
  ١

  والذَّاِكرات كَِثيراً اَهللا للذَّاِكِرين  الناِفعات الطَّيباُت الدعواُت

  )الطبعة اخلامسة (ُمقَدمةُ
  الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسِم

  وسلَّم  اُهللا وصلَّى ،  الدين يوِم ماِلِك ، الرِحيِم الرحمِن ،  العالَِمني رب ِهللا احلَمُد
 ومِن ، وصحِبِه آِلِه وعلَى ، اَألِمين اُألمي النِبي ُمحمٍد سيِدنا ، ورُسوِلِه ِدِهعب علَى

  . الدين يوِم ِإلَى ُسنِتِهِب واسِتن ِبهدِيِه اهتدى
  : بعُد أَما 

 صلَّىاُهللا النِبي عن صحت قَد ، كَِريمةٌ نبِويةٌ وأَذْكار ، عِظيمةٌ قرآنيةٌ أَدعيةٌ فَهِذِه
 بعِض ، خترجياا بعِض ِذكْر مع ، ِةروُهشمالْ السنِة كُُتِب ِمن منقُولَةٌ ، وسلَّم علَيِه

 يدُعو ، ُمتتاِليةً أَحاِديثَ مامُهأَ الُْمسِلُم يِجد أنْ الِْكتاِب  هذَا ِمن والْمقُْصوُد معاِنيها
  الشمِس  غُُروِب ِإلَى الْعصرِِ وبعد  ، السحِر  كَساعاِت الْفَاِضلَِة اَألوقَاِت ِفي  ِبها
موِة ياِلي اجلُُمعلَيانَ وضمِت ِفي  رِرِه الْقُُنوغَيو ، لُ فَِهيا أَفْضُعو مدِل يِبِه ُمالُْمس ، 
عمِة  وماولَى الُْمداِء ععفَظُ الدُيحس .   
 ِإذَا الَّـِذي  اَألعظَِم ِباسِمِه ربُه ساِئالً ، علَيِه والثَّناِء تعالَى اِهللا ِبحمِد الداِعي فَيبدأُ
 وسـلَّم  علَيِه اُهللا صلَّى النِبي علَى ُيصلِّي  ثُم ، أَجاب ِبِه ُدِعي وِإذَا أَعطَى ِبِه  ُسِئل
 والَ ، الْعِظيمِة اَألدِعيِة  ِبهِذِه ربُه يسأَلُ  ثُم ، علَيِه الصالَِة أَلْفَاِظ ِمن عنُه صح ِبما

 علَى  ِبالصالِة  يخِتُم ثُم ،  يعجلَ أَنْ أَو ،  رِحٍم قَِطيعِة أَو ِبِإثٍْم  يدُعو أَنْ لَُه ينبِغي
ِبيلَّى النِه  اُهللا صلَيع لَّمسِجُد ، ويساِعي واً الدضا  أَذْكَاراً أَيقَالَه ِبيـلَّى  الناُهللا ص 
 تطْلُـع  أَنْ ِإىلَ الْفَجِر بعد الصباِح ِفي أَو الْمكُْتوباِت، الصلَواِت عِقب وسلَّم علَيِه

 ِمـن  الُْمسِلُم فَلْيحفَِظ ، الشمِس غُُروِب تىح الْعصِر بعد الْمساِء وِفي ، الشمُس
ا ذَِلكم طَاعتى  استفَظَُه ححالَى اُهللا يعت.   



  ٢

  
كِإلَيو زاِت ُرُموجِريخِث تاِدياَألح:    
ـ  ياِرخبلِْل ، خد ، اًقَيِلعت ياِرخبلِْل : خت ، ِهِحيِحص يِف ياِرخبلِْل : خ  ِبداَأل يِف
 د ، الْكُبرى ِفي  ِللنساِئي : كن ، ياِئسلنِل : ن ، يِذِمرلتِل : ت ٍمِلسمِل : م ، ِدرفْمالْ
 يِف ياِنربلطَِّل : طب  ، ِهِدنسم يِف دمحَأل : حم ،  هاجم ِنالب  : جه ، داود يِبَأل: 
 ِهِحيِحص يِف انَبِح البن : حب ، ٍزمر ِريغِب رِكذُ ِهِريغَ يِف انَكَ نِْإفَ ، ِريِبكَالْ ِمجعمالْ
 ِفي شيبةَ أَِبي البِن : ش ، ِةارتخمالْ يِف اِءيلضِل : ض ، ِهِكردتسم يِف ِماِكحلِْل : ك ،

نصلَى َألِبي : عي ، ِفِهمعِدِه ِفي ينسهق ، م : ِقيهيِن ِفي ِللْبنى السرج ص  ، الْكُب  :
ـ الْ اِمكَحاَأل رثَكْأَو ،  ياِنبلْاَألو يِطويلسِل ِريِغالص ِعاِمجالْ ِحيِحص يِف كُذْموِةر ـ ع  ىلَ
ـ لْاَأل ِنيالد ِراِصن ٍدمحم ِخيالش ِثدحمالْ ِةـمالَّعلِْل يِهفَ ِثياِدحاَأل اِنبي ـ ِحر ماُهللا ه 
تىالَع .    

 َألحٍد يجعلَ وأَالَّ ، خاِلصاً لَُه ، صاِلحاً كُلَُّه عملَنا يجعلَ أَنْ ىـتعالَ هـالل نسأَلُ
 ِمـن  يجعلَنـا  وأَنْ ، الـدعواتِ  ِبهِذِه ُهدعا من ِلكُلِّ يستِجيب وأَنْ ،  شيئاً ِفيِه

نراً اَهللا الذَّاِكِرياِت كَِثيالذَّاِكرو.   
   .كَِثرياً تسِليماً وسلَّم وصحِبِه آِلِه وعلَى  ُمحمٍد نِبينا علَى اُهللا صلَّى و

  
  
  
  

  



  ٣

  اِإلجابِة وأَسباُب ، الدعاِء علَى احلَثُّ
#   ® : تعالَى اُهللا قَالَ sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹Å_ é&  nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( 

(#θ ç6‹Åf tG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ø9 uρ ’ Ï1 öΝßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ä© ö tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈] ُةروالْ سقَبِةر[   

الَى قَالَ وعت : ® …çµ s9 äο uθ ôãyŠ Èd, ut ù: $# ( t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ tβθ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹Åf tG ó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ ó© y´ Î/ ω Î) 

ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµ ø‹¤x. ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ø9$# x è= ö6 u‹Ï9 çν$ sù $ tΒ uρ uθ èδ ⎯ Ïµ ÉóÏ=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â™!% tæ ßŠ z⎯ƒ Í Ï≈ s3ø9$# ω Î) ’ Îû 5≅≈ n= |Ê ∩⊇⊆∪ 〈 
]سوةُر الرِدع[  

الَ قَالَ وعىت : ® ⎯̈Β r& Ü=‹Ågä† § sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒ Î) çν% tæ yŠ ß#Ï± õ3tƒ uρ u™ ûθ ¡9$# öΝ à6è= yè ôf tƒ uρ u™ !$ x n= äz 

ÇÚ ö‘F{ $# 3 ×µ≈ s9Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 WξŠ Ï= s% $ ¨Β šχρ ã2 x‹s? ∩∉⊄∪ 〈] ُةروس النِلم[  

الَى قَالَ وعت  :® (#θ ããôŠ$$ sù ©!$# š⎥⎫ÅÁ Ï= ÷‚ ãΒ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθ s9uρ oν Í x. tβρ ãÏ≈ s3 ø9$# ∩⊇⊆∪ 〈  ]ُةروٍراِفغَ س[  

الَى قَالَ وعت  :®  tΑ$ s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÏΤθ ãã ôŠ$# ó=Åf tG ó™ r& öΝä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# tβρ ãÉ9 õ3tG ó¡ o„ ô⎯tã 

’ ÏAyŠ$ t6Ïã tβθ è= äz ô‰u‹ y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í½z# yŠ ∩∉⊃∪  〈] ٍَراِفغ[  

  

  
  

   :وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه لُرُسو وقَالَ
$tΑ ®  :  وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى وقَرأَ ،  الِْعبادةُ ُهو الدعاُء{   ـ ١ s% uρ ãΝà6š/ u‘ 

þ’ ÏΤθ ãã ôŠ$# ó=Åf tG ó™ r& öΝ ä3s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# tβρ ãÉ9 õ3 tGó¡ o„ ô⎯tã ’ ÏAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰u‹ y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í½z# yŠ 

∩∉⊃∪ 〈{  ١    

                                            
 وصححه [، صِحيح حسن حِديثٌ هذَا : الترمِِِذي وقَالَ . بِشٍري بِن النعماِن عن) ٢٩٦٩ (ت ، ) ١٤٧٩ (د  ١

اِنياَأللْب[  



  ٤

  ١}  الدعاِء ِمن تعالَى اللَِّه علَى أَكْرم شيٌء لَيس  { ـ ٢
 ِفي الدعاَء فَلُْيكِْثر والْكَرِب الشداِئِد ِعند لَُه اللَُّه يستِجيب أَنْ سرُه من { ـ ٣

  ٢ }  الرخاِء
  ، آِمـني  الْملَـكُ  قَـالَ  ِإال يِبالْغ ِبظَهِر َألِخيِه يدُعو ُمسِلٍم عبٍد ِمن ما {ـ ٤

لَك٣}  ِبِمثٍْل و   
  

 الـسوءِ  ِمن عنُه كَف أَو ، سأَلَ ما اللَُّه آتاُه ِإالَّ ِبُدعاٍء يدُعو أَحٍد ِمن ما {ـ ٥
  ٤ } رِحٍم قَِطيعِة أَو ِبِإثٍْم يدُع لَم ما ، ِمثْلَُه
 مـا  ؛  رِحٍم قَِطيعِة أَو ِبِإثْـٍم يـدُع لَـم ما  لْعبِدِل ُيستجاُب يـزالُ ال { -٦
ِجلْ لَمعتسا:   ِقيلَ ، يُسولَ يا اللَِّه رالُ مجِتعقُـولُ  : قـالَ  ؟ االسـ  : ي  دـقَ

   ذَِلـك  ِعنـد  فَيستحـِسرُ  ِلـي،  يـستِجيبُ  أَر فَلَـم  دعـوتُ  وقَد دعوُت
  ٥ } عاَءالد ويدُع

 ِبمـا  الُْمؤِمِنني أَمر اللَّه وِإنَّ ، طَيبا ِإالَّ يقْبلُ ال طَيب اللَّه ِإنَّ الناُس أَيها { ـ ٧
رِبِه أَم ِلنيسفَقَالَ ، الُْمر:  ® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ß™ ”9 $# (#θ è= ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# (#θ è= uΗ ùå $# uρ $ ·s Ï=≈ |¹ ( ’ ÏoΤ Î) $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? ×Λ⎧ Ï= tæ ∩∈⊇∪ 〈٦ ،   

                                            
 غَِريـب  حـسن  : يالترِمِذ وقَالَ ، وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي عن عنه اُهللا رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٣٣٧٠ (ت ١
]هنسحو اِنياَأللْب[ 
 ]حسن : اَأللْباِني وقَالَ [غَِريب حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ و ، عنه اُهللا رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٣٣٨٢ (ت ٢
 الدرداِء أَِبي عن) ٢٧٣٢ (م ٣
  ]اَأللْباِني هوحسن [جاِبٍر عن) ٣٣٨١ (ت ٤
  . هريرةَ أَِبي عن له اللفظ و) ٢٧٣٥ (م ،) ٦٣٤٠ (خ ٥
 ]٥١ : الْمؤِمنونَ سورةُ [٦



  ٥

$ ® : وقَالَ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ sΨ ø% y— u‘ (#ρ ã ä3 ô© $# uρ ¬!  

β Î) óΟ çFΖ à2 çν$ §ƒ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊇∠⊄∪ 〈 ١،  
ثُم ُجلَ ذَكَـرُيِطيلُ الر  فَرثَ  ، الـسـعأَش  ـرأَغْب ،  ُمـدي ـهِ يياءِ  ِإلَـى  دمالـس   :  
   وغُِذي  رامـح وملْبُسُه حـرام ومشرُبُه حـرام ومطْعُمُه ، رب يا رب يا

  ٢} ِلذَِلك ُيستجاُب فَأَنى ؛ ِبالْحراِم
 أَو ، الُْمنكَـرِ  عن ولَتنهُونَّ ، ِبالْمعُروِف لَتأُْمُرنَّ ، ِبيِدِه نفِْسي والَِّذي  { _ ٨

ثَ أَنْ اللَُّه لَُيوِشكَنعبي كُملَيا عُه ِعقَابِمن ُه ثُمُعونداُب فَال ؛ تجتُيس ٣ } لَكُم  
 ارحمِنـي   اللَُّهم ، ِشئْت ِإنْ ِلي اغِْفر اللَُّهم : أَحـُدكُـم يقُـولَن ال { ـ ٩
  ٤ } لَـُه ُمكْـِره ال فَِإنـُه الْمسأَلَـةَ ِليعـِزم ، ِشئْت ِإنْ

   :الْعصِر بعدو الْفَجِر بعد تعالَى اِهللا ِذكِْر داومِةُم على احلَثُ
   :تعالَى اُهللا قَالَ

’þ ® ـ ١  ÏΤρ ã ä. øŒ $$ sù öΝ ä. ö ä. øŒ r& (#ρ ã à6 ô© $# uρ ’ Í< Ÿω uρ Èβρ ã à õ3 s? ∩⊇∈⊄∪  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# 

Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ¨β Î) ©! $#  ì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊂∪ 〈] سوالْ ةُرقَبِةر[  

ــ ٢ # ®  ـ sŒ Î) uρ ˜ Í è% ãβ# u™ ö à) ø9 $# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù … çµ s9 (#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ∩⊄⊃⊆∪  ä. øŒ $# uρ y7 −/ §‘ ’ Îû 

y7 Å¡ ø tΡ % Yæ • |Ø n@ Zπ x‹ ½z uρ tβρ ßŠ uρ Í ôγ yf ø9 $# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ Ÿω uρ ⎯ ä3 s? z⎯ ÏiΒ t⎦, Í# Ï≈ tó ø9 $# 

                                            
 ]١٧٢ : الْبقَرِة سورةُ [١
 هريرةَ أَِبي عن) ٢٧١٧ (مي ،) ٨١٤٨ (حم ،) ٢٩٨٩ (ت ،) ١٠١٥ (م ٢
  ]اَأللْباِني وحسنه [حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي وقَالَ يماِنال بِن حذَيفَةَ عن)٢٢٨١٦ (حم ،) ٢١٦٩ (ت ٣
 ٩٩٣٧ ، ٩٦٥٢ (حم ،) ٣٨٥٤ (جه ،) ٢٤٩٧ (ت ،) ١٤٨٣ (د ،) ٢٦٧٩ (م ،) ٧٤٧٧ ، ٦٣٣٩ (خ ٤
، ٢٧٢٣٦ ، ٢٧٤٥٦ ، ١٠٤٨٦ ، ١٠١١٦ ،  ( نةَ أَِبي عريره.  



  ٦

∩⊄⊃∈∪ ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ Ÿω tβρ ã É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï? yŠ$ t7 Ïã … çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ ç„ uρ … ã& s! uρ šχρ ß‰ àf ó¡ o„ ) 

∩⊄⊃∉∪ 〈  ]سواَأل ةُرعاِفر[   

⎪⎦t ® : ـ ٣ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ’⎦ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Í ø. É‹ Î/ «! $# 3 Ÿω r& Í ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9 $# ∩⊄∇∪  〈 
]سوةُر الرِدع[  

ö  ® : ـــ ٤ É9 ô¹ $$ sù 4’ n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ ut ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ ö6 s% uρ $ pκ Í5ρ ã äî ( 

ô⎯ ÏΒ uρ Ä› !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# ôx Îm7 |¡ sù t∃# u ôÛ r& uρ Í‘$ pκ ¨]9 $# y7 ¯= yè s9 4© yÌ ö s? ∩⊇⊂⊃∪ 〈] سوطَ ةُره[  
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   :وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه ُسولُر قَالَو
  

 تطْلُـع  حتـى  الْغـداةِ  صالِة ِمن تعالَى اللَّه يذْكُُرونَ قَوٍم مع أَقُْعد َألنْ { ـ ١



  ٧

ـ  أَقُْعـد وَألنْ ، ِإسماِعيلَ ولَِد ِمن أَربعةً أَعِتق  أَنْ ِمن ِإلَي أَحب  الشمُس مع 
 أَحــب  الشمُس تغُرب أَنْ ِإلَى الْعصـِر صـالِة ِمـن اللَّه يذْكُُرونَ قَـوٍم
ِإلَي ـنأَنْ م ِتـقةً أَععب١ } أَر         
  :   الدعــاءِ  وأَفْـضـلُ  ، اللَّــهُ  ِإال ِإلَــه  آل : الذِّكْـِر أَفْضلُ { ـ ٢

  ٢  } ِللَِّه الْحمُد
   صـالةِ  بـين  ِفيمـا  فَقَــرأَهُ  ِمنـهُ  شـيءٍ  عن أَو ِحزِبِه عن نام من { ـ ٣

   ٣}  اللَّيِل ِمن قَرأَُه كَأَنما لَُه كُِتب ؛ الظُّهِر وصالِة الْفَجِر
   ؟ اللَّـهِ  رُسـولَ  يـا  الُْمفَـرُدونَ  ومـا  : قَـالُوا  ، الُْمفَرُدونَ سبق { ـ ٤
  ٤ } والذَّاِكراُت كَِثريا اللَّه الذَّاِكُرونَ : الَقَ
 فَِإنْ ، يذْكُُرِني  ِحني معُه وأَنا ، عبِدي ظَن ِعند أَنا : وجلَّ عز اللَُّه يقُولُ { ـ ٥

 خيٍر مٍإل يِف ذَكَرُتُه  مٍإل ِفي ذَكَرِني وِإنْ ، نفِْسي ِفي ذَكَرُتُه نفِْسِه ِفي ذَكَرِني
  ِذراعـا  ِإلَـي  اقْترب وِإنْ ، ِذراعا ِإلَيِه تقَربـُت ِشبرا ِإلَي اقْترب وِإنْ ، ِمنُه

  ٥ } هرولَةً أَتيُتُه يمِشي أَتاِني وِإنْ ، باعا ِإلَيِه اقْتربُت
  ٦ } ِهاللَّ ِذكِْر ِمن رطْبا ِلساُنك يزالُ ال { ـ ٦

                                            
 ] .اَأللْباِني وحسنه : ..[قَال مالٍك بِن أَنِس عن) ٣٦٦٧ (د  ١
 ] .واَأللْباِني الترِمِذي وحسنه [عنهما اُهللا رِضي اِهللا عبِد بِن جاِبِر عن) ٣٣٨٣ (ت ٢
  .عنه اُهللا رِضي اخلَطَّاِب بن عمر عن) ٧٤٧ (م ٣
  .عنه اُهللا رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٢٦٧٦ (م ٤
   : وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ قَال قَال هريرةَ أَِبي عن) ٢٦٧٥ (م ٥
 كَثُـرت  قَد اِإلسالِم شراِئع ِإنَّ اِهللا رسول يا : قَال رجال أَنَّ عنه اُهللا رِضي بسٍر بِن اِهللا عبِد عن) ٣٣٧٥ (ت ٦

ليِني عِبرٍء فَأَخيثُ ِبشبشوقَالَ فذكره، ، ِبِه أَت ِمِذيرذَا: التِديثٌ هح نسح غَِريب ذَا ِمنِه هجالو ]  هحـحصو 
اِنياَأللْب. [ 



  ٨

 ِفـي  وأَرفَِعهـا  ، مِلـيِككُم  ِعند وأَزكَاها ، أَعماِلكُم ِبخيِر أُنبئُكُم أَال { ـ ٧
اِتكُمجرر ، ديخو لَكُم فَاِق ِمنِب ِإنِرِق الذَّهالْور ، ويخو لَكُم ا  أَنْ  ِمنلْقَوت 
كُمُدوِرُبوا عضفَت اقَُهمنِرُبوا  أَعـضيو  ـاقَكُمنلَـى  : قَـالُوا  ، أَعقَـالَ  ، ب :   
  ١َ }  تعــالَى اللَّــِه ِذكْـُر

  الُْحسنى اِهللا أَسماُء
ــالَ ــالَى اُهللا قَ عت  :® ¬! uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ù: $# çνθ ãã ôŠ $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû 

⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ u“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ 〈 ٢  

ورالْ ىوباِرخ٢٧٣٦ (ي (نةَ أَِبي عريره ِضير اللَّه هنولَ أَنَّ عسلَّى لَِّهال رص ِه اللَّهلَيع ولَّمقَـالَ  س :  }
   ، واِحـــدا ِإال ِمائَـــةً ، اســـما وِتـــسـِعني ِتـــسعةً ِللَّـــِه ِإنَّ

ـناأَ مـاهصلَ حخةَ دنالْج { ورواه مِلسِظفْلَِب) ٢٦٧٧ (م : } ةٌ ِللَِّهعُعونَ ِتسِتسو 

   }الِْوتر ُيِحب ِوتـر اللَّه وِإنَّ ، الْجنةَ دخلَ حِفظَها مـن ، اسما
ورىو التِذِمر٣)٣٥٠٧ (ي نةَ أَِبي عريرقَالَ : قَالَ ه لَّى اللَِّه ُسولُرِه اللَُّه صلَيع لَّمسو :   

                                            
١] حِحي٣٣٧٧ (ت] ص (ناِء  أَِبي عدرالد  ِضـياُهللا ر  ـهنقَـال  قَـال  ع  ِبـيـلى  النـهِ  اُهللا صليع  ـلمسو   
] هححصو اِنياَأللْب. [ 
 ] .١٨٠ : اَألعراِف سورةُ [٢
 بـن  الوليـد  حدثَنا صاٍحل بن صفْوانُ حدثَنا اجلُوزجاِني يعقُوب بن ِإبراِهيم حدثَنا ٣)٣٥٠٧ : (الترِمِذي قَالَ ٣

 حـِديثٌ  هذَا قَال مث فذكره. … هريرةَ أَِبي عن اَألعرِج عن الزناِد أَِبي عن ةَحمز أَِبي بن شعيب حدثَنا مسلٍم
ا ، غَِريبثَندِبِه ح راِحٍد غَيو نانَ عفْوِن صاٍحل بال صو ِرفُهعِإال ن ِديِث ِمنانَ حفْوِن صاٍحل بص وهِثقَةٌ و دل ِعنأَه 
   احلَِديِث
 فقـد  ، صـفوان  به ينفرد ومل ، الصحة إىل الطرق أقرب هي شعيب عن الوليد رواية : حجٍر ابُن احلَاِفظُ وقَالَ
 يف النـووي  حـسنه  احلديث و هـ أ . الوليد عن ثقة وهو النصييب أيوب بن موسى طريق من البيهقي أخرجه
   األذكار
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ــِه ِإنَّ { ــالَى ِللَّ عةً تعــس ــسِعني ِت ــما وِت ــةً ، اس ــر ِمائَ ــٍد غَي ــن ، واِح م   
   : لْجنةَا دخلَ أَحصاها
ال الَِّذي اللَُّه ُهو ُن ،  َ ُهو ِإال ِإلَهمحِحيُم ، الرِلُك ، الروُسالْ  ، الْمالُم  ، قُدالس ، 

 ، الُْمـصورُ  ، الْباِرُئ ، الْخاِلُق  ،الُْمتكَبُر  ، الْجباُر ، الْعِزيُز ، الُْمهيِمُن  ، الُْمؤِمُن
ــاُر ــاُر ، الْغفَّـــ ــاُب ، الْقَهـــ ــرزاُق ، الْوهـــ     ،الـــ

ـ  ، الْقَـاِبضُ  ، الْعِلـيمُ  ، الْفَتاُح ـ  ،  طُالْباِس اِفـعُ  ،  اِفُضالْخالر  ،  الُْمِعـز ،   
 ، الْحِلـيمُ  ، الْخـِبريُ  ،  اللَِّطيُف ،  الْعدلُ ،  الْحكَُم ، الْبِصُري ، ،السِميُع الُْمِذلُّ
 ، الْحِسيُب ، الُْمِقيُت ، الْحِفيظُ ، الْكَِبُري ، الْعِلي  ،  الشكُوُر ، الْغفُوُر ، الْعِظيُم

ــ ــِرُمي  ، لُالْجِليـــ ــُب ،  الْكَـــ ــُب ، الرِقيـــ    ، الُْمِجيـــ
 ، الْوِكيـلُ  ، الْحق ، الشِهيُد ، الْباِعثُ ، الْمِجيُد ، الْوُدوُد  ، الْحِكيُم  ،  الْواِسُع
ِتُني ، الْقَِويالْم ، ِليِميُد ، الْوِصي ، الْحِدُئ ، الُْمحِيـي   ، الُْمِعيُد ، الُْمبالُْمح ، 
 ، الْقَـاِدرُ  ، الـصمدُ  ، الْواِحُد  ، الْماِجُد ، الْواِجُد ، الْقَيوُم ، الْحي ، الُْمِميُت

ــِدُر ــدُم ، الُْمقْتــــــ ــؤخُر ، الُْمقَــــــ    ، الُْمــــــ
                                                                                                                 

 وِإنما ، احلَِديِث هذَا ِفي مدرج اَألسماِء سرد أَنَّ احلُفَّاِظ ِمن جماعةٌ علَيِه لَعو والَِّذي : كَِثيٍر ابُن احلَاِفظُ وقَالَ
ا ذَِلككَم اهور دِليالو نِلٍم بسم دبعاملَِلِك و نٍد بمحم نِر عيهِن زٍد بمحم هأَن هلَغب نِر عاِحٍد غَيو ِل ِمنالِعلِْم أََه 
مهقَالُوا أَن : مها ِإنهوعمج آِن ِمنالقُر .   
 وِإنمـا  ، وتعـالَى  سبحانه َألسماِئِه حصر ِفيِه لَيس احلَِديثَ هذَا أَنَّ علَى الُعلَماُء واتفَق : النوِوي اإلماُم وقَالَ
دوقْصِث مِذِه أَنَّ احلَِديةَ هعسالت نِعيسالتو نا ماهصلَ أَحخةَ داجلَن ، ادرفَالْم ارباإلخ نِل عوخِة دا اجلَناِئهصالَ ِبِإح 
اربِر اإلخصاِء ِبحمذَا ، اَألسِلهاَء وِث ِفي جِر احلَِدياآلخ :  "أَلُكاسم بكل أَس تيمبه س كفْسأو ن به استأثرت 

 وِقيلَ ، ِخالف أَسماِئِه بعِض ِفي وغَيِرِه الترِمِذي ِفي جاَء فَقَد اَألسماِء هِذِه تعِييُن وأَما ،  "ِعندك الغيِب ِعلِم يف
   . ِرهاونظَاِئ القَدِر وليلْةَِ ، اَألعظَِم كَاالسِم التعِييِن مخِفيةُ ِإنها: 
لُهلَّى قَوِه اُهللا صلَيع لَّمساَهللا ِإنَّ(  : و رِوت ُيِحب رالِوت(  رالِوت : دالفَر ، اهنعمِفي و قالَى اِهللا حعت : اِحدالو الَِّذي 
   . نِظير وال لَه شِريك ال

  . هـ ا ، األعماِل ِفي ِرالِوت تفِْضيلُ :  )الِوتر ُيِحب(  ومعنى



  ١٠

ــُر ، اَألولُ ــ ، اآلِخ ــاِطُن ، اِهُرالظَّ اِلي ، الْبــو ــاِلي ، الْ عالُْمت ،  ــر الْب ،   
ــواُب ِقُم  ، التــت الُْمن  ، ــو ــرُءوُف  ، الْعفُ ــُك ،  ال ــِك ماِل    ، الُْملْ

ــالِل ذُو اِم الْجــر ــِسطُ ، واِإلكْ ــاِمُع ،  الُْمقْ الْج ، ــي ــي   الْغِن    ، الُْمغِن
ــاِنُع الْم ، ارــض ــاِفُع ، ال ــوُر ، الن ــاِدي ، الن ــِديُع ، الْه ــاِقي ، الْب الْب   
  . } الصُبوُر ، يُدالرِش ، الْواِرثُ

  " : التلِْخيص "ِفي الْعسقَالَِني حجٍر ابُن احلَاِفظُ قَالَ
قَدت وداوا عهعبتت اِب ِمنِزيِز الِكتَا أَنْ إلَى العررُه حةً ِمنعِتس ِعنيِتسا ومةً  اسِزعتنم آنِ  ِمنالقُـر ، 

 {  :تعـاىل  لقولـه  ُمواِفقَةً ، اسما وِتسِعني ِتسعةً ِللَِّه إنَّ{  : والسالم الصالة عليه ِهقَوِل علَى منطَِبقَةً

 رتبتها وقَد .نعماِئِه وجِليِل ، عطَاِئِه جِزيِل علَى احلَمد فَِللَِّه .  }} ِبها فَادُعوُه  احلُسنى اَألسماُء وِللَِّه
   :ِبها ِليدعى وجِهال هذَا علَى

 ، القُـدوسُ  ،   املَِلـكُ   ، الرِحيُم ، الرحمُن ، اللَُّه ، الواِحُد ، الرب ، اِإللَُه {  
 ، البـاِرئُ  ، اخلَـاِلقُ  ،   املُتكَبـرُ   ،  اجلَباُر ، العِزيُز ، املُهيِمُن ،  املُؤِمُن ، السالَُم
 ، العِظـيمُ  ، العِلي ، القَيوُم ،  احلَي ، الباِطُن ، الظَّاِهُر ، اآلِخُر ، ولُاَأل ، املُصوُر

   ، احلَِكـــــيُم ، الواِســـــُع ، احلَِلـــــيُم ، التـــــواُب
 ، الـسِميعُ  ، اخلَِبُري ، اللَِّطيُف ، القَِديُر ، العفُو ، الكَِرُمي ، الغِني ، العِليُم ، الشاِكُر

لَىا  ، ِصُريالبِصُري ، ملَوِقيُب ، املُِجيُب ، القَِريُب ، الناحلَـِسيبُ  ،  الر ،  القَـِوي ، 
 ، القَهاُر ، لغفَّاُرا ،  املُِبُني ، احلَق ،  احلَِفيظُ ، املُِحيطُ ، املَِجيُد ،  احلَِميُد ، الشِهيُد
 ، املُتعـال  ، الكَـِبريُ  ، الشكُوُر ، الرُءوُف ،  الغفُوُر ، الوُدوُد ، الفَتاُح ، اخلَالَُّق
ــُتالُْم ــستعانُ ،  ١ِقيـــــــــــ    ، املُـــــــــــ

                                            
 ِمن وهو ؛ اخلالئق أَقْوات يعِطي الذي هو: وقيل ، املُقْتِدر: وقيل ، احلَِفيظ هو ، "املُِقيُت": "العرِب ِلساِن "ِفي 1

 ، "ُمِقيتـاً  شيٍء كُل على اُهللا وكَانَ: "العزيز الترتيل ويف ، حِفظَه ِإذا : أَيضاً وأَقاته ، قُوته أَعطاه ِإذا يِقيته أَقاته
  .لَه والشاِهد ِللشيِء احلاِفظُ املُِقيت: قيل و ؛ اِحلفِْظ من احلاجة قَدر الشيَء يعِطي الذي احلفيظُ : املُِقيِت وقيل
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 ،  القَـاِهرُ  ، الغاِلُب ،    القَاِدُر  ، ٢ القَاِئُم ، الوِلي ،  الواِرثُ ، ١ احلَِفي ، الوهاُب
ــرــُد  ،  احلَــاِفظُ  ، البُد ، اَألحمــِدُر  ،  املَِليــُك ،  الــصاملُقْت ،   

ــلُ ــاِدي ،  الوِكي ــلُ  ، اهلَ ــاِفي ،  الكَِفي ــرُم   ، الكَ ــى ،  اَألكْ    ، اَألعلَ
ــرزاُق ــوِة ذُو ، ال ــِتُني  القُ ــاِفُر  ، املَ ــذَّنِب غَ ــلُ ،  ال ــوِب قَاِب الت ،   
ــِديُد ــاِب ش ــوِل ذُو ، الِعقَ ــُع ، الطَّ ــدرجاِت رِفي ــِريُع ، ال اِب ســس    ،  اِحل
 ، واَألرِض الـسمواتِ  ُنوُر ، واَألرِض السمواِت بِديُع ، واَألرِض السمواِت فَاِطُر

ــُك ــِك ماِلـــ ــالَِل ذُو  ،  املُلْـــ ــراِم اجلَـــ    .} واِإلكْـــ
  
   :أَقْواٍل أَربعةُ " أَحصاها من : " قَوِلِه ِفي:  الْحاِفظُ قَالَ 

 ِعنـد  وأَنها ، ِبِه الصِرحيةُ الروايةُ وتقَدمت صِحيِحِه ِفي الُبخاِري ِبِه فَسره . ظَهاحِف من : أَحُدها
  املُعتمد وهو : النوِوي وقَالَ . مسِلٍم
   .ِبها وآمن معاِنيها عرف من : اثَاِنيه
  ِبمعاِنيهـا   العمـلِ  ِمـن  يمكِّنـه  ِبمـا  وتخلَّـق  ، لَهـا  الرعايـةِ  ِبحسِن أَطَاقَها من : ثَاِلثُها
    لتالَوِةا  أَضعاِف ِفي اَألسماَء هِذِه يستوِفي  فَِإنه يخِتمه حتى القُرآنَ يقْرأَ أَنْ : راِبُعها
  .  القُرآِن ِمن عهاتتب نم يراد أَنْ ويحتِملُ : قُلُْت

                                            
1" باحلاء "احلَِفي : ِفيةً به حفَاوفهو ح ِفيح : اِلغٌ أَياِمِه ِفي بِإلْطَ ِإكْرِة اِفِهوايالِْعنِرِه وو ، ِبأَم  اً  احلَِفـيـضأَي 

 حِفـي  كأَنك{ تعالَى قَولُه الثَّاِني وِمن ، }حِفيا ِبي كَانَ إنُهِ} تعالَى قَولُه اَألوِل وِمن ، السؤاِل ِفي الْمستقِْصي
  .}عنها

 هنـا  والِْقيـام   }كَسبت ِبما نفٍْس كُل على قَآِئم ُهو أَفَمن{ : تعالَى قَوِلِه ِمن عِدالر سورِة ِفي جاَء ما يعِني 2
 قُهـا ويرز ويخلُقُها الكَسِب علَى يقَدرها : أَي كَسبت ِبما نفٍْس كُلِّ علَى قَاِئم فَِإنه ، اخلَلِْق ُألموِر التولِّي ِبمعنى

 حاِفظٌ هو أَفَمن : والْمعنى ، محذُوف والْجواب ، يغفَلُ ال حاِفظٌ أَنه فَالْمعنى عمِلها علَى ويجاِزيها ويحفَظُها
   .عاِلم أَي : قَاِئم هو أَفَمن: َ وقِيلْ ، يغفُلُ كَمن اليغفُلُ
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 )ِبيهنُر تآخ(  : ِن كَالَِم ظَاِهراب كَج رصاِء حمِد ِفي اللَِّه أَسدِبِه ، املَذْكُوِر العو مزج نمٍ  ابـزح ، 
ُنوِزعلُّ ، وديلَى وِة عا ِصحم الَفَهِديثُ ، خِن حوٍد ابعساِء ِفي معأَلُك{  : يِهِف الَِّذي الدِبكُلِّ أَس 
 أَو ، خلِْقـك  ِمـن  أَحـدا  علَّمتُه أَو ، ِكتاِبك ِفي أَنزلْتُه أَو ، نفْسك ِبِه سميت لَك ُهو اسٍم

تأْثَرتِب ِعلِْم ِفي ِبِه اسيك الغداحلَِديثُ.  } ِعن ، قَدو هححص نانَ ابِحب هرغَيو.   
 ُدلُّولَى يِم عدِر عا احلَصضأَي ِتالَفاِديِث اخِة اَألحاِردا ِفي الوِدهرس وتثُباِء ومِر أَسا غَيته مذَكَر 
   .الصِحيحِة اَألحاِديِث ِفي
  

   :وتعالَى ُسبحانُه علَيِه والثَّناُء ِهللا الْحمُد
   :الْعِزيِز الِْكتاِب ِمن ـ أ
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   :رِةالُْمطَه السنِة ِمن ـ ب
   وسـلَّم   علَيـهِ  اللَّـه  صـلَّى  النِبـي  كَـانَ  : قَـالَ  عنهمـا  اللَّـه  رِضـي  عبـاسٍ  ابِن عن ـ ١
    :قَالَ يتهجد اللَّيِل ِمن قَام ِإذَا
} اللَُّهم لَك مُدـالْح : تـ  أَن اتِ  ُمـقَيومِض الـساَألرو  ـنمو   ِفـيِهن    
ـ  واَألرِض الـسمواتِ  ُملْـكُ  لَك : ُدــالْحم كــولَ مـون   ِفـيِهن    
    نـِفيِه ومن واَألرِض السمواِت ُنوُر أَنت : ُدــالْحم كــولَ
   َ  ِفيِهـن ومن واَألرِض مواِتـالس ُكـِلـم أَنت : ُدــالْحم كــولَ

 حـق  وِلقَـاُؤك   ، قـالْح ووعُدك ، قـالْح أَنت : ُدــالْحم كــلَو
لُكقَوو ـحةُ ، قنالْجو ـحاُر ، قالنو ـحونَ  ،  قِبيالنو ـحق  ،  دمُمحو 
 آمنُت وِبك  ، ُتأَسلَم لَك اللَُّهم ، حق والساعةُ ، حق وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى
، كلَيعكَّلُْت ووت ، كِإلَيُت وبأَن ، ِبكُت وماصخ ، كِإلَيُت واكَمح  فَـاغِْفر 
ـ  أَنت ، أَعلَنُت وما أَسررُت وما ، أَخرُت وما قَدمُت ما ِلي  وأَنـت  دُمالُْمقَ

  .١  ]غَيُرك ِإلَه آل : أَو[  } تأَن ِإال ِإلَه آل ، الُْمؤخُر

                                            
 )١١٢٠ (خ ١
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 { : فَقُلْت فَعطَست وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل خلْف صلَّيت : قَالَ راِفٍع بِن ِرفَاعةَ عنو ـ ٢
 ربنا ُيِحب اكَم علَيِه ُمباركًا ، ِفيِه ُمباركًا طَيبا كَِثريا حمدا ؛ ِللَِّه الْحمُد
  ١ } ويرضى

 الركُـوعِ  ِمن رأْسه رفَع ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ :قَالَ الْخدِري ٍدسِعي أَِبي عنو ـ ٣
 شيٍء ِمن ِشئْت ما وِملُْء ،  واَألرِض السمواِت ِملُْء ، الْحمُد لَك ربنا { :  قَالَ
 ال اللَُّهـم  ، عبد لَك وكُلُّنا ،  الْعبُد قَالَ ما أَحق ، والْمجِد الثَّناِء أَهلَ ، بعُد
اِنعا مِلم تطَيال أَعو ِطيا ُمعِلم تعنال ، مفَُع ونذَا ي د٢الْج كِمن د٣}  الْج  

  

 ِلمـا  باِسـطَ  وال ، بسطْت ِلما قَاِبض ال اللَُّهم ، كُلُُّه احلَمُد لك اللَُّهم{  ـ ٤
تضال ، قَبو اِديا هِلم للْتال أَضُمِضل و نِلم تيدال ، هو ِطيا ُمعِلم تعنم 

 ، قَربـت  ِلمـا  ُمباِعد وال ، باعدت ِلما ُمقَرب وال ، أَعطَيت ِلما ماِنع وال ،
ـُسطْ  اللَُّهمـا  ابنليع  ِمـن  كَاِتـكرب   ِتـكمحرو  ِلكفَـضو   ِقـكِرزو ،   
ي اللَُّهمِإن أَلُكأَس ِعيمالن ُحولُ ال الِذي املُِقيمال يُزولُ وي ، ي اللَُّهمِإن  ـأَلُكأَس  

                                            
١] نسةَ عن) ٤٠٤ (ت  ،) ٧٧٣ (د ،) ٧٣١ (ن] حِن ِرفَاعاِفٍع بر ِقيرقَالَ الز:   
 ِفيـهِ  اركًامب ُ طَيبا كَِثريا حمدا ِللَِّه احلَمُد : فَقُلُْت فَعطَسُت وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسوِل خلْف صلَّيُت{ 

 مـن  فَقَـالَ   انصرف  وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ صلَّى فَلَما ، ويرضى ربنا ُيِحب كَما علَيِه ُمباركًا
 قَالَها ثُم أَحد  كَلَّميت  فَلَم ؟  الصالِة ِفي املُتكَلُِّم من : الثَّاِنيةَ قَالَها ثُم ، أَحد يتكَلَّم فَلَم ؟ الصالِة ِفي املُتكَلُِّم
 : قَالَ ؟ قُلْت يفكَ :قَالَ ، اللَِّه  رُسولَ يا أَنا:عفْراَء ابُن راِفٍع بُن ِرفَاعةُ فَقَالَ ؟ الصالِة ِفي املُتكَلُِّم من الثَّاِلثَةَ
 اللَّـهُ  صـلَّى  النِبي فَقَالَ ، ويرضى ربنا  ُيِحب كَما علَيِه اركًاُمب ِفيِه ُمباركًا طَيبا كَِثريا حمدا ِللَِّه احلَمُد قُلُْت
  }   ِبها يصعُد  أَيُهم ملَكًا وثَالثُونَ ِبضعةٌ ابتدرها  لَقَد ِبيِدِه نفِْسي والَِّذي : وسلَّم علَيِه
  .مختصراً)  ٧٩٩(  البخاِري  ورواه]  اَأللْباِني وحسنه [   .حسن حِديثٌ ِرفَاعةَ حِديثُ : الترِمِذي قَالَ
٢ ى ، احلَظُّ : اجلَدالِْغنةُ ، وظَمالْعلْطَانُ ، والسو.  
 ) .٤٧٧ (م ٣



  ١٥

ِعيمالن مولِة ييالع ، ناَألمو موِف ياخلَو ، ي اللَُّهماِئذٌ ِإنع ِبك ِمن را شا منتطَيأَع 
رشا وم  ـتعنم ،  اللَُّهـم  ـببـا  حنـانَ  ِإليـهُ  اِإلمينيزـا  ِفـي  وقُلُوِبن ،   
هكَرا  ونِإلي الكُفْر الفُُسوقانَ ويالِعصا ، ولْنعاجو اِشِد ِمنالرين  ، ا اللَُّهمفَّنوت 

ِلِمنيـا  ، ُمسِينأَحو  ِلِمنيـا  ، ُمـسأِحلقْنو  اِحلنيِبالـص ،  ـرـا  غَيايزال خو   
فُْتوِننيم ، ةَ قَاِتلْ اللَُّهمالكَفَر ُيكَذُِّبونَ الِذين ونَ ُرُسلكُصديو نع  ـِبيِلكس ، 
 ِإلـه  الِكتاب أُوُتوا الِذين الكَفَرةَ قَاِتلْ اللَُّهم  عذَابكو ِرجزك عليِهم واجعلْ
١} احلَق .  

  

  
  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي علَى الصالةُ

β¨ ® : تعاىل اهللا قال Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ 

Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Ï= ó¡ n@ ∩∈∉∪  〈  ]اَألح٥٦: اِبز[   
 يا عليك نصلِّي أَنَّ تعاىل اُهللا أَمرنا : سعٍد بن بِشري قَالَ : قَال٢َ اَألنصاِري مسُعوٍد أَِبي عن ـ ١

   : قُولُوا : فقَال  ؟ عليك نصلِّي فَكَيف اِهللا رسول
} لِّ اللُهملى صٍد عمُمح ]ِبيالن يلى ١]اُألمعٍد آِل وما ُمحكَم تليلـى  صع 

اِهيمرلى ِإبعآِل و اِهيمرِإب  ، اِركبلى وٍد عمُمح ] ِبيالن يلـى   ] اُألمعآِل و 

                                            
   : قَالَ الزرِقي ِرفَاعةَ بِن عبيِد عن أو ، أَِبيِه عن الزرِقي اللَِّه عبِد بِن اللَِّه عبيِد عن) ١٥٠٦٦ (حم ١
 ، ربـي  علَـى  أُثِْني حتى استووا : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ ، املُشِركُونَ وانكَفَأَ أُحٍد يوم كَانَ لَما

 ]صِحيح وِإسناده[  ، هفَذَكَر :.. فَقَالَ صفُوفًا خلْفَه فَصاروا
 له اللفظ و) ٣٢٢٠ (ت ،) ٤٠٥ (م ٢



  ١٦

   ،  العـاِملني  ِفـي  ِإبـراِهيم  ِلآ وعلـى  ِإبـراِهيم   على باركْت كَما ُمحمٍد
كِإن ِميدح ِجيدم  {  
 كَـانَ  أَنُه وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي عن وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَصحاِب ِمن رُجٍل عنو ـ ٢

 ،  وذُريِتِه أَزواِجِه  وعلَى ، بيِتِه أَهِل ىوعلَ ، ُمحمٍد علَى صلِّ اللَُّهم { : يقُولُ
 ، ُمحمـدٍ  علَى  وباِرك ، مِجيد حِميد ِإنك ؛  ِإبراِهيم آِل علَى صلَّيت كَما
 ِإنك ؛ ِإبراِهيم آِل علَى باركْت كَما  وذُريِتِه أَزواِجِه وعلَى ، بيِتِه أَهِل وعلَى
ِميدح ِجيد٢} م   

 قَـد  اللَّه فَِإنَّ ؟ الْبيِت أَهلَ علَيكُم الصالةُ كَيف اللَِّه رسولَ يا : قُلْنا : قَالَ ُعجرةَ بِن كَعِب عن ـ ٣
   : قُولُوا : قَالَ ، علَيكُم نسلِّم كَيف علَّمنا

} لِّ اللَُّهملَى صع ملَى ٍدُمحعٍد آِل ومـا ُمحكَم، تلَّيلَـى  صع   اِهيمـرِإب 
  ُمحمـدٍ   علَـى  بـاِرك  اللَُّهـم  ، مِجيد حِميد ِإنك  ؛  ِإبراِهيم آِل وعلَـى
 ِإنـك  ؛ ِإبراِهيم آِل وعلَى  ِإبراِهيم علَى باركْت كَما ، ُمحمٍد آِل وعلَـى

حِميد ِجيد٣} م  
 فَقَـال  ؟ عليك نصلِّي كَيف اِهللا رسول يا  :  قَالُوا أَنهم عنه اُهللا رِضي الساِعِدي ُحميٍد أيب عن ـ ٤

  :  قُولُوا : وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ

                                                                                                                 
 كَمـا  ُمحمٍد آل وعلى اُألمي النِبي ُمحمٍد على صل اللُهم : " ولَفْظُُه) ١٦٦٢٤ (أَحمد ِعند الزيادةُ هذَِه  ١

تليلى صع اِهيمرآل ِإبو اِهيمرِإب ، اِركبلى وٍد عمُمح ِبيالن يا اُألمكَم كْتارلى بع  اِهيمـرلـى  ِإبعآل و 
اِهيمرِإب كِإن ِميدح ِجيدهق قط حب حم (٦٧٠ ج ص" [ م (نوٍد أَِبي ععسم هنسحو اِنياَأللْب.[ 

 ]اإلسناد صحيح[ )٢٢٦٦٢ (حم ٢
 )٣٣٧٠ (خ ٣



  ١٧

}  ـلِّ اللَُّهملَى صٍد  عملَى ، ُمحعاِجِه ووـِِه ، أَز    صـلَّيت  كَمـا  ، وذُريت
 كَمـا  ، وذُريِتـهِ  ، أَزواِجِه وعلَى ، ُمحمٍد علَى وبـاِرك ، ِإبراِهيم آِل علَى

كْتارلَى بآِل ع اِهيمرِإب ، كِإن ِميدح ِجيد١ }  م  
 قَال  ؟ عليك ُنصلِّي فَكَيف ، التسِليُم هذَا اِهللا رُسول اي : قُلنا  : قَال اخلُدِري سِعيٍد أَِبي وعن ـ ٥
    : قُولُوا: 

} لِّ اللُهملى صٍد عم؛ ُمح  ــِدكبع  ُسـوِلكرـا  ، وكَم  تـليلـى  صع   
 علـى  باركْـت كَمـا  ُمحمٍد آِل وعلى ُمحمٍد على وباِرك ، ِإبراِهيم آِل
رِإبآِل  اِهيـمو اِهيمر٢}  ِإب  

   :اَألعظَُم اِهللا اسُم
 اللَُّهم { : يقُـولُ  وهو يدعو رجال وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي  سِمع : قَالَ اَألسلَِمي بريدةَ عن ـ١
 ، الصمُد اَألحُد، ، أَنت ِإال ِإلَه ال ذيال اللَُّه أَنت أَنك أَشهُد ِبأَني أَسأَلُك ِإني
  ؛ أَحد كُفُوا لَُه يكُن ولَم ، ُيولَد ولَم ، يِلد لَم الَِّذي
 ِبـهِ  ُدِعي ِإذَا الَِّذي اَألعظَِم ِباسِمِه اللَّه سأَلَ لَقَد ِبيِدِه نفِْسي والَِّذي { : فَقَالَ
ابِإذَا أَجطَى ِهِب ُسِئلَ و٣} أَع   

   : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ عنها اهللا رضي يِزيد ِبنِت أَسماَء عن ـ ٢
   :اآليتيِن هاتيِن ِفي اَألعظَُم اللَِّه اسُم {

 } ِإلَُهكُمو ِإلَه اِحدال و ِإال ِإلَه ُن ُهومحِحيُم الرالر  {،   

                       ١ ) الْقَـيـوُم الْحـي ُهو ِإال ِإلَه ال اللَّـُه . الـم ( : ِعمرانَ آِل وفَاِتحِة

                                            
  .لَه اللَّفْظُو) ٤٠٧ (م ،) ٣٣٦٩ (خ ١
 )٤٧٩٨ (خ ٢
 حـسن  : الترِمِذي قَالَ) [٢٢٥٣٢ ، ٢٢٤٥٦ ، ٢٢٤٤٣ (حم ،) ٣٨٥٧ (جه ،) ٣٤٧٥ (ت) ١٤٣٩ (د ٣

بغَِري ، هنسحو اِنياَأللْب[ 



  ١٨

  

     دعا ثُم يصلِّي ورجلٌ جاِلسا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل مع كَانَ أَنه أَنٍس عن ـ٣  
}ي اللَُّهمِإن أَلُكِبأَنَّ أَس لَك دمال ، الْح ِإال ِإلَه تأَن ]وحدال ك ِرشيـ  ك  ]كلَ

  ، واِإلكْـرامِ  الْجـاللِ  ذَا يا ، واَألرِض السمواِت بِديُع ، ]انُنحالْ[ ، الْمنانُ
 الْعِظيِم ِباسِمِه اللَّه دعا لَقَد { : وسـلَّم  علَيِه اللَّه لَّىص النِبي فَقَالَ  ، } قَيوُم يا حي يا 

  ٢ } أَعطَى ِبِه ُسِئلَ وِإذَا ، أَجاب ِبِه ُدِعي ِإذَا الَِّذي

   : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ أَنٍس عن ـ ٤
   .                                                                  ٤ "اِإلكْراِمو الْجالِل ذَا ِبيا ٣أَِلظُّوا" 

اذَاتِتعاس تدرآِن ِفي وِم الْقُرِظيالْع:   
  

èŒθ  ® ـ١ ãã r& «! $$ Î/ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï= Îγ≈ pg ù:   ]٦٧:  ةُرقَبالْ [〉 ∪∠∌∩ #$

<Éb ® ـ ٢  z’ þ’ ÏoΤ Î) èŒθ ãã r& y7 Î/ ÷β r& y7 n= t↔ ó™ r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïã ( ω Î) uρ ö Ï øó s? ’ Í< û© É_ ôϑ xm ö s? uρ ⎯ à2 r& 

z⎯ ÏiΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊆∠∪ 〈] ٤٧: وٍده [  

<Éb ® ـ ٣ §‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ ô⎯ ÏΒ ÏN¨u“ yϑ yδ È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩®∠∪ èŒθ ãã r& uρ y7 Î/ Éb> u‘ β r&   

 Èβρ ã ÛØ øt s†   ∩®∇∪   〈]  ُةروالْ سمِمؤونَن[   

  :  املُعوذَتاِن ـ ٤
                                                                                                                 

 باِنياَأللْ وقَالَ ، صِحيح حسن حِديثٌ : الترِمِذي قَالَ)  [٣٨٥٥ (جه ،)١٤٩٦ (د ،) ٣٤٧٨( ت ١
 :نسح[  
ــه ،) ٣٥٤٤ (ت ،) ١٣٠٠ (ن ،) ١٤٩٥ (د ٢ ــم ،) ٣٨٥٨ (ج  ، ١٣١٥٨ ، ١٢٢٠٠ ، ١١٧٩٥ (ح

١٣٣٨٧]  (هححصو اِنياَأللْب اتاديالزو دِن ِعنه اباجم ، دمأَحو[  
٣ أَي هوموا الزتاثْبِه ولَيوا عأَكِْثرو ِلِه ِمنلَ قَوالتِفي ِبِه فُِّظو اِئكُمعد.  
 ]اَأللْباني صححه)  [٣٥٢٥ (ت ٤



  ١٩

   الْفَلَِق ُسورةُ
  الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسِم

® ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> u Î/ È, n= x ø9 $# ∩⊇∪ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= yz ∩⊄∪ ⎯ ÏΒ uρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ uρ Íh x© 

ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# ’ Îû Ï‰ s) ãè ø9 $# ∩⊆∪ ⎯ ÏΒ uρ Íh x© >‰ Å™% tn # sŒ Î) y‰ |¡ xm ∩∈∪ 〈  

  الناس وُسورةُ
الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسِم  

® ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> u Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Ï= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ Íh x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ù: $# 

∩⊆∪ “ Ï% ©! $# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ ’ Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Åf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ ∩∉∪ 〈 
اذَاتِتعاس تدرِة ِفي ونِة السرالُْمطَه:   

    : قُلْ ُمحمُد يا:  السالم علَيِه ِجبِريلُ قَالَ : قال خنبٍش بِن الرحمِن عبِد عن ـ١
 شر ِمن ، ِجرفَا وال بر ُيجـاِوُزُهـن ال الَِّتـي التـاماِت اللَِّه ِبـكَِلمـاِت أَُعـوذُ {
 شر وِمن ، ِفيها يعُرُج ما شر  وِمن  ، السماِء ِمن ينِزلُ ما شر وِمن ، وبرأَ وذَرأَ خلَق ما
ـ  ، والنهاِر اللَّيِل ِفتِن شر وِمن ، ِمنها يخُرُج ما شر وِمن ،  اَألرِض ِفي ذَرأَ ما  نوِمـ

ــرطْـُرُق طَـاِرقًا ِإال ؛ طَـاِرٍق كُـلِّ شٍر يـيـا ِبخُن يـمح١ }  ر  

                                            
١] حِحيص [اهور دماِح أيب عن  )١٥٠٣٥ ،١٥٠١٤(  أَحيأَل : قَال التلٌ سجر دبِن عمحالر نٍش ببنخ فكَي 

عنولُ صسلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسو ِحني تكَاده اِطنييقَال  ؟ الش  : اَءتج اِطنييول ِإىل الشسـلى  اِهللا راُهللا ص 
 رسول ِبها يحِرق أَنْ يِريد ناٍر ِمن شعلةٌ معه شيطَانٌ وِفيِهم ،  اِجلبال ِمن عليِه وتحدرت اَألوِديِة ِمن وسلم عليِه
 أَقُولُ ما : قَال : قُل محمد يا  : فَقَال ، السالم عليِه ِجبِريلُ وجاَء : قَال ، فَرِعب قَال ، وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا
   ، فذكره … : قُل : قَال ؟
 صـِحيحِ  ِفي اَأللْباِني وصححه والطَّبراِني أَحمد رواه [وجل عز اُهللا  وهزمهم ، الشياِطِني نار فَطَِفئَت : قال مث

 )]٧٤ (اجلَاِمِع



  ٢٠

 الْحـسن  ُيعوذُ وسلَّم علَيِه صلَّىاللَُّه النِبي كَانَ: قَالَ عنهما اللَّه رِضي عباٍس ابِن وعن ـ ٢

نيالُْحسقُولُ ويا ِإنَّ : واكُمذُ انَكَ أَبوا ُيعاِعيلَ ِبهمو ِإس َاقحِإس  :   
 عـينٍ  كُلِّ وِمن ، وهامٍة شيطَاٍن كُلِّ ِمـن ، التـامِة اللَِّه ِبكَِلمـاِت أَُعوذُ {

  .  ١} المٍة
 لَِقيت ما اللَِّه رسولَ يا:  فَقَالَ وسلَّم ِهعلَي اللَّه صلَّى النِبي ِإلَى رجلٌ جاَء قَالَ أَنه هريرةَ أَِبي وعن ـ ٣
ٍب ِمنقْرِني عغَتةَ لَداِرحا:  قَالَ!  الْبأَم لَو قُلْت ِحني تيسأَم :   
  ٢ثالثا يقوهلا  .} تُضرك لَم ؛ خلَق ما شر ِمن التاماِت اللَِّه ِبكَِلماِت أَُعوذُ {
  

 اللَُّهـم  {  : يقُولُ كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عنهما اهللا رضي عباٍس ابِن وعن ـ ٤
ُت لَكلَمأَس ، ِبكُت ونآم ، كلَيعكَّلُْت ووت ، كِإلَيُت وبأَن ، ِبكُت وماصخ 
، ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِتكال  ـ ِبِعـز ِإال ِإلَه تُتِضلَِّني أَنْ ـ أَن  ـْت  الْحـي أَن

  ٣ } يُمـوُتـونَ واِإلنـُس والِْجـن ، يُمـوُت ال الَّـِذي
 عفَـزِ  ِإذَا   :قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ: جدِه عن أَِبيِه عن شعيٍب بِن عمِرو عنو ـ ٥

كُمدِم ِفي أَحوقُلْ النفَلْي :   

                                            
  .صاِحِبها وحسِد ِلِحقِْد ِبالسوِء اِإلنسانَ تِصيب الَِّتي الْعين ِهي :الالمة العُني ،) ٣٣٧١ (خ ١
  ،) ٢٧٠٩ (م ٢

 ِحـني  قَال من:  قَال وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي عن هريرةَ أَِبي عن) األحوذي حتفة : ٣٦٧٥ (الترمذي وروى
   " الليلةَ ِتلك ُحمةٌ يُضرُه ملْ خلق ما شر ِمن التاماِت اِهللا ِبكَلماِت أَُعوذُ :" مراٍت ثَالثَ يمِسي
اهوك حب (ور (قَالَ ، هريرة أيب عنو اِنياَأللْب) اجلامع صحيح يف ٦٤٢٧ : رقم حديث انظر) صحيح.   
لُ وقُوذَا يه اً الذِّكْرضأَي نلَ مزِزالً ننفٍَر ِفي مِوِه سحنِح فَِفي ، وِحيِلٍم صسلةَ عن) ٢٧٠٨ (موِت خِكـيمٍ  ِبنح 

 اِهللا ِبكَلماِت أَُعوذُ : قَال ثُم نِزالم نزل من"   : يقُولُ وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسول سِمعت : قالت السلِميةَ
  "ذَلك منِزلِه ِمن يرتِحل حتى شيٌء يُضرُه ملْ خلق ما شر ِمن التاماِت

 )٢٧١٧ (م ٣



  ٢١

 وِمــن  ، ِعبـاِدهِ  وشـر  وِعقَاِبِه غَضِبِه ِمن التاماِت اللَِّه ِبكَِلماِت أَُعوذُ {
ـَن فَِإنهـا ؛ يحُضـُروِن وأَنْ الشياِطيـِن همـزاِت                      ١ }  تُضـرُه ل

   : قَـالَ  أنـه  وسـلَّم  علَيـهِ  اللَّـه  صـلَّى  اللَّـهِ  رسوِل عن الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عنو ـ ٦
   : قُلْ بكٍْر أَبا يا
  
  

}اللَُّهم اِت فَاِطرومِض الساَألرو ، اِلمِب عيِة الْغادهالشال ، و ـ  ِإال ِإلَه أَنت ، 
بٍء كُلِّ ريِليكَُه شمأَُعوذُ ، و ِبك ِمن رفِْسي شن ، ِمنو رطَاِن شيِكِه الشِشرو 
  .                                      ٢ } ُمسِلٍم ِإلَى أَُجرُه أَو ، ُسوًءا نفِْسي علَى أَقْتِرف وأَنْ ،

 فَوقَعـت  فَالْتمسته الِْفراِش ِمن لَيلَةً وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ قَدتفَ : قَالَت عاِئشةَ عنو ـ ٧
    :يقُولُ وهو منصوبتاِن وهما الْمسِجِد ِفي وهو قَدميِه بطِْن علَى يِدي

} أَُعوذُ اللَُّهم اكِبِرض ِمـن ِطكخِب ، سوافَاِتكُمع ِمن ِتكأَُعوذُ ، ُعقُوبو ِبك 
،كِصي ال ِمنـاًء أُحثَن كلَيع ، تـا أَنكَم ـتيلَـى أَثْنع ن٣ } فِْسـك  

 ِبهـؤالءِ  يـدعو  كَـانَ  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد وعن ـ  ٨
   :الْكَِلماِت

} ي اللَُّهمأَُعـوذُ ِإن ِبـك ِة ِمنِن غَلَبيِة ، الدغَـلَبو  ـُدوةِ  ، الْعاتــمشو 
                  ٤  } اَألعداِء

   :  يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَ الْيسِر أَِبي وعن ـ ٩

                                            
 ]اَأللْباِني وحسنه[غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي وقَالَ) ٣٥٢٨ (ت ١
 ]اَأللْباِني وصححه [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي الَقَ) ٣٥٢٩ (ت ٢
 )٤٨٦ (م ٣
 ]اَأللْباِني صححه) [٥٤٧٥ (ن ٤



  ٢٢

} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ي ِمندرِم ، التدالْهِق ، ورالْغِريِق ، والْحأَُعـوذُ  ، وو 
طَِني أَنْ ِبكبختطَانُ ييالش دِت ِعنوأَُعوذُ ، الْمو أَنْ ِبك ِفـي  أَُموت  ـِبيِلكس 
  ١ } لَِديغا أَُموت أَنْ ِبك وأَُعوذُ ، ُمدِبرا

  
 يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه نِبي كَانَ : قال عنه اللَّه رِضي ماِلٍك بِن أَنِس  وعن ـ ١٠

:  
} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ِز ِمـنجِل ، الْعالْكَسِن ، والُْجبِل ، والُْبخِم ، ورالْهو    

ـُوذُ ، الْقَبِر عذَاِب نِمـ ِبك وأَُعـوذُ  الْمحيــا  ِفتنـةِ  ِمــن  ِبـك  وأَع
  ٢ } والْممـاِت

    :   يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ قَالَ هريرةَ أَِبي وعن ـ١١

} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ُه ؛ الُْجوِع ِمنفَِإن ِبئْس أَُعوذُ ، ِجيُعالضو  ِبـك  ِمـن 
  ٣ } الِْبطَانةُ ِبئْسِت فَِإنها ؛ الِْخيانِة

   : يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَ أَرقَم بِن زيِد عنو ـ ١٢

} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ِز ِمنجِل الْعالْكَسالْ ، وِنوِل ُجبالُْبخِم ورالْهذَاِب ، وعِر والْقَب ، 
فِْسي آِت اللَُّهما ناهقْوا ، تكِّهزو تُر أَنيخ نا مكَّاهز ، تا أَنهِليا والهومو ، ي اللَُّهمِإن 
 ال دعوٍة وِمن ، تشبُع ال نفٍْس وِمن ، يخشُع ال قَلٍْب وِمن ، ينفَُع ال ِعلٍْم ِمن ِبك أَُعوذُ

  ٤ } لَها ُيستجاُب
  
  

                                            
  .وحيٍة عقْرٍب نحِو ِمن املَلْدوغُ : واللَِّديغُ] اَأللْباِني صححه) [٥٥٣١ (ن ١
 )٢٧٠٦ (م ،) ٦٣٦٧ (خ ٢
 ]اَأللْباِني وحسنه) [٥٤٦٨ (ن) ١٥٤٧ (د ٣
 )٢٧٢٢ (م ٤



  ٢٣

  
  
   دعائه يف يقول  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول كان  : قال مالٍك بِن أنِس وعن ـ ١٣
} ي اللَُّهمذُ ِإنأَُعو ِبك ِز ِمنجِل ، العالْكَسِن ، والُْجبِل ، والُْبخِم ، ورالْهو ، 
ِةووفْلَِة ، الْقَسالْغلَِة ، ويالْعالْذِّلَِّة ، وِة ، وكَنسالْمذُ ، وأَُعوو ِبك الْفَقِْر ِمن  ، 

 ِبك وأَُعوذُ ، والِْرياِء ، والُْسمعِة ، والِْنفَاِق ، والِْشقَاِق ، والْفُُسوِق ، والْكُفِْر
ِم ِمنمكَِم ، الْصالْب١ و ، ِنوالُْجـذَاِم ، الُْجُنـوِص ، وـَر  وســيءِ   ، والْب

  ٢ }  األسقَـاِم
  

   : يقُولُ كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ وعن ـ ١٤
} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ِل ِمنِم ، الْكَسرالْهالْ ، وأْثَِموِم ، مرغالْمو ، ِمنِة ونِفت 

  الِْغنى  ِفتنِة شر وِمن ، الناِر وعذَاِب ، الناِر ِفتنِة وِمن ، الْقَبِر وعذَاِب ، الْقَبِر
 اللَُّهم  ،  الدجاِل الْمِسيِح ِفتنِة ِمن ِبك وأَُعوذُ  ،  الْفَقِْر ِفتنِة  ِمن ِبك وأَُعوذُ
 نقَّيـت  كَما الْخطَايا ِمن قَلِْبي ونق ، والْبرِد الثَّلِْج ِبماِء خطَاياي عني اغِْسلْ
بالثَّو ضياَألب ِس ِمننالد ، اِعدبِني ويب نيبو ايطَايا خكَم  تـداعب  نـيب 
   ٣} والْمغِرِب الْمشِرِق

  
  
   : يقُولُ كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ ، عنه اهللا رضي هريرةَ أَِبي عن ـ ١٥

                                            
 .وبلَهٍٍ ِعي مع أو  ، اخلَرس: حمركةً : البكَُم ١
 ص .اَأللْباِني وصححه[ يخِرجاه ولَم الشيخيِن شرِط علَى صِحيح حِديثٌ هذَا : الْحاِكم وقَالَ) ١/٧١٢ (ك ٢
 ]١٢٨٥ ج
 )٥٨٩ (م ،) ٦٣٦٨(خ ٣



  ٢٤

}ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك الِْقلَِّة ، الْفَقِْر ِمنالذِّلَِّة ، وأَُعوذُ ، وو ِبك أَنْ ِمن أَظِْلم أَو 
١} أُظْلَم   
    : يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ : قَالَ عنه اهللا رضي ماِلٍك بِن قُطْبةَ وعن ـ ١٦
} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك اِت ِمنكَرـالقِ  ُمنـالِ  ، اَألخماَألعاءِ  ، وـواَألهو ، 
]اَألود٢ }  .]اِءو  

   : يقُولُ  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى  اِهللا رسولُ انَكَ : قَالَ عاِمٍر بِن عقْبةَ وعن ـ ١٧
}  اللَُّهم يذُ ِإنأَُعو ِبك ِم ِمنـوِء يوالس ، و لَِة ِمـنءِ  لَيـوالـس ، و  ِمـن 

 الـسـوءِ  جــارِ  وِمـن ،  السـوِء صـاِحـِب ِمـن و ، السوِء ساعِة
اِر ِفـيـِة د٣} الُْمقَـام                                            

  
  

 عـن  ويحدثُهن الْخمِس ِبهؤالِء يأْمر كَانَ عنه اللَّه رِضي وقَّاٍص أَِبي بِن سعِد وعن ـ ١٨
ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسو :    

} ي اللَُّهمذُأَُعو ِإن ِبك ِل ِمنأَُعوذُ ، الُْبخو ِبك ِن ِمنأَُعوذُ ، الُْجبو  أَنْ ِبـك دِإلَـى  أُر 
                ٤} الْقَبـِر عذَاِب ِمن ِبك وأَُعـوذُ ، الدنيا ِفتنِة ِمن ِبك وأَُعـوذُ ، الُْعُمـِر أَرذَِل
 يقُولُ كَِثريا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَسمع كُنت : عنه هاللَّ رِضي ماِلٍك بِن أَنِس وعن ـ ١٩

:} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ِمن مِن ، الْهزالْحِز ، وجالْعِل ، والْكَسـِل  والُْبخو ،  
ـُبِن   ١ } لـرجـاِلا وغَـلَبـِة ، الديـِن وضـلَِع ، والْج

                                            
 ]اَأللْباِني صححه) [١٥٤٤ (د ١
 ،١/٧١٤ ك ،٦/٧٧ ش ورواه [غَِريـب  حـسن  حـِديثٌ  هـذَا  : الترِمِذي قَالَ و) ٣٥٩١ ( ت ٢
 ]١٢٩٨ ج ص اَأللْباِني وصححه هلم والزيادة ٢/٣٦٣ قانع وابن ، ١٩/١٩ طب ،٣/٢٤٠
 ]١٤٤٣ ج ص . اَأللْباِني نهوحس) [٢٩٤ / ١٧ (طب ٣
 )٦٣٧٠  (خ ٤



  ٢٥

   : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل دعاِء ِمن كَانَ قَالَ عمر بِن اللَِّه عبِد وعن ـ ٢٠
} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك اِل ِمنوز ِتكمِل ، ِنعوحتو ِتكاِفياَءِة ، عفُجو ِتكِميـعِ  ِنقْمجو 

  ٢ } كسخِط
   : قُلْ : قَالَ ، دعاًء علِّمِني اللَِّه رسولَ يا قُلْت : قَالَ حميٍد بِن شكَِل نوع ـ ٢١
} ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ِمن رِعي شمس ، ِمنو رِري شصب ،  ِمــنو  ــرش 

  ٣ }  مِنـيـي شـر وِمن ، قَلِْبـي شـر وِمـن  ، ِلسـاِني
 ِبـهِ  يدعو وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ عما عاِئشةَ سأَلْت:  قَالَ  نوفٍَل بِن فَروةَ عنو ـ ٢٢
اللَّه قُولُ كَانَ : قَالَتي   :} ـي  اللَُّهمأَُعـوذُ ِإن ِبـك ِمـن ـرا شـِملُْت مع ، 
وِمـن ـرا شم لْ لَمـم٤} أَع  
   :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَت أَنها عاِئشةَ وعن ـ ٢٣
} اللَُّهم باِئيلَ ررِميكَاِئيلَ ِجبو براِفيلَ ورأَُعوذُ ، ِإس ِبك ِمن رـارِ  حالن ، 

ِمنذَاِب وِرالْ ع٥ } قَب  
   :يقُولُ  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي سِمع أَنه:  عميٍر بِن أُسامةَ عنو ـ ٢٤
}  اللَُّهم بلَ رِريلَ ِجبكَاِئيِميلَ واِفيرِإسٍد ومُمحلَّى وِه اُهللا صلَيع لَّمسذُ وُعون ِبك  ِمـن 

   .  ٦ }الناِر

                                                                                                                 
 )٢٨٩٣ (خ ١
  .عمر بِن اللَِّه عبِد نع) ٢٧٣٩ (م ٢
 ]اَأللْباِني صححه [حميٍد بِن شكَِل نع) ٥٤٤٤ (ن ،) ٣٤٩٢ (ت  ،) ١٥٥١ (د ٣
  . عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ عن) ٢٧١٦ (م ٤
 ]اَأللْباِني حسنه .  [عنها اللَّه رِضي اِئشةَع عن) ٥٥١٩ (ن ٥
 علَيـهِ  اُهللا صلَّى النِبي مع صلَّى أَنه املَِليِح أَِبي واِلِد اهلُذَِلي عميٍر بِن أُسامةَ عن) ١/١٩٥ (طب ،) ٣/٧٢١ (ك 6

لَّمسِي وتكْعِر رلَّى الفَجاً فَصبقَِري هلَّى ِمنفَص ِبيلَّى النِه اُهللا صلَيع لَّمسِن ويتكْعِن ريفَتِفيخ هِمعلُ فَسقُوي.. : هفَذَكَر 
، اهورو ولَى أَبع٢١٣/ ٨ (ي (نةَ عاِئشع ِضيا اُهللا رهنع] . هححصو اِنيِح ِفي اَأللْبِحياِمِع صالْج) ١٣٠٤ [( 



  ٢٦

 ِبهـؤالءِ  يـدعو  كَـانَ  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عنو ـ ٢٥
 ، الْعـُدو  وغَلَبــةِ  ، الديِن غَلَبـِة ِمـن ِبك أَُعوذُ ِإنـي اللَُّهم { : الْكَِلماِت

  ١ } َألعداِءا وشماتـِة
  
   :        قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن هريرةَ أَِبي وعن ـ ٢٦
 } اَألعداِء وشماتِة ، الْقَضاِء وُسوِء ، الشقَاِء ودرِك ، الْبالِء جـهِد ِمن ِباللَِّه تعوذُوا {
٢  
   :قَال وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي أَنَّ : عنه تعالَى اُهللا رِضي يِقالصد بكٍْر أيب وعن ـ ٢٧
 ال ِلما وأَستغِفـُرك ، أَعلَـُم وأَنا ِبك أُشِرك أَنْ ِبك أَُعوذُ ِإني اللَُّهم {: ٣ قُلْ 

    ٤ } أَعلَـُم
  
 بيِتي ِمن وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي خرج ما:  قَالَت عنها اهللا رضي نياملؤمن أم سلَمةَ أُم وعن ـ ٢٨
   : فَقَالَ السماِء ِإلَى طَرفَُه رفَع ِإال قَطُّ

} أَُعوذُ اللَُّهم أَِضلَّ أَنْ  ِبك  ، لَّ  أَوأُض ، أَِزلَّ  أَو  ، لَّ  أَوأُز ، أَو  أَظِْلم ، 
أَو أُظْلَم ، لَ أَوهأَج ، لَ أَوهُيج لَي٥ } ع  

                                            
 ]اَأللْباِني صححه [العاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عن) ٥٤٧٥ (ن ١
 )٦٦١٦ ، ٦٣٤٧ (خ ٢
 للـشركُ  ! بكر أبا يا : قال  وسلم عليه اهللا صلى  النيب أن عنه تعاىل اهللا رضي الصديق بكر أيب عن : أوله و ٣

 صلى  النِبي فَقَال ؟ آخر إهلا اِهللا مع جعل من إال الشرُك وهل : كرب أبو فقال ، النمل دِبيِب ِمن أخفَى فيكُم
 ذَهـب  قُلتُه ِإذَا شيٍء على أَُدلُّك أَال ، النمل دِبيِب ِمن أَخفَى للشرُك ِبيِدِه نفِْسي والِذي  : وسلم عليِه اُهللا
كنلُُه عُرُه قَليكَِثياحلديث فذكر :قُل : قال ؟ و] اهو١/٦٠ (يعلى وأبو ،) ٢٥٠ (املفرد األدب يف البخاري ور (

 )]١/١٥٠ (والضياء
 ]اَأللْباِني وصححه ، بكٍْر أَِبي عن ) الْحِكيم : (٣٧٣١ ج ص) [٢٥٠ (خد ٤
 ]اَأللْباِني صححه) [٥٠٩٤ (د ٥



  ٢٧

  
   :الْكَرِب وقْت ُيقَالُ ما

 كَِلماٍت أُعلُِّمِك أَال :  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ ِلي قَالَ :  قَالَت عميٍس ِبنِت أَسماَء عن ـ ١

ُهنقُوِلينت دِبالْكَ ِعني اللَُّه اللَُّه { : ربِرُك ال ، رئًا ِبِه أُشي١ } ش  
  
 نزلَ ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ علَّمِني :  قَالَ عنه اللَّه رِضي طَاِلٍب أَِبي بِن عِلي وعن ـ ٢
   :أَقُولَ أَنْ كَرب ِبي

 الْعرِش رب اللَُّه وتبارك ، اللَِّه ُسبحانَ ، الْكَِرُمي الْحِليُم اللَُّه ِإال ِإلَه ال {
  ٢ } الْعالَِمني رب ِللَِّه والْحمُد ، الْعِظيِم

  
 {  :الْكَرِب ِعند يقُولُ كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عنهما اهللا رضي عباٍس ابِن وعن ـ٣
 ال ،  الْعِظيـِم الْعرِش رب اللَُّه ِإال ِإلَه ال ، الْحِليـُم الْعِظيـُم اللَُّه ِإال ِإلَه ال
اللَُّه ِإال ِإلَه باِت رومِع[ السبالس [  برِض واَألر ،  برِش ورالْكَِريـِم الْع  
]ِرفاص ينع ر٣}]  فُالٍن ش  
  
  
   :قَالَ أَمر ٤حزبُه ِإذَا كَانَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولَ أَنَّ عباٍس ابِن وعِن ـ ٤

                                            
  ]اَأللْباِني صححه) [٣٨٨٢ (جه ،) ١٥٥٢ (د ١
  ]صِحيح) [٧٢٨ ، ٧٠٣ (حم ٢
 الترِمـِذي  ورواه ]الْحِليم الْعِليُم)[٧٤٢٦ (ِللْبخاِري ِروايٍة وِفي) [٢٧٣٠ (م) ٧٤٢٦ ،٦٣٤٦ (خ ٣
 اَأللْباِني وصححه لَه آِخِرِه ِفي والزيادةُ ،) ٣١٧/ ١٠ (والطَّبراِني ، ] الْحِكيُم الْحِليُم :[وِفيِه) ٣٤٣٥(
 ]٤٩٤٠ ج ص. 
٤ هبزح : دتِه اشلَيع همأَهو .  



  ٢٨

   ، الْكَـِرميِ  الْعـرشِ  رب اللَّـهُ  ِإالَّ ِإلَه ال  ، الْعِظيُم الْحِليُم اللَُّه ِإالَّ ِإلَه ال  {
   ، الـسمواتِ  رب اللَّـهُ  ِإالَّ ِإلَـه  ال  ، الْعِظـيمِ  الْعرِش رب اللَُّه ِإالَّ ِإلَه ال

برِض واَألر ، برِش ورالْكَِرِمي الْع ، ُعو ثُمد١} ي  
    الَقَ أَمر كَربُه ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي كَانَ:  قَالَ عنه اهللا رضي أَنِس وعن ـ ٥
                       ٢ } ثُأَسـتِغيـ ِبرحمِتــك ُمـوقَيــ يـا ـيحـ يـا {
 مـا :   وسـلَّم  علَيـهِ  اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ قَالَ : قَالَ عنه اهللا رضي مسعود بن اللَِّه عبِد عنو ـ ٦

ابا أَصدقَطُّ أَح مه نٌ الوزفَقَالَ ح :   

} ي اللَُّهمِإن ُدكبُن ،  عابو ِدكبُن ،  عابو ِتكِتي ،  أَماِصين ِدكاٍض ،  ِبيم ِفي  ُحكُْمـك  
 ِمن أَحدا علَّمتُه أَو ، نفْسك ِبِه سميت ، لَك ُهو اسٍم ِبكُلِّ أَسأَلُك ، قَضاُؤك ِفي عدلٌ ،

لِقكخ ، ُه أَولتزِفي أَن اِبكِكت  ، أَو تأْثَرتِبِه اس   
  ، صـدِري  وُنـور  ، قَلِبـي  رِبيـع  القُـرآنَ  تجعـلَ  أَنْ ، ِعنـدك  الغيـبِ  ِعلِم ِفي

  ؛}  همي وذَهاب ، ُحزِني وِجالَء

 أَال اللَّـهِ  رُسـولَ  يا : فَِقيلَ ، فَرجا كَانُهم وأَبدلَُه وُحزنُه همُه اللَُّه أَذْهب ِإال
  . ٣  "يتعلَّمها أَنْ سِمعها ِلمن ينبِغي بلَى : فَقَالَ؟  نتعلَُّمها

   :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ بكْرةَ أَِبي وعن ـ٧
 عيٍن طَرفَةَ نفِْسي ِإلَى تِكلِْني فَال أَرُجو رحمتك اللَُّهم { : الْمكُْروِب دعواُت"  

ِلحأَصأِْني ِلي وال كُلَُّه ش ِإال ِإلَه ت٤ } أَن.   
   :يقُولُ يرِقي كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ  : عاِئشةَ وعن ـ ٨

}حسام اسالْب ، باِس رالن ، ِدكفَاُء ِبيكِْشُف ال ، الشي بِإالَّ الْكَر ت١ }أَن   
                                            

  . ِثقَات كُلُّهمُ ِرجاله صِحيح وِإسناده) ٢٤٠٧ (حم ١
 ] .اَأللْباِني وحسنه) [٣٥٢٤ (ت ٢
 )  ]١٩٩ ، ١٩٨ (الصِحيحِة لْسلَِةالس ِفي اَأللْباِني وصححه)  [٣٧٠٤ (حم ٣
 ]اِإلسناِد حسن : اَأللْباِني قَالَ) [١٩٩١٧ (حم ،) ٥٠٩٠ (د ٤



  ٢٩

اتوعد اِب ِمنِم اِهللا ِكتِكيالْح  
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   :  الْبقَرِة  ُسورِة ِمنو

                                                                                                                 
 مكَـاِرمِ  "ِفـي  ِللْخراِئِطي السيوِطي وعزاه) ١٢٢٤" (اجلَاِمِع صِحيِح "ِفي اَأللْباِني صححهو )٢٣٧١٤ (حم ١

 " .اَألخالَِق
2 جوا ِفي اَءتِلهثُ فَضاِديما منها ؛ أَح اهور اِريخ٤٤٧٤ (الب( نِعيِد أَِبي عِن سلَّى بقَالَ املُع : تلِّي كُنِفي أُص 

 أَلَم{  :فَقَالَ ، أُصلِّي كُنت يِإن اللَِّه رسولَ يا : فَقُلْت أُِجبه فَلَم وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ فَدعاِني املَسِجِد
 ِفي السوِر أَعظَُم ِهي ُسورةً ُألعلِّمنك ِلي : قَالَ ثُم ؟ ُيحِييكُم ِلما دعاكُم ِإذَا وِللرُسوِل ِللَِّه استِجيُبوا اللَُّه يقُلْ

 ُسـورةً  ُألعلِّمنك تقُلْ أَلَم : لَُه قُلُْت يخُرج أَنْ أَراد فَلَما ، يِديِب أَخذَ ثُم املَسِجِد ِمن تخُرج أَنْ قَبلَ القُرآِن
ظَُم ِهيٍة أَعآِن ِفي ُسورُد : قَالَ ؟ القُرِللَِّه احلَم بر الَِمنيالع ُع ِهيبآنُ املَثَاِني السالْقُرِظيُم وأُوِتيُتُه الَِّذي الع { 

.  
 نِقيضا سِمع وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي ِعند قَاِعد ِجبِريلُ بينما{  : قَالَ عباٍس ابِن عن) ٨٠٦( مسلم وروى
ِقِه ِمنفَو فَعُه فَرأْسذَا : فَقَالَ ره ابب اِء ِمنمالس فُِتح موالي لَم حِإالَّ قَطُّ ُيفْت مولَ ، اليزُه فَنِمن لَكفَقَـالَ  م : 
 قَبلَك نِبي ُيؤتُهما لَم أُوِتيتُهما ِبُنوريِن أَبِشر : وقَالَ فَسلَّم ، اليوم ِإالَّ قَطُّ ينِزلْ لَم اَألرِض ِإلَى نزلَ ملَك هذَا
 أَِبـي  عن) ٣٩٥ (مسلم وروى } أُعِطيتُه ِإالَّ ِمنُهما ِبحرٍف تقْرأَ لَن ، البقَرِة ُسورِة وخواِتيُم الِكتاِب فَاِتحةُ: 

 تماٍم غَيُر ثَالثًا ِخداج فَِهي القُرآِن ِبأُم ِفيها يقْرأْ لَم صالةً صلَّى من : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن هريرةَ
 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ سِمعت فَِإني نفِْسك ِفي ِبها اقْرأْ فَقَالَ اِإلماِم وراَء نكُونُ ِإنا هريرةَ يَألِب فَِقيلَ ؛

   : العبـدُ  قَـالَ  فَـِإذَا  ؛  أَلَس ما وِلعبِدي ِنصفَيِن عبِدي وبين بيِني الصالةَ قَسمُت تعالَى اللَُّه قَالَ{  : يقُولُ
 تعالَى اللَُّه قَالَ ) الرِحيِم الرحمِن ( : قَالَ وِإذَا ، عبِدي حِمدِني: تعالَى اللَُّه قَالَ ) العالَِمني رب ِللَِّه احلَمُد (
 عبِدي ِإلَي فَوض : مرةً وقَالَ ، عبِدي مجدِني   :قَالَ  ) الديِن يوِم ماِلِك ( : قَالَ وِإذَا ، عبِدي علَي أَثْنى: 
 ( : قَـالَ  فَِإذَا ، سأَلَ ما وِلعبِدي عبِدي وبين بيِني هذَا : قَالَ  ، )  نستِعُني وِإياك نعُبُد ِإياك ( : قَالَ فَِإذَا ،

 ِلعبِدي هذَا : قَالَ ) الضالِّني وال علَيِهم املَغُضوِب غَيِر علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ * املُستِقيم الصراطَ اهِدنا
   }سأَلَ ما وِلعبِدي
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$  ® ـ١ uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$ ¨Ψ ÏΒ ( y7 ¯Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ 〈  

$! ® ـ ٢ sΨ −/ u‘ $ sΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ xm ’ Îû uρ Ïο u ½z Fψ $# Zπ uΖ |¡ xm $ sΨ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊄⊃⊇∪ 〈  

$! ®ـ   ٣ sΨ −/ u‘ ùø Í øù r& $ uΖ øŠ n= tã # [ ö9 |¹ ôM Îm7 rO uρ $ sΨ tΒ# y‰ ø% r& $ tΡ ö ÝÁΡ $# uρ ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∈⊃∪ 〈  

$ ®  ـــ ٣ sΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡ °Σ ÷ρ r& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $ sΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠ n= tã # X ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tF ù= yϑ xm 

’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ $ uΖ Ï= ö6 s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ sΨ ù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ sΨ s9 ⎯ Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö Ï øî $# uρ $ sΨ s9 

!$ uΖ ôϑ xm ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9 s9 öθ tΒ $ tΡ ö ÝÁΡ $$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∇∉∪ 〈  

و ِة ِمنراِن آِل ُسورِعم   :   

$ ® ـ ١ sΨ −/ u‘ Ÿω ùø Í“ è? $ sΨ t/θ è= è% y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ sΨ oK ÷ƒ y‰ yδ ó= yδ uρ $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπ yϑ ôm u‘ 4 y7 ¯Ρ Î) |MΡ r& Ü>$ ¨δ uθ ø9 $# 

∩∇∪ 〈  

$! ® ـ ٢ sΨ −/ u‘ !$ sΨ ¯Ρ Î) $ ¨Ψ tΒ# u™ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ sΨ t/θ çΡ èŒ $ uΖ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 ∩⊇∉∪  

<Éb ®ـ ٣ u‘ ó= yδ ’ Í< ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ §ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7 Íh‹ sÛ ( y7 ¯Ρ Î) ßì‹ Ïÿ xœ Ï™ !$ tã ‘$! $#  〈∩⊂∇∪   

$!  ® ـ ٤ sΨ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u™ !$ yϑ Î/ |M ø9 u“Ρ r& $ sΨ ÷è t7 ¨? $# uρ tΑθ ß™ §9 $# $ sΨ ö; çF ò2 $$ sù yì tΒ ⎥⎪ Ï‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈⊂∪   

ــ ٥ $ ® ــــ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ uΖ s9 $ sΨ t/θ çΡ èŒ $ sΨ sù# u ó  Î) uρ þ’ Îû $ tΡ Í øΒ r& ôM Îm6 rO uρ $ sΨ tΒ# y‰ ø% r& $ tΡ ö ÝÁΡ $# uρ ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊇⊆∠∪ 〈  

$ ® ـ ٦ uΖ −/ u‘ $ tΒ |M ø) n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $ sΨ É) sù z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇®⊇∪ !$ sΨ −/ u‘ y7 ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È≅ ½z ô‰ è? 

u‘$ ¨Ζ9 $# ô‰ s) sù … çµ tF ÷ƒ u“ ÷z r& ( $ tΒ uρ t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩⊇®⊄∪ !$ sΨ −/§‘ $ sΨ ¯ΡÎ) $ sΨ ÷è Ïϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ sΨ ãΒ “ ÏŠ$ sΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9 

÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u™ öΝ ä3 În/ u Î/ $ ¨Ψ tΒ$ t↔ sù 4 $ sΨ −/ u‘ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ sΨ t/θ çΡ èŒ ö Ïe Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $ sΨ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ $ sΨ ©ù uθ s? uρ yì tΒ Í‘# u ö/ F{ $# 

∩⊇®⊂∪ $ sΨ −/ u‘ $ sΨ Ï?# u™ uρ $ tΒ $ sΨ ¨?‰ tã uρ 4’ n? tã y7 Ï= ß™ â‘ Ÿω uρ $ tΡ Í“ øƒ éB tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 y7 ¯Ρ Î) Ÿω ß# Ï= øƒ éB yŠ$ yèŠ ÎR ùQ $# 

 〈∩⊇®⊆∪  
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و ِة ِمنراِف ُسوراَألع :   

$ ® ـ ١ uΖ −/ u‘ !$ sΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö Ï øó s? $ uΖ s9 $ sΨ ôϑ xm ö s? uρ ¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $#   

$ ® ـ ٢ uΖ −/ u‘ Ÿω $ uΖ ù= yè øg rB yì tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊆∠∪ 〈  

’ ® ـ ٣ n? tã «! $# $ uΖ ù= ª. uθ s? 4 $ uΖ −/ u‘ ôx tF øù $# $ uΖ sΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ $ uΖ ÏΒ öθ s% Èd, ys ø9 $$ Î/ |MΡ r& uρ ã ö yz t⎦⎫ Ås ÏG≈ x ø9 $# ∩∇®∪ (  

$!  ـ ٤ uΖ −/ u‘ ® ùø Í øù r& $ sΨ ø‹ n= tã # [ ö9 |¹ $ uΖ ©ù uθ s? uρ t⎦⎫ Ïϑ Ï= ó¡ ãΒ ∩⊇⊄∉∪ 〈  

و ِة ِمنرِة ُسوبوالت:   
® z© É< ó¡ xm ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹ n= tã àM ù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊄®∪ 〈 
و ِة ِمنرُسو ُنسِه( ُيولَيالَُم عالس(   :  

’ n? tã) «! $# $ uΖ ù= ª. uθ s? $ uΖ −/ u‘ Ÿω $ uΖ ù= yè øg rB Zπ uΖ ÷F Ïù ÏΘ öθ s) ù= Ïj9 š⎥⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩∇∈∪ $ sΨ Ång wΥ uρ y7 ÏG uΗ ÷q u Î/ z⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# 

z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∇∉∪  〈 
 و ِمن رِةُسو ُسفُيو)  لَعِهي  الَالـسم(: ® u ÏÛ$ sù ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |MΡ r& ⎯ Çc’ Í< uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Ïο u ½z Fψ $# uρ ( © É_ ©ù uθ s? $ Vϑ Ï= ó¡ ãΒ © É_ ø) Ås ø9 r& uρ t⎦⎫ Ås Ï=≈ ¢Á9 $$ Î/ ∩⊇⊃⊇∪ 〈  

و ِة ِمنرُسو ماِهيرِه( ِإبلَيالَُم عالس(  
® Éb> u‘ © É_ ù= yè ô_ $# zΟŠ É) ãΒ Ïο 4θ n= ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL §ƒ Íh‘ èŒ 4 $ sΨ −/ u‘ ö≅ ¬6 s) s? uρ Ï™ !$ tã ßŠ ∩⊆⊃∪  

 $ sΨ −/ u‘ ö Ï øî $# ’ Í< £“ t$ Ï!¨uθ Ï9 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ tΠ öθ tƒ ãΠθ à) tƒ Ü>$ |¡ Ås ø9 $# ∩⊆⊇∪ 〈  

و ِة ِمنرُسو  اإلساِءر :    

<Éb ® ـ ١ §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÏΤ$ u‹ −/ u‘ # [ Éó |¹ ∩⊄⊆∪  〈١     

                                            
ـُدعى ١   .ِللْواِلديِن ِبِه ي
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<Éb  ® ـ ٢ §‘ © É_ ù= ½z ôŠ r& Ÿ≅ yz ô‰ ãΒ 5− ô‰ Ï¹ © É_ ô_ Í ÷z r& uρ yl u øƒ èΧ 5− ô‰ Ï¹ ≅ yè ô_ $# uρ ’ Ík< ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ 

# [ ÅÁ ¯Ρ ∩∇⊃∪  〈  
و ِة ِمنرِف  ُسوالْكَه:    

®  !$ uΖ −/ u‘ $ uΖ Ï?# u™ ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ uΗ ÷q u‘ ø⋅ Äh yδ uρ $ sΨ s9 ô⎯ ÏΒ $ tΡ Í øΒ r& # Y‰ x© u‘ ∩⊇⊃∪  〈  

و ِة ِمنرطَ ُسوه    :   

١ _ ® Éb> u‘ ÷y u õ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰ |¹ ∩⊄∈∪ ö Åc£ o„ uρ þ’ Í< “ Í øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è= ôm $# uρ  Zο y‰ ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÏΤ$ |¡ Ïj9 ∩⊄∠∪ 

(#θ ßγ s) ø tƒ ’ Í< öθ s% ∩⊄∇∪ 〈  

<Éb ® ـ ٢ §‘ ’ ÏΤ ôŠ Î— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ 〈  
و ِة ِمنرنَ  " ُسوِمُنوالُْمؤ :  "   

<Éb  ® ـ ١ §‘ © É_ ø9 Í“Ρ r& Zω u”∴ ãΒ % Z. u‘$ t7 –Β |MΡ r& uρ ã ö yz t⎦, Ï! Í”∴ ßϑ ø9 $# ∩⊄®∪ 〈 ١  

ــ ٢ <Éb ® ــــــــــــ §‘ $ ¨Β Î) © Éi_ tƒ Í è? $ tΒ šχρ ß‰ tãθ ãƒ ∩®⊂∪ Éb> u‘ Ÿξ sù © É_ ù= yè øg rB ’ Îû ÏΘ öθ s) ø9 $#   

t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩®⊆∪  〈  

و ِة ِمنرقَاِن ُسوالْفُر:    

$ ® ـ ١ uΖ −/ u‘ ô∃ Î ñÀ $# $ ¨Ψ tã z># x‹ tã tΛ ©⎝ yγ y_ ( χ Î) $ yγ t/# x‹ tã tβ% x. $ ·Β# u xî ∩∉∈∪ $ yγ ¯Ρ Î) ôN u™ !$ y™ # v s) tG ó¡ ãΒ 

$ YΒ$ s) ãΒ uρ ∩∉∉∪ ٢ 〈  

$ ® ـ ٢ sΨ −/ u‘ ó= yδ $ sΨ s9 ô⎯ ÏΒ $ uΖ Å_¨uρ ø— r& $ sΨ ÏG≈ §ƒ Íh‘ èŒ uρ nο § è% &⎥ ã⎫ ôã r& $ sΨ ù= yè ô_ $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) ∩∠⊆∪ 〈   

و ِة ِمنرِل  ُسومالن:   

                                            

 وغَيِرِه السفَِر ِفي ونحِوها الدابِة ِمن النزوِل ِإرادِة ِعند يقَالُ ١
٢  لُهالَى قَوعا ِإنَّ ( : تهذَاباً كَانَ عاماً أي ؛") غَرِلحاً ماِئماً دالَِزمم.  
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® Éb> u‘ û© É_ ôã Î— ÷ρ r& ÷β r& u ä3 ô© r& y7 tF yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ ” t$ Ï!¨uρ ÷β r& uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [s Ï=≈ |¹ 

çµ8 |Ê ö s? © É_ ù= ½z ôŠ r& uρ y7 ÏG uΗ ÷q u Î/ ’ Îû x8 ÏŠ$ t7 Ïã š⎥⎫ Ås Ï=≈ ¢Á9 $# ∩⊇®∪  〈   

و ِة ِمنرِص  ُسوالقَص :     

<Éb ® ـ ١ u‘ ’ ÏoΤ Î) àM ôϑ n= sß © Å¤ ø tΡ ö Ï øî $$ sù ’ Í<   ∩⊇∉∪ 〈   

<Éb ® ـ ٢ u‘ ’ ÏoΤ Î) !$ yϑ Ï9 |M ø9 u“Ρ r& ¥’ n< Î) ô⎯ ÏΒ 9 ö yz Ö É) sù ∩⊄⊆∪ 〈   

  
و ِة ِمنركَُبوِت ُسونالْع :    

® Å_U u‘ ’ ÏΤ ö ÝÇΡ $# ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# ∩⊂⊃∪ 〈  

و ِة ِمنرغَاِفٍر  ُسو :   

® $ uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« Zπ yϑ ôm §‘ $ Vϑ ù= Ïã uρ ö Ï øî $$ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ç/$ s? (#θ ãè t7 ¨? $# uρ y7 n=‹ Î6 y™ öΝ Îγ Ï% uρ 

z># x‹ tã ËΛ⎧ Ås pg ù: $# ∩∠∪ $ uΖ −/ u‘ óΟ ßγ ù= ½z ôŠ r& uρ ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰ tã © ÉL ©9 $# öΝ ßγ ¨?‰ tã uρ ⎯ tΒ uρ yx n= |¹ ô⎯ ÏΒ 

öΝ Îγ Í← !$ t/# u™ öΝ Îγ Å_¨uρ ø— r& uρ óΟ Îγ ÏG≈ §ƒ Íh‘ èŒ uρ 4 y7 ¯Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 $# ∩∇∪ ãΝ Îγ Ï% uρ ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9 $# 4 ⎯ tΒ uρ 

È, s? ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰ s) sù … çµ tF ÷Η ¿q u‘ 4 y7 Ï9¨sŒ uρ uθ èδ ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩®∪ 〈   

و ِة ِمنراِن  ُسوخالد   :   

® $ uΖ −/ §‘ ô# Ï± ø. $# $ ¨Ζ tã šU# x‹ yè ø9 $# $ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊇⊄∪ 〈  

     :اَألحقَاِف ُسورِة ِمن َو

® Éb> u‘ û© É_ ôã Î— ÷ρ r& ÷β r& u ä3 ô© r& y7 tF yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ £“ t$ Ï!¨uρ ÷β r& uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [s Ï=≈ |¹ çµ9 |Ê ö s? 

ôx Ï= ô¹ r& uρ ’ Í< ’ Îû û© ÉL §ƒ Íh‘ èŒ ( ’ ÏoΤ Î) àM ö6 è? y7 ø‹ s9 Î) ’ ÏoΤ Î) uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ 〈   

و ِة ِمنرِر  ُسوشالْح  :   
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® $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ sΨ s9 $ sΨ ÏΡ¨uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 

(#θ ãΖ tΒ# u™ !$ sΨ −/ u‘ y7 ¯Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ 〈  

و ِة ِمنرة  ُسونحتاملُم :     

® $ uΖ −/ §‘ y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù= ª. uθ s? y7 ø‹ s9 Î) uρ $ sΨ ö; tΡ r& y7 ø‹ s9 Î) uρ ã ÅÁ yϑ ø9 $# ∩⊆∪ $ uΖ −/ u‘ Ÿω $ uΖ ù= yè øg rB Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. 

ö Ï øî $# uρ $ uΖ s9 !$ sΨ −/ u‘ ( y7 ¯Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ut ù: $# ∩∈∪ 〈   

و ِة ِمنرِم  ُسوِريحالت  :   
® !$ uΖ −/ u‘ öΝ Ïϑ ø? r& $ uΖ s9 $ tΡ u‘θ çΡ ö Ï øî $# uρ !$ uΖ s9 ( y7 ¯Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ à2 يٍءش Öƒ Ï‰ s% ∩∇∪ 〈   

و ِة ِمنرٍح  ُسوُنو) لَعِهي ُمالَالس(  :   

® Éb> §‘ ö Ï øî $# ’ Í< £“ t$ Ï!¨uθ Ï9 uρ ⎯ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉL øŠ t/ $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Ÿω uρ ÏŠ Í“ s? 

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ω Î) # I‘$ t7 s? ∩⊄∇∪ 〈 ١   

  
  

   املُعـوذَاُت

   :اإلخالِص  ُسورةُ
≅ö ® : الـــرِحيِم الـــرحمِن اِهللا ِبـــسِم è% uθ èδ ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ ٢  

öΝ s9 ô$ Í# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ³θ à à2 7‰ xm r& ∩⊆∪ 〈٣ 
                                            

   .اهلَالَك: التباُر  ١
 الَّـِذي  وهو ، لَه الجوف الَِّذي وهو ، الباِقي الداِئم وهو ، السؤدد ِإلَيِه انتهى الَِّذي السيد هو } الصمُد{   ٢

دمصاِئِج ِفي يِه احلَوأي : ِإلَي دقْصي. 
٣ }لَمو كُناً لَُه يكُفُو دأَح{ كَاِفئَاً أَياِثالً مممو .  



  ٣٥

   : الفَلَق  ُسورةُ
≅ö ® : الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسِم è% èŒθ ãã r& Éb> u Î/ È, n= x ø9 $# ∩⊇∪ ١ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= yz ∩⊄∪ ⎯ ÏΒ uρ Îh Ÿ° 

@, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪  ٢ ⎯ ÏΒ uρ Íh x© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# ’ Îû Ï‰ s) ãè ø9 $# ∩⊆∪٣  ⎯ ÏΒ uρ Íh x© >‰ Å™% tn # sŒ Î) y‰ |¡ xm ∩∈∪ 

〈٤   

    :  الناِس ُسورةُ
≅ö ®  : الرِحيِم الرحمِن اِهللا ِبسِم è% èŒθ ãã r& Éb> u Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Ï= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

∩⊂∪ ⎯ ÏΒ Íh x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ù: $# ∩⊆∪ ٥ “ Ï% ©! $# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ ’ Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Åf ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ ∩∉∪ 〈٦   

اتوعد ِة ِمننِة السرطَهلَى الُما عاِحِبهكَى صالِة أَزالص و مالِم أَتالس  
   : الَقَ هنأَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن عنه اللَّه رِضي أَوٍس بِن شداِد نع ـ١

                                            
 . فَلَق اسمه جهنم ِفي ِسجن : وِقيلَ ، الصبح أَيضاً وهو ،  اخلَلْق يعِني }الفَلَق{ ١
٢ }ِمنو رِإذَا غَاِسٍق ش قَبو {أََي : ِمن رِل شِإذَا اللَّي ِر أَِو أَظْلَمِإذَا القَم غَاب.   
٣ }ِمنو رفَّاثَاِت شالن{ اِتاِحرِفثُ السنت }ا الَِّتي }الُعقَِد ِفيهِقدعِط ِفي تاخلَي فُخنا تهٍء ِفييِبش لُهقُوت ـرِ  ِمنغَي 

  .ِريٍق
  . ِإزالَِتها ِفي سعي ذَِلك مع كَانَ وربما ، لَها مستِحق ِمن ِنعمٍة زواِل تمني احلَسد : } حسد ِإذَا{  ٤
 هنعلَ يسِلبإِِهو   : }اخلَناِس واِسالوسِمن شر    {: قَولُه تعالَى   و ، اُءفَخِتاالسو اضبِقاالن : اخلُنوس  }الْخناس{ ٥
ـ  رجع اِهللا ِذكْر تِرك وِإذا ، ىحنتو ضبقَان يأَ خنس اُهللا ذُِكر اِإذَفَ اِسالن وِردص يف سِوسوي ، اُهللا ـ قَالْ ىِإلَ  ِبلْ
يوِوسس ، نِم اِهللاِب وذُعنا  .هضأَي اسوسالْوو  :والص ِفيالْخ ت.  
٦ ربالَى اهللاُُ أَخعأَنَّ ت ِوسساملُو نُ قَدكُوي اِس ِمنقَالَ ، الن نا : احلَسماِن هطَانيا ؛ شطَانُ أَميش اِجلن ِوسسوِفي فَي 

 ؛ شياِطين اِإلنِس ِمن وِإنَّ ، شياِطين اِجلن ِمن ِإنَّ : دةُقَتا وقَالَ . عالِنيةً فَيأِْتي اإلنِس شيطَانُ وأَما ، الناِس صدوِر
  .والِْجن اِإلنِس شياِطيِن ِمن ِباِهللا فَتعوذُ



  ٣٦

   :تقُولَ أَنْ االسِتغفَاِر سيُد" 

} اللَُّهم تي أَنبال ر ِإال ِإلَه تِني ، أَنلَقْتا خأَنو ُدكبا ، عأَنلَى وع ِدكهع 
ِدكعوا وُت مطَعتأَُعوذُ ، اس ِبك ِمن را شُت معنأَُبوُء ، ص لَك ِتكمِبِنع لَيع 
                              ،}  أَنت ِإال الذُُّنوب يغِفُر ال فَِإنُه ِلي فَاغِْفر ، ِبذَنِبي لَك وأَُبوُء
 ِمن فَُهو ُيمِسي  أَنْ قَبلَ يوِمِه ِمن فَمات ِبها ُموِقنا النهاِر ِمن قَالَها ومن : قَالَ
 فَُهوِمن ُيصِبح أَنْ قَبلَ فَمات ِبها ُموِقن وُهو اللَّيِل ِمن قَالَها ومن ، الْجنِة أَهِل
  . ١ " الْجنِة أَهِل

  
         هالَ قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ : عنها اُهللا رِضي عاِئشةَ عنو ـ ٢
 ما  وآِجِلِه عاِجِلِه ، كُلِِّه الْخيِر ِمن أَسأَلُك ِإني اللَُّهم  {  :قُوِلي ،٢ ِبالْكَواِمِل علَيِك 

 ما ، وآِجِلِه عاِجِلِه ، كُلِِّه الشر ِمن ِبك وأَُعوذُ ،  أَعلَم لَم وما ِمنُه عِلمُت
 ، عمٍل أَو قَوٍل ِمن ِإلَيها قَرب وما الْجنةَ وأَسأَلُك ،  أَعلَم لَم وما ِمنُه عِلمُت
  الْخير ِمن وأَسأَلُك  ،  عمٍل أَو قَوٍل ِمن ِإلَيها قَرب وما الناِر ِمن ِبك وأَُعوذُ
 ِمما وأَستِعيذُك  ،  وسلَّم علَيِه ُهاللَّ صلَّى ُمحمد  ورُسولُك عبُدك سأَلَك ِما

اذَكعتُه اسِمن ُدكبع ُسولُكرو دملَّى ُمحِه اللَُّه صلَيع لَّمسو  ،  أَلُكأَسا  وم 
تيِلي قَض ٍر ِمنلَ أَنْ أَمعجُه تتاِقبا عدش٣}ر  

                                            
 )١٦٦٨١ ، ١٦٦٦٢ (حم ،) ٣٣٩٣ (ت ،) ٥٥٢٢ (ن ،) ٦٣٠٦ (خ ١
  }ِبالْجواِمِع علَيِك{  : لفظ يف و ٢
٣ ]حِحيلُو  )٢٤٦١٣ ، ٢٤٤٩٨( حم] صِث أَوا أَنَّ : احلَِديكٍْر أَبل بخلى دول عسلى اِهللا راُهللا ص 

 عليـكِ   : وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ هلَا فَقَال ؛ تصلي وعاِئشةُ ، يكَلمه أَنْ فَأَراد ، وسلم عليِه
 ماجـةَ  ابـن  ورواه  ، فـذكره  قُويل:   هلَا فَقَال ، ذَلك عن سأَلته عاِئشةُ انصرفَت فَلما  ، ِبالكَواِمل

 شـر  ِمن ِبك وأَُعوذُ الدعاَء هذَا علمها وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسول أَنَّ عاِئشةَ عن هكذا) ٣٨٤٦(



  ٣٧

  
 { : يدعو وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي سِمعت ِإني : قَالَ عنه اُهللا رِضي بكْرةَ أَِبي عن) ٥٠٩٠ (د ـ ٣

اِفِني اللَُّهمِني ِفي عدب ، اِفِني اللَُّهمِعي ِفي عمس ، اِفِني اللَُّهمِري ِفي عصال ، ب 
ِإال ِإلَـه ـتثَالثَا }  أَن  

} ي اللَُّهموذُأَُع ِإن ِبك الْفَقِْر الْكُفِْر ِمنو ، ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ذَاِب ِمنِر عالْقَب 
  ١ثَالثًا  } أَنت ِإال ِإلَه ال ،
 كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ عنها اهللا رضي سلَمةَ أُم عن) ٩٢٥ (جه ـ ٤

ـًا أَسـأَلُك ِإني اللَُّهـم { : يسلِّم ِحني صبحال صلَّى ِإذَا يقُولُ  ، نـاِفعـا ِعلْم
   ٣ " ُمتقَبال وعمال ،٢]واِسعـاً[  طَيبـا وِرزقًـا
 اللَِّه رُسولُ ِلي قَالَ: قَالَ عنُه اللَُّه رِضي عِلي عن) ٣٥٠٤ (ت ،) ٧١٤ (حم ـ ٥

 أَنُه مع لَك غُِفر قُلْتُهن ِإذَا كَِلماٍت أُعلُِّمك أَال : وسلَّم ِهعلَي اللَُّه صلَّى
فُورغم ؟  لَك   

                                                                                                                 
 صـححه  واَلْحِديثُ  [أَعلَم واُهللا  أَوضح " ِمنُه استعاذَك"  دأمح ورواية ،"  ، ونِبيك عبُدك ِبِه عاذَ ما

اِني١٢٧٦ ج ص اَأللْب[ 
 أَسـمعك  ِإنـي  أَبِت يا: َألِبيِه قَال أَنه بكْرةَ أَِبي بن الرحمِن عبد عن) ١٩٩١٧ (حم ،) ٥٠٩٠ (د ١

 ال ، بـصِري  ِفي عاِفِني اللُهم ، سمِعي ِفي عاِفِني اللُهم ، بدِني ِفي ِفِنيعا اللُهم"   : غَداٍة كُل تدعو
ِإال ِإله تا أَنثَالثًا ُتِعيُده ِبُح ِحنيثَالثًا ُتصو ِسي ِحنيقُولُ ، ُتمتو    
 " ي اللُهمأَُعوذُ ِإن ِبك الفَقِْر الكُفِْر ِمنو ، ي اللُهموذُأَُع ِإن ِبك ذَاِب ِمنِر عال ، القَب ِإال ِإله  ـتأَن  " 

 وسـلم  عليِه اُهللا صلى النِبي سِمعُت ِإني ُبني يا نعم قَال ُتمِسي ِحني وثَالثًا ثَالثًا ُتصِبُح ِحني ُتِعيُدها
 ]اِإلسناِد حسن : لْباِنياَأل قَالَ [ِبُسنِتِه أَستن أَنْ فَأُِحب ِبِهن يدُعو

  . أَحمد اِإلماِم ِعند ِزيادةٌ ٢
٣ اهوور دم٢٦٠٦٢ ،٢٥٩٨٢  (أَح]  (هححصو اِنياَأللْب. [ 



  ٣٨

 الْعِلي اللَّـُه ِإال ِإلَـه ال  ، الْكَِرُمي الْحِليُم اللَّـُه ِإال ِإلَـه ال {
 الْعِظيِم الْعرِش ربو السبِع السمواِت رب اللَِّه ُسبحانَ ،  الْعِظيـُم

،   
  ١ } الْعالَِمني رب  ِللَِّه الْحمُد

 علَيـهِ  اللَّه صلَّى النِبي عن اَألشعِري موسى أَِبي عن ، ملسلم اللفظ و) ٢٧١٩ (م ،) ٦٣٩٨ (خ ـ ٦
لَّمسو هو كَانَ أَنعدذَا ياِء ِبهعالد :   

} اغْ اللَُّهمِطيئَِتي ِلي ِفرِلي خهجاِفي ، ورِإسِري ِفي وا ، أَممو تأَن 
 ، وعمِدي وخطَِئي ، وهزِلي ِجدي ِلي اغِْفر اللَُّهم ، ِمني ِبِه أَعلَُم
 وما ، أَخرُت وما قَدمُت ما ِلي اغِْفر اللَُّهم ، ِعنِدي ذَِلك وكُلُّ

 ، الُْمقَـدُم أَنـت ، ِمني ِبِه أَعلَُم أَنت وما ، أَعلَنُت وما أَسررُت
تأَنُر وخالُْمـؤ ، تأَنلَى وٍء كُلِّ عيش قَِديـر  {  

 صـلَّى  النِبي سِمعا أَنُهما قَيٍس ِمن وامرأٍَة الْعاِص أَِبي بِن عثْمانَ عن) ١٧٤٤٧ ، ١٥٨٣٥ (حم ـ ٧
    :  يقُولُ سِمعُتُه أَحُدُهما قَالَ وسلَّم علَيِه اللَُّه
} اللَُّهـــم ِبـــي ِلـــي اغِْفـــرطَِئـــي ، ذَنخـــِدي ، ومعو  {         
    : يقُولُ سِمعُتُه : اآلخُر قَالَ و
} اللَُّهم ِديكهتِد أَسشِري َألرأَُعوذُ ، أَمو ِبك ِمن رفِْسي ش٢ } ن                            
  
 يالَّـذِ  فَكَـانَ  اللَّيلَةَ دعاَءك سِمعت اللَِّه رسولَ يا قَالَ رجال أَنَّ  : هريرةَ أَِبي عن) ٣٥٠٠ (ت ـ ٨

  :  تقُولُ أَنك ِمنه ِإلَي وصلَ

} اللَُّهم ِبي ِلي اغِْفرذَن ، عسواِري ِفي ِلي ود ، اِركبا ِلي وِني ِفيمقْتزر {    

                                            
١] هححص اِني٢٦٢١ ج ص اَأللْب. [ 
٢] حِحياِد صناِإلس. [ 



  ٣٩

ـًا تـركْـن تراُهـن فَهـلْ  : قَالَ    ١ ؟ شيئ
    :يدعو كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه ىصلَّ اللَِّه رسولَ أَنَّ عباٍس ابِن عِن) ٣٥٥١ (ت ـ ٩
 } بي رال أَِعنو ُتِعن لَيِني ، عُصرانال وو ُصرنت لَيع ، كُرامال ِلي وو كُرمت 

لَيِدِني ، عاهو رسيى والُْهد  ِني ،  ِإلَيُصرانلَى وع نـى  مغب  لَـيع ، بر 
  ُمخِبتا لَك ، ِمطْواعا  لَك ،  رهابا  لَك ، ذَكَّارا  لَك  ، شكَّارا  لَك ِنياجعلْ
كا ِإلَياها أَوُمِنيب  ،  بلْ رقَبِتي تبواغِْسلْ ،  تِتي وبوح ، أَِجبِتي  وـوعد ، 
تثَبِتي وُحج  ، دـدسـاِني وـِد ، ِلساهلُـلْ ، لِْبـيقَ واســةَ  وِخيمس 

                                    ٢}]قَلِْبـي [صـدِري
  
    : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي دعاِء أَكْثَر كَانَ  : قَالَ أَنٍس عن) ٦٣٨٩ (خ ـ ١٠

                                            
١ اهورو دم١٦١٦٣ ( أَح (نٍل عجر ِني ِمنظَلَةَ بنح ،] هنسحو اِنياَأللْب[ 
٢]  حِحيلَفْظَةُ)  ١٩٩٨ (حم ،) ٣٨٣٠ (جه ،) ٣٥٥١ (ت ،) ١٥١٠ (د] صو" : ِريدص "دِعن  ِمـِذيرالت 

  ] .  اَأللْباِني وصححه . [فقط
 هـو  : وِقيلَ ،   يشعرونَ الَ حيثُ ِمن ِبأَعداِئِه بالَِئِه ِإيقَاع اِهللا ِمن وهو ،  اِخلداع : اِملكْر  )ِلي وأْمكُر ( قوله 

اجرِتدِد اسبِة العِبالطَّاع مهوتا فَيهلَةٌ أَنوقْبم ِهيةٌ ودودرم ،  )اً لَكابهر(  أَي رِف كَِثياخلَو  )ـاً  لَكِبتُمخ(  أَي 
 أَي  )ُمِنيباً(  البكَّاُء اَألواه : وِقيلَ ، التفِْريِط علَى حِزيناً اجعلِْني أَي  )أَواها ِإلَيك  .  (متواِضعاً خاِشعاً خاِضعاً
 ِبـشراِئِطها  صِحيحةً ِبجعِلها أَي  )بِتيتو تقَبلْ رب(    . الذِّكِْر ِإلَى الغفْلَِة وِمن الطَّاعِة ِإلَى املَعِصيِة ِمن راِجعاً

(  ذَنِبـي  اُمح أَي ويضم احلَاِء ِبفَتِح  )حوبِتي واغِْسلْ(     .القَبوِل حيِز عن تتخلَّف الَ حتى آداِبها واسِتجماِع
تثَبِتي وُحج(  لَى أَيع اِئكدِفي  أَع ناالدى يقْبالْعو ، تثبلِْي ْ  وِقي قوِديصا ِفي وتينالد دِعناِب ووِن جاملَلَكَي  )
ددساِني وِلس(  أَي هبوص همقَوى وتالَ ح ِطقنِق ِإالَّ يدالَ ِبالصو كَلَّمتِإالَّ ي قِبالْح  )ْلُلاسو(  ملَىاُأل الالَِّم ِبضو 
أَي ِرجةَ(  أَخمِخيِري سدص(  أَي هِغش ِغلَّهو هِحقْدو.  



  ٤٠

} ـا  اللَُّهمنبـا را ِفي آِتنينـةً الدنسِف حِة يوةً اآلِخـرنسا حِقـنو ذَابع 
        ١} الناِر
          : يقُولَ أَنْ يكِْثر وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَ أَنٍس عن) ٢١٤٠ (ت ـ١١
                                            ٢ }  ِديِنك علَى قَلِْبي ثَبت الْقُلُوِب ُمقَلِّب يا {
 ا : فَقُلْتولَ يسا اللَِّه رنآم ا ِبكِبمو لْ ،  ِبِه ِجئْتفَه افخا تنلَيقَالَ  ؟  ع :   

} معِإنَّ ن الْقُلُوب نيِن بيُبعأُص اِبِع ِمنا اللَِّه أَصُيقَلُِّبه فاُء كَيش٣}  ي                      
 وسلَّم  علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولَ سِمع أنه: الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عن) ٢٦٥٤ (م ـ١٢

 قَلٍْب كَمِنـالرح  أَصاِبِع ِمن  ِإصبعيِن بين كُلَّها آدم بِني قُلُوب  ِإنَّ { : يقُولُ
    :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ  قَالَ ثُم   اُءيش حيثُ ُيصرفُُه واِحٍد

 "اللَُّهـم فر؛ الْقُلُـوِب ُمص فـرـاقُلُ صنلَـى وبع ِتـك٤ " طَـاع                
  

                                            
١ اهو٢٦٨٨ (مسلم ور (نٍس عُسول أَنَّ  : أَنلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسو ادُجال عر ِمن لِمنياملُس قَد  فَـتخ 

ارِخ ِمثْل فَصُسولُ لُه فَقَال ،  الفَرلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسل وه تُعو كُندٍء تيِبش أَلُُه أَوساُه تقَـال  ؟ ِإي : 
معُت ؛ نأَقُولُ كُن ا اللُهمم تاِقِبي كُنِة ِفي ِبِه ُمعلُه اآلِخرجا ِفي يل فَعينُسولُ فَقَال ، الدلى اِهللا رِه اُهللا صليع 

لمسانَ : وحُتِطيقُُه ال !اِهللا ُسب  ، ِطيُعُه ال أَوتسأَفَال ، ت قُلت : ا اللُهما ِفي آِتنينةً الدنسِفي حِة وةً اآلِخرنسح 
   " فَشفَاُه لُه اَهللا فَدعا : قَال " الناِر عذَاب وِقنا
٢ ]حِحيص[ ٢١٤ (ت (نٍس عأَن] هححصو اِني٣٥٢٢ (ت : ورواه ] .اَأللْب (نع ةَ أُملَمِه سِفيو قَالَت : فَقُلْت 
 آدِمـي  لَيس ِإنُه سلَمةَ أُم يا قَالَ}  !ِديِنك علَى قَلِْبي ثَبت القُلُوِب ُمقَلِّب يا{  : دعاَءك أَكْثَر ما اللَِّه رسولَ يا
 . حـسن  حِديثٌ وهذَا : الترِمِذي قَالَ [} أَزاغٍَ شاَء ومن أَقَام شاَء فَمن اللَِّه أَصاِبِع ِمن أُصُبعيِن بين وقَلُْبُه ِإالَ

هححصو اِنياَأللْب .[ اهور٨٨ (جه : و (نى أَِبي عوسم ِريعولُ قَال : قَال اَألشسلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسو :  }
 ]اَأللْباِني وصححه[}  ِبفَالٍة الرياُح ُتقَلُبها الريشِة مثَلُ القَلِب مثَلُ
٣] هنسح ِمِذيرالت ، هححصو اِنياَأللْب. [ 
  .العاِص بِن عمِرو بِن اِهللا عبِد عن) ٦٥٧٣ ، ٦٥٣٣ (حم ،) ٢٦٥٤ (م 4



  ٤١

 قَام فَقَالَ بكَى ثُم الِْمنبِر علَى الصديُق بكٍْر أَُبو قَام : قَالَ رافع بن رفاعة عن) ٣٥٥٨ (ت ـ ١٣
   : فَقَالَ بكَى ثُم الِْمنبِر علَى اَألوِل عام وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ

             ١ }الْعاِفيِة ِمن خيرا الْيِقِني بعد ُيعطَ لَم أَحدا فَِإنَّ والْعاِفيةَ؛ الْعفْو اللَّه اسأَلُوا{
  
 ما الْقَدِر لَيلَةُ لَيلٍَة أَي عِلمت ِإنْ أَرأَيت ، اللَِّه رسولَ يا قُلْت : قَالَت عاِئشةَ عن) ٣٥١٣ (ت ـ ١٤
    : قُوِلي : قَالَ ؟ ِفيها أَقُولُ

} اللَُّهـم ـكِإن كَ ُعفُـوـِريـم ُتِحـب فْـوـُف الْعـي فَـاعن٢ } ع                       
  
 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ يكُن لَم : قال عنهما اهللا رضي عمر ابِن  عن) ٥٠٧٤ (د ـ ١٥
عدالِء يؤاِت هوعالد ِسي ِحنيمي ِحنيو ِبحصي :   
} ي اللَُّهمِإن أَلُكةَ أَساِفيا ِفي الْعينِة الداآلِخرو ، ي اللَُّهمِإن  ـأَلُكأَس  فْـوالْع 

 وآِمـن  عوراِتي اسُتر اللَُّهم  ،  وماِلي وأَهِلـي ، وُدنياي ِديـِني ِفي والْعاِفيةَ
 وعن يِميِني وعـن ، خـلِْفي وِمن يدي بيـِن نِم احفَظِْني اللَُّهم ، روعاِتي
ـِن أُغْتـالَ أَنْ ِبعظَمِتـك وأَُعـوذُ ، فَوِقي وِمن ، ِشماِلي   . }  ٣تحِتي م

  :قُلْ  :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ ِلي قَالَ : قَالَ عِلي عن) ٢٧٢٥ (م ـ ١٦
                                                          } وسددِني  اهِدِني  للَُّهما {
 اذْكُرى ودِبالْه كتايِهد اِد ، الطَِّريقدالسو اددِم سه٤ الس"  

                                            
 ] .صِحيح حسن اَأللْباِني وقَالَ [غَِريب حسن حِديثٌ : الترِمِذي قَالَ ١
 ] .اَأللْباِني وصححه [صِحيح حسن حِديثٌ هذَا: الترِمِذي قَال ٢
 ]اَأللْباِني وصححه [، اخلَسف يعِني : وِكيع قَال ٣
 الَ الطَِّريـقِ  فَهاِدي ، الرشاد فَهو هنا اهلُدى وأَما ، أُموِري جِميِع ِفي مستِقيماً واجعلِْني وفِّقِْني :  )سددِني(  ٤

 تسِديِد علَى يحِرص أَنْ ينبِغي الداِعي وكَذَا ، رميه يستِقيم حتى تقِْويِمِه علَى يحِرص السهِم ومسدد ، عنه يِزيغُ
  .السنةَ ولُزوِمِه ، وتقِْويِمِه ِعلِْمِه



  ٤٢

 نيصحِل قال وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أن غَيِرِه أَو حصيٍن بِن ِعمرانَ عن) ١٩٤٩٠ (حم ـ١٧
                          }  أَمِري أَرشِد علَى ِلي واعِزم ، نفِْسي شر ِقِني اللَُّهم {  :قُلْ: 
 ، أَخطَأُْت وما ، أَعلَنُت وما ، أَسررُت ما ِلي اغِْفر اللَُّهـم {  :لَوقُي نْأَ هملَّع مثُ

    ١ } جِهلُْت وما ، عِلمُت وما ، عمدُت وما
  
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل ِإلَى أَعراِبي جاَء : قَالَ أِبيِه عن سعٍد بِن مصعِب عن) ٢٦٩٦ (م ـ ١٨
لَّمسِني فَقَالَ ولِّما عأَقُو كَالمقُلْ :  قَالَ لُه:   

 والْحمُد ،  كَِبريا أَكْبُر اللَُّه ، لَُه شِريك ال وحدُه اللَُّه ِإال ِإلَه ال  {
 ِباللَِّه ِإال قُوةَ وال حولَ ال ، الْعالَِمني رب اللَِّه ُسبحانَ  كَِثريا ِللَِّه

   ، الْحِكيِم الْعِزيِز
   : قُلْ قَالَ ؟ ِلي فَما ِلربي فَهؤالِء : قَالَ 
"  اللَُّهم ِني  ،  يِل اغِْفرمحارو  ،  اهُزقِْني  ، ِدِنيواراِفِني و [ ، و٢} ]ع   
  
   : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ : قَالَ ماِلٍك بِن أَنِس عن) ٢٥٧٢ (ت ـ ١٩
} نأَلَ مس ةَ اللَّهناٍت ثَالثَ الْجر؛ م ةُ قَالَتنالْج :  ِخلْـهُ  اللَُّهـمـةَ  أَدنالْج          

نمو ارجتاس اِر ِمناٍت ثَالثَ النر؛ م اُر: قَالَتالن :ُه اللَُّهمأَِجر اِر ِمن١ } الن              

                                            
١ اممِث تِديِد ِفي اِلحنسم دمكَذَا أَحه : نانَ عرِن ِعمٍن بيصح ِرِه أَوا أَنَّ : غَينيصح ا أَوِصينى حـول  أَتساِهللا ر 

 وأَنـت  والـسنام  الكَِبد يطِْعمهم كَانَ ِمنك لقَوِمِه خيرا كَانَ املُطَّلِب لعبد دمحم يا فَقَال وسلم عليِه اُهللا صلى
مهرحنفَقَال ،  ت له ِبيلى النِه اُهللا صليع لمسا واَء مقُول أَنْ اُهللا شفَقَال ،  ي ا لهِني مرأْمقُل :قَال ؟ أَقُول أَنْ ت :   

 أَتيُتك ِإني  : فَقَال جاَء ثُم ، الرُجلُ فَأَسلم فَانطَلق قَال ،  أَمِري أَرشِد على يل واعِزم نفِْسي شر ِقِني للُهما" 
قُل : يل فَقُلت ِقِني اللُهم رفِْسي شن ِزماعلى يل وِد عشِري أَرا أَمقُل قَال ؟ اآلنَ أَقُولُ فَم  " :اللُهم يل اغِْفر 
 ] .صِحيح ِإسناده و " [جِهلُت وما علمُت وما عمدُت وما أَخطَأُْت وما أَعلنُت وما أَسررُت ما
  ، )أَتوهم نافَأَ عاِفِني أَما : ( فَقَالَ مصعٍب عن الراِوي اجلُهِني موسى  ِفيها شك الزيادةُ هِذِه ٢



  ٤٣

  

{ :  وسـلَّم  علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رُسولُ قَالَ : قَالَ  هريرةَ أَِبي  عن) ١١/٥٤ (يعلَى أَبو روىو ـ ٢٠
 عبدك ِإنَّ رب يا : الناُر قَالَِت ِإالَّ يوٍم ِفي مراٍت سبع الناِر ِمن عبد استجار ما

 مراٍت سبع يوٍم ِفي الْجنةَ عبد اَهللا يسأَلُ الَ و , فَأَِجرُه ِمني كاستجار قَد فُالَناً
   .٢ }الْجنةَ فَأَدِخلُْه سأَلَِني فُالَناً عبدك ِإنَّ ! رب يا : الْجنةُ قَالَِت ِإالَّ
 علَيـهِ  اللَّـه  صلَّى اللَِّه رسولُ لَقَا : قَالَ  عنه اهللا رضي وقاص أيب بن سعد عن) ٣٥٠٥ (ت ـ ٢١
لَّمسةُ"  : ووعوِن ِذي دا ِإذْ النعد ُهوطِْن ِفي والُْحوِت ب:   

ــه ال { ــت ِإال ِإلَ أَن كانحــب ــي ُس ــُت ِإن كُن ــن ــاِلِمني ِم           ؛}  الظَّ
              ٣   . "لَُه اللَُّه استجـاب ِإال قَـطُّ شيٍء ِفـي ُمسِلم لٌرُج ِبها يدُع لَم فَِإنُه

  
 مجِلٍس ِمن يقُوُم وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ كَانَ قَلَّما:  قَالَ عمر ابن أَنَّ) ٣٥٠٢ (ت ـ ٢٢
   : َألصحاِبِه الدعواِت ِبهُؤالِء دُعوي حتى

}  اللَُّهم ا اقِْسملَن ِمن ِتكيشا خُحولُ ما يننيب نيبو اِصيكعم ، ِمنو ِتكطَاع 
 ومتعنـا   ، الدنيا ُمِصيباِت علَينا ِبِه ُتهونُ ما الْيِقِني وِمن ، جنتك ِبِه ُتبلُِّغنا ما

 ثَأْرنـا  واجعـلْ  ، ِمنا الْواِرثَ واجعلُْه  ، أَحييتنا ما وقُوِتنا وأَبصاِرنا ِبأَسماِعنا

                                                                                                                 
١] هححصو اِنياَأللْب[ 
2] حِحيد]صنسم قح١١/٥٤ (يع  ،) ١/٢٤٩ (ِإس ( نع ةَ أَِبيريروقَالَ ، ه اِنيلِْسلَِة " ِفي اَأللْبِة السحِحيالص " 
)٢٢ / ٦(:  هجراُء وأَخيا الضضِة ِصفَِة "ِفي أَياجلَن ) "قَالَ ، ) ١ / ٨٩/  ٣اُء ويذَا : " الضثُ هـِدي  احلَِديِعن 

 " اَألرواِح حـاِدي  " ِفي القَيِم ابن وتِبعهما " الترِغيِب " ِفي قَبلَه املُنِذِري قَالَ وكَذَا " . الصِحيحيِن شرِط علَى
وها وقَالُوا كَم.  
٣] اهوسعد عن ) ض ، هب ، ك ، ن ، حم : (ور] هححصو اِنياَأللْب[ 



  ٤٤

 وال ِديِننا ِفي ُمِصيبتنا  تجعلْ وال ، عادانا من علَى وانُصرنا ، ظَلَمنا من علَى
    ١} يرحُمنا ال من علَينا ُتسلِّطْ ،وال ِعلِْمنا مبلَغَ وال همنا، أَكْبر الدنيا تجعلْ

  
 ، فَأَِعني ِكتابِتي عن عجزت قَد ِإني فَقَالَ جاءه مكَاتبا أَنَّ عنه اللَّه رِضي عِلي عن) ٣٥٦٣ (ت ـ ٢٣
 ِصٍري جبِل ِمثْلُ علَيك كَانَ لَو وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ علَّمِنيِهن اٍتكَِلم أُعلِّمك أَال قَالَ

   اكِْفِنـي اللَُّهم  { : قُلْ : قَالَ  ؟ عنك اللَُّه أَداُه دينا
الِلـكِبح نع اِمكرأَغِْنِنـي ، حو ِلـكِبفَض ـنمع اك٢}  ِسو                          

  
 أَخذْنا ِإذَا يأْمرنا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَ هريرةَ أَِبي عن) ٢٧١٣ (م ـ ٢٤ 

   : نقُولَ أَنْ مضجعنا
} اللَُّهم باِت رومِع[ السبالس[  ، برِض واَألر ، وبِش ررِظــيمِ  الْعالْع  
 واِإلنِجيـلِ   التـوراةِ  وُمنِزلَ  ، والنوى الْحب فَاِلق ، شيٍء كُلِّ ورب ربنا

  : اللَّــُهم  ،  ِبناِصيِتِه آِخذٌ أَنت شيٍء  كُلِّ شر ِمن ِبك أَُعوذُ  ، والْفُرقَاِن
تلُ أَناَألو سفَلَي لَكٌء قَبيش ، تأَناآلِخُر و سفَلَي كدعءٌ  بـيش ،  ـتأَنو 

 عنـا  اقِْض ،  شيٌء ُدونك فَلَيس الْباِطُن وأَنت  ، شيٌء فَوقَك فَلَيس الظَّاِهُر
نيا الدأَغِْننو الْفَقِْر ِمن { .   

  
 عليـهِ  الُله صلَّى  اِلله رسوِل دعاِء ِمن كَانَ : قال عنه تعاىل اُهللا رضي عِلي عن) ١/٧٠٩ (ك ـ ٢٥
لَّمين اللَّهم {   :وسعتِعي ممِري بسصى ؛ وبتلَُهما حعجي الواِرثَ تاِفين ، ِمنوع 
 ِإني ماللَُّه ، ثَأِْري ِفيِه ُتِريِني حتى ؛ ظَلَمِني ِممن وانُصرِني ، وجسِدي ِديين يف

                                            
 ]اَأللْباِني وحسنه ، ك : ورواه . [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ ١
 ]اَأللْباِني وحسنه) ١٣٢١ (حم [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قََالَ ٢



  ٤٥

 ، ِإلَيـك  ظَهـِري  وأَلْجـأْتُ  ، ِإلَيك أَمِري وفَوضُت ، ِإلَيك نفِْسي مُتأَسلَ
 الَّـذي  ِبرُسـوِلك  آمنُت  ، ِإلَيك إال ِمنك ملْجأَ ال ، ِإلَيك وجِهي وخلَّيُت
لْتسأَر ،  اِبكالَّذي وِبِكت لْتز١ } أَن                                                     

  
 لَـه  فَقَالَ ِفيها فَأَوجز صالةً ياِسٍر بُن عماُر ِبنا صلَّى : قَالَ مالك بن الساِئِب عن )١٣٠٥ (ن ـ ٢٦
ضعِم بالْقَو لَقَد فَّفْتالةَ خا : فَقَالَ الصلَى أَمع ذَِلك فَقَد توعا داٍت ِفيهوعِبد نهتِمعس وِل ِمنساللَِّه ر 
  :  ، وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

} اللَُّهم ِبِعلِْمك بيالْغ ِتكرقُدلَى ولِْق عِيِني ، الْخا أَحم تِلماةَ عيا  الْحـريخ 
 الْغيِب ِفي خشيتك وأَسأَلُك اللَُّهم ، يِل خيرا الْوفَاةَ عِلمت ِإذَا وتوفَِّني ، ِلي

 ،  والْغـضبِ  الرضـا  ِفـي ]  ِصالَاإلخ [ الْحق كَِلمةَ وأَسأَلُك ، والشهادِة
أَلُكأَسو دى الْفَقِْر ِفي الْقَصالِْغنو ،  أَلُكأَسا وِعيمفَُد ال نني ، أَلُكأَسةَ وقُر يٍنع 

 ، الْموِت بعد الْعيِش برد وأَسأَلُك ، الْقَضاِء بعد ٢الرضاَء وأَسأَلُك ، تنقَِطُع ال
أَلُكأَسظَِر لَذَّةَ وِإلَى الن ِهكجو ، قوالشِإلَى و ِر ِفي ، ِلقَاِئكاَء غَيرٍة ضُمِضر 

                ٣} ُمهتِدين ُهداةً واجعلْنا ، اِإلمياِن ِبِزينِة زينا ماللَُّه ، ُمِضلٍَّة ِفتنٍة وال ،
 كَـانَ  أَنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن ، عنه اهللا رضي مسعود بن اللَِّه عبِد عن) ٢٧٢١( م ـ ٢٧
                                 "والِْغنى والْعفَاف والتقَى دىالُْه أَسأَلُك ِإني اللَُّهم"    : يقُولُ
 النِبـي  ٤افض : الَقَ هنع اُهللا يِضر ٍدوعسم ِنب اِهللا ِدبع نع) ٥/٣٦ (حل ،) ١٠٣٧٩ (طب ـ ٢٨
لَّىاُهللا ص لَعِهي ولَّسأَفَ مرأَ ىلَِإ لَسزِهاِجو يبِع يِغتندهطَ نعلَفَ اًامم ِجيِع دند اِحوِم ٍةدنهالَقَفَ ، ن :   

                                            
١] حِحيص[ ١/٧٠٩ (ك( قَالَو ذَا : احلَاِكمثٌ هِديح حِحياِد صناِإلس]  هحـحصو  ـاِنيج ص اَأللْب 

١٢٦٩و اهزع اِنيرِر ِفي ِللطَّبِغياً الصضأَي.[   
  . ممدود ، لرضاُءا واالسم ، محض مصدر : مقصور ، رِِضى وعليك عنك رِضيت" : العرِب ِلساِن "ِفي ٢
٣  ]هححصو اِنيةُ اَأللْباديالزو د١٣٠١ ج ص . احلَاِكِم ِعن[ 
  .أنزلْته إذا وأضفْته ِضيافٍَة، ِفي ِبِه نزلْت ِإذَا الرجلَ ِضفْت" : النهايِة"ِفي ٤



  ٤٦

} ي اللَُّهمِإن أَلُكأَس ِمن ِلكفَض ِتكمحرُه ؛ وا ال فَِإنِلكُهمإال ي تأَن  {                    
تِديِه فَأُهاةٌ ِإلَيش ةمِليِذِه"  : فَقَالَ صه ِل ِمنُن اِهللا فَضحنِظُر وتنةَ نمح١ "الر   

  
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه ِلرسوِل قَالَ أَنه عنه اللَّه رِضي الصديِق بكٍْر أَِبي عن) ٢٧٠٥ (م) ٨٣٤ (خ ـ ٢٩
لَّمسِني : ولِّماًء ععو دعالِتي ِفي ِبِه أَدقُلْ : قَالَ ، ص :   

} ي اللَُّهمُت ِإنفِْسي ظَلَما نا ظُلْمِبكَ[ كَِثريال ،  ]راًيِفُر وغي ِإال الذُُّنوب تأَن  
ةً ِلي فَاغِْفرِفرغم ِمن ِدكِني ، ِعنمحارك ؛ وِإن تفُوُر أَنِحيُم الْغالر {                       

  
 ِفي وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه ِلرسوِل يعد كَانَ : قَالَ عمر ابِن عن) ٣٤٣٤(ت ،) ١٥١٦ (د ـ ٣٠

   : يقُوم أَنْ قَبِل ِمن مرٍة ِمائَةُ الْواِحِد الْمجِلِس
} بر ِلي اغِْفر ُتبو لَيع ، كِإن تاُب أَنوالت ٢} فُوُرالْغ   
 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ : عائشة عن) ٢٣٨٧١ (، مسعوٍد ابِن عِن) ٣٨١٣ (حم  ـ ٣١
                                      ٣ } ُخلُِقي فَأَحِسن ؛ خلِْقي أَحسنت اللَُّهم  { : يقُولُ كَانَ
  ] اًعوفُرم [عمر بِن اللَِّه بِدع عن) ٢٧١٢ (م ـ٣٢
}  اللَُّهم  ]كِإن [ لَقْتفِْسي خن تأَنا وفَّاهوت ، ا لَكاُتهما ماهيحمِإنْ ، و 

  ٤ } الْعاِفيةَ أَسأَلُك ِإني اللَُّهم ، لَها فَاغِْفر أَمتها وِإنْ ، فَاحفَظْها أَحييتها
 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ : قَالَ عنهما اللَّه رِضي عباٍس ابِن عن) ٧٦٣ (م) ٦٣١٦ (خ ـ ٣٣
  ) : الليل قيام يف يعين (دعاِئِه ِفي يقُولُ

                                            
١] هححصو اِنيِح يف ١٢٧٨ : رقم حديث انظر اَأللْبِحصاِمِع يالْج.[   
 الرِحيُم التواُب : داود أيب عند و ، اَأللْباِني وصححه [غَِريب صِحيح حسن حديث : الترِمِذي قَالَ ٢
[ 
٣] هححصو اِني١٣٠٧ ج ص . اَأللْب[ 
  .ُعمر بِن اللَِّه عبِد عن) ٥٤٧٨ (حم ،)٢٧١٢ (م ٤



  ٤٧

} لْ اللَُّهمعا قَلِْبي ِفي اجِفي ، ُنورِري وصا بِفي ، ُنورِعي وما سُنور ، نعو 
  ُنورا وأَماِمي ، ُنورا وتحِتي ، ُنورا وفَوِقي ، ُنورا يساِري وعن ، ُنورا يِميِني
  ١ }  ُنورا ِلي واجعلْ ، ُنورا وخلِْفي

 أنه  وسلَّم ِهعلَي اُهللا صلَّى  اِهللا رسوِل عن ، عنه تعاىل اُهللا رِضي مسعوٍد ابِن عن) ٧٠٦/ ١ (ك ـ ٣٤
 ، قَاِعـداً  باإلسـالمِ  واحفَظِْني ، قَاِئماً باِإلسالِم احفَظِْني اللَُّهم {  :يـدعو  كَانَ

 أَسـأَلُك  ِإني اللَُّهم ، حاِسداً عُدواً ِبي ُتشِمت وال ، راِقداً باِإلسالِم واحفَظِْني
ٍر كُـلِّ ِمنياِئُنُه خزخ ِدكذُ ، ِبيأَُعوو ِبك كُلِّ ِمن راِئُنُه شزخ ِدك٢} ِبي                  
   : يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَ عنه اهللا رضي هريرةَ أَِبي عن) ٢٧٢٠ (م ـ ٣٥

} اللَُّهم ِلحالَِّذي ِديِني ِلي أَص ةُ ُهومِري ِعصأَم ، ِلحأَصِلي و اييُدن 
 واجعلْ ، معاِدي ِفيها الَِّتي آِخرِتي ِلي وأَصِلح ، معاِشي ِفيها الَِّتي
 كُلِّ ِمن ِلي راحةً الْموت واجعلْ ، خيٍر كُلِّ   ِفي ِلي ِزيادةً الْحياةَ
رش {    

 {  :  يقُولُ  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى  اِهللا رسولَ سِمعت : قال اخلُزاِعي خباٍب عن) ٤/٨١ (طب ـ ٣٦
اللَُّهم ُتراس ِتيروع ، آِمنو ِتيعواقِْض ، رو ينع ِنيي٣ } د                          

  

                                            
   : فَذَكَر ِبِهن فَحدثَِني العباِس ولِد ِمن رجال فَلِقيت ، ١التابوِت ِفي وسبع : بكُري قَال ١
                  ، خصلتيِن وذَكَر ، وبشِري ، وشعِري ، ودِمي ، وحلِْمي ، عصِبي" 
 دِعنِلٍم وسم " : ل اللُهمعاُن قَلِبي ِفي يل اجِفي ، وراِني وا لسِفي ، ُنورِعي وما سِفي ، ُنورِري وصا  بُنـور ، 

ِمنِقي وا فَوُنور ، ِمنِتي وحا تُنور ، نعِميِني وا يُنور ، نعايل وا ِشمُنور ، ِمنِن ويب يدا يُنور ، ِمنلِفي وخ 
  "ُنورا يل وأَعِظم ، ُنورا نفِْسي ِفي واجعل ، ُنورا
 ج ص . اَأللْبـاِني  وحـسنه  [يخِرجاه ِولَم البخاِري شرِط علَى صِحيح حِديثٌ هذَا : احلَاِكم قَالَ ٢

١٢٦٠[ 
٣] هنسح اِني١٢٦٢ (ج ص . اَأللْب[( 



  ٤٨

 فَِإني الْمساِكني أَِحبوا : قَالَ الْخدِري سِعيٍد أَِبي عن) ٤١٢٦ (جه ، أَنٍس عن )٢٣٥٢ (ت ـ ٣٧
تِمعولَ سسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسقُولُ واِئِه ِفي يعد :   

}ِيِني اللَُّهما أَحِكينِني ، ِمسأَِمتا وِكينِني ، ِمسُشراحِة ِفي وراِكِني ُزمس١} الْم   
 أَتى ِإذَا كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ ، عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ عن) ٥٦٧٥ (خ ـ ٣٨
 ال ، الشاِفي وأَنت اشِف ، الناِس رب ، الْباس أَذِْهب { : قَالَ ِبِه أُِتي أَو مِريضا
   . } سقَما ُيغاِدُر ال ِشفَاًء ، ُؤكِشفَا ِإال ِشفَاَء
 قَالَ  ؟ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل ِبرقْيِة أَرِقيك أَال : لثابت قال أنه أَنٍس عن )٥٧٤٢ (خ ـ ٣٩

 ال ، ِفيالشا أَنت اشِف ، الْباِس ُمذِْهب  ، الناِس رب اللَُّهم  {  :قَالَ  ، بلَى: 
اِفيِإال ش تاِدُر ال ِشفَاًء  أَنا ُيغقَمس {  
 اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل ِمن سِمعت :  قالت عنها اهللا رضي املؤمنني أم عاِئشةَ عن) ١٨٢٨ (م ـ ٤٠
 اُهللا صلَّى ُمحمٍد أُمِة [  أَمِر ِمن وِلي من اللَُّهم  { : هذَا بيِتي ِفي يقُولُ وسلَّم علَيِه
 أُمِة [  أَمِر ِمن وِلي ومن  ، علَيِه فَاشقُق علَيِهم فَشق  شيئًا ٢] وسلَّم علَيِه
   } ِبِه فَارفُق ِبِهم فَرفَـق شيئًا]  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى ُمحمٍد

  
 علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عبيٍد بِن فَضاَلَةَ عن )١٨/٣١٣ (طب،)١/٤٣٨ (حب ـ ٤١
لَّمسو:} اللَُّهم نم نآم ِبك ِهدشاً أَنَّ[٣ودملَّىاهللا ُمحِه صلَيع ولَّمس  [ لُكُسور  

                                            
 يرِجع الَِّتي املَسكَنةَ يسأَلْ لَم أَنه وفَاِتِه ِعند وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اَلُهح علَيِه يدلُّ الذي  : ُسنِنه ِفي البيهِقي قَالَ ١

 معناها يرِجع لَِّتيا املَسكَنةَ سأَلَ وِإنما ، علَيِه اُهللا أَفَاَء ِبما مكِْفياً وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى مات فَقَد ؛ الِقلَِّة ِإلَى معناها
 وأَنْ والْمتكَبـِرين  اجلَباِرين ِمن يجعلَه ال أَنْ تعالَى اَهللا سأَلَ وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى وكَأَنه ، والتواضِع اِإلخباِت ِإلَى
 ]اَأللْباِني صححه والْحِديثُ . [املُترفِِّهين اَألغِْنياِء زمرِة ِفي يحشره ال
 صلَّى محمٍد أُمِة :" قُلْنا نحن دعونا فَِإذَا ، وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي هو الداِعي ألن" أُمِتي "لفظ احلديث يف ٢
 " وسلَّم علَيِه اُهللا
 اُهللا صـلَّى  محمداً أَنَّ : يقُولَ أَنْ يدعو ِلمن فَينبِغي وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى ِللنِبي وهِذِه " أَني "لفظة احلديث يف ٣

  .وسلَّم علَيِه



  ٤٩

ببِه فَحِإلَي لْ ِلقَاَءكهسِه ولَيع اَءكأقْ قَضلَُه ِللْو ا ِمنينالد  نمو لَم ِمنُيؤ ِبك 
دهشياً أَنَّ  [ودملَّى ُمحِه اهللا صلَيع لَّمسو [ لُكُسوفَال ؛ ر ببِه ُتحِإلَي ِلقَاَءك 
  ١ } الدنيا ِمن لَُه وأَكِْثر قَضاَءك علَيِه ُتسهلْ وال
 رسـولَ  أَنَّ اَألنماِري اَألزهِر أَِبي عن) ٢٢/٢٩٨ (طب ،)٧٣٣ ،١/٧٢٤ (ك ،) ٥٠٥٤ (د ـ ٤٢
   : قَالَ اللَّيِل ِمن مضجعه أَخذَ ِإذَا كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه

   " جنِبي وضعُت اللَِّه ِبسِم" 
} اللَُّهم ِبي ِلي اغِْفرِسئْ ، ذَنأَخ٢و طَاِنيشي ، فُكاِني وثَقِّلْ[، ِرهاِنـي  وز٣ ِمي[ 

  ٤} اَألعلَى النِدي ِفي واجعلِْني
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ قَالَ ماِلٍك بِن أَنِس عن له اللفظ و) ٢٦٣٢( د ،) ٣٥٨٤ (ت ـ ٤٣
لَّمسا ِإذَا وقَـالَ  غَز:  } اللَُّهم تُضِدي أَنِصِريي عنو ، أَُحولُ ِبك ، ِبكأَُصولُ و ، 
ِبك٥  أُقَاِتلُ و {   

  
 اللَّـهِ  رُسـولُ  ِبيِدي أَخذَ : قَالَ عنه اُهللا رِضي جبٍل بِن معاِذ عن )١٣٠٣( ن ،) ١٥٢٢ (د ـ ٤٤

 ، اللَّـهِ  رسولَ يا أُِحبك وأَنا : فَقُلْت ، عاذُُم يا ُألِحبك ِإني  :فَقَالَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى

                                            
١] هححص اِني١٣١١ ج ص اَأللْب[ 
 مـن  أو اجلن ِمن قَِرينه أَراد َألنه نفِْسِه ِإلَى ِإضافَةً : الطَّيِبي قَالَ:  ) شيطَاِني  (واطْرد أَبِعد أي :  )وأَخِسئْ(  ٢

داإلنس شياطني من إغواءه قَص .  
 ، والطَّبراِني الْحاِكِم ِعند ِزيادةٌ ٣
٤  )فُكاِني وِره(  : أَي : لِّصِتي خقَبر نكُلِّ ع قح لَيع  )ِفي ِديلَى النأَ  )اَألعلِْنـي  يعاج  ِمـن 

نِمِعيتجِإل ِفي الْملَى الْماَألع الَِئكَِة ِمنالْم ]. هححصو اِنياَأللْب مقَدتِم أَذْكَاِر ِفي ووالن.[  
٥] هححصو اِنياَأللْب[ 



  ٥٠

 { : صالٍة كُلِّ ِفي تقُولَ أَنْ تدع فَال : وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ فَقَالَ
بي رلَى أَِعنع ِذكِْرك ُشكِْركِن وُحسو ِتكاد١} ِعب  
ورو٧٩٢٢ (حم اه (نةَ ِبيأَ عريره ِضياُهللا ر هنع نع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسـونَ  : قَـالَ  وِحبأَنْ أَت 

   : قُولُوا  ؟ الدعاِء ِفي تجتِهدوا
 } ا اللَُّهملَى أَِعنع ُشكِْرك ِذكِْركِن وُحسو ِتكاد٢ } ِعب                              

  
 اللَّـه  صلَّى النِبي سِمع أنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي مولَى زيٍد عن) ٣٥٧٧ (ت) ١٥١٧ (د ـ ٤٥
   : يقُولُ وسلَّم علَيِه
نِفُر { : قَالَ مغتأَس اللَّه  ِظـيمال الَّـِذي  الْع  ِإال ِإلَـه  ُهـو  ـيالْح  ـومالْقَي   
   ٣} الزحِف ِمن فَر كَانَ وِإنْ لَُه غُِفر  ؛ ِإلَيِه ُتوُبوأَ
  

  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي علَى بالصالِة الدعاِء ختُم
 اُهللا أَمرنا : سعٍد بن بِشري قَال  اَألنصاِري مسُعوٍد أَِبي عن ، له اللفظ و )٣٢٢٠ (ت ،) ٤٠٥ (م ـ١

   : قُولُوا:  فقَال ؟ عليك نصلِّي فَكَيف اِهللا رسول يا عليك نصلِّي أَنَّ تعاىل
}لِّ اللُهملى صٍد عمُمح ] ِبيالن يلى ٤] اُألمعٍد آِل وما ُمحكَم تليلى  صع 

اِهيمرلى ِإبعآِل و اِهيمرِإب  ،  اِركبل وٍد ىعمُمح ]  ِبيالن يلـى ]  اُألمعآِل و 
   ،  العـاِملني  ِفـي  ِإبـراِهيم  آِل وعلـى  ِإبـراِهيم  على باركْت كَما ُمحمٍد

 كِإن ِميدح ِجيدم  {  

                                            
١] هححصو اِنياَأللْب[ 
 ]اَأللْباِني ححهوص ، هريرةَ أَِبي عن) حل ك (٨١ ج ص [٢
 ]اَأللْباِني وصححه . [ الوجِه هذَا ِمن ِإال نعِرفُه ال غَِريب حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَال " ٣
  .اَأللْباِني وحسنها) ١٦٦٢٤ (أَحمد ِعند الزيادةُ هِذِه  ٤



  ٥١

 علَيـهِ  اللَّـه  صلَّى النِبي نع  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَصحاِب ِمن رُجٍل عن )٢٢٦٦٢ (حم ـ ٢
لَّمسو هقُولُ كَانَ أَني :  }  لِّ اللَُّهملَى صٍد عملَى ، ُمحعـلِ  وِتـهِ   أَهيلَـى  ، بعو 

 وباِرك ، مِجيد حِميد ِإنك ؛  ِإبراِهيم آِل علَى صلَّيت كَما ،  وذُريِتِه أَزواِجِه
ٍد لَىعملَى ، ُمحعِل وِتِه أَهيلَى ، بعاِجِه ووِتِه أَزيذُرا  وكَم كْتارلَـى  بآِل ع 

اِهيمر؛ ِإب كِإن ِميدح ِجيد١  } م  
  ؟ الْبيِت أَهلَ علَيكُم الصالةُ كَيف اللَِّه رسولَ يا : قُلْنا:  قَالَ ُعجرةَ بِن كَعِب عن) ٣٣٧٠ (خ ـ ٣

 ، ُمحمٍد آِل وعلَى ، ُمحمٍد علَى صلِّ اللَُّهم { : قُولُوا : قَالَ ، علَيكُم نسلِّم كَيف علَّمنا قَد اللَّه فَِإنَّ
 علَى باِرك اللَُّهم ، مِجيد حِميد ِإنك ،  ِإبراِهيم آِل وعلَى ِإبراِهيم  علَى صلَّيت كَما

 حِميد ِإنك ؛ ِإبراِهيم آِل وعلَى ، ِإبراِهيم علَى باركْت ،كَما ُمحمٍد آِل وعلَى ُمحمٍد
ِجيدم {  

  
 يا  :  قَالُوا أَنهم عنه اُهللا رِضي الساِعِدي ُحميٍد أيب عن ، له واللفظ) ٤٠٧ (م ،) ٣٣٦٩ (خ ـ ٤

    : قُولُوا وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ فَقَال ؟ عليك نصلِّي كَيف اِهللا رسول
} لِّ اللَُّهملَى صٍد عملَى ُمحعاِجِه ووِتِه أَزيذُرـا  ، وكَم  تـلَّيلَـى  صآِل ع 

اِهيمرِإب ، اِركبلَى وٍد عملَى ُمحعاِجِه ووأَز ذُرِتِهوا  يكَم  كْـتارلَـى  بآِل ع 
اِهيمرِإب ، كِإن ِميدح ِجيدم {  

 عليك نصلِّي فَكَيف التسِليم هذَا اِهللا رسول يا : قُلنا :  قَال اخلُدِري سِعيٍد أَِبي عن )٤٧٩٨ (خ ـ ٥
 آِل على صليت كَما ورُسوِلك ِدكعب ُمحمٍد على صلِّ اللُهم{   :قُولُـوا  : قَال  ؟

اِهيمرِإب ، اِركبلى وٍد عملى ُمحعٍد آِل وما ُمحكَم كْتارلـى  بع  اِهيمـرِإب  
  }  ِإبراِهيم وآِل

                                            
١] حِحياِد صناِإلس[ 



  ٥٢

  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي علَى الصالَِة فَضلُ
   : قَالَ عنه اُهللا رِضي عٍبكَ بِن أُبي عن) ٢٤٥٧ (ت ـ ١
 اذْكُـُروا  الناُس أَيها يا   :فَقَالَ قَام اللَّيِل ثُلُثَا ذَهب ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ{
اذْكُُروا ، اللَّه ؛ اللَّه اَءتاِجفَةُ جا الرُعهبتاِدفَةُ تاَء ، الرُت جوا الْماَء ِفيِه ِبمج 

 ِمـن  لَـك  أَجعلُ فَكَم علَيك الصالةَ أُكِْثُر ِإني اللَِّه رُسولَ يا قُلُْت : أُبي قَالَ ، ِفيِه ِبما الْموُت

 خيـر  فَُهو ِزدت فَِإنْ ِشئْت ما : قَالَ ؟ الرُبع قُلُْت : قَالَ ، ِشئْت ما  :فَقَالَ ؟ صالِتي
قُلُْت ، لَك : فصا : قَالَ ؟ النم فَِإنْ ِشئْت تِزد فَُهو ريخ قَالَ ، لَك ِن : قُلْت؟ فَالثُّلُثَي 
 ِإذًا : قَـالَ  ؟ كُلَّها صالِتي لَك أَجعلُ : قُلْت ، لَك خير فَُهو ِزدت فَِإنْ ِشئْت ما : قَالَ
  ١ } . ذَنُبك لَك ُروُيغفَ همك ُتكْفَى

  
 ِإذَا { : يقُـولُ  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي سِمع أَنه الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عن) ٣٨٤ (م ـ ٢

ُتمِمعذِّنَ سا ِمثْلَ فَقُولُوا الُْمؤقُولُ مي ، لُّوا ثُمص لَيُه ، عفَِإن نـ  م لَّىص  لَـيع 
 ِفـي  منِزلَةٌ فَِإنها ؛ الْوِسيلَةَ ِلي اللَّه سلُوا ثُم ، عشرا ِبها علَيِه اللَُّه صلَّى صالةً
 فَمــن  ، ُهـو  أَنا أَكُونَ أَنْ وأَرُجو ؛ اللَِّه ِعباِد ِمن ِلعبٍد ِإال تنبِغي ال الْجنِة
                                            } الشـفَاعةُ لَُه حلَّت ةَالْوِسـيلَ ِلـي سـأَلَ

  
   :  قَالَ  لَّموس علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٣٣٨٠ (ت ـ ٣

                                            
 لَهـا  يمـوت  الَِّتي اُألولَى النفْخةُ ) الراِجفَةُ(و] . اَأللْباِني وصححه [ صِحيح حسن : ترِمِذيال قَالَ ١

ــق ــةُ(و . اخلَالَِئ ــةُ ) الراِدفَ فْخــةُ الن ــي الثَّاِني ــونَ الَِّت يحــا ي لَه مــو ــِة ي امــُه .  الِقي    : وقَولُ
 ِلنفِْسي ِفيِه أَدعو كُنت الَِّذي الزمِن جِميع علَيك ِبصالَِتي أَصِرف أَي  )كُلَّها صالَِتي لَك علُأَج قُلُْت( 
 دنياال مرام أُعِطيت علَي الصالَِة ِفي دعاِئك أَزماِن جِميع صرفْت ِإذَا يعِني :  )همك ُتكْفَى ِإذَاً قَالَ(  ،

  . واآلِخرِة



  ٥٣

 كَانَ ،ِإال نِبيِهم علَى ُيصلُّوا ولَم ِفيِه اللَّه يـذْكُُروا لَم مجِلسا قَوم جلَس ما {
ِهملَيةً عاَء فَِإنْ ؛ ِتـرش ُهمذَّبِإنْ ، عاَء وش غَفَر ١}  لَُهم                       

  
   وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ قَالَ عنه اُهللا رِضي رةَهري أَِبي عن) ٣٥٤٥ (ت ـ ٤
} ِغمُف  ٢رُجٍل أَنُت رُه ذُِكردِعن لِّ فَلَمُيص لَيع  ،  ِغمرُف وُجٍل أَنلَ رخد 

 أَبواُه ِعندُه أَدرك رُجٍل أَنُف مورِغ ، لَُه ُيغفَر أَنْ قَبلَ انسلَخ ثُم رمضانُ علَيِه
رالِْكب ِخالُه فَلَمةَ ُيدن٣ } الْج                  

  

 : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ عنه اُهللا رِضي طَاِلٍب أَِبي بِن عِلي عن) ٣٥٤٦ (ت ـ ٥
                                 ٤ } علَي ُيصلِّ فَلَم ِعندُه ذُِكرُت من يالَِّذ الْبِخيلُ {
  : ٥ قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل صاِحب عبيٍد بِن فَضالَةَ  عن) ١٤٨١ (د ـ ٦
 ثُم ،  علَيِه والثَّنـاِء وعز لَّج ربـِه ِبتمِجـيِد فَلْيبـدأْ أَحُدكُم صلَّى ِإذَا {

  ٦}  شاَء ِبمـا بعـُد يـدُعو ثُم ،  وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي علَى ُيصلِّي

                                            
 أَهل بعض قَال و ، وندامةً حسرةً يعِني ِترةً قَولِه ومعنى ،  صِحيح حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ ١

 ]اَأللْباِني صححه احلديث و . [الثَّأْر هو الترةُ ِبالعرِبيِة املَعِرفَِة
 أَنْ الْعاِقِل علَى بِعيد : والْمعنى ، الذُّلِّ حصوِل عن ِكنايةً ؛ بِالتراِب ُ أنفْه لَِصق أَي  )رُجٍل أَنُف رِغم(  : هقَولُ ٢

كَّنمتي اِء ِمنراٍت ِإجٍة كَِلمدودعلَى ماِنِه عِلس زفُوا فَيِبه فَلَم هِنمتغِق يفَحقأَنْ ي ِذلَّهاُهللا ي.   
 ]صِحيح حسن : اَأللْباِني وقَالَ [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَال ٣
 ] اَأللْباِني وصححه [غَِريب صِحيح حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَال ٤
 ُيـصل  وملْ تعـاىل  اَهللا ُيمجد ملْ صالِتِه ِفي يدُعو رُجال وسلم عليِه اُهللا ىصل اِهللا رُسولُ سِمع : احلديث أول ٥

 أَو لُه فَقَال دعاُه ثُم ،  هذَا عِجل  : وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسولُ فَقَال ؛ وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي على
 فذكره : لغيِرِه

٦]  وهححص اِنياَأللْب[  



  ٥٤

 { :وسلَّم ِهلَيعَ اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ:قَالَ عنه اُهللا رِضي مسعوٍد بِن اللَِّه عبِد عن)١٢٨٢( ت_٧
              ٢} السالم أُمِتي ِمن ُيبلُِّغوِني اَألرِض ِفي ١سياِحني مالِئكَةً ِللَِّه ِإنَّ
 يوٍم ذَات جاَء وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ: عنه اُهللا رِضي طَلْحةَ أَِبي عن) ١٢٨٣ (ن ـ ٨
الْبىورِهِه ِفي شجا ،  وا : فَقُلْنى ِإنرى لَنرشِفي الْب ِهكجفَقَالَ و:   

 ُيصلِّي ال أَنُه ُيرِضيك أَما يقُولُ ربك ِإنَّ ُمحمُد يا فَقَالَ الْملَُك أَتاِني ِإنُه { 
كلَيع دُت ِإال أَحلَّيِه صلَيا عرشال علُِّم وُيس كلَيع دُت ِإال أَحلَّمِه سلَيع 
    ٣ } عشرا

  
    : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ ماِلٍك بن أَنس عن) ١٢٩٧ (ن ـ ٩
} نلَّى مص لَيالةً عةً صاِحدلَّى ؛ وِه اللَُّه صلَيع رشاٍت علَوص ، ُحطَّتو ُهعن 

                            ٤ } درجاٍت عشُر لَُه وُرِفعت ، خِطيئَاٍت عشُر
 ِمن ِإنَّ { وسلَّم علَيِه صلَّىاللَّه رسولُاللَِّه قَالَ:قَالَ عنه اُهللا رِضي أَوٍس بِن أَوِس عن )١٠٤٧ (د _١٠

 وِفيِه ، النفْخةُ ِفيِهَ قُِبض، وِفيِه ، آدُم ُخِلق ِفيِه ؛ ِةالُْجُمع يوم أَياِمكُم أَفْضِل
  ،  علَي معُروضةٌ صالتكُم فَِإنَّ ؛ ِفيِه الصالِة ِمن علَي فَأَكِْثُروا ، الصعقَةُ

 – بِليت يقُولُونَ - ؟ تأَِرم وقَد علَيك صالتنا تعرض وكَيف اللَِّه رسولَ يا:قَالُوا:قَالَ
                   ٥ } اَألنِبياِء أَجساد اَألرِض علَى حرم وجلَّ عز اللَّه ِإنَّ  : فَقَالَ

                                            
  . اَألرِض ِفي التجولُ : السياحةُ ١
٢] هححصو اِنياَأللْب[ 
٣] هنسح اِنياَأللْب[ 
٤] هححصو اِنياَأللْب[ 
٥] هححصو اِنيلُُه ]اَأللْبقَوِه : ( وةُ ِفيفْخالن(  : ةُ أَيفْخةُالثَّ النلُ الَِّتي اِنيصوت اررِم ِإلَى اَألبعِة الناِقيالب .  )ِهِفيو 

 (  ، اُألولَى النفْخةُ وِهي هوِلِه ِمن اِإلنسانُ يموت الَِّذي الْهاِئلُ الصوت ِبها والْمراد ، الصيحةُ أَي :  )الصعقَةُ
(  . الْمالِئكَـةِ  ِبواِسطَِة علَيِه تعرض داِئماً فَِهي وِإالَّ ِفيِه الْقَبوِل وجِه علَى يعِني:  ) علَي وضةٌمعُر صالتكُم فَِإنَّ



  ٥٥

     قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عنه اُهللا رِضي ُهريرةَ أَِبي عن) ٢٠٤١ (د ـ١١
         ١ "  السالم علَيِه أَُرد حتى ُروِحي علَي اللَُّه رد ِإال ؛ علَي ُيسلُِّم أَحٍد ِمن ما"
  
    وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ عنه اُهللا رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٢٠٤٢(د -١٢
 فَِإنَّ  ، علَي وصلُّوا ، ِعيداً قَبِري تجعلُوا وال  ، قُُبورا ُيوتكُمُب تجعلُوا ال  {

كُمالتلُُغِني صبثُ تيح ُتم٢ } كُن                                        
    قَالَ وسلَّم يِهعلَ صلَّىاللَُّه النِبي عن عنُه اُهللا رِضي رِبيعةَ بِن عاِمِر عن)٩٠٧ (جه _١٣

 فَلُْيِقلَّ ، علَي صلَّى ما  الْمالِئكَةُ علَيِه صلَّت ِإال علَي ُيصلِّي ُمسِلٍم ِمن ما  {
                                                                 ٣} ِلُيكِْثر أَو ذَِلك ِمن الْعبُد

  

                                                                                                                 
 وجلَّ عز اَهللا ِإنَّ(  : بِليت أَي الراِء ِبكَسِر ويروي ، املُخفَّفَِة التاِء وفَتِح اِمليِم وسكُوِن الراِء ِبفَتِح :  )أَرمت وقد
مرلَى حِض عاَألر ادساِء أَجِبياَألن(  : أَي ا أَنْ ِمنأْكُلَهاَء فَِإنَّ ؛ تِبيِفي اَألن ِرِهمواُء قُبيأَح.  

١] هنسح اِنياَأللْب[ 
٢] هححصو اِنيلُُه ]اَأللْبقَولُ الَ : ( وعجوات كُماً ُبُيوترقُُبو(  : كُوا الَ أَيرتاِت تلَوةَ الصادالِْعبـوا  ونكُوـا  فَتهِفي 

كُمكَأَن اتوأَم . هبن اخلَاِلي املَكَانَ شِة عادِر الِعبواِفلَ ، ِبالْقُبالْغا وهنِت عيِبالْم ، ثُم أَطْلَق رلَى القَبع ِةاملَقْبر .   
 ِمـن  البيوت تعطِّلُوا ال احلَِديِث معنى  : اُهللا رِحمه تيِميةَ ابُن اإلسالَِم شيُخ قَالَ :  )ِعيداً قَبِري تجعلُوا والَ(  

 ، القُبوِر ِعند تحريها عن ونهى ِبالبيوِت الِعبادِة حريِبت فَأَمر ، القُبوِر ِبمنِزلَِة فَتكُونَ والِْقراَءِة والدعاِء ِفيها الصالِة
كْسا عم لُهفْعنَ يِركُواملُش ى ِمنارصالن نمو هبشت ِبِهم ِذِه ِمنِة هاُألم .   

   ، واالعِتياِد املُعاودِة ِمن مأْخوذٌ ومكَاٍن زماٍن ِمن وقَصده مِجيئُه يعتاد ما : الِعيد : القَيِم ابُن وقَالَ 
 عـنِ  نهي َ فَظَاِهره ، علَي تصلُّوا أَنْ أَردتم متى ِإلَيِه تعودْنَ ِعيداً قَبِري تجعلُوا ال أَي : ِإلَيِه يعاد ما الِعيد  : وِقيلَ
 فَِإنَّ علَي وصلُّوا(  : قَولُه ويؤيده ِإلَيِه يِصلُ الَ الغاِئِب دعاَء بأَنَّ ظَنهم وهو ، يوِجبه عما املَنع رادوالْم ، املُعاودِة
كُمالَتلُُغِني صبثُ تيح ُتمكُن(  : كَلَّفُوا الَ أَيتةَ تداواملُع فَقَِد ِإلَي نغتاسمتالَِة يِبالص لَيع .   
 ِمن قُرِبكُم مع يحصلُ والسالَِم الصالَِة ِمن ِمنكُم ينالُِني ما أَنَّ ِإلَى يِشير احلَِديثُ : تيميه ابن اإلسالم شيخ وقال
  . انتهى .ِعيداً اتخاِذِه ِإلَى ِبكُم حاجةَ فَالَ عنه وبعِدكُم قَبِري

٣] هنسحو اِنياألََلْب[  



  ٥٦

    : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ قَالَ عباٍس ابِن عن) ٩٠٨ (جه ـ ١٤
} ـنم ِسـيالةَ نالص لَـيِطـئَ عخ ـِة طَِريـقن١}  الْج                               
  
 بين موقُوف الدعاَء ِإنَّ {  :قَالَ عنه اُهللا رِضي الْخطَّاِب بِن عمر عن) ٤٨٦ (ت ـ ١٥

 علَيِه اللَُّه صلَّى نِبيك علَى ُتصلِّي حتى شيٌء ِمنُه يصعُد ال واَألرِض  السماِء
لَّمس٢ } و                                   

  
حراِديِث شالِة َألحلَى الصع ِبيالن ِه اُهللا لَّىصلَيع لَّمسو  

   " :  الْباِري فَتِح "ِفي حجٍر ابُن الْحاِفظُ قَالَ
  :   )كيلَع ُملِّسُن فيكَ انملَّع دقَ اَهللا نَِّإ  (ِةاِبحالص لُوقَ
  "ُهاُتكَربو اِهللا ةُمحرو يِبالن اَهأي كيلَع الُمالس"  لُوقَ وهو ِدهشالت يِف يِذالَّ الِمالس ىلَِإ ةًارشِإ
   . ِدهشالت دعب يأَ " كيلَع يلِّصُن فيكَفَ"  مِهِلوقَِب ادرمالْ نُوكُيفَ
 تكَسفَ{  ، ِثيِدحالْ اذَه يِف رآخ ٍهجو نِم يِربالطَّ دنِع عقَوو  :  )كيلَع يلِّصُن فيكَفَ(  هلُوقَ
حتى الْ ُهاَءجوالَقَفَ ُيح " : قُتلُونَو …{   
  :  ) لِّص مُهاللَّ(  هلُوقَ
 وغَيرهم املَالَِئكَة وصالَة ، وتعِظيمه علَيِه ثَناؤه: نِبيه علَى اللَّه صالَة معنى أَنَّ: اِلوقْاَأل ىلَوأَ 

 اللَّه صالَة :  وِقيلَ  الصالَة أَصل الَطَلَب الزيادة طَلَب والْمراد تعالَى، اللَّه ِمن هلَ ذَِلك طَلَب:علَيِه
 ، والتعِظيم الثَّناء ِمن تقَدم ما ِهي أَنِبياِئِه علَى فَصالَته  ، عامة وتكُون خاصة تكُون خلْقه علَى

   . شيء كُلّ وِسعت  الَِّتي فَِهي الرحمة همغَير علَى وصالَته

                                            
 والصالَةُ ، اجلَنِة ِإلَى طُرق الصاِلحةُ اَألعمالُ أَي  )اجلَنِة طَِريق خِطئَ(  وقَولُه ،]صِحيح حسن : اَأللَْباِني قَالَ [١

  .اجلَنِة ِلطَِريِق ترك كُلِّيةً فَتركُها ، جملَِتها ِمن وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي علَى
٢] هنسحو اِنياَأللْب[وهو فقُوولَى مع رمع.  



  ٥٧

 تكِْرمة وِزيادة تشِريف اللَّه ِمن وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي علَى الصالَة:  قَالَ  القُشيِري بكْر عنو
 ساِئر وبين وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي بين الفَرق يظْهر التقِْرير ،وِبهذَا رحمة النِبي دون من وعلَى
ِمِننيثُ املُؤيالَى اللَّه قَالَ حعت   

 ُيصلِّي الَِّذي ُهو  (املَذْكُورة السورة ِفي  ذَِلك قَبل وقَالَ  )النِبي علَى ُيصلُّونَ ومالَِئكَته اللَّه ِإنَّ( 
 أَرفَع ذَِلك ِمن وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى ِبالنِبي يِليق القَدرالَِّذي أَنَّ املَعلُوم وِمن ، ) ومالَِئكَته معلَيكُ
 وسلَّم ِهعلَي صلَّىاللَّه النِبي تعِظيم ِمن اآلية هِذِه ِفي أَنَّ علَى منعِقد واِإلجماع ، ِبغيِرِه يِليق ِمما

   غَيرها ِفي لَيس ما ِبِه والتنِويه
  

ُتِلفاخاد ِفي ود ِبآِل املُرمذَا ِفي ُمحاحلَِديث ه :   
  ُهوُيؤيد  ، اجلُمهور واختاره  الشاِفِعي علَيِه نص وهذَا ، الصدقَة علَيِهم حرمت من أَنهم فَالراِجح 

  " الصدقَة لَنا تِحلّ الَ ُمحمد آلُ ِإنا"  عِلي بن ِللْحسِن وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي قَول
 اَألزواج التشهد ِفي ِباآلِل فَالْمراد  ، بيته أَهل التشهد حِديث ِفي محمد ِبآِل املُراد:  أَحمد وقَالَ
وِمن تمرح ِهملَيقَة عدل الصخديو ة ِفيِهميالذُّر  ، ع فَِبذَِلكمجن يياِديث باَألح.   

   " . الِكفَاية " ِفي الرفْعة ِابن حكَاه قُريش جِميع هم وِقيلَ
 ورجحـه   اَألزهـِري  واختاره ماِلك ذَِلك ىِإلَ مال ، اِإلجابة أُمة اُألمة جِميع ِباآلِل املُراد وِقيلَ
ِويوالن ، هدقَين القَاِضي ويساِغب حالراِء وِقيِباَألت  مهِمن   

   ) مياِهربِإ آِل ىلَع تيلَّص امكَ( :  ُهلُوقَ
    وِعمجمالِْب وِعمجملِْل وأَ ، الِةالص ِلصأَِب الِةالص ِلألص هيِبشالتو : يِووالن الَقَ 
الَقَو قَالْ ُنابِمي:  أَوحسِم نننْأَ ه الَقَي :هو اُهللا ىلَّص لَعِهي ولَّسِم مِإ آِل نباِهريم    
قَوثَ دبِلذَ تَك ِنع ِناب عيِف اٍسب ِسفْتقَ ِريِهِلو تىالَع:   
  ؛ } الْعالَِمين علَى ِعمرانَ وآلَ ِإبراِهيم وآلَ وُنوحاً آدم اصطَفَى اَهللا نَّإِ { 
    ؛ مياِهربِ آِل نِم دمحُم : الَقَ
 آِلو مياِهربِإ عم ِهيلَع انيلَّص ام ِردقَِب اًصوصخ ٍدمحم آِل ىلَعو  ٍدمحم ىلَع يلِّصن نَّأَ انرمأَ هنأَكَفَ
 نِم ِهِريغِل امِم ديزأَ ردقَالْ كِلذَو ، هلَ هلُّكُ ياِقبالْ ىقَبيو مِهِب قيِلي ام ِهآلِل لُصحيفَ ، اًمومع مياِهربِإ



  ٥٨

 ِبولُطْمالْ نِمُ لَضأفَ ِظفْاللَّ اذَهِب هلَ بولُطْمالْ نَّأَو  ،  ِهيِبشالت ةُداِئفَ ٍذِئنيِح رهظْي،واًعطْقَ مياِهربِإ آِل
   .اِظفَلَْألا ن ِمِهِريغِب
  :  )كاِربو ( ُهلُوقَ 
  ، ةُيِكزالتو ِبويعالْ نِم ريِهطْالت ادرمالْ لَيِقو ، ِةامرلكَواَ ِريخالْ نِم ةُاديالز انه ِةكَربالِْب ادرمالْ 
الْولُاملطْ نَّأَ لُاِصحنْأَ وب يطَعِم اوالْ نخأَ ِريفَواه ، نْأَو ثْيبِلذَ تك ويسِمتر ماًاِئد .   
الْومرالِْب ( ادِمالَعيأَ  )نصنالْ افِقلْخ ،   
  :  ) ديِجم ديِمح كنِإ  (هلُوقَ
 ِصفَات ِمن لَه حصلَ من وهو ، ِمنه وأَبلَغُ محموٍد ِبمعنى احلَمد ِمن فَِعيلَ فَهو   :الْحِميُد أَما

   . ِعباِدِه أَفْعال يحمد أَي احلَاِمد ِبمعنى هو وِقيلَ ، أَكْملُها احلَمد
 والْجالَل ِللْعظَمِة مستلِْزم وهو ، الشرف ِفي كَملَ من ِصفَةُ وهو املَجد ِمن فَهو   :الْمِجيُد وأَما
   ، اِإلكْرام ِصفَة علَى يدلّ احلَمد أَنَّ كَما

   : العِظيميِن االسميِن ِبهذَيِن الدعاء هذَا ختِم وُمناسبة
 طَلَب يستلِْزم ِمما وذَِلك ، تقِْريبه وِزيادة ِبِه والتنِويه لَيِهع وثَناؤه ِلنِبيِه اللَّه تكِْرمي املَطْلُوب أَنَّ 

 ِإنك: والْمعنى ، لَه كَالتذِْييِل هو و أَِللْمطْلُوِب كَالتعِليِل أَنهما ِإلَى ِإشارة ذَِلك فَِفي والْمجد احلَمد
 ىهتان[ . ِعباِدك جِميِع ِإلَى اِإلحساِن ِبكَثْرِة كَِرمي  املُتراِدفَِة النعِم ِمن مداحلَ ِبِه تستوِجب ما فَاِعلٌ
مختصِم اًرفَ نالْ ِحتياِرب[  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٩

  واملَساِء الصباِح ِفي ُتقَالُ الَِّتي النبِويةُ اَألذْكَاُر
  
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل عن خبيٍب بِن اللَِّه عبِد نع) ٥٤٢٨ (ن ،) ٣٥٧٥ (ت ،) ٥٠٨٢ (د ـ ١

لَّمسقُلْ {  :قُـلْ   :قال أنه و اللَُّه ُهو دِن ، أَحيذَتوالُْمعو ِسي ِحنيُتم ِحنيِبحُ  وُتـص 
  ١ } شيٍء كُلِّ ِمن تكِْفيك مراٍت؛ ثَالثَ

 أَصـبح  ِإذَا يقُولُ كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ أَبزى بِن الرحمِن ِدعب عن) ١٤٩٣٨ (حم ـ ٢
 وِديِن ، اِإلخالِص وكَِلمِة اِإلسالِم ِفطْرِة علَى ]انيسمأَ[  أَصبحنـا { : أَمسى وِإذَا
 ومـا  ، ُمسِلماً ٢حِنيفًا ِإبراِهيم أَِبينا وِملَِّة ، وسلَّم ِهعلَي اللَُّه صلَّى ُمحمٍد نِبينا
  ٣ } الُْمشِرِكني ِمن كَانَ

  
  
  
 أَحـدكُم  أَصبح ِإذَا قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ األشعري مالك أيب عن) ٥٠٨٤ (د ـ ٣

 الْيـومِ  هذَا خير أَسأَلُك ِإني اللَُّهم ،  الْعالَِمني رب ِللَِّه الُْملُْك وأَصبح أَصبحنا {  :فَلْيقُلْ
           } بعـدهُ  مـا  وشـر  ِفيـهِ  ما شر ِمن ِبك وأَُعوذُ ، وُهداُه وبركَتُه وُنورُه ونصرُه فَتحُه
ى ِإذَا ثُمسقُلْفَ أَمِمثْلَ لْي ٤ . ذَِلك  

                                            
 اِهللا رُسـول  نطْلُُب شِديدٍة وظُلمٍة مطٍَر ليلِة ِفي خرجنا :قَال خبيٍب بِن اِهللا عبِد عن : احلديث أول ١

 شيئًا أَقُل فَلم ، قُل : قَال ثُم ، شيئًا أَقُل فَلم ، قُل : فَقَال ، فَأَدركْناُه لنا لُيصلي وسلم يِهعل اُهللا صلى
، ا : فَقُلُت ، قُل : قَال ثُمُسول يا اِهللا رفذكره  :قُل : قَال ؟ أَقُولُ م ]. هححصو اِنياَأللْب[ 
  . الْحق ِإلَى عنها يِميلُ أَي ، الْباِطلَِة اَألدياِن عِن يتحنف الَِّذي ِلمالْمس : الْحِنيُف ٢
٣] حِحي٢٦٨٨ (مي ،) ٢٠٦٤١ ، ١٤٩٤٢ ، ١٤٩٣٩ (حم ،)  ٩٣ ، ٦/٣ (كن] ص (نـدِ  عبع 

  ] .٤٦٧٤ : ج ص . اَأللْباِني وصححه [أَبزى بِن الرحمِن
٤] سحهن اِني٣٥٢ : ج ص : اَأللْب[ 



  ٦٠

 ِإذَا  :يقُولُ أَصحابه يعلِّم وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ قَالَ هريرةَ أَِبي عن) ٣٣٩١ (ت ـ ٤
حبأَص ُدكُمقُلْ أَحفَلْي:  } اللَُّهم ا ِبكنحبأَص ، ِبكا ونيسأَم ، ِبكا ويحن ، ِبكُموُت ون ، 
كِإلَيِصُري وِإذَا ، }الْمى وسقُلْ أَمفَلْي :   

} اللَُّهم ا ِبكنيسأَم  ، ِبكا ونحبأَص ، ِبكا ويحن ، ِبكُموُت ون ، ِإلَيكُشوُر و١}  الن  
 { : قَـالَ  أَمسى ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه نِبي كَانَ:  قَالَ عنه اهللا رضي مسعود بن اللَِّه عبِد عن) ٢٧٢٣ (م ـ ٥

 لَُه ، لَُه شـِريك ال وحـدُه اللَُّه ِإال ِإلَه ال ،  ِللَِّه والْحمـُد ، ِللَِّه الُْملُْك وأَمسى أَمسينا
 ، اللَّيلَـةِ  هِذِه ِفي ما خير أَسأَلُك رب ، قَِدير ٍءشي كُلِّ علَى وُهو ، الْحمُد ولَُه الُْملُْك
ريخا وا مهدعأَُعوذُ  ، بو ِبك ِمن را شِذِه ِفي ملَِة هاللَّي ، رشا وا مهدعب ، بأَُعوذُ ر ِبك 
ِل ِمنُسوِء ، الْكَسِر والِْكب ، بأَُعـوذُ ر ِبك ذَ ِمناِر ِفي اٍبعذَاٍب ، النعِر ِفي والْقَب { 
  } ِللَِّه الُْملُْك وأَصبح أَصبحنا { أَيضا ذَِلك قَالَ أَصبح وِإذَا
 مُهعلَّ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولَ أَنَّ : ثَاِبٍت بِن زيِد عن الدرداِء أَِبي عن) ٢١١٥٨ ( حم ـ ٦

   : ُتصِبُح ِحني يوٍم كُلَّ قُلْ : قَالَ يوٍم كُلَّ أَهلَُه ِبِه يتعاهد أَنْ وأَمرُه ُدعاًء

}  كيلَب اللَُّهم ، كيلَب كيدعسُر ، ويالْخِفـي  و  كيـدي ،  ـكِمنو  ِبـكو  ـكِإلَيو ،           
ا اللَُّهمقُلُْت م ٍل ِمنقَو ،  ُت أَوذَرن ذٍْر ِمنن ، لَفُْت أَوح ِلٍف ِمنح ، ِشيئَُتكفَم نيِه بيدي 
 شيٍء كُلِّ علَى ِإنك ، ِبك ِإال قُوةَ وال حولَ وال ، يكُن لَم تشأْ لَم وما ، كَانَ ِشئْت ما ،

قَِدير .  
 ا اللَُّهممُت ولَّيص الٍة ِمنلَى صفَع نم تلَّيا ، صمُت ونلَع ٍة ِمننلَى لَعفَع نم تنلَع ، كِإن 

تي أَنِليا ِفي وينِة الداآلِخرفَِّني ، ووا تِلمأَلِْحقِْني ُمسو اِلِحنيِبالص .  
 أَلُكأَس ا اللَُّهمضالر دعاِء بالْقَض ، دربو ِشالْعي دعاِت بملَذَّةَ ، الْمظٍَر وِإلَى ن ِهكجو ، 

  .  ُمِضلٍَّة ِفتنٍة وال ، ُمِضرٍة ضراَء غَيِر ِمن ، ِلقَاِئك ِإلَى وشوقًا
 أَو علَـي  ُيعتــدى  أَو أَعتــِدي  أَو ، أُظْلَــم  أَو أَظِْلـم أَنْ اللَُّهم ِبـك أَُعـوذُ

ـًا أَو ُمحِبطَـةً خِطيئَـةً تِسـبأَكْ   . ُيغفَـُر ال ذَنب
                                            

١ ]هنسح ِمِذيرالت ، هححصو اِنياَأللْب[ 



  ٦١

 اللَُّهم اِت فَاِطرومِض الساَألرو ،  اِلمـبِ  عيةِ  الْغادهالـشـاللِ  ذَا ،  والْج 
 ِبـك  وكَفَـى  وأُشِهُدك ، الدنيا الْحياِة هِذِه ِفي ِإلَيك أَعهُد فَِإني  ؛ واِإلكْراِم
 ، الُْملْـكُ  لَك ، لَك شِريك ال وحدك ، أَنت ِإال ِإلَه ال أَنْ أَشهُد أَني ، شِهيدا
لَكُد ومالْح ، تأَنلَى وٍء كُلِّ عيش  دُ  ، قَـِديرـهأَشا  أَنَّ وـدمُمح  ـُدكبع 

ُسولُكرُد ، وهأَشأَنَّ و كدعو قِلقَاَء ، حوك قةَ ، حنالْجو قةَ ، حاعالسةٌ وآِتي 
 نفِْسي ِإلَى تِكلِْني ِإنْ أَنك وأَشهُد  ، الْقُُبوِر ِفي من تبعثُ وأَنت ، ِفيها ريب ال

 فَاغِْفر  كِبرحمِت ِإال أَِثُق ال وِإني ، وخِطيئٍَة وذَنٍب ، وعورٍة ضيعٍة ِإلَى تِكلِْني
ـْت ِإال  الذُُّنـوب يغِفـُر ال ِإنُه ،  كُلَُّه ذَنِبي ِلي  ِإنــك  ؛ علَي وُتب ، أَن
تاُب أَنـوِحيـُم الت١} الر    
 الدعواِت ِءهؤال يدع وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ يكُن لَم : قال عمر ابن عن) ٣٨٧١ (جه ـ ٧

ِسي ِحنيمي ِحنيو ِبحصي :   
 "ي اللَُّهمِإن أَلُكأَس فْوةَ الْعاِفيالْعا ِفي وينِة الداآلِخرو ، ي اللَُّهمِإن أَلُكأَس فْوالْع 

 ، روعاِتي وآِمن راِتيعو اسُتر اللَُّهم ، وماِلي وأَهِلي وُدنياي ِديِني ِفي والْعاِفيةَ
 ، فَوِقي وِمن ، ِشماِلي وعن يِميِني وعن ، خلِْفي وِمن يدي بيِن ِمن واحفَظِْني
     ٢} تحِتي ِمن أُغْتالَ أَنْ ِبك وأَُعوذُ

 ِإذَا أَقُـولُ  مـا  علِّمِنـي  اللَِّه رسولَ اي : قَالَ عنه اللَّه رِضي الصديق بكٍْر أَبا ِإنَّ) " ٣٥٢٩ (ت ـ ٨
تحبِإذَا أَصو تيسا فَقَالَ أَما يكٍْر أَبقُلْ ب :    

                                            
١] هححص اِنيِح ِفي اَأللْبِحيِب صِغيرِب التِهيرالتةُ)] ٦٦٠ (وعيالضو : الَكالْه.  
 ]اَأللْباِني صححه واحلديث . [لفَزعا : والروعةُ ، ِبي يخسف أن " : أُغْتالَ أَنْ " ٢



  ٦٢

 "اللَُّهم فَاِطـر اِتالسوِض ماَألراِل ، وعِب ميِة الْغادهالشال ، و ِإال ِإلَه تأَن  
بٍء كُلِّ ريِليكَُه شمأَُعوذُ ؛ و ِبك ِمن ـرفِْسي شن ، ِمنو ـرطَانِ  شيالـش 

  . ١  "ُمسـِلٍم ِإلَى أَُجـرُه أَو ، ُسـوءاً نفِْسـي علَى أَقْتِرف وأَنْ ، وِشرِكِه
  

لَ ِحني يمِسي ثَالثَ من قَا: " عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ   ٢عن أَِبي هريرةَ) ٣٩٦٦( ـ ت ٩
 ِتـلْك ٣لَـم يُضـرُه ُحمـةٌ ؛ أَُعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التاماِت ِمن شر ما خلَق { :مراٍت 
                                    ٤}اللَّيلَةَ 

 االسِتغفَاِر سيُد"  : قال أنه  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى ِبيالن عن عنه اللَّه رِضي أَوٍس بِن شداِد عن ) ٦٣٠٦ (خ ـ ١٠
   : تقُولَ أَنْ

                                            
١ هاممت دِعن ِمِذير٣٥٢٩ (الت (ناِشٍد أَِبي عر اِنيرُت : قَال احلُبيأَت دباِهللا ع نِرو بمِن عاِص بلـهُ  فَقُلُت الع : 

 رُسولُ يل كَتب ما هذَا : فَقَال ، صِحيفَةً ِإيلَّ فَأَلقَى ، لموس عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسول ِمن سِمعت ِمما حدثْنا
 اِهللا رُسـول  يـا  : قَال عنُه اُهللا رِضي الصديق بكٍْر أَبا ِإنَّ  : ِفيها فَِإذَا فَنظَرُت قَال وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا

 ]اَأللْباِني وصححه . [فذكره … : قُل بكٍْر أَبا يا فَقَال أَمسيُت ذَاوِإ أَصبحُت ِإذَا أَقُولُ ما علمِني
٢ اهولفظه و)  ٢٧٠٩ (مسلم ور : نةَ أَِبي عريره هاَء : قَال أَنلٌ ججِإىل ر ِبيلى النِه اُهللا صليع لمسـا  فَقَال وي 

 التاماِت اِهللا ِبكَلماِت أَُعوذُ :" أَمسيت ِحني قُلت لو أَما "  :قَال الباِرحةَ لدغَتِني ٍبعقْر ِمن لِقيت ما اِهللا رسول
ِمن را شم لقملْ خ كُضرِد عن أيضا فضلها يف) ٢٧٠٨ (مسلم وروى ،  "تعِن سقَّاٍص أَِبي بقَال و تِمعلةَ سوخ 
تِكيٍم ِبنح لِميقُولُ ةَالست تِمعول سسلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسقُولُ وي :   "نل مزِزال ننم أَُعـوذُ  قَـال  ثُم 

  "ذَلك منِزلِه ِمن يرتِحل حتى شيٌء يُضرُه ملْ خلق ما شر ِمن التاماِت اِهللا ِبكَلماِت
 أَو حيٍة ِمن سم ذَاِت هامٍة كُلُّ : احلُمةُ : اخلطايب قال تشدد وقد امليم وختفيف ملةامله احلاء بضم " : احلُمةُ " ٣

  .عقْرٍب

 " اوجع هلَا تِجد فَلم ِمنُهم جاِريةٌ فَلُِدغَت ليلٍة كُل يقُولُونها فَكَاُنوا تعلُموها أَهلُنا فَكَانَ   :سهيلٌ قَال : باِقيِه ٤
  ]اَأللْباِني وصححه  [حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَال
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} اللَُّهم تي أَنبال ر ِإال ِإلَه تِني ، أَنلَقْتا خأَنو ُدكبا ، عأَنلَى وع ِدكهع  ِدكعوـا  وم 
 ، ِبـذَنِبي  لَك وأَُبوُء  علَي ِبِنعمِتك لَك أَُبوُء ، نعُتص ما شر ِمن ِبك أَُعوذُ ، استطَعُت
ُه ِلي فَاغِْفرِفُر ال فَِإنغي ِإال الذُُّنوب تأَن {   

 أَهـلِ  ِمـن  فَُهو ُيمِسي أَنْ قَبلَ يوِمِه ِمن فَمات ِبها ُموِقنا النهاِر ِمن قَالَها ومن : " قَالَ 
    "الْجنِة أَهِل ِمن فَُهو ُيصِبح أَنْ قَبلَ فَمات ِبها ُموِقن وُهو اللَّيِل ِمن قَالَها ومن ،  جنِةالْ

 من:   يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ سِمعت :  قال عفَّانَ بِن عثْمانَ  عن) ٥٠٨٨ (د ـ ١١
   الـسماءِ  ِفـي  وال اَألرِض ِفي شيٌء اسِمِه مع يُضر ال الَِّذي اللَِّه ِبسِم:  قَالَ
ُهوِميُع وِليُم الساٍت ثَـالثَ ،  الْعـر؛ م   
ـُه لَـمـأَةُ ُتِصبالٍء فَجى بتح ِبحُيص ، نما وقَالَه ِبُح ِحنياٍت ثَالثُ ُيصرم لَم 
       ١ " ُيمِسي حتى بالٍء فَجأَةُ ُتِصبُه

  
 أَسمعك ِإني أَبِت يا:  َألِبيِه قَالَ أَنه بكْرةَ أَِبي بن الرحمِن عبد عن)١٩٩١٧ (حم ،) ٥٠٩٠ (د ـ ١٢
    : غَداٍة كُلَّ تدعو

} اِفِني اللَُّهمِني ِفي عدب ، اِفِني اللَُّهمِعي ِفي عمس ، اِفِني اللَُّهمِري  ِفي عـصب  
   : وتقُولُ  ، تمِسي ِحني وثَالثًا تصِبح ِحني ثَالثًا تِعيدها  } أَنت ِإال ِإلَه ال

                                            
 : له فَقَال ِإليِه ينظُر احلَِديثَ ِمنه سِمع الِذي الرجلُ فَجعل الفَاجلُ عثْمانَ بن أَبانَ فَأَصاب قَال : الْحِديِث وباِقي ١
 اليـوم  ولِكن وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي على عثْمانُ كَذَب وال عثْمانَ على كَذَبت ما واِهللافَ ؟ ِإيلَّ تنظُر لك ما

  ]األلباين صححه .[أَقُوهلَا أَنْ فَنِسيت غَِضبت أَصابِني ما ِفيِه أَصابِني الِذي
   : ليلـةٍ  كُـل  ومـساءِ  يـومٍ  كُـل  صـباحِ  ِفـي  يقُـولُ  عبـدٍ  ِمن ما " بلفظ) ٣٣٨٨ (الترمذي رواه و
 يُضرُه ملْ مراٍت ثَالثَ العليُم السِميُع وُهو السماِء ِفي وال اَألرِض ِفي شيٌء اسِمِه مع يُضر ال الِذي اِهللا ِبسِم" 

  "شيٌء
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 }  ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك الْفَقِْر الْكُفِْر ِمنو ،  ي اللَُّهمأَُعوذُ ِإن ِبك ذَاِب ِمنع 
 بني يا نعم قَالَ تمِسي ِحني وثَالثًا ثَالثًا تصِبح ِحني تِعيدها  } أَنت ِإال ِإلَه ال ، الْقَبِر
  ١ِبسنِتِه أَستن أَنْ فَأُِحب ِبِهن يدعو وسلَّم علَيِه صلَّىاللَّه النِبي سِمعت ِإني

  
اٍد أَذْكَاردٍة ِبأَعنيا قَالُُت ُمعاحباًء صسمو  

    : قَالَ أَنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن اَألنصاِري أَيوب أَِبي عن) ٢٣٠٥٦ (حم ـ١٣
"   نقَالَ م ِبُح ِحنيال  {:  ُيص ُه اللَُّه ِإال ِإلَهدحال و ِريكالُْملْـُك لَُه ، لَُه ش  
   مراٍت عشر }  قَِدير شيٍء كُلِّ علَى وُهو ، وُيِميُت ُيحِيـي ، حمـُدالْ ولَُه 

بٍة ِبكُلِّ لَُه اللَُّه كَتاِحدا وقَالَه رشاٍت عنسطَّ ، ححُه اللَُّه ونـا  عِبه  رـشع 
 لَـهُ  وكُـن  ،  ِرقَاٍب كَعشِر لَُه وكُن  ، درجاٍت عشر ِبها اللَُّه ورفَعُه سيئَاٍت
 فَـِإنْ  ، يقْهُرُهن عمال يومِئٍذ يعملْ ولَم ،  آِخِرِه ِإلَى النهاِر أَوِل ِمن ٢مسلَحةً
  ٣   "ذَِلك فَِمثْلُ ُيمِسي ِحني قَالَ
ِه صلَّى اللَّه علَيـِه      عن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّ       )٢٦٩١(، م   ) ٦٤٠٣ ،   ٣٢٩٣(ـ خ    ١٤

لَُه الُْملْـُك ولَـُه   ،  اللَُّه وحدُه ال شِريك لَُه من قَالَ ال ِإلَه ِإالَّ{  :وسلَّم قَـالَ   
كَانت لَُه عـدلَ عـشِر      ؛  الْحمُد وُهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ِفي يوٍم ِمائَةَ مرٍة           

وكَانت لَُه ِحرزا ِمن    ،  وُمِحيت عنُه ِمائَةُ سيئٍَة     ،  ُه ِمائَةُ حسنٍة    وكُِتبت لَ ،  ِرقَاٍب  
      ِسيى ُيمتح ُه ذَِلكموطَاِن يياَء ِبِه ِإالَّ       ،  الشا جلَ ِممأَفْض دأِْت أَحي لَمو   ـدأَح 

                                            
  .الْكَرِب ِعند الذِّكِْر ِفي باِقيِه قَدموت]اِإلسناِد حسن : اَأللْباِني قَالَ [١
 ألََنهـم  أَو ، ِسـالَحٍ  ذَِوي يكُونـونَ  ألََنهم مسلَحةً سموا الْعدو، ِمن الثُّغور يحفَظُونَ الَِّذين الْقَوم: املَسلحةُ ٢

  .كالثَّغِر وهي املَسلَحةَ يسكُنونَ
٣] حصوهح اِنيِح ِفي اَأللْبِحيِغيِب صر٦٥٦الت[ 
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   ذَِلك ِمن ِملَ أَكْثَرقَالَ ، ع نمانَ اللَّ: وحٍة    ُسبـرٍم ِمائَـةَ مـوِدِه ِفي يمِبحِه و
   } الْبحِر١ُحطَّت خطَاياُه ولَو كَانت ِمثْلَ زبِد

  
ـ ١٥  ِإذَا قَـالَ  من : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عياٍش أَِبي عن) ٥٠٧٧ (د ـ

حبال {  :أَص ُه ، اللَُّه ِإال ِإلَهدحال و ِريكلَُه الُْملُْك لَُه ، لَُه شُد ومالْح ،  ُهـوو 
 عشُر لَُه وكُِتب ،  ِإسمِعيلَ ولَِد ِمن رقَبٍة ِعدلَ لَُه كَان ؛ } قَِدير شيٍء كُلِّ علَى

 ِحرٍز ِفي وكَانَ ، درجاٍت عشُر لَُه وُرِفع ، سيئَاٍت عشُر عنُه وُحطَّ ، حسناٍت
طَاِن ِمنيى الشتح ِسيِإنْ ، ُيما وى ِإذَا قَالَهسِمثْلُ لَُه كَانَ أَم ى ذَِلكتح ِبحُيص 
٢  .  

   :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ  : قَالَ هريرةَ أَِبي عن) ٨٥٠٢ (حم ـ ١٦
}  نِإلَ ال قَالَ مُه اللَُّه ِإال هدحال و ِريكلَُه الُْملُْك لَُه ، لَُه شُد ومالْح ،  ُهـوو 

   .}  قَِدير شيٍء كُلِّ علَى
نا مقَالَه رشاٍت عرم ِبُح ِحني؛ ُيص ا لَُه كُِتبٍة ِمائَةُ ِبهنسح ، ُمِحيُه ونـا  عِبه 
 قَالَ ومن ، ُيمِسي حتى يومِئٍذ ِبها وُحِفظَ ، رقَبٍة عدلَ لَُه وكَانت ، سيئٍَة ِمائَةُ
   ٣ "ذَِلك ِمثْلُ لَُه كَانَ ُيمِسي ِحني ذَِلك ِمثْلَ

  
    قَالَ عنهما اُهللا رِضي عمٍرو بِن اِهللا عبِد عن) ٦/٢٠٥ (ىربكُالْ يِف ياِئسالن ىورو ـ ١٧
    : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ

                                            
1  دبٍة :  الزكَِثري فَقَاِقيعٍة وغْور املاِء ِمن قكُونُ فَوا يم.  
٢] هححصو اِنياَأللْب[ 
٣] حِحياِد صناِإلس[  
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} نانَ   : قَالَ محةٍ  ِمائَـةَ  اِهللا ُسـبـرـلَ  معِ  قَبسِ  طُلُـومـلَ  الـشقَبـا  وِبهغُُرو  
  . بدنٍة ِمائَِة ِمن أَفْضلَ كَانَ

نمُد : قَالَ ومةٍ  ِمائَةَ ِهللا الْحـرـلَ  معِ  قَبسِ  طُلُـومالـش ـلَ وـا  قَبِبهغُُرو          
  . علَيها ُيحملُ فَرٍس ِمائَِة ِمن أَفْضلَ كَانَ
نمُر اُهللا : قَالَ وٍة ِمائَةَ أَكْبرلَ مِع قَبِس طَلُوملَ الشقَبا وِبهلَ كَانَ ، غُُروأَفْض 
ِق ِمنٍة ِمائَِة ِعتقَبر.    
نمُه اُهللا إال إله ال : قَالَ ودحال و كِريلَُه الُْملُْك لَُه ، لَُه شُد وملَى ، الْحعُهوو 
 يـوم  يِجـيء  لَم غُُروِبها وقَبلَ الشمِس طُلُوِع قَبلَ مرٍة ِمائَةَ قَِدير شيٍء كُلِّ

  .١ } زاد أَو ُهقَوِل ِمثْلَ قَـالَ من ِإال ، عمِلِه ِمن أَفْضلَ ِبعمٍل أَحد الِْقيامِة

 لَقَد  :لَها قَالَ علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ : عنها اُهللا رِضي الْمؤِمِنين أُم جويِريةَ عن عن )٢٧٢٦ (م ـ ١٨
ِك قُلْتدعب عباٍت أَراٍت ثَالثَ كَِلمرم لَو تِزنا وذُ قُلِْت ِبمنِم موالْي نهتنزلَو     

   ٢ } كَِلماِتِه وِمداد ، عرِشِه وِزنةَ ، نفِْسِه وِرضا ، خلِْقِه عدد وِبحمِدِه اللَِّه ُسبحانَ {
ورواه التِذِمر٣٥٥٥ (ي (ظُفْلَوه:   

  خلِْقـهِ  عـدد  اللَّـهِ  ُسـبحانَ  ، خلِْقـهِ  عدد ِهاللَّ ُسبحانَ ، خلِْقِه عدد اللَِّه ُسبحانَ{
          نفْـِسهِ  ِرضـا  اللَّـهِ  ُسـبحانَ  ، نفْـِسهِ  ِرضا اللَِّه ُسبحانَ ،  نفِْسِه ِرضا اللَِّه ُسبحانَ
  عرِشِه ِزنةَ لَِّهال ُسبحانَ  ،  عرِشِه ِزنةَ اللَِّه ُسبحانَ ،  عرِشِه ِزنةَ اللَِّه ُسبحانَ

 ِمـداد  اللَّـهِ  ُسبحانَ ، كَِلماِتِه ِمداد اللَِّه ُسبحانَ ، كَِلماِتِه ِمداد اللَِّه ُسبحانَ
          ١ } كَِلماِتــِه

                                            
١] نسح [١٠٥٧٤/ ٦/٢٠٥ (كن (ِد عنبِن اِهللا عٍرو بمع ِضيما ُهللا رهنع] . هنسحو اِنيحِ  ِفـي  اَأللْبـِحيص 

 )]٦٥٤ (الترِغيِب
٢ لُهأَوأَنَّ : و ِبيلى النِه اُهللا صليع لمسو جرخ ا ِمنِدهةً ِعنكْرب لى ِحنيص حبالص ِهيا ِفي وِجِدهسم ،  ثُم عجر 
دعى أَنْ بحأَض ِهيةٌ والسا : فَقَال ،  جلى ِزلِت مِك الِتي احلَال عقْتا فَارهلي؟ ع قَالت : معقَال . ن ِبيـلى  النص 
 لوزنتهن اليوِم منذُ قُلِت ِبما وِزنت لو مراٍت ثَالثَ كَلماٍت أَربع بعدِك قُلت لقَد :   وسلم عليِه اُهللا



  ٦٧

   :قَـالَ  نـه أَ وسـلَّم  علَيـهِ  اللَّـه  صـلَّى  اللَِّه رسوِل عن حدثَ أُمامةَ أَبا أَنَّ) ٢١٦٤٠ (حم ـ١٩
 "نُد : قَالَ ممِللَِّه الْح ددا عم لَقُد ، خمالْحا ِملَْء ِللَِّه وم لَقُد ، خمالْحِللَِّه و 

ددا عاِت ِفي مومِض الساَألرُد ،  ومالْحا ِملَْء ِللَِّه واِت ِفي مومِض الساَألرو 
 ، ِكتاُبـهُ  أَحـصى  ما ِملَْء ِللَِّه والْحمُد ، ِكتاُبُه أَحصى ما عدد ِللَِّه والْحمُد ،

                        ، شيٍء كُلِّ ِملَْء ِللَِّه والْحمُد ، شيٍء كُلِّ عدد ِللَِّه والْحمُد
  .٢  " ذَِلك فَأَعِظم ؛  ِمثْلَها اللَِّه وُسبحانَ

  : يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ سِمعت: قَال عنه اُهللا رِضي هريرةَ أَيب  عن) ٦٣٠٧ (خ ـ٢٠
    } مرةً سبِعني ِمن أَكْثَر الْيوِم ِفي ِإلَيِه وأَُتوُب اللَّه َألستغِفُر ِإني واللَِّه {
 علَيـهِ  اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ:  صحبةٌ لَه وكَانت عنه اُهللا رِضي يالُْمزِن اَألغَر عن) ٢٧٠٢ (م ـ٢١
لَّمسقَالَ و :  

    .٣} مرٍة ِمائَةَ الْيوِم ِفي اللَّه َألستغِفُر وِإني قَلِْبي علَى لَُيغانُ ِإنُه {
ورىو الناِئسي عيِبأَ ن مواَأل ىسشِرعي ِضراُهللا ي عنه ِنع ِبالني اُهللا ىلَّص لَعِهي ولَّسأَ منالقَ ه  :  
} أَ امصُتباةً حُت إالَّ قَطُّ غَـدفَرغتاَهللا اس عا ـالَىتهٍة ِمائَـةَ ِفيـر٤ }م.    

                                                                                                                 
 ]اَأللْباِني وصححه . [ صِحيح حسن حِديثٌ هذَا : لترِمِذيا قَال ١
٢  ]هادنِإس حِحيص[ ، اهوور اِئيسى ِفي النر٦/٥٠ (الْكُب (اِنيرالطَّبو)٨/٢٣٨ (و  ـنـانَ  ابِحب) ٣/١١١ (و 

اِكمِوِه) ١/٦٩٤ (الْححِبن] هححصاِن واَأللْبى] ينعوم ِظمفَأَع ا:   ذَِلكم ظَما أَعقَالَ م! ا وم أَكْثَر هابثَو!  
 الـذِّكْرِ  مداومِة عن الْقُلُوِب غَفَالَِت ِمن يعِرض ما هنا والْمراد  ،  السماِء ِفي يكُونُ الَِّذي الغيم هو:  الغيُن ٣

 و مرتبِتـهِ  ِلعلُو ذَنباً يكُن لَم وِإنْ  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي ِمنه استغفَر وِإنما ، بشر ِمنه يخلُو الَ الَِّذي والسهِو
 اُألمِة أُموِر ِمن  لَه عرض فَِإنْ ، اَألوقَاِت ِمن قٍْتو ِفي اِهللا ِذكِْر عن يغفُلَ أَنْ لَه ينبِغي الَ كَأَنه حتى منِزلَِتِه ارِتفَاِع

 ٠ االسِتغفَاِر ِإلَى فَيفْزع تقِْصيراً و ذَنباً ذَِلك عد يشغلُه ما
٤ ] حِحيص[١٧٢/ ٧ ، ٦/٥٧ (ش ،) ٦/١١٥ (كن(، اِنيرالطَّباِء ِفي وعالد) ٥١٠ (نأَِبي ع سوىم] هححصو 

اِني٥٥٣٤ ج ص : اَأللْب[ 
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 مـن   {  :قَالَ وسلَّم علَيِه صلَّىاللَّه اللَِّه رسولَ نَّأَ عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٦٤٠٥( خ ـ٢٢
 زبـدِ  ِمثْـلَ  كَانت وِإنْ خطَاياُه ُحطَّت ؛ مرٍة ِمائَةَ يوٍم ِفي وِبحمِدِه اللَِّه ُسبحانَ :  قَالَ
  } الْبحِر

ورواه مِلس٢٦٩٢  (م (ُهظُفْلَو:   
} نقَالَ م ِبُح ِحنيُيص ِحنيِسي وانَ :ُيمحِدِه اللَِّه ُسبمِبحٍة ِمائَةَ ور؛ م أِْتَ لَم 

دأَح موِة ياملَ الِْقيا ِبأَفْضاَء ِممِإال ِبِه ج دا ِمثْلَ قَالَ أَحقَالَ م أَو ادِه زلَيع {  
 صلَّى النِبي عن وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي اِحِبص الْجهِني أَنٍس بِن معاِذ عن )١٥١٨٣ (حم ـ٢٣ 
ِه اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و:   } نأَ مقُلْ "  قَر اللَُّه ُهو دى  " أَحتا حهِتمخي رشاتٍ  عـرم 
  ،١ } الْجنِة ِفي قَصرا لَُه اللَُّه بنى

   ، اللَِّه رسولَ يا أَستكِْثر ِإذَنْ : الْخطَّاِب نب عمر فَقَالَ 
   " وأَطْيُب أَكْثَُر اللَُّه  : " وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ فَقَالَ

  

أَذْكَار لَم ا ُيذْكَرهِفي ددع ُدودحم:   
    :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي قَالَ قَالَ عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي عن )٧٥٦٣( خ ـ ١
    الِْميزاِن ِفي ثَِقيلَتاِن ، اللِّساِن علَى خِفيفَتاِن ، الرحمِن ِإلَى حِبيبتاِن كَِلمتاِن"  
  .  }ِظيــِمالْع اللَّــِه ُسبحـانَ ،  وِبحمــِدِه اللَّــِه ُسبحــانَ {
   :قَوِل ِمن يكِْثر وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ قَالَت عاِئشةَ عن) ٤٨٤( م ـ ٢

}غتـِدِه  ، أَسمِبحـانَ اللَّــِه وحأَُت ُسبو ــِه ِفـُر اللَّــه٢ }وُب ِإلَي  
   : سِئلَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ ذَر أَِبي عن) ٢٧٣١( م ـ ٣

                                            
١ هححصو اِني٦٤٧٢ (ج ص يف اَأللْب( 
 وأَُتوُب اَهللا أَستغِفُر وِبحمِدِه اِهللا ُسبحانَ قَول ِمن ُتكِْثُر أَراك اِهللا رُسول يا : فَقُلُت : قَالت : مسِلٍم ِعند باِقيِه ٢
 أَسـتغِفرُ  وِبحمِدِه اِهللا ُسبحانَ قَول ِمن أَكْثَرُت رأَيُتها فَِإذَا أُمِتي ِفي عالمةً سأَرى أَني ربي برِنيخ : فَقَال ِإليِه
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لُ الْكَالِم أَيقَالَ  ؟ أَفْض:   
       " وِبحمِدِه اللَِّه ُسبحانَ : ِلِعباِدِه أَو ِلمالِئكَِتِه اللَُّه اصطَفَى ما" 
 صلَّى اللَِّه رسولُ ِلي قاَلَ:قَالَ عنه اللَّه رِضي موسىاَألشعِري أَِبي عن )٢٧٠٤( م ،)٤٢٠٥( خ ـ٤
ِه اللَّهلَيع لَّمسأَال  :و لَى أَُدلُّكٍة عكَِلم ٍز ِمنكَن ِة كُُنوِز ِمنن؟ الْج لَى : قُلْتا بولَ يساللَِّه ر 
اكي أَِبي فَدأُملَ ال { : قَالَ . ووال حةَ وـِاللَّــِه ِإال قُو   ١ } ب

  

ابآد وأَذْكَار دِم ِعنوالن  
   : عنها اُهللا رِضي عاِئشةَ الْمؤِمِنين أُم عن) ٢٤٣٨١ (حم ـ ١
   وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ
  ٢ } يرقُـُد ثُـم ، ِللصالِة ُوُضـوَءُه توضـأَ يـرقُـد أَنْ أَراد ِإذَا كَانَ {
  
 "  :  وسـلَّم  علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ : قَالَ عنهما اُهللا رِضي عمر ابِن عن) ٣/٣٢٨ (حب ـ٢
نم ات؛ طَاِهراً ب اتاِرِه ِفي ب٣ِشع لَكم ِقظْ  فَلَميتسلَُك قَالَ ِإال يالَم:اللَُّهـم 

اغِْفـر ـِدكبُهِفـ ؛ فُـالٍن ِلعِإن ـات١  "طَـاِهـراً ب  

                                                                                                                 
 أَفْواجـا  اِهللا ِديِن ِفي ُخلُونَيد الناس ورأَيت مكَّةَ فَتُح والفَتُح اِهللا نصُر جاَء ِإذَا " رأَيُتها فَقَد ِإليِه وأَُتوُب اَهللا

حبِد فَسمِبح كبُه رِفرغتاسُه وا كَانَ ِإنابوت " 
 ملَّا قَال أَو خيبر وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ غَزا ملَّا : قَال عنه اُهللا رِضي اَألشعِري موسى أَِبي عن : أوله و ١
وتهولُ جسلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسو فرأَش اسلى الناٍد عوا ، وفَعفَر مهاتوكِْبِري أَصاُهللا ِبالت راُهللا أَكْب رال أَكْب ِإله 
   ،  اُهللا ِإال
 تدُعونَ ِإنكُم ، غَاِئبا وال أَصم تدُعونَ ال كُمِإن أَنفُِسكُم على اربُعوا"  : وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ فَقَال
 ال : أَقُـولُ  وأَنـا  فَسِمعِني ، وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسول دابِة خلف وأَنا ، " معكُم وُهو ، قَِريبا سِميعا
  .احلديث فذكر اِهللا رُسول يا لبيك : قُلُت . قَيٍس بن اِهللا دعب يا : يل فَقَال ؛ ِباِهللا ِإال قُوةَ وال حول

٢] حِحياِد صناِإلس[ 
  .ونحِوِه ثَوٍب ِمن اِإلنساِن بدنَ يِلي ما : الشعاُر ٣
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   : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن عنه اللَّه رِضي جبٍل بِن ُمعاِذ عن )٥٠٤٢( د ـ ٣
 اخير اللَّه فَيسأَلُ ، اللَّيِل ِمن فَيتعار ، طَاِهرا ِذكٍْر علَى يِبيُت ُمسِلٍم ِمن ما {
ا ِمنينِة الداآلِخرطَاُه ِإال واُه أَع٢} ِإي    
  
 كَانَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَنَّ {: اهنع اُهللا يِضر عاِئشةَ عن) ٥٠١٨ (خـ ٤
 ُهو قُلْ :ِفيِهما رأَفَقَ ؛ ِفيِهما نفَثَ ثُم كَفَّيِه جمع لَيلٍَة كُلَّ ِفراِشِه ِإلَى أَوى ِإذَا
 ِبِهما يمسُح ثُم ، الناِس ِبرب أَُعوذُ قُلْ و ،  الْفَلَِق ِبرب أَُعوذُ قُلْ و ، أَحد اللَُّه
 يفْعلُ  جسِدِه ِمن أَقْبلَ وما ووجِهِه رأِْسِه علَى ِبِهما يبدأُ جسِدِه ِمن استطَاع ما

اٍت ثَالثَ ذَِلكرم. "   
  
   : قَالَ عاِزٍب بِن الْبراِء عن ٣ٍمِلسمِل ظُفْاللَّو) ٢٧١٠( م ،) ٧٤٨٨ (خ ـ ٥
 ، ِللصالِة ُوُضوَءك فَتوضأْ مضجعك أَخذْت ِإذَا":  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ
ثُم طَِجعلَى اضع ِن ِشقِّكماَألي ، قُلْ ثُم:    
}  ي  اللَُّهمُت ِإنلَمفِْسي[  أَسن كُت ، ِإلَيهجوِهي ] وجو كـتُ  ،  ِإلَيضفَوو 

 منجـا  وال ملْجأَ ال ، ِإلَيك ورهبةً رغْبةً ، ِإلَيك ظَهِري وأَلْجأُْت ، ِإلَيك أَمِري
كِإال ِمن كُت ، ِإلَينآم اِبكالَِّذي ِبِكت لْتزأَن ، كِبيِبنالَّـِذي  و  ـلْتسأَر  { 

                                                                                                                 
١]  هححصو اِني٥٩٦ (الترغيب صحيح يف اَأللْب. [( 
٢]  هححصو اِنيمعىن و ، ] اَأللْب ارعتِقظُ : ييتسي.  
  .الْبخاِري ِعند الْحاِصرتيِن بين ما ٣
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لُْهنعاجو آِخِر ِمن فَِإنْ ،  كَالِمك ُمت ِمن لَِتكلَي ُمت تأَنلَى وِة عِإنْ[ الِْفطْرو 
تحبأَص تبا أَصرأَج ["  .  

  ، أَرسلْت الَِّذي ِبرسوِلك آمنت فَقُلْت َألستذِْكرهن فَرددتهن :الْبراُء قَالَ
   " أَرسلْت الَِّذي ِبنِبيك آمنُت قُلْ : قَالَ 
   : ِلنوفٍَل قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ أَِبيِه عن نوفٍَل بِن فَروةَ عن) ٥٠٥٥ (د ـ٦
 "ا قُلْ : ( أْاقْرا يهالْكَاِفُرونَ أَي ( ، ثُم ملَى نا عِتهاِتمـا  ؛ خهاَءةٌ  فَِإنـرب  ِمـن 

  ١  "الشرِك
 وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ وكَّلَِني    :قَالَ عنه اللَّه رِضي ُهريرةَ أَِبي عن) ٣٢٧٥( خت ـ ٧

 اللَّـهِ  رسوِل ِإلَى َألرفَعنك : فَقُلْت  فَأَخذْته الطَّعاِم ِمن يحثُو فَجعلَ آٍت فَأَتاِني  ، رمضانَ اِةزكَ ِبِحفِْظ
 ؟ هـو  ما : قُلْت  ، ِبها اللَّه ينفَعك كَِلماٍت أُعلِّمك دعِني : فَقَالَ الْحِديثَ فَذَكَر وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
 الْحـي  ُهـو  ِإال ِإلَه ال اللَُّه ( الْكُرِسي آيةَ فَاقْرأْ ِفراِشك ِإلَى أَويت ِإذَا"  :قَالَ

   ٢ ) الْقَيوُم
 من تعلَُم ، كَذُوب وُهو صدقَك قَد ِإنُه أَما "   :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي فَقَالَ

    "شيطَانٌ  ذَاك : قَالَ   ، ال : قَالَ  ؟ ُهريرةَ أَبا يا لَياٍل ثَالِث ُمنذُ ُتخاِطُب

                                            
١ هححصو اِنياَأللْب.  
 ِفي وما واِتالسما ِفي ما لُه ، نوم والَ ِسنةٌ تأُْخذُُه الَ القَيوُم احلَي ُهو ِإالَّ ِإلـه الَ اللُّه { الكُرِسي آيةُ وهِذِه ٢

 ِعلِمِه من ِبشيٍء ُيِحيطُونَ والَ ، خلفَُهم وما أَيِديِهم بين ما يعلُم ، ِبِإذِْنِه ِإالَّ ِعندُه يشفَُع الِذي ذَا من ، اَألرِض
 ِمـن [}  }٢٥٥{ العِظيُم العلي وُهو ، ماِحفْظُُه يُؤوُدُه والَ واَألرض ، السمواِت كُرِسيُه وِسع ، شاء ِبما ِإالَّ

  ]البقَرِة سورِة
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 صـلَّى  اللَِّه رُسولُ قَالَ : قَالَ عنه اللَّه رِضي الْبدِري مسُعوٍد أَِبي عن )٨٠٧( م ، )٤٠٠٨ (خ ـ ٨

  .١} كَفَتاُه لَيلٍَة ِفي قَرأَُهما من ؛ الْبقَرِة ُسورِة آِخِر ِمن اآليتاِن { : وسلَّم علَيِه اللَُّه
واآلياِنت هام   
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 ال كَـانَ  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي أَنَّ { : عنه اهللا رضي جاِبٍر عن) ٢٨٩٢ (ت ـ ٩
  ٢ } الُْملْـُك ِبيـِدِه الَّـِذي تبـارك " و " تنِزيلُ  الـم :"يقْرأَ حتى يناُم
   :نهاع اللَّه رِضي عاِئشةَ  عن) ٣٤٠٥ (ت ـ ١٠
   ٣} ِإسراِئيلَ وبِني ، الزمر يقْرأَ حتى يناُم ال وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي كَانَ{
    : عنه اللَّه رِضي ساِريةَ بِن الِْعرباِض عن) ٣٤٠٦ (ت ـ ١١

           ،  الُْمـسبحاتِ  يقْـرأَ  حتـى  يناُم ال كَانَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَنَّ {
   ٤ } آيـٍة أَلْـِف ِمـن خيـر آيـةٌ ِفيهـا  : ويقُولُ

                                            
 ِمـن  ويحتمـلُ  ، اآلفَاِت ِمن : وِقيلَ ، الشيطَاِن ِمن : وِقيلَ ، اللَّيِل ِقياِم ِمن كَفَتاه معناه : قيل : النوِوي قَالَ ١

  .الْجِميِع
 ]اَأللْباِني وصححه[ الْملِْك وسورةَ ِةالسجد سورةَ يعِني ٢
٣] هححصو اِنيةُ ] اَأللْبروسِني ولَ باِئيرِإس ةُ ِهيرواِء سراِإلس.  
٤] هنسحو ِمِذيرالت اِنياَأللْبوقاَلَ] و ضعِل بالِْعلِْم أَه  : اَتحباملْس ةُ : ِهيروِد سِديِر ، الْحشالْحو ، فالصو ، 

  .واَألعلَى ، والتغابِن ، والْجمعِة



  ٧٣

  : وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي قَالَ :قَالَ هريرةَ أَِبي عن) ٧٣٩٣ ،٦٣٢٠ (خ ـ١٢
 ما يدِري ال فَِإنُه ؛  ِإزاِرِه ِبداِخلَِة ِفراشُه فَلْينفُض راِشِهِف ِإلَى أَحُدكُم أَوى ِإذَا {

 ِإنْ ، أَرفَُعُه وِبك  ، جنِبي وضعُت يرب ِباسِمك   : يقُولُ ثُم ، علَيِه خلَفَُه
كْتسفِْسي أَما نهمحِفاغْفَ[ فَارلَ رِإنْ ،] اها وهلْتسافَ أَرفَظْها احفَظُ ِبمحِبِه ت 
كادِعب اِلِحنيالص {  
 أَخذْنا ِإذَا يأْمرنا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَ هريرةَ أَِبي عن )٢٧١٣ (م ـ ١٣

   :نقُولَ أَنْ مضجعنا
 } اللَُّهم باِت رومالس برِضاَأل ور برِش ورِظيِم الْعا ، الْعنبر بركُـلِّ  و 

 ِبك أَُعوذُ  ، والْفُرقَاِن واِإلنِجيِل التوراِة وُمنِزلَ ، والنوى الْحب فَاِلق ، شيٍء
ِمن رٍء كُلِّ شيش تِتِه آِخذٌ أَناِصيِبن ، اللَُّهم تلُ أَناَألو سفَلَي لَكٌء قَبيش  ، 

تأَناآلِخُر و سفَلَي كدعٌء بيش ، تأَنالظَّـاِهرُ  و  سفَلَـي  قَـكءٌ  فَوـيش ،  
 تأَناِطُن والْب سفَلَي كٌء ُدونيا اقِْض ، شنع نيا الدأَغِْننو ١}الْفَقْـِر ِمـن  

    : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن وعمٍر بِن اللَِّه عبِد عن) ٥٠٦٥ (د ـ١٤
 يعملُ ومن يِسري ُهما ، الْجنةَ دخلَ ِإال ُمسِلم عبد علَيِهما ُيحاِفظُ ال خلَّتاِن أَو خصلَتاِن{

 فَـذَِلك  ، عشرا وُيكَبُر ، عشرا مُدويح ،  عشرا صالٍة كُلِّ ُدُبِر ِفي ُيسبُح  ؛ قَِليلٌ ِبِهما
 أَخذَ ِإذَا وثَالِثني أَربعا وُيكَبُر ، الِْميزاِن ِفي ِمائٍَة وخمُس وأَلْف ، ِباللِّساِن وِمائَةٌ خمُسونَ

                                            
 : هلَـا  فَقَال خاِدما تسأَلُُه وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي فَاِطمةُ أَتت{  :هريرةَ أَبو قَالَ : ِلمسِلٍم آخر لَفٍْظ وِفي ١

   ِبِمثْله}  .. السبِع السمواِت بر اللُهم قُويل
ىونعم " تلُ أَناَألو"  أَي ماء ِبالَ الْقَِديدتاب ، صتخِة الْمِليِباَألو سفَلَي لَكٌء قَبيش   
 تأَناآلِخُر و سفَلَي كدعٌء بيش"  اِقي أَيالْب دعاِء بفَن لِْقكِت ال خاَءانه الَ لَكاء وِقضان .   
 الظَّـاِهرُ  : وِقيـلَ  ، الْقُـدرةِ  وكَماِل والْغلَبِة الْقَهِر ِبمعنى الظُّهوِر ِمن هو : قِِِيلَ ؛ اِهللا أَسماِء ِمن"  الظَّاِهُر "و

"  .ِبالْخِفيـاتِ  الْعـاِلم  : ِقيلَو ، ِإدراِكك عن الْخالَِئِق رأَبصا حجبت الَِّذي أَي  "والباِطُن ، الْقَطِْعيِة ِبالدالَِئِل
سفَلَي كنٌء ُدويش " الَ أَي كبجحٌء ييش ناِك عرِإد قَاِتكلُوخم.  



  ٧٤

 ِفي وأَلْف ، ِباللِّساِن ِمائَةٌ ِلكفَذَ ، وثَالِثني ثَالثًا وُيسبُح ، وثَالِثني ثَالثًا ويحمُد ، مضجعُه
  ١}، الِْميزاِن

 ِإذَا يقُولُ كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ:  عنهما اهللا رضي عمر ابِن عن) ٥٠٥٨ (د ـ ١٥
   : مضجعه أَخذَ
 علَـي  مـن  والَِّذي ، وسقَاِني طْعمِنيوأَ ، وآواِني كَفَاِني الَِّذي ِللَِّه الْحمُد {

          ، حـالٍ  كُـلِّ  علَـى  ِللَّـهِ  الْحمـدُ  ، فَـأَجزلَ  أَعطَـاِني  والَِّذي ، فَأَفْضلَ
اللَُّهم بٍء كُـلِّ رـيِليكَـُه شمو ، ِإلَـهءٍ  كُـلِّ وــيأَُعـــوذُ  ، ش 
ِبـك اِر ِمـن٢}الن  
 ِإلَـى  أَوى ِإذَا كَـانَ  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ : عنه اهللا رضي أَنٍس عن) ٢٧١٥ (م ـ١٦
 ال ِممـن  فَكَم ، واناوآ وكَفَانا ، وسقَانا أَطْعمنا الَِّذي ِللَِّه الْحمُد {  :قَالَ ِفراِشِه
ال لَُه كَاِفيو ِويُمؤ {  
 أَخـذَ  ِإذَا كَـانَ  وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ اَألنماِري اَألزهِر أَِبي عن) ٥٠٥٤ (د ـ ١٧

هعجضم ِل ِمنِم { : قَالَ اللَّيُت اللَِّه ِبسعضِبي وناللَّ ، ج ُهـم  ِبـي  ِلـي  اغِْفـرذَن ، 
ــِسئْ أَخطَاِني ٣وــي ش ، ــك ــاِني وفُ ثَقِّـــــلْ[، ِرهاِني وـــــزِمي 

  ١} اَألعلَـــى النـــِدي ِفـي واجعلِْنــي]٤

                                            
 وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا سولر رأَيت فَلقَد : احلديث وباقي ، اَأللْباِني وصححه ) جه ، ن ، ت (أيضا رواه و ١

 الـشيطَانَ  يعِني أَحدكُم يأِْتي : قَال ؟ قَليلٌ ِبِهما يعملُ ومن يِسري هما كَيف :اِهللا رسول يا قَالُوا ، ِبيِدِه يعِقدها
 حـِديثِ  ِمن الصِحيحيِن وِفي ، يقُوهلَا أَنْ قَبل حاجةً فَُيذَكُِّرُه ِتِهصال ِفي ويأِْتيِه يقُولُه أَنْ قَبل فَُينوُمُه مناِمِه ِفي
ِليِن عطَاِلٍب أَِبي ب ِضياُهللا ر هنع هوحن.  
  .اِإلسناِد صِحيح : اَأللْباِني قَالَ ٢
 مـن  أَو اِجلن ِمن قَِرينه أَراد َألنه نفِْسِه ِإلَى ِإضافَةً : ِبيالطَّي قال:  ) شيطَاِني  (واطْرد أَبِعد أي :  )وأخسئ(  ٣

دقَص اَءهِإغْو ِن ِمناِطيياإلنِس ش .  
  .والطَّبراِني الْحاِكِم ِعند ِزيادةٌ ٤



  ٧٥

 أَخذَ ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ {  : قَالَ عنُه اللَُّه رِضي ُحذَيفَةَ عن) ٦٣١٤ (خ ـ ١٨
هعجضم ِل ِمناللَّي عضو هدي تحِه تدخ قُولُ ثُمي :   

} اللَُّهـم ِمـكـا أَُمـوُت ِباسيأَحو {  
ـ ١٩  {:  قَـالَ  وسـلَّم  علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولَ أَنَّ عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي عن )٣٤٠١(ت   
 فَـِإنْ  ، أَرفَُعـهُ  وِبك جنِبي وضعُت ربي ِباسِمك : فَلْيقُلْ اضطَجع فَِإذَا. …

كْتسفِْسي أَما نهمحِإنْ ، فَارا وهلْتسا أَرفَظْها فَاحفَـظُ  ِبمحِبـهِ  ت  كـادِعب 
اِلِحني٢ } الص  

   : قَالَ مضجعه أَخذَ ِإذَا رجال أَمر أَنه ُعمر بِن اللَِّه عبِد عن) ٥٤٧٨ (حم ،)٢٧١٢ (م ـ ٢٠
}  اللَُّهم  ]كِإن [ لَقْتفِْسي خن تأَنا وفَّاهوت ، ـا  لَكاُتهمـا  ماهيحمِإنْ ، و 

   ، } الْعاِفيـةَ  أَسـأَلُك  نـي ِإ اللَُّهم ، لَها فَاغِْفر أَمتها وِإنْ ، فَاحفَظْها أَحييتها
ــالَ ــه فَقَ ــلٌ لَ جر تــِمع ــذَا أَس ه ــن ــر ِم مــالَ ؟ ع ــن : فَقَ ــٍر ِم يخ ــن ــر ِم مع ــن    ِم
  . ٣ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل
 علَيـهِ  اللَّـه  صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ " : قَالَ عنهما اللَّه رِضي عاِزٍب بِن الْبراِء عن )٣٣٩٩ (ت ـ٢١
لَّمسو دسوتي هِميني داِم ِعننالْم قُولُ ثُمي:   

}  بِقِني ر كذَابع موثُ يعبت كاد٤ } ِعب  
  
  

                                                                                                                 
 ]٤٦٤٩ ج ص اَأللْباِني وصححه) [٢٢/٢٩٨ (طب ،)٧٣٣ ،١/٧٢٤ (ك رواه و ١
٢ هنسح ِمِذيرالت ، اِنياَأللْبو ، أِْتي ويقَاِظ أَذْكَاِر ِفي سِتياالس.  
 ]أَحمد ِعند الزيادةُ [٣
 ] اَأللْباِني وصححه و [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي قَال ٤



  ٧٦

  نوِمِه ِمن استيقَظَ ِإذَا الُْمسِلُم يقُولُُه ما
 {  قَالَ مناِمِه ِمن استيقَظَ ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ الَقَ حذَيفَةَ عن) ٦٣٢٤ (خ-١

ـَِه الْحمـُد   } النُشـوُر وِإلَيـِه ، أَماتنـا اـم بعد  أَحيانا الَّـِذي ِللّ
  
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل ِعند رقَد نهأَ : عنهما اهللا رضي عباٍس بِن اللَِّه عبِد عن ١)٧٦٣ (م ـ ٢

لَّمسقَظَ ، ويتفَاس ، كوسأَ فَتضوتو ُهوقُولُ وي :   
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١ اهوور اِريخِفي الْب اِضعوم ِمن ِحِهصاً ِحيرصتخلَفْظُ ، مِلٍم وسم مأَت.  
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«!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& öΝä3ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& öΝÎκö s9Î) t⎦⎫Ïè Ï±≈ yz ¬! Ÿω tβρ ãyIô±o„ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# $ YΨ yϑ rO ¸ξŠ Ï= s% 3 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝßγ s9 öΝèδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ 3 χ Î) ©!$# ßìƒ Î|  É>$ |¡Ås ø9$# ∩⊇®®∪ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ 

(#ρ ãÉ9 ô¹ $# (#ρ ãÎ/$ |¹ uρ (#θ äÜÎ/# u‘ uρ (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝä3¯= yè s9 šχθ ßs Ï= øè? ∩⊄⊃⊃∪ 〈 { ١  
ثُم لَّى قَامِن فَصيتكْعا فَأَطَالَ ،  رِفيِهم امالِْقي كُوعالرو ودجالسو  ، ثُم انفرص امى فَنتح 
فَخن  ،  لَ ثُمفَع اٍت ثَالثَ ذَِلكرم اٍت ِستكَعكُلَّ ،  ر ذَِلك اكتسأُ يضوتيأُ وقْريالِء وؤه 

   : يقُولُ وهو الصالِة ِإلَى فَخرج  ، الْمؤذِّنُ  فَأَذَّنَ ، ِبثَالٍث أَوتر  ثُم  ، اآلياِت
}   لْ اللَُّهمعا قَلِْبي ِفي اجِفي ، ُنوراِني وا ِلسلْ  ، ُنورعاجِعي ِفي وما سُنور ، 

 واجعلْ ، ُنورا أَماِمي وِمن ، ُنورا خلِْفي ِمن واجعلْ ، ُنورا بصِري ِفي واجعلْ
ِقي ِمنا فَوُنور ، ِمنِتي وحا تُنور ، ِطِنيأَ اللَُّهما عُنور {.   
  
 من { : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن عنه اُهللا رِضي الصاِمِت بِن ُعبادةَ عن) ١١٥٤ (خ ـ ٣ 

ارعت ِل ِمنال   :فَقَالَ اللَّي ُه اللَُّه ِإال ِإلَهدحال و ِريكلَُه الُْملُْك لَُه ، لَُه شُدا وملْح ، ُهوو 
 وال ، أَكْبـرُ  واللَُّه ، اللَُّه ِإال ِإلَه وال ، اللَِّه وُسبحانَ ، ِللَِّه الْحمُد ، قَِدير شيٍء كُلِّ علَى
 ضـأَ تو فَـِإنْ  ، لَُه اسُتِجيب دعا أَو ، ِلي اغِْفر اللَُّهم :قَالَ ثُم ، ِباللَِّه ِإال قُوةَ وال حولَ
  } صالُتُه قُِبلَت وصلَّى

  
    قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عنه اللَّه رِضي ُهريرةَ أَِبي عن) ٣٤٠١ (ت ـ٤
 مراٍت ثَالثَ ِإزاِرِه ٢ِبصِنفَِة فَلْينفُضُه ِإلَيِه رجع ثُم ِفراِشِه عن أَحُدكُم قَام ِإذَا {
 وضعُت ربي ِباسِمك : فَلْيقُلْ اضطَجع فَِإذَا ، بعُد علَيِه خلَفَُه ما يدِري ال فَِإنُه ؛

 ِبمـا  فَاحفَظْهـا  أَرسلْتها وِإنْ فَارحمها نفِْسي أَمسكْت فَِإنْ أَرفَُعُه وِبك جنِبي
                                            

١ تاِت ذَكَرا اآلياممِة ِإتِللْفَاِئد.  
  . الثَّوِب حاِشيةُ أَو ، جاِنب أَو طَرف : اِإلزاِر صِنفَة ٢
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 ِفـي  عافَاِني الَِّذي ِللَِّه الْحمُد : " فَلْيقُلْ استيقَظَ فَِإذَا الصاِلِحني ِعبادك ِبِه تحفَظُ
  ١ }  ِبِذكِْرِه ِلي وأَِذنَ ُروِحي علَي ورد جسِدي

 علَيِه للَّها صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ جدِه عن أَِبيِه عن شعيٍب بِن عمِرو عن) ٣٥٢٨ (ت ،) ٣٨٩٣ (د ـ ٥
لَّمسقَالَ و :   

 غَـضِبهِ  ِمن التاماِت اللَِّه ِبكَِلماِت أَُعوذُ :  فَلْيقُلْ النوِم ِفي أَحُدكُم فَِزع ِإذَا {
  ٢} تُضرُه لَن فَِإنها يحُضُروِن وأَنْ الشياِطِني همزاِت وِمن ِعباِدِه وشر وِعقَاِبِه

  

  اللَّيِل صالِة أَذْكَاِر نِم
 ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ : قَالَ عنهما اللَّه رِضي عباٍس ابن عن) ٧٦٩ (م) ١١٢٠ (خ ـ ١
قَام ِل ِمناللَّي دجهتقَالَ ي :    
} اللَُّهم ُد لَكمالْح تُم أَناِت قَيومِض الساَألرو نمو ِفيِهن ، لَكُد ومالْح لَك 

 الـسمواتِ  ُنـورُ  أَنـت  الْحمُد ولَك ، ِفيِهن ومن واَألرِض السمواِت ُملُْك
 ِفيِهـن ومن واَألرِض السمواِت مِلُك أَنت الْحمُد ولَك ، ِفيِهن ومن واَألرِض

، لَكُدالْ ومح تأَن قالْح ، ُدكعوو قالْح ، ِلقَاُؤكو قح ،  لُـكقَوو  ـقح ، 
 ، حق وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى وُمحمد ، حق والنِبيونَ ، حق والناُر ، حق والْجنةُ
 وِإلَيـك  ، توكَّلُْت وعلَيك ، آمنُت كوِب ، أَسلَمُت لَك ،اللَُّهم حق والساعةُ
 ، أَخرُت وما قَدمُت ما ِلي فَاغِْفر ، حاكَمُت وِإلَيك ، خاصمُت وِبك ، أَنبُت

                                            
 ِإزاِرِه ِبداِخلـةِ  فَلينفُـضه  وقَـال  احلَِديثَ اهذَ بعضهم وروى حسن حِديثٌ هريرةَ أَِبي حِديثُ الترِمِذي قَالَ ١
]هنسحو اِنياَأللْب[ 
 ]األلباين حسنه و [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ  ٢
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 وال ، أَنـت  ِإال ِإلَه ال ، الُْمؤخُر وأَنت الُْمقَدُم أَنت ، أَعلَنُت وما أَسررُت وما
   } ِباللَِّه ِإال قُوةَ وال حولَ

  
 علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ شيٍء ِبأَي عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ سأَلْت قَالَ سلَمةَ أيب عن) ٣٤٢٠(ت ـ٢

لَّمسو ِتحفْتي هالتِإذَا ص قَام ِل ِمناللَّي ِإذَا كَانَ :  قَالَت قَام ِل ِمناللَّي حتافْت هالتفَقَالَ ص  :  
} اللَُّهم بِريلَ رِميكَاِئيلَ ِجباِفيلَ ورِإسو ، اِت فَاِطرومِض الساَألرو ،  ـاِلمـبِ  عيالْغ 

 ِمن ِفيِه مااخُتِلفِل اهِدِني ، يختِلفُونَ ِفيِه كَاُنوا ِفيما ِعباِدك بين تحكُُم أَنت ، والشهادِة
قالْح ِبِإذِْنك ، كِدي ِإنهت ناُء مشاٍط تِقيٍم ِإلَىِصرت١ }ُمس  

  
 رسولُ كَانَ ِبم فَسأَلْتها عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ علَى دخلْت : قَالَ الْهوزِني شِريٍق  عن)٥٠٨٥( د ـ٣
 أَحد عنه سأَلَِني ما شيٍء عن سأَلْتِني لَقَد فَقَالَت ؟ اللَّيِل ِمن هب ِإذَا يفْتِتح وسلَّم لَيِهع اللَّه صلَّى اللَِّه
لَكقَب:   

 اللَّـهِ  ُسـبحانَ  وقَالَ ، عشرا وحمد ، عشرا كَبر اللَّيِل ِمن هب ِإذَا كَانَ {
 ، عـشرا  واسـتغفَر  ، عشرا الْقُدوِس الْمِلِك ُسبحانَ وقَالَ ، اعشر وِبحمِدِه
 الِْقيامِة يوِم وِضيِق الدنيا ِضيِق ِمن ِبك أَُعوذُ ِإني اللَُّهم : قَالَ ثُم ، عشرا وهلَّلَ
  ٢ } الصالةَ يفْتِتُح ثُم ، عشرا

  
   يقْـرأُ  رجـال  سـِمع  رجـال  أَنَّ : عنـه  اهللا رضـي  اخلـدري  سـِعيدٍ  يأَِب عن) ٦٦٤٣( خ ـ ٤
 لَـه  ذَِلـك  فَذَكَر وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل ِإلَى جاَء أَصبح فَلَما ، يرددها}  أَحد اللَُّه ُهو قُلْ{

   : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ فَقَالَ ، يتقَالُّها الرجلَ وكَأَنَّ

                                            
 ] اَأللْباِني وصححه[غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ ١
 ]صِحيح حسن : اِنياَأللْب قَالَ [٢
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   }الْقُرآِن ثُلُثَ لَتعِدلُ ِإنها ِبيِدِه نفِْسي والَِّذي{ 

  
ابى آدُتراع دِل ِعنِل ُدُخواللَّي  

   :لقا عنهما اللَّه رِضي اللَِّه عبِد بِن جاِبِر  عن) ٢٠١٢ (م ،) ٥٦٢٣ ،٣٣٠٤ ( خ ـ ١
   : وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ قَالَ
 تنتـِشرُ   الشياِطني فَِإنَّ ؛ ِصبيانكُم فَكُفُّوا  أَمسيُتم أَو اللَّيِل ُجنُح كَانَ ِإذَا  {

  اَألبـواب  غِْلقُواوأَ ،] فُحلُّوهم [ فَخلُّوُهم اللَّيِل ِمن ساعةٌ ذَهب فَِإذَا ، ِحينِئٍذ
 واذْكُُروا ، ِقربكُم١ وأَوكُوا ُمغلَقًا بابا يفْتُح ال الشيطَانَ فَِإنَّ اللَِّه اسم واذْكُُروا

مُروا اللَِّه اسمخو كُمتاذْكُُروا آِنيو ماللَِّه اس لَوُرُضـوا  أَنْ وعـا  تهلَيئًا  عـيش 
  } اِبيحكُممص وأَطِْفئُوا

  
   :  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ اللَِّه عبِد بِن جاِبِر عن) ١٣٨٧١ (حم ـ ٢
 ترى فَِإنها ؛ ِباللَِّه فَتعوذُوا  اللَّيِل ِمن الْحِمِري وُنهاق الِْكالِب ُنباح سِمعُتم ِإذَا {
 ِفي يُبثُّ وجلَّ عز اللَّه فَِإنَّ  ؛ الرجلُ هدأَت ِإذَا الُْخُروج وأَِقلُّوا ، رونَت ال ما
 فَـِإنَّ  ؛ علَيهـا  اللَِّه اسم واذْكُُروا اَألبواب وأَِجيفُوا ، شاَء ما خلِْقِه ِمن لَيِلِه

 ، اَألسـِقيةَ  وأَوِكئُـوا  ،  علَيِه اللَِّه اسُم وذُِكر أُِجيف بابا  يفْتُح ال الشيطَانَ
  ٢ }] الِْقرب وأَوِكئُوا [ ، اآلِنيةَ وأَكِْفئُوا ، الِْجرار وغَطُّوا

  

                                            
١ ِبطُوا : أَيار وسؤِب راِء ِقرى الْمتالَ ح ِكبسنالَ تلَ وخدا يها ِفيِذي مؤي.  
٢] هححص اِنيِج ِفي اَأللْبِجياِمِع ص٦٢٠ الْج[ 
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  ِمنها واخلُُروِج املَساِجِد ُدُخوِل دنِعو ، الصالةِِ ىلَِإ الُْخُروِج ِعند الذَّكُْر
 الْمـؤذِّنُ  فَـأَذَّنَ  : " فيه و ، وسلم عليه اهللا صلى النيب جد يف عباٍس بِن اللَِّه عبِد عن )٧٦٣( م ـ ١

جرالِة ِإلَى فَخالص وهقُولُ وي :   " لْ اللَُّهمعا قَلِْبي ِفي اجِفي ، ُنوراِني وا  ِلسُنـور ، 
 ،  ُنورا خلِْفي ِمن واجعلْ ،  وراُن بصِري ِفي واجعلْ ، ُنورا سمِعي ِفي واجعلْ
ِمناِمي وا أَملْ ،  ُنورعاجو ِقي ِمنا فَوُنور  ، ِمنِتي وحا تُنور ، ِطِنـي  اللَُّهمأَع 
   " ُنورا
     :أَنه سلَّمو علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عن) ٤٦٦( د ـ ٢
 ، الْكَـِرميِ  وِبوجِهـهِ  ، الْعِظـيمِ  ِباللَِّه أَُعوذُ :  قَالَ الْمسِجد دخلَ ِإذَا كَانَ" 

 الـشيطَانُ  قَـالَ  ذَِلك قَالَ فَِإذَا قَالَ ؛ الرِجيِم الشيطَاِن ِمن ، الْقَِدِمي وُسلْطَاِنِه
  ١"  الْيوِم ساِئر ِمني ُحِفظَ
 اهللا رسول بنت عنها اهللا رضي فَاِطمةَ  عن )٧٧١( جه ،  )٣٤١( ت ـ ٣

 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ { :قَالَت وسلم بيته أهل وعلى عليه اهللا صلى
 ذُُنوِبي ِلي راغِْف رب : " وقَالَ ، وسلَّم ُمحمٍد علَى صلَّى : الْمسِجد دخلَ ِإذَا

حافْتِلي و ابوأَب ِتكمحِإذَا  ، "  رو جرلَّى : خلَى صٍد عمُمح لَّمسقَالَ وو " : 
بر ذُُنوِبي ِلي اغِْفر ، حافْتِلي و ابوأَب ِلك٢} فَض  
   : قَالَ  وسلَّم علَيِه هاللَّ صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ هريرةَ أَِبي عن  )٧٧٣ ( جه ـ ٤

                                            
١ هححص اِنياَأللْب 
٢ هححص اِنياَأللْب 



  ٨٢

 ،  وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي علَى فَلُْيسلِّم :  الْمسِجد أَحُدكُم دخلَ ِإذَا {
 النِبي علَى فَلُْيسلِّم : خرج وِإذَا ، رحمِتك أَبواب ِلي افْتـح اللَُّهـم ولْيقُلْ
  ١ }  الرِجيِم  الشيطَاِن  ِمن اعِصمِني  اللَُّهم  ولْيقُلْ وسلَّم علَيِه للَُّها صلَّى

  
  الُوُضوِء ِعند الذَّكُْر

 اللَّـه  صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ:   قَالَ عنه اُهللا رِضي الْخطَّاِب بِن عمر عن) ٥٥ (ت ـ ١
 ، اللَّـهُ  ِإال ِإلَه ال أَنْ أَشهُد :  قَالَ ثُم الُْوُضوَء فَأَحسن توضأَ نم { : وسلَّم علَيِه

 ِمـن  اجعلِْنـي  اللَُّهم ، ورُسولُُه عبُدُه ُمحمدا أَنَّ وأَشهُد ، لَُه شِريك ال وحدُه
اِبنيولِْني التعاجو ِمن ِرينطَه؛ الُْمت تةُ لَُه فُِتحاِنياِب ثَموِة أَبنُخلُ الْجدي  ِمـن 
  ٢ } شاَء أَيها
 من "  :قَالَ  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النِبي عِن عنه اُهللا رِضي اخلُدِري سِعيٍد أَِبي عن يالنساِئ ىورو ـ ٢

 أَستغِفُرك  أَنت ِإال ِإله ال أَنْ أَشهُد  ِبحمِدكو اللَُّهم ُسبحانك : فَقَالَ توضأَ
  ٣ " الِْقيامِة يوِم ِإلَى ُيكْسر فَلَم ِبطَابٍع طُِبع ثُم ، رق ِفي كُِتب ؛  ِإلَيك وأَُتوُب

  
  ِةالَالص اِركَذْأَ نِم

   :أَنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل عن نهع اُهللا رِضي طَاِلٍب أَِبي بِن عِلي عن) ٧٧١ (م

 واَألرض السمواِت فَطَر ِللَِّذي وجِهي وجهُت: قَالَ الصالِة ِإلَى قَام ِإذَا كَانَ{
 رب ِللَِّه ماِتيوم ومحياي وُنُسِكي صالِتي ِإنَّ ،  الُْمشِرِكني ِمن أَنا وما حِنيفًا

                                            
١ هححاَأل صاِنيلْب.  
٢ هححص اِنياَأللْب.  
٣ اهور ساِئيى ِفي النرك ، ن ) ٦١٧٠ (ج ص [ : )٦/٢٥  (الكُب  نٍد أَِبي عِعيس] هححصو اِنياَأللْب[ 



  ٨٣

،الَِمنيال الْع ِريكلَُه ش ، ِبذَِلكُت وا أُِمرأَنو ِمن ،ِلِمنيالُْمس اللَُّهم تِلُكالْ أَنم 
 فَاغِْفر ، ِبذَنِبي واعترفُْت نفِْسي ظَلَمُت عبُدك، وأَنا ربي أَنت أَنت، ِإال ِإلَه ال
 ؛ اَألخالِق َألحسِن واهِدِني ، أَنت ِإال الذُُّنوب يغِفُر ال ِإنُه ؛ يعاجِم ذُُنوِبي ِلي
 ِإال سيئَها عني يصِرُف ال ، سيئَها عني واصِرف ، أَنت ِإال َألحسِنها يهِدي ال

تأَن ، كيلَب كيدعسُر ، ويالْخِفي كُلُُّه و كيدي ، رالشو سلَي كا ، ِإلَيأَن ِبك 
كِإلَيو ، كْتاربت تالَيعتو ، ِفُركغتأَُتوُب أَسو كِإلَي ،  

 لَك خشع ، أَسلَمُت ولَك ، آمنُت وِبك ، ركَعُت لَك اللَُّهم : قَالَ ركَع وِإذَا 
  ، وعصِبي وعظِْمي وُمخي وبصِري سمِعي

 ما وِملَْء اَألرِض وِملَْء السمواِت ِملَْء ، الْحمُد لَك ربنا اللَُّهم : قَالَ رفَع وِإذَا 
   . بعُد شيٍء ِمن ِشئْت ما وِملَْء بينُهما
 سـجد   ،  ُتأَسـلَم  ولَك آمنُت وِبك سجدُت لَك اللَُّهم  : قَالَ سجد وِإذَا

   الْخاِلِقني أَحسُن اللَُّه تبارك ، وبصرُه سمعُه وشق وصورُه خلَقَُه ِللَِّذي وجِهي
كُونُ ثُمي ا آِخِر ِمنقُولُ مي نيِد بهشِليِم التسالتو : اللَُّهم ـا  ِلي اغِْفرتُ  ممقَـد  
 ِمني ِبِه أَعلَُم أَنت وما ، أَسرفُْت وما ، أَعلَنُت وما ، أَسررُت ماو ، أَخرُت وما
، تُم أَنالُْمقَد تأَنُر وخال ، الُْمؤ ِإال ِإلَه تأَن {   

  التالوِة ُسُجوِد ِعند الذِّكُْر
 صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَت عنها للَّها رِضي عاِئشةَ عن) ١١٩٩ (ن ،) ٥٨٠ (ت ،) ١٤١٤ (د ـ ١
ِه اللَّهلَيع لَّمسقُولُ ووِد ِفي يجآِن سِل الْقُرقُولُ ِباللَّيِة ِفي يدجا السارِمر :   
"دجِهي سجلَقَُه ِللَِّذي وخ قشُه وعمُه سرصبِلِه ووِتِه ِبحقُو١  "و  

                                            
 ]اَأللْباِني وصححه[ ، صِحيح حسن : الترِمِذي قَالَ ١



  ٨٤

 علَيـهِ  اللَّه صلَّى النِبي ِإلَى رجلٌ جاَء : قَالَ عباٍس ابِن عن) ١٠٥٣ (جه ،) ٣٤٢٤ ،٥٧٩  (ت ـ ٢
لَّمسا : فَقَالَ وولَ يسِني ؛ اللَِّه رتأَيلَةَ را اللَّيأَنو اِئمي ، نكَأَن تلِّي كُنأُص لْفةٍ  خرـجش ،  تدجفَـس 

تدجةُا فَسرجوِدي لشجا ، ِلسهتِمعسو ِهيقُولُ وت :   
} اللَُّهم ا ِلي اكُْتبِبه كدا ِعنرأَج عضي ونا عا ِبهرا ِوزلْهعاجِلي و كدِعن 

  }  داُود عبِدك ِمن تقَبلْتها كَما ِمني وتقَبلْها ذُخرا
 أَخبره ما ِمثْلَ يقُولُ وهو فَسِمعته سجد ثُم سجدةً وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي فَقَرأَ  :عباٍس ابن قَالَ

  ١ "  الشجرِة قَوِل عن الرجلُ

  الصالةِِ بعد الذِّكُْر
   : وقَالَ ،  .. يسلِّم ِحني الٍةص كُلِّ دبِر ِفي يقُولُ الزبيِر ابن كَانَ) ٥٩٤ (م ـ ١

  : صالٍة كُلِّ دبر ِبِهن يهلِّلُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ

ـَُه ،  الُْملُْك لَـُه ،  لَـُه شِريك ال وحـدُه اللَُّه ِإال ِإلَه ال {  علَى وُهو ، الْحمـُد ول
 ِإال نعُبــدُ  وال  اللَّـهُ  ِإال ِإلَه ال ،  ِباللَِّه ِإال قُـوةَ وال حـولَ ال ، قَِديـر شيٍء كُلِّ
   الْحسـُن الثَّناُء ولَـُه ، الْفَضلُ ولَـُه ، النعمةُ لَـُه ، ِإيـاُه

   } كَـاِفـُرونَالْ كَـِره ولَـو الديــن لَـُه ُمخِلِصيـن ، اللَُّه ِإال ِإلَه ال 

 من {  :وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ السبِأي شِبيٍب بِن عمارةَ عن )٣٥٣٤ (ت ـ ٢
 ُيحِيـي  ، الْحمـدُ  ولَُه  الُْملُْك لَُه ، لَُه شِريك ال وحدُه ، اللَُّه ِإالَّ ِإلَه ال : قَالَ

 بعـثَ  ؛ الْمغِرِب ِإثِْر علَى مراٍت عشر " قَِدير شيٍء كُلِّ علَى وُهو ، وُيِميُت
 عـشر  ِبهـا  لَـهُ  اللَُّه وكَتب ُيصِبح حتى الشيطَاِن ِمن يحفَظُونُه مسلَحةً اللَُّه

 عشِر ِبعدِل لَُه وكَانت  ، ٍتُموِبقَا سيئَاٍت عشر عنُه ومحا ، ُموِجباٍت حسناٍت
  ٢} ُمؤِمناٍت ِرقَاٍب

                                            
١] هنسح اِنياَأللْب. [ 
 ]اَأللْباِني وصححه [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي قَال ٢



  ٨٥

 أَنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن غَنٍم بِن الرحمِن عبِد عن حوشٍب بِن شهِر عن )١٧٥٢٩ (حم ـ ٣
 ال:   والصبِح الْمغِرِب  صالِة ِمن ِرجلَُه ويثِْني ينصِرف أَنْ قَبلَ قَالَ من { :قَالَ
ُه اللَّـُه ِإالَّ ِإلَهـدحال و ِريكلَُه الُْملُْك لَُه ، لَـُه شُد ومـِدِه  الْحُر ِبييالْخ ، 

 لَـهُ  كُِتب ؛ " مراٍت عشر ؛ قَِدير شيٍء كُلِّ علَى وُهـو ، وُيِميـُت ُيحِيـي
 عـشرُ  لَـهُ  وُرِفع ، سيئَاٍت عشُر عنُه وُمِحيت ، حسناٍت عشُر دٍةواِح ِبكُلِّ

 ولَم ، الرِجيِم الشيطَاِن ِمن وِحرزا ، مكُْروٍه كُلِّ ِمن ِحرزا وكَانت ، درجاٍت
 رُجـالً  ِإالَّ ، عمـالً  ناِسال أَفْضِل  ِمن فَكَانَ ، الشرك ِإالَّ ُيدِركُُه ِلذَنٍب يِحلَّ
  ١  }قَالَ ِمما أَفْضلَ يقُولُ يفُْضلُُه

  
   :الَقَ هنع اُهللا يِضر ةَاممأُ يِبأَ نع ياِنربالطَّ ىورو ـ ٤

 الَ : الْغـداةِ  صالَِة ُدُبِر فَي قَاَل من { : وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ الَقَ 
ُه اُهللا ِإالَّ ِإلَهدحالَ و كِريلَُه الُْملُْك لَُه ، لَُه شُد ومالْح ِييُت  ُيحُيِميـِدهِ   ، وِبي 

 يومِئٍذ كَانَ ؛ ِرجلَيِه يثِْني أَنْ قَبلَ مرٍة ِمائَةَ ؛ "قَِدير شيٍء كُلِّ علَى وُهو ، الْخيُر
  ٢ }قَالَ ما علَى زاد أَو مقَالَِتِه ِمثْلَ قَالَ من ِإالَّ عمالً َألرِضا أَهِل أَفْضلَ

                                            
١ فَهعضو اِنياَأللْب دِعن ِمِذيرالت ، هلَِكن هنسِرِه حيِح "ِفي ِلغِحيِب صِغيرقَالَ) ٤٧٥" (التو : رهش نٍب بشوِه حِفي 

فعض ِلِق ِمنقَد ، ِحفِْظِه بو بطَراِدِه ِفي اضنِنِه ِإستمو ، هذَا لَِكناللَّفِْظ ِبه نسِرِه حيِلغ ، دهشي ا لَهم لَهِني ، قَبعي 
  .ِعمارةَ وعن ، أُمامةَ أَِبي وعن ، أَيوب أَِبي عن جاَء ما
٢ اهور اِنيرِطا ِفي الطَّبس٧/١٧٥ (َألو( هنسحو اِنيِح "ِفي اَأللْبِحيِب صِغيرالت) "قَالَ ،) ٤٧٤و ِذِرياملُن : هدنس 

ديج.  



  ٨٦

 وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ كَانَ {  : قَالَ عنه اُهللا رِضي ثَوبانَ عن ) ٥٩١ (م ـ٥ 
ـًا، استغفَـر صالِتِه ِمن انصرف ِإذَا    السالُم أَنت اللَُّهم : الَوقَ ثَالثـ

كِمنالُم والس  ، كْتاربالِل ذَا] يا[ تاِم الْجاِإلكْر١} و  
 ِإلَى ِكتاٍب ِفي شعبةَ بن الْمِغريةُ علَي أَملَى : قَالَ شعبةَ بِن الْمِغريِة كَاِتِب وراٍد عن )٨٤٤ ( خ ـ ٦

  :   مكْتوبٍة صالٍة كُلِّ دبِر ِفي يقُولُ كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ : معاِويةَ
 قَِدير شيٍء كُلِّ علَى وُهو ، الْحمُد ولَُه الُْملُْك لَُه ، لَُه شِريك ال وحدُه اللَُّه ِإال ِإلَه ال {
، ال اللَُّهم اِنعا مطَ ِلمأَعتال ، يو ِطيا ُمعِلم تعنال ، مفَُع ونذَا ي دالْج كِمن دالْج {  

  

 من { : وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ : قَالَ عنه اُهللا رِضي أُمامةَ أَِبي عن ياِئسالن ىورو ـ ٧
 وِلُخـُد نِمـ يمنعــُه لَــم  ؛ مكُْتوبٍة صالِة لِّكُ ُدُبر الْكُرِسي آيةَ قَرأَ
نأَنْ ِإال ـِةالْج تُمـو٢} ي  
   : قَالَ عاِمٍر بِن عقْبةَ عن السنِن ويف  ـ ٨

 ُدُبـر الُْمعـوذَاِت أَقْـرأَ أَنْ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ أَمرِني {
  ٣ } صـالٍة كُـلِّ

                                            
ــادةُ) ٣٠٠( ت ،) ١٥١٣ (د : رواه و ١ يالزو ــه  ت ،) ١٣٣٨ (ن ،) ١٥١٢ (د ،) ٥٩٢ (م : ورواه . لَ
 ِإال يقُْعد ملْ سلم ِإذَا وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي كَانَ{ :قَالت عنها اُهللا رِضي عاِئشةَ عن) ٩٢٤ (جه ،) ٢٩٨(

ارا ِمقْدقُولُ مي " : اللُهم تالُم أَنالس كِمنالُم والس كْتاربا تاِم اجلَالل ذَا ياِإلكْرو{   
٢ اهور اِئيس٦/٣٠( الكربى يف الن (، اهوالكبري يف الطرباين ور) يف البيهقـي  و ،) ٨/٩٣ (،واألوسط) ٨/١١٤ 
  . اَأللْباِني وصححه )  حب ، ن (رواه) : ٦٤٦٤" (الصِغيِر اجلَاِمِع صِحيِح "وِفي ،) ٢/٤٥٥" (اِإليماِن شعِب"
 أَقْـرأَ  أَنْ"   الترِمـِذي  ولَفْـظُ  ، )١٧٣٣٧ ،١٦٩٦٤ (حم ،) ٢٩٠٣ (ت ،) ١٣٣٦ (ن ،) ١٥٢٣ (د ٣

 . اَأللْبـاِني  صـححه  احلـديث  و ، غَِريـب  حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي قَال  "صالٍة كُل ُدُبِر ِفي ِباملُعوذَتيِن
  " الناِس ِبرب أَُعوذُ قُلْ " و ، " لَِقالفَ ِبرب أَُعوذُ قُلْ " و ، " أَحد اُهللا ُهو قُلْ " ِهي والُْمعوذَاُت
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 ال : معاذُ يا أُوِصيك : قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ : جبٍل بِن معاِذ عن السنِن ويف ـ ٩
نعدِر ِفي تبالٍة كُلِّ دقُولُ صت : } ــي  اللَُّهــملَـى  أَِعنِذكْ  عُشكْ ِركوِرك 
وِنُحس ِتـكـَاد   ١ } ِعب
 أَتاِني وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ عنهما اُهللا رِضي عباٍس ابِن عن )٣٢٣٣ (ت -١٠

 يتصلَّ ِإذَا ُمحمُد يا قَالَ : وفيه .. ُصورٍة أَحسِن ِفي وتعالَى تبارك ربي اللَّيلَةَ
   : فَقُلْ

} ي اللَُّهمِإن أَلُكلَ أَساِت ِفعريالْخ ، كرتاِت وكَرالُْمن ، ُحباِكِني وسأَنْ[  ، الْمو ُتوبت 
ليِإذَا] ٢ عو تدأَر ـاِدكـةً ِبِعبنِنـي ِفتفَـاقِْبض ـكِإلَي ـرفُْتـوٍن غَيم {                       

  
   :عنه اُهللا رِضي معاٍذ حِديِث وِفي
} أَلُكأَس كُحب ُحبو نم كُيِحب ُحبٍل ومُب عِإلَى ُيقَر كُحب  {                       
  ٣ تعلَُّموها مثُ فَادُرُسوها حق ِإنها : وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ قَالَ

                                            
 : وقَال ِبيِدِه أَخذَ وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسول أَنَّ : وأوله )٢١٦٢١ (حم ،)١٣٠٣ (ن ،) ١٥٢٢  (د ١
 ]اَأللْباِني وصححه . [فذكره : ُمعاذُ يا أُوِصيك : فَقَال ُألِحبك ِإني واِهللا ، ُألِحبك ِإني واِهللا ُمعاذُ يا
  .التاِلي التعِليِق ِفي لَفْظُه وسيأِْتي ، عاِئٍش بِن الرحمِن عبِد حِديِث ِمن) ٢٢٦٩٩ (أَحمد ِعند ِزيادةٌ ٢
 معاٍذ عن) ٢١٦٠٤ (وأَحمد ،) ٣٢٣٥ (يالترِمِذ  ورواه ، عباٍس ابِن عِن) ٣٢٣٣ (الترِمِذي رواه] صحيح [٣
 وسـلم  عليـهِ  اُهللا صلى اِهللا رسولُ عنا احتِبس{ : قَال عنه اُهللا رِضي جبٍل بِن معاِذ عن : الترِمِذي لَفْظُ وهذَا ،

اٍة ذَاتغَد نالِة عِح صبى الصتا حناَءى ِكدرتن يعِس نمالش جرا فَخِريعس بالِة فَثُولى ِبالصولُ فَصسلى اِهللا رص 
 أَما قَال ثُم ِإلينِا انفَتل ثُم أَنتم كَما مصافِّكُم على لنا فَقَال ِبصوِتِه دعا سلم فَلما صالِتِه ِفي وتجوز وسلم عليِه اُهللا
   : الغداةَ عنكُم حبسِني ما دثُكُمسأُح ِإني
 وتعاىل تبارك ِبربي أَنا فَِإذَا فَاستثْقَلُت صالِتي ِفي فَنعسُت يل قُدر ما وصليُت فَتوضأُْت الليل ِمن قُمُت أَني" 
   ، ُصورٍة أَحسِن ِفي
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  ، ثَالثًا قَاهلَا ، رب أَدِري ال : قُلُت ؟ اَألعلى املَُأل يختِصُم ِفيم : قَال . رب يكلب : قُلُت . ُمحمُد يا : فَقَال
 فَقَال ، وعرفُْت ، شيٍء كُلُّ يل فَتجلى ، ثَديي بين أَناِملِه برد وجدُت حتى كَِتفَي بين كَفَُّه وضع فَرأَيُتُه : قَال
  ؟ اَألعلى املَُأل يختِصُم ِفيم : قَال . رب لبيك : قُلُت . ُمحمُد يا: 
  ؟ ُهن ما : قَال الكَفَّاراِت ِفي : قُلُت 
 ِفـي  الُوُضـوءِ  وِإسـباغُ  ، الـصلواتِ  بعد املَساِجِد ِفي واجلُلُوُس ، اجلَماعاِت ِإىل اَألقْداِم مشُي : قُلُت 
   ، كُْروهاِتاملَ
   ؟ ِفيم ثُم : قَال
   ، ِنيام والناُس ِبالليل والصالةُ ، الكَالِم ولُني ، الطَّعاِم ِإطْعاُم : قُلُت
   : قُل ، سل : قَال
 "ي اللُهمِإن أَلُكل أَساِت ِفعراخلَي ، كرتاِت وكَراملُن ، ُحباِكِني وأَنْ ، املَسو غتِني يل ِفرمحرتِإذَا ، وو تدأَر 
   " ُحبك ِإىل ُيقَرُب عمٍل وُحب ُيِحبك من وُحب ُحبك أَسأَلُك ، مفُْتوٍن غَير فَتوفَِّني قَوٍم ِفتنةَ
   . علُموهات ثُم فَادُرُسوها حق ِإنها وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسولُ قَال
 هذَا فَقَال احلَِديِث هذَا عن) البخاري يعين (ِإسماِعيل بن محمد سأَلت صِحيح حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي قَال

  ]اَأللْباِني وصححه [ صِحيح حسن حِديثٌ
 بـنِ  خالِد عن جاِبٍر ابن يعِني يِزيد بِن يِزيد عن محمٍد بن زهير احدثَن عاِمٍر أَبو حدثَنا) ١٦١٨٥ (أمحد رواه و

   : وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي أَصحاِب بعِض عن عاِئٍش بِن الرحمِن عبِد عن اللجالِج
 ُمـشِرقُ  أَو الوجـهِ  ُمسِفُر النفِْس طَيُب وُهو غَداٍة ذَات عليِهم خرج وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسول أَنَّ" 

 وأَتاِني ؟ يمنُعِني وما : فَقَال الوجِه ُمشِرق أَو الوجِه ُمسِفر النفِْس طَيب نراك ِإنا اِهللا رُسول يا : قُلنا ، الوجِه
 يختـِصمُ  ِفيم : قَال ، وسعديك ربي لبيك : قُلُت . ُمحمُد يا : قَال ، ُصورٍة أَحسِن ِفي لةَاللي وجل عز ربي
 فَوجـدتُ  كَِتفَي بين كَفَّيِه فَوضع قَال ، ثَالثًا أَو مرتيِن ذَلك قَال . رب أَي أَدِري ال : قُلُت ؟ اَألعلى املَُأل
ابهدر نيب ييى ، ثَدتلى حجا يل تاِت ِفي موما السمِض ِفي واَألر ، ال ثُمِذِه تـةَ  هاآلي : } كَـذَلكُنـِري  و 

اِهيمرِإب لكُوتاِت مومِض الساَألركُونَ وليو ِمن املُوِقِنني { ، ا : قَال ثُمُد يمُمح ِصُم ِفيمتخلـى  ُألاملَ ي؟ اَألع 
   . الكَفَّاراِت ِفي : قُلُت : قَال
   ؟ الكَفَّاراُت وما : قَال
 ِفـي  الُوُضـوءِ  وِإبالغُ ، الصلواِت ِخالف املَسِجِد ِفي واجلُلُوُس ، اجلَماعاِت ِإىل اَألقْداِم على املَشُي : قُلُت
   ، املَكَاِرِه
   ، أُمُه ولدتُه كَيوِم خِطيئَِتِه ِمن وكَانَ ِبخيٍر ومات خيٍرِب عاش ذَلك فَعل من : قَال
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    قَالَ  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل عن عنه اَهللا رِضي  هريرةَ أَِبي عن  )٥٩٧ (م ـ ١١
} نم حبس الٍة كُلِّ ُدُبِر ِفي اللَّـهثَالثًا ص ثَالِثنيو ، ِمدحو ثَالثًا اللَّه ثَالِثنيو   ركَبو اللَّه 

 شِريك ال وحدُه اللَُّه ِإال ِإلَه ال:  الِْمائَِة تمام وقَالَ ، وِتسُعونَ ِتسعةٌ فَتِلك ، وثَالِثني ثَالثًا
 ِمثْلَ كَانت وِإنْ خطَاياُه غُِفرت ؛ قَِدير شيٍء كُلِّ علَى وُهو ، الْحمُد ولَُه الُْملُْك لَُه ، لَُه
   } الْبحِر زبِد

 من أَدركْتم به أَخذْتم ِإنْ بأمر أُحدثُكُم أَال : قَال:  قَال عنه اُهللا رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٨٤٣ (خ ـ١٢ 
قَكُمبملْ ،  سو ِركْكُمدي دأَح كُمدعب ، متكُنو ريخ نم متأَن نيا برِهظَهيِإال ، ن نِمل مع ؟ ِمثْله }  

ـًا صالٍة كُل  خلف  ُتكَبـُرونَ و ،  تحمـُدونَ و ، ُتسبُحـونَ  ثَـالث
ثَالِثني١} و  

 ثَالثًـا  صـالةٍ  كُلِّ ُدُبر ُيسبُحوا أَنْ أُِمُروا : " قَالَ ثَاِبٍت بِن زيِد عن) ١٣٥٠ (ن ـ١٣
ثَالِثنيو ، حيُدواوثَالثًا م ،ثَالِثنيُروا وُيكَبا وعبأَر ثَالِثنيو، لٌ فَأُِتيجر اِر ِمنصاَألن 

 ُدُبـر  ُتسبُحوا أَنْ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ أَمركُم  :  لَه فَِقيلَ مناِمِه ِفي
: قَالَ ؟ وثَالِثني أَربعا وُتكَبُروا وثَالِثني، ثَالثًا ُدواوتحم ، وثَالِثني ثَالثًا صالٍة كُلِّ

                                                                                                                 
ِمناِت وجرذْلُ ، الكَالِم ِطيُب : الدبالِم واُم ، السِإطْعاِم والةُ ، الطَّعالصل واُس ِبالليالنو امـا  : قَـال  ، ِنيي 
 علي تُتوب وأَنْ ، املَساِكِني وُحب ، املُنكَراِت وترك ، الطَّيباِت أَسأَلُك ِإني ماللُه : فَقُل صليت ِإذَا ، ُمحمُد

   " مفُْتوٍن غَير فَتوفَِّني الناِس ِفي ِفتنةً أَردت وِإذَا ،
]الُهِرجو ِثقَات ، رِر غَييهِن زٍد بمحم ثَّقَهفَو دمقَالَ ، أَحى ويحي نٍن بِعيالَ : م أْسقَالَ ، ِبِه بو اِرِميِثقَـةٌ  : الد 

قودص طُ لَهأَغَاِلي[  
 
 عالال ِبالدرجاِت اَألموال ِمن الدثُوِر أَهلُ ذَهب  : فقالوا وسلم عليِه اُهللا صلى النِبي ِإىل الفُقَراُء جاَء : " أوله و ١

 ويعتِمـرونَ  ِبهـا  يحجـونَ  أَمـوالٍ  ِمن فَضلٌ وهلُم نصوم كَما ويصومونَ نصلي كَما يصلُّونَ ؛ املُِقيِم والنِعيِم
 ونحمـد  وثَالِثني ثًاثَال نسبح : بعضنا فقال ، بيننا فاختلفْنا : آخره و ، احلديث فذكر ، ويتصدقُونَ ويجاِهدونَ

 حتـى  ، أَكْبُر واُهللا ، ِهللا واحلَمُد ، اِهللا ُسبحانَ"  : تقُولُ: فقال ِإليِه فَرجعت وثَالِثني أَربعا ونكَبر وثَالِثني ثَالثًا
 الكثري املال : الدثور و "وثَالِثني ثَالثًا كُلِهن ِمنُهن يكُونَ
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،معا: قَالَ نلُوهعا فَاجسمخ ِرينِعشلُوا وعاجا وِليلَ ِفيهها ،  التفَلَم حبـى  أَصأَت 
ِبيلَّى النِه اللَُّه صلَيع لَّمسو فَذَكَر ا : فَقَالَ لَُه ذَِلكلُوهعاج ١ "كَذَِلك  

   : "ياِربالْ ِحتفَ" يِف حجٍر ابِن ِظاِفحالْ الِمكَ نِم ُداِئوفَ
قَواَأل ِرثَكْأَ يِف عاِدحِثي ِدقْتُمي التِبسِحي ىلَع التِمحِدي وِخأْتُري ِبكْالتِري ، ِر يِفووٍةاي ِدقْتيم 
ِبكْالتِري ىلَع التِمحِدي خةًاص ، يِبَأل و داوِم  دن ِدحيِبأَ ِثي هريكَُت"  ةَرُرب وتحُدم ُتوسُحب."   
واِال اذَهُفالَِتخ الٌّد الَ نْأَ ىلَع تِتريِف بياه ، ويسأْتنِلذَِل سقَِب كيِف ِهِلو ِدحالْ ِثياِقباِتي 
اِلالصالَ { اِتح ُضيرأَِب كِهين بأْدت{  ،اَألوالْ ىلَوبِب ةُاَءدالتِبسَأل ؛ ِحينه يتضمن فْني ِصاِئقَالن 
ِنع ياِرالب سبحانه وتثُ ، ىالَعم التِمحَأل ِدينه يتضمثِْإ نبكَالْ اتلَ اِلمثُ ، هم ِبكْالتالَ ذِْإ ِري لْيزِم من 
ِيفْن ِصاِئقَالن ثِْإوكَالْ اِتبالَ نْأَ اِلم كُينَو هنِبكَ اكير آخر .    
  . كِلذَ ِعيِمجِب ىالَعتو هانحبس ِهاِدرِفان ىلَع الِّالد ِليِلهالتِب متخي مثُ 
 الَِّإ هلَِإ الَِب مائةَالْ ُمِتخيو {داود يِبأَ دنِع ةَريره يِبأَ ِةايوِر يِفو  )نيِثالَثَو اًعبرأَ ُربكَُنو(  : هلُوقَ
   " إخل هلَ كيِرش الَ ُهدحو اُهللا
   .ثُياِدحاَأل ِهِب تدرو ام ِقفْو ىلَع اُهللا الَِّإ هلَِإ الَِب ةًرمو ٍةريِبكْت ِةاديِزِب ةًرم مِتخي نْأَِب عمجي َو
ورالْ ىوباِرخأَنَّ) ٨٤١ (ي ناٍس اببع ِضير ا اللَّهمهنع ربأَنَّ: أَخ فْعِتا رولص ِبالذِّكِْرِحني 

 : عباٍس ابُن الَوقَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي عهِد علَى كَانَ الْمكُْتوبِة ِمن الناُس ينصِرُف
   " سِمعُتُه ِإذَا ِبذَِلك انصرفُوا ِإذَا أَعلَُم كُنُت
ِفوِهي ِلدلٌي ىلَع جالْ اِزوجِركْالذِِّب ِره ِقعب ِةالَالص ،   
وعن ِلذَ نْأَ ٍكاِلمك محثٌد ،   
الَقَو النِووي : حلَم ِعاِفالشي  الْ اذَهِدحثَي أَ ىلَعنهم جهِهِب وار قْواًت ِسييَأل اًرِلج تِلعِةفَِص ِمي 
 نِإ الَِّإ ركْالذِّ اِنيِفخي مومأْمالْو امماِإل نَّأَ اُرتخُمالْو ، ِهِب ِرهجالْ ىلَع واماود مهنأَ الَ ، ِركْالذِّ
ِتاحيىلَِإ ج التِلعِمي.   
 ىلَع باِظوي الَ نمِم اًريِغص انَكَ هنَأل ةَاعمجالْ رضحي نكُي ملَ عباٍس ابن نَّأَ راِهالظَّ : اُضيِع الَقَ
  . ركَذَ امِب ِةالَالص اَءضِقان فِرعي انَكَفَ ، ِهِب مزلْي الَو كِلذَ

                                            
١ وهححص اِنياَأللْب 



  ٩١

غَ الَقَويره : يحتنْأَ لُم كُينَو اِضحأَ يِف اًرِراِخو فُالصالَ انَكَفَ ِفو يِرعف ِقاناَءضـ ِب اه التِلسِمي ، 
   . ِحتفَالْ نِم . هـ أ .ِريِبكْالتِب هفُِرعي انَكَ امنِإِو
وأَ ُحاِجالرنالَ ه يننْأَ يِغب يشواِكالذَّ شر الْ ىلَعملِّصيِل نام روأَ اهحمـ  د ـ  يِف مس٤٩٠٩ (ِهِدن( 
 الناس وخطَب اعتكَف وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَنَّ"  : عمر بِن اللَِّه عبِد عن  ٍحيِحص اٍدنسِإِب

 وال ربـهُ  ُينـاِجي  ما أَحُدكُم فَلْيعلَم ربُه ُيناِجي فَِإنُه الصالِة ِفي قَام ِإذَا أَحدكُم ِإنَّ أَما : فَقَالَ
رهجي ُضكُمعلَى بٍض ععاَءِة بالِة ِفي ِبالِْقرالص" ويِف انَكَ اذَه ِةالَص طَالتـ فَ ، ِعو ـ ِرفَالْ يِف يِةض 

   .ملَعأَ اُهللاو ىلَوأَ
  

  ُدُخوِلِه ِعند و الْبيِت ِمن الُْخُروِج ِعند اَألدُب و الذِّكُْر
  :قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ ماِلٍك بِن أَنِس عن : له  اللفظ و) ٥٠٩٥ (د ،) ٣٤٢٦ (ت ـ ١
   :فَقَالَ بيِتِه ِمن الرُجلُ خرج ِإذَا" 
 ، ِباللَّـــهِ  ِإال قُــوةَ وال حولَ ال ، اللَّـِه علَـى توكَّلُْت ، اللَّـِه ِبسِم 

 فَيقُولُ ، الشياِطُني لَُه فَتتنحـى ؛  وُوِقيت وكُِفيت ُهِديت : ِحينِئٍذ ُيقَالُ : قَالَ
  ١ " ؟ وُوِقي وكُِفي ُهِدي قَد ِبرُجٍل لَك كَيف : آخُر شيطَانٌ لَُه
  

 وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي خرج ما  :قَالَت عنها اُهللا ِضير سلَمةَ أُم عن السنِن ويف ـ ٢
ِتي ِمنيِإالَّ قَطُّ ب فَعفَُه راِء ِإلَى طَرمفَقَالَ الس : } أَُعـوذُ ] إين [  اللَُّهـم 

أَِضـلَّ  أَنْ ِبـك ، ـلَّ أَوأُض ، أَِزلَّ أَو ، لَّ أَوأُز ، أَو أَظِْلـم ، أَو أُظْلَـم 
، لَ أَوهأَج ، لَ أَوهُيج لَي٢ } ع  

                                            
١ هححصو اِنياَأللْب 
 أن  (، نظَـره  أَي :  )طَرفَـهُ  رفع إال(  :وقوهلا ،) ٣٨٨٤ (جه ،) ٥٤٨٦ (ن ،) ٣٤٢٧ (ت) ٥٠٩٤ (د ٢

 تشِبيهاً قَصٍد غَيِر ِمن ذَنب ِهيو الزلَِّة ِمن :  )أِزلَّ أو(  أَحد يِضلَِّني أَي :  )أُضلَّ أو(  ، احلَق عن أَي:  ) أَِضلَّ
 ] .اَأللْباِني وصححه . صِحيح حسن :الترِمِذي وقَالَ  [القَدِم ِبزلَِّة



  ٩٢

  
 من"  سلَّموَ علَيِه صلَّىاللَّه اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ عنه اهللا رضي هريرةَ أَِبي عن) ٣٤٣٣( ت ـ٣

لَسِلٍس ِفي ججم طُُه ِفيِه فَكَثُرلَ فَقَالَ لَغأَنْ قَب قُومي ِلِسِه ِمنجم ذَِلك :  
كانحُسب اللَُّهم ِدكمِبحُد ، وهال أَنْ أَش ِإال ِإلَه تأَن ، ِفُركغتأَُتوُب أَسو كِإلَي  

  ١ " ذَِلك مجِلِسِه ِفي كَانَ ما لَُه غُِفر ِإال
  
   يقُولُ وسلَّم علَيِه صلَّىاللَّه النِبي ِمعس أَنه اللَِّه عبِد بِن جاِبِر عن) ٢٠١٨ (م ـ ٤

 ال الشيطَانُ قَالَ طَعاِمِه وِعند ُدُخوِلِه ِعند اللَّه فَذَكَر بيتُه الرُجلُ دخلَ ِإذَا {
ِبيتم ال لَكُماَء وشِإذَا ، علَ وخد فَلَم ذْكُري اللَّه دطَانُ الَقَ ُدُخوِلِه ِعنيالش 
كُْتمرأَد ِإذَالَمو،ِبيتالْم ذْكُري اللَّه داِمِهَ ِعنقَالَ ع كُْتمرِبي أَداَءتَ الْمشالْع{  

 ِإذَا كَانَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَنَّ { :عنها اهللا رضي عاِئشةَ عن) ٢٥٣ (م ـ ٥
   }.ِبالسواِك بدأَ بيتُه دخلَ

  دين علَيِه من يقُولُُه ما
 ، فَأَِعني ِكتابِتي عن عجزت قَد ِإني فَقَالَ جاءه مكَاتبا أَنَّ عنه اللَّه رِضي عِلي عن) ٣٥٦٣ (ت ـ ١
 دينا ِصٍري جبِل ِمثْلُ علَيك كَانَ لَو وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ علَّمِنيِهن كَِلماٍت أُعلِّمك أَال قَالَ
اهأَد اللَّه كنقُلْ : قَالَ ؟ ع :   

                                            
 النسائي اهرو و] اَأللْباِني وصححه [ الوجِه هذَا ِمن غَِريب صِحيح حسن حِديثٌ هذَا :  الترِمِذي قَالَ ١
)١٣٤٤ (نةَ عاِئشع ِضيا اُهللا رهنول أَنَّ عسلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسِإذَا كَانَ و لسا جلسجم لى أَوص 

كَلماٍت تِبكَلم هأَلتةُ فَساِئشع ناِت عِإنْ" : فَقَال الكَلم كَلمٍر تيا كَانَ ِبخطَاِبع ِهنليِم ِإىل عوـةِ  يامالِقي 
 وصـححه  " [ ِإليك وأَُتوُب أَستغِفُرك وِبحمِدك اللُهم ُسبحانك لُه كَفَّارةً كَانَ ذَلك ِبغيِر تكَلم وِإنْ

اِنياَأللْب[  



  ٩٣

 }اكِْفِنـي اللَُّهم الِلـكِبح نع اِمكرأَغِْنِنـي ، حو ِلـكِبفَض ـنمع 
اك١  }ِسو  

 فَلَما ، الُْجُمعِة يوم افْتقَدُه  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رُسولَ أَنَّ جبٍل ِبن ُمعاِذ عن) ٢٠/١٥٠ (طب_ ٢ 
 اِهللا رُسولَ يا :  قَالَ ؟ أَرك لَم ماِلي ؛ ُمعاذُ يا : لَُه فَقَالَ ُمعاذَاً أَتى وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رُسولُ صلَّى

ِديُهوِلي لَيةٌ عِقيأُو ٍر ِمنُت ِتبجرفَخ كِني ِإلَيسبفَح كنلُ لَُه فَقَالَ ، عُسولَّى  اِهللا رِه اُهللا صلَيع لَّمسا : وي 
 ، ُمعاذُ يا ِبِه فَادُع ؛ عنك اُهللا أَداه ِصيٍر جبِل ِمثْلُ الديِن ِمن علَيك كَانَ فَلَو ِبِه تدُعو ُدعاًء أُعلُِّمك أَالَ ُمعاذُ
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  ٣ } ِسواك من رحمِة عن ِبها ُتغِنيِني رحمةً ارحمِني ، تشاُء من وتمنُع
  

  السوق دخلَ ِإذَا يقُولُ ما
 من{ :قَالَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولَ أَنَّ:  عنهما اهللا رِضي عمر بِن اللَِّه عبِد عن)٣٤٢٨ (ت

 الْحمُد ولَُه  لُْملُْكا لَُه ، لَُه شِريك ال ،وحدُه اللَُّه ِإالَّ ِإلَه ال: فَقَالَ السوق دخلَ
 شيٍء كُلِّ علَى وُهو ، الْخيُر ِبيِدِه ،  يُموُت ال حي وُهو  ، وُيِميُت ُيحِيي  ،

                                            
 ]اَأللْباِني هوحسن ،) ١٣٢١ (حم  ورواه . [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ 1
 ] .٢٧ ، ٢٦ : ِعمرانَ آِل سورةُ [2
3] نس١٥٩ ، ١٥٤/ ٢٠ (طب]  ح (ناٍذ ععم  ، اهوراُء ويِة ِفي الضارتاملُخ) ١٩٦/ ٧ (نـسٍ  عأَن ، اهورو 

ِك ِفي احلَاِكمردت١/٦٩٦ (املُس (نةَ عاِئشِضي عم اُهللا رهنع عِمياًج ، هححصو و احلَاِكم هنسح  ـاِنيِفـي  اَأللْب 
  ] . أَنٍس عن جيٍد ِبِإسناٍد الصِغيِر ِفي الطَّبراِني رواه : وقَالَ) ١٨٢١ (الترِغيِب صِحيِح



  ٩٤

؛  قَِدير بلَُه اللَُّه كَت ٍة أَلِْف أَلْفنسا ، ححمُه ونع ئٍَة أَلِْف أَلْفيس  فَعرلَُه و 
ٍة أَلِْف أَلْفجر١ } د  

  االسِتخارة صالَةُ
 يعلِّمنا سلَّمو علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ قَالَ عنهما اللَّه رِضي اللَِّه عبِد بِن جاِبِر عن) ١١٦٦ (خ

 فَلْيركَع ِباَألمِر أَحدكُم هم ِإذَا : يقُولُ ، الْقُرآِن ِمن السورةَ يعلِّمنا كَما كُلِّها اُألموِر ِفي االسِتخارةَ
   : ِليقُلْ ثُم ، الْفَِريضِة غَيِر ِمن ركْعتيِن

} ي اللَُّهمِإن ِخُريكتأَس ِبِعلِْمك ، قِْدُركتأَسو ِتكرِبقُد ، أَلُكأَسو ِمن  ِلكفَـض 
 اللَُّهم ، الُْغُيوِب عالُم وأَنت ، أَعلَُم وال وتعلَُم ، أَقِْدُر وال تقِْدُر فَِإنك ، الْعِظيِم
 قَالَ أَو [أَمِري وعاِقبِة اِشيومع ِديِني ِفي ِلي خير اَألمر هذَا أَنَّ تعلَُم كُنت ِإنْ

 كُنـت  وِإنْ ، ِفيِه ِلي باِرك ثُم ، ِلي ويسرُه ، ِلي فَاقُْدرُه ] وآِجِلِه أَمِري عاِجِل
 عاِجـلِ  ِفي قَالَ أَو[ أَمِري وعاِقبِة ومعاِشي ِديِني ِفي ِلي شر اَألمر هذَا أَنَّ تعلَُم
 ثُـم  كَانَ حيثُ الْخير ِلي واقُْدر ، عنُه واصِرفِْني عني فَاصِرفُْه ] وآِجِلِه أَمِري
   " .اَألمر هذَا أَنَّ " قَوِلِه ِعند يعِني "حاجته ويسمي : قَالَ ،]ِبه رضِني[ أَرِضِني

ةُالَص التوِةب  
عكٍْر أَِبي نِق بيدالص رِضي اللَّه هنقَالَ ع :تِمعولَ سسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسقُـولُ  وا{ :  يم ِمن 

 اللَّـه  يستغِفُر ثُم ، ركْعتيِن فَُيصلِّي يقُوُم ثُم ، الطُُّهور فَُيحِسُن ذَنبا ُيذِْنُب عبٍد
 ظَلَُمـوا  أَو فَاِحـشةً  فَعلُـوا  ِإذَا والَِّذين ( يةَاآل هِذِه قَرأَ ثُم ، لَُه اللَُّه غَفَر ِإالَّ

                                            
١] هنسح اِنياَأللْب[ 



  ٩٥

ُهمفُسذَكَُروا أَن فَُرواْ اللَّهغتفَاس ن ِلذُُنوِبِهممِفُر وغي اللُّه ِإالَّ الذُُّنوب لَمواْ وُيِصر 
  ١ })}١٣٥ {يعلَُمونَ وُهم فَعلُواْ ما علَى

ةُالَص التِبسِحي  
{  : عباس يا املُطَِّلِب عبِد بِن ِللْعباِس قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عباٍس ابِن عن) ١٢٩٧ (د
 فَعلْـت  أَنـت  اِإذَ ِخصاٍل عشر ِبك أَفْعلُ أَالَ أَحُبوك أَالَ أَمنُحك أَالَ أُعِطيك أَالَ عماُه يا

ذَِلك اللَُّه غَفَر لَك كبلَُه ذَنُه أَوآِخرُه  وِديثَُه قَِدميحطَأَُه وُه خدمعُه وِغريُه صكَِبريُه وِسر 
  :  ِخصاٍل عشر وعالَِنيتُه

 ِمـن  فَرغْت فَِإذَا ، وُسورةً لِكتاِبا فَاِتحةَ ركْعٍة كُلِّ ِفي تقْرأُ ؛ ركَعاٍت أَربع ُتصلِّي أَنْ
 واللَّـهُ  اللَُّه ِإالَ ِإلَه والَ ِللَِّه والْحمُد اللَِّه ُسبحانَ: قُلْت قَاِئم وأَنت ركْعٍة أَوِل ِفي الِقراَءِة
 ِمـن  رأْسك ترفَُع ثُم ،  عشرا راِكع وأَنت فَتقُولُها تركَُع ثُم ، مرةً عشرةَ خمس أَكْبُر

 ترفَـعُ  ثُـم  ،  عشرا ساِجد وأَنت فَتقُولُها ساِجدا تهِوي ثُم ،  عشرا فَتقُولُها الركُوِع
كأْسر  ُجوِد ِمنا السقُولُها فَترشع  ، ُجُد ثُمسا تقُولُها فَترشع ،  فَـعُ  ثُـمرت  ـكأْسر 
 ، ركَعـاتٍ  أَربِع ِفي ذَِلك تفْعلُ ، ركْعٍة كُلِّ ِفي وسبُعونَ خمس فَذَِلك ،  عشرا فَتقُولُها

 فَِإنْ ، مرةً ُجُمعٍة كُلِّ فَِفي تفْعلْ لَم فَِإنْ ، فَافْعلْ مرةً يوٍم كُلِّ ِفي ُتصلِّيها أَنْ استطَعت ِإنْ
 ُعُمِرك فَِفي تفْعلْ لَم فَِإنْ ، مرةً سنٍة كُلِّ فَِفي تفْعلْ لَم فَِإنْ ، مرةً شهٍر كُلِّ فَِفي تفْعلْ ملَ

  ٢  }مرةً

                                            
1] حِحي٤٨ ، ٢ (حم ،) ١٣٩٥ (جه ،) ٣٠٠٦ ، ٤٠٦ (ت ،) ١٥٢١ (د] ص (نكٍْر أَِبي عِق بيدالص ِضير 
اللَّه هنع] . هححصو اِنياَأللْب . [ 

2] حِحيص [١٣٨٧ (جه ،) ٤٨٢ (ت ،) ١٢٩٧ (د (نِن عاٍس اببع] هححصو اِنياَأللْب . [ 
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  الضحى صالَةُ
 أَربـع  الكَمـالِ  وأَدنى ، ركَعاٍت ثَماِن وأَكْثَُرها ، ركْعتاِن وأَقَلُّها ، مؤكَّدةٌ ُسنةٌ الضحى صالَةُ
 قُبيـلِ  إلَى الشمِس ارِتفَاِع ِمن ووقُْتها ، ركْعتيِن كُلِّ ِمن ُيسلِّم أن واَألفْضلُ . ِست ِمنه وأَفْضلُ
  . الزواِل

 اوقُْتهاُر وتإذَا املُخ دتاش رلَ الْحِر قَبِديِث الظُّهِد ِلحيز ِنب قَمولَ أَنَّ عنه اهللا رضي أَرسصلى اللَِّه ر 
   : قَالَ وسلم عليه اهللا
   .مسِلم رواه ١ }الِْفصالُ ترمُض ِحني اَألواِبني صالةُ{

نأَِبي وع ذَر ِضياُهللا ر هنع نع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسو هقَالَ أَن:   }لَى ِبُحُيصى كُلِّ عُسالم ِمن 
ِدكُمقَةٌ أَحدٍة فَكُلُّ ، صِبيحسقَةٌ تدكُلُّ ،  صٍة وِميدحقَةٌ تدكُلُّ ، صِليلٍَة وهقَةٌ  تـدص ، 
 ِمن ِزُئوُيج ، صدقَةٌ الُْمنكَِر عن ونهي ، صدقَةٌ ِبالْمعُروِف وأَمر ،  صدقَةٌ تكِْبريٍة وكُلُّ
اِن ذَِلكتكْعا ركَُعُهمري ى ِمنح٢ }الض  
نعة أَِبي وريره ِضراُهللا ي عناِني { : قَالَ هصِليِلي أَوامِ  ؛ ِبثَالٍَث وسلم عليه اهللا صلى خِبـِصي 
 . ومـسِلم  البخاِري رواه  }أَرقُد نْأَ قَبلَ أُوِتر وأَنْ الضحى وركْعتي شهٍر كُلِّ ِمن أَياٍم ثَالَثَِة

٣.   
نعةَ واِئشع ِضراُهللا ي عناه ُسولُ كَانَ{  : قَالَتلِّي وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه رى  ُيصحالـض 
  .٤ مسِلم رواه  }اللَُّه شاَء ما ويِزيُد أَربعا

                                            
 رِمـض  : يقَـال  والِْميم التاء ِبفَتِح هو  )الِفصالُ رمضت: ( " ُمسِلٍم شرِح "ِفي النوِوي قَالَو ،) ٧٤٨ (م 1

 ِفـصال ال أَخفَـاف  يحتِرق ِحني أَي ، ِبالشمِس حرارته ِاشتدت الَِّذي الرمل : والرمضاء ، يعلَم كَعِلم يرمض
ِهيار وغالص الد ِمنع - اِإلِبل أَومفَِصيل ج - ة ِمنِشد رل حماب . الراَألوِقيلَ ، املُِطيع : واِجع : وِإلَـى  الر 
 طُلُـوعِ  ِمـن  تجوز كَانت وِإنْ ، الضحى صالِة وقِْت أَفْضلُ وهو . الوقْت هذَا الصالِة فَِضيلَةُ : وِفيِه . الطَّاعة
  .الزواِل ِإلَى الشمِس

  .عنه اُهللا رِضي ذَر أَِبي عن) ٧٢٠ (م 2
  .عنه اُهللا رِضي هريرة أَِبي عن) ٧٢١ (م ،) ١٩٨١ ، ١١٧٨ (خ 3
  .عنها اُهللا رِضي عاِئشةَ عن) ٧١٩ (م 4
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نعو اِنٍئ أُمه ِضيا اُهللا رهنأَنَّ{  ع ِبيوسلم عليه اهللا صلى الن موحِ  يـلَّى  الفَـتةَ  صحُسـب 
  . داود أَبو رواه ١ }ركْعتيِن كُلِّ ِمن ُيسلُِّم ركَعاٍت ثَماِني الضحى
نعِم ويعِن ناٍر بمقَالَ عنه اهللا رضي ع : تِمعولَ سسقُولُ وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه ري:   
 آِخرُه أَكِْفك نهاِرك أَوِل ِفي ركَعاٍت أَربِع ِمن ُتعِجزِني الَ آدم ابن يا : تعالَى اللَُّه يقُولُ{ 
{ اهوو رد أَباو٢ د.  

  اللَّيِل ِقياُم
 ؛  اللَّيِل ِبِقياِم علَيكُم{  : قَالَ أَنه وسلَّم علَيِه لَّهال صلَّى اللَِّه رسوِل عن أُمامةَ أَِبي عن الترِمِذي روى
 ٣ }ِلِإلثِْم ومنهاةٌ ، ِللسيئَاِت ومكْفَرةٌ ، ربكُم ِإلَى قُربةٌ وُهو ، قَبلَكُم الصاِلِحني دأَُب فَِإنُه

.  
 ِمن قَام رُجالً اللَُّه رِحم {  :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ الَقَ قَالَ هريرةَ أَِبي عن داود أبو وروى
 ِمن قَامت امرأَةً اللَُّه رِحم ، الْماَء وجِهها ِفي نضح أَبت فَِإنْ ، امرأَتُه وأَيقَظَ فَصلَّى اللَّيِل
  ٤ }الْماَء وجِهِه ِفي نضحت أَبى فَِإنْ ، جهازو وأَيقَظَت فَصلَّت اللَّيِل

                                            
  .عنها اُهللا رِضي هاِنٍئ أُم عن) ١٢٩٠ (د ،) ٧٢٠ ، ٣٣٦( م 1
2] حِحي[٢١٩٦٥ ، ٢١٩٦٣ (حم ،) ١٢٨٩ (د] ص  (هححصو اِنياَأللْب . [لُهقَوو ) َِنـي  الِجزقَـالُ ) : ُتعي 

هزجر أَعِإذَا اَألم هفَات ِني الَ أَيتفَوت ة ِمنادل الَ ِبأَنْ الِعبفْعت فُوتك ذَِلكِتي فَيار آِخر ِكفَايهل ِفي ( النارك أَوهن ( 
  .والذُّنوِب الضارة والْحواِدث اآلفَات ِمن يعِني ) : آِخرُه أَكِْفك (، لضحىا صالَةَ يعِني: 
3] نس[٣٥٤٩ (ت ،] ح   (َقَالو اِنياَأللْب : نسح .[لُهوقَو :  )كُملَياِم عِل ِبِقياللَّي(  ِد أَيجهِفيِه الت  ) ُـهفَِإن 

 وتِعب جد ِإذَا العمِل ِفي دأَب ِمن وأَصلُه ، وشأْنهم عادتهم أَي ويحرك ويبدلُ اهلَمزِة ِبسكُوِن  )الصاِلِحني دأُْب
 ِإنَّ ( : تعـالَى  اللَّه الَقَ ِارِتكَاِبِه عن أَي ) اِإلثِْم عن(  ناِهيةٌ أَي الفَاِعِل ِاسِم ِبمعنى ِميِمي مصدر ) ومنهاةٌ ( ،

  )ِللـسيئَاتِ  ومكْفَـرةٌ (  ، ) والُْمنكَِر الفَحشاِء عن تنهى الصالَةَ ِإنَّ ( وقَالَ )  السيئَاِت ُيذِْهبن احلَسناِت
ردصم ى ِميِمينعِم ِبمالفَاِعِل ِاس ةٌ أَيكَفِّروِب مِللذُّن. 

4] ِحيصح [٧٣٦٢ (حم ،) ١٣٣٦ (جه ،) ١٦١٠ (ن ،) ١٤٥٠ ، ١٣٠٨ (د (نةَ أَِبي عريره]  هحـحصو 
اِنياَأللْب . [لُهقَوو  )قَام ل ِمناللَّي(  : ضه أَيعب ) لَّىفَص : ( د أَيجهالت ) َقَظأَيأَته ورِبيِه ) : ِامنِبالت ِعظَة أَووالْم 
 وجههـا  ِفي ( رش أَي ) : نضح ( الْكَسل وكَثْرة النوم ِلغلَبِة ِامتنعت أَي ) : أَبت فَِإنْ ( محاِرمه معناها وِفي
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 قَام من {  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ قَالَ الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عن داود أَبو وروى
 قَـام  ومـن  ، الْقَاِنِتني ِمن كُِتب آيٍة ِبِمائَِة امقَ ومن ، الْغاِفِلني ِمن ُيكْتب لَم آياٍت ِبعشِر
  . ١ }الُْمقَنِطِرين ِمن كُِتب آيٍة ِبأَلِْف

  

  ِمنُه الرُجوِع ِعند و السفَِر ِإلَى الُْخُروِج ِعند الذِّكُْر
كَـانَ ِإذَا   لَيـِه وسـلَّم  أَنَّ رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه ع{   : ابن عمر) ١٣٤٢(م  ـ  ١

ُسبحانَ الَِّذي سـخر     : استوى علَى بِعِريِه خاِرجا ِإلَى سفٍَر كَبر ثَالثًا ، ثُم قَالَ          
لَنا هذَا وما كُنا لَُه ُمقِْرِنني ، وِإنا ِإلَى ربنا لَُمنقَِلُبونَ ، اللَُّهم ِإنا نـسأَلُك ِفـي                  

ِرنا هذَا الِْبر والتقْوى ، وِمن الْعمِل ما ترضى ، اللَُّهم هونْ علَينا سفَرنا هذَا               سفَ
              ِل ،اللَُّهمِليفَةُ ِفي اَألهالْخفَِر واِحُب ِفي السالص تأَن ُه ، اللَُّهمدا ُبعناطِْو عو ،

ِء السفَِر ، وكَآبِة الْمنظَِر ، وُسوِء الُْمنقَلَِب ِفي الْمـاِل           ِإني أَُعوذُ ِبك ِمن وعثَا    
 آِيُبونَ تاِئُبونَ عاِبُدونَ ِلربنا حاِمُدونَ      { :  ، وِإذَا رجع قَالَهن وزاد ِفـيِهن       } واَألهِل

{.  
دت عِليا أُِتي ِبدابٍة ِليركَبهـا ،  شِه : عن عِلي بِن رِبيعةَ قَـالَ ) ٢٦٠٢ ( د،) ٣٤٤٦ (ت ـ  ٢

:  ثَالثًا ، فَلَما استوى علَى ظَهِرهـا قَـالَ           ِبسِم اللَّهِ : فَلَما وضع ِرجلَه ِفي الركَاِب قَالَ       
ِنني وِإنا ِإلَى ربنا    ُسبحانَ الَِّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَُه ُمقْرِ        :  ثُم قَالَ    الْحمُد ِللَّهِ 
ُسبحانك ِإني قَد ظَلَمـُت      ثَالثًا   واللَُّه أَكْبرُ  ثَالثًا   الْحمُد ِللَّهِ :  ، ثُم قَالَ     لَُمنقَِلُبونَ

                                                                                                                 
 الِْبـر  علَـى  وتعاوُنوا ( تعالَى قَالَ أَمكَن مهما ربها ِلطَاعِة ِقيامها ِفي والسعي معها التلَطُّف والْمراد ) : الْماء

  . ) والتقْوى
1] حِحيص [١٣٩٨ (د (نِد عبِن اللَِّه عِرو بمِن عاِص بالْع] هححصو اِنياَأللْب ) . [ِمن  الْقَـاِنِتني : ( أَي  ِمـن 

نِعيِطيالْم ناِشِعيالْخ ناِبِديو ، الْع )كُِتب ِمن الُْمقَنِطِرين(   : أَي نِمم ِطيا أُعرا أَجِظيمع.   
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        تِإال أَن ِفُر الذُُّنوبغُه ال يِلي فَِإن فِْسي فَاغِْفرن       قُلْت ، ِحكض ثُم ،  :   ـيش أَي ٍء ِمن
رأَيت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم صنع كَما صنعت : ضِحكْت يا أَِمري الْمؤِمِنني ؟ قَالَ  

     فَقُلْت ، ِحكض ولَ اللَِّه ؟ قَالَ          : ثُمسا ري ِحكْتٍء ضيش أَي ِمن :    ُب ِمنجعلَي كبِإنَّ ر
  ١ }ا قَالَ رب اغِْفر ِلي ذُُنوِبي ِإنُه ال يغِفُر الذُُّنوب غَيُرك عبِدِه ِإذَ

 له عن عبِد اللَِّه بِن سرِجس رِضي اُهللا عنه قَالَ ظُفْواللَّ )٣٤٣٩(ت  ،) ٥٤٩٨(، ن ) ١٣٤٣(م  ـ  ٣
 : افَرِإذَا س لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيقُولُ كَانَ الني:   
 اللَُّهم أَنت الصاِحُب ِفي السفَِر ، والْخِليفَةُ ِفي اَألهِل ، اللَُّهم اصحبنا ِفـي               {

سفَِرنا ، واخلُفْنا ِفي أَهِلنا ، اللَُّهم ِإني أَُعوذُ ِبك ِمن وعثَاِء الـسفَر ، وكَآبـِة                 
وِمن دعوِة الْمظْلُوِم ، وِمن ُسوِء      ،  ] الْكَوِر[بعد الْكَوِن   الُْمنقَلَِب ، وِمن الْحوِر     

  ٢  }الْمنظَِر ِفي اَألهِل والْماِل 
  
سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم : عن خولَةَ ِبنت حِكيٍم السلَِميةَ قَالَت ) ٢٧٠٨(م  ـ ٤

  ؛ أَُعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التاماِت ِمن شر ما خلَق:  نزلَ منِزالً ، ثُم قَالَ  من{: يقُولُ 
ِزِلِه ذَِلكنم ِحلَ ِمنترى يتٌء حيش هرضي لَم{  .  

                                            
١ ]حِحيص [٢٦٠٢ ( د ،) ٣٤٤٦ (ت(  ِمِذيرقَال الت  :       ـِحيحص نـسِديثٌ حذَا حه ]ـ و صححه 
  ]ياِنبلْاَأل
٢    ِمِذيرى       :  قَالَ التوريو ، ِحيحص نسِديثٌ حذَا حالكَ  {ه دعِر بِراحلَوو{      دعِر بلِه احلَوى قَونعما وضأَي 

ِإنما هو الرجوع ِمن اِإلمياِن ِإىل الكُفِْر أَو ِمـن الطَّاعـِة ِإىل             : الكَوِن أَو الكَوِر وِكالهما له وجه يقَالُ        
  ن الشراملَعِصيِة ِإنما يعِني ِمن الرجوِع ِمن شيٍء ِإىل شيٍء ِم
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 سفٍَر ِفي كَانَ ِإذَا كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي أَنَّ {:  هريرةَ أَِبي عن )٢٧١٨(م  ـ ٥
رحأَسقُولُ وي  :ِمعس اِمعِد سمِن اللَِّه ِبحُحسالِئِه وا بنلَيا عنبا رناِحبأَفِْضلْ صو 
  ١ }الناِر ِمن ِباللَِّه عاِئذًا علَينا

  رُجال ودع ِإذَا يقُولُ ما
 رجال ودع ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ : قَالَ رعم ابِن عن) ٣٤٤٣ ،٣٤٤٢ (ت ـ ١

"  : ويقُولُ ، وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي يد يدع هو الرجلُ يكُونَ حتى يدعها فَال ، ِبيِدِه أَخذَ
  ٢  "عمِلك ] وخواِتيم[ وآِخر أَمانتكو ِدينك اللَّه أَستوِدُع

                                            
 . اللَّيل آِخر وهو , السحر ِإلَى سيره ِفي ِانتهى أَو , السحر ِفي قَام أي  )أَسحر( :   صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    هقَولُ 1

 قَـوِلي  ساِمع بلَّغَ:  ومعناه هاوتشِديد)  سِمع ( ِمن الِْميِم فَتح : مهَاأَحد : ِبوجهيِن فَرِوي  )ساِمع سِمع(  وأَما
 معناهو هاتخِفيِف مع هاكَسر : والثَّاِني,  ذَِلك ِفي والدعاِء , السحِر ِفي الذِّكِْر علَى تنِبيها,  هِمثْلَ وقَالَ , ِلغيِرِه هذَا
 :ِهدش اِهدلَى شِد عماحالَى ِللَِّه نعلَى تِم عِن ِهِنعسحالِئِه وله . بقَوو :  )بارا نناِحبأَفْـِضلْ  صـا  ونلَيع(  أَي : 

 الناِر نِم ِباَللَِّه عاِئذًا : ( هوقَولُ . مكْروٍه كُلَّ عنا واصِرف , كِنعِم ِبجِزيِل علَينا وأَفِْضلْ , واكْْألنا وحطْنا ِاحفَظْنا
 ( :وبصنلَى ماِل عالْح ذَا أَقُولُ : أَياِل ِفي هاذَِتي حِتعِتي ِاسارِتجاسِباَللَِّه و ار ِمنالن.  
 ِمن تزاِولُه ِفيما كأَمانِت ِحفْظَ أَي  )وأَمانتك ( ، ِديِنك ِحفْظَ ِمنه وأَطْلُب أَستحِفظُ أَي ) ِدينك اَهللا أَستوِدُع ( ٢

 واَألوالَد اَألهلُ ِباَألمانِة أُِريد : وِقيلَ ، ِخيانةٌ هناك ِمنك يقَع قَد ِإذْ ؛ السفَِر ِفي الناِس ومعاشرِة واِإلعطَاِء اَألخِذ
نالَِّذي ملَّفَهلَ ، خِقيو : ادرِة الْمانِباَألم التفا كَاِليكُلُّه ،  )آِخرو ِلكمع(  رأَنَّ اَألظْه ادرِبِه الْم نسـةِ  حاِتمالْخ 
) ِلـك عم وخواِتيم : (قَولُه ويؤيده ، ِبحسِنها مجبور قَبلَها ِفيما التقِْصير وأَنَّ ، اآلِخرِة أَمِر ِفي علَيها الْمدار َألنَّ
 والْخوف الْمشقَّةُ ِفيِه اِإلنسانَ يِصيب السفَر َألنَّ الْوداِئِع ِمن وأَمانته ِدينه جعلَ : الطَّيِبي قَالَ . اُألخرى الروايِة ِفي

 الرجلُ يخلُو والَ ، والتوِفيِق ِبالْمعونِة وسلَّم علَيِه اُهللا ىصلَّ لَه فَدعا ، الديِن أُموِر بعِض إلهماِل سبباً ذَِلك فَيكُونُ
 اَألمانـةِ  بِحفِْظ لَه فَدعا ؛ الناِس مع والْمعاشرِة واإلعطَاِء اَألخِذ ِإلَى ِفيِه يحتاج ِبما االشِتغاِل ِمن ذَِلك سفَِرِه ِفي

 تحفَِة ِمن . هـ ا . والدنيا الديِن ِفي يسوُءه عما الْعاِقبِة مأْمونَ يكُونُ أَهِلِه ِإلَى انقَلَب ِإذَا ثُم ، الِْخيانِة واجِتناِب
ِذيوقَالَ . اَألح ِمِذيرذَا التِديثٌ هح غَِريب ] هححصو اِنياَأللْب[ 
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 أُِريد ِإني اللَِّه رسولَ يا: فَقَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي ِإلَى رجلٌ جاَء قَالَ أَنٍس عن) ٣٤٤٤ (ت ـ ٢
 ِزدِني:  قَالَ ، ذَنبك وغَفَر : قَالَ ، ِزدِني:  قَالَ ، التقْوى اللَُّه زودك : قَالَ ، فَزودِني سفَرا

  ١ " كُنت حيثُما الْخير لَك ويسر:  قَال ، وأُمي أَنت ِبأَِبي
  
 اِفرأُس أَنْ أُِريد ِإني اللَِّه رسولَ يا قَالَ رجال أَنَّ : عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي عن) ٣٤٤٥ (ت ـ٣

:  قَالَ الرجلُ ولَّى أَنْ فَلَما ، شرٍف كُلِّ علَى والتكِْبِري اللَِّه ِبتقْوى علَيك : قَالَ ، فَأَوِصِني
لَُه اطِْو اللَُّهم ضنْ اَألروهِه ولَيع فَر٢"  الس.  

  
  ثَوبا استجد أو شِرب أَو أَكَلَ ِإذَا اَألدُب و الذِّكُْر

    : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ قَالَت عاِئشةَ عن) ١٨٥٨ (ت)٣٧٦٧ (د ـ ١
 : فَلْيقُلْ  أَوِلِه ِفي  نِسي فَِإنْ  ،  اللَِّه ِبسِم فَلْيقُلْ طَعاما  أَحُدكُم أَكَلَ ِإذَا  {

   }  ِخِرِهوآ أَوِلِه ِفي اللَِّه ِبسِم
 فَأَكَلَه أَعراِبي فَجاَء أَصحاِبِه ِمن ِستٍة ِفي طَعاما يأْكُلُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ : قَالَت عنهاْ و

   :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ فَقَالَ ِبلُقْمتيِن
  ٣ "لَكَفَاكُم سمى لَو ِإنُه أَما" 
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل حجِر ِفي كُنت قَالَ سلَمةَ أَِبي بِن عمر عن )٢٠٢٢ (م ،) ٥٣٧٦ (خ ـ ٢

لَّمسو تكَانِدي وي ِطيشفَِة ِفي تحِلي فَقَالَ الص :    

  . } يِليــك ِممـا وكُـلْ ، ـكِبيِميِن وكُـلْ ، اللَّـه سـم : غُالُم يا {
  

                                            
 ]صِحيح حسن : اَأللْباِني وقاَلَ [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا ِمِذيالتر قَال ١
 ]اَأللْباِني وحسنه [حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي قَال ٢
 اُألولَـى  الْجملَةَ داود أَبو ِمنه وروى] اَأللْباِني وصححه [ صِحيح حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَال ٣

  .فَقَط
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 اللَّـهِ  رسولُ قَالَ : قَالَ عنهما اهللا رضي عباٍس ابِن عن )٣٣٢٢ (جه ،) ٣٤٥٥ (ت) ٣٧٣٠ (د  ـ٣
 ، ِفيـهِ  لَنـا  بـاِرك  اللَُّهم : فَلْيقُلْ طَعاما اللَُّه أَطْعمُه من  {:  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
اوُزقْنا ارريُه خِمن ، نمقَاُه وا اللَُّه سنقُلْ لَبفَلْي : اللَُّهم اِركا با ِفيِه لَننِزدُه وِمن ، 

  ١ } اللَّبُن ِإال والشراِب الطَّعاِم ِمن ُيجِزُئ ما أَعلَُم ال فَِإني
  
 وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ خدم رجلٌ حدثَه أَنه جبيٍر بِن الرحمِن عبِد عن) ١٦١٥٩ (حم ـ ٤

 يقُولُ طَعاُمُه ِإلَيِه  قُرب  ِإذَا  وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي سِمع أَنُه{    ِسِنني ثَماِن
 وأَغْنيـت  وأَسـقَيت  أَطْعمت اللَُّهم : قَالَ طَعاِمِه ِمن فَرغَ وِإذَا ، اللَِّه ِبسِم: 

تيأَقْنو تيدهو تييأَحو ُد فَلَكملَى الْحا عم تطَي٢ }أَع  
 وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ كَانَ {  :قَالَ اَألنصاِري أَيوب أَِبي عن) ٣٨٥١ (د ـ ٥
 لَُه وجعلَ وسوغَُه وسقَى أَطْعم الَِّذي ِللَِّه الْحمُد : قَالَ شِرب أَو كَلَأَ ِإذَا

  ٣ } مخرجا
 { : قَالَ ماِئدتُه رفَع ِإذَا كَانَ وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَنَّ   :أُمامةَ أَِبي عن )٥٤٥٨ (خ ـ ٦

 عنُه ُمستغنى وال ، ُمودٍع وال ، مكِْفي غَير ، ِفيِه ُمباركًا طَيبا كَِثريا ِللَِّه الْحمُد
  ٤ } ربنا

                                            
١] هنسح اِنياَأللْب[ 
 مسِلٍم ِرجالُ ِثقَات كُلُّهم ِرجالُه صِحيح ِإسناد هذَا َ و ) : ١١١ / ١" (الصِحيحِة السلِْسلَِة "ِفي اَأللْباِني قَالَ [2

  .وغَيره لَالْما ملَّكْت ) : أَقْنيت (ومعنى]. 
٣ ] هححصو اِنياَأللْب [ 
٤ لُهغري ( قَو كِْفيم ( أَي : رٍد غَيودرِه ملَيع هامعِملُ . ِإنتحينَ أَنْ وكُوي ِة ِمن؛ الِْكفَاي اَهللا أَنَّ أَي  ـرغَي  كِْفـيم 

قاِدِه ِرز؛ ِعب أَي راٍج غَيتحِإلَى م ٍدأَح ، هلَِكن والَِّذي ه طِْعمي هادِعب ِهمكِْفييذَا ، وهلُ وقَو  طَّـاِبيالْخ .  هذَكَـر 
 .الْفَتِح ِفي الْحاِفظُ
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ـ  ٧  مـن  {  قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ  عنه اُهللا رِضي أَنٍس بِن معاِذ  عن)٤٠٢٣ (د ـ
 غَيـرِ  ِمن ورزقَِنيِه الطَّعام هذَا أَطْعمِني الَِّذي ِللَِّه الْحمُد : قَالَ ثُم طَعاما أَكَلَ
  } ذَنِبِه ِمن تقَدم ما لَُه غُِفر قُوٍة وال ِمني حوٍل
 ِمن زقَِنيِهور الثَّوب هذَا كَساِني الَِّذي ِللَِّه الْحمُد فَقَالَ ثَوبا لَِبس ومن { : قَالَ
  ١ } ذَنِبِه ِمن تقَدم ما لَُه غُِفر قُوٍة وال ِمني حوٍل غَيِر
 ثَوبا استجد ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ كَانَ  :  قَالَ سِعيٍد أَِبي عن) ١٧٦٧( ت ـ ٨

   : يقُولُ ثُم ، ِرداًء أَو يصاقَِم أَو ِعمامةً ؛ ِباسِمِه سماُه
}  اللَُّهم ُد لَكمالْح تِنيِه أَنتوكَس  ،  أَلُكُه أَسريخ ريخا وم لَُه  ُصِنع ،  

  ٢} لَُه ُصِنع ما وشر شرِه ِمن ِبك وأَُعوذُ
 فَقَالَ أَبيض قَِميصا عمر علَى رأَى وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عمر ابِن عن )٣٥٥٨ (جه ـ ٩
 : كبذَا ثَوغَِسيلٌ ه أَم ِديدلْ ال : قَالَ ؟ جقَالَ ، غَِسيلٌ ب:    

   ٣} شِهيدا وُمت ، حِميدا وِعش ، جِديدا لْبسِا {

  الْخالَِء ِعند والذِّكُْر اَألدُب
 ِإذَا وسـلَّم  علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولُ كَانَ: قَالَ عنه اُهللا رِضي أَنٍس عن) ٣٧٥ (م ،) ١٤٢ (خ ـ١

  ٤ } والْخباِئِث الُْخبِث ِمن ِبك أَُعوذُ ِإني اللَُّهم {: قَالَ الْخالَء دخلَ

                                            
١ ] هححصو اِنياَأللْب [فعضةَ واديا الَِّتي الزها "ِفيمو رأَخت" 
 ]اَأللْباِني وصححه [صِحيح غَِريب نحس حِديثٌ: الترِمِذي قَالَ ٢
٣ هححصو اِنياَأللْب 
 الدخولَ أَراد ِإذَا معناه  )دخلَ ِإذَا(  : وقَولُه . احلَاجِة قَضاِء ِلمكَاِن أَسماٌء : ُواِملرحاض ، والكَِنيُف ، اخلَالَُء  ٤
، الُْخُبثُ(و( مِبض ا اِءالبكَاِنهِإس؛ و مفَِبالض : عمِث جاِئثُ ، اخلَِبيبالْخو عمثَِة ج؛ اخلَِبي دِريانَ ينِ  ذُكْراِطييالـش 

ماثَهِإنو . ثُ(وِن) الُْخبكُولَ : ِبالسِقي : وه رلَ ، الشِقيو : لَ ، الكُفْرِقيـثُ  : واخلُب  ناِطيياِئـثُ  ، الـشبالْخو 
   . املَعاِصي



  ١٠٤

 ، ُمحتـضرةٌ  الُْحُشوش هِذِه ِإنَّ { : وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رُسولُ قَالَ : قَالَ أنس عنو
 الُْخُبـثِ  ِمـن  ِبـك  أَُعـوذُ  ِإني اللَُّهم اِهللا ِبسِم : فَلْيقُلْ أَحُدكُم دخلَها فَِإذَا

  ١ } والْخباِئِث
 اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ عنه اُهللا رِضي قَتادةَ أَِبي عن : له اللفظ و) ٢٦٧ (،م) ١٤٢ (خ ـ ٢
 ِمن يتمسح وال ، يُبولُ وُهو ِبيِميِنِه ذَكَرُه أَحُدكُم ُيمِسكَن ال { : وسلَّم علَيِه

   } اِإلنـاِء ِفـي يتنفَّـس وال ، ِبيِميِنـِه الْخالِء
 ِمن خرج ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي كَانَ : قَالَت عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ عن) ٧ (ت ـ ٣

   ٢  "غُفْرانك : قَالَ الْخالِء
  الريُح هاجِت ِإذَا يقُولُ ما

 وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى النِبي كَانَ : "  قَالَت أَنها وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي زوِج عاِئشةَ عن) ٨٩٩ (م
 مـا  وخيـر  ، ِفيها ما وخير  ، خيرها أَسأَلُك ِإني  اللَُّهم{  : َ قَال الريح عصفَت ِإذَا

ِسلَتأَُعوذُ ، ِبِه أُرو ِبك ا ِمنهرش ، رشا وا مِفيه رشا ، وم ِسلَتِبـهِ  أُر  {، 
ِإذَا : قَالَتو لَتيخاُء تمالس ريغت هنلَو جرخلَ وخدلَ وأَقْبو ربأَدفَِإذَا ، و تطَرم يرس  ـهنع ،  فْـترفَع 
ِهِه ِفي ذَِلكجو ، ةُ قَالَتاِئشع   :هأَلْتفَقَالَ ،  فَس : لَّها لَعةُ ياِئشا عقَالَ كَم ماٍد قَوا عفَلَم  هأَوـا  راِرضع 

  ممِطرنا عاِرض هذَا قَالُوا أَوِديِتِهم  مستقِْبلَ

                                                                                                                 
 اِمللَِل ِمن كَانَ وِإنْ ، الشتم فَهو الكَالَِم ِمن كَانَ فَِإنْ ، املَكْروه : العرِب كَالَِم ِفي) الُْخبثُ : (اَألعراِبي ابُن قَالَ
وفَه ِإنْ ، الكُفْركَانَ و اِم ِمنالطَّع وفَه امِإنْ ، احلَركَانَ و اِب ِمنرالش وفَه اراُهللا . الضو  لَـمـذَا  . أَعهو باَألد 

عمجلَى ماِبِه عبِتحالَ اسو قِه فَرِفي نياِن بيناِء البرحالصو] . رصتخم كَالَِم ِمن ِويوالن[ 
 واْلُُحـُشوشُ )] ٤٧١٤ (ج ص : يف اَأللْبـاِني  وصححه[ )٣/١٦١ (اَألوسِط ِفي والطَّبراِني ،) ١/١١ (ش  ١

عمج ُحش ، وهو فى ، الكَِنينعمة ورضتُمح ا : أَيهرضحي ناِطييالش .  
 ]اَأللْباِني وصححه . [ غَِريب حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ ٢



  ١٠٥

  ِللْمرضى الدعاُء و الْمرِض ِعند الذِّكُْر
 { : قَالَ أَنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي علَى شِهدا أَنهما هريرةَ وأَِبي سِعيٍد أَِبي  عن) ٣٤٣٠ (ت ـ ١
نال : قَالَ م اللَُّه اللَُّه ِإالَّ ِإلَهُر و؛ أَكْب قَهدص هبال : فَقَالَ ر ا ِإالَّ ِإلَها أَنأَنُر وأَكْب .  
: قَالَ وِإذَا ، وحِدي أَنا ِإال هِإلَ ال : ُ اللَّه يقُولُ قَالَ ؛ وحدُه اللَُّه ِإال ِإلَه ال : قَالَ وِإذَا 
 ِلي شِريك ال وحِدي أَنا ِإال ِإلَه ال اللَّه قَالَ ؛  لَُه شِريك ال وحدُه اللَُّه ِإال ِإلَه ال

 ِلـي  ناأَ ِإال ِإلَه ال : اللَّه قَالَ ؛ الْحمُد ولَُه الُْملُْك لَُه ، اللَُّه ِإال ِإلَه ال : قَالَ وِإذَا
   . الْحمُد وِلي الُْملُْك
 وال أَنا ِإال ِإلَه ال : قَالَ ؛ ِباللَِّه ِإال قُوةَ وال حولَ وال ، اللَُّه ِإال ِإلَه ال : قَالَ وِإذَا
ـ  لَـم  مات ثُم مرِضِه ِفي قَالَها من : يقُولُ وكَانَ ، ِبي ِإال قُوةَ وال حولَ مطْعُهت 
  ١ .} الناُر
 كَانَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ : عنها اللَّه رِضي عاِئشةَ عن) ٢١٩١ (م ،) ٥٦٧٥ (خ ـ ٢
 ال ، الشاِفي وأَنت اشِف ، الناِس رب الْباس أَذِْهب {  : قَالَ ِبِه أُِتي أَو مِريضا أَتى ِإذَا

  } سقَما ُيغاِدُر ال ِشفَاًء ِشفَاُؤك ِإال ِشفَاَء
  
 مِريضا يعود الرجلُ جاَء ِإذَا { : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي قَالَ : قَالَ عمٍرو ابِن عن) ٣١٠٧ (د ـ ٣

 ِإلَـى [ جنازٍة ِإلَى لَك يمِشي أَو ، عُدوا لَك ينكَأُ ؛ عبدك اشِف اللَُّهم : فَلْيقُـلْ 
  ٢ } ]صالٍة

 وجعا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل ِإلَى شكَا أَنه الثَّقَِفي الْعاِص أَِبي بِن عثْمانَ عن )٢٢٠٢ (م ـ ٤
هِجدِدِه ِفي يسذُ جنم لَمفَقَالَ ، أَس ولُ لَهسلَّى لَِّهال رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو :    

                                            
 ]اَأللْباِني وصححه [غَِريب حسن حِديثٌ هذَا ِذيالترِم قَال ١
٢] هححصو اِنياَأللْب[ 



  ١٠٦

} عض كدلَى يالَِّذي ع أَلَّمت ِمن ِدكسقُلْ جِم : وقُلْ ، ثَالثًا اللَِّه ِباسو عبس 
  . }  وأُحاِذُر أَِجُد ما شر ِمن وقُدرِتِه ِباللَِّه أَُعوذُ مراٍت

  
 وجع وِبي وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ أَتاِني قَالَ أَنه الْعاِص أَِبي بِن عثْمانَ عن) ٢٠٨٠ (ت ـ ٥
ِلكُِني كَانَ قَدهولُ فَقَالَ ؛ يسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو :   
} حسام ِميِنكِبي عباٍت سرقُلْ ، مِة أَُعوذُ  :وِتِه اللَِّه ِبِعزرقُدُسلْطَاِنِه وو ِمن رش 
  ١ وغَيرهم أَهِلي ِبِه آمر أَزلْ فَلَم ِبي كَانَ ما اللَّه فَأَذْهب فَفَعلْت : قَالَ ، } أَِجُد ما
  
   : الَقَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن عباٍس ابِن عن)٢٠٨٣ (ت ،) ٣١٠٦ (د ـ ٦

 }نم ادا عِريضم لَم ُضرحلُُه يُه فَقَالَ ، أَجدِعن عباٍر سأَلُ : ِمرأَس اللَّه ِظيمالْع 
بِش ررِظيِم الْعأَنْ الْع كِفيشافَاُه ِإال ياللَُّه ع ِمن ِض ذَِلكر٢ } الْم  
  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ : قَالَ ريرةَه أَِبي عن) ٣٤٣٢ (ت ، عمر عن) ٣٤٣١ (ت ـ ٧
:  }  نأَى ملًى رتُد فَقَالَ ُمبمافَاِني  الَِّذي ِللَِّه الْحا عِمم الكتلَِني ِبِه ابفَضو 

  ٣} الْبالُء ذَِلك ُيِصبُه لَم تفِْضيالً خلَق ِممن كَِثٍري علَى

                                            
 ]اَأللْباِني وصححه [صِحيح حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي قَالَ ١
٢] هححصو اِنياَأللْب[ 
 ] هريرة أيب حديث وصحح ، عمر حديث األلباين حسنه [٣



  ١٠٧

  
  ١التثَاُؤِب ِمن ُيكْرُه وما الُْعطَاِس ِمن ُيستحب ما

   : وسـلَّم  علَيـهِ  اللَّـه  صـلَّى  النِبـي  عـن  عنـه  اللَّـه  رِضـي  هريرةَ أَِبي عن) ٦٢٢٣( خ ـ ١
 علَـى  فَحق اللَّه ِمدفَح عطَس فَِإذَا ، التثَاُؤب ويكْرُه الُْعطَاس ُيِحب اللَّه ِإنَّ {
 مـا  فَلْيُردُه الشيطَاِن ِمن ُهو فَِإنما التثَاُؤُب وأَما ، ُيشمتُه أَنْ سِمعُه ُمسِلٍم كُلِّ

طَاعتا : قَالَ فَِإذَا ، اس؛ ه ِحكُه ضطَانُ ِمنيالش  {   
   : وسـلَّم  علَيـهِ  اللَّـه  صـلَّى  اللَّـهِ  رسـولُ  قَـالَ  : الَقَ الْخدِري سِعيٍد أَِبي عن) ٢٩٩٥ (م ـ٢
   } يدُخلُ الشيطَانَ فَِإنَّ استطَاع ما فَلْيكِْظم الصالِة ِفي أَحُدكُم تثَاوب ِإذَا {
   : قَالَ موسلَّ علَيِه اللَُّه صلَّى اللَِّه رُسولَ أَنَّ ُهريرةَ أَِبي عن) ٢٧٤٦ (ت ـ ٣
 أَحـُدكُم  تثَـاَءب  فَـِإذَا  ، الشيطَاِن ِمن والتثَاُؤُب ، اللَِّه ِمن الُْعطَاُس {

عــــــــــــــــــــــــــــضفَلْي   
   ،  جوِفـهِ  ِمن يضحُك الشيطَانَ فَِإنَّ ؛ آه آه : قَالَ وِإذَا ، ِفيِه علَى يدُه
 ِإذَا آه آه : الرُجـلُ  قَالَ فَِإذَا ، التثَاُؤب ُهويكْر الُْعطَاس ُيِحب اللَّه وِإنَّ

ثَاَءبطَانَ فَِإنَّ تيُك الشحضِفِه ِفي يو٢} ج  
 ِعنـده  رجلٌ وعطَس : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي سِمع أَنه : اَألكْوِع بِن سلَمةَ عن) ٢٩٩٣ (م ـ ٤

 اللَّـهُ  صلَّى اللَِّه رُسولُ لَُه فَقَالَ ، أُخرى عطَس ثُم ، اللَُّه يرحُمك  { : لَه فَقَالَ
  } مزكُوم الرُجلُ : وسلَّم علَيِه

                                            
 البـدن  ِخفَّة ِمن يكُون العطَاس أَنَّ وذَِلك ، سببهما ِإلَى منصِرف ِفيِهما والْكَراهة املَحبة معنى : اخلَطَّاِبي قَالَ ١

 يكُـون  ِمما وِثقَله البدن ِامِتالء ةِعلَّ ِمن يكُون فَِإنه التثَاؤب ِبِخالِف وهو ، الشبع ِفي الغاية وعدم املَسام وانِفتاح
   .عكْسه علَى والثَّاِني ِللِْعبادِة النشاط يستدِعي واَألول ، ِفيِه والتخِليط اَألكْل كَثْرة عن ناِشئًا

 ]اَأللْباِني ووافَقَه  .[صِحيح حسن حِديثٌ هذَا الترِمِذي قَالَ  ٢



  ١٠٨

وراُهو التِذِمر٢٧٤٣  (ي (عُهن ، ُهظُفْلَو:  ثُم طَسةَ عُسولُ فَقَالَ ؛ الثَّاِنيلَّى اللَِّه رِه ُهاللَّ صلَيع 

لَّمسذَا {  : وُجلٌ هر كُومز١ } م،   
 ِر يِف ووُه  :ٍةايالثَّاِلثَِة ِفي لَُه قَالَ أَن:   } تأَن كُومزم {   
   : ُداِئوفَ
   : " الْباِري ِحتفَ "يِف ٍرجح ُناب ظُاِفحالْ الَقَ

 ِبالتحِميـدِ  ِفيـهِ  املَأْمور َألنه ، زكَام عن ينشأ الَ الَِّذي ِنييع:  ) الُعطَاس ُيِحب اللَّه ِإنَّ : ( قَوله
  . ، خاصة التشِميت ِفي والتفِْصيل العطَاس نوعي ِفي التعِميم ويحتِمل ، والتشِميت

 قَتادةَ عن معمر عن الرزاق عبد ذَكَر فَقَد العطْسة ِإخراج ِفي يباِلغ الَ أَنْ ِللْعاِطِس ُيستحب وِمما
   .العطَاس ِشدة ِمنها فَذَكَر " الشيطَان ِمن سبع " قَالَ

 العـاِطس  مبادرة ِاسِتحباب علَى ِبِه اُستِدلَّ ) : ُيشمتُه أَنْ سِمعُه ُمسِلم كُلّ علَى فَحق : ( قَوله 
ِميِدِبالتح ،   

جرأَخو اِريخب " ِفي البد اَألداملُفْر " نول عكْحم ِديت " اَألزب ِإلَى كُنننا جر بُعم طَسفَع 
 علَـى  ِبِه واستِدلَّ " اللَّه حِمدت كُنت ِإنْ اللَّه يرحمك ُعمر بنا فَقَالَ املَسِجد ناِحية ِمن رُجل
   .حمده وسِمع العاِطس سِمع ِلمن يشرع ِإنما شِميتالت أَنَّ

بن بطَّال ِإضافَة التثَاؤب ِإلَـى الـشيطَان        قَالَ ا  : )وأَما التثَاُؤب فَِإنما ُهو ِمن الشيطَان       : ( قَوله  
ن يِحب أَنْ يرى اِإلنسان متثَاِئبا َألنها حالَة تتغيـر          ِبمعنى ِإضافَة الرضا واِإلرادة ، أَي أَنَّ الشيطَا       

 هك ِمنحضته فَيورا صب . ِفيهثَاؤلَ التطَان فَعياد أَنَّ الشالَ أَنَّ املُر.  

لشيطَان َألنه واِسطَته ، وأَنَّ كُلّ      قَد بينا أَنَّ كُلّ ِفعل مكْروه نسبه الشرع ِإلَى ا          : بن العرِبي وقَالَ ا 
والتثَاؤب ِمن االمِتالَء وينشأ عنه التكَاسل      : ِفعل حسن نسبه الشرع ِإلَى املَلَك َألنه واِسطَته ، قَالَ           

شنيقِْليل الِغذَاء وت طَاس ِمنالْعطَان ، وياِسطَِة الشِبو ذَِلكاِسطَِة املَلَك وِبو ذَِلكاط وشالن هنأ ع .  

 ِويوقَالَ النن               : وـدِثقَل الب نكُون عات ِإذْ يوهو ِإلَى الشعدي هطَان َألنيب ِإلَى الشثَاؤالت أُِضيف
  . يتولَّد ِمنه ذَِلك وهو التوسع ِفي املَأْكَل واسِترخاِئِه وامِتالَِئِه ، والْمراد التحِذير ِمن السبب الَِّذي

                                            
 ] . اَأللْباِني وصححه .[صِحيح حسن حِديثٌ هذَا : الترِمِذي قَالَ ١
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 أَي يأْخذ ِفي أَسباب ردِه ، ولَيس املُراد ِبِه أَنه           )فَِإذَا تثَاَءب أَحُدكُم فَلْيُردُه ما ِاستطَاع       : ( قَوله  
   ، وِقيلَ معنى ِإذَا تثَاَءب ِإذَا أَراد أَنْ يتثَاَءب يمِلك دفْعه َألنَّ الَِّذي وقَع الَ يرد حِقيقَة

فَِإذَا قَـالَ آه    " بن عجالَنَ   ِفي ِرواية ا   : )كُم ِإذَا تثَاَءب ضِحك ِمنُه الشيطَان       فَِإنَّ أَحد : ( قَوله  
ِإذَا تثَاَءب "  وِفي لَفْظ لَه "شيطَان يدُخل فَِإنَّ ال"  وِفي حِديث أَِبي سِعيد   "ضِحك ِمنُه الشيطَان    

هكَذَا قَيده ِبحالَِة الصالَة ، وكَذَا       " أَحدكُم ِفي الصالَة فَلْيكِْظم ما ِاستطَاع فَِإنَّ الشيطَان يدُخل        
        نن عمحد الربن عالَء بطَِريق الع ِمن ِمِذيرالت هجرة ِبلَفِْظ       أَخريرأَِبي ه نثَاُؤب ِفـي   "  أَِبيِه عالت

        طَاعتا ِاسم كِْظمفَلْي دكُمأَح ثَاَءبطَان فَِإذَا تيالش الَة ِمنطَِريـق      " الص ِمن اِئيسالنو ِمِذيرِللتو
بن ماجه ِمن طَِريق عبد اللَّـه       رة نحوه ، ورواه ا     هري محمد بن عجالَنَ عن سِعيد املَقْبِري عن أَِبي       

ِإذَا تثَاَءب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى ِفيـِه والَ يعـِوي  فَـِإنَّ              " بن سِعيد املَقْبِري عن أَِبيِه ِبلَفِْظ       
   " الشيطَان يضحك ِمنُه

 التثَاؤب ِفي كُلّ حالَة ، وِإنما خص الصالَة َألنها أَولَى اَألحـوال             ينبِغي كَظْم  : بن العرِبي قَالَ ا 
  . ِبدفِْعِه ِلما ِفيِه ِمن اخلُروج عن ِاعِتدال اهلَيئَة واعِوجاج اِخللْقَة 

نه ِبالْعيِن املُهملَة ، شبه التثَاؤب الَِّذي        فَإِ " والَ يعِوي    "بن ماجه   ِفي ِرواية أَِبي سِعيد ِفي ا      وأَما قَوله 
يسترِسل معه ِبعواِء الكَلْب تنِفريا عنه واسِتقْباحا لَه فَِإنَّ الكَلْب يرفَع رأْسه ويفْتح فَاه ويعـِوي ،                 

       ههابب شثَاؤطَ ِفي التثَاِئب ِإذَا أَفْرتالْمو .و           هريص هَألن ، هك ِمنحضنه ية ِفي كَوكْتر النظْها تنه ِمن
  . ملْعبةً لَه ِبتشِويِه خلْقه ِفي ِتلْك احلَالَة 

وهـو   أَنْ يراد ِبِه الدخول حِقيقَة ،        فَيحتِمل " فَِإنَّ الشيطَانَ يدُخلُ  "  ِفي ِرواية مسِلم     وأَما قَوله 
وِإنْ كَانَ يجِري ِمن اِإلنسان مجرى الدم لَِكنه الَ يتمكَّن ِمنه ما دام ذَاِكرا ِللَِّه تعالَى ، والْمتثَاِئب                  

  .ِفي ِتلْك احلَالَة غَير ذَاِكر فَيتمكَّن الشيطَان ِمن الدخول ِفيِه حِقيقَة 

ون أَطْلَق الدخول وأَراد التمكُّن ِمنه ؛ َألنَّ ِمن شأْن من دخلَ ِفي شيء أَنْ يكُون                 أَنْ يكُ  ويحتِمل
 ها ِمنكِّنمتم  

ِإذَا  فَيتناول ما ِإذَا ِانفَتح ِبالتثَاؤِب فَيغطَّى ِبالْكَف ونحوه ومـا            وأَما اَألمر ِبوضِع اليد علَى الفَم     
         ِب ذَِلكباح ِبسِفتاالن نع طَِبقًا ِحفْظًا لَهنب         . كَانَ مع الثَّـوضلَى الفَم ود عع اليضى ونعِفي مو
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ـ  والَ فَرق ونحوه ِمما يحصل ذَِلك املَقْصود ، وِإنما تتعين اليد ِإذَا لَم يرتد التثَاؤب ِبدوِنها ،                 ي  ِف
                  ني عهالن ِمن ى ذَِلكثْنتسيو مقَدا تالَة كَمال الصأَكَّد ِفي حتلْ يره ، بغَيلِّي واملُص نير بذَا اَألمه

  .وضع املُصلِّي يده علَى فَمه 

اَءة حتى يذْهب عنه ِلئَالَ يتغير نظْم        ِإذَا كَانَ ِفي الصالَة أَنْ يمِسك عن الِقر        وِمما ُيؤمر ِبِه املُتثَاِئب   
 .ِقراَءته 

  

الدلِْل اُءعمِتي  
 ِإذَا {  : يقُولُ موسلَّ عليِه اُهللا ىصلَّ اِهللا رسولَ سِمعت : قَال هريرةَ أَِبي عن) ٣١٩٩ (داود أَبو روى

ُتمليلى صِت علُصوا املَياَء لُه فَأَخع١} الد  
 ِإذَا وسـلم  عليـهِ  اُهللا صلى اِهللا رسولُ كَانَ : " قَال هريرةَ أَِبي عن )١٤٩٨ (جه ،) ٣٢٠١ (د ـ ١ 

   :يقُولُ ِجنازٍة على صلى
 }  اللُهم ا اغِْفرنا حلَيِتنيما ، واِهِدنشا وغَاِئِبنا ، وِغِرينصا وكَِبِرينـا  ، وذَكَِرنو 

 ىعلَ فَتوفَُّه ِمنا توفَّيتُه ومن ، اِإلسالِم ىعلَ فَأَحِيِه ِمنا أَحييتُه من اللُهم ، وأُنثَانا
  ٢ } بعدُه ناُتِضلَّ وال ، أَجرُه تحِرمنا ال ُهماللَّ ، اِإلمياِن

 ِمن رجٍل على وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ ِبنا صلى : " قَال قَِعاَألس بِن ةَواِثلَ عن) ٣٢٠٢ (د ـ ٢
لِمنياملُس هتِمعقُولُ فَسي :   

} فُالنَ ِإنَّ اللُهم نِفي فُالٍن ب ِتكِل ِذمبحو اِركفَِقِه ، ِجو  ـةِ  ِمـننـرِ  ِفتالقَب 
 ِإنـك  ، وارحمُه لُه فَاغِْفر  ُهماللَّ ، واحلَمِد الوفَاِء لُأَه وأَنت ، الناِر وعذَاِب
تفُوُر أَنِحيُم الغ٣ } الر  

                                            
١] هنسح اِنياَأللْب[ 
٢] هححصو اِنياَأللْب[ 
٣] هححصو اِنياَأللْب [ 
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   : يقُولُ مالٍك بن عوف سِمعت : قال نفَيٍر بِن جبيِر عن) ٩٦٣ (م ـ ٣
  : يقُولُ وهو دعاِئِه ِمن حِفظْتفَ جنازٍة على وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رسولُ صلى"  
} اللُهم ُه لُه اغِْفرمحاراِفِه ، وعُف واعُه ونع ، أَكِْرمُنُزلُه و ، عسولُه وخاغْـِسلْ   ُمدُهو 
 وأَبِدلـهُ  ، الدنِس ِمن ضاَألبي الثَّوب نقَّيت كَما اخلَطَايا ِمن ونقِِّه ، والبرِد ِجوالثَّلْ ماِءِبالْ
 ، اجلَنـةَ  ُهوأَدِخلْ ، زوِجِه ِمن خيرا وزوجا ، أَهلِه ِمن خيرا وأَهالً ، داِرِه ِمن خيرا دارا
   . } الناِر عذَاِب ِمن و القَبِر عذَاِب ِمن وأَِعذُْه

 الِةالص يِف الُقَي الو ، ِلجالرِب اصخ اذَه : اِءهقَفُالْ نِم ةٌفَاِئطَ تالَقَ  : الشاِفِعي يِطوُيالس الَقَ
الْ ىلَعمأَ : ِةأَرلِْدباه زواًج خيِم اًرن زِجوِل اهجنْأَ اِزو كُتِل نَوزِجوالْ يِف اهجـ الْ نَِّإفَ ؛ ِةن مال ةَأَر 
يِكمن ِتاالشرِف اكياه ، والرلَج قْيِلذَ لُب١ . اهـ .ك   

  " : واِإلكِْليِل التاِج "ِفي الْماِلِكي الْحطَّاُب وقَالَ
ِإنْو تأَةً كَانرقُلْت ام : ما اللَّههك إنتأَم ى ثُمادمتا تلَ ِبِذكِْرهأِْنيِث ىعالت رك غَيقُـولُ  ال أَنت  "

 وِنـساءُ  , الدنيا ِفي ِلزوِجها ِخرِةاآل ِفي زوجا تكُونُ قَد هانَأل"  زوِجها ِمن خيرا زوجا لْهاوأَبِد
 الْجنـةِ  ِفي كَِثريةٌ تزوجا لَه تكُونُ والرجلُ , بدالً ِبِهم يبِغني ال أَزواِجِهن علَى صوراتمقْ الْجنِة
   .أَزواج ِللْمرأَِة يكُونُ وال
 فَقَال مروانُ عليِه ومر هريرةَ أَبا سِمعت قَال شماٍس بِن عثْمانَ عن) ٣٢٠٠ (د ،) ٧٤٢٨ (حم ـ ٤
:فكَي تِمعول سسلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسلِّ وصلَ ييىع اِئزنقَال  ؟ ج : ِمعسهقُولُ تي  :  
}تا، أَنهلقْتخ تأَنا وهقْتزر ، تأَنا وهتيدالِم هلِإلس ، تأَنو تضاُر قَبهوح  

  ٢ } هلَا فَاغِْفر ُشفَعاَء ِجئْنا ، وعالِنيتها ِسرها تعلُم
 هريـرةَ  أَبا سأَل أَنه أَِبيِه عن املَقْبِري سِعيٍد يأَِب بِن سِعيِد عن مالك عن يحيى حدثَِني) ٥٣٣ (ط ـ ٥

فلي كَيصلى تِة عازو فَقَال ؟ اجلَنةَ أَبريرا  : هأَن رماِهللا لع كِبرا ؛  أُخهِبعأَت ا ِمنلهفَـِإذَا  أَه  تِضـعو 
تركَب تِمدحلَّ اَهللا وصويلى تع ِبيِهن  ، أَقُولُ ثُم :   

                                            
١ حاِني الْفَتب٧/٢٣٨ (الر. ( 
٢] الُهِرج مكُلُّه ِإالَّ ِثقَات ثْمانَع ناٍس بمش ِلم ثِّقْهوى يِن ِسوان ابِحب[ 
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} ُه اللُهمِإن ُدكبُن عابو ِدكبُن عابو ِتكُد كَانَ ، أَمهشال أَنْ ي ِإال ِإله تأَنَّ أَنو 
 ِفـي  فَِزد ُمحِسنا كَانَ ِإنْ  اللُهم ،  ِبِه أَعلُم وأَنت ، ورُسولُك عبُدك ُمحمدا
 تفِْتنا وال أَجرُه تحِرمنا ال اللُهم ، سيئَاِتِه عن فَتجاوز ُمِسيئًا كَانَ نْوِإ ، ِإحساِنِه
  ١ } بعدُه
 مـا  وأَقَلُّه ، أَركَاِنها ِمن وركْن اِجلنازِة صالِة ِفي  فَرض الدعاء : "ِعوُمجمالْ" يِف يِووالن الَقَ

قَعِه يليا عماِء سعِحيُح ، الدوالص   هأَن ِجبي ِصيصخِت تاءِ  املَيعال ، ِبالـدكِْفـي  واءُ  يعالـد 
ِمِننيؤاِت للمِمنؤللمِديِث ، وةَ أَِبي ِلحريرول أَنَّ عنه اهللا رضي هسقَال وسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر 

  ، ماجه وابن داود أَبو رواه  }الدعاَء لُه خلُصوافَأَ املَيِت على صليُتم إذَا{ 
   غَيِرهـا  ِفـي  يجـِزئ  ال ِفيهـا  واِجـب  وُهـو  ، الثَّالثَـةُ  التكْـِبريةُ  الـدعاءِ  هـذَا  ومحلُّ
   . دعاٌء هلَا يتعين ال أَنه على واتفَقُوا ، واِضح دليلٌ ِبها لتخِصيِصِه وليس ، ِخالٍف ِبال
   :قَالَ ثُم ، ةَقَاِبالس ثَياِدحاَأل ركَذَو ؛ أَحاِديثُ ِفيِه فَجاَءت اَألفْضلُ ) أَما( 
  يقُولُ : القَ  ،  واستحبه ورتبه دعاًء الواِردِة اَألحاِديِث مجموِع ِمن الشاِفِعي التقَطَ: البيهِقي قَال 

 :  "ذَا اللُهمه ُدكبُن عابو ِدكبع جرخ ِح ِمنوا رينا الدِتهِسعا وُبوِبهحماِئـهِ  وأَِحبـا  وإىل ِفيه 
 وأَنت ، ولُكورُس عبُدك ُمحمدا وأَنَّ  أَنت إال إله ال أَنْ يشهُد كَانَ ، الِقيِه ُهو وما القَبِر ظُلمِة
 عـن  غَِنـي  وأَنت ، رحمِتك إىل فَِقريا وأَصبح  ِبِه منُزوٍل خيُر وأَنت ِبك نزل اللُهم ، ِبِه أَعلُم
 وِإنْ ،  إحـساِنهِ  ِفـي  فَِزد ُمحِسنا كَانَ إنْ اللُهم ،  لُه ُشفَعاَء إليك راِغِبني ِجئْناك وقَد ، عذَاِبِه
 ِفـي  لُه وأَفِْسح  ، وعذَابُه  القَبِر ِفتنةَ وِقه ،  ِرضاك ِبرحمِتك ولقِِّه ، عنُه  فَتجاوز ُمِسيئًا كَانَ
 يـا  جنِتك إىل تبعثَُه حتى عذَاِبك ِمن اَألمن ِبرحمِتك ولقِِّه ،  جنبيِه عن  اَألرض وجاِف  ، قَبِرِه
محأَر اِحِمنيأهـ  "الر.  
 الـشخصِ  إرادِة على رهاذَكَّ ولو ،  الكَالم ينسق ثُم . أَمُتك هِذِه اللُهم : قَال امرأَةٌ كَانت فَِإنْ
ازُت كَانَ فَِإنْ  .جا املَيِبيص ةً أَوِبيص رصلى اقْتِديِث عاللُه : حم ا اغِْفرنا حلَيِتنيمآِخـِرهِ  إىل و ، 

                                            
١] حِحياِد صناِإلس فقُووم[  
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مضِه ولُه : إليعطًا اجِه فَريولفًا َألبسا ورذُخِعظَةً ، وا وارِتباعا وِفيعشثَقِّل ، وـا  ِبـهِ  وُهماِزينوم 
   . أَعلم واَُهللا  .أَجرُه حِرمُهمات وال بعدُه تفِْتنُهما وال قُلُوِبِهما على الصبر وأَفِْرغْ

  
   ) :الذَّاِكِرين آداُب( 

 ِبـالْقَبولِ  أَولَـى  كَانت روِعيت وِإذَا ، وجالَلُه املَذْكُوِر كَمالُ يستدِعيها آداب والدعاِء ِللذِّكِْر 
   :اآلداِب ِتلْك فَِمن ، واإلجابِة

   :الذِّكِْر علَى تعالَى اللَِّه ِمن وِنالع طَلَُب - أ 
 قَدثَّ  وح ِبياذًا وسلم عليه اهللا صلى النعلَى مقُولَ أَنْ عي : }ي اللَُّهملَى أَِعننِ  ِذكِْرك عُحـسو 

   . ١ }ِعبادِتك
   :احلَدِث ِمن ُمتطَهرا الذَّاِكُر يكُونَ أَنْ - ب
 فَـسلَّمتُ  يتوضأُ وُهو وسلَّم علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَتيُت{  : قَالَ قُنفٍُذ بِن هاِجِراملُ عِن ِلحِديِث 

 أَنـي  ِإالَّ ِإلَيـك  أَُرد أَنْ ِمن يمنعِني لَم ِإنُه قَالَ ُوُضوِئِه ِمن فَرغَ فَلَما السالم علَي يُرد فَلَم علَيِه
   .٢ }ُوُضوٍء غَيِر علَى كُنُت

 الطَّهارةُ ولَيسِت . اخلَبِث ِمن الفَِم وطَاِهر ، والنجِس احلَدِث ِمن طَاِهراً الذَّاِكر يكُونَ أَنْ فَاَألفْضلُ 
{ .  ٣ }أَحياِنِه كُلِّ علَى اللَّه يذْكُُر كَانَ : وسلم عليه اهللا صلى النِبي َألنَّ{  ذَِلك ِلِصحِة شرطَاً

                                            
1] حِحيص [١٣٠٣ (ن ،) ١٥٢٢ (د (ناٍذ ععم] هححصو اِنياَأللْب. [ 
2] حِحياللَّفْظُ) ٢٠٢٣٦ ، ١٨٥٥٥ (حم ،) ٣٥٠ (جه ،) ١٧ (د] صِن وه الباجم مأَحوداود أيب ولفظ ، د : 
ناِجِر عِن املُهفٍُذ بُه{  : قُنى أَنأَت ِبيلَّى النِه اللَُّه صلَيع لَّمسو ُهوُبولُ وي لَّمِه فَسلَيع فَلَم ُردِه يلَيى عتأَ حضوت 
ثُم ذَرتِه اعي فَقَالَ ِإلَيُت ِإنأَنْ كَِره اللَّ أَذْكُره زلَّ عجلَى ِإالَ وٍر عطُه لَـى  قَالَ أَوةٍ  عـارطَه{ ]  هحـحصو 

اِنياَأللْب . [ 
 ، عاِئـشةَ  عن) ٢٥٨٤٤ ، ٢٤٦٧٤ ، ٢٣٨٨٩ (حم ،) ٣٠٢ (جه ،) ٣٣٨٤ (ت ،) ١٨ (د ،) ٣٧٣ (م 3

اهورو اِريخقَاً البِليعت.  



  ١١٤

 علَـى  أَجمُعوا وقَد . طَهارٍة غَيِر علَى ِذكْر فَهذَا . ١}غُفْرانك : قَالَ الغاِئِط ِمن خرج إذَا وكَانَ
   . والنفَساِء والْحاِئِض والْجنِب ِللْمحِدِث واللِّساِن ِبالْقَلِْب الذِّكِْر جواِز
 والَ مكْـروه  فَهـو  يغِسلْها ولَم ذَكَر فَلَو ، ِبالْماِء أَزالَها ٢نجاسةٌ فَِمِه ِفي كَانَ إنْ : النوِوي وقَالَ
مرحي ، لَوأَ وآنَ قَرالقُر هفَمو سجن ِفي ، كُِرهِرِميِه وحاِن تهجا واِبنحا َألصمهحالَ أَص مرحي .   
 ِبِه الذِّكْر يكُونُ الَِّذي املَحلُّ َألنه ؛ حسن أَدب ِبالسواِك الذِّكِْر ِعند الفَِم تنِظيف : الشوكَاِني وقَالَ
 علَيِه اللَُّه صلَّى النِبي أَقْبلَ{  : قَالَ اَألنصاِري الصمِة بِن احلَاِرِث بِن جهيِم أَِبي فَعن ، الصالَِة ِفي

لَّمسو ِو ِمنحٍل ِبئِْر نمُه جُجلٌ فَلَِقير لَّمِه فَسلَيع ، فَلَم ُردِه يلَيع ِبيلَّى النـهِ  اللَُّه صلَيع  ـلَّمسو 
   .٣ }السالَم علَيِه رد ثُم ويديِه ِبوجِهِه فَمسح اِجلداِر علَى أَقْبلَ حتى

   . أَولَى سبحانه اللَِّه فَِذكْر السالَِم رد مجرِد ِفي فَهذَا 
 ما ِمثْلَ يقُولَ أَو ، عطَس إذَا تعالَى اللَّه يحمد أَو السالَم يرد أن ويكْره : قُدامةَ وابُن ، النوِوي قَالَ
 اخلَـالَءِ  علَى عطَس فَِإنْ . اَألذْكَاِر وساِئر التسِبيح وكَذَا ، ِلحاجِتِه اخلَالَِء ِفي هو ِلمن ؤذِّنُاملُ يقُولُ
ِمدح الَى اللَّهعفِْسِه ِفي تن .   
   . ذَكَر من أُؤثِّم والَ إلَي أَحب الذِّكِْر وترك : املُنِذِر ابُن قَالَ
لَوِقي : هإن مرحي ِفي الذِّكْر احلَاِل ِتلْك.   
   :اَألمِكنِة ِفي التحري - ج
 بنتجي اِضِع ِفي الذِّكْرِة املَوِضِع القَِذروملِّي وخ٤الت . ِمنِب وكُونَ أَنْ اَألدي هِضعوِظيفًا ما ناِليخ 

   .البالَ يشغلُ عما
 اُم اأَم٥ احلَم : فَقَد حرةُ صاِفِعياِبلَةُ الشنالْحو هالَ ِبأَن هكْري الَى اللَِّه ِذكْرعـلُ  . ِفيِه تاألصأَنَّ : و 

الَى اللَِّه ِذكْرعِميِع ِفي تاِضِع جاملَو وبدنِه ما إلَيم لَم كُنِضِع ِفي ياملَو ببس اِب ِمنبِة أَساهالكَر . 
                                            

1] حِحي٦٨٠ (مي ،) ٢٤٦٩٤ (حم ،) ٣٠٠ (جه ،) ٧ (ت ،) ٣٠ (د] ص (نةَ عاِئشع  ِضـيـا  اُهللا رهنع 
]هححصو اِنياَأللْب. [  
  .والْقَيِء كَالدِم 2
  .اَألنصاِري الصمِة بِن احلَاِرِث بِن جهيِم أَِبي عن) ٣١١ (ن ،) ٣٢٩ (د ،) ٣٦٩ (م ،) ٣٣٧ (خ 3
  .احلَاجِة قَضاُء : التخلِّي 4
  .احلَاجِة قَضاِء مكَانَ ولَيس االغِْتساِل مكَانَ يعِني 5



  ١١٥

 اللَّـه  واذْكُُروا اللَِّه فَضِل ِمن وابتُغوا اَألرِض ِفي فَانتِشُروا الصالَةُ قُِضيت فَِإذَا (: تعالَى ِلقَوِلِه
  .١ ) ُتفِْلُحونَ لَعلَّكُم كَِثريا

   ) :الفَاِضلَِة اَألماِكِن تحري ( - د 
   . ٢ ) اسُمُه ِفيها وُيذْكَر ُترفَع أَنْ اللَُّه أَِذنَ ُبُيوٍت ِفي (:تعاىل لقوله كَالْمساِجِد 

 وِمنهـا   ٣ }القُرآِن وِقراَءِة والصالَِة اللَِّه ِلِذكِْر ِهي إنما{ :ِفيها وسلم عليه صلىاهللا النِبي وقَالَ
اِعرةُ املَشظَّما ، املُعقَالَ كَم الَ اللَّهعفَِإذَا ( : ىت ُتمأَفَض فَاٍت ِمنرفَاذْكُُروا ع اللَّه دِر ِعنعاِم املَشاحلَر 

( ٤.  
   ) :الفَاِضلَِة اَألزِمنِة تحري ( - هـ

 ذَِلكو وداِل كَالْغاألصاِف ، وأَطْرِل واِر اللَّيهالنا ، وِلم درو ِر ِمناَألم ا ِفي ِبذَِلكالَى اللَِّه ِبِكتعت 
 يقُولُـونَ  ما علَى فَاصِبر ( تعالَى وقَوِلِه ٥) بكَاِرواِإل ِبالْعِشي ربك ِبحمِد وسبح ( : تعالَى كَقَوِلِه
حبسِد ومك ِبحبلَ رِس طُلُوِع قَبملَ الشقَبا وغُُروِبه ِمناِء وِل آناللَّي حبافِ  فَسأَطْـرـارِ  وهالن 
 وسبحُه لَُه فَاسُجد اللَّيِل وِمن . وأَِصيالً ُبكْرةً ربك اسم واذْكُر ( : تعالَى وقَوِلِه ٦) ترضى لَعلَّك
   . الناِس علَى غَاِلب ِفيِهما غلَالش َألنَّ ؛ والْعِشي البكْرةَ النهاِر ِمن خص وِإنما ِقيلَ . ٧) طَِويالً لَيالً
   . الصبِح صالَِة بعد الذِّكْر النهاِر ِفي الذِّكِْر أَوقَاِت أَشرف : النوِوي قَالَ

                                            
  ] .١٠ : اجلُمعِة سورةُ [1
 ] .٣٦ : النوِر سورةُ [ 2
 عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسوِل مع املَسِجِد ِفي نحُن بينما{  : قَال مالٍك بن أَنس عن) ١٢٥٧٢ (حم ،) ٢٨٥ (م 3

لمساَء ِإذْ ؛ وج اِبيرأَع ُبولُ فَقَامِجِد ِفي ياُب فَقَال ، املَسحُسوِل أَصلى اِهللا رِه اُهللا صليع لمسو : هم  ـهم ، 
 اُهللا صلى اِهللا رُسول ِإنَّ مثُ ، بال حتى فَتركُوُه ؛ دُعوُه ُتزِرُموُه ال وسلم عليِه اُهللا صلى اِهللا رُسولُ قَال : قَال
 اِهللا ِلـِذكْرِ  ِهي ِإنما ؛ القَذَِر وال البوِل هذَا ِمن ِلشيٍء تصلُُح ال املَساِجد هِذِه ِإنَّ : لُه فَقَال دعاُه وسلم عليِه
زل عجالِة والصاَءِة وِقرآِن والقُر ، ا أَوُسولُ قَال كَملى ِهللا رِه اُهللا صليع لمسقَال و رُجال فَأَمر مِ  ِمنالقَـو 
  }عليِه فَشنُه ماٍء ِمن ِبدلٍْو فَجاَء

 ] .١٩٨ : البقَرِة سورةُ [4
 ] .٥٥ : غَاِفٍر سورةُ [5
 ] .١٣٠ : طَه سورةُ [6
 ] .٢٦ ،٢٥ : اِإلنساِن سورةُ[7



  ١١٦

   .املَالَِئكَةُ  تشهده ِلكَوِنِه الوقْت ذَِلك الذِّكْر فُضلَ إنما : عالَّنَ ابُن قَالَ
   ١) مشُهودا كَانَ الفَجِر قُرآنَ إنَّ الفَجِر وقُرآنَ ( : تعالَى اُهللا قَالَ
نعِس وِن أَناِلٍك بولُ قَالَ : قَالَ مسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو  :}نلَّى ماةَ صدٍة ِفي الغاعمج ثُم 
دذْكُُر قَعي ى اللَّهتح طْلُعُسا تملش لَّى ثُمِن صيتكْعر تِر لَُه كَانٍة كَأَججٍة حرُعمٍة وامٍة تامٍة تامت 

{٢.   
ِمنا وُهن كَِره اِلكم الكَالَم دعالَِة بِر صِس طُلُوِع إلَى الفَجمِل الشاِل َألجِشغِبالذِّكِْر االن ، هكْريو 
موالن هدِعنِئٍذ مِحين .   
ِمنِل واِسِم أَفْضوُر الذِّكِْر مشِة ِذي عاِحلج:   
 عرفَةَ يوم ذَِلك ِمن ويستحب ، غَيِرها علَى ِزيادةً ِفيها الذَّكَِر ِمن اِإلكْثَار يستحب : النوِوي قَالَ
 أَنَّ واألصلُ . ٣) معلُوماٍت أَياٍم ِفي اللَِّه اسم ويذْكُُروا (:  اىلتع لقوله . غَيِرِه ِفي يستحب الَ ما

الَى اللَِّه ِذكْرعت بحتسقٍْت كُلِّ ِفي مالَ ، وى وثْنتسي ِمن ذَِلك قَاتِي أَوهالن .   
   : الصاِلحِة اَألعماِل بعد الدعاُء - و

ِمنو الَى لهقو ذَِلكعأِْن ِفي تالَِة شِة صعفَِإذَا( : اجلُم تالَةُ قُِضيِشُروا الصتِض ِفي فَانُغوا اَألرتابو 
ِل ِمناذْكُُروا اللَِّه فَضو ا اللَّهكَِثري لَّكُم٤) ُتفِْلُحونَ لَع ،   

 لُهقَوالَى وعالَِة ِفي تِف صُتُم فَِإذَا ( : اخلَويالَةَ قَضفَاذْكُُروا الص ا اللَّهاما ِقيقُُعودلَى وعُج وُنوِبكُم 
(٥ ،   

لُهقَوالَى وعاِء ِفي تِتهاالن اِسِك ِمننم فَِإذَا ( : احلَج ُتميقَض اِسكَكُمنفَاذْكُُروا م  اللَّـه  كَـِذكِْركُم 
اَءكُمآب أَو دا أَش٦) ِذكْر.   

                                            
 ] .٧٨ : اِءاِإلسر سورةُ [1
2] نسح [٥٨٦ (ت  (نِس عِن أَناِلٍك بوقَالَ ، م ِمِذيرذَا :التِديثٌ هح نسح غَِريب] هنسحو اِنياَأللْب [ 
 ] .٢٨ : احلَج سورةُ [3
 ] .١٠ :  اجلُمعِة سورةُ [4
 ] .١٠٣ : النساِء سورةُ [5
 ] .٢٠٠:  البقَرِة سورةُ [6



  ١١٧

 كَـِثريةٌ  أَحاِديـثُ  ِفيِه وجاَءت ، الصالَِة بعد الذِّكِْر اسِتحباِب علَى العلَماُء أَجمع : وِويالن قَالَ 
   .متعددٍة ِمنه أَنواٍع ِفي صِحيحةٌ

   :الذِّكِْر مجِلِس ِفي الِقبلَِة اسِتقْبالُ - ح
هجوو ا ذَِلكهةُ أَنيالَِّت اِجله هجوتا يهونَ إلَياِبدِللَِّه الع هانحبالَى سعتونَ واعالدو ونَ لَهبقَرتالْمِه وإلَي .   
   : والتدبُر والُْخُشوُع الرغْبةُ - ط
اِب ِمنأَنْ الذِّكِْر آد ِلسجي ذَلِّالً الذَّاِكرتا معشختٍة مِكينقَا ِبسوٍرو .   
   .هـ ا . ِلَألفْضِل تاِركًا ويكُونُ ، كَراهةَ والَ جاز اَألحواِل هِذِه غَيِر علَى ذَكَر ولَو : النوِوي قَالَ
  تـضرعا  نفْـِسك  ِفـي  ربـك  واذْكُـر  ( : وتعـالَى  تبـارك  قَولُـه  ذَِلـك  إلَى يرِشد وِمما
   املُلُوك يناِجي كَما والْخضوِع ِبالتذَلُِّل يشِعر الَِّذي اخلَِفي ِبالْقَوِل يذْكُره يأَ .١)وِخيفَةً

 ىتعالَ اللَِّه أَسماِء وِذكِْر والتهِليِل التسِبيِح ِمن ِبِه يذْكُر ِلما متعقِّالً متدبرا الذَّاِكر يكُونَ أَنْ وينبِغي 
   ، وِصفَاِتِه
 يـؤدي  فَِإنه ِبالْعجلَِة الكَثْرِة تحِصيِل علَى يحِرص والَ يتبينه أَنْ ينبِغي ِبِه يذْكُر ِمما شيئًا جِهلَ وِإنْ
 الكَـِثريِ  ِمن خير القَلِْب حضوِر مع الذِّكِْر وقَِليلُ ، املَطْلُوِب ِخالَف وهو الغفْلَِة مع الذِّكِْر أَداِء إلَى
هِمن عِل موِر اجلَهالْفُتو .   
 : قَالَ ثُم . والْمناِجي املُخاِطِب حكِْم ِفي يكُونُ الذَّاِكر َألنَّ أَكْملُ ِللذِّكِْر التدبر : الشوكَاِني وقَالَ
 لَـم  وِإنْ ِبهـا  جاَء ِلمن اَألذْكَاِر ِمن ِبِه الوعد ورد ما  ثُبوت يناِفي الَو ، وأَوفَى أَتم أَجره ويكُونُ
ربدتا ياهنع؛ م هَألن لَم ِردي قِْييدا تم دعِبِه و ا ِمناِبهِر ثَوبدِم ِبالتالْفَهو .   
   :الناِس عن واالنِفراِد الُعزلَِة ِفي الذِّكِْر علَى اِحلرُص - ي

اِل ِفي الذِّكْرلَِة حزالع ناِس عاِد النِفراالنو مهنثُ عيحالَ و لَمعإالَ ِبِه ي الَى اللَّهعلُ تأَفْض الـذِّكْرِ  ِمن 
  ، فَضلُه احلَالَيِن ِمن وِلكُلٍّ ، املَالَ ِفي
   :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي قَالَ قَالَ عنه اللَّه رِضي ريرةَه أَِبي عن احلَِديِث وِفي

                                            
 ] .٢٠٥ : اَألعراِف سورةُ [1



  ١١٨

 ذَكَرُتـهُ  نفِْسِه ِفي ذَكَرِني فَِإنْ ، ذَكَرِني ِإذَا معُه وأَنا ، ِبي عبِدي ظَن ِعند أَنا تعالَى اللَُّه يقُولُ{ 
 ِإلَيـهِ  تقَربُت ِبِشبٍر ِإلَي تقَرب وِإنْ  ِمنُهم خيٍر مَإل ِفي ذَكَرُتُه مٍإل ِفي ذَكَرِني وِإنْ  ، نفِْسي ِفي

   .١}هرولَةً أَتيُتُه يمِشي أَتاِني وِإنْ ، باعا ِإلَيِه تقَربُت ِذراعا ِإلَي تقَرب وِإنْ ، ِذراعا
 ، اجلَهـِري  الذِّكِْر ِمن أَفْضلُ اخلَِفي الذِّكْر أَنَّ ِمنه يستفَاد : الِعلِْم أَهِل بعض قَالَ : " حجٍر ابُن قَالَ

قِْديرالتِني إنْ : وفِْسِه ِفي ذَكَرته ناٍب ذَكَرالَ ِبثَو ِه أُطِْلعلَيا عدِفي . أَحاحلَِديِث و نةَ  أَِبـي  عـريره 
ِضير اللَّه هنع نع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسةٌ{ : قَالَ وعبالَى اللَُّه ُيِظلُُّهُم سعِظلِِّه ِفي ت موِظـلَّ  ال ي 
 ورُجالِن  ، الْمساِجِد ِفي ُمعلَّق قَلُْبُه ورُجلٌ ،  اللَِّه ِعبادِة ِفي نشأَ وشاب ، عاِدلٌ ِإمام : ِظلُُّه ِإالَّ

 ِإنـي  : فَقَالَ وجماٍل منِصٍب ذَاُت امرأَةٌ دعتُه ورُجلٌ ، علَيِه وتفَرقَا علَيِه اجتمعا اللَِّه ِفي تحابا
 اللَّه ذَكَر ورُجلٌ ، يُنُهيِم ُتنِفُق ما ِشمالُُه تعلَم الَ حتى فَأَخفَاها ِبصدقٍَة تصدق ورُجلٌ ، اللَّه أَخاُف
   .الرياِء عن أَبعد َألنه أَي ، ٢ }عيناُه فَفَاضت خاِليا
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  الناِفعات الطَّيباُت الدعواُت 
 ناً اَهللا للذَّاِكِريرات كَِثيالذَّاِكرو  

      
   علَى يحتِوي

  والسنِة الِْكتـاِب ِمن أَدِعيـٍة
  الُْحسنــى اللَّـِه أَسمــاِء
  ρ النِبي علَــى الصـالِة

  والنوِم والْمساِء ِحالصبا أَذْكَاِر
  الصـالِة بعـد الـذَّكْــِر

  وغَيِرِهما واالسِتخارِة التسِبيِح صالَِة
  

  علَيِه وعلَّق رتبُه و جمعُه



  ١٢٢

  ُحطَيبة أَحمد
  
   الراِبعةُ الطَّبعةُ

]حُموسا مِعهِبطَب نِسُب ِلمتحا يهرأَج[  


