
 

 

 

 

 

امّصٕة ٍي ركن ىن أركان اإلسٕو امخيسة ٍِي عبادة يؤديَا اميسنً خيس ىرات في    
 . اميّو 

 
 .منصٕة شرِط ِ أِقات ِفرائض ِسنن 

 :عدد امصنّات اميفرِضة خيسة 
  ركعات 4 ركعات ٖ امعشاء 3 ركعات ٖ اميغرب 4 ركعات ٖ امعصر 4ٖ امصبح ركعتان  ٖ امظَر 

  :  شرِط امّصٕة 
 .أن يكّن امشخص امذي يؤّديَا ىسنيا : اإلسٕو * 
 .(طَارة امجسً ِامحّب ِاميكان )امّطَارة * امبنّغ  * 
 استقبال امقبنة * دخّل ِقتَا                     *   ستر امعّرة  *  عدو اإلكراٌ *

           فرض هللا امصنّات امخيس ِحّدد مكّه ِاحدة ِقتا ىعّينا ألدائَا ِتختنف 
. امصنّات في طريقة أدائَا ِعدد ركعاتَا

 
 طريقة األداء  عدد امركعات امّصٕة

 امّصبح* 
 امظَر* 
 امعصر* 
 اميغرب* 

 
 امعشاء * 

  فاتحة ِسّرة2* 
  فاتحة 2 فاتحة ِسّرة 2ِ* 
  فاتحة2 فاتحة ِسّرة 2ِ* 
 فاتحة 1 فاتحة ِسّرة 2ِ

 
  فاتحة2 فاتحة ِسّرة 2ِ* 

 تؤّدْ جَرا * 
  ركعات سّرا4* 

  ركعات سّرا4* 
 سّرة جَرا +  فاتحة 2
  فاتحة سّرا1
 سّرة جَرا+  فاتحة 2
  فاتحة سرا2

 الّصــــالة



 

 

  
.أداء امّصٕة سّرا ِجَرا ٍي منّرجه فقط أّىا اميرأة فكّه صنّاتَا سّرا : ىٕحظة   

 :أركان امّصٕة 
 .استقبال امقبنة * 
 "امّنًَ إّني نّيت امّصٕة " امّنية  * 

 . ىع رفع اميدين هللا أكبرقّل : تكبيرة اإلحراو * 
.صّرة قصيرة أِ ىا تيّسر ىن امقرآن + قراءة سّرة امفاتحة *   
 (جٕث ىّرات) سبحان ربي امعظيًقّل + امّركّع * 
 سيع هللا مين حيدٌ رّبنا ِمك امحيدقّل + امّرفع ىن امّركّع * 
 (جٕث ىرات)  سبحان ربي األعنٓامتكبير ِقّل + امّسجّد * 
 (هللا أكبر )امّرفع ىن امسجّد ىع امّتكبير *

  سبحان ربي األعنٓقّل  + هللا أكبرقّل + امّسجّد جانية * 
 ( ىّرات3 )

 امّقّف منّركعة امحانية * 
:أداء امّركعة امحانية ىع تغيير سّر امقرآن ِاميحافظة عنٓ امفاتحة   

د *  َّ :في نَاية امركعة امحانية ِقبه امّقّف منّركعة امحامحة نقرأ امتش  
امّتحيات منُ ِامطّيبات منُ ِامّصنّات منُ امّسٕو عنيك أّيَا امّنبي امكريً ِرحية هللا " 

ّٔ هللا ِحدٌ ٔ شريك مُ . ِبركاتُ ، امّسٕو عنينا ِعنٓ عباد هللا امّصامحين  أشَد أن ٔ إمُ إ
 ."ِأشَد أّن ىحّيدا عبدٌ ِرسّمُ 

ًّ نقّو منّركعة امّحامحة امتي تكّن بامفاتحة فقط بنفس طريقة أداء امّركعة األِمٓ ِامّحانية  ج
د ِامّتسنيً إذا كانت صٕة اميغرب أي  َّ ًّ امّتش  ركعات 4 ركعات ِ إذا كانت امّصٕة 3ج

ًّ نسّنً  د ج َّ ًّ نتش  .فنكيه امّركعة امّرابعة ج
د  َّ  ِعنٓ آل امنًَ صّه عنٓ ىحيد ِعنٓ آل ىحيد كيا صّنيت عنٓ إبراٍيً  " : 2امّتش
آل إبراٍيً في إبراٍيً ِعنٓ ِبارك عنٓ ىحيد ِعنٓ آل ىحيد كيا باركت عنٓ إبراٍيً 

  "امعاميين إنك حييد ىجيد

 


