
  :و بعد ....هلصالة والسالم على من ال نيب بعدو ا،  هاحلمد هللا وحد





  كُمتذُواْ زِينخ منِي آدا بي
  جِدسكُلِّ م ندع   )٣١ : األعراف( 

















 )   اللـهم   ،بسم اهللا و الصالة و السالم على رسول اهللا 

 ) .افتح يل ابواب رمحتك


)حتية املسجد (




  حي على الصالة ، وحي علـى الفـالح
     ال حول وال قوة إال باهللا



)) ماللَّهبر الْد هذه اْمالت ةولَةَ عيسا الوًدمحم آت ، ةمالقَائ الةالصو ، ة

دتعا الَّذْي وودمحا مقَاْمم ثْهعيلَةَ، وابالفَضوه .(( 




:) الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامـة (  








  














)  أبو النضر  (



 




)أنــس()مالــك(























 



)ْشق أ لوال أن

 اك عند كل الصالة كما فرضـت علـيهم        على أميت لفرضت عليهم السو    
)الوضوء




) اهللا اكـرب(
اهللا اكرب

 


اهللا اكرباهللا اكرب


  )شيخ اإلسالم ابن تيمية (  )  ـةيلُّ النحم
نيملسالْم ةمفَاقِ أَئبِات انونَ اللِّسد الْقَلْبي جف اتادبيعِ الْعم(.   






٤ ٣ ٢ 



٥ 

) دعاء االسـتفتاح (
)  اهللا اكرب(

  ماللَّه داعنِى بيب نيبو اىطَايا خكَم تداعب  نـيرِقِ  بـشالْم 
 اللَّهم الدنسِ من اَألبيض الثَّوب ينقَّى كَما خطَاياى من نقِّنِى اللَّهم والْمغرِبِ
   . والْبرد والْماِء بِالثَّلْجِ خطَاياى من اغِْسلْنِى












 طـاووس


 


:  )اإلختصار( 


)آمني(  





 ) آمـني(


 )آمني(
 ـ  ١٩

 
  اهللا اكـرب

هللا اكرب ا(  ،
 .  

 ـ   ٢٠
  " إذا

"قبل ركبتيه وليضع يديه ، فال يربك كما يربك البعري ؛ سجد أحدكم 





"     أما خيـشى الـذي
  متفق عليه.  "ل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محاريرفع رأسه قب







  
 :  بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

  .اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم اللهم إين أسألك من فضلك 
  مد للّه رب الْعالَمني أَن الْحانوآخر دعوا

  

  

 

























 


