










 

 
 

 مقدمة

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وبعد، 
فال خيفى على أحد من املسلللللللللمخل أع يف ا  للللللللو    

وام   ،الصللللالة، وأص الصللللالة ا الللللعيف ام الصللللالة امل اميف
   نن من زن ُّٱ:  الصللالة املومور  ا   اباهللا هللا اعاى

وقلللال اعلللاى:      َّ زي  ري ٰى ين ىن
               َّٱ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

والنيب عل ل  الصللللللللللللللالة والسللللللللللللللالم عل  ا مليف      
  "اما رأيبموين أصللللللم وصللللللوا    "الصلللللالة ا اللللللعيف وقال:  

وعندما رأى أحد الصحابيف يصلم صالة غري خالعيف  ،(1)
 أمره إبعادهتا ل طمئن وخي ع ف ها. 

 
 

 
 



 

 
 

 والصالة ا العيف اعبمد على عاملخل رئ س خل:
 : الطمون نيف   أفعال الصالة وأقواهلا. ا ول
: حضلللور قلمل املصللللم مع    صلللالا  ووع    ا الثاين

  .ي ول ويفعل
ينال املصللم الالاليف أمور ام وابلصلالة ا اللعيف امل اميف  

   غاييف ا ع يف:
: اثرة احلسلللللللللللنائ، و و السللللللللللل ئائ، ف ص  ل   ا ول

ول س على جمرد أداء   ،يبح ق اب  للللللللللللللو    الصللللللللللللللالة
  .الصالة

   .: لذة الصالة واالرا اح  االثاين
  ال   ا واسلللب اميف  : أالر الصلللالة   ح اا  اوف    الثالث

 .- ييفالدن وييف وا خرو  -لؤوص ح اا  
فحري بكل مسلللللللللل  أص  ااد نفسللللللللل    ال صلللللللللالة  
يصل ها لبكوص صالة خالعيف، يرضم  ا رب  اعاى ويسعد 

  ا   الدن ا واآلخرة.



 

 
 

"يوضح لل ارئ    صالانا ا العيف  "بعنواص   اذا اب ملو 
من    اببداء   ؛الكرمي ا ف اكوص صفيف الصالة ا العيف 

اإلحرام وحىت البسل    ال  ام واكبرية الطهارة والوضوء و 
.  ها وا روج من

 

 

 

 

 

 
(2) 

 



 

 
 

 االستعداد والقيام 

ام  لال    : اوبعد الطهارة والوضوء    ي وم ب  املصلم   ما  أول
   . َّ ىم مم   خم  حم ُّٱٱ:هلل، قال اعاى 

او ال درة  مع  ف  وم  أر من    ران  فال  ام  الصالة،  ااص 
اسبعداد   واعاى  ابارك  هلل  وعالا  املسل   جل    ، ملناجاا  

واسبغفار   واكبريه،  الصالة،  هواعظ م   والدخول     ،
أص يسبعد املسل  وي عر عندما ي وم     ناسمل مع ال  ام  ف

مسب بل  واو  ،  ة بعظ  اذا املوقف بخل يدي هللا اعاى الصال
 رت ُّٱ  اما قال ابارك واعاى -  احلرام  ب ت هللا   -   الكعبيف 
          َّ رث يت   ىت نت مت زت
                                                                                                                                                          ين  ىن نن زنمن رن مم   ام  يل  ُّٱٱاعاى  وقال

ٱَّ زي  ري ٰى



 

 
 

 ين ىن  نن    من زن رن مم  ام  يل ُّٱٱاعاى  وقال 

ج  املصلم ببدن  جتاه الكعبيف  و ف ب  َّ ري ٰى
ٱ  ناجاة هللا ابارك واعاى. ملوب لب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 التكبري

وول قول ي ول  املصلم بعد أص  ف  ، قوال الصالة ب ف بدأ  
الكعبيف: ويسب بل  اكبرية  اربأ  هللا "  او   ي وم  واذه   ،"

: أن   ذه البكبرية دخل   حرميف الصالة،  ومعنااا حرام،  اإل
،  بعداا ا عل    حرام  صار    ها ل  قبل  فوصبح ما ااص حالال  

ين غل   اذا فوصبح  ب          هللا  أمر  ما  بكل  الوقت 
وما أمر ب  النيب عل   الصالة والسالم من أقوال    ، الصالة 

ال ما او مناسمل هلذا املوقف  إوأفعال، فال يفعل وال ي ول  
 . العظ  
ال ول   اإل  اذا  اكبرية  او  اارب" -حرام  الذي    -"هللا 

ن  يعظ  هللا ابارك واعاى، ويعرتف  ف    :قال    ويدرك أن  إ ا
، فهو  ببال    وما مل خيطر   ، أن  أارب من ال لمء خيطر ببال 

 مي  خي ُّٱ  ،ص هللا ابارك واعاى من أمسائ  الكبري أ يعب د  



 

 
 

           ىق يف ىف يث ُّٱٱَّ يي ىي

 .   َّ اك يق
املصلم   ف قال  اذه  أارب"    هللا" ا  يسب عر  بلسان  

العظميف هلل ابارك واعاى، مع اذا ال ول الذي ي ول  بلسان   
  ، ؛ يبدأ فعل من أفعال الصالة: واو رفع ال دين"   أارب  هللا   "

أن  عندما    بذار منكب  ، وي  حذو  ن   أو  أ   ل فريفع يدي  ح ا
يرفع يدي  يعظ  هللا ابارك واعاى،  ص رفع ال دين ف   معىن  

ى اعظ   من او  إلارة  إالل، فرفع ال دين  ج البعظ   واإل
حق ابلبعظ  ، فرتفع ل   مام ، فاهلل ابارك واعاى او ا  أ

ال دين سبحان  واعاى، ورفع ال دين   الصالة زينيف هل ئيف  
لل دين  وعبودييف  اجلوارح    ،  الصالة،  سائر  اعبودييف 
ل   آ ا لسنيف النيب صلى هللا عل   و الصالة، وال  ل  ااباع  

 . وسل 
 



 

 
 

 االستفتاح

أو    ، على صدره  ال ماليده  على    ال مخل   يده يضع  مث 
يسبفبح الصالة  مث  ى موضع سجوده،  إينظر    ي بضها، و

عل     النيب صلى هللا  اليت جاءئ  االسبفباح  أدع يف  بحد 
أص خيبار  فل   ،  اثرية  ل  وسل ، وقد وردئ عدئ ص غآو 

ي ول:  و أحداا   أص  ِعْد  من  ل   ابا واباخْلا  "اللَُّه َّ  بلاْ ِِن 
نلا ِ ِِن   اللَُّه َّ  املاْ رِِق وااملاْغِرهللِا،  باخْلا  عاْدئا  ابا يا، ااماا  خاطااَيا
ا يُلنلا َّى الثلَّْوهللُا ا ابْل اُض ِمنا الدَّناِس، اللَُّه َّ   ِمنا ا اطااَيا ااما

يا اِبْلمااِء واالثلَّْلِج واالربااِد " اذا االسبفباح  و ،  (3) اْغِسْل خاطااَيا
 . معىن البوبيف، واالسبغفار، واذار الذنوهللا ف  :  
  ادة فالعب  ، ا قال اذا الذار واسبفبح صالا  إفاملصلم   

ال عور بطلمل    ام  كوص   ال لمل:اال لب يف اليت ينبغم أص  
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املغفرة والبوبيف، وال ل  أص املصلم قبل صالا  قد يكوص  
أو ما لاب   ا  ، أو فعل ل ئ  أو اكل  بكالم  ،أخطو نظر نظرة 

ل عل     ،  ا جاء للصالة واسبفبح صالا   ذا الدعاء   ل ، ف 
ص يبوهللا ويطلمل من هللا ابارك واعاى  أص اذه اوبيف، وأن  اآل

ص  أ يضا  أ ا اسبفبح  ذا االسبفباح، ول   إأص يبوهللا عل    
البوبيف   طلمل  بغري  جاءئ  أخرى  بص غيف  يسبفبح 

كا  "ُسْبحاانا ا اللَُّه َّ واِِباْمدِ   اوص يسبفبح ب ول :واالسبغفار،  
" غارْياكا إِلا ا  واالا   ، جادُّكا واالاعااىا   ، امْسُ ا اذا  و ،  (4)   واالابااراكا 

ول   أص املعىن الذي  االسبفباح خيبلف عن االسبفباح ا 
ف   او: البعظ   هلل ابارك واعاى وانزي  هللا عن الن ص،  

هللا ابارك    ه ف  ول " ُسْبحاانا ا اللَُّه َّ واِِباْمِدكا " يعِن: ينز 
" ف ذار برايف اس     واعاى مسبصحبا محده، "واالابااراكا امْسُ ا
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واالاعااىا جادُّكا " واجلد: او العظميف "واالا    هللا ابارك واعاى، "
" إعالص البوح د    . ِإلا ا غارْياكا

االسبفباح   اليت اانت    املعاين  غري  املعاين  فهذه 
ي ص غيف من  أ ر  السابق، وهلذا ينبغم للمصلم أن  إ ا اخبا

امل صود  ا،  ن    املعىن  يعل   أص  عل    االسبفباح،  ص غ 
قلب    ي ول ، ول   أ  ا  إ عندئذ حيضر  الذي  املعىن  درك اذا 

ا :  ا أيض   االسبفباحائ  بعدد من  يسبفبح  اليت  أص  خرى 
 ل  وسل . آ جاءئ عن النيب صلى هللا عل   و 
 

 

 

 

 



 

 
 

 الستعاذةا

"أاُعوُ  اِبَّللَِّ ِمنا ال َّْ طااِص    :  ي ول  مث بعد أص يسبفبح 
يعِن يسبع ذ ابهلل من ال  طاص الرج  ، ومعىن    (5)   الرَِّج ِ "

ابهلل ابارك واعاى،    واالعبصام االسبعا ة انا: يعِن االلبجاء  
ل   ابارك واعاى من ال  طاص،  إ فاملصلم يعبص  ابهلل ويلجو  

ال  اطخل  وال  طاص أنوا   ي مل ال  وي مل  ،  انا: 
يوسوس    ال  طاص الذي   الصالة،  ص   الصالة ل طان  

عل   مصلم  لل يبدأ    صالا   ل فسد  أص  قبل  فاملصلم   ،
  جئ يبذار اذا املعىن ف لب  ،مناجاة هللا ابارك واعاى ابلفاحتيف
قائال  واعاى  ابارك  هللا  ال َّْ طااِص    : اى  ِمنا  اِبَّللَِّ  "أاُعوُ  

 الرَِّج ِ ". 
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 البسملة

بس  هللا الرمحن  "    :االسبعا ة يبدأ   البسمليف قائال بعد  
بس   "مسبع نا   وأن  يبدأ  ويسبحضر معىن البسمليف    " الرح  

هلذه السورة العظ ميف اليت ام        قراءا "  هللا الرمحن الرح    
 . سورة الفاحتيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفاحتةسورة 

والفاحتيف ام الصالة اما    ، الفاحتيف  قراءة سورة  مث يبدأ   
" قاالا  جاء   احلديث ي ول النيب عل   الصالة والسالم  

ِنْصفاخْلِ،   عاْبِدي  واباخْلا  بلاْ ِِن  ةا  الصَّالا قاساْمُت   : الاعااىا هللاُ 
اْلعاْبُد: قاالا  فاِ  اا   ، ساوالا ماا   مم  خم حم ُّٱ  واِلعاْبِدي 

هللاُ      َّ  يم  ىم َعْبِدي،  قَاَل  َدِن  َحَِ تَ َعاََل: 
قَاَل هللاُ تَ َعاََل:   َّ خن حن جن ُّٱٱَوِإَذا قَاَل:

قَاَل:   َوِإَذا  َعْبِدي،  َعَليَّ        َّ  جه  ين ىن من ُّٱأَْثََن 

َعْبِدي   ََمََّدِن  ِإََلَّ    - قَاَل:  َض  فَ وَّ َمرًَّة  َوقَاَل 
قَاَل:    - َعْبِدي     َّ حي  جي  يه ىه مه ُّٱفَِإَذا 

قَاَل: َهَذا بَ ْيِِن َوَبْْيَ َعْبِدي، َوِلَعْبِدي َما َسَأَل،  
قَاَل:  ٱفَِإَذا  ٱٱٱ  ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي  خيٱُّٱٱ



 

 
 

لعبدي  هذا      َّ رئ  ّٰ  ِّ ُّ  َّ
ٱ. (6) "ولعبدي ما سأل

  ، أن  يناجم هللا  املصلم  ل عل و فالفاحتيف ام: املناجاة  
وأص هللا ابارك واعاى   ب ، ي ول النيب عل   الصالة والسالم  

   .(7)  "ِإصَّ امُلْؤِمنا ِإ اا اااصا ِ  الصَّالاِة، فاِ َّنَّاا يُلنااِجم رابَُّ " 
واملناجاة ام: حديث بخل االنخل سرا ، فاملصلم عندما  

، ل عل  أص هللا ابارك  َّ يم  ىم مم  خم  حم  ُّٱي ول  
داين عاْبِدي"، وجاءئ لوقوف على  السنيف اب   واعاى ي ول "محِا

حىت يسب عر املصلم أص هللا ابارك واعاى    اآلَيئ  رؤوس
املصلم:  ي ول  فعندما  ومتج ده،  محده  عل    ويرد  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  ب ، 

، او يثبت أص احلمد هلل  َّ يم  ىم مم  خم  حم ُّٱ
ف حمد هللا ابارك واعاى بكل أنوا  احملامد ول  احلمد    

 
( 
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نفس  سبحان  واعاى، واحلمد    ا وى واآلخرة، وهللا محد
اذا يسبمر مع املسل    ال ح اا ، بل إص احلمد او:  
جاء     آدم، اما  من  هللا  ا  ُعبد  اليت  ا وى  العبادة 

:  احلديث   ُ آداما وانلافاخا ِف ِ  الرُّوحا عاطاسا فلا االا " لامَّا خالاقا اَّللَّ
فلا  فاحاِمدا اَّللَّا إبِِْ نِِ ،   ، َيا  احلاْمُد َّللَِّ  ُ رابُُّ : رامِحا ا اَّللَّ لاُ    االا 

 . (8) آداُم"
او:   واحلمد  هلل،  وأن   احلمد،  يسب عر  املؤمن  فهنا 
مع   واجلمال  واجلالل  الكمال  بصفائ  احملمود  وصف 

فاملصلم واعظ م ،  احلمد  ال عور  حبب   اذا    ، يعلن 
سورة احلمد،  هنا    أمسائهاولذل  سورة الفاحتيف جاء من  

هلل؛   ابحلمد  صالا   يبدأ  عندما  فاملصلم  ابحلمد،  بُدأئ 

 
(

 



 

 
 

ينبغم ل  أص يسبحضر أن  ا رف للدرجيف اليت وصل ف ها  
 إى أص يناجم هللا ابارك واعاى ف حمده سبحان . 
 خم حم ُّٱي ول هللا ابارك واعاى ا ا قال ل  العبد:  

داين عاْبِدي" فهذا  َّ  يم  ىم مم من    لكر  ي ول: "محِا
أص هللا  هللا   احلمد،  وام  قدمها  اليت  العبودييف  للعبد  ذه 

داين   "محِا ف  ول  العبودييف،  ل مل  ف عط    ل   ل   ي كر 
لرف    املؤمن    يبكرر   الفاحتيف سبع مرائ ينالو عاْبِدي"   

، أص ي ول هللا عز وجل ل  عبدي مث  اعاى   العبودييف من هللا 
ا إجابيف هللا  مسب عر    وي ف  َّخن  حن  جن ُّٱبعداا ي ول:  

"أااْلىنا عالامَّ عاْبِدي"، ويبذار ف ها املؤمن صفيف الرمحيف وأص  ل   
  َّ زب رب يئ ىئ نئ ُّٱهللا رمحن    اا ، ورح   خبل  ،  

هو الرمحن  ف،    َّ يف ىف يث ىث نث ُّٱ
رح   خبل  ، ويبذار املصلم أص من رمحيف هللا ب   ال    اا ، و 

أص رمح   ذه الصالة اليت او ف ها،  ص الصالة رمحيف من  



 

 
 

 ا  إهللا رح   ا اذه ا ميف احملمدييف، ف  ول هللا عز وجل  
: "أااْلىنا عالامَّ عاْبِدي"  ص  َّٱخن حن جنٱٱٱُّقال ل  العبد:  

بعد   الناء بعد احلمد، أوال احلمد مث يثِن   ل  على  اذا 
 هللا؛ بص يثبت ل  صفيف الرمحيف    اا  والرمحيف  ل  . 

ي ول  بعداا  او:  ٱَّ جه ين ىن من ُّٱٱ:مث  واملال    ،
يوم ال  اميف ميل  ل ئا  إال    الذي ميل  يوم الدين، فال أحد

ٱَّ هل مل خل حل جل مك لك خك ُّٱهللا 

فاملصلم   وقوف  بخل يدي رب  ابارك واعاى ميجده،  
   :ل يف، ف  و للاملللللو الذي ل  املل  يوم ال  للليعرتف أن  ا : يأ
الدين   ٱٱٱٱٱٱٱَّٱ  جه  ين  ىن من ٱٱُّٱ املصلم يوم    ، يبذار 

 ن  اما وقف  وا بيف هلل،    ف زداد خ  يف    ، ويبذار يوم ال  اميف
بخل يدي    الدن ا   اذا املوقف سوف ي ف بخل يدي   

 . -  يوم الدين  -  االخرة



 

 
 

 جن يم  ىم مم  خم حم ُّٱ  اآلَيئ: فهذه  

البملت على      َّ جه  ين ىن من خن حن
أرااص العبادة الثالاليف: احملبيف من احلمد، والرجاء من اذار  

   .الرمحيف، وا وف من اذار يوم الدين
قال ف هللا    ب   َّ جه  ين ىن من  ُّٱاملصلم:      ا 

عاْبِدي"  ف "جماَّداين  الدين    ول  ل وم  هللا  فاالعرتاف  ل  
فل  اجملد واملل  الكامل يوم ال  اميف، ف  ول هللا    هللمتج د  

اذا   املصلم  املسل   ف نال  عاْبِدي"  "جماَّداين  واعاى  ابارك 
من    -وسام العبودييف ولرف العبودييف-ال رف واذا الوسام  

ٱاذه السورة.  رب  ابارك واعاى للمرة الثالثيف  

إعالص   البوح د  إعالص  اإلعالص:  يبدأ  بعداا  مث 
إلعالص   البام  وا ضو   الكامليف،  احملبيف  إعالص  االخالص 

 ىه مه ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:العبودييف هلل الواحد ا حد، إ ا قال املصلم

   .َّ حي  جي يه



 

 
 

و  البام  ا ضو   والبعبد: ام  درجيف  ام  العبادة  أعلى 
ويث  حيمد  عندما  فاملصلم  واحملبيف،  احلمل  درجائ  ِن  من 

وميجد، يعلن مبالرة  أن  ال يعبد إال هللا وأن  ال يسبعخل اال  
ي وم  ا   اليت  العبادائ  أنوا   ابهلل، ويدخل    ل  ال 
املصلم فهو ال يصوم اال هلل، وال يزام اال هلل، وال حيج اال  
هلل، وال يبصدق إال هلل، وال يعمل االعمال الصاحليف الها  

هلل الواحد ا حد، ومن  ل   اليت يببغم أجراا من هللا اال  
بل    ، عبودييف اذه الصالة اليت او ف ها؛ فهو اآلص   حاليف  

مرابيف   وام:  الدين  مراامل  من  مرابيف  أعلى  إى  يصل  إن  
 االحساص. 
بسلوهللا ا طاهللا    ه َيإ ا  ابارك واعاى خماطب  لرب   ف  ول  

على    :َيك انا إ وا دمي    َّ حي  جي  يه ىه مه ُّٱ
أص اذه العبادة، واذه  و   ،الفعل، لإللارة إى البخص ص 

.وابهلل  االسبعانيف ال اكوص إال هلل 



 

 
 

أيض   ابارك    ا: وانا  هلل  اإلخالص  املسل   يسبحضر 
اذه    هلل واعاى، وأص الصالة اعط   اذا املعىن أص خيلص  

العبادة اليت او ف ها، و  سائر عباداا ، ولذل  مما يساعد  
 ن      اهتا  إقاميف الصالة  ؛ أعمال اإلخالص     على  املسل 

مرة    ىه  مه ُّٱ  ال يوم يكرر أاثر من سبع ع رة 

ابارك  ،  َّ حي  جي  يه للمعبود  إخالص   ف بذار 
قال:  واعاى   ب     ، َّ حي  جي يه ىه  مه ُّٱ  إ ا 

ا بلاْ ِِن واباخْلا عاْبِدي، واِلعاْبِدي ماا   ب ول   هللا ابارك واعاى  "ااذا
  " ا بلاْ ِِن واباخْلا عاْبِدي" يعِن اذه الفاحتيف    ومعىن قول ساوالا "ااذا
ٱ  ل سمخل:   يفمن سم 

عالص العبودييف  وإمتج د والناء هلل ابارك واعاى ل     قس :
 ل . 

اآلَيئ  من  للعبد او سؤال هللا اهلداييف ف ما أييت    وقس :
 يه  ىه مه ُّٱ  اليت بعد اذه اآلييف، ومن املعاين   معىن 



 

 
 

ا بلاْ ِِن واباخْلا عاْبِدي" أص اذا الذي او    َّ حي  جي "ااذا
 . العبادة واالسبعانيف بخل املصلم وبخل رب 

املصلم وبخل  بخل  فالعبادة أمر قليب ال يعلم  الناس فهو  
   عبادة ال أحد يعل  أن     أوم العبد بي أمر   ا قا   رب ، ف

 ن  قد ي وم  ذا العمل ُمراآٌة    ، اعاى  إال هللا  عبادة أو ال 
، فالذي يعل  أن  يعبد    الظاار   للناس واو ي وم بعبادة

أو ال او هللا جل وعال، فالعبادة ب ن  وبخل هللا ال يعلمها  
ا   بلاْ ِِن واباخْلا عاْبِدي"، عندما  أحد، وهلذا جاء املعىن انا "ااذا

فاهلل ابارك    َّ حي جي يه ىه  مه ُّٱ  :ي ول املصلم 
ا بلاْ ِِن واباخْلا عاْبِدي".   واعاى ي ول "ااذا

"    : مث ي ول الكرمي سبحان  واعاى   "واِلعاْبِدي ماا ساوالا
واذا او أعظ     َّ يي  ىي مي    خي  ٱٱُّف ويت السؤال  
يسول    ابارك    املسل سؤال  يهدي  هللا  أص  ول لب ؛  يوم     

 . واعاى الصراط املسب   



 

 
 

واهلداييف امل صودة انا   ب اص الصراط املسب    ا مل  
فاملصلى   البوف ق،  واداييف  واإلرلاد  والدالليف  الب اص  اداييف 
يسول هللا جل وعال أص يبخل ل  الطريق املسب    حىت يعرف ،  

يسو  يف ادايه  اذ أص  ب اص وعل  ودالليف مث  واعاى  ابارك  ل  
 . يهدي   ص يكوص على الصراط املسب    يعِن اداييف البوف ق 

املوصل   البخل  الواضح  الطريق  او  املسب   :  والصراط 
واو   واعاى،  ابارك  رضواص هللا  ال ،    اإلسالممل  ي إى 

ابارك واعاى ويرضاه  و  ا وامر والنواام، وال ما حيب  هللا 
  البوف ق   و ل  او والباطنيف،    من ا قوال وا عمال الظاارة

   احل اة. 
يبضمن  املسب     الصراط  إى  اهلداييف  سؤال    : وسؤال 
و     البوف ق أفعال   و   أقوال   و   مر    أفكاره  و   اداا  

فهو يبدأ صالة الفجر بص يسول   ،اصوراا    ح اا  الها
واعاى  ابارك  يوم    :هللا  يوف      الصراط    أص  إى   ل  



 

 
 

و  ال صالة او يسول رب  ابارك واعاى البوف ق  ،  املسب   
 ف ما بعداا من أعمال. 

ص يكوص على الصراط  أاالنساص  باج   ال حلظيف  و 
ال  إاملسب   ، وهللا جل وعال او الذي يهدي فال اادي  

                         َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ،  هللا

  ال    رب   فاهلداييف اى الصراط املسب    يسوهلا املصلم
مث يعرف اذا    َّ يي ىي مي خي ُّٱ  : صالة قائال
والذين أنع  هللا عل ه :    َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ُّٱالصراط:  
اما قال هللا    ، وص وال هداء والصاحل  وص والصدي    وص ا  النب
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱاعاى  

 يف ىف يث ىث نث مث رث يت ىت نت

  َّ مل يك ىك مك اكلك يق ىق



 

 
 

ص يكوص مع  أفاملؤمن املصلم يريد اذا الصراط، يريد  
 . الصاحلخل ويكرر اذا املعىنو ال هداء  و االنب اء والصدي خل  

 ا  إ وال اسول عن اهلميف العال يف اليت أيخذاا املسل   ..   
 طلمل أص يكوص على  ل  الصراط املسب    

ا ل    العل     ..  وال اسول عن ال وة النفس يف الكبرية جد 
والدعوة والرتب يف واحل اة عموم ا، إ ا اذار أن  يريد أص يكوص  

   . على  ل  الصراط املسب   
  َّ ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ َّٱُّٱ يي  ىي مي خي ُّٱ
 . الذين أنع  هللا عل ه  ابلعل  والعملاؤالء 
فهناك قس   ،  َّ رئ  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ ٍّ  ُّٱ

الذين أنع  هللا عل ه  قس  غضمل هللا عل ه ،    آخر غري 
   .املسب     وقس  ضلوا عن الصراط 

 



 

 
 

ال س  الذي غضمل هللا عل  : او الذي عنده عل  فل   
 ال هود.  : يعمل ب  مثل 

و  عل   عنده  ل س  الذي  على  إ وال س   هللا  عبد  َّنا 
 . النصارى  :مثل  وص الضالجهاليف: ا  

  ، فاملسل    ال ح اا  ال يريد أص يكوص مثل ال هود
 . وال مثل النصارى
 َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر  ٰذ  ُّٱ  :ف  ا قال العبد 

ا بلاْ ِِن  َّ   رئ  ّٰ ِّ   ُّ ي ول هللا ابارك واعاى "ااذا
" هللا أارب ما     ا!!او اذواباخْلا عاْبِدي، واِلعاْبِدي ماا ساوالا

اهلداييف اكوص هلذا العبد الذي سول هللا عز وجل اذا  
ولذل    يسبصحبها  االمر،  أص  ينبغم  اليت  ال لب يف  العبادة 

الرجاء، والرجاء: او ظن حصول    املصلم انا ام عبادة
مر الذي يطلب   أص يظن أص ا   :ما ف   مسرة للعبد، يعِن 

 . ن  قد حصل عل  وا



 

 
 

املصلم   قال   ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  ُّٱ  :ف  ا 

وجل    َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ عز  هللا  يسول 
جم مل سوف   ب ،     اهلداييف ويعل  أص هللا ارمي ال يرده، وأن

ص هللا قريمل من  ابارك واعاى  أمس ع يسمع دعاءه، و   ن وأ
 ف ضع   قلب  أص هللا سوف يعط   اذه اهلداييف،  

 !!  عندئذ ك ف اكوص قراءة الفاحتيفف
 وا ف اكوص اذه الراعيف!!  

ن  على الصراط  أ ا يسب عر املصلم ف ها أن  مهبٍد و عندم
املسب   ، وأص هللا ابارك واعاى سوف يهدي  ال ل   ن   

ا بلاْ ِِن واباخْلا عاْبِدي، والِعاْبِدي    ،يرجو الكرمي  والكرمي قال "ااذا
الفاحتيف،   من  ل ست  وام  أمخل،  ي ول:  مث   " ساوالا ماا 

يعل    ي وهلا واو  الله  اسبجمل،  أص اذا دعاء  ومعنااا: 
 وان  يؤمن عل  . 

 



 

 
 

 قراءة ما تيسر من القرآن

بعد الفاحتيف ي رأ املصلم سورة أو ما ا سر من ال رآص،  
جل هللا   خض حض جض مص ُّٱ  وعال   وال رآص االم 

  َّ جغ مع جع مظ حط مض
  فعندما ي رأ املصلم سورة اامليف بعد الفاحتيف أو ما ا سر 

ال رآص ال اء وجه ،    عل  او يو   ، من  ابارك واعاى  أص هللا 
ابارك واعاى يعط   و  ب  ويكرم ،    وأن  يسمع االوا  وأن 
ادبر ما يبلوه املصلم واسبحضار   ل   البد أص يصاحمل  

ا من    ، ن  اآلص قريملأحاليف الصالة   ؛ اذه احلاليف وقريمل جد 
   . هللا ابارك واعاى



 

 
 

فاملصلم اما جاء   حديث أنس بن مال  رضم هللا  
النيب صلى هللا عل   وسل  قال:   ِإ اا  عن  أص  املُللللللْؤِمنا  "ِإصَّ 

لللللاصا ِ  الصَّالاِة، فاِ َّنَّاا يُلنااِجلللللم رابَُّ "  . (9)  اا
،  ن  اآلص قريمل  هاا    الصالة غري قراءا  خارج اءف ر 

من رب  ابارك واعاى اما جاء   احلديث عن أيب اريرة  
ال رسول هللا صلى هللا عل   وسل :  رضم هللا عن  قال: ق

  " "واماا الا ارَّهللاا ِإَلاَّ عاْبِدي ِب اْمٍء أاحاملَّ ِإَلاَّ ممَّا اْفرتااْضُت عالاْ  ِ 
فهذه الفرائض الصلوائ: ام حاالئ ال رهللا من هللا،    (10)

 ص املصلم   داخل    ،فال رآص   الصالة ل  لوص آخر 
الصالة   مناجاة مع هللا ابارك واعاى فعندما ي رأ االم   

 يسبحضر معان   يبدبر ما يبلوا وي رأ. 
 

 
( 

( 



 

 
 

 الركوع

يكرب،   ال رآص  من  ا سر  ما  أو  ي رأ سورة  أص  بعد  مث 
  جالال  إا و يدي  اعظ م    افع  ار ابلبكبري،  ن الراو    نب ل إى رال

 ويبدأ   الراو .   "هللا أكرب" :  قائال  
البعظ   هلل ابارك واعاى  يظهر ف ها  والراو  او: ا ئيف  

 . (11) " سبحاص ريب العظ  ولذل  جاء الذار الذي ف  : "

البنزي  او:  هللا  ،  والبسب ح  عن  الن ص  نفم  والبنزي  
 . سبحان  واعاى 

 ا قال العبد "سبحاص ريب العظ  " يعل  أن  او اآلص   ف
ن ص عن ال  واعاى  ابارك  هللا  امال  ل   ويثبت    ،ينزه 

ول  أص ي ول اما  ،  ف  ول: "سبحاص ريب العظ  "  ،احلمد

 
 



 

 
 

الراو  أ اار  منهاجاءئ    العظ      :  ريب  "سبحاص 
   .بصحمل احلمد مع البسب ح يعِن يس (12)  وِبمده"

أيض   ي ول:    : ا ول   وِبمدك  أص  ربنا  الله   "سبحان  
َل" اغفر  ي ول   (13)   الله   أص  رهللا  :  أو  قدوس  "سبوح 
   . (14)  املالئكيف والروح"
اعطما من  فهذه الها   الراو   اليت    معىن     اار 
 ا ئيف الراو .  اليت ام  البعظ    ذه اهل ئيف 

 
 
 

 

 

 
 



 

 
 

 االعتدال

قائال   يرفع  محده"   مث  ملن  هللا  ومع (15)   "مسع  مسع،    : ىن 
 .اسبجاهللا هللا ملن حيمده أي:اسبجاهللا،  

  ، مسبجاهللا  فهذا احلمد الذي بعد الرفع من الراو  اذا محد
  الله  ربنا ل  احلمد  "ص يرفع ويعبدل ي ول:  أولذل  بعد  

  "ربنا ل  احلمد"أو    (17)  "  ربنا ول  احلمد  "أو    (16)   "
."  ول  احلمدالله  ربنا "  وأ (18)

أيض   والثناء   : اول   احلمد  اذا  يط ل    ي ول:   أص    بص 
ف   ملء السماء    ا مباراا  ا ط ب  ا اثري  "الله  ل  احلمد محد  

 
 

 
 

 
 



 

 
 

ب نهما ومن ما لئت من لمء بعد    ومن ا رض ومن ما 
أال الثناء واجملد أحق ما قال العبد والنا ل  عبد، ال مانع  

من   ملا   اجلد  ينفع  ا  ملا منعت وال  معطم  اعط ت وال 
 (20)  "اجلد

احلاليف   االعبدال  -اذه  من    -  حاليف  ران  رااص  أام 
فحاليف  فالصالة،   ران،  من   والرفع  ران،  الراو   أص  كما 
من    : أيض ااالعبدال   ف ها  أر ران  ف جمل  الصالة،  ااص 

والثناء على هللا ابارك  و مل ف ها احلمد  الطمون نيف الكامليف،  
   وعظم هلل   ص املصلم راع    ،واعاى حال ال  ام مرة أخرى 

م  ابارك واعاى  ذا الثناء، ف نبغ    مث يرفع بعد  ل  يثِن عل
  احلمد والثناء لعور    ا قوال اليت ي وهلأص يسبصحمل ا 

ص يط ل اذا الران الذي او  أوهلذا البد    ، عظ   ابل لمل
 

 



 

 
 

ل   آ ران االعبدال، اما جاء   سنيف النيب صلى هللا عل   و 
 وسل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 السجود

ينب ل بعد االعبدا الران ا عظ     لمث  إى  الراو   من 
قائال   ابلبكبري  ينب ل  السجود،  ران  "واو  أارب :  مث  هللا   "

اما جاءئ   صفيف صالة    ،عضاء السبعيف يسجد على ا 
 . ل  وسل آالنيب صلى هللا عل   و 

يكوص  ح ث    ،حاليف السجود ام: حاليف ال رهللا من هللاو 
  منبهى الذل للواحد ا حد، ف ضع ألرف لمء  املصلم  

ا سفل        رض ، يضعهما   ا -  واو أنف  وجبهب    - ف    
سبحاص  "  : لألعلى سبحان  واعاى، وهلذا ي ول   سجوده 

 .  (21)  " ريب ا على

 
 



 

 
 

أيض   ي ول:   :اول   وِبمدك    أص  ربنا  الله   "سبحان  
َل"  اغفر  ي ول  (22)   الله   أص  رهللا  :  أو  قدوس  "سبوح 
   .(23)  املالئكيف والروح"

والعبد   حاليف السجود: ينزه هللا ابارك واعاى وينفم  
    ول "سبحاص ريب فويثبت ل  امال احلمد،    ،عن  الن ص 
ا على،    ، االعلى" او:  واعاى  ابارك  هللا  أص  ويبذار 

وهللا ابارك    ، سفل، ف بذار علو هللا جل وعالفاملصلى   ا 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ  : واعاى او العلم ا على

  َّ جئ

 

 
 



 

 
 

 ا   ف  ، يبذار علو هللا جل وعال  احلاليف  فاملصلم   اذه
اذار أن  قريمل من    ،اذار اذا وعل  ما ي ول  من البسب ح

 من هللا.  ا عظ وحاليف السجود ام ال رهللا هللا، 
الصالة  ي ول   عل    ياُكوُص    : والسالم النيب  ماا  "أاقْلراهللُا 

عل      وقال  (24) اْلعاْبُد ِمْن رابِ ِ ، واُاوا سااِجٌد، فاواْاِثُروا الدُّعااءا"
والسالم  الدُّعااِء،    :الصالة    ِ فااْجباِهُدوا  السُُّجوُد  "واأامَّا 

ا   ا ااص قريب  إ ص املصلم    (25) فلا اِمٌن أاْص يُْسباجااهللاا لاُكْ "  
قريمل    ..   من هللا ابارك واعاى، ي عر بن  قريمل من الكرمي 

قريمل من الوااهللا سبحان     ..قريمل من اجلواد ..من الغِن 
ل  اجل وعال، يسول   اعاى، ف بذار سؤال  هلل ف سول هللا  

   .-خرةما يريده   الدن ا واآل  -حاجاا   

 
( 
( 



 

 
 

أيض   يسول  أص  الصالة   : ا ول   عل    النيب     ا جاء عن 
الله  إين    "والسالم من أدع يف   الصالة مثل أص ي ول:  

وإن  ال يغفر الذنوهللا إال أنت،   ،ا ا اثري  ظلمت نفسم ظلم  
  فاغفر َل مغفرة من عندك وارمحِن إن  أنت الغفور الرح  " 

ي ول:  ،  (26) أص  اغفر َل  نيب ال  دق  وجل   ول   "الله  

من حاجاا ،  ما ي اء  ول  أص يطلمل  ، (27)  وعالن ب  وسره"
 فهو   حاليف قرهللا من رب  جل وعال. 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 اجللسة بني السجدتني

يرفع    ، ى اجللسيف بخل السجداخلإ مث يرفع من سجوده  
" ي ول:  أارببص  يع د  هللا  البكبري  ابلبكبري،  ص  يرفع   "

ويع د اذار عظميف هللا جل وعال   قلمل املصلم،    ، العظميف
مث  لس اجللسيف    ،ف  ول "هللا أارب" حاليف الرفع من السجود 

 . بخل السجداخل
الصالة    ااص أر   واجللسيف بخل السجداخل: ام ران من 

ال لمل   يكوص  أص  و مل  الكامليف،  الطمون نيف  ف ها   مل 
 ن    حاليف جلسيف عظ ميف بخل يدي هللا ابارك    ، احاضر  

   . يدي  على فخذي ، ويسول رب  ابارك واعاى   ا ضع  ا واعاى و 
يراه..   من ،  قريمل  او  الذي  وعال  جل  هللا  يسول 

 يسمع .. يعط   سؤل .. يكرم  سبحان  واعاى.  



 

 
 

  رهللا اغفر َل ريب اغفر َل  : يسول سؤال املغفرة ي ولف بدأ  
(28) . 

سرت الذنوهللا والع وهللا والصفح  ،  واملغفرة اعِن: السرت 
عنها، وعدم املؤاخذة  ا وعدم احملاسبيف عل ها   اآلخرة،  

 وعدم الفض حيف  ا. 
الذنوهللا    من  ايراكمل اثري  فاإلنساص   خارج الصالة  

خطاء اليت يرااا هللا ابارك واعاى، ويعلمها واليت اكببها  وا 
العبد، ف  ا جاء   صالا    جلسب  بخل   املالئكيف على 
السجداخل، اذار ال  الذنوهللا، واذار حاجب  للمغفرة،  

اثر ما  أف سول هللا جل وعال أص يغفر ل ، ولذل  جاء  
  ي ول  النيب صلى هللا عل   وسل    اجللوس بخل السجداخل 

 

 



 

 
 

ل   و يكرر اذا،    (29) رهللا اغفر َل رهللا اغفر َلأص ي ول:  
  اذه اجللسيف العظ ميف مع املغفرة الرمحيف    يطلمل ا: أص  أيض  

الرزق ويطلمل العاف يف ويطلمل اهلداييف ويطلمل الرفعيف ويطلمل  
عن النيب عل   الصالة والسالم    اذا  جاء قد  و   ،جرب الن ص 

رمحِن،  "رهللا اغفر َل، وا  :اجللوس بخل السجداخل أدع يف     
 (30) [وعافِن] واجرْبين، وارفعِن، وارزقِن، واادين" 

 

 

 



 

 
 

فهذا الدعاء  ذه الطلبائ السبعيف افص ل إلمجال ما  
واعاى  ابارك  رب   من  املسل   والرمحيف    ،يريده  املغفرة  فهذه 

واهلداييف والعاف يف والرزق وجرب الن ص والرفعيف ا بمل على  
ال ما يريده اإلنساص   دن اه وأُخراه، ولذل  إ ا غفر هللا  
ل  ورمح  واداك وعافاك ورزق  وجرب ن ص  ورفع   

   ف د أعطاك سعادة الدن ا واآلخرة.
هللا  بسنيف النيب صلى  ف       بدي ن   عظ  الاذا اجللوس  و 

رضم هللا اعاى عن       بن مال   عل   وسل ، ي ول أنس 
السجداخل   بخل  وسل   عل    النيب صلى هللا  جلوس  حاليف 

ااخْلِ حاىتَّ نلاُ ولا قاْد أاْواا ا "ي ول:   "وايلاْ ُعُد باخْلا السَّْجدا
  (31)  ،

إطال  من  ف ها وطمون ن   ب  يعِن  الصحابيف رضم هللا    ب   حىت 
واو ما    -قد نسم    :أي وا   اعاى عنه  يظنوص أن  قد  

 
( 



 

 
 

عل   وسل  العظ      -نسم صلى هللا  الران  لكن    اذا 
ا  ل ِ عا يلُ  الثم نيف       اللحظائ  اذه  نغبن   أص  ويعلمنا  ميف 

 صالانا. 

على  ا رب  ا مرة أخرى، ويسجد مسبح    املصلم مث يكرب  
مث يرفع وي وم إى الراعيف الثان يف، ف فعل  ا اما ااص يفعل  

مسبحضر ا ومسب عرا  ال ما ي ول ويفعل     الراعيف ا وى  
بلذة الصالة.   حىت حيضر قلب  ف  عر 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 التشهد

أو مث  لس   الب هد  جلسيف    : وام  ،البح ائ  جلسيف 
ي ول   ،إجالل و   حت يف والصلوائ    :فاملصلم  هلل  البح ائ 

   .اعظ   هللا وإجالل  سبحان  واعاى   هاوالط بائ، واذه ف 
املصلم يعرتف  و البعظ  ،    معنااامجع حت يف و   :البح ائ ف

البح ائ الها هلل،   البح ائ   (لف والالم ا  )أص      لفظ 
البحاَي  ، لالسبغراق أنوا   مج ع  ففبسبغرق  اكبريٍ ،    كل 

البح ائ    ،هلل   سجودٍ و   وراو ٍ   اسب حٍ و  أنوا   اليت  فكل 
 . املسل  إَّنا اكوص هلل ابارك واعاى يسبحضراا 

والنوافل    :الصلوائ و  الفرائض  الصلوائ  أنوا   فكل 
 اعظ   هلل ابارك واعاى. ام  ف هابكل ما 
يعرتف    أص    : ف  ول ا  املصلم  يعِن  هلل،  الصلوائ 

غريه،    ،يصل ها اليت  الصلوائ   يصل ها  اليت  والصلوائ 



 

 
 

هلل ابارك    امإَّنا    ،والصلوائ اليت اصل ها ال املخلوقائ
 واعاى.  

ا  الصلوائ  لالسبغراقفهنا  والالم  أنوا     ،لف  ال 
 الصلوائ. 

 حط مض  خض حض  جض  ُّٱ  هلل  الها  والط بائ:  

ابارك      َّ مع جع  مظ هللا  يعظ   انا  فاملصلم 
   .ل  ص الط بائ الها  أواعاى ابعرتاف  

النيب ورمحيف هللا  "بعداا    : ي ولمث   أيها  السالم عل   
فال  وبرااا "   عل   وسل   لرسول هللا صلى هللا  واذه حت يف 
عظ  من اكوص ل  احملبيف او هللا، وبعد  بيف هللا  أل  أص  

 . جل وعال أتيت  بيف رسول هللا صلى هللا عل   وآل  وسل 
املسل ،   يصل ها  صالة  ابجدد   ال  احملبيف  واذه 

ل   آاعاى وحب  لرسول هللا صلى هللا عل   و يبجدد حب  هلل  



 

 
 

 مئ  زئ  رئ  ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ُّٱ:  وسل 

َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ

ل  وسل  اظهر   الصالة  آ فمحبيف النيب صلى هللا عل   و 
مع ال صالة   صلى هللا  ابوابجدد  عل    ابلسالم  ل عور 

 . عل   وسل  
"السالم عل ك   فاملصلم يسل  على رسول هللا ي ول:  

املصلم    أص يسبحضر  :فاملعىن   ، أيها النيب ورمحيف هللا وبرااا  
 عىن يدعو  يسل  على الرسول عل   الصالة والسالم،    أن  
، فعندما ي ول املصلم: "السالم عل   أيها النيب" اذا  ل  

و  عل    هللا  صلى  للنيب  لدعوا ،  آدعاء  ودعاء  وسل ؛  ل  
 .هللاودعاء ل  أص يسلم     مب ودعاء   
ا: دعاء ابلرمحيف أص اكوص رمحيف هللا مع النيب  أيض    واذا

   . أمب صلى هللا عل   وسل ، وأص اكوص عل  ، وأص يرح  



 

 
 

وبرااا " ا ريائ،  و ،  "ورمحيف هللا  اليت ام اثرة  الربايف: 
  ابلربايففاملصلم يدعو هللا ابارك واعاى الذي او السالم  

  ،مب ، فبكوص أمب  مبارايف   ل  وسل ، و آب   صلى هللا عل   و لن
مبارايف  دعوا   اكوص  أن    ال  فعندما    ،وأص  يسبحضر 

صالة يصل ها يسل  على رسول  صلى هللا عل   وسل     
  على رسول  صلى هللا عل   وسل     الب هد ا ول، ويسل

الذي يكثر من   الثاين، ما ا يكوص حال املصلم  الب هد 
 ؟ السالم على نب   صلى هللا عل   وسل  بعد الصالة

أالر زَيدة  بيف    :الذي او  الر العظ   ال ل  أص اذا ا  
لنيب صلى هللا عل   وسل ،  عل املصلم بعد الصالة يكوص  ا

هللا عل   وسل ، وهلدي  ولسنب ،  ن   ا لرسول هللا صلى  مببع  
من   يكثر  أص  ل   ف نبغم  إعالص  بب  ابلسالم،  من  أاثر 

ٱحتري ادي  صلى هللا عل   وسل  بعد الصالة. 



 

 
 

ي ول    بعداا  عل نا مث  هللا    "السالم  عباد  وعلى 
فاملصلم ي ول السالم عل نا،    ، السالم او هللا  " الصاحلخل

يعِن: املصلم نفس  ومن مع ، ف  ول "السالم عل نا" يعِن  
السالم يكوص معم يسلمِن،   الذي او  ابارك واعاى  هللا 

ا  معىن:  يسب عر  يوف ِن،  يسددين،  ماص  يهديِن، 
ص املسل   أ "السالم عل نا" وال ل    :بص ي ول   واالطمئناص

ر بطمون نيف  عُ لا   ؛رك واعاى مع  إ ا لعر   صالا  أص هللا ابا 
أص   يسب عر  عظ  ،  ن   داخلم  وأماص  وسالم  عظ ميف، 

السالم ابارك واعاى مع . 
اعظ   هللا ابلبح ائ هلل والصلوائ ل  والط بائ  مث بعد  

سل  االنساص  ي،  السالم على الرسول عل   الصالة والسالم و 
  ، فاملسل  ل س ويسل  على عباد هللا الصاحلخل  على نفس 

يكوص  أص  يريد  أنن يف  العباد  هللا    عنده  مج ع  ومع  مع  



 

 
 

اذه الدعوة أصابت ال عبد صاحل    ف  ا قال    ، الصاحلخل
 . من اجلن وا نساملؤمنخل و املالئكيف  من   السماء وا رض،

حب   يزداد  السالم،  فاملؤمن  ون ر  ا ري  ن ر  ا   
   صالح.  سبحضر  بب  لكل من ي رتك مع    صفيف ال ف

والدعاء ابلسالم  واحملبيف  مث بعد اذه البحاَي والبعظ    
البوح د إعالص  أييت  ولآلخرين  ف  ول    للنفس  وال هادة، 

أص ال  بعداا   و إل   إ"ألهد  ا عبده  ص  مد  ألهد  أال هللا 
ال هادة  واذ  ورسول "  اجلازم   : امه  واالعب اد    االعرتاف 

 . بن  ال إل  إال هللا
  ة عبادذه الإلارة إى أص املصلم وصل    : "ألهد "قول  و 

للدرجيف اليت  ا  ويعرتف ي  ن    رُّ  ِ فهو يا   ، حساصإى درجيف اإل
إال الواحد    ل    أن  ال إل  هلذا الكوص وال رهللا اون  ي ااد  

 سبحضر معىن البوح د ا الص  ف حد سبحان  واعاى،  ا 
 . ال هللاإاالعب اد اجلازم بن  ال ال  و  ، هلل جل وعال 



 

 
 

ا عبده ورسول ، وانا  ص  مد  أ وألهد    :املصلم   ي ول  مث
وسل  وآل   عل    هللا  صلى  هللا  رسول  ل     ،يبذار  ويثبت 

أال هادة بن  رسول من هللا  دين  و ابهلدى    للناس   رسل ، 
   . احلق ل ظهره على الدين ال  ولو اره الكافروص

 ال صالة  دد اوح ده هلل  و ذا يعل  أص املصلم  
  : وول ران من أرااص دين االسالم او أص ي ول ، فجل وعال 

 ا عبده ورسول ،  وألهد أص  مد    ،اال هللا  إل  ألهد أص ال 
وا هده    ال  فاملصلى   حت اا   إ ا جلس    صالة 

وينبغم الب هد،  واذا  البوح د  اذا  أص    للمسل   يعلن 
 دد العهد على  و   ، يالحظ   صالا  أص إسالم  يبجدد

 .   ال صالة يصل ها البوح د مع هللا ابارك واعاى 
 

 

 



 

 
 

 التشهد األخري

على النيب    ابلصالة  الب هد ا خري    ي ر  املصلم مث  
عل   الصالة والسالم، واذه من زَيدة  بيف رسول هللا صلى  

 . هللا عل   وسل  أص املصلخل يصلوص عل   
والصالة على النيب صلى هللا عل   وسل  ام الثناء عل    

املصلم  ف  ول  ا على  املأل  "الله  صلم على  مد    :  
وعلى آل  مد اما صل ت على إبراا   وعلى آل إبراا    

فهنا املصلم يطلمل من هللا ابارك واعاى    ن  مح د جم د" إ
آل  وعلى  عل    يثِن  هل   أص  االعلى  ابلرمحيف  املأل      ،

إبراا   عل   السالم أن  اما أص هللا اعاى    نيب هللا   ويسبحضر 
على إبراا   وعلى آل إبراا  ، فاملؤمن ي ول: اما  ى  صل

على   آل إصل ت  وعلى  على  مد    إبراا    براا    فصل 
   . ل آوعلى 
 



 

 
 

 مد اما ابرات على آل  على  مد وعلى  وابرك  "
   . ن  مح د جم د" إبراا   إ ل آبراا   وعلى إ

ا ريائ  اعِن: اثرة  هللا ف  ، والربايف  من  يطلمل    املصلم 
سبحان  واعاى أص يبارك   نب   صلى هللا عل   وسل     الكرمي

دعوا ، وأص يبارك   أال  فبكثر ا ريائ هلذه  و و  أمب   
بص هللا ابارك واعاى مح د وحامد لعباده    واالعرتاف  ،ا ميف 

العظميف    اجملد او: و وأن  جم د    ، ابارك واعاى، ل  احلمد ال 
 . وامال السلطاص

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الةالدعاء يف آخر الص

قبل  ابلدعاء  جلسيف البح ائ والب هد    املصلمخيب   مث  
النيب عل      ، قال دعو هللا ابارك واعاى  ا لاءف  ،السالم 

والسالم   لاء" الصالة  ما  الدعاء  من  ل بخري    أو  (32) "مث 
  ف دعو  ا ورد ويسبع ذ  (33) ل  "إ "يبخري من الدعاء أعجب   

 : ومن عذاهللا    ، جهن  "الله  إين أعو  ب  من عذاهللا    قائال 
واملمائ  ، ال رب  احمل ا  فبنيف  املس ح    ، ومن  فبنيف  لر  ومن 

 . (34) الدجال"
جهن     العظام الها  الفنت  أصول  مجع  الدعاء  فهذا 

ما    -وفبنيف احمل ا    ، وال رب وعذاب   : أجارن هللا وإَيا  منها

 
 

 
 



 

 
 

ما  واو    ، وفبنيف املمائ: -يكوص لإلنساص من فنت   ح اا 
 . املوئ، ومن فبنيف املس ح الدجال حيصل ل  عند 

فهنا اذه االسبعا ة ينبغم أص يصاحبها حاليف الرجاء،  
اإل واعاى  أص  ابارك  أص هللا  يغِ لمل  اسبعا  ابهلل  إ ا  نساص 

 . سوف يع ذه من اذه ا مور 
  ال    لعروال اسول عن حاليف املصلم وسعادا  إ ا  

ن ا  يؤمن من الفنت   الدو صالة أن  سوف ينجو من النار،  
ومن فبنيف املس ح الدجال، ف ع ش ح اا     ،ومن فبنيف ال رب 

مسبوال  ا ب درة هللا جل وعال    ، معبصم ا ابهلل ابارك واعاى 
 . وِببل  املبخل 
عن النيب صلى   أص يدعو  ا جاء من أدع يف  :ا ول  أيض  

"ربنا آانا   الدن ا حسنيف و  اآلخرة   : مثل  هللا عل   وسل 



 

 
 

خريائ الدن ا  واذا ي مل    (35)   حسنيف وقنا عذاهللا النار" 
 . واآلخرة

بوص يف النيب صلى هللا عل   وسل     : ا ول  أص يدعو أيض  
َي معا  وهللا إين  حب   :  قال  رضم هللا عن   ملعا  بن جبل

"الله  أعِن على  ارك    : فال ادعن دبر ال صالة أص ا ول 
 . (36) ولكرك وحسن عبادا "

واذا الدعاء ف   من املعىن ال مء العظ  ،  عل املسل   
بدعائ  وعبادا ،  ن  يريد من هللا  و ا بصلواا   ا مرابط  دائم  

مرة   يع ده  أص  خبامها  واو    الصالة  هلذه  وف    الذي 
الذار على  يع ن   وأص  لصالا ،  على    ،أخرى  يع ن   وأص 

 
 

 



 

 
 

ال كر، وأص يع ن  على إحساص العبادة، فاهلل ابارك واعاى  
 او الذي يعخل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 التسليم

"السالم عل ك   :  مث خيب  املصلم صالا  ابلسالم قائال  
 . ، السالم عل ك  ورمحيف هللا"هللا ورمحيف 

السالم  معاين  الصالة   : من  من  ا روج    ابلسالم،   ن يف 
ن يف السالم على من جبواره من املصلخل، ون يف السالم    : اوأيض  

 واملالئكيف الذين حيضروص صالا .   ، على املالئكيف الذين مع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   خامتة  

واناك   ا العيف،  او حديث عن صالانا  فما مضى 
ل صلم   ا  و   للمسل   حت ق  الصالة  خارج  أسباهللا 

 الصالة ا العيف منها: 
وببعظ   قدر الصالة، وأص ح   يف  زَيدة العل  ابهلل،   .1

الصالة ام الوقوف بخل يدي هللا ملناجاا  فكلما زاد  
ا برب  وأمسائ  وصفاا ، زادئ خ  ب  ل   املسل  علم  

 وااص أاثر خ وعا    صالا .  
 الدعاء وسؤال هللا اعاى ا  و .   .2
و  .3 االسبغفار،  من  املخالفائ  اإلاثار  عن  البعد 

 . ال رع يف 
  اعاى. اإلاثار من  ار هللا  .4
اجملاادة   أص يصلم املسل  صالةا مودٍ  فكل صالة   .5

 قد اكوص ام ا خرية ابلنسبيف ل . 



 

 
 

ابلصالة   .6 املبعل يف  املواض ع  على  املبكرر  االطال  
أو   رسائل  أو  سواء اانت ابمل  ف ها،  وا  و  
واالسبزادة   للبذاري  املسل   حلاجيف  إلكرتون يف  وسائط 

 من العل  ابلصالة وأحكامها. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

فهرس املوضوعات
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