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   .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

  . .لألذان خلف املؤذن وأثناء صالته لبعض األذكار اليت يقوهلا املسلم أثناء ترديده فهذه معاين
ليستطيع تدبر معانيها بعد م معانيها أوالً البد من املسلم فهف. . ملن أراد حتصيل اخلشوع يف صالتهفهي الزمة

  . إذ ال تدبر بدون فهم يسبقهذلك،
M Iá]ƒù]<…^Òƒ_<àÚ<< <
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 وأن يقول مثل ما يقول .املؤذن أثناء األذان وليس بعد انتهائه من األذان ترديد األذان خلف من السنة
  ] احليعلتني " ) [حي على الفالح " و " حي على الصالة  "  (: املؤذن إال عند قوله 

   .]احلوقلة ) [ ال حول وال قوة إال باهللا : ( فيقول 
  ]الَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ ِإالَّ ِباِهللا [ 

 .) ]٢/٣٢٣(شرح النووي على صحيح مسلم [  .اِحلْيلَةُ والقدرة: احلَْولُ 

 .) ]١٧٨(املعجم الوجيز [  . وال قوة يف حتصيل اخلري إال باهللا،ال حول يف دفع الشر: أي 

 . والفوز بالنعيم آجالً.هلم بوجهك وسريرتك إىل اهلدى عاجالً: معىن احليعلتني : ( قال الطييب   :فائدة
فتح  [ .)هذا أمر عظيم ال أستطيع مع ضعفي القيام به إال إذا وفقين اهللا حبوله وقوته : " فناسب أن يقول 

  .) ]٢/١٣٢(الباري 
N Iá]ƒù]<àÚ<ð^ãjÞ÷]<‚ßÂæ<< <

مَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َوالصَّالَِة القَاِئَمِة آِت ُمَحمَّداً الَْوِسْيلَةَ َوالْفَِضْيلَةَ َواْبَعثُْه َمقَاَماً اللَُّه[ 
  ]َمْحُمْوَداً الَِّذي َوَعْدَتُه 

 .) ]٢/٣٢٢(شرح النووي  [ .مرتلة يف اجلنة: الوسيلة 

 .) ]٢/١٣٦(فتح الباري [ .الئقاملرتبة الزائدة على سائر اخل: الفضيلة 

 .) ]٢/١٣٧(فتح الباري [  .الشفاعة: مقاماً حمموداً 

O<Iìø’Ö]<»<|^jËj‰÷]<íéÂ_<àÚ<< <
  ]َجدَك َوالَ ِإلََه غَْيُرَك  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعالَى [ -١

  .زيهاً من كل النقائصـك تنأنزه: أسبحك تسبيحاً مبعىن : أي : سبحانك 
  .) ]١/٤٤٢(شرح ابن ماجة [ .وحنن متلبسون حبمدك: وحبمدك 

  . إذ وجد كل خري من ذكر امسك،كثرت بركة امسك: أي : ارك امسك تب
 .) ]١/٤٦٩(شرح النسائي [ .عال جاللك وعظمتك: تعاىل جدك 



 اللَُّهمَّ َنقِِّني ِمْن ،َباَعْدَت َبْيَن املَْشِرِق َواملَْغِرِباللَُّهمَّ َباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخطَاَياَي كََما  [ – ٢
  ]  اللَُّهمَّ اغِْسلِْني ِمْن َخطَاَياَي ِباملَاِء َوالثَّلِْج َوالَبَرد ،َخطَاَياَي كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب األْبَيُض ِمَن الدََّنس

  .) ]١١/٢١٦(فتح الباري [ . يا اهللا:اللهم 

 ) ]٢/٣٢٨(فتح الباري [ . والعصمة عما سيأيت منها، منهاصلححمو ما :  باملباعدة املراد: باعد 

 .) ]٢/٣٢٨(فتح الباري  [.جماز عن زوال الذنوب وحمو أثرها: نقين 

شياء منقية يكون يف  فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثالثة أ،عبَّر بذلك عن غاية احملو: باملاء والثلج والربد 
  .) ]٢/٣٢٨( الباري فتح[ .غاية النقاء
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  .) ]٢/٣٧٣(فتح الباري [ .اللهم استجب: آمني 

Q<I<àÚ<íéÂ_<<ÅçÒ†Ö]<< <
  

  ]سبحان ريب العظيم [ يقول أثناء الركوع بعد 
  ]ُسبوٌح قُدوٌس َرب املَالَِئكَِة َوالروِح  [ -١

  .) ]٢/٤٤٣(شرح النووي [ . ما ال يليق باإلهلية وكل،املَُبرَّأ من النقائص والشريك: سبوح 

  .) ]٢/٤٤٣(شرح النووي  [ .طهر من كل ما ال يليق باخلالقاملُ: قدوس 
 .) ]٢١٨(املعجم الوجيز [ .النفس:  والروح .ل عليه السالمجربي: الروح األمني وروح القدس 

  ]َوالَعظََمِة ُسْبَحانَ ِذي اجلََبُروِت َواملَلَكُوِت َوالِكْبِرَياِء  [ -٢
   .وهو القهر) اجلَْبر ( مبالغة من : اجلربوت 
  .وهو التصرف) امللك ( مبالغة من : امللكوت 

  .) ]١/٥٣٦(شرح النسائي [ . والتصرف البالغ كل منهما غايتهصاحب القهر: واملعىن 

  .) ]١/٥٣٦(شرح النسائي [  .العظمة والسلطان : الكربياء
R I<àÚ<íéÂ_Ò†Ö]<àÚ<ÄÊ†Ö]<Åç< <

  

  : يقول  وقبل أن يستتم قائماً املصلي من الركوعأثناء رفع
  ]َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه [ 

  .أجاب: َسِمَع 
شرح النووي [ هللا تعاىل له وأعطاه ما تعرض له  استجاب ا،أن من محد اهللا تعاىل متعرضاَ لثوابه:  ومعناه

)٢/٤٣٢[ ( 

  



  :وبعد أن يستتم قائماً يقول 
َك احلَْمُد ِملُْء السََّماَواِت واَألْرِض، َو ِملُْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء َبْعُد، أَْهلَ الثََّناِء َواملَْجِد َربََّنا لَ[ 

جلَدِّ أََحق َما قَالَ الَعْبُد َوكُلَُّنا لََك َعْبٌد، اللَُّهمَّ الَ َماِنَع ِلَما أَْعطَْيَت َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت َوالَ َيْنفَُع ذَا ا
 ِمْنَك اجلَد[  

  .يا أهل الثناء واد: أي : أهلَ الثناء واد 
  .) ]٢/٤٣٣(شرح النووي [ .الوصف اجلميل واملدح: الثناء 

  .) ]٢/٤٣٣(شرح النووي  [ .العظمة واية الشرف: اد 
ي ملا منعت وال اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معط: أي أن أحق ما قال العبد هو : أحق ما قال العبد 
  .ينفع ذا اجلد منك اجلد

احلظ يف الدنيا باملال والولد ] صاحب [ ال ينفع ذا :  أي ،احلظ والغىن والعظمة والسلطان: اجلَد 
  .والعظمة والسلطان منك حظُّه

 .) ]٢/٤٣٤(شرح النووي [ .إمنا ينفعه وينجيه العمل الصاحلو ،ال ينجيه حظه منك: واملعىن 

S –àÚ<<íéÂ_°i‚rŠÖ]<°e<íŠ×¢]<< <
  ]  َربِّ اغِْفْر ِلي ،َربِّ اغِْفْر ِلي [ -١

  ]َربِّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمِني َواْهِدِني واْرُزقِْني َوَعاِفِني واْجُبْرِني  [ -٢
 .) ]٣/١٠٨(عثيمني الالشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ ابن [ .ستر الذنب والعفو عنه: املغفرة 

  .) ]١/٢٣٦(النهاية البن األثري [ .اغنين: اجربين 

نفسه بتجاوز احلد أو القصور  وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على ،يكون من النقص: اجلَْبُر 
  .) ]٣/١٠٩(الشرح املمتع  [.عنه

T<I<‚ãjÖ]<< <
 السَّالََم َعلَْيَنا ،ْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه السَّالَُم َعلَْيَك أَيَها النَِّبي َوَر،التَِّحيَّاُت ِهللا َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت[ 

اللَُّهمَّ َصلِّ  .ُدُه َوَرُسولُُهَوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحْيَن،أَْشَهُد أنْ الَ ِإلََه ِإالَّ اُهللا َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّداً َعْب
 ،اِهْيَم وَعلَى آِل ِإْبَراِهْيَم ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌدَعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آِل ُمَحمٍَّد كََما َصلَّْيَت َعلَى ِإْبَر

اللَُّهمَّ َباِرْك َعلَى َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آِل ُمَحمٍَّد كََما َباَركَْت َعلَى ِإْبَراِهْيَم وَعلَى آِل ِإْبَراِهْيَم ِإنََّك 
  ]َحِمْيٌد َمِجْيٌد 

  .) ]٢/٤٤٥ (فتح الباري[ .أنواع التعظيم له: التحيات هللا 

  .) ]٢/٤٤٥(فتح الباري  [ .العبادات كلها: الصلوات 



 .) ]٢/٤٤٦(فتح الباري [  .األعمال الصاحلة: الطيبات 

  .) ]٢/٤٤٧(فتح الباري [ .َسِلْمَت من املكاره: اء مبعىن هو دع: السالم عليك أيها النيب 
 .) ]٢/٤٤٨(فتح الباري [  .إحسانه: رمحة اهللا 

 وحقوق ،أنه القائم مبا جيب عليه من حقوق اهللا" : الصاحل " األشهر يف تفسري : ني عباد اهللا الصاحل
  . وتتفاوت درجاته،عباده

من أراد أن حيظى ذا السالم الذي يسلمه اخللق يف الصالة فليكن : قال الترمذي احلكيم   :فائدة
  .رم هذا الفضل العظيمعبداً صاحلاً وإال ُح

 يعين ،نيللمصلي أن يستحضر يف هذا احملل مجيع األنبياء واملالئكة واملؤمنينبغي : وقال الفاكهاين 
  .) ]٢/٤٤٨( فتح الباري [.ليتوافق لفظه مع قصده

  .) ]١١/٢١٦(فتح الباري [ .يا اهللا: اللهم 

  فتح [ .الدعاء له:  ومعىن صالة املالئكة عليه ،ثناؤه عليه عند مالئكته: معىن صالة اهللا على نبيه : صلِّ 
  .) ]١١/٢١٦(الباري 
 .) ]١١/٢٢٦(فتح الباري [  . حصل له ِمْن صفات احلمد أكملهاَمْن: محيد 

  .) ]١١/٢٢٦(فتح الباري  [ .من كمل يف الشرف: جميد 
U<I<àÚ<íéÂ_ÝøŠÖ]<ØfÎæ<}ù]<‚ãjÖ]<‚Ãe<< <
لقَْبِر َوِمْن ِفْتَنِة املَْحَيا َواملََماِت َوِمْن اللَُّهمَّ ِإنِّي أُّعوذُ ِبَك ِمْن َعذَاِب َجَهنََّم َوِمْن َعذَاِب ا  [-١

  ]َشرِّ ِفْتَنِة املَِسْيِح الدَّجَّاِل 
 .) ]٢/٤٥٣(فتح الباري [ .االمتحان واالختبار: الفتنة 

 والعياذ – وأعظمها ،ما يعرض لإلنسان مدة حياته من االفتتان بالدنيا والشهوات واجلهاالت: فتنة احمليا 
  .) ]٢/٤٥٣(فتح الباري [  .خلامتة عند املوت أمر ا–باهللا 

  .) ]٢/٤٥٣(فتح الباري [  .فتنة القرب: فتنة املمات 
  ]اللَُّهمَّ ِإنِّي أُّعوذُ ِبَك ِمْن املَأْثَِم َواملَْغَرِم   [-٢

 .) ]١١/٢٤٥(فتح الباري  [ .اإلمث: املأمث 

  .) ]٢/٤٥٤(فتح الباري [  .الدَّْين: املغرم 
  
  
  
  
  



ì‚ñ^ÊV<<<<<<<<<<<<<<<<<Łè<^ÚßäßÂ<]<åˆ{ 
     :– رمحه اهللا –العثيمني  حممد بن صاحل قال الشيخ العالمة

  : والذي ينـزه اهللا عنه أمور ،التـنـزيه: التسبيح 
  .مطلق النقص : أحدها
  .النقص يف كماله : والثاين
  .مشاة املخلوقني : والثالث

  .زه اهللا عنهاـفهذه ثالثة أشياء ين
  .زه عز وجل عن اجلهل والعجز والضعف واملوت والنوم وما أشبه ذلكـفين : ولأما األ

ا َمَو َضْراَأل َواِتَوَما السََّنقْلَ َخْدقَلَ َو{: زه عن التعب فيما يفعله كما يف قوله تعاىل ـفين : أما الثاينو
  . ]٣٨: ق [  } وٍبُغن لُّا ِمَنسَّا َمَم َواٍميَّ أِةتَّي ِسا ِفَمُهَنْيَب

 فاملخلوق قد يصنع باباً ؛ لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق،فالقدرة واخللق ال شك أا كمال
 أما الرب عز وجل ، فيكون هذا نقصاً يف الكمال،وقد يصنع ِقدراً وقد يبين بناء ولكن مع التعب واإلعياء

  .لسموات واألرضا: فإنه ال يلحقه تعب وال إعياء حىت مع خلقه هلذه املخلوقات العظيمة 
 ، ألن إحلاق الكامل بالناقص جيعله نقصاً، فإن مشاة املخلوقني نقص،مشاة املخلوقني : وأما الثالث

  : كما قيل ،بل مقارنة الكامل بالناقص جيعله ناقصاً
  أمل تر أن السيف ينقص قدره               إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

 فسيفهم الناس من هذا السيف أنه ،يد قوي أمضى من العصاعندي سيف حد: ألنك لو قلت 
  .) ]٧٦، ٣/٧٥(الشرح املمتع [  .معناه أن ليس بشيء" ى من العصا أمض: "  ألن قولك ،ضعيف

  . آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياًوصلى اللهم على حممد وعلى
  
. .إمنا شرح لبعض هذه األذكارو. .ليس املقصد من هذا البحث مجع األذكار الواردة يف السنة : تنبيه

وهناك روايات أخرى لألدعية املذكورة هنا وصحت أيضاً عن النيب . .ولذا فهناك أدعية أخرى مل تذكر هنا
.  

  

 


