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باب�كيفية�ا��تام��عد��ل�صالة

هكم�
ٰ
يتعوذ�الذي�يقوم�بختم�الصالة�و��سمل�ثم�يقول:�{وإل

ھ�إال�هو�ال���
ٰ
ھ�إال�هو��الرحٰمن�الرحيم�هللا�ال�إل

ٰ
ھ�واحد�ال�إل

ٰ
إل

القيوم...}�آية�الكر���،�وسورة�اإلخالص،�واملعوذت�ن،�ثم�

يقول:�«وإن�من����ء�إال��سبح�بحمده،�سبحان�هللا»،�

ثم� مرة،� �(٣٣) ا� سر� «سبحان�هللا»� ا��اضرون:� فيقول�

ا�(٣٣)� يقول�ا��اتم:�«ا��مد��»،�و�ذكرها�ا��ميع�سر�

ا� مرة،�ثم�يقول�ا��اتم:�«هللا�أك��»،�و�ذكرها�ا��ميع�سر�

ھ�
ٰ
(٣٤)�مرة،�ثم�يقول�ا��اتم:�«كب�ً�ا�عظيًما�واحًدا�ال�إل

ھ�إال�هللا�جهًرا�ثالث�مرات،�ثم�يقول:�
ٰ
إال�هللا»،�و�كرر�ال�إل

� ا،�{إنَّ
ً
«سيدنا�وحبي�نا�محمد�رسول�هللا�حًقا�و�قيًنا�وصدق

ئكتھ�يصلون�ع���الن��،�يا�أ��ا�الذين�آمنوا�صلوا�
ٰ
هللا�ومل
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عليھ�وسلموا��سليما}»،�فيقول�ا��ميع�جهًرا�و�ا���ام:�

هم�صل�وسلم�و�ارك�ع���سيدنا�محمد�وع���آلھ�
ّٰ
«لبيك�الل

عدد�كمال�هللا�وكما�يليق�بكمالھ�(٨�مرات)،�و���التاسعة�

هم�صل�وسلم�و�ارك�ع���الشافع�بنا�سيدنا�
ّٰ
لل
َ
يقولون:�«أ

محمد�وع���آلھ�عدد�كمال�هللا�وكما�يليق�بكمالھ»،�ثم�

إبراهيم� و�ارك�ع���سيدنا� هم�صل�وسلم�
ّٰ
لل
َ
«أ يقولون:�

وع���آلھ�عدد�كمال�هللا�وكما�يليق�بكمالھ»�(١٠�مرات)،�

الهدى� نور� ع��� و�ارك� وسلم� هم�صل�
ّٰ
لل
َ
«أ يقولون:� ثم�

سيدنا�محمد�وع���آلھ�عدد�كمال�هللا�وكما�يليق�بكمالھ».�

ثم�يقول�ا��اتم:�«وصل�وسلم�و�ارك�ع���سيدنا�محمد�

وع���جميع�األن�ياء�واملرسل�ن،�ر�نا�آمنا�بما�أنزلت�واتبعنا�

ذنو�نا� لنا� اغفر� ر�نا� الشاهدين،� مع� فاكت�نا� الرسول�

القوم� أقدامنا،�وانصرنا�ع��� أمرنا،�وث�ت� ��� وإسرافنا�
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ال�افر�ن،�ر�نا�أفرغ�علينا�ص��ا،�وتوفنا�برحمتك�مسلم�ن�

هم�ارزقنا�عفوك�وأنت�خ���
ّٰ
مؤمن�ن�موحدين�يا�أ�،�ألل

هم�
ّٰ
هم�ارزقنا�رضاك�وأنت�خ���الرازق�ن،�ألل

ّٰ
الرازق�ن،�ألل

هم�
ّٰ
�حب�بك�ومحبَتك�وأنت�خ���الرازق�ن،�ألل

َ
ارزقنا�محبة

هم�
ّٰ
ألل أ�،� يا� عنا� فاعف� العفو� تحب� كر�م� عفو� إنك�

هم�
ّٰ
الطف�بنا����قضائك�وعافنا�من�بالئك�يا�كر�م،�ألل

افتح�علينا�وع���إخواننا����سائر��األماكن�فتوح�العارف�ن،�

واجعلنا�مع�الذين�أ�عمت�عل��م�من�الن�ي�ن�والصديق�ن�

األمور� ��� هم�أحسن�عاقب�نا�
ّٰ
ألل والصا���ن،� والشهداء�

هم�
ّٰ
�لها،�وأجرنا�من�خزي�الدنيا�وعذاب�اآلخرة�يا�كر�م،�ألل

استجب�دعاءنا�واشف�مرضانا،�وارحم�موتانا،�وأص���

ا:�«إ��� أحياءنا،�وفيك�ال�تخيب�أملنا».�ثم�يقول�ا��اتم�سر�

حضرة�ا��ب�ب�سيد�الوجود�سيدنا�محمد�ص���هللا�عليھ�
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أن�ياء�هللا� وإ��� وأحبابھ�ومحبيھ،� وآلھ�وأ��ابھ� وسلم�

وأصفيائھ،�وإ���من�لهم�حق�علينا،�وإلخواننا����هللا��عا��،�

ول�افة�املسلم�ن�واملسلمات�واملؤمن�ن�واملؤمنات�جميًعا�

الفاتحة،� بقول� و�رفع�صوتھ� الفاتحة»،� ثواب� منا� لهم�

ا. و�قرأ�ا��ميع�الفاتحة�سر�

و�قرأ� الفاتحة»،� محمد� سيدنا� حضرة� «إ��� يقول:� ثم�

هم�برحمتك�الواسعة�
ّٰ
ا،�ثم�يقول:�«ألل ا��ميع�الفاتحة�سر�

َنا،�وع���اإليمان� مُّ
ُ
َنا�وما�َ�غ نا،�واكفنا�شر��ما�َ�ُ�مُّ ���ُعمَّ

ٰ
يا�إل

عنا،� راٍض� وأنت� توفنا� جمًعا� والسنة� والكتاب� ال�امل�

هم�بكرمك�العميم�و�شرف�القرآن�العظيم�ون�يك�
ّٰ
اغفر��الل

الكر�م،�لنا�ولواِلدينا�وواِلدي�واِلدينا،�وملشايخنا�وملشايخ�

مشايخنا،�وإلخواننا����هللا��عا���أحياًء�وأمواًتا،�وإلخواننا�

هم�
ّٰ
ألل ا��اضر�ن�وواِلد��م،�ول�افة�املسلم�ن�أجمع�ن،�
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ا� عمَّ ة� العزَّ رب� ر�ك� سبحان� محمد،� سيدنا� ع��� صل�

يصفون،�وسالم�ع���املرسل�ن،�وا��مد���رب�العامل�ن».

ا�يقول�
ً
وأما����ختام�صالة�الصبح�فبعد�االستغفار��ثالث

ھ�إال�هللا�وحده�ال�شر�ك�لھ،�
ٰ
ا��ميع�م���م�ن�جهًرا:�«ال�إل

لھ�امللك�ولھ�ا��مد�يح���و�ميت�وهو�ع����ل����ء�قدير»�

(١٠�مرات).

ھ�إال�هللا�وحده،�صدق�وعده،�ونصر��عبده،�
ٰ
ثم�يقول:�«ال�إل

ھ�إال�هللا،�وال��عبد�
ٰ
��جنده،�وهزم�األحزاب�وحده،�ال�إل وأعزَّ

إال�إياه�مخلص�ن�لھ�الدين�ولو��كره�ال�افرون،�وال�حول�وال�

قوة�إال�با��الع���العظيم»،�ثم�يقول�ا��اتم:�{إن�تكفروا�

�هللا�غ���عنكم�وال�ير����لعباده�الكفر،�وإْن��شكروا� فإنَّ

ا).
ً
َيْرَضُھ�لكم}�(ثالث

هم�إ�ي�أصبحت�أشهدك�وأشهد�
ّٰ
ثم�يقول�ا��ميع�جهًرا:�«ألل
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حملة�عرشك�ومالئكتك�وكتبك�ورسلك�وجميع�خلقك،�

ھ�إال�أنت�وحدك�ال�
ٰ
بأ�ي�أشهد�أنك�أنت�هللا�الذي�ال�إل

ا)،�
ً
�سيدنا�محمًدا�عبدك�ورسولك»�(ثالث شر�ك�لك،�وأنَّ

ا).
ً
هم�إ�ي�أصبحت����حماك�وكنفك�يا�أ�»�(ثالث

ّٰ
«ألل

�ملا� هم�ال�ما�ع�ملا�أعطيت،�وال�معطي�ملا�منعت،�وال�رادَّ
ّٰ
«ألل

�منك�ا�َ�د،�وال�حول�وال�قوة�إال� ِ
ّ
قض�ت،�وال�ينفع�ذا�ا�َ�د

ا).
ً
با��الع���العظيم»�(ثالث

ثم�يقول�ا��اتم�ثالث�مرات:

ـ َباَ�ُ�ْم�َعْن�ِفْتَنِة�الشَّ
ْ
ل
َ
ُهْم�أ

َ
�ل
ْ
َواْحَفظ

َياِء�
ْ
َعـــل

ْ
ــَعـــِة��ال

ْ
ــــل
َّ
ا��الط

َ
ـــاِن��َيـــا��ذ

َ
��������������������������������������������ـ�ْيــط

اُهُمو
َ
��َمْن��آذ لَّ

ُ
ْهِرَك���

َ
ِصْم��ِبق

ْ
َواق

ِمــيُع��ُدَعـــاِ�ي ــَت��السَّ
ْ
ن
َ
ـاِهًرا��أ

َ
���������������������������������������������َيــا��ق
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وا����وت،� العزة� بذي� «تحص�ت� ا��ميع:� و�قول�

واعتصمت�برب�املل�وت،�وتو�لت�ع���ال���الذي�ال�يموت�

(مرة)،�اصرف�عنا�األذى�إنك�ع����ل����ء�قدير�(ثالثا)».�

ثم�يقول�ا��اتم:�«�سم�هللا�ما�شاء�هللا�ال��سوق�ا������إال�

هللا،��سم�هللا�ما�شاء�هللا�ال�يصرف�السوء�إال�هللا،��سم�

هللا�ما�شاء�هللا�وما�بكم�من��عمة�فمن�هللا،��سم�هللا�ما�

شاء�هللا�وال�حول�وال�قوة�إال�با��الع���العظيم،�أعوذ�با��

السميع�العليم�من�الشيطان�الرجيم،��سم�هللا�الرحٰمن�

ھ�إال�هو�الرحٰمن�الرحيم،�
ٰ
ھ�واحد�ال�إل

ٰ
هكم�إل

ٰ
الرحيم،�وإل

ھ�إال�هو�ال���القيوم،�ال�تأخذه�سنة�وال�نوم...»�
ٰ
هللا�ال�إل

و�كمل�ا��تام�كما�ورد����أول�ٰهذا�الباب،�و�عد�قراءة�

يؤمن� إنما� «شكًرا��،� ا��اتم:� يقول� الثانية،� الفاتحة�

بآياتنا...»�إ���آخر��آية�ال��دة�و���د�هو��وا��ماعة�
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و�دعون������ودهم�بالدعاء�املأثور�كما�ورد����هامش�

ِورد�القرآن١،�ثم�يجلسون�و�سلمون،�وال�دا���لل��ود����

ختام�صالة�الصبح�من�يوم�ا��معة�لوجود�ال��ود����

صلب�الصالة.

١�أنظر��هامش�ص�٤٣.


