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أذكار إستفتاح الصالة
وهي األذكار املش���روعة بعد تكبيرة اإلحرام وقبل الشروع في
اإلستعاذة والبسملة:
(الل ��ه أكب ��ر كبي ��راً ،واحلمد لل ��ه كثيراً ،وس ��بحان الل ��ه بكرة
واصي�ل ً�ا ،وجهت وجهي للذي فطر الس ��موات واألرض حنيف ًا
مس ��لم ًا وم ��ا أن ��ا م ��ن املش ��ركني ،إن صالت ��ي ونس ��كي ومحياي
وممات ��ي لل ��ه رب العاملني ال ش ��ريك ل ��ه وبذلك أم ��رت وأنا من
املس ��لمني .الله ��م أنت املل ��ك ،ال إل ��ه إال أنت ربي وأن ��ا عبدك،
ظلمت نفس ��ي واعترفت بذنب ��ي ،فاغفر ل ��ي ذنوبي جميعا،
فإن ��ه ال يغف ��ر الذن ��وب إال أن ��ت ،واهدني ألحس ��ن األخالق،
ال يه ��دى ألحس ��نها إال أن ��ت ،واصرف عني س ��يئها ال يصرف
سيئها إال أنت ،لبيك وسعديك واخلير كله في يديك ،والشر
ليس بك وإليك ،تباركت وتعاليت ،استغفرك وأتوب إليك)

وزاد الترمذي  :ال منجى منك إال إليك.

()1

( )1رواه مسلم



(الله ��م باعد بين ��ي وبني خطاي ��اي كما باعدت بني املش ��رق
واملغ ��رب ،اللهم نقني من خطاياي كم ��ا ينقى الثوب األبيض
م ��ن الدن ��س ،الله ��م اغس ��لني م ��ن خطاي ��اي بالثل ��ج وامل ��اء
والبرد).

()1

(وجه ��ت وجه ��ي للذي فط ��ر الس ��موات واألرض حنيف� � ُا ،وما
أن ��ا م ��ن املش ��ركني ،إن صالتي ونس ��كي ،ومحي ��اي ومماتي &
رب العامل�ي�ن ،ال ش ��ريك له ،وبذل ��ك أمرت ،وأنا من املس ��لمني،
الله ��م أنت املل ��ك ال إله إال أن ��ت ،أنت ربي وأن ��ا عبدك ،ظلمة
نفس ��ي واعترف ��ت بذنب ��ي فأغفر ل ��ي ذنوبي جميع� � ًا ،إنه ال
يغف ��ر الذن ��وب إال أنت ،واهدني ألحس ��ن األخالق ،ال يهدي
ألحس ��نها إال أنت ،لبيك وس ��عديك ،واخلي ��ر كله في يديك،
والشر ليس إليك ،أنا بك وإليك.)...

()2

(احلمد لله حمد ًا كثير ًا طيب ًا مبارك ًا فيه).

()3

( )1رواه البخاري
( )2و ( )3رواه مسلم



(الل ��ه أكب ��ر كبي ��راً ،واحلم ��د لل ��ه كثير ًا وس ��بحان الل ��ه بكرة
ً
وأصيال).

()1

جدك،
(س ��بحانك اللهم وبحم ��دك ،تبارك اس ��مك ،وتعالى ُّ
وال إله غيرك).

()2

أذكار إستفتاح صالة الليل
(الل ��ه أكبر كبيراً ،الله أكب ��ر كبيراً ،الله أكبر كبيراً ،واحلمد
لل ��ه كثي ��را واحلمد لل ��ه كثي ��را واحلمد لل ��ه كثيرا ،س ��بحان
الل ��ه بك ��رة وأصي�ل�ا س ��بحان الله بك ��رة وأصيال س ��بحان الله
بك ��رة وأصي�ل�ا ،أعوذ بالل ��ه من الش ��يطان ،من نفخ ��ه ونفثه
وهمزه).

()3

وف���ي رواي���ة ألب���ي داود واب���ن ماج���ه (الل ��ه أكبر كبي ��را ثالث
م ��رات واحلمد لل ��ه كثير ًا ثالث مرات ،اللهم أني أعوذ بك من

الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه).
( )1و ( )2رواه مسلم
( )3رواه اب� � ��و داود وابن ماجه واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي {معنى نفخه :الكبر ،ونفثه:
الشعر ،وهمزه :املؤته وهي اجلنون}



(الله ��م رب جبري ��ل وميكائي ��ل وإس ��رافيل ،فاط ��ر الس ��موات
واألرض ،عالم الغيب والشهادة ،أنت حتكم بني عبادك فيما
كانوا فيه يختلفون ،إهدني ملا اختلف فيه من احلق بإذنك،
إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم).

()1

وسبح عشرا ،وهلّل عشرا،
 ...إذا قام كب ّر عشرا ،وحمد عشرا،
ّ
واس���تغفر عش���را ،وقال« :الله ��م اغفر ل ��ي واهدن ��ي وارزقني
()2
وعافني ،ويتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة».
وزاد اب���ن ح ّب���ان ف���ي صحيح���ه« :الله ��م اغف ��ر ل ��ي واهدن ��ي

وارزقن ��ي» (عش���راً) وتع���وذ بالل���ه م���ن ضي���ق ي���وم القيام���ة
(عشراً).

( )1اخرجه مسلم وابو داود والترمذي
( )2رواه أبو داود والنّسائي



أذكار التعوذ بعد اإلستفتاح
(أع ��وذ بالل ��ه م ��ن الش ��يطان الرجي ��م م ��ن نفخ ��ه ونفث ��ه

وهمزه).
(أعوذ بالله الس���ميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه
()2
ونفخه ونفثه).
()1

أذكار الركوع
(س ��بحان رب ��ي العظيم  ،س ��بحان ربي العظيم ،س ��بحان ربي
العظيم).

()3

وزاد بعضهم :وبحمده ثالث ًا.

()4

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).

()5

( )1رواه أبو داود والترمذي
( )2أبو داود والترمذي والنّسائي
( )3أخرجه مسلم
( )4الطبراني في كتابه الدعاء والدار قطني في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه
( )5متفق عليه
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(اللهم لك ركعت ،وبك آمنت ،ولك أس ��لمت ،خشع لك سمعي

وبصري ،ومخي وعظمي وعصبي)( )1وجاء في كتب الس�ن�ن
(خش ��ع س ��معي ،وبصري ،ومخ ��ي ،وعظمي ،وما اس ��تقلت به

قدمي ،لله رب العاملني).

()2

وف���ي رواية ملس���لم (اللهم ل ��ك ركعت وبك آمنت ولك أس ��لمت،

خشع لك سمعي وبصري ،وحلمي وعظمي ،وعصبي).
(سبوح قدوس رب املالئكة والروح).

()3

(سبحان ذي اجلبروت ،وامللكوت ،والكبرياء والعظمة).

()4

(سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت).

()5

(س ��بحان ذي املل ��ك وامللكوت ،س ��بحان ذي الع ��زة واجلبروت،
احلي الذي ال ميوت).
سبحان
ّ

()6

( )1رواه مسلم
( )2رواه ابن ح ّبان
( )3مسلم
( )4ابو داود والنّسائي
( )5مسلم والنّسائي
( )6احلاكم
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(أع ��وذ بعف ��وك من عقاب ��ك ،وأع ��وذ برضاك من س ��خطك،
وأعوذ بك منكَّ ،
جل وجهك).

()1

أذكار اإلعتدال من الركوع
الس���نّة في الصحيحني أن يقول حال رفع رأس���ه( :سمع ا&
(ربنا لك احلمد ،حمد ًا
ملن حمده) ،فإذا اس���توى قائم ًا قالّ :

كثير ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،ملء الس ��موات ،وملء األرض ،وملء
ما بينهما ،وملء ما ش ��ئت من ش ��يء بعد ،أهل الثناء واملجد،
أح ��ق ما ق ��ال العبد ،وكلنا ل ��ك عبد ،ال مانع مل ��ا أعطيت ،وال

اجلد منك اجل � ُّ�د) .نص عليه
معط ��ي ملا منع ��ت ،وال ينفع ذا
ِّ
()2
الشافعي في األم.
(ربن ��ا ل ��ك احلم ��د) )3(.وف���ي رواي���ة للش���افعي( :ربن ��ا ول ��ك

احلمد).
وف���ي رواية البخاري (اللهم ربنا ولك احلمد)( )4(.س ��مع الله
( )1احلاكم
( )2و ( )3متفق عليه
( )4البخاري
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مل ��ن حم ��ده ،ربنا ل ��ك احلمد م ��لء الس ��موات وم ��لء األرض،

وملء ما شئت من شي بعد).

()1

(الله ��م ربن ��ا ل ��ك احلم ��د ،م ��لء الس ��موات واألرض ،وملء ما
ش ��ئت من ش ��يء بعد ،أهل الثناء واملجد ،أحق م ��ا قال العبد
وكلنا لك عبد ،اللهم ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت،
اجلد).
اجلد منك
وال ينفع ذا
ِّ
ُّ

()2

(ربن ��ا لك احلم ��د ملء الس ��موات وم ��لء األرض وم ��ا بينهما
وملء ما شئت من شيء بعد).

()3

(ربنا ولك احلمد حمد ًا كثير ًا طيب ًا مبارك ًا فيه).

()4

(الله ��م لك احلم ��د م ��لء الس ��موات ،وم ��لء األرض ،وملء ما
طهرن ��ي بالثل ��ج والب ��رد ،واملاء
ش ��ئت م ��ن ش ��يء بع ��د ،الله ��م ّ
طهرني من الذنوب واخلطايا ،كما ُينقّ ى الثوب
البارد ،اللهم ّ

األبيض من الوسخ).

()5

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).
( )1و ( )2و ( )3مسلم
( )4البخاري
( )5مسلم
( )6البخاري
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()6

أذكار السجود
(س ��بحان رب ��ي األعل ��ى) ثالث��� ًا ( )1وزاد الطبران���ي ف���ي كتاب
الدعاء :وبحمده.
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).

()2

(سبوح قدوس ،رب املالئكة والروح).

()3

(اللهم لك س ��جدت ،وبك آمنت ،ولك أس ��لمت ،س ��جد وجهي
وصوره ،وش ��ق سمعه وبصره ،تبارك الله أحسن
للذي خلقه
ّ
اخلالقني).

()4

(سبحان ذي اجلبروت وامللكوت ،والكبرياء والعظيمة).

()5

(سبحانك وبحمدك ،أستغفرك وأتوب إليك).

()6

( )1رواه أبو داود والترمذي
( )2متفق عليه
( )3و ( )4أخرجه مسلم
( )5رواه أبو داود والنّسائي والترمذي في الشمائل
( )6الطبراني في كتاب الدعاء
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(اللهم أعوذ برضاك من سخطك ،ومبعافاتك من عقوبتك،
ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على
وأع ��وذ بك منك ،ال أحصي
ً
نفسك).

()1

(الله ��م اغف ��ر ل ��ي ذنب ��ي كل ��ه ،دق ��ه وج ّل ��ه ،وأول ��ه وآخ ��ره،
وعالنيته وسره).

()2

دقه وجلّه :أي قليله وكثيره.
(سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت).

()3

(اللهم س ��جد ل ��ك س ��وادي وخيالي ،وب ��ك آمن ف ��ؤادي ،أبوء
بنعمت ��ك عل � ّ�ي ،وه ��ذا م ��ا جني � ُ�ت عل ��ى نفس ��ي ،ي ��ا عظي ��م
ياعظيم ،اغفر لي ،فإنه ال يغفر الذنوب العظيمة إال الرب

العظيم).

()4

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك  ،اللهم اغفر لي).

()5

( )1و ( )2أخرجه مسلم
( )3مسلم
( )4احلاكم في املستدرك
( )5البخاري
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قال اإلمام النّووي -:
واعلم أنه يس���تحب أن يجمع في س���جوده جميع ما ذكرناه،
ف���إن ل���م يتمكن منه في وق���ت أتى به في أوق���ات أخرى .وإذا
اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاء.
وع���ن اب���ن عب���اس رض���ي ا& عنهم���ا أن رس���ول ا& [ ق���ال:
((فأم ��ا الركوع ّ
الرب ،وأما الس ��جود فاجتهدوا
فعظم ��وا فيه ّ

في الدعاء ،فقمن أن يستجاب لكم))(.)1
وقمن أي وجدير.

وعن أبي هريرة ] أن رس���ول ا& [ قال(( :أقرب ما يكون

ربه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء))(.)2
العبد من ّ

( )1مسلم
( )2مسلم
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أذكار سجود التالوة
(س ��جد وجه ��ي لل ��ذي خلقه وص � ّ�وره ،وش � ّ�ق س ��معه وبصره،
بحوله وقوته).

()1

ورواه احلاك���م في املس���تدرك وزاد فيه( :فتبارك الله أحس ��ن

اخلالقني).
(اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ،وضع عني بها وزراً ،واجعلها
ل ��ي عن ��دك ذخ ��راً ،وتقبله ��ا من ��ي كم ��ا تقبلته ��ا م ��ن عبدك
داود).

()2

قال اإلمام النّووي -:
ويس���تحب أن يق���ول معه( :الله ��م اجعلها لي عن ��دك ذخراً،
وأعظ ��م لي بها أج ��راً ،وضع عني به ��ا وزرا ،وتقبله ��ا مني كما

تقبلتها من داود عليه السالم).
ربن ��ا إن كان وعد ربنا
ويس���تحب أن يق���ول أيض��� ًا( :س ��بحان ّ

ملفعوال) .نص الشافعي على هذا األخير أيض ًا.
( )1ابو داود والترمذي
( )2الترمذي وابن ماجه
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أذكار اجللوس بني السجدتني
(رب اغفر لي ،رب اغفر لي).

()1

(رب اغف ��ر ل ��ي ،وارحمن ��ي ،واجبرن ��ي ،وارفعن ��ي ،وارزقن ��ي،

واهدن ��ي)( .)2وف���ي رواية أبي داود زاد (وعافني)( ،اللهم اغفر
()3
لي وارحمني ،وعافني ،واهدني ،وارزقني).
(الله ��م اغفر ل ��ي وارحمن ��ي ،واجبرن ��ي ،وارفعن ��ي ،واهدني،
وارزقني).

()4

( )1النّسائي والترمذي
( )2البيهقي والترمذي وابن ماجه
( )3و ( )4ابو داود والترمذي
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أذكار التشهد
(التحي ��ات لل ��ه ،والصل ��وات والطيب ��ات ،الس�ل�ام علي ��ك أيها
النب ��ي ورحم ��ة ا& وبركاته ،الس�ل�ام علينا وعل ��ى عباد ا&
الصاحلني ،أش ��هد أن ال إله إال ا& ،وأش ��هد أن محمد ًا عبده

ورسوله).

()1

(التحي ��ات املب ��اركات الصل ��وات الطيبات & ،الس�ل�ام عليك
أيه ��ا النب ��ي ورحمة ا& وبركاته ،الس�ل�ام علين ��ا وعلى عباد
ا& الصاحل�ي�ن ،أش ��هد أن ال إل ��ه إال ا& ،وأن محم ��د ًا رس ��ول
&)

()2

وفي رواية للترمذي( :سالم) بدل السالم.

(التحي ��ات الطيبات الصلوات & ،الس�ل�ام علي ��ك أيها النبي
ورحمة ا& وبركاته ،السالم علينا وعلى عباد & الصاحلني،
أشهد أن ال إله إال ا& وأن محمد ًا عبده ورسوله).

()3

وفي رواية أخرى له( :أشهد أن محمد ًا عبده ورسوله).
( )1البخاري ومسلم
( )2و ( )3مسلم
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(التحي ��ات & والصل ��وات ،والطيب ��ات ،الس�ل�ام علي ��ك أيه ��ا
النب ��ي ورحم ��ة ا& وبركاته ،الس�ل�ام علينا وعل ��ى عباد ا&
الصاحلني ،أش ��هد أن ال إله إال ا& ،وأش ��هد أن محمد ًا عبده

ورسوله).

()1

(التحيات & ،الزاكيات & ،الطيبات ،الصلوات & ،الس�ل�ام
علي ��ك أيه ��ا النبي ورحمة & وبركاته ،الس�ل�ام علينا وعلى
عباد & الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال ا& وأشهد أن محمد ًا

عبده ورسوله).

()2

( )1متفق عليه
( )2مالك واحلاكم والبيهقي
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ألفاظ الصالة على النبي [
بعد التشهد
(الله ��م ّ
األمي وعلى
صل على محمد عبدك ورس ��ولك النبي ّ
آل محم ��د وأزواج ��ه وذريته ،كما صليت عل ��ى إبراهيم وعلى

األمي وعلى آل محمد
آل إبراهيم ،وبارك على محمد النبي ّ
وأزواج ��ه وذريته ،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

في العاملني إنك حميد مجيد).

()1

(الله ��م ص � ّ�ل عل ��ى محمد وعل ��ى آل محم ��د كم ��ا صليت على
إبراهي ��م وعل ��ى آل إبراهيم إن ��ك حميد مجي ��د ،اللهم بارك
عل ��ى محمد وعلى آل محمد كم ��ا باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

()2

(الله ��م ّ
صل على محمد وأزواجه وذريته ،كما صليت على آل
إبراهي ��م ،وب ��ارك على محم ��د وأزواجه وذريت ��ه ،كما باركت

على إبراهيم ،إنك حميد مجيد).
( )2( ،)1و ( )3متفق عليه
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()3

وف���ي رواي���ة عند مس���لم( :وعل ��ى أزواجه) ،وفي رواية ملس���لم
أخرى (كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).
(الله ��م ص � ّ�ل على محمد عبدك ورس ��ولك ،كم ��ا صليت على
آل إبراهي ��م ،وبارك على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت
على آل إبراهيم).

()1

وف���ي رواي���ة أخ���رى للبخ���اري( :كم ��ا صلي ��ت عل ��ى إبراهيم،
وب ��ارك على محمد وآل محمد ،كما باركت على إبراهيم وآل

إبراهيم).
(الله ��م ّ
صل عل ��ى محمد وعلى آل محمد ،كما صليت على آل
إبراهي ��م ،وب ��ارك عل ��ى محمد وعل ��ى آل محمد ،كم ��ا باركت

عل ��ى آل إبراهي ��م ف ��ي العامل�ي�ن ،إنك حمي ��د مجي ��د)( ،)2وفي
رواي���ة ألب���ي داود وال ّنس���ائي( :الله ��م ّ
صل على محم ��د النبي
األم ��ي ،وعل ��ى آل محم ��د) زاد النّ س ��ائي( :كم ��ا صلي ��ت عل ��ى
ّ

األم ��ي ،كما باركت على
إبراهي ��م ،وبارك على محمد النبي ّ

إبراهيم إنك حميد مجيد).

( )1البخاري والنّسائي
( )2رواه مسلم وأبو داود
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(الله ��م ّ
األمي ،وعل ��ى آل محمد ،كما
صل على محم ��د النبي ّ

ص ّلي ��ت على إبراهي ��م وعلى آل إبراهيم ،وب ��ارك على محمد
األمي وعلى آل محمد ،كما باركت على إبراهيم وعلى
النبي ّ
آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

()1

(اللهم ّ
األمي وأزواجه أمهات املؤمنني
صل على محمد النبي ّ

وذريت ��ه ،وأهل بيته ،كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد
مجيد).

()2

( )1احلاكم
( )2أبو داود
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األذكار بعد التسليم من الصالة
قال اإلمام النّووي :أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد
الص�ل�اة ،وجاءت فيه أحاديث كثي���رة صحيحة في أنواع منه
متعددة:
روي ع���ن أب���ى أمام���ة ] قال :قي���ل لرس���ول ا& [(( :أي
الدع ��اء أس ��مع؟ ق ��ال ج ��وف اللي ��ل اآلخ ��ر ،ودب ��ر الصل ��وات
املكتوبات))

()1

دبر الصلوات :أي بعد إنقضاء الصالة.

فائدة (إنظر الصفحة رقم (.))36
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال(( :كنت أعرف إنقضاء

صالة رسول ا& [ بالتكبير)).

()2

((أستغفر الله)) ثالث ًا.

()3

((الله ��م أن ��ت الس�ل�ام ومن ��ك الس�ل�ام ،تباركت ي ��ا ذا اجلالل

واإلكرام).

()4

( )1رواه الترمذي وقال حديث حسن
( )2متفق عليه
( )3و ( )4مسلم
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((ال إله إال ا& وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو
على كل ش ��يء قدير ،اللهم ال مانع مل ��ا أعطيت ،وال معطي ملا

اجلد)).
اجلد منك
منعت ،وال ينفع ذا
ِّ
ُّ

()1

((ال إله إال ا& وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو
على كل شيء قدير ،ال حول وال قوة إال بالله ،ال إله إال الله
وال نعبد إال ّإياه ،له النعمة وله الفضل ،وله الثناء احلس ��ن،

ال إله إال ا& مخلصني له الدين ولو كره الكافرون)).

()2

((تس � ّ�ب ُحون وحتم ��دون ُ
ُ
كب � ُ�رون خل ��ف ُكل ص�ل�اة ثالث� � ًا
وت ّ

وثالثني)) )3(.وفي رواية ملس���لم  :وقال متام املئة ((الإله اال
ا& ،وحده الش ��ريك ل ��ه ،له امللك وله احلم ��د ،وهو على كل
شيء قدير)).

( )1متفق عليه
( )2مسلم
( )3متفق عليه

25

وفي رواية ملس���لم(( :ثالثا وثالثني تسبيحة ،ثالثا وثالثني
حتميدة ،وأربع وثالثني تكبيرة)).
أرد إلى أرذل
((الله ��م إن ��ي أعوذ بك من اجلنب ،وأعوذ ب ��ك أن ّ
العم ��ر ,وأع ��وذ بك م ��ن فتن ��ة الدني ��ا ،وأعوذ بك م ��ن عذاب

القب ��ر)) )1(.وف���ي رواية أخ���رى له(( :اللهم إن ��ي أعوذ بك من

البخل.))...
يس � ّ�بح ا& تعال ��ى في دبر كل صالة عش ��راً ،ويحمده عش ��ر ًا
ويكبر عشرا.
ّ

()2

((ق ��راءة آي ��ة الكرس ��ي ...ا& ال إل ��ه إال ه ��و احل � ّ�ي
()3
القيوم.))..
((أمرن ��ي رس ��ول ا& [ أن أقرأ باملعوذتني دب ��ر كل صالة))

وف���ي رواية أب���ي داود ((باملعوذات)) فينبغ���ي أن يقرأ قل هو
()4
ا& أحد ،وقل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب الناس)).
( )1البخاري
( )2ابو داود والترمذي والنّسائي
( )3النّسائي في عمل اليوم والليلة
( )4ابو داود
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((اللهم أعنّ ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)).

()1

((اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر)).

()2

((سبحان ا& واحلمد & وال إله إال ا& وا& أكبر)).

()3

((أش ��هد أن ال إله اال ا& الرحمن الرحيم ،اللهم أذهب عني

الهم واحلزن)).
ّ

()4

((الله ��م اغف ��ر ل ��ي ذنوب ��ي وخطاي ��اي ك َّله ��ا ،اللهم أنعش ��ني
واجبرن ��ي واهدن ��ي لصالح األعمال واألخ�ل�اق ،إنه ال يهدي
سيئها إال أنت)).
لصاحلها واليصرف ِّ

()5

رب العزة عما يصفون ،وسالم على املرسلني،
((س ��بحان ِّ
ربك ّ
رب العاملني)).
واحلمد & ّ

()6

((الله � َّ�م اجع ��ل خي ��ر عم ��ري آخره ،وخي ��ر عمل ��ي خوامته،
واجعل خير أيامي يوم ألقاك)).

()7

( )1ابو داود والنّسائي
( )2رواه ابن السني والنّسائي وأحمد
( )3النّسائي في عمل اليوم والليلة
( )4و ( )5ابن السنّي
( )6و ( )7ابن السنّي
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((رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)).

()1

((اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ،وما أسررت وما أعلنت،
وما أس ��رفت ،وم ��ا أنت أعلم به مني ،أنت املق ��دم وأنت املؤخر،
ال إله إال أنت)).

()2

�رب وحدك ،ال
((اللهم ربنا ورب كل ش ��يء ،أنا ش ��هيد أنك ال � ُّ

ش ��ريك ل ��ك ،اللهم ربن ��ا ورب كل ش ��يء ،أنا ش ��هيد أن محمد ًا
ورب كل ش ��يء ،أنا ش ��هيد أن
[ عبدك ورس ��ولك ،اللهم ربنا ّ
ورب كل ش ��يء اجعلني مخلص ًا
العب ��اد كلهم أخوة ،اللهم ربنا ّ

ل ��ك وأهل ��ي ف ��ي كل س ��اعة ف ��ي الدني ��ا واآلخ ��رة ،ذا اجل�ل�ال
واإلك ��رام ،اس ��تمع واس ��تجب ،ا& األكبر األكب ��ر األكبر ،ا&
ن ��ور الس ��ماوات واألرض ،ا& األكب ��ر األكبر األكبر  ،حس ��بي

ا& ونعم الوكيل ،ا& األكبر األكبر)).

()3

((الله ��م أصل ��ح لي ديني الذي جعلته ل ��ي عصمة ،وأصلح لي
دنياي التي جعلت فيها معاش ��ي ،اللهم إني أعوذ برضاك من
س ��خطك ،وأع ��وذ بعفوك م ��ن نقمت ��ك ،وأعوذ ب ��ك منك ،ال
( )1مسلم
( )2ابو داود والترمذي
( )3ابو داود والنّسائي
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اجلد منك
مان ��ع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا
ِّ

اجلد)).
ّ

()1

((الله ��م إن أع ��وذ ب ��ك من ع ��ذاب الن ��ار ،وعذاب القب ��ر ،ومن
فتنة احمليا واملمات ،ومن شر املسيح الدجال)).

()2

((الله ��م اغف ��ر ل ��ي أخطائ ��ي وذنوب ��ي كله ��ا ،الله ��م أنعمني،
وأحيني ،وارزقني ،واهدني لصالح األعمال واألخالق ،إنه ال
يهدي لصاحلها ،وال يصرف عن سيئها إال أنت)).

()3

((اللهم أس ��تغفرك لذنبي ،وأس ��تهديك ملراشد أمري ،وأتوب
إليك فتُ ب علي ،اللهم أنت ربي ،فاجعل رغبتي إليك ،واجعل
وتقبل مني ،إنك
غن ��اي في صدري ،وبارك لي فيما رزقتني،
ّ
أنت ربي)).

()4

((سبحان امللك القدوس)).

()5

( )1النّسائي وابن حبان وابن ماجه
( )2أبو عوانة واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي
( )3احلاكم في املستدرك وصححه ووافقه الذهبي
( )4ابن أبي شيبة في مصنفه
( )5ابو داود
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((الله ��م اغفر لي وتب عل � ّ�ي إنك أنت التّ ��واب الغفور)) مائة
()1
مرة.
وفي رواية أخرى له ((إنك أنت التواب الرحيم)).
حر النّ ار
((رب جبري ��ل ورب ميكائيل واس ��رافيل ،أعذني من ّ

وعذاب القبر)).

()2

((من س ��أل ا& اجلنّ ة ثالث مرات قالت اجلنّ ة :اللهم أدخله
اجلنّ ة ،ومن اس ��تجار ب ��ا& من النار ثالث م ��رات قالت النار:
اللهم أجره من النار)).

()3

((ال إل ��ه إال ا& وا& اكب ��ر واحلمد & وس ��بحان ا& كثير ًا
وال حول وال قوة إال با&)).

()4

((كان يتع ��وذ م ��ن ّ
الش ��ح واجل�ب�ن وفتن ��ة الص ��در وع ��ذاب
القبر)).

()5

( )1النّسائي في عمل اليوم والليلة
( )2النّسائي والطبراني
( )3اخرجه الترمذي وابن ماجه والنّسائي في عمل اليوم والليلة
( )4و ( )5النّسائي في عمل اليوم والليلة
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خمس ،من
يتعوذ من
وف���ي رواية أخرى له(( :كان النب ��ي [
ٍ
ّ
البخل واجلنب وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر)).
((إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ا& تعالى والثناء عليه،

ثم يصلّي على النبي [ ثم يدعو مبا يشاء)).

()1

السنة أن يبدأ األنسان قبل الدعاء بحمد ا& ،والثناء عليه،
ُّ
والصالة على رسوله [.

( )1ابن السني
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األذكار بعد صالتي الفجر واملغرب
قال اإلمام النّووي :اعلم أن أش���رف أوق���ات الذكر في النهار،
الذكر بعد صالة الصبح.
روينا عن أنس ] أن رسول ا& [ قال(( :من صلّى الفجر
ف ��ي جماعة ،ثم قعد يذكر ا& تعالى حتى تطلع الش ��مس،
ث ��م ص ّل ��ى ركعت�ي�ن ،كانت كأج ��ر حجة وعم ��رة ،تام ��ة ،تامة،

تامة)).

()1

((ال إل ��ه إال ا& وح ��ده ال ش ��ريك ل ��ه ،له امللك ول ��ه احلمد،

يحيى ومييت ،وهو على كل شيء قدير)) عشر مرات.

()2

وفي رواية لل ّنس���ائي(( :ال إله إال ا& وحده ال شريك له ،له
املل ��ك وله احلمد ،بيده اخلير ،وهو على كل ش ��يء قدير)).
((ال إله إال ا& وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو

على كل شيء قدير)) عشر مرات.

()3

( )1و ( )2الترمذي بسند حسن
( )3النّسائي
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بعد صالة الصبح يقول(( :سبحان ا&)) (مائة مرة)(( ،ال

إله إال ا&))( .مائة مرة).

()1

((اللهم أجرني من النار)) (سبع مرات).

()2

((الله ��م إن ��ي أس ��ألك علم� � ًا نافع� � ًا ،وعم�ل ً�ا متقب�ل ً�ا ،ورزق� � ًا

طيب ًا)).

()3

((اللهم بك أحاول ،وبك أصاول ،وبك أقاتل)).
أصاول :أي أدافع.

( )1النّسائي في عمل اليوم والليلة
( )2أبو داود والنّسائي
( )3احمد وابن ماجه وابن السنّي
( )4ابن السنّي
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()4

دعاء الوتر والقنوت
((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ،وأعوذ مبعافاتك من
ثناء علي ��ك أنت كما
عقوبت ��ك ،وأع ��وذ بك من ��ك ،ال أحصي
ً

أثنيت على نفسك)).

()1

((الله ��م اهدن ��ي فيم ��ن هدي ��ت ،وعافن ��ي فيم ��ن عافي ��ت،
وتولن ��ي فيم ��ن تولي ��ت ,وبارك ل ��ي فيما أعطيت ،وقني ش ��ر
م ��ا قضي ��ت ،فإنك تقضي وال ُيقضى علي ��ك ،وإنه ال ُّ
يذل من

ربن ��ا وتعاليت ،اللهم ص � ِّ�ل على محمد وعلى
والي ��ت ،تباركت ّ

آل محمد وسلم)).

()2

وزاد الترم���ذي وأب���و داود والدارمي والطبراني ((إنه ال يذل

من واليت وال يعز من عاديت.))...
((اللهم إنا نس ��تعينك ،ونس ��تغفرك وال نكف ��رك ،ونؤمن بك
ونخل ��ع من يفجرك ،اللهم إياك نعبد ،ولك نصلّي ونس ��جد،
( )1ابو داود والترمذي والنّسائي
( )2ابو داود وابن ماجه والترمذي والنّسائي

34

وإلي ��ك نس ��عى ونحف ��د ،نرج ��و رحمت ��ك ونخش ��ى عذاب ��ك،
إن عذاب ��ك اجلد بالكف ��ار ملحق ،اللهم ع � ّ�ذب الكفرة الذين
يصدون عن س ��بيلك ،ويكذبون رس ��لك ،ويقاتل ��ون أوليائك،
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملس ��لمني واملسلمات ،وأصلح
ذات بينه ��م ،وأ ّل ��ف بني قلوبه ��م واجعل ف ��ي قلوبهم اإلميان
وثبته ��م عل ��ى م ّل ��ة رس ��ول ا& [ ،وأوزعه ��م أن
واحلكم ��ةّ ،
يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ،وانصرهم على عدوك

وعدوهم إله احلق ،واجعلنا منهم)).

()1

((س ��بحان ا& وبحم ��ده وال إل ��ه إال ا& ع ��دد خلق ��ه ورضا
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته)).

()2

وفي رواية ملس���لم ((س ��بحان ا& وبحمده ع ��دد خلقه ورضا
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته)).

( )1البيهقي
( )2مسلم وابو داود والترمذي
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فائدة
جاء في كتاب الفتوحات الربانية على األذكار النّواوية البن
ع�ل�ان قال اب���ن القيم ف���ي الهدي :أم���ا الدعاء بعد الس�ل�ام
م���ن الصالة مس���تقبل القبلة س���واء املنفرد وغي���ره فلم يكن
م���ن هديه [ أص ًال وال روي عنه بإس���ناد صحيح وال حس���ن
وخص���ص بعضهم ذلك بصالت���ي الفجر والعصر ولم يفعله
ّ
النب���ي [ وال اخللف���اء بع���ده وال أرش���د إلي���ه أمت���ه إمنا هو
استحس���ان رآه من رآه عوض ًا عن الس���نّة ق���ال وغاية األدعية
املتعلق���ة بالص�ل�اة إمنا فعلها فيها وأمر به���ا فيها قال وهذا
ه���و األلي���ق بحال املصلّي فإن���ه مقبل على ر ّب���ه يناجيه فإذا
س���لّم منه���ا انقطع���ت املناج���اة وانتهى موقف���ه وقربه فكيف
يترك س���ؤاله حال قرب���ه ومناجاته والقرب مع���ه وهو مقبل
عليه ثم يس���أل إذا انصرف عنه ا هـ .قال احلافظ ابن حجر
العس���قالني :وم���ا ادعاه ( أي ابن القي���م ) من النفي مطلقا
مردود فقد ثبت عن معاذ أن النبي [ قال له :يا معاذ وا&إني
ألحب���ك فال ت���دع دبر كل صالة أن تقول اللهم أعني الخ رواه
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أبو داود والنسائي وصححه ابن ح ّبان واحلاكم ،وذكر حديث
أب���ي بكرة ف���ي قوله :اللهم إن���ي اعوذ بك م���ن الكفر والفقر
وع���ذاب القب���ر ،كان [ يدع���و به���ن دب���ر كل ص�ل�اة .أخرجه
وصححه احلاك���م وحديث زيد
أحم���د والترمذي والنس���ائي
ّ
بن أرقم س���معت رسول [ يدعو في دبر كل صالة اللهم ربنا
ورب كل ش���يء وخالق كل ش���يء ويامن بيده ملكوت كل شيء
اغفر لي حتى ال تس���ألني عن ش���يء احلديث رواه ال ّنس���ائي
وصحح���ه ابن ح ّب���ان وغير ذلك ثم قال :فإن قيل املراد بدبر
الص�ل�اة قرب آخرها وهو التش���هد قلنا ق���د ورد األمر بالذكر
دب���ر الص�ل�اة واملراد به بعد الس�ل�ام إجماع ًا فك���ذا هذا حتى
يثب���ت م���ا يخالف وق���د أخرج الترمذي وقال حس���ن حديث
أب���ي هريرة قيل يا رس���ول ا& أي الدعاء أس���مع قال الدعاء
بع���د املكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة لفضل املكتوبة
على النافلة وأخرج الطبري عن جعفر الصادق قال الدعاء
بع���د املكتوبة أفضل من الدع���اء بعد النافلة كفضل املكتوبة
عل���ى النافلة وفه���م كثير ممن لقيناه م���ن احلنابلة أن مراد
ابن القيم نفي الدعاء بعد الصالة مطلقا وليس كذلك فإن
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حاصل كالمه أنه نفاه بقيد استقبال املصلّي القبلة وإيراده
عقب الس�ل�ام أما إذا انفتل بوجهه أو قّ دم األذكار املش���روعة
فال ميتنع عنده اإلتيان بالدعاء حينئذ.

سيدنا محمد
وصلّى ا& على ّ
وعلى آله وصحبه وسلّم
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