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  (وسمل  علیه  هللا صیل) ؟  ره مبه پێغه نوێژکردین ك وه ت که نوێژکردنه ئاای
 بةشى: يةكةم

 

 

الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسي ا ددم  وا ددن محمددهلل الا ددم  لدد  الوددحو  
 أجملال المل تولهي وإحىنل الم االي الهللال،

 لةثاعاىدا:
ية  ةيى وطزىطى عاراوة ىىوةكو ٍةمووماٌ دةساىني ىويَذكزدٌ دووةو رِوكيى ئيضالمة، وة فةسأل وطةور

لة ٍيض موصلَناىيَك، بؤية بة ثيَويضته ساىى كة باصي ئةو عتاىة بكةو لة ىويَذدا كة ثةيوةصتة بة اليةىةة  
ٌ    طاٌ،ى بآ ئا كة سؤربةى موصلَناىاٌ ىلَ –ىويَذكزدٌ  )ظاهر(ديارةكةى   ضةوىكة  -يةاٌ ثةةيزِةوى ىاكةة
واتةة/ ضةؤٌ   .(1)[أصلو  رأيتملاي  كمل  صلوا ]يَت: فةرماىى ثيَناٌ كزدووة و دةفةةرم  []ثيَغةمبةر

 ميتاٌ بييى ىويَذو كزد ئيَوةيػ بةو عيَوةية ىويَذ بكةٌ.
ية بكةو لةىويَذدا كة دةبيَت ٍةبيَت لة ىيَواٌ بةىدة و خواى  ية رِوحى وةٍةروةٍا باصي ئةو ثةيوةصتى

 ٍ ةلَضةتى لةة ٍةةموو خزاثةكارىيةة      خؤيدا لة كاتى ىويَذ كزدىدا بؤ ئةوةى بطةيية ئةو ىويَذةى كةة بةر
َىَل   ] :وةكو ضؤٌ خواى طةورة لةو ئايةتةدا  فةرماىى ثيَناٌ كزدووة ،دةكات َوأَِقِم الصََّلَاَة ِإنَّ الصََّلَاَة ََلَْلَ

 وىكة بةرِاصتى ىويَذكزدٌ دةتطيَزِيَتةوة لة ٍةموو خزاثةكارىضواتة/ ىويَذ بكة، .(2)[َعِن اَلَفَحَشاِء َواَلُمََْكرِ 
ياىةى كة ٍةةموو ميَغةكيَكى ثةا      كى طةورةو ىاعرييً، كة مزؤظ حةسى ىلَ دةكات وة ئةو صةرثيَضىية

 دةكات. وخاويًَ بةرٍةلَضتى ىلَ
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ىوصزاوةدا باصى دةكةيً ىويَةذةكاىى ئةةماو    و ىويَذكةر بةو عيَوةيةى كةلةو لةبةر ئةوةى ئةطةر بيَت
ياد دةكات، وةحةسى لة ٍةةموو كةاريَكى خيَةز دةبيَةت     بدات ئةوا دأل ودةرووىى ثا  دةبيَتةوة وبزِواى س
 ىاٍةموارىية .ورى دةكاتةوة لة ٍةموو خزاثةكارى ووٍةولَى بؤ دةدات، كة ئةمةيػ خؤى لةخؤيدا دو

ى خةواى طةورةيةة    ذكَلر()ٍةروةٍا ىويَذكزدٌ مةبةصتيَكى لةمةيػ طةورةتزى تيَداية ئةويػ ىشاكزدىى 
يةكى ِروحةى ثةيةدا ببَيةت لةةىيَواٌ بةىةدةو خةواى طةةورة،         وةصتىبة دأل وسماٌ ولةؼ، بؤ ئةوةى ثةي

ضةةوىكة خةةواى طةةةورة بةىةةدةكاىى بةةؤ ثةرصةةتيى خةةؤى دروصةةت كةةزدووة، وطةةةورةتزيً وطةةزىط يً     
يةةةى كةةة ٍةةةموو ئةىدامةةةكاىى لةعةةى مةةزؤظ دةيكةةات    خواثةرصةةتيػ ىويَةةذة، ضةةوىكة ئةةةو بةعةةدارى 

 لةىويَذكزدىدا لة ٍيض ثةرصتييَكى تزدا 
 [.ولذكر اهلل أكربلةبةر ئةوة خواى طةورة دةفةرميَت: ]  ىى ية

بؤية واو بةباؼ ساىى كة لةضةىد خالَيَكدا ٍةموو ٍةلَضوكةوتةكاىى ىويَذكزدٌ باظ بكةةو لةة تةةكبريةى    
 -ئيحزامةوة تا صةالو داىةوة وةكو ضؤٌ دةيبيييت، وة ئةو خاآلىةيػ دابةؼ بكةمة صةر:

       يةةدا ولةةَيَز    ىويَةذ بكةةو بةبةلَطةةوة لةةو تايبةيةىةديَتى      )ظَلاهر(ةى ديارةكة  كةتيايدا باصةى اليةىةة   -أ
يةةدا، ورِةت كزدىةةوةى    تيَبييى(دا باصى ئةو بيدعاىة بكةو كة موصلَناىاٌ دةيكةٌ لةو تايبةيةىديَتى)

 بةبةلَطةوة.
يَذيَكى ضوةى تاو وكة باصى تيَطةيغتية لةو ئايةت ودوعاوىشاياىةى كة ىويَذكةر دةياخنويَييَت بؤ ئة -ب

ية. وةٍةةروةٍا   ى رِاسى رِوحى ثةيدا بكات لة ىويَذةكاىيدا بةو عيَوةيةى كة خواى طةورة بةتةواوى ىلَ
ٌ دابةعكزدٌ بةصةر ئةو خاآلىةةدا وا لة  دةكةات كةة ضةاك  تةآى بطةات ويةة  لةةدواى يةة           موصةلَناىا

 صزاوةدا مةبةصتناىة.ةى كة لةو ىوذثةيزِةوى خالَةكاىى بكات تاوةكو بطاتة ئةو ىويَ
 كزدنة كةعبة:رِوو يةكةم:

 الصاة إىل قام إذا  بذلك وسلم عليه اهلل صل  وأمر والْفل، الفرض يف الكعبة ستقبلإ اهلل رسول كان] -أ
               .(3)[فكرب القبلة استقبل مث الوضوء، فأسبغ الصاة إىل قمت إذا)  :فقال (صاَه املسيء)ل

كزدٌ رِووى دةكزدة قيبلة لةفةرس وصوىيةتدا، وة فةرماىيغى كزد  ٍةصتايابؤ ىويَذ ثيَغةمبةر واتة/كاتيَك
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بةو كةصةى كة ىويَذةكةى بةكةو وكورِى ئةمامدا: ئةطةر ٍةصتايت بؤ ىويَذكزدٌ دةصتيويَذيَكى تةواو 
اهلل اكرب بكة. ٍةلَطزةو لةثاعاىدا رِووت بكةرة قيبلةو 

ت لةياد بيَت كة تؤ رِووت كزدؤتة مالَى خوا وئةو مالَةيػ رِيَشيَكى تايبةتى ٍةية دةبيَت ئةوة -ب 
        ودةبيَت ئةو رِيَشطزتيةيػ لةدلَتدا جيَطري بكةيت.

                                  دووةم: نيةت:
4(نوى ما امرئ لكل وإمنا بالْيات، األعمال إمنا) :يقول وسلم عليه اهلل صل  وكان -أ   

 واتة/ ٍةموو كزداريَك بةىيةتة، ٍةموو مزؤظيَك ىيةتى ضى بيَت ٍةر ئةوةىدةى ثآ دةبزِيَت.
مةبةصةتت تةةىَا    –ض فةةرس بيَةت يةاٌ صةوىيةت      –بةدأل ىيةتت وابيَت كة ئةو ىويَةذةى دةيكةةيت    -ب

 رِةسامةىدى خواى طةورة بيَت ودوور بيَت لة رِيا ولةؼ قورصى و دالَغة ليَداٌ.
ووتيةوةى ىيةت بةسماٌ بيدعةية، لةبةر ئةوةى ىيةت عيبادةتة وعويَيى ئةو عيبادةتةيػ دلَة  تيَبييى:

ىة  سماٌ، وةٍةموو ساىاياٌ لةصةر ئةوة رِيَك كةوتوٌ كةة عيبةادةت كةزدٌ قةدةةةيةة ئةطةةر بةلَطةةت       
 []ثيَغةمبةةر ىةبَيت لةصةر كزدىةى ئةةو عيبادةتةة بةةو جةؤرةى كةة ئةةمامى دةدةيةت، ضةوىكة          

واتة/ ٍةموو كزداريَك رِةت دةكزيَتةوة و وةرىاطرييَةت  .(5)[كل عمل ليس عليه أمرنا فىَلو ر ]فةرميَت: دة
 ئةطةر فةرماىى ئيَنةى لةصةر ىةبيَت.

لةو بيدعةيةيغدا ٍةموو ساىاياٌ رِيَك كةوتوٌ لةصةر ئةوةى كة ئةمة بيدعةية، بةآلو لةصةةر ئةةوة رِيَةك    
يييى لةة  وئاعةكزاية ٍةةموو بيدعةيةةكى ئةا    ٌ و، ئةةوةى كةة رِو  )سَليةة(ية يةاٌ  )حسَلْة(ىةكةوتوٌ كة ئايا 

دةفةرميَت: ]  []ثيَغةمبةريةكيػ لة ئاطزداية، وةكو  ية، وٍةموو طومزِايى خواثةرصتيدا طومزِايى
 .(6)[كل بدعة ضالة، وكل ضالة يف الْار

، ىويَذ كزدٌ كزدووة تى بةدةص ) اهلل أكرب(ٍاتووة كة بة []دا ثيَغةمبةر ٍةروةٍا لة فةرمودةيةكى
 ىيةتى بةدةو ىةٍيَياوة. [] ثيَغةمبةر واتة: ئةمة بةلَطةية لةصةر ئةوةى كة

                                                

          وانظر: صفة صاة الْيب ،وغًنمها ومسلم البخاري) - 4
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 يةم: تةكبري كزدى، ووتهى )اهلل أكرب(: صىَ
)اهلل أكرب(، وأمر بذلك املسَليء صَلاَه: إنَله ت ََلتم صَلاة نحَلد مَلن : يستفتح الصاة بقوله [] كان]  -أ

يةة   واتة/ ىويَذى ٍيض كةصيَك تةواو ىةى . (7)[لوضوء مواضعه، مث يقَلول ) اهلل أكَلرب(الْاس حىت يتوصأ، فيضع ا
 أكرب(. )اهلل ودواى ئةوة بلَيَت موو جآيةكاىى دةصتيويَذ بطزيَتٍةتا دةصتيويَذ ىةطزيَت و ٍة

بةةو عةيَوةية ِروو بكةيتةة خةواى طةةورة كةة لةة دوىيةا          (تيى ئةو ووعة مةسىة )اهلل أكربولةكاتى و -ب
ضوكةوتةكاىيغدا دةيلَيَني بؤ ئةوةى ٍةر كاتيَك عةيتاٌ سةفةةرى  ؤية لة ٍةموو ٍةلَدابربِيَيت، وة ٍةر ب

ئةوا ئةةو ووعةة مةسىةة ديضةاىةوة ياىطَيزِيَتةةوة بةؤ الى خةواى         بزدوو بريماىى بةرةو دوىيا بزد ثيَناٌ
 طةورة.

 ضوارةم: دةصت بةرس كزدنةوة:
ارةبًن، وكان يرفع يديه َارة مع التك ] -أ ارة قبله َو  .(8)[بعد التكبًن، َو

 (9)[وكان يرفعىما ممدو ة األصابع، ت يفرج بيْىما وت يضمىما] 
 .(10)[وكان جيعلىما حذو مْكبيه، ورمبا يرفعىما حىت حياذي هبما فروع أذنيه] 

 دةصتى بةةرس دةكةزدةوة لةطةةأل تةةكبري كةزدٌ، جةارى وايةػ        [] ثيَغةمبةر واتة: كاتى وا ٍةبوو
ٍةبوو لةدواى تةكبري كزدٌ، وجارى وايةػ ٍةةبوو لةة ثةَيػ تةةكبري كةزدٌ دةصةتى بةةرس دةكةزدةوة          

جووتى دةكةز بةةلَكو بةعةيَوةيةكى ئاصةايى ولةة      وىةةدةيكزدةوة وىةة  وثةمةكاىى بةدريَةذى رِادةكيَغةا   
ى ئاصتى ٍةردوو عاىى، وة جارى وايػ ٍةبووة كة دةصتى بةرس كزدؤتةوة ٍةةتاوةكو ئةةو الو ئةةو ال   

 طوآ ى.
 لة ئينامى عافيعى ياٌ ثزصى: دةصت بةرس كزدىةوة لة ىويَذدا ضى دةطةيةىيَت؟ -ب

 ، وةبةطةورةساىييى خواية.[]ة ثيَغةمبةر ئةويػ لة وةآلمدا فةرمووى: صوىيةتى
 كةواتة دةبيَت تؤيػ ووتةى ئةو ثيَغةوا بةرِيََشةت لة بري بيَت لةكاتى دةصت بةرسكزدىةوةدا.

                                                

 (86ص []) صفة صاة الْيب -7

 (.[ ])البخاري وأبو  او  وابن خزمية، وانظر: صفة صاة الْيب -8

 (.[]الْيب  ) أبو  او  وابن خزمية، وانظر: صفة صاة -9
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 انى دةصتى رِاصت لةصةر دةصتى ضةث:ثيَهحةم: دان
دةصتى رِاصتى دةخضتة صةر دةصتى  [] ثيَغةمبةرواتة/ .(11)[وكان يضع يده اليمىن عل  اليسرى] 

 ضةثى.
 .(12)[ومر برجل يصلي وقد وضع يده اليسرى عل  اليمىن، فانتزعىا، ووضع اليمىن عل  اليسرى] 

 كزد ودةصتى ضةثى لةصةر دةصتى رِاصتى داىةا بةوو،  ثيَاويَكى بييى ىويَذى دة [] ثيَغةمبةر واتة/
 ضةثى.دةصتى دةصتى جيا كزدةوةو دةصتى رِاصتى خضتة صةر  []يػ ثيَغةمبةر

 شةشةم: دانانى لةصةر صيهط:
دةصتى رِاصةتى   [] ثيَغةمبةرواتة/   .(13)[وكان يضع اليمىن عل  ظىر كفه اليسرى والرسغ والسَلاعد] 

 باسووى دادةىا.وضة  ثغتى دةصتى ضةثى ومةلةصةر 
واتة/ جارى وا ٍةبوو بةدةصتى رِاصتى ضةيطى دةكةزد   .(14)[يقبض باليمىن عل  اليسَلرى -أحيانا–وكان ] 

 بة دةصتى ضةثيدا.
 واتة/ ٍةردوو دةصتى دةخضتة صةر صييطى..(15)[وكان يضعىما عل  الصدر] 

 كةواتة: صوىيةت ئةو جؤراىةية كةبةبةلَطةوة رِوومناٌ كزدةوة.
 ةم: صةيز كزدنى جيَطاى صوجدة:حةوت

ملَلَلا  خَلَلل الكعبَلَلة مَلَلا خلَلَلع بصَلَلره موضَلَلع و  ،إذا صَلَلل  طأطَلَلأ رأسَلَله، ورمَلَل  ببصَلَلره  َلَلو األرض [] وكَلَلان]  -أ
 .(16)[سجو ه حىت خرج مْىا

لةكاتى/ صةيز كزدىت بؤ جيَطاى صوجدة دةبيَت خؤت بةبةىدةيةكى ملكةةض وسةليةب بشاىيةت بةرامبةةر     
 طةورةيى وتواىاى خواى طةورة.

                                                

 (.  87ص[ ] ) مسلم وأبو  او ، وانظر: صفة صاة الْيب -11
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 ثيَغةمبةةر تيَبييى: ىابَيت صةيزى ئامساٌ ياٌ ئةةو الو ئةةوالت بكةةيت يةاٌ ضةاوت بيوقيَييةت، ضةوىكة        
[] :لةضةىد فةرموودةيةكدا باصى ىابةجآ يى ئةو كاراىة دةكات، وةكو 
 .(17)[اىل السماءوكان يْى  عن رفع البصر ]
 .(18)[مامل يلتفت فإذا صليتم فا َلتفتوا، فإن اهلل يْصب وجىه لوجه عبده يف صاَه] 

 يةشتةم: دوعاكانى نويَذ دابةصنت:
بيَتةوة ئةةوا ضةةىد دوعايةةكياٌ ليَةزةدا     سؤرٌ لةبةر ئةوةى باصةكةماٌ دريَذ ىة دوعاكاىى ىويَذ دابةصنت

 باوة: زدةٍيَيييةوة كة كورتةو سوو لةبةر دةكزيَت ياٌ لةىاو خةلَكيدا سيات
عاىل]  بارك امسك، َو  .(19)[ جدك، وت إله غًنكسبحانك اللىم وحبمدك، َو
 .(20)[اهلل بكرة وأصيا  وسبحان أكرب كبًنا، واحلمد هلل كيًنا،اهلل] 
 .(21)[فيه مباركاً  طيباً  احلمد هلل محدا كيًناً ] 
باعَلَلدت بَلَلٌن املشَلَلرر واملغَلَلرب، اللىَلَلم نقَلَلين مَلَلن خطايَلَلاي كمَلَلا يْقَلَل  اليَلَلوب اللىَلَلم باعَلَلد بيَلَلين وبَلَلٌن خطايَلَلاي كما] 

 .(22)[اغسلين باملاء واليلج والرب األبيض من الدنس، اللىم 
يةةكى   دوعاى ىويَذ دابةصنت رِآ خؤعكةرة بؤ ضووىة ىةاو قةوآليى ىويَةذةوة وبةصةتيى ثةيوةصةتى      -ب

تةواو لةطةأل خواى طةورةدا، بةىدة دةبيَت لةو كاتةدا ٍةصت بةتاواىباريَتى خؤى بكات وبةو دوعايةيػ 
يةى كة بةدلَةوة ىوصاوة بؤ ئةوةى بةةدلَيَكى ثةا     رِةعىكة ٍؤى ثاككزدىةوةيةتى لةو ٍةموو َةىط و

 وخاويًَ ورِوىا  وثزِ لة بزِوا ورِاصتطؤيى ووعةكاىى ئاراصتةى خواى مةسٌ بكات.
وةلةبةر سؤرى دوعاكاٌ تةىَا ية  دوعايةكه ٍةلَبذاردووة بؤ عى كزدىةوة وىلَ تيَطةيغتيى بؤ ئةوةى دأل 

 يدا بتويَتةوة.ىويَييَت ولةماىاى ووعةكاودةرووٌ وسمامناٌ بةيةكةوة ئةو دوعاية خب
                                                

 (.89ص[ ] ) البخاري وأبو  او ، وانظر: صفة صاة الْيب -17
 (.89ص [] ) الرتمذي واحلاكم، وانظر: صفة صاة الْيب -18

 (.93ص [] الْيب ) أبو  او  واحلاكم، وانظر: صفة صاة -19

 (94ص []  ) مسلم وأبو عوانة، وانظر: صفة صاة الْيب -21

 .(94ص []  ) مسلم وأبو عوانة، وانظر: صفة صاة الْيب -21

 .(91ص []  ) البخاري ومسلم، وانظر: صفة صاة الْيب -22
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عاىل جدك، وت إله غًنك]  بارك امسك، َو  [.سبحانك اللىم وحبمدك، َو
تيَدايةة   وكةورِى  دةكةمةوة لةة ٍةةموو ىةاو وصةيَةتيَك كةة كةةو      واتة: خواى طةورة ثا   /سبحانك اللىم

ية بةؤ خةواى طةةورة) وةكةو      ىى وتةواوى ىابةخغيَت بة خواى طةورة، ياٌ ىاعرييية وىاطوميَت وعياو
كاٌ كة بة خةواى طةةورةياٌ   ٌ وةكو جولةكةةورة بزِيار دةدةٌ، ياضؤٌ كافزةكاٌ كورِ وكض بؤ خواى ط

كةة   دةووت: فةقرية، ياخود وةكو ضؤٌ ٍةىةديَك لةة موصةلَناىاٌ لةة ئةعةعةرى وموعتةسيلةكاٌ....ٍتةد      
ادةبزٌِ، كة ئةمةيػ خؤى لة خؤيدا كةةو  سؤربةى ىاوة جواىةكاٌ وصيَةتة بةرسةكاٌ لة خواى طةورة د

 وكورِى داىة دةيدةىة ثاأل خواى طةورة.
سَلبحانك  أن يقَلول العبَلد: إن أحَلب الكَلام اىل اهلل]  دةفةةرميَت:  [] ثيَغةمبةةر  وةلة فةرموودةيةكدا

عاىل جدك، وت إله غًنكاللىم وحبمدك، بارك امسك، َو  .(23)[ َو
 سبحانك اللىم...رة ئةو ووتةيةية كة بةىدة بلَيَت: واتة/ خؤعةويضت يً قضة الى خواى طةو

واتة: لةو كاتةى كة مً تؤ ثا  دةكةمةوة لة ٍةموو كةو وكورِىية  ئةوا صةوثاظ وصتايغةى    وحبمدك/
 تؤ ٍةموو دأل ودةرومنى داثؤعيوة لةبةر بآ طةردى وتةواوى ىاوة جواىةكاىت وصيَاتة بةرسةكاىت.

بارك امسَلك/ رةكةتى ىاوى تؤ، لةبةر ئةوةى بةىاو ٍيَياىى تؤوة ٍةموو خيَزوخؤعةى  بآ ثاياىة بة واتة: َو
 يةكناٌ بييى.
عاىل جدك/  واتة: طةورةيى ومةسىى تؤ ٍةر لةبةرسيداية. َو
 ية عياوى ثةرصنت بيَت. :جطة لةتؤ كةظ ىى وتإله غًنك/

 )اإلستعاذة(:نؤيةم: ثةنا طزتو بة خوا 
طان الرجيم من  من الشيأعوذ باهللطةورة ودةيَةرموو: ]  بة خواى ثةىاى دةطزت []ثيَغةمبةر ثاعاٌ

 السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه أعوذ باهلل] وكان أحيانا يزيد فيه فيقول:.24[ونفيه مهزه ونفخه
 .(25)[ونفيه

                                                

 (.6/2598) سلسلة األحا يث الصحيحة:  -23

 (.95ص [] فة صاة الْيب) أبو  او  وابن ماجة، وانظر: ص -24

 (.245) صحيح سْن الرتمذي: كتاب الصاة: باب ما يقول عْد افتتاح الصاة:  -25
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ىى لةعةرِى عةيتا  دةبةصتهةىا دةطزو بةخوا، وة ثغت ٍةر بةوماىاى ثةىا طزتً بةخوا ئةوةية: ث -ب
رِيَطةةاى ئةةةوةو ىلَ بطزيَةةت كةةة ضةةاكة بكةةةو   رِةجةةه كةةزاو كةةة سيةةاي ثةةآ بطةيةةةىيَت لةةة ديةةً ودوىيةةاو و 

وفةرماىةكاىى خواى مةسٌ بةجآ بَيَيه، ياٌ ٍاىةدةرو بَيةت بةؤ ئةةو كاراىةةى كةة خةواى طةةورة ليَنةى          
ىةةبيَت،   قةدةةة كزدووة. ضوىكة عةيتاٌ ٍيض عتيَك لةة مةزؤظ دوورى ىاخاتةةوة تةةىَا خةواى طةةورة      

ضوىكة عةيتاىى )إىط( ضاكةو خزاثة لة خوورِةوعت و خوديدا ٍةية لةبةر ئةوة خواى طةورة فةرماىى 
دا سييدوو بكةييةوة بؤ ئةوةى بةصةر خوو ة كزدٌ لةطةلَيدا ٍةصتى ضاكةى تيَثيَناٌ كزدووة كة بةضاك
 خةوو ى عةيتاىى)جً( ضاكة لة ةبةر ئةوةلةعةرِى دوور كةوييةوة، وةل وأل بيَت رِةوعتة خزاثةكةيدا سا

ية وٍيض ضاكةكارىية  صودى ىى ية لةطةلَيدا وٍيض عتيَكيػ  بةلَكو عةرِاىى ،ية خوديدا ىىو رِةوعت 
تةىَا دروصت كةرةكةى ىةبيَت، ئةوا فةرماىى ثيَناٌ كزدووة ثةةىا بطةزيً بةة     ىاتواىيَت بتجاريَشيَت ىلَ ى

 يةتةدا ٍاتووة:خواى طةورة لة عةرِى عةيتاٌ وةكو لةو صآ ئا
َلَلَلَيطَاِن نَلَلَلزٌَ  َفاَسَلَلَتِعذَ  ] -1 َزَغََّْلَلَك ِمَلَلَن الشَّ ِْ َوأََعَلَلِرَض َعَلَلَلِن اجَلَلَلاِهِلٌَن َوِإمََّلَلا يَلَْلَ يَلَلَلٌع  ُخَلَلِذ اَلَعَفَلَلَو َوَأُمَلَلَر بَلَلاَلُعَر بِاللََّلَلِه إِنََّلَلُه مسَِ

 .(26)[َعِليمٌ 
َيِصُفوَن َوُقَل َربِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن مَهَزَاِت الشََّياِطٌِن َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ  اَ َفَع بِالَِِّت ِهَي َأَحَسُن السَّيَِّةَة َ َُن أََعَلُم مبَا ] -2

 .(27)[أََن حَيَُضُرونِ 
يٌم َوَما يَُلَلقَّاَها ِإتَّ  ] -3 َُْه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِلٌّ محَِ ََْك َوبَليَلَ ُروا َوَما يَُلَلقَّاَهَلا  الَِّذيَن َصبَلَ اَ َفَع بِالَِِّت ِهَي َأَحَسُن َفِإَذا الَِّذي بَليَلَ

ِميُع اَلَعلِ  َزَغََّْك ِمَن الشََّيطَاِن نَلزٌَ  َفاَسَتِعَذ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّ  .(28)[يمُ ِإتَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم َوِإمَّا يَلَْلَ
 فةرموودةكةدا ٍاتووٌ:و وعاىةى كةلة وةماىاى ئة
 ثةىا دةطزو. أعوذ باهلل/

ك ثةىاى بؤدةبةو، ضةوىكة خةواى   ضتيَت كةكاتيَيطزتيةكةى مً دةب ثةىا ئةو خوايةى كة السميع العلَليم/
ً  وساىايةة بةة  ضةتيى ٍةيةة،   يمةسٌ صةيَةتى ب  ئةةو ىةاتواي لةة عةةرِى عةةيتاٌ دوور        بةةبآ  حالَه كةة مة

 بكةومةوة.
                                                

 (.211-199) األعراْ/  -26

 (.98-96) املؤمْون/  -27

 (.36-34) فصلت/  -28
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 لة عةيتاىى رِةجه كزاو كة ئةو عتاىةى خوارةوةو بةصةر بيَييَت: من الشيطان الرجيم/
 فآ )ؽزع(. دةلَيًَ: ىعيَتى كة ثآجؤريَك لة من مهزه/
 لة لةخؤبايى بووٌ وفو ثياكزدٌ و خؤبةسل ساىني. ونفخه/
 لة ٍؤىزاوةيةكى خزاث كة عتى ىاعةرعى تيَدا بيَت. ونفيه/

 دةيةم: فةسلَى فاحتة:
حتَلة ايقَلرأ بف ت صَلاة ملَلن تئةةو صةورةتةى سؤر بةطةةورة دةساىةى ودةيَةةرموو: ]       []ثيَغةمبةر -أ

مَلَلَلن صَلَلَلل  صَلَلَلاة مل يقَلَلَلرأ فيىَلَلَلا بفاحتَلَلَلة الكتَلَلَلاب، فىَلَلَلي خَلَلَلداج، هَلَلَلي خَلَلَلداج، هَلَلَلي خَلَلَلداج غَلَلَلًن ، ] (29)[الكتَلَلَلاب
عاىل َبارك اهلل قال]، (30)[متام  ونصفىا ِل فْصفىا :نصفٌن عبدي وبٌن بيين -الفاحتة يعين - الصاة قسمت: َو

 :  []اهلل رسول وقال سأل، ما ولعبدي لعبدي،

 يقول ،(الرحيم الرمحن): العبد ويقول عبدي، محدين: َعاىل اهلل يقول ،(عاملٌنال رب هلل احلمد) :العبد يقول: اقرؤوا
 نعبَلد إيَلاك): العبَلد يقَلول عبَلدي، جمَلدين: َعَلاىل اهلل يقَلول ،(الَلدين يوم مالك): العبد ويقول عبدي، علي أثىن: اهلل

 الذين صراط املستقيم اطالصر  اهدنا): العبد يقول سأل، ما ولعبدي عبدي، وبٌن بيين فىذه: قال ،(نستعٌن وإياك
 .(31)[سأل ما ولعبدي لعبدي فىؤتء: قال ،(الضالٌن وت عليىم املغضوب غًن عليىم أنعمت

يةة كةة فاىةةى تيَةدا      دةفةرميََََََََََََََََت: ىويَذ بؤ ئةو كةصة ىى [] ثيَغةمبةر لةفةرموودةى يةكةمدا -ب
 ىةخويَييَت.

ىويَذيَكى كزد وفاىةى تيَدا ىةخويَيد ئةوا ىويَذةكةةى تةةواو   وة لةفةرموودةى دووةمدا دةفةرميَت: كآ 
 ية. ىى

وة لةفةرموودةى صآ يةمدا دةفةرميَت: خواى طةورة دةفةرميَت: ىويَذو كزدؤتة دوو بةعةوة لةةىيَواٌ  
خؤو وبةىدةكةو ىيوةى بؤ مية وىيوةيغى بؤ بةىدةكةو، ئةويػ بةىدةكةةو داواى دةكةات، ئةةوا بةؤى     

خةواى طةةورة    ،(العَلاملٌن رب هلل احلمَلد: )دةلَيَةت فةةرمووى: خبةويَيً: بةىةدة     []ةرثيَغةمبة ، دةكةو

                                                

 (.97ص []  ، وانظر: صفة صاة الْيب) البخاري ومسلم -29

 (.97ص []  اة الْيب) مسلم وأبو عوانة، وانظر: صفة ص -31

 (.97ص [] ) مسلم وأبو عوانة، وانظر: صفة صاة الْيب  -31
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 دةفةةةرميَت: بةىدةكةةةو ،(الَلَلرحيم الَلَلرمحن) دةفةةةرميَت: بةىدةكةةةو صةةوثامسى كةةزد، وة بةىةةدة دةلَيَةةت: 
ىةى وطةةورةيى دايةة    بةطةورةمى سا دةفةرميَت: بةىدةمةو ،(الَلدين يَلوم مالك)صتايغنى كزد، وةدةلَيَت: 

بةىدةكةمداية، وبةىدةكةةو   وميَت: ئةمة لةىيَواٌ مً دةفةر ،(نسَلتعٌن وإيَلاك نعبد إياك) دةلَيَت: لَه، وة ثا
 أنعمَلت الَلذين صَلراط املسَلتقيم الصَلراط اهَلدنا)وة بةىةدة دةلَيَةت:    داواكزد ئةوا بؤى جآبةجآ دةكةو،ضى 
وئةةوةى داوايغةى كةزد بةؤى      فةرمووى: ئةماىة ٍى بةىدةكةمةة  ،(الضَلالٌن وت عليىم املغضوب غًن عليىم

 دةٍيَينة دى.
 بيَت كةة ضةؤٌ خةواى طةةورة     ويَذةكاىيدا ئةو فةرمووودةيةى لةبريكةواتة ىويَذكةر دةبيَت ٍةردةو لة ى

لةطةأل ٍةموو ثزصياريَكى بةىدةدا وةآلمى دةداتةوة، لةبةر ئةوة دةبيَت بةىدةيػ تةةىَا بةري وٍؤعةى    
جآبةةجآ بكةات،    ىآ بطةات بةؤ ئةةوةى خةواى طةةورةيػ بةؤ      الى خواى طةورة بيَت ولةماىاى فاىة ت
و ئاطات لة خؤت ىةبوو لةىاو ىويَذدا وبريت لةاليةكى تز بوو ئةوا  دةبيَت ىويَذكةر باؼ بشاىيَت ئةطةر بيَت

يةةكاىت فةةرامؤؼ    دلَييابة كةىاساىيت ضيت داوا كزدووة لة خواى طةورة، وة دلَييايػ بةة كةةداواكارى  
 (.زاء من جْس العملاجلكزاوة، ضوىكة: )

 هدى ئايةت ئايةت:خويَ يانشةيةم:
 ،(العَلاملٌن رب هلل احلمَلد) :يقَلول مث يقَلع، مث ،(الرحيم الرمحن اهلل بسم): آية آية ويقطعىا (الفاحتة) يقرأ مث ] -أ
 وكَلَلذلك السَلَلورة، آخَلَلر إىل وهكَلَلذا ،(الَلَلدين يَلَلوم مالَلَلك) : يقَلَلول مث يقَلَلع، مث ،(الَلَلرحيم الَلَلرمحن): يقَلَلول مث يقَلَلع، مث

 .(32)[بعدها مبا يصلىا وت اآلي رؤوس عل  يقع كلىا، قراءَه كانت
فاىةى بة ثضةِز ثضةِز دةخويَيةد ٍةةر ئايةتةةو بةةجيا، وةكةو لةفةرموودةكةةدا          [] ثيَغةمبةر -ب

ٍاتووة، دةبيَت ٍةموو ىويَذكةريَكيػ بةو عيَوةية بيخويَييَت، ضوىكة بةةو عةيَوةية بةتةةواوى سةييةت     
تةكاٌ وئةوةيػ دةٍيَييتةوة يادت كة خواى طةورة داواكارىيةكاىت دةبيضتيَت و دةدةيتة ماىاى ئاية

يةةكى تةةواو لةطةةأل خةوادا      وةآلمت دةداتةوة، كة ئةمةةيػ خةؤى لةة خؤيةدا دأل ودةروٌ ثةيوةصةتى     
 دروصت دةكات.

 

                                                

 (.96ص [] ) أبو  او  والسىمي، وانظر: صفة صاة الْيب -32
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 .إن شاء اهللضاوةرِواىى بةعى دووةو بً لة َمارةى داٍاتوودا 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
  رمووده ڕی فه ڵپهما
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