
كيف أصلي الصلوات اليومّية؟

 أخيرًا إذا انتهيت من صالتك ال تنسى
 تسبيح الّزهراء عليها الّسالم بعد الّتسليم

سبحان الّلـه
  ٣٣ مّرة

الحمد لّلـه
 ٣٣ مّرة

الّلـه أكبر
    ٣٤ مّرة

النّية

تكبيرة
اإلحرام

الّتشّهد

الّتسليم

الّصالة فنقول ونحن التي ندخل بها في   وهي 
واقفين ”اهللا أكبر“ .

الّصالة داخل  نصبح  اإلحرام  تكبيرة  قول   بعد 
ويمنع القيام بما يبطل الّصالة .

أن الجبهة  سجود  موضِع  في   يشترُط 
نباتاتها أو من  األرض   يكون من ظاهر 
ملبوسًا. وال  مأكوًال  يكون  ال  أن  بشرط 
واألفضل الّسجود على التربة الحسينية.

ويجب التشّهد في موضعين :
• في نهاية الركعة الثانية من الصالة.
• بعد انتهاء آخر ركعة وقبل التسليم.

الّتسليم هو آخر جزء وبه ننهي صالتنا.
 فنقول ونحن جالسين : "الّسالم عليك أّيها الّنبي ورحمة
الّصالحين اهللا  عباد  وعلى  علينا  الّسالم  وبركاته،   اهللا 

الّسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته”.

قبل الّصالة يجب أن نعرف ثالثة أمور وهي:
• أي صالة نصّلي من الّصلوات الخمس.

• أداء أو قضاء، فداخل الوقت أداءًا وخارجه قضاءًا.
• أننا نصلي للتقرب من اهللا تعالى.

في كل
ركعة

والركبتين والكّفين  الجبهة  ونضع  األرض  إلى  ننزل   سجدتان 
المساجد تسّمى  وهذه  األرض،  على  القدمين  أصابع   وأطراف 
ثّم نجلس األعلى وبحمده"  رّبي   الّسبعة. ونقرأ ذكر  "سبحان 

للحظة وهكذا نفعل في الّسجدة الّثانية.

أن يصح  وال  بالكلمات  التلّفظ  • يجب 
نتخّيل الكلمات بدون التلّفظ بها.

• في الركعتين األولتين: يجب على الرجل
من خافٍت  بصوٍت  القراءة   والمرأة 
الّرجل وعلى   ، والعصر  الظهر   صالتي 

الجهر في القراءة في بقية الصلوات.

 وهو أن نقول ونحن جالسين: ”أشهد أن ال إله إال
عبده محّمدًا  أّن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده   اهللا 

ورسوله، اللهّم صّل على محّمد وآل محّمد”.

• يجب الوضوء وأيضًا الغسل إذا كان واجبًا.
• يجب عدم وجود نجاسة على بدن اإلنسان أو ثوبه ويستثنى

فقط مقدار درهم من الّدم.
• يجب طهارة موضع الّسجود، اّما باقي المكان فال مشكلة إذا

كان ال يتنّجس البدن أو الّثوب منه.

الّطهارة

المكان
مّكة في  الحرام  المسجد  -اّتجاه  القبلة  إلى  التوّجه  • يجب 

المكّرمة- في الّصالة.
تكون أن  فيجب  الغرفة  نفس  في  والمرأة  الّرجل  صّلى  • إذا 

المرأة متأّخرة عن الّرجل.
• يجب أن ال يكون المكان مغصوبًا.

اللباس
• يجب أن يكون مباح غير مغصوب وغير متعّلق به الخمس.

• يجب أن ال يكون من الحيوانات التي ال يؤكل لحمها.
•  ال يجوز للّر جل ارتداء الحرير والّذهب أثناء الّصالة.

•  ثياب الّرجل يجب أن تكون ساترة للعورتين ، أّما ثياب المرأة
فيجب أن تستر كل شيء ما عدا الوجه والكّفين والقدمين.

الوقت

مقّدمات الّصالة

 

التكّتف أثناء القراءة وقول آمين بعد الفاتحة عمدًا

الكالم والّضحك مع القهقهة والبكاء ألمر دنيوي عمدًا

االلتفات واالنحراف الكبير عن القبلة عمدًا

تبطل الّصالة بكل ما يبطل الوضوء أو الغسل عمدًا أو سهوًا

 زيادة أو نقصان ركن من أركان الّصالة، واألركان هي النية، تكبيرة اإلحرام،
     القيام، الركوع  والسجدتين

 كل شيئ يمحي صورة الّصالة عمدًا أو سهوًا مثل األكل والّشرب والّتصفيق
والّصمت الطويل

 مبطالت
الّصالة

 صالة الّصبح من
 طلوع الفجر إلى
طلوع الّشمس

 صالتي الّظهرين من
 منتصف الّنهار إلى

المغرب

 صالتي العشائين من
 المغرب إلى منتصف

الليل

بإختصار

 أجزاء
الّصالة

الفجر
ركعتان 

 الّظهر
٤ ركعات

 العصر
٤ ركعات

المغرب
٣ ركعات 

العشاء
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في اليوم 

الّركعتين األولتين سورة  قيام: وهو أن نقف مطمئّنين ونقرأ في 
الفاتحة وسورة أخرى من القرآن الكريم.

أو فقط  الفاتحة  قراءة  يمكن  الرابعة  أو  الثالثة  الّركعة  في 
اهللا اال  اله  وال  والحمد هللا  اهللا  ”سبحان  وهي  األربعة   الّتسبيحات 

واهللا أكبر”.

 ركوع  بعد القراءة وبعد مكث يسيٍر ، نركع حّتى يصبح الّظهر
 مستويًا . واألفضل وضع اليدين على الّركبتين ، ويجب بعده 

القيام والوقوف ولو للحظة.

ذكر: قراءة  الركوع  في  يكفي 
وبحمده"  العظيم  رّبي  "سبحان 


