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 معاين أذكار الّصالة
 

 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيم
 .هللا أكرب" أي: هللا تعاىل أكرب ِمن كّل شيء" تكبريُة اإلحرام 

سبحانَك اللهّم": تنزيه هللا عن مجيع النقائص، "وحبمدك": إثبات الكمال هلل مع احملّبة " دعاء االستفتاح
والتعظيم، "تبارك امسك": تقّدس امسك، "تعاىل جدك": جّلت عظمتك وسلطانك، "ال إله غريك": ال معبود 

 .حبق إال أنت
 .وصفاته عظيم": يف ذاتهسبحان رّّب العظيم": تنزيه هللا عن مجيع النقائص، "ال" كر الرّكوعذ 

والثناء  مسع هللا ِلَمن محده": استجاَب الََل دعاء َمن محده، "ربّنا لك احلمد": معناه لَك املدح" الرّفع ِمن الرّكوع
 .كّله

 .سبحان رّّب األعلى": تنزيه هللا عن مجيع الّنقائص، "األعلى": ِمن كّل شيء عال" ذكر الّسجود
 .رّب اغفر يل": طلب املغفرة ِمن هللا، فهو نوع من االستغفار" ّسجدتنيدعاُء اجللسة بني ال

 -ومعه مجاعة إن كان الّتسليم من إمام-الّتسليم "الّسالم عليكم ورمحة هللا": دعاء للمالئكة، ودعاء للمصّلني 
 .ابلّسالمة والّرمحة

ي: الّصلوات كّلها؛ فرضها ونفلها هلل، "الطّيبات الّتحيات هلل": الّتعظيم كّله هلل، "الّصلوات" أ" :دعاء الّتشهد
ّن إ) :هلل" أي: الطّيبات كّلها هلل ِمن الّصفات واألفعال، وله الطّيبات ِمن أعمال العباد وأقواهلم، ويف احلديث

 )هللَا طّيٌب ال يقبُل إاّل طيّ ًبا
مة، والّرمحة، والربكة، وكّلها ِمن هللا تعاىل، الّسالم عليَك أيّها الّنيب ورمحة هللا وبركاته": دعاء للّنيب ابلّسال"

"الّسالم علينا وعلى عباد هللا الّصاحلني": هذا دعاء ِمن العبد لنفسه ابلّسالمة، واحلفظ، ولعباد هللا الّصاحلني 
 .يف الّسماء واألرض

شهُد أّن حمّمًدا رسول هللا" معناه: أشهُد أن ال إله إال هللا" معناه: أقرُّ وأان موقٌن أبنّه ال معبود حبق إال هللا، "أ"
 .أقرُّ موقًنا أبّن حمّمًدا عبدهللا ورسوله إىل مجيع الناس

اللهّم صلِّ على حمّمد" معناه: اي هللا صلِّ على حمّمد، ومعىن الّصالة ِمن هللا: الثّناء؛ املعىن: أثِن على "
وصلِّ على آِل حمّمٍد، وآُل حمّمٍد: هم أزواُجه، ورسوِلِك حمّمٍد عند املالئكة، "وعلى آل حمّمد" يعين:  عبِدكِ 

وذريته، وأقاربه، واتباعه، "كما صّليَت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم" أي: مثل ما صّليَت على نيب هللا 
 .إبراهيم اخلليل وعلى آله
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يد": ِمن اجملد، وهو إّنك محيٌد جميٌد": احلميد واجمليد امسان ِمن أمساء هللا، ومعىن "محيد": أي حممود، "وجم"
 .الرّفعة والكمال

وابرك على حمّمد وعلى آل حمّمد": اجعل الربكة على حمّمد واتباع حمّمد، "كما ابركَت على إبراهيم وعلى "
 .آل إبراهيم": أي مثل ما جعلَت الربكة على إبراهيم، وعلى اتباع إبراهيم، إّنك محيٌد جميدٌ 

 ه 1438/رجب/13حرر يف يوم االثنني املوافق: 
 
 :أماله

 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك
 


