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تمهيد 

الحمـــد لله الذي مـــّن علينا وأكرمنا بتأليـــف هذا الُكتيب “دليـــل تعلُم الصالة”، 
الذي يهدف إىل تبســـيط عملية تعلم الصالة وتيســـرها عىل املتعلم. نســـأل 
اللـــه ســـبحانه وتعـــاىل أن يبـــارك هـــذا املـــروع، وأن ينـــر طريقكـــم ويجعل 

عمليـــة تعلم الصالة يســـرة وســـهلة عليكم. 

ونحـــب أن ننبـــه عـــى أن التعليـــات والخطوات املوجـــودة يف هـــذا الُكتيب 
موجهـــة إىل الجنســـن مـــن الذكـــوٍر واإلثـــاث ممن يرغبـــون يف تعلـــم كيفية 

الصالة. إقامـــة 

ولقـــد آثرنـــا يف عرض هـــذا الُكتيب أال نخوض يف مســـألة اختـــالف اآلراء فيام 
يخـــص الحـــركات املتعلقـــة بالصـــالة، وذلـــك رغبة منـــا يف تيســـر األمر عىل 
املتعلـــم. هذا مـــع التفهم واالحـــرام الكامل لجميـــع االختالفات الـــواردة يف 

هـــذا األمر.

إن الهـــدف الرئيـــي والوحيـــد من طـــرح هـــذا الُكتيب هـــو تعليم أساســـيات 
الّصـــالة، فـــإن أتقنـــَت هـــذه األساســـيات وازدادت رغبتـــَك يف تعلـــم املزيد، 
ندعـــوك لالنضامم إىل أقرب مســـجد أو مركز إســـالمي محـــي لتقديم العون 

لـــك عىل أســـاٍس مـــن كتاب اللـــه وســـنة نبيّنـــا الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص.    
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الصالة 2

الصالة

أهمية الصالة

الّصـــاة ركن أســـايس مـــن أركان اإلســـام. وهـــي أول 
العبـــادات التي فرضهـــا الله تعاىل، وآخر مـــا يُنقض من 
ُعرى اإلســـالم، فبنقضها وزوالها يزول اإلســـالم ويفنى. 
وقـــد فُرضت عىل النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلـــة اإلرساء واملعراج 
حـــن ُعرج به إىل الســـامء، حيـــث أصبحت بعدهـــا فرًضا 

عىل كل مســـلم عاقـــل بالغ. 

والّصـــالة هـــي أول مـــا يُســـأل عنه العبـــد يـــوم القيامة، 
حيـــث قـــال رســـول الله ملسو هيلع هللا ىلص:

اُة، َفإِْن  ُل َما ُيَحاَســـُب ِبـــِه الَْعْبُد َيْوَم الِْقَياَمـــِة الصَّ “ أَوَّ
َصلََحْت َصلََح لَُه َســـائُِر َعَملِِه، َوإِْن َفَســـَدْت َفَســـَد َسائُِر 

.” َعَملِِه

وللّصـــالة أهميـــة وشـــأن عظيـــم يف اإلســـالم، فاملرء 
مأمـــور بأدائهـــا يف كل األحـــوال والظروف؛ ســـواء كان 
مســـتلقيًا،  أو  جالًســـا  أو  قامئًـــا  مريًضـــا،  أو  صحيًحـــا 

مســـافرًا أو مقيـــاًم، آمًنـــا أو خائفـــا.

والّصـــالة هـــي مفتـــاح النجـــاح يف الدنيا واآلخـــرة، حيث 
يقـــول اللـــه ســـبحانه وتعـــاىل يف كتابـــه املجيـــد: “َقْد 
أَْفلََح الُْمْؤِمُنـــون* الَِّذيَن ُهْم ِف َصاتِِهْم َخاِشـــُعوَن.” 
ويف آيـــة أخـــرى يقـــول: “َوالَِّذيَن ُهـــْم َعـــَى َصلََواتِِهْم 
َيرِثُـــوَن  الَِّذيـــَن  الَْوارِثُـــوَن*  ُهـــُم  أُْولَِئـــَك  ُيَحاِفُظـــوَن* 
الِْفـــرَْدْوَس ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن” )ســـورة املؤمنون: 2-1، 

)11-9

إن الهـــدف الرئيي من طـــرح هذا الُكتيب بـــن أيديكم 
هـــو تقديم وســـيلة تُيـــر عـــىل املتعلم تأديـــة الصالة 
بشـــكل صحيـــح كـــام ُورد عـــن النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص. فهذا 
الُكتيـــب يقـــدم دليـــالً مبســـطًا يوضـــح كيفيـــة إقامـــة 
صحيـــح،  بشـــكل  بخطـــوة  خطـــوة  والوضـــوء  الّصـــالة 
آملن أن يســـاعدكم عـــىل إتقان الّصـــالة وتعلم صفتها 

بشـــكل ســـلٍس ويسر. 

 *يُرجى الرجوع إىل الصفحة رقم )5( ملعرفة العالمات التي تدل عىل بلوغ الشخص. 
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*يُرجى الرجوع إىل الصفحة رقم )5( ملعرفة العالمات التي تدل عىل بلوغ الشخص. 

تعريف الّصالة )لغًة واصطالًحا(

كلمة ‘َصالة’ يف اللغة تُشـــتق مـــن كلمة ‘ِصلة’ مبعنى 
اتصـــال. أمـــا التعريـــف االصطالحـــي لهـــا فهـــي: اســـم 
يُطلق عـــىل الّصالة املعلومة املروعة يف اإلســـالم. 
وتُعـــد الّصالة أحد الشـــعائر اإلســـالمية املفروضة عىل 
كل مســـلم بالغ عاقـــل، حيث يجب عليـــه تأديتها خمس 

مـــرات يف اليوم، فهـــي الصلة بن العبـــد وربه. 

وتعـــد الصلوات الخمـــس نوًعا من أنـــواع تطهر النفس 
بربـــه  يلتقـــي اإلنســـان  البريـــة، حيـــث عـــن طريقهـــا 
خمـــس مـــرات يف اليـــوم. فاملواظبـــة عىل هـــذا اللقاء 
وهـــذا الوقوف املتكـــرر بن يـــدي الله يحمل اإلنســـان 
عـــىل تـــرك الفواحـــش واملنكـــرات ويردعه عـــن ارتكاب 

املعـــايص عـــىل مـــدار اليوم. 

وعىل املســـلم أن يجـــدد التوبـــة إىل الله باســـتمرار مع 
استشـــعار النـــدم عىل مـــا فعل مـــن ذنـــوب، وذلك بأن 
يســـأل الله املغفـــرة بصدق. وباإلضافـــة إىل ذلك، فإن 
الصـــالة يف حـــد ذاتها تعـــد عمـــاًل صالًحا، حيـــث متحو 

بعـــض الذنوب التـــي يرتكبها اإلنســـان.

وهذا هو ما أشار إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديثه الريف:

“أَرَأَيْتُـــْم لَـــْو أَنَّ نَْهـــرًا ِببَـــاِب أََحِدكُْم يَْغتَِســـُل ِمْنـــُه كُلَّ يَْوٍم 
ٌء؟ قَالُـــوا: اَل  َخْمـــَس َمـــرَّاٍت، َهـــْل يَبَْقى ِمـــْن َدرَنِـــِه َشْ
لَـــَواِت  ٌء، قَـــاَل: فََذلِـــَك َمثَـــُل الصَّ يَبَْقـــى ِمـــْن َدرَنِـــِه َشْ
البخـــاري  )رواه  الَْخطَايَـــا”  ِبِهـــنَّ  ــُه  اللَـّ َيُْحـــو  الَْخْمـــِس، 

ومســـلم(. 



الركن الثاني من أركان اإلسالم 

الّصـــالة هي ثـــاين أركان اإلســـالم الخمس، وهـــي تُعد األولويـــة األوىل بعد 
اإليـــان بوحدانيـــة الله عـــّز وجل ونبـــوة محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص. فالّصالة ركـــن هام ذو 
منزلـــة عظيمـــة، وهي عبادة يســـتوجب عىل املســـلمن أداؤهـــا يف جميع 

األحوال والظـــروف دون تقصـــر أو إهامل.

الصالة 4

تنبيه خاص بالّصالة - الّصالة ُمطهرة 

لـــواُت الَخْمـــُس، والُجُمعـــُة إىِل الُجُمَعِة،  قال رســـول اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص: “الصَّ
” )رواه مســـلم(.  ارٌة لِـــَا بَيْنُهنَّ كفَّ

تنبيه خاص بالّصالة - الّصالة تصون النفس وتهذبها

ـــالَة تَْنَهـــى َعـــِن الَْفْحَشـــاِء َوالُْمْنَكـــِر” )ســـورة  قـــال تعـــاىل: “إِنَّ الصَّ
 .)45 العنكبـــوت: 

ومـــن أبلغ مـــا جـــاء يف وصف األثـــر العظيـــم للصالة، مـــا ورد عىل 
لســـان الشـــيخ العاّلمة أبو الحســـن الندوي، حيث قـــال: “إن الّصالة 
تُنشـــئ يف النفس قوة روحيـــة، وإيانًا عميًقا جديـــًدا، ونوًرا يفيض 
به القلب، يســـتطيع أن يقـــاوم به أقوى الفـــن واملغريات، ويتغلب 

به عـــىل رشور الّنفس ومكايدهـــا، ومواضع ضعفها وســـقطها”. 
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ىلع من تجب الصالة؟

الّصـــالة يف الـــّرع تجب عـــىل كل مســـلمٍة ومســـلٍم؛ بالغ عاقـــل. ويُعترب 
الشـــخص بالًغـــا عند بلوغـــه الُحلـــم أو ســـن البلوغ، وهنـــاك أربـــع عالماٍت 

للبلـــوغ )ظهـــور أي عالمـــٍة منهـــا يُعد دليـــاًل عىل بلوغ الشـــخص(:

االحتالم.. 1
ظهور شعر العانة.. 2
الحيض )عند الفتيات(.. 3
بلوغ خمس عرة سنة.. 4

تنبيه خاص بالّصالة - الصلوات الفائتة

تـــرك الّصالة عمـــًدا يُعد كبـــرة من الكبائـــر، لذا يجب عىل املســـلم 
أن يُـــؤدي ما فاته من الّصالة فـــور تذكرها، كام يجـــب عليه قضاؤها 

عـــىل نفس الصفة التـــي فاتته.



أسماء وأوقات الصلوات الخمس 

الفجر

صالة الفجر

يجب تأديتهـــا بعد أن ينشـــق الفجر 
وقبـــل أن تطلُع الشـــمس. وتتكون 

مـــن ركعتن. 

الظهر

صالة الظهر

الشـــمس  زوال  وقـــت  مـــن  تبـــدأ 
– واملقصـــود زوالهـــا عـــن وســـط 
الســـامء إىل جهة الغـــرب-، وتتكون 

أربـــع ركعات. مـــن 

املغرب

صالة املغرب

ويجب تأديتها فور غروب الشمس. 
وتتكون من ثالث ركعات.

العصر

صالة العرص

حيـــث  الوســـطى  الّصـــالة  وهـــي 
مـــا  اليـــوم  منتصـــف  يف  تُصـــىل 
بـــن الظهر واملغـــرب وابتداء وقت 
العـــر يكون بانتهـــاء وقت الظهر، 

وتتكـــون مـــن أربـــع ركعات.

العشاء

صالة العشاء

وتبدأ مبغيب الشـــفق األحمر حتى 
وقت الفجـــر، إال أنه يُفضل صالتها 
قبـــل منتصف الليـــل. وتتكون من 

ركعات. أربع 

أساء وأوقات الصلوات الخمس 6

تنبيه خاص بالّصالة - 
الصالة عى وقتها

وقـــت  أفضـــل  أن  تذكـــر 
الخمس  الصلـــوات  لتأديـــة 
املفروضة هـــو أداؤها عىل 
تأخـــر  يجـــب  فـــال  وقتهـــا، 
الّصـــالة دون عـــذر مقبول، 
وال تأخرهـــا حتـــى انقضـــاء 

وقتهـــا.



الصلوات املفروضة والسنن الرواتب 

والســـنن  املفروضـــة  الصلـــوات  ركعـــات  عـــدد  يوضـــح  التـــايل  الجـــدول 
املصاحبة لها، حيث تشـــر األجـــزاء املظللة فيه إىل الصلـــوات املفروضة. 

ويُســـتحب أداء الســـنن الرواتـــب ملا لهـــا من أجر عظيـــم، ولكـــن ال إثم يقع 
عـــىل تاركها.

تنبيه خاص الصالة - استخدام تقوميات الصالة

ملعرفـــة مواقيـــت الصـــالة عىل مـــدار العـــام ننصحـــك بالرجـــوع إىل جدول 

زمنـــي ملواقيـــت الّصـــالة الرعيـــة، يكـــون منشـــوًرا من قبـــل أحـــد املراكز 

اإلســـالمية املحليـــة يف مدينتك. أو تحميـــل تطبيقات الصـــالة ذات التقييم 

الجيـــد لتزويـــدك بأوقات الصـــالة الصحيحـــة ملوقعك.

الّسنة البعديّةالفرضالّسنة القبلّيةالصاة

2*2الفجر

2 أو )2 + 2(24 + 2الظهر

24 + 2العرص

32*2املغرب

42*2العشاء

القـــرآن يف  بقـــراءة  الجهـــر  يجـــب 

هـــذه  مـــن  األوليـــن  الركعتـــن 

الصلـــوات )التـــي يظهـــر بجانبهـــا 

شـــكل النجمـــة(، ويُـــر بالقـــراءة 

يف  وأيًضـــا  الركعـــات  باقـــي  يف 

األخـــرى. الصلـــوات 

أما بالنسبة للنســـاء، يجوز لهن الجهر 
بالقـــراءة يف الركعتـــن األولين، يف 

التالية فقط: الحـــاالت 
1. إذا كانـــت املـــرأة تـــؤم غرهـــا من 

النســـاء فقـــط يف الّصـــالة.
2. إذا كانـــت املـــرأة تُّصـــي منفـــردة 
مـــكان  يف  املنـــزل/  يف  بنفســـها 

خـــاص.

* *

وقـــد ُورد عـــن أم املؤمنن 
أم حبيبـــة -ريض اللـــه عنها-
زوجـــة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنهـــا قالت: 
اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص  “ســـمعُت رســـول 
يقـــول: “َما ِمْن عبٍْد ُمْســـلِم 
ــِه تََعـــاىل كُلَّ يَْوٍم  يَُصلِّ للَـّ
ثِْنتَـــْي عـــْرَة َركَْعـــًة تَطوًعا 
َغـــْرَ الفِريَضـــِة، إاِلَّ بََنى اللَّه 
)رواه  الَجنَّـــِة”  يف  بَيْتًـــا  لـــُه 

 . الرمذي(

7الصلوات املفروضة والسنن الرواتب



الطهارة والنظافة

 بعد االنتهاء من هذا الفصل ستكون مؤهاًل ملا يي: 

1. إدراك أهمية الطهارة يف اإلسالم.

2. إتقان الكيفية الصحيحة للوضوء.

3. معرفة نواقض الوضوء.

تعـــد الطهارة أمرًا بالغ األهمية يف اإلســـالم. حيث يجب عـــىل املرء أن يُطهر 
نيتـــه، بـــأن يجعلهـــا خالصًة لوجه اللـــه تعاىل، كام يجـــب عليـــه أن يُطهر بدنه 

وثوبه قبل الـــروع يف الّصالة.

فالطهـــارة والنظافـــة مـــن األمـــور املهمة يف حيـــاة الفرد املســـلم. فعىل 
املـــرء أن يتيقن من طهـــارة بدنه وثوبه واملـــكان الذي يُصي فيـــه، والتأكد 
مـــن خلوهم مـــن أية نجاســـات: كالبـــول، والغائـــط، وغرها من النجاســـات 

األخرى.

ويجـــب عىل املرء بعد االنتهاء مـــن قضاء حاجته أن يغســـل أعضاءه الخاصة 
باملـــاء مامل يكـــن هناك رضًرا من اســـتخدامه )بســـبب جرح ما عىل ســـبيل 

املثال(.

ويجب الُغســـل )االســـتحامم الكامل( يف عدة حاالت: بعـــد العالقة الحميمة 
بـــن الـــزوج والزوجـــة )اإليـــالج(، وبعـــد خـــروج املنـــي مـــن الرجل )بســـبب 

االحتـــالم مثـــاًل(، وبانتهاء مـــدة الحيـــض أو النفاس.

يف  تعـــاىل  اللـــه  يقـــول 
املجيـــد: كتابـــه 

اِبـــَن  ــَه يُِحـــبُّ التَّوَّ “إِنَّ اللَـّ
الُْمتَطَهِِّريـــَن” َويُِحـــبُّ 

)سورة البقرة: 222(.

الطهارة والنظافة 8
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أساسيات الوضوء

أهمية الوضوء

أَ”  ــى يَتََوضَّ قال رســـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: “اَل يَْقبَـــُل اللَُّه َصـــاَلَة أََحِدكُْم إَذا أَْحَدَث َحتَـّ
البخاري. رواه 

فضائل الوضوء

أَ الْعبُْد الُْمْســـلِم، أَو الُْمْؤِمُن فَغســـَل وْجهُه  قال رســـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: “إَذا تَوضَّ
َخـــَرَج ِمـــْن َوْجِهـــِه كُلُّ خِطيئٍة نظـــر إِلَيَْها بعينِه َمـــَع الاْمِء، فَِإَذا َغَســـل يديِه 
َخـــرج ِمْن يديْـــِه كُلُّ َخِطيْئٍَة كاَن بطشـــتَْها يداُه َمـــَع الاَْمِء -أَْو َمـــَع آِخِر قَطِْر 

نُـــوِب” )رواه مالك واآلخرين(. الْـــاَمِء َحتَّى يْخُرج نِقياً ِمـــَن الذُّ

ما يسبق الوضوء

1. الذهـــاب إىل دورة امليـــاه )إن لزم األمـــر( وقضاء الحاجة ثم االســـتنجاء 
)غســـل األعضـــاء الخاصة باملاء( قبـــل الوضوء.

2. يُفضـــل تنظيـــف األســـنان بالســـواك أو الفرشـــاة قبـــل الوضـــوء كام 
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي  علمنـــا 

3. مـــن الـــروري اســـتحضار النية قبـــل البـــدء يف الوضـــوء، وذلك بأن 
يكـــون الغـــرض من غســـل أجزاء الجســـم هـــو الوضـــوء فقط.

أساسيات الوضوء



كيفية الوضوء )خطوة بخطوة(

يجب مراعاة الرتتيب عند أداء الخطوات التالية للوضوء:

خطوة )1( - البسملة

كرر هذه الخطوة ثالث مراتخطوة )2( - الكّفان

يجب قبل الوضوء استحضار الّنية القلبية له، ثم التسمية بقول:

غســـل الكّفـــن حتـــى الرســـغن، 
بـــن  املـــاء  تخليـــل  مـــع مراعـــاة 

األصابـــع. 

كيفية الوضوء )خطوة بخطوة(

اهللِ بِْسِم 

10



كرر هذه الخطوة ثالث مرات

كرر هذه الخطوة ثالث مرات

كرر هذه الخطوة ثالث مرات

خطوة )3( - الفم

خطوة )5( - الوجه

خطوة )4( - األنف

املضمضـــة، وتكـــون بأخـــذ َغرفة مـــن املـــاء باليد 
اليُمنـــى ووضعهـــا يف الفم، ثـــم إدارتـــه يف جميع 

الفـــم، ثـــم لفظه.

الشـــعر  منابـــت  مـــن  بـــدًءا  الوجـــه  غســـل 
)مقدمـــة الرأس( حتّى أســـفل الذقن بالطول، 
ومن شـــحمة األذن اليرى إىل شحمة األذن 
اليمنـــى بالعـــرض، مع الحرص عـــىل وصول 

املـــاء إىل كامـــل الوجه.

االستنشـــاق، ويكـــون ذلـــك بأخـــذ َغرفة من 
داخـــل  واستنشـــاقها  اليُمنـــى  باليـــد  املـــاء 
فتحتـــي األنف قدر املســـتطاع، ثم اســـتنثار 

اليرى. باليـــد  املـــاء 

11



كرر هذه الخطوة ثالث مرات خطوة )6( - الذراعان

خطوة )8( - األذنان

خطوة )7( - الرأس

ابتـــداًء  غســـل الذراعـــن وصـــواًل إىل املرفقـــن، 
بالـــذراع األيـــن، مـــع مراعـــاة تخليـــل املـــاء بـــن 

األصابـــع.

ذلـــك  ويكـــون  واحـــدة،  مـــرة  األذنـــن  مســـح 
مبســـحهام مًعـــا يف آن واحد مـــن الداخل بإصبع 

الســـبابة، ومـــن الخـــارج بإصبـــع اإلبهـــام.

مســـح الرأس مـــرًة واحـــدة، ويكـــون بتمريـــر اليد 
املبللـــة باملـــاء عـــىل الرأس مـــن مقدمتـــه حتى 
مؤخرتـــه والرجـــوع إىل املقدمـــة وذلـــك بحركـــة 

واحدة.

كيفية الوضوء )خطوة بخطوة( 12



كرر هذه الخطوة ثالث مرات خطوة )9( - القدمان

غســـل القدمـــن وصـــواًل إىل الكعبـــن، ابتـــداًء بالقـــدم 
اليمنـــى، مـــع تخليـــل املـــاء بـــن أصابـــع القدم.

خطوة )10( - دعاء ختم الوضوء

بعد الوضوء قول

و

اِبنيَ الّتَّوَ ِمَن  نِي 
ْ
اْجَعل الّلَُهَّ 

ِرين ُمَتطَّهِ
ْ
ال ِمَن  نِي 

ْ
َواْجَعل

ُ  اْشَهُد اْن ّل ِاهَل ِاّلَ اهلّل

َوَرُسوهُل اَعْبُده  ًد  مَُحّمَ اَّنَ  َواَْشَهُد 

13



 األفعـــال التاليـــة تُعـــد مـــن نواقـــض الوضـــوء؛ مبعنـــى أنـــه يجـــب عـــىل 
املتوضـــئ إعـــادة وضوئـــه إذا صدر عنـــه أي منها. ويَري هـــذا الحكم عىل 

والنســـاء:  الرجال 

خروج الريح.. 1

خروج البول أو الغائط.. 2

القيئ.. 3

تدفق الدم أو القيح من أي جزء من أجزاء الجسم.. 4

النوم الثقيل، حيث يكون فيه غلبة عى العقل.. 5

زوال العقل باإلغاء أو مبسكر أو نحوها.. 6

مّس الفرج باليد واألصابع من غر حائل.. 7

العالقة الحميمة بن الزوج والزوجة*.. 8

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:

أَ فأحسن الوضوء  »َمْن تََوضَّ
ثُمَّ قَاَل )الدعاء السابق(؛ 

فُِتَحْت لَُه أَبَْواب الَْجنَّة يَْدُخل 
ِمْن أَيَّها َشاء« 

رواه مسلم.

نواقض الوضوء

تنبيه خاص بالوضوء - حكم النسيان

تنبيه خاص بالوضوء - حكم الحائض

 إذا نـــي شـــخص مـــا إذا كان قـــد أبطل الوضـــوء أم ال فـــإن هذا ال 
يلغـــي الوضـــوء، بغض النظـــر عـــام إذا كان يصـــي أم ال. وال يبطل 

الوضـــوء حتى يكـــون الشـــخص متأكًدا مـــن ذلك.

 ليـــس عى الحائض والنفســـاء صالة، كام أنه ليـــس عليها قضاء ما 
فاتها من صلوات يف وقـــت الحيض والنفاس.

نواقض الوضوء 14

يتوجب عىل املسلم 

االغتسال بعد مامرسة 

العالقة الحميمة 

)الجامع( مع الزوجة/ 

الزوج وذلك لتحقيق 

الطهارة الواجبة لتأدية 

الّصالة.
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شروط صحة الّصالة

1. ستر العورة.

بالنســـبة للرجل: يجب عىل الرجل ســـر ما بـــن رُسّته وركبتيه مـــن األمام والخلف، 
وكذلـــك منكبيه. كـــام يجب أن يكون ثوبه فضفاًضا غر شـــفاف. 

بالنســـبة للمـــرأة: يجب عىل املرأة ســـر جميع جســـدها، مـــا عدا الوجـــه والكفن. 
كام يجـــب أن تكون مالبســـها فضفاضًة غر شـــفافة.

ــه مــن  ــى في ــذي ُيصل ــو البــدن والثــوب واملــكان ال 2. التأكــد مــن خل
ــات. النجاس

3. الطهارة.

وتكون بالوضوء، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: “ال يقبُل اللُه صالًة بغِر طهور” رواه مسلم.

4. دخول وقت الّصالة

الَة كَانَْت َعىَل الُْمْؤِمِنَن كِتَابًا َمْوقُوتًا”. يقول الله تعاىل: “إنَّ الصَّ

5. استقبال القبلة - اتجاه الكعبة

حيـــث يتوجب عىل املســـلمن يف جميـــع أنحاء العـــامل اســـتقبال القبلة عنـــد الّصالة 
تجـــاه مكـــة املكرمـــة. ويوجد بوصـــالت مصممة خصيًصـــا ملســـاعدة املصلن عىل 

القبلة.  اتجـــاه  معرفة 

6. اتخــاذ الســترة للمصلــي، وذلــك عنــد الّصــالة بمفــرده أو يف مــكان 
مفتــوح.

رشوط صحة الّصالة



 ِصفُة الّصالة
)كيفية الّصالة خطوة بخطوة(

الركعة األولى

بعد أن يســـتقبل املُصـــي القبلة، يتوجب عليه َعقـــُد النية للّصالة التـــي يريد إقامتها 
ســـواء كانت فرًضا أم سنًة.

خطوة 1

خطوة 2

قـــف معتداًل مع رفـــع اليدين حذو املنكبن أو األذنـــن، موجًها بطونهام 
نحو القبلـــة، ثم قُل:

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ

ضع يدك اليمنى فوق يدك اليرى عىل صدرك، ثم قُل:

ِجمِي ٱلّرَ ِٰن 
ۡيطَ ٱلّشَ ِمَن   ِ ِبٱهلّلَ  ُ أعوذ

كيفية الّصالة خطوة بخطوة - الركعة األوىل 16



خطوة 3 - اقرأ سورة الفاتحة

2

َعالَِمنيَ
ْ
ال َرّبِ   ِ َ هلِلّ َحْمُد 

ْ
ال

3

ِحمِي الّرَ ِٰن 
ْحَ الّرَ

4

يِن ادّلِ َيْوِم  َمالِِك 

5

ُ نَْسَتِعني َوِإّيَاَك  َنْعبُُد  ِإّيَاَك 

1

ِحمِي الّرَ ِٰن 
ْحَ الّرَ  ِ اهلّلَ بِْسِم 
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تابع خطوة 3 - اقرأ سورة الفاتحة

7

ْم َعلَْيِ أَْنَعْمَت  يَن  ِ اّلَ اَط 
َ

ِصر

ْم َعلَْيِ َمْغُضوِب 
ْ
ال  ِ

ْ
َغي

النِّيَ الّضَ َوَل 

ْ
ِمني آ

6

َ
ُمْسَتِقمي

ْ
ال اَط 

َ
ر الّصِ اْهِدَنا 

كيفية الّصالة خطوة بخطوة - الركعة األوىل 18



خطوة 4

خطوة 5

خطوة 6

 يف الركعتين األولى والثانية: 

اقرأ ســـورة أخرى من ســـور القـــرآن الكريم بعـــد قراءة الفاتحـــة. ُيكنك الرجـــوع إىل نهاية هـــذا الُكتيب 
ملعرفة بعض الســـور القصـــرة التي ُيكنـــك قراءتها. 

 يف حالة كونها الركعة الثالثة أو الرابعة: 

 أكمل خطوة رقم 5 )اقرأ سورة الفاتحة فقط(.

وأنـــت يف وضـــع القيـــام، ارفـــع يديـــك كـــام فعلت يف 
قٌل: ثـــم  األوىل،  الخطـــوة 

الركـــوع.  وضـــع  يف  اآلن  تكـــون  أن  املفـــرض   مـــن 
ردِّد )3 مرات(:

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ

َعظـمي
ْ
ال  

َ
ـي َرِبّ ُسْبـحاَن 
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خطوة 8

خطوة 7

قُل هذا الذكر عند القيام من الركوع.

وهنا يجب القيام من الركوع مع وضع ذراعيك بجانبك.

ُ َحَِده لَِمْن   ُ اهلّلَ َسَِع 

الَحْمـد َولََك  َرّبَنـا 

كيفية الّصالة خطوة بخطوة - الركعة األوىل 20



خطوة 9 - السجود

انتقل إىل وضع السجود، كام هو موضح باألسفل.

وأثناء انتقالك إىل هذا الوضع قُل:

ثمَّ ردِّد )3 مرات(:

هــــام

يجب عىل املُصي أثناء السجود مراعاة ما يي:

1. متكن األنف والجبن من األرض.
2. بسط الكفن عى األرض مع تقريب أصابع الكفن من بعضها البعض.

3. تثبيت الركبتن عى األرض.
4. استقبال أطراف القدمن للقبلة، وعدم بسطها عى األرض.

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ

ْعَل َ
ْ

ال  
َ َرِبّ ُسْبَحاَن 

21



خطوة 10

خطوة 11

كيفية الّصالة خطوة بخطوة - الركعة األوىل 22

 وبذلك تكون قد أمتمت الركعة األوىل.

واآلن يجب عليك االنتقال إىل الركعة الثانية/األخرة وإمتامها.

عند رفع رأسك من السجود قل:

اتخـــذ وضـــع االفـــراش يف الجلـــوس، مبعنى أن تثنـــي قدمك 
اليرى وتبســـطها وتجلس عليها، وأن تنصـــب قدمك اليمنى 
جاعـــالً أطـــراف أصابعك باتجـــاه القبلة، مع وضـــع الكفن عىل 

الركبتن.

ثمَّ ردِّد )3 مرات(:

ثمَّ ردِّد )3 مرات(:

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ

ْعَل َ
ْ

ال  
َ َرِبّ ُسْبَحاَن 

ِل اْغِفْر  َرِبّ 



خطوة 1

خطوة 2

23كيفية الّصالة خطوة بخطوة - الركعة األوىل

 ِصفُة الّصالة
)كيفية الّصالة خطوة بخطوة(

كيفية أداء الركعة الثانية أو األخيرة من الصالة

قف معتداًل، ثم قُل:

كرر ما فعلته يف الركعة األوىل )من الخطوة 3 حتى الخطوة 11(

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ



كيفية الّصالة خطوة بخطوة - الركعة الثانية أو األخرة 24

خطوة 3

بعـــد االنتهـــاء مـــن الخطوة رقـــم )11( مـــن الركعـــة األوىل من 
قل: الّصـــالة، 

ثـــم اتخـــذ وضعيـــة الجلوس، مـــع رفع أصبـــع الســـبابة يف اليد 
. ليُمنى ا

واآلن ردد ما يي:

1

لََواُت َوالطَِّيَّباُت ِ َوالّصَ الّتَِحّيـَـاُت هلِلّٰ

2

النَِّبّيُ ا  َ أَّيُ َعلَْيَك   ُ َلم الّسَ

3

ُ َكاتُه
َ

َوَبر اهللِ  َوَرْحَةُ 

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ
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تابع الخطوة 3

4

َ
ْ

الِِحني ُ َعلَْينَا َو َعٰل ِعَباِد اهللِ الّصَ ــَلم الّسَ

5

ُ أَْشَهُد أَْن َل ِإهٰلَ ِإّلَ اهلل

6

ُ َرُسْوهُل َو   ُ َعْبُده ًدا  مَُحّمَ أَّنَ  َوأَْشَهُد   
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ما الذي يتوجب عليك فعله بعد ذلك؟

لقـــد أمتمت اآلن الركعتـــن األوىل والثانية. الخطوة التاليـــة تعتمد عىل نوع 
الّصـــالة وعدد الركعات التي ســـتقوم بأدائها.

استعن بالجدول الذي يف األسفل ملعرفة خطوتك التالية.

ما الذي يتوجب عليك فعله بعد ذلك؟

الفجر )ركعتان(

الظهر، العرص والعشاء )4 ركعات(

املغرب )3 ركعات(

 الركعة
األوىل

 الركعة
األوىل

 الركعة
األوىل

 الركعة
الثانية

 الركعة
الثانية

 الركعة
الثانية

إمتام الصاة الركعة الرابعةالركعة الثالثة

الركعة الثالثة

إمتام الصاة

اتبع الخطوات 
املذكورة من 

صفحة 27 إىل 29

إمتام الصاة

اتبع الخطوات 
املذكورة من 

صفحة 27 إىل 29

اتبع الخطوات 
املذكورة من 

صفحة 27 إىل 29

اتبع الخطوات 
املذكورة من 

صفحة 23 إىل 25

اتبع الخطوات 
املذكورة من 

صفحة 17 إىل 22

اتبع الخطوات 
املذكورة من 

صفحة 17 إىل 22



27إمتام الّصالة

إتمام الّصالة

خطوة 1

2

د مَُحّمَ آِل  َوَعَل 

3

اِهمي
َ

ِإْبر َعَل  َصّلَْيَت  َكَما 

4

اِهمي
َ

ِإْبر آِل  َوَعَل   

5

َمِجيد َحِيٌد  ِإّنََك 

1

د مَُحّمَ َعَل  َصِلّ  الّلَُهَّ 
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تابع خطوة 1

7

د مَُحّمَ آِل  َوَعَل 

8

اِهمي
َ

ِإْبر َعَل  َت 
ْ

َباَرك َكَما 

9

اِهمي
َ

ِإْبر آِل  َوَعَل 

10

َمِجيد َحِيٌد  ِإّنََك 

6

ٍد مَُحّمَ َعَل   
ْ

َوَباِرك



خطوة 3: التسليم عن الجهة اليرسى

خطوة 2: التسليم عن الجهة اليمنى

الدعاء بعد الّصالة )ختم الّصالة(

29

1

2

13

 ردِّدها
3 مرات

 ردِّدها
3 مرات

 ردِّدها
3 مرات

ِ اهلّلَ َوَرْحَةُ  َعلَْيُكْم   ُ لَم الّسَ

ِ اهلّلَ َوَرْحَةُ  َعلَْيُكْم   ُ لَم الّسَ

ٱهلل ُسـْبـَحـاَن 

هلِلّٰ َحْمُد 
ْ
اَل

َب
ْ

أَك  ُ
اَهلّلٰ



بعض السور القرآنية القصيرة )ِقصار السور(

يكن قراءة أي من السور التالية بعد قراءة سورة الفاتحة يف الركعتن األولين من الّصالة.

بعض السور القرآنية القصرة )ِقصار السور( 30

سورة الكوثر )108(

1

َ
َكْوَثر

ْ
ال أَْعطَْينَاَك  ِإّنَا 

2

َواْنَحْر َك  ّبِ َ
لِر فََصّلِ 

3

ْبَتُ َ
ْ

ال ُهَو  َشاِنَئَك  ِإّنَ 

ِحمي الّرَ ْحَِن  الّرَ  ِ اهلّلَ بِْسِم 



31

سورة اإلخالص )112(

ِحمي الّرَ ْحَِن  الّرَ  ِ اهلّلَ بِْسِم 

1

أََحٌد  ُ اهلّلَ ُهَو   
ْ

قُل

2

َمُد الّصَ  ُ اهلّلَ

3

يُودَلْ َولَْم  َيِلْ  لَْم 

4

يُودَلْ َولَْم  َيِلْ  لَْم 



بعض السور القرآنية القصرة )ِقصار السور(3232

سورة الفلق )113(

1

َفلَِق
ْ
ال ّبِ 

َ
ِبر  ُ أَُعوذ  

ْ
قُل

2

َخلََق َما  َشّرِ  ِمن 

3

َوَقَب ِإذَا  َغاِسٍق  َشّرِ  َوِمن 

4

ُعَقِد
ْ
ال ِف  اَثاِت  النَّّفَ َشّرِ  َوِمن 

5

َحَسَد ِإذَا  َحاِسٍد  َشّرِ  َوِمن 

ِحمي الّرَ ْحَِن  الّرَ  ِ اهلّلَ بِْسِم 
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سورة الّناس )114(

1

النَّاِس ّبِ 
َ

ِبر  ُ أَُعوذ  
ْ

قُل

3

النَّاِس  ِ ِإهَلٰ

2

النَّاِس َمِلِك 

4

َخنَّاِس
ْ
ال َوْسَواِس 

ْ
ال َشّرِ  ِمن 

5

النَّاِس ُصُدوِر  ِف  يَُوْسِوُس  ي  ِ اّلَ

6

َوالنَّاِس ِجنَِّة 
ْ
ال ِمَن 

ِحمي الّرَ ْحَِن  الّرَ  ِ اهلّلَ بِْسِم 
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