بسم اهلل الرمحن الرحيم

(فتح اإلله يف الذكر الثابت بعد الصالة)

حبث يف الثابت من األذكار بعد الصالة

قرأه الشيخ احملدث خالد اهلويسني -والشيخ د .سعد احلجري-والشيخ د .عبداهلل بلقاسم

فارس العمري 2331/3/21هـ

1

 اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام ...
.2عن ثوبان رضي اهلل عنه قال  :كان رسول اهلل إذا انصرف من صالته استغفر ثالثاً وقال( :اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام)  .رواه
مسلم
 رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ...
 .1عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه قال  :كنا إذا صلينا خلف رسول اهلل أحببنا أن نكون عن ميينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول( :رب قين عذابك يوم
تبعث عبادك ) رواه مسلم .
*قال شيخنا الشيخ عبد اهلل بالقاسم حفظه اهلل  :يقوله بعد االستغفار ثالثاً وبعد قول اللهم أنت السالم ومنك السالم..
 ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك ,وله احلمد ,وهو على كل شيء قدير .اللهم ال مانع ملا أعطيت,
وال معطي ملا منعت ,وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ...

.3عن املغرية بن شعبه رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  كان إذا فرغ من الصالة وسلم قال ( :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك وله احلمد ,وهو على كل شيء
قدير .اللهم ال مانع ملا أعطيت و ال معطي ملا منعت  ,وال ينفع ذا اجلد منك اجلد).


رواه البخاري ومسلم .

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له,له امللك,وله احلمد ,وهو على كل شيء قدير ,ال حول وال قوه إال باهلل ,

ال اله إال اهلل  ,وال نعبد إال إياه ,له النعمة ,وله الفضل ,وله الثناء احلسن ,ال إله إال اهلل خملصني له الدين
ولو كره الكافرون ...

 .3عن عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما انه كان يقول دبر كل صاله حني يسلم:ال اله إال اهلل وحده ال شريك له,له امللك,وله احلمد وهو على كل شيء قدير  .ال
حول وال قوه إال باهلل  ,ال اله إال اهلل  ,وال نعبد إال إياه ,له النعمة ,وله الفضل ,وله الثناء احلسن ال اله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون ,وقال كان رسول اهلل 
يهلل هبن دبر كل صالة ) ..رواه مسلم .
 اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..
.5 .عن معاذ رضي هلل عنه ,أن رسول اهلل  اخذ بيده ,وقال :يا معاذ واهلل إني ألحبك ثم قال  ( :أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل صاله تقول :اللهم اعين على
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباني.
 اللهم إني أعوذ بك من البخل ,وأعوذ بك من اجلنب,وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ,وأعوذ بك
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من فتنة الدنيا ,واعوذ بك من عذاب القرب ...
.6كان سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه هؤالء الكلمات كما يعلم املعلم الغلمان الكتابة ويقول :إن رسول اهلل  كان يتعوذ منهن دبر الصالة :اللهم إني أعوذ بك من
البخل ,وأعوذ بك من اجلنب,وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ,وأعوذ بك من فتنة الدنيا ,وأعوذ بك من عذاب القرب) رواه البخاري.
 اللهم إني أسالك فعل اخلريات ,وترك املنكرات ,وحب املساكني ,وأن تغفر يل وترمحني وتتوب علي ,وإذا
أردت بعبادك فتنه فاقبضني إليك غري مفتون



.7 .عن ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنهما يف احلديث القدسي حديث الرؤيا الطويل أن اهلل قال :يا حممد إذا صليت فقل:

( اللهم إني أسالك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وان تغفر يل وترمحين وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنه فاقبضين إليك غري مفتون) وقال رسول اهلل
 : إهنا حق فادرسوها وتعلموها  .صححه األلباني .
 اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب

 .8 .عن أبي بكره رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  كان يقول يف دبر الصالة ( :اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب )( .أورده النووي يف األذكار ,باب

األذكار بعد الصالة) صححه األلباني .


اللهم اغفر يل ذنوبي وخطاياي كلها اللهم أنعشني وأجربني وأهدني لصاحل األعمال واألخالق إنه ال

يهدي لصاحلها وال يصرف سيئها إال أنت .

 .9عن أبي أُمامة رضي اهلل عنه قال :ما دنوت من رسول اهلل  يف دبر مكتوبة و ال تطوع إال مسعته يقول ( :اللهم اغفر يل ذنوبي وخطاياي كلها اللهم أنعشين و
أجربني و أهدني لصاحل األعمال و األخالق انه ال يهدي لصاحلها وال يصرف سيئها إال أنت ) حسنه األلباني
 اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت  ,وما أسررت وما أعلنت ,وما أسرفت  ,وما أنت اعلم به مني ,أنت
املقدم و أنت املؤخر ال إله إال أنت

.21 .عن علي ابن أبي طالب رضي اهلل عنه قال :كان النيب  إذا سلم من الصالة قال :اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت ,وما أسررت وما أعلنت ,وما

أسرفت ,وما أنت اعلم به مين ,أنت املقدم وأنت املؤخر ال اله إال أنت ) صححه األلباني يف سنن أبي داود .


رب أعني وال تعن علي  ,وامكر يل وال متكر علي واهدني ويسر}اهلدى{ أو هداي إيل  ,وانصرني على

من بغى علي ,اللهم اجعلني لك شاكرا  ,لك ذاكرا  ,لك راهبا  ,لك مطواعا  ,إليك خمبتا  -أو منيبا  -رب

تقبل توبتي  ,واغسل حوبتي  ,وأجب دعوتي  ,وثبت حجتي  ,واهد قلبي  ,وسدد لساني  ,و اسلل سخيمة
قلبي ...
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.وأورد أبو داود رمحه اهلل يف سننه يف باب ما يقول الرجل إذا سلم ,عن ابن عباس قال :كان النيب  يدعو ( :رب أعين وال تعن علي  ,وامكر يل وال متكر

علي وأهدني ويسر}اهلدى{ أو هداي إيل  ,وانصرني على من بغى علي ,اللهم اجعلين لك شاكراً ,لك ذاكراً ,لك راهباً ,لك مطواعاً ,إليك خمبتاً -أو منيباً -رب
تقبل توبيت ,واغسل حوبيت ,وأجب دعوتي ,وثبت حجيت  ,وأهد قليب ,وسدد لساني ,و اسلل سخيمة قليب) صححه األلباني يف سنن أبي داود .


اللهم اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور  .مائة مرة..



.21وعن رجل من األنصار قال مسعت رسول اهلل  يقول دبر الصالة  ( :اللهم اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور "مائة مرة" ) السلسلة

الصحيحة لأللباني 1613
 قراءة آية الكرسي

.23 عن أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل  ( : من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مل حيل بينه و بني اجلنة إال أن ميوت) السلسلة
الصحيحة لأللباني .
( قل هو اهلل احد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) .
.23عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال  :أمرني رسول اهلل  أن أقرأ املعوذات وهي(قل هو اهلل احد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) دبر كل
صالة  ..السلسلة الصحيحة لأللباني . 2523/635
*وقال الشيخ خالد اهلويسني  :وبعد املغرب و الفجر تكرر ثالث مرات كما يف رواية النسائي

( أذكار بعد املغرب والفجر) وبعدة صيغ 
 ال إله إال هلل وحده ال شريك له .له امللك ,وله احلمد ,بيده اخلري ,وهو على كل شيء قدير ...

.25عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل  ( : من قال حني ينصرف من صالة الغداة ال إله إال هلل وحده ال شريك له .له امللك  ,وله احلمد ,بيده

اخلري ,وهو على كل شيء قدير -عشر مرات -أعطي هبن سبعاً :كتب اهلل له هبن عشر حسنات ,وحما عنه هبن عشر سيئات ,ورفع له هبن عشر درجات ,وكن له
عدل عشر نسمات ,وكن له حفظاً من الشيطان ,وحرزا ًمن املكروه ,ومل يلحقه يف ذلك اليوم ذنب إال الشرك باهلل ,ومن قاهلن حني ينصرف من صالة املغرب أعطي
مثل ذلك ليلته ) حسنه األلباني.
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 ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك ,وله احلمد ,وهو على كل شيء قدي

.26 وعن أبي أيوب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال :من قال إذا أصبح ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك ,وله احلمد ,وهو على كل شيء قدير -عشر
مرات -كتب اهلل له هبن عشر حسنات ,وحما هبن عشر سيئات ,ورفع له هبن عشر درجات ,وكن له عدل عتاقة أربع رقاب ,وكن له حرساً حتى ميسي ,ومن
قاهلن إذا صلى املغرب دبر صالته فمثل ذلك حتى يصبح ) قال األلباني رمحه اهلل  :حسن صحيح ... 373
 ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك,و له احلمد ,حييي ومييت ,وهو على كل شيء قدير .

.27عن عبد الرمحن بن غنم رضي اهلل عنه عن النيب  أنه قال  :من قال قبل أن ينصرف ويثين رجليه من صالة املغرب والصبح ال اله إال اهلل وحده ال شريك له  .له

امللك,وله احلمد,حييي ومييت ,وهو على كل شيء قدير -عشر مرات  -كتب اهلل له بكل واحده عشر حسنات ,وحما عنه عشر سيئات ,ورفع له عشر درجات,
وكانت له حرزاً من كل مكروه ,وحرزاً من الشيطان الرجيم ,ومل حيل للذنب أن يدركه إال الشرك وكان من أفضل الناس عمال ً إال رجالً يفضله يقول أفضل مما قال )
صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباني .377
* وقد سألت الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل فقال  :هذه الروايات صحيحة والتنويع بينهما أفضل .

 أذكار تقال بعد صالة الفجر 
 اللهم إني أسألك علما نافعا ,وعمال متقبال ,ورزقا طيبا .
.28عن أم سلمه رضي اهلل عنها أن النيب  كان يقول بعد الفجر  ( :اللهم إني أسألك علماً نافعاً,وعمالً متقبالً  ,ورزقاً طيباً ) صححه األلباني يف سنن ابن ماجه
 ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك,وله احلمد,حييي ومييت,بيده اخلري,و هو على كل شيء قدير ..
.29عن أبي أمامة رضي اهلل عنه مرفوعاً:

(من قال يف دبر صالة الغداة  ( :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك وله احلمد ,حييي ومييت ,بيده اخلري وهو على كل شيء قدير_ مائة مرة_ وهو ثانٍ رجليه كان
يومئذ أفضل أهل األرض عمالً إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال ) السلسلة الصحيحة لأللباني . 1663
* وقد سألت شيخنا الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهلل عن املراد بقوله ( وهو ثان رجليه) !! قال :سألت
الشيخ بن باز رمحه اهلل فقال :قبل أن يقوم من مكانه .
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 صيغ التسبيح بعد الصالة 
سبحان اهلل ( )33احلمد هلل ( )33اهلل اكرب ( )33ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك وله احلمد وهو على
كل شيء قدير  .مرة واحدة .
.11عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل  ( : من سبح هلل يف دبر كل صالة ثالثاً وثالثني ,ومحد اهلل ثالثاً وثالثني ,وكرب اهلل ثالثاً وثالثني ,وقال متام
املائة ال اله إال اهلل وحده ال شريك له ,له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ,غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر ) متفق عليه
 سبحان اهلل ( )33احلمد هلل (  )33اهلل اكرب ()33

.12 عن كعب بن عجرة رضي اهلل عنه مرفوعاً( :معقبات ال خييب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة  :ثالث وثالثون تسبيحة ,وثالث وثالثون حتميدة  ,و
أربع وثالثون تكبرية)مسلم
 سبحان اهلل ( )52احلمد هلل ( )52اهلل اكرب ( )52ال إله اال اهلل ()52

.11 عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجالً رأى فيما يرى النائم ,قيل له بأي شيء أمركم نبيكم  ؟ قال :أمرنا أن نسبح ثالثاً وثالثني و حنمد ثالثاً وثالثني و نكرب
ثالثاً وثالثني فتلك مائة .قال  :سبحوا مخساً وعشرين و أمحدوا مخساً وعشرين وكربوا مخساً وعشرين و هللوا مخساً وعشرين فتلك مائة  ,فلما أصبح ذكر ذلك
للنيب  . فقال رسول اهلل  ( : افعلوا كما قال األنصاري) صححه األلباني
 سبحان اهلل ( )01احلمد هلل ( )01اهلل اكرب ()01

.عن عبدا هلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن النيب  قال ( :خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهما عبد إال دخل اجلنة ,ومها يسري ومن يعمل هبما قليل  :يسبح اهلل
أحدكم دبر كل صالة عشراً وحيمده عشراً ويكربه عشراً فتلك مائة ومخسون باللسان و ألف ومخسمائة يف امليزان ,ويكرب أربعاً وثالثني إذا اخذ مضجعه وحيمد
ثالثاً وثالثني ويسبح ثالثاً وثالثني فذلك مائة باللسان وألف يف امليزان  ,قال  :فلقد رأيت رسول اهلل  يعقدها بيده قالوا  :يا رسول اهلل! كيف مها يسري ومن يعمل

هبما قليل؟ قال  ( :يأتي أحدكم –يعين الشيطان يف منامه -فينومه قبل أن يقول  ,ويأتيه يف صالته فيذكره حاجته قبل أن يقوهلا ) البخاري
 سبحان اهلل ( )33احلمد هلل ( )33اهلل اكرب (. )33من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن فقراء املهاجرين أتوا رسول اهلل  فقال :
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم املقيم ,يصلون كما نصلي ,ويصومون كما نصوم ,وهلم فضل من األموال حيجون هبا ويعتمرون ,وجياهدون فقال ( :أال
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أعلمكم شيئاً تدركون وتسبقون به من بعدكم ,وال يكون أحدا أفضل منكم إال من صنع مثل ما صنعتم .قالوا :بلى يا رسول اهلل ,قال  ( :تسبحون وحتمدون
وتكربون خلف كل صالة ثالثاً وثالثني ) مسلم
 قال أبو صاحل يقول  :سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل اكرب  ,حتى يقول منهن كلهن ثالثاً وثالثني  .متفق عليه .
 سبحان اهلل ( )00احلمد هلل ( )00اهلل اكرب ()00

 (.15 أال أحدثكم إن أخذمت أدركتم من سبقكم ومل يدرككم أحد بعدكم وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيه إال من عمل مثله  :تسبحون وحتمدون وتكربون خلف كل
صالة ثالثاً وثالثني  -وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ :يَقُولُ سُهَيْلٌ  :إِحْدَى عَشَرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ  .فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلّهُ ثَالَثَةٌ وَثَالَثُونَ).صحيح مسلم
* ذكرها الشيخ العثيمني يف الشرح املمتع  ،وقد سألت شيخنا عبد اهلل بالقاسم حفظه اهلل فقال  :جمموعها كلها ثالثاً وثالثني أي أن كل واحده منها :التسبيح
والتحميد والتكبري ,إحدى عشرة مرة .
 وقد أعددت جدوال لصيغ التسابيح ورأيت أن جدول الشيخ الغديان أفضل فأدرجته
 - جدول صيغ التسابيح  ,إعداد  :د.حممدالغديان
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واهلل اعلم
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