
 
 

 

 تأليف

 سليناى بو حمند الهصياى



 أذكار الصالة يف صحيح السنة  

 
2 



 أذكار الصالة يف صحيح السنة  

 
3 

 

إن احلؿددد  ن كدؿدددهن وكندد عقـفن وكندد غػرهن 

وكعقذ با  مـ رشور أكػنـا ومـ شّقئات أظامفـدان 

مـ هيده ا  ؾال مضؾ ففن ومـ يضؾؾ ؾدال ادا ي 

فف . وأصفد أن ٓ إفف إٓ ا  وحده ٓ رشيدؽ فدفن 

 أن حمؿدًا ظبده ورشقفف ... أما بعد. وأصفد

أظظدؿ أرـدان افدديـ افعؿؾقدةن مدـ افصدالة  نن  ؾد

اف ل ٓ  واخلشقع ؾقفا مـ ادطافب اجلنام افؼظقة

 ؽـك فؾؿنؾؿ ظـفن ؾفق فبفا وجقاراا وادؼصق  مـفا.   

ودا ـان ظدو ا  إبؾقس ؿد أخدذ افعفدد مدـ ظدذ 

أظظدؿ صدار مدـ  كػنف بنضالل بـل آ م وؾ ـ فؿن
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ـقده رصف افـّاس ظـ افصالةن إما رصؾفؿ ظـفدا 

بافؽؾقة بعدم إؿام فان أو برصؾفؿ ظـفا بافقشقشدة 

هلؿ ؾقفان وحرماهنؿ فدذة ادذه افعبدا ةن وإضداظة 

 أجراؿ وثقاهبؿ.

باخلضدقع  ؼقام بغ يدي افرب اق اف :اخلشوعو

 وافذل وافنؽقن وافطؿلكقـة.

 افصدالة ودا ـان حال ـثر مـ افـاس آـ ػدا  ي

ظذ أذـار وأ ظقة معقـةن مما جعدؾ افقاحدد مدـفؿ 

َيؼّؾ خشقظف ي صالتف بنبب ـثرة تر يداا فف مـ 

 ؽر تدبر وٓ تػؽر ؾقفا.
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ؾلحببدددت أن أذـدددر ضا ػدددة ممدددا ور  ي افندددـة  

مـ أ ظقة وأذـار افصالةن  افصدقدة ظـ افـبل 

مجع فددا ف ؽددقن ظقًكددا أ وفددؽ أخددل ادصددع ي 

 ؾــقع بقـفا وٓ كؽ ػل بذـٍر معغ.صالتـان 

 فاه ظا ة ؾوا ا  دم األؿوال واألؾعاول وهذا افتـويع

 مـفو:

 .  اتباع فنـة افـبل  :افػو  ة األوػ

 إحقا  فؾنـة.         :افػو  ة افثوكقي

 أؿرب حلضقر افؼؾب واخلشقع.  :افػو  ة افثوفثي

 أ ظك ف دبر ما يؼقل ادصع.  :افػو  ة افرابعي
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حتصقؾ مصؾدة ـؾ واحددة مدـ  :ة اخلومسيافػو  

 تؾؽ افصػات.

أن ادداومة ظدذ صدػة واحددةن  :افػو  ة افسودشي

وتددر ك افصددػات إُخددرى شددبب ي ا راددا 

          .(1)وكنقاهنا

 شؾقامن حمؿد افـصقان

 ادديـة افـبقيةافنعق ية د 

Snosyan@gmail.com 

                                                 

اإلشالم ابـ تقؿقةن ا ي اذا ادقضقع فشقخ كػقًن  اـالمً  كظر:ا

 (464/ 46ي افػ اوى )

mailto:Snosyan@gmail.com
mailto:Snosyan@gmail.com
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 أذكاز الصالة على الهحو التالي:

 : أدعية األذاى:اًلأو

 إٓ: تؽقن بؿثؾ ما يؼقل  ادمذن إجوبي :لً أو

أصاف  ) ل:يؼع أن يؼدابعد افشفا تغ  - 1

ظب ه  اأن ل إفه إل اهلل وح ه ل ذيك فه وأن حمؿً  

 لً وبؿحؿاا ر رشااو وورشااوفه رتااقً بااوهلل رًباا

وأكو أصف  رواية )( وي ؽػر فه ذكبه ووبوإلشالم ديـً 

            .(1)(أن ل إفه إل اهلل وح ه ل ذيك فه...

ل حول ول ؿوة إل " :ي احلقعؾ غ يؼقل -4

ؿددال: ؿددال  حلددديث ظؿدر بددـ اخلطداب  "باوهلل

                                                 

 .وؿاص  مـ حديث شعد بـ أيبن (5:7برؿؿ ) منؾؿ رواه 
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إذا ؿول ادمذن: اهلل أـاز اهلل أـاز  : )رشقل ا  

ثم ؿول: أصاف  أن  ؾؼول أح ـم: اهلل أـز اهلل أـز 

إل اهلل  ؿول: أصف  أن ل إفه إل اهلل  ثم ؿول:  ل إفه

 ارشول اهلل  ؿاول: أصاف  أن حمؿاً   اأصف  أن حمؿً  

ل  :ؿاول  رشول اهلل  ثم ؿاول: حاي ظاذ اف االة

حول ول ؿوة إل بوهلل  ثم ؿول: حي ظاذ افػاال   

ؿول: ل حول ول ؿوة إل بوهلل  ثم ؿول: اهلل أـز اهلل 

 اهلل أـاز  ثام ؿاول: ل إفاه إل ؿول: اهلل أـز أـز 

 .(1)(اجلـي ؿول: ل إفه إل اهلل من ؿؾبه دخل اهلل 

                                                 
 (.5:7رواه منؾؿ برؿؿ )
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 افصدقحؾ "اف الة خر من افـوم"أما ي  -5

اف االة خار مان "ؼال: مثؾ مدا يؼدقل اددمذن أن يُ 

 ."افـوم

 افذـر بع  األذان:  :وثوكقً 

افصالة وافنالم ظذ افرشقل  -1
(1)             . 

فم رب هذه اف ظوة افتومي واف االة افؾ" -4

ا افوشقؾي وافػضقؾي وأبعثاه ادؼاوم افؼو ؿي آت حمؿً  

 .  (2)"ادحؿود افذي وظ ته

                                                 
 . مـ حديث ظبدا  بـ ظؿرون (5:6منؾؿ برؿؿ ) رواه 

 .مـ حديث جابر ن (816افبخاري برؿؿ )رواه 
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 .(1)ؾقنت بثاب ةؾ "إكك ل ختؾف ادعود"أما زيا ة 

: ]إذا شدؿع إذان وادق ي ؿال ابـ ؿدامة 

ؿرا ة ؿطعفان فقؼقل مثؾ ؿقففن ٕكف يػدقت وافؼدرا ة 

 نؿعف ي افصدالة   يؼدؾ مثدؾ ؿقفدفٓ تػقتن وإن ش

بافصالة بام فدقس ؾقفدا وؿدد روي )إن ي  فئال يش غؾ

                                                 

صدح  فؿ مـ[ مـ1أخ ؾػ ادددثغ ؾقفا ظذ ؿقفغ: ]

إشـا اان وؿافقا: أهنا ثاب ةن وال ٓ تـاي ؽراان وظؾقف ؾنهنا 

 (. 11/586ـفؿ ابـ باز ـام ي جمؿقع ؾ اويف )تؼال. م

[ بقـام ذاب آخرون إػ أهنا فقنت بثاب ةن بؾ  ال صاذة  4]            

مـ أصداب ا: حمؿد بـ ظقف افطا ل ظـ ؽره ؾؼد تػر  هب

 ظع بـ ظقاشن  واذا أؿرب.
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(ن وإن ؿافف ما ظدا احلقعؾدة   تبطدؾ الً فشغافصالة 

افصالة ؾقفدا افصالة ٕكف ذـرن وإن ؿال افدظا  إػ 

 .(1)[بطؾت ٕكف خطاب آ مل

 الوضوء:بعد ركس ال: ثانًيا

ف إٓ ا  أصدفد أن ٓ إفد افذـر بعدد افقضدق :

ظبددده  اوحددده ٓ رشيددؽ فددفن وأصددفد أن حمؿدددً 

ؿدال: ؿدال  حلديث ظؿر بدـ اخلطداب  نرشقفف

مو مـؽم مان أحا  يتوتال ؾقبؾا  : )رشقل ا  

وأصاف   افوتوء ثم يؼول ]أصف  أن ل إفه إل اهلل 

ظب ه ورشوفه[ إل ؾتحً فه أبوب اجلـاي  اأن حمؿً  

                                                 

 (.::/4ادغـل )
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وحا ه ل ) ي روايدةو(افثامكقي ي خل من أهيو صاوء

 .(1)(ذيك فه

رؾع افبرص إػ افنام ن وٓ اإلصدارة ٓ يؼع : تـبقه

فعدم  افذـرنٓ اش ؼبال افؼبؾة ظـد و باإلصبع افنبابةن

ام ور  بف ظذ ذفؽن وكدـ م عبدون ب ورو  ما يدل

 .(2)افدفقؾ

                                                 

 (.456رواه منؾؿ برؿؿ )

(ن وابـ افنـل 141(ن وأمحد برؿؿ );18روى أبق  او  برؿؿ )

. إػ افنام (بزيا ة )ثؿ رؾع برصه  (ن حديث ظؿر ;4برؿؿ )

ظـ اذه افزيا ة: ]واذه افزيا ة مـؽرة>  ؿال إفباين 

ظر: اإلروا  ) ـ ظؿ أيب ظؼقؾ واق جمفقل[. ـي  (.1/157ٕكف تػر  هبا اب
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 : أدعية اخلسوج إىل املسجد:ثالًجا

بساام اهلل " ظددا  اخلددروج مددـ ادـددزل:  - 1

 (1)"اهلل ول حول ول ؿوة إل بوهللظذ توـؾً 

                                                 
(ن 6651ؿ )رواه أبق  او  برؿ جا  مـ حديث أكس 

(ن 8/48(ن وافـنا ل ي افؽزى )5648فسمذي برؿؿ )وا

(ن وافبقفؼل ي افؽزى 5/116)ي صدقدف وابـ حبان 

 ف ػر  ابـ جريج ظـ إشداقضعقػ> وإشـا ه (.  7/71)

 . مـفو  ينؿع  ناهب

ا  جريجن ظـ إشداق بـ ظبدوٓ أظرف ٓبـ ؿال افبخاري:           

. ا مـفأظرف فف شامظً  بـ أيب ضؾدة ؽر اذا احلديث. وٓا

وإن ـان إفباين ن (584)ص: "فؾسمذي"افعؾؾ افؽبر 

 (.5648صددف ـام ي صدقح شــ افسمذي برؿؿ )  
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افؾفام اجعال " ظا  اخلروج إػ ادند د:  - 4    

شاؿعي    واجعال دماودم فسوين كورً   ادم ؿؾبي كورً 

واجعل مان خؾػاي   اكوًرا  واجعل دم برصي كورً 

  اؾاوؿي كاورً  واجعل مان  اومن أمومي كورً   اكورً 

 .(1)"اا  افؾفم أظطـي كورً من حتتي كورً و

 

                                                 

(ن وافؾػظ 14:1(ن ومنؾؿ  برؿؿ )7:61رواه افبخاري برؿؿ ) 

  .مـ حديث  ابـ ظباس  نفف

يؼال  نػ أن اذا ذـر ضؾب ومنلفةإ أاؾ افعؾؿذاب بعض ؿد و    

 واق إؿرب .الً مث ي افن ق ٓ خارجفا  اخؾ افصالة 
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 : أدعية دخول املسجد واخلسوج مهٌ:زابًعا

 أدظقي دخول ادسج : : لً أو

تؼديؿ افرجؾ افقؿـك ظـدد افددخقلن وذـدر 

 :   ظذ افـدق اف اأ  ظا  افدخقل إػ ادن د واق

 "(1)افسالم ظذ افرشول "-1

                                                 

(ن 687 او  برؿؿ ) قن رواه أبمـ حديث أيب محقد جا   

(ن وؿال: 4/664)ي افؽزى (ن وافبقفؼل 1/599وافدارمل )

]وفػظ اف نؾقؿ ؾقف حمػقظ[ن وؿد أظؾف بعض ادددثغ ب ػر  

. ة إخبارحتػحنـف ابـ باز ي افدراور ي بف ظـ ربقعةن 

 (687ين ي شــ أيب  او  برؿؿ )صددف إفباو
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 .            (1)"افؾفم أؾتح يل أبواب رمحتك"-4

  ؽاريموبوجفاه اف  أظوذ باوهلل افعظاقم"-5

 .(2)"من افشقطون افرجقم وشؾطوكه افؼ يم 

                                                 

 .مـ حديث أيب محقد افناظدي ن (915رواه منؾؿ برؿؿ )

ن رواه أبق  او  برؿؿ  جا  مـ حديث ظبدا  بـ ظؿرو

بنشـا   ن(;1/14افبقفؼل ي افدظقات )ومـ ضريؼف  (ن688)

ؼن ؿال أبق إشامظقؾ بـ ب :ػل إشـا ه صقخ أيب  او ؾحنـن 

وؿال  .افذابلووثؼف  .ذـره ابـ حبان ي ثؼاتفو . او : صدوق

ن حنـف ابـ باز ي حتػة إخبار .احلاؾظ ي اف ؼريب: صدوق

 (688ي صدقح شــ أيب  او  برؿؿ )صددف إفباين و
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ظـد افددخقل واخلدروج  "افبسؿؾي" ذـر أمو

 .(1)ضعقػ ؾؼد جا ت بدديث

                                                 
(ن بنـد ::برؿؿ )ي ظؿؾ افققم وافؾقؾة رواه ابـ افنـل  

ـ بـ مقشكن كؼؾ افذابل احلنؾقف صقخ ابـ افنـل  نضعقػ

ظـ أيب أمحد احلاـؿ أكف ؿال:  ن(4181)آظ دال قزان مي 

ابـ إبرااقؿ بـ حمؿد افبدسين ؿال ـام أن ؾقف: ؾقف كظر.  

وٓ  نوٓ ذـره اخلطقب ي تاريخ بغدا  ن: ]ما ظرؾ فح ر

افنـل ابـ افرياؿل ي ذيؾفن وأؾة ؾقف ؾقام رأى مـ صقخ ابـ 

وؿد أصار صقخ . (4/518ن ادقزان )فنا[. واق افرؿل

( بؼقفف: ]يذـر 85اإلشالم إػ تضعقػف ي افؽؾؿ افطقب )

ؿال: وذـره.... [.  وؽره أن رشقل ا   ظـ أكس 

ٓ يعرف489بديع )وؿال افنخاوي ي افؼقل اف ـ   [.(: ]ي شـده م
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 : أدظقي اخلروج من ادسج :وثوكقً 

ؿ افرجؾ افقرسى ظـدد اخلدروجن وؿدقل يتؼد

افؾفم إين أشلفك مان " : ظا  اخلروج مـ ادن د

 ."ؾضؾك

 ًا:: أدعية االستفتاح كجرية مهاخامًس

افؾفم بوظا  بقـاي وباغ خطوياوي ـاام " -1

بوظ ت بغ ادؼق وادغرب  افؾفم كؼـي من اخلطوياو 

اؽسال ـام يـؼى افثوب األبقض من افا كس  افؾفام 

 .  (1)"خطويوي بودوء وافثؾٍ وافزد

                                                 

مـ ن (:;7(ن ومنؾؿ برؿؿ )966رواه افبخاري برؿؿ ) 

 ي بع
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شاابحوكك افؾفاام وبحؿاا ر  تبااورر " -4

 .(1) "اشؿك  وتعوػ ج ر  ول إفه ؽرر

                                                 

 .ة حديث أيب ارير

رواه ظـدف  نظدذ ظؿدر  ا(ن مقؿقًؾد;;5رواه منؾؿ برؿؿ ) 

(وإشـا ه مـؼطعن ؾنن ظبدة بدـ ـون جيفر به أنَّ ظؿر ظبدة )

ؿال افعال دل: اخدرج فدف ع مـفن و  ينؿ أيب فبابة رأى ظؿر 

> (417)ص: وافظاار اكدف مرشدؾ. حتػدة  منؾؿ ظـ ظؿر 

 (.4/56)ي افؽزى فؽـ وصؾف افبقفؼل 

(ن 98 - 4/97وؿد رواه ظـف مجع بلشاكقد صدقدة: ظبددافرزاق )     

 - ;;1/4)(ن وافدددارؿطـل 454 - 1/451وابددـ أيب صددقبة )

صدح ادقؿقف: ابدـ (ن وؽراؿ. 1/457)(ن واحلاـؿ 511

وابـ افؼقؿ ـدام ي  نوافدارؿطـل ن(ن واحلاـؿ1/461خزيؿة )

 ي بع
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قؽو قاااال افؾفاااام رب جزا قاااال وم" -5

وإرساؾقل  ؾوضر افساموات واألرض  ظومل افغقاى 

وافشفودة  أكً حتؽم باغ ظباودر ؾاقام ـاوكوا ؾقاه 

خيتؾػون  اه ين دو اختؾف ؾقه من احلق بنذكك إكك 

 . (1)"هت ي من تشوء إػ ساط مستؼقم

                                                 
(ن 8/599)(ن وابـ رجب ي ؾد ح افبداري 1/417زا  ادعا  )

ـ ح روا ؾؽار ) ب ٕفباين ي اإلروا  )1/618ي ك ا ج ٕا (.  561(ن وا

 : افعظؿةواجل      : احلؿد: وصػ اددؿق  بافؽامل.  وبحؿ ر

 واذا ي ن مـ حديث ظا شة  (.991رواه منؾؿ برؿؿ ) 

 ؿام مـ افؾقؾ
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وجفً وجفي فؾذي ؾطار افساؿوات " -6

  إن صاال  ومو أكاو مان  وواألرض حـقػً 

وحمقوي وممو  هلل رب افعودغ ل ذيك فه  وكسؽي

وبذفك أمرت وأكو من ادسؾؿغ  افؾفم أكً ادؾك 

 ل إفه إل أكً  أكً ريب وأكو ظب ر طؾؿاً 

إكاه ل يغػار  وواظسؾً بذكبي ؾوؽػر يل ذكويب مجقعً 

افذكوب إل أكاً  واها ين ألحسان األخاالق ل 

ل  هي ي ألحسـفو إل أكاً  واس  ظـاي شاق فو

يرص  ظـاي شاق فو إل أكاً  فبقاك وشاع يك  

واخلر ـؾه دم ي يك  وافؼ فقس إفقاك  أكاو باك 

ً أشتغػرر وأتوب إفقك ً وتعوفق  .(1)"وإفقك تبورـ

                                                 

 . مـ حديث ظع ن (991رواه منؾؿ برؿؿ )
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 ـون افـباي ؿال: ) حديث ابـ ظباس  -7

فك احلؿ  أكاً افؾفم "إذا ؿوم من افؾقل يتفج  ؿول: 

كور افسؿوات واألرض ومن ؾقفن  وفاك احلؿا  

ؿقم افساؿوات واألرض ومان ؾاقفن  وفاك  أكً

احلؿ  أكً احلق ووظ ر حق وؿوفك حق وفؼوؤر 

حق واجلـي حق وافـور حق وافسوظي حق وافـبقاون 

حق وحمؿا  حاق  افؾفام فاك أشاؾؿً وظؾقاك 

توـؾً وبك آمـً وإفقك أكبً وباك خوصاؿً 

وإفقك حوـؿً ؾوؽػر يل ماو ؿا مً وماو أخارت 



 أذكار الصالة يف صحيح السنة  

 
23 

وأكً ادامخر ومو أرسرت ومو أظؾـً أكً ادؼ م 

     .(1)("ل إفه إل أكً أو ل إفه ؽرر

جددا  ؾدددخؾ  الً أن رجدد حددديث أكددس  -8

 ااحلؿا  هلل محاً  ") افصػ وؿد حػزه افدـػس ؾؼدال:

ـً  وضقبً  اـثرً  صاالته  ؾؾام ؿه رشول اهلل  "ؾقه ومبور

ؾؼاول: أيؽام ؿول: أيؽم ادتؽؾم بوفؽؾامت؟ ؾلرم افؼوم 

؟ ؾؼول: رجل ج ً وؿ   ولًش بادتؽؾم هبو ؾنكه مل يؼل 

                                                 

   .(;98(ن  ومنؾؿ برؿؿ )8519) رواه افبخاري برؿؿ 
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 حػزين افـػس ؾؼؾتفو  ؾؼول: فؼ  رأياً اثـاي 

 .(1)("يبت روهنو أهيم يرؾعفو ومؾؽً 

بقاـام كحان ؿدال: ) حديث ابـ ظؿر  -9

إذ ؿاول رجال مان افؼاوم:  ك ع مع رشول اهلل 

وشبحون اهلل بؽرة  اواحلؿ  هلل ـثرً  ااهلل أـز ـبرً "

مان افؼو ال ـؾؿاي : ؾؼول رشول اهلل   "الً وأصق

؟ ؿول رجل من افؼوم: أكو يو رشاول اهلل  ـذا وـذا

ؿال ابدـ . ؿول ظجبً هلو ؾتحً هلو أبواب افسامء(

                                                 

 .(811رواه منؾؿ برؿؿ ) 
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ًـّ مـذ شدؿعت رشدقل ا  ظؿر   : ؾام ترـ ف

 .(1)يؼقل ذفؽ[

ما رواه ظاصدؿ بدـ محقدد ؿدال: شدلفت  -:

ؿقام  بلي يش  ـان يػ  ح رشقل ا  ظا شة 

ؼ  شلفتـي ظن رء مو شلفـي ظـه فافؾقؾ ؾؼافت: )

ومحا  اهلل    ـز  "أح  ؿبؾك  ـون إذا ؿوم

واشاتغػر   وهؾال   وشابح   

وؿاول: افؾفام اؽػار يل واها ين وارزؿـاي  

 .(2)("ويتعوذ من تقق ادؼوم يوم افؼقومي  وظوؾـي

                                                 

فار.وافبُؽرة (.811واه منؾؿ برؿؿ )ر فار.واألصقل  : أول اـف  : آخر اـف

( وابـ 1818(ن وافـنا ل برؿؿ )988رواه أبق  او  برؿؿ ) 

 ي بع
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 .السكوع ذكازأ :اسادًس

 .(1)"وشبحون ريب افعظقم ثالثً " -1

                                                 
(ن  صددف 8/65(ن وابـ أيب صقبة )1578برؿؿ ) ماجف

 (988  او  برؿؿ )إفباين ي صدقح شــ أيب

(ن وافزيا ة 994رواه  منؾؿ برؿؿ ) جا  مـ حديث حذيػة  

وابـ خزيؿة برؿؿ  (ن:::ظذ افقاحدة روااا ابـ ماجف برؿؿ )

(ن  صددفا إفباين 1/457(ن وافطداوي ي أثار )816)

 ظـ افـبل ن فشقااداا افؽثرة ظـ مجاظة مـ افصدابة 

 (.;4/5روا  )ؿقًٓ وؾعاًل ـام ي اإل

: اف ـزيف وافتسبقح وافقاجب واحدة وافزيا ة ظذ افقاحدة شـة.             

 .ظـفن ظـ مطؾؼ افـؼصن أو افـؼص ي افؽامل افذي ُيـزه ا  
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شبحوكك افؾفم ربـاو وبحؿا ر افؾفام " -4

 .(1)"اؽػر يل

   .(2)"شبو  ؿ وس رب ادال ؽي وافرو " -5

افؾفم فك رـعاً  وباك آمـاً  وفاك " -6

أشؾؿً  خشع فك شؿعي  وبرصي وخمي وظظؿاي 

 .(3)"وظ بي

                                                 

حديث  مـ  (ن6:6( ومنؾؿ برؿؿ )6;9رواه افبخاري برؿؿ ) 

 . ظا شة

 . حديث ظا شة مـ   (ن6:9رواه منؾؿ برؿؿ )

 .مـ حديث ظع  (ن991رواه منؾؿ برؿؿ )
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شااابحون ذي اجلااازوت وادؾؽاااوت " -7

 .        (1)"وافؽزيوء وافعظؿي

 . (2)تعظقؿ ا   -8

                                                 
رواه أبق  او  برؿؿ ن ديث ظقف بـ مافؽ إص عل حل 

 (ن45611أمحد برؿؿ )و ن(:116(ن وافـنا ل برؿؿ )95:)

ي افؽزى (ن وافبقفؼل 81/:1وافطزاين ي افؽبر)

صددف إفباين ي صدقح شــ أيب  او  برؿؿ (ن 4/511)

: بؿعـك افؼفر وافغؾبةن واجلبار افذي وتاجلز .(95:)

 ا: أي صاحب ادؾؽ طااًر ادؾؽوتافعبا  ظذ ما أرا .  يؼفر

: أي ؽاية وافعظؿي وافؽزيوءوافصقغة فؾؿبافغة.   اوباضـً

افؽزيا  وال: افسؾع واف ـزه ظـ ـؾ كؼص. وهناية افعظؿة 

 وال: جتاوز افؼدر ظـ اإلحاضة

 .(;69منؾؿ برؿؿ ) رواه نديث ابـ ظباس حل 
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 أدعية السفع مو السكوع.: اسابًع

 ردت ظذ أربع صق :ؿ  و"ربـو وفك احلؿ "     

 .  (1)"ربـو وفك احلؿ ": اف قغي األوػ

 .        (2)"ربـو فك احلؿ ": اف قغي افثوكقي 

 .           (3)"افؾفم ربـو وفك احلؿ ": اف قغي افثوفثي

 .(4)"افؾفم ريـو فك احلؿ ": اف قغي افرابعي

                                                 
ـ حديث أكسن (611(ن ومنؾؿ بر ؿؿ )954رواه افبخاري برؿؿ )   .م

مـ ن (699(ن ومنؾؿ برؿؿ );:9افبخاري برؿؿ ) رواه 

 .اريرة أيب حديث 

 .مـ حديث أيب اريرة ن (7;9افبخاري برؿؿ )رواه  
مـ ن (;61(ن ومنؾؿ برؿؿ )8;9افبخاري برؿؿ )رواه  

 .حديث أيب اريرة  
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موم وادـػرد وادالموم ظاذ ماو شابق  يزي  اإل

 إح ى اف ق  افتوفقي:

 اـثارً  اربـو وفك احلؿ  محً  ": اف قغي األوػ

ـً  وضقبً  ؾقه  ملء افساامء واألرض ومالء ماو  ومبور

ص ً من رء بع   أهل افثـوء وادجا   أحاق ماو 

ً ؿول افعب   وـؾـو فك ظب   افؾفم ل موكع دو  أظطق

ً ول   ."يـػع ذا اجل  مـك اجل ول معطي دو مـع

 > إٓ أكدف مثدؾ افؾػدظ افندابؼ اف قغي افثوكقي:

ملء افسؿوات ومالء األرض "خي ؾػ ؾقفا فػظة:

 ."وملء مو ص ً من رء بع 
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فؽدـ  >مثدؾ افؾػدظ افندابؼ: اف قغي افثوفثاي

ماالء افسااؿوات واألرض "خي ؾددػ ؾقفددا فػظددة: 

 .(1)"وملء مو ص ً من رء بع 

 ؽدر أكدف >فؾػظ افنابؼمثؾ ا: اف قغي افرابعي

ماالء افسااؿوات  وماالء " :خي ؾددػ ؾقفددا فػظددة

األرض  ومااو بقااـفام  وماالء مااو صاا ً ماان رء 

 .(2)"بع 

                                                 

مـ حديث أيب ن (699منؾؿ برؿؿ ) اهث روالافروايات افث 

 .شعقد 

 مـ حديث ابـ ظباسن (:69رواه منؾؿ برؿؿ ) 
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 اـثارً  اربـو وفاك احلؿا  محاً  " :اف قغي اخلومسي   

ـً  وضقبً   .  (1)"ؾقه ومبور

 : أدعية السجود:  اثامًه

 .  (2)"وشبحون ريب أألظذ ثالثً " -1

بحؿا ر افؾفام شبحوكك افؾفم ربـاو و" -4

 .                          (3)"اؽػر يل

                                                 
 .مـ حديث رؾاظة بـ راؾع ن (;;9رواه افبخاري برؿؿ )

 (. 48شبؼ خترجيف يـظر: )ص: 

مـ ن (6:6ؿؿ )( ومنؾؿ بر6;9افبخاري برؿؿ ) رواه 

 .حديث ظا شة 
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 .(1)"شبو  ؿ وس رب ادال ؽي وافرو " -5

افؾفم فك شج ت  وبك آمـً  وفاك " -6

أشؾؿً  شج  وجفي فؾذي خؾؼه وصوره وصاق 

                             .                                                         (2)"شؿعه وبرصه  تبورر اهلل أحسن اخلوفؼغ

 وادؾؽاااوت شااابحون ذي اجلااازوت" -7

 .(3)"وافؽزيوء وافعظؿي

                                                 

 .مـ حديث ظا شةن (6:9منؾؿ ) رواه 

 .مـ حديث ظع  (ن991منؾؿ ) رواه 

 (. :4شبؼ خترجيف يـظر: )ص: 
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  افؾفم إين أظوذ برتاور مان شاخطك" -8

وبؿعوؾوتك مان ظؼوبتاك  وأظاوذ باك مـاك  ل 

 .        (1)"أحيص ثـوًء ظؾقك أكً ـام أثـقً ظذ كػس

افؾفم اؽػر يل ذكباي ـؾاه  دؿاه وجؾاه  " -9

 .  (2)"وظالكقته ورسهوأوفه وآخره  

اإلـثددار مددـ افدددظا  ٕن اددذا ادقضددع  -:

 مقضـ اش  ابة فؾدظا ن  فقؾ ذفؽ ما يع: 

                                                 

 . حديث ظا شة.(6:8منؾؿ برؿؿ )رواه  

 .مـ حديث أيب اريرةن (6:5منؾؿ برؿؿ ) رواه
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افساجود  وأماووؾقدف ) حديث ابدـ ظبداس -1

 .   (1)(ؾوجتف وا ؾقه دم اف ظوء  ؾؼؿن أن يستجوب فؽم

ؿال:  أن رشقل ا   حديث أيب اريرة  -4 

   ؾلـثروا ؾقاه مو يؽون افعب  من ربه وهو شوج أؿرب)

 .(2)(من اف ظوء

 ؾدندـن بقـفا ؿد آشد طاظة إن مجع ادنؾؿ

مددـ بدداب ضددقؼ وؿددت افرـددقع بقـفددا وإن كددّقع 

 أو جؾب اخلشقعن ؾال بلس بذفؽ.وافن ق ن 

                                                 

 .(;69رواه منؾؿ برؿؿ ) 

 (6:4نؾؿ برؿؿ )رواه م 
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 : أدعية اجللسة بني السجدتني:اتاسًع

  .(1)"رب اؽػر يل رب اؽػر يل"ؿقل: -1

 رب اؽػاار يل وارمحـااي" وإن صددا  زا : -4

 .(2)" وظوؾـي وارزؿـيواه ين

                                                 
(ن وافـنا ل 96: او  برؿؿ ) قأب ن رواهديث حذيػة حل 

 (ن9;:(ن وابـ ماجف برؿؿ )1167ن ;118برؿؿ )

وابـ خزيؿة  (ن44:88أمحد برؿؿ )و(ن 1/78وافطقافيس )

فن  صدد(ن و1/617ن واحلاـؿ ) فصدد(ن و8:6برؿؿ )

(ن 4/61إفباين ي اإلروا  )صددف ن (;4/11وافبقفؼل )

ويشفد هلا حديث مافؽ إص عل ظـ أبقف ؿال: )ـان 

افصالةن ثؿ أمره أن  افرجؾ إذا أشؾؿ ظؾؿف رشقل ا  

ن ("افؾفؿ اؽػر أ وارمحـل واادين وظاؾـل وارزؿـل"يؼقل: 

 .(9;48رواه منؾؿ برؿؿ )

(ن 71:أبق  او  برؿؿ ) رواهنديث ابـ ظباسحل 

 ي بع
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  :صيغ التشًدأدعية و: اعاشًس

افتحقاوت هلل  واف اؾوات  ": اف قغي األوػ

وافطقباوت  افساالم ظؾقاك أهياو افـباي ورمحاي اهلل 

وبرـوته  افسالم ظؾقـو وظاذ ظباود اهلل اف اوحلغ  

 .  (1)"ظب ه ورشوفه اأصف  أن ل إفه إل اهلل  وأصف  أن حمؿً  

                                                 
(ن :;:برؿؿ )(ن وابـ ماجف 4:6وافسمذي  برؿؿ )

(ن 4/144( وافبقفؼل )14/41وافطزاين ي افؽبر )

  (ن71:صددف إفباين ي صدقح شــ أيب  او  برؿؿ )

(ن 18;برؿؿ )(ن وابـ ماجف 4:6ظـد افسمذي برؿؿ )و

إفباين ي صدقح شــ  صددفا"ظاؾـل"بدل  "اجزين"

 .(18;ابـ ماجف برؿؿ )

مـ ن (614نؾؿ برؿؿ )(ن وم51:افبخاري برؿؿ ) روااا 

 ي بع
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افتحقااوت ادبورـااوت  "اف ااقغي افثوكقااي: 

اف ؾوات  افطقبوت هلل  افسالم ظؾقاك أهياو افـباي 

ورمحي اهلل وبرـوته  افساالم ظؾقـاو وظاذ ظباود اهلل 

اف ااوحلغ  أصااف  أن ل إفااه إل اهلل  وأصااف  أن 

 . (1)"رشول اهلل احمؿً  

افتحقوت افطقباوت اف اؾوات " اف قغي افثوفثي:

وبرـوتااه   هلل  افسااالم ظؾقااك أهيااو افـبااي ورمحااي اهلل

                                                 
 .حديث ابـ منعق  

ـ ظباس ن (615منؾؿ برؿؿ ) روااا   ـ حديث اب  .م
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افسالم ظؾقـو وظذ ظبود اهلل اف وحلغ  أصف  أن ل 

 .(1)"ظب ه ورشوفه اإفه إل اهلل  وأصف  أن حمؿً  

افتحقوت هلل  افزاـقوت هلل  "اف قغي افرابعي: 

افطقبوت هلل  اف ؾوات هلل  افسالم ظؾقك أهيو افـبي 

ورمحي اهلل وبرـوته  افساالم ظؾقـاو وظاذ ظباود اهلل 

وأصااف  أن    أصااف  أن ل إفااه إل اهلل اف ااوحلغ

 .  (2)"ورشوفه ظب ه اً  احمؿ

                                                 
 .مـ حديث أيب مقشك إصعرين (616)منؾؿ برؿؿ رواه

مافؽ ي ادقضل  رواه جا  مـ حديث ظؿر بـ اخلطاب  

 ي بع
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 كػس تشفد ابـ منعق   :اف قغي اخلومسي

افتحقااوت هلل  واف ااؾوات  وافطقبااوت  "افنددابؼن 

افسالم ظؾقك أهيو افـبي ورمحاي اهلل وبرـوتاه  افساالم 

ظؾقـو وظذ ظباود اهلل اف اوحلغ  أصاف  أن ل إفاه إل 

بزيدا ة ن وفؽدـ "ظب ه ورشوفه احمؿً   اهلل  وأصف  أن

 بعد أصفد أن ٓ إفف إٓ ا . .(1)"وح ه ل ذيك فه"

                                                 
(ن وظبدافرزاق :95(ن وافشاؾعل ي افرشافة )75برؿؿ )

ي (ن وافبقفؼل 1/571دارؿطـل )(ن واف5189برؿؿ )

(ن ؿال افزيؾعل ي كصب افراية 4/166)افؽزى 

وصددف إفباين ي صػة  .اذا إشـا  صدقح :(1/644)

 أي إظامل افصاحلة   هلل: افزاـقوت(. 194افصالة  )

(ن 91;أبق  او  برؿؿ )رواه  نجا  مـ حديث ابـ ظؿر  

 ي بع
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افتحقااوت افطقبااوت " اف ااقغي افسودشااي:

اف ؾوات افزاـقوت هلل  افسالم ظؾقاك أهياو افـباي 

ورمحي اهلل وبرـوته  افساالم ظؾقـاو وظاذ ظباود اهلل 

اف ااوحلغ  أصااف  أن ل إفااه إل اهلل  وأصااف  أن 

 .(1)"ظب ه ورشوفه اؿً  حم

 .  ف بلي تشفد جاز[: ]أك   ؿال ابـ ؿدامة

                                                 
(ن 1/571وصددف ) (ن و افدارؿطـل:457ابـ ظدي برؿؿ )

 (91;برؿؿ )وصددف إفباين ي صدقح شــ أيب  او  

( وابـ 77. ظـد مافؽ ي ادقضل برؿؿ )جا  مـ ظا شة  

(ن صددف إفباين 4/166(ن وافبقفؼل )5;1/4أيب صقبة )

 (181ي صػة افصالة )

 (.4/444ادغـل ) (4)
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ـؾفا[ؿال افـقوي و  . (1): ]اتػؼ افعؾام  ظذ جقازاا 

: ]مدـ أرا   ؿال افسمذي احلؽدقؿ :ؾو  ة

أن حيظك مـ اذا افنالمن افدذي يندؾؿ اخلؾدؼ ي 

ن وإٓ حدرم اددذا اصداحلً  اصدالمؿن ؾؾدقؽـ  ظبددً 

 .(2)افػضؾ افعظقؿ[

 

                                                 

 .(6/174رشح منؾؿ فؾـقوي )

 (5/655ظؿدة إحؽام ) اإلظالم بػقا د 
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وزدت  الصالة على السسوول   احلادي عشس:

 لى صيغ عدة، ويي على الهحو التالي:  ع

افؾفم صلِّ ظذ حمؿ  وظاذ " :اف قغي األوػ

ـام صؾقً ظذ إباراهقم وظاذ آل إباراهقم   آل حمؿ 

  حمؿ إكك محق  جمق   افؾفم بورر ظذ حمؿ  وظذ آل 

ً ظذ إبراهق  .(1)"  جمق م وظذ آل إبراهقم إكك محقـام بوـر

افؾفم صلِّ ظذ حمؿ  وظاذ ": اف قغي افثوكقي

ـام صؾقً ظذ إبراهقم إكك محق  جمقا     آل حمؿ 

                                                 

 .حديث ـعب بـ ظ رة ن مـ (5591افبخاري برؿؿ )ه روا 
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ـاام بورـاً  افؾفم بورر ظذ حمؿ  وظذ آل حمؿ  

 .(1)"ظذ إبراهقم إكك محق  جمق 

افؾفم صلِّ ظذ حمؿ  وظاذ " :اف قغي افثوفثي

ظاذ آل حمؿ   ـام صؾقً ظذ آل إبراهقم  وباورر 

ـام بورـً ظاذ آل إباراهقم  حمؿ  وظذ آل حمؿ  

 .(2)"دم افعودغ إكك محق  جمق 

                                                 

ن مـ ( 618(ن ومنؾؿ برؿؿ )9;69افبخاري برؿؿ ) رواه 

 .حديث ـعب بـ ظ رة 

ٕكصاري  ن مـ(617برؿؿ ) رواه منؾؿ   .حديث أيب منعق  ا
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افؾفم صلِّ ظذ حمؿ  وظذ " :اف قغي افرابعي

أزواجه وذريته  ـاام صاؾقً ظاذ آل إباراهقم  و 

بورر حمؿ  وظذ أزواجه وذريته ـاام بورـاً ظاذ 

 .(1)"آل إبراهقم إكك محق  جمق 

فم صلِّ ظذ حمؿ  ظبا ر افؾ": اخلومسي اف قغي

ظذ حمؿا  ورشوفك ـام صؾقً ظذ إبراهقم  وبورر 

 .(2)"وآل حمؿ  ـام بورـً ظذ إبراهقم و آل إبراهقم

                                                 
ـ ن م(619(ن ومنؾؿ برؿؿ );558فبخاري برؿؿ )ا رواه 

 .حديث أيب محقد 

 .(ن مـ حديث أيب شعقد :857رواه افبخاري برؿؿ ) 
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افؾفام صالِّ ظاذ حمؿا  " :اف قغي افسودشاي

وظذ آل حمؿ   وبورر ظذ حمؿا  وظاذ آل حمؿا   

ـام صؾقً وبورـً ظذ إبراهقم دم افعاودغ إكاك 

 .  (1)"محق  جمق 

  :  قبل السالم أدعية :الجاني عشس

 :    وهي ظذ افـحو افتويلأدظقي ورد ؾقه ظ ة

                                                 
رواه افـنا ل ي ظؿؾ افققم حديث أيب اريرة جا ت مـ  

(ن وأبق 1;/5وافطزاين ي إوشط ) (ن69وافؾقؾة برؿؿ )

ؿال ابـ افؼقؿ ي جال  إؾفام ن (6/595كعقؿ ي احلؾقة )

 [.فشقخغ(: ]إشـا ه صدقح ظذ رشط ا66)
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تعااوذ بااوهلل ماان أربااع: ماان ظااذاب فا" -1 

جفـم  ومن ظذاب افؼز  ومن ؾتـي ادحقو وادامت  

 .  (1)"ومن ذ ادسقح اف جول

افؾفم إين أظوذ بك من ظذاب افؼز  وأظوذ " -4

ؾتـي ادحقاو وذ بك من بك من ؾتـي ادسقح اف جول  وأظ

 .  (2)"إين أظوذ بك من ادلثم وادغرم وادامت  افؾفم

                                                 
 ن مـ (::7(ن ومنؾؿ برؿؿ )1599رواه افبخاري برؿؿ )

 .حديث أيب اريرة 

مـ  (ن;:7(ن ومنؾؿ برؿؿ )54:رواه افبخاري برؿؿ ) 

معـاه مـ اإلثؿ وافغرم واق  ادلثم وادغرم: .حديث ظا شة

 ي بع
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وماو   ؿ مً ومو أخرتافؾفم اؽػر يل مو " -5

ً أظؾام باه   ومو أرسؾً  أرسرت ومو أظؾـً ومو أكا

ً ادؼ م ً ادمخر ل إفه إل أكً  مـي أك  . (1)"وأك

 وي - اـثارً  افؾفم إين طؾؿً كػز طؾاًم  " -6

ؾاوؽػر يل ول يغػر افذكوب إل أكاً   -اـبرً : رواية

 .(2) "مغػرة من ظـ ر إكك أكً افغػور افرحقم

                                                 
 افديـن أي مـ إمر افذي يقجب اإلثؿ

 .ديث ظع حمـ  (ن991رواه منؾؿ برؿؿ ) 

 مـ (ن4917(ن ومنؾؿ برؿؿ )56:رواه افبخاري برؿؿ ) 

 ي بع



 أذكار الصالة يف صحيح السنة  

 
49 

افؾفم إين أظوذ بك من افبخل  وأظوذ بك من " -7   

وأظاوذ اجلبن  وأظوذ بك من أن أرد إػ أرذل افعؿر  

 .  (1)"بك من ؾتـي اف كقو  وأظوذ بك من ظذاب افؼز

وحسن  افؾفم أظـي ظذ ذـرر وصؽرر" -8

 .(1)"ظبودتك

                                                 
 .حديث أيب بؽر افصديؼ 

شعد بـ أيب وؿاص  مـ حديث (ن1;85رواه افبخاري برؿؿ ) 

.  :دا ؾقف مـ اق افر  إػ أرذل افعؿر أن أرد إػ أرذل افعؿر

اخ الل افعؼؾ واحلقاس وافضبط وافػفؿ وتشقيف بعض 

 .ر وافع ز ظـ ـثر مـ افطاظات واف نااؾ ي بعضفاادـظ
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ـ خر افدكقا وأخرة -9   .(2)افدظا  بام حيب م

 

                                                 
(ن 1744أبق  او  برؿؿ ) رواهديث معاذ بـ جبؾ حل 

(ن وأمحد 8/71وابـ أيب صقبة ) (ن1515وافـنا ل برؿؿ )

(ن ;455(ن وافبخاري ي إ ب ادػر  )41816برؿؿ )

(ن وابـ حبان 971(ن وابـ خزيؿة برؿؿ ):7/65وافبزار )

(ن  وأبق كعقؿ 41/111ن وافطزاين ي افؽبر )(7/586)

و ابـ  ني اخلالصةصددف افـقوي  (ن1/461ي احلؾقة )

وإفباين ي (ن 7;1-6;11/1ي جمؿقع افػ اوى ) باز

 .(1744صدقح شــ أيب  او  برؿؿ )

مـ  (ن614(ن ومنؾؿ برؿؿ )51:رواه افبخاري برؿؿ ) 

 .حديث ابـ منعق  
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: األذكاز اليت تقال بعد الصوالة  الجالح عشس

 على الهحو التالي:  

افسالم افؾفم أكً  - وثالثً  -اشتغػر اهلل " [1]

 .(1)"ومـك افسالم  تبورـً يو ذا اجلالل واإلـرام

ل إفه إل اهلل وحا ه ل ذياك فاه  فاه " [4]

ادؾك وفه احلؿ  وهو ظذ ـل رء ؿ ير  افؾفم ل 

موكع دو أظطقً ول معطي داو مـعاً ول يـػاع ذا 

 .(2)"اجل  مـك اجل 

                                                 
 .مـ حديث ثقبان ن (1;7برؿؿ )منؾؿ  رواه 

مـ ن (5;7(ن ومنؾؿ برؿؿ )8551افبخاري برؿؿ ) رواه 

 .حديث ادغرة بـ صعبة 
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ل إفه إل اهلل وحا ه ل ذياك فاه  فاه "[3]

ادؾك وفه احلؿ  وهو ظذ ـل رء ؿ ير  ل حول 

ول ؿوة إل بوهلل  ل إفه إل اهلل ول كعب  إل إياوه فاه 

وفه افػضل وفه افثـوء احلسن  ل إفاه إل اهلل  افـعؿي

 .(1)"افؽوؾرون خمؾ غ فه اف ين وفو ـره

افؾفاام أظـااي ظااذ ذـاارر وصااؽرر " [6]

 .(2)"وحسن ظبودتك

                                                 

  مـ حديث ظبدا  بـ افزبرن (6;7رواه منؾؿ برؿؿ ) 

 (.;6شبؼ خترجيف يـظر: )ص:
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وافتؽبر  وؿ  جوء   وافتحؿق   افتسبقح [5]

 :وهي ظذ افـحو افتويل متع دة ظذ صق 

ؿدال:  ظـ افـبل  حديث أيب اريرة  -0

وثالثاغ  ومحا   ور ـل صاالة ثالًثامن شبح دب")

  ؾتؾاك تساع "وثالثاغ ووثالثغ  وـز ثالثً  وثالثً 

ل إفه إل اهلل وح ه ل " :وتسعغ  ثم ؿول متوم ادو ي

ذيك فه  فه ادؾك وفه احلؿ  وهو ظاذ ـال رء 
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  ؽػاارت ذكوبااه وفااو ـوكااً مثاال زباا  "ؿاا ير

 .(1)(افبحر

 ؿال: ؿدال رشدقل حديث ـعب بـ ظ رة  -2 

يسابح دبار ")معؼبوت ل خيقاى ؿاو ؾفن: : ا  

و ثالثغ ويؽاز  وثالثغ وحيؿ  ثالثً  وـل صالة ثالثً 

 .(2)("وثالثغ وأربعً 

                                                 

 .(9;7رواه منؾؿ برؿؿ )

 (8;7رواه منؾؿ برؿؿ )
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افػؼاراء -دم ؿ اي  حديث أيب اريدرة  -3

فؾػؼااراء:  ؿااول رشااول اهلل   -وأهاال افاا ثور

 وثالًثااا  وحتؿااا ون  وتؽااازون  تسااابحون")

 ػ ادا ة.وفقس ؾقف افزيا ة إ .(1)("وثالثغ

أماروا "ؿال: ) حديث زيد بـ ثابت   -4

وثالثغ  وحيؿا وا  وأن يسبحوا دبر ـل صالة ثالثً 

ؾااُل  "، وثالثااغ وثالثااُو وثالثااغ  ويؽاازوا أربًعاا

                                                 

مـ  (ن7;7(ن ومنؾؿ برؿؿ )65:اري برؿؿ )رواه افبخ 

 .حديث أيب اريرة 
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رجال ماان األك ااور دم مـوماه  ؾؼقاال فااه: أماارـم 

 وأن تساابحوا دباار ـاال صااالة ثالًثاا رشااول اهلل 

 ويؽازوا أربًعاو و ثالثاغ  ووثالثغ  وحتؿ وا ثالثً 

 وؾوجعؾوهااو  ًساا :ؿااول  كعاام. :وثالثااغ  ؿااول

وظؼين  واجعؾوا ؾقفو افتفؾقل  ؾؾام أصابح أتاى 

 .(1)وذـر ذفك فه  ؾؼول اجعؾوهو ـذفك( افـبي 

                                                 
(ن ;156افـنا ل برؿؿ )و(ن 5615رواه افسمذي برؿؿ ) 

ؿة ( وابـ خزي1/581(ن وافدارمل )41811أمحد برؿؿ )و

صددف إفباين ي  (ن1/5:5(ن واحلاـؿ )974برؿؿ )

 (;156صدقح شــ افـنا ل برؿؿ )
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ن وحيؿدد إحدددى يندبح إحددى  -5

 ديث أيب اريرة حلن ظؼةن ويؽز إحدى 

إحاا ى )وؾقدف-ي ؿصدة افػؼدرا  وأاددؾ افددثقر-

ـؾه ثالثي وثالثون  إح ى    .  (1)(ؾجؿقع ذفك 

يرؾعدددف وؾقدددف  حدددديث أيب اريدددرة  -6

  اوحتؿ ون ظًؼا  اتسبحون دم دبر ـل صالة ظًؼ )

 .(2)(اوتؽزون ظًؼ 

                                                 

 (.7;7رواه منؾؿ برؿؿ )

 (;854رواه افبخاري برؿؿ )
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 ؿرا ة آيدة افؽدر ن حلدديث أيب إمامدة  [8]    

من ؿرأ آيي افؽارد دبار : )ؿال: ؿال رشقل ا  

 .         (1)(دخول اجلـي إل ادوت ـل صالة مؽتوبي  مل يؿـعه من

                                                 
 (ن وابـ111افققم وافؾقؾة برؿؿ ) رواه افـنا ل ي ظؿؾ 

وافطزاين ي افؽبر  (ن141افنـل ي ظؿؾ افققم وافؾقؾة برؿؿ )

(: ]إشـا ه ظذ 1/519ؿال ابـ ـثر ي تػنره ) (ن116/:)

(ن :49رشط افبخاري[ن صددف ابـ ظبداهلا ي ي اددرر )

(: ]صدقح أو :4/41احلاؾظ ي ك ا ج إؾؽار ) وؿال

(ن 48;:حنـ[. وصددف افنققضل ي اجلامع افصغر )

(ن 177وؿقاه افشقـاين بؿ ؿقظف ي حتػة افذاـريـ )

وي  (ن 8686برؿؿ )وصددف إفباين ي صدقح اجلامع 

 .فالظ بار تصؾح   صقاادٓ   وفف (ن 94;)برؿؿ افصدقدة
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حلدديث  "افػؾدؼ وافـّداس"ؿرا ة ادعقذتغ  [9]    

أن  أمارين رشاول اهلل ؿدال: ) ظؼبة بـ ظدامر 

     (1)(أؿرأ بودعوذات دبر ـل صالة

                                                 

(ن 15;4( وافسمذي برؿؿ )1745رؿؿ )رواه أبق  او  ب 

أمحد و(ن 1558وؿال: ]حنـ ؽريب[ن وافـنا ل برؿؿ )

(ن صدح احلديث ابـ خزيؿة 4;199(ن )19619برؿؿ )

(ن 1/575(ن واحلاـؿ )4116(ن وابـ حبان )977)

(ن وحنـف افنققضل ي 4/496واحلاؾظ ي ك ا ج إؾؽار )

صدقح شــ (ن وصددف إفباين ي 1556اجلامع افصغر )

 .(1745أيب  او  برؿؿ )
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ؾإحا يددث ي  "اإلخااال "أمددا شددقرة  [:]   

 .(1)ؿرا ما بعد افصالة ضعقػة

 تـبقفوت:

رؾع افصقت بدذـر بعدد  افنـة :ولافتـبقه األ

)أن رؾااع : افصددالةن حلددديث ابددـ ظبدداس 

اف وت بوفذـر حغ يـرص  افـّوس مان ادؽتوباي 

                                                 

(ن ;196رواه أبق يعذ برؿؿ ) نحديث جابر مـ  جا  

(ن وأبق كعقؿ ي احلؾقة 5581وافطزاين ي إوشط برؿؿ )

ـا ه ضعقػن حلال ظؿر ـب كبفان. ؿال اـب ح ر (ن 8/465) وإش

ظر: افنؾنؾةي اف ؼريب: ضعقػ.   .(:4/11افضعقػة ) ـي
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  وــً أظؾم إذا اكرصاؾوا ظف  افـبي  ون ظذاـ

 .(1)(بذفك إذا شؿعته

افنددـة أن يعؼددد اف نددبقح  :ثااوينافتـبقااه اف

  ّل ظذ ذفؽ:ن بلصابعف

 حدددديث ظبددددا  بدددـ ظؿدددرو  -0

يعؼاا  افتساابقح  ـبااي رأيااً اف)ؿددال:

 .(2)بق ه(

                                                 

 (7:5(ن ومنؾؿ برؿؿ )61:ي برؿؿ )رواه افبخار 

افسمذي و ن"بقؿقـه"بزيا ة ن (1714رواه أبق  او  برؿؿ )

 ي بع
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أمرهن أن  أن افـبي ) حديث ينرة  -2

يراظغ بوفتؽبر وافتؼ يس وافتفؾقال  وأن 

طؼوت (1)(يعؼ ن بوألكومل ؾنهنن مس ولت مسـت
. 

                                                 
(ن وابـ ماجف برؿؿ :156(ن وافـنا ل برؿؿ )56:8برؿؿ )

(ن 1/951) (ن واحلاـؿ5/145(ن وابـ حبان )48;)

ي افؽزى (ن وافبقفؼل 9/141وافطزاين ي إوشط )

 "بقؿقـه"عؾام  ظذ زيا ة (ن وؿد حؽؿ بعض اف4/1:9)

بافـؽارةن صددف إفباين ي صدقح شــ افسمذي برؿؿ 

ٓ جديد ي أحؽام افصالة فبؽر أبق زيد ) (.56:8) ظر:    (.74ـي

(ن 57:5(ن وافسمذي برؿؿ )1711رواه أبق  او  برؿؿ ) 

(ن واحلاـؿ 5/145وابـ حبان )ن (;:491أمحد برؿؿ )و

 ي بع
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 عؼد اف نبقح ؟ي أي افقديـ يُ  :ثوفٌافتـبقه اف

بافقد افقؿـدك أو إن صا   نإمر ي ذفؽ واشع

 .(1)افقد افقرسى

                                                 
(ن وأبق كعقؿ ي 41/181)افؽبر ي(ن وافطزاين 1/954)

شـده محقصة بـت وإشـا ه ضعقػن حلال (ن :4/8احلؾقة )

  يقثؼف أحد> وإكام ذـره ابـ حبان ي ااين بـ ظثامن ن وينرة

حنـف ـام ي صدقح شــ أيب  وإن ـان إفباين افثؼات. 

مسمولت أي اف نبقح.   افتؼ يس:  (1711 او  برؿؿ )

ـ  باف نبقح : يعـل أهن  مستـطؼوت ـ يشفدن بذفؽن ؾؽان ظؼدا

 مـ اذه احلقثقة أوػ مـ افنبدة واحلىص

ٓ جديد ي أحؽام افصالة   ظر:    (.74بؽر أبق زيد )شقخ ؾفـي
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ظددّد اف نددبقح اددؾ يؽددقن  :رابااعافافتـبقااه 

 ؟إصابع مبإكامؾ أ

مر ي ذفؽ واشع        ٕكامؾ أ نٕا صابع.ب مإن صا  ظّد با  ٕا

؟ ـ ذفؽظ  ابـ ظثقؿغافشقخ وؿد شئؾ 

ؾؼال: ]اف نبقح بإكامؾ أو إصابع واشعن إن صدا  

وإؾضدؾ ن صا  ظؼد بإصدابعن إظؼد بإكامؾن و

فقؿغ ـام جا  بف احلدديث أن يؽقن ظؼد اف نبقح با

 .(1)[مـ حديث ظبدا  بـ ظؿرو ظـ افـبل 

                                                 

 (.15/464جمؿقع ؾ اوى ورشا ؾ ابـ ظثقؿغ )
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 ؟اف نبقح بافنبدةافتـبقه اخلومس: 

: ]وربدام  ؿال صقخ اإلشدالم ابدـ تقؿقدة

تظدداار أحددداؿ بقضددع افندد ا ة ظددذ مـؽبددفن 

وإطفار افنابح ظذ يدهن وجعؾف مـ صعا ر افدديـ 

 وافصالةن وؿدد ظؾدؿ بافـؼدؾ اف دقاتر أن افـبدل 

وـداكقا يندبدقن وأصدابف   يؽـ اذا صدعاراؿن 

ويعؼدددون ظددذ أصددابعفؿن ـددام جددا  ي احلددديث: 

 .(1)[اظؼ ن بوألصوبع ؾنهنّن مسمولت مستـطؼوت)

                                                 

 (.44/1:9جمؿقع افػ اوى ) 
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ـ ظثقؿغ اوؿد شئؾ       ـ حؽؿ اف نبقح بادنبدةب  ؟ ن ظ

ؾؼال: اف نبقح بإصابع خدر مدـ اف ندبقح 

 بادنبدة مـ ثالثة وجقه:

ي ؿقفدف  ف أرصد إفقف افـبل أك :افوجه األول

 (.اظؼ ن بوألكومل ؾنهنّن مستـطؼوت)

أكف أؿدرب إػ اإلخدالص وأبعدد  :افوجه افثوين

 ظـ افريا .

أكف أؿرب إػ حضقر افؼؾدبن  :افوجه افثوفٌ

حدغ  وفذفؽ ترى ادنبح بافندبدة ي  دقل 

فؽقكدف ؿدد ضدبط افعدد   >ًٓ وصدام ااف نبقحن يؿقـً

ح ك يـ فل إػ آخراان  بخرز افنبدةن ؾفق 
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ن الً ثؿ يؼقل شدبدت ما دة مدرةن أو أفدػ مدرة مدث

 .(1)بخالف افذي يعؼد بإكامؾ ؾؼؾبف حارض[

  السابع عشس: أدعية الوتس.

   ظذ افـحو افتويل:افؼـوت بوفوتر  أدظقي 

وتعؾدقؿ  قت افقار  ظـ احلنـ ـافؼ :لً أو

افؾفاام اهاا ين ؾااقؿن وصددػ ف ) نفددف رشددقل ا  

ً  وظااوؾـي ؾااقؿن ظوؾقااً  وتااوفـي ؾااقؿن هاا ي

توفقااً  وبااورر يل ؾااقام أظطقااً  وؿـااي ذ مااو 

ؿضقً  ؾنكك تؼيض ول يؼيض ظؾقك  إكه ل ياذل 

                                                 

 (.15/461جمؿقع ؾ اوى ورشا ؾ ابـ ظثقؿغ ) 
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تبورـاً ربـاو  "ول يعز من ظوديً"من وافقً  

 .(1)(وتعوفقً

                                                 

(ن 686(ن وافسمذي برؿؿ )1647رواه أبق  او  برؿؿ ) 

 (ن1;11(ن وابـ ماجف برؿؿ )1966وافـنا ل برؿؿ )

برؿؿ أمحد و( 7;/4(ن  وابـ أيب صقبة ):5/11وظبدافرزاق )

وابـ  (ن6/198(ن وافبزار )1/674وافدارمل )ن (:191)

(ن وافطزاين ي ::5/1(ن واحلاـؿ )7;11خزيؿة برؿؿ )

(ن وابـ اجلارو  ;4/41)ي افؽزىوافبقفؼل  (ن5/95افؽبر )

ي (ن وأمحد صاـر 191صددف افـقوي ي إذـار ) (ن:9)

(ن وإفباين ي اإلروا  برؿؿ ;4/54افسمذي )تعؾقؼف ظذ 

(ن وافزيا ة اف ل بغ افؼقشغ زا اا افطزاين ي ادع ؿ ;64)

 ي بع
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ؿبددؾ  افؼـددقت افددقار  ظددـ ظؿددر  :وثوكًقاا

افؾفاام إيااور كعباا  وفااك ك ااذ افرـددقعن وصددػ ف )

كسااعى وكحػاا   كرجااو رمحتااك  وكسااج   وإفقااك

وكخشى ظذابك  إن ظذابك بوفؽوؾرين مؾحق  افؾفم 

ـؾاه  ول إكو كستعقـك وكستغػرر وكثـي ظؾقك اخلر 

 .(1)(كؽػرر  وكممن بك وكخؾع من يؽػرر

                                                 

ي اف ؾخقص ابـ ح ر (ن ؿال 1911برؿؿ )افؽبر 

افزيا ة ثاب ة ي احلديث[ وؿد ر  ظذ (: ]اذه 1/617احلبر)

 (4/194افـقوي ي تضعقػفان يـظر: اإلروا  فألفباين )

ابـ أيب صقبة ( و5/111)ي مصـػف رواه ظبد افرزاق  

 ي بع
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ـان يؼقل  أن افـبل  ثبت ظـ ظع  :وثوفثً 

افؾفم إين أظوذ برتور من شاخطك  ي آخر وتره: )

مـااك  ل وأظااوذ بااك  وبؿعوؾوتااك ماان ظؼوبتااك 

 .  (1)(أحيص ثـوء ظؾقك  أكً ـام أثـقً ظذ كػسك

                                                 
 (ن1/471وي ي رشح معاين أثار )(ن وافطدا4/118)

(ن بنشـا  صدقحن صدح 4/411)ي افؽزى وافبقفؼل 

قفؼل بعد أن خرجفن واحلاؾظ ي ك ا ج إؾؽار إشـا ه افب

 وكحػ :كسعى (. 4/191(ن وإفباين ي اإلروا  )4/171)

 كعؿؾ فؽ بطاظ ؽن مـ احلَْػد واق اإلرساع ي اخلدمة

(ن 5788(ن وافسمذي برؿؿ )1649رواه أبق  او  برؿؿ ) 

(ن وابـ 1;11(ن وابـ ماجف برؿؿ )1968وافـنا ل برؿؿ )

 ي بع
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 تـبقفون:

 ور  ي حددديث احلنددـ  افتـبقااه األول:

ي آخددرهن واددذه  "وصااذ اهلل ظااذ افـبااي حمؿاا "

 .   (1)افزيا ة ضعقػة

                                                 

ي واحلاـؿ  (971) أمحد برؿؿو(ن ;;4بة برؿؿ )أيب صق

(. 5/64)ي افؽزى (ن وافبقفؼل ;1/66)صدقدف 

 (651صددف إفباين ي اإلروا  برؿؿ )

اكؼطاعن ظبد ا  بـ ظع  إشـا هو(ن 1967روااا افـنا ل برؿؿ )

. يـظر: ظعاحلنـ بـ  ؼك  يؾ -واق ابـ احلنغ بـ ظع-

(ن 4/168(ن وك ا ج إؾؽار ):1/66تؾخقص احلبر )

 ي بع
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افؼـدقت افدقار  "اذا افؼـدقت  افتـبقه افثوين:

ٓ يؼال إٓ ي افدقترن هلدذا يظفدر  "ظـ احلنـ 

خطل بعض افـّاس افدذيـ جيعؾقكدف ي ؽدر افدقترن 

أو  ظدا  خد ؿ  نؿـ جيعؾف ي  ظا  ؿـقت افـقازلـ

 افؼرآنن إن صح أن خل ؿ افؼرآن  ظا .

   عشس: أدعية صالة اجلهاشة. ام اخل

وصوه كو   افؾفم اؽػر حلقـو ومقتـو" -1

افؾفم   و وأكثوكووذـرك  وصغركو وـبركو  وؽو بـو

                                                 

 (.4/199(ن واإلروا  فألفباين )4/481وافؼقل افبديع )
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ومن  توؾقته مـو   من أحققته مـو ؾلحقه ظذ اإلشالم

افؾفم ل حترمـو أجره ول تضؾـو   ؾتوؾه ظذ اإليامن

 ."بع ه

                                                 
ن رواه أبق  او  برؿؿ ( جا  مـ حديث أيب اريرة 1)

وأبق  (ن;1::أمحد برؿؿ )و(ن :;16وابـ ماجف برؿؿ )

واحلاـؿ  (ن ;9/55ابـ حبان )و (ن11/616يعذ )

(ن وإفباين ي 6/61وافبقفؼل ) فانصدد (ن:1/57)

(ن وؿد ور  ظـ ظد  5411صدقح شــ أيب  او  برؿؿ )

رواه  مـ افصدابة مـفؿ: وافد إبرااقؿ إصفؾ 

(ن 8:;1(ن وافـنا ل برؿؿ )1146افسمذي برؿؿ )

(ن ::4/6أيب صقبة )وابـ  (ن19765أمحد برؿؿ )و

 ي بع
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افؾفم اؽػر فه وارمحه وظوؾه واظف " -4

واؽسؾه بودوء   وأـرم كزفه ووشع م خؾه  ظـه

وافثؾٍ وافزد وكؼه من اخلطويو ـام كؼقً افثوب 

 الً وأهوأب فه داًرا خًرا من داره   من اف كساألبقض 

وأدخؾه   خًرا من أهؾه وزوًجو خًرا من زوجه

 ."اجلـي وأظذه من ظذاب افؼز أو من ظذاب افـور

                                                 
(ن 616اجلارو ) صددف(ن و6/616)ي افؽزى وافبقفؼل 

ٕفباين ي  (. 1146 صدقح افسمذي برؿؿ )صددف ا

رواه منؾؿ برؿؿ  ن( جا  مـ حديث ظقف بـ مافؽ 1)

(;85 .) 
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وارؾع درجته   افؾفم اؽػر أليب شؾؿي" -5

واؽػر فـو   واخؾػه دم ظؼبه دم افغوبرين  دم ادف يغ

ؿزه وكور فه واؾسح فه دم   وفه يو رب افعودغ

 .فؽـ ينؿل ادقت باشؿف ن"ؾقه

ؾالن دم ذمتك  بن افؾفم إن ؾالن" -6

أكً   ؾؼه ؾتـي افؼز وظذاب افـور  وحبل جوارر

ؾوؽػر فه وارمحه إكك أكً   أهل افوؾوء واحلق

ينؿقف باشؿف واشؿ أبقف إذا  ن"افغػور افرحقم

 .ـان يعرف ادقت

                                                 

 (.41;( رواه منؾؿ برؿؿ )1)

ن رواه أبق  او  برؿؿ ( جا  مـ حديث وا ؾ بـ إشؼع 4)

 ي بع
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إػ  احتوج  افؾفم ظب ر وابن أمتك" -7

رمحتك وأكً ؽـي ظن ظذابه إن ـون حمسـًو ؾزد دم 

 ."حسـوته وإن ـون مسقً و ؾتجووز ظـه

                                                 

أمحد برؿؿ و(ن ;;16(ن وابـ ماجف برؿؿ )5414)

وأبق كعقؿ ي ن صددفو(ن 5/565ابـ حبان )(ن :1811)

افػ قحات ي ابـ ح ر (ن حنـف احلاؾظ 7/474ة )احلؾق

(ن وصددف إفباين ي صدقح شــ 6/198افرباكقة )

 (. 1741ابـ ماجف برؿؿ )

افطزاين ي رواه    مـ حديث يزيد بـ رـاكة بـ ادطؾب ( جا1)

وصددف (ن ;1/57احلاـؿ )و(ن 69- ;44/46افؽبر )

 ي بع
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 :ؿال بعض افعؾام ] :ابـ ح ر ؿال 

اخ الف إحا يث ي ذفؽ حمؿقل ظذ أكف ـان 

وافذي  نوظذ آخر بغره نيدظق ظذ مقت بدظا 

 .[بف أصؾ افدظا  رَ مَ أَ 

مـ  ال ضا ػة]ؿ :افنققضل ؿال و

وٓ يؼال ي افصالة  ناذا خاص بافرجؾ :افػؼفا 

جلقاز أن  (أب هلو زوجو خًرا من زوجفو)ظذ ادرأة 

                                                 

 (.  ;17ـا ز )وواؾؼف افذابلن وصددف إفباين ي أحؽام اجل

 (.4/145( تؾخقص احلبر )1)
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ادرأة ٓ يؿؽـ  ؾنن   نتؽقن فزوجفا ي اجلـة

 [صساك ؾقفا وافرجؾ يؼبؾ ذفؽآ

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(6/95( رشح افنققضل فنــ افـنا ل )1)
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