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 1341م ر  مَُ  11 َكْيَف َتُكوُن َصالُتَك َمْقُبولَة
 هَ لَ ال إه  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ ي , قه ت  مُ لْ له  ا  امَ مَ إه وَ  يَ كه اله لس  له  ة  وَ سْ أُ وَ  يَ مه الَ عَ لْ له  ة  وَ دْ قُ  هُ ولَ سُ رَ  لَ عَ ي جَ الذه  لله اْلَْْمُد 

ُّ ولُ َوَرسُ  َعْبُدهُ  ا  دَ م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  الَقوهيُّ اْلَمتهُي , هُ لَ  يكَ ره ال شَ  هُ دَ حْ وَ   اللُ ال  إه  ي الذه ي , مه الَ  ُه الن به
 ر  غُ الْ  هه ابه حَ صْ أَ وَ  هه ى آله لَ عَ وَ  هه يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ ي , يه بْ الت   َت  أَ  هه اته ي  فه يْ ا كَ نَ لَ  حَ ضَ وْ أَ , وَ  نه يْ الد   الهَ عَ ا مَ نَ لَ  انَ بَ أَ 
 . ا  يَ ثه كَ   ا  مَ يله سْ تَ  مَ ل  سَ ي وَ امه يَ مَ الْ 
 هه له مَ عَ  نْ مه  دُ بْ عَ الْ  هُ نْ عَ  بُ اسَ ا يَُ مَ  لُ و  أَ وَ  الر كهُي , انه الث   هُ نُ كْ ُر وَ  ,ينالد   ودُ مُ عَ  الةَ الص   ن  إه فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
َصل ى اللُ  الله  ولُ سُ رَ  الَ ا قَ ذَ له , وَ  يَ نه مه ؤْ مُ الْ  وسه فُ  ن ُ فه  ره ثَ لَ ا غُ لَ ب ْ أَ وَ  ةه انَ كَ مَ الْ  مُ ظَ عْ ا أَ لََ , وَ  الد ين مَ وْ ي َ 

ُّ بَ لْ الَ  هُ نَ س  حَ وَ  دُ حَْ أَ  اهُ وَ ( رَ ِفه الص اَلةه  َوُجعهَلْت قُ ر ُة َعْينه ) َعَلْيهه َوَسل مَ   . انه
 وله سُ رَ  يه دْ لهَ  ة  قَ افه وَ , مُ  لله  ة  صَ اله خَ  تْ انَ ا كَ ذَ  إه ال  إه  ة  ولَ بُ قْ مَ  ونُ كُ ال تَ  الةَ الص   ن  إه :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 

َي اللُ  هُ ابَ حَ صْ أَ  مُ ل  عَ ي ُ  َصل ى اللُ َعَلْيهه َوَسل مَ ا نَ ي ُّ به نَ  انَ كَ   كَ له ذَ له , وَ  َصل ى اللُ َعَلْيهه َوَسل مَ  الله  َرضه
ُهمُ   .يُّ اره خَ بُ الْ  اهُ وَ ي( رَ ل  صَ  أُ ونه مُ تُ ي ْ أَ ا رَ مَ وا كَ لُّ )صَ  ولُ قُ ي َ وَ  الةَ الص   َعن ْ

ََ ا فه نَ ن   إه :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ  ُ ب َ ن ُ  ةه بَ طْ الُْ  هه ذه    َصل ى اللُ َعَلْيهه َوَسل مَ ا نَ ولُ سُ رَ  انَ كَ   فَ يْ كَ   ار  صَ ته اخْ به  ي 
ي ة  عهْنَد الله  ة  ولَ بُ قْ مَ  ونُ كُ ا تَ نَ الت َ صَ  ل  عَ ي لَ ل  صَ يُ   . َمْرضه

,  هه نه دَ بَ  يعه مه بهَ  انَ ا كَ مَ نَ ي ْ أَ  ةه بَ عْ كَ الْ  َل إه  هُ ج  وَ ت َ ي َ  ُث   , وءَ ضُ وُ الْ  غُ به سْ يُ  هُ ن  إه فَ  يَ ل  صَ يُ  نْ أَ  نُ مه ؤْ مُ الْ  دَ ارَ ا أَ ذَ إه 
َن  َذلهَك  ةه ي  الن   به  هه انه سَ له به  قُ طه نْ ال ي َ , وَ  ة  لَ افه نَ  وْ أَ  ة  يضَ ره فَ  نْ ا مه ََ يدُ ره  يُ الته  ةه اَل الص   لَ عْ فه  هه به لْ قَ ا  به دَ اصه قَ  له

 .ا  دَ ره فَ ن ْ مُ  وْ ا  أَ امَ مَ إه  انَ كَ   نْ ا إه هَ ي ْ لَ ي إه ل  صَ يُ  ة  رَ ت ْ سُ  هُ لَ  لَ عَ يَْ  نْ أَ  نُّ سَ يُ  وَ  , بهْدَعة

 عُ ضَ يَ , وَ  هه يْ ن َ ذُ أُ  اله يَ  حه َل إه  وْ , أَ هه يْ ب َ كه نْ مَ  وه ذْ  حَ َل إه  يه به كْ الت   دَ نْ عه  هه يْ دَ يَ  عُ فَ رْ ي َ وَ  ( رُ ب َ كْ أَ  ) اللُ  ولُ قُ ي َ  ُث  
 اءَ عَ دُ  أَ رَ قْ ي َ  نْ أَ  نُّ سَ يُ وَ ,  هه وده جُ سُ  عَ ضه وْ مَ  هُ رُ صَ بَ  ونُ كُ يَ , وَ   هه ره دْ ى صَ لَ عَ  ىرَ سْ يُ الْ  هه ف  ى كَ لَ  عَ َن مْ يُ الْ  هُ دَ يَ 

 نْ إه وَ  (كَ رُ ي ْ غَ  هَ لَ ال إه , وَ  كَ دُّ  جَ اَل عَ ت َ , وَ  كَ اسُْ  كَ ارَ بَ ت َ , وَ  كَ ده مْ بهَ وَ  م  هُ الل   كَ انَ حَ بْ سُ ) وَ َُ وَ  احه تَ فْ ته االسْ 
 .  سَ أْ  بَ اَل فَ  َصل ى اللُ َعَلْيهه َوَسل مَ  به  الن   نه عَ  ةه تَ ابه الث   اته احَ تَ فْ ته االسْ  نَ مه  هه ْيه غَ ى به تَ أَ 

.  ةه اتهَ فَ الْ  ةَ ورَ سُ  أُ رَ قْ ي َ وَ ,  يمه حه الر   نه حَْ الر   الله  مه سْ , به  يمه جه الر   انه طَ يْ الش   نَ مه  الله به  وذُ عُ أَ  : ولُ قُ ي َ  ُث  
ا , ُث   ةه ي  ر  الس   ةه اَل  الص  ا  فه ر  سه وَ  ةه ي  ره هْ الَْ  الةه  الص  ا  فه رَ هْ جَ  (يآمه )ا ََ دَ عْ ب َ  ولُ قُ ي َ وَ  ََ  , ة  ورَ سُ  يَ ْقرَأُ بَ ْعَد
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 هه له اوَ طُ  نْ مه  ره جْ فَ  الْ فه , وَ  له ص  فَ مُ الْ  اطه سَ وْ أَ  نْ مه  اءه شَ عه الْ وَ  ره صْ عَ الْ وَ  ره هْ  الظُّ فه  ةُ اءَ رَ قه الْ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  سُّن ةُ الوَ 
 (1). هه اره صَ قه  نْ مه  به رَ غْ مَ  الْ فه وَ 

 هه يْ دَ ا  يَ عَ اضه , وَ  هه ره هْ ظَ  الَ يَ حه  هُ سَ أْ  رَ اَل  اعه , جَ  هه يْ ن َ ذُ أُ  وْ أَ  هه يْ ب َ كه نْ مَ  وه ذْ  حَ َل إه  هه يْ دَ ا  يَ عَ افه ا  رَ رَ ب   كَ مُ  عُ كَ ْر ي َ  ُث  
 نْ أَ  لُ ضَ فْ الَ وَ ,  (يمظه عَ الْ  ّب َ رَ  انَ حَ بْ سُ ) ولُ قُ ي َ وَ  هه وعه كُ  ُر فه  نُّ ئه مَ طْ يَ , وَ  هُ عَ ابه صَ ا  أَ قَ ر  فَ , مُ  هه يْ ت َ بَ كْ ى ُر لَ عَ 
  . رَ ث َ كْ أَ  وْ ا  أَ الثَ ا ثَ ََ رَ ر  كَ يُ 

 . هه ره دْ ى صَ لَ عَ  هه يْ دَ يَ  عُ ضَ يَ ُث   هه يْ ن َ ذُ أُ  وْ أَ  هه يْ ب َ كه نْ مَ  وه ذْ  حَ َل إه  هه يْ دَ ا  يَ عَ افه , رَ  وعه كُ الرُّ  نَ مه  هُ سَ أْ رَ  عُ فَ رْ ي َ  ُث  
 دُ مْ اْلَْ  كَ لَ ا وَ نَ ب   : رَ  هه امه يَ قه  الَ حَ  ولُ قُ ي َ ا  , وَ دَ ره فَ ن ْ مُ  وْ ا  أَ امَ مَ إه  انَ كَ   نْ إه  ,  هُ دَ حَه  نْ مَ له  اللُ  عَ  : سَه ال  ائه قَ 

.  دعْ ب َ  ء  يْ شَ  نْ مه  تَ ئْ ا شه مَ  ءَ لْ مه , وَ  ضه رْ ء الَ لْ مه وَ  اته وَ مَ الس   ءَ لْ , مه  يهه ا  فه كَ اَر بَ ا  مُ بَ ي  ا  طَ يَ ثه ا  كَ دَ حَْ 
 ( .هُ دَ حَه  نْ مَ له  اللُ  عَ سَه ) ولُ قُ ال ي َ  هُ ن   أَ ال  إه  كَ له ذَ  لَ ثْ مه  الَ قَ ا  ومَ مُ أْ مَ  انَ كَ   نْ إه فه 

,  هه يْ ت َ بَ كْ ُر  لَ بْ ق َ  هه يْ دَ يَ  مَ د  قَ  هه يْ لَ عَ  ق  شَ  نْ إه , فَ  كَ له ذَ  رَ س  يَ ا ت َ ذَ إه  هه يْ دَ يَ  لَ بْ ق َ  هه يْ ت َ بَ كْ ا  ُر عَ اضه ا  وَ رَ ب   كَ مُ  دُ جُ سْ يَ  ُث  
 ةه عَ ب ْ الس   هه ائه ضَ عْ ى أَ لَ عَ  ا  دَ اجه سَ  ونُ كُ يَ . وَ  هه يْ دَ يَ  عَ ابه صَ ا  أَ ام  , ضَ  ةَ لَ ب ْ قه الْ  هه يْ دَ يَ وَ  هه يْ لَ جْ ره  عه ابه صَ أَ ال  به به قْ ت َ سْ مُ 
 نْ مه  ْيء  شَ  عُ فْ رَ  هُ لَ  لُّ ال يَه , وَ  ْيه لَ جْ الر   عه ابه صَ أَ  ونَ طُ بُ , وَ  ْيه ت َ بَ كْ الرُّ وَ  نه يْ دَ يَ الْ , وَ  فه نْ الَ  عَ مَ  ةه هَ ب ْ الَْ  :
 . نه اَل طْ بُ لْ له  هُ التَ صَ  ضَ ر  عَ  ي ُ ال  ئَ له  وده جُ السُّ  امه تََ  لَ بْ ق َ  ةه عَ ب ْ الس   هه ائه ضَ عْ أَ 

 هه يْ اعَ رَ ذه  عُ فَ رْ ي َ , وَ  هه يْ اق َ سَ  نْ عَ  هه يْ ذَ خه فَ , وَ  هه يْ ذَ خه فَ  نْ عَ  هُ نَ طْ بَ , وَ  هه يْ ب َ نْ جَ  نْ عَ  هه يْ دَ ضُ  عَ افه يَُ  وده جُ  السُّ فه وَ 
,  اءه عَ الدُّ  نَ مه  رُ ثه كْ يُ . وَ  رَ ث َ كْ أَ  وْ ا  أَ الثَ ثَ  كَ له ذَ  رُ ر  كَ يُ وَ  (ىلَ عْ الَ  ّب َ رَ  انَ حَ بْ سُ ) ولُ قُ ي َ وَ ,  ضه رْ الَ  نه عَ 
 وْ ا  أَ ضَ رْ ف َ  ةُ اَل الص   تْ انَ كَ   اء  وَ , سَ  ةه رَ اآلخه ا وَ يَ ن ْ الدُّ  يْ رَ ي ْ خَ  نْ مه  يَ مه له سْ مُ الْ  نَ مه  هه ْيه غَ له وَ  هُ لَ  هُ ب  رَ  لُ أَ سْ يَ وَ 
 كَ ده مْ بهَ ا وَ نَ ب   رَ  م  هُ الل   كَ انَ حَ بْ سُ  ف الركوع والسجود مع التسبيحات : ولَ قُ ي َ  نْ أَ  بُّ حَ تَ سْ يُ وَ  . اَل  فْ ن َ 

 . له  رْ فه اغْ  م  هُ الل  

 هه يْ دَ يَ  عُ ضَ يَ  , وَ َن مْ يُ الْ  هُ لَ جْ ره  بُ صه نْ ي َ ا , وَ هَ ي ْ لَ عَ  سُ له يَْ ى وَ رَ سْ يُ الْ  هُ مَ دَ قَ  شُ ره فْ ي َ ا  , وَ رَ ب   كَ مُ  هُ سَ أْ رَ  عُ فَ رْ ي َ  ُث  
ََ فه  نُّ ئه مَ طْ يَ وَ  . (له  رْ فه اغْ  ب  )رَ  ولُ قُ ي َ , وَ  هه يْ ت َ بَ كْ ُر وَ  هه يْ ذَ خه ى فَ لَ عَ   ار  قَ فه  لُّ كُ   عُ جه رْ  ي َ ّت  حَ  وسه لُ ا الُْ ذَ  
 وعه كُ الرُّ  دَ عْ ب َ  هُ الَ دَ ته اعْ  يلُ طه يُ  انَ كَ   َلْيهه َوَسل مَ َصل ى اللُ عَ  به  الن   ن  , لهَ  وعه كُ الرُّ  دَ عْ ب َ  هه اله دَ ته اعْ كَ   هه انه كَ  مَ َل إه 
 وَل الُ  ةه دَ جْ  الس  فه  لَ عَ ا ف َ مَ ا كَ يهَ فه  لُ عَ فْ ي َ ا  , وَ رَ ب   كَ مُ  ةَ يَ انه الث   ةَ دَ جْ الس   دُ جُ سْ يَ  ُث   . ْيه ت َ دَ جْ الس   ْيَ ب َ وَ 
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,  كَ له ذَ  رَ س  يَ ت َ  نْ إه  هه يْ ت َ بَ كْ ى ُر لَ ا  عَ دَ مه تَ عْ مُ  ةه يَ انه الث   ةه عَ كْ  الر  َل ا  إه مَ ئه اقَ  ضُ هَ ن ْ ي َ  ا  , ُث  رَ ب   كَ مُ  هُ سَ أْ رَ  عُ فَ رْ ي َ  ُث  .
  .وَل الُ  ةه عَ كْ الر  كَ   , ُسورَة  َكَما تَ َقد مَ وَ  ةَ اتهَ فَ الْ  أُ رَ قْ ي َ  ُث  

 هُ رَ كْ تُ , وَ  كَ له ذَ  نْ مه  هُ تَ م  أُ  رَ ذ  حَ  َعَلْيهه َوَسل مَ  َصل ى اللُ  به  الن   ن  , لهَ  هه امه مَ إه  ةُ قَ اب َ سَ مُ  ومه مُ أْ مَ لْ له  وزُ ال يَُ وَ 
 . اخ  رَ ت َ  ونه دُ  نْ مه ,  هه ته وْ صَ  اعه طَ قه انْ  دَ عْ ب َ  هه امه مَ إه  دَ عْ ب َ   هُ الُ عَ ف ْ أَ  ونُ كُ تَ  لْ بَ ,  امه مَ له له  هُ تُ قَ اف َ وَ مُ 

 هُ لَ جْ ا  ره بَ اصه نَ  ةه يَ انه الث   ةه دَ جْ الس   نَ مه  هه عه فْ رَ  دَ عْ ب َ  سَ لَ , جَ  ره جْ فَ الْ  الةه صَ كَ    ة  ي  ائه نَ ث ُ  الةُ الص   ته انَ ا كَ ذَ إه  ُث  
 ال  ا إه هَ ل  كُ   هُ عَ ابه صَ ا  أَ ضَ ابه  قَ َن مْ يُ الْ  هه ذه خه ى فَ لَ  عَ َن مْ يُ الْ  هُ دَ ا  يَ عَ اضه ى , وَ رَ سْ يُ الْ  هُ لَ جْ ا  ره شَ َته فْ  , مُ َن مْ يُ الْ 

 رَ صُ نْ الُْ  ضَ بَ ق َ  نْ إه , وَ  اءه عَ الدُّ  دَ نْ عه وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  الله  ره كْ ذه  دَ نْ عه  يده حه وْ  الت   َل ا إه بهَ  يُ شه يُ ف َ ,  ةَ ابَ ب  الس  
 نه عَ  ْيه ت َ فَ الص   وته بُ ثُ , له  ن  سَ حَ فَ  ةه ابَ ب  الس  به  ارَ شَ أَ ى , وَ طَ سْ وُ الْ  عَ ا مَ هَ امه هَ ب ْ إه  قَ ل  حَ , وَ  هه ده يَ  نْ مه  رَ صُ نْ ب ُ الْ وَ 

ى لَ ى عَ رَ سْ يُ الْ  هُ دَ يَ  عُ ضَ يَ وَ  . ة  ارَ ا تَ ذَ ََ وَ  ة  ارَ ا تَ ذَ ََ  لَ عَ فْ ي َ  نْ أَ  لُ ضَ فْ الَ وَ  , مَ َصل ى اللُ َعَلْيهه َوَسل   به  الن  
ََ فه  دَ هُّ شَ الت   أُ رَ قْ ي َ  , ُث   هه ته بَ كْ ُر ى وَ رَ سْ يُ الْ  هه ذه خه فَ   اتُ بَ ي  الط  وَ  اتُ وَ لَ الص  وَ  لله  اتُ ي  حه الت  ) وَ َُ وَ  وسه لُ ا الُْ ذَ  

ُّ ا الن  هَ ي ُّ أَ  كَ يْ لَ عَ  مُ اُل , الس    دُ هَ شْ , أَ  يَ اْلهه الص   الله  اده بَ ى عه لَ عَ ا وَ نَ ي ْ لَ عَ  مُ اَل , الس   هُ اتَ كَ َر ب َ وَ  اللُ  ةُ حَْ رَ وَ  به
 ى آله لَ عَ وَ  , د  م  ى مَُ لَ عَ  ل  صَ  م  هُ الل  ) ولُ قُ ي َ  ُث   (هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا  عَ دَ م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ , وَ   اللُ ال  إه  هَ لَ ال إه  نْ أَ 

َه رَ ب ْ ى إه لَ عَ  تَ يْ ل  ا صَ مَ , كَ  د  م  مَُ  َه رَ ب ْ إه  ى آله لَ عَ وَ  يمَ ا ى لَ عَ وَ  د  م  ى مَُ لَ عَ  كْ اره بَ , وَ  يد  مَه  يد  حَه  كَ ن  يم , إه ا
َه رَ ب ْ ى إه لَ عَ  تَ كْ اَر ا بَ مَ كَ   د  م  مَُ  آله  َه رَ ب ْ إه ى آل ه لَ عَ وَ  يمَ ا  ع  بَ رْ أَ  نْ مه  الله به  يذُ عه تَ سْ يَ وَ  ( .يد  مَه  يد  حَه  كَ ن  , إه يمَ ا
 اته مَ مَ الْ ا وَ يَ حْ مَ الْ  ةه نَ ت ْ فه  نْ مه , وَ  ْبه قَ الْ  ابه ذَ عَ  نْ مه , وَ  مَ ن  هَ جَ  ابه ذَ عَ  نْ مه  كَ به  وذُ عُ  أَ ن  إه  م  هُ الل  ) ولُ قُ ي َ ف َ 

 ( .اله ج  الد   يحه سه مَ الْ  ةه نَ ت ْ فه  نْ مه , وَ 

 ته انَ كَ أَ  اء  وَ , سَ  سَ أْ بَ  اَل ا فَ ههَ ْيه غَ  وْ أَ  هه يْ دَ اله وَ ا له عَ ا دَ ذَ إه , وَ  ةه رَ اآلخه وَ  ايَ ن ْ الدُّ  يه رَ ي ْ خَ  نْ مه  اءَ ا شَ و بهَ عُ دْ يَ  ُث  
 . اللُ  ةُ حَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ اَل الس   : ال  ائه قَ  هه اله شهَ وَ  هه ينه ى يَه لَ عَ  مُ ل  سَ يُ  ُث   ة  لَ افه نَ  وْ أَ  ة  يضَ ره فَ  ةُ اَل الص  

ُقوُل َقوله أَ ,  هه ينه  ده فه  مْ اكُ ي  إه ا وَ نَ هَ ق  فَ ي ُ  نْ أَ  ى اللُ سَ , عَ  ةه اَل الص   ةُ فَ صه  يَ َه  ونَ مُ له سْ مُ ا الْ هَ ي ُّ ا أَ ذَ كَ ََ 
َذا وَأْست َ   ْغفهُر الل الَعظهيَم ل ولُكم فاستْغفهُروُه إهن ُه ََو الغفوُر الرحيُم .ََ
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 اْلُْطَبُة الث انهَيةُ 
 ُة َوالس الُم َعَلى نَبهي  َنا ُمَم د  َوَعَلى آلههه َوَصْحبههه َأْْجَعهَي .اْلَْْمُد لله َرب  اْلَعاَلمهَي َوالص ال

,  لَ و  الَ  دَ هُّ شَ الت   أُ رَ قْ ي َ  هُ ن  إه , فَ  ره هْ الظُّ كَ   ة  ي  اعه بَ رُ  وْ , أَ  به ره غْ مَ الْ كَ   ة  ي  الثه ثُ  ةُ اَل الص   ته انَ كَ  نْ إه فَ  أ م اَب  ع د َ:
 عُ ضَ يَ وَ  (رُ ب َ كْ أَ  اللُ )ال  ائه , قَ  هه يْ ب َ كه نْ مَ  وه ذْ  حَ َل إه  هه يْ دَ يَ  ا  عَ افه , رَ  هه يْ ت َ بَ كْ ى ُر لَ ا  عَ دَ مه تَ عْ ا  مُ مَ ائه قَ  ضُ هَ ن ْ ي َ  ُث  
 نَ مه  ةه عَ ابه الر   دَ عْ ب َ , وَ  به ره غْ مَ الْ  نَ مه  ةه ثَ اله الث   دَ عْ ب َ  دُ ه  شَ تَ ي َ  ُث   . طْ قَ ف َ  ةَ اتهَ فَ الْ  أُ رَ قْ ي َ , وَ  هه ره دْ ى صَ لَ عَ  هه يْ دَ يَ 
 اءه عَ الدُّ  نَ مه  رُ ثه كْ يُ  ُث   عه بَ رْ الَ  نَ مه  الله به  ذُ و  عَ ت َ ي َ , وَ  َصل ى اللُ َعَلْيهه َوَسل مَ  به  ى الن  لَ ي عَ ل  صَ يُ رُّبَاعهي ةه , وَ لا
. 
ََ فه  ونُ كُ يَ وَ  ,  ضه رْ ى الَ لَ عَ  هُ تَ دَ عَ قْ مه  , وَ َن مْ يُ الْ  هه له جْ ره  تَ ى تَْ رَ سْ يُ الْ  هُ لَ جْ ا  ره عَ اضه ا  وَ كَ ر  وَ ت َ مُ  وسه لُ ا الُْ ذَ  
 . هه اله شهَ وَ  هه ينه يَه  نْ عَ  مُ ل  سَ يُ   , ُث  َن مْ يُ الْ  هُ لَ جْ ا  ره بَ اصه نَ 

 امه رَ كْ اله وَ  الله ا الَْ ا ذَ يَ  تَ كْ اَر بَ , ت َ  المُ الس   كَ نْ مه , وَ  مُ اَل الس   تَ نْ أَ  م  هُ الل  ) ولُ قُ ي َ ا  وَ الثَ ثَ  اللَ  رُ فه غْ ت َ سْ يَ  ُث  
, ال  ير  ده قَ  ء  يْ شَ  ل  ى كُ لَ عَ  وَ َُ , وَ  دُ مْ اْلَْ  هُ لَ وَ  كُ لْ مُ الْ  هُ , لَ  هُ لَ  يكَ ره ال شَ  هُ دَ حْ وَ   اللُ ال  إه  هَ لَ , ال إه 

 د  ا الَْ ذَ  عُ فَ ن ْ ال ي َ وَ  تَ عْ ن َ ا مَ مَ له  يَ طه عْ ال مُ , وَ  تَ يْ طَ عْ ا أَ مَ له  عَ انه ال مَ  م  هُ , الل   الله  به ال  إه  ةَ و  ال ق ُ وَ  لَ وْ حَ 
 هَ لَ , ال إه  نُ سَ اْلَْ  اءُ نَ الث    هُ لَ وَ  لُ ضْ فَ الْ  هُ لَ وَ  ةُ مَ عْ الن    هُ , لَ  اهُ ي   إه ال  إه  دُ بُ عْ ال ن َ وَ   اللُ ال  إه  هَ لَ , ال إه  دُّ الَْ  كَ نْ مه 
   (ونَ رُ افه كَ الْ  هَ ره كَ   وْ لَ ين وَ الد   هُ لَ  يَ صه له , مُْ   اللُ ال  إه 

 ال  إه  هَ لَ ال إه ) ةه ائَ مه الْ  امُ تََ  ولُ قُ ي َ وَ  كَ له ذَ  لَ ثْ مه  هُ رَ ب   كَ يُ , وَ  كَ له ذَ  لَ ثْ مه  هُ دُ مَ يَْ , وَ  يَ الثه ثَ ا  وَ الثَ ثَ  اللَ  حُ ب  سَ يُ وَ 
,  ي  سه رْ كُ الْ  ةَ آيَ  أُ رَ قْ ي َ وَ  (ير  ده قَ  ء  يْ شَ  ل  ى كُ لَ عَ  وَ َُ , وَ  دُ مْ اْلَْ  هُ لَ وَ  كُ لْ مُ الْ  هُ , لَ  هُ لَ  يكَ ره ال شَ  هُ دَ حْ وَ  اللُ 
يعه الص َلواته , وَ  ْيه ت َ ذَ و  عَ مُ الْ وَ  د  حَ أَ  اللُ  وَ َُ  لْ قُ وَ   به ره غْ مَ الْ وه  ره جْ الفَ  دَ عْ ا ب َ ََ رَ ر  كَ   نْ إه , َمر ة  َمر ة  فه ْجَه
 . (2َس )أْ  بَ اَل فَ  اءه سَ مَ الْ  اره كَ ْذ أَ  ةه ي  نه به  ثا  اَل ثَ 

  اللُ ال  إه  هه لَ ال إه ) لَ وْ ق َ  به ره غْ مَ الْ  الةه صَ وَ  ره جْ فَ الْ  الةه صَ  دَ عْ ب َ  مه د  قَ ت َ مُ الْ  ره كْ الذ   ىلَ عَ  يدَ زه يَ  نْ أَ  بُّ حَ تَ سْ يُ وَ 
 ات  ر  مَ  رَ شْ عَ  (ير  ده قَ  ء  يْ شَ  ل  ى كُ لَ عَ  وَ َُ وَ  يتُ يُه ي وَ يه , يُْ  دُ مْ اْلَْ  هُ لَ وَ  كُ لْ مُ الْ  هُ , لَ  هُ لَ  يكَ ره ال شَ  هُ دَ حْ وَ 

 . َصل ى اللُ َعَلْيهه َوَسل مَ  به  الن   نه عَ  كَ له ذَ  وته بُ ثُ , له 

 تَ نْ أَ  م  هُ الل   هه له وْ ق َ  دَ عْ ب َ ا  , وَ الثَ ثَ  هه اره فَ غْ ته اسْ  دَ عْ ب َ  هه هه جْ وَ به  مْ هُ لَ اب َ قَ وَ  اسه  الن  َل إه  فَ رَ صَ ا  انْ امَ مَ إه  انَ كَ   نْ إه وَ 
 . ةه وعَ رُ شْ مَ الْ  اره كَ ْذ لَ  باه ته أْ يَ  , ُث   امه رَ كْ اله وَ  له اَل ا الَْ ا ذَ يَ  تَ كْ اَر بَ , ت َ  مُ اَل الس   كَ نْ مه وَ  مُ اَل الس  
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 ثُ يْ حَ  مه وْ ي َ الْ  اسه الن   نَ مه  ي  ثه كَ   هُ ادَ تَ ا اعْ مَ له  ا  فَ اَل , خه  ةه اَل الص   دَ عْ ب َ  اره كَ ْذ الَ به  ته وْ الص   عُ فْ رَ  ةُ ن  السُّ وَ 
 . ره اآلخَ  ضه عْ ب َ الْ به  ونَ رُّ سه يُ ا وَ هَ ضه عْ ب َ به  ونَ رُ هَ يَْ  وْ أَ , ا بهَ  نَ و رُّ سه يُ 

َا  َورهْزقَا  َحَسَنا  ُمَبارََكا  ,الل ُهم  إهن ا َنسأَُلَك عهْلمَ  ََُو نَ ا دهين َ نَ الل ُهم  َأْصلهْح لَ  ا  نَافهَعا  َوَعْمال  َصاْله ا ال ذهي 
َرت َ نَ ا َوَأْصلهْح لَ نَ ا ُدنْ َيانا ال ته فهيَها َمَعاشُ نَ عهْصَمُة أَْمرهنا َوَأْصلهْح لَ  اَة اْْلَيَ  ا َواْجَعله نَ ا ال ته فهيَها َمَعادُ نَ ا آخه

,  اته رَ ي ْ الَْ  لَ عْ فه  كَ لُ أَ سْ نَ  ان  إه  م  هُ الل  , ا مهْن ُكل  َشر  نَ اْلَمْوَت رَاَحة  لَ  ا فه ُكل  َخْي  َواْجَعله نَ زهيَاَدة  لَ 
ن ا فه ُدورهنَا َوَأْصلهْح ُواَلَة أُُمورهنَا , وَ ,  يه اكه سَ مَ الْ  ب  حُ , وَ  اته رَ كَ نْ مُ الْ  كَ رْ ت َ وَ  َأْصلهْح لهُوالةه الل ُهم  آمه

ُهْم بهطَانََة السُّوءه يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم !  َرب  َنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوإهْن َلْ أُُمورهنَا بهطَانَ تَ ُهْم َوأَْعَوانَ ُهْم , َوأَْبعهْد َعن ْ
رهينَ   د  م  مَُ  انَ ي   به نَ  كَ وله سُ رَ وَ  كَ ده بْ عَ  ىلَ عَ  مْ ل  سَ وَ  ل  صَ  م  هُ الل  ,  تَ ْغفهْر لََنا َوتَ ْرَحَْنا لََنُكوَنن  مهَن اْلَاسه

 . َواْلَْْمُد لهل هه َرب  اْلَعاَلمهيَ ,  يَ عه ْجَْ أَ  هه ابه حَ صْ أَ وَ  هه آله  ىلَ عَ وَ 
 واملفصل من سورة ق إل سورة الناس . (1)

من  وقصارهمن سورة النبأ إل سورة الليل ,   وأوساطهمن سورة ق إل املرسالت ,  وطواله
 الضحى إل الناس سورة

 سف أن أكثر الئمة قل أخل بذه السنة .ومع ال
وعلى َذا يمل ما كتبه الشيخ ابن باز عليه رحة الل كما أفاد ذلك تلميذه شيخنا  (2)

ذا َو املوافق لألدلة .  د. علي الشبل حفظه الل , َو
 


