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1

¿ المقدمة
�صلِّ خمل�صًا هلل، موافقًا ل�صالة نبيك �، متدبرًا ما تقول من الأذكار وما يتلى من الآيات، واعلم اأن �صالة اجلماعة 

اأف�صل �صالتها يف بيتها، ويعلم الأولد ال�صالة من �صن  امل��راأة  واأن  الفرد ب�صبع وع�صرين درج��ة،  اأف�صل من �صالة 

ال�صابعة حتى يعتادوا عليها، ويوؤمرون بها يف �صن العا�صرة.

2

¿  الطمأنينة
ʺ راأى حذيفة � رجاًل ل يتم الركوع وال�صجود فقال: »ما �صليت ! ولو متَّ 

متَّ على غري الفطرة التي فطر اهلل حممدًا � عليها«. رواه البخاري

ʺ الطماأنينة : هي ال�صكون ولو حلظة بني كل ركن وركن.             ˚ )الطماأنينة ركن(

3

¿  استقبال القبلة 
¿  النية والسترة 
¿  مـوضع النظـر 

ʺ ي�صتقبل القبلة قائمًا مع القدرة يف الفري�صة، ثم ينوي بقلبه ال�صالة التي 

ُيريُدها دون الُنطق بها، وي�صلي اإىل �صرتة، وينظر اإىل مو�صع �صجوده، اإل يف 

الت�صهد فينظر اإىل �صبابته اليمنى.

ʺ ال�صرتة: ما يجعله امل�صلي اأمامه )اإذا كان اإمامًا اأو منفردًا(، وتكون بارتفاع 

�صربًا اأو اأكرث.   ˚ )القيام مع القدرة  يف الفري�صة ركن( 

4

¿  التكبير لإلحرام 
¿  رفع اليدين 

¿  أماكن رفع اليدين

ʺ ثم ُيكربِّ تكبرية الإحرام قائاًل: » اهلُل أكبر « يقولها بل�صانه.

ʺ ويرفع يديه يف املوا�صع الآتية : 

    1. اإذا افتتح ال�صالة )تكبرية الإحرام(.      2. اإذا كربَّ للركوع.

     3. عند رفع راأ�صه من الركوع.                        4. عند القيام بعد الت�صهد الأول.

 ˚ )تكبرية الإحرام ركن(

 5

¿  وضع اليدين على 

    الصدر 
ʺ ثم ي�صع كفه اليمنى على ظهر كفه الي�صرى وي�صعهما على �صدره.

6

¿  دعاء االستفتاح
ك ول اإله  ʺ ثم بعد تكبرية الإحرام يقول دعاء ال�صتفتاح: »�صبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ا�صمك وتعاىل َجدُّ

ك : اأي عظمتك.                                                   فائدة/ توجد اأدعية اأخرى �صحيحة ثابتة. غريك«  رواه اأبو داود        معنى َجدُّ

7

¿  االستعاذة والبسملة
   وقراءة الفاتحة

   وآيات بعدها

ʺ ثم بعد دعاء ال�صتفتاح يقول: اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ رب   

ر من القراآن الكرمي.    ) اآمني( اأي اللهم ا�صتجب.            ˚ )قراءة الفاحتة ركن يف كل ركعة(     ثم يقول » اآمني « ثم يقراأ ما تي�صَّ

8

¿  الركوع

اأ�صابع  ن  ʺ ثم يركع قائاًل » اهلُل أكبر « رافعًا يديه، ثم ي�صع يديه على ركبتيه، وُيكِّ

يديه من ركبتيه ويفرج بينها، ويجايف مرفقيه عن جنبيه، ناظرًا اإىل مو�صع �صجوده 

قائاًل: »�صبحان ربي العظيم« )مرة واحدة وي�صتحب ثالث مرات اأو اأكرث( .     ˚ )الركوع ركن(

9

¿  االعتدال من الركوع
ʺ ثم يرفع من الركوع قائاًل: »�صمع اهلل ملن حمده« ويرفع يديه وي�صتوي قائمًا مطمئنًا ثم يقول: » ربنا ولك احلمد « 

فائدة/ وله اأن يزيد ويقول: »حمدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه ملء ال�صماوات وملء الأر�ض، وملء ما�صئت من �صيء بعد، اأهل الثناء واملجد، اأحقُّ ما 

« .              ˚ )العتدال من الركوع ركن( قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ل مانع ملا اأعطيت ول معطي ملا منعت ول ينفع ذا اجَلدِّ منك اجَلدُّ

10

¿  السجود

«، وي�صجد حتى تطمئن مفا�صله على  اهلُل أكبر   « ʺ ثم يكرب لل�صجود قائاًل: 

اأع�صائه ال�صبعة مطمئنًا بها قائاًل: »�صبحان ربي الأعلى« )مرة واحدة وي�صتحب 

ثالث مرات اأو اأكرث(. 

فائدة / ي�صتحب الإكثار من الدعاء يف ال�صجود لأنه من موا�صع الإجابة. 

تنبيه /  الأع�صاء ال�صبعة: الوجه )مع متكني اجلبهة والأنف(، اليدان، الركبتان، القدمان.        ˚ )ال�صجود ركن(

يجعل راأ�صه حيال ظهره 

ل يرفعه ول يخف�صه
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¿  الرفع من السجود
    والجلوس بين 

    السجدتين

ʺ ثم يرفع راأ�صه من ال�صجود قائاًل : »اهلُل أكبر«، ويجل�ض مفرت�صًا وا�صعًا يديه 

على فخذيه، واأط��راف اأ�صابعه عند ركبتيه قائاًل: »رب اغفر يل رب اغفر يل«  

وله اأن يكررها، ثم يهوي مكربًا لل�صجدة الثانية .

فائدة / وله اأن يزيد بالدعاء »اللهم اغفر يل، وارحمني، واهدين، واجربين، وارزقني، وعافني، وارفعني« �صحيح الرتمذي.

فائدة / جل�صة الفرتا�ض : يجل�ض نا�صبًا رجله اليمنى ومفرت�صًا الي�صرى، وموا�صع جل�صة الفرتا�ض: بني كل 

�صجدتني، ويف الت�صهد يف ال�صالة الثنائية، ويف الت�صهد الأول يف ال�صالة الثالثية والرباعية.

˚ )اجللو�ض بني ال�صجدتني ركن( 
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¿  جلسة التشهد

 
¿  قراءة التحيات

ʺ يف الركعة الثانية يجل�ض امل�صلي مفرت�صًا للت�صهد، وي�صع كفه اليمنى على 

فخذه اليمنى، قاب�صًا اأ�صابعه كلها اإل ال�صبابة في�صري بها اإىل القبلة، وكفه 

وال�صلواُت  هلل  )التحياُت  يقراأ:  ثم  الي�صرى،  فخذه  على  مب�صوطة  الي�صرى 

والطيبات، ال�صالُم عليَك اأيها النبيُّ ورحمُة اهلل وبركاته، ال�صالُم علينا وعلى 

عباِد اهلل ال�صاحلني، اأ�صهُد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�صهُد اأنَّ حممدًا عبدُه ور�صولُه(.

ʺ ثم ُيْكمل بال�صالة الإبراهيمية وي�صلم اإن كانت ال�صالة ثنائية، واإل فاإنه يقوم 

مكربًا للركعة الثالثة.
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¿  جلسة التشهد األخير

¿  قراءة التحيات 

    والصالة 
    اإلبراهيمية 

ʺ ثم يجل�ض متوركًا يف الت�صهد الأخري ويقراأ:

)التحياُت هلل وال�صلواُت والطيبات، ال�صالُم عليَك اأيها النبيُّ ورحمُة اهلل وبركاته، 

اأنَّ  واأ�صهُد  اهلل،  اإل  اإل��ه  اأن ل  اأ�صهُد  ال�صاحلني،  اهلل  ال�صالُم علينا وعلى عباِد 

اآِل حممد، كما �صليَت  اللهم �صلِّ على حممٍد، وعلى  حممدًا عبدُه ور�صولُه، 

على اإبراهيم وعلى اآِل اإبراهيم، اإنَّك ح��ميٌد جم���يد، الل�ه���م ب��ارك ع��لى حم��مٍد، 

وع��لى اآِل حممد، كما باركت على اإبراهيم وعلى اآِل اإبراهيم، اإنَّك حميٌد جميد(.

فائدة / التورك: يفر�ض رجله الي�صرى ويخرجها من اجلانب الأين، وين�صب اليمنى، ويجعل األيته 

على الأر�ض، وتكون يف الت�صهد الأخري من كل �صالة ذات ت�صهدين.

                                           ˚ )الت�صهد الأخري واجللو�ض له وال�صالة على النبي فيه ركن(  
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¿  الدعاء بعد التشهد 
   األخير قبل التسليم

ʺ ث�م يقول : )اللهم اإين اأعوذ بك من عذاب ج�هنم ومن عذاب القرب ومن فتنة املحيا واملمات ومن �صر فتنة 

امل�صيح الدجال(. 

ʺ ثم يدعو: )اللهم اأعني على ذكرك و�صكرك وح�صن عبادتك(.

فائدة /  وله اأن يدعو مبا �صاء من خريي الدنيا والآخرة فهو من موا�صع الدعاء امل�صتجاب.
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ʺ ثم ي��ص�لم ع��ن ي�ي�نه ق�ائ�اًل: »ال�ص�الم ع�ليكم ورح��م�ة اهلل« منح��رفًا ب�راأ�ص��ه اإىل اليمني.¿ التسليمتان

   وي�صلم عن ي�صاره قائاًل : »ال�صالم عليكم ورحمة اهلل« منحرفًا براأ�صه اإىل الي�صار .

˚ )التلفظ بالت�صليم ركن واللتفات عند الت�صليم �صنة(

جلسة التورك
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¿  أركان الصالة:
    يجب معرفتها ألن  
    اإلخالل بها يبطل 

    الصالة

1ـ  القيام مع القدرة )يف الفري�صة(.

2 ـ  تكبيرة اإلحرام.

3 ـ  قراءة  الفاتحة.

4 ـ  الركوع في كل ركعة.

5 ـ  الرفع منه.

6 ـ   االعتدال بعد الركوع.

7 ـ  السجود على األعضاء السبعة.

8 ـ  الجلوس بين السجدتين.

9 ـ   التشهد األخير.

10 ـ   الجلوس له.

11 ـ الصالة على النبي في التشهد األخير.

12 ـ التلفظ بالتسليم ركن وااللتفات عند 

        التسليم سنة.

13 ـ  الطمأنينة في هذه األركان.

14 ـ  ترتيب األركان.

جلسة اإلفرتاش

الطباعة والرتجمة والن�صر م�صموح  لكل م�صلم ب�صرط عدم تغيري يف املادة العلمية


