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 واتالصََّل كاِر بعَدْذاأَل َنات ِمَحالصَّاِل اُتَياِقالَب

 

ِة   يَّ نَِن النََّبوِّ تي تُ األَْذَكاُر ِمَن السُّ َلوَ  َقاَل الَّ َم املَُصّلِّ إَذا ؛ اِت َبْعَد الصَّ  :َنْوَعانِ   َوِهَي ؛ َسلَّ

ل تي ُتَقاُل ُدُبَر : النَّْوُع األَوَّ َلَواِت اخلَْمِس املَْفُروَضةِ  األَْذَكاُر الَّ  :الصَّ

 :َوِهَي ِستَُّة َأْذَكار  

 .(اهللَ َأْسَتْغِفُر : )، َوَأْدَناهُ (إَِليْهِ  َوَأُتْوُب  اهللَ َأْسَتْغِفُر : )، وَأْكَمُلهُ (ثَََلثًا) .االْستِْغَفارُ  *

َت كْ ارَ بَ تَ  ،مُ َل السَّ  َك نْ مِ وَ  ،مُ َل السَّ  َت نْ أَ  مَّ هُ لَ الَّ * 
امِ َر كْ الِ وَ  لِ َل الَ  اذَ  ايَ  ( )

 .(َواِحَدةًااةًاَمر ا).( )

ِ اَل  هُ دَ ْح ، وَ  اهللُالَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل *  ََ  َشْ  لِّ  كُ َل عَ  وَ هُ ، وَ دُ مْ الَ  هُ لَ ، وَ ُك لْ املُ  هُ ، لَ هُ لَ  َك يْ  
 
 مَّ هُ لَ ، الَّ ر  يْ دِ قَ  ء

 .(َواِحَدةًااةًاَمر ا) .الَدُّ  َك نْ ا الَدِّ مِ ذَ  عُ فَ نْ  يَ اَل ، وَ َت عْ نَ مَ  املَِ  َي طِ عْ  مُ اَل ، وَ َت يْ طَ عْ ا أَ ملَِ  عَ انِ  مَ اَل 

ِ اَل  هُ دَ ْح ، وَ  اهللُالَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل *  ََ  َشْ  لِّ  كُ َل عَ  وَ هُ ، وَ دُ مْ الَ  هُ لَ ، وَ ُك لْ املُ  هُ ، لَ هُ لَ  َك يْ  
 
 اَل ، ر  يْ دِ قَ  ء

ةَ  َوالَ  َحْوَل   اءُ نَ الثَّ  هُ لَ ، وَ ُل ْض الفَ  هُ لَ ، وَ ةُ مَ عْ النِّ  هُ ، لَ اهُ يَّ  إِ الَّ إِ  دُ بُ عْ  نَ اَل ، وَ  اهللُالَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل ، بِاهللِ إاِلَّ  ُقوَّ

 .(َواِحَدةًااةًاَمر ا) .نَ وْ ُر افِ الكَ  هَ رِ كَ  وْ لَ ، وَ نَ يْ الدِّ  هُ لَ  ْيَ ِص لِ ، ُمْ  اهللُالَّ إِ  هَ لَ  إِ ، اَل نُ َس الَ 

ات  فَ ِص  ُس َخْ  هُ لَ ، وَ ُل يْ لِ هْ التَّ وَ  ْيُ بِ كْ التَّ وَ  دُ يْ مِ حْ التَّ وَ  ُح يْ بِ ْس التَّ  *
( ): 

  ات ااْشَاعَا) .َبُ كْ أَ  اهللَُو  ،هللِ  دُ مْ الَ وَ  ،اهللِ انَ حَ بْ ُس  .(َمر 

  ةًاانَايْاْشِاعِاًسااوَاخَْا) . اهللُالَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل وَ  ،َبُ كْ أَ  اهللَُو  ،هللِ  دُ مْ الَ وَ  ،اهللِ انَ حَ بْ ُس  .(َمر 

  َا) .َبُ كْ أَ  اهللُوَ  ،هللِ دُ مْ الَ وَ  ،اهللِ  انَ حَ بْ ُس َاًثاوَاََلاث ةًاْيَاثِاََلاث  .(بََِلاتََمام الِلِْمائَةِاا،اَمر 

                                                             

 .ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  َتِصحُّ  اَل  َهادَ عْ بَ  (َت يْ لَ َتَعا) ِزَياَدةُ  ( )

 يف ب(  )
ِ
ًة، وال جتمعُ  فتقوُل ، (ا ذَ  َت كْ ارَ بَ تَ ) :َهاصحَّ أيًضا إْسَقاطُ و، (ا ذَ  َيا َت كْ ارَ بَ تَ )إِْثبَاِت اليَاء ًة وهذا مرَّ  .بينهام هذا مرَّ

ْ َيثْبُْت ِسَواَها، ف ( ) ُع َبيْنََها؛ َوََل ًة، وال جتمعُ  تقوُل تُنَوِّ ًة وهذا مرَّ  يِح بِ ْس التَّ  ْيَ بَ  اِلْنَسانُ  ََيَْمعَ  َأنْ  :، َواألَْفَضُل بينهام هذا مرَّ

ْ يِف  يِ بِ كْ التَّ وَ  يدِ مِ حْ التَّ وَ  ُُ  .واملَْعنَىَفُهَو َأْكَمُل ِمْن ِجَهِة املَبْنَى ، ة  دَ احِ وَ  ة  لَ  
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  َا) .َبُ كْ أَ  اهللُوَ  ،هللِ دُ مْ الَ وَ  ،اهللِ  انَ حَ بْ ُس َاًثاوَاََلاث ًة،اْيَاثِاََلاث  .(هللُااأَْكَبُا:ا-تََماَمااملِائَِةاا-اَويَُقولُااَمر 

  َا) .َبُ كْ أَ  اهللُ وَ  ،هللِ  دُ مْ الَ وَ  ،اهللِ انَ حَ بْ ُس َاًثاوَاََلاث ًة،اْيَاثِاََلاث ااهللاُال اِِاالََااِِالَا:ا-تََماَمااملِائَِةاا-َويَُقوُلااَمر 

ِالَااهُادَاحْاوَا ََ ُاالَُا،اَلُااكَايْاا ُُ اَلاعَااوَاهُا،اوَادُامْاالَاالَُا،اوَاْلُاامل  .(ر ايْادِاقَااء اَشْااا

،ِقَراءَ *  اَماال ُاانَْوم ااَوَلااِسنَة ااتَْأُخُذهُااَلااالْقَي ومُااالَْحي ااُهوَااِِل ااَِِلَااَلااهللاُا) :َوِهَي َقوُلُه َتَعاَل  ُة آَيِة الُكْرِِسِّ

َماَواِتااِفا ياَذااَمنااألَْرِضااِفااَوَمااالس  ِ يُطونَااَوَلااَخلْفَهُمْااَوَمااأَيِْدهِيمْاابَْيَااَماايَْعلَُاابِِإْذنِهِااِِل ااِعنَْدهُاايَْشفَعُاااَّل  اُُيِ

ء ا نْاابََِشْ َماَواِتااُكْرِسي هُااَوِسعَااَشاءابَِمااِِل ااِعلِْمهِاام   . (الَْعِظيُااَوُهَواالَْعِل ااِحْفُظهَُماايَُؤوُدهُااَوَلااَواأَلْرَضااالس 

نَّةُ  ْ  ََيَْهَر  َأنْ  َوالسُّ ا الَّ إِ  ؛اهَ لِّ كُ  ِِبَِذِه األَْذَكارِ  املَُصّلِّ آَيَة الُكْرِِسِّ َفَيْقَرُأَها ِِسًّ
(4). 

َلَواِت : الثَّاينَوالنَّْوُع  تي ُتَقاُل ُدُبَر الصَّ النَّوافِلِ األَْذَكاُر الَّ
(5): 

ا ِذْكَرانِ   :َوُُهَ

وسِ  املَِْلِك  ُسبَْحانَ  * َاوَا،اات اَمر اثَََلََثا) .اْلُقدُّ  .َبْعَد َصَلِة الِوْترِ  ،(ِِبلث الِثَةِااَصْوتَكَااْرفَعُات

ُهمَّ  * ؛ َوُتْب  ِِل، اْغِفْر  اللَّ اُب  َأْنَت  إِنََّك  َعَّلَّ َحى(ة اَمر اِمائََةا) .اْلَغُفورُ  التَّوَّ   .، َبْعَد َصَلِة الضُّ

 .اِلَعاَنُة َعَل ِحْفظَِها :َوَغاَيُتهُ اَل َيْلَزُم َتْرتِيُبها َكاَم ُذِكَر، : تنبيهٌ 

ٌ تنبيهٌ  َمْن اْعتَاَدَها َفنَِسيََها َأْو ُشِغَل وَ ، اهَ تِ قْ وَ  وِج ُر ُخ  َل إِ  اهَ دَ عْ بَ  ة  َل َص  لِّ كُ  ارِ كَ ذْ ُت أَ قْ وَ : ر ٌآخ 

 .هُ َجاَز َلُه َقوُُلَا َبْعدَ  ؛َحتَّى َخَرَج َوْقتَُهاَعنَْها بَِل َتْفِريط  

ٌٌهٌ بٌ تٌ كٌ وٌ  الِح  ْيِميٌ ٌْبنٌ ٌص  ْبِدٌاهللٌِْبِنٌَح  ٍدٌالع ص  ٌع 

ٌد ٌال ٌ س  ٌويٌِّالنَّبٌ ٌدٌِجٌِْسٌال ٌوٌ ٌامٌِرٌ الٌ ٌدٌِجٌِْسٌٌال ٌِفٌٌرِّ

ْسلِِميٌ  لِْلم  اخيِِهٌو   ش 
لِ يِهٌو  الِد  لِو  ٌو  ل ه  ٌاهللٌ  ر  ف  ٌغ 

ٌِمن ين  ابِِعٌوالِعْْشِ ِةٌالرَّ ع  م  ٌاجل  ْْص  ةٌِذٌٌِع   3311ٌسنةٌ ٌيٌاِلجَّ

                                                             

ِل بِ  الَْهرُ  ( ) ارُ  ُثمَّ  األَْذَكارِ أوَّ اِت  َوالتَّْحِميَْداِت  بِالتَّْسبِيَْحاِت  اِلِْسَ ْيَ
م  =  َوالتَّْكبِ كُّ  .ْبُن ُسْحاَمنَ َأَفاَدُه ُسَلياَْمُن  ،َعَليْهِ  َدلِيَْل  اَل  ََتَ

بَة  ِمنْ ا، وَ َوََلْ َيثْبُْت ِسَواُُهَ  ( ) َْلتَِها، َفِهَي ُمَركَّ ُُ ُه ِمْن  َعاُء َبْعَد َصَلِة االْستَِخاَرِة اَل ُيَعدُّ ِمْن َهَذا اِلنِْس؛ أِلَنَّ َصَلِة َرْكَعتَْيِ  الدُّ

 املَُرتَِّب َبْعَدَها
ِ
َعاء  .ِمْن َغْيِ الَفِرْيَضِة، َواِلْتيَاِن بِالدُّ
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