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مقدمة
هذه رسالة مختصرة في صفة الصالة  ،اردت منها تبيين
كيفية الصالة الصحيحة لقوله صلى هللا عليه واله وسلم "
صلو كما رايتموني اصلي" .رواه البخاري في الصحيح
من حديث مالك بن الحويرث.
وهذه الصالة هي حسب مذهب اهل السنة والجماعة
وهللا ولي التوفيق.

بعد القيام بالوضوء ويستحب نظافة الثياب اال من عذر ووضع شيء من
العطر والطيب كذلك  .تقف تجاه القبلة وترفع يديك بحذاء االذنين وقد
بسطتهما تجاه القبلة وتكبر تكبيرة االحرام  ،وتكون بذلك قد دخلت في النسك
.
تضع يديك على صدرك وتكون راحة اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى .ثم
تقرا دعاء االفتتاح ونصه " سبحانك هللا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك
وال اله غيرك "  ،ثم تقرا بعده البسملة اخفاتا  ،وبعدها تقرا الفاتحة جهرا
في الصالة الجهرية ان كنت اماما او اخفاتا ان كنت ماتما  ،وتقرا بعدها
بضعة ايات من القران الكريم او سورة كاملة ان استطعت .
تقول بعد ذلك " هللا اكبر "  ،ثم تركع وتكون مستوي الظهر وقد وضعت
راحتي يديك على ركبتيك  ،وتقول اخفاتا في ركوعك " سبحان ربي العظيم
وبحمده "  ،ويستحب ان تقول ذلك ثالثا وتجزىء واحدة .ثم ترفع من
الركوع وتقول "سمع هللا لمن حمده " وتقول بعدها ربنا ولك الحمد" .
ثم تقول بعد ذلك " هللا اكبر "  ،ثم تسجد وقد وضعت راسك على االرض
ويكون سجودك على جبينك  ،وقد نصبت يديك عن يمينك وشمالك على
الراحتين  ،وتقول في سجودك اخفاتا " سبحان ربي االعلى وبحمده "
ويستحب فعل ذلك ثالثا وتجزىء الواحدة  .تقول بعد ذلك " هللا اكبر "
وتستقيم جالسا ثم تفعل مثل ذلك في السجدة الثانية .

ثم تقول " هللا اكبر " وتجلس للتشهد االول وقد وضعتك راحتي يديك على
ركبتيك  ،وتقول اخفاتا " التحيات هلل والصلوات والطيبات  ،السالم عليك
ايها النبي ورحمة هللا تعالى وبركاته  ،السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين
" وتقول بعد ذلك " اشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان محمدا عبده ورسوله " ،
ثم تفعل مثل ذلك في بقية الركعات وفي الركعة الثالثة والرابعة ال تقرا اال
الفاتحة .
وفي جلوسك للتشهد االخير تقول مثل ذلك وتزيد بقولك " اللهم صل على
محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد ،
وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد
مجيد "  ،ويستحب ان تدعو بهذا الدعاء " اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر
ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن شر فتنة المسيح
الدجال "
وفي الختام  ،تسلم عن يمينك بقولك " السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته " مع
االلتفات ناحية اليمين  ،وايضا تسلم عن يسارك بقولك " السالم عليكم
ورحمة هللا وبركاته " مع االلتفات ناحية الشمال.
والحمد هللا رب العالمين

