهيُّ

، أشهد أن ال إله إال اهلل،  الم علينا وعَّل عباد اهلل الصاحلنيوبركاته، السَّ 

 [.رواه البخاري ومسلم] «وأشهد أن حممد عبده ورسوله 

الم عَّل النَّبي: قلنا ملسو هيلع هللا ىلصفلامَّ قبض »: ڤ وقال ابن مسعود  .«السَّ

صليت عَّل  كام ، ، وعَّل آل حممدٍ  عَّل حممدٍ  صلِّ  مَّ هُ اللَّ »  :ثمَّ يقول

، وعَّل آل  بارك عَّل حممدٍ  مَّ هُ اللَّ . جميٌد  ك محيدٌ إبراهيم وعَّل آل إبراهيم، إنَّ 

رواه ] « جميدٌ  ك محيدٌ ، كام باركت عَّل إبراهيم، وعَّل آل إبراهيم، إنّ  حممدٍ 

 .[البخاري ومسلم

م، إين أعوذ بك من عذاب جهنَّ  مَّ هُ اللَّ » : ويستعيذ باهلل من أربع فيقول

. الجَّ فتنة املسيح الدَّ  واملامت، ومن رشِّ  املحيا ن عذاب القرب، ومن فتنةوم

 [.رواه مسلم] «بدا له ثمَّ يدعو لنفسه بام

الم عليكم ورمحة اهلل»: يسلم عن يمينه ملسو هيلع هللا ىلصكان »ثمَّ  -23 حتى ُيرى ) «السَّ

ه األيمن الم عليكم ورمحة اهلل»: وعن يساره (بياض خدِّ حتى ُيرى ) «السَّ

ه األيرسبياض   .[رواه مسلم] « (خدِّ

الة ثالثية كاملغرب أو رباعية كالظهر والعرص  -24 وإذا كانت الصَّ

اا ويرفع يديه إىل حذو  ابعة مكربِّ كعة الثَّالثة أو الرَّ والعشاء ينهض إىل الرَّ

الة كام سبق إالَّ أنَّه يقرأ سورة الفاحتة فقط  منكبيه ويأيت بباقي حركات الصَّ

 . وال جيهر هبا

يفيض بوركه »   -25

اليرسى إىل األرض وخيرج 

قدميه من ناحية واحدة 

ى حتت فخذه وجيعل اليرس

 «وساقه وينصب اليمنى

[. رواه البخاري]
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  13 [.رواه مسلم] «وربام فرشها أحياناا »

 [.رواه مسلم وأبو عوانه] «وكان يلقم كفه اليرسى ركبته يتحامل عليها»

 .ثمَّ يتشهد كام سبق مع الدعاء ثمَّ يسلِّم -26

الة لأللباين  -موطأ اإلمام مالك : املراجع كيفية  -صفة الصَّ

الة البن باز  الصَّ
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