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 أذكار أدبار الصلوات الخمس -12

  إذا سلم المصلي من صالة الفريضة يسن له أن يقول ما ثبت عن النبي

 من األذكار بعد الصالة، يجهر بها كل مصل بمفرده، وهي: ملسو هيلع هللا ىلص

 « َ(1) سلممأخرجه   .«أْستَْغِفُر هللاَ، أْستَْغِفُر هللاَ، أْستَْغِفُر هللا. 

 :ُهـمَّ ال» ثم يقول الُم َوِمْنَك السَّالُم، تَبَاَرْكَت ذَا الَجالِل أْنَت السَّ  لَـّ

 .(2)سلممأخرجه  .«َواإلْكَرامِ 

 « ُِكل ِ  لَـىدُ َوُهَو عَ الَحـمْ  لَـهُ ُمْلُك وَ ال لَـهُ ، لَـهُ إِال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك  لَـهَ ال إ

ُهـمَّ َشْيٍء قَِديٌر، ال ا َمنَْعَت، َوال يَْنفَُع ِلـمَ  ا أْعَطْيَت، َوال ُمْعِطيَ ِلـمَ ال َمانَِع  لَـّ

 .(3)متفق عليه. «َجد  الَجد ِ ِمْنَك الذَا 

 « ُِكل ِ  لَـىدُ َوُهَو عَ الَحـمْ  لَـهُ ُمْلُك وَ ال لَـهُ ، لَـهُ إِال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك  لَـهَ ال إ

ةَ إِال بِا  لَـهُ نَْعبُدُ إِال إِيَّاهُ، إِال هللاُ، َوال  لَـهَ ، ال إِ ٬َشْيٍء قَِديٌر، ال َحْوَل َوال قُوَّ

يَن  لَـهُ ِلِصيَن ُمـخْ إِال هللاُ  لَـهَ َحَسُن، ال إِ الالثَّنَاُء  لَـهُ فَْضُل، وَ ال لَـهُ الن ِْعَمةُ وَ  الد ِ

 .(4)سلممأخرجه  .«َكافُِرونَ الَولَْو َكِرهَ 

  َصالةٍ دُبُِر ُكل ِ  فِـيَمْن َسبََّح هللاَ » أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصثم يقول ما ثبت عن النبي

َوثاَلثِيَن، فَتِْلَك  ا  َوثاَلثِيَن، َوَكبََّر هللاَ ثاَلث ا  دَ هللاَ ثاَلثَحـمِ َوثاَلثِيَن، وَ  ا  ثاَلث

 لَـهُ ، لَـهُ إِال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك  لَـهَ اَم الِمائَِة: ال إِ تَـمَ تِْسعَةٌ َوتِْسعُوَن، َوقَاَل 

ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر، ُغِفَرْت َخَطايَاهُ َوإِْن َكانَْت  لَـىدُ َوُهَو عَ َحـمْ ال لَـهُ الُمْلُك وَ 

                                                 

 (.591برقم )أخرجه مسلم  (1)

 (.592برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.593(, ومسلم برقم )844أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.594برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 .(1)سلممأخرجه  «.ِمثَْل َزبَِد البَْحرِ 

 :ة، وَ 25) ٬ُسْبحاَن ا» أو يقول ة، َوهللاُ أَْكبَُر )25) ٬ دُ َحـمْ ال( َمرَّ ( 25( َمرَّ

ة،  ة25)إِال هللاُ  لَـهَ ال إِ وَ َمرَّ  .(2) أخرجه الترمذي والنسائي .«( َمرَّ

  نَّ )أْو لُـهُ يُب قَائِ يَـخِ ُمعَق ِبَاٌت ال » أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصأو يقول ما ثبت عن النبي

( دُبَُر ُكل ِ َصالةٍ َمْكتُوبٍَة، ثاَلٌث َوثاَلثُوَن تَسْ لُـهُ فَاعِ  َحة ، َوثاَلٌث بِـينَّ

 .(3)سلممأخرجه  «.َرة  بِـييدَة ، َوأْربٌَع َوثاَلثُوَن تَكْ تَـْحـمِ َوثاَلثُوَن 

 لََواُت »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت عن النبي  أو يقول ُس يَُسبُح أََحدُُكْم الَخـمْ الصَّ

ُسوَن َخـمْ َي فَـهِ  ا  َويَُكبُر َعْشر ا  دُ َعْشريَـْحـمَ وَ  ا  دُبُِر ُكل ِ َصالَةٍ َعْشر فِـي

أخرجه  الترمذي . «ِميَزانِ ال فِـيُس ِمائٍَة َخـمْ الل َِساِن َوأَْلٌف وَ  فِـيَوِمائَةٌ 

 .(4)يوالنسائ

 .والسنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه أو أناملهما 

قَاَل لَنَا َرُسوُل  :قَالَتْ  ،ُمَهاِجَراتِ الَوَكانَْت ِمَن َرِضَي هللاُ َعْنـَها ةَ ْيـرَ يُسَ َعن 

هْ ُكنَّ بالتَّْسبيحِ َواللَـيْ عَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا هُ ِل َوالتَّْقِديِس َواْعِقدَْن باألَنَاِمِل فَإِ ِلـيتَـّ نَّ نَـّ

أخرجه  أبو داود  .«ةَ ْحـمَ َمْسئُوالٌَت ُمْستَْنَطقَاٌت َوالَ تَْغفُْلَن فَتَْنَسْيَن الرَّ 

 .(5)والترمذي

 :أخرجه أبو داود  .(ڇ ڇ ڍ ڍ)و (  ٿ ٿ ٹ ٹ) قراءة المعوذتين دبر كل صالة

                                                 

 (.597برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .(1351برقم )والنسائي (, 3413برقم )ترمذي أخرجه ال حسن صحيح/( 2)

 .(596برقم ) أخرجه مسلم (3)

 ه.لفظ اهذو ،(1348برقم )والنسائي (, 481برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/ (4)

 .ه، وهذا لفظ(3583برقم )والترمذي (, 1501برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 5)
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 .(1)والترمذي

 :ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) قراءة آية الكرسي

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 .[255]البقرة: (  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي

ِ سِ الُكرْ  ةَ آيَ  أَ رَ قَ  نْ مَ »:ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي   هُ نَعْ يَـمْ  لَـمْ ، ةٍ وبَ تُ كْ الةٍ مَ دُبُِر كل ِ صَ  فِـي ي 

 .(2)برانيوالط «الكبرى»في أخرجه النسائي  .«وتَ يَـمُ  نْ  أَ الَّ ِة إِ نَّ الجَ  ولِ خُ دُ  نْ مِ 

 :فضل القعود للذكر بعد الصبح والعصر 

 ٬َجاِلُس َرُسوَل اـابِِر ْبِن َسُمَرةَ: أُكْنَت تُ ِلـجَ قُْلُت  :قالَ  َعْن ِسَماِك ْبِن َحْربٍ  -1

ْبَح أِو فِـي ل ِـي، َكاَن ال يَقُوُم ِمْن ُمَصالهُ الَِّذي يُصَ ا  ؟ قال: نَعَْم، َكثِيرملسو هيلع هللا ىلص ِه الص 

ىغَدَاةَ حَ ال دَّثُوَن، تَـحَ تَْطلَُع الشَّْمُس، فَإِذَا َطلَعَِت الشَّْمُس قَاَم، َوَكانُوا يَ  تَـّ

 .(3)سلممأخرجه  ْضَحُكوَن َويَتَبَسَُّم.فَـيَ ِة، ِلـيَّ َجاهِ الأْمِر  فِـيأُْخذُوَن فَـيَ 

فَْجَر ال ـىلَّ َكاَن إِذَا صَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ وَ  -2

ىُمَصالهُ حَ  فِـيَجلََس   .(4)أخرجه مسلم .ا  تَْطلَُع الشَّْمُس َحَسن تَـّ

أَْقعُدَ َمَع ألَْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قَاَل َرُسولُ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -3

ىغَدَاةِ حَ الِمْن َصالَةِ  لَـىتَعَا قَْوٍم يَذُكُروَن هللاَ   لَـيَّ َع الشَّْمُس أََحب  إِ تَْطلُ  تَـّ

ِمْن  ْن أَْقعُدَ َمَع قَْوٍم يَذُكُروَن هللاَ َوألَ  ،ْعتَِق أَْربَعَة  ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ ِمْن أَْن أُ 

 .«ْعتَِق أَْربَعَة  ْن أَْن أُ مِ  لَـيَّ أَْن تَْغُرَب الشَّْمُس أََحب  إِ  لَـىعَْصِر إِ الَصالَةِ 

                                                 

  (.2903برقم )والترمذي (, 1523برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/ (1)

 (.8/114براني في الكبير )وأخرجه الط  ،(9928برقم )في الكبرى ي ئانسأخرجه ال صحيح/ (2)

 (.670برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.670برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 .(1)أخرجه أبو داود

                                                 

 (.2916رقم )انظر السلسلة الصحيحة (, 3667برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 1)
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