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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد     
، أسأل الله أحكامهمافضائلهما و من  جملة  و  ،الصالةصفة و  الوضوء صفةفهذا مختصر في     

 الكريم أن يجعله خالًصا، نافًعا، مبارًكا، إن ربي قريب مجيب.
 تهصفو فضائله الوضوء

فيتمضمض، ويستنشق  ضوء هب و  ما منكم رجل يقر ِ : ) هلو قما جاء في ِمن فضائل الوضوء  أواًل:
ت خطايا وجهه، وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إال خر ت خطايا ر  فينتثر إال خ

خطايا يديه من أنامله مع  وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إال خرت
الماء، ثم يمسح رأسه، إال خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين، إال خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى، فحمد الله وأثنى عليه 

، وقوله (1)(كهيئته يوم ولدته أمه  ومجده بالذي هو له أهل، و ف  ر غ  قلبه لله، إال انصرف من خطيئته
 :( ِم ْن ت  و ض أ  ف أ ْحس ن  اْلُوُضوء  خ ر ج ْت خ ط اي اُه ِمْن ج س ِدِه، ح ت ى ت ْخرُج  ِمْن ت ْحِت أ ْظف ارِه)(1) ،
 : )أ ال  أ ُدلُُّكْم ع ل ى م ا ي ْمُحو اللُه بِِه اْلخ ط اي ا، و ي  ْرف ُع بِِه الد ر ج اِت؟( ق اُلوا ب  ل ى ي ا ر ُسول  اللهِ  هلو وق

ِة ب  ْعد  الص   ثْ ر ُة اْلُخط ا إِل ى اْلم س اِجِد، و اْنِتظ اُر الص ال  : )ِإْسب اُغ اْلُوُضوِء ع ل ى اْلم ك ارِِه، و ك  ةِ ق ال  ِلُكُم ال  ، ف ذ 
 .(3)الر ِب اُط(
ِة  ي ا} يستحضر من يريد الوضوء امتثال  قوله جل اسمه: ثانًيا: ا ال ِذين  آم ُنوا ِإذ ا ُقْمُتْم إِل ى الص ال  أ ي ُّه 

 {.ب  ْينِ ف اْغِسُلوا ُوُجوه ُكْم و أ ْيِدي ُكْم إِل ى اْلم ر اِفِق و اْمس ُحوا ِبُرُءوِسُكْم و أ ْرُجل ُكْم إِل ى اْلك عْ 
لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك مع كل ):  النبي لو قل ؛يسن السواك مع الوضوء ثالثًا:
 .(4)(وضوء  

                                 
ويجب (: »12قال ابن أبي زيد  القيرواني في الرسالة )ص .( من حديث عمرو بن ع ب سة السُّلمي 231(أخرجه مسلم )1)

ن فس ه أن ذلك عليه أن يعمل الوضوء  احتسابًا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه، وتطهيره من الذنوب به، ويُشِعُر 
تأهٌُّب وتنظٌُّف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه ألداء فرائضه، والخضوِع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين  بذلك، 

 «.وتحفُّظ  فيه؛ فإن تمام كل  عمل  بحسن النية فيه
 .عن عثمان  (142مسلم ) أخرجه(1)

في  وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي (: »10/111( قال ابن عبد البر في التمهيد )121مسلم )أخرجه (3)
، أنه قال: ( عن سلمان، عن النبي 1113صحيح مسلم )يدل على عظيم فضل الرباط ما في  ومما« فضائل األعمال

 .(الفت ان)رباط يوم  وليلة  خير من صيام شهر  وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه، وأُمِ ن 

 (. 1134. وعلقه البخاري قبل حديث )( من حديث أبي هريرة 140( وصححه ابن خزيمة )1112(أخرجه أحمد )4)
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 ثرنتسثم ي ،باليمنى ويستنشقض ميبدأ بغسل كفيه، ثم يمضيسمي الله، ثم بعد النية،  رابًعا:
مسح يثم مبتدئًا باليمنى،  ،، ثم يغسل وجهه، ثم يديه من أطراف األصابع إلى المرفقينباليسرى

، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهيذهب بهما إلى قفاه، ثم يبدأ بمقدم رأسه حتى يرأسه بيديه، 
، مبتدئًا ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبينمسح بإبهاميه ظاهر أذنيهيفي أذنيه، و ه سباحتيدخل يُ 

 .عضو  ثالثًا باليمنى، واألفضل غسل كل ِ 
)أسبغ الوضوء، وخلل بين األصابع، وبالغ في االستنشاق، إال أن تكون :  النبي الق ا:خامسً 

 .(1)(ويل لألعقاب من النار):  ، وقال(1)صائًما(
:  أ ن سِ  يسن تجديد الوضوء إذا كان أدى بالوضوء األول صالًة؛ لقول ا:دسً سا ك ان  الن ِبيُّ »ْبِن م اِلك 
  ُن ا الُوُضوُء م ا ل ْم قيل ألنس  « ِعْند  ُكلِ  ص ال ة   ي  ت  و ض أ : ُيْجزُِئ أ ح د  ُتْم ت ْصن  ُعون ؟ ق ال  : ك ْيف  ُكن ْ

 .(3)ُيْحِدثْ 
 .(4)«يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد   كان النبي : »أنس قال ا:سابعً 
الُوضوء، ثم يقول: أشهد أن ال  -أ ْو ف  ُيْسِبغُ  -ما منكم من أحد  يتوضأ ف  يُ ْبِلغُ ): النبي قال  ثامًنا:

إله إال الله، وأن محمًدا عبد الله ورسوله، إال فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها 
 .(2)(شاء

من توضأ، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، : »سعيد  الخدريقال أبو و 
، فلم يُ أستغفرك وأتوب إليك، ُكتب في  ، ثم طُبع بطابع    .(6)«كسر إلى يوم القيامةر ق  

 فضائلها وصفتها الصالة
اًة ي  ْوم   :ه قولما جاء في  لصالةِمن فضائل ا أواًل: انًا، و ن ج  ان ْت ل ُه نُورًا، و بُ ْره  )م ْن ح اف ظ  ع ل ي ْه ا ك 

اٌة، و ك ان  ي  ْوم  اْلِقي ا ا ل ْم ي ُكْن ل ُه نُوٌر، و ال  بُ ْره اٌن، و ال  ن ج  اِفْظ ع ل ي ْه  ، اْلِقي ام ِة، و م ْن ل ْم ُيح  م ِة م ع  ق اُرون 

                                 
 ، وقال: حديث حسن صحيح.( من حديث ل قيط بن ص ِبرة 822(أخرجه الترمذي )1)
 .( من حديث أبي هريرة 141( ومسلم )162(أخرجه البخاري )1)
 (.114البخاري )أخرجه (3)

 .( من حديث أنس  312( ومسلم )101(أخرجه البخاري )4)
 .( من حديث عمر 134(أخرجه مسلم )2)
( وقال: فهذا مما ال مجال للرأي 1/188( وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير )1230(أخرجه النسائي في الكبرى )6)

 فيه، فله حكم الرفع.
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( و ِفْرع ْون ، و ه ام ان ، و أُب ي ِ   .(1)ْبِن خ ل ف 
ن ِة؟ وفي أخرى: : وفي رواية   أ يُّ الع م ِل أ ح بُّ إِل ى الل ِه؟  الن ِبيوُسئل  اِل أ ق ْر ُب ِإل ى اْلج  أ يُّ اأْل ْعم 

: )الص ال ُة ع ل ى و ْقِته ا( أ يُّ اْلع م ِل أ ْفض ُل؟  .(1)ق ال 
 .)صلوا كما رأيتموني أصلي( : قولهامتثال  صلييستحضر الم ثانًيا:
مع التكبير إلى منكبيه ، ويرفع يديه قائًما يكبر تكبيرة اإلحرامينوي الصالة التي يريد فعلها، ثم  ثالثًا:

أن يضعهما فوق  أهل العلم أى بعضقال الترمذي: ر ، ثم يضع يده اليمنى على اليسرىأو إلى أذنيه، 
 .(3)وكل ذلك واسع عندهم، هاورأى بعضهم: أن يضعهما تحت، رةالسُّ 
 بأحد االستفتاحات اآلتية: يستفتح،ثم 

 .(4)سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إله غيرك

 .(2)الحمد لله حمًدا كثيرًا، طيًبا، مبارًكا فيهأو: 
 .(6)الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرًة وأصياًل أو: 
باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا،  اللهم أو: 

 .(8)كما يُنق ى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والب  ر د
وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض، حنيًفا وما أنا من المشركين، إن صالتي وُنُسكي أو: 

له رب العالمين، ال شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت ومحياي ومماتي ل
الملك، ال إله إال أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي 
جميًعا، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدني ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إال أنت، 

رف عني سيئها إال أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر واصرف عني سيئها، ال يص
 .(2)ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك

                                 
المنذري وابن عبد الهادي: إسناده وقال ( 1468ابن حبان ) هصححو  ، ( ع ْن ع ْبِد اللِه ْبِن ع ْمر و6286أحمد ) (أخرجه1)

 (.614/ 1( تنقيح التحقيق )118/ 1الترغيب والترهيب ) .جيد
 . ( عن ابن مسعود  22مسلم )و ( 218(أخرجه البخاري )1)
 (.1/336(جامع الترمذي )3)
 كان يجهر بهؤالء الكلمات.  موقوفًا عن عمر، أنه  (311مسلم )أخرجه (4)

 .من حديث أنس   (600مسلم )أخرجه (2)

 . ابن عمر من حديث (601مسلم )أخرجه (6)

 . أبي هريرة من حديث (212مسلم )و  (844أخرجه البخاري )(8)

 . علي    من حديث (881أخرجه مسلم )(2)
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اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيِ م السماوات أو: 
رض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك واألرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات واأل

الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك 
آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما 

 .(1)أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي، ال إله إال أنت
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر  السماوات واألرض، عالم  الغيب والشهادة، أنت  اللهم ربأو: 

تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اُختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من 
 .(1)تشاء إلى صراط  مستقيم  

الليل؟ فقالت: كان إذا قيام  قالت عائشة لما ُسئلت بأي شيء  كان يفتتح رسول الله ما أو: 
قام: كب ر عشرًا، وحمد الله عشرًا، وسبح عشرًا، وهلل عشرًا، واستغفر عشرًا، وقال: اللهم اغفر لي، 

 .(3)واهدني، وارزقني، وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة
 .قيام الليل بها كان يستفتح  هأن عنه  تصحالثالثة األخيرة و 

، ثم ثم يقرأ سورًة أو ما تيسر من القرآن، ثم يقول: آمين، ، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يبسملثم يستعيذ
ويكون  ،مفرجتي األصابع ، ثم يضعهما على ركبتيهرافًعا يديه ، ثم يركع مكبرًايسكت سكتًة لطيفةً 

 .ويجافي مرفقيه عن جنبيه ،ه حيال  ظهره، فال يرفعه، وال يخفضهمستويًا، ويجعل رأس   ظهره
 . (4)سبحان ربي العظيم ويقول:

 :كوعالر ل في اقأنه  وصح عنه 

 .(2)سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي
 .(6)ُسبُّوح ُقدُّوس، ربُّ المالئكة والروح
 .(8)سبحانك وبحمدك، ال إله إال أنت

                                 
 . ابن عباس   من حديث (861مسلم )و ( 1110أخرجه البخاري )(1)

 .رضي الله عنها عائشة من حديث (880أخرجه مسلم )(1)

زاد المعاد وابن القيم في ( 1601ابن حبان ) هصححو ( 1326ابن ماجه )و ( 1618النسائي )و ( 866داود ) وأبأخرجه (3)
  واأللباني في صحيح سنن أبي داود. (118/ 1)

 . حذيفة من حديث (881أخرجه مسلم )(4)

 .رضي الله عنها عائشة من حديث (424( صحيح مسلم )814أخرجه البخاري )(2)

 رضي الله عنها. من حديث عائشة (428أخرجه مسلم )(6)

 رضي الله عنها. من حديث عائشة (422أخرجه مسلم )(8)
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 .(1)سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، 

 .(1)وعص بي
 .(3)(فأما الركوع فعظِ موا فيه الرب: )وقال 

 .: سمع الله لمن حمدهرفعالأثناء  ثم يرفع رأسه ويديه، قائاًل إمام ومنفرد
اللهم  أو: ربنا لك الحمد، ، أو:: ربنا ولك الحمد-وإماٌم ومنفرٌد بعد الرفع -رفعه أثناءويقول مأموم 

 اللهم ربنا لك الحمد.  ، أو:ربنا ولك الحمد
 .(4)ربنا ولك الحمد، حمًدا، كثيرًا، طيًبا، مبارًكا فيهأو: 
 .(2)اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء األرض وملء ما شئت من شيء  بعدأو: 
الثناء والمجد، ربنا لك الحمد، ملء السماوات واألرض، وملء ما شئت من شيء  بعد، أهل  أو: 

أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا 
 .(6)الج دِ  منك الج د

رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم  :مكبرًا، ساجًدا على سبعة أعضاء   ر  ثم إذا فرغ من ذكر االعتدال خ  
يضع يديه حذو و ، عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وهما عن ساقيه باعدوي، جبهته مع أنفه

سبحان ربي ويقول:  ،ه أصابع رجليه إلى القبلةويوج ِ ويرفع مرفقيه عن األرض،  أو أذنيه، منكبيه
 األعلى.

 السجود:أنه قال في  وصح عنه 
 *سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.

 .(8)*اللهم اغفر لي ذنبي كله، ِدق ه وِجل ه، وأوله وآخره، وعالنيته وسر ه

                                 
األفكار نتائج وحسنه ابن حجر في  ، عوف بن مالك  األشجعيعن  (1131النسائي )و  (283داود ) وأخرجه أب(1)

 «.إسناده صحيح(: »1/316( وقال النووي في خالصة األحكام )81/1)

 .من حديث علي    (881أخرجه مسلم )(1)

 . ابن عباس   من حديث (481مسلم ) أخرجه (3)

 . رِف اعة بن رافع الزُّر قيمن حديث  (811البخاري )أخرجه (4)

 . ابن أبي أوفىمن حديث  (486مسلم )أخرجه (2)

  أبي سعيد  الخدريمن حديث  (488مسلم )أخرجه (6)
 .أبي هريرة  ( من حديث423مسلم )أخرجه (8)
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*اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه 
 .(1)وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين

ًء عليك، *اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال ُأحصي ثنا
 .(1)أنت كما أثنيت على نفسك

*اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، 
ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعْل في 

 .(3)نْفسي نورًا، وأ عِظم لي نورًا
 .(4)*ُسبُّوح ُقدُّوس، ربُّ المالئكة والروح

 *سبحانك وبحمدك، ال إله إال أنت.
 *سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.

 .(2)أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فق ِمٌن أن ُيستجاب لكم(: )وقال 
 

رِجليه، ناصًبا يمناه، ويثني أصابعها ى سر  ويجلس مفترًشا يُ  ،ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرًا
 .(6)رب اغفر لي ،ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي ،يديه على فخذيه ويضع ،نحو القبلة

 .يسجد السجدة الثانية كاألولى، ثم يرفع من السجود مكبرًاثم 
 .ستفتاحال، واتكبيرة اإلحراميصلي الركعة الثانية كاألولى، ما عدا ثم 

 .في الركعة الثانية أقصر من األولىتكون القراءة و 
نصر يده اليمنى ويقبض خِ ، ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترًشا، كجلوسه بين السجدتين

نصرها، ويحلِ ق إبهامها مع الوسطى، بأن يجمع بين رأس ي اإلبهام والوسطى، فتشبه الحْلقة من وبِ 
 .حديد  ونحوه، ويشير بسبابتها

 .هتشهدبعه كلها ويشير بالسبابة ِطيلة و يقبض أصاأ

                                 
 .من حديث علي    (881أخرجه مسلم )(1)

 رضي الله عنها. ( من حديث عائشة426مسلم )أخرجه (1)

 .ابن عباس   ( من حديث863مسلم )و ( 6316البخاري )أخرجه (3)

يِن بعده تقدم تخريجها في أذكار الركوع، وقد جاء في الحديث أنه  هذا(4)  كان يقولها في الركوع والسجود.  الذكر والذ 

 . ابن عباس  من حديث ( 481مسلم )أخرجه (2)
 .(61/ 1نتائج األفكار )، وحسنه ابن حجر  في وغيره، من حديث حذيفة ( 13382أحمد )أخرجه (6)
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 :بأحد التشهدات اآلتية ثم يقول التشهد
التحيات لله، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السالم علينا، وعلى 

 .(1)عباد الله الصالحين، أشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله
  .(1)...الخالتحيات الطيبات الصلوات لله،أو: 

التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السالم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السالم أو: 
 .(3)علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمًدا رسول الله

 :بأحد األنواع اآلتية ثنائيةً إن كانت الصالة  اإلبراهيمية الصالةيقول ثم 
اللهم صلِ  على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيد، اللهم بارك على محمد  وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 

 .(4)حميد مجيد

وأزواِجه، وذريِته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد ، اللهم صلِ  على محمد ، أو: 
 .(2)وأزواجه، وذريته، كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد

، وعلى آل ك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد  ك ورسولِ عبدِ  على محمد   اللهم صل ِ أو: 
 .(6)، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيممحمد  

اللهم صلِ  على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد ، : أو
 .(8)وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين؛ إنك حميد مجيد

بالله من أربع  يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم،  إذا تشهد أحدكم فليستعذ: ) النبيقال و 
 .(2)(ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

، واألكمل أن يكون مما ورد، ومنه:  وله أن يدعو بما أحب 

                                 
 . ابن مسعود   من حديث (401مسلم )و  (6162البخاري )أخرجه (1)

 .  أبي موسى من حديث (404مسلم )أخرجه (1)

 . ابن عباس  من حديث  (403مسلم )أخرجه (3)

 . كعب بن ُعْجرةمن حديث   (406مسلم )و ( 3380البخاري )أخرجه (4)

 . أبي ُحم يد  الساعديمن حديث  (408مسلم )و ( 3361البخاري )أخرجه (2)

 . أبي سعيد   من حديث (6322البخاري )أخرجه (6)

 . أبى مسعود  األنصاريمن حديث  (402مسلم )أخرجه (8)

 .أبي هريرة  ( من حديث222مسلم )أخرجه (2)
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م به مني، *اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعل
 .(1)أنت المقدم وأنت المؤخر، ال إله إال أنت

*اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة 
 .(1)المحيا، وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والم ْغر م

لم ا تشه د أحد الصحابة دعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، ال إله إال أنت، *و 
المنان، بديع السماوات واألرض، يا ذا الجالل واإلكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك، فقال النبي 

 د دعا الله باسمه ألصحابه: تدرون بم  دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده، لق
 . (3)العظيم، الذي إذا ُدعي به أجاب، وإذا ُسئل به أعطى

*وآخُر من الصحابة لما تشهد قال: اللهم إني أسألك يا ألله بأنك الواحد األحد الصمد، الذي لم 
: يلد ولم يولد ولم يكن له كفًوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، فقال النبي 

 .(4)ر له، قد ُغفر له، قد ُغفر لهقد ُغف
 .(2)*اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

*اللهم إني ظلمت نفسي ظلًما كثيرًا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرًة من عندك، 
 .(6)وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم

 ثم يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
 

ما بقي  وصلى ، رفع يديهوإن كان المصلي في ثالثية  أو رباعية ، نهض مكبرًا بعد التشهد األول، و 
، وإن قرأ أحيانًا في الثالثة والرابعة من الظهر زيادًة على الفاتحة على الفاتحة اقتصرً مكالركعة الثانية، 

                                 
 .من حديث علي    (881أخرجه مسلم )(1)

 والمغرم: الد ين.المأثم: ما يسبب اإلثم.  من حديث عائشة رضي الله عنها. (221( ومسلم )231البخاري )(أخرجه 1)

( 1228)والحاكم ( 213ابن حبان ) هصححو  ،أنس  من حديث  (1300النسائي )و ( 1412داود ) وأخرجه أب(3)
 (.2/133واأللباني في صحيح سنن أبي داود )

والحاكم ( 814ابن خزيمة ) هصحح، و  ( من حديث ِمحجن بن األدرع1301النسائي )و ( 122داود ) و(أخرجه أب4)
 .ال الذهبي في تلخيصه: على شرطهما( وق122)

بن حبان وا( 821ابن خزيمة ) هصححو  ، معاذ بن جبل  من حديث ( 1303النسائي )و ( 1211داود ) وأخرجه أب(2)
 .(1/118نتائج األفكار )وابن حجر  في ( 1/462خالصة األحكام )والنووي في ( 1011)

البخاري (: »1/110في إرشاد الساري ) قال، من حديث أبي بكر الصديق  (1802مسلم )و ( 234البخاري )أخرجه (6)
 .«والنسائي والبيهقي وغيرهم احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصالة
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 .فال بأس
يخرجها اليمنى ويفرش اليسرى و  ، فينصبًكاثم يجلس في التشهد األخير من الثالثية أو الرباعية متورِ  

 .يمينه، ويجعل أ ليتيه على األرضتحت ن م
 

اللهم أنت السالم، ومنك السالم، ثم يقول: ، اثالثً  الله يستغفر بعد السالم من المكتوبة رابًعا:
 .(1)تباركت ذا الجالل واإلكرام

الحمد، وهو على كل شيء  قدير، ال حول وال *ال إله إال الله، وحده ال شريك له، له الملك، وله 
قوة إال بالله، ال إله إال الله، وال نعبد إال إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، ال إله إال 

 .(1)الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون

قدير، اللهم ال مانع  *ال إله إال الله، وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء  
 .(3)لما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا الج دِ  منك الجد

*اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ 
 .(4)بك من فتنة الدنيا، وعذاب القبر

مرة، ويقول تمام المائة: ال إله إال الله  33 مرة، الله أكبر 33مرة، الحمد لله  33*سبحان الله 
 .(2)وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء  قدير

 .(6)مرة 34مرة، الله أكبر  33مرة، الحمد لله  33: سبحان الله أو
 .(8)مرة 12مرة، الله أكبر  12مرة، ال إله إال الله  12مرة، الحمد لله  12سبحان الله  أو:

 .(2)مرة 33مرة، الله أكبر  33مرة، الحمد لله  33سبحان الله  و:أ
 .(1)مرات 10مرات، الله أكبر  10مرات، الحمد لله  10سبحان الله  أو:

                                 
 . ثوبانمن حديث  (211مسلم )أخرجه (1)

 . ابن الزبيرمن حديث  (214مسلم )أخرجه (1)

 . المغيرة بن شعبةمن حديث  (213مسلم )و ( 244البخاري )أخرجه (3)

 . سعد بن أبي وقاص  من حديث  (6310البخاري )أخرجه (4)

 . أبي هريرة من حديث (218مسلم )أخرجه (2)

 . كعب بن ُعْجرةمن حديث   (216مسلم )أخرجه (6)

وابن حجر  في ( 1018ابن حبان )و ( 821ابن خزيمة )ه صحح، و  زيد بن ثابت  من حديث ( 1320النسائي )أخرجه (8)
 (.188/ 1نتائج األفكار )

 . أبي هريرةمن حديث  (212مسلم )و ( 243البخاري )أخرجه (2)
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 .(3)، والمعوذات(1)آية الكرسيويقرأ *

 .(4)( ثالثًا، ويمد صوته بالثالثةسبحان الملك القدوس) :الوتر السالم من صالة يقول بعد خامًسا:
 

طاع إلى ذلك سبياًل؛ فقد قال ربنا في الحديث تما اس من نوافل الصالة المؤمن ستكثري سادًسا:
إلي  مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي   ما تقرب إلي  عبدي بشيء  أحب  )القدسي: 

به، ويده التي  بالنوافل حتى ُأحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر
 .(2)يبطش بها، ورِجله التي يمشي بها، وإن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه(

اِفُظ ع ل ى اْلُوُضوِء ِإال   النبيقال و  ُة، و ال  ُيح  اِلُكُم الص ال  ُر أ ْعم  ي ْ ُدوا و ق ارِبُوا، و اْعم ُلوا، وخ  : )س دِ 
 .(6)ُمْؤِمٌن(
ُتُه ِبو ُضوئِِه و ح اج ِتِه، ف  ق ال  ِلي: )س ْل(  : ُكْنُت أ بِيُت م ع  ر ُسوِل اللِه ر بِيع ة ْبن ك ْعب  وقال  ف أ ت  ي ْ

: )أ و  ف  ُقْلُت: أ ْسأ ُلك  ُمر اف  ق ت ك  ِفي  ن ِة. ق ال  : )ف أ ِعنِ ي ع ل ى ن  ْفِسك   اْلج  . ق ال  ( قُ ْلُت: ُهو  ذ اك  غ ي ْر  ذ ِلك 
ثْ ر ِة السُُّجوِد(  .(8)ِبك 

ِبيب ة   ت أُمُّ ق ال  و  ت ْي ع ْشر ة  س ِمْعُت ر ُسول  اللِه  :ح  ، ي  ُقوُل: )م ا ِمْن ع ْبد  ُمْسِلم  ُيص لِ ي لِل ِه ُكل  ي  ْوم  ثِن ْ

                                                                                                     
 . أبي هريرة من حديث (6311البخاري )أخرجه (1)

وابن ( 111/ 1الترغيب والترهيب )وصححه المنذري في ، أبي أمامة من حديث ( 1242الكبرى )في لنسائي اأخرجه (1)
وكذا « إسناده على شرط البخاري(: »126( وقال الِمز ِي كما في الوابل الصيب )ص 101المحرر )ص عبد الهادي في 

 (.688/ 1قال ابن كثير  في تفسيره )

ابن خزيمة  هصحح ، عقبة بن عامر  من حديث ( 1336النسائي )و ( 1103الترمذي )و ( 1213داود ) وأبأخرجه (3)
له (: »111/ 1( وقال ابن مفلح  في الفروع )184/ 1نتائج األفكار )وابن حجر  في ( 1004ابن حبان )و ( 822)

وفي هذا سر »( عن قراءتهما دبر الصالة: 168/ 4) قال ابن القيم في زاد المعاد« طرق، وهو حديث حسن أو صحيح
ال »...  (:111/ 1وقال عن هاتين السورتين في بدائع الفوائد )« عظيم في استدفاع الشرور من الصالة إلى الصالة

يستغني عنهما أحد قط، ولهما تأثير خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وحاجة العبد إلى االستعاذة بهما أعظم 
 ...«.من حاجته إلى الن  ف س والطعام والشراب واللباس 

ابن الملقن في وقال والذهبي، ( 1001)، وصححه الحاكم  عبد الرحمن بن أبزىمن حديث ( 1831النسائي )أخرجه (4)
 (: إسناده جيد.331/ 4البدر المنير )

 . عن أبي هريرة (6201(أخرجه البخاري )2)

/ 4( فتح الباري )122/ 4تنقيح التحقيق ). ابن عبد الهادي وابن حجر   هصحح، و عن ثوبان ( 11433أحمد )أخرجه (6)
102) . 

 (.421مسلم )أخرجه (8)
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ِبيب ة : ف م ا ت  ر   ًتا ِفي اْلج ن ِة( ق ال ْت أُمُّ ح  ِمْعتُ ُهن  ر ْكع ًة ت ط وًُّعا، غ ي ْر  ف رِيض ة ، ِإال  ب  ن ى اللُه ل ُه ب  ي ْ ْكتُ ُهن  ُمْنُذ س 
ِمْن ر ُسوِل اللِه 

(1). 
)بين كل أذانين صالة، بين كل أذانين :  النبيل و قيسن أن يصلي بين األذان واإلقامة ما شاء؛ لو 

 .(1)صالة، بين كل أذانين صالة، لمن شاء(
أوصاني خليلي بثالث  ال أدعهن حتى »هريرة:  يل أبو قيسن المواظبة على صالة الضحى والوتر؛ لو 

 .(3)«أموت: صوِم ثالثة أيام  من كل شهر ، وصالِة الضحى، ونوم  على وتر  
 

، والحمد       بفضل الله وقع الفراغ منه في شهر ربيع  اآلخر، سنة إحدى وأربعين وأربع مئة  وألف 
 لله رب العالمين.
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