
1



2



3



4



5

K

نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
بعده.

وبعد:

بن  عبداهلل  االبن  مجعها  الصالة  أذكار  من  مجلة  فهذه 
عمر التوجيري.

نة  وَضبُط مثل هذه األدعية فيه فوائد، منها: العمل بالسُّ
كلها، وحفظ العلم، وخشوع القلب، وغري ذلك.

نفع اهلل هبا كاتبها، وقارئها، وباهلل التوفيق.

كتبه
د. خالد بن عيل املشيقح

1436/7/15هـ
* * * *
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F

آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
وصحبه وسلم أمجعني.

أما بعد:
فهذه رسالة لطيفة مُجع فيها مجلة من أذكار الصالة، فقد 
أشار عيّل شيخي الفاضل خالد بن عيل املشيقح حفظه اهلل 
لكي  باملسجد؛  املستقنع«  »زاد  برشح  قيامه  أثناء  بجمعها 

أستفيد منها أواًل وزمالئي الطالب ثانًيا. 
فأسأل اهلل أن ينفع هبا وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم، 

فإنه سبحانه هو الرب الرحيم. 
واهلل ويل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وصحبه أمجعني.

قاله وكتبه الفقري إىل عفو ربه
عبداهلل بن عمر التوجيري ـ أبو عمر

E.mail: Z45a1345@gmail.com

جوال: 0551345444 القصيم ـ بريدة 
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 تمهيــد 
 في م�شروعية التنويع فيما يتعلق بالأذكار 

التي وردت على وجوه متنوعة

كصي�غ  متنوع�ة  وج�وه  عل�ى  وردت  الت�ي  األذكار 
دب�ر  والتس�بيح  والتش�هد،  والتحمي�د،  االس�تفتاحات، 
الصالة، يش�رع أن يأتي بهذه الصيغة تارة، وباألخرى تارة 

لما في ذلك من فوائد منها:

1- العمل بالسنة كلها.

2- حفظ العلم.

3- خشوع القلب، وغير ذلك وبالله التوفيق.

المسلم  الطويلة يحرص  االستفتاحات  وبعض صيغ 
أن  مانع  السنة، وال  في  كما جاء  الليل  قيام  في  تكون  أن 

يؤتى بها في الفريضة، والله أعلم.

* * * *
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�شيـُغ ال�ْشــِتْفَتاح

ملسو هيلع هللا ىلص،  ْبِن َأبِي َطالٍِب ڤ، َعْن َرُسوِل اهللِ  1ـ َعْن َعِليِّ 
ِذي  لِلَّ َوْجِهَي  ْهُت  »َوجَّ َقاَل:  اَلِة،  الصَّ إَِلى  َقاَم  إَِذا  َكاَن  ُه  َأنَّ
ْرَض َحنِيًفا، َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن، إِنَّ  َماَواِت َواْلَ َفَطَر السَّ
اْلَعاَلِميَن،  َربِّ  لِلِه  َوَمَماتِي  َوَمْحَياَي،  َوُنُسِكي،  َصاَلتِي، 
اللُهمَّ  اْلُمْسِلِميَن،  ِمَن  َوَأَنا  ُأِمْرُت  َوبَِذلَِك  َلُه،  َشِريَك  َل 
َأْنَت اْلَمِلُك َل إَِلَه إِلَّ َأْنَت، َأْنَت َربِّي، َوَأَنا َعْبُدَك، َظَلْمُت 
َل  ُه  إِنَّ َجِميًعا،  ُذُنوبِي  لِي  َفاْغِفْر  بَِذْنبِي،  َواْعَتَرْفُت  َنْفِسي، 
ْحَسِن اَلْخاَلِق َل َيْهِدي  ُنوَب إِلَّ َأْنَت، َواْهِدنِي ِلَ َيْغِفُر الذُّ
َعنِّي  َيْصِرُف  ل  َئَها  َسيِّ َعنِّي  َواْصِرْف  َأْنَت،  إِلَّ  ْحَسنَِها  ِلَ
َيَدْيَك،  ِفي  ُه  ُكلُّ َواْلَخْيُر  َوَسْعَدْيَك  ْيَك  َلبَّ َأْنَت،  إِلَّ  َئَها  َسيِّ
َوَتَعاَلْيَت،  َتَباَرْكَت  َوإَِلْيَك،  بَِك  َأَنا  إَِلْيَك،  َلْيَس  رُّ  َوالشَّ

َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك«)1(.

2ـ َوَعْن َأِب ُهَرْيَرَة ڤ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إَِذا 
ًة َقْبَل َأْن َيْقَرَأ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل  اَلِة، َسَكَت ُهَنيَّ َكرَب ِف الصَّ

)1(  أخرجه »مسلم« )771(. 
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َواْلِقَراَءِة،  ْكبرِِي  التَّ َبنْيَ  ُسُكوَتَك  َأَرَأْيَت  ي  َوُأمِّ َأْنَت  بَِأِب  اهللِ 
َما َتُقوُل؟ َقاَل »َأُقوُل: »اللُهمَّ َباِعْد َبْينِي َوَبْيَ َخَطاَياَي َكَم 
َخَطاَياَي  ِمْن  نِي  َنقِّ اللُهمَّ  َواْلَمْغِرِب،  اْلَمْشِرِق  َبْيَ  َباَعْدَت 
ِمْن  اْغِسْلنِي  اللُهمَّ  َنِس،  الدَّ ِمَن  ْبَيُض  اْلَ ْوُب  الثَّ ى  ُيَنقَّ َكَم 

ِد«)1(. ْلِج َواْلَماِء َواْلَبَ َخَطاَياَي بِالثَّ

فَّ  الصَّ َفَدَخَل  َجاَء  َرُجال  َأنَّ  ڤ،  َأَنٍس  َوَعْن  3ـ 
ًبا ُمَباَرًكا  ًدا َكثرًِيا َطيِّ َحْ ْمُد هلِلِ  َوَقْد َحَفَزُه النََّفُس، َفَقاَل: احْلَ
ُم  ُكُم اْلُمَتَكلِّ ملسو هيلع هللا ىلص َصاَلَتُه َقاَل: »َأيُّ ِفيِه، َفَلم َقَض َرُسوُل اهللِ 
ا؟  ِبَ ُم  اْلُمَتَكلِّ ُكُم  »َأيُّ َفَقاَل:  اْلَقْوُم،  َفَأَرمَّ  بِاْلَكِلَمِت؟« 
َفُس  النَّ َحَفَزِن  َوَقْد  ِجْئُت  َرُجٌل:  َفَقاَل  َبْأًسا«  َيُقْل  َلْم  ُه  َفإِنَّ
ُهْم  ا، َأيُّ َفُقْلُتَها، َفَقاَل: »َلَقْد َرَأْيُت اْثَنْي َعَشَ َمَلًكا َيْبَتِدُروَنَ

َيْرَفُعَها«)2(.

َمَع  ُنَصيلِّ  َنْحُن  َبْيَنَما  َقاَل:  ڤ،  ُعَمَر  اْبِن  َوَعِن  4ـ   
َكبرًِيا،  َأْكرَبُ  اهلُل  اْلَقْوِم:  ِمَن  َرُجٌل  َقاَل  إِْذ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوِل 

)1(  أخرجه »البخاري« )744(، و»مسلم« )598(.

)2(  أخرجه »مسلم« )600(.
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ْمُد هلِلِ َكثرًِيا، َوُسْبَحاَن اهللِ ُبْكَرًة َوَأِصياًل، َفَقاَل َرُسوُل  َواحْلَ
َمِن  َرُجٌل  َقاَل  َوَكَذا؟«  َكَذا  َكِلَمَة  اْلَقائُِل  »ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ 
اْلَقْوِم: َأَنا، َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: »َعِجْبُت َلَا، ُفتَِحْت َلَا َأْبَواُب 
َمِء« َقاَل اْبُن ُعَمَر ڤ: »َفَم َتَرْكُتُهنَّ ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل  السَّ

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َذلَِك«)1(. 

َوِف ِرَواَيٍة عند النسائي: »َلَقْد اْبَتَدَرَها اْثَنا َعَشَ َمَلًكا«)2(.

َقاَل:  َعْوٍف،  ْبِن  ِن  ْحَ الرَّ َعْبِد  ْبِن  َسَلَمَة  َأِب  َوَعْن  5ـ 
ٍء َكاَن َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َسَأْلُت َعائَِشَة ُأمَّ اْلُمْؤِمنِيَن ڤ، بَِأيِّ َشْ
ْيِل  ْيِل؟ َقاَلْت: َكاَن إَِذا َقاَم ِمَن اللَّ َيْفَتتُِح َصاَلَتُه إَِذا َقاَم ِمَن اللَّ
اِفيَل،  ائِيَل، َوِميَكائِيَل، َوإِْسَ اْفَتَتَح َصاَلَتُه: »اللُهمَّ َربَّ َجْبَ
ُكُم  َهاَدِة، َأْنَت َتْ ْرِض، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشَّ َمَواِت َواْلَ َفاِطَر السَّ
َتِلُفوَن، اْهِدِن لَِما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن  َبَي ِعَباِدَك ِفيَم َكاُنوا ِفيِه َيْ

اٍط ُمْسَتِقيٍم«)3(. قِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َتِْدي َمْن َتَشاُء إىَِل ِصَ اْلَ

)1(  أخرجه »مسلم« )601(.

)2(  أخرجها »النَّسائي« )885(.

)3(  أخرجه »مسلم« )770(.
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6ـ َوَعْن َأِب َسِعيٍد اُلْدِريِّ ڤ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ 
َوبَِحْمِدَك،  ُهمَّ  اللَّ »ُسْبَحاَنَك  َقاَل:  اَلَة  الصَّ اْفَتَتَح  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص 

َك«)1(. َك َوَل إَِلَه َغرْيُ َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاىَل َجدُّ

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا  7ـ َوَعْن َجابِِر ْبُن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َكاَن النَّ
َياَي  ، ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوَمْ َ اَلَة َكربَّ اْسَتْفَتَح الصَّ
يَك َلُه، َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن  َوَماِت هلِلِ َربِّ اْلَعاملَِي َل َشِ
ْخاَلِق  ْعَمِل َوَأْحَسِن اْلَ ْحَسِن اْلَ ُهمَّ اْهِدِن ِلَ اْلُمْسِلِميَن. اللَّ
َوَسيَِّئ  ْعَمِل  اْلَ َسيَِّئ  َوِقنِي  َأْنَت،  إِلَّ  ْحَسنَِها  ِلَ ْيِدي  َل 

َئَها إِلَّ َأْنَت«)2(. ْخاَلِق َل َيِقي َسيِّ اْلَ

* * * *

)1(  أخرجه »أحد« )51/18(، و»أبو داود« )775(، و»الرتمذي« )242(، 
حه األلبان. و»النَّسائي« )899(، و»ابن ماجه« )804(، وصحَّ

)2(  خرجه »النَّسائي« )896(، والطربان ف »الدعاء« )499(، والدارقطني 
حه األلبان ف »املشكاة« )260/1(. وقال  ف »السنن« )58/2(، وصحَّ

احلافظ ابن حجر: »رجاله ثقات«.



14

ما ُيقـال في الـركــوع 

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْكثُِر َأْن  ا َقاَلْت: »َكاَن النَّ َ 8ـ   َعْن َعائَِشَة ڤ، َأنَّ
َنا َوبَِحْمِدَك  ُهمَّ َربَّ َيُقوَل ِف ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه: »ُسْبَحاَنَك اللَّ

ُل الُقْرآن)1(« )2(. ُهمَّ اْغِفْر ل« َيَتَأوَّ اللَّ

بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت َلْيَلٍة،  9ـ  َوَعْن َعائَِشَة ڤ َقاَلْت: اْفَتَقْدُت النَّ
ْسُت ُثمَّ َرَجْعُت، َفإَِذا  ُه َذَهَب إَِل َبْعِض نَِسائِِه، َفَتَحسَّ َفَظَنْنُت َأنَّ
ُهَو َراِكٌع َأْو َساِجٌد َيُقوُل: »ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك َل إَِلَه إِلَّ َأْنَت« 

ي، إِنِّ َلِفي َشْأٍن َوإِنََّك َلِفي آَخَر)3(. َفُقْلُت: بَِأِب َأْنَت َوُأمِّ

10ـ َوَعْن َعائَِشَة ڤ َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: »ِف 
وِح«)4(. وٌس، َربُّ اْلَماَلئَِكِة َوالرُّ وٌح ُقدُّ ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه ُسبُّ

ُل الُقْرآَن« أي: يفعل ما أمر به فيه، أي: قوله تعال: ﴿َفَسبِّْح بَِحْمِد  )1(  »َيَتَأوَّ
َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه﴾ ]النرص:3[.

)2(  أخرجه »البخاري« )817(، و»مسلم« )484(.

)3(  أخرجه »مسلم« )485(.

)4(  أخرجه »مسلم« )487(.
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ِد ْبِن َمْسَلَمَة ڤ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن  مَّ 11ـ َوَعْن حُمَ
َرَكْعُت،  َلَك  ُهمَّ  »اللَّ َرَكَع:  إَِذا  َيُقوُل  ًعا  َتَطوُّ ُيَصيلِّ  َقاَم  إَِذا 
 ، َربِّ َأْنَت  ْلُت  َتَوكَّ َوَعَلْيَك  َأْسَلْمُت،  َوَلَك  آَمْنُت،  َوبَِك 
هلِلِ  َوَعَصبِي  ي  َوُمِّ َوَدِمي،  ِمي  َوَلْ ي،  َوَبَصِ َسْمِعي  َخَشَع 

َربِّ اْلَعامَلَِي«)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ْيُت  َصلَّ َقاَل:  ڤ،  ُحَذْيَفَة  َعْن  12ـ 
َ اْلَعِظيِم«  َذاَت َلْيَلٍة... ُثمَّ َرَكَع، َفَجَعَل َيُقوُل: »ُسْبَحاَن َربِّ

احلديث)2(.

* * * *

 ،)232/19( »الكبري«  ف  والطربان   ،)1051( »النَّسائي«  أخرجه    )1(
حه األلبان. وصحَّ

)2(  أخرجه »مسلم« )772(.
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ما ُيقال بعد الرفع من الركوع

13ـ َوَعْن َأِب ُهَرْيَرَة ڤ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »إَِذا 
َنا َلَك اَلْمُد  ُهمَّ َربَّ َقاَل اإِلَماُم َسِمَع اهلُل مِلَْن َحَِدُه، َفُقوُلوا: اللَّ
َم ِمْن َذْنبِِه«)1(. ُه َمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل املاََلئَِكِة ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َفإِنَّ

ا َيْوًما  َرِقيِّ ڤ، َقاَل: »ُكنَّ 14ـ َوَعْن ِرَفاَعَة ْبِن َراِفٍع الزُّ
ْكَعِة َقاَل: َسِمَع  ا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرَّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَلمَّ ُنَصيلِّ َوَراَء النَّ
ًدا  َحْ اَلْمُد  َوَلَك  َنا  َربَّ َوَراَءُه:  َرُجٌل  َقاَل  َحَِدُه«،  لَِمْن  اهلُل 
ُم«  الُمَتَكلِّ »َمِن  َقاَل:  َف،  اْنَصَ َفَلمَّ  ِفيِه،  ُمَباَرًكا  ًبا  َطيِّ َكثرًِيا 
ُهْم  َأيُّ ا  َيْبَتِدُروَنَ َمَلًكا  َأَنا، َقاَل: »َرَأْيُت بِْضَعًة َوَثاَلثَِي  َقاَل: 

ُل«)2(. َيْكُتُبَها َأوَّ

15ـ َوَعْن اْبِن َأِب َأْوَف ڤ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُكوِع، َقاَل: »َسِمَع اهلُل لَِمْن َحَِدُه، اللُهمَّ  إَِذا َرَفَع َظْهَرُه ِمَن الرُّ
َما  َوِمْلُء  ْرِض  اْلَ َوِمْلُء  َمَواِت،  السَّ ِمْلُء  ْمُد،  اْلَ َلَك  َنا  َربَّ

)1(  أخرجه »البخاري« )3228(، و»مسلم« )409(. 

)2(  أخرجه »البخاري« )799(.
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ٍء َبْعُد«)1(. ِشْئَت ِمْن َشْ

َواْلَماِء  ِد،  َواْلَبَ ْلِج  بِالثَّ ْرِن  َطهِّ »اللُهمَّ  ِرَواَيٍة:  ِف  وزاد 
ْوُب  ى الثَّ َطاَيا، َكَم ُيَنقَّ ُنوِب َواْلَ ْرِن ِمَن الذُّ اْلَباِرِد اللُهمَّ َطهِّ

ْبَيُض ِمَن اْلَوَسِخ«)2(. اْلَ

َرِن«)3(. َوِف ِرَواَيٍة: »ِمَن الدَّ

ْدِريِّ ڤ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ  16ـ َوَعْن َأِب َسِعيٍد اْلُ
َنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلُء  ُكوِع َقاَل: »َربَّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ
َأْهَل  َبْعُد،  ٍء  َشْ ِمْن  ِشْئَت  َما  َوِمْلُء  ْرِض،  َواْلَ َمَواِت  السَّ
َنا َلَك َعْبٌد: اللُهمَّ َل  َناِء َواْلَمْجِد، َأَحقُّ َما َقاَل اْلَعْبُد، َوُكلُّ الثَّ
دِّ  َمانَِع لَِما َأْعَطْيَت، َوَل ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت، َوَل َيْنَفُع َذا اْلَ

.)4(» دُّ ِمْنَك اْلَ

)1(  أخرجه »مسلم« )476(.

)2(  أخرجه »مسلم« )476(.

)3(  أخرجه »مسلم« )476(.

)4(  أخرجه »مسلم« )477(.
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بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت  ْيُت َمَع النَّ 17ـ َعْن ُحَذْيَفَة ڤ، َقاَل: َصلَّ
َلْيَلٍة...ُثمَّ َقاَل: »َسِمَع اهلُل مِلَْن َحَِدُه«، َقاَل: َوِف َحِديِث َجِريٍر 

ْمُد«)1(. َنا َلَك اْلَ َياَدِة، َفَقاَل:»َسِمَع اهلُل مِلَْن َحَِدُه َربَّ ِمَن الزِّ

ًقا: * قال شيخنا الشيخ خالد املشيقح حفظه اهلل ُمعلِّ

وعىل هذا فإن الصيغ أربع:

َنا َلَك اَلْمُد«)2(.  ُهمَّ َربَّ 1( »اللَّ

َنا َوَلَك اَلْمُد«)3(. ُهمَّ َربَّ 2( »اللَّ

َنا َلَك اَلْمُد«)4(. 3( »َربَّ

َنا َوَلَك اَلْمُد«)5(. 4( »َربَّ

)1(  أخرجه »مسلم« )772(.

أب هريرة  »مسلم« )409(، من حديث  و  »البخاري« )796(،  خرجه    )2(

ڤ.
)3(   أخرجه »البخاري« )795(، من حديث أب هريرة ڤ.

)4(  أخرجه »البخاري« )733(، من حديث أنس بن مالك ڤ.

)5(  أخرجه »البخاري« )1114(، و»مسلم« )411(، من حديث أنس ڤ.
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ما ُيقــال في ال�شـــجود

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  »َكاَن  َقاَلْت:  ا  َ َأنَّ ڤ،  َعائَِشَة  َعْن  18ـ 
َنا  َربَّ ُهمَّ  اللَّ َوُسُجوِدِه: »ُسْبَحاَنَك  ُرُكوِعِه  ِف  َيُقوَل  َأْن  ُيْكثُِر 

ُل الُقْرآَن)1(«)2(. ُهمَّ اْغِفْر ل« َيَتَأوَّ َوبَِحْمِدَك اللَّ

َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  ڤ،  ُهَرْيَرَة  َأِب  َوَعْن  19ـ 
ُه)3(،  ُه، َوِجلَّ ُه ِدقَّ َيُقوُل: »ِف ُسُجوِدِه اللُهمَّ اْغِفْر ِل َذْنبِي ُكلَّ

ُه«)4(. َلُه َوآِخَرُه َوَعاَلنَِيَتُه َوِسَّ َوَأوَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  اْفَتَقْدُت  َقاَلْت:  ڤ  َعائَِشَة  َوَعْن  20ـ 
ْسُت  َفَتَحسَّ نَِسائِِه،  َبْعِض  إَِل  َذَهَب  ُه  َأنَّ َفَظَنْنُت  َلْيَلٍة،  َذاَت 
»ُسْبَحاَنَك  َيُقوُل:  َساِجٌد  َأْو  َراِكٌع  ُهَو  َفإَِذا  َرَجْعُت،  ُثمَّ 

الُقْرآَن« أي: يفعل ما أمر به فيه, أي: قوله تعال: ﴿َفَسبِّْح بَِحْمِد  ُل  »َيَتَأوَّ   )1(
َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه﴾ ]النرص:3[.

)2(  أخرجه »البخاري« )817(، و»مسلم« )484(.

ُه«: أي: صغريه وكبريه، وفرسمها النووي بالقليل والكثري قال:  ُه، َوِجلَّ )3(  »ِدقَّ
»وفيه توكيد الدعاء وتكثري ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض«.

)4(  أخرجه »مسلم« )483(.
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ي، إِنِّ َلِفي  َوبَِحْمِدَك َل إَِلَه إِلَّ َأْنَت« َفُقْلُت: بَِأِب َأْنَت َوُأمِّ
َشْأٍن َوإِنََّك َلِفي آَخَر)1(.

ُه َأَتى َبْعَض َجَواِريِه، َفَطَلْبُتُه  وف رواية للنَّسائي: »َفَظَنْنُت َأنَّ
ْرُت َوَما َأْعَلْنُت«)2(. َفإَِذا ُهَو َساِجٌد َيُقوُل: »َربِّ اْغِفْر ِل َما َأْسَ

َقاَلْت:  ڤ،  َعائَِشَة  َعْن  ڤ،  ُهَرْيَرَة  َأِب  َوَعْن  21ـ 
َفَوَقَعْت  َفاْلَتَمْسُتُه  اْلِفَراِش  ِمَن  َلْيَلًة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوَل  َفَقْدُت 
ا َمْنُصوَبَتاِن َوُهَو  َيِدي َعىَل َبْطِن َقَدَمْيِه َوُهَو ِف اْلَمْسِجِد َومُهَ
َيُقوُل: »اللُهمَّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن 
َكَم  َأْنَت  َعَلْيَك  َثَناًء  ُأْحِص  َل  ِمْنَك  بَِك  َوَأُعوُذ  ُعُقوَبتَِك، 

َأْثَنْيَت َعىَل َنْفِسَك«)3(.

ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: »ِف  22ـ َوَعْن َعائَِشَة ڤ َأنَّ َرُسوَل اهللِ 
وِح«)4(. وٌس، َربُّ اْلَماَلئَِكِة َوالرُّ وٌح ُقدُّ ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه ُسبُّ

)1(  أخرجه »مسلم« )485(.

)2(  أخرجها »النسائي« )1125(.

)3(  أخرجه »مسلم« )486(.

)4(  أخرجه »مسلم« )487(.
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َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  بِيِّ  النَّ َعِن  ڤ،  َعْبِداهللِ  ْبِن  َجابِِر  َوَعْن  23ـ 
ُهمَّ َلَك َسَجْدُت، َوبَِك آَمْنُت، َوَلَك  َيُقوُل ِف ُسُجوِدِه: »اللَّ
َرُه  َوَصوَّ َخَلَقُه  ِذي  لِلَّ َوْجِهي  َسَجَد   ، َربِّ َوَأْنَت  َأْسَلْمُت، 

الِِقَي«)1(. ُه، َتَباَرَك اهلُل َأْحَسُن اْلَ َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَ

ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  بِيَّ  النَّ َفَقَدِت  ا  َ َأنَّ ڤ  َعائَِشَة  َوَعْن  24ـ 
َوُهَو  َساِجٌد،  َوُهَو  َعَلْيِه  َفَوَقَعْت  بَِيِدَها،  َفَلَمَسْتُه  َمْضَجِعِه، 
اَها،  َها َأْنَت َخرْيُ َمْن َزكَّ َيُقوُل: »َربِّ َأْعِط َنْفِس َتْقَواَها، َزكِّ

َها َوَمْوَلَها«)2(. َأْنَت َولِيُّ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت  ْيُت َمَع النَّ 25ـ  َعْن ُحَذْيَفَة ڤ، َقاَل: َصلَّ
ْعىَل«)3(. َ اْلَ َلْيَلٍة... ُثمَّ َسَجَد، َفَقاَل: »ُسْبَحاَن َربِّ

* * * *

حه األلبان. )1(  أخرجه »النَّسائي« )1127(، وصحَّ

فه األلبان ف »متام املنة« )ص208(. )2(  أخرجه »أحد« )492/42(، وضعَّ

)3(  أخرجه »مسلم« )772(.
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ما يقال بين ال�شجدتين

بنَي  يقوُل  أنه كان  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  ڤ  عن حذيفة  26ـ 
السجدتنِي: »ربِّ اغفْر ل، ربِّ اغفْر ل«)1(.

* * * *

�شيــــغ الت�شـــهـد

ا َمَع  ا إَِذا ُكنَّ 27ـ َوَعْن َعْبِداهللِ ْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: ُكنَّ
اَلُم  اَلُم َعىَل  ِمْن ِعَباِدِه، السَّ اَلِة، ُقْلَنا: السَّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الصَّ النَّ
اَلُم َعىَل ،  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُقوُلوا السَّ َعىَل ُفاَلٍن َوُفاَلٍن، َفَقاَل النَّ
َلَواُت  َوالصَّ ِحيَّاُت هلِلِ  التَّ اَلُم، َوَلِكْن ُقوُلوا:  َفإِنَّ اهلَل ُهَو السَّ
اَلُم  ُة  َوَبَرَكاُتُه، السَّ بِيُّ َوَرْحَ ا النَّ َ اَلُم َعَلْيَك َأيُّ َباُت، السَّ يِّ َوالطَّ
اِلَِي، َفإِنَُّكْم إَِذا ُقْلُتْم َأَصاَب ُكلَّ َعْبٍد  َعَلْيَنا َوَعىَل ِعَباِد  الصَّ
إَِلَه إِلَّ اهلُل،  َأْن َل  َأْشَهُد  َمِء َواَلْرِض،  َبْيَ السَّ َأْو  َمِء  ِف السَّ

)1(  أخرجه »أبو داود« )874(، و»النَّسائي« )1145(، و»ابن ماجه« )897(، 
واحلاكم ف »املستدرك« )271/1( وصححه.
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َعاِء َأْعَجَبُه  ُ ِمَن الدُّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، ُثمَّ َيَتَخريَّ مَّ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَ
إَِلْيِه، َفَيْدُعو«)1(.

ُه َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  28ـ َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس ڤ، َأنَّ
َيُقوُل:  َفَكاَن  اْلُقْرآِن  ِمَن  وَرَة  السُّ ُمَنا  ُيَعلِّ َكَم  َد  التََّشهُّ ُمَنا  ُيَعلِّ
اَلُم  السَّ هللِ،  َباُت  يِّ الطَّ َلَواُت  الصَّ اْلُمَباَرَكاُت،  ِحيَّاُت  »التَّ
َوَعىَل  َعَلْيَنا  اَلُم  السَّ َوَبَرَكاُتُه،  اهللِ  ُة  َوَرْحَ بِيُّ  النَّ ا  َ َأيُّ َعَلْيَك 
ًدا  مَّ اِلَِي، َأْشَهُد َأْن َل إَِلَه إِلَّ اهلُل، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَ ِعَباِد اهللِ الصَّ

َرُسوُل اهللِ«)2(.

ْشَعِريِّ ڤ قال: قال: َرُسوُل  29ـ َوَعْن َأِب ُموَسى اأْلَ
َعَلْيَك  اَلُم  السَّ هلِلِ  َلَواُت  الصَّ َباُت  يِّ الطَّ ِحيَّاُت  »التَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ 
اهللِ  ِعَباِد  َوَعىَل  َعَلْيَنا  اَلُم  السَّ َوَبَرَكاُتُه،  اهللِ  ُة  َوَرْحَ بِيُّ  النَّ ا  َ َأيُّ
َعْبُدُه  ًدا  مَّ ُمَ َأنَّ  َوَأْشَهُد  اهلُل  إِلَّ  إَِلَه  َل  َأْن  َأْشَهُد  اِلَِي،  الصَّ

َوَرُسوُلُه«)3(.

)1(  أخرجه »البخاري« )6230(، و»مسلم« )402(.

)2(  أخرجه »مسلم« )403(.

)3(  أخرجه »مسلم« )404(.
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ُعَمَر  َسِمَع  ُه  َأنَّ  ، َعْبٍداْلَقاِريِّ ْبِن  ِن  ْحَ َعْبِدالرَّ َوَعْن  30ـ 
َفَيُقوُل:  اْلِمْنَبِر  َعىَل  َد  التََّشهُّ النَّاَس  ُم  ُيَعلِّ ڤ،  اِب  طَّ اْلَ ْبَن 
َعَلْيَك  اَلُم  السَّ  ،ِ هلِلَّ َباُت  يِّ الطَّ هللِ،  اِكَياُت  الزَّ  ،ِ هلِلَّ ِحيَّاُت  »التَّ
اِد اهللِ  اَلُم َعَلْيَنا َوَعىَل َعبَّ َوَبَرَكاُتُه، السَّ ُة اهللِ  ، َوَرْحَ بِيُّ ا النَّ َ َأيُّ
َعْبُدُه  ًدا  مَّ ُمَ َأنَّ  َوَأْشَهُد  إِلَّ اهلُل،  إَِلَه  َأْن َل  َأْشَهُد  اِلَِي،  الصَّ

َوَرُسوُلُه«)1(.

* * * *

)1(  أخرجه مالك ف »املوطأ« )53(، وعبد الرزاق ف »املصنف« )202/2(، 
حه األلبان ف »صفة الصالة«  والبيهقي ف »الكربى« )205/2(، وصحَّ

)ص 163(.
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 ما ُيقال 
بعد الت�شهد، وقبل ال�شالم

َيُقوُل:  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َكاَن  َقاَلْت:  ڤ،  َعائَِشَة  َوَعْن  31 ـ 
اِر، َوِفْتَنِة الَقْبِ  اِر َوَعَذاِب النَّ ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة النَّ »اللَّ
إِنِّ  ُهمَّ  اللَّ الَفْقِر،  ِفْتَنِة  َوَشِّ  الِغَنى  ِفْتَنِة  َوَشِّ  الَقْبِ،  َوَعَذاِب 
َقْلبِي  اْغِسْل  ُهمَّ  اللَّ اِل،  جَّ الدَّ املَِسيِح  ِفْتَنِة  َشِّ  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ 
ْوَب  الثَّ ْيَت  َنقَّ َكَم  اَلَطاَيا  ِمَن  َقْلبِي  َوَنقِّ  ِد،  َوالَبَ ْلِج  الثَّ بَِمِء 
َنِس، َوَباِعْد َبْينِي َوَبْيَ َخَطاَياَي َكَم َباَعْدَت  اَلْبَيَض ِمَن الدَّ
الَكَسِل،  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّ  ُهمَّ  اللَّ َوالَمْغِرِب،  الَمْشِرِق  َبْيَ 

َوالَمْأَثِم)1( َوالَمْغَرِم)2(«)3(.

لَِرُسوِل   َقاَل  ُه  َأنَّ ڤ:  يِق  دِّ الصِّ َبْكٍر  َأِب  َوَعْن  ـ   32

)1(  املأثم: األمر الذي يأثم به اإلنسان أو اإلثم نفسه وضًعا للمصدر موضع 
االسم.

)2(  املغرم: قيل: املراد: مغرم الذنوب واملعايص، وقيل: املغرم كالغرم، وهو 
الدين.

)3(  أخرجه »البخاري« )6377(، و»مسلم« )589(.
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ُهمَّ إِنِّ  ْمنِي ُدَعاًء َأْدُعو بِِه ِف َصاَلِت، َقاَل: »ُقْل: اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َعلِّ
ُنوَب إِلَّ َأْنَت، َفاْغِفْر  َظَلْمُت َنْفِس ُظْلًم َكثرًِيا، َوَل َيْغِفُر الذُّ
ِحيُم«)1(. نِي إِنََّك َأْنَت الَغُفوُر الرَّ ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَحْ

33 ـ عن أب هريرة ڤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا 
َد َأَحُدُكْم َفْلَيْسَتِعْذ بِاهللِ ِمْن َأْرَبٍع َيُقوُل: اللُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ  َتَشهَّ
َم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا  بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ

اِل«)2(. جَّ َواْلَمَماِت، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

* * * *

)1(  أخرجه »البخاري« )834(، و»مسلم« )2705(.

)2(  أخرجه  »البخاري« )1377(، و»مسلم« )588( واللفظ له.
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ما ُيقــال ُدُبــر ال�شـــالة

34ـ  عن ثوبان ڤ  مول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا انرصف من صالته، استغفر ثالًثا، وقال: »اللُهمَّ 
َواإْلِْكَراِم«،  اَلِل  اْلَ َذا  َتَباَرْكَت  اَلُم،  السَّ َوِمْنَك  اَلُم  السَّ َأْنَت 
َقاَل:  ااْلْستِْغَفاُر؟  »َكْيَف   : ْوَزاِعيِّ لِْلَ َفُقْلُت  اْلَولِيُد:  َقاَل 

َتُقوُل: َأْسَتْغِفُر اهلَل، َأْسَتْغِفُر اهلَل«)1(.

املغرية  كتب  قال:  شعبة  بن  املغرية  مول  اد  ورَّ عن  ـ   35
خرج  إذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  ڤ  معاوية  إل  شعبة  بن 
يَك َلُه، َلُه  من الصالة وسّلم قال: »َل إَِلَه إِلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشِ
ُهمَّ َل َمانَِع لَِما  ٍء َقِديٌر، اللَّ الُمْلُك، َوَلُه اَلْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
.)2(» َأْعَطْيَت، َوَل ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت، َوَل َيْنَفُع َذا اَلدِّ ِمْنَك اَلدُّ

36 ـ عن عبداهلل بن الزبري ڤ: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
هيلل دبر كل صالة حني يسلم هبؤالء الكلمت: »َل إَِلَه إِلَّ 

)1(  أخرجه »مسلم« )591(.

)2(  أخرجه »البخاري« )6330(، ومسلم )593( واللفظ ملسلم.
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ْمُد َوُهَو َعىَل ُكلِّ  يَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَ اهلُل َوْحَدُه َل َشِ
َة إِلَّ بِاهللِ، َل إَِلَه إِلَّ اهلُل، َوَل َنْعُبُد  ٍء َقِديٌر، َل َحْوَل َوَل ُقوَّ َشْ
َسُن، َل إَِلَه إِلَّ  َناُء اْلَ ْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل، َوَلُه الثَّ اُه، َلُه النِّ إِلَّ إِيَّ

يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن«)1(. اهلُل ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

قال الشيخ)2(: ثم بعد ذلك يسبح والتسبيح ورد له 
أربع صيغ: 

الصيغة الوىل: أن يسبح، وحيمد، ويكرب ثالًثا وثالثني، 
ثم يقول ف متام املائة: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له 

امللك وله احلمد وهو عىل كل شء قدير)3(. 

ثالًثا  وحيمد  وثالثني،  ثالًثا  يسبح  أن  الثانية:  الصيغة 
وثالثني، ويكرب ثالًثا وثالثني، ثم يقول متام املائة: اهلل أكرب)4(. 

مخًسا  ويكرب  وهيلل،  وحيمد  يسبح  أن  الثالثة:  الصيغة 

)1(  أخرجه »مسلم« )594(.

)2(  ذكر هذا الشيخ خالد املشيقح ف »الرشح املقنع عىل زاد املستقنع«.

)3(  »صحيح مسلم« )597(.

)4(  »صحيح مسلم« )596( من حديث كعب بن عجرة ڤ.
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وعرشين ويقول: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، 
واهلل أكرب، مخًسا وعرشين مرة فهذه مائة)1(. 

وُيكرب  عرًشا،  وحيمد  عرًشا،  يسبح  أن  الرابعة:  الصيغة 
عرًشا)2(..ا.ه�. 

37 ـ يستحب قراءة آية الكريس أحياًنا دبر كل صالة 
كم جاء ف حديث أب أمامة الباهيل ڤ قال: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْرِسِّ ِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة َمْكُتوَبٍة َلْم 

ِة إِلَّ َأْن َيُموَت«)3(.  َيْمَنْعُه ِمْن ُدُخوِل اْلَجنَّ

ُه َقاَل: »َأَمَرِن َرُسوُل اهللِ  38 ـ عن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ڤ َأنَّ
َذاِت ِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة«)4(. ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأْقَرَأ بِاْلُمَعوِّ

 )3413( والرتمذي   ،)1351( والنسائي   ،)1184/5( أحد  أخرجه    )1(
وصححه

)2(  أخرجه أحد )160/2( وأبو داود )5065(، والرتمذي )3410( وقال 
»حسن صحيح«.

األلبان،  صححه  وكذا  البخاري«،  »صحيح عىل رشط  السيوطي:  قال    )3(
من  البخاري  رشط  عىل  »صحيح  الكشاف:  ختريج  ف  الزيلعي  وقال 

حديث أنس بن مالك مثله«.
)4(  قال ابن حجر: »حسن«، وقال األلبان: »إسناده صحيح«.
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ختــامـًا

أسأل اهلل العيل القدير أن يتقبل
 هذه الرسالة، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم.. 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ممد وعىل آله وصحبه أمجعي

قاله وكتبه الفقري إىل عفو ربه
 عبداهلل بن عمر التوجيري ـ أبو عمر

E.mail: Z45a1345@gmail.com

جوال: 0551345444
القصيم ـ بريدة 

* * * *
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