كوفوة صالة النبي
ملسو هيلع هللا ىلص

سماحة الشوخ

طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز

كيفية صالة النبي صلى اهلل عليه وسلم

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
الحؿد هلل وحده ،والصالة والسالم طؾك طبده ورسقلف كبقـا محؿد وآلف وصحبف ،أما
بعد-:
ففذه كؾؿات مقجزة يف بقان صػة صالة الـبل  أردت تؼديؿفا إلك كؾ مسؾؿ
ومسؾؿة لقجتفد كؾ مـ يطؾع طؾقفا يف التلسل بف  يف ذلؽ لؼقلف « صؾقا كؿا رأيتؿقين
أصؾل»( )1رواه البخاري ،وإلك الؼارئ بقان ذلؽ:

إسباغ الوضوء
 -1يسبغ القضقء ،وهق أن يتقضل كؿا أمره ال ّؾف طؿال بؼقلف سبحاكف وتعالك:

﴿

            

 )2( ﴾  اآلية.
وققل الـبل « ال تؼبؾ صالة بغقر صفقر»(.)3

التوجه إلى القبلة
 -2يتقجف الؿصؾل إلك الؼبؾة وهل الؽعبة أيـؿا كان بجؿقع بدكف قاصدا بؼؾبف فعؾ
الصالة التل يريدها مـ فريضة أو كافؾة ،وال يـطؼ بؾساكف بالـقة :ألن الـطؼ بالؾسان غقر
مشروع ،بؾ بدطة لؽقن الـبل  لؿ يـطؼ بالـقة وال أصحابف رضل ال ّؾف طـفؿ ،ويجعؾ لف
سرتة يصؾل إلقفا إن كان إما ًما أو مـػر ًدا ،واستؼبال الؼبؾة شرط يف الصالة إال يف مسائؾ
مستثـاة معؾقمة مقضحة يف كتب أهؾ العؾؿ.

تكبورة اإلحرام ورفع الودين عند التكبور ووضع الودين على الصدر
كاضرا ببصره إلك محؾ سجقده.
 -3يؽرب تؽبقرة اإلحرام ً
قائال :اهلل أكربً ،
( )1البخاري األذان ( ، )605الدارمل الصالة (. )1253
( )2سقرة الؿائدة آية . 6 :
( )3مسؾؿ الطفارة ( ، )224الرتمذي الطفارة ( ، )1ابـ ماجف الطفارة وســفا ( ، )272أحؿد (. )73/2
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 -4يرفع يديف طـد التؽبقر إلك حذو مـؽبقف أو إلك حقال أذكقف.
 -5يضع يديف طؾك صدره ،القؿـك طؾك كػف القسرى والرسغ والساطد لثبقت ذلؽ طـ
الـبل .

دعاء االستفتاح
 -6يسـ أن يؼرأ دطاء االستػتاح وهق« :الؾفؿ باطد بقـل وبقـ خطاياي كؿا باطدت
بقـ الؿشرق والؿغرب ،الؾفؿ كؼـل مـ خطاياي كؿا يـؼك الثقب األبقض مـ الدكس،
الؾفؿ اغسؾـل مـ خطاياي بالؿاء والثؾج والربد ،وإن شاء قال ً
بدال مـ ذلؽ :سبحاكؽ
الؾفؿ وبحؿدك وتبارك اسؿؽ وتعالك جدك وال إلف غقرك»( ،)1وإن أتك بغقرهؿا مـ
االستػتاحات الثابتة طـ الـبل  فال بلس ،واألفضؾ أن يػعؾ هذا تارة وهذا تارة ،ألن
ذلؽ أكؿؾ يف االتباع ،ثؿ يؼقل :أطقذ بال ّؾف مـ الشقطان الرجقؿ ،بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ،
ويؼرأ سقرة الػاتحة ،لؼقلف « ال صالة لؿـ لؿ يؼرأ بػاتحة الؽتاب»( )2ويؼقل بعدها-
وسرا يف السرية ،ثؿ يؼرأ ما تقسر لف مـ الؼرآن ،واألفضؾ
جفرا يف الصالة الجفريةً ،
آمقـً -
أن يؼرأ بعد الػاتحة يف الظفر والعصر والعشاء مـ أوساط الؿػصؾ ،ويف الػجر مـ صقالف
ويف الؿغرب تارة مـ صقالف ،وتارة مـ قصاره طؿال باألحاديث القاردة يف ذلؽ.

الركوع والرفع منه وما يشتمل علوه
 -7يركع مؽربًا راف ًعا يديف إلك حذو مـؽبقف أو أذكقف جاطال رأسف حقال ضفره واض ًعا
يديف طؾك ركبتقف مػر ًقا أصابعف ويطؿئـ يف ركقطف ويؼقل :سبحان ربل العظقؿ .واألفضؾ
( )1البخاري األذان ( ، )711مسؾؿ الؿساجد ومقاضع الصالة ( ، )598الـسائل االفتتاح ( ، )895أبق داود
الصالة ( ، )781ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا ( ، )805أحؿد ( ، )231/2الدارمل الصالة
(. )1244
( )2البخاري األذان ( ، )723مسؾؿ الصالة ( ، )394الرتمذي الصالة ( ، )247الـسائل االفتتاح ( ، )911أبق
داود الصالة ( ، )822ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا ( ، )837أحؿد ( ، )316/5الدارمل الصالة
(. )1242
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أن يؽررها ثال ًثا أو أكثر ،ويستحب أن يؼقل مع ذلؽ« :سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك ،الؾفؿ
اغػر لل»(.)1
 -8يرفع رأسف مـ الركقع راف ًعا يديف إلك حذو مـؽبقف أو أذكقف قائال «سؿع ال ّؾف لؿـ
كثقرا
حؿده»( - )2إن كان إماما أو مـػردا -ويؼقل حال ققامف« :ربـا ولؽ الحؿد حؿدً ا ً
صقبا ًمباركًا فقف مؾء السؿاوات ومؾء األرض ومؾء ما بقـفؿا ومؾء ما شئت مـ شلء
بعد»( ..)3أما إن كان ملمق ًما فإكف يؼقل طـد الرفع :ربـا ولؽ الحؿد إلك آخر ما تؼدم ،وإن
زاد كؾ واحد مـفؿ أطـل اإلمام والؿلمقم والؿـػرد " «أهؾ الثـاء والؿجد أحؼ ما قال
العبد وكؾـا لؽ ط بد ،الؾفؿ ال ماكع لؿا أططقت وال معطل لؿا مـعت وال يـػع ذا الجد مـؽ
الجد»( " )4ففق حسـ لثبقت ذلؽ طـف  ويستحب أن يضع كؾ مـفؿ يديف طؾك صدره
كؿا فعؾ يف ققامف قبؾ الركقع ،لثبقت ما يدل طؾك ذلؽ طـ الـبل  مـ حديث وائؾ بـ
حجر وسفؾ بـ سعد رضل اهلل طـفؿا.

السجود والرفع منه وما يشتمل علوه
 -9يسجد مؽربًا واض ًعا ركبتقف قبؾ يديف إذا تقسر لف ذلؽ ،فإن شؼ طؾقف قدم يديف قبؾ
ركبتقف مستؼبال بلصابع رجؾقف ويديف الؼبؾة ضا ًما أصابع يديف ما ًّدا لفا ويؽقن طؾك أطضائف
السبعة :الجبفة مع األكػ ،والقديـ ،والركبتقـ ،وبطقن أصابع الرجؾقـ ،ويؼقل :سبحان
( )1البخاري تػسقر الؼرآن ( ، )4683مسؾؿ الصالة ( ، )484الـسائل التطبقؼ ( ، )1122أبق داود الصالة
( ، )877ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا (. )889
( )2البخاري األذان ( ، )657مسؾؿ الصالة ( ، )411الرتمذي الصالة ( ، )361الـسائل اإلمامة ( ، )832أبق
داود الصالة ( ، )601ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا ( ، )1238مالؽ الـداء لؾصالة (، )306
الدارمل الصالة (. )1256
( )3مسؾؿ صالة الؿسافريـ وقصرها ( ، )771الرتمذي الدطقات ( ، )3423أبق داود الصالة ( ، )760أحؿد
(. )103/1
( )4مسؾؿ الصالة ( ، )477الـسائل التطبقؼ ( ، )1068أبق داود الصالة ( ، )847أحؿد ( ، )87/3الدارمل
الصالة (. )1313
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ربل األطؾك ،ويسـ أن يؼقل ذلؽ ثال ًثا أو أكثر ،ويستحب أن يؼقل مع ذلؽ« :سبحاكؽ
الؾفؿ ربـا وبحؿدك ،الؾفؿ اغػر لل»( ،)1ويؽثر مـ الدطاء لؼقل الـبل « أما الركقع
فعظؿقا فقف الرب ،وأما السجقد فاجتفدوا يف الدطاء فؼؿـ أن يستجاب لؽؿ»( )2ويسلل ربف
فرضا أو كػال ،ويجايف طضديف طـ جـبقف وبطـف
مـ خقر الدكقا واآلخرة ،سقاء كاكت الصالة ً
طـ فخذيف ،وفخذيف طـ ساققف ،ويرفع ذراطقف طـ األرض لؼقل الـبل « اطتدلقا يف
السجقد وال يبسط أحدكؿ ذراطقف اكبساط الؽؾب»

()3

الجلوس بون السجدتون وكوفوته
 -10يرفع رأسف مؽربًا ويػرش قدمف القسرى ويجؾس طؾقفا ،ويـصب رجؾف القؿـك
ويضع يديف طؾك فخذيف وركبتقف ويؼقل« :رب اغػر لل وارحؿـل واهدين وارزقـل وطافـل
واجربين»( )4ويطؿئـ يف هذا الجؾقس.
 -11يسجد السجدة الثاكقة مؽربًا ويػعؾ فقفا كؿا فعؾ يف السجدة األولك.
 -12يرفع رأسف مؽربًا ويجؾس جؾسة خػقػة كالجؾسة بقـ السجدتقـ وتسؿك جؾسة
االسرتاحة وهل مستحبة ،وإن تركفا فال حرج طؾقف ،ولقس فقفا ذكر وال دطاء ،ثؿ يـفض
قائؿا إلك الركعة الثاكقة معتؿدً ا طؾك ركبتقف إن تقسر لف ذلؽ وإن شؼ طؾقف اطتؿد طؾك
ً
األرض ،ثؿ يؼرأ الػاتحة وما تقسر لف مـ الؼرآن بعد الػاتحة ،ثؿ يػعؾ كؿا فعؾ يف الركعة
األولك.

( )1البخاري األذان ( ، )761مسؾؿ الصالة ( ، )484الـسائل التطبقؼ ( ، )1122أبق داود الصالة (، )877
ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا ( ، )889أحؿد (. )43/6
( )2مسؾؿ الصالة ( ، )479الـسائل التطبقؼ ( ، )1120أبق داود الصالة ( ، )876أحؿد ( ، )219/1الدارمل
الصالة (. )1325
( )3البخاري األذان ( ، )788مسؾؿ الصالة ( ، )493أحؿد (. )192/3
( )4الرتمذي الصالة ( ، )284أبق داود الصالة ( ، )850ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا (. )898
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الجلوس للتشهد يف الصالة الثنائوة وكوفوته
 -13إذا كاكت الصالة ثـائقة -أي ركعتقـ -كصالة الػجر والجؿعة والعقديـ جؾس
ً
مػرتشا رجؾف القسرى ،واض ًعا يده القؿـك
بعد رفعف مـ السجدة الثاكقة كاص ًبا رجؾف القؿـك،
قابضا أصابعف كؾفا إال السبابة فقشقر هبا إلك التقحقد ،وإن قبض
طؾك فخذه القؿـكً ،
الخـصر والبـصر مـ يده القؿـك وحؾؼ إهبامفا مع القسطك وأشار بالسبابة فحسـ لثبقت
الصػتقـ طـ الـبل  وا ألفضؾ أن يػعؾ هذا تارة وهذا تارة ويضع يده القسرى طؾك فخذه
القسرى وركبتف ،ثؿ يؼرأ التشفد يف هذا الجؾقس وهق« :التحقات هلل والصؾقات والطقبات،
السالم طؾقؽ أيفا الـبل ورحؿة اهلل وبركاتف ،السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ ،أشفد
أن ال إلف إال ال ّؾف وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف ،ثؿ يؼقل الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك
آل محؿد كؿا صؾقت طؾك إبراهقؿ وآل إبراهقؿ إكؽ حؿقد مجقد ،وبارك طؾك محؿد
وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك إبراهقؿ وآل إبراهقؿ إكؽ حؿقد مجقد»( )1ويستعقذ باهلل
مـ أربع فقؼقل « :الؾفؿ إين أطقذ بؽ مـ طذاب جفـؿ ومـ طذاب الؼرب ومـ فتـة الؿحقا
والؿؿات ومـ فتـة الؿسقح الدجال»( )2ثؿ يدطق بؿا يشاء مـ خقر الدكقا واآلخرة ،وإذا دطا
لقالديف أو غقرهؿا مـ الؿسؾؿقـ فال بلس -سقاء كاكت الصالة فريضة أو كافؾة -لعؿقم
ققل الـبل  يف حديث ابـ مسعقد لؿا طؾؿف التشفد ثؿ لقتخقر مـ الدطاء أطجبف إلقف
فقدطق ،ويف لػظ آخر ثؿ لقخرت مـ الؿسللة ما شاء وهذا يعؿ جؿقع ما يـػخ العبد يف الدكقا
واآلخرة ،ثؿ يسؾؿ طـ يؿقـف وشؿالف قائال :السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل ،السالم طؾقؽؿ
ورحؿة ال ّؾف.
( )1البخاري األذان ( ،)797مسؾؿ الصالة ( ،)402الرتمذي الـؽاح ( ،)1105الـسائل السفق ( ،)1298أبق داود
الصالة ( ،)968ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا ( ،)899أحؿد ( ،)428/1الدارمل الصالة (.)1340

( )2البخاري الجـائز ( ، )1311مسؾؿ الؿساجد ومقاضع الصالة ( ، )588الرتمذي الدطقات (، )3604
الـسائل االستعاذة ( ، )5513أبق داود الصالة ( ، )983ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا (، )909
أحؿد ( ، )454 /2الدارمل الصالة (. )1344
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الجلوس للتشهد يف الصالة الثالثوة أو الرباعوة وكوفوته
 -14إن كاكت الصالة ثالثقة كالؿغرب ،أو رباطقة كالظفر والعصر والعشاء قرأ
قائؿا معتؿدً ا طؾك ركبتقف ،راف ًعا
التشفد الؿذكقر آك ًػا مع الصالة طؾك الـبل  ثؿ هنض ً
يديف إلك حذو مـؽبقف أو أذكقف قائال :اهلل أكرب ،ويضعفؿا -أي يديف -طؾك صدره كؿا تؼدم،
ويؼرأ الػاتحة فؼط وإن قرأ يف الثالثة والرابعة مـ الظفر زيادة طـ الػاتحة يف بعض األحقان
فال بلس لثبقت ما يدل طؾك ذلؽ طـ الـبل  مـ حديث أبل سعقد  ثؿ يتشفد بعد
الثالثة مـ الؿغرب وبعد الرابعة مـ الظفر والعصر والعشاء كؿا تؼدم ذلؽ يف الصالة
ِ
يسؾؿ طـ يؿقـف وشؿالف ويستغػر اهلل ثالث َا ،ثؿ يؼقل« :الؾفؿ أكت السالم ومـؽ
الثـائقة ،ثؿ
السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام»( )1قبؾ أن يـصرف إلك الـاس إن كان إما ًما ،ثؿ يؼقل:
«ال إلف إال ال ّؾف وحده ال شريؽ لف ،لف الؿؾؽ ولف الحؿد وهق طؾك كؾ شلء قدير ،الؾفؿ ال
ماكع لؿا أططقت وال معطل لؿا مـعت وال يـػع ذا الجد مـؽ الجد ،ال حقل وال ققة إال
باهلل ،ال إلف إال ال ّؾف وال كعبد إال إياه لف الـعؿة ولف الػضؾ ولف الثـاء الحسـ ال إلف إال ال ّؾف
مخؾصقـ لف الديـ ولق كره الؽافرون»( ،)2ويسبح اهلل ثالثا وثالثقـ ويحؿده مثؾ ذلؽ،
ويؽربه مثؾ ذلؽ ويؼقل تؿام الؿائة ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،لف الؿؾؽ ولف الحؿد
وهق طؾك كؾ شلء قدير ،ويؼرأ آية الؽرسل ،وقؾ هق ال ّؾف أحد ،وقؾ أطقذ برب الػؾؼ،
وقؾ أطقذ برب الـاس بعد كؾ صالة ،ويستحب تؽرار هذه السقر الثالث ثالث مرات بعد
صالة الػجر وصالة الؿغرب ،لقرود األحاديث هبا طـ الـبل  وكؾ هذه األذكار سـة
ولقست بػريضة.
ويشرع لؽؾ مسؾؿ ومسؾؿة أن يصؾل قبؾ صالة الظفر أربع ركعات وبعدها ركعتقـ
( )1مسؾؿ الؿساجد ومقاضع الصالة ( ، )591الرتمذي الصالة ( ، )300أبق داود الصالة ( ، )1512ابـ
ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا ( ، )928أحؿد ( ، )280/5الدارمل الصالة (. )1348
( )2البخاري األذان ( ، )808مسؾؿ الؿساجد ومقاضع الصالة ( ، )593الـسائل السفق ( ، )1341أبق داود
الصالة ( ، )1505أحؿد ( ، )250/4الدارمل الصالة (. )1349
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وبعد صالة الؿغرب ركعتقـ وبعد صالة العشاء ركعتقـ وقبؾ صالة الػجر ركعتقـ،
الجؿقع اثـتا طشرة ركعة ،وهذه الركعات تسؿك الرواتب ألن الـبل كان يحافظ طؾقفا يف
الحضر ..أما يف السػر فؽان يرتكفا إال سـة الػجر والقتر فإكف كان طؾقف الصالة والسالم
وسػرا ،واألفضؾ أن تصؾك هذه الرواتب والقتر يف البقت فإن صالها
حضرا
يحافظ طؾقفا
ً
ً
يف الؿسجد فال بلس ،لؼقل الـبل « أفضؾ صالة الؿرء يف بقتف إال الؿؽتقبة»( )1والؿحافظة
طؾك هذه الركعات مـ أسباب دخقل الجـة لؼقل الـبل « مـ صؾك اثـتل طشرة ركعة يف
يقمف ولقؾتف تطق ًطا بـك ال ّؾف لف بقتًا يف الجـة»( )2رواه مسؾؿ يف صحقحف ،وإن صؾك أرب ًعا قبؾ
العصر واثـتقـ قبؾ صالة الؿغرب واثـتقـ قبؾ صالة العشاء فحسـ :ألكف صح طـ
الـبل  ما يدل طؾك ذلؽ ،واهلل ولل التقفقؼ ،وصؾك ال ّؾف وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد بـ طبد
اهلل وطؾك آلف وأصحابف وأتباطف بإحسان إلك يقم الديـ ،،،

( )1البخاري األدب ( ، )5762مسؾؿ صالة الؿسافريـ وقصرها ( ، )781الرتمذي الصالة ( ، )450الـسائل
ققام الؾقؾ وتطقع الـفار ( ، )1599أبق داود الصالة ( ، )1447أحؿد ( ، )186/5مالؽ الـداء لؾصالة
( ، )293الدارمل الصالة (. )1366
( )2مسؾؿ صالة الؿسافريـ وقصرها ( ، )728الرتمذي الصالة ( ، )415الـسائل ققام الؾقؾ وتطقع الـفار
( ، )1801أبق داود الصالة ( ، )1250ابـ ماجف إقامة الصالة والسـة فقفا ( ، )1141أحؿد (. )327/6
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