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مقدمة:

وعلى ،والصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق الوعد األمني،احلمد هللا رب العاملني

آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك 

اللهم أرنا احلق ،وزدنا اللهم علماً،وانفعنا مبا علمتنا،اللهم علمنا ما ينفعنا،أنت العليم احلكيم

واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون ،وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه،اتباعهحقاً وارزقنا 

وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني، اللهم آمني، مث أما بعد؛،أحسنه

أمر اهللا عز وجل عباده املؤمنني بأن يكثروا ذكره جل وعال يف كل وقت وعلى أي 

يا أَيها الَّذين "غفرة واألجر العظيم، قال تعاىل: هيئة، وبني أن جزاء الذاكرين والذكرات امل

)، وقال تعاىل: " 41،42" (األحزاب:آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثرياً، وسبحوه بكْرةً وأَصيلًا

أَجةً ورفغم ملَه اللَّه دأَع اترالذَّاكرياً وكَث اللَّه رِينالذَّاكيماًوظ35" (األحزاب:راً ع .(

أن الذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات سبقوا غريهم بنيل الدرجات العلى ا النيب وبني لن

نةَوالنعيم املقيم، فعريرا رضي اهللاأَبِي همونَ"، قَالُوا: ودفَرالْم قبقَالَ: "س ولُ اللَّهسعنه، أن ر

بل إن النيب ). الْمفَردونَ يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: "الذَّاكرونَ اللَّه كَثريا والذَّاكرات" (رواه مسلم

نا أن الذي ال يذكر ربه صلى اهللا عليه وسلم حذرنا من الغفلة عن ذكر اهللا تعاىل حينما بني ل

مثَلُ الذي ":قال: قال رسول اهللارضي اهللا عنه،أيب موسى األشعريفعنمثله كمثل امليت،

 ذْكُري ال يالَّذو هبر ذْكُريتيالْمو يثَلُ الْحم ،هب(رواه البخاري)ر ".

" الذكر للقلب مثل املاء للسمكويقول شيخ اإلسالم فكيف ،ابن تيمية رمحه اهللا: 

يكون حال السمك إذا فارق املاء؟ ". وذكر ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا يف كتابه الوابل الصيب 

تعاىل منها: أنه يطرد الشيطان ويرضي الرمحن ويزيل من الكلم الطيب فوائد كثرية لذكر اهللا

اهلم والغم عن القلب، وجيلب له الفرح والسرور، وينور الوجه والقلب، هو سبب جللب 

الرزق، ويكسو صاحبه باملهابة والنضرة، ويورث حمبة اهللا تعاىل. 
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املنشور على إنه بعد حديثنا عن أحكام فقه الصالة يف (دليل املصلي يف أحكام الصالة) 

شبكة األلوكة وغريها من املواقع والشبكات بفضل اهللا تعاىل، وجدنا من األمهية أن نبني ما 

صح من األحاديث اليت احتوت على األدعية واألذكار اليت ختص املسلم منذ مساعه األذان 

(أدعيةووضوئه وخروجه من بيته إىل املسجد حىت رجوعه، يف هذه الدراسة اليت أمسيتها: 

، وإن شاء اهللا جل وعال قريباً سأعمل على إصدار دليل جامع لألدعية املصلي الصحيحة)

واألذكار الصحيحة، سائالً اهللا  اإلخالص يف القول والعمل، وأن جيعله هذا العمل املتواضع يف 

ميزان حسناتنا وحسنات مشاخينا، وأن يكون علماً ينتفع به بإذن اهللا تعاىل. 

عية املصلي الصحيحة يف هذه الدراسة على النحو التايل:وسنتوىل بيان أد

:أوالً: ما يقال عند مساع االذان

1- ول اللَّهأَنَّ رس هاللَّه عن رضي رِياخلُد داَء، فَقُولُوا كَما عن أَيب سعيدالن متعقال: " إِذا مس

يقُولُ املُؤذِّنُ " (متفق عليه).

" إذا قال املؤذن: اهللا أكرب اهللا :عنه قال: قال رسول اهللارضي اهللا عمر بن اخلطابعن-2

أكرب، فقال أحدكم: اهللا أكرب اهللا أكرب، مث قال: أشهد أن ال إله إال اهللا قال: أشهد أن ال إله 

إال اهللا، مث قال: أشهد أن حممداً رسول اهللا قال: أشهد أن حممداً رسول اهللا، مث قال: حي 

وال قوة إال باهللا، مث قال حي على الفالح قال: ال حول وال قوة على الصالة قال: ال حول 

إال باهللا، مث قال: اهللا أكرب اهللا أكرب قال: اهللا أكرب اهللا أكرب، مث قال: ال إله إال اهللا، قال: ال 

. إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة " (رواه مسلم)

يقُولُ: " إِذا مسعتم لَّه عنهما أَنه سمع رسولَ اللَّه عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي ال-3

النداَء فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ، ثُم صلُّوا علَي، فَإِنه من صلَّى علَي صالةً صلَّى اللَّه علَيه بِها

اجلنة ال تنبغي إِالَّ لعبد من عباد اللَّه وأَرجو عشراً، ثُم سلُوا اللَّه يل الْوسيلَةَ، فَإِنها مرتِلَةٌ يف

.)أَنْ أَكُونَ أَنا هو، فَمن سأَل يلَ الْوسيلَة حلَّت لَه الشفاعةُ " (رواه مسلم
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4- ولَ اللَّهسأَنَّ ر هي اللَّه عنجابرٍ بن عبد اهللا رض داَء: :قَالَعنالن معني يسمن قَال ح "

 عثْهيِلَة، وابيلَةَ، والْفَضداً الْوسمحآت م ،مةالْقَائ الةوالص ،ةامالت عوةالد ههذ بر ماللَّه

ند مقَاماً حمموداً الَّذي وعدته، حلَّت لَه شفَاعيت يوم الْقيامة" (رواه البخاري). ويف رواية ع

البيهقي بزيادة: "إنك ال ختلف امليعاد" (صححها ابن باز وابن عثيمني رمحهما اهللا).

: مرتِلَةٌ يف اجلنة ال تنبغي إِالَّ لعبد من عباد اللَّه. الوسيلة(معىن §

: املرتبة الزائدة على اخلالئق.الفضيلةمعىن 

فصل بني العباد وال يؤذن فيها إال للنيب : الشفاعة العظمى عند اهللا للاملقام احملمودمعىن 

ومسي باملقام احملمود؛ ألنّ مجيع اخلالئق حيمدون حممداً  على ذلك املقام، ،حممد

فشفاعته سبب فك كربتهم من أهوال احملشر واالنتقال إىل احلساب والفصل بني 

اخلالئق).

(آت حمتنبيه:  مداً الوسيلة والفضيلة هناك من يزيد يف الدعاء بعد مساع األذان فيقول: 

كما بني احلافظ ابن ال أصل هلاوعبارة الدرجة العالية الرفيعة )،والدرجة العالية الرفيعة

واحلافظ السخاوي واإلمام األلباين وغريهم.حجر العسقالين

قَالَ: " من قَال حني يسمع املُؤذِّنَ: أَنهعن سعد بن أَيب وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه عن النيب -5

ريك لهال ش دهد أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وحهأَش،ولُهرسو هدداً عبحمأَنَّ ما،ورب بِاللَّه يترض،

). غُفر لَه ذَنبه " (رواه مسلم،وباِإلسالمِ دينا،ومبحمد رسوالً

مالحظات:

قات الدعاء املستجاب:من أو-1

رضي اللَّه عنه، قَالَ: قَالَ سهلِ بنِ سعد الساعديعن الدعاء عند النداء (األذان):-أ

ولُ اللَّهسر:"ماثنتان:اندراملطرِ " (رواه احلاكم وحسنه ت الدعاُء عند النداِء، وحتت

السيوطي واأللباين). 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أن النيب  قال: " اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء اجليوش، 

وإقامة الصالة، ونزول الغيث " (أخرجه الشافعي يف األم وحسنه األلباين).

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3672
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:قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهأَنسِ بنِ مالكعنالدعاء بني األذان واإلقامة:-ب

األلباين).الدعاُء لَا يرد بين الْأَذَان والْإِقَامة " (رواه أبو داود والترمذي وصححه"

علمنا أن املصلي يردد وراء املؤذن يف األذان كما جاء يف حديث عمر بن اخلطاب الذي -2

يردد وراء املؤذن يف اإلقامة؟رواه اإلمام مسلم، فهل 

: يشرع ملن مسع اإلقامة أن يقول مثلما يقول املؤذن، لعموم قوله صلى اهللا عليه اجلواب

وسلم: "إذا مسعتم النداء، فقولوا مثلما يقول املؤذن"(متفق عليه)، واإلقامة نداء وأذان، كما 

ـ يعين: األذان واإلقامة. ه)(متفق علَيقال صلى اهللا عليه وسلم: "بني كل أذانني صالة" 

وإذا ردد املصلي خلف املؤذن الذي يقيم الصالة، فإنه يقول مثلما يقول املؤذن، وإذا قال 

املؤذن "قد قامت الصالة، قد قامت الصالة" فإنه يقول مثله، وأما ما يروى من أنه يقول: 

لى اهللا عليه وسلم، ؛ لكونه مل يثبت عن النيب صفهذا ال يصح"أقامها اهللا وأدامها"، 

واحلديث الذي جاء بصيغة "أقامها اهللا وأدامها" حديث ضعيف ال يعتمد عليه، كما قال 

اإلمام النووي واإلمام ابن حجر العسقالين واإلمام األلباين والشيخ ابن باز والشيخ ابن 

عثيمني رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً ومجيع علماء املسلمني. 

الوضوء وبعده:ثانياً: ما يقال قبل 

لَا صلَاةَ لمن لَا وضوَء ":، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهأَبِي هريرةَ، عنالبسملة(قبل الوضوء): -1

ي لَم نموَء لضلَا وو ،لَههلَيالَى ععت اللَّه م(رواه أبو داود وصححه األلباين). ذْكُرِ اس "

من اجلدير بالذكر أن البسملة قبل الوضوء سنة عند مجهور العلماء، فمن تركها أو نسيها 

وضوؤه صحيح بإذن اهللا تعاىل. 

النبِي  قَالَ:  " ما منكُم من أَحد (بعد الوضوء): عن عمر بنِ اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه عنِ -2

أَشهد أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وحده ال شريك له، يتوضأُ فَيبلغُ أَو فَيسبِغُ الوضوَء ثُم قَالَ: 

يدخلُ من أَيها شاَء " ، إِالَّ فُتحت لَه أَبواب اجلنة الثَّمانِيةُوأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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")(رواه مسلم " اللَّهم اجعلْين من التوابِني واجعلْين من املُتطَهرِين. وزاد الترمذي: 

(صححه األلباين).

مالحظة: 

اعتاد بعض الناس أن يدعو مع غسل كل عضو يف الوضوء بدعاء مثل عند غسل اليد اليمىن 

كتايب بيميين وعند غسل الوجه يقولون اللهم بيض وجهي يوم تسود يقولون اللهم ناولين 

 لَّى اللَّهالوجوه وتبيض الوجوه وغري ذلك من األدعية، غري أن هذا مل يكن من هدي النيب ص

.لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهومل يثبت عنه ص لَّمسو هلَيع

" س ألحد أن يسن للناس نوعاً من األذكار وليقال ابن تيمية يف كتابه جمموع الفتاوى: 

واألدعية غري املسنون، وجيعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات 

اخلمس، بل هذا ابتداع دين مل يأذن اهللا به ".

"أما احلديث املوضوع يف الذكر على كل عضو  وقال ابن القيم يف كتابه املنار املنيف: 

."اإلمام النووي يف كتابه الفتوحات الربانية: " دعاء األعضاء ال أصل لهوقال.فباطل"

وقد بني اإلمام السيوطي يف خمطوطته "اإلغضاء عن دعاء األعضاء" شدة ضعف ما ورد بشأن 

الدعاء عند كل عضو يف الوضوء، وعدم صالحيته للعمل به ولو يف فضائل األعمال.

مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء، وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة: " 

وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة، مثل قوهلم عند غسل الوجه: (اللهم بيض 

وجهي يوم تسود الوجوه)، وقوهلم عند غسل اليدين: (اللهم أعطين كتايب بيميين، وال تعطين 

ائر أعضاء الوضوء، وإمنا يشرع للمتوضئ أن كتايب بشمايل) إىل غري ذلك من األدعية عند س

وأن يقول إذا ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه "،يسمي اهللا عند بدء الوضوء؛ حلديث: "

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده فرغ من الوضوء: "

ن" وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا ورسوله، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهري

حممد وآله وصحبه وسلم ".

 



9

ثالثاً: سنة الوضوء:

يسن للمسلم بعدما يتوضأ أن يصلي ركعتني سنة الوضوء، وأدلة ذلك:

ي من توضأَ نحو وضوئقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ":عن عثمان بن عفان قالَ-1

هذَا، ثُم صلَّى ركْعتينِ لَا يحدثُ فيهِما نفْسه غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه " (رواه البخاري).

2-نرٍعامنِ عةَ بقْبع ، ،يشا بِعهتحوي، فَرتبون اَءتةُ اِإلبِلِ، فَجايا رِعنلَيع تقَالَ: كَان

هلقَو نم كْترفَأَد ،اسثُ الندحا يمقَائ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر كْترفَأَد: نا مم "

و ِسنحأُ، فَيضوتمٍ يلسإِلَّا م ،هِهجوو ا بِقَلْبِههِملَيقْبِلٌ عنِ، ميتكْعلِّي رصفَي قُومي ثُم ،وَءهض

(رواه مسلم)." وجبت لَه الْجنةُ 

3-نعيرةَأَبِي هرِ: رالْفَج لَاةص دنبِلَالٍ عقال ل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن " ،هنع اللَّه يضر

حدثْنِي بِأَرجى عملٍ عملْته في الْإِسلَامِ، فَإِني سمعت دف نعلَيك بين يدي في يا بِلَالُ

 ،ةنارٍ إِلَّا الْجهن لٍ أَولَي ةاعي سا فورطَه رطَهأَت ي لَمي أَندنى عجلًا أَرمع لْتما عم قَالَ: 

صلَّيت بِذَلك الطُّهورِ ما كُتب لي أَنْ أُصلِّي " (رواه البخاري).

(معىن دف نعليك: صوت حذائك وحركَته علَى اَألرضِ).§

:عاً: ما يقال عند اخلروج من املرتلراب

1-كعنالنِ مسِ بأَنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنّ الن ،،هتيب نلُ مجالر جرفَقَالَ: ،قَالَ: " إِذَا خ

(ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُولَ وولَا ح ،لَى اللَّهع كَّلْتوت مِ اللَّهبِس)، يتده :ذئينقَالُ حقَالَ: ي

 يده لٍ قَدجبِر لَك فكَي :رطَانٌ آخيش قُولُ لَهفَي ،نياطيالش ى لَهحنتفَت ،يتقوو يتكُفو

وكُفي ووقي" (رواه أبو داود وصححه األلباين). 

2- ةَ رضي اللَّهسلَم أُم نِنياملُؤم أُم نععنها، قَالَت: نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جرا خم "

اللَّهم أَعوذُ بِك أَنْ أَضلَّ أَو أُضلَّ، أَو أَزِلَّ أَو " :بيتي قَطُّ إِلَّا رفَع طَرفَه إِلَى السماِء، فَقَالَ
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" (رواه أبو داود وصححه األلباين وابن جهلَ أَو يجهلَ علَيأُزلَّ، أَو أَظْلم أَو أُظْلَم، أَو أَ

باز).

: بصره.طرفه(معىن: §

: أَزل أي أن حيصل مين خطأ أو أن أوقع غريي يف اخلطأ، أو أُزل: أَزِلَّ أَو أُزلَّمعىن: 

أي أن يوقعين غريي يف اخلطأ.

فعل اجلهال من اإلضرار واإليذاء وغري أجهل أي أفعل:أَجهلَ أَو يجهلَ علَيمعىن: 

ذلك، أو يجهل علي: أي يفعل الناس يب أفعال اجلهال من إيصال الضرر إىلّ).

مالحظة:

دخول املرتل واخلروج منه مل يرد فيه دليل خبصوصه يدل على استحباب تقدمي إحدى القدمني، 

تقدمي إحدى القدمني أو دخوالً أو خروجاً، وعليه فإن يف هذا األمر سعة، وال حرج يف 

تأخريها، عند دخول املرتل أو اخلروج منه، وقد نقل عن بعض العلماء أن املرتل يقدم اليمىن 

وأَما الْمنزِلُ عند دخوله وخروجه، فقال اإلمام اخلرشي املالكي يف كتابه شرح خمتصر خليل: "

ى، ولَا عبادةَ ".فَيقَدم يمناه دخولًا وخروجاً، إذْ لَا أَذَ

خامساً: دعاء الذهاب إىل املسجد:

ناسعبنِ عب اللَّه دبع هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنع قَدر هأَن ، ،كوسقَظَ، فَتيتفَاس ،لَّمسو

إِنَّ في خلْقِ السموات واَألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ آليات ُألولي  وتوضأَ، وهو يقُولُ: 

ام فَصلَّى فَقَرأَ هؤلَاِء اآليات حتى ختم السورةَ، ثُم ق190َاَأللْبابِ سورة آل عمران آية 

ذَلك ركْعتينِ فَأَطَالَ فيهِما، الْقيام، والركُوع، والسجود، ثُم انصرف فَنام حتى نفَخ، ثُم فَعلَ 

 ثُم ،اتلَاِء اآليؤأُ هقْريأُ، وضوتيو ،اكتسي ،ككُلَّ ذَل اتكَعر تس ،اترثَلَاثَ م ،بِثَلَاث رتأَو

اللَّهم اجعلْ في قَلْبِي نوراً، وفي لسانِي نوراً، فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ فَخرج إِلَى الصلَاة، وهو يقُولُ: "

نوراً، واجعلْ في سمعي نوراً، واجعلْ في بصرِي نوراً، واجعلْ من خلْفي نوراً، ومن أَمامي

" (رواه مسلم). واجعلْ من فَوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللَّهم أَعطنِي نوراً
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(معىن نفَخ: صوت النفس اخلارج من أنف النائم أو فمه).§

سادساً: ما يقال عند دخول املسجد:

1-اصِعننِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبلَ عخكَانَ إِذَا د هأَن " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،

الْقَدميِ من الشيطَان (أَعوذُ بِاللَّه الْعظيمِ وبِوجهِه الْكَرِميِ وسلْطَانِه الْمسجِد، قَالَ: 

قَالَ: أَقَطُّ؟ قُلْت: نعم، قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلك، قَالَ الشيطَانُ: حفظَ مني سائر الْيومِ ،الرجِيمِ)

." (رواه أبو داود وصححه األلباين)

د من خلقه، (معىن "وسلطانه القدمي": (وسلطانه) أي: غلبته وقدرته وقهره على ما أرا§

(القدمي) أي األزيل األبدي).

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل -2

وإذا خرج قال: "بسم اهللا اللهم صل على ،"بسم اهللا، اللهم صل على حممد"املسجد قال: 

.حممد" (رواه ابن السين وحسنه األلباين)

3-نعديأَبِي أُس ،جِدسالْم كُمدلَ أَحخإِذَا د " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،

، وإِذَا خرج، فَلْيقُلْ: اللَّهم إِني أَسأَلُك من حمتكاللَّهم افْتح لي أَبواب رفَلْيقُلْ:        "

فَضلك" (رواه مسلم).

4-ةَعنريرأَبِي ه جِدسالْم كُمدلَ أَحخقَالَ: " إِذَا د لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ّ ، أَنَّ

كتمحر ابوي أَبل حافْت مقُلْ: اللَّهلْيو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع لِّمسإِذَا ،فَلْيو

 لِّمسفَلْي جرجِيمِ خالر طَانيالش ننِي ممصاع مقُلْ: اللَّهلْيو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع

(رواه ابن ماجه وصححه األلباين)."
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مالحظات:

رضي اهللا عنها، قَالَت: عائشةَ، عنيسن دخول املسجد باليمىن واخلروج منه باليسرى-1

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن"ي شفو ورِهطُهو هلجرتو هلعني تف نميالت هجِبعي "كُلِّه أْنِه

(رواه البخاري ومسلم). 

اليمىن، وإذا خرجت برجلكتبدأوقال أنس بن مالك: " من السنة إذا دخلْت املسجد أن

اليسرى " (أخرجه احلاكم وحسنه األلباين). برجلكأن تتبدأَ

"وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمىن فإذا خرج بدأ  برجله وقال البخاري يف صحيحه: 

اليسرى".

وعليه فإن القاعدة يف الشرع أنّ ما كان من باب التشريف والتكرمي يندب فيه التيامن، وما 

كان بضده يندب فيه التياسر.

، عن أيب هريرة أن رسول اهللا يسن لبس النعل (احلذاء) يف اليمىن واخللع من اليسرى-2

" إذا انتعلَ أحدكم فلْ يبدأ باليمني، وإِذا نزع فليبدأ بالشمال، صلى اهللا عليه وسلم قال: 

لتكنِ اليمىن أوهلما تنعل، وآخرمها ترتَع " (رواه البخاري).

 لَعإذَا خى، ونمأْ بِالْيدبفَلْي كُمدلَ أَحعتويف رواية األمام مسلم من حديث أيب هريرة: " إذَا ان

".هما جميعاً أَو ليخلَعهما جميعاًفَلْيبدأْ بِالشّمالِ، ولْينعلْ

، عن أَبِي كما ويسن اجللوس عند لبس النعل إذا كان يف لبسه حال القيام تعب ومشقة

وسلَّم عليه ولُ اهللا صلَّى اللَّهسى رهةَ قَالَ: " نريررواه ه) " ملُ وهو قَائجّلَ الرعتنأَنْ ي

قال اخلطايب: " إمنا ى عن لبس النعل قائماً ألن لبسها قاعداً لباين).الترمذي وصححه األ

أسهل عليه وأمكن له ورمبا كان ذلك سبباً النقالبه إذا لبسها قائماً. فأمر بالقعود له 

واالستعانة باليد فيه ليأمن غائلته ". وقال املناوي: " واألمر لإلرشاد ألن لبسها قاعداً أسهل 

يف -النهي مبا يف لبسه قائماً تعب ". وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا وأمكن، وختصيص 

" هذا يف نعل حيتاج إىل معاجلة يف إدخاله يف الرجل؛ ألن - النهي عن االنتعال قائماً  :

اإلنسان لو انتعل قائماً والنعل حيتاج إىل معاجلة فرمبا يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل، أما 
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ن فال بأس أن ينتعل اإلنسان وهو قائم وال يدخل ذلك يف النهي؛ ألن النعال املعروفة اآل

نعالنا املوجودة يسهل خلعها ولبسها واهللا املوفق ".

سابعاً: حتية املسجد:

صالة ركعيت حتية املسجد سنة، فعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال: قال النيب صلى اهللا عليه 

الْم كُمدلَ أَحخنِ " (رواه البخاري وسلم: " إِذَا ديتكْعر يّلصى يّتح سلجفَلَا ي جِدس

ومسلم).

ثامناً: أدعية االستفتاح:

يسن أن يقول املصلي أحد األدعية الواردة يف األحاديث التالية بعد تكبرية اإلحرام وقبل القراءة:

1-نةَعريرأَبِي ه كَتس ،لَاةي الصف رإِذَا كَب ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: " كَانَ ر ،

أَرأَيت سكُوتك بين التكْبِريِ هنيةً، قَبلَ أَنْ يقْرأَ، فَقُلْت: يا رسولَ اللَّه، بِأَبِي أَنت وأُمي، 

اللَّهم باعد بينِي وبين خطَاياي، كَما باعدت بين :والْقراَءة، ما تقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ

ضياَألب بقَّى الثَّونا يكَم ،ايطَايخ نقِّنِي من مرِبِ، اللَّهغالْمرِقِ وشسِ، الْمنالد نم

درالْباِء والْمبِالثَّلْجِ و ايطَايخ ناغِْسلْنِي م م(رواه البخاري ومسلم).اللَّه ."

(معىن الدنس: الوسخ).§

عن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا استفتح الصالةَ قالَ:               -2

"كسبحاناللَّهمكوحبمدكوتباركامسكغري وال إلَه كدرواه أبو داود وتعاىل ج)  "

والترمذي والنسائي وصححه األلباين).

(معىن تعاىل جدك: عال جاللك وعظمتك وكربياؤك).§
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3-الةإىل الص إذا قام وسلَّم عليه صلَّى اللَّه باللَّيلِ عن أيب سعيد اخلدري قال: كانَ رسولُ اللَّه

 " وتعاىل جدك وال إلَه غريك مثَّ امسكوتباركوحبمدكاللَّهمسبحانككبر مثَّ يقولُ: 

 ن مهزِهجيمِ، مالر يطانالش ميعِ العليمِ منالس كبرياً مثَّ يقولُ أعوذُ باللَّه أكرب يقولُ اللَّه

هونفث هحه األلباين).(رواه الترمذي وصح"ونفخ

ويف رواية أخرى:

نعرِيدالْخ يدعقَالَأَبِي س ،:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلِ " كَانَ راللَّي نم إِذَا قَام

ثُم ،سبحانك اللَّهم وبِحمدك وتبارك اسمك وتعالَى جدك ولَا إِلَه غَيرك:كَبر، ثُم يقُولُ

لْعليمِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ثَلَاثًا، ثُم يقُولُ: اللَّه أَكْبر كَبِريا، ثَلَاثًا، أَعوذُ بِاللَّه السميعِ ا:يقُولُ

هفْثنو هفْخنو زِهمه نجِيمِ مالر طَانيالش نأُ " (رواه أبو داود وصححه األلباين).مقْري ثُم ،

(معىن مهزِه ونفخه ونفثه: قال ابن باز رمحه اهللا: جاء يف احلديث أن النيب صلى اهللا §

: ونفخهبأنه: الصرع، ما حيصل من الصرع للناس من الشيطان، مهزهعليه وسلم فسر 

الكرب، أي ما يقع يف نفوس الناس من الكرب، هو من الشيطان ينفخ يف بعض الناس 

الشعر املذموم، والقصائد املذمومة يف ما حرم اهللا من ونفثه:حىت يتكرب على عباد اهللا. 

مر أو إىل غريه مما حرم اهللا عز وجل).تشبيه بالنساء، والدعوة إىل الزنا أو إىل اخل

4-نسٍعفَقَالَبن مالكأَن ،فَسالن هفَزح قَدو ،فلَ الصخاَء فَدلًا، ججأَنَّ ر ،: " ،لَّهل دمالْح

حيهكًا فاربا مبا طَيريا كَثدقَالَ: م ،هلَاتص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى را قَضفَلَم ،

ا، فَقَالَ فَإِنه لَم يقُلْ بأْس،أَيكُم الْمتكَلِّم بِالْكَلمات، فَأَرم الْقَوم، فَقَالَ: أَيكُم الْمتكَلِّم بِها

فَسنِي النفَزح قَدو لٌ: جِئْتجا. فَقَالَ:،رهافَقُلْتهونردتبلَكًا يم رشع ياثْن تأَير لَقَد، مهأَي

(رواه مسلم)."يرفَعها

فَأَرم : أي ضاق نفسه من كثرة السرعة يف الطريق إىل الصالة. معىنحفَزه النفَس(معىن §

ما: أي سكتوا. معىن الْقَوهفَعري مها أَييسارعون يف كتابة هذه الكلمات : أييبتدرو

ورفعها إىل اهللا تعاىل لعظمها وعظم قدرها).
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إِذْ قَالَ رجلٌ ،" بينما نحن نصلِّي مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:، قَالَعمرابنِ عنِ-5

فَقَالَ رسولُ ،وسبحانَ اللَّه بكْرةً وأَصيلًا،والْحمد للَّه كَثريا،اللَّه أَكْبر كَبِريا:من الْقَومِ

ص اللَّهلَّمسو هلَيع كَذَا ؟ ":لَّى اللَّهةَ كَذَا وملُ كَلنِ الْقَائمِ،" منِ الْقَولٌ مجا :قَالَ را يأَن

ولَ اللَّهسا" :قَالَ،رلَه تجِباِء،عمالس ابوا أَبلَه تحفُت "،رمع نقَالَ اب:نهكْترا تفَم،

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمذُ سن(رواه مسلم).،م " كقُولُ ذَلي

6-نبٍعنِ أَبِي طَالب يللَّعص ولِ اللَّهسنِ رع ،لَّمسو هلَيع إِلَى ،ى اللَّه كَانَ إِذَا قَام هأَن

لَاةقَالَ: "،الص نا ما أَنمنِيفًا وح ضاَألرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجو

نيرِكشي،الْملَاتي،إِنَّ صكسنو،اييحمي،واتممو،نيالَمالْع بر لَّهل،لَه رِيكلَا ش،

كلالْم تأَن ماللَّه ،نيملسالْم نا مأَنو ترأُم كبِذَلو،تإِلَّا أَن ا ،لَا إِلَهأَني وبر تأَن

كدببِي،عبِذَن فْترتاعفِْسي، ون تظَلَم،يعموبِي جي ذُنل رإِلَّا ،افَاغْف وبالذُّن رفغلَا ي هإِن

تلَاقِ،أَننِ اَألخسأَحنِي لداهو،تا إِلَّا أَننِهسأَحي لدها،لَا يئَهيي سنع رِفاصلَا ،و

تا إِلَّا أَنئَهيي سنع رِفصي،كيدعسو كيلَب،يدي يف كُلُّه ريالْخوك،كإِلَي سلَي رالشو،

ا بِكأَن،تالَيعتو كْتاربت كإِلَيو،كإِلَي وبأَتو كرفغت(رواه مسلم).أَس "

بِأَي شيٍء ،أُم الْمؤمنِنيعائشةَسأَلْت:، قَالَد الرحمنِ بنِ عوفأَبي سلَمةَ بن عبعن-7

هلَاتص حتفْتي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه بِيكَانَ ن،لِ ؟ قَالَتاللَّي نم إِذَا قَام: نم كَانَ إِذَا قَام

هلَاتص حتلِ افْتاللَّي"ريلَ، فَاطافرإِسيلَ، ويكَائميلَ، وائربج بر ماللَّه اتاومالس

واَألرضِ، عالم الْغيبِ والشهادة، أَنت تحكُم بين عبادك فيما كَانوا فيه يختلفُونَ، 

" اهدنِي لما اختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك، إِنك تهدي من تشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ

(رواه مسلم).
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تاسعاً: أدعية الركوع:

يقول املصلي أحد األدعية الواردة يف األحاديث التالية يف ركوعه، وله أن يقول أكثر من دعاء:

1-نانعمنِ الْيفَةَ بذَيقُولُ: حي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عمس هانَ ، أَنحبس كَعإِذَا ر

اتريمِ ثَلَاثَ مظالْع يبرواه ابن ر) " اترلَى ثَلَاثَ مالْأَع يبانَ رحبقَالَ: س دجإِذَا سو ،

ماجه وصححه األلباين).

ويف رواية أخرى:

 ذات وسلَّم هعلي صلَّى اللَّه رسولِ اللَّه مع عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال: صلَّيت

ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأَ مبائة آية مل يركع فمضى قلت خيتمها يف الركعتنيِ فمضى 

رأَ سورةَ آلِ عمرانَ مثَّ ركع حنواً من قلت خيتمها مثَّ يركع فمضى حتى قرأَ سورةَ النساِء مثَّ ق

 ،هقيامهكوعسبحانَيقولُ يف ريسبحانَالعظيمِربيسبحانَالعظيمِربيالعظيمِرب "

(رواه النسائي وصححه األلباين).

كَانَ يقُولُ في ركُوعه ،، " أَنَّّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعائشةَ رضي اهللا عنهاعن -2

" (رواه مسلم).كَة والروحِسبوح قُدوس، رب الْملَائ:وسجوده

: املُبرأ من النقائص والشريك، وكل ما ال يليق باإلالهية.سبوح(معىن §

لسبوح يدل على ترتيه الذات، : املُطهر من كل ما ال يليق باخلالق، وقيل: اقدوسمعىن 

. والقدوس على ترتيه الصفات

. : ما به حياة األنفسوالروح: جربيل عليه السالم، الروح األمني وروح القدسمعىن 

وقال اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم: " قيل: الروح ملك عظيم، وقيل: حيتمل أن 

عليه السالم، وقيل خلق ال تراهم املالئكة كما ال نرى حنن املالئكة. واهللا  جربيليكون

. سبحانه وتعاىل أعلم")
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3-نعشائةَعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن " :ا، قَالَتهنع اللَّه يضر هكُوعي رقُولُ في

 ،هودجسيول راغْف ماللَّه كدمبِحا ونبر ماللَّه كانحب(رواه البخاري).س "

4-نبٍعنِ أَبِي طَالب يلقَالَ:      ع ،كَعإِذَا ر َ ، عنِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أَنه كَانَ

 "بِكو ،تكَعر لَك مي، اللَّهخمرِي، وصبي، وعمس لَك عشخ ،تلَمأَس لَكو ،تنآم

" (رواه مسلم).وعصبِي،وعظْمي

ولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَيلَةً فَلَما ركَع " قُمت مع رس:يقُولُعوف بن مالكعن -5

ةقَرالْب ةورس ركَثَ قَدمهكُوعي رقُولُ فاِء :يرِيبالْكو لَكُوتالْمو وتربي الْجانَ ذحبس

ةظَمالْع(رواه النسائي وصححه األلباين).و ."

من الركوع:عاشراً: أدعية الرفع 

يقول املصلي أحد األدعية الواردة يف األحاديث التالية بعد قول مسع اهللا ملن محده، وله أن يقول 

أكثر من دعاء:

1-،وسلَّم كانعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما: " أنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا عليه يرفع

إذا كَبر للركوعِ، وإذا رفع رأسه من الركوعِ رفعهما يديه حذْو منكَبيه، إذا افتتح الصالةَ، و

،ربنا ولك احلمد،مسع اُهللا ملن محدهكذلك أيضاً، وقال: 

" (رواه البخاري).السجوديفذلكيفعلُالوكان

2-نبٍعنِ أَبِي طَالب يلعفَعإِذَا ر َ قَالَ:         ،، عنِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أَنه كَانَ

 "الْح ا لَكنبر ما اللَّهلَْء مما، ومهنيا بلَْء ممضِ، ولَْء اَألرمو ،اتاوملَْء السم ،دم

دعٍء بيش نم ئْت(رواه مسلم).ش "

3-نعرِيدالْخ يدعأَبِي سلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: " كَانَ ر ،، نم هأْسر فَعإِذَا ر

وملَْء ما شئْت من شيٍء بعد، ،ملَْء السماوات واَألرضِ،ربنا لَك الْحمد:الركُوعِ، قَالَ

دجالْماِء ولَ الثَّنا ،أَهم قأَحدبقَالَ الْع:دبع ا لَككُلُّنو،تطَيا أَعمل انِعلَا م ملَا ،اللَّهو

تعنا ممل يطعم،دالْج كنم دذَا الْج فَعنلَا ي(رواه مسلم).و "
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أي: ال ينفع : اجلد بفتح اجليم، وفسر باحلظ، ولَا ينفَع ذَا الْجد منك الْجد(معىن:§

اإلنسان الذي كان له حظ يف الدنيا باملال والولد والسلطان والعظمة، ذلك عند اهللا 

قال ابن القيم: " ال ينفع عنده وال .يوم القيامة، وإمنا ينفعه اإلميان والعمل الصاحل

من امللك والرئاسة خيلص من عذابه وال يدين من كرامته جدود بين آدم وحظوظهم

العيش وغري ذلك، إمنا ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته إيثار مرضاته").والغىن وطيب 

اللَّهم لَك "أَنه كَانَ يقُولُ:، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، عبد اللَّه بن أَبِي أَوفَىعن -4

الْحمد، ملَْء السماِء، وملَْء اَألرضِ، وملَْء ما شئْت من شيٍء بعد، اللَّهم طَهرنِي بِالثَّلْجِ 

ينقَّى الثَّوب اَألبيض من والْبرد والْماِء الْبارِد، اللَّهم طَهرنِي من الذُّنوبِ والْخطَايا، كَما

" (رواه مسلم).الْوسخِ

5-نعيقرعٍ الزافنِ رةَ بلَّ، قَالَ: "رِفَاعص بِياَء النرلِّي وصا نموا يا كُنفَلَم ،لَّمسو هلَيع ى اللَّه

ربنا ولَك الْحمد ، قَالَ رجلٌ وراَءه: سمع اللَّه لمن حمدهرفَع رأْسه من الركْعة، قَالَ: 

يهكًا فاربا مبا طَيريا كَثدم؟ حكَلِّمتنِ الْمقَالَ: م ،فرصا انةً ، فَلَمعبِض تأَيا، قَالَ: رقَالَ: أَن

" (رواه البخاري).وثَلَاثني ملَكًا يبتدرونها أَيهم يكْتبها أَولُ

مالحظة:

نسمع من كثري من املصلني عند الرفع من الركوع قوهلم: (ربنا لك احلمد والشكر)، وبعد 

الركوع اخلاصة ذا الذكر مبا يلي: (ربنا لك طول حبث وجدنا أنه جاءت روايات الرفع من 

احلمد)، أو (ربنا ولك احلمد)، أو (اللهم ربنا لك احلمد)، أو (اللهم ربنا ولك احلمد)، ومن 

(والشكر) بعد  "ربنا ولَك الْحمد"؛ ألن كلمة  (والشكر) بعد قول:  األفضل عدم قول كلمة 

السنة، واألوىل تركها، قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا: قول: ربنا ولك احلمد، زيادة مل ترِد يف

" ال شك أن التقيد باألذكار الواردة هو األفضل، فإذا رفع اإلنسان من الركوع فليقل: "ربنا 

ولك احلمد"، وال يزد والشكر لعدم ورودها ".
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بطل صالته، ومن اجلدير بالذكر أن من قاهلا ال نقول عنه أنه ارتكب حراماً أو فعل ما ي

" األفضل أن يقول ربنا لكن يفضل االقتصار على ما جاء يف السنة، قال ابن باز رمحه اهللا: 

(والشكر) ال يضره، ويعلّم أنه غري  ولك احلمد، ويكفي وال يزيد والشكر، وإن زاد كلمة 

.مشروع "

احلادي عشر: أدعية السجود:

ديث التالية يف سجوده، وله أن يقول أكثر من دعاء:يقول املصلي أحد األدعية الواردة يف األحا

1-نانعمنِ الْيفَةَ بذَيانَ ححبس كَعقُولُ: إِذَا ري لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عمس هأَن ،

 ،اتريمِ ثَلَاثَ مظالْع يبراترلَى ثَلَاثَ مالْأَع يبانَ رحبقَالَ: س دجإِذَا سرواه ابن و) "

ماجه وصححه األلباين).

كَانَ يقُولُ في ركُوعه ،، " أَنَّّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعائشةَ رضي اهللا عنهاعن -2

" (رواه مسلم).حِسبوح قُدوس، رب الْملَائكَة والرو:وسجوده

3-نةَعشائعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن " :ا، قَالَتهنع اللَّه يضر هكُوعي رقُولُ في

 ،هودجسوبيسل راغْف ماللَّه كدمبِحا ونبر ماللَّه كان(رواه البخاري).ح "

4-نبٍعنِ أَبِي طَالب يلعلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسنِ رقَالَ: ، ع ،دجإِذَا س َ ه وسلَّم، أَنه كَانَ

" هروصو لَقَهي خلَّذهِي لجو دجس ،تلَمأَس لَكو ،تنآم بِكو ،تدجس لَك ماللَّه

نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربت ،هرصبو هعمس قش(رواه مسلم).و "

5-كالم نب فوقُولُعن عي ،:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم تقُم، أَ، ثُمضوتو اكتأَ فَاسدفَب

أَ فَاسدلَّى فَبفَص قَامةقَرالْب نم حفْتأَلَ،تفَس قَفإِال و ةمحر ةبِآي رمذَابٍ ،ال يع ةبِآي رمال يو

" سبحانَ ذي :يقُولُ في ركُوعه،ثُم ركَع فَمكَثَ راكعا بِقَدرِ قيامه،إِال وقَف يتعوذُ

يقُولُ في سجوده: كبرِياِء، والْعظَمة، ثُم سجد بِقَدرِ ركُوعه، الْجبروت، والْملَكُوت، والْ
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ةظَمالْعاِء، ورِيبالْكو ،لَكُوتالْمو ،وتربي الْجانَ ذحبس"" انَ، ثُمرمأَ آي آلَ عقَر ثُم ،

كثْلَ ذَللَ مةً فَعورةً سورحه األلباين)." (رواه النسائي وصحس

مالحظات: 

1-ةَعنريرقَالَ: "أَبِي ه ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هبر نم دبكُونُ الْعا يم بأَقْر

وهو ساجِد، فَأَكْثروا الدعاَء " (رواه مسلم).

ومن أدعية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سجوده: 

اللَّهم ه علَيه وسلَّم، كَانَ يقُولُ في سجوده: "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ، أَبِي هريرةَعن-أ

هرسو ،هتلَانِيعو ،هرآخو ،لَهأَوو ،جِلَّهو ،قَّهد ،بِي كُلَّهي ذَنل ر(رواه مسلم).اغْف "

: كثريه).جله: قليله. ومعىن: دقه(معىن: §

فَقَدت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، لَيلَةً : عائشةَ رضي اللَّه عنها قالَتعن-ب

من الْفراشِ، فَالْتمسته فَوقَعت يدي علَى بطْنِ قَدميه، وهو في الْمسجِد، وهما 

بِمعافَاتك من عقُوبتك، اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك من سخطك، ومنصوبتان، وهو يقُولُ: "

فِْسكلَى نع تيا أَثْنكَم ،تأَن كلَياًء عي ثَنصلَا أُح ،كنم وذُ بِكأَعرواه و) "

مسلم).

ى النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود، عن ابنِ عباسٍ -2

" أَال وإِني نهِيت أَنْ أَقْرأَ :قال رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:قَالَرضي اهللا عنهما

دوا الْقُرآنَ راكعا أَو ساجِدا، فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب عز وجلَّ، وأَما السجود فَاجتهِ

 ناِء فَقَمعي الد(رواه مسلم). -أي جدير وحقيق–ف " لَكُم ابجتسأَنْ ي

وعن علي بن أَبِي طَالبٍ رضي اهللا عنه قَالَ: " نهانِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ 

أَقْرأَ راكعا أَو ساجِدا " (رواه مسلم).
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اءة القرآن أثناء الركوع أو السجود، فأجاب: " ال وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا عن قر

(أال وإين يت أن أقرأ راكعاً أو القرآنجيوز؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب الركوعساجداً أما

يف أثناء سجوده مثل (ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف القرآنلكم)، وأما إذا دعا ميا يوافق

(ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار) 

إنك أنت الوهاب) (ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 

الكافرين) فهذا ال بأس به ألنه قصد به الدعاء دون التالوة فإذا دعا اإلنسان يف ركوعه 

فال حرج عليه يف ذلك واملنهي عنه أن القرآنوسجوده مبا يوافق

.أو السجود"الركوعأثناءالقرآنيقرأ

دير بالذكر أن النهي هنا للكراهة ال للتحرمي؛ فلو قرأ املصلي شيئاً من القرآن يف ومن اجل

ركوعه أو سجوده كره ذلك ولكن ال تبطل صالته.

الثاين عشر: دعاء سجود التالوة:

يقول املصلي أحد األدعية الواردة يف األحاديث التالية يف سجود القرآن، وله أن يقول أكثر من 

دعاء:

عائشةَ رضي اللَّه عنها قالَت: كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ في سجود عن-1

(رواه سجد وجهِي للَّذي خلَقَه وشق سمعه وبصره بِحوله وقُوتهالْقُرآن بِاللَّيلِ: "   "

رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه األلباين). الترمذي وقال حديث حسن صحيح، و

".فتبارك اهللا أحسن اخلالقنيويف رواية احلاكم يف املستدرك على الصحيحني بزيادة: "

يا :عن عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنه جاَء رجلٌ إىل النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فقالَ-2

 تدفسج دتفسج ،شجرة لفأصلِّي خ ي كنتكأن ين اللَّيلةَ وأَنا نائمرأيت ،رسولَ اللَّه
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أجراً، وضع عندكبِهايلاكتباللَّهم" :الشجرةُ لسجودي، وسمعتها وهي تقولُ

"، تقبلتها من عبدك داودذُخراً، وتقبلها مني كما عندكيلوزراً، واجعلهابِهاعني

 هتعماسٍ: فسعب قالَ ابن ،دسجدةً مثَّ سج وسلَّم علَيه صلَّى اللَّه يباسٍ فقرأَ النعب قالَ ابن

وهو يقولُ مثلَ ما أخربه الرجلُ عن قولِ الشجرة " (رواه الترمذي وحسنه األلباين).

مالحظة:

دعية جيوز له أن يقول سبحان ريب األعلى (ثالثاً) أو يدعو مبا يشاء من من مل حيفظ هذه األ

- يقصد اإلمام أمحد بن حنبل-أَحمد مسعتأدعية السجود. قال اإلمام أبو داود رمحه اهللا: "

نَ ربي الْأَعلَى ".سئلَ عما يقُولُ الرجلُ في سجود الْقُرآن ؟ قَالَ: "أَما أَنا، فَأَقُولُ: سبحا

وقال الشيخ ابن باز رمحه اهللا: " يقال يف سجود التالوة، ما يقال يف سجود الصالة: سبحان 

ريب األعلى، سبحان ريب األعلى، سبحان ريب األعلى ... " .

صلى اهللا النيبوقد قالوقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا: " سجود التالوة كغريه من السجود، 

على ما يف اجعلوها يف سجودكم""عليه وسلم حني نزل قوله تعاىل: "سبحِ اسم ربك الْأَعلَى" 

: إذا سجد اإلنسان للتالوة فيقول: "سبحان وعليه فنقول.العلمهذا احلديث من مقال بني أهل

"اللهم لك سجدت، وبك  "سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل"،  ريب األعلى"، 

سلمت، سجد وجهي هللا الذي خلقه، وصوره، وشق مسعه وبصره، حبوله آمنت، ولك أ

وقوته"، "اللهم اكتب يل ا أجراً وحط عين ا وزراً، واجعلها يل عندك ذخراً، وتقبلها مين 

."وإن دعا اإلنسان بغري ذلك إذا مل يكن حافظاً له فال حرجكما تقبلتها من عبدك داود"، 
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بني السجدتني:الثالث عشر: أدعية اجللوس 

يقول املصلي أحد األدعية الواردة يف األحاديث التالية يف جلوسه بني السجدتني، وله أن يقول 

أكثر من دعاء:

عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول بني -1

ماجه وصححه األلباين)." (رواه النسائي وابنربِّ اغْفر لي، ربِّ اغْفر ليالسجدتني: "

عن ابنِ عباسٍ رضي اهللا عنهما أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ بين السجدتينِ:  -2

" اللَّهم اغْفر لي، وارحمنِي، واجبرنِي، واهدنِي، وارزقْنِي " (رواه الترمذي وصححه

.األلباين)

وروي هذا احلديث بألفاظ خمتلفة، ويف بعضها زيادات على بعض عند أبو داود والترمذي 

اللَّهم اغْفر لي، وارحمنِي، (:وابن ماجه، وحاصل ما روي يف هذا الدعاء سبع كلمات

).واجبرنِي، واهدنِي، وارزقْنِي، وعافنِي، وارفَعنِي

فاالحتياط [يعين: إلصابة السنة] واالختيار أن جيمع بني قال النووي يف اموع: "

الروايات ويأيت جبميع ألفاظها وهى سبعة ". 

	الرابع عشر: دعاء القنوت:

يقول املصلي أحد األدعية الواردة يف األحاديث التالية عند القنوت وله أن يقول أكثر من دعاء:

ضي عنهما قال: " علَّمين رسولُ صلَّى عليه وسلَّم كلمات أقولُهن يف عن احلسنِ بنِ علي ر-1

تولَّيت، وبارِك يل فيمنوتولَّينعافيت،فيمنوعافينهديت،فيمناهديناللَّهمالوترِ: 

فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، إنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذلُّ من 

 ،واليتنا وتعاليترب كتتبار ،من عاديت رواه أبو داود والترمذي والنسائي وال يعز) "

وابن ماجه وصححه األلباين).
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2-نبٍعنِ أَبِي طَالب يلعبِيأَنّ الن ، :رِهي آخر وِتقُولُ فكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص" ماللَّه

كطخس نم اكوذُ بِرِضي أَعإِن،كتقُوبع نم كافَاتعوذُ بِمأَعلَا ،و كنم وذُ بِكأَعو

فِْسكلَى نع تيا أَثْنكَم تأَن كلَياًء عي ثَنصرواه أمحد وأبو داود والترمذي " أُح)

والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين).

عن عبد الرمحن بن أبزى قال: صلَّيت خلف عمر بنِ اخلطابِ رضي اُهللا عنه صالةَ الصبحِ -3

اللهم إياك نعبد، ولك نصلِّي ونسجد، فسمعته يقولُ بعد القراءة قبلَ الركوعِ: "

ىوإليكعسن ،قلْحم بالكافرين كإنَّ عذاب ،كوخنشى عذاب كد، نرجو رمحتفحون

 لك وخنضع بك ؤمنون ككْفُروال ن اخلري ثْنِي عليكون كونستغفر كا نستعينإن اللهم

ككْفُرمن ي خلع(رواه البيهقي وصححه األلباين).ون "

يا رب نسارع ونبادر إىل طاعتك والعمل مبا ترضى).: أي ونحفدنسعىوإليك(معىن: §

مالحظة:

قال الشيخ ابن عثيمني يف كتابه الشرح املمتع: " أكثر األحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم 

أن القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فال حرج، فهو خمير بني أن يركع إذا أكمل 

حلمد، قنت، كما هو أكثر الروايات عن النيب صلى اهللا عليه القراءة، فإذا رفع قال: ربنا ولك ا

وسلم وعليه أكثر أهل العلم، وبني أن يقنت إذا أمت القراءة مث يكبر ويركع، وكل هذا جاءت به 

السنة ".

اخلامس عشر: أصح صيغ دعاء التشهد:

قُلْنا السلَام ،كُنا إِذَا صلَّينا خلْف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعبد اللَّه بن مسعود قال:عن-1

يه علَى جِبرِيلَ، وميكَائيلَ، السلَام علَى فُلَان وفُلَان، فَالْتفَت إِلَينا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ

ه والصلَوات التحيات للَّإِنَّ اللَّه هو السلَام، فَإِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْيقُلِ: وسلَّم فَقَالَ: "

هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيا النهأَي كلَيع لَامالس ،اتبالطَّيو، اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع لَامالس
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نيحالاِء{، الصمي السحٍ فالص لَّهل دبكُلَّ ع تابا أَصوهمإِذَا قُلْت كُمضِفَإِنالْأَرأَنْ ، }و دهأَش

ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو إِلَّا اللَّه (متفق عليه).لَا إِلَه "

كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، يعلِّمنا التشهد، كَما ، أَنه قَالَ: " ابنِ عباسٍعنِ-2

التحيات الْمباركَات، الصلَوات الطَّيبات للَّه، :يعلِّمنا السورةَ من الْقُرآن، فَكَانَ يقُولُ

 بِيا النهأَي كلَيع لَامالس ،نيحالالص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع لَامالس ،هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو

ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ م دهأَشو ،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه ده(رواه مسلم).أَش "

3-نعرِيعى الْأَشوسا، أَبِي منتنا سلَن نيبا، ونطَبخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنّ ر ،

:من أَولِ قَولِ أَحدكُمفَلْيكُن،إِذَا صلَّيتم فَكَانَ عند الْقَعدةوعلَّمنا صلَاتنا، فَقَالَ: "

لسلَام التحيات الطَّيبات الصلَوات للَّه، السلَام علَيك أَيها النبِي ورحمةُ اللَّه وبركَاته، ا

إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،نيحالالص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،

ولُهسر(رواه مسلم وابن ماجه وصححه األلباين)." و

مستحقة هللا عز وجل وخالصة هللا عز وجل، : يعين مجيع التعظيماتالتحيات(معىن: §

وقيل: معناها السالم، وقيل: البقاء، وقيل: العظمة، وقيل: امللك. ويف رواية ابن عباس 

مساها مباركات ملا فيها من اخلري العظيم.

: املراد الصلوات اخلمس، وقيل تشمل العبادات كلها.الصلواتمعىن: 

ألعمال الصاحلة).: ما طاب من األقوال واالطيباتمعىن: 

ينشر كثري من اإلخوة يف بعض املواقع واملنتديات أن: " (التحيات) اسم طائر يف تنبيه هام:

(الطيبات) (الصلوات)، فإذا قال العبد: ،اجلنة على شجرة يقال هلا  جبانب ر يقال له 

(التحيات هللا والصلوات الطيبات) نزل الطائر عن تلك الشجرة فغطس يف ذلك النهر 

فكل قطره وقعت منه خلق منها ملك يستغفر لقائلها إىل ،ونفض ريشه على جانب النهر

موضوعة ومكذوبة وال أصل هلا وال يوم القيامة"، وبعد البحث تبني يل أن هذه الرواية 

، وإمنا معىن التحيات هللا والصلوات والطيبات ما بيناه واهللا تعاىل أعلى وأعلم.جتوز روايتها
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أصح صيغ الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد التشهد:السادس عشر:

، فَقَالَ: أَلَا أُهدي لَك هديةً سمعتها كَعب بن عجرةَ، قَالَ: لَقينِيعبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى-1

الَ: سأَلْنا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَقُلْت: بلَى فَأَهدها لي، فَقَ

لَّمع قَد فَإِنَّ اللَّه تيلَ الْبأَه كُملَيلَاةُ عالص فكَي ،ولَ اللَّهسا را: يفَقُلْن ،لَّمسو هلَيع فا كَين

وعلَى آلِ محمد كَما صلَّيت علَى اللَّهم صلِّ علَى محمدنسلِّم علَيكُم، قَالَ: قُولُوا: "

 دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكب ماللَّه ،جِيدم يدمح كإِن يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرإِب

جِيدم يدمح كإِن يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع كْتارا بالبخاري).(رواه"كَم

، فَقَالَ: أَلَا أُهدي لَك هديةً، خرج علَينا بن عجرةكَعب، قَالَ: لَقينِيابن أَبِي لَيلَىعن -2

يك، رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَقُلْنا: قَد عرفْنا كَيف نسلِّم علَيك، فَكَيف نصلِّي علَ

علَى آلِ محمد، كَما صلَّيت علَى آلِ إِبراهيم، اللَّهم صلِّ علَى محمد وقَالَ: قُولُوا: " 

إِنك حميد مجِيد، اللَّهم بارِك علَى محمد وعلَى آلِ محمد، كَما باركْت علَى آلِ 

جِيدم يدمح كإِن ،يماهر(رواه مسلم).إِب "

3-عنارِيصاَألن ودعسسِ أَبِي ملجي مف نحنو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رانقَالَ: أَت ،

أَنَّ نصلِّي علَيك يا رسولَ اللَّه، ،فَقَالَ لَه بشري بن سعد: " أَمرنا اللَّه تعالَى،سعد بنِ عبادةَ

م فَكَيف نصلِّي علَيك ؟ قَالَ: فَسكَت رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حتى تمنينا أَنه لَ

ثُم ،أَلْهسقُولُواي :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَى آلِ :قَالَ رعو دمحلَى ملِّ عص ماللَّه

يماهرلَى آلِ إِبع تلَّيا صكَم ،دمحم،دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكبا ،وكَم

يماهرلَى آلِ إِبع كْتاري،بفجِيدم يدمح كإِن نيالَمالْع،متملع ا قَدكَم لَامالسرواه و) "

مسلم وأمحد والنسائي).

4-عنارِيصالْأَن ودعسقَالَ: أَبِي م هي ، أَنف نحنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رانأَت

فَكَيف نصلِّي ،أَمرنا اللَّه أَنْ نصلِّي علَيك:فَقَالَ لَه بشري بن سعد،مجلسِ سعد بنِ عبادةَ

لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر كَت؟ قَالَ: فَس كلَيعأَلْهسي لَم ها أَننينمى تتح لَّمسو هلَيقَالَ ،ع ثُم
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اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد كَما رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قُولُوا: "

يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع تلَّيا ،صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكبو

جِيدم يدمح كإِن نيالَمي الْعف يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع كْتارب ا قَدكَم لَامالسو ،

علِّمتم " (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه األلباين).

5-عنيقرمٍ الزلَينِ سرِو بمنِيعربقَالَ: أَخ ، ديمو حأَبيداعالس ،ولَ اللَّهسا رقَالُوا: ي مهأَن ،

اللَّهم صلِّ علَى محمد، وأَزواجِه، وذُريته، كَما : كَيف نصلِّي علَيك ؟ قَالَ: " قُولُوا

يذُرو ،اجِهوأَزو ،دمحلَى مع ارِكبو ،يماهرلَى آلِ إِبع تلَّيلَى آلِ صع كْتارا بكَم ،هت

جِيدم يدمح كإِن يماهر(رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه).إِب "

6-نعرِيدالْخ يدعقَالَأَبِي س ،:ولَ اللَّهسا را يقُلْن،يملسذَا الت؟ ،ه كلَيلِّي عصن ففَكَي

اللَّهم صلِّ علَى محمد عبدك ورسولك، كَما صلَّيت علَى آلِ إِبراهيم، قُولُوا: "قَالَ: 

كْتارا بكَم ،دمحلَى آلِ معو ،دمحلَى مع ارِكبويماهرلَى إِب(رواه البخاري).ع "

السابع عشر: األدعية بعد التشهد األخري وقبل التسليم:

1-نةَعريرذْ أَبِي هعتسفَلْي ،كُمدأَح دهشإِذَا ت " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من عذَابِ جهنم، ومن عذَابِ الْقَبرِ، ومن فتنة بِاللَّه من أَربعٍ، يقُولُ: 

" (رواه مسلم وأمحد والنسائي).لْممات، ومن شر فتنة الْمِسيحِ الدجالِالْمحيا وا

فتنة احمليا ما يعرض لإلنسان مدة حياته من االفتتان بالدنيا فتنة احمليا واملمات:(معىن: §

حيث يعرض له والشهوات والشبهات، وفتنة املمات جيوز أن يراد ا الفتنة عند املوت

ن يف آخر حلظات حياته حياول أن يضله، وجيوز أن يراد ا فتنة القرب).الشيطا

ويف رواية أخرى:

زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَخبرته، " أَنَّ رسولَ اللَّه عائشةَأنعروةُ بن الزبيرِعن 

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من عذَابِ الْقَبرِ، وأَعوذُ اة: يدعو في الصلَصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ
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بِك من فتنة الْمِسيحِ الدجالِ، وأَعوذُ بِك من فتنة الْمحيا وفتنة الْممات، اللَّهم إِني 

إِنَّ :ما أَكْثَر ما تستعيذُ من الْمغرمِ، فَقَالَ:لٌ، فَقَالَ لَه قَائأَعوذُ بِك من الْمأْثَمِ والْمغرمِ

لَففَأَخ دعوو ثَ فَكَذَبدح لَ إِذَا غَرِمج(رواه البخاري ومسلم).الر "

: الدين).املغرم: هو األمر الذي يأمث به اإلنسان، أو هو اإلمث نفسه. ومعىن املأمث(معىن §

:ويف رواية أخرى

كما يعلِّم املُعلِّم الكلمات،عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه: أنه يعلِّم بنيه هؤالِء

:الصالةدبرمنهنيتعوذُالغلمانَ الكتابةَ، ويقولُ: إن رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم كان

أرذَلِ العمرِ، وأعوذُ بك من فتنة اللهم إين أعوذُ بك من اجلُنبِ، وأعوذُ بك أن أُرد إىل"

" (رواه البخاري).الدنيا، وأعوذُ بك من عذابِ القربِ

: وهو البلوغ إىل حد يف حالة الكرب واهلرم، وهو ما يسمى باخلرف، أرذل العمر(معىن:§

يعود معه كالطفل يف سخف العقل، وقلّة الفهم، وضعف القوة البدنية والعقلية، فيصبح 

على غريه).عالة

عن علي بن أيب طالب رضي اللَّه عنه قال: كانَ رسولُ اللَّه إذا قام إىل الصالة ... يكونُ -2

 " اللَّهم اغفر يل ما قَدمت وما أَخرت، وما من آخر ما يقولُ بني التشهد والتسليم: 

أَسرفْت، وما أَنت أَعلم بِه مني، أنت املُقَدم، وأنت املُؤخر، ال أَسررت وما أعلَنت، وما 

ت(رواه مسلم).إله إالَّ أن "

3-نيقِعدكْرٍ الصاللَّأَبِي ب يضرلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرقَالَ ل هأَن ،هنع نِي :هلِّمع

اللَّهم إِني ظَلَمت نفِْسي ظُلْما كَثريا ولَا يغفر قُلْ، قَالَ: "،دعاًء أَدعو بِه في صلَاتي

تإِلَّا أَن وبةً،الذُّنرفغي مل رفَاغْفكدنع نم،يمحالر فُورالْغ تك أَننِي إِنمحارو "

(رواه البخاري ومسلم وأمحد والترمذي والنسائي).

" يا :عن معاذ بنِ جبلٍ رضي اهللا عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَخذَ بِيده، وقَالَ-4

لِّ معاذُ، واللَّه إِني لَأُحبك، واللَّه إِني لَأُحبك، فَقَالَ: أُوصيك يا معاذُ لَا تدعن في دبرِ كُ
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(رواه أبو داود اللَّهم أَعني علَى ذكْرِك وشكْرِك وحسنِ عبادتك:صلَاة تقُولُ  "

رب أَعني علَى : في كُلِّ صلَاةويف رواية أخرى: "فَلَا تدع أَنْ تقُولَ وصححه األلباين). 

" (رواه النسائي وصححه األلباين).ذكْرِك وشكْرِك وحسنِ عبادتك

مالحظة:

(دبر كل صالة)، فمنهم من يرى أن دبر الصالة قبل السالم ـاختلف العلماء يف املراد ب

من يرى أن دبر الصالة هو ما بعد السالم.منها، ومنهم 

واملراد بدبر الصالة يف احلديث السابق كما أفىت الشيخ حممد صاحل املنجد حفظه اهللا: آخر 

الصالة قبل التسليم؛ ألن "دبر الشيء" يكون منه، ويتأكد هذا مبا جاء يف رواية النسائي: 

" ودبر الصالة حيتمل قبل (يف كل صالة)، قال ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه زا د املعاد: 

[أي شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية] يرجح أن يكون قبل ،السالم وبعده وكان شيخنا 

السالم، فراجعته فيه، فقال: دبر كل شيء منه كدبر احليوان ". 

وقال الشيخ ابن عثيمني يف كتابه شرح رياض الصاحلني: " فكلمة دبر القاعدة فيها: أنه إذا 

ذكور أذكاراً فإنه يكون بعد السالم، وإذا كان املذكور دعاًء فإنه يكون قبل كان امل

السالم؛ ألن ما قبل السالم وبعد التشهد هو دبر الصالة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

."

إِذَا رجلٌ قَد ،، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخلَ الْمسجِدمحجن بن الْأَدرعِعن-5

دهشتي وهو هلَاتى صقَالَفَ،قَض: "دمالص دالْأَح داحالْو كبِأَن ا أَللَّهي أَلُكي أَسإِن ماللَّه،

دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو دلي ي لَمالَّذ، فُورالْغ تأَن كوبِي إِني ذُنل رفغأَنْ ت

يمحلَّ،الرص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر:لَّمسو هلَيع ثَلَاثًا"ى اللَّه لَه رغُف رواه أبو داود قَد) "

والنسائي وصححه األلباين).

أنه كانَ مع رسولِ اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم جالساً ورجلٌ يصلِّي مث ،بن مالكعن أنس -6

يا واألرضِالسمواتبديعأنت املنانُاللَّهم إني أسألُك بأنَّ لَك احلمد ال إلَه إلَّا دعا:
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فقالَ النيب صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: لقد دعا اللَّه بامسه قيوم،ياحيياواِإلكرامِاجلاللِذا

العظيمِ الَّذي إذا دعي بِه أجاب وإذا سئلَ بِه أعطى " (رواه أبو داود والنسائي وصححه 

األلباين).

قالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لرجلٍ: "ما تقولُ أيب هريرة رضى اهللا عنه قال:عن -7

ر، أما واللَّه ما أُحسن أسألُ اللَّه اجلنةَ وأعوذُ بِه من النايف الصالة"، قالَ: أتشهد مثَّ

أبو داود وابن ماجه وصححه ندندنُ " (رواهحولَهادندنتك وال دندنةَ معاذ، قال:

األلباين).

(معىن الدندنة: أن يتكلَّم الرجل بكالم تسمع نغمته وال يفهم).

، قال: صلَّى بنا عمار بن ياسرٍ صالةً، فأوجز فيها، فقالَ لَه أَبِيه، عنعطَاُء بن السائبِعن-8

ذلك فقد دعوت فيها بدعوات علىبعض القومِ: لقد خفَّفت أو أوجزت الصالة! فقالَ أما

فلما قام تبعه رجلٌ من القومِ هو أيب غري - صلَّى اللَّه عليه وسلم-رسولِ اللَّه مسعتهن من 

 "  :القوم بِه عاِء مثَّ جاَء فأخربعنِ الد فسألَه كىن عن نفِسه هأناللَّهمكبعلم الغيب

كا يل وتوفَّين إذا اخللقِعلىوقدرتاحلياةَ خري ا يل أحيِين ما علمتالوفاةَ خري علمت

والشهادة وأسألُك كلمةَ احلق يف الرضا والغضبِ وأسألُك الغيبِوأسألُك خشيتك يف

 وأسألُك ةَ عنيٍ الَ تنقطعقر وأسألُك ا الَ ينفدنعيم يف الفقرِ والغىن وأسألُك القصد

ملوت وأسألُك لذَّةَ النظرِ إىل وجهك الرضاَء بعد القضاِء وأسألُك برد العيشِ بعد ا

والشوق إىل لقائك يف غريِ ضراَء مضرة والَ فتنة مضلَّة اللَّهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا 

هتدين(رواه النسائي وصححه األلباين).هداةً م "

يه وسلَّم يقول يف بعض صلَّى اهللا علعن عائشة رضي اهللا عنها؛ قالت: مسعت رسول اهللا-9

"صالته فلما انصرف؛ قلت: يا رسول اهللا! ما احلساب ،"اللهم حاسبين حساباً يسرياً: 

"أن ينظر يف كتابه، فيتجاوز له عنه، من نوقش احلساب يا عائشة يومئذ؛  اليسري؟ قال: 

وحسنه األلباين).وصححه ووافقه الذهيب(رواه أمحد واحلاكمهلك "
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10-نفَلعونِ نةَ بوفَرةَ، قَالَ: قُلْتشائعل هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسٍء كَانَ ريينِي بِشثدح

هلَاتي صف و بِهعدي لَّمسو،معن :فَقَالَت،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقُولُ: "،كَانَ ري

لْتما عم رش نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه، نملْومأَع ا لَمم ررواه مسلم والنسائي ش) "

وصححه األلباين).

(معىن من شر ما عملت: أي من شر ما فعلت من السيئات) (ومعىن من شر ما مل §

أعمل: أي من احلسنات، يعين: من شر تركي العمل ا).

مالحظة:

عبد اهللا بن عنال يقتصر املصلي على األدعية املذكورة أعاله، فله أن يكون مبا يشاء،

كنا إذا كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة قلنا السالم على اهللا من "قال:مسعود

اهللا ال تقولوا السالم علىعباده السالم على فالن وفالن فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ولكن قولوا التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب فإن اهللا هو السالم

ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد يف 

مثإله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، السماء أو بني السماء واألرض أشهد أن ال

" (رواه البخاري).يتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

القرآن :وإن دعا يف تشهده األخري مبا ورد يف الكتاب أي" ...احلنبلي:قال اإلمام البهويت

فال بأس ".حنو: ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار،

عن أَبِي أُمامةَ رضي اهللا عنه ، التسليم يف الصالةومن أوقات الدعاء املستجاب الدعاء قبل 

"جوف اللَّيلِ الْآخرِ، ودبر الصلَوات :يا رسولَ اللَّه أَي الدعاِء أَسمع ؟ قَالَ:قَالَ: قيلَ

الْمكْتوبات" (رواه الترمذي وحسنه األلباين).

اهر أن املراد بدبر الصلوات املكتوبة يف حديث أيب قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا: "والظ

". (يقصد قبل التسليم).أمامة "إن صح" آخر الصالة
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الثامن عشر: األذكار بعد انتهاء الصالة:

1- نف مرصلَّم إذا انوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكان ر " عن ثوبانَ رضي اللَّه عنه قال: 

 هغفَر صالتتوقال: " ثَالثاًاس ،المالس تأَن ماللَّه،المالس نكا ذا اجلاللِ ،ومي تباركْت

". قيل لَألوزاعي وهو أَحد رواة احلديث: كيف االستغفَار؟ قال: تقول: أَستغفر واإلكرام 

اللَّه، أَستغفر اللَّه " (رواه مسلم).

رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَان إذا فَرغَ من عن املُغرية بن شعبةَ -2

وهو على ،له املُلْك ولَه احلَمد،ال إله إالَّ اللَّه وحده ال شرِيك لَه" :الصالة وسلَّم قالَ

تطَيملا أع ال مانِع ماللَّه .يٍء قَديرال،كُلِّ شوتعنملا م طيعم، كنم ذا اجلَد فَعوال ين

اجلد .(عليه متفق) "

3-   :لِّمسي حني ،كَلِّ صالة ربكان يقُول د هما أَنهرِ رضي اللَّه تعاىل عنيبعبد اللَّه بن الز نع

مد، وهو على كُلِّ شيٍء قَدير. ال ال إلَه إالَّ اللَّه وحده ال شريك له، له امللك وله احلَ" 

الثَّن لَهلُ والفض النعمةُ ولَه له ،اهإالَّ إي دبعال نةَ إالَّ بِاللَّه، ال إله إالَّ اللَّه، وال قُولَ واُء حو

الزبير: وكَان . قالَ ابناحلَسن، ال إله إالَّ اللَّه مخلصني لَه الدين ولو كَرِه الكَافرون

رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يهلِّلُ بِهِن دبر كُلِّ صالة مكتوبة " (رواه مسلم).

عن عبد اللَّه بن الزبيرِ رضي اللَّه تعاىل عنهما، عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ:  " -4

 ناللَّه يفم حبسثَالثاً وثَالثني رِ كُلِّ صالةباللَّه ثَالثاً ،د راللَّه ثَالثاً وثَالثني، وكَب دمحو

وثَالثني وقال تمام املائَة: ال إله إالَّ اللَّه وحده ال شريك له، لَه املُلْك ولَه احلمد، وهو 

.ت مثْلَ زبد الْبحر" (رواه مسلم)، غُفرت خطَاياه وإن كَانعلى كُلِّ شيٍء قَدير

عن سعد بن أيب وقاص رضي عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يتعوذُ دبر -5

اللَّهم إني أَعوذُ بِك من اجلُبنِ والْبخلِ وأَعوذُ بِك من أنْ " :الصلَوات بِهؤالِء الكلمات

القَربأُر ةنتف نم يا وأَعوذُ بِكنالد ةنتف نم وذُ بِكأعرِ ومذَل العإىل أر رواه د)  "

.البخاري)
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" يا :عن معاذ بنِ جبلٍ رضي اهللا عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَخذَ بِيده، وقَالَ-6

ه إِني لَأُحبك، واللَّه إِني لَأُحبك، فَقَالَ: أُوصيك يا معاذُ لَا تدعن في دبرِ كُلِّ معاذُ، واللَّ

" (رواه أبو داود وصححه اللَّهم أَعني علَى ذكْرِك وشكْرِك وحسنِ عبادتك:صلَاة تقُولُ

األلباين).

7-نةَعامالباهلي، قَالَأَبِي أُم:" :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر نميسةَ الْكُرأَ آيقَر

م يمنعه من دخولِ الْجنة إِال أَنْ يموت " (رواه النسائي في دبرِ كُلِّ صالة مكْتوبة لَ

وصححه األلباين).

8-وسلَّم علَيه صلَّى اللَّه ين رسولُ اللَّهقبةَ بنِ عامرٍ رضي اهللا عنه، قالَ: أمرأقرأَ أنعن ع

ذاتباملعوربكلِّداملعوذات: هي سورة (رواه أبو داود وصححه األلباين). صالة)

اإلخالص والفلق والناس).

: تقرأ املعوذات بعد كل صالة مرة إال الفجر واملغرب ثالث مرات، واستدل مالحظة

العلماء لذلك حبديث عبد اهللا بن خبيب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: 

الث مرات تكفيك من كل شيء " قُلْ: " قل هو اهللا أحد " واملعوذتني حني متسي وتصبح ث

" (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وحسنه األلباين).

عن علي بنِ أيب طالبٍ قالَ: كانَ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا سلَّم من الصالة قالَ:          -9

 "راللَّهممايلاغفمتقد رتوما أسر رتوما أخ وما أنت فتوما أسر ،وما أعلنت

إلَّا أنت ال إلَه ،راملؤخ وأنت ماملقد ي، أنتمن بِه رواه أبو داود وصححه "أعلم)

األلباين).

حني يسلِّم: إذا صلَّى الصبحعن أم سلمة، قالت كانَ النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولُ -10

"ياللَّهمإناأسألُكلماعلًانافعا وعملًا متقببرواه ابن ماجه وصححه ورزقًا طي)  "

األلباين).
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11- رِفصنلَ أَنْ يقَالَ قَب نلَّم: " موس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه صسعن عبد الرمحن بن غنم، أنَّ ر

 نم لَهرِج ثْنِييحِوبّالصرِبِ وغالْم لَاةإِلَّ" :ص لَا إِلَه لْكالْم لَه ،لَه رِيكلَا ش هدحا اُهللا، و

اتّرم رشع يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،يتمييِي وحي ،ريالْخ هدبِي ،دمالْح لَهو لَه بكُت ،

اتنسح رشع ةداحبِكُلِّ و،يِّئَاتس رشع هنع تيحمو،لَه عفرواتجرد رشع، تكَانو

وهكْركُلِّ م نا مزرجِيمِ،حّالر طَانيّالش نا مزرحو،كرّإِلَّا الش رِكُهدبٍ يذَنلَّ لحي لَمو،

أَفْضلَ ممّا قَالَ" (رواه أمحد :يقُولُ،إِلَّا رجلًا يفْضلُه،وكَانَ من أَفْضلِ النّاسِ عملًا

والترمذي وحسنه األلباين).

التاسع عشر: ما يقال بعد السالم من الوتر:

اسم ربك الْأَعلَى" و "ـسبحِاللَّه كانَ يقرأ يف الوترِ بِـعن عبد الرمحن بن أبزى، أنَّ رسولَ 

ثالثَاًالقدوسِامللكسبحانَه أَحد"، مث يقولُ إذا سلَّم: "قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ" و "قُلْ هو اللَّ

يرفع صوته بالثَّالثة " (رواه النسائي وصححه األلباين).

العشرون: ما يقال عند اخلروج من املسجد:

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل -1

وإذا خرج قال: "بسم اهللا اللهم صل على ،"اهللا، اللهم صل على حممداملسجد قال: "بسم

.حممد" (رواه ابن السين وحسنه األلباين)

2-نعديأَبِي أُس ،جِدسالْم كُمدلَ أَحخإِذَا د " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،

 ،كتمحر ابوي أَبل حافْت مقُلْ: "اللَّهإِذَافَلْيوكلفَض نم أَلُكي أَسإِن مقُلْ: اللَّهفَلْي ،جرخ "

(رواه مسلم).
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3-ةَعنريرأَبِي ه جِدسالْم كُمدلَ أَحخقَالَ: " إِذَا د لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ّ ، أَنَّ

وإِذَا خرج ه علَيه وسلَّم، ولْيقُلْ: اللَّهم افْتح لي أَبواب رحمتك، فَلْيسلِّم علَى النبِي صلَّى اللَّ

"يمِفَلْيسلِّم علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ولْيقُلْ: اللَّهم اعصمنِي من الشيطَان الرجِ

).(رواه ابن ماجه وصححه األلباين

احلادي والعشرون: ما يقال عند الدخول إىل املرتل:

، عن جابِرٍ، رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسولَ اللَّه يقولُ: " إِذا دخل الرجل ذكر اهللا تعاىل-1

لَكُم ال مبيت :ابِهطانُ َألصحيقال الش ،هطَعام دنوع ولهخد دناىل عاللَّه تع فَذَكَر ،هتوال بي

عشاَء، وإذا دخل، فَلَم يذكُر اللَّه تعاىل عند دخوله، قال الشيطَانُ: أَدركتم املبيت، وإِذا لَم 

يذْكُرِ اللَّه تعاىل عند طَعامه قال: أَدركْتم املبيت والعشاَء " (رواه مسلم).

" قال يل رسول اللّه صلى اللّه : ، عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قالالسالم على األهل-2

(رواه "يا بني إذَا دخلْت على أهلك فَسلِّم تكُن بركَةً علَيك وعلى أهلِ بيتك":عليه وسلم

الترمذي وقال حديث حسن صحيح).

إذا ":قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:عن أيب مالك األشعري رضي اللّه عنه، قال-3

اللَّهم إِني أسألُك خير املَولجِ وخير املَخرجِ، باسمِ اللَّه وجلْنا، :ولَج الرجلُ بيته فَلْيقُلِ

" (رواه أبو داود ى أهلهوباسمِ اللَّه خرجنا، وعلى اللَّه ربنا توكَّلْنا، ثُم ليسلِّم عل

واحلديث حسن).

(معىن املوجل: املدخل، ووجلنا: أي دخلنا).§

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اللهم 

،،،على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وعلى التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ي رمحة الغفور/كتبه راج

حممد رفيق مؤمن الشوبكي
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