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قمغم مـ سمعثف اهلل رمحي  احلؿد هلل رب اًمعوعملم, واًمصالة واًمسالم       

اًمصودق إملم وقمغم آًمف وأصحوسمف واًمتوسمعلم ومـ  ًمؾعوعملم, حمؿد

 .ؾمور قمغم هنجفؿ إمم يقم اًمديـ

 :أمو سمعد  

ومنن ىمؾى اعمسؾؿ دائؿ اًمتعؾؼ سموهلل ؾمبحوكف وشمعومم ذم يمؾ أىمقاًمف        

شمف وؾمؽـوشمف, مؼرون هذا اًمتعؾؼ سموًمذيمر اًمؽثػم اًمدائؿ  وأومعوًمف وطمريمو

هلذا اًمؼؾى واًمبعد قمـ اًمغػؾي ومو ومقفو  ـمؿئـونآاًمذي حيصؾ سمف 

مـ مقت اًمؼؾقب : وٓؿمؽ أن يمؾ يقم مـ طمقوة اعمسؾؿ إٓ وومقف 

ذم طمقوشمف  ات واًمطوقموت اًمتل يؼقم هبوأكقاع خمتؾػي مـ اًمعبود

اًمصالة قمغم اعمسؾؿ ًمتل شمتؽرر اًمققمقي, ومـ أقمظؿ شمؾؽ اًمعبودات ا

: وًمعؾق ىمدرهو وقمؿقده اًمؼقيؿ اًمعظقؿ, اًمتل هل ريمـ هذا اًمديـ

مـ إذيمور وإدقمقي اًمؽثػم, مـفو  صالةوقمظقؿ ذومفو يمون هلذه اًم

 . هوومـفو مو يؽقن ومقفو, ومـفو مو يؽقن سمعد ,مو يؽقن ىمبؾفو
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صالشمف يمون ذم   ًمـبلسمو  وآىمتداء شمبوعآص اعمممـ قمغم ويمؾام طمر 

رضموء ىمبقهلو قمـد اهلل أيمثر مـ همػمهو, وكول هبو قمظقؿ إضمر واًمثقاب 

يمػمًا زم وكػعًو وشمذ ,مـ اعمقمم ؾمبحوكف وشمعومم: ومؿـ أضمؾ ذًمؽ

إذيمور اًمقاردة  مـسمجؿعف  مو يرس اهلل زم ًمجعوإلظمقاين اعمسؾؿلم 

)أذيمور بوؾمؿقً ذًمؽ  ,ومو ىمبؾفو ومو سمعدهو ؾقاتذم اًمص

ىمبؾفو ومو سمعدهو ( خمتٍمًا و مؼتٍمًا  قمغم مو صححف اًمصؾقات ومو 

ومنن , ؽقن ؾمفالً مقرسًا ًمؾؼورئ اًمؽريؿأو طمسـف أهؾ اًمعؾؿ ًمق

 ًُ ومؿـ اهلل شمعومم وطمده, وإن أؾملت ومؿـ كػز واًمشقطون  أطمسـ

واهلل ورؾمقًمف سمريئون مـ ذًمؽ, وملؾملل اهلل أن يـػع هبذا اًمعؿؾ مجقع 

ظموًمصًو ًمقضمفف اًمؽريؿ  فوجيعؾ ,اخلػم اًمؽثػم سمفحيصؾ و ,اعمسؾؿلم

 إكف وزم ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف, واحلؿد هلل رب اًمعوعملم .

 بف :ـيمت                                                   

 احلجوضمل سمـ قمكم طمسلم سمـ أسمق احلؿزة أمحد سمـ حمؿد

 ـه2442ذي اًمؼعدة  10                                                  
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 :  : األذكار الواردة قبل الصالة 

 .كتفوء مـ إذانؾمتقؼوظ مـ اًمـقم طمتك آؿؾ إذيمور مـ طملم آويش

 : : األذكار الواردة يف الصؾوات اخلؿس 

 ؿؾ إذيمور اًمقاردة مـ قمـد شمؽبػمة اإلطمرام طمتك اًمتسؾقؿ.ويش

 : لواردة بعد الصؾوات اخلؿسا : األذكار

 .ؿؾ إذيمور اًمقاردة مـ سمعد اًمتسؾقؿ طمتك وضع اًمثقوب ذم اعمـزلويش

 : غر الصؾوات اخلؿس الصؾوات بؼقةيف : األذكار الواردة  

أذيمور صالة اًمؾقؾ وصالة اجلـوزة وصالة اًمعقديـ وصالة  ؿؾويش

 آؾمتخورة وصالة آؾمتسؼوء وصالة اًمؽسقف .
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كتفاء من ستقؼاظ من الـوم حتى االن حني االؿل األذكار مويش

 األذان

 ستقؼاظ من الـوم:أذكار اال

ِذي َأطْمَقوَكو سَمْعَد َمو َأَموشَمـَو َوإًَِمقِْف اًمـُُّشقرُ »  األول:  .(2)شاحَلْؿُد هللِهِ اًمه

ِذي قَمووَمويِن ذِم ضَمَسِدي, َوَرده قَمكَمه ُروطِملاحَلْؿُد هللِهِ ا » الثاين:  َوَأِذَن  ,ًمه

 . (1)شزِم سمِِذيْمِرهِ 

  :الذكر عـد دخول اخلالء

ٌِ ,»(3)شسمِْسِؿ اهللهِ »  ـَ اخلُُب ُفؿه إِيني َأقُمقُذ سمَِؽ ِم ٌِ وَ اًمؾه  .(2)شاخلََبوِئ

                                                             
 ( .6314أظمرضمف اًمبخوري قمـ طمذيػي رىمؿ )( 2) 

صحقح  ىمول إًمبوين: طمديٌ )طمسـ( (3402( رىمؿ ) 473/ 5أظمرضمف اًمؽممذي قمـ أيب هريرة ) (1)

 (.726(رىمؿ)284/ 2اجلومع اًمصغػم )

( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( 606( رىمؿ )504/ 1أظمرضمف اًمؽممذي قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ) (3)

( وًمػظ احلديٌ: 50(, اإلرواء )358(, اعمشؽوة )3622( رىمؿ )675/ 2صحقح اجلومع اًمصغػم )

ـي َوقَمْقَراِت سَمـِل آَدَم: إَِذا َدظَمَؾ َأطَمُدُهُؿ اخلَاَلَء, َأْن يؼقل: سمسؿ اهللؾَمؽْمُ َمو »  ش.سَملْمَ َأقْملُمِ اجِل
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 : (1)الذكر بعد اخلروج من اخلالء

 .(3)شهُمْػَراَكَؽ » 

 بداية الوضوء:الذكر عـد 

 .(4)شسمِْسِؿ اهللهِ  » 

 

                                                                                                            
 (. 375( رىمؿ )183/ 2(, مسؾؿ )6311( رىمؿ )72/ 8متػؼ قمؾقف : اًمبخوري قمـ أكس سمـ موًمؽ  ) (2)

 )اخلالء(: اخلالء واًمؽـقػ واعمرطموض يمؾفو مقضع ىمضوء احلوضمي . (1) 

مجع اخلبقثي  يريد ذيمران اًمشقوـملم وإكوصمفؿ.  :)اخلبٌ واخلبوئٌ( :  اخلبٌ : مجوقمي اخلبقٌ واخلبوئٌ و

 ]ذح حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل[  قمغم مسؾؿ .

(, ىمول إًمبوين: 2444( رىمؿ )192/ 4(, اسمـ طمبون )30( رىمؿ)8/ 2أظمرضمف أسمق داود قمـ قموئشي ) (3)

(, صحقح أيب داود رىمؿ 359(, اعمشؽوة رىمؿ ) 4707طمديٌ )طمسـ( صحقح اجلومع اًمصغػم رىمؿ )

 (. 51(, اإلرواء رىمؿ ) 11)

( ىمول 397( رىمؿ )239/ 2(, اسمـ موضمف قمـ أيب ؾمعقد )15( رىمؿ )38/ 2أظمرضمف اًمؽممذي ) (4) 

 (.404(, اعمشؽوة رىمؿ )7573( رىمؿ )2156/ 1إًمبوين: طمديٌ )صحقح( اجلومع اًمصغػم )
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 كتفاء من الوضوء: الذكر بعد اال

يَؽ ًَمفُ » َٓ َذِ ٓه اهلُل َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ًدا قَمْبُدُه  ,َأؿْمَفُد َأْن  َوَأؿْمَفُد َأنه حُمَؿه

ـَ اعمَُْتطَ , َوَرؾُمقًُمفُ  اسملَِم, َواضْمَعْؾـِل ِم ـِ اًمتهقه ُفؿه اضْمَعْؾـِل ِم []اًمؾه ـَ ِري ش, في

تحً ًمف إٓ ومُ »ذم ومضؾ هذا اًمذيمر أن مـ ىموًمف:  ىمول رؾمقل اهلل 

 . (2)شأسمقاب اجلـي اًمثامكقي يدظمؾ مـ أهيو ؿموء

                                                             
(, اًمؽممذي  قمـ قمؿر سمـ اخلطوب 134( رىمؿ )120/ 2ومر اجلفـل )أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمؼبي سمـ قم (2)

( ومو سملم اعمعؼقومتلم قمـد اًمؽممذي ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( اجلومع اًمصغػم 55( رىمؿ) 78/ 2)

, وىمول سمعض أهؾ اًمعؾؿ (96اإلرواء رىمؿ ) (, 129(, صحقح اًمؽمهمقى )6267رىمؿ)( 2062/ 1)

 .: ؿمذ هبو ضمعػر سمـ حمؿد سمـ قمؿران  شاذة واضمعؾـل مـ اعمتطفريـ( زيودة ) اًمؾفؿ اضمعؾـل مـ اًمتقاسملم
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 الذكر عـد لبس الثقاب:  

ـْ هَمػْمِ » األول: ِذي يَمَسويِن َهَذا اًمثهْقَب َوَرَزىَمـِقِف ِم طَمْقٍل  احْلَْؿُد هلِلهِ اًمه

ةٍ  َٓ ىُمقه همػر ًمف مو »عمـ ىمول هذا اًمذيمر:   ىمول اًمرؾمقل , شِمـيل, َو

 . (2)ششمؼدم مـ ذكبف

ِه » الثاين: ـْ ظَمػْمِ ًَ يَمَسْقشَمـِل َهَذا, وَمَؾَؽ احْلَْؿُد, َأؾْمَلًُمَؽ ِم ُفؿه َأْك اًمؾه

ِه َوَذي مو ُصـَِع ًَمفُ  ـْ َذي  . (1)شَوظَمػْمِ َمو ُصـَِع ًَمُف, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِم

 دـزل: الذكر عـد اخلروج من ا

ٓه سمِوهللهِ» َة إِ َٓ ىُمقه َٓ طَمْقَل َو ًُ قَمغَم اهللهِ,  ْؾ  ش,سمِْسِؿ اهللهِ, شَمَقيمه

, » عمـ يؼقل هذا اًمذيمر:  ىمول اًمرؾمقل  ًَ , َوُوىِمق ًَ ُيَؼوُل ًَمُف: يُمِػق

ْقَطونُ  ك قَمـُْف اًمشه  يزيد عذ ذلكوإذا أراد أن ,  (2)شَوشَمـَحه

                                                             
(ىمول إًمبوين : 7409( رىمؿ)123/ 4(, احلويمؿ )4013( رىمؿ)41/ 4أظمرضمف أسمق داود قمـ أكس ) (2)

(, 287( قمـ معوذ سمـ أكس: اًمؽؾؿ اًمطقى )6086( رىمؿ )2050/ 1طمديٌ )طمسـ( اجلومع اًمصغػم )

 (.2989اإلرواء )

( ىمول 139( , اسمـ اًمسـل )ص: 5412( رىمؿ )142/ 21طمبون قمـ أيب ؾمعقد اخلدري) أظمرضمف اسمـ (1)

 (.5397( رىمؿ )64/ 8إًمبوين: )طمسـ( اًمتعؾقؼوت احلسون قمغم صحقح اسمـ طمبون )
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 ىمول : 

ُفؿه َأقُمقُذ »  , َأْو َأفْمِؾَؿ, َأْو اًمؾه , َأْو ُأَزله , َأْو َأِزله , َأْو ُأَضؾه سمَِؽ َأْن َأِضؾه

َفَؾ قَمكَمه   .(1)شُأفْمَؾَؿ, َأْو َأضْمَفَؾ, َأْو جُيْ

 الذكر عـد الذهاب إىل ادسجد: 

اًمؾُفؿه اضْمَعْؾ ذِم ىَمْؾبِل ُكقًرا, َوذِم ًمَِسويِن ُكقًرا, َواضْمَعْؾ ذِم ؾَمْؿِعل »

ـْ َأَموِمل ُكقًرا, وَ  ـْ ظَمْؾِػل ُكقًرا, َوِم ي ُكقًرا, َواضْمَعْؾ ِم اضْمَعْؾ ذِم سَمٍَمِ

تِل ُكقًرا, اًمؾُفؿه َأقْمِطـِل  ـْ ََتْ ـْ وَمْقىِمل ُكقًرا, َوِم ُكقًرا, َواضْمَعْؾ ِم

 .(3)شُكقًرا

                                                                                                            
مشؽوة  )صحقح( ( ىمول إًمبوين:3416( رىمؿ )490/ 5أظمرضمف اًمؽممذي قمـ أكس سمـ موًمؽ ) (2)

 (.4709( ورىمؿ)4708( رىمؿ)859/ 1اجلومع اًمصغػم )صحقح  (,1441( رىمؿ )754/ 1اعمصوسمقح )

( ىمول إًمبوين: )صحقح( صحقح اجلومع 5094( رىمؿ)315/ 4داود قمـ أم ؾمؾؿي ) قأظمرضمف أسم  (1)

 (.4709(رىمؿ)859/ 1اًمصغػم وزيودشمف )

 (.763(رىمؿ )530/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمبد اهلل سمـ قمبوس ) (3)
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 :  الذكر عـد رؤية اهلالل

ُفؿه »  ـِ َواإِلياَمِن َواًمسه  َأِهؾهفُ اًمؾه َؽ قَمَؾقْـَو سمِوًمُقْؿ اَلَمِي َواإِلؾْماَلِم, َريبي َوَرسمُّ

  .(2)شاهللهُ

 :  الذكر عـد دخول ادسجد

تَِؽ » األول:  .(1)شاًمؾُفؿه اوْمَتْح زِم َأسْمَقاَب َرمْحَ

اَلُم قَمغَم َرؾُمقِل »]وضموء ظمورج اًمصحقحلم سمؾػظ:  سمِْسِؿ اهللهِ[, َواًمسه

ُفؿه اهْمِػْر زِم ُذُكقيِب[, َواوْمتَ  تَِؽ اهللهِ, ]اًمؾه  .(3)شْح زِم َأسْمَقاَب َرمْحَ

دٍ : »الثاين ُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه  .(2)شسمِْسِؿ اهللهِ, اًمؾه

                                                             
( 2397( رىمؿ )27/ 3(, أمحد )3452( رىمؿ )504/ 5)أظمرضمف اًمؽممذي قمـ ـمؾحي سمـ قمبقد اهلل   (2)

 رىمؿ  (, اًمصحقحي4716( رىمؿ )862/ 1ًمبوين: طمديٌ )صحقح(صحقح اجلومع اًمصغػم )ىمول إ

(2826.) 

 (.723( رىمؿ )494/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب محقد, أو قمـ أيب أؾمقد ) (1)

أمحد قمـ وموـمؿي سمـً رؾمقل (, 773( رىمؿ )153/ 2أظمرضمف اسمـ موضمف قمـ أيب هريرة وقمـ وموـمؿي ) (3)

اًمؾفؿ اهمػر "( ىمول حمؼؼ مسـد اإلموم أمحد: )صحقح ًمغػمه(, دون ىمقًمف: 16427(رىمؿ )44 /25)اهلل 

 (.608/ 1)ومحسـ( واكظر يمالم إًمبوين: اًمثؿر اعمستطوب ذم ومؼف اًمسـي واًمؽتوب )"زم ذكقيب
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ـَ : »الثالث  َأقُمقُذ سمِوهللهِ اًْمَعِظقِؿ, َوسمَِقضْمِفِف اًْمَؽِريِؿ, َوؾُمْؾَطوكِِف اًْمَؼِديِؿ, ِم

ضِمقؿِ  ْقَطوِن اًمره  ش.اًمشه

: ىمول اًمشقطون: ول ذًمؽومنذا ىم»ذم ومضؾ هذا اًمذيمر:  ىمول اًمـبل 

 .(1)شاًمققم طُمِػظ مـيل ؾموئر

 الذكر عـد سامع األذان : 

طمل قمغم  *  مثؾ مو يؼقل اعممذن إٓ قمـد )طمل قمغم اًمصالة»يؼقل: 

َٓ  طَمْقَل  َٓ »اًمػالح(, يؼقل:  ةَ  َو ٓه  ىُمقه : ومؿـ ىمول ىمول اًمـبل  ش سمِوهللِ إِ

 .(3)شذًمؽ مـ ىمؾبف دظمؾ اجلـي

                                                                                                            
( ىمول إًمبوين: 88( رىمؿ )80أظمرضمف اسمـ اًمسـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي, قمـ أكس سمـ موًمؽ )ص:  (2)

 (.604/ 1اًمثؿر اعمستطوب ), (64(رىمؿ )92)طمسـ( اًمؽؾؿ اًمطقى )ص: 

ىمول إًمبوين : )صحقح( صحقح  (,466( رىمؿ )217/ 2أظمرضمف أسمق داود قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ) (1)

(,واحلديٌ ذم اًمصحقح 4725( )860/ 1صحقح اجلومع اًمصغػم ) ,(485( رىمؿ)364/ 1أيب داود )

 (.805سـد ًمؾعالمي مؼبؾ سمـ هودي اًمقادقمل رىمؿ)اعم

 (.385( رىمؿ)188/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمؿر سمـ اخلطوب  ) (3) 
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 ذؤذن : الذكر عـد تشفد اد

ًدا َرؾُمقُل »إذا ىمول اعممذن:  ٓه اهللُ * َأؿْمَفُد َأنه حُمَؿه َٓ إًَِمَف إِ َأؿْمَفُد َأْن 

 . (2)شَوَأَكو َأؿْمَفُد, َوَأَكو َأؿْمَفدُ  »يؼقل اًمسومع: ش اهللِ

 الذكر بعد الشفادتني بعد تشفد ادذؤذن : 

َٓ َذِ » ٓه اهلُل َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ُدُه َأؿْمَفُد َأْن  ًدا قَمبْ يَؽ ًَمُف, َوَأنه حُمَؿه

ؾْماَلِم ِديـًو , َوسمِوإْلِ ًٓ ٍد َرؾُمق و َوسمُِؿَحؿه ًُ سمِوهلِل َرسمًّ . (1)شَوَرؾُمقًُمُف, َرِضق

 ش.همػر ًمف ذكبف»: مـ ىمول هذا اًمدقموء   ىمول اًمرؾمقل

  :مبارشة  الذكر بعد الػراغ من األذان

ُفؿه َصؾي قمَ »سمؼقًمف:  يصكم قمغم اًمـبل ٍد, يَماَم اًمؾه ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿه غَم حُمَؿه

ُفؿه سَموِرْك  قٌد, اًمؾه َؽ مَحِقٌد ََمِ ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, َوقَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ, إِكه ْق َصؾه

ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, َوقَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ  ٍد, يَماَم سَموَريْم ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿه قَمغَم حُمَؿه

                                                             
 (.516( رىمؿ )245/ 2(, أسمق داوود قمـ قموئشي )386( رىمؿ )190/ 2أظمرضمف مسؾؿ ) (2) 

 (.386( رىمؿ )190/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ ؾمعد سمـ أيب وىموص ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

17 

قدٌ إِكهَؽ مَحِق  أو يذيمر أي صقغي مـ صقغ اًمصالة قمغم اًمـبل .(2)شٌد ََمِ

 .اًمتل ؾمـذيمرهو قمـد اًمتشفد 

 :  الذكر بعد الصالة عذ الـبي 

ًدا اًمَقؾِمقَؾَي » اَلِة اًمَؼوِئَؿِي آِت حُمَؿه ِي, َواًمصه قْمَقِة اًمتهومه ُفؿه َربه َهِذِه اًمده اًمؾه

ِذي َوقَمْدشَمفُ حَمْ َواًمَػِضقَؾَي, َواسْمَعثُْف َمَؼوًمو  مـ ىمول هذا اًمدقموء ش ُؿقًدا اًمه

 .(1)يقم اًمؼقومي طمؾً ًمف ؿمػوقمي اًمرؾمقل
 

سمعد اًمػراغ مـ إذيمور اًمقردة سمعد إذان يستحى ًمإلكسون  فائدة:

ىمول:  ظمرة ومنن اًمرؾمقليدقمق سمام ؿموء مـ ظمػمي اًمدكقو وأأن 

 .(3)شاًمدقموء ٓ يرد سملم إذان واإلىمومي»

                                                             
( 305/ 2(, مسؾؿ )3370( رىمؿ )246/ 4ـ يمعى سمـ قمجرة )متػؼ قمؾقف: أظمرضمف اًمبخوري قم (2)

 (.406رىمؿ)

  (.624( رىمؿ )216/ 2أظمرضمف اًمبخوري قمـ ضموسمر سمـ قمبداهلل ) (1)

( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( 121( رىمؿ ) 426/ 2أظمرضمف اًمؽممذي قمـ أكس سمـ موًمؽ, ) (3)

 (.3405( رىمؿ )642/ 2صحقح اجلومع اًمصغػم )
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 ؿل األذكار الواردة من عـد تؽبرة اإلحرام حتى التسؾقمويش

 الذكر بعد استؼبال الؼبؾة وبداية الرشوع يف الصالة :

 .  (2)ش َأيْمؼَمُ  اهللُ» 

 ستػتاح( :الواردة بعد تؽبرة اإلحرام )اال األذكار

َوسَملْمَ ظَمَطوَيوَي يَماَم سَموقَمْدَت سَملْمَ اًمؾُفؿه سَموقِمْد سَمْقـِل » الذكر األول:

َسْمَقُض  ْٕ ك اًمثهْقُب ا ـْ ظَمَطوَيوَي يَماَم ُيـَؼه ـِل ِم ِق َواعْمَْغِرِب, اًمؾُفؿه َكؼي  اعْمَنْمِ

دِ  ٍِ َواعْمَوِء َواًْمؼَمَ ْؾ ـْ ظَمَطوَيوَي سمِوًمثه َكِس, اًمؾُفؿه اهْمِسْؾـِل ِم ـَ اًمده  .(1)شِم

 

ذا ذم اًمػرض, وهق أصح أدقمقي آؾمتػتوح يؼول ه"إًمبوين:  ىمول 

 .(3)"ؾمـداً 

                                                             
 (.397( رىمؿ )198/ 2(, مسؾؿ )793(رىمؿ )258/ 2خوري قمـ أيب هريرة )متػؼ قمؾقف: اًمب( 2) 

 (.598(رىمؿ)429/ 2(, مسؾؿ )744(رىمؿ )249/ 2متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ أيب هريرة ) (1)

 (.140/ 2أصؾ صػي صالة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

19 

َْرَض »  الذكر الثاين : ْٕ اَمَواِت َوا ِذي وَمَطَر اًمسه ًُ َوضْمِفَل ًمِؾه ْف َوضمه

يِملَم, إِنه َصاَلِِت, َوُكُسِؽل, َوحَمَْقوَي,  ـَ اعْمُنْمِ طَمـِقًػو ]مسؾاًم[ َوَمو َأَكو ِم

يَؽ ًَمُف, َوسمَِذًمَِؽ ُأِمْر  َوََمَوِِت هللِهِ َربي اًْمَعوعَملَِم, ـَ َٓ َذِ ُت َوَأَكو ِم

, َوَأَكو قَمبُْدَك,  اعْمُْسؾِِؿلَم, ًَ َريبي ًَ َأْك ٓه َأْك َٓ إًَِمَف إِ ًَ اعْمَِؾُؽ  اًمؾُفؿه َأْك

َٓ َيْغِػُر  ُف  ًُ سمَِذْكبِل, وَموهْمِػْر زِم ُذُكقيِب مَجِقًعو, إِكه وْم ًُ َكْػِز, َواقْمؽَمَ فَمَؾْؿ

كُ  ٓه اًمذُّ َطْمَسـَِفو إِ ِٕ ِدي  َٓ هَيْ َظْماَلِق  ْٕ ـِ ا َطْمَس ِٕ , َواْهِديِن  ًَ ٓه َأْك قَب إِ

, ًَمبهْقَؽ  ًَ ٓه َأْك ُف قَمـيل ؾَمقيَئَفو إِ َٓ َيٍْمِ ْف قَمـيل ؾَمقيَئَفو  , َواْسِ ًَ َأْك

ُّ ًَمْقَس إًَِمْقَؽ,]وَ  ُف ذِم َيَدْيَؽ, َواًمنمه ـْ َوؾَمْعَدْيَؽ َواخْلَػْمُ يُمؾُّ اعمَْْفِديُّ َم

, َأؾْمَتْغِػُرَك َوَأشُمقُب  ًَ ًَ َوشَمَعوًَمْق [ َأَكو سمَِؽ َوإًَِمْقَؽ, شَمبَوَريْم ًَ َهَدْي

 . (2)شإًَِمْقَؽ 

 

                                                             
/ 5قوملم قمـد اسمـ طمبون )ؽع( ومو سملم اعم772( رىمؿ )534/ 2)أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى  (2) 

 ( .91إًمبوين )ص:  وصححف إًمبوين: صػي صالة اًمـبل  (69
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ُفؿه َوسمَِحْؿِدَك َوشَمَبوَرَك اؾْمُؿَؽ , َوشَمَعومَم » الذكر الثالث: ؾُمْبَحوَكَؽ اًمؾه

كَ  َٓ إًَِمَف هَمػْمَ َك, َو ٓه اهللهُ  َٓ »]صُمؿه َيُؼقُل: ش, ضَمدُّ صَماَلصًمو, صُمؿه َيُؼقُل: ش إًَِمَف إِ

ْقَطوِن »صَماَلصًمو, ش اهللهُ َأيْمؼَمُ يَمبِػًما» ـَ اًمشه ِؿقِع اًْمَعِؾقِؿ ِم َأقُمقُذ سمِوهللهِ اًمسه

ـْ مهزه وكػخف, َوَكْػثِفِ  ضِمقِؿ ِم مو سملم اعمعؼقومتلم ىمول إًمبوين  (2)ش[اًمره

إن أطمى : »اًمـبل  ىمول وًمذًمؽ ,(1)"شمؼول ذم صالة اًمؾقؾ":

 . (3)شاًمؽالم إمم اهلل أن يؼقل اًمعبد: ؾمبحوكؽ اًمؾفؿ...

اهللُ َأيْمؼَمُ يَمبِػًما, َواحْلَْؿُد هللِهِ يَمثِػًما, َوؾُمْبَحوَن اهللِ سُمْؽَرًة »  الذكر الرابع:

ًُ  :» , اؾمتػتح سمف رضمؾ مـ اًمصحوسمي ومؼول رؾمقل شَوَأِصقاًل   قمجب

                                                             
(, أظمرضمف 141( رىمؿ )9/ 1(, اًمؽممذي )775( رىمؿ )106/ 2أظمرضمف أسمق داود  قمـ أيب ؾمعقد ) (2)

ٓه اهللهُ»احلويمؿ وصححف وواومؼف اًمذهبل قمـ قموئشي  سمدون ىمقًمف:  ش اهللهُ َأيْمؼَمُ يَمبِػًما»َيُؼقُل:  صَماَلصًمو, صُمؿه ش َٓ إًَِمَف إِ

ِزِه, َوَكْػِخِف, َوَكْػِثفِ »صَماَلصًمو,  ـْ مَهْ ضِمقِؿ ِم قَْطوِن اًمره ـَ اًمشه ِؿقِع اًْمَعؾِقِؿ ِم ( 859( رىمؿ )360/ 2شش )َأقُمقُذ سمِوهللهِ اًمسه

 (.93)ص:  (, صػي صالة اًمـبل 748(رىمؿ)362/ 3ىمول إًمبوين: )صحقح( صحقح أيب داود )

 (2 /159.)أصؾ صػي صالة اًمـبل ( 1) 

( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( 849( رىمؿ )488أظمرضمف اًمـسوئل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي )ص:  (3)

 (.1939(رىمؿ )2055/ 6اًمسؾسؾي اًمصحقحي)
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ومام شمريمتفـ مـذ », ىمول اسمـ قمؿر: شاًمسامء أسمقاب هلو تحًومُ  هلو,

 .(2)شيؼقل ذًمؽ ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

ًدا يَمثِػًما ـَمقيًبو ُمَبوَريًمو ومِقفِ »   الذكر اخلامس:   ش.احْلَْؿُد هللِهِ مَحْ

 مؾؽو قمنم اصمـل رأيً ًمؼد: »اؾمتػتح سمف رضمؾ مـ اًمصحوسمي ومؼول  

 .(1)ش يرومعفو أهيؿ يبتدروهنو,

 

الة هق مـ سموب شمـقع اًمعبودة, ومؾإلكسون إن شمعدد أذيمور اًمص : فائدة

قمؿؾ سمؽؾ هذه ىمد يؽقن هبذا و, أن يؼقل هذا شمورة وهذا شمورة 

 إدقمقي وإذيمور.

 الذكر بعد االستػتاح :

 ؾمتعوذة سموهلل مـ اًمشقطون اًمرضمقؿ وهلو صمالث صقغ: آ 

ضِمقؿِ » األوىل:  ْقَطوِن اًمره ـَ اًمشه  .(2)شَأقُمقُذ سمِوهللهِ ِم

                                                             
 ( 2604( رىمؿ )432/ 2(,أسمق قمقاكي )602( رىمؿ)410/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ قمؿر ) (2) 

 ( .600( رىمؿ )429/ 2موًمؽ ) أظمرضمف مسؾؿ قمـ أكس سمـ (1) 
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ِزِه َوَكْػثِفِ أَ » الثاكقة: ـْ َكْػِخِف َومَهْ ضِمقِؿ ِم ْقَطوِن اًمره ـَ اًمشه  .(1) شقُمقُذ سمِوهللهِ ِم

ِزِه » الثالثة: ـْ مَهْ ضِمقِؿ, ِم ْقَطوِن اًمره ـَ اًمشه ِؿقِع اًمَعِؾقِؿ ِم َأقُمقُذ سمِوهللهِ اًمسه

 .(3)شَوَكْػِخِف َوَكْػثِفِ 

 : ان الرجقمقطالذكر بعد دعاء االستػتاح واالستعاذة باهلل من الش

: وذًمؽ ذم يمؾ ريمعي وقمـد يمؾ صالة, ؾمقاء يمون  سورة الػاحتةيؼرأ  

ٓ صالة عمـ مل يؼرأ : » إمومًو أو مممتًو أو مـػردًا: سمدًمقؾ ىمقل اًمـبل 

 . (4)شسمػوَتي اًمؽتوب

                                                                                                            
ضِمقؿِ قمؿال سمؼقًمف شمعومم : (2) ْقَطوِن اًمره ـَ اًمشه  [ 98]اًمـحؾ: وَمنَِذا ىَمَرْأَت اًْمُؼْرآَن وَموؾْمتَِعْذ سمِوهللهِ ِم

( ىمول إًمبوين: 11279( رىمؿ )524/ 36(, وأمحد )2780( رىمؿ )5/80أظمرضمف اسمـ طمبون ) (1)

ىمول (,95)ص:  صػي صالة اًمـبل,(2777( رىمؿ )191/ 3طمديٌ )صحقح( اًمتعؾقؼوت احلسون )

 ش.قمؿرو: كػخف: اًمؽؼم, ومهزه: اعمقشمي, وكػثف: اًمشعر

( ىمول 2240( رىمؿ )59/ 1( اًمدارىمطـل )141( رىمؿ )9/ 1أظمرضمف اًمؽممذي قمـ أيب ؾمعقد)( 3) 

 (.748( رىمؿ)362/ 3صحقح أيب داود ) إًمبوين: طمديٌ )صحقح(

( 195/ 2(, مسؾؿ ) 756( رىمؿ )252/ 2قمـ قمبودة سمـ اًمصومً )متػؼ قمؾقف: أظمرضمف اًمبخوري  (4)

 (..394رىمؿ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

23 

 الذكر بعد قراءة الػاحتة :  

سمقون  ذم ؾمقاء يمون إمومًو أو مممتًو أو مـػردًا, ىمول اًمرؾمقل ش  آِمنين  »

إكف مـ واومؼ شملمقـف شململم اعمالئؽي همػر ًمف مو شمؼدم مـ »ومضؾ آملم : 

 . (1)شومؼقًمقا: آملم, جيبؽؿ اهلل», وىمول أيضًو: (2)شذكبف

 «: آمني»الذكر بعد قول 

يمؾ اًمصؾقات  مـذم اًمريمعتلم إوًمقلم , (3)يؼرأ ما تقرس من الؼرآن 

  .ًمصالة اجلفريي ا ذم إٓ اعملمقم ومقؼتٍم قمغم اًمػوَتي ,(4) اخلؿس

 الذكر دن حصل له وسوسة يف الصالة : 

: , أي يؼقل(1)شقمـ يسوره صمالصمًو ويتعقذ سموهلل مـ اًمشقطون (2)يتػؾ» 

ـَ  سمِوهللهِ َأقُمقذُ  » ْقَطونِ  ِم ضِمقؿِ  اًمشه  .   ش اًمره

                                                             
 (.420( رىمؿ )307/ 2, مسؾؿ ) (781 ( رىمؿ )256/ 2متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ أيب هريرة ) (2)

  (.404(رىمؿ )303/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب مقؾمك ) (1)

 (.397( رىمؿ )198/ 2ؿ )(, مسؾ793( رىمؿ )258/ 2متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ أيب هريرة ) (3) 

 .(452)رىمؿ(333/ 2) (, مسؾؿ776رىمؿ)(255/ 2) ىمتودة أيب اًمبخوري قمـ متػؼ قمؾقف:(4)
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 :   خر يف الصالةآمن ركن إىل ركن  االكتؼالالذكر عـد 

و إمم اًمسجقد أو اجلؾسي سملم مـ اًمؼقوم إمم اًمريمقع أ يموٓكتؼول

 يؼقل: مـ اًمسجقد إمم اًمؼقوم يمؾ هذا آكتؼولاًمسجدشملم أو 

ُ  اهللُ »  ع ومؾف ذيمر خمصقص ]ؾِمقى اًمرومع مـ اًمريمق (3) « أنْكزن

يمرر ذيمره قمـد [: وًمؽقن هذا أمرًا معؾقمًو ومؾؿ أُ ؾمـذيمره ذم مقضعف

 اًمريمقع أو اًمسجقد أو همػم ذًمؽ . 

 

                                                                                                            
     اًمتػؾ: هق كػخ معف أدكك سمزاق, ٕن اًمـػٌ ؿمبقف سموًمـػخ, وهق أىمؾ مـ اًمتػؾ: ٕن اًمتػؾ ٓ يؽقن إٓ  (2)

 (.88/ 5ومعف رء مـ اًمريؼ. )اًمـفويي :)

( سمؾػظ: يو رؾمقل اهلل إن اًمشقطون 1103(رىمؿ )2718/ 4ثامن سمـ أيب اًمعوص, )أظمرضمف مسؾؿ قمـ قم (1)

ذاك ؿمقطون يؼول ًمف ظمـزب, ومنذا : »ىمد طمول سمقـل وسملم صالِت وىمراءِت يؾبسفو قمكم, ومؼول رؾمقل اهلل 

 ش.ىمول: ومػعؾً ذًمؽ وملذهبف اهلل قمـلش أطمسستف ومتعقذ سموهلل مـف, واشمػؾ قمغم يسورك صمالصمو

 (.404(رىمؿ )303/ 2قمـ أيب مقؾمك )أظمرضمف مسؾؿ  (3) 
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 ركوع : األذكار الواردة يف ال

َ اًْمَعِظقؿِ » ول:الذكر األ اًمذيمر هق , وهذا (1)صمالصموً  (2)شؾُمْبَحوَن َريبي

 اًمقاضمى ذم اًمريمقع.

وِح » الذكر الثاين: وٌس, َربُّ اعْمَاَلِئَؽِي َواًمرُّ  .(3)شؾُمبُّقٌح ىُمدُّ

ـَو َوسمَِحْؿِدَك, اًمؾُفؿه اهْمِػْر زِم » الذكر الثالث:  .(4)شؾُمْبَحوَكَؽ اًمؾُفؿه َرسمه

ًَ »  ذكر الرابع:ال ٓه َأْك َٓ إًَِمَف إِ  .(5) شؾُمْبَحوَكَؽ َوسمَِحْؿِدَك 

, » الذكر اخلامس: ًُ , َوًَمَؽ َأؾْمَؾْؿ ًُ , َوسمَِؽ آَمـْ ًُ اًمؾُفؿه ًَمَؽ َريَمْع

ي, َوخُميل, َوقَمْظِؿل, َوقَمَصبِل  . (6)شظَمَشَع ًَمَؽ ؾَمْؿِعل, َوسَمٍَمِ

                                                             
 (.771(رىمؿ )536/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ طمذيػي ) (2) 

(ىمول إًمبوين: )صحقح ( صحقح 888(رىمؿ )187/ 2أظمرضمف اسمـ موضمف قمـ طمذيػي سمـ اًمقامن ) (1)

 ( .4734( رىمؿ )861/ 1اجلومع اًمصغػم )

 (.487(رىمؿ )353/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو ) (3)

  (.484( رىمؿ )350/ 2قمـ قموئشي ) (,مسؾؿ827(رىمؿ )263/ 2ػؼ قمؾقف: اًمبخوري )مت (4)

 (.485(رىمؿ )350/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي ) (5)

 (.772( رىمؿ )535/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ) (6) 
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ُفؿه ًَمَؽ رَ »وذم ظمورج اًمصحقحلم سمؾػظ:  , اًمؾه ًُ , َوسمَِؽ آَمـْ ًُ يَمْع

ي,  , ظَمَشَع ؾَمْؿِعل َوسَمٍَمِ ًَ َريبي ًُ َأْك ْؾ , َوقَمَؾْقَؽ شَمَقيمه ًُ َوًَمَؽ َأؾْمَؾْؿ

ًْ سمِِف ىَمَدِمل[  َوقَمْظِؿل[ َوقَمَصبِل] َوحَلِْؿل َوَدِمل, َوخُميل] َوَمو اؾْمَتَؼؾه

 .(2)شهللِهِ َربي اًْمَعوعَملَِم 

َيوِء ؾُمْبَحوَن ِذي اجْلَ » الذكر السادس: وِت َواعْمََؾُؽقِت َواًْمِؽؼْمِ ؼَمُ

 .(1)شَواًْمَعَظَؿيِ 

 

 

                                                             
( ومو سملم اعمعؼقوملم 2902( رىمؿ)118/ 5(, اسمـ طمبون )2052( رىمؿ)291/ 1أظمرضمف اًمـسوئل ) (2)

( 364/ 3اسمـ طمبون ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح ( اًمتعؾقؼوت احلسون قمغم صحقح اسمـ طمبون )قمـد 

 (.738(,صحقح أيب داود: رىمؿ )2898رىمؿ)

( 292/ 1(, واًمـسوئل )873( رىمؿ ) 132/ 2أظمرضمف أسمق داود قمـ قمقف سمـ موًمؽ إؿمجعل ) (1) 

وصححف اًمعالمي اًمقادقمل  (827( رىمؿ)17/ 4( ىمول إًمبوين: )صحقح( صحقح أيب داود )2049رىمؿ)

 (.2032ذم اًمصحقح اعمسـد رىمؿ)
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 األذكار عـد الرفع من الركوع :

 خيص اإلموم واعمـػرد وهق اًمتسؿقع أي ىمقل:  وهي قسامن: األول:

ـْ مَحَِدهُ » , صمؿ يضقػو اًمتحؿقد سمعد اًمتسؿقع  ًمثبقت (2)شؾَمِؿَع اهللهُ عمَِ

 .  (1)ذًمؽ قمـ اًمـبل

خيص اعملمقم وهق اًمتحؿقد موالثاين : 
(3)

 : 

 :   هيولؾتحؿقد أربعة ألػاظ 

ـَو :  » األول  .(4) ش احْلَْؿدُ  ًَمَؽ  َرسمه

ـَو :  » الثاين  .(5)ش احْلَْؿدُ  َوًَمَؽ  َرسمه

                                                             
 (.795( رىمؿ)258/ 2أظمرضمف اًمبخوري قمـ أيب هريرة ) (2)

يمون ( »391( رىمؿ )193/ 2, مسؾؿ )(795( رىمؿ)258/ 2قمـ أيب هريرة ) متػؼ قمؾقف: اًمبخوري (1) 

ىمول : رسمـو »احلديٌ وًمػظ مسؾؿ شإذا ىمول: ؾمؿع اهلل عمـ محده, ىمول: اًمؾفؿ رسمـو وًمؽ احلؿد...,  اًمـبل 

 .شوًمؽ احلؿد

 هذا اًمتػصقؾ مل أضمده قمـد أطمد َمـ صـػ ذم َمول إذيمور. (3)

 (.789( رىمؿ)257/ 2أظمرضمف اًمبخوري قمـ أيب هريرة ) (4)

 (.422(رىمؿ)308/ 2(, مسؾؿ)689( رىمؿ )240/ 2متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ أكس سمـ موًمؽ ) (5)
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ـَو اًمؾُفؿه »  الثالث :  .(2)ش احْلَْؿدُ  ًَمَؽ  َرسمه

ُفؿه »  الرابع : ـَو اًمؾه    .(1)ش احَلْؿدُ  َوًَمَؽ  َرسمه

ومنكف مـ واومؼ ىمقًمف »ذم سمقون ومضؾ اًمتحؿقد :  ,قل اهللىمول رؾم 

إذا ىمول]أي  »وىمول أيضًو: ش, ىمقل اعمالئؽي, همػر ًمف مو شمؼدم مـ ذكبف

يسؿع  ,اإلموم[: ؾمؿع اهلل عمـ محده, ومؼقًمقا: اًمؾفؿ رسمـو ًمؽ احلؿد

: ؾمؿع اهلل عمـ اهلل ًمؽؿ, ومنن اهلل شمبورك وشمعومم, ىمول قمغم ًمسون كبقف 

 .  (3)شمحده

 الذكر بعد التحؿقد : 

ـَو ًَمَؽ احْلَْؿدُ » الذكر األول: اَمَواِت َوِمْؾُء اًمؾُفؿه َرسمه , ِمْؾُء اًمسه

َْرِض,  ْٕ ٍء سَمْعُد,[َوَمو سَمْقـَُفاَم ]ا ـْ َرْ ًَ ِم َأْهَؾ اًمثهـَوِء  , َوِمْؾُء َمو ؿِمْئ

ـَو ًَمَؽ قَمبٌْد, ا َواعْمَْجِد, َٓ َموكَِع عمَِو َأطَمؼُّ َمو ىَموَل اًْمَعبُْد, َويُمؾُّ  : ًمؾُفؿه

                                                             
 (.404(رىمؿ )303/ 2(, مسؾؿ )796( رىمؿ )258/ 2 هريرة )متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ أيب (2)

 (795( رىمؿ)258/ 2أظمرضمف اًمبخوري قمـ أيب هريرة ) (1)

 (404( رىمؿ)303/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب مقؾمك ) (3)
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َٓ َيـَْػُع َذا اجْلَدي  , َو ًَ َٓ ُمْعِطَل عمَِو َمـَْع , َو ًَ , (1)شِمـَْؽ اجْلَدُّ  (2)َأقْمَطْق

وهذه اًمصقغي مجعًو ًمؾروايوت اعمختؾػي عمو ورد سمعد اًمتحؿقد, 

 مو يكم:  -مع شمؽرار ذيمر اًمتحؿقد -وشمػصقؾفو 

 

ـَو » اَمَواِت  ِمْؾءُ ,  احْلَْؿدُ  ًَمَؽ  َرسمه َْرِض, اًمسه ْٕ ًَ  َمو َوِمْؾءُ  َوا ـْ  ؿِمْئ  ِم

ءٍ  ـَو اًْمَعبُْد, ىَموَل  َمو َأطَمؼُّ  َواعْمَْجِد, اًمثهـَوءِ  َأْهَؾ  سَمْعُد, َرْ : قَمبْدٌ  ًَمَؽ  َويُمؾُّ

, عمَِو َموكِعَ  َٓ  اًمؾُفؿه  ًَ َٓ  َأقْمَطْق , عمَِو ُمْعِطَل  َو ًَ َٓ  َمـَْع  اجْلَدي  َذا َيـَْػعُ  َو

  . (3)ش اجْلَدُّ  ِمـَْؽ 

ـَو اًمؾُفؿه » اَمَواِت, ِمْؾءُ  ,احْلَْؿدُ  ًَمَؽ  َرسمه َْرِض, َوِمْؾءُ  اًمسه ْٕ  َمو َوِمْؾءُ  ا

 ًَ ـْ  ؿِمْئ ءٍ  ِم  . (4) شسَمْعدُ  َرْ

                                                             
ٓ يـػع ذا اجلد مـؽ اجلد: أي ٓ يـػع صوطمى اًمغـك همـوه قمـدك , وإكام يـػعف قمؿؾف اًمصوًمح.]شمعؾقؼ  (2)

 ( .268/ 2 اًمبخوري )مصطػك اًمبغو[ قمغم

 . (478(, رىمؿ)477( رىمؿ)347/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب ؾمعقد اخلدري وقمـ اسمـ قمبوس ) (1) 

 (.477( رىمؿ )347/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب ؾمعقد اخلدري, ) (3)

 (.476( رىمؿ)346/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم ) (4) 
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ـَو اًمؾُفؿه » اَمَواِت  ِمْؾءُ  ,احْلَْؿدُ  ًَمَؽ  َرسمه َْرِض, َوِمْؾءُ  اًمسه ْٕ  سَمْقـَُفاَم, َوَمو ا

ًَ  َمو َوِمْؾءُ  ـْ  ؿِمْئ ءٍ  ِم  عمَِو َموكِعَ  َٓ  َواعْمَْجِد, اًمثهـَوءِ  َأْهَؾ  سَمْعُد, َرْ

, ًَ َٓ  َأقْمَطْق , عمَِو ُمْعِطَل  َو ًَ َٓ  َمـَْع  .(2)شاجْلَدُّ  ِمـَْؽ  اجْلَدي  َذا َيـَْػعُ  َو

 

ًدا يَمثِػًما ـَمقيًبو ُمَبوَريًمو ومِقِف,]»  : الذكر الثاين  ـَو َوًَمَؽ احَلْؿُد مَحْ يًمو ُمَبورَ  َرسمه

ـَو َوَيْرََض[  »عمـ ىمول هذا اًمدقموء:  ىَمول اًمرؾمقلش قَمَؾْقِف, يَماَم حُيِىُّ َرسمُّ

 ًُ  .(3)شأول يؽتبفو أهيؿ (1) يبتدروهنو مؾؽو وصمالصملم سمضعي رأي

 

اَمِء, ِمْؾءُ  ,احْلَْؿدُ  ًَمَؽ  اًمؾُفؿه » : الذكر الثالث َْرِض, َوِمْؾءُ  اًمسه ْٕ  ا

ًَ  َمو َوِمْؾءُ  ـْ  ؿِمْئ ءٍ  ِم ْريِن  اًمؾُفؿه  سَمْعدُ  َرْ ٍِ  ـَمفي ْؾ ِد, سمِوًمثه  َواعْمَوءِ  َواًْمؼَمَ

ْريِن  اًمؾُفؿه  اًْمَبوِردِ  ـَ  ـَمفي ُكقِب  ِم ك يَماَم  َواخْلََطوَيو, اًمذُّ َسْمَقُض  اًمثهْقُب  ُيـَؼه ْٕ  ا

                                                             
 (.478(رىمؿ )347/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ قمبوس ) (2)

 (.259/ 2يبتدروهنو : يسورقمقن إًمقفو ]شمعؾقؼ مصطػك اًمبغو[ ذم صحقح اًمبخوري ) (1)

( رىمؿ) 105/ 2(, أسمق داود )799( رىمؿ)259/ 2أظمرضمف اًمبخوري قمـ روموقمي سمـ راومع ) (3)

 ( ,ومو سملم اعمعؼقومتلم قمـد أيب داوود.773
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ـَ  ك يَماَم »وذم روايي  شاًْمَقؾَمِخ  ِم سَْمَقُض  اًمثهْقُب  ُيـَؼه ْٕ ـَ  ا َرنِ  ِم  وذم شاًمده

َكسِ  َـ مِ » روايي شاًمده
(1)

. 

 األذكار الواردة يف السجود :

َقْمغَم »األول:  ْٕ َ ا وهذا هق اًمذيمر اًمقاضمى ذم  ,صمالصموً  (1)شؾُمْبَحوَن َريبي

 اًمسجقد .

وِح »  الثاين : وٌس, َربُّ اعْمَاَلِئَؽِي َواًمرُّ  .(3)شؾُمبُّقٌح ىُمدُّ

وِت َواعْمََؾُؽقِت َواًْمِؽؼْمِ »الثالث:   .(4)شَيوِء َواًْمَعَظَؿيِ ؾُمْبَحوَن ِذي اجْلَؼَمُ

 .(5)شؾُمْبَحوَن اهللِ َوسمَِحْؿِدِه َأؾْمَتْغِػُر اهلَل َوَأشُمقُب إًَِمْقفِ » الرابع :

  .(6)شؾُمْبَحوَكَؽ َريبي َوسمَِحْؿِدَك, اًمؾُفؿه اهْمِػْر زِم »اخلامس : 

                                                             
 (.476(رىمؿ )346/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمبد اهلل سمـ أيب أورم ) (2)

 (.771(رىمؿ )536/ 2ظمرضمف مسؾؿ قمـ طمذيػي )أ (1)

 (.487(رىمؿ)353/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي  ) (3)

 ؾمبؼ خترجيف . (4)

 (.484( رىمؿ )352/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي ) (5)

 (.484( رىمؿ )352/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي ) (6) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





32 

ـَو َوسمَِحْؿِدَك, اًمؾُفؿه اهْمِػْر زِم » السادس :  .(2)شؾُمْبَحوَكَؽ اًمؾُفؿه َرسمه

, ؾَمَجَد » السابع : ًُ , َوًَمَؽ َأؾْمَؾْؿ ًُ اًمؾُفؿه ًَمَؽ ؾَمَجْدُت, َوسمَِؽ آَمـْ

ُه, شَمبَوَرَك اهلُل  َرُه, َوؿَمؼه ؾَمْؿَعُف َوسَمٍَمَ َوضْمِفل ًمِؾهِذي ظَمَؾَؼُف, َوَصقه

ـُ اخْلَوًمِِؼلمَ   .   (1)شَأطْمَس

ـْ ؾَمَخِطَؽ, َوسمُِؿَعوومَ » الثامن : ـْ اًمؾُفؿه َأقُمقُذ سمِِرَضوَك ِم وشمَِؽ ِم

ًَ قَمغَم  ًَ يَماَم َأصْمـَْق َٓ ُأطْمِِص صَمـَوًء قَمَؾْقَؽ َأْك قُمُؼقسَمتَِؽ, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِمـَْؽ 

 . (3)شَكْػِسَؽ 

ًَمُف َوآظِمَرُه » التاسع : ُف, َوَأوه ُف, َوضِمؾه ُف ِدىمه اًمؾُفؿه اهْمِػْر زِم َذْكبِل يُمؾه

هُ   .(4)شَوقَماَلكَِقتَُف َوِِسه

 

                                                             
 (.484( رىمؿ )350/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي ) (2)

 (.772(رىمؿ )535 /2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمكم ) (1)

 (.486( رىمؿ )351/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي ) (3)

 (.483(رىمؿ)350/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب هريرة ) (4) 
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ثر مـ اًمدقموء مـ ظمػمي اًمدكقو تحى ًمإلكسون أن يؽسيُ   مالحظة : 

ظمرة ذم اًمسجقد, وأمو اًمريمقع ومػقف شمعظقؿ اًمرب ضمؾ وقمال: وأ

أٓ وإين هنقً أن أىمرأ اًمؼرآن رايمعًو أو : »  وًمذًمؽ ىمول اًمرؾمقل 

ؾموضمدًا, وملمو اًمريمقع ومعظؿقا ومقف اًمرب قمز وضمؾ, وأمو اًمسجقد 

ـٌ    وىمول أيضوً  (1)شُيستجوب ًمؽؿأن  (2)وموضمتفدوا ذم اًمدقموء, وَمَؼِؿ

 .(3)شأىمرب مو يؽقن اًمعبد مـ رسمف, وهق ؾموضمد, ومليمثروا اًمدقموء: »

 الذكر عـد اجلؾوس بني السجدتني:

 .(4)شَربي اهْمِػْر زِم, َربي اهْمِػْر زِم » 

يِن, َواْروَمْعـِل, »وإن ؿموء زاد :  ـِل, َواضْمؼُمْ َربي اهْمِػْر زِم, َواْرمَحْ

 .(2)شْهِديِن َواْرُزىْمـِل, َوا

                                                             
 (.348/ 2ىمؿـ : طمؼقؼ وضمدير أن يستجوب ًمؽؿ ذم اًمسجقد.]ذح حمؿد قمبد اًمبوىمل[قمغم مسؾؿ ) (2)

 (.479(رىمؿ )348/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ قمبوس ) (1)

 (.481( رىمؿ )350/ 2أيب هريرة )أظمرضمف مسؾؿ قمـ  (3)

/ 1( ىمول إًمبوين: )صحقح( إرواء اًمغؾقؾ )874( رىمؿ )132/ 2أظمرضمف أسمق داود قمـ طمذيػي ) (4)

 (.822/ 3ًمألًمبوين ) (, أصؾ صػي صالة اًمـبل 335(رىمؿ)42
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 أذكار اجلؾوس لؾتشفد األول : 

 ورد ذم ذًمؽ قمدة صقغ كذيمر مـفو مو يكم:

اَلُم قَمَؾْقَؽ » الصقغة األوىل:  قيَبوُت, اًمسه َؾَقاُت َواًمطه اًمتهِحقهوُت هللِهِ َواًمصه

اَلُم قَمَؾْقـَو َوقَمغَم قِمبَ  ُي اهللهِ َوسَمَريَموشُمُف, اًمسه و اًمـهبِلُّ َوَرمْحَ َ لَم, َأهيُّ وحِلِ وِد اهللهِ اًمصه

ًدا قَمبُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ  ٓه اهللهُ َوَأؿْمَفُد َأنه حُمَؿه  .(1)شَأؿْمَفُد َأْن َٓ إًَِمَف إِ

قيَبوُت هلِلهِ,  اًمتهِحقهوُت اعْمَُبوَريَموُت,» :الثاكقة الصقغة َؾَقاُت اًمطه اًمصه

َو اًمـهبِلُّ َوَرمْحَيُ  اَلُم قَمَؾْقَؽ َأهيُّ اَلُم قَمَؾْقـَو َوقَمغَم قِمَبوِد  اًمسه اهللِ َوسَمَريَموشُمُف, اًمسه

ًدا َرؾُمقُل  ٓه اهللُ, َوَأؿْمَفُد َأنه حُمَؿه َٓ إًَِمَف إِ لَم, َأؿْمَفُد َأْن  وحِلِ اهللِ اًمصه

 .(3)شاهللِ

                                                                                                            
اًمبقفؼل (, 3524( رىمؿ )460/ 5يٌ )طمسـ ( )أظمرضمف أمحد قمـ اسمـ قمبوس, ىمول حمؼؼ اعمسـد: طمد (2)

 اكظر : أصؾ صػي صالة اًمـبل (, وىمول إًمبوين : )ؾمـده ضمقد( 412(رىمؿ)264/ 2اًمســ اًمصغػم ) ذم

شمػرد سمف يمومؾ أسمق  حديث مـؽر, وىمول سمعضفؿ هق ويمذًمؽ صػي صالة اًمـبل (809/ 3ًمألًمبوين )

 اًمعالء.

( 302/ 2) ؾؿ(, مس835رىمؿ )(266/ 2ي قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد )متػؼ قمؾقف: اًمبخور (1)

 (.401ؿ)رىم

يعؾؿـو اًمتشفد يمام يعؾؿـو اًمسقرة مـ  أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ قمبوس, أكف ىمول: يمون رؾمقل اهلل  (3) 

 (.403( رىمؿ )301/ 2اًمؼرآن, ومذيمره )
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اَلُم قَمَؾْقَؽ » :صقغة الثالثةال  َؾَقاُت هللِهِ, اًمسه قيَبوُت اًمصه اًمتهِحقهوُت اًمطه

لَم, أَ  وحِلِ اَلُم قَمَؾْقـَو َوقَمغَم قِمَبوِد اهللِ اًمصه ُي اهلِل َوسَمَريَموشُمُف, اًمسه و اًمـهبِلُّ َوَرمْحَ َ هيُّ

ًدا قَمبُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ  ٓه اهللُ َوَأؿْمَفُد َأنه حُمَؿه َٓ إًَِمَف إِ  .(2) شَأؿْمَفُد َأْن 

قمغم اًمـبل ]وًمف أن يصكم
 


  
[ذم اًمتشفد إول

 (2)
. 

 

 اجلؾوس لؾتشفد األخر : أذكار 

الصالة  ايف التشفد األول ثم يضقػ إلقفالصقغ ادذكورة  أحديؼول  

 وهلو صقغ كذيمر مـفو مو يكم: ,وقمغم آًمف  عذ الـبي 

ًَ » الصقغة األوىل: ْق ٍد, يَماَم َصؾه ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿه ُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه اًمؾه

ُفؿه سَموِرْك قَمغَم قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, َوقَمغَم آِل  قٌد, اًمؾه  إِسْمَراِهقَؿ, إِكهَؽ مَحِقٌد ََمِ

َؽ  ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, َوقَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ إِكه ٍد, يَماَم سَموَريْم ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿه حُمَؿه

                                                             
 (.404( رىمؿ )303/ 2أظمرضمف مسؾؿ أيب مقؾمك إؿمعري ) (2) 

ٓسمـ  إومفوم ضمالءو , (3 /904)اكظر: أصؾ صػي صالة اًمـبل  اًمعالمي إًمبوين ذًمؽذيمر (1) 

 .(358: ص)اًمؼقؿ
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قٌد   .(2)"مَحِقٌد ََمِ

دٍ » :الصقغة الثاكقة ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿه ًَ اًمؾُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه ْق , يَماَم َصؾه

ًَ قَمغَم آِل  ٍد يَماَم سَموَريْم ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿه قَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ , َوسَموِرْك قَمغَم حُمَؿه

قدٌ   .(1)شإسِْمَراِهقَؿ ذِم اًْمَعوعَملَِم, إِكهَؽ مَحِقٌد ََمِ

ٍد, يَماَم » :الصقغة الثالثة ٍد, َوقَمغَم آِل حُمَؿه ًَ  اًمؾُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه ْق َصؾه

ٍد,  ٍد, َوقَمغَم آِل حُمَؿه قٌد, اًمؾُفؿه سَموِرْك قَمغَم حُمَؿه قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, إِكهَؽ مَحِقٌد ََمِ

قدٌ  ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, إِكهَؽ مَحِقٌد ََمِ  .(3)ش يَماَم سَموَريْم

ٍد, َوقَمغَم َأْزَواضِمِف, َوُذري »  :الصقغة الرابعة تِِف يَماَم اًمؾُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه يه

تِِف يَماَم  يه ٍد َوقَمغَم َأْزَواضِمِف, َوُذري ًَ قَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ, َوسَموِرْك قَمغَم حُمَؿه ْق َصؾه

قدٌ  َؽ مَحِقٌد ََمِ ًَ قَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ, إِكه   .(2)شسَموَريْم

                                                             
 (305/ 2)(, مسؾؿ3370( رىمؿ)246/ 4ـ قمجرة )اًمبخوري وًمؾػظ ًمف قمـ يمعى سم متػؼ قمؾقف: (2)

 (.406رىمؿ )

 (.405( رىمؿ )305/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب مسعقد إكصوري ) (1) 

 (483(رىمؿ )351/ 1( , اًمؽممذي )28204(رىمؿ )30/ 30أظمرضمف أمحد قمـ يمعى سمـ قمجرة  ) (3)

 (.896( رىمؿ )232/ 4) صحقح أيب داود   ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح(
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, وَ » :الصقغة اخلامسة لي ُمي ْٕ ٍد اًمـهبِلي ا ُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه قَمغَم آِل اًمؾه

ٍد  ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ َوقَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ, َوسَموِرْك قَمغَم حُمَؿه ْق ٍد, يَماَم َصؾه حُمَؿه

ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ َوقَمغَم آِل  ٍد, يَماَم سَموَريْم لي َوقَمغَم آِل حُمَؿه ُمي ْٕ اًمـهبِلي ا

قدٌ  َؽ مَحِقٌد ََمِ  . (1)شإسِْمَراِهقَؿ, إِكه

 التشفد األخر مبارشة :  الذكر بعد 

ـْ ومِتْـَِي » , َوِم ـْ قَمَذاِب اًْمَؼؼْمِ ـْ قَمَذاِب ضَمَفـهَؿ, َوِم اًمؾُفؿه إِيني َأقُمقُذ سمَِؽ ِم

ولِ  ضمه ـْ َذي ومِْتـَِي اعْمَِسقِح اًمده , وذم طمديٌ أظمر (3)شاعْمَْحَقو َواعمَْاَمِت, َوِم

ـَ اعمَْ »زيودة :   .(4)شْلصَمِؿ َواعْمَْغَرمِ اًمؾُفؿه إِيني َأقُمقُذ سمَِؽ ِم

                                                                                                            
/ 2, مسؾؿ وًمؾػظ ًمف: قمـ أيب محقد اًمسوقمدي )(3369(رىمؿ )246/ 4قف : اًمبخوري )متػؼ قمؾ (2)

 (.407( رىمؿ )306

( 274/ 2(, اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمصغػم )2959( رىمؿ)189/ 5أظمرضمف اسمـ طمبون قمـ أيب مسعقد ) (1)

 ( .4424( رىمؿ)823/ 1ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( صحقح اجلومع اًمصغػم )(454رىمؿ )

 .ًمف واًمؾػظ(588(رىمؿ)421/ 2)مسؾؿ قمـ أيب هريرة, (2377)رىمؿ(1/99)اًمبخوري متػؼ قمؾقف: (3)

 (.589(  رىمؿ )421/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي ) (4) 
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 األذكار قبل التسؾقم : 

ُكقَب »: الذكر األول ًُ َكْػِز فُمْؾاًم يَمثِػًما, َوَٓ َيْغِػُر اًمذُّ ُفؿه إِيني فَمَؾْؿ اًمؾه

ًَ اًمَغُػقُر  َؽ َأْك ـِل, إِكه ـْ قِمـِْدَك, َواْرمَحْ , وَموهْمِػْر زِم َمْغِػَرًة ِم ًَ ٓه َأْك إِ

طِمقؿُ   .(2)شاًمره

ِذي مَلْ َيِؾْد َومَلْ »  كر الثاين:الذ َؿِد اًمه ُفؿه إِيني َأؾْمَلًُمَؽ سمِوهللهِ اًْمَقاطِمِد اًمصه اًمؾه

ًَ اًْمَغُػقُر  َؽ َأْك ـْ ًَمُف يُمُػًقا َأطَمٌد َأْن شَمْغِػَر زِم ُذُكقيِب إِكه ْ َيُؽ ُيقًَمْد, َومَل

طِمقؿُ  الث ػر ًمف, صمىمد همُ : »دقمو هبذا اًمدقموءعمـ   اًمـبل ولىم ,شاًمره

 .(1)شاترم

 

                                                             
 (.6316( رىمؿ)71/ 8أظمرضمف اًمبخوري قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ) (2)

(, 985(رىمؿ )400/ 2(, احلويمؿ )714رىمؿ) (358/ 2أظمرضمف اسمـ ظمزيؿي قمـ حمجـ سمـ إدرع ) (1)

 (905( رىمؿ )240/ 4( ىمول إًمبوين: )صحقح( صحقح أيب داود )28974)رىمؿ (320/ 32أمحد )

 (.286)ص:  صػي صالة اًمـبل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

39 

ـَ اًمـهورِ »الذكر الثالث :  ُفؿه إِيني َأؾْمَلًُمَؽ اجْلَـهَي َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِم  .(2)شاًمؾه

مـ ؾملل اجلـي, صمالث مرات, ىموًمً اجلـي: : »ىمول رؾمقل اهلل 

اًمؾفؿ أدظمؾف اجلـي, ومـ اؾمتجور مـ اًمـور, صمالث مرات, ىموًمً 

 .(1)شاًمؾفؿ أضمره مـ اًمـور»اًمـور: 

ُفؿه سمِِعْؾِؿَؽ اًْمَغْقَى, َوىُمْدَرشمَِؽ قَمغَم اخْلَْؾِؼ, َأطْمِقـِل » لرابع:الذكر ا اًمؾه

ُفؿه  ا زِم, اًمؾه ًَ اًْمَقوَموَة ظَمػْمً ـِل إَِذا قَمؾِْؿ ا زِم, َوشَمَقومه ًَ احْلََقوَة ظَمػْمً َمو قَمِؾْؿ

َفوَدِة, َوَأؾْمَلًُمَؽ يَمؾَِؿيَ  احْلَؼي ذِم  َوَأؾْمَلًُمَؽ ظَمْشَقَتَؽ ذِم اًْمَغْقِى َواًمشه

َضو َواًْمَغَضِى, َوَأؾْمَلًُمَؽ اًْمَؼْصَد ذِم اًْمَػْؼِر َواًْمِغـَك, َوَأؾْمَلًُمَؽ َكِعقاًم  اًمري

َضوَء سَمْعَد اًْمَؼَضوِء,  َٓ شَمـَْؼِطُع, َوَأؾْمَلًُمَؽ اًمري َة قَملْمٍ  َٓ َيـَْػُد, َوَأؾْمَلًُمَؽ ىُمره

َة اًمـهَظِر إمَِم َوضْمِفَؽ, َوَأؾْمَلًُمَؽ سَمْرَد اًْمَعْقِش سَمْعَد اعْمَْقِت,  َوَأؾْمَلًُمَؽ ًَمذه

                                                             
( 920(رىمؿ)195/ 2(, اسمـ موضمف ) 868( رىمؿ )249/ 3قمـ أيب هريرة ) أظمرضمف اسمـ طمبون (2) 

( وصححف 865(رىمؿ )131/ 1): طمديٌ )صحقح( اًمتعؾقؼوت احلسونىمول إًمبوين( 446رىمؿ)

 (.2462اًمقادقمل ذم اًمصحقح اعمسـد رىمؿ)

/ 7ذم ؾمــ اًمؽؼمى ) (, اًمـسوئل4340(رىمؿ )2453/ 1أظمرضمف اسمـ موضمف قمـ أكس سمـ موًمؽ ) (1)

 (6175( رىمؿ)2076/ 1اًمصغػم )صحقح اجلومع  طمديٌ )صحقح( إًمبوين: ىمول (7907) رىمؿ (135

 (.2032( رىمؿ )335/ 1(, اًمتعؾقؼوت احلسون )1478واعمشؽوة )
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ـهو  ُفؿه َزيي ٍي, اًمؾه َٓ ومِْتـٍَي ُمِضؾه ٍة, َو اَء ُمِِضه ْقَق إمَِم ًمَِؼوِئَؽ ذِم هَمػْمِ ََضه َواًمشه

ـَ  ياَمِن, َواضْمَعْؾـَو ُهَداًة ُمْفَتِدي  .(2)شسمِِزيـَِي اإْلِ

ُفؿه إِيني َأؾْمَلًُمَؽ »الذكر اخلامس:  ًَ  اًمؾه ْك ٓه َأ َٓ إًَِمَف إِ سمَِلنه ًَمَؽ احْلَْؿُد, 

َْرِض, َيو َذا  ْٕ َؿَقاِت َوا يَؽ ًَمَؽ[ اعْمَـهوُن, سَمِديُع اًمسه َٓ َذِ ]َوطْمَدَك 

يْمَراِم, َيو طَملُّ َيو ىَمقُّقُم, ]َأؾْمَلًُمَؽ اجْلَـهَي, َوَأقُمقذُ  ـَ  اجْلَاَلِل َواإْلِ سمَِؽ ِم

ًَمَؼْد َدقَمو اهللهَ سمِوؾْمِؿِف »عمـ دقمو هبذا اًمدقموء:   َ ىَموَل اًمـهبِلُّ  اًمـهوِر[

ِذي إَِذا ُدقِمَل سمِِف َأضَموَب, َوإَِذا ؾُمِئَؾ سمِِف َأقْمَطك  .(1)شاًْمَعِظقِؿ, اًمه

                                                             
( رىمؿ 165/ 30( واًمؾػظ ًمف, أمحد )2305( رىمؿ)54/ 3أظمرضمف اًمـسوئل قمـ قمامر سمـ يوِس ) (2)

( رىمؿ 402/ 3(, ىمول إًمبوين: )صحقح( اًمتعؾقؼوت احلسون قمغم صحقح اسمـ طمبون )28315)

 (.284)ص:  ًمألًمبوين: ة اًمـبل (, صػي صال2968)

( ىمول 3858( رىمؿ ) 2168/ 1(, اسمـ موضمف )2495( رىمؿ )80/ 1أظمرضمف أسمق داود قمـ أكس ) (1)

(وصححف اًمقادقمل ذم 2341( رىمؿ )133/ 5إم ) -إًمبوين: طمديٌ )صحقح( صحقح أيب داود 

 (.202اًمصحقح اعمسـد رىمؿ)
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ْرُت »الذكر السادس:  ْرُت, َوَمو َأِْسَ ًُ َوَمو َأظمه ْم اًمؾُفؿه اهْمِػْر زِم َمو ىَمده

 , ًُ وْم , َوَمو َأِْسَ ًُ ًَ َوَمو َأقْمَؾـْ ُم َوَأْك ًَ اعمَُْؼدي ًَ َأقْمَؾُؿ سمِِف ِمـيل, َأْك َوَمو َأْك

 ًَ ٓه َأْك َٓ إًَِمَف إِ ُر,   .(2)شاعْمَُمظمي

 كتفاء من الصالة والتحؾل مـفا:الذكر عـد اال

ُي اهللهِ »  اَلُم قَمَؾْقُؽْؿ َوَرمْحَ  .(1)ومرة قمـ ؿمامًمف ,مرة قمـ يؿقـفش اًمسه

 

 

 

 

                                                             
 (.772( رىمؿ )535/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى )( 2) 

أسمق داود قمـ قمبد اهلل سمـ (]سموعمعـك[, وأظمرضمف 581(رىمؿ)409/ 2أظمرضمف مسؾؿ  قمـ ؾمعد ) (1) 

( وىمول اًمؽممذي طمديٌ اسمـ مسعقد 195(رىمؿ)89/ 1(, اًمؽممذي )996(رىمؿ )162/ 2)مسعقد 

, (924( رىمؿ)250/ 4طمديٌ طمسـ صحقح, ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( صحقح أيب داود )

 أصؾقمـد ضمفي اًمقؿلم, ومؿـفؿ مـ أصمبتفو ومـفؿ مـ ضعػفو اكظر: )وبركاته(حدصمقن قمـد زيودة واظمتؾػ اعم

 . (3 /2014) اًمـبل صالة صػي

 . 
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  :  مالحظة

يؼول ذم مجقع  ,إذيمور ذم اًمصؾقات اخلؿس ؼول مـن مو يُ إ

يمصالة  ذيمورلإٓ مو اظمتصً همػمهو مـ اًمصؾقات سم :اًمصؾقات

 . راسمعذم اعمبحٌ اًمستلِت معـو وم ,واًمعقديـ اجلـوزة
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 يف ادـزلؿل األذكار الواردة من بعد التسؾقم حتى وضع الثقاب ويش

 

 األذكار الواردة بعد التسؾقم من الصالة :    

صمؿ يؼقل: شَأؾْمَتْغِػُر اهللَ, َأؾْمَتْغِػُر اهللَ, َأؾْمَتْغِػُر اهللَ » الذكر األول:

ًَ يو َذا اجْلَاَلِل » اَلُم, شَمَبوَريْم اَلُم َوِمـَْؽ اًمسه ًَ اًمسه اًمؾُفؿه َأْك

يْمَرامِ   .(2)شَواإْلِ

  .(3)(1)ش أيْمؼَمُ  اهللُ, أيْمؼَمُ  اهللُ, أيْمؼَمُ  اهللُ »        :الذكر الثاين

ـِ » :الثالث الذكر ُفؿه َأقِمـيل قَمغَم ِذيْمِرَك, َوؿُمْؽِرَك, َوطُمْس اًمؾه

 . (4)شقِمَبوَدشمَِؽ 

                                                             
 (.592(رىمؿ )424/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ صمقسمون ) (2)

   يمـو كعرف اكؼضوء صالة رؾمقل اهلل »( ىمول: 583( رىمؿ )420/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ قمبوس ) (1)

 ش.سموًمتؽبػم

 (.44( ىمرة اًمعلم سمػتووى قمؾامء احلرملم )ص: 310/ 2إطمؽوم إطمؽوم ٓسمـ دىمقؼ اًمعقد ) (3)

 (1010( رىمؿ)364/ 5(, اسمـ طمبون )2511رىمؿ) (86/ 1أظمرضمف أسمق داود قمـ معوذ سمـ ضمبؾ ) (4)

 (.2361ىمول إًمبوين: )صحقح( صحقح أيب داود رىمؿ )
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ٓه ُهَق يؼرأ آيي اًمؽرد وهل ىمقًمف شمعومم :  :الذكر الرابع َٓ إًَِمَف إِ اهللهُ 

َٓ شَملْ  اَمَواِت َوَمو ذِم احْلَلُّ اًْمَؼقُّقُم  َٓ َكْقٌم ًَمُف َمو ذِم اًمسه ظُمُذُه ؾِمـٌَي َو

ٓه سمِنِْذكِِف َيْعَؾُؿ َمو سَملْمَ َأْيِدهيِْؿ َوَمو  ِذي َيْشَػُع قِمـَْدُه إِ ـْ َذا اًمه َْرِض َم ْٕ ا

ُف  ٓه سماَِم ؿَموَء َوؾِمَع يُمْرؾِمقُّ ـْ قِمْؾِؿِف إِ ٍء ِم َٓ حُيِقُطقَن سِمٌَمْ ظَمْؾَػُفْؿ َو

َٓ َيُئقُدُه طِمْػُظُفاَم َوُهَق اًْمَعكِمُّ اًْمَعِظقؿُ اًم َْرَض َو ْٕ اَمَواِت َوا ,  (2)سه

مـ ىمرأ آيي اًمؽرد ذم دسمر يمؾ صالة  : »ىمول رؾمقل اهللوًمذًمؽ 

 .(1)شمؽتقسمي مل يؿـعف مـ دظمقل اجلـي إٓ أن يؿقت

 

 

 

                                                             
 [155ؾمقرة : ]اًمبؼرة: آيي  (2)

)صحقح( صحقح اجلومع ىمول إًمبوين:( 9848( رىمؿ )44/ 9قمـ أيب أمومي ) أظمرضمف اًمـسوئل (1)

وصححف اًمقادقمل ذم اًمصحقح , (971اًمسؾسؾي اًمصحقحي ), (6464(رىمؿ)2203/ 1اًمصغػم وزيودشمف)

 (.478اعمسـد رىمؿ)
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 : (1), وهـ  (2)يؼرأ اعمعقذات   :  الذكر اخلامس

 . ىُمْؾ ُهَق اهللهُ َأطَمٌد...  ؾمقرة اإلظمالص:

  .ىُمْؾ َأقُمقُذ سمَِربي اًْمَػَؾِؼ...   ؾمقرة اًمػؾؼ:

 .ىُمْؾ َأقُمقُذ سمَِربي اًمـهوِس...  ؾمقرة اًمـوس: 

 .(3)شومام شمعقذ متعقذ سمؿثؾفام:»ذم ومضؾ اعمعقذشملم  ,ىمول اًمرؾمقل 

يَؽ » الذكر السادس : ٓه اهللهُ َوطْمَدُه َٓ َذِ ًَمُف, ًَمُف اعمُْؾُؽ, َوًَمُف  َٓ إًَِمَف إِ

, َوَٓ  ًَ ُفؿه َٓ َموكَِع عمَِو َأقْمَطْق ٍء ىَمِديٌر, اًمؾه احَلْؿُد, َوُهَق قَمغَم يُمؾي َرْ

, َوَٓ َيـَْػُع َذا اجلَدي ِمـَْؽ اجَلدُّ  ًَ  .(4)شُمْعِطَل عمَِو َمـَْع

                                                             
( 68/ 3(, اًمـسوئل )2513( رىمؿ )86/ 1أظمرضمف أسمق داود قمـ قمؼبي سمـ قمومر ) (2)

 ش. أن أىمرأ سموعمعقذات دسمر يمؾ صالة أمرين رؾمقل اهلل »ىمول: (.وًمػظ احلديٌ 2336رىمؿ)

اعمعقذات : أي اًمسقر اًمثالث وذيمر ؾمقرة اإلظمالص معفام شمغؾقبو عمو اؿمتؿؾً قمؾقف مـ صػي اًمرب  (1)

 (.294/ 8(  )ـمرح اًمتثريى( )61/ 9وإن مل يٍمح ومقفو سمؾػظ اًمتعقيذ )ومتح اًمبوري ٓسمـ طمجر( )

صحقح طمديٌ )صحقح(  ( ىمول إًمبوين:2463( رىمؿ ) 73/ 1بي سمـ قمومر )أظمرضمف أسمق داود قمـ قمؼ (3)

 (.2326(رىمؿ )104/ 5أيب داود )

 (.593(رىمؿ)424/ 2(, مسؾؿ )6330( رىمؿ)73/ 8متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ اعمغػمة سمـ ؿمعبي ) (4)
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يَؽ ًمَ » :الذكر السابع  َٓ َذِ ٓه اهللُ َوطْمَدُه  ُف, ًَمُف اعمُْْؾُؽ َوًَمُف َٓ إًَِمَف إِ

ٓه  َٓ إًَِمَف إِ ٓه سمِوهللِ,  َة إِ َٓ ىُمقه َٓ طَمْقَل َو ٍء ىَمِديٌر,  احْلَْؿُد َوُهَق قَمغَم يُمؾي َرْ

 َٓ  , ـُ وُه, ًَمُف اًمـيْعَؿُي َوًَمُف اًْمَػْضُؾ, َوًَمُف اًمثهـَوُء احْلََس ٓه إِيه َٓ َكْعُبُد إِ اهللُ, َو

ٓه اهللُ  ـَ َوًَمْق يَمِرَه اًْمَؽوومُِرونَ  إًَِمَف إِ ي  . (2)شخُمِْؾِصلَم ًَمُف اًمدي

 :(1)التسبقح : له ثالث صقغ الذكر الثامن 

, صمالصمًو هللِ  احْلَْؿدُ  , صمالصمًو وصمالصملم, واهللِ ؾُمْبَحونَ » :الصقغة األوىل 

ومتؾؽ شمسعي وشمسعقن صمؿ يؼقل , صمالصمًو وصمالصملم, أيْمؼَمُ  اهللُ  وصمالصملم, و

 :  م اعموئيومت

يَؽ ًَمُف, ًَمُف اعمُْْؾُؽ َوًَمُف احْلَْؿُد َوُهَق قَمغَم يُمؾي   َٓ َذِ ٓه اهللُ َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ

ٍء ىَمِدير   .شَرْ

ًْ »عمـ يؼقل هذا اًمذيمر:  ,ىمول اًمرؾمقل هُمِػَرْت ظَمَطوَيوُه َوإِْن يَموَك

                                                             
 (.594( رىمؿ )425/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ اًمزسمػم ) (2) 

 (253/ 13) العثيمني ورسائل فتاوى جمموع (2)
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 ذم ومضؾ هذا اًمذيمر طملم أرؿمد , وىمول (1)ش(2)ِمْثَؾ َزسَمِد اًْمَبْحرِ 

أومال أقمؾؿؽؿ ؿمقئًو شمدريمقن سمف مـ ؾمبؼؽؿ »اًمصحوسمي إًمقف : 

وشمسبؼقن سمف مـ سمعديمؿ؟ وٓ يؽقن أطمد أومضؾ مـؽؿ إٓ مـ صـع 

معؼبوت ٓ خيقى »وىمول أيضًو:  ومذيمره هلؿ, (3)شمثؾ مو صـعتؿ...,

 .(4)شدسمر يمؾ صالة مؽتقسمي -أو وموقمؾفـ  -ىموئؾفـ 

 , مخسوً هللِهِ احْلَْؿدُ وقمنميـ, و  مخسوً , اهللِ ؾُمْبَحونَ  :  » الصقغة الثاكقة

ٓه  إًَِمفَ  َٓ وقمنميـ, و  , مخسوً َأيْمؼَمُ  اهللُ  وقمنميـ, و  , مخسوً  اهللُ إِ

 . (5)«وقمنميـ

                                                             
وهق مو يعؾق قمغم وضمفف قمـد  :)وإن يموكً مثؾ زسمد اًمبحر( : أي ذم اًمؽثرة واًمعظؿي مثؾ زسمد اًمبحر (2)

 (.428/ 2]ذح حمؿد قمبد اًمبوىمل[قمغم مسؾؿ ) هقجوكف ومتقضمف.

 (.595(, )596(, رىمؿ )597( رىمؿ )428/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب هريرة ) (1) 

 (.595(رىمؿ )426/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب هريرة ) (3) 

 (.596(رىمؿ )428/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ يمعى سمـ قمجرة ) (4)

ىمول إًمبوين: )صحقح(  مشؽوة اعمصوسمقح  (2350( رىمؿ )76/ 3اًمـسوئل قمـ زيد سمـ صموسمً )أظمرضمف  (5)

 ( .973( رىمؿ )307/ 2)
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, وحيؿد اهلل قمنمًا, ويؽؼم يسبح اهلل قمنماً »:  الصقغة الثالثة

 .(2)شقمنًما

ظمصؾتون, أو ظمؾتون ٓ حيوومظ » ذم ومضؾ هذا اًمذيمر: ىمول اًمرؾمقل 

 قمبد مسؾؿ إٓ دظمؾ اجلـي, مهو يسػم, ومـ يعؿؾ هبام ىمؾقؾ, قمؾقفام

يسبح ذم دسمر يمؾ صالة قمنما, وحيؿد قمنما, ويؽؼم قمنما, ومذًمؽ 

شمخسقن وموئي سموًمؾسون, وأًمػ ومخس موئي ذم اعمقزان,...
(2)

. 

 

 .   (3)يعؼد اًمتسبقح سمقؿقـف يمون اًمـبل  مالحظة:  

                                                             
مشؽوة   ( ىمول إًمبوين: )صحقح(5065( رىمؿ )326/ 4أظمرضمف أسمق داود قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ) (2)

ويؽؼم أرسمعو وصمالصملم إذا أظمذ مضجعف, وحيؿد » ( وسمؼقي احلديٌ:1406( رىمؿ )743/ 1اعمصوسمقح :)

 ومؾؼد رأيً رؾمقل اهلل ش صمالصمو وصمالصملم, ويسبح صمالصمو وصمالصملم, ومذًمؽ موئي سموًمؾسون, وأًمػ ذم اعمقزان

يعـل  -يلِت أطمديمؿ »ل: يعؼدهو سمقده, ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل يمقػ مهو يسػم ومـ يعؿؾ هبام ىمؾقؾ؟ ىمو

 ش.ذم مـومف ومقـقمف ىمبؾ أن يؼقًمف, ويلشمقف ذم صالشمف ومقذيمره طموضمي ىمبؾ أن يؼقهلو -اًمشقطون 

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (1)

( قمـ 3017(رىمؿ )167/ 1(, اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )2501( رىمؿ)82/ 1أظمرضمف أسمق داود ) (3)

وقمـد اًمـسوئل ش , ىمول اسمـ ىمدامي: سمقؿقـفشًمتسبقحيعؼد ا رأيً رؾمقل اهلل »قمبد اهلل سمـ قمؿرو, ىمول: 
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ُفؿه إِيني َأقُمق»:  الذكر العارش , َوَأقُمقُذ سمَِؽ َأْن ُأَرده اًمؾه ـِ ـَ اجُلْب ُذ سمَِؽ ِم

ـْ قَمَذاِب  ْكَقو, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِم ـْ ومِتْـَِي اًمدُّ إمَِم َأْرَذِل اًمُعُؿِر, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِم

 .(2)شاًمَؼؼْمِ 

ٌُ »الذكر احلادي عرش:  َؿُع  -َربي ىِمـِل قَمَذاسَمَؽ َيْقَم شَمْبَع  -َأْو دَمْ

 .(1)شقِمَبوَدكَ 

, َأؾْمَتْغِػُر »لثاين عرش: الذكر ا ًَ ٓه َأْك َٓ إًَِمَف إِ ؾُمْبَحوَكَؽ َوسمَِحْؿِدَك, 

 ومضؾ هذا اًمذيمر سمؼقًمف: ,وىمد سملم اًمرؾمقل   ,(3)شاهللَ, َوَأشُمقُب إًَِمقِْف 

                                                                                                            
 (137/ 5) داود أيب صحقحىمول إًمبوين: )صحقح(  شيعؼد اًمتسبقح سمقؿقـف رأيً رؾمقل اهلل »

 .(2346رىمؿ)

 (.1811(رىمؿ)13/ 4أظمرضمف اًمبخوري قمـ ؾمعد سمـ أيب وىموص ) (2)

 (.709( رىمؿ )491/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ اًمؼماء ) (1)

 (,2344 ( رىمؿ )72/ 3(, اًمـسوئل )14486( رىمؿ )34/ 42قمـ قموئشي )أظمرضمف  أمحد  (3) 

يمون إذا ضمؾس َمؾسو, أو صغم, شمؽؾؿ سمؽؾامت, ومسلًمتف قموئشي قمـ اًمؽؾامت..., أن رؾمقل اهلل »وومقف:  

( وصححف اًمقادقمل 3264( رىمؿ)493/ 7ومذيمره, ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( اًمسؾسؾي اًمصحقحي )

 (.2598ذم اًمصحقح اعمسـد رىمؿ)
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قمؾقفـ إمم يقم اًمؼقومي, وإن شمؽؾؿ سمغػم  (2)إن شمؽؾؿ سمخػم يمون ـموسمعوً »

 .وهلذا يؽقن أظمر مو يؼول ش]ًمف[ ذًمؽ يمون يمػورة

 .(1)اًمدقموء  اؾمتجوسميسمعد اًمصؾقات اعمؽتقسمي مـ أوىموت  : مالحظة

 أذكار اجلؾوس يف ادسجد بعد الصالة :

يذيمر اهلل شمعومم سمجؿقع أكقاع اًمذيمر, أمو إذا مؽٌ ذم اعمسجد سمعد  

)اعمعروومي سملذيمور  أذكار الصباحصالة اًمػجر ومقستحى أن يؼقل 

طمتك شمطؾع اًمشؿس صمؿ اًمصبوح واعمسوء( ويستؿر ذم ذيمر اهلل شمعومم 

ذم ومضؾ أضمر مـ  ىمعد ذم  يصكم ريمعتلم, ومؼد ىمول اًمرؾمقل

ـْ َصغمه »اعمسجد سمعد صالِت اًمػجر واًمعٍم وذيمر اهلل شمعومم ىمول:  َم

                                                             
وىمول  (,546/ 23) )ومتح اًمبوري(, )ـموسمعو( : معـوه ىمول اسمـ طمجر :يعـل ظمومتًو قمؾقف إمم يقم اًمؼقومي  (2)

 (.35/ 42مسـد أمحد ـمبعي اًمرؾموًمي( )طموؿمقي اًمسـدي: ظمومتو حيػظف مـ اًمضقوع  )

أؾمؿع؟  ىمول: ىمقؾ يو رؾمقل اهلل: أي اًمدقموء (3499( رىمؿ )516/ 5أظمرضمف اًمؽممذي قمـ أيب أمومي ) (1)

, و ىمول إًمبوين: ىمول اًمؽممذي :هذا طمديٌ طمسـش. ضمقف اًمؾقؾ أظمر, ودسمر اًمصؾقات اعمؽتقسموت»ىمول: 

 (.968( رىمؿ)305/ 2مشؽوة اعمصوسمقح ))طمسـ( 
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ْؿُس, صُمؿه َصغمه  وقَمٍي صُمؿه ىَمَعَد َيْذيُمُر اهللهَ طَمتهك شَمْطُؾَع اًمشه اًمَغَداَة ذِم مَجَ

ًْ ًَمُف يَملَ  يٍ َريْمَعَتلْمِ يَموَك ٍي شَمومه ٍي شَمومه ٍي َوقُمْؿَرٍة...شَمومه  .(2)شضْمِر طَمجه

ـْ َصاَلِة اًْمَغَداِة, »وىمول أيضًو:   َْن َأىْمُعَد َمَع ىَمْقٍم َيْذيُمُروَن اهللهَ شَمَعومَم ِم َٕ

ـْ َوًَمِد إِؾْماَمقِمقَؾ  ـْ َأْن َأقْمتَِؼ َأْرسَمَعًي ِم , ِم ْؿُس َأطَمىُّ إِزَمه طَمتهك شَمْطُؾَع اًمشه

 َ َٕ ـْ َصاَلِة اًْمَعٍْمِ إِمَم, َأْن شَمْغُرَب َو ْن َأىْمُعَد َمَع ىَمْقٍم َيْذيُمُروَن اهللهَ ِم

ـْ َأْن َأقْمتَِؼ َأْرسَمَعيً  ْؿُس َأطَمىُّ إزَِمه َم  .(1)شاًمشه

َٓ َيْؼُعُد ىَمْقٌم »ومقؿـ يؼعد ذم اعمسجد يذيمر اهلل شمعومم:   وىمول

ٓه  ًْ َيْذيُمُروَن اهللَ قَمزه َوضَمؾه إِ ُي, َوَكَزًَم مْحَ ْتُفُؿ اعْمَاَلِئَؽُي, َوهَمِشَقْتُفُؿ اًمره طَمػه

ـْ قِمـَْدهُ  ِؽقـَُي, َوَذيَمَرُهُؿ اهللُ ومِقَؿ َوَمو اضْمتََؿَع » وذم روايي: ش قَمَؾْقِفِؿ اًمسه

ٓه  ـْ سُمُققِت اهلِل, َيْتُؾقَن يِمَتوَب اهلِل, َو َيَتَداَرؾُمقَكُف سَمْقـَُفْؿ, إِ ًٍ ِم  ىَمْقٌم ذِم سَمْق

                                                             
( ىمول إًمبوين: )صحقح ( صحقح اجلومع اًمصغػم 586( رىمؿ)482/ 1أظمرضمف اًمؽممذي قمـ أكس ) (2) 

 (. 464قى رىمؿ )(, و صحقح اًمؽمهم6346(رىمؿ )2086/ 1)

صحقح اجلومع اًمصغػم ىمول إًمبوين: طمديٌ )طمسـ( ( 3667( رىمؿ)314/ 3أظمرضمف أسمق داود ) (1)

 (.1926( رىمؿ )994/ 6(, ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمصحقحي )5036(رىمؿ)899/ 1)
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ْتُفُؿ اعْمَاَلِئَؽُي, َوَذيَمَرُهُؿ  ُي َوطَمػه مْحَ ِؽقـَُي, َوهَمِشَقْتُفُؿ اًمره ًْ قَمَؾْقِفِؿ اًمسه َكَزًَم

ـْ قِمـَْدهُ   .(2)شاهللُ ومِقَؿ

اَلُة : » وىمول أيضوً  ًِ اًمصه اَلِة َمو يَموَك وَمنَِذا َدظَمَؾ اعْمَْسِجَد يَموَن ذِم اًمصه

بُِسُف, َواعْمَاَلِئَؽُي يُ  ِذي ِهَل ََتْ قَن قَمغَم َأطَمِديُمْؿ َمو َداَم ذِم ََمِْؾِسِف اًمه َصؾُّ

َصغمه ومِقِف, َيُؼقًُمقَن: اًمؾُفؿه اْرمَحُْف, اًمؾُفؿه اهْمِػْر ًَمُف, اًمؾُفؿه شُمْى قَمَؾْقِف, َمو 

ِدْث ومِقفِ    .(1)شمَلْ ُيْمِذ ومِقِف, َمو مَلْ حُيْ

 الذكر عـد العطاس:

أن  قفوقمؾش َؽ اهللَُيْرمَحُ »ؼول ًمف: يُ و شهللِهِ احْلَْؿدُ »ومؾقؼؾ: إذا قمطس أطمد 

 .(3)شهَيِْديُؽُؿ اهللهُ َوُيْصِؾُح سَموًَمُؽْؿ »  يرد سمؼقًمف:

 الذكر عـد اخلروج من ادسجد :

ـْ وَمْضِؾَؽ » األول:  .(4)شاًمؾُفؿه إِيني َأؾْمَلًُمَؽ ِم

                                                             
 (.1700( رىمؿ )1074/ 4أظمرضمف مسؾؿ  قمـ أيب هريرة وأيب ؾمعقد اخلدري ) (2) 

 (.  649(رىمؿ )459/ 2(, مسؾؿ قمـ أيب هريرة )659( رىمؿ)231 /2متػؼ قمؾقف: اًمبخوري ) (1) 

 (.1993( رىمؿ )1191/ 4( , مسؾؿ )6114( رىمؿ )49/ 8متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ أيب هريرة ) ) (3)

 ؾمبؼ خترجيف , قمـد ذيمر دظمقل اعمسجد . (4)
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اَلُم قَمغَم َرؾُمق:»وضموء ظمورج اًمصحقحلم سمؾػظ  ِل سمِْسِؿ اهللهِ, َو اًمسه

ُفؿه اهْمِػْر زِم ُذُكقيِب, َواوْمَتْح زِم َأسْمَقاَب وَمْضِؾَؽ  ُفؿه َأضِمْريِن  اهللهِ, اًمؾه , اًمؾه

ضِمقؿِ  ْقَطوِن اًمره ـَ اًمشه  . (2) ش وذم روايي)اقْمِصْؿـِل(ِم

دٍ »  :الثاين ُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه  .(1)شسمِْسِؿ اهللهِ, اًمؾه

 الذكر عـد أن يرى  مبتذ : 

ـْ ظَمَؾَؼ احلَ »  َؾـِل قَمغَم يَمثػٍِم َِمه ِذي قَمووَمويِن َِمهو اسْمَتاَلَك سمِِف, َووَمضه ْؿُد هللِهِ اًمه

مل يصبف ذًمؽ » مـ ىمول هذا اًمدقموء: ىمول اًمـبل  ششَمْػِضقاًل,

 .(3)شاًمبالء

                                                             
أمحد  (,1050(رىمؿ  )399/ 5(, اسمـ طمبون )773(رىمؿ)154/ 2أظمرضمف اسمـ موضمف قمـ أيب هريرة ) (2) 

(وذم زيودة ًمػظ )واًمصالة( ىمبؾ اًمسالم قمـد احلويمؿ 315/ 2(, واحلويمؿ )16426( رىمؿ)23/ 44أمحد )

/ 1(, أظمرضمف اًمؽممذي )747واًمتعقذ مـ اًمشقطون رىمؿ ) ,وأمحد وصححف احلويمؿ, ويؽقن قمـد اًمدظمقل

وواومؼف وىمول احلويمؿ:)صحقح قمغم ذط اًمشقخلم(  ,(417( رىمؿ ) 252, اًمطؼماين )ص: (324() 218

 (.606/ 1اًمذهبل , واكظر : اًمثؿر اعمستطوب ذم ومؼف اًمسـي واًمؽتوب ًمألًمبوين)

(ىمول إًمبوين: 88( رىمؿ )80أظمرضمف اسمـ اًمسـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي, قمـ أكس سمـ موًمؽ )ص:  (1)

 (.604/ 1اًمثؿر اعمستطوب ذم ومؼف اًمسـي واًمؽتوب ), (64(رىمؿ )92)طمسـ( ختريٍ اًمؽؾؿ اًمطقى )ص: 

صحقح ىمول إًمبوين :طمديٌ  )طمسـ(  (3431(رىمؿ )494/ 5أظمرضمف اًمؽممذي قمـ أيب هريرة ) (3) 

 (.601(,اًمسؾسؾي اًمصحقحي رىمؿ )119(,اًمؽؾؿ اًمطقى رىمؿ )6148(رىمؿ )2071/ 1اجلومع اًمصغػم)
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 الذكر إذا مرَّ من السوق :  

يَؽ ًَمُف, ًَمُف اعمُ » َٓ َذِ ٓه اهللهُ َوطْمَدُه  ِقل َٓ إًَِمَف إِ ْؾُؽ َوًَمُف احلَْؿُد, حُيْ

ٍء ىَمِديٌر  َٓ َيُؿقُت, سمِقَِدِه اخلَػْمُ َوُهَق قَمغَم يُمؾي َرْ ًُ َوُهَق طَملٌّ  ش َوُيِؿق

يَمَتَى اهللهُ ًَمُف َأًْمَػ َأًْمِػ :»ضموء ذم سمقون أضمر مـ ىمول هذا اًمذيمر مو ًمػظف 

ـَك ًَمُف ًَمُف َأًْمَػ َأًْمِػ َدَرضَمٍي, َوسمَ طَمَسـٍَي, َوحَمَو قَمـُْف َأًْمَػ َأًْمِػ ؾَمقيئٍَي, َوَروَمَع 

 .(2)شسَمْقًتو ذِم اجَلـهيِ 

 الذكر عـد دخل ادـزل : 

 الن  »أو يؼؾ: شاهللِ  بِْسمِ » يذيمر اهلل شمعومم قمـد دظمقًمف اعمـزل يملن يؼقل: 

ؿ قمغم ؾّ َس طؾؼ قمؾقف ذيمر اهلل شمعومم, صمؿ يُ أو همػم ذًمؽ َمو يُ  شاهللَُّ إاِلَّ  إِلنهن 

اَلمُ )ي يؼقل: أ ,أهؾ سمقتف  .(َوسَمَريَموشُمفُ  اهللهِ َوَرمْحَيُ  قَمَؾْقُؽؿْ  اًمسه

                                                             
( رىمؿ 712/ 2( , احلويمؿ )3419( رىمؿ )492/ 5أظمرضمف اًمؽممذي قمـ قمؿر سمـ اخلطوب ) (2)

ومؿـ واومؼ سموًمتحسلم  ,مـفؿ مـ طمسـف, ومـفؿ ضعػف ادحدثون يف هذا احلديثاختؾػ ( , وىمد 2974)

(, اًمؽؾؿ 6132(رىمؿ)2070/ 1ىمول إًمبوين: طمديٌ )طمسـ( صحقح اجلومع اًمصغػم وزيودشمف), ومؾقؼؾف

 (.3/5(, اًمؽمهمقى )130اًمطقى)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

55 

 أكف ؾمؿع اًمـبل  ريض اهلل قمـف وًمذًمؽ ضموء مـ طمديٌ ضموسمر 

إذا دظمؾ اًمرضمؾ سمقتف, ومذيمر اهلل قمـد دظمقًمف وقمـد ـمعومف, »يؼقل: 

ىمول اًمشقطون: ٓ مبقً ًمؽؿ, وٓ قمشوء, وإذا دظمؾ, ومؾؿ يذيمر اهلل 

قطون: أدريمتؿ اعمبقً, وإذا مل يذيمر اهلل قمـد قمـد دظمقًمف, ىمول اًمش

  . (2)شـمعومف, ىمول: أدريمتؿ اعمبقً واًمعشوء 

 وأمو اًمسالم ومؿعؾقم منموقمقتف. 

 الذكر قبل تـاول صعام أو رشاب :  

ًمِِف َوآظِمِرهِ » ومنن كز ذم أوًمف ومؾقؼؾ:ش سمِْسِؿ اهللهِ»  .(1)شسمِْسِؿ اهللهِ ذِم َأوه

 الطعام أو الرشاب: كتفاء مناألذكار بعد اال

]مَحًْدا[ يَمثِػًما ـَمقيبًو ُمَبوَريًمو ومِقِف, هَمػْمَ َمْؽِػلٍّ  احَلْؿُد هللِهِ: »الذكر األول

ٍع َوَٓ ُمْسَتْغـًك ـَو (2)َوَٓ ُمَقده  .(1)شقَمـُْف, َرسمه

                                                             
 (. 1028( رىمؿ )2598/ 3أظمرضمف مسؾؿ قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل ) (2)

( رىمؿ 347/ 3( واًمؾػظ ًمف, أسمق داود )2858( رىمؿ )188/ 4ـ قموئشي )أظمرضمف اًمؽممذي قم (1)

(, واًمؽؾؿ اًمطقى 2313( )181/ 2صحقح اجلومع اًمصغػم ) ( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح(3767)

 (.2965(, اإلرواء رىمؿ)283رىمؿ )
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َٓ » الذكر الثاين:  ِذي يَمَػوَكو َوَأْرَواَكو, هَمػْمَ َمْؽِػلٍّ َو  احَلْؿُد هللِهِ اًمه

 .(4)ش(3)َمْؽُػقرٍ 

هَمُف َوضَمَعَؾ ًَمُف »الذكر الثالث:  ِذي َأـْمَعَؿ, َوؾَمَؼك َوؾَمقه احْلَْؿُد هلِلهِ اًمه

 .(5)شخَمَْرضًمو

ـْ »   الرابع : ذكرال َعوَم, َوَرَزىَمـِقِف ِم ِذي َأـْمَعَؿـِل َهَذا اًمطه احْلَْؿُد هللِهِ اًمه

ٍة  َٓ ىُمقه ذم أضمر مـ ىمول هذا  ىمول اًمـبل, (6)شهَمػْمِ طَمْقٍل ِمـيل, َو

ـْ َذْكبِفِ »اًمذيمر:  َم ِم  ش.هُمِػَر ًَمُف َمو شَمَؼده

                                                                                                            
همػم مؽػل: أي مو أيمؾـوه ًمقس يموومقو قمام سمعده, سمؾ كعؿؽ مستؿرة قمؾقـو همػم مـؼطعي ـمقل  (2)

 ]شمعؾقؼ مصطػك اًمبغو[ ذم اًمبخوري. أقمامركو.)وٓ مقدع(: مـ اًمقداع أي ًمقس آظمر ـمعومـو.

/ 3أيب داود )ومو سملم اعمعؼقومتلم قمـد  (.5458( رىمؿ )81/ 7أظمرضمف اًمبخوري قمـ أيب أمومي ) (1)

 ( .3849(ر ىمؿ )366

 بخوري.وٓ مؽػقر: همػم َمحقد ومضؾف وٓ شمـؽر كعؿتف.]شمعؾقؼ مصطػك اًمبغو[ ذم اًم (3)

 (.5459( رىمؿ)81/ 7أظمرضمف اًمبخوري قمـ أيب أمومي ) (4)

( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( 3852( رىمؿ )366/ 3أظمرضمف أسمق داود قمـ أيب أيقب إكصوري ) (5)

(وهق ذم اًمصحقح 1062(,اًمسؾسؾي اًمصحقحي رىمؿ ) 4682( رىمؿ )856/ 1صحقح اجلومع اًمصغػم )

 (.328اعمسـد ًمؾقادقمل رىمؿ)

ىمول إًمبوين: طمديٌ )طمسـ(  (4013(رىمؿ )41/ 4ف أسمق داود قمـ ؾمفؾ سمـ معوذ سمـ أكس )أظمرضم (6)

 (.2989(, اإلرواء رىمؿ )288(, اًمؽؾؿ اًمطقى رىمؿ )6086( رىمؿ )2050/ 1صحقح اجلومع اًمصغػم:)
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ومضؾ مـ حيؿد اهلل شمعومم قمغم اعمليمؾ واعمنمب  وىمد سملم اًمرؾمقل 

يَْمَؾَي وَمَقْحَؿَدُه قَمَؾْقَفو َأْو »سمؼقًمف:  ْٕ ـِ اًْمَعْبِد َأْن َيْليُمَؾ ا ََض قَم إِنه اهللَ ًَمػَمْ

سَميَ  ْ َب اًمنمه  .(2)شوَمقَْحَؿَدُه قَمَؾْقَفو َينْمَ

 الذكر عـد وضع )أي خؾع( الثقاب : 

 .(1)ش اهللِ  سمِْسؿِ  » 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.1734(رىمؿ )1095/ 4أظمرضمف مسؾؿ قمـ أكس سمـ موًمؽ ) (2)

ىمول إًمبوين :طمديٌ )صحقح( صحقح اجلومع ( 1504( رىمؿ )67/ 3أظمرضمف اًمطؼماين قمـ أكس ) (1)

ؾمؽم مو سملم أقملم اجلـ وقمقرات سمـل آدم إذا وضع »( سمؾػظ : 3620( رىمؿ )675/ 2اًمصغػم وزيودشمف)

 ش.أطمدهؿ صمقسمف أن: يؼقل: سمسؿ اهلل
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ؿل أذكار صالة الؾقل وصالة اجلـازة وصالة العقدين وصالة ويش

 .وصالة الؽسوف  االستسؼاءوصالة  االستخارة

 

 ألذكار الواردة يف صالة الؾقل :أوالً: ا

 

 األذكار بعد تؽبرة اإلحرام إذا افتتح صالة الؾقل : 

ًَ ىَمقيُؿ » الذكر األول: ُفؿه ًَمَؽ احَلْؿُد َأْك َؿَقاِت َوإَْرِض  (2)اًمؾه اًمسه

ـْ ومِقفِ  َؿَقاِت َوإَْرِض َوَم , َوًَمَؽ احَلْؿُد ًَمَؽ ُمْؾُؽ اًمسه ـه ـْ ومِقِف , َوَم ـه

, َوًَمَؽ احَلْؿُد  ـه ـْ ومِقِف َؿَقاِت َوإَْرِض َوَم ًَ ُكقُر اًمسه َوًَمَؽ احَلْؿُد َأْك

ًَ احَلؼُّ َوَوقْمُدَك  َؿَقاِت َوإَْرِض, َوًَمَؽ احَلْؿُد َأْك ًَ َمِؾُؽ اًمسه َأْك

                                                             
)ىمقؿ(: دائؿ اًمؼقوم سمتدسمػم اخلؾؼ شمعطقفؿ مو سمف ىمقام أمرهؿ, )وسمؽ ظموصؿً(: مـ أضمؾؽ ظموصؿً  (2)

وومر وىمؿعتف سمام أقمطقتـل مـ اًمؼقة سموًمسقػ واًمؼمهون. )إًمقؽ طمويمؿً(: ضمعؾً ذقمؽ هق اعمعوكد واًمؽ

 (.49/ 1احلويمؿ سمقـل وسملم مـ ضمحد احلؼ أو طمصؾً ظمصقمي سمقـل وسمقـف. ]شمعؾقؼ اًمبغو[ قمغم اًمبخوري )
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 , , َواًمـهوُر طَمؼٌّ , َواجَلـهُي طَمؼٌّ , َوىَمْقًُمَؽ طَمؼٌّ , َوًمَِؼوُؤَك طَمؼٌّ َواًمـهبِقُّقَن احَلؼُّ

ُفؿه ًَمَؽ  , اًمؾه وقَمُي طَمؼٌّ , َواًمسه َؿ طَمؼٌّ ٌد َصغمه اهللُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾه , َوحُمَؿه طَمؼٌّ

, َوسِمَؽ  ًُ , َوإًَِمْقَؽ َأَكْب ًُ ْؾ , َوقَمَؾْقَؽ شَمَقيمه ًُ , َوسمَِؽ آَمـْ ًُ َأؾْمَؾْؿ

ًُ َوَمو ْم , وَموهْمِػْر زِم َمو ىَمده ًُ , َوإًَِمْقَؽ طَمويَمْؿ ًُ ْرُت, َوَمو  ظَموَصْؿ َأظمه

ًَ َوَٓ  ٓه َأْك ُر, َٓ إًَِمَف إِ ًَ اعُمَمظمي ُم, َوَأْك ًَ اعمَُؼدي , َأْك ًُ ْرُت َوَمو َأقْمَؾـْ َأِْسَ

ٓه سمِوهللهِ َة إِ  .(2)شطَمْقَل َوَٓ ىُمقه

اومِقَؾ, وَموـِمَر : » الذكر الثاين ِْسَ
اِئقَؾ, َوِمقَؽوِئقَؾ, َوإِ اًمؾُفؿه َربه ضَمؼْمَ

اَموَ  ُؽُؿ سَملْمَ قِمَبوِدَك اًمسه ًَ ََتْ َفوَدِة, َأْك َ اًْمَغْقِى َواًمشه َْرِض, قَمومِل ْٕ اِت َوا

َؽ  ـَ احْلَؼي سمِنِْذكَِؽ, إِكه َتؾُِػقَن, اْهِديِن عمَِو اظْمتُِؾَػ ومِقِف ِم ومِقاَم يَموُكقا ومِقِف خَيْ

اٍط ُمْستَِؼقؿٍ  ـْ شَمَشوُء إِمَم ِسَ ِدي َم  .(1)شََتْ

                                                             
 (.769(رىمؿ )531/ 2مسؾؿ ) ,(2210( رىمؿ)48/ 1قمـ اسمـ قمبوس ) متػؼ قمؾقف: اًمبخوري (2)

  (.770( رىمؿ)534/ 2) قموئشي قمـ سؾؿأظمرضمف م (1) 
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ا, َوَيْسَتْغِػُر يُ »  الذكر الثالث: ُؾ قَمنْمً ؾي ا, َوهُيَ ا, َوُيَسبيُح قَمنْمً ُ قَمنْمً َؽؼمي

ا,  ا, َوَيُؼقُل: اًمؾُفؿه اهْمِػْر زِم, َواْهِديِن َواْرُزىْمـِل ]َوقَموومِـِل[ قَمنْمً قَمنْمً

ا» َوَيُؼقُل:  َسوِب قَمنْمً قِؼ َيْقَم احْلِ ـَ اًمضي  .(2)شاًمؾُفؿه إِيني َأقُمقُذ سمَِؽ ِم

َيوِء » لرابع:الذكر ا وِت َواًْمِؽؼْمِ اهللهُ َأيْمؼَمُ ]صمالصمًو[ ُذو اعمََْؾُؽقِت َواجْلَؼَمُ

 .(1)شَواًْمَعَظَؿيِ 

 ؾمتػتوح اًمسوسمؼي.اكظر اًمذيمر اًمثوًمٌ مـ أذيمور آالذكر اخلامس: 

 الؼرآن بعد الػاحتة يف صالة الؾقل: الذكر عـد قراءة 

ٍذ  َح, َوإَِذا َمره سمُِسَماٍل ؾَمَلَل,إَِذا َمره سمِآَيٍي ومِقَفو شَمْسبِقٌح ؾَمبه »   َوإَِذا َمره سمَِتَعقُّ

ذَ  , وهذا منموع ًمإلموم واعمـػرد دون اعملمقم ٕكف مل يثبً (2)ششَمَعقه

 ذًمؽ ذم طمؼف.

                                                             
(, ومو 5535( رىمؿ )184/ 8اًمـسوئل ) (,15201( رىمؿ)38,  37/ 41أظمرضمف أمحد قمـ قموئشي ) (2)

(, 741( رىمؿ )351/ 3سملم اعمعؼقومتلم قمـد اًمـسوئل, ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح ( صحقح أيب داود )

 (.94)ص:  صػي صالة اًمـبل 

( ىمول 13375( رىمؿ)391/ 38أمحد )( , و874( رىمؿ )132/ 2ػي )قمـ طمذيأظمرضمف أسمق داود  (1)

( 94)ص:  (, صػي صالة اًمـبل 828رىمؿ )( 17/ 4ٌ )صحقح( صحقح أيب داود )إًمبوين: طمدي

 ومو سملم اعمعؼقوملم قمـد أيب داوود .
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 الؼرآن : د سجود تالوة ـالذكر ع

 يؼقل: مو يؼقًمف مـ أذيمور اًمسجقد ذم اًمصؾقات اعمؽتقسمي .   

 يف صالة الؾقل: الذكر عـد الرفع من الركوع 

يؼقل مو ذيمركو ؾموسمؼًو مـ أذيمور اًمرومع مـ اًمريمقع وًمف أن يؼقل:  

َ احْلَْؿدُ » َ احْلَْؿُد, ًمَِريبي  . (1)شًمَِريبي

 الذكر يف قـوت الوتر: 

ـْ » ـِل ومِقَؿ , َوشَمَقًمه ًَ ـْ قَمووَمْق , َوقَموومِـِل ومِقَؿ ًَ ـْ َهَدْي ُفؿه اْهِديِن ومِقَؿ اًمؾه

, َوسَمورِ  ًَ ْق َٓ شَمَقًمه , إِكهَؽ شَمْؼِِض َو ًَ , َوىِمـِل َذه َمو ىَمَضْق ًَ ْك زِم ومِقاَم َأقْمَطْق

 ًَ , شَمبَوَريْم ًَ ـْ قَموَدْي َٓ َيِعزُّ َم , َو ًَ ـْ َواًَمْق َٓ َيِذلُّ َم ُف  ُيْؼَه قَمَؾْقَؽ, َوإِكه

 ًَ ـَو َوشَمَعوًَمْق  .(3)شَرسمه

                                                                                                            
 (.13367( رىمؿ)387/ 38( , أمحد )771( رىمؿ )536/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ طمذيػي ) (2) 

( ىمول 13375( رىمؿ )391/ 38أمحد ), (2069( رىمؿ)299/ 1وئل قمـ طمذيػي )أظمرضمف اًمـس (1)

 (.237: ص)(, صػي صالة اًمـبل 335آًمبوين: )صحقح( اإلرواء:)

(ىمول إًمبوين: )صحقح( صحقح أيب داود 2415(رىمؿ )63/ 1أظمرضمف أسمق داود قمـ احلسـ سمـ قمكم ) (3)

وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمؾقادقمل  (942ىمؿ)( ر180/ 1) (, اًمتعؾقؼوت احلسون2182( رىمؿ)268/ 5)

 (.308رىمؿ)
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ُفؿه إِيني َأقُمقُذ سمِ : »وإن شاء زاد هذا الذكر   ـْ ؾُمْخِطَؽ, اًمؾه ِرَضوَك ِم

َٓ ُأطْمِِص صَمـَوًء قَمَؾْقَؽ  ـْ قُمُؼقسَمتَِؽ, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِمـَْؽ,  َوسمُِؿَعووَموشمَِؽ ِم

ًَ قَمغَم َكْػِسَؽ  ًَ يَماَم َأصْمـَْق  .(2)شَأْك

 الذكر عؼب التسؾقم من صالة الوتر:

وسِ »   صمالث مرات, يرومع صقشمف سموًمثوًمثي . (1)شؾُمْبَحوَن اعمَِْؾِؽ اًْمُؼدُّ

 

من الؼرآن  :  بعض ما كان يؼرأ الرسول  فــــــــائــــــــدة

 يف بعض الصؾوات :

 صالة الوتر :

ؾَمبيِح اؾْمَؿ يؼرأ ذم اًمريمعي إول سمسقرة إقمغم:  يمون اًمرؾمقل  

َقْمغَم  ْٕ و وذم اًمريمعي اًمثوكقي سمسقرة اًمؽوومرون:  ...َرسميَؽ ا َ ىُمْؾ َيو َأهيُّ

                                                             
( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( 2417( رىمؿ)64/ 1أظمرضمف  أسمق داود  قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ) (2) 

 (.2180(رىمؿ )175/ 2(, صحقح اجلومع اًمصغػم )2181( رىمؿ)269/ 5صحقح أيب داود )

( ىمول 2731( رىمؿ )144/ 3, اًمـسوئل ) (2430( رىمؿ )65/ 1أطمرضمف أسمق داود قمـ أيب سمـ يمعى ) (1)

(رىمؿ 4/294(, اًمتعؾقؼوت احلسون )2184( رىمؿ)5/273صحقح أيب داود ) )صحقح( إًمبوين:

(1442.) 
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ىُمْؾ ُهَق اهللهُ  :ظمالصاًمريمعي اًمثوًمثي سمسقرة اإل, وذم ...اًْمَؽوومُِرونَ 

 .  (2)...َأطَمدٌ 

 الػجر: ُسـة

وذم اًمريمعي اًمثوكقي  ,ذم اًمريمعي إومم سمسقرة اًمؽوومرونويمون يؼرأ  

ىُمقًُمقا آَمـهو  وأطمقوكًو يؼرأ  ذم اًمريمعي إومم: ,(1)سمسقرة اإلظمالص

َل إمَِم إِسْمَراِهقَؿ َوإِؾْماَمقِمقَؾ َوإِؾْمَحوَق سمِوهللهِ َوَمو ُأْكِزَل إًَِمقْـَو َوَمو ُأْكزِ 

ـْ  َؾْمَبوِط َوَمو ُأوِِتَ ُمقؾَمك َوقِمقَسك َوَمو ُأوِِتَ اًمـهبِقُّقَن ِم ْٕ َوَيْعُؼقَب َوا

ـُ ًَمُف ُمْسؾُِؿقنَ  ُق سَملْمَ َأطَمٍد ِمـُْفْؿ َوَكْح َٓ ُكَػري ِْؿ  ]اًمبؼرة:  َرهبي

(236 .]) 

                                                             
( , صحقح اسمـ طمبون 3910( رىمؿ )566/ 1أظمرضمف احلويمؿ وصححف, وواومؼف اًمذهبل قمـ قموئشي )( 2) 

( وذم 15906(ر ىمؿ)79/ 43د )(, أمح2702( رىمؿ)135/ 3(, اًمـسوئل )1431( رىمؿ )288/ 6)

احلديٌ زيودة ىمراءة اعمعقذشمون ذم اًمريمعي اًمثوًمثي, ىمول حمؼؼ مسـد اإلموم  أمحد ـمبعي اًمرؾموًمي: طمديٌ 

اًمتعؾقؼوت احلسون  وصححف إًمبوين مع ىمراءة اعمعقذات اكظر : ,دون قراءة ادعوذات)صحقح ًمغػمه( 

 (1 /542.)أصؾ صػي صالة اًمـبل  ,(1439( رىمؿ )293/ 4)

 (.716( رىمؿ )501/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب هريرة ) (1) 
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ـْ َأْكَصوِري إِمَم اهللهِ وَمَؾامه أَ  وذم اًمثوكقي:  طَمسه قِمقَسك ِمـُْفُؿ اًْمُؽْػَر ىَموَل َم

و ُمْسؾُِؿقنَ  ـُ َأْكَصوُر اهللهِ آَمـهو سمِوهللهِ َواؿْمَفْد سمَِلكه قَن َكْح ]آل  ىَموَل احْلََقاِريُّ

ىُمْؾ َيو َأْهَؾ اًْمِؽَتوِب شَمَعوًَمْقا إمَِم يَمِؾَؿٍي  ([ أو يؼرأ سمدهلو:51قمؿران: )

َٓ َيتهِخَذ ؾَمقَ  َك سمِِف ؿَمْقئًو َو َٓ ُكنْمِ ٓه اهللهَ َو ٓه َكْعُبَد إِ اٍء سَمْقـَـَو َوسَمْقـَُؽْؿ َأ

و  ْقا وَمُؼقًُمقا اؿْمَفُدوا سمَِلكه ـْ ُدوِن اهللهِ وَمنِْن شَمَقًمه سَمْعُضـَو سَمْعًضو َأْرسَموسًمو ِم

 .(2)([64]آل قمؿران: )ُمْسِؾُؿقنَ 

 اجلؿعة والعقد :

واًمريمعي اًمثوكقي سمسقرة  ,ذم اًمريمعي إومم سمسقرة إقمغم يمون يؼرأ 

ٌُ اًْمَغوؿِمَقِي :  (1)اًمغوؿمقي , وأطمقوكًو ذم اجلؿعي يؼرأ َهْؾ َأشَموَك طَمِدي

اَمَواِت َوَمو ذِم ذم اًمريمعي إومم سمسقرة اجلؿعي:  ُيَسبيُح هلِلهِ َمو ذِم اًمسه

وِس اًْمَعِزيِز احْلَ  َْرِض اعْمَِؾِؽ اًْمُؼدُّ ْٕ إَِذا وسمسقرة اعمـوومؼقن:  ,ِؽقؿِ ا

َؽ ًَمَرؾُمقُل اهللهِ   .(3)ذم اًمريمعي اًمثوكقي ضَموَءَك اعْمُـَوومُِؼقَن ىَموًُمقا َكْشَفُد إِكه

                                                             
 (.717(رىمؿ )501/ 2أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ قمبوس ) (2)

 (.878( رىمؿ )598/ 1أظمرضمف مسؾؿ قمـ اًمـعامن سمـ سمشػم  ) (1)

 (.877( رىمؿ )597/ 1أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب هريرة  ) (3)
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 ثاكقًا: األذكار الواردة يف صالة اجلـازة:

وإكام هل  ,ؿعؾقم أهنو ٓ ريمقع ومقفو وٓ ؾمجقدأمو صالة اجلـوزة وم

 يكم:  موهق ,ة ذيمر خمصقصسمعد يمؾ شمؽبػم ,(2)أرسمع شمؽبػمات

 الذكر بعد التؽبرة األوىل:

 ....,احلؿد هلل رب اًمعوعملم وهل:  (1)يؼرأ سمػوَتي اًمؽتوب 

  الذكر بعد التؽبرة الثاكقة :

أذيمور اًمتشفد  ؾمبؼ ذيمرهو قمـد وهلو صقغ  , (3)يصكم قمغم حمؿد  

دٍ »واطمدة:   هـوإظمػم كذيمر  ُفؿه َصؾي قَمغَم حُمَؿه ٍد, يَماَم  اًمؾه َوقَمغَم آِل حُمَؿه

ُفؿه سَموِرْك  قٌد, اًمؾه َؽ مَحِقٌد ََمِ ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, َوقَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ, إِكه ْق َصؾه

                                                             
( قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل, 951( رىمؿ )657/ 1, مسؾؿ )(2333(رىمؿ )89/ 1قمؾقف: اًمبخوري )متػؼ  (2)

 ش.صغم قمغم أصحؿي اًمـجور, ومؽؼم قمؾقف أرسمعو أن رؾمقل اهلل »اهلل, 

ىمول  (2017( رىمؿ)337/ 3, اًمؽممذي )(3298( رىمؿ)120/ 3)أظمرضمف أسمق داود قمـ ـمؾحي  (1)

 (.3060(رىمؿ)72/ 5اًمتعؾقؼوت احلسون )إًمبوين: طمديٌ )صحقح( 

/ 2(, اًمشوومعل )2332( رىمؿ)521/ 2)مي سمـ ؾمفؾ سمـ طمـقػ قمـ أيب أمو أظمرضمف احلويمؿ (3) 

( ىمول آًمبوين: طمديٌ )صحقح( 6959( رىمؿ )64/ 4(, اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )582(رىمؿ )120

 (.212/ 2أطمؽوم اجلـوئز )
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ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ, َوقَمغَم آِل إِسْمَراِهقَؿ  ٍد, يَماَم سَموَريْم ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿه قَمغَم حُمَؿه

قٌد   . (2)"إِكهَؽ مَحِقٌد ََمِ

 الذكر بعد التؽبرة الثالثة:

, اهْمِػْر ًَمُف َواْرمَحُْف َوقَموومِِف َواقْمُػ قَمـُْف, َوَأيْمِرْم » ول:الدعاء األ اًمؾُفؿه

ـَ اخْلََطوَيو  ِف ِم ِد, َوَكؼي ٍِ َواًْمؼَمَ ْؾ ْع ُمْدظَمَؾُف, َواهْمِسْؾُف سمِوعْمَوِء َواًمثه ُكُزًَمُف, َوَوؾمي

 َ ْٕ ًَ اًمثهْقَب ا ْق ـْ َداِرِه, يَماَم َكؼه ا ِم َكِس, َوَأسْمِدًْمُف َداًرا ظَمػْمً ـَ اًمده سْمَقَض ِم

ـْ َزْوضِمِف, َوَأْدظِمْؾُف اجْلَـهَي َوَأقِمْذُه  ا ِم ـْ َأْهؾِِف َوَزْوضًمو ظَمػْمً ا ِم َوَأْهاًل ظَمػْمً

ـْ قَمَذاِب اًمـهورِ  ـْ قَمَذاِب اًْمَؼؼْمِ َأْو ِم  . (1)شِم

ُفؿه اهْمِػرْ » الدعاء الثاين: حِلَقيـَو, َوَمقيتِـَو, َوَصِغػِمَكو, َويَمبػِِمَكو, َوَذيَمِرَكو  اًمؾه

ياَمِن,  ـْ َأطْمَقْقتَُف ِمـهو وَمَلطْمِقِف قَمغَم اإْلِ ُفؿه َم َوُأْكَثوَكو, َوؿَموِهِدَكو َوهَموئِبِـَو, اًمؾه

                                                             
/ 2, مسؾؿ )(3370( رىمؿ)246/ 4ًمؾػظ ًمف )اة , ومتػؼ قمؾقف : اًمبخوري قمـ يمعى سمـ قمجر (2)

 (.406(رىمؿ )305

 (.   963( رىمؿ )661/ 1أظمرضمف مسؾؿ  قمـ قمقف سمـ موًمؽ ) (1)
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رِ  َٓ ََتْ ُفؿه  ؾْماَلِم, اًمؾه ُف قَمغَم اإْلِ ْقتَُف ِمـهو وَمَتَقومه ـْ شَمَقومه َٓ َوَم ْمـَو َأضْمَرُه, َو

ـَو سَمْعَدهُ   .(2)ششُمِضؾه

تَِؽ,..., َوطَمْبِؾ » الدعاء الثالث: ـَ وُماَلٍن ذِم ِذمه ُفؿه إِنه وُماَلَن سْم اًمؾه

ًَ َأْهُؾ اًْمَقوَموِء  ـْ ومِتْـَِي اًْمَؼؼْمِ َوقَمَذاِب اًمـهوِر, َوَأْك ضِمَقاِرَك, وَمِؼِف ِم

ُفؿه وَموهْمِػْر ًَمفُ  طِمقؿُ  َواحْلَْؿِد, اًمؾه ًَ اًْمَغُػقُر اًمره َؽ َأْك ُف إِكه  .(1)شَواْرمَحْ

ًَ » :الدعاء الرابع  ْك تَِؽ, َوَأ ـُ َأَمتَِؽ اطْمَتوَج إمَِم َرمْحَ ُفؿه قَمْبُدَك, َواسْم اًمؾه

ـْ قَمَذاسمِِف إِْن يَموَن حُمِْسـًو وَمِزْد ذِم إِطْمَسوكِِف, َوإِْن يَموَن ُمِسقًئو  هَمـِلٌّ قَم

 . (3) شوَمَتَجوَوَز قَمـْفُ 

                                                             
( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( مشؽوة 3102( رىمؿ)122/ 3أظمرضمف أسمق داود قمـ أيب هريرة  ) (2)

 (.214/ 2(, أطمؽوم اجلـوئز )2675( رىمؿ)517/ 2اعمصوسمقح)

ديٌ )صحقح( ( ىمول إًمبوين: طم3101( )122/ 3أظمرضمف أسمق داود قمـ واصمؾي سمـ إؾمؼع ) (1)

(, وصححف اًمقادقمل ذم اًمصحقح 215/ 2أطمؽوم اجلـوئز ), (3063( رىمؿ)71/ 5اًمتعؾقؼوت احلسون  )

 (.2295اعمسـد رىمؿ)

إؾمـوده  "( وىمول:2318(رىمؿ )522/ 2أظمرضمف احلويمؿ قمـ يزيد سمـ قمبد اهلل سمـ ريموكي سمـ اعمطؾى ) (3)

سموًمزيودة  "اًمؽبػم  "بل, وأظمرضمف اًمطؼماين ذم وواومؼي اًمذه "صحقح, ويزيد سمـ ريموكي وأسمق ريموكي صحوسمقون 

/ 2وذيمره إًمبوين ذم أطمؽوم اجلـوئز ) "آصوسمي  "( واسمـ ىموكع يمام ذم 34/  33/ 4) "اعمجؿع  "يمام ذم 

215 .) 
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 :الذكر بعد التؽبرة الرابعة 

اَلمُ »  وإن ؾمؾؿ  ,(2), قمـ يؿقـف وقمـ ؿمامًمفشاهللهِ َوَرمْحَيُ  قَمَؾْقُؽؿْ  اًمسه

 . (1)واطمدة قمـ يؿقـف ضموز ًمف ذًمؽ 

 

إذا صغم أطمد سمعد إموم صالة اجلـوزة ومؽؼم مخس  مالحظة :

ومؾف أن يؼقل سمعد اًمتؽبػمة اًمراسمعي أطمد إدقمقي اًمتل ذيمركو  ,شمؽبػمات

 ومفق مـ اًمدقموء اعمنموع ذم صالة اجلـوزة. ,سمعد اًمتؽبػمة اًمثوًمثي

 

ُفؿه » : ذم اًمصالة قمؾقفومنكف يؼقل  ,إذا يمون اعمقً ـمػالً  : فائدة اًمؾه

 .(1)شَوؾَمَؾًػو َوَأضْمًرا  (2)اضْمَعْؾُف ًَمـَو وَمَرـًمو

                                                             
( ىمول إًمبوين: ذم 6989( رىمؿ )72/ 4أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد ) (2)

 "َمؿع اًمزوائد  "إؾمـود ضمقد وذم  "(: 139/ 5( )إؾمـود طمسـ, وىمول اًمـقوي )217/ 2أطمؽوم اجلـوئز )

 (. "ورضموًمف صمؼوت"اًمؽبػم  "رواه اًمطؼماين ذم  "(: 34/ 3)

صغم » ( وًمػظ احلديٌ : أن رؾمقل اهلل 2827(رىمؿ )431/ 1أظمرضمف اًمدارىمطـل قمـ أيب هريرة ) (1)

/ 2اؾمـوده طمسـ( أطمؽوم اجلـوئز )) ىمول إًمبوين:ش, قمغم ضمـوزة ومؽؼم قمؾقفو أرسمعو, وؾمؾؿ شمسؾقؿي واطمدة

219.) 
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ؾمتػتوح ٓ يستحى ذم صالة ؾامء أن دقموء آعذيمر اًم  : فائدة

اجلـوزة, وأمو اًمتعقذ سموهلل مـ اًمشقطون اًمرضمقؿ ومقؼقًمف ىمبؾ ىمراءة 

 .(3)اًمػوَتي

 ثالثًا : األذكار الواردة يف صالة العقدين : 

 الذكر قبل قراءة الػاحتة يف صالة العقدين :

وح وذًمؽ سمعد دقموء آؾمتػت ,شمؽبػمات ذم اًمريمعي إومم سبع يؽؼم

وذًمؽ (5) شمؽبػمات ذم اًمريمعي اًمثوكقي ومخس,  (4)ىمبؾ ىمراءة اًمػوَتي

 ش. اهلل أكز» سمعد اًمؼقوم مـ اًمسجقد ىمبؾ اًمؼراءة سمؼقًمف : 

                                                                                                            
)ومرـمًو(: هق اًمذي يتؼدم اًمقارديـ ومقفقئ هلؿ اعمـزل. )ؾمؾػًو(: ؾموسمؼو إمم اجلـي مـ أضمؾـو. )أضمرًا(:  (2)

 ؾمببو ًمؾثقاب قمغم صؼمكو ذم مصقبتـو.]شمعؾقؼ اًمبغو[ قمغم اًمبخوري.

 (.89/ 1أظمرضمف اًمبخوري قمـ احلسـ ) (1)

 (.229/ 27(, وَمؿقع ومتووى ورؾموئؾ اًمعثقؿلم )229/ 2م اجلـوئز ًمألًمبوين )أطمؽو (3)

إرواء ( ىمول إًمبوين: طمديٌ)طمسـ (2252( رىمؿ )199/ 2أظمرضمف أسمق داود قمـ قمؿرو سمـ ؿمعقى) (4)

 (.639(رىمؿ)206/ 3اًمغؾقؾ قمـ قموئشي )

( رىمؿ 703/ 3(, احلويمؿ )2177( ورىمؿ)2180( رىمؿ )407/ 2أظمرضمف اسمـ موضمف قمـ قموئشي ) (5)

يمؼم ذم اًمػطر وإضحك » ( قمـ قموئشي, أن رؾمقل اهلل 536( رىمؿ )426/ 1(, اًمؽممذي )6554)
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ٓ ختتؾػ صالة اًمعقديـ قمـ اًمصالة اعمؽتقسمي أو اًمســ  فائدة:

ومو ضموء ذم اًمؼراءة سمعد  ,اًمرواشمى ذم أذيمورهو ؾمقى ذيمر اًمتؽبػمات

 ؾؿ.واهلل أقم ,اًمػوَتي

 اًمتل ذم صالة اًمعقد اًمتؽبػمات سملم ذيمر مل يرد قمـ اًمـبل  مالحظة:

 سمؾ يسؽً ىمؾقالً صمؿ يؽؼم اًمتؽبػمة إظمرى. 

  : ستخارةاالابعًا: الذكر الوارد عـد صالة ر

ـْ »  ُفؿه إِيني َأؾْمَتِخػُمَك سمِِعْؾِؿَؽ, َوَأؾْمتَْؼِدُرَك سمُِؼْدَرشمَِؽ, َوَأؾْمَلًُمَؽ ِم اًمؾه

ًَ وَمْضِؾَؽ ا ًمَعِظقِؿ, وَمنِكهَؽ شَمْؼِدُر َوَٓ َأىْمِدُر, َوشَمْعَؾُؿ َوَٓ َأقْمَؾُؿ, َوَأْك

ًَ شَمْعَؾُؿ َأنه َهَذا إَْمَر ظَمػْمٌ زِم ذِم ِديـِل  ُفؿه إِْن يُمـْ ُم اًمُغُققِب, اًمؾه قَماله

ىْمُدْرُه وَمو -َأْو ىَموَل: ذِم قَموضِمِؾ َأْمِري َوآضِمؾِِف  -َوَمَعوِر َوقَموىِمَبِي َأْمِري 

ِي  ًَ شَمْعَؾُؿ َأنه َهَذا إَْمَر َذٌّ زِم ذِم ِديـِل َوَمَعوِر َوقَموىِمبَ زِم, َوإِْن يُمـْ

                                                                                                            
يمون أن رؾمقل اهلل »( وومقف: 14361( رىمؿ )411/ 40أمحد )ش ش, ؾمبعو ومخسو, ؾمقى شمؽبػمِت اًمريمقع

 ش.يؽؼم ذم اًمعقديـ ؾمبعو, ومخسو ىمبؾ اًمؼراءة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

71 

وْمـِل  -َأْو ىَموَل: ذِم قَموضِمِؾ َأْمِري َوآضِمؾِِف  -َأْمِري  وْمُف قَمـيل َواْسِ وَموْسِ

ـِل سمِِف, وَ  ٌُ يَموَن, صُمؿه َرضي ل طَموضَمَتفُ قَمـُْف, َواىْمُدْر زِم اخلَػْمَ طَمْق  . (2)ش ُيَسؿي

دقموء آؾمتخورة يؽقن سمعد اًمتسؾقؿ مـ صالة  فائدة :

 .(1)آؾمتخورة

 :ستسؼاءاالخامسًا: األذكار عـد صالة 

ُفؿه َأهِمْثـَو» االول: ُفؿه َأهِمْثـَو, اًمؾه ُفؿه َأهِمْثـَو, اًمؾه  .(3)شاًمؾه

ُفؿه اؾْمِؼـَو, اًمؾه » الثاين: ُفؿه اؾْمِؼـَو, اًمؾه  .(4)شُفؿه اؾْمِؼـَواًمؾه

َتَؽ, َوَأطْمِل سَمَؾَدَك » الثالث: وِئَؿَؽ, َواْكنُمْ َرمْحَ ُفؿه اؾْمِؼ قِمَبوَدَك, َوهَبَ اًمؾه

 ًَ قي  .(5)شاعْمَ

                                                             
 (.6381رىمؿ ) (82/ 8أظمرضمف اًمبخوري قمـ ضموسمر ) (2) 

(, َمؿقع ومتووى اسمـ سموز 20666( رىمؿ )261/ 8ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي )(, 89/ 3كقؾ إوـمور ) (1) 

 . وقال بعض أهل العؾم يؼول الدعاء قبل التسؾقم, (63/ 2(, ومتووى يسلًمقكؽ )412/ 22)

 (.897)(رىمؿ621/ 1(, مسؾؿ )2024(رىمؿ )18/ 1متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ أكس سمـ موًمؽ ) (3)  

 (.2023(رىمؿ)18/ 1أكس سمـ موًمؽ )قمـ  أظمرضمف اًمبخوري (4)

 ىمول إًمبوين: طمديٌ )طمسـ( (2276(رىمؿ )305/ 2أظمرضمف أسمق داود قمـ قمؿرو سمـ ؿمعقى ) (5)

 (.4666( رىمؿ)853/ 1(, صحقح اجلومع اًمصغػم )2067( رىمؿ)340/ 4صحقح أيب داود )
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ُفؿه اؾْمِؼـَو هَمْقثًو ُمِغقًثو, َمِريًئو َمِريًعو» الرابع :  , (2)اًمؾه , َكوومًِعو هَمػْمَ َضورٍّ

 . (1) شقَموضِماًل هَمػْمَ آضِمؾٍ 

ٌٍ »  امس:اخل ُفؿه اؾْمِؼـَو هَمْقثًو َمِريًئو َمِريًعو ـَمبًَؼو قَموضِماًل هَمػْمَ َراِئ , (3)اًمؾه

 .(4) شَكوومًِعو هَمػْمَ َضورٍّ 

, » السادس : ـِ ي طِمقِؿ َمِؾِؽ َيْقِم اًمدي ـِ اًمره مْحَ احْلَْؿُد هللِهِ َربي اًْمَعوعَملَِم اًمره

ٓه اهللهُ, َيْػَعُؾ َمو يُ  لُّ َٓ إًَِمَف إِ
ًَ اًْمَغـِ ٓه َأْك َٓ إًَِمَف إِ ًَ اهللهُ,  ُفؿه َأْك  ِريُد, اًمؾه

ًة َوسَماَلهًمو  ًَ ًَمـَو ىُمقه , َواضْمَعْؾ َمو َأْكَزًْم ٌَ ـُ اًْمُػَؼَراُء, َأْكِزْل قَمَؾْقـَو اًْمَغْق َوَكْح

                                                             
أي: هـقئًو صوحلًو يموًمطعوم َيْؿُرؤ. معـوه: اخلؾق  "مريئًو  "مغقثًو : مـ اإلهموصمي, وهل اإلقموكي, وىمقًمف:  (2)

أي: خمصبًو كوضمعًو مـ مرع اًمقادي مراقمًي,  "مريعًو  "قمـ يمؾ مو يـغصف يموهلدم واًمَغْرق, وكحقمهو, وىمقًمف: 

 (.26/ 5يؼول: مؽون مريع, أي: ظمِصقْى, )ذح اًمعقـل ٕيب داود )

( ىمول إًمبوين: طمديٌ )صحقح( 2269(رىمؿ )303/ 2)أظمرضمف أسمق داود قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل  (1)

 (.2507(رىمؿ )476/ 2مشؽوة اعمصوسمقح )

 (.404/ 2ؾمــ اسمـ موضمف )]ذح حمؿد قمبد اًمبوىمل[  قمغم  ) همػم رائٌ( : أي همػم سمطلء متلظمر. (3)

( ىمول إًمبوين: )صحقح( إرواء اًمغؾقؾ 2169( رىمؿ)404/ 2أظمرضمف اسمـ موضمف قمـ يمعى سمـ مرة  )( 4)

(1 /245  .) 
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   .(2)شإمَِم طِملمٍ 

 .آؾمتسؼوءهذه إذيمور ذم ظمطبي ورد ذيمر 

 الؽسوف:سادسًا: األذكار عـد صالة 

 .  (1)وصػتفو هل:  ريمعتون ذم يمؾ ريمعي ريمققمون 

ومقسبح, وحيؿد, وهيؾؾ, »قمغم اعمسؾؿ أن يػزع إمم ذيمر اهلل شمعومم:  

, واًمتصدق, واًمتعقذ وآؾمتغػور, , ويػزع يمذًمؽ إمم اًمدقموءشويؽؼم

وىمقًمف  ,,يمؾ هذا ورد مـ ومعؾ اًمـبل  (3)مـ قمذاب اًمؼؼم

 ًمؾصحوسمي. 

                                                             
( وىمول 2115(رىمؿ) 476/ 2(, احلويمؿ )2273( رىمؿ )304/ 2أظمرضمف أسمق داود قمـ قموئشي ) (2) 

ىمول إًمبوين: طمديٌ )طمسـ( صحقح أيب "احلويمؿ: هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم, ومل خيرضموه 

 (.1320( رىمؿ)458/ 2(,وصحقح اجلومع)2064(رىمؿ)336/ 4داود )

 (902( رىمؿ)610/ 1(, مسؾؿ )2065( رىمؿ )40/ 1قموئشي ) متػؼ قمؾقف: اًمبخوري قمـ (1)

/ 1(, مسؾؿ )2059رىمؿ )و( 2058رىمؿ ) و( 2056( رىمؿ )38/ 1متػؼ قمؾقف: أظمرضمف اًمبخوري ) (3)

( قمـ أيب مقؾمك, ىمول: ظمسػً اًمشؿس, ومؼوم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 923( ورىمؿ  )921(  رىمؿ )618

سجد, ومصغم سملـمقل ىمقوم وريمقع وؾمجقد رأيتف ىمط يػعؾف, وؾمؾؿ ومزقمو, خيشك أن شمؽقن اًمسوقمي, وملشمك اعم

هذه أيوت اًمتل يرؾمؾ اهلل, ٓ شمؽقن عمقت أطمد وٓ حلقوشمف, وًمؽـ خيقف اهلل سمف قمبوده, ومنذا رأيتؿ »وىمول: 

قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمؿرة  وقمـد مسؾؿ مـ طمديٌش ؿمقئو مـ ذًمؽ, وموومزقمقا إمم ذيمره ودقموئف واؾمتغػوره
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بؾ اًمدقموء أن يبدأ سمتؿجقد رسمف قمز وضمؾ, يستحى ًمؾعبد ىم : فائدة

 .(2), صمؿ يدقمق سمعد سمام ؿموء واًمثـوء قمؾقف, صمؿ يصكم قمغم اًمـبل 

 

 فائدة ختامقة : 

ومـفو  ,ذيمر اًمعالمي اسمـ قمثقؿلم أن اًمعبودات إذا وردت متـققمي 

 ومقائد:  مخسومػل ذًمؽ  ,أدقمقي وأذيمور اًمصؾقات

 وضمقهفو. اإلشمقون سموًمُسـي قمغم مجقع : الػائدة األوىل

طمػظ اًمسـي, ٕكف ًمق أمهؾً إطمدى اًمصػتلم ًمـسقً  الػائدة الثاكقة:

 ومل َُتػظ.

                                                                                                            
وملشمقتف وهق ىموئؿ ذم اًمصالة »ذم يمسقف اًمشؿس, ىمول:  مو طمدث ًمرؾمقل اهلل ومؼؾً: واهلل ٕكظرن إمم 

ومؾام طمرس قمـفو, ىمرأ », ىمول: شراومع يديف, ومجعؾ يسبح, وحيؿد, وهيؾؾ, ويؽؼم, ويدقمق, طمتك طمرس قمـفو

 ش.  ؾمقرشملم وصغم ريمعتلم

وين: طمديٌ ( ىمول إًمب720( رىمؿ )352/ 2(, اسمـ ظمزيؿي )2482(رىمؿ )77/ 1أظمرضمف أسمق داود ) (2)

( وًمػظف: قمـ ومضوًمي سمـ قمبقد ىمول: ؾمؿع رؾمقل اهلل 2332( رىمؿ)112/ 5صحقح أيب داود ) )صحقح( ,

  رضمال يدقمق ذم صالشمف مل يؿجد اهلل شمعومم, ومل يصؾ قمغم اًمـبل ومؼول رؾمقل اهلل ,« :صمؿ شقمجؾ هذا ,

, واًمثـوء قمؾقف, صمؿ يصكم قمغم إذا صغم أطمديمؿ, ومؾقبدأ سمتؿجقد رسمف ضمؾ وقمز» -أو ًمغػمه  -دقموه ومؼول ًمف: 

 ش., صمؿ يدقمق سمعد سمام ؿموءاًمـبل 
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 اإلكسون ومنن اًمذيمر: مـ يؼقل مو اإلكسون اؾمتحضور  الػائدة الثالثة:

 شمعؿد ومنذا ىمؾبف, حيِض أن سمدون سمف يلِت صور واطمد ذيمر قمغم دام إذا

 .اًمؼؾى طمضقر ًمف حيصؾ سمذًمؽ ومنكف شمـقيعفو وىمصد

 ًمسبى وإيرس ,مـفو إؾمفؾ خيتور ىمد اإلكسون أن  الرابعة:دة الػائ 

 .قمؾقف شمسفقؾ ذًمؽ ذم ومقؽقن إؾمبوب, مـ

 ذم ومقؽقن ,أظمر ذم ًمقس مو مـفو كقع يمؾ ذم أن اخلامسة:الػائدة  

 .(2) وضمؾ قمز اهلل قمغم صمـوء زيودة ذًمؽ

 

 تـبقه: 

دم صحي مل أذيمر أذيمور صالة اًمتسوسمقح يمقن أيمثر أهؾ اًمعؾؿ يرون قم

 مو ورد ومقفو .

 

 

                                                             
  . (187,  186/ 23), (376/ 23َمؿقع ومتووى ورؾموئؾ اًمعثقؿلم ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





76 

 

 

 تم بحؿد اهلل وتوفقؼه ,,,

 

 

 وبحؿدك ال إله إال أكت أستغػر اهلل وأتوب إلقه سبحاكك
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