


كيف نؤدي الصالة بشكل صحيح كما كان 

 يصليها رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

صلوا كما )عماًل بقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 رواه البخاري( رأيتموني أصلي 

 ......تابعي معنا
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 استقبال القبلة وتكبيرة اإلحـــــرام
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 استقبال القبلة وتكبيرة اإلحـــــرام

* 

 

 ) ( 
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 استقبال القبلة وتكبيرة اإلحـــــرام

  . 
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7 

  



8 

أعوذ باهلل من  : ) ثم يستعيذ ، أي يقول 

 :ثم يبسمل ، أي يقول ( الشيطان الرجيم 

 (  بسم اهلل الرحمن الرحيم )  

 ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة* 

  والفاتحة ركن ال تصح الصالة بدونها ، 
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ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من 

 القرآن الكريم
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 الركوع

 :  ثم يركع قائاًل 

، رافعًا  ( اهلل أكبر ) 

يديه إلى حذو منكبيه  

أو إلى حذو أذنيه ، 

كما سبق عند تكبيرة 

 اإلحرام

 انظر صورة] 

  [2و  1
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 الركوع

 

ُيسوى  المصلي  

 ظهره في الركوع

  [ 5أنظر صورة  ] 
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 الركوع

 

يضع يديه على  

 ركبتيه مفرقًا

أصابعه ويقول في  

سبحان  ) ركوعه 

 ( ربي العظيم 

  .[ 6أنظر صورة  ]
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 الركوع
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ثم يرفع رأسه من 

سمع اهلل : ) الركوع قائاًل 

 ( لمن حمده 

ثم  [ 2و  1أنظر صورة ] 

 يقول بعد رفعه

 .(ربنا ولك الحمد ) 

 الرفع من الركوع
 



15 

 : وُيسن أن يقول بعدها *

حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ) 

ملء السماوات وملءاألرض 

وملء ما بينهما وملء ما شئت  

من شيء بعد ، أهل الثناء  

والمجد ، أحق ما قال العبد ، 

وكلنا لك عبد ، ال مانع لما  

أعطيت ، وال معطي لما منعت ،  

 ( وال ينفع ذا الجد منك الجد 
 رواه مسلم

 الرفع من الركوع
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وضع 

 اليدين

بعد الرفع 

من 

 الركوع

 الرفع من الركوع
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 الرفع من الركوع
 

وُيَستحب أن يضع يده 

اليمنى على اليسرى على  

صدره في هذا القيام ، 

كما فعل في القيام األول  

كما في ] قبل الركوع 

  .[ 4و صورة  3صورة 
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 :  ثم يسجد قائاًل 

  ( اهلل أكبر) 

 

 السجود
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ويقدم ركبتيه قبل يديه عند   *

،  [  7انظر صورة ] سجوده 

لحديث وائل بن ُحجر رضي اهلل 

إذا سجد  رأيت النبي:)عنه قال 

حديث صحيح رواه  ( وضع ركبتيه قبل يديه

 أهل السنن

 السجود
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 السجود
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يسجد المصلي على سبعة 

بطون أصابع : أعضاء 

الرجلين ، والركبتين ، 

واليدين ، والجبهه مع األنف 

 . 

  .[ 8انظر صورة ] 

 السجود
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 و يجافي عضديه عن جنبيه  

و بطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن 

 ساقيه ويرفع ذراعيه عن األرض

  .[ د7انظر صورة ] 

 السجود
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 يرفع المصلي ذراعيه  

 عن األرض في سجوده  

 

 

 السجود
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 ويقول في سجوده سبحان ربي األعلى

 السجود
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 : ثم يرفع رأسه قائاًل

، ويجلس بين ( اهلل أكبر  ) 

السجدتين مفترشًا رجله  

]  اليسرى ناصبًا رجله اليمنى 

  [ 11أنظر صورة 

 الجلوس بين السجدتين
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 الجلوس بين السجدتين
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يقول المصلي وهو جالس  

رب اغفر لي  ) بين السجدتين 

وارحمني وارزقني وعافني  

 (واهدني واجبرني 

 الجلوس بين السجدتين
 



28 

ويضع يديه في هذه  

الجلسة على فخذيه ،  

أنظر  ] وركبتيه ، 

 [ 12صورة 

 الجلوس بين السجدتين
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 الجلوس بين السجدتين
 

ثم يسجد السجدة  

الثانية مكبرًا ويفعل 

فيها كما فعل في  

 السجدة األولى

 7انظر صورة رقم 
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 القيام للركعة الثانية
 

ثم ينهض من السجود رافعًا رأسه مكبرًا 

إلى الركعة الثانية معتمدًا على ركبتيه ،  

 ( اهلل أكبر: ) ، قائاًل  7انظر صورة 
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ثم يصلي الركعة الثانية كما صلى  

الركعة األولى ، إال أنه ال يقول 

 .  دعاء االستفتاح في أولها 

 القيام للركعة الثانية
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 التشـــهد
 

ثم في نهاية الركعة  

الثانية إذا كانت  

الصالة ثنائية يجلس 

للتشهد األول والثاني 

كما جلس بين  

 السجدتين  

  [ 11انظرصورة   
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 التشـــهد
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 التشـــهد
 

وتكون هيئة يده اليمنى كما في  

يقبض أصبعه الخنصر  : الصورة 

والبنصر وُيحلق اإلبهام مع الوسطى  

  14انظر صورة ]ويشير با لسبابة 

أو يقبض جميع أصابع يده اليمنى  [ 

أنظر  )ويشير بالسبابة إلى التوحيد 

أما يده اليسرى فيضعها  ( 15صورة

 على فخذه اليسرى وركبته 
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 التشـــهد األول
 

  : ويقول في هذا الموضع

التحيات هلل والصلوات والطيبات  )

، السالم عليك أيها النبي ورحمة 

اهلل وبركاته ، السالم علينا وعلى  

عباد اهلل الصالحين أشهد أن ال إله 

إال اهلل وأشهد أن محمدًا عبده  

  . ( ورسوله
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 التشـــهد الثاني
 

 ..ثم يقول بعدها 

اللهم صِل على محمد وعلى   ) 

آل محمد ، كما صليت على  

إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد  

مجيد ، وبارك على محمد 

وعلى آل محمد كما باركت 

على إبراهيم وآل إبراهيم إنك  

  ( حميد مجيد
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 التشـــهد
 

إذا كانت الصالة ثالثية 

أو رباعية فإنه يجلس 

في التشهد األخير 

انظر صورة )متوركًا ، 

وتكون هيئة يديه ( 16

كما سبق في التشهد 

ويقرأ التشهد   األول

  األول واألخير
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 التسليمتان
 

وعن ( السالم عليكم ورحمة اهلل ) ثم يسلم عن يمينه 

  . يساره كذلك



39 

 :ثم يقول األذكار الواردة بعد السالم ومنها •

 أستغفر اهلل ثالث مرات •

 مرة ( 33( )سبحان اهلل والحمد هلل واهلل أكبر ) •

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له ) ويقول بعدها تمام المائة •

 (الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير 

 آية الكرسي  •

 سورة اإلخالص •

 سورتي الفلق والناس •

 األذكار بعد الصالة
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ينبغي على المسلمة المحافظة على الصالة في أوقاتها  

وعدم التهاون في ذلك ، لتكون من المفلحين إن شاء 

  . اهلل

واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله  

  . وصحبه أجمعين

 الخاتمة
 


