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 ؟يصلي كما كان النيب  كيف نصلي

إن الحؿَد هلل، كحؿُده، وكستعقـُه، وكستغػُره، وكعوُذ باهلل من شروِر أكػِسـا، 

اِت أطؿالِـا، من يفِده اهلُل فال مضلَّ له، ومن يضؾْل فال هادَي لُه، وأشفُد ومن سقئ

 .أن ال إله إال اهلل وحَده ال شريَك له، وأشفُد أن محؿًدا طبُده ورسوُله

 ]آل ﴾ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .[201طؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .[2اء:]الـس ﴾ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ے ۓ ۓ ﮲  ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼   .[72-70 ]األحزاب:  ﴾﮽﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

، وخقَر الفدي هدُي محؿدٍ ۵الحديث كتاب اهلل  أصدقفنن  أما بعد؛

وشرَّ األموِر محدثاُتفا، وكلَّ محدثٍة بدطٌة، وكلَّ بدطٍة ضاللٌة، وكلَّ ضاللٍة  ،

 يف الـاِر: وبعُد.

 .أمركا أن كصؾَي كؿا كان يصؾي  رسوَلـا  فإن

 .«ُأَصؾِّي َرَأْيُتُؿوكِي َكَؿا َصؾُّوا» : فؼاَل 

 [7]الحشر: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿قال اهلل تعالى: و

 فعليك أن تتبع  ما ييل:  لما اكن انليب أن تصيل  إذا أردت  ف
 .بدكك بجؿقع الؼبؾة فاستؼبل قم -1

  .بؾساكك ال بؼؾبك الصالة تريد أكك اكوِ و -2

                                 
 ، لخالد الجفـي طػا اهلل طـه.«كور الؿحراب يف خطب العؼقدة، والػؼه، واآلداب» اكظر: (1)

 (، من حديث َمالِِك ْبِن اْلُحوْيِرِث.632رواه البخاري ) صحقح: (2)

 .ڤ(، طن أبي هريرة 397(، ومسؾم )6152رواه البخاري )متػق عؾقه:  (3)
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 .أكرب اهلل وقل: مـؽبقك، هبؿا تحاذي حتى يديك ارفع ثم -3

 .كؾفا صالتك يف هذا ولقؽن سجودك، محل اكظرو -4

 .صدرك فوق القسرى يدك كف ضفر طؾى القؿـى يدك كف ضع ثم -5

 َبْقنَ  َباَعْدَت  َكَؿا ،َخَطاَيايَ  وَبْقنَ  َبْقـِي َباِعْد  الؾُفم  » :االستػتاح دطاء قلو -6

 ِمنَ  األَْبَقُض  الث وُب  ُيـَؼ ى َكَؿا َطاَيا،الَخ  ِمنَ  ـِيَكؼِّ  الؾُفم   والؿْغرِِب، الؿْشرِِق 

َكسِ    .«واْلَبَردِ  والث ْؾِج  بِالؿاءِ  َخَطاَيايَ  اْغِسْل  الؾُفم   ،الد 

ِؿقعِ  بِاللِ  َأُعوذُ » :قل ثم -7 ْقَطانِ  ِمنَ  اْلَعِؾقمِ  الس  ِجقمِ  الش   ،َهْؿِزهِ  ِمنْ  الر 

  .«وَكْػثِهِ  ،وَكْػِخهِ 

 پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الػاتحة: سورة اقرأ ثم -8

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺڀڀ ڀ ڀپ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 [7-2]الػاتحة: ﴾ڄ

                                 
 (.2/175« )الؽايف»اكظر: . وڤطن طؿر  (،2907(، ومسؾم )2رواه البخاري )متػق عؾقه:  (1)

 ( طن أبي ُهَرْيَرَة.397(، ومسؾم )757رواه البخاري )متػق عؾقه:  (2)

، ڤ(، طن طائشة 4/331(، وابن خزيؿة )5/258« )الؽربى»رواه البقفؼي يف  صحقح: (3)

 »وصححه األلباين يف 
ِّ

 (.2/132) «ِصَػِة َصاَلِة الـَّبِي

، وصححه ڤ(، طن وائل بن حجر 2/143(، وابن خزيؿة )759ود )رواه أبو دا صحقح: (4)

 األلباين.

 أي ذكوبي. خطاياي: (5)

 أي صفرين. كؼـي: (6)

 أي الوسخ. الدكس: (7)

كر تلكقدا لؾطفارة ومبالغة فقفا: ألهنؿا بالذِّ  ،ردوالبَ  ،إكؿا خص الثؾجو ،أي قطع الثؾج الصغقرة البرد: (8)

« الـفاية يف غريب الحديث»اكظر: تعؿال، ولم تـؾفؿا األيدي. ]ماآن مػطوران طؾى خؾؼتفؿا، لم يس

(2/129.]) 

 .ڤ(، طن أبي هريرة 598(، ومسؾم )744رواه البخاري )متػق عؾقه:  (9)

 أي من جعؾه أحدا مجـوكا بـخسه، وغؿزه. هؿزه: (10)

 ره يعـي مؿا يلمر الـاس به من التؽرب.أي من تؽبِّ  من كػخه: (11)

 أو فسق. ،أو كػر ،مٍ لمر الـاس به من إكشاء الشعر الؿذموم مؿا فقه هجو مسؾِ أي مؿا ي كػثه: (12)

(، طن أبي 804(، وابن ماجه )900(، والـسائي )141(، والرتمذي )775رواه أبوداود ) صحقح: (13)

 ، وصححه األلباين.ڤسعقد الخدري 
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 .الجفرية الصالة يف بَِفا صوتَك  واْرَفعْ  ،«آِمقنَ » قل: ثم -9

 الؼرآِن. من تقسرَ  ما اقرأْ  ثم -11

 يصقر حتى اركعو ،أكرب اهلل ل:قُ وَ  بقك،ـؽمَ  تحاذي حتى يديك ارفع ثم -11

 مرتػعة، وال مـخػضة، لقست حقاله رأسك واجعل ،مستويا مؿدوًدا كضفرُ 

 .بقديك ركبتقك طؾى واقبض

 .«مِ قالَعظِ  َربِّيَ  ُسْبَحانَ » :مراٍت  ثالث ركوطك أثـاء قل ثم -12

 وقل: ،مـؽبقك تحاذي حتى يديك رافعا الركوع من رأسك ارفع ثم -13

 .«َحِؿَدهُ  لَِؿنْ  اللُ  َسِؿعَ »

َؿاواِت، ِمْلءَ  ْؿُد،الَح  َلَك  َرب ـَا الؾُفم  » قل: ثم -14  َما وِمْلءَ  األَْرِض، وِمْلءَ  الس 

 .«َبْعُد  َشْيءٍ  ِمنْ  ِشْئَت 

واسجد  ،مـؽبقك هبؿا تحاذي حتى يديك رافعا، «أكبر اللُ »قل:  ثم -15

، والؽػقن، والركبتقن، وأصراف الؼدمقن ،عة: الجبفة، واألكفطؾى أطضائك السب

، ، وال تبسط ذراطقك طؾى األرض كالؽؾببقكـوباطد بقن طضديك وج

                                 
(، وابن 879ئي )(، وحسـه، والـسا160، 148(، والرتمذي )933، 734رواه أبوداود ) صحقح: (1)

 ، وصححه األلباين.ڤ(، طن وائل بن حجر 853ماجه )

 .ڤ(، طن ابن طؿر 390(، ومسؾم )735رواه البخاري )متػق عؾقه:  (2)

 (.818رواه البخاري )متػق عؾقه:  (3)

 (.818رواه البخاري ) صحقح: (4)

(، طن 887ه )(، وابن ماج869، ورواه أبوداود )ڤ(، طن حذيػة 771رواه مسؾم ) صحقح: (5)

 .ڤطؼبة بن طامر 

 .ڤ(، طن ابن طؿر 390(، ومسؾم )735رواه البخاري )متػق عؾقه:  (6)

 .ڤ(، طن أبي هريرة 391(، ومسؾم )789، 799رواه البخاري )متػق عؾقه:  (7)

 (، طن ابن أبي أوىف.476رواه مسؾم ) صحقح: (8)

 .ڤي هريرة (، طن أب391(، ومسؾم )789رواه البخاري )متػق عؾقه:  (9)

 .ڤ(، طن ابن طؿر 390(، ومسؾم )735رواه البخاري )متػق عؾقه:  (10)

 .ڤ(، طن ابن طباس 490(، ومسؾم )821رواه البخاري )متػق عؾقه:  (11)

، وصححه ڤ(، طن أبي حؿقد الساطدي 160(، والرتمذي )734رواه أبوداود ) صحقح: (12)

 األلباين.

 .ڤس بن مالك (، طن أك811رواه البخاري ) صحقح: (13)
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 بحانَ ُس » :مراٍت  ثالَث  سجودك يف وقل ،ؾةبْ واستؼبل برؤوس أصابع قدمقك الؼِ 

 .«األَعؾى يَ بِّ رَ 

 قدمك طؾى واجؾس ،«برأك اللُ » وقل: السجود، من رأسك ارفع ثم -16

 صرف طؾى األصابعِ  مبسوصةَ  القؿـى يدك وضع ،القؿـى قدمك كاصبا القسرى

 صرف طؾى األصابعِ  مبسوصةَ  القسرى يدك َضعْ و ركبتك، يؾي مؿا األيؿن فخذك

  .«لِي اْغِػرْ  َربِّ  لِي، اْغِػرْ  َربِّ » وقل: ،ركبتك يؾي مؿا القسرى فخذك

 ثالث سجودك يف وقل ،الثاكقة السجدة واسجد ،«أكبر اللُ » قل: ثم -17

 .«األَعؾى يَ بِّ رَ  بحانَ ُس » :مرات

 كالركعة الثاكقة الركعة صلِّ و ،«أكبر اللُ » وقل: سجودك، من قم ثم -18

 .االستػتاح دطاء تؼل ال أكك إال تؿاما األولى

 قدمك كاصبا سرىالق قدمك طؾى الثاكقة الركعة اكتفاء بعد اجؾس ثم -19

 واقبض ركبتك، يؾي مؿا األيؿن فخذك صرف طؾى القؿـى يدك وضع القؿـى،

 األصابعِ  بسوصةَ مَ  القسرى يدك وضع السبابة، أصبعك رافعا رَص ـْ والبِ  رَص ـْ بالخِ 

َؾواُت  ،للِ  الت ِحق اُت » وقل: ،ركبتك يؾي مؿا القسرى كفخذِ  صرف طؾى  َوالص 

ََلمُ  والط قَِّباُت، َفا ْقَك َعؾَ  الس  ََلمُ  َوَبَرَكاُتُه، اللِ  َوَرْحَؿةُ  الـ بِيُّ  َأيُّ  ِعَبادِ  وَعَؾى َعَؾْقـَا، الس 

الِِحقَن، اللِ  ًدا َأن   وَأْشَفُد  اللُ  إِل   إَِلهَ  َل  َأنْ  َأْشَفُد  الص   الؾُفم   ،َوَرُسوُلهُ  َعْبُدهُ  ُمَحؿ 

                                 
 .ڤ(، طن أبي حؿقد الساطدي 818رواه البخاري )متػق عؾقه:  (1)

 ، وحسـه األركموط.ڤ(، طن طؼبة بن طامر 887(، وابن ماجه )869رواه أبوداود )حسن:  (2)

 ( طن أبي ُهَرْيَرَة.397(، ومسؾم )757رواه البخاري )متػق عؾقه:  (3)

 .ڤأبي حؿقد الساطدي (، طن 818رواه البخاري )متػق عؾقه:  (4)

 ، وصححه األلباين.ڤ(، طن الزبقر 990رواه أبو داود ) صحقح: (5)

، ڤ(، طن حذيػة 897(، وابن ماجه )2069(، والـسائي )874رواه أبو داود ) صحقح: (6)

 وصححه األلباين.

 ( طن أبي ُهَرْيَرَة.397(، ومسؾم )757رواه البخاري )متػق عؾقه:  (7)

 ، وحسـه األركموط.ڤ(، طن طؼبة بن طامر 887(، وابن ماجه )869داود )رواه أبوحسن:  (8)

 ( طن أبي ُهَرْيَرَة.397(، ومسؾم )757رواه البخاري )متػق عؾقه:  (9)

 (، طن أبي ُهَرْيَرَة.397(، ومسؾم )757رواه البخاري )متػق عؾقه:  (10)

، ڤ(، طن الزبقر 990) ، وأبو داودڤ(، طن أبي حؿقد 818رواه البخاري )متػق عؾقه:  (11)

 وصححه األلباين.

 .ڤ(، طن ابن مسعود 401(، ومسؾم )6165رواه البخاري )متػق عؾقه:  (12)
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ٍد، َعَؾى َصلِّ  ْقَت  َكَؿا ٍد،ُمَحؿ   آلِ  َوَعَؾى ُمَحؿ   َحِؿقٌد  إِك َك  إِْبَراِهقَم، آلِ  َعَؾى َصؾ 

ٍد، َعَؾى َباِركْ  الؾُفم   ،َمِجقٌد  دٍ  آلِ  َوَعَؾى ُمَحؿ   إِك َك  إِْبَراِهقَم، آلِ  َعَؾى َباَرْكَت  َكَؿا ُمَحؿ 

  .«َمِجقٌد  َحِؿقٌد 

 التػْت  ثم ،«للا ورحؿةُ  عؾقؽمْ  َلمُ الس  » وقل: ،القؿقن جفةَ  برأسك التػتو -21

 .«الل ورحؿةُ  ؾقؽمعَ  َلمُ الس  » وقل: الشؿال، جفةَ  برأسك

 للِ  الت ِحق اُت » طـد التشفد يف قِْف  رباطقة أو ،ثالثقة الصالة كاكت إذا -21

َؾواُت  ََلمُ  والط قَِّباُت، َوالص  َفا َعَؾْقَك  الس   َعَؾْقـَا، ََلمُ الس   َوَبَرَكاُتُه، اللِ  َوَرْحَؿةُ  الـ بِيُّ  َأيُّ

الِِحقَن، اللِ  ِعَبادِ  وَعَؾى ًدا َأن   وَأْشَفُد  اللُ  إِل   إَِلهَ  َل  َأنْ  َأْشَفُد  الص   َعْبُدهُ  ُمَحؿ 

 .مـؽبقك حذوَ  يديك رافعا ،قائؿا اهنضو ،«أكبر اللُ » قل: ثم ،«َوَرُسوُلهُ 

 دطاء تؼل ال أكك إال نولققاألُ  الركعتقن مثل صالتك من بؼي ما صلِّ  ثم -22

 .الػاتحة سورة قراءة طؾى اقتصر وإكؿا السورة، تؼرأ وال االستػتاح،

 قدمك ومخِرًجا القؿـى، قدمك كاصًبا اكً متورِّ  األخقر التشفد يف اجؾس ثم -23

ن القؿـى، قدمك ساق تحت من القسرى  وَضعْ  ،األرض من مؼعدتك ومؽِّ

 كامال التشفدَ  واقرأ ،األول لتشفدا يف وضعتفا كؿا فخذيك طؾى يديك

 التػْت  ثم ،«الل ؿةُ ْح ورَ  ؾقؽمْ عَ  َلمُ الس  » وقل: ،القؿقن جفةَ  برأِسَك  التػْت و -24

 .«الل ؿةُ ْح ورَ  ؾقؽمعَ  َلمُ الس  » وقل: الشؿاِل، جفةَ  برأسك

أذاكرا هقوهلا بعد االهرصاف من الصالِة، ومن هذه   لقد رشع  نلا انليبو
                                 

 .ڤ(، طن كعب بن ُطجرة 405(، ومسؾم )6357رواه البخاري )متػق عؾقه:  (1)

، ڤ(، طن ابن مسعود 924(، وابن ماجه )2241(، والـسائي )998رواه أبوداود ) صحقح: (2)

 األلباين.وصححه 

 .ڤ(، طن ابن مسعود 401(، ومسؾم )6165رواه البخاري )متػق عؾقه:  (3)

 .ڤ(، طن ابن طؿر 739رواه البخاري ) صحقح: (4)

 (، طن أبي ُهَرْيَرَة.397(، ومسؾم )757رواه البخاري )متػق عؾقه:  (5)

 .ڤ(، طن أبي حؿقد 818رواه البخاري ) صحقح: (6)

 ، وصححه األلباين.ڤ(، طن الزبقر 990رواه أبو داود ) صحقح: (7)

(، طن ابن مسعود، وكعب بن 405، 401(، ومسؾم )6357، 6165رواه البخاري )متػق عؾقه:  (8)

 .ڤُطجرة 

، ڤ(، طن ابن مسعود 924(، وابن ماجه )2241(، والـسائي )998رواه أبوداود ) صحقح: (9)

 وصححه األلباين.
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 األذاكر:

 .«اللَ  َأْسَتْغِػرُ  ،اللَ  َأْسَتْغِػرُ  اللَ، َأْسَتْغِػرُ » قل: -1

ََلمُ  َأْكَت  الؾُفم  » قل: ثم -2 ََلُم، َوِمـَْك  الس  ْكَرامِ  ََللِ لَج ا َذا َتَباَرْكَت  الس   .«َواْْلِ

 َعَؾى َوُهوَ  الَحْؿُد، َوَلهُ  الُؿْؾُك، َلهُ  َلُه، َشرِيَك  َل  َوْحَدهُ  اللُ  إِل   إَِلهَ  َل » قل: ثم -3

ُفم   َقِديٌر، َشْيءٍ  ُكلِّ   الَجدِّ  َذا َيـَْػعُ  َل وَ  َمـَْعَت، لَِؿا ُمْعطِيَ  َل وَ  َأْعَطْقَت، لَِؿا َماكِعَ  َل  الؾ 

 .«الَجدُّ  ِمـَْك 

 َعَؾى َوُهوَ  ْؿُد الَح  َوَلهُ  اْلُؿْؾُك  َلهُ  َلُه، َشرِيَك  َل  َوْحَدهُ  اللُ  إِل   إَِلهَ  َل » قل: ثم -4

ةَ  َوَل  َحْوَل  َل  َقِديٌر، َشْيءٍ  ُكلِّ  اُه، إِل   َكْعُبُد  َوَل  اللُ، إِل   إَِلهَ  َل  بِاللِ، إِل   ُقو   الـِّْعَؿةُ  َلهُ  إِي 

ينَ  َلهُ  ُمْخِؾِصقنَ  اللُ  إِل   إَِلهَ  َل  َسُن،الَح  الث ـَاءُ  َوَلهُ  اْلَػْضُل، َوَلهُ   َكرِهَ  َوَلوْ  الدِّ

 .«اْلَؽافُِرونَ 

ِه، َوالَحْؿُد  اللِ، ُسْبَحانَ » قل: ثم -5  ُكؾِِّفنَّ  مِـُْفنَّ  َيُؽونَ  َحتَّى ،«َأْكَبرُ  َواللُ  لِؾ 

 .َوَثالَثِقنَ  اَثالَثً 

 ْؿُد الَح  َوَلهُ  اْلُؿْؾُك  َلهُ  َلُه، َشرِيَك  َل  َوْحَدهُ  اللُ  إِل   إَِلهَ  َل » الؿائة: تؿامَ  قل ثم -6

 َزَبدِ  مِْثَل  َكاَكْت  َوإِنْ  َك،َخَطاَيا ُغِػَرْت  هذا قؾَت  فنذا ،«َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَؾى َوُهوَ 

 .اْلَبْحرِ 

 
   

 

                                 
 .ڤن (، طن ثوبا592مسؾم )رواه  صحقح: (1)

 .ڤ(، طن ثوبان 592مسؾم )رواه  صحقح: (2)

 .وإكؿا يـػعه طؿؾه الصالح ،ال يـػع صاحب الغـى غـاه طـدك أي :ول يـػع ذا الجد مـك الجد (3)

 .ڤ(، طن الؿغقرة بن شعبة 593(، ومسؾم )844البخاري )رواه متػق عؾقه:  (4)

 .ڤ(، طن ثوبان 594مسؾم )رواه  صحقح: (5)

 .ڤ(، طن أبي هريرة 595(، ومسؾم )843رواه البخاري ) متػق عؾقه: (6)

 . ڤطن أبي هريرة (، 597رواه مسؾم ) صحقح: (7)

وهو ما يعؾو طؾى  ،والعظؿة مثل زبد البحر ،أي يف الؽثرة «:وإن كاكت مثل زبد البحر»: معـى قوله 

 .وتؿوجه ،وجفه طـد هقجاكه
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