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   :بعده، وبعد 
َّ
 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على َمْن ال نبي

فإنه يطيب لي أن ُأهدي هذا الِسْفر الجليل يف »َأذكار اليوم والليلة« إلى األمة  

 ا سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص. المرحومة أمِة نبين

 وعنوان الكتاب يغني عن التعريف به. 

 كفيني فخًرا أن أضرب بسهٍم يف المجال الذي ال يستغني عنه مسلٌم  في

مهما كان سنُّه، أو منصبه، أو موقعه، أو بلده، أو جنسه، فالِذكُر كالماء والهواء يف حياة  

 ی ىئ ىئ ژ م:ييقول يف محكم كتابه الحك المسلم، كيف ال، وربُّ الذاكرين

 ]األحزاب[، ويقول:   ژ جب يئ   ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ

 ]األحزاب[.   ژۅ

  :مثل اذلي يذكر ربَّه واذلي ال يذكر ربَّه، مثل اليّح ويقول سيد الذاكرين ملسو هيلع هللا ىلص«
 [. 6407]البخاري:  «وامليت

  يفأن يبارك فيه، ويكتب له القبول  -وهو خير مسؤول  –فأسأل اهلل تعالى 

 ويوم القيامة.  األرض، ويجعله زخًرا لي يف القرب، 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات. 

 بقلم

 فريد أمين إبراهيم الهنداوي العِْرم
 هـ1441جمادى األُولى  12

 م 2020يناير  7
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 فضائل الِذْكِر
 

 ]البقرة[.    ژ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ  ى ژ  قال تعالى:   ( 1) 

   ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ژوقال تعالى:  ( 2) 

 عمران[.  ]آل 

    ک ک ک ک ڑ ڑ ژ     ژ ڈ ژوقال تعالى:    ( 3) 

 ]آل عمران[.    ژ ڱ ڱ     ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 [. 205]األعراف:     ژ ې ې ې ې  ۉ ۉ ژوقال تعالى:    ( 4) 

 گ گ  کگ    ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژ وقال تعالى: (5)

 [. طه]  ژ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ   گ

 [. 45]العنكبوت:   ژ ەئەئ ائ  ائ ژوقال تعالى:  (6)

   ىئ مئ حئ       جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ژوقال تعالى:  (7)

 ]األحزاب[.  ژ جب يئ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژوقال تعالى:  (8)

 ]األحزاب[.  ژۅ ۅ ۋ ۋ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ژوقال تعالى:  (9)

 ]ق[.   ژ ک ک ڑ  ڑ ژ ژ

 ۀ ۀ ڻ ڻ       ڻ  ڻ ں ں ڱ ژ وقال تعالى: (10)

 . [9المنافقون: ]  ژ ہہ ہ
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»مثُل اذلي يذكُر ربَّه  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي موسى  (11)
 .«واذلي ال يذكر ربَّه، مثل اليحِّ وامليت

   (u :) 

  ( 6407البخاري .) 

»مثل ابليت اذلي يُذكُر اهلل ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي موسى ( 12)
 .«فيه، وابليت اذلي ال يذكر اهلل فيه، مثل اليحِّ وامليت

   (u :) 

 ( 854(، ابن حبان )7306(، وأبو يعلى )779مسلم.) 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي الدرداء  (13)
ُّ
»أال أنبئكم خبري ، قال: قال النبي

أعمالكم، وأزاكها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إنفاق اذلهب 
الوا: ق، «؟عدوكم فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكموالورق، وخري لكم من أن تلقوا 

 «.»ذكر اهلل تعالىبلى، قال: 

  قال معاذ بن جبل :ما شيٌء أنجى من عذاب اهلل من ذكر اهلل«.» 

   (u :) 

   ( 1825(، الحاكم ) 27525(، أحمد ) 3790(، ابن ماجه ) 3377الرتمذي .) 

  :حديث قال الحاكم .
ُّ
 صحيح اإلسناد، وأقره الذهبي

  رواه أحمد، وإسناده حسن.  :(73/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 

  مشكاة المصابيح (، و1« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف«  »

»صحيح (، و1493« )»صحيح الرتغيب(، و2629« )امع»صحيح الج(، و2269)

 «. »صحيح الرتمذي«، وابن ماجه
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   (u :) 

 أي: أنماها وأطهرها وأنقاها.  كاها(:ز)أ

ُن،  )والورق(:  ي: الفضة. أبكسر الراء، ويسكَّ

»ما عمل آديمٌّ عمًلا أنىج هل ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن جابر  (14)
»وال اجلهاد، إالَّ أن ، قيل: وال الجهاد يف سبيل اهلل؟، قال: «من العذاب من ذكر اهلل
ِب بسيفك حىت ينقطع  . «ترَضر

   (u :) 

 (. 209« )»الصغير(، و2296« )وسط»األ يف  الطرباين 

 الصغير(: رواه الطرباين يف 1497« )»الرتغيب والرتهيب قال المنذري يف«  ،»

 «، ورجالهما رجال الصحيح. »األوسطو

  نه األلباين يف  (. 1497« ) »صحيح الرتغيبوحسَّ

، أن رجاًل، قال: يا رسول اهلل: إن شرائع اإلسالم  عن عبد اهلل بن ُبْسر    ( 15) 

، فأخربين بشيٍء أتشبُث به، قال:  
َّ
 . « يزال لسانَُك رطباا من ذكر اهلل   »ال قد كثرت علي

   (u :) 

  ( 17680(، أحمد ) 814(، ابن ِحبَّان ) 3793(، ابن ماجه ) 3375الرتمذي  ،)

 (. 1822الحاكم ) 

  :قال الحاكم .
ُّ
 حديث صحيح اإلسناد، وأقره الذهبي

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  نه الحافظ يف  (. 90/ 1« )»نتائج األفكاروحسَّ

 التعليقات الحسان(، و3« )»تخريج الكلم الطيبين يف ا وصححه األلب«  »

 ««، وصحيح الرتغيب »صحيح ابن ماجه(، و3375« )»صحيح الرتمذي (، و811)
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 . (2811« )»صحيح الجامعو(،  1491)

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (16)
ِّ
يقول: أنا مع  ع»إن اهلل ، عن النبي

 . «شفتاه عبدي إذا هو ذكرين وحتركت يب 

   (u :) 

 ( الطرباين يف 1824(، الحاكم )10968(، أحمد )3792ابن ماجه ،) مسند«  

 (. 1/320« )الشاميين

  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 

  نه البوصيري يف  (.4/127« )»مصباح الزجاجةوحسَّ

  صحيح الرتغيب(، و2285« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف« »

 «.ابن ماجهح ي »صح(، و1490)

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ابن عباس ن ع (17)
ِّ
يا ابن  :»قال اهلل ، عن النبي

آدَم إذا ذكرتين خايلاا ذكرتك خايلاا، وإذا ذكرتين يف مإٍل ذكرتُك يف مإٍل خرٍي من اذلين 
 . «تذكرين فيهم

   (u :) 

  (. 2/81« )»شعب اإليمان(، البيهقي يف 5138)البزار 

  جال البزار، ورجاله ر(: رواه 10/78« )د»مجمع الزوائقال الهيثمي يف

 الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي، وهو ثقة.

    (: رواه البزار بإسناٍد صحيح. 1489« ) »الرتغيب والرتهيب وقال المنذري يف 

  (،  4324« )»صحيح الجامع(، و 2011« )»الصحيحةوصححه األلباين يف

 (. 1489« )»صحيح الرتغيبو

 ملسو هيلع هللا ىلص شهدا  ماأهن سعيد الخدري  عن أبي هريرة، وأبي (18)
ِّ
على النبي
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هم املًلئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت تإال حفَّ  ع »ال يقعُد قوٌم يذكرون اهلل أنه قال: 
ِكينُة، وذكرهم اهلل فيمن عنده  .«عليهم السَّ

   (u :) 

   ( 11875(، أحمد ) 855(، ابن حبان  ) 3378(، الرتمذي ) 2700مسلم .) 

مكَة فمرَّ ملسو هيلع هللا ىلص يسيُر يف طريق  ال: كان رسول اهلل، قعن أبي هريرة  (19)

، قالوا: وما «دونرِّ »سريوا، هذا ُُجرداُن، سبق الُمفَ على جبل يقال له: ُجْمَداُن، فقال: 

دون يا رسول اهلل؟ قال:   .«»اذلاكرين اهلل كثرياا واذلاكراتالمفرِّ

   (u :) 

 ( 9332(، أحمد )858(، ابن حبان )2676مسلم .) 

 (k:) 

سر الراء وتشديدها، والمعنى: الذين تفردوا بذكر اهلل لفاء وكبفتح ا مَفرِدون(:)ال

 كثيًرا فصاروا يعرفون به بين الناس. 

  (: 7/9« ) »المفهمقال أبو العباس القرطبيُّ يف 

 
ُّ
«؛ ألن ُجْمدان جبل  »هذا ُجمدانملسو هيلع هللا ىلص هذا القول عقيب قوله: »وإنما ذكر النبي

هبؤالء المفردين، تفرد هناك فذكره  ه جبل مثله، فكأنهمنفرد بنفسه هنالك، ليس بحذائ

 « اهـ.واهلل أعلم

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  ( 20) 
ِّ
ا ، عن النبي لم يذكروا  »ما جلس قوٌم جملسا

 . « اهلل فيه، ولم يصلوا ىلع نبيِّهم إال اكن عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هلم 
   (u :) 

 (،  10116« )ربى»الك، النسائي يف (9764(، أحمد )3380) الرتمذي

 (. 1808(، الحاكم )853(، ابن حبان )405« )»عمل اليوم والليلةو
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  (، 1512« )»صحيح الرتغيب«، و»صحيح الرتمذيصححه األلباين يف

 (. 74« )»الصحيحةو

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  ( 21) 
َّ
»إن اهلل أمر حيىي بن زكريا خبمس  عن الحارث األشعري، أن النبي

»وآمركم  وذكر الحديث إلى أن قال:  . « ... ئيل أن يعملوا بها ها ويأمر بين إرسا لكمات أن يعمل ب 
، حىت إذا أىت ىلع حصٍن  أن تذكروا اهلل؛ فإن  مثل ذلك كمثل رجٍل خرج العدو يف أثره رساًعا

 . « حصنٍي فأحرز نفسه منهم، كذلك العبُد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهلل 
   (u :) 

 ( 2863الرتمذي،) ( 1571أبو يعلى،)  (. 212« )»اإليمانابن منده يف 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  (. 552« )»صحيح الرتغيب«، و»صحيح الرتمذي وصححه األلباين يف 

  الجامع الصحيح مما ليس فيه ي يف عوصححه الشيخ/ مقبل بن هادي الواد«

 (. 1946) الصحيحين«»

 (k:) 

 تحها، أي: بعده. بكسر الهمزة أو ف )يف أثره(: 

 بكسر السين، أي: مسرعين.  سراًعا(:)

 منيع ال يستطيع اإلنسان الوصول   )حصن(:
ٍّ
الِحْصن بالكسر، كل مكان َمْحِمي

 إلى جوفه، وحصن حصين للمبالغة. 

نها منهم. )فأحرز نفسه(:  أي: حفظها وحصَّ

 أي: ال يحفظ وال يمنع نفسه.  نفسه(: يحرز)ال 

»إذا مررتم برياض  ال: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ق، عن أنس بن مالك  (22)
رِ ، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «وا عُ رتَ ااجلنة ف  . «»ِحلَُق اذِلكر
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   (u :) 

   ( الطـرباين يف  3432(، أبـو يعلـى ) 12523(، أحمـد ) 3510الرتمذي ،) الـدعاء«  »

(،  162« ) »الرتغيــب يف فضــائل األعمــال (، ابــن شــاهين يف  11158« ) »الكبيــر (، و 1890) 

يف    (، البيهقـــي  268/ 6« ) »الحليـــة (، أبـــو نعـــيم يف  1118« ) ت »المخلصـــيا مخلـــ  يف  ال 

نة يف  526« ) »شعب اإليمان   (. 1374« ) »الرتغيب والرتهيب (، وقوام السُّ

  .نه الرتمذي  حسَّ

  (،  1511« )»صحيح الرتغيب(، و2562« )»الصحيحةحسنه األلباين يف

 «. »صحيح الرتمذيو

 (k:) 

عوا أي:  (:واعُ رتَ اف)  وُمَلح العلم، وأصلها من  يف اقتناص الفوائداهنلوا وتوسَّ

 )َرَتَع(: أي: أكل وشرب ما شاء يف خصٍب وَسَعٍة. الفعل: 

إن خيار عباد  »، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد اهلل بن أبي َأْوىف  (23)
 . «عاهلل اذلين يُراعون الشمس والقمر وانلجوم واألظلَّة ذلكر اهلل 

   (u :) 

   المخلصات(، المخلِّ  يف  3351(، البزار ) 115/ 1« ) »المستدرك م يف  الحاك«  »

(، الضياء 558/ 1« )»الكربى(، البيهقي يف 7/227« )»الحلية(، أبو نعيم يف 3102)

 (. 13/104« )ارة»المختيف 

  .
ُّ
 صححه الحاكم ووافقه الذهبي

  نه األلباين يف  (. 3440« )»الصحيحة(، و244« )»صحيح الرتغيبحسَّ

 (k:) 

 يرتصدون ويراقبون.  ي:أ  (:يراعون) 
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 إيقاع األوراد يف أوقاهتا الفاضلة. و أي: من األذان، واإلقامة للصالة،    (: )لذكر الل 

 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (24)
ُّ
»يقول اهلل تعاىل: أنا عند ، قال: قال النبي

ن ذكرين يف  ظنِّ عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرتُُه يف نفيس، وإ
، وإن تقرب إيلَّ ذراًعا كرته يف مإٍل خري مإٍل ذ منه، وإن تقرَّب إيلَّ بشرٍب تقربت إيله ذراًعا

، و  .«إن أتاين يميش أتيُتُه هرولةا تقربت إيله باًعا

   (u :) 

  ( 2675( واللفظ له، مسلم )7405البخاري .) 

 (k:) 

 أي: خالًيا ليس حوله أحٌد. (:ذكرين يف نفسه) 

 أحٌد، أو يف جماعة من الناس.حوله أي:  (:ين يف ملإ ذكر )

 المسافة ما بين الكفين عند بسطتهما يمينًا وشمااًل.  الباع (:باًعا)

، قال: خرج معاويُة على َحْلقٍة يف المسجد،  عن أبي سعيد الخدريِّ  ( 25) 

 فقال: ما َأجلَسُكم؟ قالوا: جلسنا نذكُر اهلل، قال: آهلل ما أجلسكم إال ذ 
ِ
 ما  اك؟، قالوا: واهلل

إيِن لم َأستحلْفُكم ُتْهمًة لكم، وما كان أحٌد بمنزلتي من رسوِل اهلل  َأَما اك، قال: أجلسنا إال ذ 

»ما  ملسو هيلع هللا ىلص أقلَّ عنه حديًثا مني، وإنَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج على حلقٍة من أصحابِِه، فقال: 
علينا، قال:  سالم، وَمنَّ به قالوا: جلسنا نذكر اهلل وَنْحَمُدُه على ما هدانا لل « أجلسكم؟ 

ُكم  » ، قالوا: واهلل ما أجلسنا إال ذاك، قال: « هلل ما أجلسكم إال ذاك؟ »آ  َما إيِن لم أستحلفر
َ
أ

 . « يبايه بكم املًلئكةَ   ع تهمةا لكم، ولكنه أتاين جربيُل فأخربين، أنَّ اهلَل  

   (u :) 

 ( 16835(، أحمد )3379(، الرتمذي )2701مسلم.) 
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 عاءكتاب الد
 

 آداب الدعاء
 نة  هذه جملة من آداب الدعاء مشفوعة بدليلها من القرآن الكريم، والسُّ

 النبوية الطهرة:

 ( اإلخالص يف الدعاء:1)

  :[ 29]األعراف:  ژ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ژقال تعالى . 

  :[ 14]غافر:   ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژوقال تعالى . 

  :ژ ۆۈ    ۆ ۇ  ۇ   ڭ       ڭ    ڭ ڭ  ۓ ۓ ژوقال تعالى   

 . [ 65]غافر: 

 (k:) 

 توجهوا إلى ربكم بالدعاء والعبادة الحقة.أي:  :ژ وئ ژ

إليه  –وهو العبادة  –صارفين العبادة والدعاء أي:  :ژ ۆئۆئ ۇئ ۇئ ژ

وحده، فال تتوجهوا إلى غيره بالدعاء من األولياء واألضرحة، زعًما منكم أهنم 

ن افرتاًء على جعلتم هذا من الدييشفعون لكم عند ربكم، ويقربونكم إليه زلفى، وقد 

 ، وقواًل عليه بغير علم. اهلل

 لدعاء:قدم عماًل صاحًلا بني يدي اي( أن 2)

»ما ِمنر عبٍد يذنُب ذنباا،  بكر، قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن أبي  ( 1)   
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، ثم يستغفر اهلل إال غفر اهلل هل ع فيحسُن الطهور، ثم يقوم فيصيل رك    آلية: ، ثم قرأ هذه ا تنير

 ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ        ڦ ڤژ

 . ]آل عمران[   ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

   (u :) 

 ( 1395(، ابن ماجه )3006(، الرتمذي )56(، أحمد )1521أبو داود .) 

  :حديث حسن. قال الرتمذي 

  (. 680« )»صحيح الرتغيب«، و»صحيح الرتمذي وصححه األلباين يف 

  المسند»على هامش وصححه شعيب األرناؤوط » . 

 ْبله:( الوضوء َق3)

 فتوضأ به، ثم رفع يديه،  عن أيب موسى  (1)
ٍ
، قال: دعا النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بامء

اجعله يوم  اللَُّهمَّ »، ورأيُت بياض إْبطيه، فقال: «اغفر لُعَبيد أيب ًعمر  اللَُّهمَّ »فقال: 
 .«القيامة فوق كثري من خلقك من انلاس

   (u :) 

  ( 6383البخاري ،)( 2498مسلم .) 

 استقبال القبلة:( 4)

 ملسو هيلع هللا ىلص الكعبة، فدعا على  » ، قال: عن عبد اهلل بن مسعود  ( 1) 
ُّ
استقبل النبي

ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأبي جهل بن  نفٍر من قريش، على: شيبة بِن 

ا   . « هشام، فأشهد باهلل، لقد رأيتهم َصْرعى، قد غيَّرهتم الشمس، وكان يوًما حارًّ

   (u :) 

 (. 1794(، مسلم )3960ي ) البخار 
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، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع َحَصيات، يكبِّر  عن ابن عمر  (2)

على إِْثر كل َحَصاٍة، ثم يتقدم حتى ُيْسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طوياًل، ويدعو 

ل القبلة، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقب 

عقبة من بطن الع يديه، ويقوم طوياًل، ثم يرمي جمرة ذات وياًل، ويدعو ويرففيقوم ط

 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص يفعله.   الوادي، وال يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيُت النبي

   (u :) 

  ( 1751البخاري .) 

 (k:) 

 يف. أي: الصغرى التي تلي مسجد الخَ  (:الجمرة الدنيا )

ة، أي: ينزل إلى فوكسر الهاء المخفياء وسكون السين لبضم ا (:حتى ُيْسهل )

 السهل من بطن الوادي بحيث ال يصيبه المتطاير من الحصى الذي ُيْرمى به. 

بفتح الياء، وسكون السين، وفتح التاء، وكسر الهاء، وتخفيف الالم،  (:فيستهل )

 وهي بمعنى )يسهل( التي مضت. 

 كرناه كفاية.ء كثيرة، وفيما ذاألحاديث يف استقبال القبلة عند الدعاو 

 ( بسط اليدين ورفعهما:5)

حييٌّ  إن ربَّكم »، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن سلمان  (1)
راا   .«كريم، يستيح من عبده إذ رفع يديه إيله أن يردَّهما ِصفر

   (u :) 

 ( 3865(، ابن ماجه )3556(، الرتمذي )1488أبو داود .) 

  ابن ماجه»، و«يالرتمذ»«، وداود »صحيح أبيصححه األلباين يف» . 
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يف  ع، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تال قول اهلل عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  (2)

 [ 36]إبراهيم:   ژ چچ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ        ڄ ڄ  ڄ ڦ ژ: ش  إبراهيم

 ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ     ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ :ش اآلية، وقال عيسى 

 ديث. ... الح، وبكى، «ميت أميتأ اللَُّهمَّ »فرفع يديه، وقال: ، ]المائدة[   ژ ىئ

   (u :) 

 ( 7234(، ابن حبان )202مسلم .) 

  .وقد مضى معنا قريًبا بعض األحاديث التي ُتخرب برفع اليدين حال الدعاء 

 ( ال يرفع بصره إىل السماء إذا دعا وهو يف الصالة:6)

فعهم »يَلَنرَتِهنَيَّ أقواٌم عن ر، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (1)
َطَفنَّ أبصارهمادلًعء يف الصًل  أبصارهم عند   . «ة إىل السماء، أو ََلُخر

   (u :) 

 ( 429مسلم .) 

 ( أن ال خيصَّ نفَسُه بالدعاء إذا كان إماًما:7)

»ال حيلُّ المرٍئ أن ينظر يف ، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ثوبان عن  (1)
ا فيخصَّ ن ستأذن، فإن نظر فقد دخل، وال يؤمَّ جوف بيت امرئ حىت ي فسه بدعوة قوما

 . «، فإن فعل فقد خانهم، وال يقوم إىل الصًلة وهو َحِقنٌ دونهم

   (u :) 

  ( البخاري يف 923(، ابن ماجه )90(، وأبو داود ) 357الرتمذي ،)  األدب«

 (. 1093« )المفرد

  :حديث حسن، وقال: وكأن حديث يزيد بن ُشريح، عن  وقال الرتمذي«
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 إسناًدا وأشهر. بان يف هذا أجود حي المؤذن، عن ثو  بي أ

  نه الحافظ ابن حجر يف (، وقال: قال 2/155( )504« )»نتائج األفكاروحسَّ

 يروى يف هذا الباب.  شيء البخاري بعد تخريجه: هذا أصحُّ 

 (k:) 

 بفتح الحاء، وكسر القاف، أي: وهو يدافع األخبثْيِن: البوَل أو الغائط. (:َحِقن  )

 مسألته:يقني وال يعلِّق ( أن يدعو بعزم و8)

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (1)
ِّ
اغفر  اللَُّهمَّ  »ال يقلر أحُدكم:، عن النبي

يل إن شئت، ارمحين إن شئت، ارزقين إن شئت، ويلعزمر مسأَله، إنه يفعل ما يشاء، ال 
 . «مكره هل
   (u :) 

  ( 2679(، مسلم )7477البخاري .) 

حدكم »إذا دًع أقال:  ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة  (2)
 . «ِعظم الرغبة، فإنه ال يتعاظم ىلع اهلل يشءٌ َفلريُ 

   (u :) 

 ( الطرباين يف 896ابن حبان ،)الدعوات الكبير(، البيهقي يف 76« )»الدعاء« »

(381 .) 

  (. 893« )»التعليقات الحسانصححه األلباين يف 

  ابن حبان وصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

 (k:) 

فليطلب الشيء العظيم الكثير، وقيل: ليبالغ يف تكرار  ي:أ (:ليعظم الرغبةف)
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 الطلب والمسألة، واإللحاح يف الطلب والدعاء. 

 ( التكرار واإلحلاح يف الدعاء:9)

ِ ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أنس   (1) وا بياذا اجلًلل واإلكرام»أل  . «ظُّ
   (u :) 

 ( الطرباين 17596(، أحمد )3525الرتمذي ،) الحاكم (93« )»الدعاءيف ،

(1836 .) 

  :حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي.قال الحاكم 

  صحيح الجامع(، و1536« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

 «. »صحيح الرتمذي(، و1250)

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

وا، والزموا، وكرروا. أي:  (:ألظوا)  ألحُّ

، أن الناس، قالوا: يا رسول اهلل، هل نرى ربنا يوم عن أبي هريرة  (2)

فًل يزال يدعو »القيامة؟..... حتى ذكر الرجل الذي هو آخر أهل النار دخواًل الجنة: 
 الحديث. «حىت يضحك اهلل منه، فإذا ضحك منه، قال هل: ادخل اجلنة...

   (u :) 

  ( 182(، مسلم )7437البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص يصلي يف ظلِّ الكعبة، اهلل بن مسعود  عن عبد (3)
ُّ
، قال: كان النبي

فقال أبو جهل وناٌس من قريش، ونحرت جزور بناصية مكة، فأرسلوا، فجاؤوا من  

 اللَُّهمَّ  عليك بقريش، اللَُّهمَّ »سالها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: 
 . «بقريشعليك  اللَُّهمَّ  عليك بقريش، 
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   (u :) 

  ( 2934البخاري،) ( 1794مسلم .) 

 (k:) 

 أي: جمل.  (:جزور )

ال: هي اللفافُة التي يكون فيها الجنين يف  )من سالها(: بطن ُأمه يف الناقة، السَّ

 ية: المشيمة. وهي من اآلدم 

  .واألحاديث يف استحباب تكرار الدعاء واإللحاح فيه كثيرة 

 :ملسو هيلع هللا ىلص( اختيار األدعية املأثورة عن رسول اهلل 10)

 :چ ڃڃ   ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ            ڦ ڦ ڦ ژ قال تعالى 

 .]آل عمران[  ژ چ  چ چ

  :[ 21]األحزاب:   ژ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ       ۇئ وئ ژوقال تعالى . 

  ملسو هيلع هللا ىلص   –أيها القارئ الكريم  –وقد جمعنا لك 
ِّ
جملة متكاثرة من أدعية النبي

هذه  األدعية المخرتعةيف هذا الكتاب فارجع إليها وادع هبا، فهي أفضل من هذه 

 يًدا للشيخ الفالين، والشيخ العالين. األيام، تقل

 
ِّ
ملسو هيلع هللا ىلص من خير إال وذكرته، فلماذا اإلعراض عنها، واإلقبال فهل تركت أدعية النبي

 على غيرها، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. 

 ( اختيار جوامع الدعاء:11)

 ملسو هيلع هللا ىلص وأنا أصلي،عائشة  عن (1)
ُّ
 النبي

َّ
وله حاجٌة،  ، قالت: دخل علي

، فلما انصرف، قلت: «»يا ًعئشة: عليك جبمل ادلًعء وجوامِعهأُت عليه، قال: فأبط

ه، إين أسألَك من اخلري لكِّ  اللَُّهمَّ  »قويل:جَمُل الدعاء وجوامعه؟ قال: رسول اهلل، وما  يا
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لِه ما ِجله، ما علمُت منه وما لم أعلُم، وأعوذ بَك من الرشِّ لكِّه، ًعجلِه وآج ًعجلِه وآ
أسألك اجلنة وما َقرََّب إيلها من قوٍل أو عمل، وأعوُذ بك من ووما لم أعلُم،  علمُت منه

انلار وما قرب إيلها من قوٍل أو عمل، وأسألُك مما سألَك به حممٌد، وأعوذ بك مما تعوَّذ منه 
ا  .«حممٌد، وما قضيَت يل من قضاٍء فاجعل ًعقبته رشدا

   (u :) 

  (. 639« )لمفرد»األدب االبخاري يف 

  (. 639« )»صحيح األدب المفردصححه األلباين يف 

 (k:) 

 ما قلَّ لفُظه، وَكُثر معناه. أي:  (:ُجَمل الدعاء)

 ( اجتناب السَّْجع يف الدعاء:12)

ث الناس كلَّ جمعٍة مرًة، فإن أبيَت  » قال:  عن ابن عباس  ( 1)  حدِّ

م وهم  نََّك تأيت القو آن، وال ُأْلِفي الناَس هذا القر فمرتْيِن، فإن أكثرت فثالَث مراٍر، وال ُتملَّ 

هم، ولكن َأنصْت، فإذا  ليهم، فتقطَع عليهم حديثهم فتملَّ ع  يف حديٍث من حديثهم، فتق َّ 

من الدعاِء فاجتنْبُه، فإين َعِهَدُت رسول اهلل   السجع  حدثهم وهم يشتهونه، فانظر أمروك ف 

 . « االجتناب    يفعلون إال ذلك ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاَبُه ال يفعلون إال ذلك، يعني: ال 

   (u :) 

  ( 6337البخاري .) 

 (k:) 

أي: ال تجعلهم يملون من قراءته، وسماعه،   (:وال تمل الناس هذا القرآن)

 وفهمه، ويعرضون عنه بكثرة تحديثك لهم. 

أي: أصادفنك وأجدنك، بضم الهمزة، وسكون الالم، وكسر الفاء،   (:ُأْلِفينَّك)
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 حة. وتشديد النون الُمفتو

 الذي هم فيه من شؤوهنم الخاصة أو العامة.ي: أ   )حديثهم(:

»المراد بالسجع:  (: 133« )ص»سالح المؤمنقال الغزالي كما يف  )السجع(:

ئم الضراعة والذلة، وإال ففي األدعية هو المتكلَّف من الكالم؛ ألن ذلك ال يال

 اهـ. « المأثورة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلمات متوازنة، لكنها غير متكلفة

ى الذي يراعى فيه أن تكون أواخر الجمل  : هو الكالموقيل: السجع  المقفَّ

 ، وال اكرتاث برتابط المعنى. واحدة من غير وزٍن شعريٍّ 

 أي: شاهدت وعَرفُت. )َعِهدُت(:

 ( اجتناب احلرام:13)

»أيها انلاُس، إنَّ اهلل طيٌب  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (1)
 ۀ    ڻ ڻ ڻ ژا أمر به املرسلني؛ فقال: أمر املؤمنني بم طيباا، وإن اهلل ال يقبل إال

 ڇ ڇ چ ژ، وقال:  ژ ھ ھ ھ    ھ ہ ہہ ہ ۀ

، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغرَب، يمدُّ يديه إىل  ژ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
، ومطعمه حرام، ومرشبه حراٌم، وملبسه حرام، وُغِذَي باحلرام، فأىن  السماء، يا ربِّ يا ربِّ

 . «كيستجاب ذلل
   (u :) 

 ( 2989(، الرتمذي )8348(، أحمد ) 1015مسلم .) 

 ( أال يدعو بإثم وال قطيعة رحم:14)

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: عن أبي هريرة  (1)
ِّ
»ال يزال يستحاب للعبد، ما ، عن النبي

«، قيل: يا رسول اهلل، ما االستعجال؟ قال: لم يدُع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل

 . « أَر يستجيب يل، فيستحرس عند ذلك، ويََدُع ادلًعءدعوُت، فلم  قد دعوُت وقد ول: يق»
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   (u :) 

 ( 881(، ابن حبان )2735مسلم .) 

أحد يدعو »ما ِمنر ، قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن جابر  (2)
ُع بإثٍم أو ق  . «طيعة رحمٍ بدًعٍء إال آتاه اهلل ما سأل، أو كفَّ عنه من السوء مثله، ما لم يَدر

   (u :) 

 ( 22785(، أحمد )3381الرتمذي .) 

  (: حديث حسن صحيح. 1/429« )»رياض الصالحينيف  النوويقال 

  نه األلباين يف  «.»صحيح الرتمذي (، و5678« )»صحيح الجامعوحسَّ

  المسندوصححه األرناؤوط على هامش« .» 

 ( أال يدعو بأمٍر قد ُفرغ منه:15)

َأْمتْعني بزوجي   اللَُّهمَّ  ت أمُّ حبيبة:الق ، قال:مسعود  عن عبد اهلل بن (1)

»قد سألِت بأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال لها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، و
ر  ل شيئاا قبل حلِّه، أو يؤخِّ اهلل آلجال مرضوبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجِّ

ذاٍب يف القرب، اكن  يف انلار، أو عأن يعيذك من عذاٍب شيئاا عن ِحلِّه، ولو كنت سألت اهلل 
 . «خرياا وأفضَل 

   (u :) 

 ( 3925(، أحمد ) 2663مسلم .) 

 (k:) 

 أي: أبقهم أحياًء حتى أتمتع هبم.  (:أْمتْعني)

 أي: أعمار.  (:آلجال)
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أي: مقررة، يعني: كل مِنَّا قد قرر اهلل له عمًرا وزماًنا ورزًقا ال   (:مضروبة)

 لك هذا. فال فائدة من سؤاوال يموت قبله،  يتجاوزه

 فاألعمار محددة، واأليام محسوبة، واألرزاق مقسومة. 

 بكسر الحاء، أي: قبل مجئ وقته وحينه.  (:قبل ِحلِّه)

 ويدخل يف الدعاء بأمور قد فرغ منها:

   ًوا  كمن يسأل اهلل أال هتلك هذه األمة اإلسالمية بَسنٍَة عامة، وأال يسلط اهلل عليها عد

 ملسو هيلع هللا ىلص، و ا فيستبيح بيضتها من سوى أنفسه 
ُّ
 جيبت دعوته. أُ ، فهذان أمران دعا هبما النبي

 .وكمن يدعو بأال يخلد المؤمن يف النار 

 منها.   غ فالدعاء بمثل هذه األمور وما شاكلها، تحصيل حاصٍل؛ ألنه دعاٌء بأمور قد فر 

 ( أال يعتدي يف الدعاء:16)

إين  اللَُّهمَّ وأنا أقول:  قال: سمعني أبي، عن ابن لسعد بن أبي وقاص، أنه (1)

أسألك الجنة، ونعيمها، وهبجتها، وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار، وسالسلها، 

، إين سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول: 
َّ
»سيكون قوٌم وأغاللها، وكذا وكذا، فقال: يا ُبني

من عطيتها وما فيها ، فإيَّاك أن تكون منهم، إنك إن ُأعطيت الجنة أ«يعتدون يف ادلًعء

. من النار ُأعذَت  عذتالخير، وإن أُ   منها، وما فيها من الشرِّ

   (u :) 

 ( الطرباين يف 1480أبو داود ،)الدعوات الكبير(، البيهقي يف 56« )»الدعاء« »

(329 .) 

  نه األلباين يف  (. 3671« )الجامع»صحيح «، و»صحيح أبي داودحسَّ

  نه شعيب األرناؤوط على ه  «. »المسندامش حسَّ

ل  ( 2)  إين أسألك القصر   اللَُّهمَّ  ، سمع ابنه يقول: عن عبد اهلل بن مغفَّ
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، سل اهلل الجنة، و يم األبيض عن 
َّ
به من النار، فإين   عوذ ت ين الجنة إذا دخلتها، فقال: أْي بني

مة قوٌم يعتدون يف ال سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  
ُ
 . « طهور وادلًعء »إنه سيكون يف هذه األ

   (u :) 

 (،  6763(، ابن حبان ) 1680(، أحمد )3864بن ماجه )(، ا96)  أبو داود

 (. 1979الحاكم )

 .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  نه ابن كثير يف  (. 3/425« )»تفسيرهحسَّ

  نه الحافظ يف  (. 17« )ص»األمالي المطلقةوحسَّ

  مشكاة  ، و«»صحيح ابن ماجهو «،»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف«

 (. 418« )المصابيح

 (k:) 

 حقيقة االعتداء: مجاوزة حدٍّ ما، وقيل: تجاوز الحدِّ يف كلِّ شيء. 

   وصور االعتداء يف الدعاِء كثيرة قد ذكرها العلماء يف كتبهم، ونحن نحاول أن

 نجملها فيما يأيت: 

ه الخلود إلى  تها كأن يدعو ربَّ أن يطلب يف دعائه أموًرا دلَّ الشرع على استحال (أ)

القيامة، أو االطالع على الغيب، أو العصمة من الذنوب مطلًقا، أو أن يرفع عنه يوم 

عن الطعام والشراب والنوم مثاًل، أو أن يمطر عليه السماء  يلوازم البشرية بأن يستغن

 ذهًبا وفضة، وقِْس على ذلك.

يشرهبا،  له خمًرا أل ربَّه أن يسهل أن يسأو أن يطلب أموًرا محرمة شرًعا: ك )ب(

 أو خنزيًرا يأكله، أو امرأة يزين هبا، أو مااًل يسرقه... إلخ. 

ا إن كان  )ج( رفع الصوت يف الدعاء فوق العادة والحاجة إذا كان بمفرده، أمَّ
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 إماًما، أو معه َمْن يؤمن على دعائه فله أن يرفع صوته بما يتناسب مع المقام.

والتكلف يف ذكر التفاصيل كأن يدعو  العبارات،    ل الكالم يف تشقيق الدعاء بتطوي   )د( 

الصديد والدود، وأن يرحمه   ربه أن يرحمه إذا وضع يف القرب تحت الرتاب، والثرى، وبين 

ماله وترك دنياه،  لت العيون وبليت اللحوم، وأن يرحمه إذا تولى األصحاب، وقسم  إذا سا 

أنه يعلم ربَّه  الدم يف عروقه، ك   ، ويشل يده، ويجمد أو يدعو على عدوه أن يخرس اهلل لسانه 

 ماذا يفعل، وهذا لألسف السائد على ألسنة األئمة خصوًصا يف قنوت رمضان. 

 والمخرج من هذا االعتداء لزوم دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ففيه الخير كله. 

اغفر لي إن شئت، أو  اللَُّهمَّ  أن يعلق الدعاء على المشيئة، كأن يقول: )هـ(

 ال الموقن باإلجابة. المسألة ويسأل سؤ إن شئت، ولكن يعزمارزقني 

قرب من قبور  عندأن يشتمل الدعاء على شيء من الشرك، كأن يتحرى الدعاء  )و(

 أو َمَلك، كما هو 
ٍّ
 أو نبي

ٍّ
شاهد ماألولياء أو الصالحين، أو يتوسل إلى اهلل تعالى بولي

 يف بعض البلدان اإلسالمية. 

 « بعنوان: »البيانجلة ن السبت مقال يف موللشيخ/ خالد بن عثما 

 « يحسن الرجوع إليه َمْن أراد التوسع. »صور من االعتداء يف الدعاء

 ( أن ال يضيق رمحة اهلل اليت وسعت كلَّ شيٍء:17)

، قال: قام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف صالة، وقمنا معه، فقال عن أبي هريرة  (1)

، وهو يف الصالة:
ٌّ
ا سلَّم حْم معنا أحًدا، في ومحمًدا، وال ترارحمن اللَُّهمَّ  أعرابي لمَّ

 :
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص قال لألعرابي

ُّ
رت واسًعاالنبي  ، يريد رحمة اهلل.«»لقد حجَّ

   (u :) 

  ( 530(، ابن ماجه )147(، الرتمذي )380(، أبو داود )6010البخاري ،)

 (. 1216النسائي )
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 (k:) 

رت واسًعا(:  عه اهلل تعالى وهي ر   )حجَّ   شيٍء. حمته التي وسعت كلَّ أي: ضيقت ما وسَّ

 بدعائه جميع المسلمين بعد الدعاء لنفسه.  فمن َدَعا ربَّه تعالى فينبغي أن يعمَّ 

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژ: ش فدعاء سيدنا إبراهيم 

 . ]إبراهيم[   ژ ۈئ ۈئ

 مب  خب حب جب يئ ىئ    مئ حئ ژ :ش وهذا دعاء سيدنا نوح 

  .]نوح[   ژ  يت ىت    مت خت حت   جت يب ىب

 ڀ ڀ پ    پ     پ پ ژالح واإليمان: أهل الصدعاء وهذا 

 .]الحشر[   ژ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ( أن يدعو لوالديه، وإلخوانه املؤمنني، ويبدأ بنفسه:18)

 .]اإلسراء[   ژ ۋ ۋ  ٴۇ         ۈ ۈ ۆ ۆ ژقال تعالى:  (1)

  ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ     ڭ ۓ ۓ ژوقال تعالى:  (2)

 . [ 7غافر: ]   ژ ٴۇ ۈ  ۈ

 . [ 19]محمد:    ژ يثىث مث      جث يت ژل: وقا  (3)

( على لسان سيدنا إبراهيم،  17ها يف البند )ناواستصحب أيًضا اآليات التي ذكر

 وسيدنا نوح، عليهما السالم.

»َمن ، قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن عبادة بن الصامت  (4)
 . «استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب اهلل هل بكل مؤمن ومؤمنة حسنةا 

   (u :) 

  (. 2155« )»مسند الشاميينيف الطرباين 

  (: رواه الطرباين، وإسناده جيِّد. 210/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

29 

29 

 

  نه األلباين يف  (. 6026« )»صحيح الجامعوحسَّ

( افتتاح الدعاء وختمه بالثناِء على اهلل تعاىل، والصالة والسالم 19)

 ملسو هيلع هللا ىلص: على رسول اهلل

سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: َة بن ُعبيد، صاحبعن َفَضال  (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عيدعو يف الصالة، ولم يذكر اهلل 
ِّ
، ولم يصلِّ على النبي

»إذا صَّلَّ أحُدكم، فليبدأ بتحميد ربه واثلناء  ، ثم دعاه، فقال له ولغيره: « »َعِجَل هذا
، ثم يلدُع ب  . «عُد بما شاءعليه، ثم يلصلِّ ىلع انليبِّ

   (u :) 

 ( ابن 3477(، الرتمذي )1481( واللفظ له، أبو داود )23937أحمد ،)

 (. 840(، الحاكم )1960(، ابن حبان ) 710خزيمة )

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلٍم، ووافقه الذهبي

 .وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  ات  عليق »الت«، وأبي داود »صحيح«، و»صحيح الرتمذي صححه األلباين يف

 «. الحسان

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

، قال: سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل يدعو يف  عن َفَضالة بن ُعبيد  (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِّ
»َعِجلرَت أيها صالته، لم يمجد اهلل، ولم يصلِّ على النبي

د اهلل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل يصل ، ثم علمهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وسمع رسول «املصيل ي، فمجَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: وح
ِّ
َط مده، وصلى على النبي ، وَسلر ُتعر  . «»ادُع ُُتَبر

   (u :) 

 ( الطرباين يف 709(، ابن خزيمة )3476(، الرتمذي )1284النسائي ،)
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 (. 18/309« )»الكبير(، و90« )»الدعاء

  .نه الرتمذي  حسَّ

  صحيح  «، ولرتمذي»صحيح ا«، ولنسائي»صحيح اوصححه األلباين يف«

 (. 1643« )الرتغيب

 مسائه احلسنى، وصفاته العليا:أ( يسأله ب20)

، قالت: فقدُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليلًة من الفراش، عن عائشة  (1)

فالتمستُه، فوقعْت يدي على بطن قدميه وهو يف المسجد، وهما منصوبتان، وهو  

، ال بتك، وأعوذ بك منكوبمعافاتك من عقو أعوذ برضاك من سخطك، اللَُّهمَّ »يقول: 
 . «أحيص ثناءا عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسك

   (u :) 

 ( 3493(، الرتمذي )879(، أبو داود ) 486مسلم .) 

»ما قال عبٌد قطُّ إذا أصابه  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن مسعود  ( 2) 
ٌن:  َمتِك، ناصييت ب إين عبدك، ابن عبدك، ابُن  اللَُّهمَّ  همٌّ أو ُحزر

َ
ٌل يفَّ  يدك، ماٍض يفَّ حك أ مك، عدر

ا من   قضاؤك، أسألك بكل اسم  هو لك، سميَت به نفسك، أو أنزَله يف كتابك، أو علمته أحدا
خلِقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن ُتعل القرآن ربيع قليب، ونور برصي، وجًلء  

ه، وأ  ، إال أذهب اهلل همَّ ا بدهل ماكن حزنه فر حزين، وذهاَب هِّمِّ  . « حا

   (u :) 

 ( ــان ــن حبــ ــد )972ابــ ــرباين يف 3712(، أحمــ ــدعاء(، الطــ (، 1035« )»الــ

 (.1994(، والبزار )10352« )»الكبيرو

  التعليقات الحسان(، و124« )»تخريج الكلم الطيبصححه األلباين يف« ،»

 (. 1822« )»صحيح الرتغيب (، و 199« )»الصحيحةو
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 ه مع التضرع:( خفض الصوت، وإخفاؤ21)

 . [ 55]األعراف:   ژ ھھ  ھ ہ ہ ژقال تعالى:  (1)

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ  پ  پ پ ٻ ٻ  ٻ ژوقال تعالى:  (2)

 .]مريم[  ژ ٺ

، قال: كنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزاة،  عن أبي موسى األشعريِّ  ( 3) 

التكبير، قال:  فعنا أصواتنا ب ر فجعلنا ال نصَعُد َشَرًفا، وال نعلو شرًفا، وال هنبط يف واٍد، إال  

َبُعوا ىلع أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، فقال:  ا منَّا رسول اهلل فدن  »أيها انلاس ارر
ا بصرياا، إن اذلي تدعون أقرب إىل أحدكم من ُعنق راحلته،   وال اغئباا، إنما تدعون سميعا

علمك لكمةا من كنوز اجلنة، ال حول وال قوة إال با 
ُ
 . « هلل يا عبد اهلل بَن قيس، أال أ

   (u :) 

 (. 2704(، مسلم )2992( واللفظ له، البخاري )19599) مدأح 

 (k:) 

 بفتح الشين والراء، أي: موضًعا مرتفًعا ُيْشرف على ما حوله.  (:َشَرًفا)

 (: 26/ 17« )مسلم »شرح صحيحقال النووي يف  )اْرَبُعوا(:

بأنفسكم، واخفضوا  اْرَبُعوا: هبمزة وصٍل، وبفتح الباء الموحدة، معناه: ارفُقوا »

الصوت إنما يفعله اإلنسان لُبْعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم أصواتكم، فإن رفع 

تدعون اهلل تعالى، وليس هو بأصمَّ وال غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم 

واإلحاطة، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر، إذا لم تدُع حاجة إلى رفعه، فإنه 

 « اهـ.يمهلغ يف توقيره وتعظإذا خفضه كان أب

 ( التوبة واالعرتاف بالذنب:22)

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وحواء  ش قال تعالى حكاية عن آدم  (1)
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 . ]األعراف[   ژ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ

 ک ک ک   ڑ  ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ژوقال تعالى:  (2)

 . [ 102]التوبة:    ژ گگ گ ک

 ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ژوقال تعالى:  (3)

 .]األنبياء[   ژ ۀ ۀ ڻ ڻ      ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ ڱ

    ک ڑ     ڑ ژ ژ     ڈ ڈ ژ: ش حكاية عن موسى  وقال تعالى (4)

 . [ 16]القص :   ژکک

، حين قال لها أهل اإلفك ما قالوا، فربأها اهلل منه.... عن عائشة  (5)

 . « »فإن العبد إذا اعرتف بذنبه، ثم تاب، تاب اهلل عليهقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
   (u :) 

  ( مس 2661البخاري ،)( 2770لم .) 

استعظام ( أن يسأل اهلل تعاىل حاجاته كلها، فال مينعه من الدعاء 23)

 ال احتقاره:واملطلوب 

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (1)
ِّ
فإذا سأَلم اهلل فسلوه »... ، عن النبي

رُ الرمحنالفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأىلع اجلنة، وفوقه عرش   . «  أنهار اجلنة، ومنه تفجَّ
   (u :) 

  ( 4611(، ابن حبان )7423البخاري .) 

»ليسأل أحُدكم ربَّه حاجَتُه ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس  (2)
له إذا انقطع َع َنعر  . «لكَّها، حىت يسأل ِشسر

   (u :) 

  ( 354(، ابن السني ) 866(، ابن حبان ) 3403(، أبو يعلى ) 3604الرتمذي  ،)
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 (. 1079« ) ن »شعب اإليما يهقي يف  (، الب 2861« ) صيات »المخل خل  يف  م ال 

  (: إسناده حسن. 3/427« )»مختصر زوائد البزارقال الحافظ يف 

  (: ورجاله رجال الصحيح، غير  150/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 سيار بن حاتم وهو ثقة. 

  (.7544« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

 إسناده صحيح على شرط مسلم. لى»أبي يعي د علم أسوقال حسين سلي :» 

    نه سليم الهاللي يف  . ر ( مخالًفا شيخه األلباين  410/ 1« ) »عجالة الراغب وحسَّ

 (k:) 

 أي: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين اإلصبعين.  (:شسع نعله)

 ( تأمني الداعي واملستمع:24)

 عن أبي هريرة  (1)
َّ
مَّن اإلمام»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، ، أن النبي

َ
نوا، فإنه مَ  إذا أ نر فأمِّ
، وقال ابن شهاب: وكان «وافق تأميُنُه تأمني املًلئكة ُغفر هل ما تقدم من ذنبه

 . « »آمنياهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  رسول 
   (u :) 

  ( 410(، مسلم )780البخاري .) 

 (k:) 

استجب، وقيل: افعْل، وقيل: كذلك يكون، وقيل: ال  اللَُّهمَّ  معناها: (:آمين)

 يل غير ذلك. خيِّْب رجاءنا، وقت

 هو: محمد بن مسلم الزهري أحد رجال السند.   )ابن شهاب(:

 ملسو هيلع هللا ىلص َصِعد المنرب، فقال: عن أبي هريرة  (2)
َّ
»آمني آمني ، أن النبي
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«، قال: »آمين آمين آمين، قيل: يا رسول اهلل: إنك حين صعدت المنرب، قلت: « آمني

اهلل، قل:  فدخل انلار فأبعدهمضان ولم يغفر هل »إن جربيل أتاين، فقال: من أدرك شهر ر
هما، فمات فدخل انلار، يرََبَّ فلم  أو أحدهما  هآمني، فقلُت: آمني، ومن أدرك أبوي

اهلل، قل: آمني، فقلت: آمني، ومن ذكرت عنده فلم يصلِّ عليك فمات، فدخل  فأبعده
 . « انلار، فأبعده اهلل، قل: آمني، فقلت: آمني

   (u :) 

  (،  5922(، أبو يعلى )1888، ابن خزيمة )( واللفظ له907ن )ابن حبا

 (. 8994« )»األوسط(، و679« )»الكبيرالطرباين يف 

  نه ابن القيم يف  (. 50/« )ص»جالء األفهامحسَّ

  َّابن حباننه شعيب األرناؤوط على وحس« .» 

 (k:) 

ار، كما ورد يف أي: أبعده اهلل من رحمته، وقيل: باعده اهلل يف الن (:فأبعده الل)

 ض الروايات. بع

 ( أال يستبطئ اإلجابة:25)

»يستجاب ألحدكِم ما لم ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (1)
، يقول: دعوُت فلم يستجب يل َجلر  . «َيعر

   (u :) 

  ( 2735(، مسلم )6340البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: عن أبي هريرة  (2)
ِّ
ما  »ال يزال يستجاب للعبد،، عن النبي

ُع بإث ، قيل: يا رسول اهلل، ما االستعجال؟ قال: «ا لم يستعجل م أو قطيعة رحم، ملم يَدر

 . « يل، فيستحرس عند ذلك، ويََدُع ادلًعءَ  »قد دعوُت وقد دعوُت، فلم أَر يستجيبيقول: 
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   (u :) 

 ( 881(، ابن حبان )2735مسلم .) 

 ( حترِّي األوقات الفاضلة، واألماكن الشريفة:26)

 األوقات: أما

 عرفة: )أ( يوم

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  (1)
َّ
ه، أن النبي »خيُر الدعاِء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ

 «.دعاُء يوم عرفةَ 

   (u :) 

 ( المخل  يف 3585الرتمذي ،)(، البيهقي يف 1437« )»المخلصيات

 (. 3778« )»شعب اإليمان

    نه األلباين يف  . ( 2598« ) المصابيح   »مشكاة «، وصححه يف  »صحيح الرتمذي حسَّ

 )ب( ليلة القدر:

، قالت: قلت: يا رسول اهلل، أرأيَت إن علمُت أيَّ ليلٍة  عن عائشة  (1)

 . «، فاعُف عينإنك عفوٌّ حتب العفوَ  اللَُّهمَّ  »قويل:القدر، ما أقول فيها؟ قال:  ليلة
   (u :) 

 ( النسائي يف 3513الرتمذي ،) ى»الكرب(، و872« )»عمل اليوم والليلة  »

 (. 1942(، الحاكم )43و يعلى )(، أب 3850ماجه )(، ابن 10642)

  :يخين، ووافقه الذهبي.الشحديث صحيح على شرط قال الحاكم 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 
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  صحيح الرتغيب(، و2091« )»مشكاة المصابيحاأللباين يف وصححه« »

 «.»صحيح ابن ماجه«، ومذي »صحيح الرت(، 3391)

 م اجلمعة:)ج( يو

»فيه ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذكر يوم الجمعة، فقال: هريرة أبي عن  (1)
،  « ساعٌة، ال يوافقها عبٌد مسلٌم وهو قائم يصيل، يسأل اهلل تعاىل شيئاا، إال أعطاه إياه

 وأشار بيده يقللها. 

   (u :) 

  ( 852(، مسلم )935البخاري .) 

 (k:) 

 صادُفها. يأي:  (:ال يوافقها)

 يصلي(: يدعو. زٌم ومواظب، )أي: )قائم( مال ي(: )قائم  يصل

 أي: يشير إلى أنَّ وقتها قليٌل.  )يقللها(:

، قال: قال لي عبُد اهلل بُن عمر:  بن أبي موسى األشعرّي  ْردة أبي بُ  عن  ( 2) 

: نعم، سمعُتُه  ت َت أباك يحدث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن ساعة الجمعة؟، قال: قل ع أسم 

 . « لس اإلمام إىل أن تقىض الصًلُة ني أن ي »يه ما ب ملسو هيلع هللا ىلص يقول:    يقول: سمعُت رسوَل اهلل 
   (u :) 

 ( 1049(، أبو داود ) 853مسلم .) 

»يوم اجلمعة اثنتا عرشة  ، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  عن جابر بن عبد اهلل    ( 3) 
، ال يوجد فيها عبٌد مسلٌم يسأل اهلل شيئاا إال آتاه    . « إياه، فاَلمسوها آخر ساعٍة بعد العرص ساعةا

   (u :) 

  الجامع (، 184« ) »الدعاء (، الطرباين يف 1048(، أبو داود ) 1389) ائي النس«  »
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 (. 229البن وهب ) 

   وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقالين اثنين وأربعين قواًل يف تعيين هذه

 (. 421 -2/416« )»فتح الباريالساعة يف 

ث ، وحديوال شك أن أرجح األقوال حديث أبي موسى األشعري 

ألهنما ن ٌّ يف موضع الخالف فال يلتفت إلى غيره، كما   جابر بن عبد اهلل

ديث أبي موسى، ورجحه بكونه بأن الصواب هو ح يقول القرطبي، وجزم النوويُّ 

 «. »الصحيحينا صريًحا ويف أحد مرفوعً 

 الموضع المتقدم، واهلل أعلُم بالصواب. « يف »فتح الباريراجع 

 لث الليل اآلخر(:)د( جوف الليل اآلخر )ث

، قال: قيل: يا رسول اهلل: أيُّ الدعاِء أسمع؟ قال: عن أبي أمامة  (1)

 . «»جوف الليل اآلخر، ودبر الصلوات املكتوبات
   (u :) 

   ( النسائي يف  3499الرتمذي ،) (. 9856« ) »الكربى (، و 108« ) »عمل اليوم والليلة 

  :حديث حسن. قال الرتمذي 

  نه يف 1648« )حيح الرتغيب »صوصححه األلباين يف »تخريج الكلم (، وحسَّ

 (. 968« )»مشكاة المصابيح«، و»صحيح الرتمذي(، و114« )الطيب

 )هـ( دبر الصلوات املكتوبات:

  .ابق  انظر الحديث السَّ

 )و( يف السجود:

ُب ما يكون العبُد من »أقر ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (1)
   .«وا ادلًعءوهو ساجٌد، فأكرث ربِّه
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   (u :) 

 ( 9461(، أحمد )482مسلم .) 

ا السجود فاجتهدوا  ملسو هيلع هللا ىلص... : كشف رسول اهلل عن ابن عباس  (2) »وأمَّ

 «. يف الدعاء، َفَقِمٌن أن يستجاب لكم

   (u :) 

 ( 1900(، أحمد )876(، أبو داود ) 479مسلم .) 

 )ز( بني األذان واإلقامة:

بني ال يردُّ »ادلًعُء اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول عن أنس بن مالك  (1)
 . «األذان واإلقامة
   (u :) 

 ( النسائي يف 212(، الرتمذي )521(، أبو داود )12200أحمد ،) عمل«

 (. 1696(، ابن حبان )67« )اليوم والليلة

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  صحيح الجامع(، و671« )»مشكاة المصابيحصححه األلباين يف« »

 «.»صحيح الرتمذي «، وح أبي داودحي »ص (، و265« )رتغيب»صحيح ال(، و3408)

، أن رجاًل، قال: يا رسول اهلل: إنَّ المؤذنين  عن عبد اهلل بن عمرو  (2)

 . «»قل كما يقولون، فإذا انتهيت َفَسلر تعطهيفضلوننا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
   (u :) 

 ( النسائي يف 524أبو داود ،)ربى»الك(، و 44« )اليوم والليلة مل»ع  »

 (. 1695حبان )(، ابن 9789)

  نه الحافظ يف  (. 377/ 1« )»نتائج األفكارحسَّ
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  نه األلباين يف « »مشكاة المصابيح(، و74« )»تخريج الكلم الطيبوحسَّ

 «. »صحيح أبي داود(، و256« )»صحيح الرتغيب«، ون»التعليقات الحسا (، و 673)

 لتحام الصفوف للقتال يف سبيل اهلل:)ح( عند ا

»ثنتاِن ال ترداِن، أو  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  أن ، عن سهل بن سعد  (1)
ا  . « قلَّما ترداِن: ادلًعُء عند انلداء، وعند ابلأس حني يُلحم بعضهم بعضا

   (u :) 

  ( 1065(، ابن الجارود )1236(، الدارمي )2540أبو داود ،) ابن خزيمة

 (. 2534(، الحاكم )5756« )»الكبير(، الطرباين يف 419)

 سناد، ووافقه الذهبي.حيح اإلحديث ص ال الحاكم: ق 

  (. 1/32« )»األذكار(، و1/388« )»رياض الصالحين وصححه النووي يف 

  صحيح الجامع(، و672« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف« »

 «. أبي داود»صحيح (، و266« )»صحيح الرتغيب(، و3079)

 (k:) 

 قتال مع الكفار.أي: يلتحم المسلمون لل (:حين ُيلحم )

 ط( عند نزول املطر:)

»ثنتان ال ترداِن، أو ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن سهل بن سعد  (1)
ا، وحتت املطر   .«قلما تردان، ادلًعُء عند انلداء، وعند ابلأس حني يلحم بعضه بعضا

   (u :) 

   ( ابــن أبــي عاصــم يف  2540أبــو داود ،) الكبيــر (، والطــرباين يف  18« ) »الجهــاد«  »

 (. 6459« ) »الكربى (، والبيهقي يف  2534« ) »المستدرك   (، والحاكم يف 5756) 
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  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  نه ابن حجر يف  (. 1/379« )»نتائج األفكارحسَّ

  نه األلباين يف »مشكاة (، وصححه يف 3078« )»صحيح الجامعوحسَّ

 . (1469« )»الصحيحة(، وانظر 672« )المصابيح

 (k:) 

 أي: األذان.  :(النداء )

 أي: القتال.  )البأس(:

 )ي( عند صياح الديكة:

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (1)
َّ
»إذا سمعتم صياح ادليكة، ، أن النبي

، وإذا سمعتم نهيق احلمار فتعوذوا باهلل من  فاسألوا اهلل ِمنر فضله، فإنها رأت َملاَكا
 . «الشيطان، فإنه رأى شيطاناا

   (u :) 

 (. 2729لم )(، مس 3303لبخاري ) ا 

 )ك( عند حضور امليت:

»إذا حرضتم املريض أو ، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أمِّ سلمة  (1)
 .«امليت، فقولوا خرياا، فإنَّ املًلئكة يؤمنون

   (u :) 

 ( 977(، الرتمذي )3115(، أبو داود ) 919مسلم .) 

 (k:) 

فقط،   ن للميت أو المريض ء أعمُّ من أن يكو أي: فادعوا بخير، والدعا  )فقولوا خيًرا(: 
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 بل يشمل للميت ولنفسه وللمؤمنين وسائر الحاجات، والسؤاالت، واهلل أعلم. 

 أمَّا اأَلماكُن:

 )أ( ما بني الركن اليماني وركن احلجر األسود:

، قال: سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول بين  عن عبد اهلل بن السائب  (1)

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ الركن اليماين والَحَجر:

 [. البقرة]  ژ  ې ې ې

   (u :) 

 ( النسائي يف 1892(، أبو داود )15399أحمد ،)(، ابن  3920« )»الكربى

 (. 1673(، الحاكم )3826(، ابن حبان )2721خزيمة )

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، وأقره الذهبي

  نه األلباين يف  «. ات الحسان»التعليق«، و»صحيح أبي داودحسَّ

 صفا واملروة:لى ال)ب( ع

 ملسو هيلع هللا ىلص:  عن جابر  (1)
ِّ
فبدأ بالصفا، »... يف حديثه يف وصف حجة النبي

د اهلل وكربَّه... ثم دعا بين ذلك... ثم  فرقى عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحَّ

 «. المروة كما فعل على الصفانزل إلى المروة... ففعل على 

 بنا هذا. كتا « من»أذكار الحج يف هوراجع الحديث بطول

   (u :) 

 ( 1905(، أبو داود )14440(، أحمد ) 1218مسلم .) 

 )ج( الدعاء بعرفات.

 )د( الدعاء عند رمي اجلمرات.

 )هـ( الدعاء عند املشعر احلرام.
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 « من هذا الكتاب. »أذكار الحجراجعه يف 

 )و( عند شرب ماء زمزم:

»ماء ول:  رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق، قال: سمعُت عن جابر بن عبد اهلل  (1)
 . «زمزم ملا رشب هل

   (u :) 

 ( الطرباين يف 3062ابن ماجه ،)(. 849« )»األوسط 

  (. 1165« )»الرتغيب والرتهيب حَسنه المنذري يف 

  نه ابن القيم يف  (. 4/393« )»زاد المعادحسَّ

  (. 5502« )»صحيح الجامع(، و1123« )»إرواء الغليلصححه األلباين يف 

 عند دخول الكعبة: )ز(

، أنه دخل هو ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص البيت... وفيه: عن أسامة بن زيد  (1)

 «.فحمد اهلل، وأثنى عليه، وسأله، واستغفره»

على اهلل، واالستغفار   ءتكبير والتهليل والتسبيح، والثنا فاستقبله بال»وفيه أيًضا... 

 « الحديث. والمسألة...

   (u :) 

 ( النسائي يف 21830أحمد ،)(،  2914« )»المجتبىو(، 3883« )»الكربى

 (. 1331« )»المختارة(، والضياء يف 3004وابن خزيمة )

  صحيح النسائيصححه األلباين يف« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 
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 الدعاء يف القرآن الكريم

 .[ البقرة ]   ژڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پ پ  ژ 

   ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ژ 

 .[ البقرة] 

ڻ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڳ   ڳژ 

 .]البقرة[   ژڻ 

 ۆئ   ۇئ ۆئ  ۇئ  ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ   ې ې ې ى  ژ 

مب جب حبخب  ی ی جئحئ مئ ىئ يئ   ىئ ی ی  ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  

 .[ البقرة]   ژىب يب جت حت خت مت  

 . [ آل عمران ]    ژ ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ

 .[ رانآل عم]   ژ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ  پ ٻ     ٻ  ٻ ژ

  ژ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ   ٱ ژ

 . [ 53عمران:  آل] 

 ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ژ

 . [ 147آل عمران: ]   ژېئ

 ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ

 ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ى

 . [ آل عمران: ]   ژ  ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ

  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ

 .[ نساءال]   ژ ڦ ڦ
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 .[ المائدة]   ژ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ژ

 .[ األعراف]   ژ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ

 .[ األعراف]   ژ ں ں    ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ

 .[ األعراف]   ژ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک    ک ک ژ

 .[ األعراف]   ژ ک  ک ک ڑ                ڑ ژ ژ ژ

   ژ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ  ے ے   ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ژ

 .[ يونس] 

 .[ هيمراإب]   ژ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ      وئ ەئ ژ

 [. الكهف]   ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ  گ ژ

 .[ المؤمنون]   ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ژ

 .[ الفرقان]   ژ ۇئ  ۇئ     وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ژ

  ژ ۓ ے   ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ    ۀ ژ

 .[ الفرقان] 

  ائ  ى ى ې ې   ې   ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

 ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ەئ    ائ

  ٹ     ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ    ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 .[غافر]   ژ ڦ  ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤڤ ڤ

 .[ الدخان]   ژ ہ ہ   ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻ ژ

 ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ ژ

 .[ الحشر]   ژ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ

 . [ الممتحنة]   ژ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ

 .[ متحنةالم]    ژ  مب خب     حب جب    يئ مئىئ حئ جئ           ی    ی ی   ی   ىئ ىئ ژ
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 .[ التحريم]    ژ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ     ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ژ

:  البقرة]    ژ حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی   ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ

126 ] . 

 .[ آل عمران]   ژ ٿ ٺ ٺ       ٺ ڀٺ   ڀ ڀ ڀ پ پ پ ژ

 . [ إبراهيم]   ژ ەئ ائ  ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ژ

 .[ اإلسراء]   ژ ۋ ۋ  ٴۇ         ۈ ۈ ۆ ژ

 ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ

 .[ راءاإلس ]   ژڳ

 .[ طه]    ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ

 .[ طه]   ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ

 .[ األنبياء]   ژ ۈ  ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ژ

 .[ المؤمنون]   ژ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ژ

 .[ المؤمنون]   ژ ڎ ڌ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ

  ژ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ

 .[ المؤمنون] 

 .[ المؤمنون]    ژ  جئ ی ی  ی  ی     ىئ ىئ ژ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ىب مب خب حب جب يئ ىئ ژ

 .[ الشعراء]   ژ ڀ      ڀ  ڀ ڀ پ پ پ

 ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ    ھ ہ  ہ ہ ژ

 .[ النمل]   ژ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 . [ 16: القص ]   ژ ڑ     ڑ ژ ژ     ڈ ڈ ژ
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 .[ القص ]   ژ ں  ں ڱ    ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژ

 .[ القص ]   ژ  ىث مث   جث يت ىت مت ژ

 .[ القص ]   ژ ژ ژ   ڈ  ڈ   ڎ ڎ    ڌ      ڌ ڍ ژ

 .[ العنكبوت]   ژ  ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ

 .[ الصافات]   ژ ۈئ      ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ

 .[ األحقاف]   ژ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ  چ چچ  ڃ ڃ ڃ

 خت حت   جت يب ىب مب  خب حب جب يئ ىئ    مئ حئ ژ

 .[ نوح]    ژ  يت ىت    مت
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 الدعاُء يف السُّنَّة الصَّحيحة

ِز والك إين أعوذ بك من اللَُّهمَّ  (1)   سِل، واجُلنب وابلُخِل والَهَرِم، وعذاِب القرب، الَعجر
ها، أنت ويلُّها وموالها، اللَُّهمَّ  ها أنت خرُي َمنر زاكَّ إين  اللَُّهمَّ  آت نفيس تقواها، وزكِّ

أعوُذ بك من علٍم ال ينفُع، ومن قلٍب ال خيشُع، ومن نفٍس ال تشبُع، ومن دعوٍة ال 
  هلا. يستجاُب 
   (u :) 

 رقم أ( من حديث زيد بن 19308(، أحمد ) 2722لم )سم . 

 (k:) 

 أي: الشيخ يبلغ أقصى الكرِب مع َضْعف ووهٍن. (:الَهَرم )

ها(:  أي: طهرها.  )زكِّ

 إنك عفٌو حتب العفو فاعُف عين. اللَُّهمَّ  (2)

   (u :) 

 ( من حديث ع25384(، أحمد )3850(، ابن ماجه )3513الرتمذي ) ائشة

 . 
 سن صحيح. مذي: حقال الرت 

  (. 1/162« )ذكار»األَ وصححه النووي يف 

  السلسلة الصحيحة(، و2091« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف«  »

 «.»صحيح ابن ماجه(، و3391« )»صحيح الرتغيب(، و3337)

ا، واحفظين اللَُّهمَّ  (3) ا، واحفظين باإلسًلم قاعدا باإلسًلم   احفظين باإلسًلم قائما
ا، ا، ووال تشمتر يب عدو   راقدا إين أسألك من لك خرٍي خزائنُه بيدك، وأعوذ بك  اللَُّهمَّ ا حاسدا
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 من لك رشٍّ خزائُنُه بيدك.
   (u :) 

 ( الطرباين يف 1924الحاكم ،)الدعوات  (، البيهقي يف 1445« )»الدعاء«

 . ( من حديث ابن مسعود 253« )الكبير

 (. 1/222« )صغير»الجامع الصحة يف رمز له السيوطي بال 

    نه األلباين يف  (. 1260« ) »صحيح الجامع (، و 1540« ) »السلسلة الصحيحة وحسَّ

إين أسألك فعَل اخلرياِت، وترَك املنكراِت، وحبَّ املساكني، وأن تغفَر يل   اللَُّهمَّ  (4)
وحبَّ من حيبُّك، وترمحين، وإذا أردَت فتنةا يف قوٍم فتوفين غري مفتوٍن، وأسألُك حبَّك 

  إىل حبِّك. وحبَّ عمٍل يقرُِّب 
   (u :) 

  ( الطرباين 4172(، البزار ) 22109(، أحمد ) 3235الرتمذي ،) الدعاء يف«  »

 . ( من حديث معاذ بن جبل  1913(، والحاكم ) 109/ 20« ) »الكبير (، و 1414) 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  نه الحافظ ابن حجر يف  (. 2/300« )فكار»نتائج األوحسَّ

  صحيح الرتمذي(، و748« )»مشكاة المصابيح وصححه األلباين يف« .» 

واٍء، واألدواءِ  اللَُّهمَّ  (25)  «. جنِّبين منكرات األخًلِق، واألهواءِ، واألسر
   (u :) 

  (، ابن أبي  3591( واللفظ له، الرتمذي )960« )»صحيحهابن حبان يف

نَّةعاصم يف  (، 19/19« )»الكبير (، و1384« )»الدعاءيف  (، الطرباين13« )»السُّ

( من حديث قطبة بن مالك 261« )»الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 1949الحاكم )

 . 
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  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم 

  .وقال الرتمذي: حديث حسن 

  صحيح الجامع(، و956« ) »التعليقات الحسانوصححه األلباين يف« ،»

 «. لرتمذي»صحيح او

  الجامع الصحيح مما ليس يف ي يف عمقبل الوادالشيخ وصححه«

 (. 1537« )الصحيحين

 (k:) 

 اإلنسان من شرٍّ وفساٍد وقبٍح.  يغمجمع َسْوء، أي: كل ما  (:األَْسواء)

 جمع داء، أي: المرض ظاهًرا أو باطنًا.  (:األدواء )

ر اللَُّهمَّ  (6)
ُ
ن ُمِر، وأعوذ بك مدَّ إىل أرذِل العُ أعوُذ بك من اجلنب، وأعوُذ بك أن أ

 . « فتنِة ادلنيا، وأعوذ بك من عذاِب القربِ 

   (u :) 

 ( من حديث سعد 5479(، النسائي )3567(، الرتمذي )2822البخاري )

 .ابن أبي وقاص 

، وقَِنا عذاب انلار  ربَّنا اللَُّهمَّ  (7) ، ويف اآلخرةِ حسنةا  . آتنا يف ادلنيا حسنةا

   (u :) 

 س ( من حديث أن2690)(، مسلم 6389اري ) البخ . 

رم واملأثم،  اللَُّهمَّ  (8) إين أعوذ بك من  اللَُّهمَّ  إين أعوذ بك من الكسل والَهَرِم، والَمغر
عذاب انلار وفتَنِة انلار، وفتنِة الَقرب، وَعذاِب القرب، ورِش فتنِة الغىن ورشِّ فتنِة الفقر، 

اء اثللج والرَبَِد، ونقِّ قليب من اياَي بم اغسلر خط لَُّهمَّ ال ومن رشِّ فتنة املسيِح ادلجاِل،
اخلطايا كما يُنىق اثلوُب األبيُض من ادلنس، وباَعدر بيين وبني خطاياي كما باعدَت بني 
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 املرشِق واملغرب.
   (u :) 

  ( من حديث عائشة 589(، مسلم)6375البخاري ) . 

 (k:) 

ْين؛ ألن الرجل إذ (:الَمْغرم ) ث فكذب،أي: الدَّ ه ووعد فأخلف، وألن ا غرم حدَّ

ْين، وألنه قد يقد يمطل  شتغل به قلبه، وربما مات قبل وفائه المدين صاحب الدَّ

 بقيت ذمُتُه مرهتنة به. ف

 أي: اإلثم والذنب وما يوجبه.  (:المأثم )

 وهي البطر والطغيان، وتحصيل المال من الحرام، وصرفه يف العصيان. (:  )فتنة الغنى 

الطمع يف أموالهم، والتذلل بما يدنُس  ى األغنياء، ووهي الحسد عل  قر(:)فتنة الف 

 العرض، وَيثِلُم الدين، وعدم الرضا بما قسم اهلل له.

ى حبَّ الغمام. )الَبَرد(:  شيٌء ينزل من السحاب يشبه الحصى، ويسمَّ

ِ وابلخل، واهلر  اللَُّهمَّ  (9) لقسوةِ،  ِم، وا إين أعوذ بك من العجِز والكسِل، واجُلنبر
الُفسوِق والشقاِق، وِة، واذِللَِة واملسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والَعيرلوالغفلة، 

بك من الصمم وابَلكِم، واجلنوِن، واجُلَذاِم، والربِص،   وانلفاِق والسمعة والرياء، وأعوذُ 
 . ويسء األسقام
   (u :) 

 ( الطرباين يف 1944الحاكم ،)(،  316) « »الصغير(، و1343« )»الدعاء

(، ابن حبان 2368« )»المختارة(، الضياء يف 348« )»الدعوات الكبير البيهقي يف

 . موارد( من حديث أنس بن مالك  – 2446)

 .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي
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  الصغير(: رواه الطرباين يف 10/143« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي يف«  ،»

 ال الصحيح. ورجاله رج

 (. 860« )»إرواء الغليل(، و1285« )»صحيح الجامعلباين يف األ  صححه 

 (k:) 

 أي: الفقر والحاجة. (:والَعْيلة)

إين أعوذ بك من اجلوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من اخليانة  اللَُّهمَّ  (10)
 فإنها بئست ابلطانة.

   (u :) 

 ( النس 3354(، ابن ماجه )1547أبو داود ،)( ابن ح5468ائي ،) بان

 . ث أبي هريرة ( من حدي1029)

    (. 426/ 1« ) »رياض الصالحين (، و 337/ 1« ) »األذكار صححه النووي يف 

  نه و (،  1283« ) »صحيح الجامع (، و 1025« ) الحسان  »التعليقات األلباين يف  حسَّ

 «. »النسائي »أبي داود«،  «، و »صحيح ابن ماجه (، و 3002« ) »صحيح الرتغيب و 

ُ  للَُّهمَّ ا (11) ا، ورزقاا طيب ا، وعمًلا ُمَتَقبًلا ك ِعلما إين أسأل  . ا نافعا

   (u :) 

 ( النسائي يف 26602(، أحمد )925ابن ماجه ،)(،  9850« )»الكربى

(، 672« )»الدعاء(، الطرباين يف 6930(، أبو يعلى )102« )»عمل اليوم والليلةو

 . سلمة  ( من حديث أم23/305« )»الكبير(، و735« )»الصغيرو
 الصغير(: رواه الطرباين يف 10/111« )»مجمع الزوائد يثمي يفقال اله« ،»

 ورجاله ثقات. 

  نه الحافظ يف  (. 312/ 2« )»نتائج األفكاروحسَّ
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  ده يف »صحيح ابن ماجهوصححه األلباين يف  (. 1/333« )»تمام المنة«، وجوَّ

 حاِسبرين حساباا يسرياا. اللَُّهمَّ  (12)

   (u :) 

 (، الطرباين يف 7372ان )(، ابن حب849زيمة )(، ابن خ24215حمد )أ

« »شعب اإليمان (، البيهقي يف 190« )»المستدرك(، الحاكم يف 3649« )»األوسط

 . ( من حديث عائشة 266)

  :قال الحاكم .
ُّ
 صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي

  ده األلباين يف نه يف3/1007« )»صفة الصالةوجوَّ »ضعيف أبي   (، وحسَّ

 (. 7328« )»التعليقات الحسان(، و2/473األم )  -« داود

 اغفر يل واهدين، وارزقين وًعفين، أعوذ باهلل من ضيِق الَمَقاِم يوم القيامة.   اللَُّهمَّ   ( 13) 

   (u :) 

 (، ابن  766(، أبو داود )1319« )»الكربى(، و1617) «»المجتبىيف  النسائي

نة»شرح ا(، البغوي يف 1356ماجه ) نة يف(، وقو951« )لسُّ »الرتغيب  ام السُّ

 . ( من حديث عائشة 331« )والرتهيب

  :صحيح أبي داود«، و»صحيح النسائي« يف »حسن صحيحوقال األلباين«  ،»

 «.»صحيح ابن ماجهو

 اللَُّهمَّ  اغفرر يل َخطيئيت وجهيل، وإرسايف يف أمري، وما أنت أعلم به مين، اللَُّهمَّ  (14)
دي، ولك ذلك عني وهزيل، وخطيئ واغفر يل جدِّ  اغفر يل ما قدمُت وما   اللَُّهمَّ  دي،َعمر

ُم وأنت املؤخُر، وأنت ىلع  أّخرت، وما أرسرُت وما أعلنُت، وما أنت أعلم به مين، أنت املقدِّ
 .لك يشٍء قدير 
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   (u :) 

   ( من حديث أبي موسى األشعري  2719(، مسلم ) 6398البخاري ) . 

متِك، وحتوُّ ين أعوذ بك من زوالِ إ  اللَُّهمَّ  ( 15)  ِل ًعفيتَِك، وُفَجاءةِ نقمتَِك، وُجيِع   َنعر
 سخِطَك. 
   (u :) 

 ( والبخاري يف 1545(، أبو داود )2739مسلم ،)( 685« )»األدب المفرد

 . من حديث عبد اهلل بن عمر 

يين ما علمَت احليا اللَُّهمَّ  ( 16) حر
َ
، أ َة خرياا يل،  بعلِمك الَغيرَب، وقدرتك ىلع اخللقر

وأسألُك خشيَتَك يف الغيب والشهادة، وأسألُك   اللَُّهمَّ  اَة خرياا يل،، إذا علمتَّ الوف وتوفين
ا ال ينفُد،  لكمة احلق يف الرضا والغضب، وأسألُك القصد يف الفقر والغىن، وأسألك نعيما

العيش بعد املوت،   وأسألُك قُرَة عني ال تنقطُع، وأسالُك الرضاَء بعد القضاء، وأسألُك بَررد 
ة، وال فتنٍة ُمضلَّة،  وأسألُك ذلَة انلظر   إىل وجهك، والشوَق إىل لقائِك يف غري رضاَء ُمرضَّ

 َدين.ت زينَّا بزينِة اإليمان، واجعلنا هداةا ُمهر  اللَُّهمَّ 

   (u :) 

  (، ابن أبي عاصم يف  1229« )»الكربى(، و 1305« ) »المجتبىالنسائي يف

(، الحاكم 624« )»الدعاء(، الطرباين يف 1971(، ابن حبان )276)« »اآلحاد والمثاين

 . ( من حديث عمار بن ياسر 1923)
  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 

  صحيح الجامع(، و1968« )»التعليقات الحسانوصححه األلباين يف« »

 (. 106« )»تخريج الكلم الطيب «، و»صحيح النسائي(، و1301)

 أعوذ بك من حرِّ انلار، ومن يَل، وربَّ إرسافيَل  جربائيَل ومياكئربَّ  اللَُّهمَّ  (17)
 عذاب القرب.
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   (u :) 

  الطرباين يف (، و7905« )»الكربى(، و5519« )»المجتبىالنسائي يف«

( من حديث عائشة 129« )»الدعوات الكبير (، والبيهقي يف 3858« )»األوسط

 . 

  نه األلباين يف »صحيح  (، وصححه يف 1305« )»صحيح الجامعحسَّ

 (.1544« )»السلسلة الصحيحة«، ويالنسائ 

.  اللَُّهمَّ  (18)  إين أعوذ بك من رشِّ ما عملُت، ومن رشِّ ما لم أعملر

   (u :) 

 ( النسائي يف 1550(، أبو داود )2716مسلم ،)( من 1307« )»المجتبى

 . حديث عائشة 

ِد ابلًلء، ودَ   اللَُّهمَّ   ( 19)   األعداِء. القضاءِ، وشماتِة    َرِك الشقاء، وسوِء إين أعوذ بك من َجهر

   (u :) 

  ( من حديث أبي هريرة 2707(، مسلم )6616البخاري ) . 

 (k:) 

أي: ما يصيُب اإلنسان من مشقة وعناء، وما ال طاقة له بحمله،  (: َجْهد البالءِ )

 وال يقدر على دفعه عن نفسه.

ره بقلة المال عن ابن عمر  يوقد رو  ، وكثرة العيال.: أنه فسَّ

 أسباب  أي:  (:َرك الشقاء دَ و)
ّ
أعوذ بك أن تدركني شدة أو ُعْسٌر، أو أن تصل إلي

 الهالك والشقاء. 

ر مما يسوء اإلنسان. )سوء القضاء(:  أي: ما قضي به وقدِّ

 أي: يحزنون لفرحي، ويفرحون لحزين.  (:)شماتة األعداء
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فيها   ليت اي، وأصلْح يل دنياي  أصلْح يل ديين اذلي هو عصمة أمر  اللَُّهمَّ  (20)
ادي، واجعل احلياة زيادةً يل يف لك خري، واجعل  معايش، ع  وأصلْح يل آخريت اليت فيها م 

.  املوت راحًة يل من لكِّ رشٍّ

   (u :) 

 ( من حديث أبي هريرة 2720مسلم ) . 

ومن رشِّ إين أعوذ بك من رشِّ سميع، ومن رشِّ برصي، ومن رشِّ لساين،  اللَُّهمَّ  (21)
 منيي. رشِّ  قليب، ومن

   (u :) 

  ( 15541(، أحمد ) 5444(، النسائي ) 3492(، الرتمذي ) 1551أبو داود  ،)

 . ( من حديث شكل بن حميد  1953(، الحاكم ) 1380« ) »الدعاء الطرباين يف  
  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 

  .وقال الرتمذي: حديث حسن 

  الجامعيح »صح(، و516« )ب المفرد»صحيح األد صححه األلباين يف »

 «. »صحيح النسائي«، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود(، و1292)

  أبي داودوصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

 (k:) 

قال البعض: المراد به الفرج، وقال البعض: الزنا والفجور، وقال  (:منيي  )

 اآلخر: أن يغلب عليه منيُُّه فيقع يف الزنا.

 بك من الربِص، واجلنوِن، واجُلذاِم، ومن سيئ األسقام.  وذ أع إين   اللَُّهمَّ  (22)

   (u :) 

 ( الطرباين يف 1017(، ابن حبان )1554(، أبو داود )13004أحمد ،)
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 . ( من حديث أنس 2363« )»المختارة(، الضياء يف 1342« )»الدعاء

  نه النووي يف  (.1/336« )»األذكارحسَّ

  صحيح  «، و»صحيح أبي داود«، وان»التعليقات الحس يف صححه األلباين«

 (. 1281« )الجامع

  أبي داود«، و»المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

مرٌض تتآكل منه األعضاء وتتساقط، وهو مرض معٍد، وقد صحَّ عنه  (:الجذام )

 .«»وفِرر من املجذوم فرارك من األسد ملسو هيلع هللا ىلص: 
، (:سيئ األسقام)  المرض المزمن.قاء، و االستسوالسرطان، و  كالسلِّ

بيننا وبني معاصيك، ومن طاعتِك ما   لاقسمر نلا من خشيتك ما حيوُ  اللَُّهمَّ  (23)
ن به علينا مصيبات ادلنيا، ومتعنا بأسماعنا  تبلُِّغنا به َجنََّتك، ومن ايلقني ما تهوِّ

 ، وانرصنا ىلعنَا ىلع َمنر ظلمنااجعلر ثأرووأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، 
َنا يف ديننا، وال ُتعِل ادلنيا أكرب هِمنا، وال َمبرلَغ علِمنا، وال َمنر ًعدانا، وال ُتعل مصيبَت
 تسلط علينا َمنر ال يرمُحنا.

   (u :) 

  ( واللفظ له، النسائي يف 3502الرتمذي )(،  401« )»عمل اليوم والليلة

( من حديث 446، ابن السني )(1911« )»الدعاءيف (، الطرباين 10161« )»الكربىو

 . ابن عمر 

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  (،  226« )»تخريج الكلم الطيب«، و»صحيح الرتمذيحسنه األلباين يف

 (. 47« )ص»تحقيق االحتجاج بالقدرو
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 وظة:حمل 

)وقواتنا  رمضان يقولون:  « يف قنوت»الدعاءتالحظ من بعض أئمة المساجد يف 

هذه اللفظة  –حسب علمي  –المشايخ، ولم أر  تقليًدا لبعض تناأحييتنا( بجمع قوا ما

 ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما الوارد )قوتنا(، فوجب التنبيه، وااللتزام بلفظ 
ِّ
بصيغة الجمع من دعاء النبي

 الشارع الكريم ملسو هيلع هللا ىلص. 

، و( 24) ،   وال تمكرر يلعَّ ، وامكرر يل يلعَّ  رصر نرصين وال تنا ربِّ أعينِّ وال تُِعنر يلعَّ
، ربِّ الُهدى يل، وانرصين واهدين ويرسِّ  راا، لك   ىلع َمنر بىغ يلعَّ راا، لك ذاكَّ اجعلين لك شاكَّ

ا ُمنيباا، رب تقبل توبيت، و ا، إيلك ُُمبتاا، إيلك أوَّاها اباا، لك ُمطيعا بيت، وأجبر ا رهَّ غسلر َحور
در لساين، وثبتر  يت، واسللر سخيمةدعويت، واهِد قليب، وسدِّ  قليب.  ُحجَّ

   (u :) 

 (، البخاري  1997(، أحمد )1510( واللفظ له، أبو داود )3830ماجه )ن اب

(، 947(، ابن حبان )10368« ) »الكربى(، النسائي يف 665« )فرد»األدب الميف 

 . ( من حديث ابن عباس  1411« )»الدعاءالطرباين يف 

  لتعليقات  »ا«، و »صحيح أبي داود«، و»صحيح ابن ماجهصححه األلباين يف

 «. »صحيح األدب المفردو«، الحسان

  أبي داود«، و»المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

 . اضع، أي: خاضًعا خاشًعا متواضًعامن اإلخبات وهو الخشوع والتو  (:مخبًتا )

اًها )  قيل: هو الكثير البكاء، وقيل: الكثير الدعاء، وقيل: المتضرع.  (:أوَّ

 َحْوبة: اإلثم. ال )َحْوبتي(:

 أي: الحقد الذي يف القلب.  (:يمة)سخ 
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 القلوِب ثبتر قليب ىلع دينِك. يا مقلَب  (25)
   (u :) 

 ( البخاري يف 12107(، أحمد )2140الرتمذي ،)(، 683« )»األدب المفرد

نة (، ابن أبي عاصم يف 7690« )»الكربىالنسائي يف  ( 3687(، أبو يعلى )225« )»السُّ

 . من حديث أنس 

 ث حسن. قال الرتمذي: حدي 

  صحيح الرتمذي(، و528« )»صحيح األدب المفردوصححه األلباين يف« ،»

 (.3081« )»صحيح الجامعو

 مرصِّف القلوب، رصِّف قلوبنا ىلع طاعتك.  اللَُّهمَّ  (26)
   (u :) 

 ( النسائي يف 6569(، أحمد ) 2654مسلم ،)( من حديث 7692) »الكربى

 . العاص عبد اهلل بن عمرو بن 

يرِن، وغلبِة العدو، وشماتِة األعداءِ.  ُهمَّ اللَّ  (27)  إين أعوذ بك من َغلَبِة ادلَّ
   (u :) 

 ( النسائي يف 6618أحمد ،)(، 5475« )»المجتبى(، و7857« )»الكربى

( من حديث 1945(، الحاكم )13/40« )»الكبير(، و1336« )»الدعاءالطرباين يف 

 . عبد اهلل بن عمرو 

  رط مسلٍم، ووافقه االحاكم: صحيح على شقال .
ُّ
 لذهبي

  (. 1296« )»صحيح الجامع«، و»صحيح النسائيوصححه األلباين يف 

،  إين أسألك من اخلري لكِّه ًعجل اللَُّهمَّ  (28) ه وآجله، ما علمُت منه وما لم أعلمر
، إين أسألك من  اللَُّهمَّ  وأعوذ بك من الرشِّ لكه ًعجله وآجله، ما علمُت منه وما لم أعلمر



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

59 

59 

 

إين أسألك  اللَُّهمَّ   ونبُيك، وأعوذ بك من رِش ما ًعذ به عبُدك ونبُيك، ما سألك عبُدكَ خري
اجلنة وما قرَّب إيلها من قوٍل أو عمٍل، وأعوذ بك من انلار وما قرب إيلها من قول أو عمل، 

 وأسألك أن ُتعَل لك قضاٍء قضيته يل خرياا.
   (u :) 

  ( 3846ابن ماجه،) ( الب25019أحمد ،) (،  639« )»األدب المفردخاري يف

(، الحاكم 1347« )»الدعاء(، الطرباين يف 869(، ابن حبان )4473أبو يعلى )

 . ( من حديث عائشة 1914)

  (،  4047« )»صحيح الجامع «، و»صحيح ابن ماجهصححه األلباين يف

 (. 1542« )»السلسلة الصحيحةو

 هماج »ابن«، و»المسندمش وصححه شعيب األرناؤوط على ها .» 

ا كثرياا، وال يغفر  اللَُّهمَّ  (29) اذلنوب إال أنت، فاغفر يل  إين ظلمُت نفيس ظلما
 من عنِدك، وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم. مغفرةا 

   (u :) 

  ( من حديث أبي بكر الصديق 2705(، مسلم )834البخاري ) . 

رك،   اللَُّهمَّ  (30) ِن عبادتِك. ،  وشكرِكأعين ىلع ِذكر  وُحسر
   (u :) 

  ( البخاري يف 22119(، أحمد )1522أبو داود ،) (،  690« )»األدب المفرد

« »عمل اليوم والليلة(، و1227« )»الكربى(، و 1303« )»المجتبىالنسائي يف 

(، من حديث معاذ بن 2020(، ابن حبان ) 751« )»صحيحه(، وابن خزيمة يف 109)

 . جبل 

  (. 1/60« )»األذكار، و(1/144« )الصالحين  »رياضصححه النووي يف 
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  (. 5335« )»نتائج األفكاروصححه الحافظ ابن حجر يف 

  تخريج الكلم  (، و534« )»صحيح األدب المفردوصححه األلباين يف«

(، 2017« )»التعليقات الحسان(، و949« ) »مشكاة المصابيح(، و115« )الطيب

 (. 1596)« »صحيح الرتغيب(، و3063« )»صحيح الجامعو

ظلَم.  ُهمَّ اللَّ  (31)
ُ
ظلَم أو أ

َ
نر أ
َ
 إين أعوذ بك من الفقر، والِقلَّة، واذِللَّة، وأعوذ بك من أ

   (u :) 

  ( والنسائي يف 3842(، ابن ماجه )1544أبو داود ،)(،  5461« )»المجتبى

(، الحاكم 678« ) »األدب المفرد(، البخاري يف 8053(، أحمد )7845)  «الكربى»و

(1983 .) 

  سلم، ووافقه الذهبي. اإلسناد على شرط مقال الحاكم: صحيح 

  (،  1445« ) »الصحيحة(، و 2467« )»مشكاة المصابيح وصححه األلباين يف

»صحيح «، و»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح أبو داود(، و1287« )»صحيح الجامعو

 «. النسائي

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

أو قلة المال  ،لة الصرب، وقلة األنصارو الُعَدد، وقيل: ققيل: قلة الَعَدد أ (:الِقلَّة )

 بحيث ال يكون له كفاف من القوت فيعجز عن وظائف العبادة. 

  يف 
ُّ
 (: 6/1917« )»الكاشف عن حقائق السننقال الطيبي

»وال خفاء أن المراد منها: القلة يف أبواب الخير وخصال الخير؛ ألنه كان يؤثر 

 « اهـ. ألغراض الفانيةكره االستكثار من اقالل يف الدنيا، وي اإل

وء يف دار املقامة، فإنَّ جار ابلادية يتحول. اللَُّهمَّ  (32)  إين أعوذ بك من جار السُّ
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   (u :) 

  ( النسائي يف 1033( واللفظ له، ابن حبان )6536أبو يعلى ،)المجتبى« »

يف الطرباين (، 117« )دب المفرد»األ(، البخاري يف 7886« )»الكربى(، و5502)

 . ( من حديث أبي هريرة 1951(، الحاكم )1340« )»الدعاء

  :قال الحاكم .
ُّ
 حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

  نه األلباين يف «  »التعليقات الحسان(، و86« )»صحيح األدب المفردوحسَّ

»صحيح (، و1290« )»صحيح الجامع(، و 1443« )»الصحيحة(، و 1029)

 «.»صحيح النسائي(، و2556« )الرتغيب

إين أعوذ بك من قلب ال خيشُع، ومن دًعٍء ال يسمُع، ومن نفٍس ال   اللَُّهمَّ  (33)
 تشبُع، ومن علٍم ال ينفع، أعوذ بك من هؤالء األربع.

   (u :) 

   ( النسائي يف  3482الرتمذي ،) (، والطرباين  1015(، ابن حبان ) 5470« ) »المجتبى

 . نس وعبد اهلل بن عمرو  ( من حديث أ 356)   (، الحاكم 1372« ) اء »الدع يف  

  صحيح الجامع «، و »صحيح الرتمذي «، و »صحيح النسائي صححه األلباين يف«  »

 (1297 .) 

  مما ليس يف الصحيحين  الصحيح »الجامع الشيخ مقبل الوادعي يف  ه وصحح  »

 (38 .) 

 ا تنفعين به.ُعين، وارزقين علما انفعين بما علمتين، وعلِّمين ما يَنفَ  اللَُّهمَّ  (34)
   (u :) 

  األوسطو(، 1405« )»الدعاء(، الطرباين يف 7819« )»الكربىالنسائي يف« »

(، والبيهقي يف 1879(، الحاكم )2751« )»المخلصات(، والمخلِّ  يف 1748)
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 . (، من حديث أنس بن مالك 241« )»الدعوات الكبير

  :لم، ووافقه الذهبي. صحيح على شرط مس حديثقال الحاكم 

  (. 3151« )»الصحيحةوصححه األلباين يف 

ِم، اللَُّهمَّ  (35) َرق، غَ وأعوذ بك من الرتدِّي، وأعوُذ بك من ال إين أعوذ بك من الَهدر
واحَلَرق، والَهَرم، وأعوذ بك أن يتخبََّطين الشيطان عند املوت، وأعوذ بك أن أموت يف 

براا، وأعوذ بك أن أموت سبيلك مُ  ا.  در  دليغا
   (u :) 

 ( و5533(، النسائي )1552أبو داود ،)(، أحمد  7919« )»الكربى

(، 269« )»الجهاد(، و1919« )»اآلحاد والمثاين(، ابن أبي عاصم يف 15523)

( من 1948(، والحاكم )1363« )»الدعاء(، و19/170« )»الكبيروالطرباين يف 

لمي حديث أ  . بي الَيَسر السُّ

  ح اإلسناد. قال الحاكم: صحي 

 صحيح «، و»صحيح النسائي«، و»صحيح أبي داودباين يف األل وصححه«

 (. 1282« )الجامع

 (k:) 

افل. أي:  (:التردي)  السقوط من العالي إلى السَّ

 أقصى الكرب الذي هو أرذل العمر.أي:  (:الَهَرم )

م، كالثعبان والعقرب. )لديًغا(:  أي: ملدوًغا من ذوات السُّ

 ، والغىن. َف لعفا، واَلىُق، وا أسألك الُهدى إين اللَُّهمَّ  (36)
   (u :) 

 ( 3950(، أحمد )3832(، ابن ماجه )3489(، الرتمذي )2721مسلم .) 
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رمحَتك أرجو، فًل تِكلرين إىل نفيس طرفَة عنٍي، وأصلحر يل شأين لكَّه، ال  اللَُّهمَّ  (37)
 هلإ إال أنت.

   (u :) 

  ( 5090(، أبو داود )970ابن حبان،) ( الب20430أحمد ،) األدب خاري يف«

(، 651« )»عمل اليوم والليلة(، و 10412« )»الكربى(، النسائي يف 701« )المفرد

 . ( من حديث أبي بكرة  1032« )»الدعاءالطرباين يف 

  (: رواه الطرباين، وإسناده حسن. 137/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 

  نه األلباين يف « تخريج الكلم الطيب»(، و542« )المفرد »صحيح األدبوحسَّ

« »صحيح الرتغيب(، و3388« ) »صحيح الجامع«، و»التعليقات الحسان(، و121)

 «. »صحيح أبي داود(، و1823)

َمتِك، ناصييت بيدك، ماٍض يفَّ حكمُ  اللَُّهمَّ  (38)
َ
ك،  إين عبُدك، ابن عبِدك، ابن أ

ٌل يفَّ قضاؤك، أسألك بكل اسٍم هو لك، سميت ه يف كتابك، أو به نفَسك، أو أنزَل َعدر
ا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن ُتعل القرآن ربيع عل مته أحدا

 .  قليب، ونور برصي، وِجًلء حزيِن، وذهاب هِّمِّ
   (u :) 

 ( الشاشي يف 1994(، البزار )3712(، أحمد )972ابن حبان ،)مسنده« »

(، 340(، ابن السني )10352« )»الكبير(، و1035« )»الدعاء(، الطرباين يف 282)

 . ( من حديث عبد اهلل بن مسعود  5297(، أبو يعلى )1887الحاكم )
  التعليقات الحسان(، و124« )»تخريج الكلم الطيبصححه األلباين يف« ،»

 (. 1822« )»صحيح الرتغيب (، و 199« )»الصحيحةو

أسألك العفَو والعافيَة يف   إين  اللَُّهمَّ  خرة، إين أسألك العافية يف ادلنيا واآل  اللَُّهمَّ  ( 39) 
رايت، وآمنر َرورًَعيت،  اللَُّهمَّ  ديين، ودنياي، وأهيل، ومايل،  ،   احفظين من بني  اللَُّهمَّ  اسرت َعور يديَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

64 

64 

 

غتال من حتيت. 
ُ
ُعوذ بعظمتِك أن أ

َ
 ومن خليف، وعن يميين، وعن شمايل، ومن فويق، وأ

   (u :) 

 ( واللفظ له4785أحمد ) ( 3871، ابن ماجه،)  ( ا961ابن حبان ،) لحاكم

(، الطرباين يف 1200« )»األدب المفرد(، البخاري يف 40(، ابن السني )1902)

 . ( من حديث عبد اهلل بن عمر 5076(، أبو داود )1317« )»الكبير

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، وأقره الذهبي

  (145/« )ص»األذكاروصححه النووي يف . 

 تخريج الكلم الطيب(، و3121« )»صحيح ابن ماجهيف  صححه األلباينو« »

 (.916« )»صحيح األدب المفرد(، و 659« )»صحيح الرتغيب(، و27)

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 إين أسألك من فضلِك ورمحتِك، فإنه ال يملكها إال أنت. اللَُّهمَّ  (40)
   (u :) 

  (،  5/36« )»حلية األولياء يف  بو نعيم(، أ10379« )الكبير»الطرباين يف

 . ترتيب( من حديث ابن مسعود  -1084« )»األماليالشجري يف 

  (. 1278« )»صحيح الجامع(، و1543« )»الصحيحةصححه األلباين يف 

وء، ومن يللة السوء، ومن سا اللَُّهمَّ  (41) ة السوء، ومن عإين أعوذ بك من يوم السُّ
 يف دار املقامة.وء، ومن جار السوء صاحب الس
   (u :) 

  ( من حديث عقبة بن  1338« )»الدعاء(، و17/294« )»الكبيرالطرباين يف

 . عامر الجهني 

  (: رواه الطرباين، ورجاله ثقات. 7/220« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 
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  أعلُم. إين أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلُم، وأستغفرك ملا ال اللَُّهمَّ  (42)

   (u :) 

  (،  286(، ابن السني )60(، أبو يعلى )716« )»األدب المفردالبخاري يف

(، الضياء يف 7/112« )»الحليةيف  (، أبو نعيم2/723« )»اإلبانة الكربى ابن بطة يف 

 . ( من حديث أبي بكر الصديق 62« ) »المختارة
  (. 3731) «»صحيح الجامع«، ومفردال»صحيح األدب صححه األلباين يف 

إين أسألك يا اهلل األحُد الصمُد، اذلي لم يدل ولم يودل، ولم يكن هل  ُهمَّ اللَّ  (43)
 كفواا أحٌد، أن تغفر يل ذنويب، إنك أنت الغفور الرحيم.

   (u :) 

  ( ابن أبي عاصم يف 18974(، أحمد )985أبو داود ،)اآلحاد والمثاين« »

طرباين يف (، ال1225« )الكربى»(، و1301« )»المجتبى(، النسائي يف 2385)

 . ( من حديث مِْحجن بن األَدرع 703« )»الكبير(، و616« )»الدعاء
  صحيح «، و»صحيح أبي داود(، و31/ص« )»التوسلصححه األلباين يف«

 «. النسائي

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

، إنك أنت اَلواب الغفور. (44)  ربِّ اغفر يل، وتُبر يلعَّ

   (u :) 

  األدب  (، البخاري يف 4726(، أحمد )1516أبو داود )(، 3434)الرتمذي«

 . ( من حديث ابن عمر 3814(، ابن ماجه )618« )المفرد
  :حسن صحيح.  حديثقال الرتمذي 

  صحيح  و «، »صحيح ابن ماجه«، و»صحيح الرتمذي وصححه األلباين يف«

 «. أبي داود
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ا، وأعوذ بكإين أسألك علما  اللَُّهمَّ  (45)  من علٍم ال ينفع. ا نافعا

   (u :) 

 ( النسائي  1091(، عبد بن حميد )5/342(، ابن أبي شيبة )82ابن حبان ،)

(، 9050« )»األوسط(، الطرباين يف 1927(، أبو يعلى )7818« )»الكربىيف 

( من 200« )»الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 2750« )»المخلصيات المخل  يف 

 . ن عبد اهلل حديث جابر ب
  األوسط(: رواه الطرباين يف 10/182« )»مجمع الزوائدهيثمي يف ال قال«  »

 وإسناده حسن.

  نه األلباين يف  «. »التعليقات الحسانوحسَّ

  نه شعيب  «. »ابن حبانرناؤوط على هامش األوحسَّ

 لك يشٍء، فالَق  ربَّ السموات وربَّ األرض، وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ  اللَُّهمَّ  ( 46) 
  بناصيته،   وذ بك من رشِّ لكِّ يشٍء أنت آخذٌ أع  اَلوراة واإلجنيل والفرقاِن،  بِّ وانلوى، ومزنَل احلَ 
لظاهُر فليس  ا أنت األوُل فليس قبلك يشء، وأنت اآلخُر فليس بعدك يشٌء، وأنت  اللَُّهمَّ 

يرن، و   أغننا من الفقر. فوقك يشٌء، وأنت ابلاطن فليس دونك يشٌء، اقِض عنَّا ادلَّ

   (u :) 

 ( النسائي يف 3831(، ابن ماجه )2713مسلم ،)(، ابن 7622« )»الكربى

 (. 966حبان )

متعين بسميع، وبرصي، واجعلهما الوارث مين، وانرصين ىلع َمنر  اللَُّهمَّ  (47)
 يظلمين، وُخذر منه بثأري.

   (u :) 

 ( البخاري يف 3604الرتمذي ،)(،  8003البزار )(، 650« ) »األدب المفرد

 . بي هريرة  ( من حديث أ1918كم )الحا
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  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي

  نه يف 3170« )»الصحيحةوصححه األلباين يف « »صحيح الجامع(، وحسَّ

(1310 .) 

، وال  ال قابض ملا بسطَت، وال باسط ملا قبضَت  اللَُّهمَّ  لك احلمُد لكُّه،  اللَُّهمَّ  (48)
عطيت، وال لَت، وال مضلَّ ملن هادَي ملا أضل 

َ
هديَت، وال معطي ملا منعَت، وال مانع ملا أ

بَت، ابسطر علينا من براكتك ورمحتك وفضلك  اللَُّهمَّ  مقرَِّب ملا باعدَت، وال مباعد ملا قرَّ
ين أسألك انلعيم إ اللَُّهمَّ  اذلي ال حيول وال يزول، إين أسألك انلعيم املقيم اللَُّهمَّ  ورزقك،

 إين ًعئذ بك من رشِّ ما أعطيتنا، ورش ما منعَت، اللَُّهمَّ  ، واألمَن يوم اخلوف،الَعيرلة يوم 
حبِّبر إيلنا اإليماَن وزيِّنرُه يف قلوبنا، وكرِّهر إيلنا الكفَر والُفسوَق والعصياَن، واجعلنا  اللَُّهمَّ 

وال لصاحلني، غري خزايا مسلمني، وأحلقنا با توفَّنا مسلمني، وأحينا اللَُّهمَّ  من الراشدين،
قاتِل الكفرة اذلين يكذبون رسلََك، ويصدون عن سبيلك، واجعل  اللَُّهمَّ  مفتونني،

 قاتِِل الكَفرَة اذلين أوتوا الكتاب، هلإَ احلق.  اللَُّهمَّ  َك،عليهم رجَزك وعذابَ 

   (u :) 

  ( البخاري يف 15492أحمد ،) (،  3724لبزار ) (، ا 699« ) »األدب المفرد

«  »الدعاء (، الطرباين يف 609« ) »عمل اليوم والليلة (، و 10370« ) »الكربى ئي يف النسا 

رقي  4308(، الحاكم ) 4549« ) »الكبير (، و 1075)   . ( من حديث رفاعة الزُّ
  :حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. قال الحاكم 

  جال اه أحمد والبزار، ور(: رو 6/121« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 ح. أحمد رجال الصحي 

  تخريج فقه السيرة(، و540« )»صحيح األدب المفردوصححه األلباين يف« »

(264 .) 

  رجاله ثقات. »المسندوقال شعيب األرناؤوط على هامش :» 
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سنَت َخلرق  اللَُّهمَّ  (49) حر
َ
ِسنر ُخلُق.أ حر

َ
 ، فأ

   (u :) 

 ( الطحاوي يف 5181(، أبو يعلى )3823أحمد ،) اآلثارمشكل »شرح »

 .( من حديث ابن مسعود 4425)
  (. 185« )»إرواء الغليل(، و 2657« ) »صحيح الرتغيبصححه األلباين يف 

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

  الصحيحينمما ليس يف  الصحيح »الجامع وصححه الشيخ مقبل الوادعي يف  »

(1540 .) 

بك من فتنة املسيح ادلجال،   ذاب القرب، وأعوذ إين أعوذ بك من ع اللَُّهمَّ  (50)
 ِم.إين أعوذ بك من املأثم واملغر  اللَُّهمَّ  وأعوذ بك من فتنة املحيا، وفتنة املمات،

   (u :) 

  ( من حديث عائشة 589(، مسلم )832البخاري ) . 

لقرب، وأعوذ بك عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب اإين أعوذ بك من  اللَُّهمَّ  (51)
 وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات. تنة املسيح ادلجال،  من ف

   (u :) 

 ( 3840(، ابن ماجه )1542(، أبو داود ) 590مسلم .) 

ريت، وآمنر َرورعيت، واقِض عين ديين. اللَُّهمَّ   (52)  اسرتر عور

   (u :) 

  ب ( من حديث َخبَّا 1413« )»الدعاء(، و4/81« ) »الكبيرالطرباين يف

 . الخزاعي 

  َّ(. 1262« )»صحيح الجامعأللباين يف نه احس 
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 افاة يف ادلنيا واآلخرة.عإين أسألك المُ  اللَُّهمَّ  (53)

   (u :) 

 ( من حديث أبي هريرة 3851ابن ماجه ) . 

  (: إسناده جيد. 3388« )»الرتغيبقال المنذري يف 

  (.4/143« )»مصباح الزجاجةوصححه البوصيري يف 

  صحيح الرتغيب(، و5703« )الجامع»صحيح األلباين يف  وصححه« »

 «.»صحيح ابن ماجه(، و3388)

إين أسألُك اثلباَت يف األمِر، والعزيمَة ىلع الرشِد، وأسألُك شكَر نعمتِك،  اللَُّهمَّ  (54)
وُحسَن عبادتِك، وأسألك من خري ما تعلُم، وأعوذ بك من رِش ما تعلُم، وأستغفرك ملا  

ُم الغيوب. تعلُم، إنك   أنت عًلَّ

   (u :) 

 ( الطرباين يف 17114(، أحمد )935ابن حبان ،)(،  7/279« ) »الكبير

 . ( من حديث شداد بن أوس 7/248« )»األوسط(، و630« )»الدعاءو

  (. 3228« )»الصحيحة «، و»التعليقات الحسانصححه األلباين يف 

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

 .وأغنين بفضلِك عمن ِسواكَ ِمك، لِك عن حرا اكفين حبًل  لَُّهمَّ ال (55)

   (u :) 

 ( الطرباين يف 1319(، أحمد )3563الرتمذي ،)(، الحاكم 1042« )»الدعاء

 . ( من حديث علي بن أبي طالب 489« )»المختارة(، الضياء يف 1973)

  .قال الرتمذي: حديث حسن غريب 
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  وقال الحاكم: حديث صحيح اإلسن .
ُّ
 اد، وأقره الذهبي

  نه األلباين يف »صحيح  «، و»صحيح الرتمذي(، و266« )»الصحيحةوحسَّ

 (.1820« )»صحيح الرتغيب«، والجامع

ك ِمن سخطك، وأعوذ بمعافاتك ِمن عقوبتك، وأعوذ بك إين أعوذ برضا اللَُّهمَّ  (56)
حيص ثناءا عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسك.

ُ
 منك، ال أ

   (u :) 

 ( من حديث عائشة 3493(، الرتمذي )3841(، ابن ماجه )486) مسلم

 . 

أنت امللك ال هلإ إال أنت، أنت ريب، وأنا عبدك، ظلمُت نفيس، واعرتفُت  اللَُّهمَّ  (57)
ا، إنه ال يغفر اذلنوب  أنت، واهدين ألحسن األخًلق، ال إال بذنيب، فاغفر يل ذنويب ُجيعا

 ت.ف عين سيئها، إال أن، سيَِّئها، ال يرصهردي ألحسنِها إال أنت، وارصف عينيَ 

   (u :) 

 ( من حديث علي بن أبي طالب 760(، أبو داود ) 771مسلم ) . 

اين، وثقل مزياين، واجعلين يف ه اغفر يل ذنيب، وأخسئ شيطاين، وفُكَّ رِ  اللَُّهمَّ  (58)
 انلَّدي األىلع.
   (u :) 

  ( الطرباين يف 5054أبو داود ،)( 22/298« ) »الكبيرو (،264« )»الدعاء  ،

 .( من حديث أبي األزهر 1982(، الحاكم )716ابن السني )
 .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي 

  نه الحافظ النووي يف  (. 1/261« )»األذكارحسَّ

  (. 4649« )»صحيح الجامع«، و»صحيح أبي داود وصححه األلباين يف 
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 (k:) 

إلى نفسه؛  كلب المهين، وأضافه عله مطروًدا عني كالاجأي:  (:وأخسئ شيطاين)

، أو الذي يبغي غوايته.   ألنه أراد قرينه من الجنِّ

بضم الفاء، والمعني: خلِّ  نفسي عن حقوق الخلق، ومن  )وُفكَّ رهاين(:

 عقاب ما اقرتفُت من األعمال التي ال ترتضيها بالعفو عنها. 

 هونة بعملها. : مر، أي[ المدثر]   ژ يب ىب           مب خب حب        جب ژ قال تعالى:

بفتح النون، كسر الدال وتشديد الياء، هو: النادي، وهو المجلس   (:النَّدي  )

 « مجتمع المالئكة المقربين. »بالندي األعلىيجتمع فيه القوم، والمراد هنا 

هل وآخرَه، وعًلنيت اغفر يل ذنيب لكَّه، ِدقَّه اللَُّهمَّ  (59) وَّ
َ
 ه ورسَّه.وِجلَّه، وأ

   (u :) 

 ( من حديث أبي هريرة  878(، أبو داود )1931(، ابن حبان )483مسلم )

 . 

 (k:) 

ه)  بكسر الدال، أي: صغيره.  (:ِدقَّ

 بكسر الجيم، أي: كبيره.  (:وِجلَّه)

د اإليمان يف قلوبنا. اللَُّهمَّ  (60)  جدِّ

   (u :) 

 ( والطرباين يف 5الحاكم ،)ث عبد اهلل بن عمرو  ( من حدي14668« ) »الكبير

 . ابن العاص 
  ورواته مصريون ثقات،  »الصحيحينقال الحاكم: حديث لم يخرج يف »

 ووافقه الذهبي.

    وإسناده حسن. »الكبير (: رواه الطرباين يف  52/ 1« ) »مجمع الزوائد قال الهيثمي يف ،» 
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  نه األلباين يف « »صحيح الجامع(، وصححه يف 1585« )»الصحيحةوحسَّ

(1590 .) 

ويف برصي نوراا، اجعل يل يف قليب نوراا، ويف لساين نوراا، ويف سميع نوراا،  اللَُّهمَّ  (61)
نوراا، وعن شمايل نوراا، وبني يدي نوراا، ومن  يميينومن فويق نوراا، ومن حتيت نوراا، وعن 

 .خليف نوراا، واجعل يف نفيس نوراا، وأعظم يل نوراا 

   (u :) 

   ( واللفظ له، 763مسلم )   ( من  6316البخاري )  حديث ابن عباس . 

ِ وابلخِل، وَضلَع  إين  اللَُّهمَّ  (62) أعوذ بك من اهلمِّ واحَلَزن، والعجِز والكسِل، واجُلنبر
يِن، وَغلَبة الرجال.  ادلَّ

   (u :) 

 ( من حديث أنس 5453(، النسائي )3484(، الرتمذي )6369البخاري )

 . ابن مالك 

 (k:) 

ْين) يْ َلع بفتح الضاد والالَض  (:َضَلع الدَّ ن وثقله، وذلك حيث ال م، أي: شدة الدَّ

 يجد المديُن وفاَءُه، وال يسامح الدائن مع المطالبة الشديدة. 

ٍج تَُشيُِّبين قبل املشيب، ومن ودٍل   اللَُّهمَّ  (63) وء، وِمنر َزور إين أعوذ بك من جار السُّ
وقلُبُه يرًعين،    تراين، عيُنهُ ن خليل ماكرٍ يكون يلعَّ عذاباا، وميكون يلعَّ رب ا، ومن ماٍل 
 يئةا أذاعها.سرأى إن رأى حسنةا دفنها، وإذا 

   (u :) 

  ( من حديث أبي هريرة 1339« )»الدعاءالطرباين يف . 
  د إسناده األلباين يف  (. 3137« )»السلسلة الصحيحةوجوَّ
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 (k:) 

تراها فتسؤوك بقبح  وهي المرأة السوء؛ التي (:ومن زوج تشيبني قبل المشيب)

وتحمل لساهنا عليك بالبذاءة، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ذاهتا، أو أفعالها، 

 ومالك، فينشأ بسبب فعالها الشيب قبل وقته، من الهمِّ والغمِّ وَكَدر العيش. 

 يكون عليَّ ربًّا(:
 مالًكا؛  )ومن ولدإ

َّ
أي: أستعيذ بك أن ترزقني ولًدا يكون علي

 كأنه هو المال، وعدم بره، وتسلطه  لعقوقه
َّ
 ك السيد، وأنا العبد المملوك عنده. علي

أعوذ بك من صديق يظهر المحبة، والُخلَّة والوّد، وهو  أي:  (:ومن خليل ماكر)

 يف باطن األمر محتال مخادع.

 نظر الخليل لخليله خداًعا، ومداهنًة، ومكًرا.  تراين(: عينه)
َّ
 أي: ينظر إلي

 بالمرصاد، يرتب  بي الشر والسوء. لي  إيذائي، وهو  أي: قلبه يراعي    (: )وقلبه يرعاين 

 أي: إذا علم مني بفعل حسنة فعلتها.  )إن رأى حسنة دفنها(:

 رتها، وغطاها، وكتمها، ولم ينشرها؛ ألنه ال يحب الخير لي. سأي:  )دفنها(:

ا وأظهرها  أي: إذا علم مني بفعل سيئة زللُت هبا، نشره  )وإذا رأى سيئة أذاعها(:

 الناس.  خربًا بين

 نعوذ باهلل من صديق هذا حاله.

صلِّ ىلع حممٍد وىلع آل حممٍد، كما صليت ىلع آل إبراهيم، وبارك ىلع  اللَُّهمَّ  (64)
 حممٍد وىلع آل حممد، كما باركت ىلع آل إبراهيم يف العاملني، إنك محيد جميد.

   (u :) 

 ( من حديث أبي م3220(، الرتمذي )982(، أبو داود )405مسلم ) سعود

 . األنصاري  
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 كتاب فضائل القرآن العظيم
 

َفرة ، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن عائشة ( 1)  »املاهر بالقرآن مع السَّ
رةِ، واذلي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاقٌّ هل أجران  . «الكراِم الرَبَ

   (u :) 

 ( 4937( واللفظ له، البخاري )798مسلم .) 

 (k:) 

د، الذي ال يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه.  (:الماهر )  الحاذق، المجوِّ

فرة) جمع )سافر( ككاتب وكتبة، والسافر الرسول، والسفرة: الرسل وهم  (:السَّ

وا   «؛ ألهنم سفراُء اهلل تعالى بينه وبين رسله وأنبيائه.»ُسفرةالمالئكة، ُسمُّ

علون ما  ن اهلل ما أمرهم ويف: المطيعون، ال يعصو «، وهم »بارجمع  )البررة(:

 يؤمرون. 

 أي: يرتدد يف تالوته وقراءته، لضعف حفظه. )يتتعتع(:

 أجر القراءة، وأجر الشدة والمشقة عند تالوته.  )له أجران(:

لنَِي من  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس بن مالك  (2) هر
َ
»إن هلل أ

 . «ُتهُ ن، أهل اهلل وخاَص ل القرآ »هُم أهْن هم؟ قال: ، قالوا: يا رسول اهلل، مَ «انلاس

   (u :) 

 ( الحاكم 12279(، أحمد )3326( واللفظ له، الدارمي )215ابن ماجه ،)

 (. 7977« )»الكربى(، النسائي يف 2046)
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  (. 1432« )»صحيح الرتغيب«، و»صحيح ابن ماجهصححه األلباين يف 

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. ند»المسحسَّ

 (k:) 

  ژ ڄ ڄ ڄ ژ«، ومنه قوله تعالى: »أهلبكسر الالم، جمع  :(أهلين )

 [. 11]الفتح: 

 حفظُتُه، الذين يقرؤونه يف الليل والنهار، العاملون به.أي:  (: أهل القرآن)

 أي: أولياؤه، المختصون به.  )أهل الل(:

 ، أن رجاًل جاءه، فقال: َأْوصني، فقال: عن أبي سعيد الخدري  (3)

»أوصيك بتقوى اهلل، فإنه رأس لك، فقال: ه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من قبسألَت عما سألُت عن
لك يشٍء، وعليك باجلهاد؛ فإنه رهبانية اإلسًلم، وعليك بذكر اهلل وتًلوة القرآن؛ فإنه 

ٌر لك يف األرضروُحك يف السماء، وذِ   . «كر

   (u :) 

   ( والطرباين 1000( واللفظ له، أبو يعلى ) 11774أحمد ،)    (. 949« ) »الصغير يف 

  (: ورجال أحمد ثقات. 4/215« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 

  نه األلباين يف  (.2543« )»صحيح الجامع(، و555« )»الصحيحةحسَّ

 (k:) 

ى   (:ُروحك يف السماء) بضم الراء، أي: سبب حياتك عند اهلل، ولذلك يسمَّ

 . [ 52]الشورى:   ژ پپ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژالقرآن روح اهلل، قال تعالى: 

 : بفتح الراء، أي: سبب رحمتك وقربك. و أ

 . [ 44]الزخرف:     ژ  ۆۆ ۇ   ۇ ڭ ژشرف لك، قال تعالى:  أي:    (: وِذكر  لك ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

76 

76 

 

»َمنر قرأ حرفاا من ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد اهلل بن مسعود  (4)
، ولكن ألٌف )آلم( حرفكتاب اهلل فله به حسنٌة، واحلسنُة بعرش أمثاهلا، ال أقول. 

 . «م حرف، وميم حرفحرف، وال

   (u :) 

 ( واللفظ له، والبيهقي يف 2910الرتمذي )(، أبو  1831« )»شعب اإليمان

 (. 4/1775« )»معرفة الصحابةنعيم يف 

  صحيح الجامع(، و2327« )»صحيح الرتمذيصححه األلباين يف« »

(6469 .) 

  يف لعظيم»فضائل القرآن انا: فعليه بكتاب، ئل القرآنفضاومن أراد التوسع يف ،

( حديثًّا يف فضائله المباركة، فال حاجة إلعادة 158« فقد ذكرت فيه )السنة الصحيحة

 تكراره. 
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 ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الصَّالة على النيبِّ

 

(1 ) 
ِّ
، يحدث عن أبيه، عن جده، قال: بن حسين  عن عبد اهلل بن علي

 . «نده فلم يصلِّ يلعَّ »إن ابلخيل َمنر ذكرُت عقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

   (u :) 

 ( أحمد  909(، ابن حبان )3546( واللفظ له، الرتمذي )6776أبو يعلى ،)

 (. 8046« )»الكربى(، النسائي يف 2015(، الحاكم )1736)

  .قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد 

  :حسن صحيح. وقال الرتمذي 

  (. 1683« )الرتغيب»صحيح (، و5« )»إرواء الغليلوصححه األلباين يف 

    اه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسند «، وهامش  حبان »صحيح ابن  وقوَّ

 (k:) 

أي: ذكر اسمي بمسمع منه، وهذا يصدق على ذكر اسمه، أو   (:َمْن ذكرت عنده)

 صفته، أو كنيته، وما يتعلق به من المعجزات. 

لصًلة يلعَّ »َمنر نيِسَ ا، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  عن ابن عباس (2)
 . « ريق اجلنةخِطَئ ط

   (u :) 

  ( واللفظ له، والطرباين يف 908ابن ماجه )(، والجهضمي  12819« ) »الكبير

 (. 43« )ملسو هيلع هللا ىلص»فضل الصالة على النبي  يف 
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  نه األلباين يف  . «»صحيح ابن ماجهحسَّ

(،  1682« ) »صحيح الرتغيب(، و6568« )»صحيح الجامعوصححه يف 

 «. ملسو هيلع هللا ىلص»فضل الصالة على النبي  و

 (k:) 

« هنا: الرتك، كما يف قوله تعالى:  »النسيان ترك الصالة، فمعنى أي:  (: الة نسي الص ) 

 غير مكلَّف.   [، وليس المراد به الذهول؛ 126طه:  ]   ژ ٻپ ٻ ٻ ژ
َ
 ألن الناسي

ا أي:  (:خطئ طريق الجنة)  بخل لم يوفق للعمل الذي يوصله للجنة؛ فإنه لمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص لم ينجح 
ِّ
به إليها، له على نفسه بما يقرقصده وخاب سعيه، لبخبالصالة على النبي

 والصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جملة األعمال الصالحة التي تقرب إلى الجنة. 

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (3)
ِّ
ا لم يذكروا ، عن النبي »ما جلس قوٌم جملسا
 . « فر هلمتَِرةا، فإن شاء عذبهم وإن شاء غاهلل فيه، ولم يصلوا ىلع نبيهم إال اكن عليهم 

   (u :) 

 (، البيهقي يف  10244( )9843( واللفظ له، أحمد )3380رتمذي )لا

(، 2430(، والطيالسي )962« )»الزهد(، وابن المبارك يف 5982« )»الكربى

 (. 54« )ملسو هيلع هللا ىلص »فضل الصالة على النبي  والقاضي يف 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  ملسو هيلع هللا ىلصل الصالة على النبي »فض«، و»صحيح الرتمذي وصححه األلباين يف ،»

 (. 74« )»السلسلة الصحيحة(، و5607« )»صحيح الجامعو

  (. 9843« )»المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش 

 (k:) 

 بكسر التاء، أي: حسرًة، ونقًصا، وندامًة. (:تِرةً )
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»َمنر صَّلَّ يلعَّ صًلةا  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس بن مالك  ( 4) 
 . « خطيئات، ورفعت هل عرُش درجات   رش ، وُحطت عنه ع عليه عرش صلواٍت اهلل  واحدةا، صَّل  
   (u :) 

  (، ويف 9808« )»السنن الكربى( واللفظ له، و1296« )»المجتبىالنسائي يف

(، والضياء يف 1455« )»شعب اإليمان(، والبيهقي يف 362« )»عمل اليوم والليلة

 (. 1568« ) »المختارة

  ح النسائي»صحي صححه األلباين يف .» 

ُم يلعَّ إال »ما ِمن أحٍد يسلِّ ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: هريرة أبي عن  (5)
 . « ردَّ اهلل يلعَّ رويح حىت أرد عليه السًلم

   (u :) 

   ( والطرباين يف  10815( واللفظ له، أحمد ) 2043أبو داود ،) (. 449« ) »األوسط 

  ده الحافظ العراقي يف  (. 1023) «»المغني عن حمل األسفار َجوَّ

 نه ا « »السلسلة الصحيحة(، و1666« )»صحيح الرتغيبيف أللباين حسَّ

 (. 5679« )»صحيح الجامع(، و 226)

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندحسَّ

»أكرثوا الصًلة يلعَّ يوم اجلمعة ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس  (6)
 . «ليه عرشاا ويللة اجلمعة، فمن صَّل يلعَّ صًلة صَّل اهلل ع

   (u :) 

  (. 2769« )»شعب اإليمان(، و6207« )»الكربىالبيهقي يف 

    نه األلباين يف  (. 1407« ) »السلسلة الصحيحة (، و 1209« ) »صحيح الجامع حسَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص كثيرة، وحسبنا ما ذكرناه، وإن أردت  
ِّ
واألحاديث يف فضل الصالة على النبي

 «. ملسو هيلع هللا ىلص سالم على النبي  ، يف فضل الصالة وال »األربعون الصحيحة االستزادة، فعليك بكتابنا  
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 كتاب الصَّالة
 

 ماذا َيُقول إذا مسع املؤذن 

، أن رسول اهلل عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد  عن( 1) 

»َمنر قال حني يسمع املؤذن: وأنا أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأن ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ا عبده ورسوهُل، ، وباإلرضيت باهلل رب ا،  حممدا  . «سًلم ديناا، غفر ذنبهوبمحمد رسوالا

   (u :) 

 ( الرتمذي 525(، أبو داود )386( واللفظ له، مسلم )1565أحمد ،)

 (. 721(، ابن ماجه )210)

 (k:) 

 أي: من الصغائر. (:غفر ذنبه )

»إذا قال املؤذن:  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:عن عمر بن الخطاب  (2)
اهلل أكرب، ثم قال: أشهد أن ال هلإ إال اهلل، ل أحدكم: اهلل أكرب أكرب اهلل أكرب، فقااهلل 

ا  ا رسول اهلل، قال: أشهد أن حممدا قال: أشهد أن ال هلإ إال اهلل، ثم قال: أشهد أن حممدا
، ثم قال: يحَّ ىلع الفًلح  رسول اهلل، ثم قال: يحَّ ىلع الصًلة، قال: ال حول وال قوة إال باهلل،

ل: اهلل أكرب اهلل أكرب، قال: اهلل أكرب اهلل أكرب، ثم وة إال باهلل، ثم قاقال: ال حول وال ق
 . « قال: ال هلإ إال اهلل، قال: ال هلإ إال اهلل من قلبه دخل اجلنة

   (u :) 

 ( النسائي يف 527(، أبو داود ) 385مسلم ،) (. 9785« )»الكربى 
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 (k:) 

 إليها. إلى الصالة وأقبلوا أي: تعالوا  (:حيَّ على الصالة)

 وفتحت الياء يف 
َّ
« لسكوهنا وسكون الياء السابقة المدغمة، أي: للتخل  »حي

 فتحت.  من التقاء الساكنْين

َهلموا إلى الفوز والنجاة، وقيل: هلموا إلى البقاء، أي: أي:  (:حيَّ على الفالح)

 أقبلوا على سبب البقاء يف الجنة. 

»إذا سمعتم  ل: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قا ، عن أبي سعيد الخدري  (3)
 . «انلداء، فقولوا مثل ما يقول املؤذن

   (u :) 

  ( 383(، مسلم )611البخاري .) 

 (k:) 

»وظاهر  (: 1/217« )»فتح القديروجوًبا، قال ابن الهمام يف أي:  (:فقولوا)

رينة الوجوب، إذ ال تظهر ق )إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول(ملسو هيلع هللا ىلص: األمر يف قوله 

ركه؛ ألنه يشبه عدم االلتفات إليه والتشاغل عنه، ربما يظهر استنكار تتصرفه عنه؛ بل 

 « اهـ.«: ينبغي أن ال يتكلم وال يشتغل بشيء خالل األذان واإلقامة»التحفةويف 

»الصارف عن الوجوب اإلجماع على عدم  «، قالوا: »الندبومذهب الشافعية 

يل  ثم سلوا ،يلعَّ  صلوا »ثم ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله أيًضا وجوب األصل وهو األذان واإلقامة، 
، وهما مندوبان فاإلجابة مندوبة، ولكن هذا األخير مردوٌد بأن داللة االقرتان «الوسيلة

 ضعيفة عند الجمهور. 

نة عن والقول  االستحباب، فإنه ال صارف ألمر  بالوجوب أقرب إلصابة السُّ

 الحديث، واهلل أعلم. 
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فيقول: ال  ىلع الفًلح(صًلة( )يحَّ )يحَّ ىلع العلتْين يف الحيإال  (:مثل ما يقول)

 حول وال قوة إال باهلل، كما مرَّ يف الحديث السابق. 

كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي عن أبي رافع  (4)

 على الفالح، قال:  يقول،
َّ
 على الصالة حي

َّ
 . «»ال حول وال قوة إال باهللحتى إذا بلغ حي

   (u :) 

 ( 23866أحمد ،) (.91« )»عمل اليوم والليلةوابن السني يف 

  صحيح الجامع(، و2075« )»السلسلة الصحيحةصححه األلباين يف« »

(4741 .) 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  (5)
َّ
»إذا أنه سمع النبي

، فإنه َمنر مثل ما يقول، ثم صل سمعتم املؤذِّن، فقولوا  صَّل اهلل عليه  صَّل يلعَّ صًلةا  وا يلعَّ
ا، ثم سلوا اهلل يل الوسيلة، فإنها مزنلة يف اجلنة، ال تنبيغ إال لعبد من عباد اهلل،  بها عرشا

 . « وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة َحلَّت هل الشفاعة
   (u :) 

 ( واللفظ له، أحمد 384مسلم )(الرتمذي 523(، أبو داود ) 6568 ،)

 (. 678، النسائي )(3614)

 (k:) 

 ملسو هيلع هللا ىلص يف نفس الحديث:  (:الوسيلة )
ُّ
رها النبي نبيغ إال لعبٍد ت»مزنلة يف اجلنة ال فسَّ

 . « من عباد اهلل
  ( بسنٍد صححه األلباين يف 11783« )»مسندهوقد روى اإلمام أحمد يف

اهلل رسول  ، قال: قال الخدري  ( عن أبي سعيد 3571« ) »السلسلة الصحيحة 
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 . «»الوسيلة درجة عند اهلل ليس فوقها درجة، فسلوا اهلل أن يؤتيين الوسيلةملسو هيلع هللا ىلص: 
 أي: وجبت.  )حلت(:

»َمنر قال حني يسمع ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن جابر بن عبد اهلل  (6)
ا  اللَُّهمَّ  انلداء: الوسيلة والفضيلة، ربَّ هذه ادلعوة اَلامة، والصًلة القائمة، آت حممدا

ا حممودا و  . «يوم القيامة ا اذلي وعدته، َحلَّت هل شفاعيتابعثه مقاما
   (u :) 

 ( الرتمذي 529(، أبو داود )14817(، أحمد )4719( )614البخاري ،)

 (. 680(، النسائي )722(، ابن ماجه )211)

 (k:) 

ي األذان دعوًة ألنه يدعو إأي:  (:الدعوة) لى الصالة كلمات األذان، وسمِّ

 والذكر. 

الكاملة، ألهنا دعوة التوحيد المحكمة فال يدخلها نقٌ  بشرك،  أي:  (:التامة)

 أونسٍخ، أو تغيير، أو تبديل. 

 أي: الصالة التي ستقوم.  )الصالة القائمة(:

 أي: المرتبة الزائدة على مراتب الخلق أجمعين.  (:)والفضيلة

اإلسراء: ] ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ژ أي: بقوله تعالى: )وعدته(:

79 .] 

 أي: وجبت.  )َحلَّت(:

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا سمع المؤذن يتشهد، قال: عن عائشة  (7)

 . «»وأنا وأنا
   (u :) 

 ( الطرباين يف 1683(، ابن حبان )526أبو داود ،)(، 438« )»الدعاء
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« »المسند(، والسراج يف 321/ 1« )»المستدرك(، والحاكم يف 4735« ) »األوسطو

 (.955) «معجمه»(، وابن المقرئ يف 60)

  (. 83/« )ص»األذكارصححه النووي يف 

  (،  4742« )»صحيح الجامع«، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف

 (. 677« )»مشكاة المصابيح(، و258« )»صحيح الرتغيبو

  ابن حبانوصححه شعيب األرناؤوط على« .» 

لمؤذنين  يا رسول اهلل، إن ا ، أن رجاًل، قال:بن عمرو  عن عبد اهلل (8)

َطهقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يفضلوننا، ف  . «»قل كما يقولون، فإذا انتهيَت فَسلر تعر
   (u :) 

  ( الطرباين يف 1695(، ابن حبان )6601(، أحمد )524أبو داود ،)الدعاء« »

نة(، البغوي يف 13/42« )ير»الكب (، و445( )444) ، (2/290« )»شرح السُّ

 (. 44« )اليوم والليلة »عملوالنسائي يف 

  (: حسن.377/ 1« )»نتائج األفكارقال الحافظ يف 

  صحيح »«: إسناده حسن صحيح. واألم –»صحيح أبي داود قال األلباين يف

 (. 74« )»تخريج الكلم الطيب(، و256« )الرتغيب

  نه شعيب األرناؤوط يف  (. 1695« )»صحيح ابن حبانوحسَّ

 (k:) 

 ول. المؤذن، وقلت كما يقذا انتهيت من إجابة إأي:  (: فإذا انتهيت )

فاطلب من اهلل تعالى ما تريده، يقبل دعاءك، ويعطك ما أي:  (: فَسْل تعطه)

سألته، فإن هذا وقت إجابة، وموطٌن من مواطن قبول الدعاء، وهذا غفل عنه كثير من 

 الناس إال َمْن رحم.
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 :)خامتة( 

 سلم إذا مسع األذان:حتصل من جمموع األحاديث النبوية، أن امل

»ال حول دد خلف المؤذن ويقول كما يقول؛ إال الحيعلتين، فإنه يقول: ير -1

 «. وال قوة إال باهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص بأي صيغة من صيغ الصالة عليه.  -2
ِّ
 يصلي على النبي

 ثم يسأل له ملسو هيلع هللا ىلص الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود.  -3

محمًدا عبده  ثم يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له، وأن  -4

 ، وبمحمد رسواًل، وباإلسالم دينًا. ربًّا رضيُت باهلل ورسوله،

 ويستحب له إذا سمع المؤذن يتشهد أن يقول: وأنا وأنا.  -5

بعد الفراغ من هذه األذكار يستحب أن يدعو من خيرْي الدنيا واآلخرة،  -6

 وهذه ُسنَّة َغَفل عنها كثيٌر من الناس. 
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 وءالتسمية عند الوض

»ال صًلة ملن ال وضوء هل،  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  أبي هريرة عن( 1)
 . «وال وضوء ملن لم يذكِر اسَم اهلل عليه

   (u :) 

 ( 6409(، أبو يعلى )399(، ابن ماجه )101(، أبو داود )9418أحمد  ،)

 -1/246« )تدرك»المس(، والحاكم يف 8080 -96/ 8« )»األوسطالطرباين يف 

519 .) 

  اإلسناد، ووافقه الذ الحاكم: حديث صحيح  قال.
ُّ
 هبي

  نه األلباين يف (، 203« )»صحيح الرتغيب(، و81« ) »إرواء الغليلحسَّ

 «.»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح الرتمذيو

 (k:) 

»مرعاة المفاتيح شرح مشكاة جاء يف  (:ال وضوء لمن لم يذكر اسَم الل عليه)

 (: 2/106« )المصابيح

، أي: ال يصحُّ الوضوء وال يوجد شرًعا إال (ليهاهلل عاسَم لم يذكر وء ملن ال وض)»

بالتسمية، إذ األصل يف النفي الحقيقة، ونفي الصحة أقرب إلى الذات، وأكثر لزوًما 

للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح ال يجزئ وال يعتدُّ به، 

مد يف رواية لوضوء، وإليه ذهب أح فالحديث ن ٌّ على افرتاض التسمية عند ابتداء ا

 أهل الظاهر.  وهو قول 

وذهبت الشافعية والحنفية وَمْن وافقهم إلى أن التسمية سنٌة فقط، واختار ابن  

 « اهـ، وراجعه للمزيد. الهمام من الحنفية وجوهبا
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نَّة، واهلل أعلم.   ولكل من الفريقين أدلته، والقول بوجوهبا أقرب للصواب والسُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص َوُضوًءا، فلم  اب رسول اهللنظر بعض أصح ، قال: عن أنس  (2)

 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص وضع يده يف اإلناء « »ها هنا ماءٌ ملسو هيلع هللا ىلص:  يجدوا، قال: فقال النبي

َّ
، قال: فرأيُت النبي

فور من بين أصابعه، والقوم ي، فرأيُت الماء «»توضؤوا بسم اهللالذي فيه الماء، ثم قال: 

وا؟ قال: ألنس: كم تراهم كان ون حتى توضؤوا عن آخرهم، قال ثابت: قلت ؤ يتوض

 «. من سبعين ا»نحوً 

   (u :) 

 ( واللفظ له، النسائي يف 12694أحمد )المجتبى (، و 84« )»الكربى«  »

(، الدارقطني 6544(، ابن حبان )144(، وابن خزيمة )3036(، وأبو يعلى )78)

 (.27« )»عمل اليوم والليلة(، وابن السني يف 221)

  صحيح النسائي(، و6510« )ليقات الحسان»التعصححه األلباين يف« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  أبي يعلى الموصليوصححه حسين سليم أسد على مسند« .» 

 (k:) 

أي: متربكين أو مبتدئين به، أو قائلين هذا اللفظ على أن  (:توضؤوا بسم الل)

 الجار والمجرور أريد به لفظه.

 :ويف احلديث 

 لوضوء. لتسمية عند ابتداء اا -1

 صيغة التسمية هي: بسم اهلل، ال يزيد.  -2
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 يقول إذا فرغ من وضوئه ذاما

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: أبي سعيد  عن( 1) 
ِّ
 اللَُّهمَّ  »َمنر توضأ فقال: سبحانك، عن النبي

َرٍق، ثم ُطبع بطابع فلم وحبمدك، أشهد أن ال هلإ إال أنت، أستغفرك وأتوب إيلك، ُكتَِب يف 
 . « كرس إىل يوم القيامةي

   (u :) 

  (، الطرباين 81« )»عمل اليوم والليلة(، و9829« )»السنن الكربىالنسائي يف

»شعب (، البيهقي يف 30« )»عمل اليوم والليلة(، ابن السني يف 388« ) »الدعاءيف 

« »المصنفابن أبي شيبة يف  (، 730« )»المصنف(، عبد الرزاق يف 2499« )اإليمان

 (.1/564« )»المستدركاكم يف (، الح19)

  :قال الحاكم .
ُّ
 صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

  (. 2651« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 

 (k:) 

 ورقة، أو: هو ما يكتب فيه من جلد أو غيره. أي:  (:َرق  )

 ختم عليه. أي:  (:ثم طبع بطابع)

 ال إبطال. يتطرق إليه تغيير و  والمعنى: يختم على ذلك المكتوب يف الرقِّ فال

»ما من مسلم  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن عمر بن الخطاب  (2)
ا عُبُده ورسوهل،  يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول: أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا

 . «إال فتحت هل ثمانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء 
   (u :) 

 ( واللفظ له،470ابن ماجه ) ( أبو دا234مسلم ،)( أحمد  169ود ،)
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 (. 148« ) »المجتبى(، و140« )»الكربى(، النسائي يف 17394)

 :فتحصل مما تقدم، أن املسلم إذا توضأ وفرغ منه، قال 

 وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، استغفرك وأتوب إليه.  اللَُّهمَّ  سبحانك (أ )

 رسوله. )ب( أشهد أن ال إال اهلل وأشهد أن محمًدا عبده و
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 له بني األذان واإلقامةيقوما 

»إن ادلًعَء ال يردُّ بني األذان  : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال أنس  عن( 1)
 .«واإلقامة، فادعوا 
   (u :) 

 ( ابن حبان  427( )425(، ابن خزيمة )3679(، أبو يعلى )12584أحمد ،)

(، الضياء يف 61)  «»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 102(، ابن السني )1696)

 (. 1561« ) ختارةلم»ا

  (: صححه ابن خزيمة وابن حبان. 264/ 1« )»نتائج األفكارقال الحافظ يف 

  التعليقات  (، و244( )1/262« )»إرواء الغليل وصححه األلباين يف«

 (. 265« ) »صحيح الرتغيب(، و1994« )الحسان

ال يردُّ بني  »ادلًعءُ ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس بن مالك  (2)
 . «ن واإلقامةاألذا

   (u :) 

 ( النسائي يف 12200(، أحمد )521(، أبو داود )212الرتمذي ،)الكربى« »

« »الدعاء(، الطرباين يف 4147(، أبو يعلى )67« )»عمل اليوم والليلة(، و 9812)

 (. 4053« )»األوسط(، و 483)

  نه الحافظ يف  (. 263/ 1« )»نتائج األفكارحسَّ

  صحيح الرتمذي«، وبي داود »صحيح أ األلباين يف وصححه« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 
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 ما يقوله بعد تكبرية اإلحرام

ملسو هيلع هللا ىلص إذا كبَّر يف الصالة، سكت   ، قال: كان رسول اهللعن أبي هريرة ( 1)

َتَك بين التكبير يًَّة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول اهلل بأبي أنت وأمي، أرأيَت سكوُهن 

ت بني املرشق  د باعد بيين وبني خطاياي كما باع اللَُّهمَّ  »أقول:ل: لقراءة، ما تقول؟ قاوا
سلين من اغ اللَُّهمَّ  نقين من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس، اللَُّهمَّ  واملغرب،

 .«خطاياي باثللج واملاء والربد 
   (u :) 

 ( واللفظ له، البخا598مسلم )( أبو داود 744ري ،) (60(، النسائي )781 )  ،

 (. 805ابن ماجه )

 (k:) 

 «، أي: قلياًل من الزمان، كدقيقة أو دقيقتين مثاًل. »َهنَةٍ تصغير:  (:نَيَّةهُ )

 هو: حبُّ الغمام. (:البرد )

 حرَّ هذه الذنوب والخطايا بربد وقرِّ هذه األشياء.  –يا ربنا  –والمعنى: أطفأ 

 بنِ  (2)
ِّ
ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أنه كان إذا قام إلى وسر، عن بي طالٍب أ عن علي

نا ِمن املرشكني،  الصالِة، قال: 
َ
ا، وما أ هُت وجيَه لذلي فطر السماوات واألرَض حنيفا »وجَّ

مرُت وأنا من 
ُ
إن صًليت، ونُُسيك، َوحَمرَياَي، وممايت هللِ ربِّ العاملنَي، ال رشيَك هل، وبذلك أ

نا عبدك، ظلمت نفيس، واعرتفُت أ نت، أنت ريب، ومللُِك ال هلإ إال أأنت ا اللَُّهمَّ  املسلمني،
ا، إنه ال يغفُر اذلنوَب إال أنت، واهدين ألحسِن األخًلِق، ال  بذنيب، فاغفرر يل ذنويب ُجيعا

حسنِها إال أنت، وارصفر عين سيَِّئها، ال يرصُف عين سيَِّئها إال أنت، 
َ
بَلَّيَك يهردي أل

َديرَك، واخلريُ  أنا بك وإيِلك، تباركت وتعايلت، والرشُّ ليس إيِلك،  لكُّه يف يديَك، َوَسعر
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ستغفُرك وأتوُب إيلك
َ
 . «أ

   (u :) 

 ( الرتمذي 760(، أبو داود )729( واللفظ له، أحمد ) 771مسلم ،)

 (. 897(، النسائي )3421)

 (k:) 

 بعباديت للذي فطر السموات واألرض. أي: قصدُت  (:وجهُت وجهي)

 ابتدأ خلقها. : أي  (:فطر )

 أي: مائاًل عن الباطل إلى الدين الحقِّ اإلسالم.  :ًفا()حني 

 .ش وقال البعض: الحنيف هو َمْن كان على دين إبراهيم 

 أي: عباديت، وقال البعض: ذبحي.  )نسكي(:

 أي: أنا مقيٌم على طاعتك أبًدا.  )لبيك(:

 قيل يف معناها:  )وسعديك(:

 إسعاد بعد إسعاد منك.  -

 ساعدة منك. م مساعدة بعد  -

 ة بعد سعادة، وإسعاًدا بعد إسعاد. نا سعادأْسْعدِ  -

، قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا استفتح الصالة، قال:  عن عائشة  (3)

ك، وال هلإ غريك اللَُّهمَّ  »سبحانك  . « وحبمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدُّ
   (u :) 

  ( 804(، ابن ماجه )900(، النسائي )243(، الرتمذي )776أبو داود ،)

 (. 1/360الحاكم )(، 11657أحمد )

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي
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  نه الحافظ يف  (. 412/ 1« )»نتائج األفكاروحسَّ

  (.6549« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

  (، 341« )»إرواء الغليل(، و 81« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف

»صحيح أبي (، و4667« )مع الجا »صحيح(، و2996« )يحة»السلسلة الصحو

 «. »صحيح النسائي«، و»صحيح الرتمذي«، وداود

 (k:) 

ك ) عال جاللك وعظمتك، والَجدُّ هو: العظمة، والحظ أي:  (:تعالى جدُّ

 والغنى. 

 ملسو هيلع هللا ىلص فجاء رجل، فدخل يف عن ابن عمر  (4)
ِّ
، قال: كنا نصلي مع النبي

كرة وأصياًل، فلما قضى يًرا، وسبحان اهلل بيًرا، والحمد هلل كثالصالة، وقال: اهلل أكرب كب

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: 
ُّ
»عجبُت هلا، فتح فقال الرجل: أنا، قال:  «صاحُب الكم كذا وكذا؟ َمنر »النبي

ملسو هيلع هللا ىلص يقول ، قال ابن عمر: فما تركتهنَّ منذ سمعُت رسول اهلل «اهلل هلا أبواب السموات

 ذلك. 

   (u :) 

  راج يف (،  4627(، أحمد )601( واللفظ له، مسلم )888« )»مسندهالسَّ

 (. 4/264« )»حلية األولياء(، وأبو نعيم يف 1604(، أبو عوانة )3592)الرتمذي 

وقد حَفَزُه النََّفُس، فقال:   رجاًل جاء، فدخل الصفَّ ن ، أ عن أنس  ( 5) 

تلكم  »أيكم امل الحمد هلل حمًدا طيًبا مبارًكا فيه، فلما قضى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صالته، قال: 
ا؟ القوم، فقال:  رمَّ ، فأ « باللكمات؟  ، فقال رجل: جئت  « »أيكم املتلكُم بها، فإنه لم يقل بأسا

 . « »لقد رأيُت اثينر عرَش ملاكا يبتدرونها، أيهم يرفعها فزين النََّفس، فقلُتها، فقال:  ح وقد  
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   (u :) 

 ( النسائي  763(، أبو داود )13645( واللفظ له، أحمد )600مسلم ،)

(901 .) 

 (k:) 

كأنه من شده ركضه إلدراك الصالة، كان َنَفُسُه يرتفع وينخفض   (:َفُس َحَفَزه النَ )

 بشدة يف صدره. 

(: بفتح الراء، وتشديد الميم مفتوحة، أي: سكتوا، كما يف بعض الروايات.   )فأرمَّ

ال:  قيسبق بعضهم بعًضا يف كتابتها يف منشور األجر والثواب، ي (:يبتدرونها)

 أخذه.  الح، أي: سارعوا إلىابتدروا الس

»اهلل أكرب،  عن محمد بن مسلمة، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قام يصلِّي، قال:  (6)
ا، وما أنا من املرشكني، إن صًليت   ا مسلما وجهُت وجيه لذلي فطر السموات واألرض حنيفا

مرت وأنا أول املسلونسيك وحمياي 
ُ
  مني، وممايت هلل ربِّ العاملني، ال رشيك هل وبذلك أ

 «. إلخثم يقرأ...  «لك، ال هلإ إال أنت، سبحانك وحبمدكامل أنت اللَُّهمَّ 

   (u :) 

  المجتبى( واللفظ له، والنسائي يف 19/231« ) »الكبيرالطرباين يف« »

( ]مئة حديث ساقطة من سنن النسائي الكربى[، 1/17« )»السنن الكربى(، و898)

 (. 4/46« )»اآلحاد والمثاينابن أبي عاصم يف 

  (، 898« )»صحيح النسائي(، و821« )»مشكاة المصابيحيف صححه األلباين

 (. 93/ص« ) ملسو هيلع هللا ىلص»صفة صالة النبي  و

  عن جابر بن عبد اهلل  (7)
ُّ
ملسو هيلع هللا ىلص إذا استفتح الصالة كبَّر،  قال: كان النبي

»إن صًليت، ونُُسيك وحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال رشيك هل وبذلك أمرُت ثم قال: 
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اهدين ألحسن األعمال، وأحسن األخًلق، ال يهدي ألحسنها إال  اللَُّهمَّ  املسلمني،وأنا من 
 . «األعمال وسيئ األخًلق ال يق سيَئها إال أنتأنت، وقين سئ 

   (u :) 

 ( 2/57(، الدارقطني )896النسائي .) 

    و »صحيح النسائي وصححه األلباين يف ،»  
ِّ
 (. 93/ « )ص ملسو هيلع هللا ىلص »صفة صالة النبي

 له أن   ،المسلم إذا صلَّى ، أنوع هذه األحاديثتلخص من جمم

يستفتح الصالة بعد تكبيرة اإلحرام وقبل االستعاذة بأحد هذه األدعية المباركة سواء 

 يف ذلك الذي يصلي الفرض أم النافلة. 
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 ما يقوله بعد تكبرية اإلحرام
 يف صالة الليل

إذا قام من الليل ، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبي سعيد الخدري  عن (1) 

ك، وال هلإ غريك، ثم  اللَُّهمَّ  »سبحانكر، ثم يقول: كب   حبمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدُّ و
»أعوذ باهلل السميع « )ثالثًا(، »اهلل أكرب كبريًا« )ثالثًا(، ثم يقول: »ال هلإ إال اهلليقول: 

 . ، ثم يقرأ«العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفِخِه، ونفثِهِ 

   (u :) 

 (، والبيهقي يف 1/197« )»شرح معاين اآلثارالطحاوي يف (، 775) أبو داود

 (. 348/ 2« )»معرفة السنن واآلثار

  نه يف »صحيح أبي داودصححه األلباين يف « ملسو هيلع هللا ىلص»صفة صالة النبي «، وحس 

 (. 93/)ص

 (k:) 

 ْحره، وقيل: الجنون. قيل: وسوسُتُه وإغواؤه، وقيل: س   (:همزه )

 : ُعْجُبُه. قيل: ك ْبره، وقيل :(ونفخه)

ْعر، والمراد)ونفثه(:  ْعر الخنا والغزل والهجاء، وقيل: اللمز الذي   :قيل: الش  ش 

ْحره.   يحمل اإلنسان على المعصية، وقيل: س 

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام من الليل يتهجد، قال: عن ابن عباس  (2)
ُّ
: كان النبي

، ولك احللك احلمُد، أنت نور السموات واألرض و اللَُّهمَّ » وات  مد، أنت قيِّم السمَمْن فيهنَّ
، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤ ، ولك احلمد، أنت احلقُّ ك حق،  واألرض وَمْن فيهنَّ
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، يونوانلب واجلنة حق، وانلار حق، والساعة حق،  لك أسلمت،   اللَُّهمَّ  حق، وحممد حقٌّ
يلك أنبُت، وبك خاصمُت، وإيلك حاكمُت، فاغفر يل ما إ، وُت، وبك آمنُت ك تولكوعلي

قدمت وما أخرُت، وما أرسرت وما أعلنُت، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال هلإ إال أنت، أو: ال 
 . « هلإ غريك
   (u :) 

  (، 623« )»الموطأ(، مالك يف 769( واللفظ له، مسلم )6317)البخاري

(، ابن 1619(، النسائي )3418) (، الرتمذي771داود )(، أبو 2710أحمد )

»إذا قام للتهجد قال بعدما ( وزاد فيها: 1152(، وابن خزيمة )1355ماجه )

 «.يكرب...

 من الليل، وهو: بعد تكبيرة اإلحرام.وهذه الرواية توضح موطن هذا الدعاء 

 (k:) 

  حفظ َمْن أحاطت به،  أنت الذي تقوم بحفظهما،أي:  (: قيِّم السموات واألرض )

 م كل شيء من خلقك بما تراه من تدبيرك. واشتملت عليه، وتقوِّ 

 . من اإلنابة، وهي: الرجوع بالقلب إليه  (:أنبُت )

  بتأييدك ونصرك َمْن خاصمني وعاندين. أي: قمعُت وقاتلُت  )خاصمُت(:

، قال: سألُت عائشة أمَّ  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  (3)

 المؤمن 
ُّ
ته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفتتح صالين، بأي شيء كان نبي

ربَّ جربائيل ومياكئيل وإرسافيل، فاطر السموات  اللَُّهمَّ »قام من الليل افتتح صالته: 
واألرض، ًعلَم الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون، اهدين ملا  

 . « تقيممن تشاء إىل رصاط مس بإذنك، إنك تهدي اختلف فيه من احلقِّ 
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   (u :) 

 ( البيهقي يف 1153(، ابن خزيمة )770مسلم ،)(. 425« )»الدعوات الكبير 

 (k:) 

ل بالوحي.  (:جبرائيل )  الَمَلُك الموكَّ

 الَمَلك الموكل بالقطر والنبات.  (:ميكائيل )

 الَمَلك الموكل بالنفخ يف الصور.  (:)إسرافيل 

ما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول  سألت عائشة، فقلُت: بيعة الُجَرشي، قال:عن ر (4)

إذا قام من الليل؟ وبَم كان يستفتح؟ قالت: كان يكبِّر عشًرا، ويسبِّح عشًرا، ويهلل 

 مَّ اللَّهُ »عشًرا، ويقول:   «اغفر يل، واهدين، وارزقين اللَُّهمَّ »عشًرا، ويستغفر عشًرا، ويقول: 
 .عشًرا  «ق يوم احلساب إين أعوذ بك من الضي

   (u :) 

 ( النسائي يف 25102أحمد ،)عمل اليوم والليلة(، و10640« )»الكربى« »

 (. 8427« )»األوسط(، والطرباين يف 870)

  (: رواه أحمد والطرباين يف 2/263« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 «، ورجاله ثقات. »األوسط

  (: رجاله موثقون. 99/ 1« )»نتائج األفكاروقال الحافظ يف 

  (. 1/267« )»صفة الصالةوصححه األلباين يف 

يقول: ، أنه رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصلي من الليل، فكان عن حذيفة  (5)

، ثم استفتح فقرأ البقرة «مللكوت واجلربوت والكربياء والعظمةاذو  –ثالًثا  –»اهلل أكرب 

 «.إلخ ثم ركع... 
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   (u :) 

 ( واللفظ له، 874أبو داود )( النسا23375أحمد ،) المجتبىئي يف«  »

(، 313« )»تعظيم قدر الصالة(، محمد بن نصر يف 735« )»الكربى(، و1145)

« »الدعوات الكبير (، والبيهقي يف 2/189« )»شرح مشكل اآلثارلطحاوي يف او

(97 .) 

  ذا حديث حسن، فإن صحَّ ظن (: ه43/ 2« )نتائج األفكار»قال الحافظ يف

 فهو صحيح.  لمبهم هو صلة بن زفرشعبة بأن الرجل ا

  صفة  «، و»صحيح النسائي «، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف«

 (.94« )الصالة

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

ة، والملكوت صيغة مبالغة يف أي:  (:ذو الملكوت) صاحب الُمْلك والعزَّ

 الُمْلك. 

صيغة مبالغة يف  «»الجربوتوالغلبة، وصاحب القهر أي:  (:ذو الجبروت)

 «. »الجْبر

 يل فله لالمسلم إذا قام يصلي من ال ، أنفتحصل مما سبق من األحاديث

 أن يستفتح الصالة بعد تكبيرة اإلحرام بأحد هذه األدعية المباركة. 
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 التعوُّذ بعَد دعاء االستفتاح

ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام من الليل  ، قال: كان رسول اهلل عن أبي سعيد الخدري ( 1)

ك، وال هلإ غريك اللَُّهمَّ  »سبحانككبَّر، ثم يقول:  ، ثم « وحبمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدُّ

»أعوذ باهلل السميع العليم  ثالًثا،  «»اهلل أكرب كبرياا ثالًثا، ثم يقول:  «»ال هلإ إال اهلليقول: 
 ، ثم يقرأ. «من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه

   (u :) 

  ( واللفظ له، 775أبو داود ) (، ابن خزيمة 11473(، أحمد )242)الرتمذي

 (. 1171« )»شرح معاين اآلثار (، والطحاوي يف 467)

  (: رواه أحمد، ورجاله ثقات. 2/265« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 

  نه الحافظ يف  (. 425/ 1« )»نتائج األفكاروحسَّ

  إرواء  «، وذي»صحيح الرتم«، وداود»صحيح أبي صححه األلباين يف«

 (. 341« )الغليل

»اهلل عن جبير بن مطعم، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل الصالة، قال:  (2)
أعوذ باهلل من ، )ثالًثا( ، سبحان اهلل بكرة وأصيًلا )ثالًثا( أكرب كبرياا، واحلمد هلل كثرياا 

 . «الشيطان الرجيم من نفخه، وهمزه ونفثه
   (u :) 

  (،  764، أبو داود )(7398له، أبو يعلى )( واللفظ 1780حبان )ابن

»السنن (، البيهقي يف 1343« ) »مسند الشاميين(، الطرباين يف 989الطيالسي )

 (. 1/360« )»المستدرك (، الحاكم يف 78« ) »الدعوات الكبير(، و2353« )ىالكرب

 د قال الحاكم: صحيح اإلسنا .
ُّ
 ، ووافقه الذهبي
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 نه الحاف  (. 1/422« )اراألفك »نتائجظ ابن حجر يف وحسَّ

  التعليقات الحسان(، و80« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف« »

 «[.»ثالًثا( ]دون لفظ 1777)

  ده سليم حسين أسد علي  «. »أبي يعلىوجوَّ

 ،إذا دخل يف الصالة فرًضا أم نفاًل،  أن المصلي احلاصل من احلديثني

 : الصيغ اآلتية شيطان الرجيم، بإحدىاستعاذ باهلل من ال وأراد قراءة الفاتحة

 أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.  (1)

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه.  (2)

ڱ ں ں ڻ ڻ } لقوله تعالى: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم؛ (3)

لقرآن )الفاتحة ئ ل، وال شكَّ أن المصلي قار{ڻ ڻ ۀ ۀ

اآلية، وهو قول  ه المخاطبين هبذ يفالقرآن(، فيدخل  ها من سوروغير 

 الجمهور، واهلل أعلم. 
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 إذا قال اإلمام: وال الضالني هما يقول

ڦ  }»إذا قال اإلمام ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: هريرة  عن أبي( 1)

ًلئكة آمني، فإنه َمنر وافق قوهل قول امللوا: وفق {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
 . «دم من ذنبهُغفر هل ما تق

   (u :) 

  ( 410(، مسلم )4475( )782البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (2)
َّ
ُنوا، فإنه َمنر ، أن النبي مِّ

َ
َن اإلمام فأ »إذا أمَّ

، وقال ابن شهاب: وكان «وافق تأمينه تأمني املًلئكة غفر هل ما تقدم من ذنبه

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: آمين.  رسول 

   (u) : 

  ( 780البخاري ،)( 410مسلم .) 

 (k:) 

 هو: الزهري، وهو من رواة هذا الحديث، ويف سنده.   (:ابن شهاب)
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 ما يقوله يف الرُّكوع

 ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلٍة، فافتتح البقرة، حذيفة عن ( 1) 
ِّ
...،  ، قال: صليُت مع النبي

 قيامه... إلخ. فكان ركوعه نحًوا من « »سبحان ريب العظيمثم ركع، فجعل يقول: 

   (u) : 

 ( 1664(، النسائي )23367(، أحمد )772مسلم .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص يكثر أن يقول يف ركوعه عن عائشة  (2)
ُّ
، أهنا قالت: كان النبي

 يتأول القرآن.  «اغفر يل اللَُّهمَّ  ربَّنا وحبمدك، اللَُّهمَّ  »سبحانكوسجوده: 

   (u :) 

  ( 877(، أبو داود )484(، مسلم )817البخاري ،)( 1122النسائي .) 

 (k:) 

ر القرآن، وهو قوله تعالى:  (:يتأول القرآن ) ڇ ڇ ڇ }أي: يفسِّ

 ما أمره اهلل به يف هذه اآلية.  ، ففعل{ڍڍ 

ير، أن عائشة  (3) ف بن عبد اهلل بن الشخِّ نبأته، أن رسول اهلل  عن مطرِّ

 . «والروح املًلئكة »سُبوح قدوس، ربُّ ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف ركوعه وسجوده: 

   (u :) 

 ( 487مسلم)(، ابن 1048(، النسائي )24063(، أحمد )872) ، أبو داود

 (. 1899حبان )

 (k:) 

، وهو: المربأ من النقائ  والشريك، وكّل ما ال والباءبضم السين  (:ُسبُّوح)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

104 

104 

 

 يليق باإللهية. 

 المطهر من كل ما ال يليق بالخالق، المنزه عن النقائ  والعيوب.  (:قدوس)

(4)  
ِّ
سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أنه كان إذا قام إلى ن ر، ع  بن أبي طالب عن علي

لك ركعُت، وبك آمنُت، ولك أسلمُت، خشع لك  اللَُّهمَّ »وإذا ركع، قال: »... الصالة: 
 . « سميع، وبرصي، وميخ وعظِّم، وعصيب

   (u :) 

 ( وزاد فيه: 960(، أحمد )3421(، الرتمذي )771مسلم ) ...«  وما استقلَّت

 «. بِّ العالمينبه قدمي هلل ر

 (k:) 

جميع ما حملته ورفعته قدمي من جسمي خشع لك أي:  (:ما استقلت به قدمي)

 وذلَّ وخضع. 

(5)  
ِّ
، قال: قمُت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليلًة،  عن عوف بن مالك األشجعي

»سبحان ذي فقرأ سورة البقرة..... قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول يف ركوعه:  ،فقام
 « إلخ ... « والكربياء والعظمة اجلربوت وامللكوت 

   (u :) 

 ( الطرباين يف 23980(، أحمد )1049(، النسائي )873أبو داود ،)الكبير«  »

 (. 2009« )»مسند الشاميين(، و 18/61)

  (. 396« )ص»خالصة األحكام(، و105« )ص»األذكارصححه النووي يف 

  نه الحافظ يف  (. 72/ 2« )»نتائج األفكاروحسَّ

 صفة صالة  «، و»صحيح النسائي«، وود »صحيح أبي دااين يف وصححه األلب«

 (. 133/« )صملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
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  اه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوقوَّ

، أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول إذا ركع: عن حذيفة بن اليمان  (6)

 ثالث مرات. « »سبحان ريب األىلع ثالث مرات، وإذا سجد قال: « »سبحان ريب العظيم

   (u :) 

 ( وال888ابن ماجه ) شرح معاين (، الطحاوي يف 668)لفظ له، ابن خزيمة«

 (. 2923( )7/324(. والبزار )1/223(، ابن أبي شيبة )1/235( )1417« )اآلثار

  نه الحافظ يف  (. 65/ 2« )»نتائج األفكارحسَّ

  (. 333« )»إرواء الغليل«، و»صحيح ابن ماجهوصححه األلباين يف 

 ماجه  ابن »سننتخريجه على يف  وصححه األرناؤوط.» 

 ،أن المصلي إذا ركع جاز له أن يأيت  فتلخص من هذه األحاديث

 بواحٍد من هذه األذكار: 

 سبحان ربي العظيم، مرًة أو ثالًثا.  -1

 اغفر لي.اللَُّهمَّ  ربنا وبحمدك،اللَُّهمَّ  سبحانك -2

 سبوح قدوس، ربُّ المالئكة والروح.  -3

  لك سمعي، وبصري،  نت، ولك أسلمُت، خشعلك ركعت، وبك آم اللَُّهمَّ  -4

 ومخي، وعظمي، وعصبي. 

 سبحان ذي الجربوت والملكوت والكربياء والعظمة.  -5

   (: 106و 105« )ص»األذكارقال اإلمام النووي يف 

األفضل أن يجمع بين هذه األذكار كلها إن تمكن من ذلك؛ بحيث ال   »ولكن

التسبيح، وأدنى د االقتصار، فيستحب يشقُّ على غيره، ويقدم التسبيح منها، فإن أرا

ألصل التسبيح،  ال منه ثالث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعاًل الكم
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ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل يف بعض األوقات بعضها، ويف وقت آخر 

بعًضا آخر، وهكذا يفعل يف األوقات، حتى يكون فاعاًل لجميعها، وكذا ينبغي أن 

 . « اهـر جميع األبوابيفعل يف أذكا
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 ما يقوله عند الرفع من الركوع

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام إلى الصالة يكرب أبي هريرة  عن ( 1)   

حين يرفع ُصْلبه من  «»سمع اهلل ملن محدهحين يقوم، ثم يكرب حين يركع، ثم يقول: 

 . ْهوي ساجًدايَ ثم يكرب حين  ،«»ربنا ولك احلمد الركوع، ثم يقول وهو قائم: 

   (u :) 

 ( 789( واللفظ له، البخاري )392مسلم .) 

 « بغير الواو. »ربنا لك الحمد(:  789ويف رواية البخاري )

  (: وكالهما حسٌن. 107/« )ص»األذكار قال النَّووي يف 

»إذا قال اإلمام: سمع اهلل : أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (2)
افق قوهُلُ قول املًلئكة، ُغفر هل ما تقدم ، فإنه َمنر وربنا لك احلمد  ُهمَّ اللَّ  ملن محده، فقولوا:

 . «من ذنبه
   (u :) 

  ( 409(، مسلم )796البخاري .) 

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا رفع ظهره من عن ابن أبي أوىف  (3)

،  األرض  السموات وملءُ  ءُ ربنا لك احلمد، مل اللَُّهمَّ  »سمع اهلل ملن محده،لركوع، قال: ا
 . «ت من يشء بعد وملُء ما شئ
   (u :) 

 ( 1066(، النسائي )846(، أبو داود )878(، ابن ماجه )476مسلم .) 

 (k:) 

قال العلماء: معناه حمًدا لو كان أجساًما لمأل  (:ملء السموات وملء األرض)
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 السموات واألرض.

من  ، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا رفع رأسهعن أبي سعيد الخدري  (4)

ا لك احلمُد، ملُء السموات واألرض، وملُء ما شئت من يشٍء بعد، أهَل بن»رالركوع، قال: 
ال مانع ملا أعطيَت، وال معطَي ملا  اللَُّهمَّ  العبُد، ولكنا لك عبٌد،اثلناءِ واملجد، أحقُّ ما قال 

 . «منعَت، وال ينفع ذا اجلدِّ منك اجلدُّ 
   (u :) 

 ( واللفظ له، أحم477مسلم )( أبو داود 11827د ،) (847 .) 

 (k:) 

 أي: أنت يا ربَّنا أهٌل للمدح واإلطراء.  (:أهل الثناء)

 :) والسلطان، أي: ال   ، ، والغنى، والعظمة الَجدُّ بفتح الجيم: الحظ   )وال ينفع ذا الجد 

 ينجيه من عذابك وعقابك غناه وال عظمته، وال سلطانه، وإنما ينجيه عمله الصالح. 

 :) لطان.  نى، والحظ، والعظمة،أي: منك يا ربنا الغ)منك الجدُّ  والسُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، فلما رفع عن رفاعة بن رافع الزُّ  (5)
ِّ
َرقي، قال: كنا يوًما نصلي وراء النبي

، قال رجٌل وراءه: ربنا ولك الحمد حمًدا «»سمع اهلل ملن محدهرأسه من الركعة، قال: 

»رأيُت بضعةا قال:  «، قال: أنا،متكلُم؟»من الكثيًرا طيًبا مبارًكا فيه، فلما انصرف، قال: 
لوثًلث   . «ني ملاكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أوَّ

   (u :) 

 ( الرتمذي 770(، أبو داود )18996( واللفظ له، أحمد )799البخاري ،)

 (. 1062(، النسائي )404)

 (k:) 

 أي: يسارعون إليها.  (:َيْبتدرونها)
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 ه. الى، لعظم قدرها عند صعد هبا إلى اهلل تعأي: يسرع يف كتابتها لي (:يكتبها أول)

 ،أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع  فتخلص من هذه األحاديث

 ها حسب حاله:من هذه األذكار أو بعضها أو كلِّ  أتى بواحدٍ 

 سمع اهلل لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو: ربنا لك الحمد.  -1

 ربنا لك الحمد.   اللَُّهمَّ  سمع اهلل لمن حمده، -2

ربنا لك الحمد، ملُء السموات، وملُء األرض،  مَّ هُ اللَّ  اهلل لمن حمده، سمع -3

 وملُء ما شئت من شيٍء بعد.

سمع اهلل لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السموات واألرض، وملء ما  -4

  شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبٌد، 

منك  ، وال ينفع ذا الجدّ وال معطي لما منعَت  ال مانع لما أعطيت، اللَُّهمَّ 

 الجّد. 

 سمع اهلل لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه.  -5

  (: 108/« )ص»األذكارقال اإلمام النووي يف 

»واعلم أن هذه األذكار كلها مستحبة للمام، والمأموم، والمنفرد، إال أن اإلمام  

 « اهـ. ليتطوومين أهنم يؤثرون الن يعلم من حال المأمال يأيت بجميعها إال أ 
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 السجودما يقوله يف 

 ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة، فافتتح البقرة.... ثم  حذيفة  عن ( 1) 
ِّ
، قال: صليُت مع النبي

 ، فكان سجوده قريًبا من قيامه. «»سبحان ريب األىلعسجد، فقال:  

   (u :) 

 ( 1664(، النسائي )23367(، أحمد )772مسلم .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص يكثر أن يقول يف ركوعه عن عائشة  (2)
ُّ
، أهنا قالت: كان النبي

 يتأول القرآن.  «اغفر يل اللَُّهمَّ  »سبحانك اهلل ربنا وحبمدك،وسجوده: 

   (u :) 

  ( وقد  1122(، النسائي )877(، أبو داود )484(، مسلم )817البخاري ،)

 مضى. 

ير، أن ع (3) ف بن عبد اهلل بن الشخِّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان   نبأته، أن رسول ائشة عن مطرِّ

 .«»سبُّوح قدوس، ربُّ املًلئكة والروح ول يف ركوعه وسجوده: يق
   (u :) 

 ( ابن 1048(، النسائي )24063(، أحمد )872(، أبو داود )487مسلم ،)

 (، وقد مضى. 1899حبان )

يقول: قمت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .... ثم سجد  عن عوف بن مالك  (4)

 . « ت وامللكوت، والكربياء والعظمةي اجلربو »سبحان ذ يف سجوده:  بقدر ركوعه يقول 
   (u :) 

 ( البغوي يف 873( واللفظ له، أبو داود )1132النسائي ،)نة « »شرح السُّ

(4/22 .) 
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    (. 396/ « )ص »خالصة األحكام (، و 105/ « )ص »األذكار صححه النووي يف 

  (. 72/ 2« )»نتائج األفكارحسنه الحافظ يف 

 صحيح النسائي«، وداود »صحيح أبي لباين يف وصححه األ« .» 

، أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول إذا ركع: عن حذيفة بن اليمان  (5)

 ثالث مرات.  «»سبحان ريب األىلع ذا سجد قال: إثالث مرات، و « »سبحان ريب العظيم

   (u :) 

 ( الطحاوي يف 668( واللفظ له، ابن خزيمة )888ابن ماجه ،) شرح معاين«

 (. 1/223ي شيبة )(، وابن أب 1/235« )راآلثا

  (. 65/ 2« )»نتائج األفكارحسنه الحافظ يف 

  (. 333« )»إرواء الغليلو«، »صحيح ابن ماجهوصححه األلباين يف 

  ابن ماجهوصححه شعيب األرناؤوط يف تخريجه سنن«.» 

 اللَُّهمَّ » ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف سجوده: ( عن أبي هريرة 6)
 .« وعًلنيته ورسَّه   وآخره، ُه وِجلُّه، وأوهَل يل ذنيب لكَّه، ِدقَّ اغفر 

   (u :) 

 ( 1931(، ابن حبان )672(، ابن خزيمة )878(، أبو داود ) 483مسلم .) 

 (k:) 

ه)  بكسر الدال، أي: صغيره، وقيل: قليله.  (:ِدقَّ

 بكسر الجيم، أي: كبيره، وقيل: كثيره.  (:لَّهُ وج)

 زمان وآخره. ا صدر منه يف أول الأي: م )وأوله وآخره(:

، وإال فهما سواء عنده تعالى: أي: بالنسبة لغيره  )عالنيته وسره(:

 «. »يعلم السرَّ وأخفى
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 بن أبي طالب  (7)
ّ
، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أنه كان إذا قام إلى عن علي

يه لك سجدُت، وبك آمنُت، ولك أسلمُت، سجد وج  مَّ اللَّهُ »الصالة.... وإذا سجد، قال: 
ر   ذلي خلقهل  . « ...وشق سمعه وبرصه، تبارك اهلل أحسن اخلالقني ه،وصوَّ

   (u :) 

 ( الرتمذي 760(، أبو داود )1054(، ابن ماجه )729(، أحمد ) 77مسلم ،)

 (. 1126(، النسائي )3421)

، قالت: فقدُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلٍة، فلمسُت عن عائشة  (8)

برضاك من سخطك، وذ »أعتان، وهو يقول: المسجَد، فإذا هوساجد، وقدماه منصوب
حيص ثناءا عليك، أنت كما أثنيت ىلع 

ُ
وأعوذ بمعافاتِك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أ

 . «نفسك
   (u :) 

 ( النسائي  3493(، الرتمذي )486( واللفظ له، مسلم )879أبو داود ،)

 (.3841(، ابن ماجه )169)

 (k:) 

 حجرته.ي كان يصلي فيه يف أي: الموضع الذ (:فلمسُت المسجد )

ا، وقيل: ال أحيط به أي: ال أطيقه وال آيت عليه،  (:ال أحصي ثناء عليك) عدًّ

 ك، والثناء هبا عليك، وإن اجتهدُت يف الثناء عليك. ناوقيل: ال أحصي نعمتك وإحس

  يقدر اعرتاف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه ال  )أنت كما أثنيت على نفسك(:

ُمْثنَى للثناء عليه، ألن الثناء تابع لل ية لصفاته ال هنايةه، فكما أنه ال هناعلى بلوغ حقيقت

، ه، فقدر اهلل أعظم، وسلطانه أعزُّ غ فيلوثني به عليه وإن كثر وطال، وبُ عليه، فكل ثناء أُ 

 . وصفاته أكرب وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ 
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يكون العبد من   »أقرُب ما، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (9)
 . «وا ادلًعءه وهو ساجد، فأكرثربِّ 

   (u :) 

 ( 9461(، أحمد )1137(، النسائي )875(، أبو داود ) 482مسلم .) 

، قالت: فقدُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من مضجعه، فجعلت عن عائشة  (10) 

ألتمُسُه، وظننُت أنه أتى بعض جواريه، فوقعت يدي عليه، وهو ساجد، وهو يقول: 

 . «وما أعلنُت  اغفر يل ما أرسرُت  مَّ اللَّهُ »

   (u :) 

  (، أحمد  714« )»الكربى(، و1125( )1124« )»المجتبىالنسائي يف

« »المسند(، ابن راهويه يف 29237(، ابن أبي شيبة )1508(، والطيالسي )25140)

 (.1/343(، الحاكم )182/« )ص »مختصر قيام الليل(، ومحمد بن نصر يف 1601)

  ح على شرط الشيخين،قال الحاكم: صحي  .
ُّ
 ووافقه الذهبي

  (. 2/93« )نتائج األفكار»وصححه الحافظ يف 

  أصل صفة صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، وسائي»صحيح الن وصححه األلباين يف«  »

(2/766 .) 

، قال: بتُّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات  عن ابن عباس  ( 11) 

ثم توضأ وضوًءا بين   ها، اقَ قربة، فحلَّ ِشن م لحاجته، فأتى ال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عندها، فرأيته قا 

ناقها، ثم توضأ  َمًة أخرى، فأتى القربة فحلَّ ِش ه فنام، ثم قام َقوْ الوضوءْين، ثم أتى فراش 

اجعل يف قليب نوراا،   مَّ اللَّهُ » وضوًءا هو الوضوء، ثم قام يصلي، وكان يقول يف سجوده: 
ا،  واجعل من فويق نورا عل من حتيت نوراا، واجعل يف سميع نوراا، واجعل يف برصي نوراا، واج 

 . « وعن يميين نوراا، وعن يساري نوراا، واجعل أمايم نوراا، واجعل خليف نوراا، وأعظم يل نوراا 
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   (u :) 

 ( 2567( واللفظ له، أحمد )1121(، النسائي ) 763مسلم .) 

 (k:) 

 هو الحبل الذي يربط به فم الِقْربة. قالشنا (:فَحلَّ شناقها)

ْر يف الوضوء، وقيل:   (:ينوًءا بين الوضوء وض) أي: لم يكثر من الماء، ولم يقصِّ

 وضوًءا خفيًفا، وقيل: توضأ مرتين مرتْين، وقيل: من غير إسراف وال تقتير.

، قالت: فقدُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة، ظننُت أنه عن عائشة  (12)

سُتُه، فإذا هو را  لَُّهمَّ لا ك»سبحان، يقول: ع أو ساجدٌ كذهب إلى بعض نسائه، فتحسَّ
 فقالت: بأبي أنت وأمي، إين لفي شأٍن، وإنك لفي آخر. ،«وحبمدك، ال هلإ إال أنت

   (u :) 

 ( والنسائي يف 485مسلم ،)الدعاء(، الطرباين يف 1131« )»المجتبى« »

 (. 721« )»الكربى(، والنسائي يف 25178(، أحمد ) 2/161(، عبد الرزاق )605)

  صل»أ( كما يف 75نصر )ورواه ابن  
ِّ
(، قال األلباين:  2/766« )ملسو هيلع هللا ىلصصفة النبي

»هذه الرواية )ابن نصر( تعيِّن المراد يف الرواية األولى )أي: رواية مسلم( وهو  

 « اهـ. السجود

 

 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

115 

115 

 
 

 ما يقوله يف سجود التالوة

، قال: كنُت عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأتاه رجٌل، فقال: إين ابن عباس  عن( 1)

صل شجرة، فقرأت السجدة، م، كأين أصلي إلى أحة، فيما يرى النائرأيت البار

احطط عين بها وزراا،  اللَُّهمَّ »فسجدُت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: 
، قال ابن عباس: فرأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرأ «واكتب يل بها أجراا، واجعلها يل عندك ذخراا 

 لشجرة. ربه الرجل عن قول االسجدة فسجد، فسمعُته يقول يف سجوده مثل الذي أخ

   (u :) 

 ( ابن خزيمة 3424( )579( واللفظ له، الرتمذي )1053ابن ماجه ،)

(، والحاكم 11/129« )»الكبير(، الطرباين يف 474/ 6(، ابن حبان )562)

(، 2/453« )»السنن الكربى(، و2/14« )»الدعوات الكبير (، والبيهقي يف 1/341)

 (. 171/ 11« )ارةمخت»ال(، والضياء يف 3/314« )»شرح السنةوالبغوي يف 

  :مكيون، لم ُيْذَكْر واحٌد منهم بجرح، هذا حديث صحيح، رواته قال الحاكم

 .
ُّ
 وهو من شرط الصحيح، ووافقه الذهبي

  نه النووي يف  (. 113/« )ص»األذكار(، ويف 4/64« )»المجموعوحسَّ

  نه الحافظ يف  (. 107/ 2« )»نتائج األفكاروحسَّ

  َّصحيح  «، و »صحيح ابن ماجه«، والرتمذي يح »صحنه األلباين يف وحس«

 (. 2710« )»السلسلة الصحيحة(، و1441« )الرتغيب

 (k:) 

 ُأصلي خلف شجرة، كما ورد يف بعض الروايات. أي:   (:إلى أصل شجرة)

، قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف سجود القرآن:  عن عائشة  (2)
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 .«تهه وبرصه، حبوهل وقو»سجد وجيه ملن خلقه، وشقَّ سمع
   (u :) 

 ( 1129(، النسائي ) 580(، الرتمذي )1414(، أبو داود )24022أحمد  ،)

 (. 1/343(، الحاكم )1514(، والدارقطني )9/ 4« )»األوسطالطرباين يف 

 .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي

 .وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

 (. 110/ 2« )فكار»نتائج األحافظ يف وحسنه ال 

  صحيح  «، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف«

 (. 1035« )»مشكاة المصابيح«، والنسائي
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 ما يقوله يف اجللوس 
 بني السجدتْين

 ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول بين السجدتين: حذيفة  عن( 1)
َّ
»رب اغفر يل، ، أن النبي

 . «ربِّ اغفر يل

   (u :) 

 ( مختصًرا، 897ابن ماجه )( الدارمي 23375(، أحمد )874أبو داود ،)

(، ابن 1145(، والنسائي )313« )»تعظيم قدر الصالة(، ومحمد بن نصر يف 1363)

 (. 684خزيمة )

  صحيح «، و»صحيح أبي داود«، و»صحيح ابن ماجهصححه األلباين يف«

 (. 335« ) »إرواء الغليل«، والنسائي

 المسندامش يب األرناؤوط على هوصححه شع« .» 

 ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول بين السجدتْين: عن ابن عباس  (2)
َّ
 اللَُّهمَّ »، أن النبي

 .«اغفر يل، وارمحين، وًعفين، واهدين، وارزقين

   (u :) 

 ( 284(، الرتمذي )898(، ابن ماجه )1/393(، الحاكم )850أبو داود .) 

 ي. قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهب 

  نه شعيب  «. »سنن أبي داود األرناؤوط علىوحسَّ

، قال: بتُّ عند خالتي ميمونة..... فكان يقول فيما عن ابن عباس  (3)

 «. فعني، وارزقني، واهدين»رب اغفر لي، وارحمني، واجربين، وار بين السجدتين: 
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   (u :) 

 ( البيهقي يف 3514أحمد ،)(. 2/175« )»السنن الكربى 

  نه النو  (. 114/« )ص»األذكاروي يف حسَّ

  المسندوصححه العالمة أحمد شاكر على هامش« .» 

  ده األلباين يف  (. 3/810« )»أصل صفة الصالةوجوَّ

 اعلم أن هذا الـِذْكر قـد روى بعـدة روايـات بزيـادات، وإبـدال بـين األلفـا ، و

مَّ »وهــي ســبعة  ــُ ــِ  اللَّه ــافني، وَأِجْرن ــي، وع ــي، وارحمن ــر ل ــي،ياغف ــدين،  ، وارفعن واه

 وارزقني.

فيسعك أن تأخذ بأي رواية وتجعلها ذكرك بين السجدتين، ولو قلت هبذا مرة 

 وهبذا مرة كان األفضل واألحوط. 
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 ما يقوله يف القنوت

  عن( 1)
ٍّ
، قال: علمني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلماٍت َأقولهنَّ الحسن بن علي

اس  –يف الوتر  وًعفين فيمن من هديت، اهدين في للَُّهمَّ ا»: يف قنوت الوتر: -قال ابن جوَّ
ًعفيت، وتولين فيمن تويلت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين رشَّ ما قضيت، إنك تقيض وال 

 . «يقىض عليك، وإنه ال يذلُّ َمنر وايلت، وال يعزُّ َمنر ًعديت، تباركت ربنا وتعايلت
   (u :) 

  ( الرت1178( واللفظ له، ابن ماجه )1425أبو داود ،)( أحمد  464مذي ،)

 (. 3/188(، الحاكم )1745(، النسائي )1718)

  .قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 

  .وقال الرتمذي: هذا حديث حسن 

    (. 455/ 1« ) »خالصة األحكام (، و 116/ ص « ) »األذكار وصححه النووي يف 

  (: حسن صحيح. 138/ 2« )»نتائج األفكاروقال الحافظ يف 

 صحيح أبي «، وابن ماجه ح»صحي«، و»صحيح النسائي وصححه األلباين يف«

 (. 1273« )»مشكاة المصابيح(، و429« )»إرواء الغليل، و«دداو 

 :)تنبيه( 

«  »التوحيد « رواها ابن منده يف  »ال منجا منك إالَّ إليك هناك زيادة يف آخر هذا الدعاء:  

ن إسنادها األلباين يف  191/ 2)   (. 426)   ( 169/ 2« ) »إرواء الغليل ( وقد حسَّ
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 التشهد يف الصالةيقوله يف  ام

»التحية يف الصالة،  ، قال: ُكنَّا نقول: عبد اهلل بن مسعود  عن (1)

ي، ويسلِّم بعضنا عىل بعض، فسمعه رسول اهلل  »قولوا: اَلحيات هلل، ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ونسمِّ
ًلم علينا وىلع والصلوات والطيبات، السًلم عليك أيها انليبُّ ورمحة اهلل وبراكته، الس

ا عبده ورسوهل، فإنكم إذا د اهلل الصاحلني، أعبا شهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا
 . «ء واألرضفعلتم ذلك فقد سلَّمتم ىلع لك عبٍد هلل صالح يف السما 

   (u :) 

  ( 402(، مسلم )1202البخاري .) 

 (k:) 

 . عظمة، وقيل: الحياة جمع تحية، وهي: الُمْلك والبقاء، وقيل: ال (:التحيات)

 التضرع. وهي الصلوات المعروفة، وقيل: الدعوات   (: والصلوات )

 أي: الكلمات الطيبات.  )والطيبات(:

، أنه قال: كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلمنا التشهد كام عن ابن عباس  (2)

»اَلحيات املباراكت، الصلوات الطيبات هلل، يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: 
، السًلم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني، أشهد ورمحة اهلل وبراكتهعليك أيها انليبُّ السًلم 

ا رسول اهلل  .«أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا
   (u :) 

 ( النسائي  290(، الرتمذي )974(، أبو داود )2665(، أحمد ) 403مسلم ،)

 (. 900(، ابن ماجه )1174)

  سوُلهُ مًدا عبده ور»وأشهد أن مح بلفظ: لكن رواية النسائي وابن ماجه .» 
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 : إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطبنا.... ، قال عن أبي موسى األشعري  (3)

الطيبات   فإذا اكن عند القعدة، فليكن ِمنر أول قوِل أحدكم، أن يقول: اَلحيات
الصلوات هلل، السًلم عليك أيها انليبُّ ورمحة اهلل وبراكته، السًلم علينا وىلع عباد اهلل 

ا عبده ورسوهُلُ إال اهلل، وأشهد أ ني، أشهد أن ال هلإالصاحل   «.ن حممدا

   (u :) 

 ( 901(، ابن ماجه )1064(، النسائي )972(، أبو داود ) 404مسلم .) 

  ها،   ملسو هيلع هللا ىلصهذه أنواع التشهد الثابتة عن رسول اهلل وكلُّها صحيحة، وأصحُّ

ها صحًة باتفاق المحدثين  ( 3/457) «ع»المجموكما يقول النووي يف  –وأشدُّ

، فقد أجمع هُ أ، ثم حديث ابن عباس، وبأيها تشهد أجزمسعود  حديث ابن

 العلماء على جواز كل واحٍد منها، واهلل أعلُم. 

  (. 124، 123« للنووي )ص»األذكاروراجع 
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 ما يقوله يف الصالة على 

  هدبعد التش ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونحن يف، قال: أتانا رسو أبي مسعوٍد األنصاري  عن( 1)

، فقال له بشير بن سعٍد: أمرنا اهلل تعالى أن نصلي  ة مجلس سعد بن عباد

عليك يا رسول اهلل، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى تمنينا أنه 

حممد، كما صليت صلِّ ىلع حممٍد وىلع آل اللَُّهمَّ  »قولوا:لم يسأله، ثم قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
، كما باركت ىلع آل إبراهيم يف العاملني،  مٍد وىلع آل حممدٍ هيم، وبارك ىلع حم ىلع آل إبرا 

 . «إنك محيد جميد، والسًلم كما قد علمتهم
   (u :) 

 ( ورواية 1285(، النسائي )22352( واللفظ له، أحمد )405مسلم .)

« يف الموضعين، هكذا: )كما صليت )كما باركت( »على إبراهيمالنسائي زاد فيها: 

 إبراهيم(.  ى إبراهيم وعلى آل عل

اعدي (2) فقال  أهنم قالوا: يا رسول اهلل كيف نصلي عليك؟ ،عن أبي حميد السَّ

صلِّ ىلع حممٍد وأزواجه وذريته، كما صليت ىلع آل إبراهيم، وبارك  اللَُّهمَّ »رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . «ىلع حممٍد وأزواجه وذريته، كما باركت ىلع آل إبراهيم، إنك محيد جميد 

   (u :) 

  ( أح 3369البخاري ،)( 979(، أبو داود )407(، مسلم )23600مد .) 

بي ليلى، قال: لقيني كعُب بُن ُعْجرَة، فقال: أال ُأهدي  أعن عبد الرحمن بن  (3)

 ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقلُت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  
ِّ
لك هدية سمعتها من النبي
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نسلُم  اهلل قد علمنا كيفأهَل البيت، فإن  فقلنا: يا رسول اهلل، كيف الصالة عليكم 

براهيم وىلع آل إصلِّ ىلع حممٍد وىلع آل حممٍد، كما صليت ىلع  اللَُّهمَّ  قولوا:»عليكم؟ قال: 
إبراهيم وىلع  كت ىلع  بارك ىلع حممٍد وىلع آل حممد، كما بار اللَُّهمَّ  إبراهيم، إنك محيد جميد،

 .«آل إبراهيم، إنك محيد جميد 

   (u) : 

  ( 18133(، أحمد )3370البخاري .) 

، قال: أقبل رجٌل حتى جلس بين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو  (4)

يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن عنده، فقال: يا رسول اهلل، أما السالم عليك فقد عرفناه، 

فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا يف صالتنا، صلى اهلل عليك؟ قال: فصمت حتى  

صلِّ ىلع حممٍد انليبِّ األيّم  اللَُّهمَّ  تم يلعَّ فقولوا:صلي »إذايسأله، قال:  أحببنا أن الرجل لم
وىلع آل حممد، كما صليت ىلع إبراهيم ىلع آل إبراهيم، وبارك ىلع حممٍد انليبِّ األيم وىلع 

 . «آل حممد، كما باركت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم، إنك محيد جميد 

   (u :) 

 ( وا1959ابن حبان )( الدارقطني 17072للفظ له، وأحمد ،) (1/354  ،)

(، 698« )»الكبير(، الطرباين يف 234(، عبد بن حميد )988« )»المستدركالحاكم يف 

 (. 4135« )»السنن الكربىالبيهقي يف 

 .قال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل 

  .
ُّ
 وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

 نه األلبا  (. 59/ « )صعلى النبي »فضل الصالةين يف وحسَّ

  نه على »المسند وصححه شعيب األرناؤوط على هامش »صحيح  «، وحسَّ

 «. ابن حبان
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  األربعون الصحيحة يف فضل « تجدها يف كتابي »أخرى وهناك صيغ«

«، ولكن الصيغ األربعة التي ذكرُتها هنا فيها الكفاية خصوًصا  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي 

  أمهات صيغ الصالة أهنا بمثابة 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، واهلل أعلُم. على النبي
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 ما يقوله من الدعاء 
 هد األخري وقبل السالم بعد التش

»إذا فرغ أحُدكم من يقول: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  هريرة  عن أبي( 1)
التشهد اآلِخِر، فليتعوَّذ باهلل من أربٍع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة 

 . « سيح ادلجالملمات، ومن رش املاملحيا وا 

   (u :) 

 ( أبو داود  909(، ابن ماجه )7237( واللفظ له، أحمد )588مسلم ،)

(983 .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص أخربته: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان   ( 2) 
ِّ
عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي

عوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املس  اللَُّهمَّ » يدعو يف الصالة: 
َ
يح ادلجال،  إين أ

، فقال له قائل: ما  « أعوذ بك من املأثم واملغرم إين  اللَُّهمَّ  فتنة املمات، من فتنة املحيا، و وأعوذ 

 . « الرجل إذا َغرِم حدث فكذب، ووعد فأخلف   »إنَّ أكثر ما تستعيذ من الَمْغَرِم، فقال:  

   (u :) 

  ( 1309(، النسائي )880(، أبو داود )589(، مسلم )832البخاري .) 

 (k:) 

 آخر. (:يدعو يف)

الم.  (:الصالة)  بعد التشهد قبل السَّ

از عن عيسى ابن مريم عليهما السالم،  تمقيده بالدجال لي (:المسيح الدجال)

َجل: الخلط ، أو: من َدَجل: كذب والدَّ ، ، وسمى به لكثرة خلطه الباطل بالحقِّ
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جال: الكذاب، وبالمسيح: ألن إحدى عينيه ممسوحة، فعيل بمعنى مفعول، أو:  دوال

، فهو بمعنى فاعل، أو: ألن الخير معدودة نه يمسح األرض، أي: يقطعها يف أيامأل

  مسح منه فهو مسيح الضالل.

سان مدة حياته من االفتتان، أي: االبتالء بالدنيا  نما يعرض لل (: فتنة المحيا )

 الجهاالت. والشهوات و

 فتنة أمر الخاتمة عند الموت، أو: فتنة القرب. أي:  (:وفتنة الممات)

 هو اإلثم نفسه.  (:المأثم )

ْين فيما يجوز وما ال يجوز ثم يعجز عن أدائه، )الَمْغرم(:  فأما َدْين أي: الدَّ

 احتاجه وهو قادر على أدائه فال استعاذة منه.

 بن أبي طالب  (3)
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قام إلى : أن رسول اهللعن علي

اغفر يل ما قدمت  اللَُّهمَّ »م: الصالة... ثم يكون مِْن آخر ما يقول بين التشهد والتسلي 
لم به مين، أنت املقدم وأنت وما أنت أع وما أخرُت، وما أرسرُت وما أعلنُت، وما أرسفُت 

 .«املؤخر، ال هلإ إال أنت
   (u :) 

 ( 3422(، الرتمذي )771مسلم .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لرجل: عن  (4)
ِّ
»كيف تقول يف بعض أصحاب النبي

أما إين ال ، إين أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار اللَُّهمَّ  هد وأقول:، قال: أتش« الصًلة؟

 .«دن»حوهلا نَُدنك وال َدْنَدنة معاذ، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أحسن دندنت 
   (u :) 

  ( 868(، ابن حبان )910(، ابن ماجه )15898(، أحمد )792أبو داود ،)

 (. 725ابن خزيمة )

  (. 129/« )ص»األذكارصححه النووي يف 
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  (. 2/155« )»نتائج األفكاروصححه الحافظ يف 

  صحيح أبي داود«، و»صحيح ابن ماجهوصححه األلباين يف« .» 

 (k:) 

جل الَدْنَدنة: أن يتكلم الرجل بكالم تسمع نغمته وال تفهمه، فكأن الر (:ك تَدْنَدنَ )

 ملسو هيلع هللا ىلص: لليقول 
ِّ
 ال أحسن جمال دعائك وكثرته أنت ومعاذ. نبي

 جنة، واالستعاذ من النار. طلب الأي:  (:حولها)

 أي: ونحن كذلك دعاؤنا ال يخرج عن ذلك، ويدور حولهما.  :)ندندن(

، أنه قال لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: علمني دعاًء أدعو  عن أبي بكر الصديق  (5)

ا كثرياا، وال إين ظ اللَُّهمَّ  »قل:به يف صاليت، قال:  اذلنوب إال أنت،  يغفر لمُت نفيس ظلما
 . «عندك وارمحين، إنك أنت الغفور الرحيمفاغفر يل مغفرة من 

   (u :) 

  ( 2705(، مسلم )834البخاري .) 

 (k:) 

ب البخاري لهذا  (:أدعو به يف صالتي) أي: بين التشهد والتسليم، فقد بوَّ

 الحديث: باب الدعاء قبل السالم. 

  (:129/« )ص»األذكارقال النووي يف 

ئمة هبذا الحديث للدعاء يف آخر ي وغيرهما من األق »وقد احتج البخاري والبيه

مظان  عمُّ جميعها، ومن ي -« »يف صاليتقوله: الصالة، وهو استدالل صحيح، فإن 

 « اهـ.يف الصالة هذا الموطن ءالدعا

 ملسو هيلع هللا ىلص علمهمعن عبد اهلل بن مسعود  (6)
َّ
التشهد، ثم قال يف  : أن النبي

 . «»ثم يتخري من ادلًعء أعجبه إيله فيدعو: هآخر
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   (u :) 

  ( 402(، مسلم )835البخاري .) 

  (:127/« )ص»األذكارقال النووي يف 

واعلم أن هذا الدعاء ]أي: الذي بين التشهد والتسليم[ مستحبٌّ ليس بواجب،  » 

شاء من أمور اآلخرة والدنيا، وله أن  ويستحب تطويُله إال أن يكون إماًما، وله أن يدعو بما  

 « اهـ. دعواٍت يخرتعها، والمأثور أفضل يدعو بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو ب 

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخل المسجد، فإذا  عن محجن بن األدرع  (7)

إين أسألك يا اهلل الواحد األحد  اللَُّهمَّ  :يقول رجٌل قد قضى صالته وهو يتشهد، وهو 

ا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت د ولم يولد ولم يكن له كفوً ي لم يلالصمد، الذ

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  الغفور
ُّ
 ثالث مراٍر.  «»قد غفر هل، قد غفر هل، قد غفر هلالرحيم. قال: فقال نبي

   (u :) 

 ( النسائي يف 985(، أبوداود )18974أحمد ،)(،  1301« ) »المجتبى

« »الكبير(، و 616« )»الدعاءرباين يف (، الط724(، ابن خزيمة )1225« ) »الكربىو

 (. 985(، الحاكم )20/296)

 :قال الحاكم  .
ُّ
 حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي

  صحيح «، ود»صحيح أبي داو(، و31/« )ص»التوسلصححه األلباين يف«

 «. النسائي

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

ًسا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الحلقة، ورجٌل  ، قال: كنُت جالعن أنس  (8)

أسألك بأن  إين اللَُّهمَّ  د، ثم دعا، فقال:قائٌم يصلي، فلما ركع، وسجد، جلس وتشه

 ذا الجالل واإلكرام، يا  لك الحمد، ال إله إال أنت المنان، بديع السموات واألرض، 
ُّ
حي
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اهلل ورسوله أعلم، ، قالوا: «»أتدرون بما دًع؟قيوم، إين أسألك، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يا

إذا ُديَع به أجاب، وإذا ُسئَِل به  »واذلي نفيس بيده، لقد دًع اهلل باسمه العظيم، اذليقال: 
 .«أعطى

   (u :) 

 ( 6453(، البزار )3544(، الرتمذي )1495(، أبو داود )12611أحمد  ،)

(، الحاكم 116« )»الدعاء(، الطرباين يف 1224« )»الكربى(، و1300النسائي )

نة(، البغوي يف 1857)  (. 1885« ) »المختارة(، والضياء يف 1258« )»شرح السُّ

 صحيح  «، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داودحه األلباين يف صح«

 «. النسائي

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 
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 للخروج من الصالة يف التسليم هما يقول

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يسلُِّم عن يمينه،  ، عن عبد اهلل بن مسعود  عن ( 1) 
ِّ
النبي

 . «السًلم عليكم ورمحة اهلل »السًلم عليكم ورمحة اهلل،وعن يساره: 
   (u :) 

  ( أبو داود  914(، ابن ماجه )3699( واللفظ له، أحمد )1324النسائي ،)

 (. 295(، الرتمذي )996)

  (. 2/219« )»نتائج األفكارصححه الحافظ يف 

  صحيح ابن «، وصحيح الرتمذي»«، وصحيح النسائي»صححه األلباين يف«

 (. 326« )واء الغليل»إر «، و»صحيح أبي داود «، وماجه

 ملسو هيلع هللا ىلص، فكان يسلِّم عن  (2)
ِّ
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: صليُت مع النبي

 . «»السًلم عليكم ورمحة اهلل، وعن شماله: «»السًلم عليكم ورمحة اهلل وبراكتهيمينه: 
   (u :) 

  (،  5051(، أبو يعلى )1243« )»السنن الكربى(، النسائي يف 997اود )أبو د

 (. 1/230(، الطيالسي )10/127« )»الكبير(، و5768« )»األوسط الطرباين يف

ا رواية أبي داود فهي عن وائل بن ُحْجر   . أمَّ

 . وبقية الروايات فعن عبد اهلل بن مسعود  

  (. 3/479« )»المجموعصححه النووي يف 

 (. 4/64« ) »البدر المنيره ابن الملقن يف وصحح 

  (.320( )1/65« )»بلوغ المراموصححه الحافظ يف 
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نه يف   (. 2/222« )»نتائج األفكاروحسَّ

  (. 1/291« )»سبل السالموصححه الصنعاين يف 

  ملسو هيلع هللا ىلص«، ود»صحيح أبي داووصححه األلباين يف 
ِّ
« »أصل صفة النبي

 (. 2/30« )»إرواء الغليل(، و3/1025)

  سنن أبي داودوصححه شعيب األرناؤوط يف« .» 

بن عمر: أخربين عن صالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سع بن حبان، قال: قلت الاو عن  (3)

وذكر: السالم عليكم كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه، 

 ورحمة اهلل عن يمينه، السالم عليكم عن يساره. 

   (u :) 

 ( السراج يف 1321(، النسائي )5402أحمد ،)(، وأبو  26/ 2« )»حديثه

 (. 2052« )»مستخرجهعوانة يف 

 المسندلشيخ أحمد شاكر على هامش صححه ا« .» 

  صحيح (، وقال يف 3/1027« )»أصل صفة الصالةوصححه األلباين يف«

 «: حسن صحيح. النسائي

  رجاله ثقات »المسندوقال شعيب األرناؤوط على هامش ، «: إسناده قويٌّ

 ل الشيخين.رجا

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كان يسلِّم يف الصالة تسليمة  عن عائشة  (4)

 احدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشقِّ األيمن شيًئا. و

   (u :) 

 ( السراج  729(، ابن خزيمة )918( واللفظ له، ابن ماجه )296الرتمذي ،)

(، الحاكم 1352(، الدارقطني )6746« )»األوسط(، الطرباين يف 1905« )»حديثهيف 
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جوزي يف (، وابن ال2/254« )»الكربى(، البيهقي يف 1/354« )»المستدركيف 

 (. 558« )»التحقيق

  .قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي 

  (. 2/291« )»تنقيح التحقيقصححه ابن عبد الهادي يف 

  اجه»صحيح ابن م(، و3/1032« )»أصل صفة الصالةصححه األلباين يف ،»

 «. »صحيح الرتمذيو

ويدعو، ثم يسلِّم  : يف صالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالليل..... عن عائشة  (5) 

 ، يرفع هبا صوته. «»السًلم عليكمتسليمة واحدة 

   (u :) 

 ( 1346( واللفظ له، أبو داود ) 25987أحمد .) 

  صحيح أبي داود صححه األلباين على«.» 

  ند»المسصححه شعيب األرناؤوط على هامش .» 

حة بصفة السالم تس ليمة وقد ذكرت هذه الرواية عند اإلمام أحمد ألهنا المصرِّ

الم عليكم»واحدة وهي:   «. السَّ

 ،الم أنَّ  فتلخص من هذه األحاديث  « أنواٌع أربعة: »السَّ

 . ةمنة ويسريالسالم عليكم ورحمة اهلل، السالم عليكم ورحمة اهلل،  (أ )

 ته يمنة، السالم عليكم ورحمة اهلل َيْسرة. )ب( السالم عليكم ورحمة اهلل وبركا

 ة، السالم عليكم يسرة.)ج( السالم عليكم ورحمة اهلل يمن

 )د( السالم عليكم مرة واحدة تلقاء وجهه. 
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 أذكار ما بعد التسليم من الصالة

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا انصرف من صالته ثوبان  عن (1) 

ًلم، ومنك السًلم، تباركت ذا اجلًلل واإلكرام ُهمَّ اللَّ »ثالًثا، وقال: استغفر   . «أنت السَّ

: كيف االستغفار؟ قال: أستغفر اهلل، أستغفر اهلل. قال الوليد:
ّ
 فقلت لألوزاعي

   (u :) 

 ( النسائي  928(، ابن ماجه )300( واللفظ له، الرتمذي )591مسلم ،)

(1337 .) 

»يا معاذ،  ده، وقال: ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ بيعن معاذ بن جبل  (2)
وصيك ي، فقال: «واهلل إين ألحبُّك، واهلل إين ألحبك

ُ
ا معاذ، ال تََدَعنَّ يف دبر لك صًلة »أ

ِن عبادتك اللَُّهمَّ »تقول:   . « أعين ىلع ذكرِك وشكرك، وُحسر

   (u :) 

 ( الحاكم يف 2020(، ابن حبان )1303(، النسائي )1522أبو داود ،)

 (. 690« ) »األدب المفردلبخاري يف (، وا1/407« ) »المستدرك

 ،قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين  .
ُّ
 ووافقه الذهبي

    (. 145/ 1« ) »رياض الصالحين (، و 136/ « )ص »األذكار صححه النووي يف 

  (. 1/66« )»بلوغ المرام(، و2/281« )»نتائج األفكاروصححه الحافظ يف 

  صحيح «، و»صحيح النسائي«، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف«

 (. 115« )»تخريج الكلم الطيب«، واألدب المفرد 
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: أن رسول اهلل ب المغيرة بن شعبة إلى معاوية بن أبي سفيان كت  (3)

»ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، هل امللك، وهل  ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف دبر كلِّ صالة إذا سلَّم: 
ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا  اللَُّهمَّ  احلمد، وهو ىلع لك يشٍء قدير،

 . «منك اجَلدّ  اجلدّ 
   (u :) 

  ( 1341(، النسائي )1505(، أبو داود ) 593(، مسلم )6330البخاري  )

(1342 .) 

»ال   عن أبي الزبير، قال: كان ابن الزبير، يقول يف ُدبر كل صالٍة حين يسلم:  (4)
ىلع لك يشٍء قدير، ال حول وال قوة  هل امللك وهل احلمد وهو، وحده ال رشيك هل، هلإ إال اهلل

عبد إال إياه، هل انلعمة وهل الفضل، وهل اثلناء احلسن، ال هلإ إال اهلل، ُملصني إال باهلل، وال ن 
 .«هل ادلين ولو كره الاكفرون

 صالٍة.  سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يهلُِّل هبنَّ دبر كلوقال: كان ر

   (u :) 

 ( النسائي يف 16105(، أحمد )594مسلم ،)(،  1340« )»المجتبى

 (. 1264« )»الكربىو

»َمنر سبَّح اهلل يف دبر لكِّ صًلٍة  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ،عن أبي هريرة  (5)
ثًلثاا وثًلثني، ومحد اهلل ثًلثاا وثًلثني، وكربَّ ثًلثاا وثًلثني، فتلك تسعة وتسعون، وقال 

، هل امللك وهل احلمد، وهو ىلع لك يشٍء قدير، تمام املئة: ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل
 .«د ابلحر خطاياه، وإن اكنت مثل زبغفرت 

   (u :) 

 ( 6362(، أبو يعلى )2016(، ابن حبان )8834(، أحمد )597مسلم .) 
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 (k:) 

ه، والمراد: البحر من رغوة عند هيجانه وتموج هو ما يعلو سطح (:زبد البحر)

 ثرة والعظمة.وإن كانت مثل زبد البحر يف الك

ال خييب »معقبات ، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن كعب بن عجرة  (6)
دبر لك صًلة مكتوبة، ثًلث وثًلثون تسبيحة، وثًلث وثًلثون  –أو فاعلهنَّ  –قائلهنَّ 

 . «حتميدة، وأربع وثًلثني تكبرية

   (u :) 

 ( 2/249(، الرتمذي )1/198(، النسائي ) 596مسلم .) 

 (k:) 

تقال  تجمع ُمَعِقب وهو ما جاء عقب قبله، والمراد، أي: كلما (:معِقبات)

 توبة. عقب الصالة المك

»َمنر قرأ آية الكريسِّ يف ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ةعن أبي ُأمام (7)
 . «دبر لك صًلة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت 

   (u :) 

  (،  100« )م والليلة »عمل اليو(، و 9848« )»السنن الكربىالنسائي يف

»مسند (، و675« )اء»الدع(، و8068« )»األوسط(، و8/114« )»الكبيرالطرباين يف 

« »مسنده(، والروياين يف 124« )»عمل اليوم والليلة(، وابن السني يف 2/9« )الشاميين

(1268 .) 

  (278) «»المحررصححه ابن عبد الهادي يف . 

  يف 
ُّ
«  »الكبير(: رواه الطرباين يف 10/102« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي
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 « بأسانيد، وأحدها جيٌد. »األوسطو

  أحدها   رواه النسائي والطرباين بأسانيد«: »الرتغيبالمنذري يف وقال

 صحيح. 

  صحيح الجامع(، و972« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

 (. 1595« )»صحيح الرتغيب والرتهيب(، و6464)

أمرين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن أقرأ  »، أنه قال: ر عن عقبة بن عام (8)

 «.بالمعوذات يف دبر كل صالة

   (u :) 

 ( ابن 1523(، أبو داود )2903( واللفظ له، والرتمذي )17417أحمد ،)

« »المستدرك (، الحاكم يف 122« )»عمل اليوم والليلة(، ابن السني يف 2004حبان )

 (. 1336(، النسائي )929)

 لى شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال الحاكم: صحيح ع 

  (. 2/290« )»نتائج األفكاروصححه الحافظ يف 

  ده األلباين يف »صحيح أبي  (، وصححه يف 645« )الصحيحة »السلسلةوجوَّ

 «. »صحيح النسائي«، و»صحيح الرتمذي«، وداود

 (k:) 

ذات ) بالواو المشددة، وهن: سورة اإلخالص، والفلق، والناس، فهو  (:المعوِّ

 باب التغليب.  من

 أو: سورة الفلق والناس وجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان. 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن عبد اهلل بن عمرو  (9)
ِّ
»خصلتان أو خلتاِن ال  ، عن النبي

حيافظ عليها عبٌد مسلٌم إال دخل اجلنة، هما يسري، ومن يعمل بها قليل، يسبح يف دبر لك 
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ا،  ا، ويكرب عرشا ا، وحيمد عرشا وألف ومخس فذلك مخسون ومئة باللسان، صًلة عرشا
ا وثًلثني  إذا أخذ مضجعه، وحيمد ثًلثاا وثًلثني، ويسبح ثًلثاا  مئة يف املزيان، ويكرب أربعا

ملسو هيلع هللا ىلص يعقدها بيده،  ، فلقد رأيت رسول اهلل «وثًلثني، فذلك مئة باللسان، وألف يف املزيان

 يعني:  – »يأيت أحدكمقال:  قالوا: يا رسول اهلل كيف هما يسير وَمْن يعمل هبما قليل؟

ُمه قبل أن يقوهل، وي  –الشيطان  أتيه يف صًلته فيذكره حاجة قبل أن يف منامه، فينوِّ
 . «يقوهلا

   (u :) 

  ( واللفظ له، البخاري يف 5065أبو داود )(، ابن 1216« )»األدب المفرد

 (. 2012(، ابن حبان )1348(، النسائي )3410(، الرتمذي )926ماجه )

  (. 135/« )ص»األذكارالنووي يف صححه 

  (. 2/282« )فكار»نتائج األوصححه الحافظ يف 

  صحيح «، و»صحيح النسائي«، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف«

 (. 1594« )»صحيح الرتغيب والرتهيب«، و»صحيح ابن ماجه«، والرتمذي

 (k:) 

س صلوات وضة × خم رثالثون يف كل صالة مفأي:  (:خمسون ومئة باللسان)

 حسنة. 150يف اليوم والليلة = 

)ألن الحسنة بعشر   10حسنة ×  150أي:  (:وألف وخمس مئة يف الميزان )

 حسنة.  1500أمثالها( = 

عن عمرو بن ميمون األودّي، قال: كان سعٌد يعلُم بنيه هؤالء الكلمات   (10)

ُم الِغْلمان الكتابة، ويقول: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان  ذ  كما يعلُم المعلِّ  دبرَ  نَّ هبيتعوَّ

عوذ ب اللَُّهمَّ »الصالة: 
ُ
، وأ ك أن أردَّ إىل أرذل العمر، وأعوذ بك من إين أعوذ بك من اجُلنبر
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 . « فتنة ادلنيا، وأعوذ بك من عذاب القرب

   (u :) 

 ( ابن خزيمة 5447(، النسائي )3567(، الرتمذي )2822البخاري ،)

 (. 1004(، ابن حبان )746)

 (k:) 

عف عن أداء الفرائض وخدمة النفس، وهو  أي:  (: عمرأْرذل ال) حالة الَهَرم والضَّ

 الخرف.

 ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف ُدُبر كل صالٍة:  (11)
َّ
عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، أن النبي

 . « إين أعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القرب اللَُّهمَّ »

   (u :) 

 ( و5465(، النسائي )20409أحمد ،)(، ابن 7849« )ى»السنن الكرب

 (. 1/383(، الحاكم )111(، ابن السني ) 747خزيمة )

 م: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال الحاك 

  نه الحافظ يف  (. 293/ 2« )»نتائج األفكاروحسَّ

  صحيح النسائي(، و 3/356« )»إرواء الغليلوصححه األلباين يف« .» 

النائم، قيل له: بأي شيٍء ، أن رجاًل رأى فيما يرى عن ابن عمر  (12)

ثين، ونحمد ثالًثا وثالثين، ونكرب أمركم نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: أمرنا أن نسبِّح ثالًثا وثال

أربًعا وثالثين، فتلك مئة، قال: سبِّحوا خمًسا وعشرين، واحمدوا خمًسا وعشرين، 

وكبِّروا خمًسا وعشرين، وهللوا خمًسا وعشرين، فتلك مئة، فلما أصبح ذكر ذلك 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: للنب 
ِّ
 . «»افعلوا كما قال األنصاري ي
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   (u :) 

  عمل اليوم (، و1276« ) »السنن الكربى(، و1351« )»المجتبىالنسائي يف«

(، ابن 3413(، الرتمذي )1394(، الدارمي )21600(، أحمد )157« )والليلة

 (. 1/383« )»المستدرك(، الحاكم يف 2017(، ابن حبان ) 752خزيمة )

 قا .
ُّ
 ل الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  (: حديث صحيح. 192/ 2) «»نتائج األفكارقال الحافظ يف 

  التعليقات الحسان(، و101)« »السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

(3/429 .) 

(13)  
ِّ
، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا كبَّر استفتح ..  بن أبي طالب  عن علي

وما أخرت، وما أرسرت وما  اغفر يل ما قدمُت  اللَُّهمَّ »ال: فإذا سلم من الصالة، ق
 . «مين، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال هلإ إال أنت ت وما أنت أعلم بهأعلنت، وما أرسف 
   (u :) 

 ( 1137(، الدارقطني )760(، أبو داود ) 729أحمد.) 

  المسندصححه الشيخ أحمد شاكر على هامش« .» 

  ويح أبي داود»صحوصححه األلباين يف ،» 
ِّ
« ملسو هيلع هللا ىلص»أصل صفة صالة النبي

(1/242 .) 

  المسندعلى هامش وصححه شعيب األرناؤوط« .» 

، قال: ما صليُت وراء نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص إال عن أبي أيوب األنصاري  (14)

 اللَُّهمَّ  اغفر يل خطيئ، وذنويب لكَّها، اللَُّهمَّ »سمعُتُه حين ينصرف من صالته يقول: 
رزقين، واهدين لصالح األعمال واألخًلق، وإنه ال يهدي لصاحلها وال ا جربين، وا وأنعشين، و
 .«ا إال أنتيرصف سيئه
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   (u :) 

  (،  4442« )»األوسط(، و3875( )4/125« )»الكبير الطرباين يف

(، 1868« )»المخلصات(، المخل  يف 116(، وابن السني ) 610« )»الصغيرو

 (. 5942الحاكم )

  الصغير(: رواه الطرباين يف 10/111« )د»مجمع الزوائقال الهيثمي يف« ،»

 إسناده جيد. «، و»األوسطو

 ن  (. 1266« )»صحيح الجامعه األلباين يف وحسَّ
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 اح واملساءأذكار الصب

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا أصبح قال: عن أبي هريرة  (1)
ُّ
اللُهمَّ بَِك »، قال: كان النبي

َسيرَنا، َوبَِك ََنرَيا، مر
َ
َنا، َوبَِك أ َبحر صر

َ
اللُهمَّ »،وإذا أمسى قال: «َوبَِك َنُموُت، َوإيَِلرَك النُُّشورُ  أ

  بَِك 
َ
َنا، َوبَِك ََنرَيا، َوبَِك َنُموُت، َوإيَِلرَك الرَمِصريُ أ َبحر صر

َ
َسيرَنا، َوبَِك أ  . «مر

   (u :) 

  التوحيد( واللفظ له، ابن منده يف 1199« )»األدب المفردالبخاري يف«  »

«  »عمل اليوم والليلة(، والنسائي يف 25« )دعوات الكبير»ال(، والبيهقي يف 133)

 (.928« )»معجمه (، وابن عساكر يف564)

  (.915« )»صحيح األدب المفرد(، و262« )»الصحيحةوصححه األلباين يف 

 :تنبيه 

  ننقال اإلمام ابن القيم يف »وإيلك ( بعد ذْكِر رواية: 2/465« )»هتذيب السُّ
 مساًء، والخالف يف الروايات، قال:« ك املصري»إيلصباًحا، و «النشور 

محفوظًة؛ ألن الصباح واالنتباه من النوم بمنزلة »وهي أْولى الروايات أن تكون 

صيرورة إلى النوم بمنزلة الموت « وال»المساء« وهو الحياة بعد الموت، و»النشور

ه بعده دلياًل على والمصير إلى اهلل؛ ولهذا جعل اهلل سبحانه يف النوم الموت، واالنتبا

 ے ژياٌة، قال تعالى: البعث والنشور؛ ألن النوم أخو الموت، واالنتباه نشوٌر وح

 ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے

( عن حذيفة 6314« )»صحيحه، ويدل عليه أيًضا ما رواه البخاري يف (الروم )  ژ ۋ

 : 
َّ
عدما أماتنا وإيله »احلمد هلل اذلي أحيانا بملسو هيلع هللا ىلص كان إذا استيقظ قال: أن النبي

 « اهـ...«النشور 
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 (k): 

 أي: دخل يف الصباح.  )إذا أصبح(

أي: أصــبحنا متلبســين بحفظــك، مغمــورين بنعمتــك، مشــتغلين  بــك أصــبحنا()

 بذكرك، مستعينين باسمك، متحركين بحولك وقوتك.

 أي: أنت تحيينا وأنت تميتنا.  )بك نحيا وبك نموت(

 وت. أي: البعث بعد الم )وإليك النشور(

 أي: إليك ال إلى غيرك المرجع والمآب. )وإليك المصير(

 الِذْكر: التربي من الحول والقوة، فال حول وال قوة إال  والمقصود من هذا

 العظيم. 
ِّ
 باهلل العلي

 ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول إذا أصبح وإذا عن عبد الرحمن بن َأبزى  (2)
َّ
: أن النبي

ًَل »أمسى:  ِسر
َرةِ اإلر َنا ىلَعَ فِطر َبحر صر

َ
ٍد أ ًَلِص، وىلََعَ ِديِن نَبِيَِّنا حُمَمَّ ِخر

، َوىلَعَ ملسو هيلع هللا ىلصِم، وىلََعَ لَكَِمِة اإلر
ِكنِيَ 

ا، َوَما اَكَن ِمَن الرُمرشر لِما ا ُمسر بِيَنا إِبرَراِهيَم َحنِيفا
َ
 «. ِملَِّة أ

   (u :) 

 ( 15360(، أحمــد )2688( واللفــظ لــه، ورواه الــدارمي )15363أحمــد ،)

(، 3، 2، 1« )»عمـل اليـوم والليلـة(، و9745( )9743« )كـربى»السـنن الالنسائي يف 

(، والبيهقـي 293« )»الـدعاء(، والطـرباين يف 34« )اليوم والليلـة»عمل وابن السني يف 

بدون  (15363)(، كلُّهم عدا أحمد يف الرواية األولى برقم 26« )»الدعوات الكبيريف 

 .«»وإذا أمىسلفظ: 
  رواه أحمد، والطرباين (: 10/116« )د»مجمع الزوائقال الهيثمي يف«

 «. ورجالهما رجال الصحيح

 نه السي  (. 6582« )»الجامع الصغيروطي يف وحسَّ
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  ــاين يف « »السلســلة الصــحيحة(، و4674« )»صــحيح الجــامعوصــححه األلب

(2989.) 

  (. 15363« )»المسندعلى هامش األرناؤوط وصححه شعيب 

 (k:) 

(: 3/201« )»سير أعالم النـبالءاإلمام الذهبي يف قال  )عبد الرحمن بن أبزى(: 

لٌم، وهو مولى نافع بـن عبـد الحـارث، كـان نـافع مـواله »له صحبة، ورواية، وفقه، وع

ن  استنابه على مكـة حـين تلقـى عمـر بـن الخطـاب  فان، فقـال لـه: مـَ إلـى ُعسـْ

ى؟ قـال: استخلفت على أهل الوادي؟ يعني: مكة، قال: ابن أبزى، قال: وَمْن ابـن أبـز

ن هذا القرآن يرفع »إإنه عالم بالفرائض، قارٌئ لكتاب اهلل، قال: أما إن نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص قـال: 
ا، ويضع به آخرين هاهلل ب  اهـ. «أقواما

ممن رفعه اهلل  ى»ابُن أبز أنه قال:  »ويروى عن عمر بن الخطاب قال: 

 « اهـ. بالقرآن

ا كل موجود أوَل خلقه، ويف  الِفْطرة: الِخْلقُة التي يكون عليه )فطرة اإلسالم(:

رة، فأبواه يهوِّ الحديث:   « دانه، أو ينرصانه، أو يمجسانه»لك مولود يودل ىلع الفطر
 . ((1385البخاري: ))

والفطرة أيًضا الطبيعة السليمة التي لم ُتَشْب بعيب، ويف التنزيل الحكيم:  

 .[ 30الروم: ]   ژ ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆژ

 مراد بالفطرة: اإلسالم.وأشهر األقوال، أن ال

 وقيل: غير هذا.

 ه إال اهلل، وأن محمًدا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وهي شهادة أن ال إل)كلمة اإلخالص(: 

وسميت بذلك؛ ألنَّ َمْن قالها وعمل بمقتضاها كان مخلًِصا يف دين اهلل، وألن  

 َمْن مات عليها كانت خالَصُه من النار.
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»هذا القول منه (: 149/« )ص األذكار» قال النووي يف  (: ملسو هيلع هللا ىلص)ودين نبينا محمد 

 .«معه غيره فيتعلمهملسو هيلع هللا ىلص غيُر ممتنع عليه، ولعله قاله جهًرا ليس

الملة هي: الشريعة والدين، وهي اسم لما شرع اهلل لعباده  )وملة أبينا إبراهيم(: 

لوا به إلى السعادة يف الدنيا واآلخرة. وملة إبراهيم  هي:  شبوساطة أنبيائه؛ ليتوصَّ

 . (78الحج: ) {ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  }قال تعالى: اإلسالم، 

دم إلى الداخل، فيقال: َحنَِفْت ِرْجُلُه فهو أصل الحنَف: اعوجاج الق)حنيًفا(: 

 أحنُف، ثم نقل إلى كل َمْن مال عن الشرِّ إلى الخير، فهو َحنيٌف. 

 فالرجل الحنيف: هو الرجل الصحيُح الميل إلى اإلسالم، الثابت عليه. 

 : هو الدين المستقيم الذي ال عوَج فيه، وهو: اإلسالم.والدين الحنيف

مائاًل إلى اإلسالم، مستقيًما عليه، خاضًعا له، مقباًل عليه،   أي:« )وحنيًفا مسلًما

 ُمْعرًضا عما سواه. 

»ما : ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة عن أنس بن مالك  (3)
 ،يَا يَحُّ يَا َقيُّومُ وإذا أمسيت: يمنعِك أن تسميع ما أوصيك به؟ أن تقويل إذا أصبحت 

َتِغيُث  سر
َ
َتَِك أ لِحر يِل  ،بِرمَحر صر

َ
ٍ أ َفَة َعنير يِس َطرر يِن لُكَُّه, َواَل تَِكلريِن إىَِل َنفر

ر
 . « َشأ

   (u :) 

  السـنن الكـربى( واللفـظ لـه، والنسـائي يف 2000« )»المسـتدركالحاكم يف« »

(، 746« )»شــعب اإليمــانيهقــي يف (، والب570« )»عمــل اليــوم والليلــة(، و10330)

ــن الســني يف 2320« )ارة»المختــ (، والضــياء يف 212« )»األســماء والصــفاتو (، واب

 (.6368(، البزار )48« )»عمل اليوم والليلة

  حديث صحيح على شرط الشيخين، (: 2000« )»المستدركقال الحاكم يف«

 
ُّ
 «.ووافقه الذهبي

  رواه النسائي، والبزار بإسناٍد  (: 984« )»الرتغيب والرتهيبوقال المنذري يف
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 «. هما»صحيح على شرطصحيح، والحاكم وقال: 

  (: »رواه البزار، ورجاله رجال 10/158« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي يف

 «.الصحيح، غير عثمان بن موهب وهو ثقةٌ 

  نه األلباين يف « »السلسلة الصحيحة(، و5820« )»صحيح الجامعوحسَّ

 (. 661« )صحيح الرتغيب »(، و 227)

 (k:) 

  :) : الذي له جميع معاين الحيا)يا حيُّ
ُّ
ة الكاملة، من السمع، والبصر،  الحي

والقدرة واإلرادة، وغيرها، الباقي الذي ال سبيل عليه للموت والفناء، ذو الحياة  

 الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم ُتسبْق بعدٍم، وال يلحقها زواٌل. 

القيوم: الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع (: )يا قيوم

ها بجميع ما تحتاج إليه يف وجودها وبقائها. الموجودا   ت، فأوجدها وأبقاها، وأمدَّ

أستعيُن وأستنصُر، يقال: أغاثة اهلل: أعانه ونصره، وأغاثه اهلل  )أستغيث(: 

ته.   برحمته: كشف شدَّ

ق على األمر، والحال، والَخْطب، وجمُعُه: شؤون، الشأن: ُيطل)شأين كلَّه(: 

 حاله، وما يحتاجه إليه من أمره يف حياته، وبعد موته.  والمراد هنا: الدعاء بإصالح

 من َطَرَف َطْرفًة: إذا أطبق أحد َجْفنيِه على اآلخر. )طرفة عين(:  

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أمسى، قال:  عن عبد اهلل بن مسعود  (4)
ُّ
، قال: كان نبي

« 
َ
ىَس الرُملرُك هللِ أ مر

َ
َسيرَنا وَأ ُد هللِ  ،مر َمر

ر
َدهُ   إهَِلَ إاِلَّ اَل  ،َواحل قال: أراه قال «.  رَشِيَك هَلُ اَل  ،اهلُل وَحر

 : دُ »فيهنَّ َمر
ر
َ َما يِف  .ٍء َقِديرٌ َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشر  ،هَلُ الرُملرُك َوهَلُ احل لَُك َخرير

َ
أ سر
َ
  ، َهِذهِ الليرلَةِ  َربِّ أ

 َ َدَها وََخرير ُعوُذ بَِك ِمنر رَشِّ َما يِف َهِذهِ الليرلَِة َورَشِّ  ،َما َبعر
َ
َدَهاوَأ ُعوُذ بَِك ِمَن  . َما َبعر

َ
َربِّ أ

ِكرَبِ 
ُعوُذ بَِك ِمنر َعَذاٍب يِف  .الرَكَسِل َوُسوِء الر

َ
ِ  انلَّارِ َوَعَذاٍب يِف  َربِّ أ َقربر

وإذا أصبح قال  .«الر
ا:   »ذلك أيضا

َ
َنا وَأ َبحر صر

َ
َبَح الرُملرُك هللِ أ  «. صر
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   (u :) 

 ( 5073( واللفظ له، أبو داود ) 2723مسلم،) ( ُّوالبيهقي  3390الرتمذي ،)

 (. 37« )»عمل اليوم والليلة(، ابن السني يف 24« )»الدعوات الكبيريف 

 (k:) 

أي: دخلنا يف المساء )يف الصباح( وِصْرنا مغمورين )أمسينا وأمسى الملك لل( 

 .عدام وصار له   أي:)وأصبح الملك لل( وكالءته،  يف حفظ اهلل

 والُمْلك أبًدا هلل، وكذا )أصبح الُمْلُك لل(: معنى  قال الطيبي: فإن قلت: ما

؟ قلت: هو بياُن حال القائل، أي: َعَرْفنا أن الملك هلل، والحمَد هلل، ال )الحمد لل(

 ، والثناء عليه، والشكر له.لغيره، فالتجأنا إليه، واستعنا به، وخصصناه بالعبادة

ا أردَت وقوعه يف هذا اليوم  أي: خير م)خير ما يف هذا اليوم، وخير ما بعده( 

 لخواصِّ خلقك من النعم الظاهرة والباطنة.

مِْن شرٍّ أردت وقوعه فيه،   أي:)وأعوذ بك من شرِّ ما يف هذا اليوم وشرِّ ما بعده( 

 اليوم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.  من شرٍّ ظاهر أو باطٍن، ونعوذ بك يف هذا

ستطاعة؛ ألن سبَب ذلك غلبُة داعي الشرِّ  التثاقل عن الطاعات مع اال)الكسل(: 

 على داعي الخير. 

ُر مـن )وسوء الكَِبر(:  ُروي بكسر الكاف وفتح الباء أي: نعوذ بك مما يورثه الكِبـَ

ال، وإال فقـد صـحَّ أن ذهاب العقـل، واخـتالط الـرأي، وغيـر ذلـك ممـا يسـوُء بـه الـح 

ن عملوهاهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال:  رسوَل  « »السلسـلة الصـحيحة]. «»طوو  ملون طوال عموره وَحسوُ

(1836)]. 

 «: بكسر الكاف وإسكان الباء، ومعناه: التعاظم على الناس. »الكِْبروروي 

 :)  بالتنوين يف الكلمتين للتنكير الشامل للقليل والكثير. )من عذابإ

، اينِّ، قال: أتيُت عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن أبي راشد الُحْبر (5)
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ثنا ما سمعت من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فألقى بين يديَّ صحيفًة، فقال: هذا ما  فقلُت له: حدِّ

اهلل: كتب لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فنظرت فيها، فإذا فيها، أنَّ أبا بكر الصديق، قال: يا رسول 

 »يا أبا بكر، قل: سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: علمني ما أقول إذا أصبحُت وإذا أمسيُت، فقال له ر
ررِض  اللَُّهمَّ 

َ َمَواِت َواألر ٍء َوَملِيَكُه، َفاِطَر السَّ نرَت، َربَّ لُكِّ يَشر
َ
َهاَدةِ، اَل إهَِلَ إاِلَّ أ ، ًَعلَِم الرَغيرِب َوالشَّ

يِس، َومِ  ُعوُذ بَِك ِمنر رَشِّ َنفر
َ
قررَتَِف ىلَعَ أ

َ
نر أ
َ
كِِه، وَأ يرَطاِن َورِشر ُجرَُّه نر رَشِّ الشَّ

َ
ور أ
َ
ا، أ يِس ُسوءا  َنفر

لِمٍ   . «إىَِل ُمسر

   (u :) 

 ( والطرباين يف 3529( واللفظ له، الرتمذي )6851أحمد ،)مسند الشاميين« »

« »األدب المفرد (، والبخاري يف 46« )»األسماء والصفات(، والبيهقي يف 849)

 (. 30« )ت الكبير»الدعوا (، والبيهقي يف 289« )»الدعاء(، والطرباين يف 1204)

  (. 2/371« )»زاد المعادصّححه ابن القيم يف 

 (. 143« )»األذكاري يف وصححه النوو 

  حه األلبــاين يف (، 2753« )»الصــحيحة(، و7813« )»صــحيح الجــامعوصــحَّ

 (.2798« )»صحيح الرتمذي(، و918« )»صحيح األدب المفردو

  (6851« )»المسندط على هامش و وصححه شعيب األرناؤ . 

 (k:) 

ر خالقهما، ومبدعهما، ومخرتعهما، على غي أي:)فاطر السموات واألرض(  

 مثال سابق. 

 نصٌب على أنه منادى. و)فاطَر(: 

 الذي يعلم ما غاب عن العباد، وما ظهر لهم.  أي:  )عالم الغيب والشهادة(

 )  مربيه بجالئل نعمه، ودقائق لطفه وكرمه. أي:)ربَّ كل شيءإ

 وقاهره.  مالكه أي:)مليكه( 
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 ُأقرُّ بقلبي ولساين.  أي:)أشهد( 

 م بك. ألتجئ إليك، وأعتص أي:)أعوذ بك( 

من شر هواها المخالف للهدى، فالنفس أعدى أعداء   أي:)ِمْن شرِّ نفسي( 

اإلنسان، إن لم يلجمها بلجام التقوى، ويكبحها بسياط المخالفة لها، نّدْت وشردت، 

عبادة، وأوردته موارد الهالك والردى واستعصت عليه، وتثاقلت عن الطاعة وال

 والعطب. 

 إغوائه، وإضالله. َوْسوسته، و  أي:)وشر الشيطان( 

 ضبطت )شركه( على وجهين: )وشركه(: 

بكسر الشين وإسكان الراء )ِشْركه( من اإلشراك أي: ما يدعو إليه ويوسوس   -1

 به من اإلشراك باهلل تعالى. 

باُكُه، وحبائُلُه، ومصايده، والمراد هبذه بفتح الشين والراء )َشَركه(، وهي: ش -2

ا، والقبيح حسنًا. هنا: تسويالُتُه، وتزييناُتُه ال  تي ُيرى هبا الباطُل حقًّ

 أكتسب أو أعمل. )أقترف(:

وُء: اسم جامٌع لآلفات، وكلِّ ما َيْقُبُح.  أي:)سوًءا(   إثًما، والسُّ

وَء إلى مسلم بريء أي: )أو أجره إلى مسلم(  من ذلك السوء، أو  أنسُب السُّ

 ۓ ے ژلى: ُأضيف السوء الذي فعلته إلى مسلم، وهو منه بريء، قال تعا

 . ( النساء)  ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ    ڭ  ڭ ۓ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيَدُع هؤالء  ، قال: لم يكْن رسوُل عن عبد اهلل بن عمــر  (6)

لَُك الرَعافِ  اللُهمَّ إيِنِّ »الدعوات حين يصبح وحين يمسي: 
َ
أ سر
َ
ِخَرةِ،أ َيا َواآلر نر  اللَُّهمَّ  َيَة يِف ادلُّ

لَُك الرَعفر  إيِنِّ 
َ
أ سر
َ
يِل، َوَمايِل،ووَو َوالرَعافِيَ ووأ هر

َ
َياَي، وَأ َرايِت، َوآِمنر  اللَُّهمَّ  َة يِف ِدييِن، َوُدنر رُتر َعور اسر

يِن  اللَُّهمَّ  َرورًَعيِت، َفظر ، َوِمنر َخلريِف، وََعنر يَ  احر ِ يََديَّ يِق ِمنر بنَير  ،ِمييِن، وََعنر ِشَمايِل، َوِمنر َفور
 
ُ
نر أ
َ
ُعوُذ بَِعَظَمتَِك أ

َ
َتاَل ِمنر حَتريِت وَأ  . قال: يعني الخسف.«غر
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   (u :) 

 ( الحاكم يف 961(، ابن حبان )3871( واللفظ له، ابن ماجه )4785أحمد ،)

»األدب (، البخاري يف 13117« )»الكبير(، والطرباين يف 1902« )»المستدرك

م  »عمل اليو(، ابن السني يف 34« )»الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 1200« )لمفردا

 (. 5076(، أبو داود )566« )»عمل اليوم والليلة(، النسائي يف 40« )والليلة

  :ووافقه الذهبي « »صحيح اإلسنادقال الحاكم ، . 

  (. 145« )»األذكاروصححه النووي يف 

  (، 27« )»الكلم الطيب(، و3121« )جه»صحيح ابن ماوصححه األلباين يف

 (. 916« )فرد»صحيح األدب الم(، و659« )»صحيح الرتغيبو

  (. 4785« )»المسندعلى هامش األرناؤوط وصححه شعيب 

 (k:) 

السالمة من اآلفات الدينية، والنقائ  الحسية والمعنوية،   أي: )العافية( 

 بقضائها. والحادثات الدنيوية أي: عدم االبتالء هبا، والصرب 

ملسو هيلع هللا ىلص للعباس  ومن أجل ذلك، كان الدعاء هبا أجمَع األدعية، وكأنه السبب يف قوله 

عباُس، يا عمَّ رسول اهلل، سل اهلل العافية يف »يا لما سأله أن يعلمه دعاًء، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (، وصححه األلباين.  3514، الرتمذي )« ادلنيا واآلخرة

 «. كل نقمٍة ومحنةٍ  »تأمين اهلل لعبده منوقيل يف تعريف العافية: 

لتجاوُز عن محو الذنوب، سواء اقتضت العتاب، أم العقاب، وا)العفو(: 

 المعاصي. 

والعفو قريٌب من الغفران غير أنه أبلُغ منه، فإن الغفران ينبُئ عن السرت، والعفو  

 ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من السرت.

 عيوبي، وخللي، وتقصيري. أي: )عوراتي(  
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عوريت التي يسؤوين كشفها، سواء عورات األعمال، أم عورات  والمعنى: اسرت

 األجساد. 

«، وهي: الَفْزعة أي: آمن َفَزعايت التي تخيفني، وارفع  »َرْوعةجمع ي(: )َرْوعات

 عني كل خوٍف ُيقلقني وُيزعجني. 

ادفع عني البالء من الجهات الست؛ ألن كل بليٍة تصل للنسان  أي:)احفظني( 

 ى هذه الجهات. إنما تصله من إحد

تل يف موضع ال يراه بضم الهمزة، واالغتيال: هو َأن ُيخدَع اإلنسان ويق)ُأغتال(: 

 . فيه أحد

 أؤخذ غيلًة، على غفلة مني، من حيث ال أدري. )أغتال(: فمعنى 

أن يخسف بي، وخ َّ السفل بمزيد التأكيد؛ لرداءة األخذ من  أي:)تحتي( 

 جهته. 

 «:  والمساء الصحيحة»أذكار الصباح جاء يف رسالة 

»وأعوذ  ى لقوله: »وهذا الحديث من دالئل النبوة ومعجزاهتا؛ ألن أقرَب معن
انفجار األلغام من تحت قدميه، وهو أخطر األسلحة  :هو  «بعظمتك أن أغتال من حتيت

 « اهـ. فتًكا هاوأشدُّ 

اح.  )قال: يعني الخسف(: القائل هنا: وكيع بن الجرَّ

 غيَّبه فيها. وخسف اهلل بفالن األرض:  

إين أسمُعَك  ، أنه قال ألبيه: يا َأبَْه،عن عبد الرحمن بن أبي بكرَة  (7)

يِع،اللَُّهمَّ  اللُهمَّ ًَعفيِِن يِف بََديِن،»تدعو كلَّ َغَداٍة:  ًَعفيِِن يِف برََصِي، اَل اللَُّهمَّ  ًَعفيِِن يِف َسمر
نرَت 
َ
ُعوُذ  اللُهمَّ إيِنِّ »ثالًثا حين تمسي، وتقول: تعيُدها ثالًثا حين تصبُح، و .«إهَِلَ إاِلَّ أ

َ
أ

ِر َوا  ِر،بَِك مَِن الرُكفر نرَت  إيِنِّ اللَُّهمَّ  لرَفقر
َ
ِ، اَل إهَِلَ إاِلَّ أ َقربر

ُعوُذ بَِك ِمنر َعَذاِب الر
َ
. تعيُدها «أ

 ملسو هيلع هللا ىلص يدعو 
َّ
، إين سمعُت النبي

َّ
حين تصبُح ثالًثا، وثالًثا حين تمسي، قال: نعم يا ُبنَي
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، فُأحبُّ أن أستنَّ بُسنَّتِِه.هب  نَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
رمحتك أرجو، فًل تكلين إىل نفيس  اللَُّهمَّ  »دعوات املكروب:قال: وقال النبي

 .« طرفة عني، أصلحر يل شأين لكه، ال هلإ إال اهلل

   (u :) 

 ( النسائي 909(، والطيالسي )5092( واللفظ له، أبو داود )20430أحمد ،)

(، والبخــاري يف 572( )22« )»عمــل اليــوم والليلــة(، و9766« )»الســنن الكــربىيف 

»الـــدعوات (، والبيهقـــي يف 345« )»الـــدعاءالطـــرباين يف و (،701« )»األدب المفـــرد

 (.29794(، ابن أبي شيبة )69« )»عمل اليوم والليلة(، وابن السني يف 33« )الكبير

  نه األلبــاين يف »الكلــم «، ود»صــحيح أبــي داو(، و542« )»األدب المفــردحســَّ

 (.232« )»تمام المنة(، و121« )الطيب

  نه شعيب  (.20430« )»المسندعلى هامش األرناؤوط وحسَّ

  نه عبد القادر  (.67« للنووي )»تحقيق األذكاريف األرناؤوط وحسَّ

 (k:) 

 تكرر هذه الجمَل، أو هذه الدعواِت ثالًثا.   أي:)تعيدها(  

 )  أقتدي.  أي:)أستنَّ

ال هلإ »َمنر قال إذا أصبح: : ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل اش عن أبي عيَّ  (8)
ِل رقبة إال اهلل، وحده  ال رشيك هل، هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير، اكن هل كَعدر

من ودل إسماعيل، وُكتب هل بها عرُش حسناٍت، وُحطَّ عنه بها عرش سيئات، ورفعت هل بها 
ز من الش ، «يطان حىت يميس، وإذا أمىس مثل ذلك حىت يصبحعرش درجات، واكن يف ِحرر

يما يرى النائم، فقال: يا رسول اهلل: إنَّ أبا عياش ملسو هيلع هللا ىلص فقال: فرأى رجٌل رسول اهلل 

 «. »صدق أبو عيَّاشيروي عنك كذا وكذا، قال: 
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   (u :) 

 ( 3867(، ابن ماجه )5079( واللفظ له، أبو داود )16583أحمد  ،)

»عمل (، و9771« )»السنن الكربى(، والنسائي يف 5141« )»الكبيروالطرباين يف 

(، وابن أبي شيبة  64« )»عمل اليوم والليلةالسني يف (، وابن 27« )اليوم والليلة

 (. 331« )»الدعاء(، والطرباين يف 816)

  د إسناده النووي يف  (. 146« )»األذكارجوَّ

  صحيح »«، و»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف

 «. الرتغيب والرتهيب

  (16583« )»المسندط على هامش و وصححه شعيب األرناؤ . 

 (k:) 

 األنصاري،  )أبو عيَّاش(: 
ّ
َرقي ويقال: ابن أبي عيَّاش، ويقال: ابن عيَّاش الزُّ

 واسمه: زيد بن الصامت، وقيل: زيد بن النعمان، وقيل: غير ذلك. 

 بفتح العين، ومعناها: كِمْثل. )كَعْدل(: 

ا بكسر العين ومعناها: كوزن. و  أمَّ

. خ َّ َوَلَد إسماعيل؛ ألهن)ولد إسماعيل(: 
َ
 م أشرف َمْن ُسبي

أي: تكون هذه الكلمات لمن قالهنَّ سبًبا للحفظ  ،حفظ ومنع أي:)ِحْرز( 

ْون من مكايد الشيطان والمكروهات.  والصَّ

 من وسوسته وإغوائِه. )من الشيطان(: 

ا أمسى وقال هذا الذكر فله مثل ذلك، ففي اللفظ إذ أي:)وإذا أمسى مثل ذلك( 

 اختصار. 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

153 

153 

 

 :تنبيه 

«، هذا  »صدق أبو عياشا التي رآها الرجل، وقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له: حديث الرؤي

ذكر استطراًدا، ال دلياًل، للجماع على أن رؤية المنام ال يعمل هبا، ال للشكِّ يف الرؤيا 

اآد ر ين يف املنام فقآ»َمنر رألهنا حقٌّ بالن :  ؛ بل ألن النائم ال يضبط، فربما نقل « ين حق 

 حتاج إلى تأويل وتعبير. خالف ما يسمع، أو كالمه ي

 والخالصة: أن المنامات والرؤيا ال ُيعتدُّ هبا يف األحكام. 

  ( للمام النووي: 281/ 6« )»المجموعجاء يف 

 »لو كانت ليلة الثالثين من شعبان، ولم ير الناس الهالل، فرأى إنس
َّ
ملسو هيلع هللا ىلص  اٌن النبي

المنام، ال لصاحب المنام يف المنام، فقال له: الليلة أول رمضان، لم يصحَّ الصوم هبذا 

من أصحابنا، ونقل القاضي  « وآخرون الفتاوى»وال لغيره، ذكره القاضي حسين يف 

 « اهـ. عياض اإلجماع عليه

، عن الُمنَْيِذر  (9)
ِّ
 ، صاحب رسول اهللعن أبي عبد الرحمن الُحُبلي

بح: إذا أص»َمنر قال ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يكون بإفريقية، قال: سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
ٍد  ًَلِم دِيناا، َوبُِمَحمَّ ِسر

، فأنا الزعيم آلخذ بيده حىت أدخله نَبِي ا ملسو هيلع هللا ىلصَرِضيُت بِاهللِ َرب ا، َوبِاإلر
 «.اجلنة

   (u :) 

  موجبات الجنة»( واللفظ له، وابن الفاخر يف 17225« )»الكبيرالطرباين يف »

 (. 6107« )»معرفة الصحابة(، أبو نعيم يف 252)

 رواه الطرباين بإسناٍد حسن(: 972« )»الرتغيب والرتهيب قال المنذري يف« .» 

  رواه الطرباين وإسناده  (: 10/116« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي يف«

 «. حسن

  (. 2686« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 
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 (k:) 

  الُمنَْيِذر األسلمي، ويقال:  (: 277« )»حسن المحاضرةقال السيوطي يف«

 «.وسكن إفريقية ، قال ابن الربيع: دخل مصر، ولهم عنه حديث،المنذر

  :له صحبة، كان بإفريقية، روى عنه أبو عبد الرحمن وقال ابن يونس«

 
ُّ
 «. الُحُبلي

  :اهـ. نذٌر اإلفريقي»دخل األندلس من الصحابة مقال عبد الملك بن حبيب » 

ه ودينه، ورضيُت قضاءه خالًقا، رازًقا، إلًها، ورضيت شرع)رضيت بالل ربًّا(: 

 وقدره. 

وهو ملة رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص، وفيه التربي عن نحو: اليهودية )وباإلسالم دينًا(: 

 والنصرانية، وكل دين يخالفه.

لَّغ الرسالة أتم رضيته نبيًّا رسواًل، ورضيُت سنته وهديه، ب أي:)وبمحمد نبيًّا( 

 اصحين ملسو هيلع هللا ىلص. تبليغ، وأدى األمانة أكمل أداٍء، ونصح األمة فكان خير الن 

 الضامُن.   أي:)الزعيم( 

اد بن أوس  (10)  ملسو هيلع هللا ىلص: عن شدَّ
ِّ
َفارِ  »َسيِّدُ ، عن النبي

تِغر نر  االسر
َ
 :َتُقوَل  أ

نَا َعبردُ »
َ
َتيِن وَأ نرَت، َخلَقر

َ
، اَل إهَِلَ إاِلَّ أ نرَت َريبِّ

َ
ِدَك َما اللُهمَّ أ ِدَك َوَوعر نَا ىلَعَ َعهر

َ
َك، وَأ

ُعوُذ بَِك مِنر 
َ
ُت، أ َتَطعر بُوُء اسر

َ
ُت، أ بُوُء بَِذنريِب، لََك  رَشِّ َما َصَنعر

َ
، وَأ َّ َمتَِك يلَعَ ِفرر يِل، فبِنِعر اغر

نرَت 
َ
نُوَب إاِلَّ أ ِفُر اذلُّ مِهِ  مِنر  َفَماَت  بَِها، قِنااُمو انلََّهارِ  ِمنَ  قَالََها »َوَمنر : «. قَاَل فَإِنَُّه اَل َيغر  يَور

نر  َقبرَل 
َ
، أ يِسَ هر  مِنر  َفُهوَ  ُيمر

َ
نر  َقبرَل  َفَماَت  بَِها، ُموقِنٌ  َوُهوَ  اللَّيرلِ  مِنَ  قَالََها َوَمنر  اجَلنَِّة، لِ أ

َ
 أ

بَِح، لِ  ِمنر  َفُهوَ  يُصر هر
َ
 اجَلنَِّة« أ

   (u :) 

 ( واللفــظ لــه، والنســائي يف 6306البخــاري )(، أحمــد 5522) «»المجتبــى

ــر»ال(، الطــرباين يف 7908« )»الســنن الكــربى(، النســائي يف 17130) (، 7037« )كبي
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(، 19« )»عمــل اليــوم والليلــة(، والنســائي يف 617« )»األدب المفــردوالبخــاري يف 

 (.3393الرتمذي )

 (k:) 

 سيد ألفا  االستغفار هذا الدعاء.  أي:  )سيد االستغفار(

 ( 6/1845قال الطيبي :)جامًعا لمعاين التوبة كلِّها،  هذا الدعاءُ  »لما كان 

« وهو يف األصل: الرئيس الذي يقصد يف الحوائج، ويرجع »السيد استعير له االسم

 « اهـ. إليه يف المهمات

أنـا علـى مـا عاهـدتك عليـه وواعـدتك مـن اإليمـان بـك،  أي:)عهدك ووعــدك( 

 وإخالص الطاعة لك.

واشرتاط االستطاعة يف ذلك، معناه: االعرتاف  قدر استطاعتي،  أي: )ما استطعت( 

 أعبدك حق عبادتك، ولكن أجتهد بقدر طاقتي. بالعجز والقصور أي: ال أقدر أن  

 من شرِّ ما جنت جوارحي من الذنوب واآلثام.  أي:)من شر ما صنعت( 

 ُأقرُّ وأعرتف.  أي:)أبوء( 

 قال ملسو هيلع هللا ىلص.  أي:)قال( 

 هذه الكلمات.  أي:)ومن قالها( 

 خلًصا هبا من قلبه، مصدًقا بثواهبا. م)موقنًا(: 

َبحَ  إَِذا» ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهللعن أبي هريرة  (11) صر
َ
َحُدُكمر  أ

َ
 أ

ُت : َفلرَيُقلر  َبحر صر
َ
ثريِن  أ

ُ
ا، َعلَيرَك  أ َهدُ  مَحردا شر

َ
نر  وَأ

َ
ىَس  َوإَِذا ثًََلثاا، اهللُ  إاِلَّ  إهَِلَ  اَل  أ مر

َ
 ِمثرَل  َفلرَيُقلر  أ

 «. َذلَِك 
   (u :) 

  نن الكربىالنسائي يف  (. 571« )»عمل اليوم والليلة(، و10331« )»السُّ

  َّالصحيح المسند، فيما ليس يف نه الشيخ/ مقبل بن هادي الوادعي يف وحس«
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 (. 1320« )الصحيحين

 نه الشيخ/ فاروق حمادة على هامش « للنسائي  »عمل اليوم والليلة  وحسَّ

(571 .) 

 (k:) 

باح.إذا دخ)إذا أصبح أحدكم(:   ل يف الصَّ

 الثناء هو، فِْعُل ما ُيْشعر بتعظيمه.)أثني عليك حمًدا(: 

 (.72« )»التعريفاتاله الُجرجاين يف ق

  الثناُء: هو الكالم الجميل، وقيل: (: 2/124« )»الكلياتوقال الكفوي يف«

لسان، أو هو الذْكُر بالخير، وقيل: هو اإلتيان بما ُيْشِعُر بالتعظيم مطلًقا، سواٌء كان بال

 « اهـ.بالجنان، أو باألركان، وسواٌء كان يف مقابلة شيٍء أو ال

 يخرج العارف من الدنيا ولم (: 33« )»الفوائدال اإلمام ابن القيم يف ق«

 « اهـ.يقِض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه، وثناؤه على ربِّه

ـ  عن َأَباَن بن عثمان، قال: سمعت عثمان ـ يعني: ابن عفان  (12)

ِ  ِمْسِب قَاَل  »َمنر يقول: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  ِي اّللَّ ِمهِ  َمعَ  رُضُّ يَ  اَل  اذلَّ ء اسر  يِف  يَشر
ررِض،

َ َماءِ، يِف  َواَل  األر ِميعُ  َوُهوَ  السَّ ةُ  تُِصبرهُ  لَمر  َمرَّاٍت، ثًََلَث  الرَعلِيُم، السَّ
َ
أ  َحىتَّ  بًََلٍء، فَجر

بَِح، بِحُ يُ  ِحنيَ  قَالََها َوَمنر  يُصر ةُ  تُِصبرهُ  لَمر  َمرَّاٍت، ثًََلَث  صر
َ
أ « َحىتَّ  بًََلءٍ  فَجر يِسَ  .ُيمر

ُجُل  َفَجَعَل  اْلَفالُِج، ُعْثَمانَ  بنَ  َأَبانَ  َفَأَصاَب : َقاَل  ِذي الرَّ  اْلَحِديَث  مِنْهُ  َسِمعَ  الَّ

؟ َتنُْظرُ  َلَك  »َما: َلهُ  َفَقاَل  إَِلْيِه، َينُْظرُ 
َّ
  إَِلي

ِ
 ُعثَْمانُ  َكَذَب  َواَل  ُعْثَمانَ  َعَلى بُْت َكذَ  َما َفَواهلل

  َعَلى
ِّ
نَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي

ِذي اْلَيْومَ  َوَلكِ  َأنْ  َفنَِسيُت  َغِضْبُت  َأَصابَنِي َما فِيهِ  َأَصاَبنِي الَّ

 .َأُقوَلَها«
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   (u :) 

 ( ابــن 3869(، ابــن ماجــه )3388( واللفــظ لــه، الرتمــذي )5090أبــو داود ،)

(، النسـائي يف 1895« )»المستدرك(، الحاكم يف 528مد )(، أح862(، )852حبان )

ــنن الكـــربى ــة(، و10107( )10106)( 9759« )»السـ ــوم والليلـ ــل اليـ ( 15« )»عمـ

« »األسماء والصفات(، والبيهقي يف 44« )»عمل اليوم والليلة(، وابن السني يف 346)

ري يف (، البخـــا317« )»الـــدعاء(، والطـــرباين يف 34« )»الـــدعوات الكبيـــر(، و71)

 (.310« )»المختارةالضياء يف (، و660« )»األدب المفرد

  المستدركيف وصححه الحاكم« .
ُّ
 « فقال: صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي

  (. 2/348« )»نتائج األفكاروصححه الحافظ يف 

  صــحيح ابــن ماجــه(، و5745« )»صــحيح الجــامعوصــححه األلبــاين يف« »

ــذي(، و3120) ــحيح الرتمــ ــردو(، 2698« )»صــ ــحيح األدب المفــ (، 514« )»صــ

 (.655« )»صحيح الرتغيب والرتهيبو

 نه شع  (. 528« )»المسندعلى هامش األرناؤوط  يب وحسَّ

 (k:) 

بفتح الهمزة والباء وتخفيفها، أبو سعيد، ابن الخليفة ذي  )َأَبان بن عثمان(:  

، ثقة، من فقهاء المدالنورْين عثمان بن عفان 
ُّ
، التابعي ينة، تويف يف ، األمويُّ

 يزيد سنة خمس ومئة.خالفة يزيد بن عبد الملك، وكانت وفاة 

 أستعين وأعتصم من كلِّ مؤٍذ باسم اهلل.  أي: الل(   )بسم

 ) ال يضرُّ مع ذكر اسم اهلل العظيم باعتقاٍد حسن، ونيٍة   أي:)ال يضرُّ مع اسمه شيء 

السفلي المشار إليه بـ   صالحة، شيٌء من طعام، أو عدو من حيوان، أو غيره يف العالم

لتأكيد  «»ال، بإعادة لفظ: « السماء »وال يف، والعالم العلوي المشار إليه بقوله: «»األرض

 .  نفي الضرِّ
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 وذكر السماَء واألرض؛ ألن المخلوق ال يخلو عنهما. 

، فينبغي االلتزام به، بال زيادٍة أو  )ثالث مرات(: 
ٌّ
هذا العدد أمٌر تعبُّديٌّ توقيفي

 نقصاٍن. 

 على  الفاجئة: المصيبة التي تنزل مِْن غير توقٍُّع، وهي أشدُّ شيءٍ )فجأة بالء(: 

 النفس. 

 الجسم طواًل. )الفالج(: 
ِّ
 شلل ُيصيب أحَد شقي

كأنه يتساءل: كيف ُأِصْبَت بالفالج مع ِذكرك هذا الذكر، وهذا قد )ينظر إليه(: 

 يقع يف نفوس ضعاِف اإليمان كثيًرا. 

 ليمضي اهلل قدره، كما يف بعض الروايات.  )فنسيت أن أقولها(:

  إَِلى َرُجٌل  ءَ َجا، أنه قال: عن أبي هريرة  (13)
ِّ
 َيا: َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي

  َرُسوَل 
ِ
َما» :َقاَل  اْلَباِرَحَة، َلَدَغْتنِي َعْقَرٍب  مِنْ  َلِقيُت  َما ،اهلل

َ
َسيرَت  ِحنيَ  قُلرَت، لَور  أ مر

َ
ُعوذُ : أ

َ
  أ

اتِ اَلَّ  اهللِ  بَِكلَِماتِ   «. ترَُضَّكَ  لَمر  َخلََق، َما رَشِّ  ِمنر  امَّ
   (u :) 

 ( وا2709مسلم )( أبو يعلى 1020(، ابن حبان )3518للفظ له، ابن ماجه ،)

ــوم (، 10346« )»الســنن الكــربى(، النســائي يف 8880(، أحمــد )6688) »عمــل الي

ــة ــرباين يف 585« )والليلـ ــدعاء(، الطـ ــي يف 352( )351« )»الـ ــ (، والبيهقـ دعوات »اـل

ــر ــن الســني يف 419« )الكبي ــة(، اب ــوم والليل ــل الي ــك يف 710« )»عم ــأ»ال(، مال « موط

(1706.) 

يِس  ِحنيَ  َقاَل  َمنر » ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (14)    ثًََلَث  ُيمر
ُعوذُ : َمرَّاٍت 
َ
اتِ  اهللِ  بَِكلَِماتِ  أ ِ  مُحَةٌ  يرَُضَُّه  لَمر  َخلََق، َما رَشِّ  ِمنر  اَلَّامَّ   .« اللَّيرلَةَ  لرَك ت
 مِنُْهمْ  َجاِرَيةٌ  َفُلِدَغْت  َلْيَلةٍ  ُكلَّ  َيُقوُلوَنَها اُنواَفكَ  َتَعلَُّموَها َأْهُلنَا َفَكانَ »: ُسَهْيٌل  َقاَل 

 .َوَجًعا« َلَها َتِجدْ  َفَلمْ 
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   (u :) 

 ( الحـاكم يف 1022( واللفـظ لـه، ابـن حبـان )2851الرتمذي ،)المسـتدرك« »

(، 590« )»عمــل اليــوم والليلــة(، و10343« )»الســنن الكــربىيف  (، النســائي8280)

 (.7898أحمد )

  ــه »(: 8280ال الحــاكم )قــ ــى شــرط مســلم، ووافق ــذا حــديث صــحيح عل ه

 
ُّ
 «.الذهبي

  صــــحيح الرتغيــــب (، 6427« )»صــــحيح الجــــامعوصــــححه األلبــــاين يف«

 (.2851« )»صحيح الرتمذي(، و652« )والرتهيب

  ــعيب ــاؤوطوصــححه ش ــان( ) األرن ــن حب ــى )اب ــامش 1022عل ــى ه (، وعل

 (.7898« )»المسند

 (k:) 

 امية أي: أيُّ شيٍء لقيُت؟ أْي: لقيُت وجًعا شديًدا. هما، استف» )ما لقيُت(:  

فاالستفهام هنا للمبالغة يف وصف الشدة العظيمة التي وجدها حال لدغِة 

يف وصف الموقف الذي العقرب له، على حدِّ قول القائل: ماذا أقول لك؟ مبالغًة منه 

 رآه وسمعه. 

ُة الحية والعق)لدغتني(:   رب. اللَّدُغ: هو َعضَّ

 هي أقرب ليلٍة مضت. )البارحة(: 

 شرطية. )لو( للتنبيه، )أَما(: 

 قال الهرويُّ وغيُرُه: هي القرآن. )كلمات الل(: 

 الكلمات التي ال يطرقها عيٌب وال نقٌ ، بخالف كالم الناس. )التامات(: 

ذ، وتحفظه منوقيل: ا ذ منه فينتفع هبا المتعوِّ  لنافعات الشافيات من كلِّ ما ُيتعوَّ

 اآلفات، وُيْكفى بربكتها من أذى سائر المخلوقات. 
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، وإنٍس، وهواٍم، حتى نفسه التي بين جنبيه، ونحو  )من شرِّ ما خلق(:  من جنٍّ

 ذلك. 

 فهذا من أدب الدعاء اإللحاُح فيه. )ثالث مرات(: 

، وقيل: لدغة بضم )ُحَمة(:  مُّ الحاء المهملة، وتخفيف الميم المفتوحة، هو: السُّ

. كلِّ ذي ُس   مٍّ

 .وظاهر الحديث: أن اهلل تعالى يحفُظُه، وال يصيُبُه بشيٍء من ذلك 

ه اإلصابة، ويؤيده قوله:  ِدغت جارية منهم »فلُ ويحتمل: أنه إذا ُأصيب لم تضرَّ

 « أي: ألًما.فلم تجد لها وجًعا

 المفهممام أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي صاحب قال اإل« »

ذديث بعد إيراده ح  ـ المفهم(:  37و 7/36« الذي معنا )»التعوُّ

دلياًل وتجربًة، فإين منذ سمعُت  ه»هذا خربٌ صحيح، وقول صادق، علمنا صدق

« )مدينة مهدية»ال شيٌء إلى أن تركُتُه لدغتني عقرب بـ ينهذا الخرب عملت به فلم يضرَّ 

سي، فإذا بي قد نسيت أن  رُت يف نففكبأفريقية بينها وبين القيروان مرحلتان( لياًل، فت

ا لها وموبًخا ما قاله  ذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذامًّ للرجل الملدوغ:  شأتعوَّ

 اهـ.  «»أما إنك لو قلَت حني أمسيَت:أعوذ بكلمات اهلل اَلامات لم يرضَّك يشءٌ 

»َمنر قال حني  ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ي أيوب األنصاريِّ عن أب (15)
ُد، اَل إهَِلَ  يصبح: َمر

ر
رُملرُك، َوهَلُ احل يَك هَلُ، هَلُ ال َدهُ اَل رَشِ َوُهَو ىلَعَ  ،حُيريِي َويُِميُت  إاِلَّ اهلُل، وَحر

ٍء قَِديرٌ  حطَّ اهلل ، عرَش مراٍت، كتب اهلل هل بكل واحدةٍ قاهلا عرش حسناٍت، ولُكِّ يَشر
اٍب، وكنَّ هل عنه بها عرش سيئات، ورفعه اهلل بها عرش درجات، وكنَّ هل كعرِش رق 

، فإن قال حني يميس  مسلحةا من أول انلهار إىل آخره، ولم يعمل يومئٍذ عمًلا يقهُرُهنَّ
 «.فمثل ذلك
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   (u :) 

 ( واللفظ له، والطرباين يف 23568أحمد )مسند (، و3883« )»الكبير«

 (. 337« )»الدعاء(، و928« )نالشاميي

  ه أحمد والطرباينُّ بأسانيد،  (: روا 148/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 ورجال أحمد ثقات، وكذلك بعض أسانيد الطرباين. 

  (. 114« )»الصحيحةوصححه األلباين يف 

  (. 23568« )»المسندعلى هامش األرناؤوط وصححه شعيب 

 (k:) 

صود بالسيئات هنا: الصغائر؛ ألن شرط حطِّ الكبائر التوبة المق)عشر سيئات(:  

 فو عنها. منها، مع جواز الع

يعني: أن ثواب هذه الكلمة بمنزلة ثواب َمْن أعتق عشر  )وكنَّ له كعشر رقاب(: 

 رقاٍب. 

م والحاء، والمسلحة:  )وُكنَّ له َمْسلحة(:  بفتح الميم، وسكون السين، وفتح الالَّ

«؛ ألهنم يكونون ذوي سالٍح، »مسلحةالثغور من العدّو، وسموا  القوم الذين يحفظون

ه الكلمات تكون سالًحا له، يحفظه اهلل هبا من كل أذى يصيُبُه يف ذلك والمعنى: أن هذ

 اليوم. 

 ) ؛ يعني: يفوقهنَّ يف الفضل، إالَّ من عمل أفضل مِْن عمله. أي:)يقهرهنَّ  َيْغلُِبُهنَّ

 عن  (16)
ِّ
ي َكانَ : َقاَل  ، َكْعٍب  بنِ  ُأَبي  َيِجُدهُ  َفَجَعَل  َتْمٍر، مِنْ  ُجْرنٌ  لَِجدِّ

 َعَلْيهِ  َفَردَّ  َعَلْيهِ  َفَسلَّمَ  اْلُمْحَتلِِم، اْلُغاَلمِ  ِشْبه بَِدابَّةٍ  ُهوَ  َفإَِذا َلْيَلٍة، َذاَت  َفَحَرَسهُ  َينُْقُ  

اَلَم، ، َبْل  اَل : َقاَل  إِْنٌس؟ َأمْ  َأِجنٌّ  َأْنَت، َمنْ : َفَقاَل  السَّ  َيدُ  َفإَِذا َيَدَك، َأْعطِنِي : َقاَل  ِجنٌّ

، َخْلُق  َهَكَذا: َقاَل  ،َكْلٍب  َوَشْعرُ  َكْلٍب   َأَشدُّ  َرُجٌل  فِيِهمْ  َما ،اْلِجنُّ  َعلِْمِت  َقدْ : َقاَل  اْلِجنِّ
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َدَقةَ  ُتِحبُّ  َرُجٌل  َأنََّك  ُأْنبِْئُت : َقاَل  َشْأُنَك؟ َما : َقاَل  مِنِّي،  مِنْ  ُنِصيَب  َأنْ  نَا َفَأْحَببْ  الصَّ

تِي اآْلَيةُ  َهِذهِ  :َقاَل  مِنُْكْم؟ ُيِجيُرَنا َما: َقاَل  َطَعامَِك، ڻ ۀ ۀ ہ  } اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ  فِي الَّ

  مِنَّا  ُأِجْرَت  ُتْصبُِح  ِحينَ  ُقْلَتَها إَِذا [255: البقرة] {ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

،  َأنْ  إَِلى
َ
  َفَغَدا ُتْصبَِح، َأنْ  إَِلى مِنَّا ُأِجْرَت  ُتْمِسي ِحينَ  ُقْلَتَها َوإَِذا ُتْمِسي

ٌّ
 النَّ  إَِلى ُأَبي

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص  بِي

َبِيُث« »َصَدَق : َقاَل  َخَبَرهُ  َفَأْخَبَرهُ 
ر
 . اخل

   (u :) 

  عمــل اليــوم والليلــة( واللفــظ لــه، و10731« )»الســنن الكــربىالنســائي يف« »

(، الضـياء يف 2064« )سـتدرك»الم(، الحاكم يف 541« )»الكبيرالطرباين يف (، و961)

 (.192« )ل»مختصر قيام اللي(، وابن نصر يف 1260) «المختارة»

  المستدركقال الحاكم يف« :» 
ُّ
 «. »هذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  إسناده صحيح«: ارة »المختوقال الضياء يف« .» 

  لطرباين  »رواه النسائي وا(: 985« )»الرتغيب والرتهيب وقال المنذري يف

 «. بإسناٍد جيدٍ 

  (. 662« )»صحيح الرتغيب وصححه األلباين يف 

 (k:) 

 هو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحُوُه، وتجفف فيه الثمار. )ُجْرن(:  

 تشبُه.  أي:)شْبه( 

 نأخذ نصيًبا من طعامك هذا الذي يف الُجْرن.  أي:)نصيب من طعامك( 

 يانكم. يحفظنا من أذاكم وطغ  أي:)ينجينا منكم( 

 ُحفظ وُأنقذ وَسلم من أذانا وَسَفِهنا.  أي:)ُأجير منا( 

يعني: صدق يف هذا القول، مع أنه من عادته الكذب المستمر،  (؛ )صدق الخبيث
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 وهو كقولهم: قد يصدق الكذوب. 

  (: 4/489« )»الفتحقال الحافظ يف 

 »ويف الحديث من الفوائد: 

 أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن.  -1

 الحكمة قد يتلقاها الفاجر فال ينتفع هبا، وتؤخذ عنه فُينتفُع هبا.  أن -2

   قد يعلم الشيء وال يعمل به. أن الشخ  -3

أن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن وال يكون بذلك مؤمنًا،   -4

اب قد يصدق.   وبأن الكذَّ

 أن الشيطان من شأنه أْن يكذب.  -5

 رقون ويخدعون. أن الجنَّ يأكلون من طعام اإلنس، وأهنم يس  -6

7-  
ِّ
 يقتضيه المقام. « اهـ. بتصرف فضل آية الكرسي

  دِ َعبْ َعْن  (17)
ِ
 َوُظْلَمةٍ  َمَطٍر، َلْيَلةِ  فِي َخَرْجنَا: َقاَل  َأنَّهُ  َأبِيِه، َعنْ  ُخَبْيٍب، بنِ  اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص ـهِ اللَّ  َرُسوَل  َنْطُلُب  َشِديَدٍة،
َ
َصلَّير »: َفَقاَل  َفَأْدَرْكنَاُه، َلنَا، لُِيَصلِّي

َ
؟أ  َشْيًئا، َأُقْل  َفَلمْ  .« ُتمر

«: َفَقاَل  «: َقاَل  ُثمَّ  َشْيًئا، َأُقْل  َفَلمْ  ،»قُلر «: َقاَل  ُثمَّ  َشْيًئا، َأُقْل  َفَلمْ  ،»قُلر  َرُسوَل  َيا: َفُقْلُت  ،»قُلر

 
ِ
َحدٌ  اهللُ  ُهوَ  »قُلر : َقاَل  َأُقوُل؟ َما ِِاهلل

َ
ِ  أ يِس، ِحنيَ  َوالرُمَعوَِّذتنَير بُِح،تُ  وَِحنيَ  ُتمر   َمرَّاٍت  ثًََلَث  صر

ِفيَك  ٍء« لُكِّ  ِمنر  تَكر  . يَشر
   (u :) 

 اآلحاد (، وابن أبي عاصم يف 3575( واللفظ له، الرتمذي ) 5084) أبو داود«

« »الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 250« )»المختارة(، الضياء يف 2572« )والمثاين

 (.494(، عبد بن حميد )45)

  :ث حسن صحيح غريب»وهذا حديقال الرتمذي .» 

  (. 207« )»األذكاروصححه النوويُّ يف 
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 نه األلباين  «. »صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود يف وحسَّ

 (k:) 

تدفع عنك من أول مراتب السوء واألذى إلى   أي:( )تكفيك من كل شيءإ  

ك سوٌء، وال أذى سائر يومك إذا قلتها حين تصبح،وسائر ليلك إذا  آخرها، فال يمسُّ

 قلتها حين تمسي. 

  (: 60« )ص»تحفة الذاكرينقال الشوكاين يف 

ور عند المساء وعند الصباح تكفي  »ويف الحديث د ليٌل على أن تالوة هذه السُّ

 « اهـ. كان  االتالي من كل شيٍء يخشى منه كائنًا م

 ملسو هيلع هللا ىلص ونحن   (18)
ُّ
ه، قال: جاء النبي عن سعيد بن أبي ُبْردة،عن أبيه، عن جدِّ

 . «مرةا  »ما أصبحُت غداةا قط إال استغفرُت اهلل فيها مئةال: جلوٌس، فق
   (u :) 

 (، ابـن أبـي 558( واللفظ لـه، عبـد بـن حميـد )3737« )»األوسطاين يف الطرب

ــة(، و10202« )»الســنن الكــربى(، النســائي يف 36223شــيبة ) ــوم والليل « »عمــل الي

« »الضـــعفاء الكبيـــر (، والعقيلـــي يف153« )»أخبـــار أصـــبهان(، وأبـــو نعـــيم يف 441)

 (.501(، والروياين )1809« )»الدعاء(، والطرباين يف 1926)

  (. 7820« )»الجامع الصغيررمز السيوطي لحسنه يف 

  السلسلة الضعيفة (، و1600« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

 (. 5534« )»صحيح الجامع(، و4410)

 (تنبيه): 

 ن جده(. )سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، ع

 اسمه: عامر، وهو المقصود بـ )أبيه(. )أبو بردة(: 
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ه(:  موسى األشعري، صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واسمه: عبد اهلل بن هو: أبو )جدِّ

 .قيس 

 (k:) 

 يف الصباح.   أي:)غداة(  

 طلبت منه المغفرة.)استغفرت(:  

م من ذن)مئة مرة(:   ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي غفر اهلل له ما تقدَّ
ُّ
به وما  وهل أذنب النبي

ر؟  تأخَّ

ه، وتألُِّف  قال العلماء: إنما كان يستغفر ملسو هيلع هللا ىلص؛ الشتغاله بدعوة ُأمته، ومح اربة عدوِّ

المؤلفة، مع معاشرة األزواج، واألكل، والشرب، والنوم، بما يمنعه عن عظيم مقامه، 

»التيسير بشرح مستفاد من )فيراه ذنًبا بالنسبة لعظيم قدره، أو كان ذلك تعليًما ألمته. 

 بتصرف.  («جامع الصغيرال

  :دعاء سيد االستغفارواعلم أن أعلى صيغ االستغفار . 

 القيوم، وأتوب إليه. 
ُّ
 وأوسطها: أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو الحي

 وأدناها: أستغفر اهلل.

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ   (19)
ِ
بِ  ِحنيَ : َقاَل  َمنر » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  حُ يُصر

يِس  وَِحنيَ  ِدهِ، اهللِ  ُسبرَحانَ : ُيمر حِبَمر ٍة، ِمَئةَ  َو تِ يَ  لَمر  َمرَّ
ر
َحدٌ  أ

َ
فرَضَل  الرِقَياَمة يَورمَ  أ

َ
ا بِأ  بِِه، َجاءَ  ِممَّ

َحدٌ  إاِلَّ 
َ
ور  َقاَل  َما ِمثرَل  َقاَل  أ

َ
 َعلَيرِه«.  َزادَ  أ

   (u :) 

  ( ال 8835(، أحمد ) 3469( واللفظ له، الرتمذي ) 2692مسلم ،)  طرباين يف

«  السنن الكربى » (، النسائي يف 38« ) »الدعوات الكبير (، البيهقي يف 326« ) »الدعاء 

 (. 74« ) »عمل اليوم والليلة (، وابن السني يف  567« ) »عمل اليوم والليلة (، و 10327) 
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»َمنر قال حني يصبح: سبحان    ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة    ( 20)   
 «.  ابلحر   ذا أمىس مئة مرٍة، غفرت ذنوبه وإن اكنت أكرث من زبد اهلل وحبمده مئة مرة، وإ 

   (u :) 

  (. 1906« )»المستدرك( واللفظ له، الحاكم يف 859حبان ) ابن 

  :ووافقه الذهبي. »حديث صحيح على شرط مسلمقال الحاكم ،» 

 ( 856وصححه األلباين على ابن حبان .) 

  ( 859ط على ابن حبان )و وصححه شعيب األرناؤ . 

»َمنر قال حني يصبح: سبحان    ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة     ( 21) 
 «. العظيم وحبمده مئة مرة، وإذا أمىس كذلك، لم يُواِف أحٌد من اخلًلئق بمثل ما واف   اهلل 

   (u :) 

  ( والبيهقي يف 860( واللفظ له، ابن حبان )5093أبو داود ،) الدعوات«

 (. 39« )الكبير

 (.5091« )»سنن أبي داود(، و857) «ابن حبان»اين على صححه األلب 

  (.860« )»ابن حبانعلى  طو وصححه شعيب األرناؤ 

 (k:) 

 .« »سبحان اهلل وحبمدهأفاد الحديث األول والثاين أن صيغة التسبيح هي: 
. « »سبحان اهلل العظيم وحبمدهوأفاد الحديث الثالث أن صيغة التسبيح هي: 

 . «»العظيمبزيادة لفظ: 
 ن  ة. فبأيهما سبَّحت جاز، ولك أن تسبِّح مرة هبذا، ومرة هبذا، لتصيب السُّ

 : )لم يأِت أحٌد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إال أحٌد قال مثل ما قال، أو زاد عليه(

يعني: َمْن قال ذلك أتى بأفضل مما جاء به كلُّ أحٍد )أي: من األذكار(، إالَّ أحٌد 
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 اٍو له، أو زاد عليه فإنه أفضل منه. قال مثل ذلك فإنه مس

ألنه أفضل األدعية، ال أنه أفضل من والمراد بـ )األفضل( هنا: جنس أذكاره؛ 

 جميع األعمال، فإنَّ اإليمان وكثيًرا من الطاعات أفضل منه.

 :تنبيه 

دليٌل واضٌح على أنَّ هذا مما يجوز فيه الزيادة، وليس من « »أو زادقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُنهي عن اعتدائه، ومجاوزة عدده، والذي قد يظنُّ البعض أن زيادته ال  التحديد الذي 

له جيًدا. فضل في  ها، أو تبطل كالزيادة يف أعداد الوضوء، والصالة، فتأمَّ

ِه، َعنْ  َأبِيِه، َعنْ  ُشَعْيٍب، بنِ  َعْمرو َعنْ   (22)   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َجدِّ
ِ
  َمنر » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ةٍ  َئةَ مِ  اهللِ  ُسبرَحانَ : َقاَل  ِس  ُطلُوعِ  َقبرَل  َمرَّ مر فرَضَل  اَكنَ  ُغُروبَِها  َوَقبرَل  الشَّ
َ
  َوَمنر  بََدنٍَة،  ِمَئةِ  ِمنر  أ

دُ : َقاَل  َمر
ر
ِ  احل ةٍ  ِمَئةَ  ّلِلَّ ِس،  ُطلُوعِ  َقبرَل  َمرَّ مر فرَضَل  اَكنَ  ُغُروبَِها  َوَقبرَل  الشَّ

َ
  حُيرَمُل  َفَرٍس  ِمَئةِ  ِمنر  أ

رَبُ  اهللُ : َقاَل  َوَمنر  َعلَيرَها،  كر
َ
ةٍ  ِمَئةَ  أ ِس  ُطلُوعِ  َقبرَل  َمرَّ مر فرَضَل  اَكنَ  ، ُغُروبَِها  َوَقبرَل  الشَّ

َ
  ِعترقِ  ِمنر  أ

َدهُ   اهلُل،   إاِلَّ   إهَِلَ   اَل :  َقاَل   َوَمنر   َرَقَبٍة،   ِمَئةِ  ُد،   َوهَلُ   الرُملرُك   هَلُ   هَلُ،   رَشِيَك   اَل   وَحر َمر
ر
ءٍ   لُكِّ   ىلَعَ   َوُهوَ   احل   يَشر

ةٍ  ِمَئةَ  َقِديرٌ  ِس  ُطلُوِع  َقبرَل  َمرَّ مر َحدٌ  الرِقَياَمةِ  مَ يَور  َيِئر  لَمر  ُغُروبَِها،  َوَقبرَل  الشَّ
َ
فرَضَل  بَِعَملٍ  أ

َ
  ِمنر  أ

هَلُ   َقاَل   َمنر   إاِلَّ   َعَملِهِ  ور   َقور
َ
 . « َزادَ   أ

   (u :) 

    (. 821« ) »عمل اليوم والليلة ( واللفظ له، و 10588« ) »السنن الكربى النسائي يف 

 ن  (.658« )»صحيح الرتغيب والرتهيبه األلباين يف حسَّ

 (k:) 

   )  يعني: أفضل من أن يتقرب إلى اهلل تعالى بمئة بعير )َجَمل(. :  )أفضل من مئة بدنةإ

يعني: أفضل من أن يتقرب إلى اهلل تعالى )أفضل من مئة فرس يحمل عليها(؛ 

لكلمة اهلل تعالى،  بمئِة فرٍس مجهزة بالسالح والطعام والشراب للمجاهدين إعالءً 
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َز جيش كما فعل سيدنا عثمان بن عفان  « نحو تبوك، ْسرة»العُ ، عندما َجهَّ

 وهذا من أعظم وجوه اإلنفاق. 

يعني: أفضل من أن يتقرب إلى اهلل تعالى بعتق مئة )أفضل من عتق مئة رقبة(؛ 

 رقبة )أي: عبد رقيق(. 

 ة على المئة.فيه أن هذا الِذْكر مما يجوز فيه الزياد)أو زاد(: 

  :ضور مع اهلل الح »ويف هذا الحديث: أن هذا الذْكر بشرط قال بعض العلماء

  بسهولته، أفضل من العبادات الشاقة مع غفلة القلب عن اهلل تعالى.
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 ما يفعُلُه َمْن جلس يف املسجد
 طلع الشمستصبح حتى لبعد صالة ا

اَة يف ُجاعٍة، ثم   صَّل الَغدَ »َمنر ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أنس  عن (1)
، قال: «، اكنت هل كأجر حجٍة وعمرة قعد يذكر اهلل حىت تطلع الشمس، ثم صَّل ركعتنير 

 . «»تامة تامة تامةملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل 
   (u :) 

  ( واللفظ له، البغوي يف 586الرتمذي ) (، واألصبهاين  221/ 3« ) »شرح السنة

 (. 1930« ) »الرتغيب يف  

  ( عن ابي 2/42« )»مسند الشاميين(، و8/178« )»الكبيريف ورواه الطرباين

 . أمامة 
 ( عن ابن عمر 237/ 7« )»حلية األولياءنعيم يف  ورواه أبو . 
  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  ده المنذري يف  (. 467« )»الرتغيب والرتهيب وجوَّ

 وقال: وللحديث شواهد كثيرة. 

  نه الحافظ ابن حجر يف  (. 2/303« )فكار»نتائج األوحسَّ

  ده الهيثمي يف  (. 10/104« )»مجمع الزوائدوجوَّ

  نه ا (،  3403« ) »السلسلة الصحيحة (، و 971« ) »مشكاة المصابيح أللباين يف وحسَّ

 (. 2144« ) »صحيح الجامع «، وصححه يف  »صحيح الرتمذي (، و 464« ) »صحيح الرتغيب و 

 (k:) 

 صلَّى الصبح. أي:  (:صلى الغداة)
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 وله إذا ارتفعت الشمس وتعالتما يق

لمي عن (1) »ما  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ، عن رسول اهلل عمرو بن َعَبسة السُّ
ومحده إال ما اكن من  عاهلل  سبَّحإال  عاهلل  الشمس فيبىق يشٌء من َخلَقتستقلُّ 

«، أو قال: »شرار الخلق، فسألُت عن أعتى بني آدم، فقال: «الشيطان وأعىت بين آدم

 . « ع »رشار خلق اهلل

   (u :) 

  مسند  اين يف فظ له، والطربل( وال149« ) »عمل اليوم والليلةابن السني يف«

»مسند (، والديلمي يف 6/111« )»الحلية(، وأبو نعيمن يف 960« )الشاميين

 (. 2/418« )»نتائج األفكار، وابن حجر يف (4/46« )الفردوس

  حديث حسن غريب. »نتائج األفكارقال الحافظ يف :» 

  نه األلباين لسلة الصحيحةيف وحسَّ « »صحيح الجامع(، و2224« )»السِّ

(5599 .) 

 (k:) 

 ارتفعت وتعالت قدر رمح. أي:  (:ما تستقلُّ )

 قال: سبحان اهلل وبحمده. أي:  (:وحمده  عسبح الل )

فيستحب عند رؤية طلوع الشمس وارتفاعها يف الصباح أن يقال: سبحان اهلل 

الضحى يف هذا الوقت مقام هذا التسبيح والتحميد، واهلل وبحمده، وقد تقوم صالة 

 أعلُم. 
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 أذكار صلوات خمصوصة كتاب
 

 صالة اجلمعة -1

 الكهف: )أ( قراءة سورة

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: أبي سعيد الخْدري  عن (1)
َّ
»إنَّ َمنر قرأ سورة ، أن النبي

 . « الكهف يوم اجلمعة أضاء هل من انلور ما بني اجلمعتني
   (u :) 

  الدعوات الكبير ( واللفظ له، البيهقي يف 3392« ) »المستدرك الحاكم يف«  »

 (. 2220« ) ب اإليمان »شع (، و 5996« ) »الكربى (، و 606« ) »السنن الصغير (، و 526) 

  .قال الحاكم: حديث صحيح 

  نه الحافظ يف « »التنوير شرح الجامع الصغير« كما يف »نتائج األفكاروحسَّ

(10/350 .) 

 (، 6470« )»صحيح الجامع(، و626« ) إرواء الغليل»لباين يف وصححه األ

 (.736« )»صحيح الرتغيبو

 )ب( ما يقرأ يف صالة صبح اجلمعة:

 ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف الجمعة يف صالة عن أبي هريرة  (22)
ُّ
، قال: كان النبي

 . ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژو  السجدة، ژ ٻ ٻ ٱ ژالفجر 

   (u :) 

  ( 880(، مسلم )891البخاري .) 
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 ما يقرأ يف صالة اجلمعة: )ج(

: أيَّ شيء قرأ رسول اهلل الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله كتب (3)

 «. ژ ۆ ۆ ژ»كان يقرأ:  ملسو هيلع هللا ىلص يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: 

   (u :) 

 ( 1119(، ابن ماجه )18381(، أحمد )878( )63مسلم .) 

 (k:) 

 مع، كما توضحه رواية أحمد. أي:  (:سوى )

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف العيدْين، عن النعمان بن بشير  (4) 

قال: وإذا  ، ژ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ژو  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژجمعة بـ ويف ال

 اجتمع العيد والجمعة يف يوم واحد يقرأ هبما أيًضا يف الصالتْين. 

   (u :) 

 ( النسائي يف 533(، الرتمذي )62( )878مسلم ،)(، ابن1750« )»الكربى 

 (. 2822حبان )

 ملسو هيلع هللا ىلص:)د( الصالة على النيب 

»أكرثوا الصًلة يلعَّ يوم اجلمعة : ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس  (5)
ا   . «ويللة اجلمعة، فمن صَّل يلعَّ صًلة صَّل اهلل عليه عرشا

   (u :) 

  (. 2769« )»شعب اإليمان(، و6207« )»السنن الكربىالبيهقي يف 

  نه األلباين يف « »صحيح الجامع(، و1407« )الصحيحة »السلسلةحسَّ

(1209 .) 
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»إن من أفضل سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رعن أوس بن أوس  (6)
ة، وفيه الصعقة، فأكرثوا يلعَّ خكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قُبض، وفيه انلف مأيا

، قال: قالوا: يا رسول اهلل، وكيف تعرض «من الصًلة فيه، فإن صًلتكم معروضة يلعَّ 

اد  حرَّم ىلع األرض أجس ع»إن اهلل صالتنا عليك وقد أرمت، يقولون: بليت، فقال: 
 . «األنبياء 
   (u :) 

 ( واللفظ له، والطرباين يف 1049أبو داود )(، أحمد  4780« )»األوسط

(، 1678« )»السنن الكربى(، النسائي يف 1029« )»المستدرك(، الحاكم يف 16162)

 (. 910(، ابن حبان )1572(، الدارمي )1085وابن ماجه )

  (. 97« )»األذكارصححه النووي يف 

 (. 128/« )ص»جالء األفهامم يف وصححه ابن القي 

  صحيح «، و»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف«

 (.4« )»إرواء الغليل(، و1674« )الرتغيب

  ان»صحيح ابن حب«، و»المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش .» 

 (k:) 

 .بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، بوزن: ضربت، أي: بليت  (:أرمت)

 أي: الثانية.  (:النفخة)

 أي: النفخة األولى.  )الصعقة(:

:)  أي: تعرض عليه، فيقال: صلَّى عليك فالن بن فالن.  )معروضة علي 

 )هـ( حتري ساعة اإلجابة يف هذا اليوم:

»فيه  ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَر يوم الجمعة، فقال: ، أن رسول اهللعن أبي هريرة  (7)
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«، لي، يسأل اهلل تعالى شيًئا، إال أعطاه إياهساعة ال يوافقها عبٌد مسلٌم وهو قائم يص

 وأشار بيده يقللها. 

   (u :) 

  ( 852( )13(، مسلم )935البخاري.) 

 (k:) 

 أي: فرتة زمنية قصيرة.  (:ساعة)

 أي: يصادفها بدعائه وعبادته.  (:يوافقها)

 قلت: اختلف العلماء من (: 285/« )ص »األذكارل اإلمام النووي يف قا«

ف يف هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية االنتشار، وقد جمعُت السلف والخل 

قائلها، وأن كثيًرا  بينُت (، و4/42« )»شرح المهذباألقوال المذكورة فيها كلها يف 

«: َمن ينتظر الصالة، فإنه يف قائم يصلي»من الصحابة على أهنا بعد العصر، والمراد بـ 

 « اهـ. صالة

»يوم اجلمعة اثنتا  ، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  عن جابر بن عبد اهلل (8)
يسأل اهلل شيئاا إال آتاه إياه، فاَلمسوها آخر ساعة  عرشة ساعة، ال يوجد فيها عبٌد مسلم

 .«بعد العرص
   (u :) 

 ( واللفظ له، و1389النسائي )(، أبو داود  1709« )كربى »السنن ال

(، 23/45« )»التمهيديف (، ابن عبد الرب 184« )»الدعاء(، الطرباين يف 1048)

 (. 1032الحاكم )

  :حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال الحاكم« 

  نه الحافظ ابن حجر يف  (. 2/420« )»فتح الباريحسَّ
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  صــحيح «، وبــي داود»صــحيح أ«، و»صــحيح النســائيوصــححه األلبــاين يف«

 (.8190« )الجامع

، قال: قال لي عبد اهلل بن  ة بن أبي موسى األشعري دعن أبي ُبرْ  (9)

ث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت:  عمر: أسمعَت أباك يحدِّ

اإلمام إىل أن  »يه ما بني أن يلس نعم، سمعته يقول: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
 .« تقىض الصًلة
   (u :) 

 ( الطرباين يف 1049(، أبو داود )853( )16مسلم ،)(. 181« )»الدعاء 
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 صالة العيدين -2

 )أ( القراءة يف صالة العيدين: 

، سأل أبا عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، أن عمر بن الخطاب عن  (1) 

 ٱٻ ژكان يقرأ بـواقٍد الليثي: ما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ به يف الفطر واألضحى؟ قال: 

 . ژ ۓ ے ے ھ ھ ژو ژ ٻ ٻ ٻ

   (u :) 

 ( النسائي يف 534(، الرتمذي )891مسلم ،) (. 11487« )»الكربى 

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف العيدين، عن النعمان بن بشير  (2)

: وإذا ، قال  ژ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ژو  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ ويف الجمعة بـ

 ٍد يقرأ هبما أيًضا يف الصالتيِن. اجتمع العيد والجمعة يف يوٍم واح

   (u :) 

 ( 878مسلم)( الن 533، الرتمذي ،) (. 1750« )»الكربى سائي يف 

 )ب( تكبري اإلمام يف صالة العيدين:

 ملسو هيلع هللا ىلص كبَّر يف العيديِن يف  (3)
َّ
عن كثير بن عبد اهلل، عن أبيه، عن جده، أن النبي

 قراءة. األولى سبًعا قبل القراءة، ويف اآلخرة خمًسا قبل ال

   (u :) 

 ( الطرباين يف 1277(، ابن ماجه )536الرتمذي ،)(،  3/270« )»األوسط

 (. 1727الدارقطني )

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  إرواء ، و»صحيح ابن ماجه و ،«»صحيح الرتمذيوصححه األلباين يف«

 (. 639« )الغليل
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 صالة اخلسوف والكسوف -3

.... قالت: فخطب الناس،  يف حديث خسوف الشمس عائشة  عن (1)

ت اهلل، ال خيسفان ملوت أحٍد وال »إن الشمس والقمر آيتان من آياوأثنى عليه، ثم قال: 
وا، وصلوا، وتصدقوا  . «حلياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا اهلل، وكربِّ

   (u :) 

  ( 901(، مسلم )1044البخاري .) 

 ( 907(، مسلم )1052ويف بعض الروايات، البخاري :) إذا رأيتم ذلك »ف
 .«فاذكروا اهلل

 ( 912(، مسلم )1059ويف بعض الروايات، البخاري :)   فإذا رأيتم شيئاا من«
 . «ذلك، فافزعوا إىل ذكره، ودًعئه، واستغفاره 

  ( من رواية عبد الرحمن بن َسُمرة، قال: واهلل ألنظرنَّ 913ويف رواية لمسلم )

»فأتيته وهو قائم يف الصالة قال: إلى ما حدث لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كسوف الشمس، 

: ل «، قا ويكرب، ويدعو، حتى ُحِسر عنهارافٌع يديه، فجعل يسبِّح، ويحمُد، ويهلل، 

 «. »فلما ُحِسر عنها، قرأ سورتْيِن، وصلى ركعتْينِ 

 بضم الحاء وكسر السين المهملتْين: أي: كشف وُجلي.  )ُحِسر(:

 ( ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: 901ويف رواية لمسلم :)وقال «يتموها فافزعوا للصًلة»فإذا رأ ،

َج عنكمأيًضا:   . «»فصلوا حىت يفرِّ
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 الكسوفْيِن: فذكر صالة

 الدعاء.  -1

 التكبير.  -2

 التحميد.  -3

 التهليل.  -4

 الصالة وإطالُتها.  -5

 الصدقة. -6

 االستغفار.  -7

 ملسو هيلع هللا ىلص بالَعَتاقـــة يف كســـوف »، قالـــت: عـــن أســـماء  (2)
ُّ
لقـــد أمـــر النبـــي

 «.الشمس

   (u :) 

  ( 2519( )1054البخاري .) 

 (k:) 

، تقرًبا إلى اهلل  (:بالعتاقة) العذاب الذي قد  ليرفع عأي: بتحرير العبيد من الرقِّ

 يكون بالكسوف.
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 صالة االْسِتَخارِة -4

  عن (1)
ِّ
، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلم جابِر بِن عبد اهلل السلمي

»إذا َهمَّ  ن القرآن يقول:أصحاَبه االستخارَة يف األمور كلِّها، كما يعلمهم السورَة م
: ر فلريكعر ركعتنِي من غري الفريضة،أحُدُكم باألم إين أستخريَُك بعلِمَك  اللَُّهمَّ  ثم يلقلر

قدُر، وتعلُم وال أعلُم، 
َ
أنت ووأستقدُرك بقدرتَِك، وأسألُك ِمن فضلِك فإنك تَقِدُر وال أ

خرياا يل يف ًعجِل  –تسميه بعينه  ثم  –فإن كنَت تعلم هذا األمَر  اللَُّهمَّ  عًلُم الغيوِب، 
فاقدرره يل ويرسره يل، ُثمَّ بارك يل  –ًعقبِة أمري قال: أو يف ديين ومعايش و  –أمري وآجلِِه 

يف ًعجِل أو قال:  – وإن كنَت تعلم أنه رشٌّ يل يف ديين ومعايش وًعقبِة أمري  اللَُّهمَّ  فيه،
يِن به فارصفرين عنه، واقدرر يل اخلريَ  –أمري وآجلِِه   .«حيُث اكن ثُم َرضِّ
   (u :) 

 ( 1538(، أبو داود ) 14707( واللفظ له، أحمد )7390البخاري  ،)

 (. 1383(، ابن ماجه )3253(، النسائي ) 480الرتمذي )

 (k:) 

أن   هي طلب الِخيَرِة، ومعناها: أن يسأل المسلم ربَّه  )االستخارة(: 

 باٍل.   ذي   ة لمن أراد القدوم على أي أمرٍ وهي ُسنَّ خير له يف دينه ودنياه،  يختار له ما فيه ال 

 د مسلٌم أمًرا كزواج، أو شراء، ونحو ذلك. أي: إذا أرا (:إذا َهمَّ )

أي: يصلي ركعتين ينوي هبما االستخارة، وأال تكون هاتان  )من غير الفريضة(:

 الركعتان فريضة كصالة الصبح. 

 يحتمل هذا القول أمرين: )ثم ليقل(:

 عاء بعد االنتهاء من الصالة وهذا الظاهر. أن يكون الد -1
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ل السالم، وبه قال بعض العلماء.  بأن يكون بعد الفراغ من التشهد وق -2

 وبأيهما فعلت فقد أجزأك إن شاء اهلل تعالى. 

أي: أطلب منك الخيرة يف أمري بعلمك المحيط بكل  )أستخيرك بعلمك(:

 شيء، الكاشف لمآالت األمور. 

أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة، ويحتمل  أي: )واستقدرك بقدرتك(:

ره )أي: تيسره( لي. فالمراد بالتقديرأن يكون المعنى: أطلب منك أن تق  التيسير.  :دِّ

 :)تنبيه( 

ليس هناك دليل على تعيين ما يقرأ يف ركعتي االستخارة، فبأي شيء من  (1)

ويف الثانية القرآن قرأت أجزأ، فلو قرأ يف األولى بعد الفاتحة )الكافرون(، 

 )اإلخالص( كما قال النووي فال حرج.

شيء، فالذي يظهر أن يكرر االستخارة إن لم ينشرح صدر المستخير ل (2)

ن.   بصالهتا ودعائها حتى ينشرح صدره لشيٍء، كما قرر ذلك ابن َعالَّ
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 صالة االستسقاء -5

 : أن رجاًل، دخل المسجَد يوم جمعٍة من باٍب أنس بن مالك  عن (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص ق
ِ
ائًما، كان نحو داِر القضاء، ورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائٌم يخطب، فاستقبل رسوَل اهلل

فادُع اهلل ُيِغيثنا، فرفع ثم قال: يا رسوَل اهلل، هلكِت األمواُل وانقطعت السبُل، 

َنا، اللَُّهمَّ »اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يديه، ثم قال:  رسوُل  ِغثر
َ
ال ، قال أنس: و«أغثنااللَُّهمَّ  أغثنا،اللَُّهمَّ  أ

 
ِ
من بيٍت وال داٍر،  ، ما نرى يف السماء من َسَحاب، وال َقَزعة، وما بيننا وبين َسْلعٍ واهلل

قال: فَطَلَعْت من ورائه سحابٌة مثل التُّْرِس، فلما توسطِت السماء انتشرت، ثم 

، ما رأينا الشمَس ِستًّا، ثم دخل رجٌل من ذلك الباب يف الجمعِة، 
ِ
أمطرت، فال واهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص قائٌم يخطب، فاستقبله قائًما، فقال: يا رسوَل اهلل هلكت األمواُل ورسوُل اهلل

طعِت السبُل، فادُع اهلل يمسُكَها عنَّا، قال: فرفع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يديه، ثم قال: وانق

راِب، وبطوِن األودية، ومنابِت الشجرِ ا ىلع اآلاَكِم واللَُّهمَّ  َحَوايَلرَنا وال علينا، اللَُّهمَّ »  «لظِّ
 َفْأَقَلَعْت، وخرجنا نمشي يف الشمِس، قال شريك: سألُت أنَس بَن مالك: أهو قال:

 «.»ما أدريالرجُل األوُل؟ فقال: 

   (u :) 

  ( 897(، مسلم )1014البخاري .) 

 (k:) 

يف جهتِها، وهي دار كانت لسيدنا عمر بن الخطاب، أي:  (:نحو دار القضاء)

 يف قضاء دينه الذي كتبه على نفسه.  سميت )دار القضاء( لكوهنا بيعت بعد وفاته

 ة من السحاب. على وزن َقَصَبة، وهي القطع (:وال قزعة)

 جبل بقرب المدينة المنورة.  )َسْلع(:
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ادرة، والكثافة، ال  بضم التاء، هو ما يتقى به السيف، ووجه الَشَبه االست  )الترس(:

 القدر.

َقَصَبة، وَقَصب،   وَأَكَمات، مثل: جمع أكمة وتجمع على َأَكم )اآلكام(:

 ة. وَقَصبات، أي: مثل التالل وهي دون الجبل وأعلى من الرابي

 ب، وهي الروابي الِصغار.جمع َظرِ  )الظِراب(:

 أي: فأمسكت وانقطعت عن الهطول.  )فأقلعت(:

 ملسو هيلع هللا ىلص َبَواكي، فقال: أت  ، قال: عن جابر بن عبد اهلل  ( 2) 
َّ
اسقنا   اللَُّهمَّ » ِت النبي

ا غري ضاٍر، ًعجًلا غري آجل غيثاا ُمِغيثاا، مَ  ا، نافعا  ماُء. ، قال: فأطبقت عليهم الس « ريئاا، َمِريعا

   (u :) 

 ( البيهقي يف 1222(، الحاكم )1416(، ابن خزيمة )1169أبو داود ،)

 (. 6437« )»الكربى

  :حديث صحيح على شرط الشيخين. قال الحاكم 

  شرط مسلم،  (: إسناد صحيح على296/« )ص»األذكاروقال النووي يف

 (. 3111« )»خالصة األحكاموصححه يف 

  مشكاة المصابيح(، و152)« كلم الطيب»تخريج الصححه األلباين يف« »

 «. »صحيح أبي داود(، و1507)

 (k:) 

 جمع باكية، أي: نساء باكيات من القحط وقلة المطر. (:بواكي )

 مطًرا. أي:  (:غيًثا)

 غيث به البالد والعباد. ، أي: تُ هبضم أوله وكسر ثاني  )ُمِغيًثا(:

 رق والهدم. غمن الأي: هنيًئا، محمود العاقبة، ال ضرر فيه  )مريًئا(:

 بفتح الميم ويضم، أي: كثيًرا، خصًبا.  )مريًعا(:
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اهم السحاب كطبق فوق رؤوسهم بحيث ال غطَّ أي:  ليهم السماء(:)فأطبقت ع

 اء من تراكم السحاب وعمومه الجوانب. ميرون الس 

بيه، عن جده، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا  أبن شعيب، عن  عن عمرو (3)

 . «يحر بدلك امليتسِق عبادَك وبهائمك، وانرش رمحتك، وأ ا مَّ اللَّهُ »استسقى، قال: 
   (u :) 

  ( البيهقي يف 1176أبو داود ،)السنن الكربى(، و550« )»الدعوات الكبير« »

 (. 2032« )»المعجم(، ابن األعرابي يف 6441)

 (. 296/« )ص»األذكارلنووي يف صححه ا 

   (. 6547« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لحسنه يف 

  صحيح أبي داود (، و4666« )»صحيح الجامعوحسنه األلباين يف«.» 

: فخرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حين بدا حاجب الشمس، حديث عائشة  (4)

هلإ إال اهلل، يفعل ما الرمحن الرحيم، ملك يوم ادلين، ال  ،»احلمد هلل رب العاملنيثم قال: 
،  اللَُّهمَّ  يريد، َنن الفقراُء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما و أنت اهلل، ال هلإ إال أنت الغينُّ

 . «أنزلت نلا قوة وبًلاغا إىل حني
   (u :) 

 ( الطرباين يف 991(، ابن حبان )1173أبو داود ،)(،  2172« )»الدعاء

 (. 6409« )»الكربى(، البيهقي يف 1225الحاكم )

  :قال الحاكم.
ُّ
 »حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي

  (. 296/« )ص»األذكارالنووي يف وصححه 

  .وقال أبو داود: إسناده جيد 

  نه األلباين يف (،  152« ) »تخريج الكلم الطيب(، و669« )»إرواء الغليلوحسَّ

 (.2310« )امع»صحيح الج«، و»صحيح أبي داود(، و1508« )»مشكاة المصابيحو
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 صالة التوبة -6

من »ما اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ، قال: سمعُت رسول أبي بكر الصديق  عن (1)
عبٍد يُذنب ذنباا، فُيحسن الطهور، ثم يقوم فيصيل ركعتني، ثم يستغفر اهلل، إال َغَفر اهلل 

  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ، ثم قرأ هذه اآلية: «هل

 ر االية. إلى آخ

   (u :) 

 ( النسا1395(، ابن ماجه )406(، الرتمذي )1521أبو داود ،) ئي يف

 (. 56(، أحمد )414« )»عمل اليوم والليلة(، و 10175« )»الكربى

  .نه الرتمذي  حسَّ

  المسندصححه الشيخ أحمد شاكر على هامش« .» 

  (،  5738« )»صحيح الجامع«، وود»صحيح أبي دا وصححه األلباين

 (. 680« )حيح الرتغيب الرتهيب »ص و

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 
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 صالة التسبيح -7

»يا  ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال للعباس بِن عبد المطلب: عباس  ابن عنِ  (1)
ُبوك، أال أفعُل بك عرَش خصاٍل، إذا أن حر

َ
منحَك، أال أ

َ
اَل أ
َ
عِطيَك، أ

ُ
اَل أ
َ
اهُ، أ ت عباُس، يا عمَّ

ُ وآخرَ  وهلَّ
َ
َدهُ، صغريَُه وكبريَُه، ُه، قديَمُه وحديَثُه، خطفعلَت ذلك َغَفَر اهلُل لك ذنَبك أ هُ وَعمر

َ
أ

أربَع ركعات تقرأ يف لك ركعة فاحتَة الكتاب وسورةا،  خصاٍل: أن تصيلرسَُّه وعًلنيَتُه، عرُش 
، واحلمُد هلل، وال هلإ إال  فإذا فرغَت من القراءة يف أول ركعة وأنت قائٌم، قلَت: سبحان اهلل

ا، ثم ترفُع رأَسك من اهلل، واهلُل أكرب، مخَس عرشَة مرةا، ثم تركعُ  ، فتقوهُلا وأنت راكع عرشا
ا، ثم ترفع رأَسك من  ا، فتقوهُلا وأنت ساجٌد عرشا ا، ثم َتهروى ساجدا الركوِع، فتقوهُلا عرشا

ا، ثم  ا، ثم تسجد، فتقوهُلا عرشا ا، فذلك السجود فتقوهُلا عرشا  ترفع رأسك، فتقوهلا عرشا
ركعاٍت، إِن استطعَت أن تُصلَيَها يف لك  مخٌس وسبعون، يف لك ركعة، تفعل ذلك يف أربع

يوٍم مرةا فافعل، فإن لم تفعلر فيف لكِّ ُجعٍة مرة، فإن لم تفعل فيف لكِّ شهٍر مرة، فإن لم 
 . «تفعل فيف لك سنٍة مرةا، فإن لم تفعُل، فيف ُعُمرك مرةا 

   (u :) 

  ( ابن 1386(، ابن ماجه )482( واللفظ له، الرتمذي )1297أبو داود ،)

 « المخلصيات »(، المخل  يف 105« )»الرتغيب يف فضائل األعمال يف  اهينش

»السنن (، و444« )»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 1192(، الحاكم )3124)

 (. 602) «»شعب اإليمان(، و4916« )»السنن الكربى(، و831« )رىالصغ

 يف  صححه اإلمام أبو داود، فيما نقله عن الحافظان صالح الدين العالئي

(، وابن ناصر 31 -30« )ص»النقد الصحيح لما اعرتض عليه من أحاديث المصابيح 

 (.40 -39« )ص»الرتجيح لحديث صالة التسبيحالدين الدمشقي يف 

  الدين عنه. « فيما نقله ابن ناصر»النصيحةصححه أبو بكر اآلجري يف 
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  َّده صالح الدين العسقالين يف الكتاب السابق. وجو 

  ِّثم الحديث تكلم فيه   (:1/420« )»ابن ماجهندي يف حاشيته على قال الس«

 « اهـ. الحفا ، والصحيح أنه حديث ثابت ينبغي للناس العمل به

  حديث ابن (: 43 -42« )ص »الخصال المكفرةوقال الحافظ ابن حجر يف«

 « اهـ. جال إسناده ال بأس هبمعباس ر

  (،  3031« )الجامع»صحيح «، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف

 «. »صحيح الرتمذي«، و»صحيح ابن ماجه(، و678( )677« )»صحيح الرتغيبو

»قلت: حديث صحيح، وقد (: 5/40«: )»صحيح أبي داودوقال األلباين يف 

اه جماعة من األئمة، منهم: أبو بكر اآل  جري، وابن منده، وأبو محمد عبد الرحيم قوَّ

 « اهـ. ي، وابن الصالحالمصري، وأبو الحسن المقدسي، والمنذر

  نه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف »الجامع الصحيح مما ليس يف وحسَّ

 (. 124« )الصحيحين

 (k:) 

فهما العطية،  :أعطيك، من َحَباُه كذا وبكذا إذا أعطاه، والِحَباءُ أي:  (:أْحبوك)

 تأكيد بعد تأكيد. 

ر خصال مكفرة أعطيك، أو: أعلمك، أي: أال ُأعطيك عشأي:  (:أفعل بك)

لذنوبك، وهي: سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب، فإهنا تقال عشًرا يف كل 

 ركن سوى القيام، ففيه تغليب العشر باعتبار األكثر ترديًدا. 

 »تحفة سليم واحٍد، لياًل كان أو هناًرا، كما يف ظاهره: أنه بت  )أربع ركعات(:

 (. 2/485« )األحوذي

رواية الرتمذي  يف ع رأسك، فتقولها عشًرا فذلك خمس وسبعون(:)ثم ترف

«، أي: قبل أن تقوم للركعة الثانية، وهي جلسة »ثم ترفع رأسك قبل أن تقومزيادة: 

 ن أنكرها. االسرتاحة، ويف الحديث ثبوت جلسة االسرتاحة خالًفا لم
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 صالة الضحى -8

صياِم ثًلثة أيام  »ثالٍث: ، قال: أوصاين خليلي ملسو هيلع هللا ىلص ب أبي هريرة  عن (1)
 . «من لك شهر، وركعيت الضىح، وأن أوتر قبل أن أنام

   (u :) 

  ( 85( )721(، مسلم )1981البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: عن أبي ذر  (2)
ِّ
»يصبُح ىلع لك ُسًَلََم من ، عن النبي

م صدقة، فلك تسبيحة صدقة، ولك حتميدة صدقة، ولك تهليلة صدقٌة، ولك أحدك
دقة، وأمٌر باملعروف صدقة، ونيٌه عن املنكر صدقة، ويزئ من ذلك ركعتان تكبرية ص

 . «يركعهما من الضىح
   (u :) 

 ( النسائي يف 1285(، أبو داود )84( )720مسلم ،)(، 8979« )»الكربى

نةالبغوي يف   (. 1007« )»شرح السُّ

 (k:) 

المية، وهي اأُل  )سالمى(:  المى جمع السُّ األصابع، وقيل: واحده  ُملة من أنامل نْ السُّ

 وجمعه سواء، ويجمع على ُسالَمَيات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع اإلنسان. 

 والمعنى: عظام األصابع، والمراد هبا عظام الجسم كّله. 

ملسو هيلع هللا ىلص يصلي الضحى أربًعا،   كان رسول اهلل»، قالت: عن عائشة  (3)

 . «ويزيد ما شاء اهلل

   (u :) 

 ( أحمد719( )79مسلم ،) (النسائي يف 25123 ،)(. 481« )»الكربى 
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»ال حيافظ ىلع صًلة ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن (4)
 . «»ويه صًلة األوابني، قال: «الضىح إال أوَّاٌب 
   (u :) 

  (، ابن  3865« )»األوسططرباين يف (، ال1224« )»صحيحه ابن خزيمة يف

 (.1182« )»المستدرك، والحاكم يف (127« ) »الرتغيب يف فضائل األعمال شاهين يف 

  .قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي 

  نه األلباين يف « »صحيح الرتغيب(، و1994« )»السلسلة الصحيحةوحسَّ

 (. 7628« )»صحيح الجامع(، وصححه يف 676)

 (k:) 

اب) جاع إلى اهلل بالتوبة، يقال: آب إلى اهلل: ر (:َأوَّ جع عن ذنبه، فهو  أي: الرَّ

اب مبالغة.   أوَّ

»صًلة األوَّابني ، قال: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن زيد بن أرقم  (5)
 . « مض الِفصالُ حني تر 
   (u :) 

 ( 2539(، ابن حبان )19270(، أحمد )748( )143مسلم .) 

 (k:) 

من الرمضاء وهو  : َرمَِضْت بكسر الميم، أي: تحرتقبفتح الميم مِنْ  (:مضتر)

حرارة األرض من وقوع الشمس على الرمل، وذلك عند ارتفاع الشمس شدة 

 وتأثيرها الحر. 

ه. و  )الفصال(:  ي بذلك لَفْصله عن ُأمِّ ض  م تر » جمع فصيل، وهو ولد الناقة، ُسمِّ

 فها. صال من شدة حرارة الشمس وإحراقها أخفا «: عند اشتداد الحرارة تربك الف الفصال 
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ند ارتفاع الشمس واشتداد الحر، واستدل  والمراد: أن صالة الضحى أفضلها ع

ة يبه على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر، يعني من الساعة العاشرة إلى الحاد

رمح، أي: حوالي ثلث عشرة صباًحا، وإن كان وقتها بعد طلوع الشمس بمقدار 

 ما قبل صالة الظهر بقليل، واهلل أعلم.  إلىالساعة 

»َمنر خرج من بيته متطهراا  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ، أن رسول اهللعن أبي ُأمامة  (6)
 إالإىل صًلة مكتوبة فأجره كأجر احلاج املحرم، وَمنر خرج إىل تسبيح الضىح ال ينصبه 

 . « ني يف عليإياه فأجره كأجر املعتمر، وصًلة ىلع إِثرِر صًلة ال لغو بينهما كتاٌب 
   (u :) 

 ( الروياين يف 558أبو داود ،)الكبيرين يف (، الطربا1204« )»مسنده«  »

»شرح (، البغوي يف 878« )»مسند الشاميينو ،(3262) «»األوسط(، و7734)

نة  (.472« )السُّ

  رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. (912) «»الخالصةقال النووي يف : 

 نه األلباين يف « »صحيح الجامع(، و728« )»مشكاة المصابيح وحسَّ

 «. »صحيح أبي داود(، و320« )»صحيح الرتغيب(، و2091)

  سنن أبي داودوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

 صالة الضحى، وكل صالة تطوع تسبيحة وُسْبحة.أي:   (:تسبيح الضحى)

 أو بعده.   عقيبه زة والمثلثة، أي:  بكسر الهمزة وسكون المثلثة، ويجوز بفتح الهم   (: إِْثر ) 

 أي: بكالم الدنيا.  ال لغو بينهما(:)

ن فيه أعمال األبرار.  يف أي: مكتوب يف عليين(: )كتاب  ديوان الخير الذي ُدوِّ
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 صالة ركعيت الفجر -9

 ٱ ژ»: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قرأ يف ركعتي الفجر: أبي هريرة  عن (1)

 . «  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژو  ژ ٻ ٻ ٻ
   (u :) 

 ( النسائي يف 1256(، أبو داود ) 726مسلم ،)(. 945« )»المجتبى 

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف ركعتي الفجر ابن عباس  عن (2)

   ڦ ڤ ژ، والتي يف آل عمران [ 136]البقرة:   ژ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿژ

 .ژ  ڄ ڦ ڦ ڦ

   (u :) 

 ( 1115(، ابن خزيمة )727مسلم .) 

 (k:) 

«، والمقصود يقرؤها من أولها إلى »البقرة ورة من س :ژ ٿ ٿ ٿژ

 .ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ... ...  ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿژخاتمها: 

 ڤ ژمن أولها إلى خاتمتها:  «آل عمران»من سورة  :ژ ڦ ڦ   ڦ ڤ ژ

وهذا ما فسرته رواية ابن  ژ ژ ڈ     ڈ ڎ ... ڤ ڤ ڤ

 خزيمة.

يف  : أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقرأ يف ركعتي الفجرعن ابن عباس  (3)

: اآلية التي يف البقرة، ويف اآلخرة منهما ژ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿژ األولى منهما: 

 . ژ  حئ جئ ی ی ی ی ژ
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   (u :) 

 ( النسائي يف 1259(، أبو داود )2038(، أحمد ) 727مسلم ،)المجتبى« »

(944 .) 

 (k:) 

 «.إلخ اآلية ژ...   ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئ ژمن أولها:  أي:: ژ...  ی ی ژ

 . [ 52]آل عمران: 
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 ما يقرؤه يف صالة الوتر -10
 وما يقوله بعدها

 بن كعب  عن (1)
ِّ

أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يوتر بثالث ركعاٍت، كان ، ُأبي

 ٻ ٻ ٱ ژ، ويف الثانية بـ  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ يقرأ يف األُولى بـ

، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ، قال  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ، ويف الثالثة بـ  ژٻ

 « ثالث مرات، يطيُل يف آخرهن. ن الملك القدوس»سبحا عند فراغه: 

   (u :) 

  عمل اليوم (، و1436« ) »السنن الكربى(، و1699) «»المجتبىالنسائي يف«

»عمل اليوم (، ابن السني يف 2450ابن حبان ) (،21142أحمد )(، 729« )والليلة

 (. 1221« )»المختارة(، الضياء يف 1659(، الدارقطني )706« )والليلة

  إسناده صحيح. »المختارةالضياء يف  قال :» 

  (. 160« )ص/»األذكاروصححه النووي يف 

  (،1430« )»صحيح أبي داود«، و»صحيح النسائيوصححه األلباين يف  

 (. 2441« )الحسان»التعليقات و

(2)  
ٍّ

إين أعوذ  م  ـه»الل  ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف آخر وتره: عن علي
حيص ثناًء   برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك

ُ
من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أ

 . «سكعليك، أنت كما أثنيت ىلع نف

   (u :) 

 ( أبو داود1179( واللفظ له، ابن ماجه )751أحمد ،) (الرت1427 ،) مذي

 (. 1150(، الحاكم )1747« )»المجتبى (، و7705« )»الكربى(، النسائي يف 3566)
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  :قال الحاكم 
ُّ
 . صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  (. 26، 3/25« )»نتائج األفكاروصححه الحافظ يف 

  صحيح  «، و »صحيح أبي داود«، و»صحيح ابن ماجهوصححه األلباين يف«

 «. »صحيح النسائي« والرتمذي

 (k:) 

حت بذلك رواية النسائي يف  (:يف آخر وتره ) أي: بعد السالم منه، كما صرَّ

»إذا فرغ من ( وغيرهما، ولفظها: 766(، وابن السني )10661« )»السنن الكربى

« الحديث، فالرواية بيان للذكر المشروع بعد الفراغ عه يقول....صالته وتبوأ مضج

 من صالة الوتر.
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وم   كتاب الصَّ

 

 أذكار الصائم حال صومه

 الدُّعاء:

: دعواٍت ال »ثًلث، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس بن مالك  (1)  تردُّ
 . «دعوة الوادل، ودعوة الصائم، ودعوة املسافر 

   (u :) 

 (، والضياء يف 647« )»الدعوات الكبير(، و6392« )»الكربىي يف البيهق

 (.405« )»معجمه(، ابن عساكر يف 2057« ) »المختارة

  (.5343« )»الجامع الصغيررمز السيوطي لصحته يف 

    نه األلباين يف  (. 1797« ) »السلسلة الصحيحة (، و 3032« ) »صحيح الجامع حسَّ

 ار:طما يقوله عند اإلف

»ذهب  ، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أفطر، قال: مر عن ابن ع (2)
 . «العروُق، وثبت األجر إن شاء اهلل  الظمأ، وابتلِت 
   (u :) 

  ( 2357أبو داود،)  عمل اليوم والليلة(، و3315« )»الكربىالنسائي يف« »

(، والبيهقي يف 1536(، الحاكم )2279(، الدارقطني )478(، ابن السني )299)

 (. 499) «»الدعوات الكبير
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  نه الدارقطني يف  «.»سننهحسَّ

  :صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. قال الحاكم 

  نه الحافظ ابن حجر كما يف  (. 4/340« )»الفتوحات الربانيةحسَّ

  نه األلباين يف (،  920« )»إرواء الغليل(، و 1993« )»مشكاة المصابيحوحسَّ

 «. د»صحيح أبي داو (، و4678« )»صحيح الجامعو

 ما يقوله إذا أفطر عند قوم:

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أفطر عند قوٍم دعا لهم،  عن أنس  (3)

 . «»أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، وصلَّتر عليكم املًلئكةفقال: 

   (u :) 

 ( الدارمي 13086(، أحمد )3854( واللفظ له، أبو داود )482ابن السني ،)

(، أبو يعلى 296« )»عمل اليوم والليلة(، و6874« )»الكربىي يف (، النسائ1813)

 (. 922« )»الدعاء(، الطرباين يف 4320)

  (. 317/« )ص»األذكارصححه النووي يف 

  (. 2/13« )»المغني عن حمل األسفاروصححه الحافظ العراقي يف 

  (. 3/421« ) »التلخي  الحبيروصححه الحافظ ابن حجر يف 

 (.1304« )»الجامع الصغيرصحته يف رمز السيوطي ل 

  صحيح أبي داود(، و193« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف«  ،»

 (.1226« )»صحيح الجامعو

 ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر:

قالت: يا رسول اهلل، إن وافقت  ،عن عبد اهلل بن بريدة، أن عائشة  (4)
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 . «حتب العفو، فاعُف عين إنك عفوٌّ  للَُّهمَّ ا »قويل:ليلة القدر، فبَِم أدعو؟ قال: 

   (u :) 

 ( النسائي يف 3850(، ابن ماجه )3513(، الرتمذي )25495أحمد ،)

(، الطرباين يف 43(، أبو يعلى )872« )»عمل اليوم والليلة(، و7665« )»الكربى

 (. 1942(، الحاكم )769(، وابن السني )915« )»الدعاء

  :صحيح على شرقال الحاكم .
ُّ
 ط الشيخين، ووافقه الذهبي

 ث حسن صحيح.يدوقال الرتمذي: ح 

  (. 6/447« )»المجموع(، و317« )ص/»األذكاروصححه النووي يف 

  صحيح الرتغيب (، و2091« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف«

 «. »صحيح الرتمذي«، و»صحيح ابن ماجه(، و3391« )والرتهيب

  المسندهامش وصححه شعيب األرناؤوط على« .» 
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 وهو صائم ما يقوله إذا شتمه أحٌد 

ا ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عن أبي هريرة (1) »إذا أصبح أحدكم يوما
ا، فًل يرفث وال يهل، فإن امرٌؤ شاتمه أو قاتله، فليقل: إين صائٌم،  . «إين صائمٌ  صائما

   (u :) 

  ( 1151(، مسلم )1894البخاري .) 

 (k:) 

الرفث هو: السخف وفحش الكالم، ويطلق على الجماع وعلى   (:فال يرفث)

 مقدماته، وعلى ذكره مع النساء أو مطلًقا. 

أي: يفعل فعل الجهالء يوم صومه بما يذمُّ شرًعا بمعصيٍة، أو   (: وال يجهل )

 ، وكل من عصى اهلل فهو جاهل.غيرها مما ال يليق بالعاقل

ذي شاتمه لعله ينزجر، وقيل: يقوله قيل: يقول بلسانه، ويسمُع ال )إين صائم(:

بقلبه لينكف عن المسافهة، ويحافظ على صيانة صومه، واألول هوالمتبادر للفهم، 

 واهلل أعلم 
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 كتاب الحج  

 

 أذكار احلج

 ما يقوله إذا اشرتط يف احلج أو العمرة:

باعة بنِت الزبير،  ، قالت: دخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ُض عن عائشة  (1)

 »حج جَعة، فقال لها: و، قالت: واهلل ال أجدين إال «»لعلك أردت احلج؟لها: فقال 
 . « حَميِلِّ حيث حبستين اللَُّهمَّ  ، قويل:واشرتيط
   (u :) 

  ( 1207( واللفظ له، ومسلم )5089البخاري .) 

بليك، وحميِلِّ  اللَُّهمَّ  »قويل: بليك( بسند صحيح، قال: 1778ويف رواية أبي داود )
َتينحيث َحبَ  من األرض  . « سر
 (k:) 

 ملسو هيلع هللا ىلص، أبوها: الزبير   بضم (:ضباعة)
ِّ
الضاد، كنيتها: أم حكيم، وهي بنُت عمِّ النبي

 . ابن عبد المطلب بن هاشم  
 بفتح الميم وكسر الحاء، أي: مكان تحللي.  (:َمحلِّي)

 اإلحرام باحلج أو العمرة: ما يقوله قبل

معه بالمدينةالظهر  صلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونحن»، قال: عن أنس  (2)

أربًعا، والعصر بذي الُحليفة ركعتين، ثم بات هبا حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت 
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 . «بحج وعمرة وأهل الناس هبما َأهلَّ ح، وكبَّر، ثم به على البيداء: َحِمد، وسبَّ 

   (u :) 

  ( 1798( واللفظ له، أبو داود )1551البخاري .) 

 (k:) 

ى اآلن ميقات أهل ال (:بذي الحليفة )  مدينة وَمْن وراءها، وتسمَّ
ٍّ
 «. »أبيار علي

 موضع ذي الُحليفة. (:البيداء )

  (:  3/418« )»فتح الباري قال الحافظ ابن حجر يف 

ن تعرض »وهذا الُحْكم، هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل اإلهالل، قلَّ م

 « اهـ.لذكره مع ثبوته

 التلبية:

سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيِهلُّ ملبًِّدا، يقول: ، قال: سمعُت رعن ابن عمر  (3)

بليك، بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك والُملك، ال رشيك  اللَُّهمَّ  »بليك
 ، ال يزيد على هؤالء الكلمات. «كل

   (u :) 

  ( 2871(، مسلم )5915البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص:  ، قال: كان من  عن أبي هريرة    ( 4) 
ِّ
 . « بليك هلإَ احلقِّ » تلبية النبي

   (u :) 

 ( ابن حبان  2752(، النسائي )2920( واللفظ له، ابن ماجه ) 8497أحمد ،)

 (. 1650(، الحاكم )2623(، ابن خزيمة )3800)

  صحيح  «، وابن ماجه»صحيح (، و2146« )»الصحيحةصححه األلباين يف«

 «. النسائي
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 ال احلجر األسود: بتهليل والتكبري عند استقال

 ملسو هيلع هللا ىلص قال له:  ، أن عن عمر بن الخطاب  (5)
َّ
»يا عمُر، إنك رجٌل النبي

، ال تزاحم ىلع احلجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت َخلروةا فاستلمه، وإال فاستقبلره   قويٌّ
 . «فهلِلر وكربر 
   (u :) 

 ( َعْبد الرزاق يف 190أحمد ،)(.8910« )»المصنف 

  د إسناده ابن كثير يف  (. 1/314« )»مسند الفاروق جوَّ

 نه شعيب األ  «. »المسندرناؤوط على هامش وحسَّ

 (k:) 

أي: إذا لم تستطع أن تستلمه، فاستقبل الحجر بصدرك من بعيد  (:وإال فاستقبله )

 مع التهليل والتكبير )ال إله إال اهلل واهلل أكرب(. 

وقف بعرفاٍت، فلما قال:  ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس عن  (6)

 . «رُي اآلخرة»إنما اخلرُي خ، قال: «بليك اللَُّهمَّ  »بليك
   (u :) 

  (،  2831(، ابن خزيمة )470(، ابن الجارود ) 5419« )»األوسطالطرباين يف

 (. 9034« )»الكربى(، البيهقي يف 1707الحاكم )

  :ووافقه الذهبي. صحيحقال الحاكم ، 

  األوسط(: رواه الطرباين يف 3/223« )الزوائد»مجمع قال الهيثمي يف«  ،»

 وإسناده حسٌن.

 ن « »صحيح الجامع(، و2146« )»السلسلة الصحيحةه األلباين يف وحسَّ

 (. 72( )ص/64« )ملسو هيلع هللا ىلصة النبي  جح» (، و1605)
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 ما يقوله بني الركن اليماني واحلجر األسود:

ول بين  ، قال: سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقعن عبد اهلل بن السائب  (7)

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ »ن اليماين والحجر: الرك

 . « ژ  ې ې ې

   (u :) 

 ( النسائي يف 15399أحمد ،)(، ابن خزيمة 4/129« )»السنن الكربى

(، 62« )»حجة الوداع(، ابن حزم يف 304/ 2« )»المستدرك(، الحاكم يف 2721)

 . (1892(، أبو داود ) 361« )»المختارةوالضياء يف 

 اكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي. قال الح 

  صححه ابن حبان والحاكم. (:  2/538) « »التلخي  الحبيروقال الحافظ يف 

  نه األلباين يف  «. »صحيح أبي داودوحسَّ

ما يقوله عندما يأتي مقام إبراهيم بعد الطواف، والقراءة يف 

 الركعتني:

ا »: عن جابر بن عبد اهلل  (8)  انتهى إلى مقام أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لمَّ

حة الكتاب  ، فصلى ركعتْين، فقرأ فات ژ ېى  ې ې ې ۉ ژإبراهيم قرأ: 

ثم عاد إلى الركن ، ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژو  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژو

 «. فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا

   (u :) 

 ( أبو داود  3074(، ابن ماجه )1218( واللفظ له، مسلم )2963النسائي ،)

 (. 5« )ع»حجة الودا(، ابن حزم يف 1905)
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 ما يقوله إذا اقرتب من الصفا، وإذا رقى عليها وعلى املروة:

فلما دنا من الصفا قرأ:  »... يف حديث الحج الطويل:  عن جابر  (9)

« فبدأ بالصفا، فرقى عليه، حتى »أبدأ بما بدأ اهلل به ژ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌژ

د اهلل وكبَّره، وقال:   إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل  »ال هلإرأى البيت فاستقبل القبلة، فوحَّ
ال هلإ إال اهلل وحده، أجنز وعده، ونرص عبده،  امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشٍء قدير،

نزل إلى مثل هذا ثالث مرات، ثم ، ثم دعا بين ذلك، قال: «وهزم األحزاب وحده

المروة، حتى انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى، حتى إذا صِعدتا مشى، حتى أتى 

فا. ا  لمروة، ففعل على المروة كما فعل على الصَّ

   (u :) 

 ( أح1218مسلم ،) ( 1905(، أبو داود )14440مد .) 

 (k:) 

 يؤخذ من الحديث أن الحاج والمعتمر إذا دنا من الصفا، قال: 

 . ژ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌژ (أ )

 أبدأ بما بدأ اهلل به.  )ب(

الحمد، وهو على كل شيٍء   ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله »  )ج( 

 «. عبده، وهزم األحزاب وحده قدير، ال إله إال اهلل وحده، أنجز وعده، ونصر  

 ثم يدعو.  )د(

»ال إله إال اهلل « ثم يدعو، ثم يقول: »ال إله إال اهلل وحده....ثم يعود فيقول:  )هـ(

 « ثم يدعو )ثالث مرات(. وحده...

  ژ...ڎ ڎ  ڌژفا، دون قوله: ثم يفعل على المروة ما فعل على الص )و(

 قط.« فهذان عند الصفا فبه بما بدأ اهلل  »أبدأو
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 له احلاج حال وقوفه بعرفة:قوما ي

 ملسو هيلع هللا ىلص قال:  (10)
َّ
»خري ادلًعء عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي

، هل دًعُء يوم عرفة، وخرُي ما قلُت أنا وانلبيون من قبيل: ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل
 .«امللك وهل احلمد، وهو ىلع لك يشٍء قدير 

   (u :) 

   ( والمخلِّ  يف  3585الرتمذي ،) (. 6961(، أحمد ) 1437« ) »المخلصيات 

  نه األلباين يف  (.2598« )»مشكاة المصابيح«، و»صحيح الرتمذيحسَّ

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

 ما يقوله احلاج عند رمي اجلمار:

 ملسو هيلع هللا ىلص لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، عن الفض (11)
َّ
ل بن عباس: أن النبي

 فرماها بسبع َحَصياٍت، يكرب مع كل حصاٍة. 

   (u :) 

 ( 2881(، ابن خزيمة )3079(، النسائي )1815أحمد .) 

  صحيح النسائيصححه األلباين يف« .» 

 المسنديب األرناؤوط على هامش عوصححه ش« .» 

  صحيح ابن خزيمةعلى  وصححه األعظمي«.» 

بسبع حصيات، يكرب ، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا عن ابن عمر  (12)

على إثر كل حصاٍة، ثم يتقدم حتى ُيْسِهَل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طوياًل، ويدعو  

ِهُل ويقوم مستقبل القبلة ْس فيُ الِشمال ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات ويرفع يديه، 

ويدعو ويرفع يديه، يقوم طوياًل، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن  فيقوم طوياًل 

 ي، وال يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفعله. الواد 
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   (u :) 

  ( 2972(، ابن خزيمة )6404( واللفظ له، أحمد )1751البخاري .) 

 (k:) 

 بكسر الهمزة، أي: عقب أو بعد.  (:إثر )

الياء وكسر الهاء بعد سكون السين، أي: ينزل السهَل من بضم  (:ُيْسهل)

 ن الذي ال ارتفاع فيه. األرض، وهو المكا 

 «. »الخيفأي: الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد   )الجمرة الدنيا(:

 جمرة العقبة الكربى.  )جمرة ذات العقبة(: أي:

 ما يقوله عند املشعر احلرام:

« قال: ملسو هيلع هللا ىلص»حج النبي يف صفة يف حديثه  عن جابر بن عبد اهلل  (13)

م، فاستقبل القبلة، فدعاه، وكربه، »... حتى أتى )أي: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( المشعر الحرا

ا.  ده، فلم يزل واقًفا حتى أسفر جدًّ  وهلَّله، ووحَّ

   (u :) 

 ( 3074(، ابن ماجه )1905(، أبو داود )1218مسلم .) 
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 ما يقوله ويفعله إذا دخل الكعبة

قدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح، فنزل بفناء »، قال: بن عمر ا عن (1) 

 الكعبة، وأرسل 
ُّ
إلى عثمان بن طلحة، فجاء بالمفتاح، ففتح الباب، قال: ثم دخل النبي

ملسو هيلع هللا ىلص، وبالل، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وُأمر بالباب فُأغلِق، فلبثوا فيه مليًّا، 

اس، فتلقيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خارًجا وبالل ثم ُفتح الباب، فقال عبد اهلل: فبادرت الن

ى فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: نعم، قلت: أين؟ قال: بين على إْثِرِه، فقلُت لبالل: هل صل 

 «. العمودْيِن تلقاء وجهه، قال: ونسيُت أن أسأله كم صلَّى

   (u :) 

 ( 4891(، أحمد )4400( واللفظ له، البخاري ) 1329مسلم .) 

 «. المكان الذي صلى فيه َمْرمرٌة حمراء »وعندويف رواية البخاري: 

 (k:) 

 رسول ملسو هيلع هللا ىلص صلَّى داخل الكعبة.الشاهد من الحديث: أن ال

عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع  (2)

 «. »صلى ركعتْينرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حين دخل الكعبة؟ قال: 

   (u :) 

 ( 15553(، واللفظ له، أحمد )2026أبو داود .) 

  صحيح أبي داودصححه األلباين يف« .» 

ا قدم مكة َأبى أن يدخل البيت ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس  (3) لمَّ

وفيه اآللهة، فأمر هبا فُأخِرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل يف أيديهما من 
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ُّ
 ، ثم دخل البيت ستقسما بها قط«ا»قاتلهم اهلل، لقد علموا ما ملسو هيلع هللا ىلص:  األزالم، فقال النبي

 .  فكبَّر يف نواحي البيت، وخرج ولم يصلِّ

   (u :) 

  ( والل4288البخاري )( 3093(، أحمد )2029فظ له، أبو داود .) 

 (k:) 

 أي: اللتان صورهما المشركون.  (:صورة إبراهيم وإسماعيل)

 لم يطلبا القسم، أي: معرفة ما قسم لهما، وما لم يقسم. أي:  (: ما استقسما)

 ملسو هيلع هللا ىلص داخل الكعبة يف  بالل أثبت  )وخرج ولم يصل(:
ِّ
الصالة للنبي

يف الحديث الثالث، وقد قرر العلماء: أن    الحديث األول، ونفاها ابن عباس

يف هذه   العمل على الحكم للُمثبِت وترك النايف، وقد روي عن ابن عباس 

« على  »شرح ابن بطال المسألة أنه قال: فرتك الناس قولي، وأخذوا بقول بالٍل. ]راجع 

 ([. 2282/ 4بخاري )ال

بالاًل   ت، فأمر : أنه دخل هو ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص البي عن أسامة بن زيد  ( 4) 

فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى أتى األُسطوانتْين اللتين تليان  

الباَب، باب الكعبة، فجلس، فحمد اهلل وأثنى عليه، وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما  

  دبر الكعبة، فوضع وجهه وجسده على الكعبة، فحمد اهلل وأثنى عليه، وسأله  استقبل من 

واستغفره، ثم انصرف حتى أتى كل ركٍن من أركان البيت فاستقبله بالتكبير والتهليل  

والتسبيح والثناء على اهلل واالستغفار والمسألة، ثم خرج فصلى ركعتْيِن، خارًجا من  

 . « »هذه القبلة، هذه القبلة رف، فقال:  البيت مستقبل وجه الكعبة، ثم انص 

   (u :) 

 ( النسائي يف21830أحمد ،) (،  2914« )»المجتبى(، و3883« )»الكربى
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 (. 1331« )»المختارة(، والضياء يف 3004« )»ابن خزيمةو

  صحيح النسائيصححه األلباين يف« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  ابن خزيمةظمي على وصححه حبيب اهلل األع«.» 
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 كتاب األضحية والعقيقة

 

 بح أو النحِرما يقال عند الذ

 ملسو هيلع هللا ىلص بكبشْيِن أملحْين، فرأيُتُه واضًعا  أنس  عن (1)
ُّ
، قال: ضحى النبي

ي ويكبِّر، فذبحهما بيده.   قدمه على ِصفاحهما، يسمِّ

   (u :) 

  ( 1966(، مسلم )5558البخاري .) 

 (k:) 

األعرابي وغيره: األملُح هو األبيُض الخالُ  البياض، وقال قال  (:أملحين)

 األبيض ويشوبه شيٌء من السواد. األصمعي: هو 

ليكون أثبت له،  صفحة العنق، وهي جانبه، وإنما فعل هذاأي:  (:ِصَفاحهما)

 ب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه.وأمكن، لئال تضطر

، قال: شهدت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص األضحى   عن جابر بن عبد اهلل (2)

نربه، وُأيت بكبش، فذبحه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده، بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من م

نر لم يضحِّ من أميتوقال:   . «»بسم اهلل واهلل أكرب، هذا عين وعمَّ
   (u :) 

 ( البيهقي يف 14837(، أحمد )1521(، الرتمذي )2810أبو داود ،)

 (. 7553(، الحاكم )19183« )»الكربى

  .صححه الحاكم، ووافقه الذهبي 
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  صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود وصححه األلباين يف« .» 

  المسندهامش  ىوصححه شعيب األرناؤوط عل« .» 

 (k:) 

وإنما يقول المسلم: هذا عني وعمن لم   (:هذا عني وعمن لم يضحِّ من أمتي)

 .  يضحِّ من أسريت، مثًلا

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمر بكبٍش أقرَن، يطأ يف سواٍد، عن عائشة  (3)

ي به، فقال لها: وَيْبُرك يف سواد، وي   به ليضحِّ
َ

 ِّم »يا اعئشة، هلنظر يف سواد، فُأتِي
ففعلْت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم  «يها حبجر  شحذ »ا، ثم قال: «ةيالُمد  

، و   م  ه ـ »بسم اهلل، الل ذبحه، ثم قال:   ، ومن أمة حممد  تقب ل  من حممد  ى به.   « آل حممد   ثم ضحَّ

   (u :) 

 ( 2792(، أبو داود )24491(، أحمد ) 1967مسلم .) 

 (k:) 

 أي: له قرنان.  (:أقرن)

 معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.  (:يف سواد ، يبرك، ينظر أيط)

 بضم الميم ويجوز كسُرها وفتُحها، أي: السكين. )المدية(:

ديها، لتكون أسرع يف إزهاق الروح. أ  )اشحذيها(:  ي: حدِّ

ي اسمه(، وآل  )تقبَّْل من محمد وآل محمد(: ويقول المسلم: تقبل من )ويسمِّ

 واهلل أعلُم.  )ويسمى اسمه(،
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 العقيقة
، قالت: ُيَعقُّ عن الغًلم شاتاِن مكافئتاِن، وعن الجارية شاٌة،  عن عائشة    ( 1) 

اتْين شاتْين يوم  ش عن الحسن والحسيِن  : َفَعقَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالت عائشة 

ُوا ىلع اسمه، وقوال: بسم اهلل، اهلل أ ذى، وقال: السابع، وأمر أن يماط عن رأسه األ    رب، ك »اذ حبح
وكانوا يف الجاهلية تؤخذ قطنٌة تجعُل يف دم  ، قال: « منك ولك، هذه عقيقة فالن  الل ُهم  

ا العقيقة، ثم توضع على رأسه، فأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    «. أن يجعلوا مكان الدم َخُلوقا

   (u :) 

  ( عبد الرزاق 4521أبو يعلى ،)(البيهقي يف 7963 ،)(،  19294« )»الكربى

 (.43« )عيال لى العالنفقة »ابن أبي الدنيا يف 

  رواه أبو يعلى، والبزار باختصار،  (: 4/58« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف«

 « اهـ. ى: إسحاق، فإين لم أعرفهورجاله رجال الصحيح، خًل شيخ أبي يعل 

 سرائيل إبراهيم بن كامجر، قلت: شيخ أبي يعلى هو: إسحاق بن أبي إ

»هتذيب والدارقطني، والبغوي ] يحيى بن معين، ثقة، وثقه ،المروزي، أبو يعقوب

 ([. 403/ 2« )الكمال 

  مسند أبي يعلىوصححه حسين سليم أسد على« .» 

 (k:) 

 يزال ويمسح. أي:  (:يماط)

من أنواع بفتح الخاء وضم الًلم، أي: طِيٌب يتخذ من الزعفران وغيره  (:َخُلوًقا)

 الطيب. 
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 كتاب اجِلَهاد
 
 

 استحباب سؤال الشهادة

»َمن طلب الشهادة صادقاا  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ، قال:أنس  عن (1)
عطيها، ول

ُ
 . «لم تصبه وأ

   (u :) 

 ( البغ3372(، أبو يعلى )1908مسلم ،) (. 2634« )»شرح السنةوي 

 (k:) 

ى فراشه، وهذا يدل على أن َمْن نوى  أي: ولو لم يقتل ومات عل (:ولو لم تصبه)

شيًئا من أفعال الخير، ولم يتم له لعذر يكون بمنزلة من عمله، كما روى الدينوري يف 

ا حضرته  ( عن خالد بن الوليد 3/194« )»المجالسة وجواهر العلم لمَّ

»لقد لقيُت كذا وكذا زحًفا، وما يف جسدي شربٌ إال وفيه ضربٌة ، وقال: الوفاة، بكى

أموت على فراشي َحْتف أنفي كما سيف، أو رمية بسهٍم، أو طعنٌة برمح، فها أنا  ب

 ]قال محققه: وهو حسٌن بطرقه[.  «.يُر، فال نامت أعيُن الجبناءيموت العَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن سهٍل بن حنيف  (2)
َّ
 سأل اهلل الشهادة  »َمنر ، أن النبي
 .«شهبصدٍق، بلَّغه اهلل منازل الشهداء، وإن مات ىلع فرا 

   (u :) 

 ( 1520(، أبو داود )2797(، ابن ماجه )2451(، الدارمي )1909مسلم ،)

 (. 3162(، النسائي )1653الرتمذي )
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ا يف ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن معاذ بن جبل  (3) »َمنر ُجرح ُجررحا
اء،  يوم القيامة لونُُه لوُن الزعفران، ورحيه ريُح املسك، عليه طابع الشهد ل اهلل جاء بيس

ا أعطاه اهلل قاتل يف   نأجر شهيد وإن مات ىلع فراشه، وم ومن سأل اهلل الشهادة ُملصا
 . «  وجبت هل اجلنةل اهلل فُواق ناقةٍ بيس

   (u :) 

 ( 3191(، ابن حبان )22110أحمد .) 

  صحيح الرتغيب(، و2556« )لصحيحة»السلسلة احسنه األلباين يف« »

 (. 3181« )على صحيح ابن حبان »التعليقات الحسان(، وصححه يف 1324)

 نه ش وصححه على  «، »صحيح ابن حبانيب األرناؤوط على هامش عوحسَّ

 «. »المسندهامش 

  نه حسين سليم أسد على هامش « »موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانوحسَّ

(1615 .) 

 (k:) 

ن؛  بضم أو فتح الفاء، وجهان صحيحان، وهو مقدار ما بين الحلبتيْ  (:اق ناقةُفو )

، ثم تحلب ثانيًة، والمقصود أن ألهنا تحلب ثم ترتك ُسويعة يرضُعها الَفِصيُل ل تِدرَّ

 ذلك وقت قليل يسير. 
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 وصية اإلمام ألمري اجليش
 عند ذهابه للجهاد

ر أميًرا على ، قال: كان رسعن سليمان بن بريدة  (1) ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا َأمَّ

قوى اهلل ومن معه من المسلمين خيًرا، ثم قال: جيش، أو َسرية، أوصاه يف خاصتِِه بت

ِدروا، وال »اغزوا بسم اهلل يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال ت غلُّوا، وال تغر
ا...  الحديث.  «تمثِّلُوا، وال تقتلوا ويلدا

   (u :) 

 ( 1408(، الرتمذي )2613(، أبو داود )2858(، ابن ماجه )1731مسلم  ،)

 (. 8627« )»الكربىالنسائي يف 

 (k:) 

بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء المفتوحة، وهي: قطعة من الجيش،   )سرية(: 

 «: ألهنا تسري يف الليل، ويخفى ذهاهبا. »سرية تخرج ُتغير وتعود إليه، وسميت  

 خاصة باألمير نفسه. وصية أي:  (:يف خاصته)

 نوا يف الغنمية. من الغلول وهو الخيانة، أي: ال تخو  )ال تغلُّوا(:

 قر البطون. بأي: ال تشوهوا القتلى بقطع األنوف واآلذان، و  )ال تمثلوا(:
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 ما يقوله إذا أشرف
 على بالد العدو

 ملسو هيلع هللا ىلص خرج إلى خيربَ، فجاءها لياًل، وكان إذا  أنس  عن (1)
َّ
: أن النبي

اِحيهم ء قوًما بليل ال ُيِغيُر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بَمَس جا

»اهلل ومكاتِلهم، فلما رأوه، قالوا: محمد واهلل، محمد والخميس، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . «ساحِة قوٍم، َفَساَء صباح املنَذرِينَبتر َخيررب، إنَّا إذا نزنلا بأكرب، َخرِ 

   (u :) 

  ( مسلم2945البخاري ،) (1365 .) 

 (k:) 

 الزراعة. المجارف التي من حديد، وهي من آالت أي:   (:بمساحيهم)

ة.  (:كاتلهموم) ى عند البعض: الُقفَّ  جمع مكتل، وهووعاء يسمَّ

 أي: الجيش.   )والخميس(:

  ويف الحديث دليل على أنه  (: 253« )ص/»تحفة الذاكرينقال الشوكاين يف«

عدو أن يقول كذلك تفاؤاًل، فإن خراب مسكن ينبغي للمام إذا أشرف على بالد ال

 « اهـ.ر عليه والغلب لهالعدو ال يكون إال بعد النص
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 ما يقال عند التحام الصُّفوف
 ومقارعة السيوف

: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أيامه التي عبد اهلل بن أبي أوىف  عن (1)

»أيها انلاس: ال : اس، فقال النثم قام يف  ،لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس
لقيتموهم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت فإذا  لوا اهلل العافية،س تمنَّورا لقاء العدو، و

جُمرري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم ومزنل الكتاب،  اللَُّهمَّ »، ثم قال: «ظًلل السيوف 
 . «وانرصنا عليهم

   (u :) 

  ( 1742(، مسلم )3024البخاري .) 

ا كان يوم بدٍر، نظر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عمر بن الخطاب  عن (2) ، قال: لمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص  إلى الم
ُّ
شركين وهم ألف، واصحابه ثالث مئة وتسعة عشر رجاًل، فاستقبل النبي

إن تهلك هذه  اللَُّهمَّ  أجنزر يل ما وعدتين، اللَُّهمَّ »القبلة، ثم مدَّ يديه، فجعل يهتف بربه: 
ا يديه، مستقبل «يف األرض من أهل اإلسًلم ال تعبد العصابة  ، فما زال يهتف بربه، مادًّ

 رداؤه عن منكبيه.  القبلة، حتى سقط

   (u :) 

 ( 3081(، الرتمذي )208(، أحمد ) 1763مسلم .) 

، قال: دعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم األحزاب عن عبد اهلل بن أبي أوىف  (3)

 اللَُّهمَّ  اهزم األحزاب، اللَُّهمَّ  مزنل الكتاب، رسيع احلساب،  مَّ هُ لَّ ال»على المشركين، فقال: 
م
ر
 . «اهزمهم وزلرزهل
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   (u :) 

 (. 1742(، مسلم )2933بخاري ) ال 

 همو»اللَّ ، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا غزا، قال: عن أنس بن مالك  (4)
 . «أنت َعُضِدي ونصريي، بك أحوُل، وبك أصوُل، وبك أقاتل

   (u :) 

  ( ال3584(، الرتمذي )2632أبو داود ،) (، أبو  8576« )»الكربىنسائي يف

 (. 3133يعلى )

  مذي»صحيح الرت«، وديح أبي داو »صح صححه األلباين يف .» 

 ع الصحيح مما ليس يف الصحيحينم »الجايف  وقال الشيخ مقبل الوادعي »

 (: حديث صحيح على شرط الشيخين. 409)

 (k:) 

 معتمدي يف جميع األمور، وقويت. وعوين، أي:  (:عضدي)

من الحول وهو الحيلة، قال الزمخشري: مِْن حال يحول حيلة،   (:أحول)

احتال، أي: بك أحتال لدفع مكر األعداء وكيدهم. وقيل: معناه المنع بمعنى: 

والدفع، من قولك: حال بين الشيئين، إذا منع أحدهما عن اآلخر، فمعناه: ال أمنع وال 

 أدفع إال بك. 

ذا وثب عليه، والمعنى: أحمل  ل إ يقال: صال القرن على قرنه يصو )أصول(:

 وأثب على العدو حتى أغلبه وأستأصله. 

 أي: بحولك وقوتك، وعونك، ونصرتك.  )وبك(:

 ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خاف قوًما، قال: عن عبد اهلل بن قيس  (5)
َّ
 اللَُّهمَّ »، أن نبي

 . «إنَّا جنعلك يف َنورهم، ونعوذ بك من رشورهم
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   (u :) 

 ( 19720أحمد)، (،8577)  « »الكربى يف  النسائي (،1537) داود أبو  

 يف  الطرباين (،2629) الحاكم (،4765) حبان  ابن (،601) «والليلة اليوم »عملو

 (. 2531) «»األوسط

  الذهبي.  ووافقه الشيخين، شرط على صحيح حديث الحاكم: قال 

 (. 343)ص/ «»األذكار يف النووي وصححه 

 (. 6628) «الصغير »الجامع  يف لصحته السيوطي ورمز 

 الحسان »التعليقاتو (،125) «الطيب الكلم »تخريج يف األلباين وصححه ،»  

 «. داود أبي  »صحيحو (،4706) «الجامع صحيح»و

ن »إنكم ستلرَقو، قال: قال لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن الرباء بن عازب  (6)
ا، وإن شعاركم   .« « ال تنرصون»حمالعدو غدا

   (u :) 

  ( ابن أبي شيب18549أحمد ،)( النسائي يف 33575ة ،)الكربى«  »

(، والحاكم 1074« )»الدعاء(، الطرباين يف 616« )»عمل اليوم والليلة(، و 10376)

 (. 1682(، الرتمذي )2597(، أبو داود )13186« )»الكربى(، البيهقي يف 2515)

  نه البوصيري يف  (.4382( )5/131« )»إتحاف الخيرة المهرةحسَّ

 يح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.وقال الحاكم: حديث صح 

  صحيح  «، و»صحيح الرتمذي«، وداود»صحيح أبي وصححه األلباين يف«

 (. 1044« )الجامع

  الجـــامع الصــــحيح ممـــا لــــيس يف وصـــححه الشـــيخ مقبــــل الـــوادعي يف«

 (.1977) «الصحيحين
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 (k:) 

 عالمتكم التي تعرفون هبا أصحابكم هذا الكالم. أي:  (:وإن شعاركم )

 اللـهمَّ  (،بإيماننا بما يف هذه السور )الحواميم وهي سبع أي:  (:حم، ال ينصرون)

 ال ينصرون. 

«، جواًبا لسائل »ال ينصرون«، ثم استأنف، وقال: »حمفأمرهم ملسو هيلع هللا ىلص أن يقولوا: 

 أن يقول: ماذا يكون إذا قلت )حم(؟ فقال: ال ينصرون.  عسى
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 ما يقوله اإلمام
 حصل النصُر على العدوإذا 

َرقي، عن َأبيه عن (1) انكفأ « ، قال: لما كان يوٌم ُأحدٍ ُعبيِد بِن رفاعَة الزُّ

 
ِ
ثيِن ىلع ريبملسو هيلع هللا ىلص: المشركون، قال رسوُل اهلل

ُ
، فصاروا خلَفه صفوًفا،  «»استعدوا حىت أ

 هادَي ملن لك احلمُد لكُّه، ال قابَض ملا بسطَت، وال باسَط ملا قبضَت، وال  اللَُّهمَّ »فقال: 
ضللَت، وال 

َ
وال مانَع ملا أعطيَت، وال ُمَقّرَب ملا ُمِضلَّ ملن هديَت، وال معطَي ملا منعَت، أ

 ابسط علينا ِمنر براكتِك ورمحتِك وفضلِك ورزقِك، اللَُّهمَّ  باعدَت، وال ُمَباِعَد ملا قربَت،
إين أسألُك انلعيَم يوم الَعيرلِة،   اللَُّهمَّ  وُل،إين أسألك انلعيَم املقيَم اذلي ال حَيُوُل وال يَزُ  اللَُّهمَّ 

عطيتنا، اللَُّهمَّ  وف،واألمَن يوم اخل
َ
حبِّبر إيلنا   اللَُّهمَّ  ورِش ما منعتنا، ًعئٌذ بك ِمنر رِش ما أ

 اإليماَن، وزينرُه يف قلوبِنا، وَكرِّهر إيلنا الكفَر والفسوَق والعصياَن، واجعلرنا من الراشديَن،
نا بالصاحلني،  اللَُّهمَّ  ِقر

ر
حل
َ
ينا مسلمنَي، وأ حر

َ
ُتونني،غرَي توفَّنا مسلِمنَي، وأ  اللَُّهمَّ  َخَزايا وال َمفر

َزك  بون رسلَك، ويصدون عن سبيلِك، واجعلر عليهم رِجر َقاتِل الكفرَة اذلين يَُكذِّ
، آمني  . « وعذابَك، هلإَ احلقِّ

   (u :) 

 ( النسائي يف 15492أحمد ،)عمل اليوم والليلة(، و10370« )»الكربى« »

(،  1075« )»الدعاءلطرباين يف (، ا699« ) »األدب المفرد(، البخاري يف 609)

 (. 1868(، الحاكم )5/47« )»الكبيرو

  .قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين 

  (: ورجال أحمد رجال الصحيح6/122« )د»مجمع الزوائقال الهيثمي يف . 
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  (.540« )ح األدب المفرد»صحيوصححه األلباين يف 

 (k:) 

 وهتم. انقلبوا، ورجعوا إلى بيأي:  (:انكفأ )

 يوم الحاجة.أي:  (:يوم الَعْيلة)
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 كتاب النكاح
 
 

 خطبُة عقِد النكاح

 عبد اهلل، قال: علَّمنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطبة الحاجة: عن (1)

نعوذ باهلل من رشور َنمده ونستعينه ونستغفره، و -إن احلمد هلل أو: – »احلمد هلل
فًل هادَي هل، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، أنفسنا، من يهده اهلل فًل مضلَّ هل، وَمنر يضلل 

ا عبده ورسوهل ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿  ، ثم يقرأ ثالث آيات: «وأشهد أن حممدا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿   . ]آل عمران[   ﴾  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  

ٹٹ ڤ ڤ ٹ  ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   پ پ ڀ ڀ  

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿  . ]النساء[  ﴾  ڤ ڦ ڦڤ  

  ﴾ ۈ ٴۇ ۋۆ ۈ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ے ۓ ۓ ڭ  

 . « ثم يتكلم بحاجته ]األحزاب[ 

   (u :) 

 ( ابن  1105(، الرتمذي )2118( واللفظ له، أبو داود )2248الدارمي ،)

« »المجتبى(، و5503« )»الكربى(، النسائي يف 3720(، أحمد ) 1892ماجه )

 (. 2744) (، الحاكم1404)

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  (. 450« )ص/»األذكاروصححه النووي يف 

  (. 7/531« ) »البدر المنيروصححه ابن الملقن يف 
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  (: رجاله ثقات. 4/288« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي يف 

  مشكاة المصابيح (، و 159« )ص/ »تخريج الكلم الطيب األلباين يف  وصححه«  »

«،  »صحيح الرتمذي «، و »صحيح ابن ماجه (، و 2118« ) داود  »صحيح أبي (، و 3149) 

 . « »صحيح النسائي و 

  اء خطب العاقد )المأذون( أو  ويستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة، وس

ا الزوج فالمذهب المختار أنه ال يخطب بشيٍء.   غيره، وأمَّ

 علماء. واعلم أن هذه الخطبة ُسنَّة، لو لم يأت بشيء منها صحَّ النكاح باتفاق ال 

 ([. 452و 450« للنووي )ص/»األذكار]
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 ج بعد عقد النكاحما يقال للزَّْو

 ملسو هيلع هللا ىلص ،أنس  عن (1)
َّ
رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر  أن النبي

»بارك ، قال: إين تزوجت امرأًة على وزن نواٍة من ذهٍب، قال: «»ما هذا؟رٍة، قال: فُص 
لِمر ولو بشاةٍ  ور

َ
 . « اهلل لك، أ
   (u :) 

  ( 1427(، مسلم )5155البخاري .) 

 (k:) 

 .سالطيب ليلة العرأي: ما تبقى من  (:أثر صفرة )

 أي: اصنع وليمة وإن قلَّْت.   (:َأْولِمْ )

عن جابر، قال: هلك أبي وترك سبع أو تسع بناٍت، فتزوجُت امرأة، فقال  (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
ًلَّ ه» :ت: ثيًبا، قال ، قل« »بكراا أم ثيباا؟، قلت: نعم، قال: «»تزوجت يا جابر؟النبي

قلت: هلك أبي فرتك سبع أو  ،«جارية تًلعبها وتًلعبك، أو تضاحكها وتضاحكك 

، قال:  تسع ، فتزوجت امرأًة تقوم عليهنَّ »فبارك اهلل بنات، فكرهُت أن أجيَئُهنَّ بمثلهنَّ
 . «عليك

   (u :) 

  ( 6387البخاري .) 

أَ ( عن أبي هريرة 3)  ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا رفَّ
َّ
ج، قال: ، أن النبي  اإلنسان إذا تزوَّ

 . «يف خريٍ  »بارك اهلل لك، وبارك عليك، وُجع بينكما
   (u :) 

 ( النسائي يف 1905(، ابن ماجه )8957(، أحمد )2130أبو داود ،)
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 (. 1091(، الرتمذي )259« )»عمل اليوم والليلة(، و 10017« )»الكربى

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  (: حديث صحيح على شرط مسلم، 2745« )تدرك»المسقال الحاكم يف

 ووافقه الذهبي.

  ( على شرط مسلم. 502« )ص/»االقرتاحدقيق العيد يف وصححه ابن 

  (. 7/534« ) بدر المنير»الوصححه ابن الملقن يف 

  (. 453« )ص/»األذكاروصححه النووي يف 

  صحيح أبي داود(، و4729« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف«  ،»

 «.»صحيح ابن ماجهو

 (k:) 

أ) ،  بالرفاءحة، بعدهما همز، أي: دعا له بفتح الراء، وتشديد الفاء المفتو (:َرفَّ

 وهو االلتئام وحسن االجتماع.

«، وأبدلنا رسول اهلل »بالرفاء والبنينلكن جاء النهي عن الدعاء للزوج بالقول: 

 . « »بارك اهلل لك، وبارك عليك، وُجع بينكما يف خريملسو هيلع هللا ىلص: 
ج عقيل بن  (4) رج بي طالٍب، فخأعن عبد اهلل بن محمد بن عقيل، قال: تزوَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص قد هنانا عن 
َّ
علينا، فقلنا: بالرفاِء والبنين، فقال: َمْه، ال تقولوا ذلك، فإن النبي

 . «»قولوا: بارك اهلل فيك، وبارك لك فيهاذلك، وقال: 
   (u :) 

 ( الدا 1906( واللفظ له، ابن ماجه )1738أحمد ،)( النسائي  2219رمي ،)

(، 937« )»الدعاءين يف (، الطربا3371« )»المجتبى(، و5536« )»الكربىيف 

 (. 602(، ابن السني )17/193« )»الكبيرو
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  آداب  «، و»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح النسائيصححه األلباين يف«

 (. 175« )ص/الزفاف

  مسند»الوصححه شعيب األرناؤوط على هامش .» 

 (k:) 

 قيل: ألنه كان شعار الجاهلية.  (:ذلك عن نهانا)

 ن البنات. وقيل: لما فيه من التنفير ع

(5)  
ٍّ
، عندك عن بريدة بن الحصيب، قال: قال نفٌر من األنصار لعلي

»ال حُتِدثر فاطمة... وذكر قصة خطبتها من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص... فلما كان ليلة البناء، قال: 
، فقال:  ، فدعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«شيئاا حىت تلقاين

ٍّ
بماٍء، فتوضأ منه، ثم أفرغه على علي

 . « ما، وبارك عليهما، وبارك يف نسلهمابارك فيه اللَُّهمَّ »

   (u :) 

 «(، ابن السني 4471(، البزار )5947( ) 15/201« )شرح مشكل األثار

« اهرةطة الــ»الذري(، الدوالبي يف 2/20« )رـ»الكبي(، الطرباين يف 607( )605)

 (. 64)ص/

 (: وسنده ال بأس به. 9/230« )»فتح الباريلحافظ يف قال ا 

 (: سنده جيد. 8/265) «»اإلصابةوقال يف 

  نه األلباين يف  (. 174« )ص/»آداب الرفافوحسَّ
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 الزوجما يقوله 
 لزوجته ليلة الزفاف

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  عن (1)
ِّ
»إذا تزوج عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي

ا، فليقل: أحُدكم امرأةا أو ها عليه، إين أسألك خريها وخري ما َجَبلرتَ  اللَُّهمَّ  اشرتى خادما
َجَبلرَتها عليه، وإذا اشرتى بعرياا فليأخذ بذروةِ سنامه،  اموأعوذ بك من رشها ومن رشِّ 

 . «ويلقل مثَل ذلك
   (u :) 

  ( النسائي يف 2252(، ابن ماجه )2160أبو داود ،)(،  10021« )»الكربى

(، والمخلِّ  يف 1309« )»الدعاء(، والطرباين يف 263« )يوم والليلة»عمل الو

نة(، البغوي يف 1/287« )لمخلصيات »ا  (. 2757(، الحاكم )5/117« )»شرح السُّ

  (. 453« )ص/»األذكارصححه النووي يف 

  :حديثقال الحاكم  .
ُّ
 صحيح، ووافقه الذهبي

  نه األلباين يف «  »مشكاة المصابيح(، و208)« »تخريج الكلم الطيبوحسَّ

»صحيح أبي (، و341« )»صحيح الجامع(، و 93« )ص/»آداب الزفاف(، و 2446)

 «. »صحيح ابن ماجه«، وداود

 (k:) 

 َخَلْقَتها وطبعتها. أي:  (:َجَبْلتها)

نام، وهو االرتفاع الموجوُد على ظهر الجمل. أي:  (: ذروة َسنامه)  أعلى السَّ
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 ال للرجل ما يق
 له على أهلهبعد دخو

ا دخل بزينَب  أنس  عن (1)  ملسو هيلع هللا ىلص لمَّ
ِّ
بنِت جحٍش يف صفة وليمة النبي

 :ملسو هيلع هللا ىلص فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال 
ُّ
»السًلم عليكم ، قال: فخرج النبي

وعليك السالم ورحمة اهلل، كيف وجدت أهلك، بارك ، فقالت: «أهَل ابليت ورمحُة اهلل

ى ُحَجَر  يقلن له كما قالت ول لهن كما يقول لعائشة، ونسائه كلهن، يقاهلل لك، فتقرَّ

 « الحديث. عائشة...

ا قالت له: كيف وجدت أهلك؟ فيقول ملسو هيلع هللا ىلص: ويف ر  . «»خبريواية لمسلم لمَّ

   (u :) 

  ( 87( واللفظ له، مسلم )4793البخاري .) 

 (k:) 

ى)  بفتح التاء والقاف والراء المشددة، مقصوًرا من غير همز، أي: تتبع.  (:فتقرَّ

 نة َمْن التقى َمْن بنى ودخل بأهله أن يقول: كيفال اهلل  ف وجدت أهلك، باركسُّ

 : بخير.لك، فيردُّ 
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 ما يقوله عند اجلماع

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: ن ابن عباس ع (1)
ِّ
َما إنَّ أحَدكم إذا أىت أهله، ، عن النبي

َ
»أ

ا لم يرضَُّه َجنِّبرنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزق  اللَُّهمَّ  وقال: بسم اهلل، تنا، فرزقا ودلا
 . «الشيطان
   (u :) 

  ( مس 3271البخاري ،)( 1434لم .) 

 (k:) 

 ة عن الجماع. يانأي: زوجته، وهو ك (:أتى أهله)

 أي: أبعد َعنَّا.  (:جنِّبنا )
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 كتاب االستغفار

 
 

 ِصيُغ االستغفاِر

يف المجلس  ملسو هيلع هللا ىلصإْن ُكنَّا َلنَُعدُّ لرسول اهلل ، قال: ابن عمر  عن (1)

 . «واب الرحيم، إنك أنت اَل»ربِّ اغفر يل، وتُبر يلعّ الواحد مئة مرة: 
   (u :) 

  ( أحمد  3814(، ابن ماجه )3434( واللفظ له، الرتمذي )1516أبو داود ،)

(، النسائي يف 370(، ابن السني )618« )»األدب المفرد (، البخاري يف 4726)

 (. 927(، ابن حبان )458« )لة»عمل اليوم واللي (، و 10219« )»الكربى

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

 ود»صحيح أبي دا(، و3486« )»صحيح الجامعأللباين يف صححه ا ،»

 (. 556« )»السلسلة الصحيحة« و»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح الرتمذيو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  (. 1622« )حيحالص»الجامع وصححه الشيخ مقبل الوادعي يف 

 ملسو هيلع هللا ىلص يقول: سم عن بالل بن يسار بن زيد، حدثني أبي، عن جدي، (2)
َّ
ع النبي

»َمنر قال: أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليحُّ القيوم وأتوب إيله، ُغِفر هل، وإن اكن فرَّ من 
 . «الزحف
   (u :) 

 ( الطرباين يف 1517(، أبو داود )3577الرتمذي ،)(،  4670« )»الكبير
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 (.161« )»الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 1884الحاكم )

  :صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الحاكم 

  :إسناده جيد متصل. قال المنذري 

  صحيح الرتغيب(، و2727« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف«  

 «. »صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود (، و1622« )والرتهيب

   سنن أبي داودشعيب األرناؤوط على وصححه« .» 

 (k:) 

. هو زيد بن ُبوْ   (:عن جدي)
ٌّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، صحابي

ِّ
 ال مولى النبي

»أستغفر اهلل ، يقول: ما رأيت أحًدا أكثر أن يقول: عن أبي هريرة  (3)
 « من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. هوأتوب إيل

   (u :) 

  بو يعلى يف (، أ454« )»عمل اليوم والليلة(، و10215« )»الكربىالنسائي يف

ند ــ»مساين يف ربـ(، الط363(، ابن السني )928ان )ـــ(، ابن حب247« )مــ»المعج

 (. 1463د )(، وعبد بن حمي284« )الشاميين

  العليقات الحسانصححه األلباين يف« .» 

  رجاله ثقات، إال أن الوليد بن  »ابن حبانوقال شعيب األرناؤوط على :»

 ثيرة تقدم بعضها. مسلم مدلٌس وقد عنعن... وله شواهد ك

 اللَُّهمَّ  أن تقول: سيد االستغفار»، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: عن شداد بن أوس  (4)
أنَت ريب، ال هلإ إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا ىلع عهدك ووعدك ما استطعُت، أعوذ 
، وأبوء بذنيب فاغفر يل، فإنه ال يغفر اذلنوب  بك من رش ما صنعُت، أبوء لك بنعمتك يلعَّ
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يس فهو من »ومن قاهلا من انلهار موقناا بها، فمات من يومه قبل أن يم، قال: ««تإال أن
 . «من الليل وهو موقٌن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة  أهل اجلنة، ومن قاهلا

   (u :) 

   ( 5522(، النسائي ) 3393(، الرتمذي ) 17111(، أحمد ) 6306البخاري .) 

 (k:) 

 رتف. أي: َأقرُّ وأع (:أبوء) 
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 كم يستغفر يف اليوم

اُن ىلع قليب، وإين ألستغفر غ»إنه يل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: المزين، أن رسول اهلل األغرِّ  نع (1)
 . «اهلل يف ايلوم مئة مرةٍ 

   (u :) 

 ( النسائي يف 1515(، أبو داود )17848(، أحمد ) 2702مسلم ،)الكربى«  »

(10203 .) 

 (k:) 

 : ُيْطبُق ويغشى. أي: يسرت ويغطِّي، أو (:لُيَغان)

شأنه الدوام عليه، فإذا فرت الفرتات والغفالُت عن الذكر الذي كان  :قيل: المراد 

 ([.17/23« )النووي على شرط مسلم »] عنه أو غفل عدَّ ذلك ذنًبا واستغفر منه.  

»واهلل إين ، قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن أبي هريرة  (2)
 . «أكرث من سبعني مرة ألستغفر اهلل وأتوب إيله يف ايلوم 

   (u :) 

  ( 8493(، أحمد )6307البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص يعجبه أن يدعَو ثالًثا، »، قال: ابن مسعود  عن (3)
ُّ
كان النبي

 «.ويستغفَر ثالًثا 

   (u :) 

 ( النسائي يف 1524(، أبو داود )3744أحمد ،)(،  10218« )»الكربى

(، 51« )»الدعاءاين يف (، الطرب923(، ابن حبان )457« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 368(، وابن السني )10317« )»الكبيرو
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  (: وصححه ابن حبان. 11/139« )»الفتحالحافظ يف  قال 

  المسندوصححه الشيخ أحمد شاكر على هامش« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  الصـــحيح المســــند ممــــا لــــيس يف وصـــححه الشــــيخ مقبــــل الــــوادعي يف«

 (.864« )حينالصحي
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 َمْن أذنب ذنًبا بعد ذنبما يقوله 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فيما َيْحكي عن ربه هريرة أبي  نع (1)
ِّ
»أذنب ، قال: ع، عن النبي

: أذنب عبدي ذنباا، فَعلِم أنَّ هل رب ا اغفرر يل ذنيب، فقال  اللَُّهمَّ  عبٌد ذنباا، فقال:
ي ربِّ اغفرر يل ذنيب، فقال يغفر اذلنَب، ويأخُذ باذلنب، ُثمَّ ًعد فأذنب، 

َ
: فقال: أ

نَّ 
َ
فقال: أّي  ،هل رب ا يغفر اذلنب، ويأخُذ باذلنب، ثم ًعد فأذنب عبدي أذنب ذنباا، فعلم أ
: أذنب عبدي ذنباا، فعلم أن هل رب ا يغفُر اذلنب، ويأخُذ ربِّ اغفرر يل ذنيب، فقال 

َملر ما شئَت فقد غفرُت لك ألعلى: ال أدري أقال يف الثالثِة أو ، قال عبُد ا«باذلنب، اعر

َملر ما شئَت الرابعِة:   . «»اعر

   (u :) 

 ( 10379(، أحمد )7507( واللفظ له، البخاري ) 2758مسلم .) 

 (k:) 

 بن حماد، شيخ البخاريِّ ومسلٍم.  (:عبد األعلى)
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 كتاب النوم

 
 

 عند إرادة النوم هيقولما 
 واالضطجاع على الفراش

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا أوى إلى فراشه، قال: يفة حذ عن (1)
ُّ
 اللَُّهمَّ »، قال: كان النبي

»احلمد هلل اذلي أحيانا بعد ما أماتنا وإيله قال:  ح، وإذا أصب«مك أحيا وأموت باس
 . «النشور 
   (u :) 

  ( 5049(، أبو داود )23391( واللفظ له، أحمد )7394البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أوى إعن عائشة  (2)
َّ
لى فراشه كلَّ ليلة جمع : أن النبي

 ٹ ٹ ٿ ٿ ژ، و  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژكفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: 

، ثم يمسح هبما ما استطاع من جسده، يبدأ هبما  ژ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژو ژ ٹ

 ثالث مرات.  وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلكعلى رأسه و

   (u :) 

 ( أبو داود24853( واللفظ له، أحمد )5017البخاري ،)  (5056  ،)

 (. 3402الرتمذي )

 (k:) 

مامي من جسده، بادًئا برأسه مروًرا بوجهه أي: الجزء األ (:وما أقبل من جسده )
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ثم ما أدبر من جسده أيًضا لما  ،صدره وبطنه وفخذيه وساقيه منتهًيا بظهور قدميهو

»ثم يمسح هبما ما استطاع من (: 5017ورد يف الرواية األخرى عند البخاري )

 واهلل أعلم.   «،جسده

 ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (3)
ُّ
كم إلى فراشه »إذا أوى أحد، قال: قال النبي

فلينُفض فراشه بداخله إزاره، فإنه ال يدري ما َخَلَفَه عليه، ثم يقول: باسمك ربِّ 

حفظها بما اعُت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فوض

 «.تحفظ به عبادك الصالحين

   (u :) 

  ( الرت5050(، أبو داود )9589( واللفظ له، أحمد )6320البخاري ،) مذي

 (. 791« )»عمل اليوم والليلة(، و10559« )»الكربى(، النسائي يف 3401)

 (k:) 

يمسك بذيل اإلزار ويقلُبُه للداخل ثم ينفض به فراشه )أو:  أي:  (:بداخلة إزاره )

 سريره الذي ينام عليه(. 

بالفتحات والتخفيف، والمعنى: فإنه ال يدري ما سقط أو أتى  (:ما َخَلَفُه عليه)

ن الهوام، والحشرات المؤذيات، أو من األوساخ والنجاسات، واألتربة فراشه م

 إلخ.  المحملة بالجراثيم والميكروبات...

(4)  
ٍّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلٍة، حتى وضع قدمه بيني   عن علي

ُّ
، قال: أتانا النبي

ًثا ول إذا أخذنا مضاجعنا: ثالًثا وثالثين تسبيحًة، وثالوبين فاطمة، فعلمنا ما نق

: فما تركتها بعُد، فقال له رجل: وال وثالثين تحم
ٌّ
يدًة، وأربًعا وثالثين تكبيرًة، قال علي

ين.   ليلة صفين؛ قال: وال ليلة صفِّ

   (u :) 

 ( 2727(، مسلم )5362( واللفظ له، والبخاري )1229أحمد .) 
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 ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أراد أن يرقد وضع عن حفصة، زوج الن (5)
ِّ
بي

 ثالث مرار.  «قين عذابك، يوم تبعث عبادك اللَُّهمَّ »ه، ثم يقول: يده اليمنى تحت خدِّ 

   (u :) 

 ( ــو داود ــد )5045أبـ ــائي يف 26462(، أحمـ (، 10529« )»الكـــربى(، النسـ

ــةو ــوم والليلــ ــل اليــ ــى )761« )»عمــ ــو يعلــ ــرباين يف 7058(، أبــ ــر(، والطــ « »الكبيــ

 (.728(، ابن السني )23/215)

اء بن عازب، وحذيفة، وعبد اهلل بن مسعود ويف الباب أيًضا، من رواية الرب

   .أجمعين 

  نه الهيثمي يف  (. 10/123« )»مجمع الزوائدحسَّ

  (. 11/115« )»الفتحوصححه الحافظ يف 

  ب»تخريج الكلم الطي(، و4656« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف »

حيح »ص(، و 1215« )»صحيح األدب المفرد(، و216« )»مختصر الشمائل(، و36)

نه يف 2754« )»السلسلة الصحيحة«، وأبي داود « »السلسلة الصحيحة (، وحسَّ

(2703 .) 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

»إذا أتيَت ، قال: قال لي رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن الرباء بن عازب  (6)
ُت أسلم اللَُّهمَّ  توضأ وضوَءك للصًلة، ثم اضطجع ىلع شقك األيمن، وقل:مضجعك، ف

 وال ظهري إيلك، رهبةا ورغبة إيلك، نفيس إيلك، وفوضُت أمري إيلك، وأجلأُت 
َ
ال ملجأ

منجا ِمنك إال إيلك، آمنت بكتابك اذلي أنزلَت، وبنبيِّك اذلي أرسلَت، فإن متَّ متَّ 
: وبرسولك الذي أرسلَت، . «تقول ىلع الفطرة، فاجعلهنَّ آخر ما فقلُت: أستذكُرهنَّ

 [. «اذلي أرسلُت  ك»وبنبيِّ قال: ]ال، 
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   (u :) 

  ( 2710( واللفظ له، مسلم )6311البخاري .) 

 (k:) 

 :) ، ، ومعنى القائل هو: الرباء بن عازب  )فقلُت: أستذكرهنَّ أستذكرهنَّ

، أي: يرددها لكي يحفظها كما ورد يف ب  عض الروايات. أي: أتحفظهنَّ

 القائل هو ملسو هيلع هللا ىلص.  (:قال: ال)

ر ودعاء؛ فينبغي أن يقتصر فيه على اللفظ الوارد  ، ألنه ذك )وبنبيك الذي أرسلت( 

 بتلك الحروف أو لعله أوحى إليه هبا فتعيَّن أداؤها بلفظها. بحروفه؛ ألن اإلجابة ربما تعلقت  

 ([.9/181« للقسطالين: )»إرشاد الساري]

نماري، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أخذ مضجعه من الليل،  عن أبي األزهر األ (7)

  اللَُّهمَّ  ،، وضعُت جنيب»بسم اهللقال: 
َ
سئ شيطاين، وفُك رهاين،  خاغفر يل ذنيب، وأ

 . «واجعلين يف انلَِّديِّ األىلع

   (u :) 

 ( واللفظ له، ابن أبي عاصم 5054أبو داود ) (،  2878« )»اآلحاد والمثاينيف

(، 435« )»مسند الشاميين(، و22/298« )»الكبير(، و264« )عاء»الدالطرباين يف 

« »الحلية(، أبو نعيم يف 1982(، الحاكم )716« )»عمل اليوم والليلةيف  ابن السني

(6/98 .) 

  .قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي 

  (.6522« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

  نه النووي يف  (. 165« )ص/كار»األذ وحسَّ

  نه الحافظ يف  (. 60/ 3« )»نتائج األفكاروحسَّ
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 صحيح أبي داود(، و4649« )»صحيح الجامعاأللباين يف  وصححه« .» 

 (k:) 

 اجعله خاسًئا مطروًدا من رحمتك وجنتك. أي:  (:وأخسئ شيطاين)

خلصني من قيود وعقال ما اقرتفت نفسي من األعمال التي أي:  (:وُفكَّ رهاين)

 ا. ضيها بالعفو عنها، والمراد هنا: نفُس اإلنسان؛ ألهنا مرهونة بعملهتترال 

« »الندى)يف الندي األعلى(: الندي، بفتح النون، وكسر الدال وتشديد الياء، و

 هو: القوم المجتمعون يف مجلس، والمقصود هنا: المأل األعلى من المالئكة. 

ذا اضطجع للنوم، ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إعن عبد اهلل بن عمرو  (8)

 . «»باسمك ريب وضعُت جنيب، فاغفر يل ذنيبيقول: 

   (u :) 

 ( النسائي يف 6620أحمد ،)عمل اليوم والليلة(، و10538« )»الكربى«  »

 (. 714« )»عمل اليوم والليلة(، ابن السني يف 258« )»الدعاء (، الطرباين يف 770)

  نه الهيثمي يف  (. 10/123« )»مجمع الزوائدحسَّ

 المسندصححه الشيخ أحمد شاكر على هامش و« .» 

  نه شعيب األرناؤوط  «. »المسندعلى هامش وحسَّ

لني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحفظ زكاة ، قال أبي هريرة  عن    ( 9)    رمضان، فأتاين    : وكَّ

فذكر   -آٍت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذُتُه، فقلت: ألرفعنَّك إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

، لن يزال عليك من اهلل حافظ،  ، فقال: إذا أويَت  -الحديث 
ِّ
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي

 . « »صدقك وهو كذوٌب، ذاك شيطانٌ ك شيطان حتى تصبح، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  وال يقربُ 

   (u :) 

  ( وراجع الحديث كاماًل يف 3275البخاري ،)(. 2311« )»صحيح البخاري 
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 (k:) 

 يأخذ بكفيه. أي:   (:يحثو)

 من التمر. أي:  (:من الطعام)

 أي: ألذهبنَّ بك.  )ألرفعنك(:

 رات، وأخذه من الطعام. أي: اآليت، بعد إتيانه ثالث م )فقال(:

، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: عن أبي هريرة  (10)

ربَّ السموات السبع، وربَّ األرض، وربَّ لكِّ يشٍء، فالق احلبِّ وانلوى، مزنل اَلوراة  اللَُّهمَّ »
لك ذي رش أنت أخٌذ بناصيته، أنت األول فليس  القرآن، أعوذ بك من رشواإلجنيل و

قبلك يشٌء، وأنت اآلخر فليس بعدك يشٌء، وأنت الظاهر فليس فوقك يشٌء، وأنت 
يرن، وأغنين من الفقر   . «ابلاطن فليس دونك يشٌء، اقِض عين ادلَّ

   (u :) 

 ( البخاري يف 2713( واللفظ له، مسلم )8960أحمد ،)دب المفرد»األ »

 (. 3873(، ابن ماجه )3400(، الرتمذي )5051(، أبو داود )1212)

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أوى إلى فراشه، قال: عن أنس  (11)

وي   .«»احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن ال اكيف هل وال ُمؤر

   (u :) 

 ( 5053(، أبو داود )12552(، أحمد ) 2715مسلم)( 3396، الرتمذي .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قا (12)
َّ
ٱ ٻ  }»اقرأ لنوفل: ل عن فروة بن نوفل، عن أبيه، أن النبي

 . « َنمر ىلع خاتمتها، فإنها براءة من الرشك ، ثم{ٻ ٻ

   (u :) 

  ( الدارمي  23807(، أحمد )3403( واللفظ له، الرتمذي )5055أبو داود ،)
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(، ابن حبان  801« )يوم والليلة»عمل ال(، و10569« )»الكربى(، النسائي يف 3470)

 (. 2/587(، والحاكم )5526)

 قال الحاك .
ُّ
 م: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  نه الحافظ يف  (. 65/ 3« )»نتائج األفكارحسَّ

  (.366« )»الجامع الصحيحورمز السيوطي لصحته يف 

  صحيح  «، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داودوصححه األلباين يف«

 (. 1161« )الجامع

ثهم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ي (13) قرأ المسبحات  عن عرباض بن سارية أنه حدَّ

 . «»إن فيهنَّ آيةا أفضُل من ألِف آيةٍ  قبل أن يرقد، وقال:
   (u :) 

 ( ابن أبي عاصم يف  2921(، الرتمذي )5057(، أبو داود )17160أحمد ،)

« »عمل اليوم والليلة(، و7972« )»الكربى(، النسائي يف 1335« )»اآلحاد والمثاين

(، 3/391« )»مسند الشاميين(، و18/249« )»الكبير(، والطرباين يف 714، 713)

 (. 684وابن السني ) 

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  نه الحافظ يف  (. 63/ 3« )»نتائج األفكارحسَّ

  نه األلباين على  «.»صحيح الرتمذي وحسَّ

 (k:) 

  ،  ژ ں ژ، أو  ژ ۈ ژتح بقوله تعالى: هي السور التي تفت  (: المسبحات)

 والجمعة، والتغابن، واألعلى.  وهي ست: الحديد، والحشر، والصف،

 ۈئ   ۈئ ژوقيل هي:  ،[ 21الحشر: ]  ژ ڑ  ژ ژ ڈ ژ)إن فيهنَّ آية(: قيل: 
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، وقيل: هي اآلية التي صدرت [ الحديد]  ژ  ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ

.  «»فيهنَّ و بالتسبيح،  وبمعنى جميعهنَّ

 (: 4/1480« ) مرقاة المفاتيح »كما يف  ل الطيبيُّ وقا 

وإخفاء ساعة اإلجابة يف يوم  خفاء ليلة القدر يف الليالي،»أخفى اآلية فيها؛ كإ

 « اهـ.الجمعة، محافظة على قراءة الكلِّ لئال تشذ تلك اآلية

»احلمد  ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول إذا أخذ مضجعه: عن ابن عمر  ( 14) 
جزَل، احلمد  سقاين، واذلي َمنَّ يلعَّ فأفضل، واذلي أعطاين فأ وآواين، وأطعمين و  هلل اذلي كفاين 
 . « ربَّ لكِّ يشء ومليَكُه، وهلإَ لكِّ يشٍء، أعوذ بك من انلار اللَُّهمَّ    هلل ىلع لك حاٍل، 

   (u :) 

  ( واللفظ له، النسائي يف 5058أبو داود )عمل اليوم  (، و10566« )»الكربى«

»الدعوات (، والبيهقي يف 723(، ابن السني )5538(، وابن حبان )798« )والليلة

 (. 399« )الكبير

  (. 166« )ص/ذكار»األصححه النووي يف 

  صحيح أبي داود(، و5513« )»التعليقات الحسانوصححه األلباين يف« .» 

 (k:) 

 بالنعم الكثيرة التي ال تحصى، فزاد يف اأي:  (:َمنَّ عليَّ فأفضل)
َّ
لمنِّ تفضل علي

 والفضل وأكثر.

 النعمة.فأعظم العطاء، أو أكثر من أي:  (:أعطاين فأجزل)

ر رجاًل إذا أخذ مضجَعُه، قال: م، أنه أعن عبد اهلل بن عمر  (15)

َمتَّها   خلقت اللَُّهمَّ »
َ
ها، وإن أ نفيس وأنَت توفَّاها، لك مماتُها وحُمرياها، إن أحييَتها فاحفظر

، فقال رجٌل: أسمعت هذا من ُعمَر؟ فقال: مِْن خير «ين أسألك العافيةإ اللَُّهمَّ  فاغفر هلا،
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 من عمر، من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

   (u :) 

 ( النسائي يف 5502(، أحمد ) 2712مسلم ،)عمل (، و10564« )»الكربى«

 (. 796« )اليوم والليلة

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول حين يريد أن عن عبد اهلل بن عمرو  (16)

وهلإ لك يشٍء، فاطر السموات واألرض، ًعلَم الغيب والشهادة، ربَّ لكِّ يشء،  ُهمَّ اللَّ »ينام: 
ُ نت، وحدك ال أأشهد أن ال هلإ إال  ا عبُدك ورسول ك، واملًلئكة رشيك لك، وأن حممدا

ا أو  اللَُّهمَّ  يشهدون، كِه، وأعوذ بك أن اقرتف ىلع نفيس إثما إين أعوذ بك من الشيطان ورَشَ
 . «سلمٍ أجرَّه إىل م

   (u :) 

  (،  14678( )14/75« )»الكبير( واللفظ له، و263« )»الدعاءالطرباين يف

(، 1204« )»األدب المفرد(، البخاري يف 338(، عبد بن حميد )6597أحمد )

 (.404« )»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 3529الرتمذي )

  ه حسن. ، وإسنادد(: رواه أحم122/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 

  السلسلة (، و918« )»صحيح األدب المفرد وصححه األلباين يف«

 «. »صحيح الرتمذي(، و608« )»صحيح الرتغيب (، و3443« )لصحيحةا

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (17)
ِّ
»َمنر قال حني يأوي إىل ، عن النبي

 رشيك هل، هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشٍء قدير، ال فراشه، ال هلإ إال اهلل، وحده ال
ة إال باهلل، سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل، واهلل أكرب، غفر اهلل حول وال قو

َعر شك  –ذنوبه أو خطاياه   .«وإن اكن مثل زبد ابلحر  –ِمسر
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   (u :) 

  ( 722(، ابن السني )5528ابن حبان .) 

 (. 1/113« )»نتائج األفكار حسنه ابن حجر يف 

  السلسلة الصحيحة(، و5503)« »التعليقات الحسانوصححه األلباين يف«  »

 (. 607« )»صحيح الرتغيب(، و3414)
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 ما يقوله َمْن يفزع يف نومه

ن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلمنا  ع (1)

»بسم اهلل، أعوذ بكلمات اهلل اَلامة، من غضبه لفزع: كلماٍت نقولهنَّ عند النوم من ا
، قال: فكان عبد اهلل بن عمرو «باده، ومن همزاِت الشياطني وأن حيرضونوعقابه، ورشِّ ع

يعلمها َمْن َبَلَغ من ولده أن يقولها عند نومه، وَمْن كان منهم صغيًرا ال يعقل أن  

 . يحفظها، كتبها له فعلقها يف عنقه

   (u :) 

 (، 748(، ابن السني )3528(، الرتمذي )3893(، أبو داود )6696د )أحم

 (. 429« )»الدعوات الكبيريف (، والبيهقي 1/733م )الحاك

  (: قال الرتمذي: حديث حسن.175« )ص/»األذكار قال النووي يف 

  .وقال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 

  نه األلباين يف «  يح الرتغيب »صح (، و 49« ) »تخريج الكلم الطيب وحسَّ

 «. »فكان عبد اهلل.... «، دون قوله:  »صحيح الرتمذي «، و »صحيح أبي داود (، و 1601) 

 ملسو هيلع هللا ىلص فشكا إليه أهاويل   (2)
ِّ
عن محمد بن المنكدر، قال: جاء رجٌل إلى النبي

»إذا أويت إىل فراشك، فقل: أعوذ بكلمات اهلل اَلامة من غضبه يراها يف المنام، فقال: 
 .«، ومن همزات الشياطني وأن حيرضونوعقابه، ومن رش عباده 

   (u :) 

 ( 
ّ
ني  (. 742ابن السُّ

  نه األلباين يف لسلة الصحيحةحسَّ  (. 264« )»السِّ
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 (k:) 

ْول: وهــو الخــوف الشــديد، والفــزع العظــيم،  (:أهاويــل) جمــع أهــوال، جمــع هــَ

 والرعب، والهلع.
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 َمْن قام من الليل هما يقول
 ثم رجع إىل فراشه

»إذا قام أحُدكم من ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن (1)
الليل ثم رجع إىل فراشه، فلينفْض فراشه بداخلة إزاره، فإنه ال يدري ما خلفه بعُد، ثم 

  غفر هلا، ا نفيس فُت يلقْل: باسمك اللَُّهمَّ وضعُت جنيب، وباسمك أرفعه، اللَُّهمَّ إن أمسك
 . «وإن أرسلتها فاحفظها بما حتفظ به الصاحلني

   (u :) 

  ( النسائي يف 3401( واللفظ له، الرتمذي ) 7811أحمد ،) السنن الكربى«  »

 (. 765(، ابن السني ) 252« ) »الدعاء (، الطرباين يف  890« ) »عمل اليوم والليلة (، و 10660) 

  ده النووي يف  (.173« )ص/»األذكار جوَّ

  نه الحافظ يف  (. 109/ 1« )»نتائج األفكاروحسَّ

  نه األلباين يف  (. 716« )»صحيح الجامع«، و»صحيح الرتمذيوحسَّ

  د»مسند أحموصححه شعيب األرناؤوط على .» 

 (k:) 

أي: بالطرف الذي يالمس الجسد، وقيَّد ملسو هيلع هللا ىلص بداخل اإلزار  (:بداخلة إزاره )

 ، واهلل أعلم. كشف العورة أقلُّ وأسرت لليبقى الخارج نظيًفا، وألن هذا أيسر، و

أي: فإنه ال يدري لعلَّ شيًئا من الهوام المؤذية قد دخلت فراشه  (:ُه بعُد ما َخَلف)

بعد خروجه منه إلى عوده إليه، وهذا الفعل عامٌّ يف نوم الليل والنهار، وإنما قيد يف 

 الحديث )من الليل( تغليًبا، واهلل أعلُم. 
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 ستيقظ من الليلا َمن هما يقول
 أو تقلب على فراِشِه

»َمْن تعارَّ من الليل،  ، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عبادة بن الصامت  عن  ( 1) 
فقال: ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، هل امللك، وهل احلمُد، وهو ىلع لك يشٍء قدير، سبحان  

«،  قوة إالَّ باهلل، ثم قال: ربِّ اغفر ل  اهلل، واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول وال 
 . « »ثم داع، استجيب هل، فإن عزم فتوضأ، ثم صىل تقبلت صالته أو قال:  

   (u :) 

 ( 5060(، أبو داود ) 1154( واللفظ له، البخاري )22673أحمد  ،)

»عمل (، و10631« )»الكربى(، النسائي يف 3878(، ابن ماجه )3414الرتمذي )

 (. 861« )اليوم والليلة

 (k:) 

 استيقظ وانتبه. أي:  (:تعار  )

وهذا الذكر يكرره، ولو تقلب عشرات المرات على فراشه، ويجزئه أي ذكر 

 آخر، ولكن المأثور أفضل وأكثر بركة لكونه المنقول عن الذي ال ينطق عن الهوى. 

ر عن عائشة  (2)  ملسو هيلع هللا ىلص إذا تضوَّ
َّ
، قال: -أي: تقلب من الليل –، أن النبي

 . « اهلل الواحُد القهار، ربُّ السموات واألرض وما بينهما العزيز الغفارإال»ال هلإ 

   (u :) 

  (، وابن حبان  864« )»عمل اليوم والليلة(، و7641« )»الكربىالنسائي يف

(، والحاكم يف 757(، وابن السني )764« )»الدعاء(، والطرباين يف 5530)

»قيام (، ومحمد بن نصر يف 303« )»التوحيد(، ابن منده يف 1980« )»المستدرك



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

249 

249 

 

 (. 423« )»الدعوات الكرب(، والبيهقي يف 109« )ص/ الليل

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي

  (:  5/112« للمناوي ) »فيض القدير« كما يف »أماليهقال الحافظ العراقي يف

 حديث صحيح. 

  حيح. ص (: وإسناده02/242« »التيسيروقال المناوي يف 

  (. 103/ 3« )»نتائج األفكاروحسنه الحافظ يف 

  السلسلة الصحيحة(، و5505« )»التعليقات الحسانوصححه األلباين يف«  »

 (. 4693« )»صحيح الجامع(، و2066)

 (k:) 

ر ) تقلب من الليل على فراشه، من جنب إلى جنب، أو من مكان أي:  (:تضو 

 ر.آخآلخر، أو من موضع يف الفراش إلى موضع 

عن ربيعة بن كعٍب، قال: كنُت أبيُت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، آتيه بوضوئه   (3)

حبمدهوبحاجته، فكان يقوم من الليل، فيقول:  حبمده، سبحان ريب و ، ثم «»سبحان اهلل و

 . « ني، سبحان رب العاملني»سبحان ربِّ العامليقول: 

   (u :) 

  عمل  (، و1618)« »المجتبى( واللفظ له، و10632« ) »الكربىالنسائي يف«

(، 1218« )»األدب المفرد(، والبخاري يف 16574(، وأحمد )862« )اليوم والليلة

« »اآلحاد والمثاين أبي عاصم يف (، ابن 3416(، الرتمذي )3879ابن ماجه )

( 5/56« )»الكبير(، و767« ) »الدعاء(، الطرباين يف 2594(، ابن حبان )2388)

 (.752(، ابن السني )4569)

  صحيح ابن  «، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح النسائيلباين يف األوصححه«
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»مشكاة  (، و 2585« )»التعليقات الحسان(، و388« )»صحيح الرتغيب«، وماجه

 (.928« )»صحيح األدب المفرد(، و1218« )المصابيح

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 
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 َمْن رأى يف منامه هما يقول
 و يكرههاا أرؤيا حيبُّه

 ملسو هيلع هللا ىلص يقول: أبي سعيد الخدري  عن  ( 1) 
َّ
»إذا رأى أحُدكم  ، أنه سمع النبي

ث بها، وإذا رأى غري ذلك مما يكره   رؤيا حيبُّها فإنما يه من اهلل، فليحمد اهلل عليها ويلحدِّ
 . « فإنما يه من الشيطان، فليستعْذ ِمْن رشها، وال يذكرها ألحٍد فإنها ال ترضُّه 

   (u :) 

 (، النسائي يف  3453(، الرتمذي )11054(، أحمد )6985) اريالبخ

 (. 893« )»عمل اليوم والليلة(، و7605« )»الكربى

 (k:) 

« مثل: الحمد هلل، أو  »الحمدبأي عبارة من عبارات أي:  (:فليحمد اهلل عليها)

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وهكذا. 

ث بها) ، من حأي:  (:وليحدِّ  أو لبيٍب، أو عالٍم، أو ناصٍح، قيل:  بيٍب َمْن يحبُّ

سكت، واللبيب ألنه العارف  ن عرف خيًرا قاله، وإن جهل أو شك  ألن الحبيب إ 

 بتأويلها، والعالم يؤولها على الخير مهما أمكنه، والناصح يرشد إلى ما ينفع. 

ني  أي: يقول مثاًل: أعوذ باهلل من شرِّ هذه الرؤيا أن يصيب  من شرها(: عذ  )فليست

 منها ما أكره يف ديني ودنياي، كما ورد ذلك عن إبراهيم النخعي بسنٍد صحيح. 

 ولو قال: أعوذ باهلل من شرِّ هذه الرؤيا كفى.

»الرؤيا من اهلل، ، قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن أبي قتادة  (2)
اٍت،  مر  لْم من الشيطان، فإذا رأى أحُدكم شيًئا يكرهه، فلينُفْث عن يساره ثالثواحلُ 

 من جبل،  «ويلتعوَّذ باهلل من رشها، فإنها ال ترضه 
َّ
فقال: إن كنُت ألرى الرؤيا أثقل علي
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 فما هو إال أن سمعُت هبذا الحديث، فما أباليها. 

   (u :) 

 ( 5747( واللفظ له، البخاري ) 2261مسلم .) 

 (k:) 

 النفث: نفخ لطيٌف ال ريق معه. (:فلينفث)

 ة بن عبد الرحمن بن عوف. سلمالقائل هو: أبو  (:فقال )

 األنصاري المدين 
 
 . أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي

»إذا رأى أحُدكم الرؤيا ، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: عن جابر  (3)
يكرهها، فليبصق عن يساره ثالثًا، وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثًا، ويلتحول عن جنبه 

 . «اذلي اكن عليه 

   (u :) 

 ( 2262مسلم )(، النسائي 3908(، ابن ماجه )5022لفظ له، أبو داود )وال

 (. 425/ 13(، ابن حبان )911« )»عمل اليوم والليلة(، و 7606« ) »الكربىيف 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (4)
ِّ
»يف آخر الزمان ال يكاد رؤيا ، عن النبي

برُشى نة املؤمن تكذُب، وأصدقُكم رؤيا أصدقكم حديًثا، والرؤيا ثالثة: الرؤيا احلس 
ث بها الرجل نفسه، والرؤيا حتعمن اهلل  زيٌن من الشيطان، فإذا رأى ، والرؤيا حيدِّ

ث بها أحًدا، ويلقْم فليصلِّ   .« أحدكم رؤيا يكرهها فال حيدِّ

   (u :) 

 ( الحاكم يف 2291( واللفظ له، الرتمذي )7642أحمد ،)المستدرك«  »

نة(، البغوي  يف 8174)  (. 3279« )»شرح السُّ

  الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي. قال 
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  صحيح الرتمذي(، و3014« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

مشغولة بأمٍر، أو حرفٍة، أو  أي: أن تكون نفُسُه  (: يحدث بها الرجل نفسه)

 اله به. نشغ، فيراه يف منامه لشدة امعشوقة

تخويف من الشيطان يجعله يحزن ويكدر عليه وقته الصايف فيريه أي:  (:تحزين)

 يف النوم أنه قطع رأس ولده أو رأسه مثاًل، وأمثال هذه المنامات المحزنة. 

أي: يتوضأ ويصلي ما شاء اهلل له، ليدفع الشيطان عنه بربكة قيامه وأداء   )فليصل(: 

يساره ثالًثا، وليستعذ باهلل من الشيطان ثالًثا،   فلينفث عن وإال صالته، وهذا إذا كان نشيًطا، 

 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، على أنه يمكن الجمع بين هذا كله وهو األَْولى. 

 ص مما سبق:خلفت

ث هبا من  (1) أنه إذا رأى رؤيا صالحة يحبها، فليحمد اهلل بقلبه ولسانه، وليحدِّ

 أحبَّ من الناس. 

 ؤيا يكرهها، فعليه اآليت: ى روإذا رأ (2)

 يستعيذ باهلل ثالًثا.  )أ(

 ال يذكرها ألحٍد.  )ب(

 ينفث عن يساره ثالًثا.  )ج(

 يتحول عن جنبه الذي كان عليه.  )د(

 يقوم ويصلي ما شاء اهلل له أن يصلي. )هـ(
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 إذا استيقظ ِمْن منامه هما يقول

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد  حذيفة    عن   ( 1) 
ُّ
»باسمك اللَُّهمَّ أموت  نام، قال:  أن ي ، قال: كان النبي

 . « »احلمد هلل اذلي أحيانا بعد ما أماتنا وإيله النشور ، وإذا استيقظ من منامه قال:  « وأحيا 

   (u :) 

  ( 21366(، وأحمد )6324البخاري.) 

 (k:) 

 أي: اإلحياء والبعث يوم القيامة.  (:النشور)

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (2)
ِّ
ظ أحدكم، فليقل:  ستيق»إذا ا ، عن النبي

 . «احلمد هلل اذلي ردَّ يلعَّ ُرْويح، واعفاين يف جسدي، وأذن ل بذكره 

   (u :) 

  (. 3401، الرتمذي )(9« )»عمل اليوم والليلةابن السني يف 

 (. 39« )»األذكارححه النووي يف ص 

  (: حديث حسن. 109/ 1« )»نتائج األفكاروقال ابن حجر يف 

 نه السيوطي يف  (. 436« )جامع الصغير»ال وحسَّ

  نه األلباين يف ده يف 329« )»صحيح الجامعوحسَّ »تخريج الكلم  (، وجوَّ

 (.57« )الطيب

 (k:) 

 .أجرى لساين بذكره  أي:  (:وأِذَن لي بذكره)



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

255 

255 

 

فتحصل من جمموع احلديثني، أنَّ املسلم إذا استيقظ من منامه أن 

 يقول:

 النشور.  إليهالحمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا و -1

 الحمد هلل الذي ردَّ علي روحي، وعافاين يف جسدي، وأذن لي بذكره.  -2
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 كتاب األكل والشُّرب 
 

 التسمية عند األكل والشرب

وهب بن كيسان، أنه سمع عمر بن أبي سلمة، يقول: كنُت غالًما يف  عن (1)

ْحفة، فقال لي رسو »يا  ملسو هيلع هللا ىلص: ل اهللحجر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت يدي تطيش يف الصَّ
 ي بعُد. ، فما زالت تلك طعمت«غالم، َسمِّ اهلل، وُُكْ بيمينك، وُُكْ مما يليك

   (u :) 

  ( 2022(، مسلم )5376البخاري .) 

 (k:) 

 أي: تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة، وال تقتصر على موضع واحٍد.   )تطيش(: 

فة) ح  ة، والقصعة خمس هي أقل من القصعة حجًما، وهي ما تسع ما يشبع (:الص 

الصحفة  يما حكاه الجوهري وغيره عنه، وقيل:تشبع عشرة، كذا قاله الكسائي ف

 كالقصعة، وجمعها صحاف.

 ملسو هيلع هللا ىلص   حديث أنس بن مالك (2)
َّ
ا دعا أبو طلحة، وأمُّ ُسليم النبي : لمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص: »ائذن لعشرةللطعام، قال: ثم قال النبي

ُّ
«، فأذن لهم فدخلوا، فقال النبي

 ، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجاًل.«وا اهلل تعاىلوسمُّ  »لكوا 

   (u :) 

 ( 2040مسلم .) 
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 ملسو هيلع هللا ىلص طعاًما لم نضْع عن حذيفة  (3) 
ِّ
، قال: كنا إذا حضرنا مع النبي

َأيدينا حتى يبدأ رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيضَع يده، وإنَّا حضرنا معه مرة طعاًما، فجاءت 

لطعام، فأخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيدها، ثم جاء يف اجارية كأهنا ُتْدفُع، فذهبْت لتضع يدها 

»إن الشيطان يستحلُّ الطعام أن ُع فأخذ بيده، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أعرابي كأنما ُيْدف
ال يذكَر اسم اهلل عليه، وإنه جاء بهذه اجلارية ليستحل بها فأخذُت بيدها، فجاء بهذا 

، ثم ذكر «يف يدي مع يدهاده األعرايب ليستحل به فأخذُت بيده، واذلي نفيس بيده، إن ي

 اسم اهلل وأكل.

   (u :) 

 ( 3766(، أبو داود )23249(، أحمد ) 2017مسلم .) 

 (k:) 

 بنت صغيرة أي:   (:جارية)

بضم التاء، وسكون الدال، وفتح الفاء، أي: كأهنا لشدة سرعتها  (:كأنها ُتدفع)

 كأهنا مطرودة أو مدفوعة. 

 أي: أرادت وشرعت.  )فذهبت(:

أي: مبعًدا ومنحًيا لها عن الطعام لئال تأكل قبل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيدها(:ول )فأخذ رس

 فيأكل معها الشيطان.  عذكر اهلل 

 أي: يد الشيطان.  )إن يده(:

ا  )ليستحل(: أي: ليتمكن من األكل إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر اهلل تعالى، وأمَّ

 إذا لم يشرع فيه أحٌد، أو شرع بعضهم دون بعض لم يتمكن منه.

ئ  ) الصـواب الـذي »(: 5/188« )»الفتوحـات الربانيـةيف  نقال ابـن عـال دة(:فا

والمتكلمـين: أن عليه جماهير العلماء من السـلف والخلـف مـن المحـدثين والفقهـاء 
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هذا الحديث وشبهه من األحاديث الواردة يف أكل الشـيطان محمولـة علـى هواهرهـا، 

ع ال ينكـــره فوجـــب قبولـــه شـــرلاوأن الشـــيطان يأكـــل حقيقـــًةل إذ العقـــل ال يحيلـــه، و

 .«واعتقاده

عن وحشي بن حرب، أهنم قالوا: يا رسول اهلل، إنَّا نأكل وال نشبع، قال:  (4)

ىلع طعامكم، واذكروا اسم  فاجتمعوا »، قالوا: نعم، قال: «»فلعلكم تأكلون متفرقني؟
 . «اهلل عليه، يبارْك لكم فيه

   (u :) 

 ( 3764(، أبو داود )3286ابن ماجه ،)(. 5224حبان ) ابن 

  (. 2/5« ) »تخريج أحاديث اإلحياءحسنه الحافظ العراقي يف 

  نه األلباين يف «، »صحيح ابن ماجه(، و664« )»السلسلة الصحيحةوحسَّ

 (. 2128« )»صحيح الرتغيب «، و»صحيح أبي داودو

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »أبي داود«، و»ابن ماجهوحسَّ
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 سي  نما يقول َمْن
 يف أول طعامهالتسمية 

كر اسم »إذا أكل أحُدكم فليذ ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عائشة  عن  ( 1) 
 . « ذكر اسم اهلل تعاىل يف أوهل، فليقل: بسم اهلل أوهَلُ وآخرَُه اهلل تعاىل، فإن نيس أن ي

   (u :) 

 ( الحــــــاكم 1858(، الرتمــــــذي )25733(، أحمــــــد )3767أبــــــو داود ،)

(4/121.) 

 لحاقال ا.
ُّ
 كم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

 .وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  (، 380« )»صحيح الجامع(، و1965« ) »إرواء الغليلوصححه األلباين يف

 «. »صحيح أبي داودو

»َمْن نيَس أن  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد اهلل بن مسعود  (2)
: بسم اهلل يف أوهل وآخره، فإنه يستقبل طعاًما ذكريذكر اهلل يف أول طعامه، فليقل حني ي

 . «جديًدا، ويمنع اخلبيث ما اكن يُصيب منه

   (u :) 

 ( الطرباين يف 5213ابن حبان ،)(،  4576« ) »األوسط(، و889« )»الدعاء

 (. 459(، ابن السني )10354« )»الكبيرو

  طوس»األ(: رواه الطرباين يف 5/23« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف  »

 «، ورجاله ثقات. »الكبيرو
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    (. 198« ) »السلسلة الصحيحة (، و 1965« ) »إرواء الغليل وصححه األلباين يف 

  ابن حبان وصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

، قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأكل طعاًما يف ستة نفٍر من عن عائشة  (3)

 فأكله بلقمتين، فقال رسول ا
ٌّ
قال: بسم  »أما إنه لو اكنملسو هيلع هللا ىلص:  هللأصحابه، فجاء أعرابي

اهلل لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاًما فليقل: بسم اهلل، فإن نيس أن يقول: بسم اهلل يف 
 . «أوهل فليقل: بسم اهلل يف أوهل وآخره 

   (u :) 

 ( الدارمي 25106(، أحمد )1858(، الرتمذي )3264ابن ماجه ،)

(، ابن حبان  281« )يوم والليلةال »عمل(، و10040« )»الكربى(، النسائي يف 2063)

(5214 .) 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  صحيح الجامع(، و5191« )حسان»التعليقات الوصححه األلباين يف« »

 «.»صحيح ابن ماجه(، و2107« )»صحيح الرتغيب(، و1323)

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

 (k:) 

هم لذلك الطعام، وانقطاع نسبة ذكرهم اسم اهلل تركبعد أي:  (:فجاء أعرابي)

 عليه عند تناوله عنه. 

بأن يبارك فيه، فتأكلون ويأكل ويكفي الجميع، لكن برتك أي:  (:لكفاكم)

 التسمية عليه نزعت منه الربكة حتى أكل يف لقمتين. 
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 ما يقول إذا أعجبه الطعام

 ملسو هيلع هللا ىلص  جابر بن عبد اهلل عن (1)
َّ
أهَله األُُدَم، فقالوا: ما  سأل ، أن النبي

، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول:   عندنا إال خلٌّ
ُ
، نعم األ ُدُم اخللُّ

ُ
 . «اخللُّ دم »نعَم األ

   (u :) 

 ( 3820(، أبو داود )3317(، ابن ماجه )14925(، أحمد ) 2052مسلم  ،)

 (. 1839الرتمذي )

 (k:) 

لخل، بل كل طعام يقدم ى اليس هذا المدح قاصًرا عل (:نِع م األدم الخل)

نة مدحه، مثل أن يقول إذا أكل لحًما: نعم اللحم هذا اللحم، أو أكل  لإلنسان من السُّ

نة من موجبات دوام النعمة.   خبًزا: نعم الخبز هذا الخبز، وهكذا. فإن هذه السُّ
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 ما يقول إذا فرغ من طعامه

  عن (1)
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص أبي ُأمامة الباهلي

ِّ
كان يقول إذا ُرفَِع طعاُمُه،  أنه، عن النبي

، وال ُمودَّع، وال  ،ًدا كثريًا، طيًبا »احلمد هلل مح أو ما بين يديه، قال: مبارًًك، غري َمْكِِفٍّ
 . «مستغًًن عنه ربنا

   (u :) 

 ( أبو داود  22199(، أحمد )3284(، ابن ماجه )5458البخاري ،)

(، ابن حبان  284« )والليلةوم »عمل الي (، و6870« )»الكربى(، النسائي يف 3849)

 (.468(، ابن السني )5217)

 (k:) 

ِفي  ) ال يكتفى به، بل يعود إليه مرًة بعد ُأخرى فخير اهلل ال يكتفى أي:  (:غير َمك 

 منه أبًدا، بل نحن يف حاجة إليه آخر العمر.

 غير مرتوك، وال ُمْعَرٍض عنه. أي:  (:وال مود ع )

 ه. عن أي: ال نستغني )وال مستغنى(:

 ملسو هيلع هللا ىلص كانعن أبي ُأمامة  (2)
َّ
إذا فرغ من طعامه، وقال مرة: إذا  ، أن النبي

«، وقال مرة: »احلمد هلل اذلي كفانا وأروانا، غري مكِفٍّ وال مكفور رفع مائدته، قال: 
 . « »احلمد هلل ربنا، غري مكِفٍّ وال مودَّع وال مستغين، ربنا

   (u :) 

  ( 5459البخاري .) 

 (k:) 

 أي: غير مجحود فضله ونعمُتُه.  (: ر غير مكفو)
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كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أكل أو  ، قال:عن أبي أيوب األنصاري  (3)

 . «»احلمد هلل اذلي أطعم، وسىق، وسوَّغه، وجعل هل خمرًجا، قال: شرب

   (u :) 

  ( النسائي يف 3851أبو داود ،)عمل اليوم والليلة(، و6867« )»الكربى« »

(، 5384« )»األوسط(، و 897« ) »الدعاءطرباين يف وال(، 5220(، ابن حبان )285)

 (. 470(، ابن السني )4082« )»الكبيرو

  (. 382« )ص/»األذكارصححه النووي يف 

  صحيح  (، و 2061( )705« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف«

 «. »صحيح أبي داود(، و4681« )الجامع

 ابن حبانو«، »سنن أبي داودرناؤوط على هامش وصححه شعيب األ« .» 

 (k:) 

غه)  جعله سهل البلع، والدخول إلى الجوف.أي:  (:وسو 

»َمْن عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  (4)
أكل طعاًما، ثم قال: احلمد هلل اذلي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حوٍل مين وال قوة غفر 

 . «اهلل هل ما تقدم من ذنبه

   (u :) 

 ( ابن ماجه 1488(، أبو يعلى )3458(، الرتمذي )15632أحمد ،)

 (. 468السني )(، وابن 900(، والدعاء )20/181« )»الكبير(، الطرباين يف 3285)

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  نه األلباين على سنن «  »صحيح الرتغيب«، و»ابن ماجه«، و»الرتمذيوحسَّ
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 (.188« )ريج الكلم الطيب»تخ(، و 1989« ) »إرواء الغليل(، و2042)

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

عن عبد الرحمن بن ُجَبْير، أنه حدثه رجٌل َخَدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثمان سنين، أنه   ( 5) 

»اللَُّهمَّ  وإذا فرغ من طعامه، قال:  « »بسم اهلل سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا قرب إليه طعامه يقول: 
 . « عطيت ديت، وأحييت، فلك احلمد ىلع ما أ نيت، وه وأق أطعمت، وأسقيَت، وأغنيت،  

   (u :) 

 ( والنسائي يف 16595أحمد ،) (. 465(، ابن السني )6871« )»الكربى 

  (. 581/ 9« )»فتح الباريصححه الحافظ يف 

  نه النووي يف  (. 383« )ص/»األذكاروحسَّ

  صحيح الجامع(، و190« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف«» 

(4768 .) 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

 أقناه اهلل: رزقه وأعطاه ما يدخره بعد الكفاية وأرضاه.  (:أقنيت )

»من أطعمه اهلل طعاًما ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن عباس  (6)
: اللَُّهمَّ بارك نلا يقل رزقنا خريًا منه، ومن سقاه اهلل بلًنا، فل ا فليقل: اللَُّهمَّ بارك نلا فيه و

 . « الطعام والرشاب إال اللنب فيه وزِْدنا منه؛ فإين ال أعلم ما جيزئ من

   (u :) 

  ( النسائي يف  3455(، الرتمذي ) 3730( واللفظ له، أبو داود ) 3322ابن ماجه )

(، أحمد  474(، وابن السني ) 286« ) اليوم والليلة  مل »ع (، و 10045« ) »الكربى 

 (1977 .) 
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 مذي: حديث حسن. لرتقال ا 

  ( لُحْسنه. 475« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي يف 

  نه األلباين يف « »صحيح الجامع(، و2320« )»السلسلة الصحيحةوحسَّ

 «.»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود (، و 381)

  المسندوحسنه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

عطش اليعني: ال يكفي يف دفع  (:الشراب إال اللبنم وما يجزئ من الطعا)

 ومائية.والجوع مًعا شيٌء واحٌد إال هول ألنه مركب من جبنيٍة، وسمنيٍة،  

»إن اهلل ليرضى عن ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس بن مالك  (7)

 «. العبد َأْن يأكل األكلة فيحمَدُه عليها، أو يشرَب الشربة فيحمَدُه عليها

   (u :) 

 ( النسائي يف 1816(، الرتمذي )12168(، أحمد ) 2734مسلم ،)الكربى« »

(6872 .) 
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 جواز أن يقول اإلنسان: ال أحبُّ هذا الطعام
 أو ال أشتهيه، أو مل آكله من قبل

، عن خالِد بن الوليد: أنه دخل مع رسول اهلل  عبِد اهلل بن عباٍس  عن  ( 1) 

نُوٍذ، فأهوى إليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده، فقال بعض النسوة:  َمحْ ملسو هيلع هللا ىلص بيَت ميمونَة، فأيت بَضبٍّ 

أخربوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بما يريد أن يأكَل، فقالوا: هو ضبٌّ يا رسول اهلل، فرفع يَده، فقلت:  

اَعفُهُ أحراٌم هو يا رسوَل اهلل؟ فقال: 
َ
. قال  «»ال، ولكن لم يكن بأرِض قويم، فأجدين أ

 ُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينظُر. رسو ، و : فاْجرترُته فأكلُتهُ خالٌد  

   (u :) 

  ( 1945(، مسلم )5537البخاري .) 

 (k:) 

أو  التمساحش يف الصحراء والرباري يشبه يف شكله يحيوان معروف يع (:بضب  )

 سم عند اكتمال نموه.  85صور، يصل طوله إلى ينا الد

 أي: مشوي، كما يوجد يف بعض الروايات.  (:محنوذ )

 إليه ليأخذه فيأكله. ده أي: أمال ي )فأهوى إليه بيده(:

أي: لم يكن موجوًدا بمكة، أو لم يكن مشهوًرا كثيًرا  )لم يكن بأرض قومي(:

 فيها فلم يأكلوه. 

 أي: أكرهه، وأتقزز منه.  )أعافه(:

عافه نفُسُه وهو يدلُّ على ِحلِّه وجواز أكله وإن كان ت )ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينظر(:

 الشريفة. 
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 ما يقول: َمْن حضر طعاًما
 و صائم ومل يفطروه

»إذا ُدِِعَ أحُدكم ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن  ( 1) 
، وإن اكن مفطًرا فلَيْطَعمْ   . «َفلُْيِجْب، فإن اكن صائًما فليصلِّ

   (u :) 

 ( 780(، الرتمذي )2460(، أبو داود )7749(، أحمد )143مسلم  ،)

 (. 6036(، أبو يعلى )6576« )»الكربىالنسائي يف 

 (k:) 

 قيل يف تفسيرها، قوالن:  (:فليصلِّ )

المراد: الصالة الشرعية بالركوع والسجودل ليحصل له فضُلها، ويتربك أهل   (1)

( عن أنس، دخل 1982« )»صحيحهالمكان والحاضرون، ودليلُه ما رواه البخاري يف 

 ملسو هيلع هللا ىلص على أمِّ سليم، فأتته بتمٍر وسمٍن، قال: 
ُّ
مركم يف وت يف سقائه، »أعيدوا سمنكمالنبي

«، ثم قام إلى ناحية من البيت، فصلى غير المكتوبة، فدعا ألم  سليم  صائموعائه، فإين 

 فجمع ملسو هيلع هللا ىلص بين الصالة والدعاء ألهل البيت.  الحديث.وأهِل بيتها... 

( بسنٍد صحيح  3737وقيل: المراد الدعاُء، واستدلوا بما رواه أبو داود ) (2)

إن اكن مفطًرا فليطعم، وإن اكن »ف ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:عن ابن عمر 
 .« صائًما فليدعُ 

ولو جمع بين القولين، فصلى الصالة ذات الركوع والسجود، ودعا ألهل البيت 

 لكان خيًرا، واهلل أعلم. 
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 ما يقول َمْن ُدعي 
 إىل طعام وتبعه غرُيُه

أبي مسعود، قال: جاء رجٌل من األنصار، يكنى أبا شعيب، فقال  عن (1) 

 غالل
َّ
اب: اجعل لي طعاًما يكفي خمسة، فإين أريد أن أدعَو النبي ملسو هيلع هللا ىلص خامس  م له قص 

 خمسة، فإين قد عرف
ُّ
ُت يف وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجٌل، فقال النبي

، فقال: «رجع رجعأن تأذن هل فأذن هل، وإن شئت أن ي»إن هذا قد تبعنا، فإن شئت ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ال، بل قد أذنُت له.

   (u :) 

 (. 2036( واللفظ له، مسلم )2081ري ) خاالب 

 (k:) 

اب) ار، ويف رواية أخرى عند البخاري ومسلم:  (:قص  ام(: وهي  أي: جزَّ )لحَّ

 بمعنى: جزار، أي: يبيع اللحم. 
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  وجدهما يقول َمْن 
 يسُئ يف أكله

، قال: أكلُت   -وهو ابُن أمِّ سلمة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص  –عمَر بن أبي سلمة  عن  ( 1) 

ا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طعاًما، فجعلت آكُل من نواحي الصحفة، )ويف رواية مسلم: مً يو

 . «»لُكْ مما يليكالصحفة(، فقال لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  حول  فجعلُت آخذ من لحمٍ 

   (u :) 

  ( 2022(، واللفظ له، مسلم )5377البخاري .) 

تمًرا، فكان  ا َسنٍَة مع ابن الزبير، فرزقن ن جبلة بن سحيم، قال: أصابنا عامُ ع (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن الِقراِن، ثم 
َّ
عبد اهلل بن عمر يمرُّ ونحن نأكل، ويقول: ال تقارنوال فإن النبي

 «.»اإلذن من قول ابن عمريقول: إالَّ أن يستأذن الرجل أخاه، قال شعبة: 

   (u :) 

  ( 2045(، مسلم )5446البخاري .) 

مُت بين يدي رسول  (3) هلل ملسو هيلع هللا ىلص تمًرا، فجعلوا  ا عن سعد مولى أبي بكر، قال: قدَّ

 .«»ال تقرنوا يقرنون، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

   (u :) 

  ( الحاكم 1574(، أبو يعلى )3332(، ابن ماجه )1716أحمد ،)

 (. 120و4/119)

  .قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي 

  (. 2323« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 
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  نه األرناؤوط على هامش  «. مسندال»وحسَّ

 (k:) 

 باإلضافة، أي: عام قحٍط وَجْدٍب.  (:عام َسنَة)

كله بمعنى يأكل تمرتين تمرتين، ولكن يأكل  )الِقران( )وال تقارنوا( )ال تقرنوا(:

 عنه، 
ٌ
واحدة واحدة، ويمكن أن يجمع يف لقمٍة واحدة تمرتين أو ثالًثا، وهذا كله منهي

 ولكن يضع تمرة واحدة يف اللقمة، وهكذا. 

ملسو هيلع هللا ىلص عن إياس بن سلمة، أن أباه حدثه: أنَّ رجاًل أكل عند رسول اهلل  (4) 

، ما منعه إال الكرب، «»ال استطعَت ، قال: ال أستطيع، قال: « ك»لُكْ بيمينبشماله، فقال: 

 قال: فما رفعها إلى فيه. 

   (u :) 

 ( 2075(، الدارمي )16494(، أحمد ) 2021مسلم .) 

 (k:) 

« بضم »ُبْسر(: هذا الرجل هو 378« )ص/»األذكار يفقال النووي  (:أن رجًل )

، وقد الموحدة وبالسين المهملة: ابن راعي 
ٌّ
الَعْير بالمثناة وفتح العين، وهو صحابي

 «، واهلل أعلم. »شرح صحيح مسلمأوضحت حاله، وشرح هذا الحديث يف 
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 ما يقول َمْن أكل    
 عند قوٍم وفرغ من أكله 

 ملسو هيلع هللا ىلص جاء إلى سعد بن ُعبادة ال ، أن أنس  عن  ( 1) 
َّ
، فجاء بخبٍز  نبي

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
»أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبراُر، وزيت، فأكل، ثم قال النبي

 . «وصلَّْت عليكم املالئكة

   (u :) 

 ( الطرباين يف 7907(، عبد الرزاق )3854أبو داود ،)(، ابن  924« )»الدعاء

 (. 5272حبان )

    (. 374/ 1« ) »رياض الصالحين (، و 385« )ص/ ار ذك »األ صححه النووي يف 

  صحيح أبي داود(، و193« )»تخريج الكلم الطيبصححه األلباين يف« .» 

 (k:) 

 أثابكم إثابة َمْن فطر صائًما. أي:  (:أفطرٍ عندكم الصائمون)

 استغفرت لكم المالئكة. أي:  (:وصل ت عليكم الملئكة)

ليم، قال: جاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلى س ، من بني عن عبِد اهلل بن ُبْسر (2)

م إليه طعاًما فذكر َحْيًسا أتاه به، ثم أتاه بشراٍب فشرب، فناول َمْن  َأبي، فنزل عليه، فقدَّ

على يمينه، وأكل تمًرا فجعل ُيلقي النوى على ههِر أصبعيه السبابِة والوسطى، فلما 

بارْك هلم فيما رزقتهم، »اللَُّهمَّ  ل:قام، قام َأبي فأخذ بلجاِم دابتِه فقال: ادُع اهلل لي، فقا
 . «واغفْر هلم وارمحهم
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   (u :) 

 ( 3576(، الرتمذي )17675(، أحمد )3729(، أبو داود )2042مسلم .) 

 (k:) 

 أي: طعاًما يتخذ من التمر، واألقِط، والسمن، وغيرها.  (:َحي ًسا )

أصبعيه ر أي: كان يجمع النوى على هه  (:على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى )

 السبابة والوسطى ثم يرمي به.
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 ما يقول ملن أماط 
 األذى عن طعامه وشرابه

عمرو بن أخطب، قال: استسقى رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأتيُتُه بإناٍء فيه ماٌء، وفيه  عن   ( 1) 

 . «»اللَُّهمَّ مجِّلهشعرة، فرفعُتها، ثم ناولُتُه، فقال: 
 يف رأسه ولحيته شعرٌة بيضاء. ا قال: فرأيته بعد ثالٍث وتسعين سنًة، وم

   (u :) 

 ( ابن أبي عاصم يف 22881( )22883أحمد ،)(،  2181« )»اآلحاد والمثاين

(، ابن السني 28/ 17)« »الكبير(، و1935« ) »الدعاء(، الطرباين يف 7172ابن حبان ) 

 (. 1/93« )»األسماء والكنى(، الدوالبي يف 7209(، الحاكم )477)

  اإل قال الحاكم: صحيح .
ُّ
 سناد، ووافقه الذهبي

  (: رواه أحمد والطرباين، وإسناده  378/ 9« ) د »مجمع الزوائ قال الهيثمي يف

 حسن. 

    (: هذا إسناد رواته ثقات. 111/ 7« ) »إتحاف الخيرة المهرة وقال البوصيري يف 

  (. 7128« )»التعليقات الحسانوصححه األلباين يف 

  دسن»الموصححه شعيب األرناؤوط على هامش .» 
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 ما يقول الصائم إذا أفطر
 

ه، يعني ابن سالم المقفع، قال: رأيُت ابن عمر يقبض على لحيت –مروان  عن   ( 1) 

، وقال  ،  : كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أفطر، قال: فيقطع ما زاد على الكفِّ
ُ
»ذهب الظمأ

 . « جر إن شاء اهللوابتلت العروق، وثبت األ

   (u :) 

  ( النس 2357أبو داود ،)عمل اليوم والليلة(، و3315« )»الكربىي يف ائ« »

(، 2279(، الدارقطني )478(، ابن السني ) 14097« )»الكبير (، الطرباين يف 299)

 (. 1536الحاكم )

  .قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين 

  .وقال الدارقطني: وإسناده حسن 

  نه الحافظ يف  (. 2/202« ) »التلخيص الحبيروحسَّ

 (.6571« )»الجامع الصغيرلسيوطي لصحته يف ا ورمز 

  نه األلباين يف (،  4678« )ع»صحيح الجام(، و920« )»إرواء الغليلوحسَّ

 «. »صحيح أبي داودو
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 شرب إذاما يقول 
 

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يشرُب يف ثالثة أنفاس، إذا  أبي هريرة  عن  ( 1) 

ى اهلل، فإذا أخَّ   ُرُه حمد اهلل، يفعل به ثالث مرات. أدنى اإلناء إلى فيه سمَّ

   (u :) 

  ( 40« )ص/»فضيلة الشكر(، الخرائطي يف 1/257« ) »األوسطالطرباين يف

 (. 24)ح/

  نه الحافظ يف  (. 10/94« )»الفتححسَّ

  (. 1277« )السلسلة الصحيحة»وحسنه األلباين يف 

 (k:) 

ب اإلناء لفمه ليشرب.أي:  (:أدنى اإلناء)  قرَّ

 رفعه عن فمه.ي:  أ  (:هخرأ)

ي عند الشرب ويحمد عند رفعه، وهكذا ثالث   )يفعل به ثالث مرات(: أي: يسمِّ

 مرات، يسمي ويحمد، يسمي ويحمد، يسمي ويحمد، ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 ما يقول من شرب لبًنا
 

»من أطعمه اهلل طعاًما ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ابن عباس  عن  ( 1) 
ومن سقاه اهلل بلًنا، فليقل اللَُّهمَّ بارك نلا فيه رزقنا خريًا منه، وا فليقل: اللَُّهمَّ بارك نلا فيه 

 . «أعلُم ما جيزئ من الطعام والرشاب إال اللنبُ  ال وزْدنا منه، فإين

   (u :) 

 ( 3455(، الرتمذي )3730( واللفظ له، أبو داود ) 3322ابن ماجه  ،)

(، وابن السني 286« )»عمل اليوم والليلة(، و10045« )»الكربىالنسائي يف 

 (. 1977(، أحمد )474)

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  ( لُحْسنه. 475« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي يف 

  نه األلباين يف « »صحيح الجامع(، و2320« )»السلسلة الصحيحةوحسَّ

 «.»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود (، و 381)

  نه شعيب األرناؤو  «. »المسندعلى هامش ط وحسَّ
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 إذا غسل يديه بعد الطعامما يقول 
 

، قال: دعا رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل من األنصاِر من أهل ُقباء،  أبي هريرَة    عن   ( 1) 

»احلمُد هلل اذلي ُيْطِعُم وال ُيْطَعُم، َمنَّ علينا فهدانا،  فانطلقنا معه، فلما َطِعم وغسل يده، قال: 
ْسقانا، و 

َ
ٍع وال ُمََكيَف أ  بالٍء َحَسٍن  ُكَّ وأطعمنا وأ وال ُمْسَتْغًَنً    ٍء وال َمْكفورٍ باْلنا، احلمُد هلل غري ُمودَّ

ْطَعَم من الطعام، وسىق من الرشاب، وَكََس من الُعْري، وهدى من الضاللة،    ، عنه 
َ
احلمُد هلل اذلي أ

ل ىلع كثرٍي ممن خلق تفضياًل، احلمُد هللِ ربِّ  َ من العىم، وَفضَّ  . « العاملني   وبَّصَّ

   (u :) 

  (،  10060« )»الكربى( واللفظ له، والنسائي يف 896« )»الدعاءالطرباين يف

(، الحاكم 485(، ابن السني )5219(، ابن حبان )301« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 6/242)« »حلية األولياء(، أبو نعيم يف 1/731)

 ي. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهب 

  نه األلباين يف  (. 5196« ) »التعليقات الحسانحسَّ

  الصحيحين»الصحيح المسند مما ليس يف وقال الشيخ مقبل الوادعي يف »

 (: حديث حسن على شرط مسلم.2/337)

 (k:) 

 غير مرتوٍك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. أي:  (:غير مودعٍ )

ر.  إن نعمة اهلل ال تكافأ، والأي:  (:وال مكافئٍ )  تقدَّ

 أي: وال مجحود فضله.  )وال مكفور(:

، وفضلك العميم. )وال مستغني عنه(:  أي: ال نستغني عن نعمك يا ربِّ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

278 

278 

 

 اللباس كتاب  
 

 ما يقول إذا لبس ثوبه

»َمْن لَبَس ثوًبا،  سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  عن (1)
ِفر هل ما يه من غري َحْوٍل مين وال قوٍة غُ ب، ورزقنثلو: احلمد هلل اذلي كساين هذا افقال

 .«تقدم من ذنبه

   (u :) 

  (، 396« )»الدعاء(، والطرباين يف 271« )»عمل اليوم والليلةابن السني يف

(، 1488« )»أبو يعلى(، و1/151« )»مسند الشاميين(، و 20/181« )»الكبيرو

 (. 2732(، الدارمي )1/687« )»المستدركوالحاكم يف 

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي

  نه الحافظ يف  (. 120/ 1« )»نتائج األفكاروحسَّ

  نه األلباين يف « »صحيح الرتغيب(، و6086« )صحيح الجامع» وحسَّ

 (. 7/48« )»إرواء الغليل(، و101« )ص/»الكلم الطيب(، و2042)

 (k:) 

سواٌء كان قديًما أم جديًدا، وهذا هاهر   ٍب،هذا الدعاء يقال عند ُلْبس أيِّ ثو 

 (. 57و 56)ص/« »األذكارصنيع اإلمام النووي يف 

 (: 4/647« )»المجموعوقال يف 
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نة أن يذكر اهلل تعالى إذا استيقظ...  ... الحمد هلل وأن يقول إذا لبس ثوًبا»السُّ

ا قال: اللَُّهمَّ ديدً الذي كساين هذا ورزقنيه من غير حوٍل مني وال قوة، وإذا لبس ثوًبا ج

 « اهـ. أنت كسوتنيه....

ق بين دعاٍء للثوب المعتاد اليومي، وبين دعاء للثوب الجديد.  ففرَّ

 بس الثوب الجديد يف مكانه إن شاء اهلل تعالى. وسنذكر دعاء ل

 فتحصل من احلديث:

 أن المسلم إذا لبس ثوبه، سواء كان قديًما أم جديًدا، أن يدعو هبذا الدعاء. 
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 كيف َيْلَبُس ثوبه

»إذا لَبِْسُتم، وإذا توضأتم،  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن (1)
 . «فابدؤوا بَمَياِمنِكم

   (u :) 

  ( الطرباين يف 8652(، أحمد )1090ابن حبان ،)(، وابن  1097« )»األوسط

وابن  ،(8/305« ) »شعب اإليمان(، والبيهقي يف 16« )»عمل اليوم والليلةالسني يف 

 (. 4141(، أبو داود )182/ 18« )»التمهيدعبد الرب يف 

  نه النووي يف  (.59« )ص/»األذكارحسَّ

   يوطي لصحته يف  (. 837« )»الجامع الصغيرورمز السُّ

  التعليقات الحسان(، و787« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف« »

(1087 .) 

 (k:) 

ا، ونحو ذلك، يعني:  رْ لبستم قميًصا أو ِس أي:  (:إذا لبستم) وااًل، أو نعاًل، أو خفًّ

 إذا أردتم اللْبَس. 

 أو اغتسلتم. أي:  (:توضأتم )

 واألمر هنا للندب باإلجماع.

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا َلبَِس قميًصا بدأ  عن أبي هريرة  (2)

 بميامنه. 

   (u :) 

 ( النسائي يف 5422(، ابن حبان )1766الرتمذي ،)(، 9590« )»الكربى  
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 (. 9250البزار )

  (: رجاله رجال 1453/ 3« )»تخريج أحاديث اإلحياءقال العراقي يف

 الصحيح. 

  صحيح الرتمذي(، و4779« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف« ،»

 «. »التعليقات الحسانو

 (k:) 

 أخرج اليد اليمنى من القميص. أي:  (:بدأ بميامنه)

 ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّ العن  (3)
ِّ
 حفصة زوج النبي

َّ
ملسو هيلع هللا ىلص كان يجعل يمينَُه لطعامه وشرابه  نبي

 وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. 

   (u :) 

 ( الطرباين يف 7042(، أبو يعلى )32أبو داود ،)(،  23/203« )»الكبير

 (. 4/122« )»المستدركالحاكم يف 

  .قال الحاكم: صحيح اإلسناد 

 نه الحا  (. 146/ 1« )»نتائج األفكاريف  فظوحسَّ

  (. 4912« )»صحيح الجامع«، و»صحيح أبي داود باين يف أللوصححه ا 
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 ما يقول إذا لبس ثوًبا جديًدا

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا اْسَتجدَّ ثوًبا سماه  أبي سعيد  عن (1)

»اللَُّهمَّ لك احلمُد، أنت كسوتنيه، أسألك باسمه، عمامًة، أو قميًصا، أو رداًء، ثم يقول: 
 .« ع هل، وأعوذ بك من رشِّه ورشِّ ما ُصنِع هلُصنخريَُه وخري ما 

   (u :) 

 ( ابن 11248(، أحمد )4020( واللفظ له، أبو داود )1767الرتمذي ،)

(، 1082(، أبو يعلى )5420(، ابن حبان ) 270« )»عمل اليوم والليلةالسني يف 

 (. 309« )»عمل اليوم والليلة(، و10068« )»الكربىالنسائي يف 

 وهذا حديث حسن. ي: قال الرتمذ 

  نه الحافظ يف  (. 122/ 1« )»نتائج األفكاروحسَّ

  (.6544« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

  صحيح ابي داود(، و4664« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف«  ،»

 «. »صحيح الرتمذيو

 (k:) 

 لبس ثوًبا جديًدا. أي:  (:استجد  )

اه)  الثوب. أي:  (:سم 

بأن يقول مثاًل: رزقني اهلل هذه العمامة، أو   قميًصا، أو رداًء(: أو )عمامة،

القميص، أو الرداء، ونحو ذلك: كاإلزار، والسروال، والخف، والمقصود التعميم، 

 فالتخصيص للتمثيل. 

 أي: خير ما صنع له استعماله يف الطاعة. )وخير ما ُصنع له(:
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 أي: شر ما صنع له يف المعصية.  )وشر ما صنع(:

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: بن أنس، عن أبيه  عن سهل بن معاذ (2)
ِّ
»َمْن لبَِس ، عن النبي

  ع غري حوٍل مين وال قوة، غفر اهلل ثوًبا، فقال: احلمد هلل اذلي كساين هذا ورزقنيه من 
 . «هل ما تقدم من ذنبه

   (u :) 

  أبو   (،2732(، الدارمي )4023(، أبو داود )396« )»الدعاءالطرباين يف

« »مسند الشاميين(، و389( )20/181« )»الكبيرالطرباين يف (، 1488يعلى )

(، البيهقي يف 1870« )»المستدرك(، الحاكم يف 271(، ابن السني )242( )1/151)

 (. 5872« )»شعب اإليمان(، و484« )الكبير »الدعوات

  نه الحافظ ابن حجر يف »الخصال (، ويف 120/ 1« )»نتائج األفكارحسَّ

 (. 74« )ص/المكفرة

  .
ُّ
ُه الذهبي  قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأقرَّ

  نه األلباين يف « »صحيح الرتغيب(، و2015« )»صحيح الجامعوحسَّ

 «. »صحيح أبي داود(، و2042)

  (:تنبيهان)

«، »الدعوات الكبير« والبيهقي يف »أبي داود« عند »ما تأخروردت زيادة  (أ)

رتغيب »اللها، كما قال األلباين على هامش هد «، وهي منكرة وال شا»شعب اإليمانو

 «، فتأمل!!والرتهيب

هذا الذكر ذكره بعض الفضالء فيمن لبس ثوًبا غير جديد، وترجم له الدارمي   ( 5) 

 « فلم يقيده بأنه جديد، وكذلك فعل أبو داود. »باب: ما يقول إذا لبس ثوًبا بقوله:  

ب بأنه عند لبس الجديد، كما فعل ال «، وابن  »الدعاءاين يف طربوالبعض بوَّ

 «.»الرتغيب والرتهيبذري يف نالسني، والم 
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ب الجديد من حيث المعنى، فقال على  ولكنَّ األلباين ذكر أن المراد به هو الثو 

«، وال أصل لها عند مخرجيه »جديًدا« ]هنا زيادة »الرتغيب والرتهيبهامش 

 « [اهـ. جينافحذفُتها، وإن كان مراًدا من حيث المعنى كما أفاده ال 

واألمر واسع، فللقارئ أن يذكره عند لبس ثوب جديد، وله أن يذكره عند لبس 

 الثوب عموًما ملبوًسا، أم جديًدا، واهلل أعلُم. 

 

 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

285 

285 

 
 

 ما يقوُل إذا رأى على أخيه ثوًبا

 ملسو هيلع هللا ىلص رأى على عمر قميًصا أبيض، فقال:   عن (1)
َّ
سالم، عن أبيه، أن النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص: يل؟غس»أجديٌد قميُصك هذا أم 
ُّ
ْس جديًدا، »الب«، قال: بل غسيٌل، فقال النبي

، قال: وإياك يا « ا، ومت شهيًدا، ويرزقك اهلل قرة عني يف ادلنيا واآلخرةوعْش محيدً 

 رسول اهلل. 

   (u :) 

  (، وابن السني  399« )»الدعاء( واللفظ له، و12/283« )»الكبيرالطرباين يف

(، البزار 5620(، وأحمد )3558اجه )م  (، وابن268« )»عمل اليوم والليلةيف 

(، وأبو 311« )»عمل اليوم والليلة(، و9/124« )»الكربى(، النسائي يف 12/253)

 (. 6897(، ابن حبان ) 5545يعلى )

  (: هذا إسناد صحيح. 4/82« )»مصباح الزجاجةقال البوصيري يف 

 وزاد بعد ، (: رواه أحمد، والطرباين 9/73« )»مجمع الزوائديف  وقال الهيثمي

« قال: وإياك يا رسول اهلل، ورجالهما »ويرزقك اهلل قرة عين يف الدنيا واآلخرةقوله: 

 رجال الصحيح. 

  (: حسن غريب، ورجال هذا 135/ 1« )»نتائج األفكارقال الحافظ يف

 اإلسناد رجال الصحيح، ثم قال: ... وأقل درجاته أن يوصف بالحسن. 

  السلسلة الصحيحة(، و1234) «ع »صحيح الجامحسنه األلباين يف«  »

 «. »صحيح ابن ماجه(، وصححه يف 352)

  المسندوصححه العالمة أحمد شاكر على هامش« .» 
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 (k:) 

 . هو ابن عمر  (:عن أبيه)
 ، بمعنى مستعمل وملبوس من قبل ليس بجديد. مغسول أي:  (:غسيل )

 ملسو هيلع هللا ىلص بثياٍب فيها خميصة (2)
ُّ
وداء صغيرة، س عن أمِّ خالد بنت خالد، ُأيت النبي

، فُأيت هبا «»ائتوين بأمِّ خادل، فسكت القوم، قال: «»َمْن ترون أن نكُسَو هذهفقال: 

، وكان منها علٌم أخضر أو «»أبيل وأخليقُتحمُل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال: 

 ، وسناْه بالحبشية حسٌن.« »يا أمَّ خادل، هذا َسَناهْ أصفر، فقال: 

   (u :) 

  ( واللفظ له، وابن السني يف 5823البخاري )(، 269« )»عمل اليوم والليلة

بيل أليق، ثم »أبيل وأخليق، ثم أبيل وأخ(، رددها ثالًثا: 3071ويف رواية عند البخاري )
 . « وأخليق

 (k:) 

اسمها: َأَمة، بفتح الهمزة والميم مخففة، وخالد هو ابن الزبير بن  (:أم خالد)

ام   . العوَّ

 بن سعيد بن العاص.ا أي: (:بنت خالد)

بأرض الحبشة، وقدم هبا إلى المدينة وهي صغيرة، ثم تزوجها  ولدت 

 . الزبير بن العوام 

 ساء من خز  أو صوف أسود. ك : )خميصة(:

، ولكن ال يمنع أن تكون مميزًة.  )تحمل(:  أي: ألهنا كانت صغيرة السن 

 ته.الء، وهو التخرق، والِقدم، وذهاب ِجدبمن اإل )أبلي(:

ِلقي(:  بمعنى اإلبالء. من اإلخالق، وهو  )وأخ 
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والمعنى: العرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك. فكأن  

 رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دعا لها بطول الحياة والبقاء. 

 أي: يف الخميصة.  )وكان فيها(:

 هذا َحسٌن بلغة الحبشة كما ورد مفسًرا يف آخر الحديث. )هذا سناه(:

 احلديثني:فتحصَّل من 

 أن المسلم إذا رأى على أخيه ثوًبا جديًدا دعا له هبذا الدعاء: 

حميًدا، ومت شهيًدا، ويرزقك اهلل قرة عين يف الدنيا  ْش البْس جديًدا، وع )أ(

 واآلخرة.  

 ويستحب للمدعو له أن يقول: وإياك يا فالن. 

 أو يقول: 

 أبِل وأْخلِْق، وإن كانت امرأة: أبلي وأخلقي.  )ب(

 خصَّ الحديث األول بمن لبس ثوًبا غسياًل، أي: ملبوًسا من قبل  بعضوال

 لبس جديًدا، وعش حميًدا.... إلخ. ا فيقول له:

 والحديث الثاين بمن لبس ثوًبا جديًدا: أبل وأْخلق. 

 واهلل أعلم. 
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 كتاب السَّالم 

 
 ماذا َيُقول عند 

 إلقاء السالم، والرّد عليه

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال:  ن عمران بن حصي عن( 1) 
ِّ
، قال: جاء رجٌل إلى النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
، ثم جاء آخر، «»عرشٌ السالم عليكم، فردَّ عليه السالم، ثم جلس، فقال النبي

، ثم جاء آخر، «»عرشونفقال: السالم عليكم ورحمة اهلل، فردَّ عليه، فجلس، فقال: 

 . «»ثالثونفقال: السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، فردَّ عليه، فجلس، فقال: 

   (u :) 

 ( الرتمذي 2682(، الدارمي )19948(، أحمد )5195أبو داود ،)

(، الطرباين 337« )»عمل اليوم والليلة(، و10097« )»الكربى(، النسائي يف 2689)

 (. 134/ 18« )كبيرل»ا (، و5948« )»األوسطيف 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح غريب 

  اه الحافظ يف  . (11/6« )تح»الفقوَّ

  صحيح  «، و»صحيح أبي داود«، و»صحيح الرتمذي صححه األلباين يف«

 (. 2710« )الرتغيب

  اه شعيب األرناؤوط على شرط مسلم على هامش  «. »المسندوقوَّ
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  نه على شرط مسلم الشيخ/ مقبل الوادعي يف مما   »الجامع الصحيحوحسَّ

 (. 3539« )ليس يف الصحيحين

 (k:) 

 حسنًة. : يأ  (:عشر، عشرون، ثلثون)

  الم «،  »السالم عليكم، االقتصار على: -كما يف الحديث –فيجوز يف إلقاء السَّ

« »السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«، ويجوز: »السالم عليكم ورحمة اهللويجوز: 

نة بذلك. ال وهو أكمل السالم، و  زيادة عليه لورود السُّ

  ا صفة جب، وما زاد على المثل  ا«، فإن الردَّ بالمثل و »رد السالموأمَّ

، وبيان ذلك: أنه إذا اقتصر المسلم يف إلقاء السالم على:  «، »السالم عليكممستحبٌّ

«، واألفضل زيادة: ورحمة اهلل، »وعليكم السالمجاز االقتصار يف الرد عليه على قول: 

 ز «، فيجب الرد  عليه بالمثل، وال يجو »السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهوإذا قال: 

 يئ ىئ  مئ        حئ جئ ی ژ «ل لظاهر اآلية:»عليكم السالماالقتصار على قول:

 [. 86النساء: ] ژ حبخب  جب

  أي: (: 86« لهذه اآلية المباركة من سورة النساء )»تفسيره قال ابن كثير يف«

كم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلَّم، أو ردُّوا عليه بمثل ما سلَّم، ي إذا سلم عل 

 « اهـ. ة والمماثلة مفروضةب فالزيادة مندو
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 تسليم الصغري على الكبري،
 ، واملاشي على القاعدوالراكب على املاشي

 والقليل على الكثري
 

»يسلُِّم الراكب ىلع املايش،  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن   ( 1) 
 . «واملايش ىلع القاعد، والقليل ىلع الكثري

   (u :) 

  ( مس 6232البخاري ،) (. 2160م )ل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ( عن أبي هريرة 2)
ِّ
ري، »يسلم الصغري ىلع الكب، عن النبي

 . « واملارُّ ىلع القاعد، والقليل ىلع الكثري

   (u :) 

  ( 2704(، الرتمذي )5198(، أبو داود )6231البخاري .) 

 (k:) 

 أي: الماشي.  (:والمار  )
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 تسليم الرجل على أخيه
 التقيا مإذا فرق بينهما شيٌء ث

 

»إذا ليق أحُدكم أخاه فليسلْم  ، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  أبي هريرة    عن   ( 1)   
 . « ، فليسلِّْم عليه أيًضا   جداٌر، أو حجٌر، ثم لقيه ، أو    عليه، فإن حالت بينهما شجرة 

   (u :) 

  ( واللفظ له، الطحاوي يف 5200أبو داود )(،  5154« )»شرح مشكل اآلثار

»شعب (، و 213« ) »اآلداب(، والبيهقي يف 2072« )ميينا»مسند الشوالطرباين يف 

 (. 8469« )اإليمان

 (. 840« )»الجامع الصغيريف   هرمز السيوطي لحسن 

  نه المناوي يف  (. 1/436« )»فيض القديروحسَّ

  صحيح الجامع(، و186« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

»صحيح  (، و865« )لحينا»تحقيق رياض الص«، و»صحيح أبي داود(، و789)

 (. 1010« )األدب المفرد 

  أبي داودوصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

  نه مقبل بن هادي الوادعي يف  (. 1403« )»الصحيح المسندوحسَّ

 (k:) 

 أي: حجزت وفصلت.  (:حالت)

 أي: وإن تكرر ذلك مراٍت.  (:فليسلم  عليه أيًضا)
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 االتقيإذا  سالم املاِشَيْيِن
 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جابر  عن  ( 1) 
ِّ
»يسلُم الراكب ىلع املايش، واملايش  ، عن النبي

 . «ىلع القاعد، واملاشيان مجيًعا أيهما بدأ بالسالم فهو أفضل

   (u :) 

 ( و498( واللفظ له، ابن حبان )220ابن السني ،) التمهيد بن عبد الرب يف ا«  »

 ( مرفوًعا. 2/420(، البزار )5/292)

 ( 805« )»مسنده(، والحارث يف 983« )»األدب المفرديف  يورواه البخار

 موقوًفا. 

  (. 11/13« )»فتح الباريصححه الحافظ يف 

  (: رواه البزار، ورجاله رجال 8/36« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي يف

 الصحيح. 

  التعليقات الحسان(، و1146« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف«  »

 (.2704« )رتغيبل»صحيح ا(، و2/11)

 (k:) 

التقى يف الطريق رجالن كالهما يمشيان، فالذي يبدأ أي:  (:والماشيان جميًعا)

 بالسالم هو األفضل كما قال ملسو هيلع هللا ىلص. 
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الم ثالًثا   تكرار السَّ
 إذا كان الجمع كثيًرا 

 

 أنس  عن (1)
ِّ
ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان: إذا تكلم بكلمة أعادها ثالًثا،  ، عن النبي

 عىل قوٍم فسلََّم عليهم، سلم عليهم ثالًثا. أتى إذاوحتى تفهم عنه، 

   (u :) 

  ( البغوي يف 13221(، أحمد )95البخاري ،)نة (،  1/303« )»شرح السُّ

 (. 7320البزار )

 (k:) 

 : (396« )ص/»األذكارقال النووي يف  (:سل َم عليهم ثلًثا)

 « اهـ.»وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيًرا

 لو سلَّم وهنَّ أنه لم  »وكذا(: 11/27« )»فتح البارياف الحافظ يف ضوأ

 « اهـ.ُيسمْع، فتسنُّ اإلعادة مرة ثانية وثالثة، وال يزيد على الثالثة
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 سالم الواحد من اجلماعة على اجلماعة
 وردُّ الواحد من اجلماعة على السالم

 

»جيزئ من اجلماعة  ملسو هيلع هللا ىلص:    ، قال: قال رسول اهلل علي بن أبي طالب    عن   ( 1)   
جيزئ عن القعود أن يردَّ أحدهم  . « إذا مرت أن يسلم أحدهم، و

   (u :) 

  (، الضياء  441(، أبو يعلى )5210( واللفظ له، أبو داود )224)ابن السني

 (. 5/290« )»التمهيديف  (، وابن عبد الرب620« )»المختارةيف 

  نه ابن عبد الرب يف  (. 5/290« )»التمهيدحسَّ

 السلسلة الصحيحة(، و200« )»تخريج الكلم الطيبصححه األلباين يف و«  »

نه يف 1412)  (. 778)« »إرواء الغليل(، وحسَّ

 (k:) 

وا كلهم كان أفضل،  (: ويجزئ عن القعود) هذا فرض كفاية باالتفاق، ولو ردُّ

 كما هو شأن فروض الكفاية.
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 السَّالم على اخَلَدم والصِّبيان واجلواري
 

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص استقبله نساٌء، وِصْبياٌن، وَخَدٌم، جائين من  أنس    عن   ( 1) 

 . «»واهلل إين ألحبكمُعْرٍس من األنصار، فسلَّم عليهم، وقال:  

   (u :) 

 ( ني )4329(، ابن حبان )12522أحمد (، الحاكم 228(، ابن السُّ

(4/90 .) 

  عقال الحاكم: صحيح .
ُّ
 لى شرط مسلم، ووافقه الذهبي

  صحيح ابن  »المسند«، وهامش وصححه شعيب األرناؤوط على هامش«

 «. حبان

 (k:) 

 جواري )إماء( كما ورد يف رواية ابن حبان، والحاكم. أي:   (:نساء  )

 ملسو هيلع هللا ىلص ونحن نلعُب، فقال: عن أنس  (2)
ُّ
»السالم  ، قال: مرَّ علينا النبي

 . « عليكم يا صبيانُ 

   (u :) 

 ( 227(، ابن السني )12896أحمد )، ( أبو نعيم يف 5/251ابن أبي شيبة ،)

 (. 378/ 8« )»الحلية

  هذا إسناد رواته  (: 7/391« )»إتحاف الخيرة المهرةوقال البوصيري يف«

 ثقات. 

  (. 2950« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 
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، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ على ِغْلماٍن فسلَّم  عن أنس بن مالك  (3)

 عليهم. 

   (u :) 

  (. 6247( واللفظ له، البخاري ) 2168)مسلم 
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 ءسالم الرجل عىل النسا 
 ملسو هيلع هللا ىلص يف عن شهر بن َحْوشب، يقول: أخربته أسماء ابنة يزيد: مرَّ علينا  (1)

ُّ
النبي

 نسوٍة، فسلَّم علينا. 

   (u :) 

 ( ني )3701(، ابن ماجه )5204أبو داود (، الطرباين يف 226(، ابن السُّ

(، الدارمي 25780(، ابن أبي شيبة )7506(، أبو يعلى )2486( )353/ 2« )»الكبير

 (.27561(، أحمد )2679)

  صحيح ابن ماجه«، و»صحيح أبي داودصححه األلباين يف«.» 

  نه  «.»ابن ماجه«، و»أبي داودشعيب األرناؤوط على هامش حسَّ

 نه سليم أسد على هامش و  «.»الدارميحسَّ

معة، قلت: ولَِم؟ قال: كانت لنا عجوز،  جعن سهل، قال: كنا نفرح يوم ال (2)

ْلق، فتطرحه نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول الِس قال ابن َمْسلمة:  –ترسل إلى ُبَضاعة 

 يف قِْدر، وُتكْركُِر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها فتقدمه

 جمعة.ل ِقيُل وال نتغدى إال بعد اإلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نَ 

   (u :) 

  ( الطرباين يف 6248البخاري ،)نة (، البغوي يف 5788« )»الكبير « »شرح السُّ

(12/266 .) 

 (k:) 

اعدي  (:عن سهل)  .ابن سعد السَّ
 القائل هو: أبو حازم سلمة بن دينار. (:قلت)

 أي: بستان.  )نخل(:
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ل ق(: أصل  وبكسر السين وسكون الالم، نوع من البقل، له ورق طويل،  )السِّ

 طبوًخا. مذاهب يف األرض، ورقه غضٌّ طريٌّ يؤكل 

بضم التاء وفتح الكاف وسكون الراء، بعدها كاٌف أخرى مكسورة،   )تكركر(:

 ومعناه: تطحن، والكركرة صوت الطحن يف الرحى.

 (k:) 

 السالم على المرأة له أحوال:

 د أمن الفتنة. ن جوًزا جاز السالم عليها وترد هي السالم عليه، ع ع إن كانت المرأة   ( 1)

إن كانت شابة، لم يسلِّم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها ردُّ الجواب،   (2)

 ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جواًبا، فإن أجاهبا ُكره له.

وإذا كانت النساء جمًعا جاز للرجل أن يسلم عليهنَّ كما يف الحديث األول  (3)

 الذين معنا. 

كثيًرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف  اوإذا كان الرجال جمعً  (4)

 عليه، وال عليهن، وال عليها، ولو عليهم فتنة.

  قال لإلمام  أن ابن منصور(: 1/375« البن مفلح )»اآلداب الشرعيةجاء يف

 أحمد: التسليم على النساء؟ قال: إذا كانت عجوًزا فال بأس به. 

ا الكبيرة  وقال صالح )ابن اإلمام أحمد(: سألُت  أبي ُيسلَُّم على المرأة؟ قال: أمَّ

الم.  فال بأس، وأما الشابة فال تستنطق، يعني: ال يطلب منها أن تتكلم برد السَّ

 (. 407« للنووي )ص/»األذكاروراجع 

 (: 3526« )ويف موطأ »مالك 

ُة فال أكره  ا المتجالَّ لك، ذقال يحيى: سئل مالك: هل ُيَسلَّم على المراة؟ فقال: أمَّ

 وأما الشابة فال أحبُّ ذلك. 

 والمتجالَّة: هي المرأة العجوز. 
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 السالم عىل مجلٍس فيه أخالٌط  
 من المسلمين والمشركين 

 ملسو هيلع هللا ىلص ركب على حمار على إكاٍف أسامة بن زيد  عن (1)
َّ
، أن النبي

يَّ 
 سٍ ود سعد بن عبادة، حتى مرَّ بمجل سامة بن زيد وراءه، يعأ ة، وأردف على قطيفٍة َفَدكِ

 بن سلول، وذلك قبل أن ُيْسلم عدو اهلل، فإذا يف المجلس أَخالٌط  
ِّ
فيه عبد اهلل بن ُأبي

 من المسلمين والمشركين وَعَبدة األوثان، فسلَّم عليهم. 

   (u :) 

  (،  5663« )»الصحيح( واللفظ له، و1108« )»األدب المفردالبخاري يف

 (. 2702(، الرتمذي )1798مسلم )

 (k:) 

 سر الهمزة وتخفيف الكاف كالربذعة ونحوها لذوات الحوافر.ك ب (:إكاف)

 كساء معروف. (:قطيفة )

« القرية المشهورة  »َفَدكبفتح الفاء والدال، وكسر الكاف، نسبة إلى  )فدكية(:

 بمنطقة حائل، ألهنا صنعت فيها. 

 ملسو هيلع هللا ىلص فوق »اإلكافأن  والحاصل:
ُّ
« على الحمار، والقطيفة فوق اإلكاف، والنبي

 القطيفة. 

   (: 410« )ص/ »األذكارقال اإلمام النووي يف 

نة أن يسلم    واحد»إذا مرَّ  على جماعة فيهم مسلمون، أو مسلم وكفار، فالسُّ

 « اهـ. عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم
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الم قائاًل:   النهُي عن البدء بالسَّ
الم   عليك السَّ

، عن رجٍل من قومه، قا عن (1)
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، فلم  ل أبي تميمَة الُهَجْيمي

َّ
: طلبُت النبي

أقْدر عليه، فجلسُت، فإذا نفٌر هو فيهم وال أعرفه، وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه 

بعضهم، فقالوا: يا رسول اهلل، فلما رأيُت ذلك، قلُت: عليك السالم يا رسول اهلل، 

حتية  مإنَّ عليك السال»عليك السالم يا رسول اهلل، عليك السالم يا رسول اهلل، قال: 
، فقال:  «امليت، إنَّ عليك السالم حتية امليت

َّ
إذا لىق الرجل أخاه  »ثالًثا، ثم أقبل علي

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: «املسلم، فليقل: السالم عليكم ورمحة اهلل وبرًكته
ُّ
 النبي

َّ
، ثم ردَّ علي

 . «وعليك ورمحُة اهلل، وعليك ورمحة اهلل، وعليك ورمحة اهلل»

   (u :) 

 ( والل2721الرتمذي ) الكربى(، النسائي يف 5209ظ له، أبو داود )ف«  »

« »الكبير(، الطرباين يف 15955(، أحمد )318« )»عمل اليوم والليلة(، و 10077)

« »المستدرك(، الحاكم يف 236(، ابن السني )2060« )»الدعاء(، و 7/66)

(4/206 .) 

  .قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي 

  .قال الرتمذي: حسن صحيح 

  صحيح (، و2846( )1403« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف«

 «. »صحيح الرتمذي(، و7402« )جامعال
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 (k:) 

، كما وقع يالرجل هنا: هو الصحابي جابر بن سل  (:عن رجل) م أبو ُجَري 

 صريًحا عند أبي داود والحاكم.

السالم( كما  أهنم كانوا يف الجاهلية يسلِّمون هكذا: )عليكأي:  (:تحية الميت)

 قال الشاعر الجاهلي: 

 عليكككال سكككلُم اهلل قكككيَم بكككَن عكككامر

 

مكككككا  ُه مكككككا شكككككاء أن يترح   ورحمتكككككُ

فكانوا يف الجاهلية إذا سلموا على األموات، يقولون: عليك السالم، فجاء  

الم لأل  اإلسالم فنسخ هذا، وصار السَّ
ُّ
حياء واألموات )السالم عليك(، كما كان النبي

«، وال يقول: »السالم عليكم دار قوم مؤمنينقيع ويسلِّم، فيقول: بملسو هيلع هللا ىلص يخرج إلى ال

 .عليكم السالم 

 ([ 4/291« )»رياض الصالحين ]مستفاد من شرح ابن عثيمين على 
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 ما يقوله إذا أرسل السالم إىل أخيه 

 من أسلم، قال: يا رسول اهلل، إين أريد  أنس بن مالك  عن (1)
ً
، أن فتي

، فأتاه، فقال: «فمرض »ائت فالنًا، فإنه قد اكن جتهز أتجهُز به، قال:  االغزو وليس معي م

ملسو هيلع هللا ىلص يقرئك السالم، ويقول: أعطني ما تجهزت به، فقال: يا فالنُة، أعطيه إن رسول اهلل 

 الذي تجهزُت به، وال تحبسي عنه شيًئا، فواهلل، ال تحبسي منه شيًئا فيبارك لِك فيه.

   (u :) 

 ( واللفظ له1894مسلم )، ( ابن حبان  3293(، أبو يعلى )2780أبو داود ،)

 (. 109« )»الجهاد(، ابن أبي عاصم يف  4730)

 (k:) 

« فيستحب لمن أراد أن يبلغ ملسو هيلع هللا ىلص يقرئك السالم»إن رسول اهلل محل الشاهد: 

الم، أن يقول لحامل الرسالة: قل لصاحبي  هصاحب يقرئك السالم، ثم يذكر  فالنٌ  :السَّ

 مضمون الرسالة بعد.

 ملسو هيلع هللا ىلص أولى. و لو
ِّ
 قال: فالن يسلم عليك، جاز، ولكن لفظ النبي

 

 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

303 

303 

 

 ما يقول إذا قيل له: 
الم   إنَّ فالًنا يقرأ عليك السَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص قال لها: عائشة  عن (1)
َّ
»يا اعئشة، هذا جربيل يقرأ ، أن النبي

 « عليك السالم
َّ
 ، فقالت: وعليه السالم ورحمة اهلل وبركاته، ترى ما ال أرى، تريد النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص. 

   (u :) 

  ( 2447(، مسلم )6249( )6201( )3768( )3217البخاري .) 

 (k:) 

يل، ما ال أرى أنا )أي: ما ال  ربأي: ترى يا رسول اهلل، أي: ج (:ترى ما ال أرى)

 أراه(. 

  (142/ 6« )الساري »إرشاد قال القسطلين يف : 

 السالم إلى)
ِّ
جنبية  األ واستنبط منه: استحباب بعث السالمل وبعث األجنبي

الصالحة إذا لم تخف مفسدة، وأنه لو بلغه سالُم أحٍد يف ورقة من غائب لزمه الرد 

 عليه باللفظ إذا قرأه( اهـ. 

 ملسو هيلع هللا ىلص، وعنده خديجة، وقال:  عن أنس  (2)
ِّ
، قال: جاء جربيل إلى النبي

، فقالت: إن اهلل هو السالم، وعلى جربيل السالم، «إن اهلل يقرئ خدجية السالم»

 الم ورحمة اهلل وبركاته. السوعليك 

   (u :) 

  (، الحاكم يف 374« )»عمل اليوم والليلة(، و8301« )»الكربىالنسائي يف
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 (. 1617« )»المختارة(، الضياء يف 4856« ) »المستدرك

 .قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 

  نه مقبل الوادعي يف «  »الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين وحسَّ

 (. 3556« )ع الصحيح مما ليس يف الصحيحينجام»ال (، و 110)

  نه د/ فاروق حمادة على هامش « للنسائي  »عمل اليوم والليلةوحسَّ

 (. 309)ص/

 (k:) 

  (: 7/139« )»الفتح قال الحافظ يف 

كما ُيَردُّ على   عليه السالم فعَرَفت خديجُة لصحِة فهمها أن اهلل ال ُيَردُّ »

ا ال مسماء اهلل، وهو أيًضا دعاٌء بالسالمة وكالهن أالمخلوقينل ألن السالَم اسٌم م

السالم، والسالم اسمه، ومنه يصلُح أن ُيَردَّ به على اهلل، فكأهنا قالت: كيف أقول عليه 

يطلب، ومنه يحصل، فيستفاد منه أنه اليليق باهلل إال الثناء عليه، فجعلت مكان رد 

 وما يليق بغيره، فقالت: وعلى باهلل السالم عليه الثناء عليه، ثم غايرت بين ما يليق

جربيل السالم، ثم قالت: وعليك السالم، ويستفاد منه: رد السالم على َمْن أرسل 

السالم وعلى َمن بلغه، والذي يظهر أن جربيل كان حاضًرا عند جواهبا فردت عليه 

 ملسو هيلع هللا ىلص مرتين، مرًة بالتخصيِص، ومرًة بالتعميم 
ِّ
 « اهـ. وعلى النبي
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الم   ءبتدا عن ا النهُي    المشركين بالسَّ

»ال تبدؤوا ايلهود وال  ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (1)
 . «أحَدهم يف طريق، فاضطروه إىل أضيقه السالم، فإذا لقيتم انلصارى ب

   (u :) 

 ( 1602(، الرتمذي )7617(، أحمد ) 2167مسلم .) 

»إنَّا اغدون  ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: رس عن أبي الخير، قال: سمعُت أبا بْصرة، يقول: قال  (2)
 . «ؤوهم بالسالم، فإذا سلَّموا عليكم، فقولوا: وعليكمإىل يهود فال تبد 

   (u :) 

 ( ابن أبي عاصم يف 27237( )27236أحمد ،)(،  1005« )»اآلحاد والمثاين

»شرح (، الطحاوي يف 250/ 5(، ابن أبي شيبة )291/ 22« )»الكبيرالطرباين يف 

 (. 4/341« ) معاين األثار

  (. 1271« )»إرواء الغليلصححه األلباين يف 

 (: رواه أحمد والطرباين يف 8/41« )»مجمع الزوائديثمي يف وقال اله

 «، وأحد إسنادي أحمد والطرباين رجاله رجال الصحيح. »الكبير

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

عة وضيق، فال يفسح المسلم  م سفيه زحمة وعدأي:  (:فإذا لقيتم أحدهم بطريق )

ال يجعله يسير وسطه أو صدره، بل له الطريق، بل يجعل الكافر يفسح له الطريق، 

و جدار، والمعنى: ال يضطره على أضيقه، بحيث ال يقع يف وهدة، وال يصدمه نح
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 ر الطريق وتسيروا أنتم على حرفه.ترتكوا له صد 

ٍع أننا نلجئهم إلى حرفه حتى واسوليس معنى ذلك: أنَّا إذا لقيناهم يف طريق 

 نضيِّق عليهمل ألن ذلك أذًى منا لهم من غير سبب، وقد هنينا عن أذاهم. 

 ([. 5/490« للقرطبي: )»المفهم]
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 ما يقوله المسلم إذا سلَّم عليه أهل الكتاب 

قال رسول اهلل ، يقول: عبد اهلل بن دينار، أنه سمع ابن عمر  عن (1)

 . «ل: عليككم، يقول أحدهم: السام عليكم، فقإذا سلَّموا عليود »إنَّ ايلهملسو هيلع هللا ىلص: 

   (u :) 

 ( ومالك يف 1603(، الرتمذي )2164مسلم ،)(. 3528« )»الموطأ 

»إن ايلهود إذا  ، أنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد اهلل بن عمر  (2)
 . « سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقولوا: وعليكم

   (u :) 

 (، ابن  10140« )»الكربى(، النسائي يف 5221(، أحمد )5206و داود ) أب

 (. 25762(، ابن أبي شيبة )242السني )

  د »صحيح أبي داوصححه األلباين على.» 

  المسندصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن ابن عمر  (3)
َّ
سام سلَّموا، قالوا: ال»إن ايلهود إذا ، أن النبي

 ، «عليكم
ُّ
 . « »فقل: وعليكملسو هيلع هللا ىلص: فقال النبي

   (u :) 

 ( عبد الرزاق يف 5938أحمد ،)(.9840« )»المصنف 

  المسندصححه شعيب األرناؤوط على شرط الشيخين على هامش« .» 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن ابن عمر  (4)
َّ
»إذا سلَّم عليكم ايلهوديُّ ، َيْبُلُغ به النبي

اُم عليكم، ، فإنما يقول: السَّ  . «ل: عليكمفق وانلَّصاينُّ
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   (u :) 

  (. وهو 379« )»عمل اليوم والليلة(، و10139« )»الكربىالنسائي يف

 صحيح كسابقه.

 (k:) 

ام) أي: الموت، وقيل: الموت العاجل، وقيل: أماتكم اهلل الساعة، وقيل:   (:الس 

 .، والمشهور، معناه: الموت تسأمون دينكم 

  (تنبيه:)   

 الجمع: )عليكم(. ب و ورد الحديث باإلفراد: )عليك(،

 وورد بإثبات الواو: )وعليك( )وعليكم(. 

 وورد بحذف الواو: )عليك( )عليكم(. 

 ملسو هيلع هللا ىلص قالت: دخل رهط مِن   أن عائشة عن عروَة بِن الزبيِر،  ( 5) 
ِّ
زوَج النبي

اليهود على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: الساُم عليكم، قالت عائشُة: ففهمُتَها فقلُت: وعليكم  

  ، « »مهاًل يا اعئشُة، إنَّ اهلل حيب الرفَق يف األمر لكِّه قالت: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ، الساُم واللعنةُ 
 . « يكم »قد قلُت: وعل ع ما قالوا؟ قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  فقلُت: يا رسول اهلل، أولم تسم 

   (u :) 

  ( 2165(، ومسلم )6024البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: السامُ عن عائشة  ( 6) 
َّ
يك، قال:  عل  : أن اليهود أتوا النبي

« فقالت عائشُة: الساُم عليكم، ولعنكم اهلل، وَغِضَب عليكم، فقال رسوُل اهلل  يكم »وعل 

، قالت: أولم تسمْع ما  « اِك والعنَف، أو الفحَش ي اًل يا اعئشُة، عليك بالرفِق، وإ »مه ملسو هيلع هللا ىلص: 

 . « »أولم تسميع ما قلُت، رددُت عليهم فيستجاُب ل فيهم، وال يستجاُب هلم يفَّ قالوا؟ قال:  

   (u :) 

  ( و 6401البخاري ،)(. 311« )د»األدب المفر 
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 تعميم السالم عىل  
 َمْن يعرفه المرء وَمْن ال يعرفه 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أيُّ اإلسالم  عن عبد اهلل بن عمرو  (1)
َّ
، أن رجاًل سأل النبي

 . «»تطعم الطعام، وتقرأ السالم ىلع َمْن َعَرفَت َوَمْن لم تَعرفخيٌر؟ قال: 

   (u :) 

 (. 39(، مسلم ) 12)  اريالبخ 

 (k:) 

أي: من المسلمين، فإن تحقق أهنم كفار، أو  (:على َمن  عرفت وَمن  لم تعرف)

أنه كافر فال يبدؤه بالسالم للنهي عن ذلك، فال يخص بالسالم َمْن يعرفه كذوي قرباه، 

ن وَمْن كان على طريقته ومنهجه، كما نراه هذه األيام، بل يعم بالسالم جميع المسلمي

 م وبعيدهم، فقيرهم وغنيهم. غيرهم وكبيرهم، قريبهص

»إنَّ من أرشاط الساعة ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن مسعود  (2)
 . «أن يسلم الرجل ىلع الرجل، ال يسلم عليه إال للمعرفة

   (u :) 

 ( 3848أحمد .) 

  المسندصححه أحمد شاكر على هامش« .» 

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. لمسند»ا وحسَّ

مع  يش نمالة يف المسجد، فجئنا عن األسود بن يزيد، قال: ُأقيمت الص (3)

نمشي، فمرَّ اهلل بن مسعود، فلما ركع الناس، ركع عبد اهلل وركعنا معه، ونحن  عبد
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رجل بين يديه، فقال السالم عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد اهلل وهو راكٌع: صدق 

سأله بعض القوم: لَِم قلت حين سلَّم عليك الرجل: صدق ف، اهلل ورسوله، فلما انصر

»إنَّ من أرشاط الساعة، إذا اكنت اهلل ورسوله؟ قال: إين سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
 .«اتلحية ىلع املعرفة

   (u :) 

 ( الطرباين يف 210(، ابن أبي شيبة )3664أحمد ،)(  9/344« ) »الكبير

(9491 .) 

  نه الشيخ أحمد شاكر  «. »المسندى هامش عل حسَّ

  ده األلباين يف  (. 648« )»السلسلة الصحيحةوجوَّ

  المسندوحسنه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

ل ألن الرجل قال ذلك سيدنا عبد اهلل بن مسعود  (:صدق اهلل ورسوله)

الم، بل خصَّ ابن مسعود بالسالم لمعرفته به، وهذا من اشراط الساعة  أن لم يعمم السَّ

 يكون السالم على المعرفة، كما جاء يف الحديث. 
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 السالم عند مفارقة المجلس 

»إذا انتىه أحُدُكم إىل ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن (1)
وىل بأحقَّ من اآلخرةاملجلس فليسلِّمْ 

ُ
 . «، فإذا أراد أن يقوم فليسلِّْم، فليست األ

   (u :) 

  ( الرت 5208أبو داود ،)(،  10129« ) »الكربى(، النسائي يف 2706ي )مذ

 (. 450(، ابن السني )494(، ابن حبان )369« )»عمل اليوم والليلةو

  :هذا حديث حسن. قال الرتمذي 

  (: أسانيده جيدة صحيحة. 416« )ص/»األذكار وقال النووي يف 

  (. 495« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

  صحيح الرتمذي«، و »صحيح أبي داودح يف صحيوقال األلباين: حسن« ،»

 (. 2707« )»صحيح الرتغيبو
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 االستئذان كتاب  
 

 وجوب االستئذان، فإن ُأِذن، وإال فلريجْع

  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ ژقال تعالى:  (1)

 [. 27]النور:  ژ ىئی ىئ ىئ

 (k:) 

 أي: تستأذنوا.  : ژ ېئ ژ

 ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وقال تعالى:  (2)

 [.59]النور:  ژ ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ            ڀ ڀڀ

»إذا استأذن  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي موسى األشعري   (3)
 . «أحدكم ثالثًا فلم يؤذن هل فلريجع

   (u :) 

  ( 2153( واللفظ له، مسلم )6245البخاري .) 

لكنني اكتفيت  ، ووللحديث قصة أوردها البخاري يف هذا السياق المذكور

 «. »رياض الصالحين«، و»األذكار بموضع الشاهد كما هو منهج اإلمام النووي يف 

 (k:) 

 أي: ثالث مرات.  (:ثلًثا)

 واالستئذان شرع من أجل التحفظ، واالحرتاز واالحتياط، عما ال يجوز النظر إليه. 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

313 

313 

 

 ما يقوله إذا أراد االستئذان 

، قال: حدثنا رجٌل  (1)
ٍّ
  من عن ِرْبعي

ِّ
ملسو هيلع هللا ىلص وهو   بني عامر، أنه استأذن على النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص لخادمه: 
ُّ
خُرْج إىل هذا فعلْمه االستئذان، فقل هل: ا»يف بيٍت، فقال: َألُِج؟ فقال النبي

أْدخُل؟ 
َ
، فسمعه الرجل، فقال: السالم عليكم، أأدخُل؟ فأذن له «قل السالم عليكم، أ

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فدخل. 

   (u :) 

  ( واللفظ 5177أبو داود )،األدب المفرد( البخاري يف 23127أحمد ) له«  »

 (. 661(، وابن السني )10075« )»الكربى(، النسائي يف 1084)

  د إسناده الحافظ ابن حجر يف  (. 11/3« )»الفتحجوَّ

  .وصححه الدارقطني، كما يف المصدر السابق 

    (. 285/ 1« ) »رياض الصالحين (، و 418« )ص/ »األذكار وصححه النووي يف 

 ــح ــاين يف حه وصــ ــرداأللبــ ــحيح األدب المفــ ــلة (، و1084« )»صــ »السلســ

 (.1170« )الصحيحة

عن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان، أخرب أنَّ َكَلَدَة بن حنبٍل، أخربه أن صفوان   (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص بأعلى الواديال إلي غابيسبن أمية بعثه بلبٍن ولَِبأ وض ا
ُّ
، قال: نبي ملسو هيلع هللا ىلص، والنبي

فقل: السالم عليكم،  ،»ارجعفقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ذن،فدخلُت عليه ولم أسلْم ولم أستأ
 ، وذلك بعدما أسلم صفوان. «أأدخُل 

   (u :) 

 ( 15425(، أحمــــد )5176( واللفــــظ لــــه، أبــــو داود )2710الرتمــــذي ،)
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(، 664(، ابـن السـني )315« )»عمل اليوم والليلة(، و6702« )»الكربىوالنسائي يف 

 (.1081« )»األدب المفردالبخاري يف 

  َّالرتمذي. نه حس 

  صحيح  «، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داودصححه األلباين يف«

 (. 818« )»السلسلة الصحيحة«، واألدب المفرد 

 (k:) 

 «.»ِعنَب ما يحلب عند الوالدة، على وزن : بكسر الالم وفتح الباء  (:لَِبأ)

 جمع ُضغبوس بالضم، وهي صغار الِقثَّاِء، وقيل: حشيش يؤكل.   (:َضغابيم)

 أي: بأعلى مكة كما يف رواية أبي داود.  أعلى الوادي(:)ب

 

 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

315 

315 

 

 ما يقوله إذا قيل له: َمْن أنت؟ 

 ملسو هيلع هللا ىلص يف َدْيٍن كان على َأبي،  عن جابر بن عبد اهلل  (1)
َّ
، أتيُت النبي

 ، كأنه كرهها. «نا»أنا أ، فقلت: أنا، فقال: «»َمْن ذا؟فدققُت الباب، فقال: 

   (u :) 

  ( 6250البخاري ) (. 2155لفظ له، مسلم )وال 

 (k:) 

ي، بثالثين وسًقا دي الشحم اليهوبأي: كان أبوه مدينًا أل (:يف دي ٍن كان على أبي)

 من التمر. 

«، ألنه أجابه بغير ما يفيد علَم ما سأل عنه، »أناأي: هذه اللفظة  (:كأنه كرهها)

 فلم يستفد منه المقصود. 

الي، فإذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للي، قال: خرجُت ليلة من اعن أبي ذر  (2)

، قال: حديمشي وحده، وليس معه إنسان، قال: فظننُت أنه يكره أن يمشي معه أ

، قلت: أبو ذر، جعلني «»َمْن هذا؟فجعلُت أمشي يف هل القمر، فالتفت فرآين، فقال: 

 اهلل فداءك، .... الحديث. 

   (u :) 

  ( 94(، مسلم )6443البخاري .) 

 (k:) 

: يف المكان الذي ليس للقمر فيه ضوٌء ليختفي شخُصُه،  أي  (:يف ظلِّ القمر )

 وإنما مشى خلفه الحتمال أن يطرأ له ملسو هيلع هللا ىلص حاجة فيكون قريًبا منه. 
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 كأنه رأى شخصه ولم يتميز له. (:هذا؟ َمن)

، يف حديث الميضأة المشهور، قال أبو قتادة   (3)
ِّ
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي

 :قلت: أبو قتادة... الحديث.  «،؟»من هذا: فرفع رأسه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال 

   (u :) 

 ( ابن الجعد يف 681مسلم ،)اج يف 3075« )»مسنده « »حديثه(، والسرَّ

(1775 .) 

ملسو هيلع هللا ىلص عام الفتح  اهلل هانئ بنت أبي طالب، قالت: ذهبت إلى رسول  عن أمِّ  (4)

 فقلت: أنا أمُّ هانئ.  «»من هذه؟فوجدته يغتسل وفاطمة تسرته، فقال: 

   (u :) 

 (. 336(، ومسلم )280ي ) البخار 

   (: 419« )ص/ »األذكارقال اإلمام النووي  يف 

استأذن على إنساٍن بالسالم، أو بدقِّ الباب، فقيل له: َمْن أنت؟ أن  »وينبغي إذا 

يقول: فالن بن فالن، أو فالن الفالين، أو فالن المعروف بكذا، أو ما أشبه ذلك، 

لى قوله: أنا، أو: الخادم، أو: بعض  ر عبحيث يحصل التعريف التام، ويكره أن يقتص

 « اهـ. الِغْلمان، أو بعض المحبين، وما أشبه ذلك 
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 المجالس كتاب  
 

 ما يقول َمْن جاء جملًسا وجلس فيه

، قال: كنُت جالًسا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الحلقة، عن أنس بن مالك  (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص وعلى القوم، فقال: ال 
ِّ
م عليكم، فردَّ عليه النبي سالإذ جاء رجٌل فسلم على النبي

»الحمد هلل، ، فلما جلس الرجل، قال: «»وعليكم السالم ورمحة اهلل وبرًكتهملسو هيلع هللا ىلص: 

فقال رسول  حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه، كما يحبُّ ربنا أن يحمد وينبغي له ويرضى،

 ملسو هيلع هللا ىلص: «»كيف قلت؟اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص كما قال، فقال النبي

ِّ
  فيس »واذلي ن ، فردَّ على النبي

كيف يكتبونها بيده لقد ابتدرها عرشةُ أمالٍك لكهم حريٌص ىلع أن يكتبها، فما َدَرْوا 
 .« العزة، فقال: اكتبوها كما قال عبدي  حىت رفعوها إىل ربِّ 

   (u :) 

 ( النسائي يف 12612( واللفظ له، أحمد )444ابن السني ،)الكربى« »

« »التوحيد(، وابن منده يف 845)(، ابن حبان 341« )»عمل اليوم والليلة(، و7671)

 (. 1886« )»المختارة (، الضياء يف 297)

  (: رواه أحمد، ورواته ثقات،  967« )»الرتغيب والرتهيب قال المنذري يف

 «. »صحيحهوالنسائي، وابن حبان يف 

  (: رواه أحمد، ورجاله ثقات. 16894« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي يف 

  إسناده حسن. «:ة »المختاروقال الضياء يف 
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  (: وهذا إسناده رجاله ثقات. 3453« )»السلسلة الصحيحةوقال األلباين يف 

  المسندوقال شعيب األرناؤوط على هامش« .  «: إسناده قويٌّ

 (k:) 

 أي: تسارعوا وتسابقوا إلى كتابتها.  (:ابتدرها )
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 ما يدعو به الرجل لجلسائه إذا أراد االنصراف 

إذا جلس مجلًسا، لم يقْم حتى يدعو   كان ابن عمر  : قال عن نافع  ( 1) 

»اللَُّهمَّ اقسم نلا  لجلسائه هبذه الكلمات، وزعم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يدعو هبنَّ لجلسائه: 
بلغنا به جنتك، ومن ايلقني ما  ت ما من خشيتك ما حتول بيننا وبني معاصيك، ومن طاعتك 

ن علينا مصائب ادلنيا، اللَُّهمَّ  مْ تهوِّ
َ
تعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله  أ

الوارث منا، واجعل ثأرنا ىلع َمْن ظلمنا، وانَّصنا ىلع َمْن اعدانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا،  
 . « وال جتعل ادلنيا أكرث همنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا َمْن ال يرمحنا 

   (u :) 

  (،  401« ) »عمل اليوم والليلة اللفظ له، و ( و 10161« ) »الكربى النسائي يف

 (. 1934(، الحاكم ) 446(، وابن السني ) 1911« ) »الدعاء (، الطرباين يف  3502والرتمذي ) 

  .قال الرتمذي: حسن غريب 

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي

   (.1499« )»الجامع الصغيررمز السيوطي لصحته يف 

 (. 2/132« )»فيض القديره المناوي يف نسَّ وح 

  نه األلباين يف (،  1268« )»صحيح الجامع «، و»صحيح الرتمذيوحسَّ

 (. 226« )»تخريج الكلم الطيبو

 (k:) 

أي: اجعل هذه المذكورة )أسماعنا، أبصارنا، قوتنا( باقية   (:واجعله الوارث منا)

األوالد واألحفاد من  معنا حتى الممات، وتورث هذه المذكورات لمن بعدنا

 فيتمتعون هبا حتى مماهتم. 
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 ما يقول عند القيام من مجلس َكُثر فيه اللغط 

»َمْن جلس يف جملٍس  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن  ( 1) 
حبمدك، أشهد أن ال  فكرث فيه لغُطُه، فقال قبل أن يقوم من جملسه ذلك: سبحانك اللَُّهمَّ و

 . «توب إيلك، إال ُغفر هل ما اكن يف جملسه ذلكك وأ هلإ إال أنت، أستغفر 

   (u :) 

 ( النسائي يف 10415( واللفظ له، أحمد )3433الرتمذي ،)الكربى« »

(، والطرباين يف 594(، وابن حبان )397« )»عمل اليوم والليلة(، و10157)

(، 296« )»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 447(، وابن السني )77« ) »األوسط

 (. 1/536كم )الحا

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  .وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي 

  صحيح الجامع(، و2433« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف« »

 «. »صحيح الرتمذي(، و1516« )»صحيح الرتغيب(، و6192)

  سلم. رط م«: صحيح على ش»المسندوقال شعيب األرناؤوط على هامش 

 (k:) 

 « عدة أقوال: »لغطهقيل يف معنى  (:لغطه)

 تكلم بما فيه إثمل لقوله: غفر له. -

 أي كالم ال يفهم معناه.  -

 كل كالم ال فائدة فيه.  -
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الهزء من القول، وما ال طائل تحتهل فكأنه مجرد الصوت العري  عن  -

 المعنى. 

(2)  
ِّ
رٍة إذا َأَخ ب، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول عن أبي برزة األسلمي

حبمدك، أشهد أن ال هلإ إال أنت، س: لجأراد أن يقوم من الم ستغفرك أ»سبحانك اللَُّهمَّ و
، فقال رجل: يا رسول اهلل، إنك لتقول قواًل ما كنت تقوله فيما مضى، «وأتوب إيلك

 . « »كفارة ملا يكون يف املجلسفقال: 

   (u :) 

 ( الطرباين يف 4859أبو داود ،)(،  4467« )»األوسطو (، 4445« )»الكبير

 (. 620« )»الصغيرو

  الثالثة، رواه الطرباين يف (: 10/141« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 ورجاله ثقات. 

  أبي »صحيح (، وقال يف 1517« )»صحيح الرتغيبوصححه األلباين يف

 «: حسن صحيح. داود

  يس يف »الجامع الصحيح مما لوقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف  

(: هذا حديث حسن، رجاله رجال الصحيح، إال  1634( ) 2/594« )الصحيحين

 الحجاج بن دينار، وهو حسن الحديث.

 (k:) 

 بفتح الهمزة المقصورة غير الممدودة، وفتح الخاء، أي: بآخر أمره.  (:بأخرة)
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 كثرة االستغفار يف المجالس 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف المجلس  رسول ُكنَّا لنُعدُّ ل ، قال: إنابن عمر  عن  ( 1) 

، إنك أنت اتلواب الرحيمالواحد مئة مرة:   . «»ربِّ اغفر ل، وتُْب يلعَّ

   (u :) 

  ( أحمد  3814(، ابن ماجه )3434( واللفظ له، الرتمذي )1516أبو داود ،)

(، ابن حبان  458« )»عمل اليوم والليلة(، و10219« )»الكربى(، النسائي يف 4726)

(927 .) 

 هذا حديث حسن صحيح غريب. ذي: قال الرتم 

  صحيح  «، و »صحيح ابن ماجه«، وذي م»صحيح الرتوصححه األلباين يف«

 (. 3486« )»صحيح الجامع(، و556« )»السلسلة الصحيحة«، وأبي داود

  يف الصحيحين»الجامع الصحيح مما ليس وقال الشيخ مقبل الوادعي يف »

 (: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 1622)
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الم عىل المجلس عند الدخول وعند القيام   السَّ

نتىه أحدكم إىل  ا»إذا ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: أبي هريرة  عن  ( 1) 
وىل بأحقَّ 

ُ
جملس فليسلِّْم، فإن بدا هل أن جيلس فليجلْس، ثم إذا قام فليسلِّم فليست األ

 . «من اآلخرة

   (u :) 

 ( 5208( واللفظ له، أبو داود )2706الرتمذي)(، النسائي 9664مد )، أح

 (. 494(، ابن حبان )369« )»عمل اليوم والليلة(، و10129« ) »الكربىيف 

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  (.495« )»الجامع الصحيحورمز السيوطي لصحته يف 

  (: أسانيده جيدة صحيحة. 416« )ص/»األذكار قال النووي يف 

  صحيح أبي داودو«، ي »صحيح الرتمذوقال األلباين: حسن صحيح يف«  ،»

 (.2707« )»صحيح الرتغيب والرتهيبو

  المسندوقال شعيب األرناؤوط على هامش« .  «: إسناده قويٌّ
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 كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر اهلل تعاىل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أبي هريرة  عن   ( 1) 
ِّ
»ما جلس قوٌم جملًسا لم يذكروا ، عن النبي

 . «هم، إال اكن عليهم تَِرةً، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر هلم نبيِّ  اهلل فيه، ولم يصلوا ىلع

   (u :) 

 ( الطرباين  9764(، أحمد )5059( واللفظ له، أبو داود )3380الرتمذي ،)

 (. 1826(، الحاكم )449(، ابن السني )1923« )»الدعاءيف 

  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

 (،  1512« )»صحيح الرتغيب«، و»صحيح الرتمذيلباين يف األ وصححه

 (. 74« )»السلسلة الصحيحةو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

 بكسر التاء وفتح الراء، أي: حسرة وندامة.  (:تَِرةً )

»ما ِمْن قوٍم يقومون من ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (2)
 . «، وًكن هلم حرسة فيه، إال قاموا عن مثل جيفة محارهلل ون اجملٍس ال يذكر

   (u :) 

 ( النسائي يف 9052( واللفظ له، أحمد )4855أبو داود ،)الكربى«  »

(، ابن السني 1922« )»الدعاء(، الطرباين يف 403« )»عمل اليوم والليلة(، و 10163)

 (. 1808(، الحاكم )445)
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    (. 276/ 1« ) »رياض الصالحين و (،  479« )ص/ »األذكار صححه النووي يف 

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

  مشكاة المصابيح(، و225« )»تخريج الكلم الطيبصححه األلباين يف« »

« »صحيح الرتغيب «، و»صحيح أبي داود(، و77« )»السلسلة الصحيحة(، و2273)

(1514 .) 

  ند»المسوصححه شعيب األرناؤوط على هامش .» 
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 السفر كتاب  
 

 املقيُم للُمَسافر عند السََّفر هما يقوُل

ْستوِدعك اهلل : فقال ، قال: ودَّعني رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أبي هريرة  عن (1)
َ
»أ

 .«أستودكم اهلل( اذلي ال تضيع ودائعه)ويف رواية: 

   (u :) 

 ( النسائي يف 2825ابن ماجه ،)ليلة»عمل اليوم وال(، و10269« )»الكربى  »

(، ابن 820« )»الدعاء(، الطرباين يف 807« )»مكارم األخالق(، والخرائطي يف 508)

( 
 
 (.505السني

  نه العراقي يف  (. 1/722« )»تخريج أحاديث اإلحياءحسَّ

   (. 1002« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لحسنه يف 

  (، 958« )»صحيح الجامع «، و»صحيح ابن ماجهوصححه األلباين يف

 (. 16« )سلة الصحيحةالسل»و

  ابن ماجه«، وهامش »المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

ْدُن  ا كان يقول للرجل إذا أراد سفًرا: أن  عن سالم، أن ابن عمر  (2)

»أستودع اهلل دينك، وأمانتك، مني ُأودْعك كما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يودِّعنا، فيقول: 
 . «وخواتيم عملك
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   (u :) 

 (،  5424(، أحمد )2826(، ابن ماجه )2600(، أبو داود )3443ي )الرتمذ

(، الحاكم 2531(، ابن خزيمة )5624(، أبو يعلى )8755« )»الكربىالنسائي يف 

(2475( )2 /106 .) 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح غريب 

 .قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي 

  صحيح الجامع(، و170«)الكلم الطيب يجخر»ت وصححه األلباين يف« »

 «. »صحيح الرتمذي«، و»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح أبي داود (، و 957)

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  ابن خزيمةوصححه األعظمي على هامش«.» 

 (فائدة:) 

 : يستفاد من الحديثين، مشروعية التوديع بأحد اللفظين من المقيم للمسافر

 «، أو: »أستودعك اهلل الذي ال تضيع ودائعه( )أ

 «. »أستودع اهلل دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك)ب( 

 (. 16« )»السلسلة الصحيحةوهذه الفائدة ذكرها األلباين يف 

  إين »يا رسول اهلل، ، قال: جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: عن أنس  (3)

دين، قال:  زدين ، قال: «»وغفر ذنبكقال: زدين، قال:  ،«وى »زوَّك اهلل اتلقأريد سفًرا، فزوِّ

 . « لك اخلري حيثما كنت »ويرسَّ بأبي أنت وأمي، قال: 

   (u :) 

 ( ابن خزيمة6933(، البزار )2713(، الدارمي )3444الرتمذي ،) 
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(، ابن 817« )»الدعاء(، الطرباين يف 808« )»مكارم األخالق(، الخرائطي يف 2532)

(، والروياين يف 1597« )»المختارة(، الضياء يف 2/107(، الحاكم )502السني )

 (. 1387« )»مسنده

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  نه الضياء المقدسي يف  «. »األحاديث المختارةوحسَّ

  نه األلباين يف (،  3579« )»صحيح الجامع «، و»صحيح الرتمذيوحسَّ

 (. 171« )تخريج الكلم الطيب»و
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 قيم ما يقوله المسافر للم 

ُأودِّعه لسفر أردْتُه، فقال  بن َوْردان، أتيُت أبا هريرة  عن موسى (1)

هريرة: أال ُأعلمك يا ابن أخي ما علَّمنيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقلُت: بلى، قال: قل:  أبو

 . «»أستودُعك اهلل اذلي ال تضيُع ودائعه

   (u :) 

  لنسائي  (، ا2825(، ابن ماجه )9230(، أحمد )820« )»الدعاءالطرباين يف

»شرح مشكل  (، الطحاوي يف 508« )»عمل اليوم والليلة(، و10269« ) »الكربىيف 

 (. 508(، وابن السني )807« )»مكارم األخالق(، الخرائطي يف 5941« )اآلثار

  نه الحافظ العراقي يف  (. 3/1296« ) »تخريج أحاديث اإلحياءحسَّ

  نه الحافظ ابن حجر يف  . (4/104« )ج األفكار»نتائ حسَّ

  ــاين يف ــهصـــحيح األلبـ ــن ماجـ ــامع«، و»صـــحيح ابـ ــحيح الجـ (، 958« )»صـ

 (.16« )»السلسلة الصحيحةو

  ابن ماجه«، وهامش »المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 
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 ما يقول إذا كان يف سفر فبلغ آخر الليل 

  ، أنعن أبي هريرة  (1)
َّ
ول: ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا كان يف سفر فأسحر، يق النبي

من  »سمع سامٌع حبمد اهلل، وحسن بالئه علينا، ربنا صاِحْبَنا، وأفضل علينا، اعئًذا باهلل
 .«انلار

   (u :) 

 ( النسائي يف 5086(، أبو داود )2718مسلم ،)عمل  (، و8777« )»الكربى«

 (. 514(، ابن السني ) 2701(، وابن حبان )536« )اليوم والليلة

 (k:) 

َحر، وهو قبيل الصبح، وهو الثلث األخير من ت الأي: دخل يف وق (:فأسحر) سَّ

 الليل. 

 بفتح السين، وكسر الميم المخففة. (:سمع)

  سامٌع، وليشهْد من سمع أصواتنا. أي: ليسمعْ  )سمع سامع(: 

 أي: بحمدنا اهلل تعالى.  )بحمد اهلل(:

 أي: وباعرتافنا بُحْسن إنعامه علينا.  )وُحسن بلئه(:

]األنبياء:    ژ مئىئ حئ جئ ی ژه تعالى: كقولهنا: النعمة،  والبالء

بالنعم ليشكروا،   يبلو عباده مرة بالمحن ليصربوا، وطوًرا فاهلل  [،35

 مواقع االختبار. لة جميًعا بالء فالمحنة والمنح

بكسر الحاء وسكون الباء، أي: احفظنا، وأعنَّا، وُحْطنا بعنايتك،   )ربنا صاِحب نا(:

هومن صحبه اهلل لم   . شيءٌ  يضرَّ

 أي: مستعيًذا باهلل ومستجيًرا به سبحانه من النار وعذاهبا.  ائًذا باهلل من النار(:ع)
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 ما يقوله: إذا صعد مكاًنا عالًيا،  
 ا أو نزل مكاًنا منخفضً 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا صعدنا   مع كنا نسافر»، قال: عن جابر بن عبد اهلل  (1)
ِّ
النبي

 . « كربنا، وإذا َهْبطنا سبحنا

   (u :) 

  الكربى( واللفظ له، النسائي يف 14568(، وأحمد )2993)البخاري«  »

 (. 516(، وابن السني ) 541« )»عمل اليوم والليلة(، و8774)

 (k:) 

بكسر العين، أي: طلعنا موضًعا عالًيا كجبل أو تٍل، ونحوهما كطائرة  (:صعدنا)

 حال صعودها.

 ها. ض كواٍد، ونحوه كطائرة حال نزولفأي: إلى مكاٍن منخ  (:هبطنا)

أن رجاًل، قال: يا رسول اهلل، إين أريد أن أسافر ، عن أبي هريرة  (2)

، فلما ولى الرجل، قال: «»عليك بتقوى اهلل، واتلكبري ىلع لك رشٍف فأوصني، قال: 

ن عليه السفر   . «»اللَُّهمَّ اطِو هل األرض، وهوِّ

   (u :) 

 ( النسائي 8310(، أحمد )2771(، ابن ماجه )3445الرتمذي ،)  يف

 (. 2692(، ابن حبان )505« )»عمل اليوم والليلة(، و 10266« )لكربىا»

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

 ( حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه 2/108قال الحاكم :) 
ُّ
 . الذهبي
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  نه األلباين يف « »صحيح الجامع(، و1730« )»السلسلة الصحيحةوحسَّ

 «. ي»صحيح الرتمذ«، و»صحيح ابن ماجه(، و2545)

 (k:) 

 أي: عند كل صعود لمكان عاٍل كجبل وتٍل، كما مضى.  (:كل شرف )
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فر   استحباب الدعاءِ يف السَّ

»ثالُث دعواٍت ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (1)
 . « ودعوةُ الوادِل ىلع ودله دعوةُ املظلوم، ودعوة املسافر، :مستجاباٌت، ال شكَّ فيهنَّ 

   (u :) 

  (،  3862(، ابن ماجه )1905(، الرتمذي )1536(، أبو داود )7510)أحمد

« »الدعاء(، الطرباين يف 32« )»األدب المفرد(، البخاري يف 2699ابن حبان )

نة(، البغوي يف 24« )»األوسط(، و1314)  (. 5/195« )»شرح السُّ

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  نه األلباين يف »صحيح أبي  «، وجهابن م»صحيح ا«، و»صحيح الرتمذيوحسَّ

 (. 596« )»السلسلة الصحيحة(، و1655« )»صحيح الرتغيب«، وداود

 (k:) 

،  (:ودعوة الوالد على ولده) سواء دعا لولده، أو دعا عليه، وهذا هو األصح 

 دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة. 

 وإذا كان الوالد كذلك فاألمُّ َأْولى. 
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 ه، د  بل ما يقوله عند الرجوع إىل 
 وعند دخوله البيت 

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد أن يخرج يف ابن عباس  عن (1)

»اللَُّهمَّ أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللَُّهمَّ إين أعوذ بك من سفره، قال: 
ن علينا السف إذا ف، « ر الضبنة يف السفر، والكآبة يف املنقلب، اللَُّهمَّ اقبض نلا األرض، وهوِّ

»تْوًبا ، فإذا دخل بيته، قال: «»آيبون، تائبون، اعبدون، لربنا ساجدونأراد الرجوع، قال: 
ْوبا، ال يغادر علينا َحْوًبا

َ
 . «تْوًبا، لربنا أ

   (u :) 

 ( الطرباين يف  2353(، أبو يعلى )2311(، أحمد )2716ابن حبان ،)

 . (535/ 6(، ابن أبي شيبة )1/488(، الحاكم )852« )»الدعاء

  .قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 

  نه الحافظ ابن حجر، كما يف  (. 5/172« )»الفتوحات الربانيةوحسَّ

  نه األلباين يف  (. 2705« )»التعليقات الحسانوحسَّ

 (k:) 

بنيجوز يف الضاد الضم والكسر، و (:الضبنة)  «: ما بين الكشح واإلبط. »الضِّ

من ماٍل وعمال وَمْن تلزمك نفقُتُه، سموا  يدك والضبنة يف الحديث: ما تحت

ذ ملسو هيلع هللا ىلص باهلل من كثرة العيال يف مظنة الحاجة وهو  ضبنة ألهنم يف ضبن َمْن  يعولهم، فتعوَّ

 ية من الرفاق إنما هو َكلٌّ وعبءٌ فيه وال كفاالسفر، وقيل: تعوذ من صحبة َمْن ال غناء 

 وعيال على َمْن يرافقه.
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 ر من الحزن وتغيُّر النفس. انكسسوء الحال، واال  (:الكآبة)

 المرجع. )المنقلب(:

يريد االستعاذة بما يسؤوه عند العودة ألهله من نقص يف المال واألهل،  

 ونحوهما. 

ا.  (،)اقبض لنا األرض  أي: ارفع عنا مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة لنا حسًّ

لينا، وإنما على  عْب سؤال التوبة، وهو منصوب، إما على تقدير: تُ  )توًبا توًبا(:

 تقدير: أسألك توًبا. 

 من آب يؤوب أوًبا، إذا رجع، أي: لربنا راجعون.  أوًبا(:)

ًبا(:)َح   الَحْوب هو اإلثم، والمعنى: ال يرتك إثًما وال ذنًبا.  و 

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا قفل من الجيوش،  عن عبد اهلل بن عمر  ( 2) 

»ال هلإ إال اهلل،  كرب ثالًثا، ثم قال:    وىف على ثنيٍة أو َفْدَفد، أ إذا  أو السرايا، أو الحج، أو العمرة،  
وهل احلمد، وهو ىلع لك يشٍء قدير، آيبون، تائبون، اعبدون،  وحده ال رشيك هل، هل امللك، 

 . « ه، وهزم األحزاب وحده بد صدق اهلل وعده، ونَّص ع ساجدون، لربنا حامدون،  

   (u :) 

 ( 2995(، البخاري )1344مسلم) . 

 (k:) 

 رجع وعاد إلى بلده. أي:  (:قفل )

 أشرف عال وارتفع. أي:  (:أوىف)

بفتح المثلثة وكسر النون، وتشديد الياء المفتوحة، وهي: أعلى الجبل،   )ثنية(:

 وقيل: الطريق التي يف الجبل.

َفٍد(:  أي: األرض الغليظة ذاُت الحصى، وقيل: المكان المرتفع فيه صالبة.  )َفد 
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ع َمْن يريد الحج، ذ إ له  ما يقو   ا ودَّ
 ولمن يقدم من حجٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: إين ُأريدعن ابن عمر  (1)
ِّ
هذه   ، قال: جاء غالٌم إلى النبي

، فمشي معه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال:  هك الناحية الحجَّ »يا غالم، زوَّدك اهلل اتلقوى، ووجَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، ف«اخلري، وكفاك اهلمَّ 

ِّ
»يا رأسه إليه، وقال:  رفع، فلما رجع الغالم سلَّم على النبي

ك، وك  ر ذنبك، وأخلف نفقتكغالُم، قبَِل اهلل حجَّ  . «فَّ

   (u :) 

  الدعاء(، و 13151« )»الكبير( واللفظ له، و4548« )»األوسطالطرباين يف« »

 (. 9419« )»الدعاء(، المحاملي يف 506(، ابن السني )829)

  .والحديث له شاهٌد يرتقي إلى درجة الحسن 

 (. 2/581« لسليم الهاللي )الراغب الة»عجانظر 
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 ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها 

  عن (1)
ِّ
ثه أن صهيًبا صاحَب النبي عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، أن كعًبا حدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص لم يَر قريًة يريد دخوَلها إال قال حين يراها: 
َّ
ثه، أن النبي »اللَُّهمَّ ربَّ ملسو هيلع هللا ىلص حدَّ

 
َ
لَن، وربَّ األرضني السبع وما أقللَن، وربَّ الشياطني وما ظلَ السموات السبع وما أ

ها، ونعوذ بك من أضللَن، وربَّ الرياح وما َذَرْيَن، فإنَّا نسألك خري هذه القريِة وخرَي أهل
   .«رشها ورشِّ أهلها ورشِّ ما فيها 

   (u :) 

  مة(، وابن خزي544« )»عمل اليوم والليلة(، و8776« )»الكربىالنسائي يف 

(، والطرباين 2709(، وابن حبان )818« )»مكارم األخالق(، الخرائطي يف 2565)

(، 1634(، الحاكم )524(، ابن السني )8/33« )»الكبير(، و838« )»الدعاءيف 

 (. 8/72« )»المختارةالضياء يف 

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  نه الضياء يف  «. »المختارةوحسَّ

  (: رواه الطرباين، ورجاله رجال 10/135« )زوائد»مجمع اليثمي يف هالوقال

 الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكالهما ثقة. 

  (،  179« )»تخريج الكلم الطيب«، و»ابن حبانوصححه األلباين على

 (. 2759« )»السلسلة الصحيحةو

يد ري، قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أشرف على أرٍض عن عائشة  (2)

، وأعوذ بك من َت فيهاع»اللَُّهمَّ إين أسألك من خري هذه األرض، وخري ما مَج دخولها، قال: 
باها، وحببنا إىل أهلها،  وْعت فيها، اللَُّهمَّ ارزقنا جناها، وأعذنا من رشها، ورشِّ ما مَج 
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 . «وحبب صاليح أهلها إيلنا 

   (u :) 

 ( واللفظ له، الطرباين يف 528ابن السني )األوسط(، و836« )عاءد»ال« »

(5/88 .) 

  األوسط(: رواه الطرباين يف 10/134« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف« ،»

 وإسناده جيد. 

  بارك أيًضا م»ويف (: 5/159« )»الفتوحات الربانيةوقال الحافظ كما يف

 « اهـ. قال، لكن يعضد بعض هذه الطرق بعًضا م

  نه سليم الهاللي يف  (. 2/599« )اغب المتمنير»عجالة الوحسَّ

 (k:) 

 أي: ما يجتنى من الثمر كالفواكه وغيرها.  (:جناها)
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 ما يقوله المسافر إذا ركب دابته 

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا استوى على بعيره خارًجا عن ابن عمر  (1)

إنَّا إىل ربنا و »سبحان اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل مقرنني، إلى سفر، كبَّر ثالًثا، ثم قال: 
ن ملنقلبون، اللَُّهمَّ إنَّا نسألك يف سفرنا هذا الرب واتلقوى، ومن العمل ما ترىض، اللَُّهمَّ  هوِّ

عنا ُبْعده، اللَُّهمَّ أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللَُّهمَّ  علينا سفرنا هذا، واطو
، وإذا رجع «نقلب يف املال واألهلملإين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املنظر، وسوء ا

 : ، وزاد فيهنَّ  .«»آيبون، تائبون، اعبدون، لربنا حامدونقالهنَّ

   (u :) 

 ( النسائي يف 6374(، أحمد ) 1342مسلم ،)عمل (، و10306« )»الكربى«

 (. 2696(، ابن حبان )548« )اليوم والليلة

 (k:) 

ُكنَّا جميًعا مقتدرين  اأي: مطيقين، والمعنى: ولوال تسخيره م (:مقرنين )

 عين على ركوبه. يومستط

 الوطر،  أي:  (:واطوعن ا ُبع ده )
َّ
قرب لنا ُبْعد هذا السفر، واجعل هذا السفر مقضي

 أو المراد: خفف علينا مشاقَّه.

 (: أي: بالعناية، والحفظ، والرعاية. )الصاحب يف السفر 

 تحفظ عليهم دينهم وأمانتهم. و هم،  م أي: تلمُّ شعثهم، وتداوي سق   )والخليفة يف األهل(: 

 أي: مشقته وشدته. )وعثاء السفر(: 

 أي: كل منظر يعقب النظر إليه كآبًة وحزًنا وانكساًرا يف النفس. )وكآبة المنظر(: 

 أي: سوء الرجوع بأن يصيبنا حزٌن أو مرٌض.)وسوء المنقلب(: 

 أي: بنحو سرقة، أو جائحة، أو غرق. )يف المال(: 
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 مرض، أو موت.  أي: بنحو)واألهل(: 

 أي: راجعون من السفر بالسالمة إلى أوطاننا. )آيبون( 

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج مسافًرا، عن عبد اهلل بن َسْرَجس  (2)
ُّ
، قال: كان النبي

»اللَُّهمَّ إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املنظر، واحَلْور بعد الكور، ودعوة يقول: 
 . «املظلوم، وسوء املنظر يف األهل واملال

   (u :) 

 ( الرتمذي 3888(، ابن ماجه )1343( واللفظ له، مسلم )20771أحمد ،)

 (. 492(، ابن السني ) 5498(، النسائي )3439)

 (k:) 

ر ) ها. (:الَحو   بفتح الحاء وسكون الواو، وأصل الَحْور: نقض العمامة بعد لفِّ

ر )  ور:  ح بفتح الكاف، وسكون الواو، وأصل الكور: لفُّ العمامة. وال  (: الَكو 

هتما وتمامهما،  د النقصان، والكور: الزيادة، أي: نعوذ بك من نقصان الحال والمال بعد زيا 

أي: من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء، ومن الصحة إلى المرض، ومن التوبة إلى  

 رق بعد االجتماع، ومن النقصان بعد الزيادة. ف لة، ومن الت غف المعصية، ومن الذكر إلى ال 

 ع عن (3)
ِّ
، فلما  ، وُأيت بدابٍة ليركبهابن ربيعة، قال: شهدت عليًّا  لي

، « »احلمد هلل، فلما استوى على ههرها، قال: « »بسم اهللوضع رْجله يف الركاب، قال: 
، ثم قال: «»سبحان اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبونثم قال: 

»سبحانك إين ثالث مرات، ثم قال:  «هلل أكربا»ثالث مرات، ثم قال:  «»احلمد هلل
، ثم ضحك، فقيل: يا أمير «ظلمُت نفيس فاغفر ل، فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت

المؤمنين، من أي شيٍء ضحكت؟ قال: رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعل كما فعلت، ثم ضحك، 

»إن ربك يعجب من عبده إذا قال: فقلت: يا رسول اهلل، من أي شيٍء ضحكت؟ قال: 
 . «ر ل ذنويب، يعلم أنه ال يغفر اذلنوب غريي فاغ
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   (u :) 

 ( النسائي يف 3446(، الرتمذي )2602أبو داود ،)(،  8748« )»الكربى

(، ابن 778« )»الدعاء(، الطرباين يف 2698(، ابن حبان )502« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 676« )»المختارة(، والضياء يف 496ني )السُّ 

  (. 358« )ص/كارذ »األصححه النووي يف 

  المختارةوصححه الضياء يف« .» 

  .وقال الرتمذي: حسن صحيح 

  التعليقات  «، و»صحيح الرتمذي«، وأبي داود  »صحيحوصححه األلباين يف«

 (. 2686« )الحسان

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا سافر، فركب دابته،  عن أبي هريرة  (4)

للَُّهمَّ أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف ا»، قال:  -ومدَّ شعبة أصبعه  –قال بأصبعه 
ن علينا السفر، ابنا بنصحك، واْقلِْبنا بذمٍة، اللَُّهمَّ األهل، اللَُّهمَّ اْصح زو نلا األرض، وهوِّ

 . « السفر، وكآبة املنقلب اللَُّهمِّ إيِن أعوذ بك من وعثاء
   (u :) 

 ( الطرباين يف9205( واللفظ له، أحمد )3438الرتمذي ،) (، 807« )»الدعاء

ني )  (. 2484(، الحاكم )498ابن السُّ

  :حديث حسن غريب. قال الرتمذي 

  صحيح الرتمذي وصححه األلباين يف«.» 

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

 (k:) 

 أي: ارجعنا.  (:واقلبنا )

 أي: بأمان.  (:بذمةٍ )
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 العطاس كتاب  
 

 وجوب تشميت العاطس

»حقُّ املسلم ىلع ، قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: هريرة  يأب عن (1)
املسلم مخٌس: ردُّ السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة ادلعوة، وتشميُت  

 . «العاطس 

   (u :) 

  ( 2162(، مسلم )1240البخاري .) 

 (k:) 

 قيل يف معنى التشميت عدة أقوال:  (:شميت العاطمتو)

القوائم، وذلك أن القوائم هي التي تحمل  يالشوامت وه )أ( قيل: مأخوذ من

الفرس ونحوه، وهبا عصمته وهو قوائمه، فكأنه إذا دعا له بقوله: )يرحمك اهلل( فقد 

 مه، فهو دعاٌء له بثباته على قوائمه يف طاعة اهلل. أهنضه، وثبت أمره، وأحكم دعائ

ُت  ه أعداءه، فشمته إذا أزال  ب)ب( وقيل: هو دعاٌء له بأن يصرف اهلل عنه ما يشمِّ

 عنه الشماتة. 

، فالعطاس هت)ج( وقيل: مأخوذ من الشماتة، وهي: شماتته بالشيطان وإغاه 

يحبه اهلل، والحمد هلل عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه لهم بالهداية 

 وإصالح البال يغيظ الشيطان ويحزنه، فكل هذا شماتة بالشيطان اللعين.
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له بالخيرل ألن العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة  اءٌ دع  :)د( وقيل

 . بخروج األبخرة المحتقنة يف دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أمراًضا َعِسرةً 

)هـ( وقيل: هي بالسين المهملة، فهو دعاٌء له بُحْسن السمت، وبعوده إلى حالته 

 زعاًجا. وانكة رمن السكون والدعةل فإن العطاس يحدث يف األعضاء ح

دار  »مفتاح (، و 2/400« )زاد المعاد »اإلمام ابن القيمكتابي ]انتهى ملخًصا من 

 ([. 263/ 2« )السعادة

»حقُّ املسلم ىلع املسلم  ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عن أبي هريرة  (2)
 إذا و»إذا لقيته فسلِّْم عليه، وإذا داعك فأجْبه، : قيل: ما ُهنَّ يا رسول اهلل؟ قال: «ست  

ْتُه، وإذا مرض فعْدهُ، وإذا مات باتبعهتنصحك فانصحْ اس  . « هل، وإذا عطس فحمد اهلل فَسمِّ

   (u :) 

 ( والبخاري يف 8845( واللفظ له، أحمد )2162مسلم ،)األدب المفرد« »

 (. 242(، ابن حبان )925)

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (3)
ِّ
»إن اهلل حيبُّ الُعَطاس، ويكره ، عن النبي

ا ىلع لك مسلٍم سمعه أن يقول هل: ب، ثاؤ اتل فإذا َعَطَس أحُدكم ومحد اهلل، اكن حقًّ
ه ما استطاع،  ا اتلثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحُدكم فلريدَّ يرمحك اهلل، وأمَّ

 . «فإنَّ أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان

   (u :) 

  ( النسائي يف 6226البخاري ،) (. 9973« )»الكربى 
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ت   ما يقوله العاطُس، وكيف يردُّ المشمِّ
 وبماذا يردُّ عليه العاطُس 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أبي هريرة  عن (1)
ِّ
»إذا َعَطس أحُدكم فليقل:  ، عن النبي

احلمد هلل، ويلقْل هل أخوه أو صاحُبُه: يرمحك اهلل، فإذا قال هل: يرمحك اهلل، فليقْل: 
 .« اهلل ويصلُح بالكم ميهديك

   (u :) 

 (،  927« )»األدب المفرد(، والبخاري يف 8631(، أحمد )6224) ري بخالا

 (. 2741(، الرتمذي )5033أبو داود )

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  (2) 
ِّ
، عن النبي

ٍّ
»إذا َعَطَس أحُدكم فليقل: احلمد هلل ىلع لك عن علي

 . « حاٍل، ويلقْل هل، يرمحكم اهلل، ويلقل هو: يهديكم اهلل، ويصلُح بالكم

   (u :) 

 ( 995أحمد )( النسائي يف  2741(، الرتمذي )5033واللفظ له، وأبو داود ،)

 (. 3441« )»الكبير(، و1977« )»الدعاء(، والطرباين يف 9970« )»السنن الكربى

  (. 434« )ص/»األذكارصححه النووي يف 

  صحيح  «، و»صحيح أبي داود«، و»صحيح الرتمذي صححه األلباين يف«

 (. 204« )ب لطيا»تخريج الكلم (، و687« )الجامع

(3)  
ٍّ
»إذا عطس أحُدكم فليقل:  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن علي

ويلقل َمْن حوهل: يرمحك اهلل، ويلقل هو: يهديكم اهلل ويصلح  ، احلمد هلل ربِّ العاملني
 . «بالكم
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   (u :) 

 ( والنسائي 25997ابن أبي شيبة ،)«(، عبداهلل بن 212« )اليوم والليلة عمل

 (. 3715(، وابن ماجه )972« )دأحم »مسندأحمد يف 

  نه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش  «. »المسندحسَّ

  نه الشيخ/ شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

»ملا نفخ يف آدم، فبلغ ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أنس بن مالك  (4)
 .«هللك ا: يرمح الروُح رأسه َعَطس، فقال: احلمد هلل ربِّ العاملني، فقال هل 

   (u :) 

  ( الحاكم يف 6165ابن حبان ،)(.7682« )»المستدرك 

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث اإلسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

  (2159) «»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف . 

  ابن حبان وصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

َطس أحدكم ا عَ »إذ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن سالم بن عبيد  (5)
عليه: يرمحك اهلل، ويلقل: يغفر اهلل ل  ل هل َمْن يردُّ فليقل: احلمد هلل رب العاملني، ويلق

 . «ولكم
 .« »يغفر اهلل نلا ولكماية أبي داود: وويف ر

   (u :) 

 ( النسائي يف 5031( واللفظ له، أبو داود )2740الرتمذي ،)الكربى«  »

(، 1299(، والطيالسي )6369« )»الكبير يف  ين(، والطربا 7698(، الحاكم )9982)

« »الدعوات الكبير (، و8899« )»شعب اإليمان(، والبيهقي يف 23853أحمد )

 (. 624(، وابن أبي شيبة )493)
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  شعب  (، والبيهقي يف 7694(، والحاكم ) 10326« ) »الكبير ورواه الطرباين يف«

(،  25998« ) نف مص ال » (، و 342« ) »األدب (، وابن أبي شيبة يف 8904« ) اإليمان 

 . ( عن عبد اهلل بن مسعود  4008« ) »شرح مشكل اآلثار والطحاوي يف  

  (، ووافقه المناوي يف 752« )»الجامع الصغيررمز السيوطي لصحته يف

 (. 116/ 1« )»التيسير

    (. 4741« ) »مشكاة المصابيح (، و 686« ) »صحيح الجامع وصححه األلباين يف 

  اه على هامش  »سنن أبي داودش ام هوصححه شعيب األرناؤوط على «، وقوَّ

 (. 2/361( )599« ) »ابن حبان

 (فائدة:) 

  حتصَّل من جمموع هذه األحاديث:

 إذا عطس يجوز أن يقول:   العاطمأن -أ

 الحمد هلل، أو:  -1

 الحمد هلل على كل حال، أو:  -2

 الحمد هلل رب العالمين.  -3

 يرد عليه بقوله:  المشمِّتوأن  -ب

 و: أ ،يرحمك اهلل -1

 يرحمكم اهلل.  -2

ت بقوله:   والعاطم -ج  يرد على المشمِّ

 يهديكم اهلل ويصلح بالكم، أو:  -1

 يغفر اهلل لنا ولكم.  -2
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الة   ما يقوله إذا عطس يف الصَّ
 

معاِذ بِن رفاعَة، عن أبيه، قال: صليُت خلف رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَعَطْسُت،   عن (1)

مبارًكا فيه، مبارًكا عليه، كما ُيحبُّ ربُّنا ويرضى، ا بً يفقلُت: الحمد هلل حمًدا كثيًرا ط

، فلم يتكلْم أحد، ثم « »َمِن املتلكُم يف الصالة؟فلما صلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انصرف، فقال: 

»من املتلكم يف ة: لث أحد، ثم قالها الثا، فلم يتكلمْ «»من املتلكم يف الصالة؟قالها الثانية: 
يا رسول اهلل، قال:  بُن رافع ابِن عفراء: أنا اعةُ رف ل ، فقا، فلم يتكلم أحد« الصالة؟

، مبارًكا عليه، كما فيه ، قال: قلُت: الحمد هلل حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا« »كيف قلَت؟

، لقد ابتدرها بضعٌة وثالثون  »واذلي نفيس بيِدهيحب ربنا ويرضى، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .«َملًََك، أيهم يَْصَعُد بها

   (u :) 

 الكربى (، النسائي يف 773( واللفظ له، أبو داود )404) يالرتمذ«  »

ابن السني (، 4532( )5/41« ) »الكبير(، الطرباين يف 931« )»المجتبى(، و1005)

(، 2/136( )2611« )»الكربى(، البيهقي يف 5023( )3/257(، الحاكم )263)

 (. 8/189( )215« )»المختارةالضياء يف 

  وأخرج الطرباين، وابن السني من (: 10/600« )»الفتحقال الحافظ يف«

 « اهـ.حديث عامر بن ربيعة بسنٍد ال بأس به

  نه الضياء يف  «. »المختارةوحسَّ

  نه يف 992« ) »مشكاة المصابيحصححه األلباين يف صفة صالة النبي »(، وحسَّ

 «. »صحيح النسائي«، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود(، و2/695) «ملسو هيلع هللا ىلص

 نه ش  «. »سنن أبي داودرناؤوط على هامش األيب ع وحسَّ
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 (k:) 

 تسابق إليها. أي:  (:ابتدرها )

   (: 436« )ص/ »األذكارقال اإلمام النووي يف 

»إذا عطس يف صالته يستحبُّ أن يقول: الحمد هلل، ويسمع نفسه، هذا مذهبنا،  

 يف  ده ابن العربي، والثاين: يحموألصحاب مالك ثالثة أقوال: أحدها: هذا، واختار

ا، وال يف نفسهنف  « اهـ.سه، والثالث: قاله سحنون: ال يحمد جهًرا وال سرًّ
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 ما يقوله إذا عطس عنده غير المسلم 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص،  أبي موسى  عن (1)
ِّ
، قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي

 . «»يهديكم اهلُل  ويصلُح بالكميرجون أن يقول لهم: يرحمكم اهلل، فيقول: 

   (u :) 

  (، البخاري  19586(، أحمد ) 5038( واللفظ له، أبو داود ) 2739ي ) مذ رت ال

ني ) (، 1986« ) »الدعاء (، الطرباين يف 940« ) »األدب المفرد يف  (، الحاكم  262ابن السُّ

 (. 298/ 4« ) »المستدرك يف  

  .قال الحاكم: حديث متصل اإلسناد 

  (. 439« )ص/»األذكاروصححه النوويُّ يف 

 صحيح.سن ث حيوقال الرتمذي: حد 

  صحيح  «، و »صحيح أبي داود«، و»صحيح الرتمذي وصححه األلباين يف«

 (. 940« )األدب المفرد 

   المسندشعيب األرناؤوط على هامش وصححه« .» 

 (k:) 

 يتكلفون العطاس، وما هبم ُعَطاٌس. أي:   (:يتعاطسون)

 «: »المسندقال السندي يف حاشيته على 

لعطسة، والمراد يتعاطسون ويحمدون،   ا ن يف و »قوله: )يتعاطسون( أي: يتكلف 

شاملةل لقوله   اهلل ن الكافر ال ُيْدعى له بالرحمة، وإن كانت رحمة والحديث يدل على أ 

 « اهـ. ، بل ُيدعى له بالهداية، وصالح البال { ٿ ٹ ٹ ٹٹ  } تعالى:  

 بل  »يرحمك اهللع وال يقول له: مفإذا عطس غير المسلم فال يشمته السا ،»

 «. يهديكم اهلل ويصلُح بالكم»له:  يقول 
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ُت العاطُس؟   متى يشمَّ
 

َت أنس بن مالك  عن (1)  ملسو هيلع هللا ىلص رجالِن، فشمَّ
ِّ
، قال: عطس عند النبي

تَُّه، وعطست فلم   ْته، عطس فالن فشمَّ ِت اآلخر، فقال الذي لم يشمِّ أحَدهما ولم يشمِّ

ْتني، قال:   . «»إن هذا محد اهلل، وإنك لم حتمِد اهللتشمِّ

   (u :) 

 ( 6225( واللفظ له، البخاري ) 1221مسلم .) 

عن أبي بردة، قال: دخلُت على أبي موسى وهو يف بيت بنت الفضل بن  (2)

َتها، فرجعُت إلى أمي فأخربُتها، فلما  عباس، فعطسُت فلم يشمتني، وَعَطسْت فشمَّ

عطس  كجاءها، قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطسْت فشمَتَها، فقال: إنَّ ابن

حمد اهلل فلم أشمته، وعطسْت فحمدِت اهلل فشمتها، سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  فلم ي

 . «»إذا عطس أحُدكم فحمد اهلل فشمتوه، فإن لم حيمِد اهلل فال تشمتوه يقول: 

   (u :) 

 ( البخاري يف 2992مسلم ،)الدعاء(، الطرباين يف 941« )»األدب المفرد« »

 (. 19696(، أحمد )7690(، الحاكم )1997)

 »فقالت )أم أبي بردة( ألبي موسى: أحسنت أحسنت.  رواية أحمد زيادة: يفو
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ُت العاطس؟   كم مرة يشمَّ
 

 كواألإياس بن سلمة بن  عن (1)
َّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وعطس  ع، أن أباه حدثه، أنه سمع النبي

»الرجل ملسو هيلع هللا ىلص: ، ثم عطس أخرى، فقال له رسول اهلل «»يرمحك اهللرجل عنده، فقال له: 
 .«مزكومٌ 

   (u :) 

 ( 603(، ابن حبان )16501(، أحمد )5037(، أبو داود )2993مسلم  ،)

 (. 2743(، الرتمذي )249ابن السني )

ِت العاطَس ثالثًا،  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (2) »َشمِّ
 . «فإن اعد فهو مزكوم 

   (u :) 

  ي  السن  ن(، اب5034( واللفظ له، أبو داود )8899« ) »األوسطالطرباين يف

 (. 1999« )»العلو(، الطرباين يف 939« )»األدب المفرد(، البخاري يف 250)

  صحيح أبي داود«، و»صحيح األدب المفردصححه األلباين يف« .» 

أحدكم »إذا عطس ، سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ( عن أبي هريرة 3)
ْتُه جليُسُه، فإن زاد ىلع ثالث فهو مزكوم، وال تشميَت   . «اتث مر عد ثالبفلْيَُشمِّ

   (u :) 

 ( ابن عساكر يف 251ابن السني ،)(. 2/391« )»تاريخ دمشق 

  (: وهذا إسناد رجاله ثقات. 3/319« )»السلسلة الصحيحةقال األلباين يف 
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 (توضيح:) 

 الحديث األول: يبيُِّن أن التشميت مرة واحدة، ويف الثانية يقول: الرجل مزكوم.

ثالث مرار، ويف الرابعة: يقول: الرجل مزكوم ميت التش نوالثاين والثالث يبيناِن أ

 ونحو ذلك.  مأو به زكا

وقد تكلم العلماء يف درء هذا التعارض، وخير ما وقفُت عليه ما قاله رشيد أحمد  

 (: 3/399« )»الكوكب الدري على جامع الرتمذيهـ( يف 1323الكنكوهي )ت/

العطاس أو بعده   ق قبلء تحقا»أنه إذا تحقق كونه مزكوًما ال يجب التشميت، سو

ا يف غير المزكوم، فالتشميت األول واجب، والثاين مستحب،  بمرٍة أو مرتين، وأمَّ

ريب من ذلك، ثم بعد ذلك مباح، وبما ذكرنا ترتفع المعارضة بين  والثالث ق

 « اهـ. الروايات

 ملسو هيلع هللا ىلص الرجل مرة واحدة، ويف الثانية، قال:  
ُّ
وعليه: فالحديث األول، شمت النبي

ا علم أنه مزكوم أو مريض. كوم، نك مزإ  لمَّ

ا التشميت ثالث مرات ففي غير المزكوم، كما نقلنا عن  ، »الكوكب الدريأمَّ

 واهلل أعلُم. 
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 خفض الصوت بالعطاس 
 

»إذا َعَطَس أحُدكم ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (1)
 . «فليضع كفيه ىلع وجهه، ويلخفْض صوته

   (u :) 

 (، وأبو طاهر  9662( واللفظ له، أحمد )7684« )»المستدركيف حاكم لا

 يف 
 
(، وأبو يعلى 2745(، الرتمذي )5029(، أبو داود )1247« )»الطيورياتالسلفي

 (.265(، ابن السني )6663)

  :إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه(. ويف رواية أبي داود( 

 بقال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذه .
ُّ
 ي

 ث حسن صحيح. ي وقال الرتمذي: هذا حد 

  صحيح  «، و »صحيح الرتمذي«، و »صحيح أبي داودوحسنه األلباين على«

 (. 685« )الجامع
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 المرض كتاب  
 

 ما يقوله إذا دخل على مريٍض

 يعوده، قال: وكان  ابن عباس  عن (1)
ٍّ
 ملسو هيلع هللا ىلص دخل على أعرابي

َّ
، أن النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل على م
ُّ
، قال: «»ال بأس، طهوٌر إن شاء اهللفقال له:  عوده،يٍض يرالنبي

ى تفق ور، أو تثور، على شيخ كبير، ُتِزيُرُه القبور، فقال لَت: طهوٌر؟ كال، بل هي ُحمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
 . « »فنعم إًذاالنبي

   (u :) 

 ( و5656البخاري ،)الكربى (، والنسائي يف 514« )»األدب المفرد«  »

 (. 2959(، وابن حبان )1039« )لةي»عمل اليوم والل(، و 10811)

 (k:) 

 ال مشقة وال تعب عليك من هذا المرض.أي:  (:أسبال )

 هذا المرض مطهُرك من الذنوب. أي:  (:طهور )

فاوته وعدم َفَطانته، )قلَت: جأي: قال هذا األعرابي من  : طهور(:)قال: قلَت 

 . ُبْرء لطهور(، أي: قلت: يا رسول اهلل طهور، كأنه يستبعُد الشفاء وا

ال تقْل هذا، لكنه ال يقصد حقيقة الرد  أي: ليس األمر كما قلَت، أو:  )كل(:

 والتكذيب، بل هو نوٌع من اليأس والقنوط. 

 أي: تغلي يف البدن كغلي القدور.  )تفور(:
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، أي: تحمله الحمى على زيارة القبور،  الزايبضم التاء وكسر  )تزيره القبور(:

 وتجعله من أصحاب القبور.

ض ليس بمطهرك كما قلت، بالتنوين )إذن(، أي: إذن هذا المر ًذا(:نعم إف)

 ال حرماهنا. إفيحصل لك ما قلت، إذ ليس جزاء كفران النعمة 

  (: 1124/ 3« )»مرقاة المفاتيحقال الطيبي  كما يف 

أن الحمى تطهرك من ذنوبك،  ىس عليك إلأ: أرشدتك بقولي: ال ب»يعني

أس والكفران، فكان كما زعمت، وما اكتفيت ال اليأبيت إففاصرب واشكر اهلل تعالى، 

 « اهـ.بذلك، بل رددت نعمة اهلل وأنت مسجع به، قاله غضًبا عليه

 ملسو هيلع هللا ىلص دخل على شاٍب وهو يف الموت، فقال: عن أنس  (2)
َّ
، أن النبي

 .«»كيف جتدك؟
   (u :) 

 ( النسائي يف 4261(، ابن ماجه )983الرتمذي ،)(،  10834« )»الكربى

(، الضياء يف 539(، ابن السني )3303(، أبو يعلى )1062« )لليلةيوم واعمل ال»و

نة يف 1587« ) »المختارة  (.1252« )»الرتغيب والرتهيب(، وقوام السُّ

  .قال الرتمذي: حسن غريب 

  ده النووي يف  (. 3193« )»خالصة األحكاموجوَّ

  نه المنذري يف  (.3383« )هيب»الرتغيب والرت وحسَّ

 صحيح  «، و »صحيح ابن ماجه«، و»صحيح الرتمذي يف  ينأللبا نه ا سَّ وح«

 (. 3383« )الرتغيب

 (k:) 

« »مرقاة المفاتيح أطيًبا أم َمْغموًما؟ قال ابن الملك كما يف أي:  (:كيف تجدك)

(: أي: كيف تجد قلبك أو نفسك يف التنقال من الدنيا إلى اآلخرة، أراجًيا 3/1163)

 . غضب اهلل رحمة اهلل أو خائًفا من
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 تبشيُر المريض وتصبيُرهُ 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه عاد مريًضا، ومعه أبو هريرة من  ،عن أبي هريرة  (1)
ِّ
عن النبي

ي أسلِّطها ىلع عبدي »أبرْش، فإن اهلل يقول: يه نارَوْعك كان به، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . «املؤمن يف ادلنيا، تلكون حظه من انلار يف اآلخرة

   (u :) 

 ( وال3470ابن ماجه )(، 541(، ابن السني )2088، الرتمذي )لفظ له

« »السنن الكربى (، البيهقي يف 6/86« )»الحلية(، أبو نعيم يف 1277الحاكم )

 (. 9676(، أحمد ) 1/425« )»المعجم(، ابن عساكر يف 6591)

نة يف   «.»أبشر « بدل »اْصربْ(: 574« )»الرتغيب والرتهيبولفظ قوام السُّ

 إلسنادصحيح ا  قال الحاكم: حديث.
ُّ
 ، ووافقه الذهبي

  صحيح  «، و »صحيح الرتمذي«، و»صحيح ابن ماجهوصححه األلباين يف«

« »مشكاة المصابيحو (،1822( )557« )»السلسلة الصحيحة(، و32« )الجامع

(1584 .) 

  (. 4/61« )»مصباح الزجاجةوصححه البوصيري يف 

  نه النووي يف  (. 3238« )»خالصة األحكاموحسَّ

 نهو  . (7345) «جامع األصول »لقادر األرناؤوط على هامش عبد ا حسَّ

  ده شعيب  «. »المسندرناؤوط على هامش األوجوَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص امرأًة من األنصار، وهي وجعٌة، فقال    ( 2) 
ُّ
عن فاطمة الخزاعية، قالت: عاد النبي

َحْت بي « »كيف جتِديَنِك؟ لها:  ى عني: ا ي  –، قالت: بخير، إال أن أمَّ مِْلَدٍم قد َبرَّ ،   - لحمَّ

 . « ابِن آدَم، كما يذهب الِكرُي َخَبَث احلديد   ى، فإنها تُذهب خبث »اصرب فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  
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   (u :) 

  اآلحاد  ( واللفظ له، ابن أبي عاصم يف 24/405« )»الكبيرالطرباين يف«

(، البيهقي 20306( )11/195« )»الجامع(، ومعمر بن راشد يف 3478« )والمثاين

 (. 268/ 12« )انم»شعب اإلييف 

  بير»الك(: رواه الطرباين يف 2/307« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف  ،»

 ورجاله رجال الصحيح. 

  (: رواه الطرباين، ورواته رواة 3440« )»الرتغيب والرتهيبوقال المنذري يف

 الصحيح. 

  صحيح الرتغيب(، و2006« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف« »

 (. 714( )1215« )يحةة الصح ل»السلس (، و3440)

 (k:) 

ى، واللَّْدُم هو  (:ِمل دمأم ) بكسر الميم، وسكون الالم، وفتح الدال، ُكنية الُحمَّ

 الضرب واللطم. 

 ، قالت: دعاين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأنا مريضة، فقال: عن أم العالء  (3)

َبث اُر خَ ذهب انلتيا أمَّ الِعالء، فإن مرض املسلم يُذِهُب اهلل به خطاياه، كما »أبرشي 
 . «اذلهب والفضة 

   (u :) 

   ( والطرباين يف  3092أبو داود ،) (. 1564(، وعبد بن حميد ) 141/ 25« ) »الكبير 

  صحيح الرتغيب والرتهيب(، و37« )»صحيح الجامعصححه األلباين يف« »  

ده يف 3438( )3427)  (. 714« )»السلسلة الصحيحة(، وجوَّ

  نه شعيب األرناؤوط على  «. داود بي»أامش ه وحسَّ
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 ما يدعو به المسلم إذا زار مريًضا 
 

، قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا اشتكى منا إنساٌن،  عن عائشة  (1)

واشِف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك،   انلاس »أذهب ابلاس، ربَّ مينه، ثم قال: يبمسحه 
ا مرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وثقل، أخذُت بيد «شفاًء ال يغادر سقًما  حو ما به ن ألصنعه ، فلمَّ

، «»اللَُّهمَّ اغفر ل، واجعلين مع الرفيق األىلعكان يصنع، فانتزع يده من يدي، ثم قال: 
 قالت: فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضى.

   (u :) 

 ( 5743( واللفظ له، البخاري ) 2191مسلم .) 

  :الحديث.»اللَُّهمَّ ربَّ الناس أذهب الباس... ورواية البخاري » 

 (k:) 

ة والمشقة والمرض واأللم. :(لباس ا)  أي: البأس، وهو: الشدَّ

 أي: ال يرتك.  (:ال يغادر)

ين وسكون القاف، أو: وبفتح السين والقاف.  )سقًما(:  تنطق، إما: بضم السِّ

 والسقم: األلم والمرض. 

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: عن ابن عباس  (2)
ِّ
»ما ِمْن عبٍد مسلٍم يعود ، عن النبي

مراٍت: أسأل اهلل العظيم، ربَّ العرِش العظيِم أن  ل سبعفيقو ه،مريًضا لم حيرض أجل
 . «يشفيك إال ُعوِف 

   (u :) 

 ( البخاري  2137(، أحمد )3106( واللفظ له، أبو داود )2083الرتمذي ،)

« »عمل اليوم والليلة(، و10816« )»الكربى(، النسائي يف 536« )»األدب المفرديف 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

359 

359 

 

(، 1114« )»الدعاء، الطرباين يف (2975بان )ح (، ابن2430(، أبو يعلى )1044)

 (. 1/493« ) »المستدركالحاكم يف (، و12272« )»الكبير(، و305« )»الصغيرو

  :حديث صحيح على شرط البخاري قال الحاكم . 

  :حديث حسن. قال الرتمذي 

 صحيح  «، و »صحيح أبي داود«، و»صحيح الرتمذي األلباين يف  هوصحح«

« »صحيح األدب المفرد (، و5766« )جامع يح الصح» (، و3480« )الرتغيب

(416 .) 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

»إذا جاء الرجل ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عبد اهلل بن عمرو  عن (3)
 لك عدًوا، أو يميش لك إىل صالة

ُ
 . «يعود مريًضا، فليقل: اللَُّهمَّ اشِف عبَدك فالنًا، َيْنَكأ

   (u :) 

 (، أحمد  1124« )»الدعاء( واللفظ له، و13/44« ) »الكبير اين يفربالط

(، الحاكم يف 547(، ابن السني ) 2974(، ابن حبان )3107(، أبو داود )6600)

 (. 1/495« ) »المستدرك

  :حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال الحاكم 

  .رمز السيوطي لصحته 

  (: هذا حديث 4/63« )يةلربان حات اتو»الفوقال الحافظ ابن حجر كما يف

 حسن. 

  نه األلباين يف « »صحيح الجامع(، و1304« )»السلسلة الصحيحةوحسَّ

(466( )681 .) 

  نه عبد القادر األرناؤوط على هامش (،  1/114« للنووي )»األذكار وحسَّ
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 (. 4897« البن األثير )»جامع األصول و

 (k:) 

 ثر فيه الجراح والقتل. ذا أك دو، إلعنكأ ينكأ، أي: يجرح، ونكأ ا (:ينكأ )

 يعوده، قال: وكان عن ابن عباس  (4)
ٍّ
 ملسو هيلع هللا ىلص دخل على أعرابي

َّ
، أن النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل على مريض يعوده، فقال له: 
ُّ
 الشاهد. « »ال بأس، َطُهوٌر إن شاء اهللالنبي

   (u :) 

  ( وقد مرَّ الحديث قريًبا. 5656البخاري ،) 

الشيء منه، أو كانت به َقْرحة نسان ى اإلتك كان إذا اش، عن عائشة  (5)

 ملسو هيلع هللا ىلص بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبَّابته باألرض، ثم رفعها: 
ُّ
»بسم أو ُجْرح، قال النبي

 . «ذن ربنا إ اهلل، تربُة أرضنا، بريقِة بعضنا، ليُشىف به سقيُمنا، ب

   (u :) 

 ( 5745( واللفظ له، البخاري ) 2194مسلم .) 

 (k:) 

 ه.ن جسدم أي: (:الشيء منه)

تراب أرضنا، قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنال ُجملة أي:  (: تربة أرضنا)

 األرض عموًما، وقيل: أرض المدينة خاصًة لربكتها. 

 الريقة أقل من الريق.  )بريقة(:

  (: 14/184« )لمس »شرحه على مقال شيخ اإلسالم النووي يف 

ابة، ثم يضعها على لسبَّ بعه اأص»ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفِسه على 

الرتاب، فَيْعلُق هبا منه شيٌء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا 
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 « اهـ. الكالم يف حال المسح واهلل أعلم

 ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليه يعوده بمكة، عن سعد بن أبي وقاص  (6)
َّ
...  ، أن النبي

ثالث مراٍر... الحديث وهذا موضع  «سعًدا »اللَُّهمَّ اشِف سعًدا، اللَُّهمَّ اشِف فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

 الشاهد. 

   (u :) 

 ( 1440(، أحمد )5659( واللفظ له، البخاري ) 1628مسلم .) 

(7)  
ٍّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، وأنا أقول: اللهم إن عن علي

ُّ
 النبي

َّ
، قال: مرضُت، فأتى علي

قال: ف كان أجلي قد حضر فأرْحني، وإن كان متأخًرا فاْرفعني، وإن كان البالُء فصبِّْرين،

«، »ُقمْ ، ثم قال: «»اللَُّهمَّ اشِفِه، اللَُّهمَّ اعفه، فأعدُت، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: «»ما قلَت؟

 فقمُت، فما أعاد لي ذلك الوجع بعده. 

   (u :) 

  (، 638( )637( واللفظ له، أحمد )4239« )رك»المستدالحاكم يف

«  يلةوالل  اليومل »عم(، و 10830« )»الكربى(، النسائي يف 3564(، الرتمذي )841)

(، ابن 2025« )»الدعاء(، الطرباين يف 6940(، ابن حبان )284(، أبو يعلى )1058)

 (. 601« )»المختارة(، والضياء يف 556السني )

 .قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي 

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  (: هذا 65و  4/64« )ية لربانا »الفتوحاتقال الحافظ ابن حجر كما يف

 حديث صحيح. 

  إسناده صحيح. »المسندقال العالمة أحمد شاكر على هامش :» 

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ
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  نه عبد القادر األرناؤوط على هامش  (. 8/6512« )»جامع األصول وحسَّ

  المختارةوصححه الضياء يف« .» 

  نه حسين سليم أسد  «. »مسند أبي يعلىش  ى هامعلوحسَّ

 (k:) 

ين. أي:  (:فارفعني )  فارفع عني هذا المرض، وقيل: أي قوِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ش ، أن جربيل عن أبي سعيد  (8)
َّ
»يا حممد  ، أتى النبي

»بسم اهلل أرقيك، من لك يشٍء يؤذيك، ِمْن رش لكِّ نفٍس، أو  «، قال: »نعمفقال:  «اشتكيت؟
رق  اهلل سمعني حاسٍد، اهلل يَشفيك، ب 

َ
 .«يكأ

   (u :) 

 ( الرتمذي 11225(، أحمد )3523( واللفظ له، ابن ماجه )2186مسلم ،)

 (. 1005« )»عمل اليوم والليلة(، و 7613« )»الكربى (، النسائي يف 972)
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 ما يدعو به المريض لنفسه 
 

: دخل علي ابن له مريض، يقال له: صالٌح، عن عبد اهلل بن جعفر  (1)

العرش العظيم، اللَُّهمَّ اغفر   الحليم الكبير، سبحان اهلل ربِّ  اهللله إال»ال إ: قلقال: 

 «. لي، اللَُّهمَّ ارحمني، اللَُّهمَّ تجاوز عني، اللَُّهمَّ اعُف عني، فإنك عفوٌّ غفور

 ملسو هيلع هللا ىلص علَمُهنَّ إياه. 
َّ
 ثم قال: هؤالِء الكلماُت علمنيهنَّ عمي، وذكر أن النبي

   (u :) 

 (، الطرباين يف  645« )»عمل اليوم والليلة(، و10406« )ىالكرب» النسائي يف

(، 7/230« )»حلية األولياء(، أبو نعيم يف 552(، وابن السني )1017« )»الدعاء

 (. 9406( ) 10/270وابن أبي شيبة )

 /(. 28519« )»كنز العمال ( يف 975وصححه المتقي الهندي )ت 

  (. 2/181« )»المختارةوصححه الضياء يف 

 (. 553« )»عجالة الراغبالهاللي يف سليم صححه  و 

 (k:) 

   (:ثم قال: هؤالء الكلمات)
 
القائل هنا هو: عبد اهلل بن حسن بن حسن بن علي

 ابن أبي طالب.

 . المقصود هو: عبد اهلل بن جعفر  (:عمي)

يجده يف جسده  وجًعا عن عثمان بن أبي العاص، أنه شكا إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  (2)

تألم من جسدك، وقل: بسم اهلل  »ضع يدك ىلع اذلياهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  ال لهفقمنذ أسلم، 
 . « ثالثًا، وقل سبع مراٍت: أعوذ باهلل وقدرته من رشِّ ما أجد وأحاذر
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   (u :) 

 ( 3891(، وأبو داود )3522( واللفظ له، وابن ماجه )2202مسلم ،)

(، 999« )لليلةوا »عمل اليوم (، و 7504« )»الكربى (، والنسائي يف 2080الرتمذي )

 (. 2964وابن حبان )

 «.»أعوذ بعزة اهلل وقدرتهولفظ الجميع إال مسلًما: 

 (k:) 

 أي: مما أخافه وأحذره يف المستقبل.   (:وأحاذر)

: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه  عن عائشة  (3)

ذات وينفث، فلما اشتدَّ وجُعُه كنُت أقرأ عليه وأمسُح بيد   ا. بركتهرجاء ه بالمعوِّ

   (u :) 

  ( 2192(، مسلم )5106البخاري .) 

 (k:) 

 أي: مرض.  (:اشتكى)

 يتفل بريق خفيف أو بدونه. أي:  (:ينفث)

ذات(:   ا سورة اإلخالص. م «، وقيل: يضمُّ إليه »الناس «، و »الفلق أي: بسوريت    )بالمعوِّ

ِهدا ما َش ، أهن رةَ عن األََغرِّ أبي مسلٍم، قال: َأشهُد على أبي سعيٍد، وأبي هري (4)

 ملسو هيلع هللا ىلص، أنه قال: 
ِّ
َقُه ربُّه، فقال: ال هلإ إال  »َمْن قال: ال هلإ إال اهلُل واهلُل على النبي أكرب، صدَّ

أنا، وأنا أكرُب، وإذا قال: ال هلإ إال اهلل وحَده قال: يقول اهلل: ال هلإ إال أنا وحدي، وإذا قال: 
ذا قال: ال إ نا وحدي ال رشيَك ل، وإال أهلإ  ال ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيَك هل، قال اهلل: 

هلإ إال اهلُل، هل امللك، وهل احلمد، قال اهلل: ال هلإ إال أنا، ل امللُك ويل احلمُد، وإذا قال: ال هلإ 
إال اهلل وال حوَل وال قوَة إال باهلل، قال اهلل: ال هلإ إال أنا، وال حوَل وال قوَة إال يب، وًكن 

 . «انلارُ ثم مات لم تطعْمُه رِضه يف م ايقول: َمْن قاهل
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   (u :) 

 ( النسائي يف 3794( واللفظ له، ابن ماجه )3430الرتمذي ،)الكربى«  »

 (. 2325(، ابن حبان )6154(، أبو يعلى )30« )»عمل اليوم والليلة(، و9774)

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  لسلة»السو، «»صحيح ابن ماجه«، و»صحيح الرتمذي صححه األلباين يف  

 (. 713« )»صحيح الجامع(، و1390« )الصحيحة

 الدعاء كاماًل: ونصُّ

ال إله إال اهلل واهلل أكرب، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، ال إله إال اهلل له الملك 

 وله الحمد، ال إله إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل. 

 ملسو هيلع هللا ىلص،   ( 5) 
َّ
وبي وجٌع قد كاد ُيهلكني،  مان:  ال عث ق   عن عثما بن أبي العاص، أنه أتى النبي

»امسحه بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة اهلل وقدرته ِمْن رشِّ ما  : قال: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
 ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم.   ع ، قال: ففعلُت ذلك، فأذهب اهلل  « أجد 

   (u :) 

 ( أحمد3522( واللفظ له، ابن ماجه )3891أبو داود ،) (عبد بن 16268 ،)

 (. 2965(، ابن حبان )2080(، الرتمذي )310حميد )ص/

  صحيح  «، و»صحيح أبي داودو«، »صحيح الرتمذي صححه األلباين يف«

 (. 2954« ) »التعليقات الحسان(، و820« )الجامع

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

يف رواية عند أحمد  ا ورد، كمحةٍ أي: يقول هذا الدعاء يف كل مس (: سبع مرات )

(17907 .) 
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 ما يقوله عند زيارة مرضى غير المسلمين 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص فمِرَض، فأتاه   ، أنسعن  (1)
َّ
قال: كان غالٌم يهوديٌّ يخُدُم النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص يعوُدُه، فقعد عند رأسه، فقال له: 
ُّ
لى أبيه وهو عنده، فقال له: إ، فنظر «»أسلمْ النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول: فخرج سلم، فأأطع أبا القاسم ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُّ
اذلي أنقذه من »احلمد هلل النبي

 . «انلار

   (u :) 

 ( أبو  3095(، أبو داود )13375( واللفظ له، أحمد )1356البخاري ،)

 (. 4884(، ابن حبان ) 3350يعلى )

 (k:) 

 قيل: اسمه عبد القدوس.  (:يهودي )

 بضم الدال، وويجوز فيها الكسر. (:يخدم )

 (: يا فالن، قل: ال إله إال اهلل. 12792) أحمد يةويف روا )أسلم(:

»فقال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمًدا يف رواية أبي يعلى:  )فأسلم(:

 «. ل اهلل، ثم هلك الغالموسر

اه.  )أنقذه(:  أي: خلَّصه ونجَّ

  (: 1145/ 2« )المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»مرقاة قال يف 

يف الخزانة: ال بأس بعيادة اليهودي،  مي، وة الذاد ي على جواز عفيه داللة »

 « اهـ.واختلفوا يف عيادة المجوسي، واختلفوا يف عيادة الفاسق، واألصحُّ أنه ال بأس به

 :يريد أن  وتكون هذه العيادة مقيدة بالمصلحة إذا كان اإلنسان الزائر قلت
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ب الذي ألسلو م باساليعرض عليه اإلسالم فينقذه اهلل به من النار، ويكون عرض اإل

 يتقنه ويحسنه هذا الزائر، واهلل أعلُم. 

ا حضرْت أبا طالٍب الوفاُة، جاءه  (2) عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لمَّ

حاجُّ لك بها عند اهللرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
ُ
 . «»قل ال هلإ إال اهلل، لكمًة أ

   (u :) 

  ( 24(، واللفظ له، مسلم )6681البخاري .) 

 (k:) 

دة، أصله:   :(َحاجأُ ) بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة، وبعد األلف جيم مشدَّ

 كما ورد يف بعض الروايات.  وأشهدأحاجج، والمعنى: أههر 

 بالحجة عند اهلل يوم القيامة.أي:  (:لال بها)
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 ءما يكره للمريض من الدعا 
 

َت، فَ ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عاد رجاًل من المسلمين قد َخ عن أنس  (1)

، قال: «»هل كنت تدعو بيشٍء أو تسأهل إياه؟ثل الَفْرِخ، فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: صار مف

ْله لي يف الدنيا، فقال : اللَُّهمَّ ما كنت معاقبي به يف اآلخرة، فنعم، كنت أقول  عجِّ

: اللَُّهمَّ آتنا يف ،  أفال قلَت -ال تستطيعهأو  –سبحان اهلل، ال تطيقه »اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: رسول 
 فدعا اهلَل له، فشفاه.  ، قال:«وف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب انلار، حسنة  ياادلن

   (u :) 

 ( النسائي يف  3487(، الرتمذي )12049( واللفظ له، أحمد )2688مسلم ،)

(، ابن السني  941(، ابن حبان )1053« )»عمل اليوم والليلة(، و7464« )»الكربى

(555 .) 

 (k:) 

 وَهُزل.  ،، وذبل فوَنح لمرض،ا َضُعَف من شدةأي:    (:َخَفت)

 ولد الطير، أي: مثله يف شدة النحافة، وقلة القوة. أي:  (:خ الفر)

أي: هل سألت اهلل البالء الذي أنت فيه؟ أو: هل كنت  )هل كنت تدعو بشيٍء(:

 تدعو بشيٍء من األدعية التي ُيسأل فيها مكروه. 

 أي: عافية.  )يف الدنيا حسنة(:

 . عافاةم أي: )ويف اآلخرة حسنة(:
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 ، جواز قول المريض: إين شديد الوجع 
 موعوك، أو: وا رأساه   : أو 

 

، قال: دخلُت على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو ُيوَعُك، فقلُت:  عبد اهلل  عن (1)

وعك كما يُوعك رجالِن رسول اهلل، إنك لتوعك َوْعًكا شديًدا؟ قال:  يا
ُ
جْل، إين أ

َ
»أ

ى،  يبه أذك كذلك، ما من مسلٍم يص، ذل»أجل: ، قلُت: ذلك أنَّ لك أجرْين؟ قال «منكم
 . «فما فوقها، إال كفر اهلل بها سيئاتِِه، كما حتُط الشجَرةُ ورقها شوكةٌ 

   (u :) 

  ( 2571(، مسلم )5648البخاري .) 

 (k:) 

 .هو عبد اهلل بن مسعود   (:عبد اهلل)
ى وألُمها، وقد وعكه المرض وعًكا،  (:يوعال )   عكةً وو الَوْعُك: حرارة الُحمَّ

 موعوك، أي: اشتدَّ به.  فهو

ا شديًدا.  )لتوعال وعًكا شديًدا(:  أي: ُتَحمُّ حمًّ

ى.   والموعوك هو: المحموم، أي: نزلت به الُحمَّ

:)  أي: َنَعم، وزًنا ومعنى.  )َأَجل 

عن القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة: وا رأساْه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   (2)

ثكلياْه، واهلل إين ألهنُّك ا عائشة: و ، فقالت« لِك  عووأدِك ل لوًكن وأنا يح  فأستغفر  »ذاكِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص:  
ُّ
ًسا ببعض أزواجك، فقال النبي تحب مويت، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرِّ

 . «... »بل أنا وا رأساهْ 
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   (u :) 

  ( 6586(، ابن حبان ) 1465(، ابن ماجه )5666البخاري .) 

 (k:) 

داع. وق ما دةتألُّم على الرأس لش (:وا رأساه)  ع به من ألم الصُّ

.  (:ذاكِ )
ٌّ
 بكسر الكاف، إشارة إلى الموت، أي: لو ُمِت وأنا حي

:) الثَّْكل: فقدان المرأة ولدها، وليس هو المراد هنا، بل هو كالم   )وا ثكلياه 

 يجري على ألسنة العرب عند حصول المصيبة أو توقعها. 

 غلي جع رأسك واشتن وه مينكلمة إضراب، والمعنى دعي ِذْكر ما تجد )بل(:

 بي. 

، أنَّ أباه قال: عادين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة بن سعد  عن عامر  (3)

بلغ بي ما ترى من  ،الوداع من شكوى أْشَفْيُت منه على الموت، فقلُت: يا رسول اهلل

 الوجع، وأنا ذو مال... الحديث )موضع الشاهد(. 

   (u :) 

  ( 6373البخاري .) 

 (k:) 

 . بن أبي وقاص عد و سه (:أن  أباه)
 زارين من مرٍض ووجع ألمَّ بي. أي:  (:عادين )

بفتح الهمزة، وسكون الشين وفتح الفاء وسكون الياء، أي: أشرفُت  )َأشفيت(:

 وقاربُت. 
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 الثناء عىل المريض بمحاسن أعماله ونحوها 
 إذا رأى منه خوًفا أو جزًعا  

 ليذهب خوفه، ويحسن ظنه بربه  
 

ا ُطعن عمُر جعل َيْأَلُم، فقال له ابُن عباس ِر بِن َمْخَرمةَ وَ ِمْس ال عن (1) ، قال: لمَّ

 
ِ
ُعه: يا أميَر المؤمنين، ولئن كان ذاك، لقد َصِحْبَت رسوَل اهلل ، وكأنه ُيَجزِّ

ملسو هيلع هللا ىلص فأحسنَت صحبَتُه، ثم فارقَتُه وهو عنك راٍض، ثم َصِحْبَت أبا بكٍر فأحسنَت 

، ثم َصِحْبَت َصَحَبَتُهْم فأحسنَت ُصْحَبَتُهم، ولئن اضٍ ك رعن صحبَتُه، ثم فارقَته وهو 

ا ما ذكرَت من صحبِة :  فارقَتهم َلُتفاَرقنَّهم وهم عنك راضواَن، قال  »َأمَّ

، رسوِل اهلل 
َّ
وأما ما ذكرَت مِن ملسو هيلع هللا ىلص وِرَضاه، فإنما ذاك َمنٌّ مِن اهلل تعالى َمنَّ به علي

  نٌّ مَ صحبِة أبي بكٍر وِرَضاه، فإنما ذاك 
، وأما ما ترى مِْن مِ

َّ
ن اهلل جلَّ ذكُره َمنَّ به علي

 لو َأن لي طاَِلَع األرض ذهًبا الفتديُت به 
ِ
َجَزعي فهو مِن أجلِك وأجِل أصحابِك، واهلل

 
ِ
 «. ، قبَل َأن َأراهُ عمن عذاِب اهلل

   (u :) 

  ( 3692البخاري .) 

 (k:) 

 أي: يتألم.  (:يألم )

 تشديد الزاي المكسورة، أي: يزيل جزعه وخوفه. ، و جيم ال بضم الياء، وفتح    )يجزعه(: 

أي: خاف الفتنة عليهم بعده، من االختالف،  )من أجلال وأجل أصحابال(:

 . والتشاحن، واالقتتال، وقد كان كما قال 
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طالع األرض بكسر الطاء وتخفيف الالم، أي: ملؤها، قال ابن سيده:  )طلع(:

 عليها ويشرق فوقها من الذهب. طلع ما ي: ما طلعت عليه الشمس، وقال الخطابي

أي: قبل أن أرى العذاب، إنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع  )قبل أن أراه(:

 له يف ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية. 

، قال: حَضْرَنا عمرو بَن العاِص، وهو يف ِسيَ  (2) اَقِة عن ابن شَماسَة الَمْهِريِّ

َرَك كي ط، يب ِت المو  َل وجَهُه إلى الجداِر، فَجَعل ابنُُه يقول: يا َأَبَتاُه، َأَما َبشَّ وياًل، وَحوَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص بكذا؟ َقاَل: فأْقَبَل بوجِهِه، فقال: 
ِ
َرَك رسوُل اهلل إِنَّ »رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكذا؟ َأَما َبشَّ

ًدا رسوأفضَل ما   «. اهلل ُل ُنِعدُّ شهادُة َأن ال إِله إالَّ اهلُل، وأنَّ محمَّ

   (u :) 

 ( 121مسلم .) 

 (k:) 

 (: بضم الشين وفتحها. 241« )ص/»األذكارقال: النووي يف  (:شماسة )

  صحيح مسلمقال اإلمام النووي عند شرحه لهذا الحديث من« :» 

، وذكر آيات  ستحباب تنبيه المحتضر على إحسان هنه باهلل ا »فيه: 

تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله    اهلل عده  أ   الرجاء، وأحاديث العفو عنده، وتبشيره بما 

 « اهـ. عنده ليحسن هنه باهلل تعالى، ويموت عليه، وهذا األدب مستحبٌّ باالتفاق 

اشتكت، فجاء ابن عباس   عن القاسم بن محمد، أن عائشة  (3)

 :ملسو هيلع هللا ىلص،  »يا أمَّ المؤمنين َتْقَدمِيَن على َفَرط صدٍق، على رسول اهلل ، فقال

 .«وعلى أبي بكرٍ 

   (u :) 

  ( 3771البخاري .) 
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 (k:) 

 أي: ضعفت ومرضت.  (:اشتكت )

: قد الَفَرط: المتقدم من كل شيء، والسابق إلى المنزل، والمعنى (: َفَرط صدق)

، وقد هيأ لك المنزل يف الجنة، فأنت تلحقين سبقك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر 

 هبما، فال تحزين، بل افرحي بذلك. 

 ما ذكرنا يفي بالمطلوب.ة، وكثيرب واألحاديث يف هذا البا 
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اج والَبْثرة ونحومها   ما يقوله عىل الُخرَّ
 

   عن (1)
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، عن بعض أزواج النبي

ِّ
مريم ابنة إياس بن الُبَكْير، صاحب النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها، فقال: 
َّ
، قالت: نعم، فدعا هبا فوضعها «»أعندك َذرِيَرٌة؟ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي

، «ئ الكبري، وُمكربِّ الصغري، أطفئها عيناللَُّهمَّ مطف»له، ثم قال: ِرْج ابع أصعلى َبْثرٍة بين 
 فطِفئْت.

   (u :) 

 ( النسائي يف 7463( واللفظ له، الحاكم )23141أحمد ،) عمل اليوم«

(، ابن أبي 489« )»الطب النبوي(، أبو نعيم يف 635(، ابن السني )1031« )والليلة

 (. 152) «ت»المرض والكفارا الدنيا يف 

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، وأقره الذهبي

  ن  »الفتوحات الربانية«، كما يف ائج األفكار»نت وصححه الحافظ يف « البن َعالَّ

(4/49 .) 

  نه سليم الهاللي يف  (. 636( )2/723« )الة الراغبج»عوحسَّ

  للنسائي. »عمل اليوم والليلةوصححه فاروق حمادة على هامش » 

  واية الحاكم أن )عن بعض أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص( قال: أهنها: زينب )أي:  يف روقع

 . بنت جحش(  

 (k:) 

 فتات قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. (:َذِريَرة )

 هو خراج صغار، وهي: بفتح الباء وسكون المثلثة، وبفتحها أيًضا، لغتان. و   (: َبث رة ) 
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 وه لمعت وا ما يقوله َمْن يقرأ عىل الملدوغ  
 

 ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْوا على  أبي سعيد الخدري  عن (1)
ِّ
، أن ناًسا من أصحاب النبي

 من أحياء العرب فلم َيْقروهم، فبينما هم كذلك، إْذ ُلد 
ٍّ
غ سيد أولئك، فقالوا: هل  حي

معكم من دواٍء أو راٍق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، وال نفعل حتى تجعلوا لنا ُجْعاًل، فجعلوا  

جعل يقرأ بُأم القرآن، ويجمُع ُبزاقه ويتفل، َفَبرأ، فأتوا بالشاء،  ِء، ف الشا  من لهم قطيًعا 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فسألوه فضحك، وقال: 
َّ
»وما أدراك أنها رقية، فقالوا: ال نأخذه حتى نسأل النبي

 . «خذوها وارضبوا ل بسهم

   (u :) 

  ( 2201( )65( واللفظ له، مسلم )5736البخاري.) 

 (k:) 

 فوهم. م يضيل أي: (:فلم يقروهم )

ًل )  أجًرا ونصيًبا. أي:  (:ُجع 

»مِْن أين علمَت (: أي: 3418تفسرها رواية أبي داود ) )وما أدراك أنها رقية؟(

 «. أهنا رقية؟

عن خارجة بن الصلت، عن عمه، أنه مرَّ بقوم فأَتْوه، فقالوا: إنك جئت من  (2)

يود، فرقاه بأم  القوٍه يفعتعند هذا الرجل بخير، فارِق لنا هذا الرجل فأتْوه برجٍل م

القرآن ثالثة أيام ُغْدوًة وعشيًة، وكلما ختمها جمع ُبَزاقه ثم تفل، فكأنما ُأْنِشَط من 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص فذكره له، فقال النبي

َّ
، فلَعْمري، عقال، فأعطْوه شيًئا، فأتى النبي أكَل  لََمنْ »لُكْ

 . «برقيِة باطٍل، لقد أكلت برقيِة حقٍّ 
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   (u :) 

  الكربى(، النسائي يف 21835( واللفظ له، أحمد )3420)د أبو داو« »

( 6110(، ابن حبان )1032« )»عمل اليوم والليلة(، و 10804(، ) 7492)

(، الحاكم 630(، ابن السني )509( )17/190« )»الكبير(، الطرباين يف 6111)

(2055 .) 

  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، وأقره الذهبي 

 (. 228« )ص/كار»األذ  وصححه النووي يف 

  صحيح أبي داود(، و2027« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف«  ،»

 (.4494« )»صحيح الجامعو

 (k:) 

 .القُة بُن ُصَحاٍر هو عِ  (:عن عمه)
 َأطلق وزال عنه ذلك الجنون والَعَتُه. أي:   (:أنشط من عقال)

 ه. تايبحأي: لحيايت، وهذا من خصائصه أن يقسم   )فلعمري(:

أي: من الناس َمْن يأكل برقية باطل، كِذكر الكواكب   أكل برقيِة باطٍل(: من)ل

 واالستعانة هبا وبالجن، وبالطالسم. 

أي: فلقد أكلت أنت برقية حقٍّ وهي: ذكر اهلل وكالمه  )لقد أكلت برقية حق(:

 المبارك، داللة على استحقاقه، وأنه حقٌّ ثابت، وُأجرته صحيحة. 
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  بالَوْسوَسة ابتلَ   َمنْ   له ما يقو 
 

   ڭ   ۓ ےۓ ے       ھ   ھ ھ ھ ہ ژ قال تعالى يف كتابه الكريم: (1)

 ]فصلت[.   ژ ڭ ڭ ڭ

  (: 224« )ص/»األذكارقال النووي يف 

بنا اهلل تعالى به، وأمرنا بقوله »فأحسن  « اهـ. ما يقال ما أدَّ

 َدكم،ان أحيط»يأيت الش، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (2)
فيقول: َمْن خلق كذا، َمْن خلق كذا، حىت يقول: َمْن خلق ربَّك؟ فإذا بلغه، فليَْستعذ 

 . «نتهباهلل ويل

   (u :) 

  ( 134( )214(، مسلم )3276البخاري .) 

،  »ال يزال انلاس يتساءلون ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (3)
من وجد من ذلك شيًئا، فليقل: آمنت ؟ فلق اهللخ حىت يقال: هذا خلق اهلل اخَللَْق، فمن

 . «باهلل

   (u :) 

 ( 134( )212مسلم .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسول اهلل، إن الشيطان   (4)
َّ
عن عثمان بن أبي العاص، أتى النبي

، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قد حال بيني وبين صاليت وقراءيت َيل
َّ
»ذاك شيطان يقال بُسها علي

، قال: ففعلُت ذلك « منه، واتفْل ىلع يسارك ثالثًاوذ باهللته فتعسسأح(، فإذا هل )َخْْنَب 

 فأذهبه اهلل عني. 
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   (u :) 

 ( 17897(، أحمد )2203( )68مسلم .) 

 ضبطه البعض بكسر الخاء، واآلخر: بفتحها. )خنزب(:

»يوِشُك انلاُس ، قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن أبي هريرة  (5)
؟ فإذا عاهلل خلق اخللَْق، فمن خلق اهلل : هذا قائلهمل يتساءلون بينهم، حىت يقو 

فقولوا: اهلل أحٌد، اهلل الصمد، لم يدل ولم يودل، ولم يكن هل كفوًا أحٌد، ثم قالوا ذلك، 
 .«، وليستعذ من الشيطانايلتفل أحدكم عن يساره ثالثً 

   (u :) 

 ( ابن أبي عاصم يف 4722(، أبو داود )627ابن السني ،)نة (،  653) «»السُّ

 (. 661« )»عمل اليوم والليلة(، و10422« )»الكربىئي يف النسا

  وإن (: وهذا سند حسن، رجاله ثقات، 118« )»الصحيحةقال األلباين يف

ح بالتحديث فأمِنَّا بذلك تدليسه،  (، 3256« )»صحيح الجامعإسحاق قد صرَّ

 (. 4722« )»صحيح أبي داود(، و1613« )»صحيح الرتغيبو
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 الصبياُن وغيُرهم   ذ به يعوَّ   ما 
 

ذ الحسن والُحسْين، عن ابن عباس  (1)  ملسو هيلع هللا ىلص يعوِّ
ُّ
، قال: كان النبي

»إن أباكما اكن يعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلماِت اهلل اتلامة، من لك ويقول: 
ةٍ   . «شيطاٍن وهامٍة، ومن لك عنٍي المَّ

   (u :) 

  ( 2112( واللفظ له، أحمد )3371البخاري)(، الرتمذي 4737) داود ، أبو

 (. 3525(، ابن ماجه )2060)

 (k:) 

ذ)  من التعويذ، وهو االلتجاء واالستجارة بذي الكربياء والجربوت.  (:يعوِّ

 .ش هو سيدنا إبراهيم   (:باكماأ)

 الكاملة يف فضلها وبركتها ونفعها.  )التامة(:

، وق )هامة(: يهمُّ  خلوق كل م يل:بتشديد الميم المفتوحة، كل حشرة ذات ُسمٍّ

 بسوٍء. 

ة(: تجمع الشر و بتشديد الميم المفتوحة، أي: العين التي تصيب بسوء،  )الم 

 معيون، وقيل: هي كل داٍء وآفة تلمُّ باإلنسان. على ال
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 ما يقوله َمْن به َحْرٌق 
 

عن محمد بن حاطب، قال: تناولُت قِْدًرا كانت لي، فاحرتقت يدي،  (1)

، «»بليِك وسعديِك رجل جالس، فقالت له: يا رسول اهلل، فقال:  إلىي ُأمفانطلقْت بي 
ثم أْدَنْتني منه، فجعل يتفُل ويتكلم بكالٍم ما أدري ما هو، فسألت ُأمي بعد ذلك: ما 

»أذهِب ابلأَس، ربَّ انلاس، اشِف أنت الشايف، ال شايف إال كان يقول؟ قالت: كان يقول: 
 .«أنت

   (u :) 

  (، أحمد  1025« )»عمل اليوم والليلة(، و10797) « ربىالك»النسائي يف

« »الدعاء (، الطرباين يف 3204« )»اآلحاد والمثاين(، ابن أبي عاصم يف 18276)

 (. 241/ 19« )»الكبير(، و1107)

  (: رواه أحمد، ورجاله رجال 5/113« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 الصحيح. 

  نه مقبل «  الصحيحين مما ليس يف  الصحيح لجامع »ا  بن هادي الوادعي يف حسَّ

 (4560 .) 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

أمه هي: أمُّ جميل، واسمها: فاطمة بنت المجلل، وقيل: جويرية  (:أمي)

 . 
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 ما يقوله َمْن ُأصيب بعينٍ 
 

يداِن  ٍف، يرني ، وسهُل بُن ُح بن عامر: انطلق عامُر بُن ربيعة عن عبد اهلل (1)

الُغْسل، قال: فانطلقا يلتمساِن الَخَمَر، قال: فوضع عامٌر ُجبًَّة كانت عليه من صوف، 

سمعُت له يف الماء َفْرقعة، ففنظرُت إليه، فأصبُتُه بعيني، فنزل الماء يغتسُل، قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص فأخربُتُه، قال: فجاء 
َّ
ض ي، فخايمشفأتيُتُه، فناديُتُه ثالًثا، فلم يجبني، فأتيُت النبي

»اللَُّهمَّ أذهْب عنه َء، كأين أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدَرُه بيده، ثم قال: الما
»إذا رأى أحُدكم من أخيه، أو ، قال: فقام، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: «حرَّها وبرَدها ووصَبها

ْكُه، فإن العني حق    . « من نفسه، أو من ماهل ما يعجبه، فليربِّ

   (u :) 

 ( وال 15700أحمد )الكربى(، النسائي يف 4/215، الحاكم )لفظ له«  »

»شرح يف (، الطحاوي 7195(، أبو يعلى ) 1033« )»عمل اليوم والليلة(، و 10805)

 (. 213« )»المختارة(، الضياء يف 2901« )شكل اآلثارم

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، وأقره الذهبي

  السلسلة الصحيحةو(، 244) «يب»تخريج الكلم الطصححه األلباين يف« »

 (. 556« )»صحيح الجامع(، و2572)

 (k:) 

بفتح الخاء والميم، كل ما سرتك من شجٍر أو بناٍء أو غيره،   (:يلتمسان الَخَمر)

 والمعنى: يريدان شيًئا يسرتهما. 

 ويف بعض الروايات: قعقعة، أي: اضطراب وتحرك نحو الموت.  (:فرقعة)

ها(:  ين.أي: حر  الع )حر 
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 الَوَصُب: دوام المرض ووجُعُه. :بها()ووص

ه(: ك  بالتشديد، من التربيك، أي: فليدُع له بالربكة، كأن يقول: تبارك اهلل،  )فليبرِّ

 ما شاء اهلل، اللَُّهمَّ بارْك. 

 :نة ي و من عرف أن فالًنا قد أصيب بعين فليدع له هبذا الدعاء النب فالس 

 . « ووصبها ردهاا وبه »اللَُّهمَّ أذهب عنه حرَّ الكريم: 
 أو يدعو هو لنفسه، فإهنا ال تضره بإذن اهلل. 
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 ما يقوله إذا لدغْتُه عقرٌب 
 

(1)  
ٍّ
 ملسو هيلع هللا ىلص عقرٌب وهو يصلي، فلما فرغ، عن علي

َّ
، قال: لدغِت النبي

«، ثم دعا بماٍء وملح، وجعل يمسح  مصلًيا وال غيره»لعن اهلل العقرَب، ال يدُع قال: 

 ڇ ژ،  ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ،  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژعليها، ويقرأ: 

 .ژ ڌ ڍ ڍ  ڇ

   (u :) 

  الطب (، أبو نعيم يف 830« )»الصغير(، و 5890« )»األوسطالطرباين يف«

( 4/169« )»شعب اإليمان(، البيهقي يف 23553(، ابن أبي شيبة )572« )النبوي

(2340 .) 

  غيرالص»(: رواه الطرباين يف 5/111« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف » 

 وإسناده حسن.

  والسلسلة الصحيحة(، 4567« )»مشكاة المصابيحصححه األلباين يف«  »

(5408 .) 
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 الموت والتعزية  كتاب  
 وزيارة القبور 

 

 ما يقوله َمْن حضره املوت

ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن ُيَتوفَّى، وأنا  قالت: سمعُت رسول اهلل ، عائشة  عن (1)

 . «فر ل وارمحين، وأحلقين بالرفيق األىلع اغُهمَّ لَّ »الري، يقول: دُتُه إلى ص ُمْسند

   (u :) 

 ( النسائي يف 3496(، الرتمذي )25947أحمد ،)(،  7068« )»الكربى

 (. 6618(، ابن حبان )1095« )»عمل اليوم والليلةو

 ( بدون لفظ: 2444(، ومسلم )4440ورواه البخاري )األعلى« .» 

 (k:) 

 «:  »شرحه على مسلميف  نوويال قال اإلمام (:بالرفيق األعلى)

»الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق األعلى األنبياء الساكنون أعلى  

 « اهـ. عليين

»من اكن آخر الكمه ال ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ( عن معاذ بن جبل 2)
 . « هلإ إال اهلل دخل اجلنة

   (u :) 

 ( الطرباين يف22127(، أحمد )3116أبو داود ،) (،  1471« )ءلدعا»ا
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 (. 1299(، والحاكم )20/112« )»الكبيرو

 .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي 

  صحيح أبي داود(، و6479« )»صحيح الجامعصححه األلباين يف« ،»

نه يف و  (. 687« )»إرواء الغليلحسَّ

  داود ي»أب «، و»المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش .» 

»لقنوا موتاكم ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: خدري د السعي أبيعن  (3)
 . «ال هلإ إال اهلل

   (u :) 

 ( 976(، الرتمذي )3117(، أبو داود )1445(، ابن ماجه )916مسلم ،)

 (. 1826النسائي )

 (k:) 

   (: 246« )ص/ »األذكارقال اإلمام النووي يف 

ه، ويلقنه برفٍق مخافة حضر  مننَهُ « لق»ال إله إال اهلل قال العلماء: فإن لم يقل هو »

أن يضجر فيردَّها، وإذا قالها مرة ال يعيدها عليه إال أن يتكلم بكالم آخر، قال أصحابنا 

 )أي: الشافعية(: ويستحب أن يكون الُملِقن غير متهمل لئال ُيْحرج الميت، ويتهمه. 

سول مد رمح واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: نلقن، ونقول: ال إله إال اهلل،

 « اهـ. اهلل، واقتصر الجمهور على قول: ال إله إال اهلل

اهم أمواًتا مجاًزا باعتبار ما  (:لقنوا موتاكم ) أي: من حضرهم الموت، سمَّ

 يؤولون إليه، واألمر محمول على الندب عند بعضهم، وحمله البعض على الوجوب. 
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 ما يقوله بعد تغميض الميت 
 

دخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على أبي سلمة، وقد  الت:، قأمِّ سلمة  عن (1)

، َفَضجَّ ناٌس من أهله، «»إن الروح إذا قبض تبعه ابلَّصشقَّ بصُرُه، فأغمضه، ثم قال: 

، ثم قال: «»ال تدعوا ىلع أنفسكم إال خبري، فإن املالئكة يؤمنون ىلع ما تقولونفقال: 

َعِقبِِه يف الغابرين، واغفر نلا  ه يفاخلف، ورفع درجته يف املهدينيا »اللَُّهمَّ اغفر أليب سلمة، و
ْر هل فيه ،وهل يا رب العاملني  . «وأفْسح هل يف قربه، ونوِّ

   (u :) 

 ( 7041(، ابن حبان ) 7030(، أبو يعلى )26543(، أحمد )920مسلم  ،)

 (. 23/314« )»الكبير(، و1154« )»الدعاءالطرباين يف 

 (k:) 

، وشق بصُرُه: أي:  فع ا« برهصر»ب بفتح الشين، و (:َشق  بصُرهُ ) لراء فاعل شقَّ

 َشَخَص وصار ينظر إلى الشيء ال يرتد إليه طرُفُه.

 أين يذهب.  إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناهًراأي:  (:تبعه البصر )

   شرحه على مسلمقال اإلمام النووي يف«:» 

 اهـ. « يرتذك»ويف الروح لغتان: التذكير والتأنيث، وهذا الحديث دليل لل

 لئال يقبح منظره. )فأغمضه(:

)  أي: ُرفع الصوُت بالبكاء.  )فضج 

أي: الذين هداهم اهلل لإلسالم سابًقا، والهجرة إلى خير األنام،   )المهديين(:

 الحًقا. 

 أي: كن خلًفا أو خليفة له.  )واخلفه(:
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 . بكسر القاف، أي: من يعقبه ويتأخر عنه من ولٍد وغيره )عقبه(:

 اقين يف األحياء من الناس. الب أي: ن(:)الغابري

»إذا حرضتم املريض أو ، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أم سلمة  (2)
، قالت: فلما مات أبو سلمة، «امليت فقولوا خريًا، فإن املالئكة يؤمنون ىلع ما تقولون

 فر ل اغ »قويل: اللَُّهمَّ أتيُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: يا رسول اهلل إن أبا سلمة قد مات، قال: 
، قالت: فقلت، فأعقبني اهلل َمْن هو خير لي منه محمًدا «، وأعقبين منه عقىب حسنةً وهل

 ملسو هيلع هللا ىلص. 

   (u :) 

 ( ابن  977(، الرتمذي )3115(، أبو داود )26497(، أحمد )919مسلم ،)

 (. 1825(، النسائي )1447ماجه )

 (k:) 

أمه:   ومي،لمخز  اهو: عبد اهلل بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهلل (:أبو سلمة)

بي لهب، كان من السابقين إلى ُبسرة عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ورضع معه من ثويبة موالة أ

 الم، أسلم بعد عشرة أنفس. اإلس

 هبمزة القطع، أي: بدلني وعوضني وأعطني بدله.  (:وأعقبني )

 «، أي: بداًل صالًحا. »ُبْشرىبوزن   )عقبى(:

،  لمة بي سمن أا ني خيرً وعوض  -سبحانه –أي: فأبدلني  )فأعقبني(:
 وهو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 ما يقوله َمْن مات له ميت 
 

»ما من عبٍد ، قالت: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: أم سلمة  عن (1)
تصيبه مصيبة، فيقول: إنا هلل وإنا إيله راجعون، اللَُّهمَّ أجرين يف مصيبيت؛ واخلف ل خريًا 

َجره منها، إال 
َ
، قالت: فلما تويف أبو سلمة، قلت «نهاا مخريً  هل اهلل يف مصيبته، وأخلف أ

 كما أمرين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأخلف اهلل لي خيًرا منه، رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

   (u :) 

 ( الطرباين يف 26635(، أحمد ) 918مسلم ،)الكبير(، و1231« )»الدعاء«  »

(23/306 .) 

 (k:) 

كسر   معبمد   ية:الهمز وضم الجيم، والثانفيها لغتان، األولى: بسكون  (:أجرين )

 الجيم. 

 أثابه وأعطاه األجر.أي:  (:َرهُ َأَج )

 يقال: َأجَرُه بالهمزة والقصر. 

، لغتان.   وآجره: بالمدِّ

»إذا أصابت أحدكم ، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أم سلمة  (2)
مصيبة، فليقل: إنا هلل وإنا إيله راجعون، اللَُّهمَّ عندك أحتسب مصيبيت، فآجرين فيها، 

 .«ريًا منهاها خل بدل وأب

   (u :) 

  ( النسائي 3511(، الرتمذي )26697( واللفظ له، أحمد )3119أبو داود )

(، 6907(، أبو يعلى )1070« )»عمل اليوم والليلة(، و10842« )»الكربىيف 
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 (. 17و 4/16(، والحاكم )2949حبان )ابن 

  .صححه الحاكم ووافقه الذهبي 

  (. 448« )ع الصغير»الجامورمز السيوطي لصحته يف 

  صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود وصححه األلباين يف« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

، قال: دخلنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على أبي سيف عن أنس بن مالك  (3)

ه، ثم دخلنا عش ًرا إلبراهيم ئالَقْيِن، وكان ه ليه ، فأخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقبَّله وشمَّ

د ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تذرفاِن، فقال له بع

، «»يا ابن عوف إنها رمحة: وأنت يا رسول اهلل؟ فقال: الرحمن بن عوف  عبد
عني تدمُع، والقلب حيزن، وال نقول إال ما يريض ربنا،  »إن الثم أتبعها بأخرى، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

 . «نونوإنَّا بفراقك يا إبراهيم ملحزو 

   (u :) 

  ( 2315(، مسلم )1303البخاري .) 

 (k:) 

 هو: الرباء بن أوس األنصاري.   (:أبي سيف)

 بفتح القاف وسكون الياء، هو: الحداد.  (:الَقي ن)

ابــن  ش بكســر الظــاء وســكون الهمــزة، أي: زوج المرضــعة إلبــراهيم  )ظئككًرا(:

ــذ ــت المن ــة بن ــي ســيف، واســمها: خول ــي ملسو هيلع هللا ىلص، والمرضــعة زوجــة أب صــارية ر األنالنب

 ارية.نجال

أي: ينازعه الموت، وأشرف ماٍل عند اإلنسان نفسه، وهذا   )يجود بنفسه(:

 المحتضر كأنما يسلمها للمالئكة يجود هبا. 
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ثم أتبع الدمعة األولى باألخرى، ويجوز أن يقال: ثم أتبع   )ثم أتبعها بأخرى(:

مع...( إلى عين تدالكلمة المذكورة وهي )إهنا رحمة( بكلمة أخرى، وهي: )أن ال

 آخره. 

»إذا حضرتم المريض ، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أم سلمة  عن (4)

«، قالت: فلما مات أبو  أو الميت، فقولوا خيًرا، فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: يا رسول اهلل، إن 
َّ
»قولي: اللَُّهمَّ أبا سلمة قد مات، قال: سلمة أتيُت النبي

«، قالت: فقلت، وأعقبني اهلل من هو خير لي قبني منه عقبى حسنةه، وأعاغفر لي ول

 منه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص. 

   (u :) 

 ( 1447(، ابن ماجه )1825(، النسائي )26497(، أحمد ) 919مسلم  ،)

 (. 977الرتمذي )

 (k:) 

 أبدلني وعوضني بداًل وعوًضا صالًحا.أي:  (:وأعقبني )
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 التعزية 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص إليه، إنَّ ابنًا لي ، قا ُأسامة بن زيد عن (1)
ِّ
ل: أرسلت ابنة النبي

»إنَّ هلل ما أخذ، وهل ما أعطى، وُك  عنده تنا، فأرسل يقرئ السالم، ويقول: ُقبَِض، فأ
، فلتصرب وتل  . «حتسببأجٍل مسىمَّ

   (u :) 

  ( 923(، مسلم )1284البخاري .) 

 «. .عنده.. »وكل شيء(، ورواية مسلم: 7377( )6655ويف رواية للبخاري )

 (k:) 

 . هي: زينب  (:ابنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )
 بن أبي العاص بن الربيع. (:ابنا لي)

 
 هو: علي
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 ما يقوله المسلم من الدعاء يف  
 من صالة الجنازة   التكبيرة الثالثة 

 

 صالة اجلنازة أربع تكبريات:

 التكبيرة األولى يقرأ بعدها الفاتحة.  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص.  ها صيغةالتكبيرة الثانية يقرأ بعد  -2
ِّ
 من صيغ الصالة على النبي

ر من خير الدعاء له. -3  التكبيرة الثالثة يدعو بعدها للميت بما تيسَّ

 التكبيرة الرابعة، ال يجب بعدها ذْكر أصاًل.  -4

فإذا فرغ من التكبيرات، وأذكارها، سلم تسلمتين كسائر الصلوات، أو تسليمة 

نة.   واحدة عن يمينه، وكلٌّ ورد يف السُّ

 ا ورد يف السُّنة من الدعاء للميت بعد التكبرية الثالثة:م ذكر 

، قال: صلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على جنازة، عوف بن مالك  عن (1)

رمحه، واعفه واعف عنه، وأكرم نُزهَلُ، ا »اللَُّهمَّ اغفر هل، وفحفظُت من دعائه، وهو يقول: 
ع ُمْدخله، واغسله ه م ووسِّ كما نقيت اثلوب األبيض يا ن اخلطاباملاء واثللج والربد، ونقِّ

من ادلنس، وأبدهل داًرا خريًا من داره، وأهاًل خريًا من أهله، وزوًجا خريًا من زوجه، 
، قال: حتى تمنيت أن «من عذاب انلارأو  -وأدخله اجلنة، وأِعْذه من عذاب القرب، 

 أنا ذلك الميت.  أكون

   (u :) 

 ( ا23975( واللفظ له، أحمد )963مسلم ،)(، النسائي  1500) بن ماجه

 (. 1087« )»عمل اليوم والليلة(، و2121« )»الكربى(، و1983)
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 (k:) 

 أي: خلِّصه من المكروهات، وسلِّمه من العذاب والباليا.  (:وعافه)

 أي: عما وقع منه من التقصير والذنوب.  (:واعف عنه)

 لجنة.به من االنُُزل: ما يقدم من الطعام للضيف، أي: أحسن نصي )وأكرم نزله(:

خله(: ع ُمد   أي: قربه.  )ووسِّ

 وطهر عيوبه. أي: اغسل ذنوبه،  )واغسله(:

والغرض تعميم أنواع الرحمة والمغفرة يف مقابلة  )بالماء والثلج والبرد(:

 أصناف المعصية والغفلة. 

 أي: الوسخ، يريد المبالغة يف التطهير من الخطايا والذنوب.  )الدنم(:

«:  »حاشيته على سنن النسائيالسيوطي يف  قال  ه(:)وزوًجا خيًرا من زوج

: قال طائفة من الفقهاء: هذا خاصٌّ بالرجل، وال يقال يف )وزوًجا خريًا من زوجه(»

الصالة على المرأة: أبدلها زوًجا خير من زوجهال لجواز أن تكون لزوجها يف الجنةل 

 (. 4/73« اهـ. )فإن المرأة ال يمكن االشرتاك فيها، والرجل يقبل ذلك

، قال: صلى رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على جنازة، فقال: أبي هريرة  عن (2)

»اللَُّهمَّ اغفر حليِّنا وميِّتنا، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا واغئبنا، اللَُّهمَّ َمْن 
ه، أحييته منا فأْحيه ىلع اإليمان، ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإلسالم، اللَُّهمَّ ال حترمنا أجر 

 . «تُِضلَّنا بعدهوال 

   (u :) 

  ( و1986( واللفظ له، والنسائي )3201أبو داود ،)(،  10852« )»الكربى

(، الحاكم يف 1498(، ابن ماجه )8809(، أحمد ) 1081« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 1024(، الرتمذي )1326« ) »المستدرك

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي
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 صحيح أبي داود(، و124« )ص/أحكام الجنائز»لباين يف صححه األو«  ،»

 «. »صحيح النسائي«، و»صحيح الرتمذي «، و»صحيح ابن ماجهو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

وال تحرمنا أجر الصرب على  ال تحرمنا أجر الصالة عليه، أي:  (:ال تحرمنا أجره)

 (. 4/545« )»شرح رياض الصالحين بن عثيمين يف لشيخ/ امصيبة موته، كما قال ا

»أال إن فالَن ، أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن واثلة بن األسقع  (3)
 ، بَن فالٍن يف ذمتك، وحبل جوارك، فِقِه فتنة القرب، وعذاب انلار، أنت أهل الوفاء واحلقِّ

 . « اللَُّهمَّ فاغفر هل وارمحه، فإنك أنت الغفور الرحيم

   (u :) 

 ( ابن  3074(، ابن حبان )3202( واللفظ له، أبو داود )16018أحمد ،)

 (.22/89« )»الكبير(، و1189« )»الدعاء(، الطرباين يف 1499ماجه )

  (. 1/597« البن الملقن )»تحفة المحتاجصححه ابن حبان، كما يف 

  مشكاة المصابيح(، و125« )ص/الجنائز»أحكام وصححه األلباين يف«  »

 «. »التعليقات الحسان«، و»صحيح أبي داود«، وصحيح ابن ماجه» (، و1677)

  سنن أبي داودوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

 يف أمانك وحفظك، ألنه مؤمٌن بك. أي:  (:يف ذمتال )

الحبل المراد به: العهد على سبيل االستعارة، والجوار: الحفظ  (:حبل جوارك )

 طاعتك، وعظيم عفوك.  ظك وعهدواألمان، فهو يف كنف حف

)أنت أهل الوفاء والحق(: أي: أنت أهل الوفاء بالوعد، فإنك ال تخلف الميعاد، 
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 وأنت أهل الحق والحمد. 

( عن يزيد بن عبد اهلل بن ُركانة بن المطلب، قال: كان سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام 4)

متِك، للجنازة ليصلي عليها، قال: 
َ
رمحتك، وأنت غين  عن  تاج إىلح ا»اللَُّهمَّ عبُدك، وابُن أ

 . «عذابه، إن اكن حمسًنا فزْد يف إحسانه، وإن اكن مسيًئا فتجاوْز عنه

   (u :) 

  (، ابن أبي  22/249« )»الكبير(، الطرباين يف 1328« ) »المستدركالحاكم يف

 (. 630« )»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 444« )»اآلحاد والمثاينيف  عاصم

 يح، ووافقه الذهبي. ناٌد صح قال الحاكم: إس 

  (. 125« )ص/»أحكام الجنائزوصححه األلباين يف 
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 ما يقوله َمْن وضع ميًتا يف قبره 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: ابن عمر  عن (1)
ِّ
»إذا وضعتم موتاكم يف القرب، ، عن النبي

 .«ملسو هيلع هللا ىلصفقولوا: بسم اهلل، وىلع ملة رسول اهلل 
 . «ملسو هيلع هللا ىلص»ويلع ُسنَّة رسول اهلل ويف رواية: 

   (u :) 

 ( النســـائي يف 6111( )5370( )5233( )4990( )4812أحمـــد ،) عمـــل«

(، ابـــن حبـــان 548(، ابـــن الجـــارود )5755(، أبـــو يعلـــى )1088« )اليـــوم والليلـــة

ــرباين يف 3110) ــدعاء(، الطـــ ــط(، و1207« )»الـــ ــر(، و7347« )»األوســـ « »الكبيـــ

 (.1353(، الحاكم )14006)

 ه الذهبي. ، ووافققال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 

  (. 887« لصحته )»الجامع الصغيرورمز السيوطي يف 

  إرواء الغليل (، و152« )ص/»أحكام الجنائزوصححه األلباين يف« »  

 (. 832« )»صحيح الجامع(، و 747)

 رجاله ثقات رجال الشيخين. «: »المسند وقال شعيب األرناؤوط على هامش 

ميت يف القرب، قال: وضع ال  ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذاعن ابن عمر  (2)

 . «ملسو هيلع هللا ىلص»بسم اهلل، وىلع ُسنة رسول اهلل 

   (u :) 

   ( ــه ) 3213أبــــو داود (، الطــــرباين يف  1046(، الرتمــــذي ) 1550(، ابــــن ماجــ

 (. 521/ 1(، الحاكم ) 584) (، ابن السني يف  62/ 22« ) »الكبير (، و 8336« ) »األوسط 
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  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  (،  3099« ) قات الحسان»التعلي(، و747)« لغليل»إرواء اصححه األلباين يف

»صحيح «، و»صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود(، و832« )»صحيح الجامعو

 «. ابن ماجه
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 ما يقوله المسلم بعد الدفن 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا فرغ من دفن الميت، عثمان بن عفان  عن (1)
ُّ
، قال: كان النبي

 .«ثبيت، فإنه اآلن يسألا هل اتل»استغفروا ألخيكم، وسلووقف عليه، فقال: 

   (u :) 

 ( والبيهقي يف  1372(، الحاكم )585(، ابن السني )3221أبو داود ،)

نة(، البغوي يف 636« )»الدعوات الكبير «  »المختارة (، الضياء يف 1523« )»شرح السُّ

 (. 1/475« )»فضائل الصحابة(، وأحمد يف 388)

 اد، وواقال الحاكم: حديث صحيح على شرط اإلسن .
ُّ
 فقه الذهبي

  نه الضياء يف  «. »المختارةوحسَّ

  نه النووي يف  (. 273« )ص/»األذكاروحسَّ

   (. 6739« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لحسنه يف 

  أحكام الجنائز(، و133« ) »مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف« »

»صحيح و(، 3511« )»صحيح الرتغيب(، و945« )»صحيح الجامع(، و156)ص/

 (. 3221« )أبي داود

  نه الشيخ/ مقبل الوادعي يف «  الصحيحينيف  »الجامع الصحيح مما ليس وحسَّ

(4148 .) 

، قال: نعى لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النجاشي صاحَب عن أبي هريرة  (2)

 . «»استغفروا ألخيكمالحبشة، يوم الذي مات فيه، فقال: 

   (u :) 

  ( النسائي951(، مسلم )1327البخاري ،) (1879) . 
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 ما يقوله زائر القبور 
 

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج إلى المقربة، فقال: أبي هريرة  عن (1)

 . «»السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون

   (u :) 

 ( مطواًل، أبو داود  4306(، ابن ماجه )8878(، أحمد )249مسلم )

 (. 150(، النسائي )3237)

 (k:) 

أتى ملسو هيلع هللا ىلص باالستثناء مع أنَّ الموت ال شك فيه،  (:م الحقون اهلل بكإن شاء )

 وللعلماء فيه أقوال: 

، ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص قاله للتربك، وامتثال أمر اهلل تعالى يف قوله: -أ  ڱ ژ أنه ليس للشكِّ

 [. الكهف]  ژ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱ ڱ

ُن به كالمه. -ب  أنه عادة للمتكلم يحسِّ

 يف هذا المكان، وهو توجيه جيِّد. اللحوق أن االستثناء عائٌد إلى  -ج

«، أي: وإنَّا متى شاء اهلل بكم الحقون، ألن كل واحٍد »متى« هنا بمعنى: »إن -د

 منا ال يدري متى يلحق، فالمشيئة هنا تعود إلى وقت اللحوق.  

 «[. »شرح النووي على صحيح مسلم]

 سول اهلل : لما كانت ليلتي... حديثها الطويل، فقال رعن عائشة  (2)

، قالت: قلت: كيف أقول لهم يا «يت أهل ابلقيع فتستغفر هلم»إن ربَّك يأمرك أن تأملسو هيلع هللا ىلص: 

»قويل: السالم ىلع أهل ادليار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهلل رسول اهلل؟ قال: 
 . «املستقدمني منا واملستأخرين، وإنا إن شاء اهلل بكم لالحقون
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   (u :) 

 ( ال25855(، أحمد )974مسلم ،)( 7110(، ابن حبان )2037نسائي .) 

، عن أبيه، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أتى عن سليمان بن بريدة  (3)

السالم عليكم أهَل ادليار من املؤمنني واملسلمني، وإنَّا إن شاء  »على المقابر، فقال: 
 . «م، أسأل اهلل العافية نلا ولك، أنتم نلا َفَرٌط، وحنن لكم تبعٌ اهلل بكم الحقون

   (u :) 

 ( الطرباين يف 3173(، ابن حبان )23039(، أحمد )2040النسائي ،)

 (. 589(، ابن السني )1236« )»الدعاء

  ــاين يف ــححه األلبــ ــات الحســــان(، و776« )»إرواء الغليــــلصــ «، »التعليقــ

 «.»صحيح النسائيو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

علينا سابقون إلى الدار اآلخرة، وأصل الَفَرط:  متقدمونبفتحتين، أي:  (:َفرط  )

 ئ الدالء والرشاء. ي هو المتقدم يف طلب الماء يه

، أهنا قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلما كان ليلتها من عن عائشة  (4)

»السالم عليكم دار قوٍم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: 
ون، اللَُّهمَّ اغفر قن، وإنَّا إن شاء اهلل بكم الحمؤجلوغًدا  مؤمنني، وأتاكم ما توعدون،

 .«ألهل بقيع الفرقد 

   (u :) 

 ( ابن حبان 4758(، أبو يعلى )25471( واللفظ له، أحمد )974مسلم ،)

 (.592(، ابن السني )3172)
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 (k:) 

أي: وقد أتاكم ما وعدكم ربكم من جزاء أعمالكم، ومن  (:وأتاكم ما توعدون)

 ه.ه وفضلرحمت

أي: نحن وإياكم مؤجلون إلى الغِد، وهو يوم القيامة، فمصيرنا   (:غًدا مؤجلون )

 كمصيركم. 
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 هنُي الزائر للقبور َمْن رآه يبكي جزًعا 
 عند قبر، وأمره إياه بالصبر، وهنيه 

 أيًضا عن غير ذلك مما هنى الشرع عنه 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص بامرأ أنس بن مالك  عن (1)
ُّ
قرب، وهي تبكي،  ٍة عند ، قال: مرَّ النبي

 .«»اتيق اهلل واصربي فقال: 

   (u :) 

  ( 926(، مسلم )1252البخاري .) 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، رأي رجاًل  رِ عن بشير بن الخصاصية، بشي (2)

، ألِقهمايَّتَ »يا صاحَب الِسبْتِ يمشي يف نعلْيِن بين القبور، فقال:   . « نْيِ

   (u :) 

 ( واللفظ ل20784أحمد )(، ابن ماجه 2048(، النسائي )3230بو داود ) ، أه

 (. 1381(، الحاكم )829« ) »األدب المفرد(، البخاري يف 1568)

  :حديثقال الحاكم .
ُّ
 صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  نه النووي يف  (. 283« )ص/األذكار»حسَّ

  صحيح األدب المفرد (، و760« )»إرواء الغليلصححه األلباين يف«.» 

  الصحيحين»الجامع الصحيح مما ليس يف الشيخ/ مقبل الوادعي يف وصححه  »

(1251 .) 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 
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 (k:) 

بت، وهي جلود البقر المدبوغة  (:السبتيتين ) الِسبتيَّة، بكسر السين، نسبة إلى السِّ

لَِق، وقيل: ألهنا انسبتت يل وُح زِظ ُيتخذ منها النِعالل ألنه َسَبَت شعرها، أي: أُ بالَقر

المتخذان من الِسْبت، وأمره ملسو هيلع هللا ىلص بالخلع   بالدباغ، أي: النت، وُأريد هبما النعالن

احرتاًما للمقابر عن المشي هبما، أو لقذر هبما، أو الختياله يف مشيه، وقيل: ويف 

 عل. الحديث كراهة المشي يف المقابر بالن
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 المين ور الظ قب والخوف عند المرور ب   ءالبكا 
 

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال ألصحاب الِحْجر: عبد اهلل بن عمر  عن (1)

تدخلوا ىلع هؤالء القوم إال أن تكونوا باكني، فإن لم تكونوا باكني فال تدخلوا  »ال
 . «عليهم، أن يصيبكم مثُل ما أصابهم

   (u :) 

  ( 2980(، مسلم )4702البخاري .) 

 (k:) 

ر)  ش قصود به: ديار ثمود، قوم سيدنا صالح ر المجْ الحِ  (:ألصحاب الِحج 

وديار ثمود تقع بين  الذين نزل عليهم من العذاب األليم ما ذكر يف القرآن الكريم.

 المدينة المنورة والشام. 

وقوله: )ألصحاب الحجر(: أي الصحابة الذين كانوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك 

 ة عبورهم عليه. بسر بمالجْ الموضع وهم متوجهون لتبوك، فأضيفوا إلى الحِ 

  (: 4/578« )»شرح رياض الصالحين قال الشيخ/ ابن عثيمين يف 

ال يجوُز ألحٍد أن يذهب لديار ثمود ليتفرج، وينظَر مساكنَهمل ألن »ولهذا نقول: 

ذلك وقوٌع يف معصية الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص إال رجاًل يريد َأن يذهَب للعربة، ويكون باكًيا عند 

كن باكًيا فإنه ال يجوُز أن يدخَل عليهمل ألنه ربما يصيبه ن لم يفإمروره بتلك األماكن، 

 ملسو هيلع هللا ىلص بواديهم َقنَّع رأَسه يعني: خفضه و 
ُّ
ا مرَّ النبي سرع السير، حتى أما أصاهبم، ولمَّ

تجاوَز الوادي، وبه نعِرف خطَأ هؤالء الجهاِل الذين يذهبون إلى دياِر ثموَد للتفرِج 

ارهم القديمة، فإن ذلك معصيٌة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص، رون آثنظوالتنزه، ويبقون فيها أياًما ي

ومخالفٌة لهديه وسنته، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص لما مرَّ هبذه الديار أسرع وقنع رأسه ملسو هيلع هللا ىلص حتى جاوز 
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ر مِن أن يسكن اإلنساُن يف مساكِن الذين هلموا  « اهـ. الوادي، وحذَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: بن سعد، عن أ رعن عام (2)
ِّ
 إلى النبي

ٌّ
   أبي إنَّ بيه، قال: جاء أعرابي

، فكأن األعرابي َوَجَد من «انلار»يف كان يصل الرحم، وكان وكان، فأين هو؟ قال: 

ه بانلارذلك، فقال: يا رسول اهلل، فأين أبوك؟ قال:  ،  « »حيث ما مررت بقرب اكفٍر فبرشِّ
ملسو هيلع هللا ىلص َتَعًبا، ما مررت بقرب كافٍر قال: فأسلم األعرابي بعُد، فقال: لقد كلفني رسول اهلل 

 .ربالنا  تهإال بشر

   (u :) 

  (، 1573( واللفظ له، ابن ماجه )326( )1/145« )»الكبيرالطرباين يف

 (. 1005« )»المختارة(، الضياء يف 595) (، ابن السني 1089البزار )

  (: رواه البزار والطرباين يف 1/118« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 «، ورجاله رجال الصحيح. »الكبير

  (: هذا إسناد صحيح. 2/43« )الزجاجة ح»مصبا يفوقال البوصيري 

  السلسلة الصحيحة(، و199« )ص/»أحكام الجنائزوصححه األلباين يف«  »

 «.»صحيح ابن ماجه(، و 3165« )»صحيح الجامع(، و18)

 (k:) 

 . هو سيدنا سعد بن أبي وقاص   (:عن أبيه)
، وهو كلما مرَّ بقرب كاأي:  (:تعًبا) َّ

النار امتثااًل  ببشره  فربأمٍر تعب شاٍق علي

 ألمره ملسو هيلع هللا ىلص. 

  (: 18« )»السلسلة الصحيحة قال األلباين يف 

فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه، أال وهي مشروعية تبشير   »ويف هذا الحديث

الكافر بالنار إذا مرَّ بقربه، وال يخفى ما يف هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره 
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ا عظيًما هتون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو كب ذنبً رتبخطورة جرم هذا الكافر حيث ا

به، الذي أبان اهلل تعالى عن شدة مقته إياه  ، واإلشراكع، وهو الكفر باهلل اجتمعت

  ژ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژحين استثناه من المغفرة فقال: 

ا وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: ، ولهذا [ 48]النساء:   فق عليه[.ت]م «قكخل»أكرب الكبائر أن جتعل هلل ندًّ

وإن الجهل هبذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع يف خالف ما 

أتون بالد الكفر لقضاء يأراد الشارع الحكيم منها، فإننا نعلم أن كثيًرا من المسلمين 

بعض المصالح الخاصة أو العامة فال يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور 

ن الكفار، ويضعون على قبورهم األزهار واألكاليل، ملرجال ا ماءظمن يسموهنم بع

 « اهـ. ويقفون أمامها خاشعين محزونين، مما يشعر برضاهم عنهم وعدم مقتهم إياهم
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 الظواهر الكونية كتاب  
 

 ما يقوله إذا عصفت الريح

 ملسو هيلع هللا ىلص أهنا قالت:  عن (1)
ِّ
 عائشة زوج النبي

ُّ
قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص إذا َعَصَفِت الريُح كان النبي

اللَُّهمَّ إين أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما ُأرسلت به، وأعوذ من شرها وشر ما »

 «. فيها، وشِر ما أرسلْت به

   (u :) 

 ( النسائي يف 3449(، الرتمذي )899( )15مسلم ،)(،  10710« ) »الكربى

 (. 940« )»عمل اليوم والليلةو

 (k:) 

 . جاُنهاهيأي: اشتدَّ هبوُبها و  (:عصفت الريح)

ْوح من رَ  »الريح، قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن أبي هريرة  (2)
اهلل، تأيت بالرمحة، وتأيت بالعذاب، فإذا رأيتموها فال تسبوها، وسلوا اهلل خريها، واستعيذوا 

 .«به ِمْن رشها

   (u :) 

 ( النسائي يف 5097(، وأبو داود )7631أحمد ،)(،  10701« )»الكربى

(، ابن ماجه 1007(، ابن حبان )6142(، أبو يعلى )931« )لةيم والل يو»عمل ال و

 (. 7769(، الحاكم )3727)
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  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي 

  إسناده حسن.( 3141« )»الخالصةقال النووي يف : 

 (. 1/497« )»رياض الصالحين (، و152/ 1« )»األذكاروكذلك يف 

  صحيح  «، و »صحيح ابن ماجه «، و »صحيح أبو داود  يف ين األلبا ه وصحح«

 (. 154« ) »تخريج الكلم الطيب (، و 1516« ) »مشكاة المصابيح (، و 3564« ) الجامع 

    سنن أبي داود «، و »المسند وصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  الصحيح مما ليس يف الصحيحين وصححه الشيخ/ مقبل الوادعي يف«  »

 (1610 .) 

 (k): 

 فتح الراء وسكون الواو، أي: من رحمته تعالى، يريح هبا عباده. ب (:ح اهللَرو  )

 بلحوق ضرر منها، فإهنا مأمورٌة َمقهورٌة. أي:  (: فل تسب وها)

، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا اشتدت الريح عن سلمة بن األكوع  (3)

 . «»اللَُّهمَّ لَْقًحا ال عقيًما قال: 

   (u :) 

 (،  1008(، ابن حبان )3/180« )»األوسط(، و33/ 7« )ر»الكبي الطرباين يف

 (. 7770(، الحاكم )299ابن السني )

  .
ُّ
 قال الحاكم: إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي

  (.299« )ص/»األذكار (، و3142« )»الخالصةوصححه النووي يف 

  بيرك»اليف  (: رواه الطرباين10/135« )مجمع الزوائد»وقال الهيثمي يف  ،»

 «، ورجاله رجال الصحيح غير المغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة. »األوسطو
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  (.6554« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

  (. 5/127« )»نتائج األفكاروصححه الحافظ ابن حجر يف 

  نه األلباين يف « »السلسلة الصحيحة(، و4670« )»صحيح الجامعوحسَّ

 «. ليقات الحسانع»الت  يف (، وصححه2058)

  الصحيح المسند مما ليس يف وصححه الشيخ/ مقبل الوادعي يف«

 (. 447« )الصحيحين

 (k:) 

ًحا ) ]الحجر:  ژ ژ   ڈ ڈ ژ حاماًل للماء، كما قال تعالى:أي:  (:َلق 

 [، كاللِْقَحة من اإلبل، أي: الممتلئة باللبن.22

 فيها. التي ال ماء أي:  (:ال عقيًما)

 ن ع( 4)
 
»ال تسبُّوا الريَح، فإذا  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ن كعٍب بُأبي

رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللَُّهمَّ إنَّا نسألك من خري هذه الريح وخري ما فيها، وخري ما 
مرت به، ونعوذ بك من رش هذه الريح ورش ما فيها، ورشِّ ما أمرت به

ُ
 . «أ

   (u :) 

 ( عبد اهلل بن2252الرتمذي ،) (، النسائي يف 21138« )»المسند حمد يفأ

»شرح مشكل (، والطحاوي يف 934« )»عمل اليوم والليلة(، و 10704« )»الكربى

« »المختارة (، الضياء يف 3075(، الحاكم )298(، ابن السني )918« )اآلثار

(1223 .) 

  .قال الرتمذي: حسن صحيح 

   على شرط الشيخين. قال الحاكم: حديث صحيح 

 السلسلة الصحيحة(، و1518« )»مشكاة المصابيحيف  أللباينا  وصححه«  »
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 «. »صحيح الرتمذي(، و2756)

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  ــوادعي يف ــل الـ ــيخ/ مقبـ ــححه الشـ ــندوصـ ــحيح المسـ ــيس يف  »الصـ ــا لـ ممـ

 (.1/31« )الصحيحين

 (k:) 

برودهتا، أو   وهتا، أارريًحا تكرهوهنا لشدة حرأي:  (:فإذا رأيتم ما تكرهون)

 تأذيتم لشدة هبوهبا. 
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 ما يقوله عند نزول المطر، وبعد نزوله، 
 الضرر وإذا خِيف منه  

 

»اللَُّهمَّ أى المطر، قال: : أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا ر عائشة  عن (1)
 . «صيًبا نافًعا 
   (u :) 

  ( 24144(، أحمد )1523(، النسائي )1032البخاري .) 

 (k:) 

 مطًرا كثيًرا، من الفعل: صاب يصوب صوًبا إذا نزل فأصاب األرض.   : أي   ا(: بً )صي 

.  (:نافًعا)  احرتز به عن الصيِّب الضارِّ

ة الصبح  هني، أنه قال: صلَّى لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صالجعن زيد بن خالد ال (2)

هل »كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال:  بالحديبية على إْثر سماء
»أصبح من عبادي مؤمٌن يب  قالوا: اهلل ورسوله أعلُم، قال:  «؟قال ربكم اون ماذدرت

ا َمْن  وأمَّ وًكفٌر، فأما من قال: ُمِطرنا بفضل اهلل وبرمحته، فذلك مؤمن يب اكفٌر بالكوكب، 
 . « قال: بَنوْء كذا وكذا، فذلك اكفر يب ومؤمن بالكوكب

   (u :) 

  ( 17( )125(، اللفظ له، مسلم )846البخاري) . 

 (k:) 

ى اآلن بالشميسي.  (:بالحديبية )  موضع بالقرب من مكة تسمَّ

 مطر.أي:   (:سماء)

ي نوًءال ألنه إذا سقط الساقط من هذه النجوم  :أي :)بنوء( بالمغرب بنجم، وسمِّ
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 نوًءا، أي: هنض وطلع.  ناء الطالع بالمشرق ينوء

ه: ورسول  ي ... وف ةٍ : أن رجاًل دخل المسجد يوم جمع عن أنس بن مالك    ( 3) 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائٌم يخطب، فاستقبله قائًما، فقال: يا رسول اهلل، هلكت األموال وانقطعت السبل،  

»اللَُّهمَّ حوايلنا وال علينا، اللَُّهمَّ  يمسكها عنا، قال: فرفع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يديه، ثم قال: فادُع اهلل 
 إلخ. ...    فأقلعت :  ، قال « ىلع اآلاكم والِظراِب وبطون األودية ومنابت الشجر 

   (u :) 

  ( 897(، مسلم )1014البخاري .) 

 االستسقاء. وقد مضى الحديث كاماًل بنصه، ومشروًحا يف صالة 

 ملسو هيلع هللا ىلص كان إذاعن عائشة  (4)
َّ
سحاًبا مقباًل من ُأفق من  رأى ، أن النبي

 ك ِمنْ ب »اللَُّهمَّ إنا نعوذ اآلفاق، ترك ما هو فيه وإن كان يف صالته حتى يستقبله، فيقول: 
رسل به

ُ
 عن كشفه اهلل إ مرتين أو ثالًثا، و «»اللَُّهمَّ سيًبا نافًعا، فإن أمطر، قال: «رشِّ ما أ

 ولم يمطر حمد اهلل على ذلك. 

   (u :) 

 ( و3889ابن ماجه )الكربى(، النسائي يف 5099للفظ له، أبو داود )ا«  »

بة يأبي ش بن(، ا302(، ابن السني )914« )»عمل اليوم والليلة(، و1843)

 (. 686« ) »األدب المفرد(، البخاري يف 29223)

  صحيح ابن ماجه(، و 2757« )»السلسلة الصحيحةصححه األلباين يف« .» 

  ابن ماجهوصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

 (k:) 

بفتح السين، وسكون الياء، مْن )َسَيَب( إذا جرى، والمعنى: مطًرا جارًيا  (:َسي ًبا)

 كثرته. رض مناألعلى وجه 
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 رأى اهلاللما يقوله إذا 

 ملسو هيلع هللا ىلص  عن (1)
َّ
بالل بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهلل، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبي

»اللَُّهمَّ أهلَُّه علينا بايلُْمن واإليمان، والسالمة واإلسالم، ريبِّ كان إذا رأى الهالل، قال: 
 .«وربُّك اهلل
   (u :) 

  (، أبو يعلى  3451(، الرتمذي )1730ارمي )دله، الظ ( واللف1397)أحمد

« »المستدرك (، الحاكم يف 641(، ابن السني )903« )»الدعاء (، الطرباين يف 661)

 (. 947(، البزار )820« )»المختارة(، الضياء يف 7767)

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  .قال الحاكم: صحيح اإلسناد 

  نه الحافظ ابن حجر كما يف  (. 4/329« )لربانيةاتوحات لف»احسَّ

  نه يف 1816« )»السلسلة الصحيحةصححه األلباين يف »صحيح  (، وحسَّ

 (. 4726« )الجامع

»اللَُّهمَّ أهلَُّه  ، كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى الهالل، قال: عن ابن عمر  ( 2) 
 . « ك اهلل بُّ بُّ وترىض، ربنا ور ملا حُت علينا باألمن واإليمان، والسالمة واإلسالم، واتلوفيق  

   (u :) 

 ( الطرباين يف 1729(، الدارمي )888ابن حبان ،)(  12/356« )»الكبير

 (. 519« )»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 13330)

   (. 6679« )»الجامع الصغيررمز السيوطي لحسنه يف 

    (. 885« ) »التعليقات الحسان (، و 162« ) »تخريج الكلم الطيب وصححه األلباين يف 

   صحيح ابن حبانناؤوط على هامش ر يب األشعوصححه« .» 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

414 

414 

 

 ما يقوله إذا نظر إىل القمر

فأراين القمر حني  قالت: أخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيديَّ  عائشة  عن (1)

 . «اسق إذا وقبغ»تعوذي باهلل من رشِّ هذا الطلع، فقال: 

   (u :) 

 ( النسائي يف 3366( واللفظ له، الرتمذي )24323أحمد ،)الكربى«  »

(، 648(، ابن السني )4440(، أبو يعلى ) 306« ) »عمل اليوم والليلة، و (10065)

 (. 541، 2/540الحاكم )

  .قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

 .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي 

  (. 2/375« )»األباطيل والمناكيروصححه الجورقاين يف 

  نه الحافظ ابن حجر يف  (. 8/741)« باريال»فتح وحسَّ

 (. 372« )»السلسلة الصحيحةححه األلباين يف صو 

 (k:) 

ي القمر به ألنه   (:اسقغال) هو القمر، وهو التفسير المناسب لهذا الحديث، ُسمِّ

، ووقوبه دخوله يف ذلك االسوداد. غَيكِسُف َفي  ِسُق، أي: يذهب ضؤوه ويسود 

أو أخذ يف الغيوبة،  لكسوف،ا ومعنى: تعوذي من شره إذا وقب، أي: إذا دخل يف

 وقيل: إذا وقب دخل يف المحاق وهو آخر الشهر.

 ويف اآلية أقوال أخرى فراجعها يف مظاهنا.

 ([ 4/327«: للكاندهلوي، )»الكوكب الدري على جامع الرتمذي]مستفاد من 
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 ما يقوله إذا استيقظ من الليل ونظر إىل السماء

ي ميمونة، فتحدث رسول اهلل تند خالع قالت: بتُّ  ابن عباس  عن (1)

ا كان ثلث الليل اآلخر، قعد فنظر  لى السماء، فقال: إملسو هيلع هللا ىلص مع أهله ساعًة، ثم رقد، فلمَّ

  « ژ گ گ گ    ک ک ک ک ڑ ڑ ژ     ژ ڈ ژ»

 ]آل عمران[. 

   (u :) 

  ( 256( )48(، مسلم )4569البخاري .) 
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 أذكار أوقات الشِدة كتاب  
 

 ضيق وكرب أ بهنزل ما يقول إذا 

د الكرب: ــول عنــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقــ: أن رسابن عباس  عن (1)

العظيم احلليم، ال هلإ إال اهلل رب العرش العظيم، ال هلإ إال اهلل ربُّ  هلإ إال اهلل»ال 
 .«السموات وربُّ األرض، وربُّ العرش الكريم

   (u :) 

  ( مسلم 6346البخاري ،)(2730( )83 .) 

 (k:) 

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا كربه أمٌر قال: مالك  نأنس ب  عن (2)
ُّ
»يا يحُّ يا ، قال: كان النبي

 . «قيوم برمحتك أستغيث

   (u :) 

 ( واللفظ له3524الرتمذي )، ( 337وابن السني .) 

 ( والبيهقي يف 1875ورواه الحاكم ،)«(، 215« )األسماء والصفات

»الرتغيب  يفنة لسُّ (، وقوام ا9751« )»شعب اإليمان(، و190« )»الدعوات الكبيرو

، قال كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا ( عن عبد اهلل بن مسعود 1287« )والرتهيب

 نزل به همٌّ أو غمٌّ قال .... فذكره. 

  .قال الحاكم: صحيح اإلسناد 
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  صحيح الجامع(، و119« )»تخريج الكلم الطيبحسنه األلباين يف« »

 «. »صحيح الرتمذي(، و4777)

(3)  
ِّ
ل: لقنني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هؤالء ا، ق لببن أبي طا عن علي

: أأو شدٌة أن  الكلماِت، وأمرين إن نزل بي كرٌب  ال هلإ إال اهلل الكريم احلليم،  »قولهنَّ
 . « سبحانه، وتبارك اهلل رب العرش العظيم، واحلمد هلل ربِّ العاملني

   (u :) 

 ( الحاكم 341(، ابن السني ) 865( واللفظ له، ابن حبان )726أحمد ،)

( 630« )»عمل اليوم والليلة(، النسائي يف 312« )»التوحيدبن منده يف ا(، 1874)

 (. 558« )»المختارة (، والضياء يف 63)

  المسندصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش« .» 

  نه األلباين يف  «. »التعليقات الحسانوحسَّ

 المسندعلى هامش  وصححه شعيب األرناؤوط« .» 

، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   ةي بكرأب عن عبد الرحمن بن  (4)

طرفة عني، وأصلح ل شأين ين إىل نفيس »َدَعوات املكروب: اللَُّهمَّ رمحتك أرجو، فال تكل
 .«لكَّه، ال هلإ إال أنت

   (u :) 

  األدب (، البخاري يف 20430(، أحمد )10412« )»الكربىالنسائي يف«

« »الدعاءالطرباين يف  (،970حبان )ن (، اب5090(، أبو داود )701« )المفرد

 (. 29154(، ابن أبي شيبة )910(، الطيالسي )1032)

  (: رواه الطرباين، وإسناده حسن. 137/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف 

  نه الحافظ كما يف  (. 9و 4/8« )»الفتوحات الربانيةوحسَّ
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  (: صححه ابن حبان. 11/148« )»الفتحوقال الحافظ يف 

 نهو  « الكلم الطيب»تخريج (، و542« )»صحيح األدب المفرداأللباين يف  حسَّ

»صحيح (، و1823« )»صحيح الرتغيب(، و 3/357« ) »إرواء الغليل(، و121)

 «. »صحيح أبي داود(، و3388« )الجامع

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

  ال »أ: ملسو هيلع هللا ىلص ، قالت: قال لي رسول اهلل عن أسماء بنت عميس  (5)
 . « ؟ اهلُل اهلُل ريب، ال أرشُك به شيًئا -يف الكرب أو  –تقويلنهنَّ عند الكرب   تأعلمك لكما 
   (u :) 

 ( النسائي يف  27082(، أحمد )3882(، ابن ماجه )1525أبو داود ،)

 (.1027« )»الدعاء(، الطرباين يف 647« )»عمل اليوم والليلة(، و 10408« )»الكربى

  صحيح «، و»صحيح ابن ماجه«، ويح أبي داودح»ص يف  األلباينوصححه«

 (. 1824« )الرتغيب

  ابن ماجه«، و»أبي داودوصححه شعيب األرناؤوط على هامش سنن«.» 

وهو يف  »دعوة ذي انلون إْذ داع ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن سعد  (6)
رجٌل مسلٌم   ُع بهادفإنه لم يكنُت من الظاملني،  إينبطن احلوت: ال هلإ إال أنت سبحانك، 

 . «يف يشٍء قط إال استجاب اهلل هل

   (u :) 

 ( النسائي يف 3505الرتمذي ،)عمل اليوم والليلة(، و10417« )»الكربى« »

(، الحاكم 1048« )»مكارم األخالق(، الخرائطي يف 772(، أبو يعلى )656)

 (. 3/235« )»المختارة(، الضياء يف 1862)

 و سناد، قال الحاكم: حديث صحيح اإل .
ُّ
 وافقه الذهبي
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  (، 1826« )»صحيح الرتغيب«، والرتمذي»صحيح صححه األلباين يف

 (. 123« )»تخريج الكلم الطيب(، و3383« )»صحيح الجامعو

  المسندوصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش« .» 

 ش حسبنا اهلل ونعم الوكيل، قالها إبراهيم »: عن ابن عباس  (7)

     ی ی ی ی ىئ ىئ ژمحمٌد ملسو هيلع هللا ىلص حين قالوا:  اوقاله ،ُألقي يف النارحين 

 .]آل عمران[  «ژ  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

   (u :) 

  ( النسائي يف 4563البخاري ،)(. 603« )»عمل اليوم والليلة 
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 ما يقوله َمْن أصابه ضرٌّ وسئم احلياة

»ال يتمننيَّ أحُدكم املوت من ، قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: أنس بن مالك  عن (1)
فإن اكن ال بدَّ فاعاًل، فليقل: اللَُّهمَّ أْحيين ما اكنت احلياةُ خريًا ل، وتوفين إذا   أصابه، رضٍّ 

 .«اكنت الوفاةُ خريًا ل

   (u :) 

  ( 2680( واللفظ له، مسلم )5671البخاري .) 
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 ما يقوله إذا راعه شيٌء أو فزع

 ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا َراَعُه شيٌء،ثوبان  عن (1)
َّ
ال  و اهلُل ريبه»قال:  ، أنَّ النبي

رشك به شيًئا
ُ
 .« أ

   (u :) 

 ( واللفظ له، والنسائي يف 336ابن السني )(،  657)« »عمل اليوم والليلة

(، الشجري يف 5/219« )»الحلية يف  (، أبو نعيم1031« )»الدعاءالطرباين يف 

 (. 1/252« )»األمالي

  نه الحافظ كما يف  (. 4/12« )»الفتوحات الربانيةحسَّ

  (. 2070« )»السلسلة الصحيحةلباين يف ألوصححه ا 

 (k:) 

 أخافه وأفزعه.أي:  (:راعه شيء )

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلمنا  (2)

»بسم اهلل، أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من غضبه، كلماٍت نقولهن عند النوم من الفزع: 
 .«وأن حيرضون  لشياطنياات ز وعقابه، ورش عباده، ومن هم 

   (u :) 

 ( 6696أحمد)  ( النسائي 3528(، الرتمذي )3893واللفظ له، أبو داود ،)

(، البيهقي 2010(، الحاكم )765« )»عمل اليوم والليلة(، و 10533« )»الكربىيف 

 (.429« )»الدعوات الكبيريف 

  .قال الرتمذي: حديث حسن 
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  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 

 صحيح الرتمذيو(، 49« )»تخريج الكلم الطيبلباين يف نه األسَّ وح« ،»

 (. 321« )»صحيح الجامع«، و»صحيح أبي داودو

  المسندوصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش« .» 
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 ما يقوله َمْن أصابه َهمٌّ أو َحَزٌن

أحًدا  »ما أصاب ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عبد اهلل بن مسعود  عن (1)
متَِك، ناصييت بيدك، ماٍض يفَّ ال َحَزٌن، وهم   قطُّ 

َ
فقال: اللَُّهمَّ إين عبُدك، ابن عبدك، ابن أ

علمته أحًدا ، أو نفسكسم هو لك، سميَت به اُحكمك، َعْدٌل يفَّ قضاؤك، أسألك بكل 
من خلقك، أو أنزتله يف كتابك، أو استأثرَت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن 

ه وحزنه، وأبدهل  ، ونور يبربيع قل ، إال أذهب اهلل َهمَّ صدري، وجالء حزين، وذهاب هِّمِّ
»بىل، ينبيغ ملن سمعها أن قال: ، قال: فقيل: يا رسول اهلل، َأاَل نتعلمها؟ ف«مَكنه فرًحا

 . « يتعلمها

   (u :) 

 ( ابن حبان 1994(، البزار )329( واللفظ له، ابن أبي شيبة )3712أحمد ،)

(، 340(، ابن السني )10352« )»الكبير(، و1035« )»الدعاء اين يفرب (، الط972)

 (.184« )»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 1877الحاكم )

  التعليقات الحسانو(، 124« )»تخريج الكلم الطيبصححه األلباين يف«  »

« »صحيح الرتغيب و(، 199)« »السلسلة الصحيحة(، 32« )ص/ »التوسل(، و968)

(1822 .) 
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 إذا خاف قوًما أو سلطاًناله وما يق

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خاف قوًما، قال: أبي موسى  عن (1)
َّ
»اللَُّهمَّ إنَّا ، أن نبي

 .«جنعلك يف حنورهم، ونعوذ بك من رشورهم

   (u :) 

  (، أبو داود  601« )»عمل اليوم والليلة(، و8577« )»الكربىالنسائي يف

(، ابن 461« )»مسنده الروياين يف و(، 3136)(، البزار 19719(، أحمد )1537)

(، ابن السني  996« )»الصغير(، و2531« )»األوسط(، الطرباين يف 4765حبان ) 

 (. 2629(، الحاكم )333)

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي

  (. 216« )ص/»األذكاروصححه النووي يف 

  (.1/387« )اإلحياء أحاديث ج»تخريوصححه الحافظ العراقي يف 

  صحيح أبي داود(، و125« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف«  ،»

 (.4706« )»صحيح الجامعو

 (k:) 

ل ليقاتل عنك، يف مقابلته يقال: جعلُت فالًنا يف نحر العدو، أي:  (:يف نحورهم )

ة، ضند المناه عل بويحول بينك وبينه، وخصَّ النحر بالذكرل ألن العدو به يستق 

والمعنى: نسألك أن تصدَّ صدورهم، وتدفع شرورهم، وتكفينا أمورهم، وتحول بيننا  

 وبينهم. 
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 إذا اسُتْصِعَب عليه أمٌرما يقوله 

ال َسْهَل إال ما جعلته »اللَُّهمَّ ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: أنٍس  عن (1)
 . «سهاًل، وأنت جتعل احلزَن إذا شئت سهاًل 

   (u :) 

  األحاديث المختارة(، الضياء يف 974(، ابن حبان )351) ابن السني«  »

 (. 265« ) »الدعوات الكبيريف (، البيهقي 1686)

  (. 4/25« )»الفتوحات الربانيةصححه الحافظ كما يف 

  التعليقات الحسانو(، 2886« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف«  »

(970 .) 

 ابن حبان »صحيحامش هعلى  وصححه شعيب األرناؤوط .» 

 (k:) 

ن) غليظ األرض  :بفتح الحاء وسكون الزاي، أي: الصعب، والَحْزن لغة (:الَحز 

 وخِشنُها. 
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 إذا غلبه أمٌر، أو وقع له ما ال خيتارهما يقوله 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أبي هريرة  عن (1)
َّ
»املؤمن القويُّ خرٌي وأحبُّ إىل ، أن النبي

خرٌي، احرْص ىلع ما ينفعك، وال تعجز، فإن َغلََبَك أمٌر،  وف لكٍّ  فاهلل من املؤمن الضعي
ر اهلل وما شاء فعل، وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطانفقل:   . « قدَّ

   (u :) 

 ( النسائي يف 8791( واللفظ له، أحمد )4168ابن ماجه ،)الكربى«  »

»مشكل يف  ، الطحاوي(6346(، أبو يعلى )623« )»عمل اليوم والليلة(، و 10383)

 (. 349(، ابن السني ) 260« )اآلثار

  صحيح ابن ماجهصححه األلباين يف« .» 

  المسندوصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش« .» 

 (k:) 

بكسر الجيم وفتحها، أي: ال َتْكَسْل عن طلب الطاعة، وال عن  (:وال تعجز)

 طلب اإلعانة عليها. 

 ونزل. أصابك ووقع بكأي:  (:فإن غلبال)

 شيٌء مما ال يوافقك، ويشق تحمله عليك. أي:  (:ر  )أم

»املؤمن القويُّ خرٌي ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (2)
حرص ىلع ما ينفُعَك، واستعْن باهلل وال ااملؤمن الضعيف، وف لكٍّ خرٌي، وأحبُّ إىل اهلل من 

ر اهلل وما شاء لا، ولكن قذ تعجز، وإن أصابك يشٌء فال تقل لْو أين فعلُت كذا وك : قدَّ
 . «فعل، فإنَّ )لَْو( تفتح عمل الشيطان

   (u :) 

 ( ابن أبي عاصم يف 2664مسلم ،)نة (، النسائي 79(، ابن ماجه )356« )»السُّ

 (. 6251(، أبو يعلى )10386« ) »الكربىيف 
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 ما يقوله َمْن كان عليه َدْيٌن فعجز عن سداده

  عن (1)
ٍّ
ًبا جاءه، فقال: إين قد عجزت عن ت ، أن مكا أبي وائل، عن علي

مكاتبتي، فأعني، قال: أال ُأعلمك كماٍت علَّمنيهنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، لو كان عليك مثل 

»قُل: اللَُّهمَّ اكفين حباللك عن حرامك، وأغنين جبل ِصيٍر َدْينًا أداه اهلل عنك، قال: 
 .«بفضلك عمن سواك

   (u :) 

 ( ويف 1319(، أحمد )3563الرتمذي ،)«(، البزار  1142« )ضائل الصحابةف

»الدعوات (، البيهقي يف 1973(، الحاكم )1042« )»الدعاء(، الطرباين يف 563)

 (. 489« )»المختارة(، الضياء يف 303« )الكبير

  .قال الرتمذي: حسن غريب 

 وث صحيح اإلسناد،  يدوقال الحاكم: ح .
ُّ
 أقره الذهبي

  نه األلباين يف (، 266« )»السلسلة الصحيحةو«، رتمذيل»صحيح احسَّ

 (. 1820« )حيح الرتغيب»ص و

 (k:) 

 جبل لطيئ على الساحل بين ُعمان وسيراف. (:ر يجبل ِص )

يف ذمته ليؤديه   شرتي نفسه من سيِّده بمال معيَّنالمكاتب: هو العبد ي (:مكاتًبا)

 من كسبه. إليه 

ن جبل ب، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ عن أنس بن مالك  (2)

:   علمك داعًء تدعو به لو اكن عليك مثُل جبٍل َدْيًنا ألد
ُ
اَل أ

َ
اهلل عنك؟ قل  ى»أ

تشاء،  ن، تؤيت امللك من تشاُء، وتْنع امللك ممن تشاء، وتعزُّ ميا معاذ: اللَُّهمَّ مالك امللك
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ن موتذلُّ من تشاء، بيدك اخلري إنك ىلع لك يشٍء قدير، رمحن ادلنيا واآلخرة، تعطيهما 
 .«تمنع منهما من تشاء، ارمحين رمحة تغنيين بها عن رمحة من سواكوتشاء، 

   (u :) 

  (. 2633« )»المختارة( واللفظ له، الضياء يف 558« )»الصغيرالطرباين يف 

 الصغير(: رواه الطرباين يف 10/186« )»مجمع الزوائدمي يف ثقال الهي« ،»

 ورجاله ثقات. 

  الصغير(: رواه الطرباين يف 1821) « الرتهيبو»الرتغيب وقال المنذري يف« »

 جيد.  بإسناد

  نه األلباين يف  (. 1821« ) »صحيح الرتغيبوحسَّ
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 األذكار المتفرقة كتاب  
 

 َمْن ُبِشر مبا يسرُُّهما يقول 

َي عن رسول  »اإلفكيف حديث  عائشة  عن (1) «، أهنا قالت: فلما ُسرِّ

مْحدي اهلل؛ فقد ا »يا اعئشُة : هبا أن قال لي مٍة تكلَّ ماهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يضحك، فكان أول كل
 .«برَّأِك اهلل

   (u :) 

  ( 2661البخاري .) 

 (k:) 

« وفيه، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  »بعث الناريف حديث  عن أبي سعيد  (2)

فَحِمْدنا اهلل وكبَّرنا، ثم قال:  «»واذلي نفيس بيده، إين ألطمُع أن تكونوا ربع أهل اجلنة 

« فَحِمدنا اهلل وكبَّرنا...  «مُع أن تكونوا ثلث أهل اجلنةإين ألط  ،فيس بيدهن»واذلي 

 الحديث. 

   (u :) 

 ( 6528( واللفظ له، البخاري )222( )379مسلم .) 

 عن عمرو بن ميمون، يف حديث مقتل سيدنا عمر بن الخطاب  (3)
يقرأ  ين، فقل:نعبد اهلل: انطلق إلى عائشة أم المؤم الطويل، وفيه أن عمر قال البنه

عليك عمر السالم، وال تقل: أمير المؤمنين، فإين لسُت اليوم للمؤمنين أميًرا، وقل: 
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يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلََّم واستأذن، ثم دخل عليها، 

فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمُر بن الخطاب السالم، ويستأذن أن يدفن 

ه لنفسي، وألوثرنَّ به اليوم على نفسي، فلما أقبل دكنُت أري مع صاحبيه، فقالت:

اهلل، قيل: هذا عبد اهلل بن عمر قد جاء، قال: ارفعوين، فأسنده رجل إليه، فقال: ما  عبد

المؤمنين، أِذنْت، قال: الحمد هلل، ما كان من شيٍء لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير 

 من ذلك ... الحديث. 
َّ
 أهمُّ إلي

   (u :) 

 (. 3700)  البخاري 

  تجددت له نعمة هاهرة، أو   من األحاديث الثالثة استحباب َمنْ الشاهد

 اندفعت عنه نقمة هاهرة أن يحمد اهلل تعالى أو يثني عليه بما هو أهله.  

 ([. 476« للنووي )ص/»األذكار]
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 إذا خرج من بيته ما يقول

 ملسو هيلع هللا ىلصأنس بن مالك  عن (1)
َّ
ن بيته، م ُل الرج  خرجإذا »قال:  ، أن النبي

بسم اهلل، تولكُت ىلع اهلل، ال حول وال قوة إال باهلل، فيقال هل: حسُبك قد ُكفيت  قال:ف
وُهديَت ووقيَت، فيلىق الشيطان شيطانًا آخر فيقول هل: كيف لك برجٍل قد ُكِِفَ وُهِدَي 

 . «وُوِقَ 

   (u :) 

  ( أبو داود3426( واللفظ له، الرتمذي )822ابن حبان ،) (5095 ،) سائي  الن

 (. 178« )»عمل اليوم والليلة(، ابن السني يف 9837« ) »الكربىيف 

  (:  1/128و) ،(: هذا حديث حسن127/ 1« )»نتائج األفكارقال الحافظ يف

 رجاله رجال الصحيح، ولذلك صححه ابن حبان. 

  (: قال الرتمذي: حديث حسن. 61« )ص/ار ك»األذوقال النووي يف 

 صحيح الرتغيب(، و6419« )جامعال ح»صحي يف  وصححه األلباين« »

»صحيح أبي «، و»صحيح الرتمذي(، و819« )»التعليقات الحسان(، و1605)

 «. داود

 (k:) 

 كفاك اهلل شرَّ كل ذي شر، وما أهمك من أمر الدنيا واآلخرة. أي:   (:ُكفيت )

 حفظت من كل شيء يؤذيك. أي:   (:وقيت)

 ، قالت: ما خرج عن أمِّ سلمة  (2)
ُّ
ْرفه بيتي قط إال رفع طَ  نم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ظلَم،  إين »اللَُّهمَّ لى السماء، فقال: إ
ُ
ظلَم أو أ

َ
، أو أ زلَّ

ُ
زل أو أ

َ
، أو أ ضلَّ

ُ
أعوذ بك أن أضلَّ أو أ

جهل أو جيهَل يلعَّ 
َ
 . «أو أ
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   (u :) 

  ( النسائي  3427(، الرتمذي )26704( واللفظ له، أحمد )5094أبو داود ،)

(، 86، 85« )»عمل اليوم والليلة(، و5486)« مجتبىل»ا (، ويف7869« )»الكربىيف 

(، 23/320« )»المعجم الكبير(، و414« )»الدعاء(، الطرباين يف 700/ 1والحاكم )

 (. 3884ابن ماجه )

  :قال الحاكم.
ُّ
 حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي

 .وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  (. 1/46« ) ياض الصالحين»رو(: 60)ص/ «»األذكاروصححه النووي يف 

  نه الحافظ يف  (. 155/ 1« )ج األفكار»نتائوحسَّ

  السلسلة الصحيحة(، و2442« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف«  »

 ح»صحي (، و5094« )»صحيح أبي داود(، و4709« )»صحيح الجامع(، و3163)

 «. ابن ماجه

 (يتنب:)هات 

« وقد حكم »إال رفع َطْرفه إلى السماءا: ي ذكرناهتال «»أبي داوديف رواية ورد  (أ)

»ليس عند غير زيادة شاذة وقال: ( بأهنا 3163« )»السلسلة الصحيحةعليها األلباين يف 

ا إن كان أبي داود الرفع المذكور «، فإن كان يقصد أصحاب السنن األربعة فنعم، وأمَّ

ور، الطيالسي يف فع المذكرباليقصد ليس عند غير أبي داود مطلًقا، فال، فقد رواه 

(، 23/320« )»المعجم الكبير(، و412« )»الدعاء(، والطرباين يف 1735« )»مسنده

 –(، ولم أر 1/482« )»معجمه(، وابن عساكر يف 1469« )»مسندهوالقضاعي يف 

واب.  -فيما أعلم  َمْن سبق األلباين يف القول بشذوذ هذه الزيادة. واهلل أعلُم بالصَّ

، أهلم، أجهل(، إفراد األفعال يف الحديث: واة على رال )ب( أكثر ، أزل  »أضل 

(، 26616«، كما عند أحمد )»نضل، نزل، نظلم، نجهلووردت بصيغة الجمع: 
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(، 87« )»عمل اليوم والليلة(، و9835« )»الكربى(، والنسائي يف 3427والرتمذي )

 (. 176وابن السني ) 

« كما يف ، توكلت على اهللبسم اهلل»ه: )ج( يف بعض روايات الحديث زيادة يف أول

(، 9835« )»الكربى(، والنسائي يف 3427(، والرتمذي )26616« )»مسند أحمد

وهي ثابتة فيه صحيحة، كما قال  (.176(، وابن السني )87« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 7/492« )»السلسلة الصحيحةاأللباين يف 

  يته قال:بمن فتخلص من الحديثين، أن المسلم إذا خرج 

 بسم اهلل، تولكت ىلع اهلل، ال حول وال قوة إال باهلل. -1
جهل  -2

َ
ظلم أو أ

ُ
ظلم أو أ

َ
زل، أو أ

ُ
زل أو أ

َ
ضل، أو أ

ُ
ضل أو أ

َ
امهلل إين أعوذ بك أن أ

.  أو جُيهل يلعَّ
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 ما يقوله إذا دخل بيته

 ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ژقال تعالى:  (1)

 . [ 61]النور:  ژ ىى

 ملسو هيلع هللا ىلص يقول: اهلل بن عبد  رجابعن  (2)
َّ
»إذا دخل الرجل ، أنه سمع النبي

بيته فذكر اهلل عند دخوهل وعند طعامه، قال الشيطان: ال مبيت لكم وال عشاء، وإذا 
دخل فلم يذكر اهلل عند دخوهل، قال الشيطان: أدركتم املبيت، وإذا لم يذكر اهلل عند 

 . « طعامه، قال: أدركتم املبيت والعشاء

   (u) : 

 ( ابن ماجه 3765(، أبو داود )14729( واللفظ له، أحمد )2018مسلم ،)

 (. 178« )»عمل اليوم والليلة(، و6724« )»الكربى(، النسائي يف 3887)

 (k:) 

 المراد: التسمية )بسم اهلل(، وقد يكون مطلق ذكر اهلل. (:فذكر اهلل)

 أي: إلخوانه وأعوانه ورفقته. (:قال الشيطان )

 هلل سبحانه يطرد الشيطان، ويحصن اإلنسان من  أن ذكر ا يث:ويف الحد

 شروره وغروره، فإنه يشارك اإلنسان يف كل شيٍء حتى وقت جماعه. 

، إذا دخلت ىلع ، قال لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس بن مالك  (3) »يا بيُنَّ
 . «ًة عليك وىلع أهل بيتكأهلك فسلِّم، يكون برك

   (u :) 

 ( 2698الرتمذي .) 

  غريب، ويف نسخة أخرى: حسن صحيح، وعليها اعتمد   مذي: حسنالرتقال
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 (. 16« )ص/»األذكارالنووي يف 

  نه األلباين يف « »تخريج الكلم الطيب(، و1608« )»صحيح الرتغيبحسَّ

»فإن له طرًقا كثيرة يتقوى هبا، وقد جمعها الحافظ ابن حجر يف جزء (، وقال فيه: 63)

 « اهـ. ية حفوظ يف المكتبة الظاهرث، وهو ميلحدصغير، انتهى فيه إلى تقويه ا

 (k:) 

فقل: السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، فأهل بيتك أحقُّ َمْن سلمت  (:فسلِّم)

 عليهم. 

 أي: السالم على أهلك.  (:يكون)

على المسلِّم والمسلَّم عليه لما يف إلقاء السالم والرد  عليه من األجر  )بركة(:

«، كأنه يقول لهم: سلمتم من اآلفات »السالممبارك االسم ال ذاوالثواب، والتفاؤل هب

 والفتن وما يكدر عليكم صفو حياتكم. 

، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن شريح، عن أبي مالك األشعري  (4)

»إذا ولج الرجل بيته، فليقل: اللَُّهمَّ إين أسألك خري املولج، وخري املخرج، بسم اهلل وجلنا،  
 .« ربنا تولكنا، ثم ليسلم ىلع أهله اهلل ىلع، ووبسم اهلل خرجنا

   (u :) 

 ( الطرباين يف 5096أبو داود ،)مسند الشاميين(، و3/296« )»الكبير« »

 (. 480« ) »الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 1674)

  (: حديث حسن. 400/ 1« )»اآلداب الشرعيةقال ابن مفلح يف 

  أبو داود عفه(: لم يض62« )ص/»األذكار وقال النووي يف . 

( معلًقا على عبارة النووي: أي 344/ 1« )»الفتوحات الربانيةقال ابن عالن يف 

 فهو عنده حسن أو صحيح. 
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  (.8/197« )»مرعاة المفاتيحوكذلك علَّق صاحب 

 نه ال »تحفة (، ويف كتابه 26/35« )»فتاويهعالمة عبد العزيز بن باز يف وحسَّ

 «.األخيار

 جامع األصولؤوط على هامش ر األرنادلقاوصححه الشيخ/ عبد ا« »

 (.19« للنووي )ص/»األذكار(، وحسنه على هامش 4/276)

  (.62« )»الكلم الطيبوالحديث ذكره اإلمام ابن تيمية يف كتابه 

  زاد (، و2/101« )»الوابل الصيبوذكره اإلمام ابن القيم يف كتابيه«

اؤوط على هامش در األرناالق(، وقال شعيب األرناؤوط وعبد 2/348« )المعاد

 «: حديث صحيح.»زاد المعاد

  صحيح الجامع(، و225« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

فه يف 62« )ريج الكلم الطيب»تخ(، و839) (، ثم تراجع عن تصحيحه، وضعَّ

 الكتب المذكورة يف طبعاهتا الجديدة، فليتنبه!!!

   فهلمع علمي  نه،وقد أطلُت يف ذكر من صححه أو حس لنعذر  التام بمن ضعَّ

من أخذ بتحسين أو تصحيح الحديث وعمل به فال ينكر عليه، ألن مثل هذا من 

 مسائل االجتهاد.

»إذا دخل لكان داخاًل يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  –مع ضعفه  –ثم لو أن رجاًل عمل به 

ه فبضععند من يقول  –«، والحديث وإن كان ضعيًفا الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله

 أن معناه صحيح، وداخل يف ذكر اهلل حتًما، أقول: لو أن رجاًل عمل به فال ينكر إالَّ  –

عليه ويثاب على فعله لكونه داخاًل يف الِذْكر، وذكر اهلل تعالى بابه واسٌع غير 

 محدود، وإن كان التوقيف أفضل وأبرأ للذمة، واهلل أعلم.
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 (k:) 

 دخل بيته. أي:  (:ولج الرجل بيته)

ل رخي) «: الَمْدَخل، أي: أسألك »المولج«، ومعنى »الموعدعلى وزن  (:ج الَمو 

 خير المكان الذي أدخل فيه، أن يحل فيه الخير والربكة والسالم. 

ومعنى المخرج: المكان الذي أخرج إليه، أن تسهل لي فيه )خير المخرج(: 

 تي، وتقسم لي فيه الخير والسالم. جأمري، وتقضي حا

 نا. لدخ  أي:)ولجنا(: 

 حصل من اآلية واألحاديث الثالثة، أنك إذا دخلَت بيتك: فت 

اذكر اهلل تعالى بمثل: بسم اهلل، أو: اللَُّهمَّ إين أسألك خير المولج وخير   -1

 المخرج، بسم اهلل ولجنا، وبسم اهلل خرجنا، وعلى اهلل ربنا توكلنا. 

 ثم سلِّم على أهل بيتك: السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  -2

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

438 

438 

 

 عند اخلروج للمسجدقوله ما ي

ثنا محمُد بن ُفَضيٍل، عن ُحَصين بن  حدثنا َواِصُل بن عبد األعلى، حد (1)

الرحمن، عن حبيب بن أبي ثابٍت، عن محمد بن علي بن عبد اهلل بن عباٍس، عن  عبد

َك أبيه، عن عبد اهلل بن عباٍس  ، أنه رقد عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فاستيقَظ َفَتَسوَّ

 گ    ک ک ک ک ڑ ڑ ژ     ژ ڈ ژيقول: أ وهو ضَّ وتو 

فقرَأ هؤالِء اآلياِت حتى ختَم السورة، ُثمَّ قاَم فصلَّى  ،]آل عمران[ «ژ گ گ

جوَد، ثم انصرَف فنام حتى َنَفَخ، ثم فعل  ركعتين، فأطال فيهما القياَم والركوَع والسُّ

آلياِت، ُثمَّ أوَتَر هؤالء ا  أيقرذلك ثالث مراٍت ِست  ركعاٍت، كل ذلك يستاُك ويتوضُأ و

ُن فخرج إلى ال َن المؤذِّ »اللَُّهمَّ اجَعل يف قليب نوًرا، وف الِة، وهو يقوُل: صبثالٍث، فأذَّ
لساين نوًرا، واجعل يف سميع نوًرا، واجعْل يف بَّصي نوًرا، واجعْل من خلِف نوًرا، ومن 

 .«أعطين نوًرا  لَُّهمَّ ل، اأمايم نوًرا، واجعْل من فوق نوًرا، ومن حتيت نوًرا 

   (u :) 

 ( 448(، ابن خزيمة )1353(، أبو داود )3541(، وأحمد )763مسلم .) 

 (k:) 

(:  6/45« )»صحيح مسلمقال النووي يف شرحه على  (:اجعل يف قلبي نوًرا)

راد بيان الحق وضياؤه، والهداية م»قال العلماء: سأل النور يف أعضائه وجهاته، وال

لته يف ع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحاالته وجمر يف جميوالن إليه، فسأل 

 « اهـ. جهاته الستل حتى ال يزيغ شيٌء منها عنه 

  :ل من الحديث  فتحص 

أن المسلم إذا خرج إلى الصالة وهو يف طريقة للمسجد يقول هذا الدعاء العاطر 

 الصادر من نبينا سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 رج منهخ، وما يقوله إذا دخل املسجد

»إذا دخل عن أبي حميد، أو عن أبي ُأسيد، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  (1)
أحدكم املسجد، فليقل: اللَُّهمَّ افتح ل أبواب رمحتك، وإذا خرج، فليقل: اللَُّهمَّ إين أسألك 

 . «من فضلك

   (u :) 

 ( 16057(، أحمد )729(، النسائي )465(، أبو داود ) 713مسلم.) 

 (k:) 

أي: إذا أراد أحدكم دخول المسجد وأشرف على   (: سجدحدكم المأخل إذا د)

 الدخول. 

 مخالف لظاهر الحديث يف أن هذا الدعاء يقال بعد الدخول. ذاوه

  ُاجبِّي كما يف قال األ  (:9/296« ) »الكوكب الوه 

»األههر أن على هاهره، أنه يقوله بعد الدخول، ال أن معناه: إذا أراد أن يدخل، 

 « اهـ. التقدير إلى هذا  حوجإذ ال م

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان إذا دخل  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ( 2) 
 
، عن النبي

،  « »أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم المسجد قال: 
 ؟، قلت: نعم، قال: فإذا قال ذلك، قال الشيطان: ُحِفظ مني سائر اليوم. قال: أقط 

   (u :) 

 (. 68« )»الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 466داود ) وأب 

  (: إسناده جيد. 74« )ص/»األذكار قال النووي يف 
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  (: هذا حديث حسن غريب، 204/ 1« )»نتائج األفكارقال الحافظ يف

 « اهـ. ورجاله موثقون، وهم من رجال الصحيح إال إسماعيل وعقبة

   (. 6651)« »الجامع الصغيرورمز السيوطي لحسنه يف 

 (،  1606« )»صحيح الرتغيب«، و»صحيح أبي داودححه األلباين يف وص

 (. 749« )»مشكاة المصابيح(، و4715« )»صحيح الجامعو

 (k:) 

مع فتح القاف وضم الطاء المخففة، ويجوز   الهمزة هنا لالستفهام، (:؟َأقط)

 أي: أهذا الذي بلغك فقط. التشديد فيه أيًضا،

 ي يقول هذا الذكر فيه. يوم الذل لك اأي: ذ  (:سائر اليوم )

، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  (3) »إذا دخل أحدكم عن أبي حميد الساعديِّ
ملسو هيلع هللا ىلص، ثم يلقْل: اللَُّهمَّ افتح ل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل: املسجد، فليسلِّم ىلع انليبِّ 
 .«اللَُّهمَّ إين أسألك من فضلك

   (u :) 

 ( 1434(، الدارمي )772ابن ماجه ،) (. 465) بو داودأ 

  (. 73« )ص/ارذك»األصححه النووي يف 

   (. 580« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لحسنه يف 

  صحيح أبي داود(، و65« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف«  ،»

 (. 515« )»صحيح الجامع«، و»صحيح ابن ماجهو

املسجد   حدكم»إذا دخل أ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (4)
ملسو هيلع هللا ىلص، ويلقل: اللَُّهمَّ افتح ل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليسلْم ىلع انليبِّ  فليسلِّْم ىلع انليبِّ 

 . «ملسو هيلع هللا ىلص ويلقل: اللَُّهمَّ اعصمين من الشيطان الرجيم
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   (u :) 

 ( النسائي يف  452(، وابن خزيمة )86(، ابن السني ) 773ابن ماجه ،)

 (. 2047بن حبان )(، وا90)« لة»عمل اليوم واللي (، و9838« )»الكربى

  ( بشواهده. 279/ 1« )»نتائج األفكارحسنه الحافظ يف 

    (: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات. 97/ 1« ) »مصباح الزجاجة وقال البوصيري يف 

  الثمر المستطاب(، و2045« )التعليقات الحسان»صححه األلباين يف«  »

 .«ماجه»صحيح ابن  (، و514« )»صحيح الجامع(، و 2/608)

 (k): 

«،  »أجرين«، وبعضها »اللَُّهمَّ باعدينوردت يف بعض الروايات  (:الل ُهم  اعصمني)

 وكلها بعنى واحد، وهو: اللَُّهمَّ احفظني من الشيطان. 

 أي: المرجوم.  (:الرجيم )

 :)عند دخول  هناك أحاديث ذكر فيها الصالة على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )تنبيه

 . مسجدالمسجد وعند الخروج من ال

عند الدخول والخروج من  «»ربِّ اغفر لي ذنوبيأحاديث فيها:  وأيًضا

 . المسجد

نها أو صححها، ومنهم َمْن ضعفها،  ولكن هذه األحاديث، مِن العلماء َمْن حسَّ

 ومنهم من صححها ثم تراجع عن تصحيحها وحكم بضعفها. 

 اب. وبالصزفت عنها وتركتها، ففي الصحيح غنية واهلل أعلُم عومن أجل ذلك 

   تحصل من مجموع ما ذكرناه، أن المسلم إذا دخل المسجد يستحب  له أن يقول: ف 

 أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم.  -1

بسم اهلل، والسالم على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اللَُّهمَّ افتح لي أبواب رحمتك. وإذا   -2
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 : خرج من المسجد، استحبَّ له أن يقول 

 والسالم على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اللَُّهمَّ إين أسألك من فضلك. اهلل،   مبس -1

 اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.  -2
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 كيفية دخول املسجد واخلروج منه

نة إذا دخلت المسجد ، أنه كان يقول: عن أنس بن مالٍك  (1) »من السُّ

 «. أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى

   (u :) 

 السنن الكربى(، والبيهقي يف 1/338« )»المستدركحاكم يف ال«  »

(2/620 .) 

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

  نه األلباين يف «  »السلسلة الصحيحة(، و2/602« )»الثمر المستطابوحسَّ

(2478 .) 

 (k:) 

نة )  : (1/523« )»الفتحقال الحافظ يف  (:من الس 

 « اهـ. « كذا محمول على الرفع»من السنةن قول الصحابي لصحيح أا»و
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 ما يفعله بعد دخوله املسجد

، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  (1)
ِّ
»إذا دخل أحدكم املسجد عن أبي قتادة السلمي

 . «فلريكْع ركعتني قبل أن جيلس

   (u :) 

  ( 714(، مسلم )444البخاري .) 

 سحب ر صا - عن َأبي قتادَة  (2)
ِ
قال: دخلُت المسجَد   - ملسو هيلع هللا ىلص وِل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َجالٌِس بين َهْهَراَني الناِس، قال: فجلسُت، فقال رسوُل اهلل

ِ
»ما ورسوُل اهلل

 رأيُتَك جالًسا  رسول ، قال: فقلت: يا «منعَك أن تركَع ركعتنِي قبل أن جتلَس؟
ِ
اهلل

 . « ركعتنيِ  يركعَ   حىت»فإذا دخل أحُدُكْم املسجَد، فال جيلْس والناُس جلوٌس، قال: 

   (u :) 

 ( 1163( واللفظ له، البخاري )714مسلم .) 

، قال: جاء ُسَلْيٌك الغطفاينُّ يوم الجمعة، عن جابر بن عبد اهلل  (3)

، وجتوز فيهما :»يا ُسلَْيكورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يخطُب، فجلس، فقال له:   . « قم فاركع ركعتنْيِ

   (u :) 

 ( واللفظ له، البخاري875مسلم ) (930 .) 

 (k:) 

 اختلف العلماء يف حكم ركعتي تحية المسجد، على قولين:

 أهنا ُسنَّة، وهو رأي جمهور العلماء.  (1)

أهنما واجبتان، كما حكى ذلك القاضي عياض عن داود وأصحابه.   (2)
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  أمٌر واألمر للوجوب. « »فلريكع ركعتنيث األول قوله ملسو هيلع هللا ىلص: يوالحد

،فيه هن« »فال جيلسوالحديث الثاين قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٌّ
 للتحريم.  والنهي ي

لتحريم، وَمْن صرفهما عن هو الظاهر، وال صارف لهما عن الوجوب واوهذا 

 الدليل.  ذلك فعليه

وعليه: فإن إيجاب ركعتي تحية المسجد هو الجاري على مقتضى األوامر 

 والنواهي، واهلل أعلُم. 

   :)فائدة( 

  (: 5/226« )»صحيح مسلميقول اإلمام النووي يف شرحه على 

 التحيَة يف حاِل من األحواِلل بل أمر الذي دخل المسجَد يوَم الجمعِة يرتُكِ  م»ول

وهو يخطُب فجلس أن يقوَم فيركَع ركعتيِن، مع أن الصالَة يف حاِل الخطبِة ممنوٌع منها  

إال التحية، فلو كانت التحيُة ترتُك يف حاٍل من االحواِل لُتِركت اآلنل ألنه قعد وهي  

 ، وأل دِ لقعومشروعٌة قبل ا
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص َقَطَع ُخطَبَته وكلََّمهُ نه كان َيْجَهُل حكَمها، وألن النبي

 التحية، فلوال شدُة االهتماِم بالتحيِة يف جميع األوقات لَما اهتمَّ 
َ
 ش وأَمَره َأْن يصلي

االهتمام، وال يشرتُط َأْن َينوَي التحيَة بل تكفيِه ركعتاِن مِن فرٍض أو ُسنَّة راتبٍة أو  هذا

 « اهـ.نوى بصالته التحيَة والمكتوبَة انعقدت صالُته وحصَلَتا له ا، ولوميِره غ
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 ما يقول َمْن مسع َمْن َينُشد ضالًة
 يف املسجد، أو يبيع فيه

»َمْن سمع رجاًل يَنُْشُد ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن (1)
ها اهلل عليك، فإن   . «تنُْبَ هلذاجد لم ااملسضالًة يف املسجد، فليقل: ال ردَّ

   (u :) 

 ( ني )568مسلم (، ابن ماجه 8588(، أحمد )151( واللفظ له، ابن السُّ

 (. 473(، أبو داود )767)

 (k:) 

فُتها، والمعنى: يطلب،   (:َين ُشُد ) يقال: َنَشدُت الدابة إذا طلبُتها، وأنشدُتها إذا عرَّ

 فينشد كيطلب وزًنا ومعنى. 

يقتنى من الحيوان وغيره من ذهب وفضة،   كل ما مِنْ  هي الضائعة (:ضالة)

 ولباس، ومتاع... إلخ، يقال: ضلَّ الشيء إذا ضاع. 

 جمهور العلماء فليقل استحباًبا، والبعض قال بالوجوب.  )فليقل(:

ها اهلل عليال(: دعاء عليه أالَّ يرد اهلل عليه ضالته، زجًرا له عن تركه تعظيم  )ال رد 

 لك.ذَن لالمساجد التي لم تب

، ورفع الصوت بالبيع  م تبن لهذا(:)ل أي: لم تبن المساجد لنشدان الضوال 

والشراء والمعامالت الدنيوية، وإنما بنيت لذكر اهلل تعالى، والصالة، والعلم، 

 ومذاكرة الشرع والخير، ونحو ذلك. 

 ال: َمْن دعاقبن ُبَرْيدة، عن أبيه، أن رجاًل نشد يف المسجد، ف عن سليمان (2)

 . «»ال وجدَت، إنما بنيت املساجد ملا بنيت هلاألحمر، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الجمل  ىإل



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

447 

447 

 

   (u :) 

 ( ابن ما23051(، أحمد ) 569مسلم ،)الكربى(، النسائي يف 765ه )ج« »

 (. 1301(، ابن خزيمة )174« )»عمل اليوم والليلة(، و9931)

 (k:) 

إليه ونادى   مر؟ فدعا حألأي: َمْن وجد الجمل ا (:َمن  دعا إلى الجمل األحمر)

 . عليه 

بنيت إلقامة الصالة، والذكر، والدعاء، ومذاكرة العلم، أي:  (:لما بنيت له)

 والدعوة إلى اهلل. 

»إذا رأيتم َمْن يبيُع أو ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي هريرة  (3)
: ، فقولوا ةاليبتاُع يف املسجد، فقولوا: ال أربح اهلل جتارتك، وإذا رأيتم َمْن ينشد فيه ض

 .«ال ردَّ اهلل عليك

   (u :) 

  (،  9933« ) »الكربى(، النسائي يف 1441(، الدارمي )1321)الرتمذي

(، ابن حبان 1305(، ابن خزيمة )562(، ابن الجارود )176« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 2/65(، الحاكم )3/97« )»األوسط(، والطرباين يف 1650)

  م، ووافقلمسقال الحاكم: صحيح على شرط .
ُّ
 ه الذهبي

  .وقال الرتمذي: حديث حسن 

  (. 628« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

  (،  1648« ) »والتعليقات الحسان (، 1295« ) »إرواء الغليل وصححه األلباين يف

 «. »صحيح الرتمذي (، و 291« ) »صحيح الرتغيب (، و 573« ) »صحيح الجامع و 
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 (k:) 

 يشرتي أي:  (:يبتاع )

ال جعل اهلل فيها ربًحا، أو: محق اهلل ربح هذه  أي:  (: تجارتال أربح اهلل ال)

 التجارة. 

ول يف تحريم البيع والشراء يف المسجد، سواء وقع اإليجاب والقب  وفيه:

 ج المسجد والثاين داخله، كل ذلك محرم.المسجد، أو وقع أحدهما خار

. اًل وهو طبالو وقع البيع أو الشراء يف المسجد كان العقد  وفيه:  الحقُّ

جميع العقود جائزة يف المسجد سوى البيع والشراء، كالهبة، واإلبراء من  وفيه:

ن، وعقد النكاح، واستيفاء الدين والقرض، وما أشبه ذلك لعدم دخولها يف البيع يْ الدَّ 

 والشراء. 

 ،إذا سمع أحًدا ينادي على شيٍء ضائع له  أن المسلم فتحصل من األحاديث

 :لى سبيل االستحباب فليقل ع  ،جديف المس

ها اهلل عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.  -  ال ردَّ

 أو: ال وجدت.

 أو: ال ردَّ اهلل عليك. 

 وإذا سمع أو رأى من يبيع أو يشرتي يف المسجد، فليقل: 

 ال أربح اهلل تجارتك.  -
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 ما يقوله: إذا مسع صياح الديك،
 ونهيق احلمار، ونباح الكلب

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ي هريرة بأ عن (1)
َّ
يَكِة، ، أن النبي »إذا سمعتم صياح ادلِّ

فاسألوا اهلل ِمْن فضله، فإنها رأت َملًََك، وإذا سمعتم نهيق احلمار، فتعوذوا باهلل من 
 . «الشيطان فإنها رأت شيطانًا

   (u :) 

  ( 2729( )82(، مسلم )3303البخاري .) 

ذا سمعتم ُنَباَح »إ ملسو هيلع هللا ىلص: هللا ، قال: قال رسولعن جابر بن عبد اهلل  (2)
 .«ب، ونهيق احُلُمر بالليل، فتعوذوا باهلل، فإنهنَّ يََرْين ما ال تََرْونالالك

   (u :) 

 ( البخاري يف 5103أبو داود ،)(، الحاكم 1234« )»األدب المفرد

نة(، البغوي يف 7762)  (. 14283(، أحمد )5517(، ابن حبان ) 3060« )»شرح السُّ

 نة»شرح ال يف صححه البغوي  «. سُّ

  .وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم 

  د»صحيح أبي داو(، و221« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف  ،»

 (. 620« )»صحيح الجامعو
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 ما يقوله إذا غضب
 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ونحن   عن سليمان بن ُصَردٍ  (1)
ِّ
، قال: استبَّ رجالن عند النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص: بُّ صاحبَ س يعنده جلوٌس، وأحُدهما 
ُّ
»إين ُه، ُمْغضًبا قد احمرَّ وجُهُه، فقال النبي

، فقالوا «نه ما جيُد، لو قال: أعوُذ باهلل من الشيطان الرجيمألعلُم لكمًة لو قاهلا ذلهب ع

 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: إين لسُت بمجنوٍن. للرجل: أال تسمُع ما يقول النبي

   (u :) 

  ( 2610(، واللفظ له، مسلم )6115البخاري) . 

 (k:) 

 راء.بضم الصاد، وفتح ال (:َردُص )

 قيل:  (:إين لست بمجنون )

 إنه كان من جفاة األعراب.  (أ )

 إنه كان منافًقا.  )ب(

إنه غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن االعتدال بحيث زجر الناصح الذي   )ج(

ُه على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب هبذا الجواب السيئ.   َدلَّ
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  الطريق تعاىل يفهللذكر ا
 

»ما جلس قوٌم جملًسا فلم  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة  (1)
يذكروا اهلل إال اكن عليهم ترةً، وما من رجٍل مىش طريًقا فلم يذكر اهلل إال اكن عليه ترةً، 

 . «وما من رجٍل أوى إىل فراشه فلم يذكر اهلل إال اكن عليه ترةً 

   (u :) 

 ( 9583أحمد)  (،  10166( ) 10165« )»الكربىالنسائي يف  اللفظ له،و

(، ابن 1927« )»الدعاء (، الطرباين يف 853(، ابن حبان )405« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 2/77« )»شعب اإليمان (، البيهقي يف 179السني )

  (. 850« )»التعليقات الحسانصححه األلباين يف 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« » . 

 (k:) 

 أي: حسرًة، وندامًة، وتبعًة.  (:ترةً )
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 إعالُم الرجل أخاه أنه حيبُّه
 وما يقوله له إذا أعلمه

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  (1)
ِّ
»إذا أحبَّ الرجل أخاه عن المقداد بن َمْعِدي َكِرب، عن النبي

 . «فليخربه أنه حيبُّهُ 

   (u :) 

 ( 2392(، الرتمذي )17171(، أحمد )5124أبو داود)،  يف النسائي

« »األدب المفرد (، البخاري يف 206« )»عمل اليوم والليلة(، و9963« )»الكربى

 (. 7322(، الحاكم )570(، ابن حبان )542)

  .قال الرتمذي: حسن صحيح 

  صحيح  «، و »صحيح أبي داود«، و»صحيح الرتمذي وصححه األلباين يف«

 (. 417« )»السلسلة الصحيحة(، و279« )الجامع

 المسندناؤوط على هامش شعيب األر   هوصحح« .» 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فمرَّ به رجٌل، عن أنس بن مالك  (2)
ِّ
، أن رجاًل كان عند النبي

 :
ُّ
ْعلمتُه؟فقال: يا رسول اهلل، إين ألحبُّ هذا، فقال له النبي

َ
،  « »أعلمه، قال: ال، قال: «»أ

 . هفلحقه، فقال: إين أحبُّك يف اهلل، فقال: أحبَّك الذي أحببتني لقال: 

   (u :) 

 ( النسائي يف 12430(، أحمد )5125أبو داود ،)(،  9939« )»الكربى

(، 2994« )األوسط»(، الطرباين يف 571(، ابن حبان )182« )»عمل اليوم والليلةو

 (. 198ابن السني )
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  (. 1/145« )صالحين »رياض الصححه النووي يف 

  نه األلباين يف  (،5017« )حي »مشكاة المصاب «، و»صحيح أبي داودوحسَّ

 (. 3253« )»السلسلة الصحيحةو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

ين سمعُت  أبي سالم الجْيشاين، أنه أتى إلى أبي ُأمية يف منزله، فقال: إ عن( 3)

، يقول: سمعُت رسول اهلل  أبا  »إذا أحبَّ أحُدكم صاحَبُه، فليأته يف ، يقول: ش ذرٍّ
 جئتك يف منزلك.، وقد «هلل مْنهل، فيخربه أنه حيبه

   (u :) 

  الزهد والرقائق(، ابن المبارك يف 232« )»الجامع يف الحديثابن وهب يف« »

 (. 476« )»اعتالل القلوب(، الخرائطي يف 21294(، أحمد )712)

  نه الهيثمي يف  (. 10/282« )»مجمع الزوائدحسَّ

  (. 797« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 
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 إذا رأى مبتلًى مبرض أو غريه ما يقوله
 

»َمْن رأى مبتىًل، فقال: ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أبي هريرة  عن (1)
احلمد هلل اذلي اعفاين مما ابتالك به، وفضلين ىلع كثرٍي ممن خلق تفضياًل، لم يصبه ذلك 

 . «ابلالء 

   (u :) 

 ( الطرباين يف 3432الرتمذي ،)(. 5324« )وسطأل»ا(، و799« )»الدعاء 

  .قال الرتمذي: حديث حسن 

  نه يف 602« )»السلسلة الصحيحةقواه األلباين يف « »صحيح الجامع(، وحسَّ

 «. »صحيح الرتمذي(، وصححه يف 2098)

»َمْن َفَجَئُه صاحب بالء، ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ( عن ابن عمر 2)
تفضياًل، عوف من  ن خلقممىلع كثري  فقال: احلمد هلل اذلي اعفاين مما ابتالك به، وفضلين

 . «ذلك ابلالء اكئًنا ما اكن

   (u :) 

 ( عبد بن حميد يف 13(، الطيالسي )3892ابن ماجه ،)(، 38« )»مسنده

(، الطرباين يف 2364« )»المعجم(، ابن األعرابي يف 124(، البزار ) 3431الرتمذي )

 (. 308(، ابن السني )797« )»الدعاء

  نه األلبا  (. 3431« )»صحيح الرتمذي«، وابن ماجه  »صحيحيف  ينحسَّ

  (. 308« )الة الراغبجع»وصححه سليم الهاللي يف 
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 دخل السُّوقإذا  ما يقول
 

سالم بن عبد اهلل بن عمر، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عن (1)

،  د، حييي ويميت وهل احلم كل»َمْن قال يف السوق: ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، هل امل
وهو يح  ال يموت، بيده اخلري، وهو ىلع لك يشٍء قدير، كتب اهلل هل ألف ألف حسنة،  

 . « وحماعنه ألف ألف سيئة، وبًن هل بيًتا يف اجلنة

   (u :) 

 ( 2734(، الدارمي )2235( واللفظ له، ابن ماجه )3429الرتمذي،)   أحمد

« »الكبير (، و789« )»الدعاء يف ، الطرباين(125(، البزار )12(، الطيالسي )327)

(، 1409« )»الفوائدام يف تم(، 1974(، الحاكم )182(، ابن السني )13175)

(، 298« )»الدعوات الكبير(، البيهقي يف 2/355« )»حلية األولياء نعيم يف  أبو

 (. 187( )186« )»المختارة(، الضياء يف 1338« )»شرح السنةالبغوي يف 

 متصل حسن، ورواته ثقات أثبات.   : وإسنادهيرقال المنذ 

 ([. 1694« )»الرتغيب والرتهيب]

  نه األلباين يف « »تحقيق كلمة اإلخالص(، 230« )»تخريج الكلم الطيبحسَّ

 ح »صحي و(، 2093« )»صحيح الجامع(، 3139« )»السلسلة الصحيحة(، 62)ص/

 «. مذيرت»صحيح ال«، و »صحيح ابن ماجه(، و1694« )والرتهيب الرتغيب

 (. 183« )»عجالة الراغبصححه سليم الهاللي يف و 

 (k:) 

 . عبد اهلل بن عمر أي:  (:عن أبيه)
 . سيدنا عمر بن الخطاب  أي:  (:عن جده)
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 ما يقوله َمْن رأى إنساًنا قد
 يستحسنه الشرع فعاًلفعل 

، قال: قدمت عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بالبطحاء،  أيب موسى األشعري  عن (1)

، قلت: لبيك بإهالٍل «»بما أهللَت؟، قلُت: نعم، قال: «أحججَت؟»ل: نيٌخ، فقام وهو

 ، وذكر احلديث.«»أحسنتملسو هيلع هللا ىلص، قال: كإهالل النبيِّ 

   (u :) 

  ( 1221(، مسلم )1795البخاري .) 

 (k:) 

بالمكان: أقام به، والمعنى: وهو   خ«، وأنا»أناخفاعل من الفعل  (:وهو منيخ)

 نازٌل بالبطحاء.

، قلت:  « ؟ »هل نكحَت يا جابرُ ال: قال لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ، ق جابر  ن ع ( 2) 

، قلت:  « تالعبك؟  »َفَهال جارية ال، بل ثيًبا، قال: ، قلت: « »ماذا؟ أبكًرا أم ثيًبا؟ نعم، قال: 

رسول اهلل، إنَّ أبي قتل يوم ُأُحٍد، وترك تسع بناٍت، كنَّ لي تسع أخوات، فكرهُت أن   يا 

، قال:    اء مثلهن، ق ر أجمع إليهنَّ جاريًة خ  ، وتقوم عليهنَّ  . « »أصبَت ولكن امرأة تمشطهنَّ

   (u :) 

  ( 715(، مسلم )4052البخاري .) 

 (k:) 

أي: الحمقاء، الذي ال تحسن العمل، وال تأبه بعواقب األمور، نظًرا   (:َقاءخر  )

 لصغرها وقلة تجربتها. 
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 ما يقوله َمْن عثرت به دابُتُه
 

ل: كنُت رديَف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَعَثر بعيُرنا،  ، قا بيه أ  عن المليح، عن  ( 1) 

 
ُّ
»ال تقل: تَِعَس الشيطان، فإنه يعُظُم حىت يصري مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقلُت: تِعَس الشيطان، فقال النبي

 . « ابليت، ويقول: بُقويت، ولكن قل: بسم اهلل، فإنه يَْصُغر حىت يصري مثل اذلباب 

   (u :) 

  (، 555« )»عمل اليوم والليلةوللفظ له، او( 10313« )»الكربىالنسائي يف

(، 1068« )»اآلحاد والمثاين(، ابن أبي عاصم يف 20591(، أحمد ) 4982أبو داود )

(، الحاكم 509(، ابن السني )1/194« )»الكبير (، و02010»الدعاء الطرباين يف 

نة(، البغوي يف 7793)  (. 1412« )»المختارة(، الضياء يف 12/354« )»شرح السُّ

 ل الحاكم:اق .
ُّ
 حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  (: رواه أحمد بإسناٍد جيد. 3129« )»الرتغيب والرتهيبقال المنذري يف 

  رواه أحمد بأسانيد، ورجالها  (:122/ 10« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 ها رجال الصحيح. كل

 ثقة. ران، وهو مْ وقال: رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ُح 

  (: صحيح متصل. 494« )ص/»األذكار وقال النووي يف 

  صحيح الجامع(، و238« )»تخريج الكلم الطيبوصححه األلباين يف« »

 «. »صحيح أبي داود(، و3128« )»صحيح الرتغيب(، و2585)

 (k:) 

 سقط وَكَبا. أي:   (:فعثر بعيرنا)

 .هلك، وخاب، وخسر، ولزمه الشرُّ أي:  (:َتِعَم )
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 ا يقوله ملن َصَنَع إليه معروًفام
 

»َمْن ُصنع إليه ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أسامة بن زيد  عن (1)

 . «»جزاك اهلل خريًا فقد أبلغ يف اثلناءمعروف، فقال لفاعله: 

   (u :) 

 ( النسائي يف 2601(، البزار )2035الرتمذي ،)عمل  (، و9937« )»الكربى«

(، ابن 1183« )»الصغير(، الطرباين يف 3413) ابن حبان ،(180« )اليوم والليلة

 (.275السني )

  .قال الرتمذي: حديث حسن جيِّد غريب 

  (: صححه ابن حبان. 1/284« )»بلوغ المرامقال الحافظ يف 

  التعليقات الحسانو، ( 3024« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف« »

»صحيح (، و969) «الرتغيب حي»صح (، و6368« )»صحيح الجامع(، و 3404)

 «. الرتمذي

 ملسو هيلع هللا ىلص أربعين  عبد اهلل بن أبي ربيعة  عن( 2)
ُّ
، قال: استقرض مني النبي

، وقال: 
َّ
لَف ألًفا، فجاءه ماٌل فدفعه إلي »بارك اهلل لك يف أهلِك ومالك، إنما جزاء السَّ

 . « احلمُد واألداءُ 

   (u :) 

  ( و4683النسائي ،)(، ابن  277) ابن السني ،( 372) «م والليلة»عمل اليو

(، قوام 255« )»المختارة(، الضياء يف 10961« )»الكربى(، البيهقي يف 2424ماجه )

 (. 16410(، أحمد )1346« )»الرتغيب والرتهيبالسنة يف 
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  نه الحافظ العراقي يف  (. 1/391« )عن حمل األسفار  »المغنيحسَّ

  نه األلباين يف «،  النسائي »صحيحيف  هح(، وصح1388« )»إرواء الغليلوحسَّ

 (.2353« )»صحيح الجامعو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

»َمِن استعاذ باهلل  ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عبد اهلل بن عمر  عن( 3)
فأجيبوه، ومن صنع إيلكم معروًفا  فأِعيذوه، ومن سأل باهلل فأعطوه، وَمْن داعكم

 . «دعوا هل حىت تروا أنكم قد اكفأتموه ئونه، فافكافَكفئوه، فإن لم جتدوا ما ت

   (u :) 

  ( واللفظ له، البخاري يف 1672أبو داود )(، النسائي  216« )»األدب المفرد

 (. 5365(، أحمد ) 2359« )»الكربى(، و2567« )»المجتبىيف 

  إرواء الغليل(، و158« )»صحيح األدب المفردصححه األلباين يف«  »

 «.»صحيح النسائي«، و»صحيح أبي داود، و(967« )بي غ»صحيح الرت(، و1617)
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 ما يقوله إذا رأى باكورة الثمر
 

أنه قال: كان الناس إذا رَأْوا أول الثمر جاؤوا به إلى  عن أبي هريرة  (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا أخذه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال:
 
»اللَُّهمَّ بارك نلا يف ثمرنا، وبارك يف مدينتنا،  النبي

نا  صاعنا،يفا وبارك نل ر وليٍد له فيعطيه غالحديث... قال: ثم يدعو أص «وبارك نلا يف ُمدِّ

 ذلك الثمر. 

   (u :) 

 ( النسائي يف 1373مسلم ،)عمل اليوم والليلة(، و10061« )»الكربى« »

 (. 279(، ابن السني ) 3747(، ابن حبان )302)

 (k:) 

  (:اعنصا)
 
: ملُء كفي عتدل إذا مدَّ يديه بأي نسان الماإلالصاع أربعة أمداد، والمدُّ

 َحبٍّ كان من قمح، أو شعير، أو أرز، أو عدس... إلخ. 
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 ما يقوله إذا رأى ما حيبُّ، وإذا رأى ما يكره
 

، قال: عائشة  عن (1) ، قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى ما يحبُّ

هلل ىلع لك »احلمد  :ال ، وإذا رأى ما يكره، ق« »احلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات
 . «حالٍ 

   (u :) 

 ( 3803ابن ماجه ،) (،  6663« )»األوسط(، و1769« )»الدعاءالطرباين يف

(، ابن 376« )»الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 1840(، الحاكم )378ابن السني )

 (. 1/348« )»المعجمعساكر يف 

  .قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد 

  إسناد جيِّد. ( 511)ص/ «ار »األذكقال النووي يف : 

  (.6510« )»الجامع الصغيررمز السيوطي لصحته يف 

  (.4/131« )»مصباح الزجاجةوصححه البوصيري يف 

  نه األلباين يف (،  4727« )»صحيح الجامع«، و»صحيح ابن ماجهوحسَّ

 (. 265« )»السلسلة الصحيحة(، و140« )»تخريج الكلم الطيبو

  نه شعيب األرناؤ  «.»سنن ابن ماجه على هامش  وطوحسَّ
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 ما يقوله إذا تطيَّر بشيٍء
 

»َمْن أرجعته ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد اهلل بن عمرو  (1)
ريةُ عن حاجته فقد أرشك »يقول ، قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول اهلل؟ قال: «الطِّ

 . «غريُكوال هلإ   ك،أحدهم: اللَُّهمَّ ال طرَي إال طريُك، وال خرَي إال خريُ 

   (u :) 

 ( واللفظ له، الطرباين يف 292ابن السني ،)(. 7045(، أحمد ) 38« ) »الكبير 

  المسندصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش« .» 

  (. 1065« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

 (k:) 

التشاؤم بالشيء، من الفأل  ، وقد تسكن، وهي:تح الياءفو بكسر الطاء (:الطيرة )

 «، يقال: تطير طيرًة، وتخير خيرة. »تطيرالردئ، وهو مصدر 

يا ربِّ إن الطيور كلها من مخلوقاتك فال تضر وال تنفع  أي:  (:ال طير إال طيُرك)

اهلل  ى علبيدك الضرُّ والنفع، وهذا من ُحْسن التوكل ال بإذنك وأمرك، وإنما أنت الذي إ

 وتمامه.  ع
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 ما يقوله ألخيه إذا رآه يضحُك
 

، قال: استأذن عمُر على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  سعد بن أبي وقاص  عن (1)

، فلما استأذن عمُر ُقْمَن  وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عاليًة أصواُتهنَّ

 : عمُر  ل قاِذَن له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ورسول اهلل يضحُك، فأ يبتدرَن الحجاب، ف
 أضحك اهلل ِسنََّك يا رسول اهلل، ... إلخ الحديث. 

   (u :) 

  ( 2396( )22(، مسلم )3294البخاري .) 

 (k:) 

.  (:يستكثرنه)  أي: يطلبن كثيًرا من كالمه وجوابه بحوائجهنَّ وفتاويهنَّ

ته ملسو هيلع هللا ىلص، ا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صو يحتمل: أن هذ  (:عالية أصواتهن)

ن إنما كان الجتماعها، ال أن كالم كل واحدة بانفرادها أعلى  أصواهتلوَّ ويحتمل: أن ع

 من صوته ملسو هيلع هللا ىلص.
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 من أخذ بيد أخيه ثم فارقهما يقوله 
 

، قال: ما أخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيِد رجٍل، ففارقه، أنس بن مالٍك  عن (1)

 .« ار انلتنا يف ادلنيا حسنًة، وف اآلخرة حسنًة، وقنا عذاب »ربنا آحتى قال: 

   (u :) 

  (. 204« )»عمل اليوم والليلةابن السني يف 

  .قلت: هذا حديث حسن، رجاله ثقات، إال ابن أبي ُفَديك، ففيه كالم يسير 

نه يف  ( 1/364« )»عجالة الراغبثم وجدت أن الشيخ/ سليم الهاللي حسَّ

 (، فالحمد هلل.206)
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 ما يقوله إذا قيل له: كيف أصبحَت؟
 

، قال: دخل أبو بكر على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: رة أبي هري نع (1)

»صاحًلا، خبري، ِمْن رجٍل لم يصبح صائًما، ولم َيُعْد كيف أصبحَت يا رسول اهلل؟، قال: 
 . « مريًضا، ولم يتبْع جنازة

   (u :) 

  (، والنسائي 1938« )»الدعاء( واللفظ له، و7333« ) »األوسطالطرباين يف

 (. 184(، وابن السني )188« )اليوم والليلة»عمل ، و (9945« ) »الكربىيف 

(،  1937(، أبو يعلى )3710وله شاهد من حديث جابر، رواه ابن ماجه )

« »األدب المفرد(، البخاري يف 1937« )»الدعاء(، و8983« )»األوسطالطرباين يف 

 (. 8763« )»شعب اإليمان(، والبيهقي يف 1133)

  نه األلباين يف  «. »صحيح األدب المفرد(، و 2952)« لصحيحةاة »السلسل حسَّ

 (k:) 

 أي: أصبحت صالًحا، بخير.  (:صالًحا)

كأنه قال: أصبحت صالًحا، بخير، ولم أصبح  (:من رجل لم يصبح صائًما...)

صائًما، أي: ما قدر على الصوم، وال عيادة المريض، وال اتباع الجنازة، كأنَّ يف ذلك 

ًفا على فوات تلك األعم   ا يف اإلكثار من األعمال الصالحة.وترغيبً  ،ال تأسُّ
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 ما يقوله الرجل ألخيه إذا عرض عليه ماله
 

، قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة،  أنس بن مالك  عن (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبين سعد بن الربيع األنصاريِّ 
ُّ
، فقال فآخى النبي

ً
، وكان سعد ذا غني

جَك و  الرحمن: أقاسمك مالي نصفْينِ  لعبد قال: بارك اهلل لك يف أهلِك ومالك،  ،ُأزوِّ

وق.   دلوين عل السُّ

   (u :) 

 ( مسلم 12976(، أحمد )1933( واللفظ له، الرتمذي )2049البخاري ،)

(1427( )81 .) 
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 دعا ألخيه املسلم ما يقوله إذا
 

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا اجتهد ألحٍد يف الدعاء، قال: أنس  عن (1)
ُّ
، قال: كان النبي

كم صالَة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون انلهار، ليسوا بأثمٍة وال اهلل علي عل»ج
ار  . «فجُّ

   (u :) 

  (. 1700« )»المختارة(، الضياء يف 3/170« )»مسندهعبد بن حميد يف 

  (: هذا سنٌد صحيح على شرط  1810« )»السلسلة الصحيحةقال األلباين يف

 (.3097« )حيح الجامع»ص (، و631) «يح األدب المفرد»صحمسلم، وصححه يف 

  الصحيح المسند مما ليس يف وصححه الشيخ/ مقبل بن هادي الوادعي يف«

 (. 92« )الصحيحين
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 ما يقوله َمْن ُأهدَي إليه هدية
 وما يردُّ امُلْهِدي إذا علم أن امُلْهَدى إليه دعا له

أمرين، ثم ُصنعْت، ف ، قال: َأمر َأبي بَخِزيَرةٍ جابر بن عبد اهلل  عن (1)

 
َّ
»ماذا معك يا جابُر، ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فأتيُتُه وهو يف منزله، قال: فقال لي:  فأتيُت هبا النبي

، قال: قلُت: ال، قال: فأتيُت أبي، فقال لي: هل رأيَت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ «أحَلٌْم ذي؟

ا يك »ماذا معقلت: نعم، قال: فهالَّ سمعتَُه يقول شيًئا، قال: قلت: نعم، قال لي: 
حَلٌْم ذي؟ جابُر،

َ
، قال: لعلَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون اشتهى، فأمَر بشاٍة لنا داجٍن، «أ

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال لي: 
َّ
»ماذا معك يا فذبحْت، ثم أمر هبا فُشويْت، ثم أمرين، فأتيُت هبا النبي

»جزى اهلل األنصار عنَّا خريًا، وال سيما عبد اهلل بن عمرو بن ، فأخربُته، فقال: «جابر؟
 .«عبادة وسعد بن ،امحر

   (u :) 

  ( ابن أبي عاصم يف 7020( واللفظ له، ابن حبان )2079أبو يعلى ،)  اآلحاد«

»شعب (، البيهقي يف 7099(، الحاكم )276(، ابن السني ) 2020« )والمثاين

 (. 5503« )اإليمان

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  واه أبو يعلى بإسنادْيِن،  (: ر 10/33) «»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 ورجال أحدهما رجال الصحيح غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهو ثقة.

  (. 461« )»السلسلة الصحيحةصححه األلباين يف 

  الجامع الصحيح مما ليس يف  وصححه الشيخ/ مقبل بن هادي الوادعي يف«

 (. 1565« )الصحيحين
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 (k:) 

 رَّ عليه الدقيق. ر، فإذا نضج ذثيك عليه ماء ، ويصبُّ ارً لحم يقطع صغا (:بخزيزة)

 الشاة التي يعلفها الناس يف منازلهم. (:داجن)

،  «»اقسميها، قالت: ُأهديْت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شاٌة، قال: عن عائشة  (2)
قال: فكانت عائشة إذا رجع الخادم، قالت: ما قالوا؟ قال: يقولون: بارك اهلُل فيكم، 

 بارك اهلل، فنردُّ عليهم مثل ما قالوا، وبقي أجرنا لنا.  وفيهم :شةقال: فتقول عائ

   (u :) 

 ( النسائي يف 278ابن السني ،)عمل اليوم والليلة(، و10062« )»الكربى« »

(303 .) 

  د إسناده األلباين يف  (.239« )»تخريج الكلم الطيبجوَّ

  نه الشيخ/ سليم الهاللي يف  .«»عجالة الراغبوحسَّ

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

470 

470 

 
 

 ه من استقرض مااًل ثم أعاده لصاحبهما يقول
 

 ملسو هيلع هللا ىلص أربعين  عبد اهلل بن أبي ربيعة  عن (1)
ُّ
، قال: استقرض مني النبي

، وقال: 
َّ
لِف ألًفا، فجاءه ماٌل فدفعه إلي »بارك اهلل لك يف أهلك ومالك، إنما جزاُء السَّ

 . « احلمُد واألداء

   (u :) 

  ( و4683النسائي ،)(، ابن  277ابن السني )(، 372) «ةم والليل»عمل اليو

(، قوام 255« )»المختارة(، الضياء يف 10961« )»الكربى(، البيهقي يف 2424ماجه )

 (. 16410(، أحمد )1346« )»الرتغيب والرتهيبالسنة يف 

  نه الحافظ العراقي يف  (. 1/391« )عن حمل األسفار  »المغنيحسَّ

  نه األلباين يف «،  »صحيح النسائييف  ، وصححه(1388« )»إرواء الغليلوحسَّ

 (.2353« )»صحيح الجامعو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 
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 ما يقوله الدائن للمدين إذا وفَّاه دينه
 

 ملسو هيلع هللا ىلص ِسنٌّ من اإلبل، أبي هريرة  عن (1)
ِّ
، قال: كان لرجٍل علي النبي

إال ِسنًّا فوقها، فقال: دوا له جي ، فطلبوا ِسنَّه فلم«»أعطوه فجاءه يتقاضاه، فقال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص: «»أعطوه 
ُّ
 . « »إنَّ خياركم أحسُنكم قضاءً ، فقال: َأْوَفْيتني، َأْوىف اهلل بك، قال النبي

   (u :) 

  ( 1601(، مسلم )2305البخاري .) 

 (k:) 

أي: له من العمر سنة ودخل يف الثانية )وهي: ابن مخاض أو  (:ِسنٌّ من اإلبل)

نتان ودخل يف الثالثة )وهي: ابن لبون أو بنت لبون(،  العمر س منبنت مخاض(، أو له 

ة(، أو له من العمر أربع  أو له من العمر ثالث ودخل يف الرابعة )وهي: ِحقٌّ أو ِحقِّ

 ودخل يف الخامسة )وهي: َجْذع أو َجَذَعة(... إلخ. 
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 ما يقوله َمْن خاف على نفِسه الرياَء أو الشرَك اخلفيَّ
 

إلى  ، قال: انطلقُت مع أبي بكر الصديق يسار  معقل بن عن (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 
ِّ
«، فقال أبو بكر: وهل »يا أبا بكر للِشرُك فيكم أخفى من دبيب النملالنبي

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
»واذلي نفيس بيده للرشُك أخىف الشرك إال َمْن جعل مع اهلل إلًها آخر؟، قال النبي

 »قل: اللَُّهمَّ ، قال: « ب عنك قليلُُه وكثريُه؟قلته ذه ذامن دبيب انلمل، أال أدلُّك ىلع يشٍء إ
رشك بك وانا أعلُم، وأستغفرك ملا ال أعلمُ 

ُ
 .« إين أعوذ بك أن أ

   (u :) 

  (،  286(، ابن السني )60(، أبو يعلى )716« )»األدب المفردالبخاري يف

اء (، الضي 7/112« )»حلية األولياء(، أبو نعيم يف 981« )»اإلبانة الكربى ابن بطة يف 

 (. 207« )»الرتغيب والرتهيب(، قوام السنة يف 62« )»المختارةيف 

  صحيح الجامع(، 554« ) »صحيح األدب المفردوصححه األلباين يف« »

(3731 .) 

 (k:) 

 قليله كقولك: ما شاء اهلل وشئت، وكثيره: كالرياء. (:قليله وكثيره )
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 به ءُلما يقوله إذا مسع ما يعجبه، وما يتفا
 

»أخذنا فقال:  ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: سِمَع كلمًة فأعجبْتهُ ، أن رسوأبي هريرة  عن (1)
 . «فألك من فيك

   (u :) 

  ( البيهقي يف 291(، ابن السني )9040(، أحمد )3917أبو داود ،) شعب«

 (. 794( )791« )ملسو هيلع هللا ىلص»أخالق النبي  (، وأبو الشيخ يف 1126« )اإليمان

  حسنهل (289) «ر»الجامع الصغيرمز السيوطي يف . 

  صحيح الجامع(، و726« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

 «.»صحيح أبي داود (، و 225)

  نه شعيب األرناؤوط على هامش  «. »سنن أبي داودوحسَّ

 (k:) 

« كما ورد يف بعض روايات الحديث، »َخِضرةمثل كلمة  (:سمع كلمة فأعجبته)

د يسمعها طالب جها المريض، يا والم يسمعاس والخضرة كلمة تفاؤل، ومثلها: يا

ا.   حاجته، وهلمَّ جر 

من فمك، والمعنى: قد تفاءلنا يا أيها المتكلم من فمك أي:  (:ِمن  فيال)

 ومنطقك، وإن لم تقصد خطابنا. 
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 ما يقوله إذا أصبح كسالن
 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: عائشة  عن (1)
ِّ
،  »ال يقولنَّ أحدكم َخُبَثْت نفيس ، عن النبي

 . «ل: لَِقَسْت نفيسلكن يلقو

   (u :) 

  ( 24244(، أحمد )2250(، مسلم )6179البخاري .) 

 (k:) 

»وجميع أهل  (:  15/8« ) »شرح مسلمأي: َخُبَثْت، قال النووي يف  (:لقست)

اللغة وغريب الحديث وغيرهم، لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ 

، واستعمال حسنها، وهجران األلفاظ  يفدب « لبشاعة االسم، وعلمهم األ»الُخْبث

)لقسْت( َغثَّْت، وقال ابن األعرابي معناه: ضاقت، فإن قيل: خبيثها، قالوا: ومعنى: 

«، قال القاضي »فأصبح خبيث النفس كسالن ملسو هيلع هللا ىلص يف الذي ينام عن الصالة فقد قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص مخربٌ هناك عن صفة غيره، وعن شخٍص مبهم مذموم 
َّ
وغيره: جوابه أن النبي

 « اهـ. تنع إطالق هذا اللفظ عليه، واهلل أعلم، ال يمل حاال
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 ما يقوله َمْن كان مادًحا أحًدا
 

، عن أبيه، قال: أثنى رجٌل على رجٍل عند  ةعبد الرحمن بن أبي بكر عن (1)

مراًرا، ثم قال:  « »ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبكالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 

، فليقل: أحسب فالنًا، واهلل حسيبه، ال أزيك ىلع اهلل  حمالةاله مادًحا أخا»َمْن اكن منكم 
 .«أحًدا، أحسبة كذا وكذا، إن اكن يعلم ذلك منه

   (u :) 

  ( 20422(، أحمد )4805(، أبو داود )3000(، مسلم )2662البخاري .) 

 (k:) 

 مدح. أي:   (:أثنى)

ع وا (:ويلال)  جب.علتالويل: الحزن والهالك، ويستعمل بمعنى التَفجُّ

أي: تسببت يف هالكهل ألنه ربما أخذه الُعْجب بسبب   عت عنق صاحبال(:)قط

 مدحك له.

 ثالث مرات.  :، يف رواية أبي داودتأي: كرر قوله مرا )مراًرا(:

 منه ألبتة. ال بدَّ  )ال محالة(:

 أي: أهنُّ فالًنا.  )أحسب فلًنا(:

 أي: كافيه.  )حسيبه(:

وال أجزم على عاقبة أحٍد بخير أو   أقطع له الأي:  كي على اهلل أحًدا(:ز)وال أ

 غيره. 
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 ما يقوله َمْن أنعم اهلل تعاىل عليه بنعمٍة
 

نعم اهلل تعاىل ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أنس بن مالك  عن (1)
َ
»ما أ

 . «« إال اكن قد أعطى خريًا مما أخذ احلمد هلل ربِّ العاملني »فقال:  ،ىلع عبده نعمةً 

   (u :) 

 (،  3805(، واللفظ له، ابن ماجه )356« )»عمل اليوم والليلة السني يف بنا

(، ابن المقرئ يف 1727« )»الدعاء(، الطرباين يف 7514« )»المسندالبزار يف 

 (. 2194« )»المختارة(، الضياء يف 811« )»المعجم

  نه البوصيري يف  (.4/131« )»مصباح الزجاجةحسَّ

  (. 1/31« ) رونث»الدر الموصححه السيوطي يف 

  نه األلباين يف «، »صحيح ابن ماجه(، و1573« )»صحيح الرتغيبوحسَّ

 (. 5562« )»صحيح الجامع(، و3805« )»السلسلة الضعيفةو

 (k:) 

أي: إال كان حمد اهلل تعالى على هذه النعمة  (:إال كان قد أعطى خيًرا مما أخذ)

لها، كائنة ما كانت هذه عأعظم من الن  عمة.نالمة التي حصَّ
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 ما يقوله إذا قيل له: غفر اهلل لك
 

، قال: أتيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأكلُت من  عبد اهلل بن َسْرجس عن (1)

، نعم، قلُت: استْغَفَر لك؟ قال: «»ولك :طعامه، فقلت: غفر اهلل لك يا رسول اهلل، قال 

 . « واستغفر ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات»، فقال: ولكم 

   (u :) 

 (، 295« )»عمل اليوم والليلة(، و10054« )سنن الكربى»اليف  يائالنس

(، والمخلص يف 358(، ابن السني )1563(، أبو يعلى )20778أحمد )

 (. 20« )»الشمائل المحمدية(، الرتمذي يف 949« )»المخلصيات 

  مختصر الشمائلصححه األلباين يف«.» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k): 

 ملسو هيلع هللا ىلص وإن كان غير محتاج إلى دعائه،   (: لال يا رسول اهلل غفر اهلل)
ِّ
هي دعاء للنبي

نة يف الدعاء لصانع المعروفل ألنه أطعمه وسقاه.   ولكن عماًل بالسُّ

تغفر لال؟ ) الظاهر أن السائل هو: عاصم األحول الراوي عن عبد اهلل بن  (:اس 

 . سرجس 
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  أو غريهيف جملٍس مىأراد ِذْكر األع ما يقوله إذا 
 

»انطلقوا بنا إىل ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: جابر بن عبد اهلل  عن (1)
 ، قال: وكان رجاًل أعمى.«ابلصري اذلي يف بين واقٍف نعوُدهُ 

   (u :) 

  (،  20851« )»الكربى(، البيهقي يف 1391« )»معجمهابن األعرابي يف

 (. 844)  «ات»الطيوري(، والسلفي يف 8761« )»شعب اإليمانو

 ( والطحاوي يف 3425ورواه البزار ،)(، 4356« )»شرح مشكل اآلثار

(، 402(، وابن السني ) 2/124« )»الكبير(، و4020« ) »األوسطوالطرباين يف 

 يف 8760« )»شعب اإليمان والبيهقي يف 
 
( عن جبير بن 843« )»الطوريات(، والِسَلفي

 مطعم.

  ار بإسناد جيد. اه البزور (:3/240« )»الرتغيبقال المنذري يف 

  (. 521« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 
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 ما يقوله للغالم إذا َعَقل
 

»يا ، قال: كنُت خلف رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوًما، فقال: عن ابِن عباس  (1)
 لِ سأ غالُم إين أعلُمَك لكماٍت، احفِظ اهلَل حيفْظَك، احفِظ اهلَل جتده جُتَاَهك، إذا سألَت فا

ن يَنفعوك بيشء لم اهللَ 
َ
، وإذا استعنَت فاستعْن باهللِ، واعلْم أنَّ األمة لو اجتمعْت ىلع أ

وك إال   وك بيشء لم يرضُّ ن يرضُّ
َ
ينفعوَك إال بيشء قد كتبه اهلُل لك، ولو اجتمعوا ىلع أ

حُف   . « بيشٍء قد كتبه اهلُل عليك، ُرفعِت األقالُم وجفِت الصُّ

   (u :) 

 ( 2516الرتمذي) (، الطرباين يف  2556(، أبو يعلى )2669)، أحمد

 (. 425(، ابن السني )5417« )»األوسط(، و42« )»الدعاء

  المسندصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش« .» 

 .وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  صحيح الرتمذي(، و 5302« )»مشكاة المصابيح وصححه األلباين يف« .» 

 اه شعيب األرناؤو  «. »المسند لى هامشعط  وقوَّ

 (k:) 

 أي: َأدرك حقائَق األشياء.  (: َعَقل الَغلم)
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 ما يقوله إذا ركب دابته
 

 بن ربيعة  عن (1)
ِّ
 بدابٍة  ، قال: شهدُت عليًّا علي

َ
، وُأتِي

، فلما استوى على ههرها، قال: «»بسم اهللليركبها، فلما وضع ِرْجَلُه يف الِركاب، قال: 

»سبحان اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل مقرنني، وإنَّا إىل ربنا  :ل ، ثم قا«»احلمد هلل
ثالث مرات، ثم قال:  «»اهلل أكربثالث مراٍت، ثم قال:  «»احلمد هلل :، ثم قال « ملنقلبون

يل: ، ثم ضحك، فق«»سبحانك إين ظلمُت نفيس فاغفر ل، فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت

 ال: ضحكت؟ ق يءيا أمير المؤمنين، من أي ش
َّ
، ثم ملسو هيلع هللا ىلص فعل كما فعلُت رأيت النبي

إن  ربَّك يعجُب من عبده »حكَت؟ قال: فقلت: يا رسول اهلل، من أي شيء ضضحك، 
 . «إذا قال: اغفر ل ذنويب، يعلم أنه ال يغفر اذلنوب غريي 

   (u :) 

  ( النسائي يف 753(، أحمد )3446(، الرتمذي )2602أبو داود ،)الكربى«  »

 (. 2482(، الحاكم )2698(، ابن حبان )586يعلى ) وأب (، 8748)

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي

 .وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

  صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود وصححه األلباين يف« .» 

،  »إِنَّ ىلع ظهر لكِّ بعرٍي شيطانًا، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ( عن عمر 2)
 . «تموها فقولوا: بسم اهللإذا ركبف

   (u :) 

 ( ابن  2546(، ابن خزيمة )16039( واللفظ له، أحمد )497ابن السني ،)
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 (.1/612« )»المستدرك(، الحاكم يف 160/ 3« )»الكبير(، الطرباين يف 1703حبان )

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي

  (: رواه أحمد والطرباين يف 10/131)« زوائدلا »مجمعقال الهيثمي يف

 «، ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة. »األوسط« و»الكبير

  التعليقات  (، وقال يف 1483« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف«

 (: حسن صحيح. 1700« )الحسان

  المسندوحسنه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     أذكار اليوم والليلة  

 

482 

482 

 
 

 نزاًلا نزل مذإ ما يقوله
 

، تقول سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخْولة بنت حكيم السلمية  عن (1)

نزل مْناًل، ثم قال: أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من رشِّ ما خلق، لم يرضَّه يشٌء   »َمنْ يقول: 
 . «حىت يرحتل من مْنهل ذلك

   (u :) 

 ( النسائي يف 3437(، الرتمذي )27125(، أحمد ) 2708مسلم ،)ى»الكرب » 

 (.560« )»عمل اليوم والليلة(، و 10318)

 (k:) 

دخل مكاًنا آمنا أو غير آمن، مسافًرا أو غير مسافر، عامًرا أو أي:  (:نزل منزاًل )

 خربة، مظلًما أو غير مظلم. 

التي ال يعرتيها نقص، أو خلل، أو عيب، كما يدخل كالم أي:  (:التامات)

 ية. ، وقيل: التامات النافعة الشافساالن
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 ا يقوله حتصًُّنا من مردة الشياطنيم
 

أبي التَّيَّاِح، قال: قلُت: لعبِد الرحمن بِن َخنَْبٍش التميمي، وكان كبيًرا، أدركت    عن   ( 1) 

 ملسو هيلع هللا ىلص ليلَة كادْتُه الشياطيُن، فقال:  
ِ
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: نعم، قال: قلُت: كيف صنَع رسوُل اهلل

َرْت تلك الل  سوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مِن األوديِة، والشعاِب، وفيهم شيطاٌن   على ر ةَ يل إنَّ الشياطيَن َتَحدَّ

يا حممُد، قْل،  » بيِده شعلُة ناٍر، يريُد َأْن يحرَق هبا وجَه رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فهبط إليه جربيُل، فقال:  
، وِمن رشِ »قُْل: أعوُذ بكلماِت اهلل اتلامِة ِمْن رِش ما َخلََق، وَذرَ ، قال:  ما أقوُل؟ قال:  

َ
 َوَبرَأ

َ
  ما يْنلُ   أ

من السماِء، ومن رِش ما يعرُج فيها، ومن رِش فنِت الليِل وانلهاِر، ومن رِش لِك طارٍق إال طارًقا  
 . هم اهلُل  قال: َفُطِفَئْت ناُرُهم، وَهَزم ،  « َيْطُرُق خبرٍي، يا رمحنُ 

   (u :) 

 ( البيهقي يف 637( واللفظ له، ابن السني )15460أحمد ،) الدعوات«

« »الكربى(. ورواه النسائي يف 8/444« )»االستذكاربد الرب يف ، ابن ع(599« )الكبير

ن رواية م(، 43« ) »األوسط(، والطرباين يف 956« )»عمل اليوم والليلة(، و 10726)

 .عبد اهلل بن مسعود 
  صحيح  (، و 2995( )840« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف«

 (. 33« )الجامع

 (k:) 

َبِعي بن مه يزيدسا  (:أبو التياح)  هـ(. 128، ثقة، ثبت )ت/حميد، الضُّ

 احتالوا إليذائِِه. أي:  (:كادته الشياطين)

رت(:  أي: هبطت، وأقبلت، والتحدر يكون من أعلى إلى أسفل.  )تحد 

 أي: خلق، وبث يف األرض ونشر على سطحها.  (:)ذرأ

 أي: أوجد من العدم، وخلق على غير مثال سابق.  )برأ(:
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 : ما شاء اهلل وشاء فالنن يقاَلَأ النهُي
 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: حذيفة  عن  ( 1) 
ِّ
»ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن،  ، عن النبي

 . « ولكن قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء فالن

   (u :) 

 ( ابن أبي شيبة  431(، الطيالسي )23347(، أحمد )4980أبو داود ،)

 (، 985« )يلةوم والل يال»عمل (، و10755« )»الكربى(، النسائي يف 26690)

»السنن (، البيهقي يف 666(، ابن السني )1/218« )»شرح مشكل اآلثار والطحاوي

 (. 5810« )الكربى

  (. 1/501« ) »رياض الصالحين(، و1/308« )»األذكارصححه النووي يف 

  صحيح الجامع(، و137« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« »

 «. »صحيح أبي داود(، و2590)

 المسندعيب األرناؤوط على هامش وصححه ش« .» 

 (k:) 

ألنه يوهم التسوية بين الخالق والمخلوق،   (:ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فلن)

قاس عليه كل لفظ يوهم هذه التسوية، مثل قول العامة وأشباههم: توكلنا على اهلل يو

واالنتهاء عنه، تجنبه،  غيوعليك، وما لي غير اهلل وغيرك، وبسم اهلل والشعب، مما ينب

 والتوبة منه أدًبا من اهلل سبحانه. 

« للرتاخي، ليندفع  »ثمأي: ثم بعد مشيئة اهلل شاء فالن، ألن  (:ثم شاء فلن)

 توهم االشرتاك يف الحكم ولو بالرتاخي. 

 ملسو هيلع هللا ىلص: ما شاء اهلل وشئَت، ل، أن رجاًل، قال عن ابن عباس  (2)
ِّ
لنبي

 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
 . «َعْداًل، بل ما شاء اهلل وحدهواهلَل  ين »أجعلتفقال له النبي



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

485 

485 

 

   (u :) 

 ( النسائي يف 1839أحمد ،)عمل اليوم والليلة(، و10758« )»الكربى«  »

»شرح (، والطحاوي يف 2117(، ابن ماجه )484« )»المعجم(، ابن المقرئ يف 988)

 (. 1/218« )مشكل اآلثار

  (.1/1056« )»المغني عن حمل األسفار حسنه الحافظ العراقي يف 

  نه األلباين يف  (. 139« )السلسلة الصحيحة»وحسَّ

  المسندوصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

 على النصِب، فتأمل.  (:واهلل)

اًل ) ا. »العينيجوز يف  (:َعد   « الفتح والكسر، والمعنى: مِْثاًل وندًّ

شة، قال: قال رجل من المشركين لرجل من أخي عائ – عن الطفيل (3)

 
ُّ
المسلمين: نِْعم القوُم أنتم، لوال أنكم تقولون: ما شاء اهلل وشاء محمٌد، فسمع النبي

 . «»ال تقولوا: ما شاء اهلل وشاء حممد، ولكن قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء حممد ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 

   (u :) 

 ( 23339( واللفظ له، أحمد )2741الدارمي)(، البزار 2118اجه )، ابن م

 (. 5945(، الحاكم )5725(، ابن حبان )237« )»شرح مشكل اآلثار(، 2830)

  (.2/137« )»مصباح الزجاجةوصححه البوصيري يف 

  ة »السلسلة الصحيح(، و4378« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف »

 «.»صحيح ابن ماجه(، و 137)

 لمسندا» وصححه شعيب األرناؤوط على هامش .» 
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 ،عند غلق األبواب، أو إيكاء األسقيةما يقوله 
 أو تغطية اآلنية، أو إطفاء املصابيح

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جابر  عن (1)
ِّ
»إذا اْسَتْجَنَح الليل، أو قال: ُجْنح  ، عن النبي

وا صبيانكم، فإن الشياطني تنترش حينئٍذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء  الليل ، فكفُّ
سقاءك   كأطفئ مصباحك واذكر اسم اهلل، وأو اذكر اسم اهلل، و بابك وْق ل خلُّوهم، وأغف

 . « واذكر اسم اهلل، ومَخِّْر إناءك واذكر اسم اهلل ولو تعرض عليه شيًئا

   (u :) 

  ( 2012( )97(، مسلم )3280البخاري .) 

 (k:) 

 أي: أهلم، وأقبل هالمه. (:استجنح الليل)

 ا أقبل اللَّيل ودخل. ، أي: إذنو بضم الجيم وسكون الن   (:ُجن ح الليل )

وهم وامنعوهم من الخروج واالنتشار يف ذلك  )فكفوا صبيانكم(: أي: ُضمُّ

 الوقت خوًفا من إيذاء الشياطين لهم، لكثرهتم وانتشارهم حينئٍذ. 

 كوهم. ترأي: ا )َفَخل وهم(:

 قِْربتك بخيط وغيره.  مأي: اشدد ف  )وأوك سقاءك(:

(:و) ر  ناء صيانة من الشيطان ألنه ال يكشف غطاًء،  تغطية اإل غطل ألن يفأي:  َخمِّ

الذي ينزل يف ليلة من السنة،  ويف تغطية اإلناء أمٌن من الحشرات وغيرها، ومن الوباء

يمرُّ بإناٍء ليس عليه غطاء، أو شيء ليس عليه وكاء إال نزل  ال ورد بسنٍد صحيح أنه إذ

 يسمرب(. األول )د نفيه، وعن الليث: واألعاجم يتقون ذلك يف كانو
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أي: إن لم تغطه فال أقل من أن تضع عليه شيًئا كعود أو  )ولو تعرض عليه شيًئا(:

هسكين ونحوهما   عليه بالعرض. وتمد 

 واألمر يف المذكورات لإلرشاد إلى المصلحة الدنيوية، وليس لإليجاب.
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 ما يقوله إذا تعجَّب من أمٍر
 

وأنا جنٌب، فأخذي بيدي،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ل و، لقيني رسأبي هريرة  عن  ( 1) 

فمشيُت معه حتى قعد، فانسللُت فأتيت الَرْحل، فاغتسلُت، ثم جئُت وهو قاعٌد، 

، إنَّ املؤمَن ال ، فقلت له، فقال: «؟»أين كنت يا أبا هرٍّ فقال:  »سبحان اهلل يا أبا هرٍّ
 . «ينجُس 

   (u :) 

  ( 371(، مسلم )285البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص عن ُغْسلها من المحيض،  رأة سألت ما، أن عائشة  عن( 2)
َّ
النبي

، قالت: كيف أتطهُر؟ «»ُخِذي فِْرَصًة من مسٍك فتطهري بهافأمرها كيف تغتسل، قال: 

، فقلت: «»سبحان اهلل، تطهري ، قالت: كيف؟ قال: «»تطهري بهاقال: 
َّ
، فاجتبذُتها إلي

 تتبعي هبا أثر الدم. 

   (u :) 

  ( 332(، مسلم )314البخاري .) 

 (k:) 

صة فِ )  أي: قطعة من قطن أو صوف.  (:ر 

 أي: مطيبة بالمسك.  (:ِمن  مسال)

ة.   )فاجتبذهتا(: أي: جررهتا بشدَّ

  المرأة التي سألت هي: أسماء بنت َشَكل .وقيل: غيُرها ، 

( عن أبي واقٍد الليثي، قال: خرجنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَِبَل ُحنْيٍن، فمررنا 3)

 
َّ
ل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان  هلل، اجعا بسْدرٍة، فقلت: يا نبي
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 ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُّ
ذا »اهلل أكرب، هالكفار ينوطون سالحهم بسْدرٍة، ويعكفون حولها، فقال النبي

، إنكم تركبون َسََنَ اذلين  ژ  ٿٿ ٿ       ٿ ٺ    ٺ ٺ ژكما قالت بنو إرسائيل ملوىس: 
 . «من قبلكم

   (u :) 

 ( واللفظ 21900أحمد )الكربى(، النسائي يف 2180ي )، الرتمذهل«  »

 (. 3290« )»الكبير(، الطرباين يف 6702(، ابن حبان )1441(، أبو يعلى )11121)

  .قال الرتمذي: حسن صحيح 

  التعليقات الحسان(، 5408« )»مشكاة المصابيحوصححه األلباين يف«  »

»صحيح  و ،«»صحيح الرتمذي(، و202« )ص/»جلباب المرأة المسلمة(، و6667)

 (. 76« )هالل الجنة

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

اختلف يف اسمه، فقيل: الحارث بن عوف، وقيل: عوف بن   (:أبو واقد الليثي)

 الحارث، وقيل: الحارث بن مالك.

ى اليوم بـ  (:ُحنين )  «.»الشرايعموضع مكة والطائف، يسمَّ

 ها. قرهتا طيبة، ينتفع بورلنبق، ثما أي: شجرة، وهي شجرة  )بسدرة(:

هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين، وسميت بذلك ألهنم  )ذات أنواط(: 

كانوا ينوطون هبا سالحهم، أي: يعلقونه هبا، وأنواط جمع َنْوط، وهو مصدر للفعل: 

 ناط ينوط َنْوًطا. 
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 ما يقوله َمْن حلف بغري اهلل تعاىل
 

»َمْن َحلَف، فقال يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ال: قال ق ،أبي هريرة  عن  ( 1) 
ْق   .« حلفه: والالِت والُعزَّى، فليقل: ال هلإ إال اهلل، وَمْن قال لصاحبه: تعاَل أقامْرَك فليتصدَّ

   (u :) 

  ( 1647(، مسلم )4860البخاري .) 

 (k:) 

دها  يف بالطائف، وقيل: كانت نخلة تعبكانت لقبيلة ثق  صنماسم  (:اللت)

 ون عليها للعبادة ويطوفون هبا. نوا يعكفاكقريش، 

ى) نخلة ناحية الطائف  ببطنقيل: صنم، وقيل: شجرة، وقيل: بيت  (:الُعز 

 الكعبة، واهلل أعلُم.  يعظِّمونتعظمه العرب وتعبده، كما 

ك(:  أي: ألعُب معك القمار، وهو حرام باإلجماع.  )أقامر 

  عن فعلها.هبا فضاًل  ملأي: تكفيًرا لهذه المعصية التي تك )فليتصدق(:

ى،  عن مصعب بن سعد، عن أبيه (2) ، قال: حلفُت بالالِت والُعزَّ

فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلَت ُهْجًرا، فأتيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فذكرُت ذلك له، 

»قل: ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، هل امللك وهل احلمُد، وهو ىلع لك يشٍء قدير، فقال: 
 . «ُعدْ ثًا، وتعوَّْذ باهلل من الشيطان، ثم ال تسارك ثالي وانفث عن

   (u :) 

  عمل (، و10760« )»الكربىو(، واللفظ له، 3777« )»المجتبىالنسائي يف«

(، وابن أبي شيبة 1622( )1590(، أحمد )2097(، ابن ماجه )989« )اليوم والليلة
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« لكبيرلدعوات اا»(، البيهقي يف 4364(، ابن حبان )719(، أبو يعلى ) 12290)

 (.1140(، البزار )1060« )»المختارة (، الضياء يف 573)

  المسندصححه العالمة أحمد شاكر على هامش« .» 

  ابن ماجه«، وهامش »المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش«.» 

  رجاله رجال الصحيح. »أبي يعلىحسين سليم أسد على هامش وقال :» 

  يف   ليس »الجامع الصحيح مماادعي يف دي الواهوصححه الشيخ/ مقبل بن

 (. 503« )الصحيحين

 (k:) 

ًرا )  الهجر بضم الهاء وسكون الجيم: الفحش والقبيح من الكالم.  (:ُهج 

 . هو سعد بن أبي وقاص  (:عن أبيه)
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 ما يقوله الكافر بعد إسالمه
 

قال: ف ، عن أبيه، قال: أتى رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،عمران بن حصين  عن  ( 1) 

نَام، وأنت » يا محمُد: عبد المطلب خيٌر لقومك منك، كان يطعمهم بالكبد والسَّ

»قل: اللَُّهمَّ تنحرهم، قال: فقال ما شاء اهلل، فلما أراد أن ينصرف، قال: ما أقول؟، قال: 
، فانطلق ولم يكن أسلم، ثم إنه أسلم، فقال: يا  «ين رشَّ نفيس، واعزْم ل ىلع ُرْشد أمري ق

نفيس، واعزْم ل ىلع  رشَّ  »اللَُّهمَّ قينين كنُت أتيُتك، فقلُت: علمني، قلت: هلل، إا رسول 
»قل: اللَُّهمَّ قين رشَّ نفيس، واعزْم ل ، فما أقول اآلن حين أسلمُت؟، قال: «ُرْشد أمري 

ىلع ُرْشد أمري، اللَُّهمَّ اغفر ل ما أرسرُت وما أعلنُت، وما أخطأُت وما َعَمْدُت، وما 
 . «ا َجِهلُت مُت وملع

   (u :) 

  (، ابن أبي 992« )»عمل اليوم والليلة(، و10764« )»الكربىالنسائي يف

« »شرح مشكل اآلثار(، الطحاوي يف 4/323« )»اآلحاد والمثاينعاصم يف 

(، البيهقي 1/691(، الحاكم )2/337« )»مسنده(، الشهاب القضاعي يف 6/347)

 (.214« )»الدعوات الكبيريف 

 الحاك ل اق .
ُّ
 م: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي

  (. 2/257« )»اإلصابةصححه الحافظ ابن حجر يف 

  (. 896« )»التعليقات الحسانوصححه األلباين يف 

  (. 1/141« )»شرحه على مسلم وصححه النووي يف 

 (k:) 

نام) انوا كفما ارتفع من ههر الجمل قريب عنقه، وهو أحبُّ عند العرب  (:والس 
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 بدؤون به إذا نحروا اإلبل للضيف. ي

 ملسو هيلع هللا ىلص كما صرحت به الرواية األخرى عند  (:فقال ما شاء اهلل)
ُّ
المقصود به النبي

 النسائي. 

(2)  
ُّ
، عن أبيه، قال: كان الرجل إذا أسلم، علَّمه النبي

ِّ
عن أبي مالك األشجعي

ين، واهدين، ، وارمح ل»اللَُّهمَّ اغفر ملسو هيلع هللا ىلص الصالة، ثم أمره أن يدعو هبؤالء الكلمات: 
 . «واعفين، وارزقين

   (u :) 

 ( 2697مسلم .) 
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 ما يقوله عند إزالة املنكر
 

ة يوم الفتح،  عبد اهلل بن مسعود  عن  ( 1)   ملسو هيلع هللا ىلص مكَّ
ُّ
، قال: دخل النبي

 ڱ ژوَحْول البيت ستون وثالُث مئة ُنُصب، فجعل يطعنُها بعوٍد يف يده، ويقول: 

 ژ پ پ پ  پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ژ، [81]اإلسراء:  ژ  ڱں ڱ ڱ

 [. سبأ]

   (u :) 

  ( 1781(، مسلم )4287البخاري .) 

 (k:) 

المراد: حجارة لهم يعبدوهنا، ويذبحون عليها، وقيل: هي األصنام،   (:ُنُصب)

 وقيل: غيرهال فإن اإلصنام صور منقوشة، واألنصاب خالفها.

 زال وبطل.  (:زهق )

 أي: يخلق أحًدا ابتداًء.  )يبدئ(:

 بعثه ويرجعه إذا مات. أي: ي :()يعيد 

 ومعنى اآلية: ذهب الباطل وتالشى، ولم يبق منه بقية تبدئ شيًئا أو تعيده. 

 

 

 



     نَّة    يف صحيح السُّ

 

495 

495 

 
 

 ما يقوله ملن ال يثبت على اخليل
 

 ملسو هيلع هللا ىلص منذ أسلمُت، وال   عن  ( 1) 
ُّ
جرير بن عبد اهلل البجلي، قال: ما حجبني النبي

م يف وجهي، ولقد شكوت إليه أين  على الخيل، فضرب بيده يف  أثبُت ال رآين إلى تبسَّ

 .«»اللَُّهمَّ ثبِّتُه، واجعله هاديًا مهديًاَصْدِري، وقال: 

   (u :) 

  ( 2475(، مسلم )3035البخاري .) 

 (k:) 

أي: ما منعني من دخول داره، فكان يأذن له كلما استأذن، وليس   (:ما َحَجبني)

 معناه: أنه يدخل بال استئذان، أو يرى أزواجه.
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 ا يقوله َمْن رأى يف ماله، م
 أو نفسه، أو غريه ما يعجبه

 

»إذا رأى ن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ع  ( 1) 
 . «عني حق  أحُدكم من نفسه وأخيه ما يعجبه فليدُع بالربكة، فإن ال

   (u :) 

  اًل أحمد  اه مطوور( واللفظ له مختصًرا، و7499« )»المستدركالحاكم يف

 (. 211« )»عمل اليوم والليلة(، و7469« )»الكربى(، النسائي يف 15700)

  .
ُّ
 قال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  صحيح الكلم الطيب (، و556« )»صحيح الجامعوصححه األلباين يف«  »

(243 .) 
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 ما يقوله إذا محل إليه مولود
 

اه  ُولِدَ » :، قال أبي موسى  عن  ( 1)   ملسو هيلع هللا ىلص، فسمَّ
َّ
 لي غالٌم، فأتيُت به النبي

 
َّ
 وكان أكرب ولِد أبي موسى. «. إبراهيم، فحنَّكه بتمرٍة، ودعا له بالربكة، ودفعه إلي

   (u :) 

  ( 2145( واللفظ له، مسلم )5467البخاري .) 

 (k:) 

  رَ اديمن التحنيك، وهو: أن ُيْمَضَغ شيٌء حلٌو، ويوضَع يف فم الصبي و (:فحنكه )

 نكه. يف ح

ينبغي لمن ُدفع له مولود أن يدعو له بما أمكن من الدعاء،  (:ودعا له بالبركة)

 ومن جملة الدعاء بأن اهلل تعالى يبارك فيه. 
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 ما يقوله إذا ناداه أحٌد
 

محمد بن حاطب، قال: تناولُت قِْدًرا كانت لي، فاحرتقت يدي،  عن  ( 1) 

، »بليك وسعديك«له: يا رسول اهلل، فقال: فقالت  ،فانطلقْت بي ُأمي إلى رجل جالس

ثم َأْدَنْتني منه، فجعل يتفُل ويتكلم بكالٍم ما أدري ما هو، فسألت ُأمي بعد ذلك: ما 

»أذهِب ابلأَس، ربَّ انلاس، اشِف أنت الشايف، ال شايف إال كان يقول؟ قالت: كان يقول: 
 .«أنت

   (u :) 

  (، أحمد  1025« )وم والليلةمل الي ع» (، و10797« ) »الكربىالنسائي يف

« »الدعاء (، الطرباين يف 3204« )»اآلحاد والمثاين(، ابن أبي عاصم يف 18276)

 (. 241/ 19« )»الكبير(، و1107)

    (: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. 113/ 5« ) د »مجمع الزوائ قال الهيثمي يف 

  نه مقبل بن هادي الوادعي يف «  الصحيحينيس يف ل »الجامع الصحيح مماحسَّ

(4560 .) 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 (k:) 

 . أمه هي: أمُّ جميل، واسمها: فاطمة بنت المجلل، وقيل: جويرية    (: أمي ) 
 ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: معاذ  عن( 2)

ِّ
، قلت: لبيك  «»يا معاذ، قال: أنا رديف النبي

»حقُّ ، قلُت: ال، قال: « ىلع العباد؟اهلل  »هل تدري ما حقُّ َسْعَدْيك، ثم قال مثله ثالًثا: و
«، قلت: لبيك وسعديك، »يا معاذ، فقال: «اهلل ىلع العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيًئا 

 .«»هل تدري ما حق العباد ىلع اهلل إذا فعلوا ذلك، أن ال يعذبهمقال: 
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   (u :) 

  ( 6267البخاري .) 

يف   َدْينًا كان له عليهَحْدردٍ  ي، أنه تقاضى ابَن أب عن كعب بن مالك  (3)

المسجد، فارتفعْت أصواُتهما حتى سمعها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف بيته، فخرج إليهما 

»َضْع من ، قال: لبيك يا رسول اهلل، قال: «»يا كعبحتى كشف سجف حجرته، فنادى: 
 . «هضقا»ُقْم فالشطر، قال: لقد فعلُت يا رسول اهلل، قال:  ، وأومأ إليه:«َديْنك هذا

   (u :) 

  ( 1558(، مسلم )457البخاري .) 

 (k:) 

 الشاعر، أحُد الثالثة الذين ُخلِّفوا عن غزوة تبوك.  (:كعب بن مالال)

ْين الذي له عليه. أي: طالب كعٌب ابَن أبي  (:تقاضى )  َحْدرد بالدَّ

رد(: ، واسمه عبد اهلل بن سالمة. )ابن أبي َحد 
ٌّ
 صحابي

ف(:  إسكان الجيم، أي: ِسْتر. ها مع حتبكسر السين ويجوز ف )ِسج 

:) ْين الذي لك عليه. )َضع   أسقط عن ابن أبي َحْدرد من الدَّ

 النصف من َدْينك.  )الشطر(:

ألمر رسول اهلل  أي: امتثل كعب بن مالك  )لقد فعلُت يا رسول اهلل(:

ْين الذي على صاحبه.   ملسو هيلع هللا ىلص فأسقط نصف الدَّ

 أي: يا ابن أبي َحْدرد.  )قم(:

ْين، ألن ربَّ  فادفع : ي أ قضه(:ا)ف يا ابن أبي َحْدرد لكعب ما بقي عليك من الدَّ

المال لما أطاع بوضع ما ُأمر به تعيَّن على المدين )ابن أبي َحْدرد( أن يقوم بما بقي 

ْين )كعب( وضيعة ومطل وتأخيٌر.   عليه لئال يجتمع على ربِّ الدَّ
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 ما يقوله َمْن أصابته مصيبة
 

 چ ڃ ڃ    ڃ      ڃ   ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ      ڦ ڦ ژ  : قال تعالى   ( 1) 

 ]البقرة[.   ژ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇڇ چ چ چ

»إذا أصابت أحَدكم ، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أم سلمة  ( 2) 
مصيبة، فليقل: إنَّا هلل وإنَّا إيله راجعون، اللَُّهمَّ عندك أحتسب مصيبيت، فآجرين فيها، 

 . «وأبدل ل بها خريًا منها

   (u :) 

 (، ابن 3511(، الرتمذي )26697( واللفظ له، أحمد )3119اود )أبو د

 (. 17و 4/16(، الحاكم )2949ان )حب

  .صححه الحاكم، ووافقه الذهبي 

  صحيح الرتمذي«، و»صحيح أبي داود وصححه األلباين يف« .» 

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

  ت له ميتْن مامَ  »ما يقولهوقد مضى هذا الحديث تحت .» 
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 ما يقوله إذا أراد دخوَل اخلالء
 

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل الخالء، قال: عن أنس بن مالك  ( 1) 
ُّ
»اللَُّهمَّ ، قال: كان النبي

 . «إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

   (u :) 

  ( 375(، مسلم )6322البخاري .) 

 (k:) 

ء ال يذكر فيه اسم اهلل. الخال نأي: إذا أراد دخول الخالء، أل (:إذا دخل الخلء)

والخالء: المكان الخالي الذي ال أحد به، ثم أطلق على المكان المعدِّ لقضاء 

 الحاجة، ويكنى به عن إخراج الغائط ونحوه. 

 إسكان الباء وضمها، وجهان مشهوران يف اللغة. (:الُخُبث)

 ذكر الشياطين.  :وقيل: الخُبث بضم الباء جمع الخبيث، وهو

 الخبيثة، وهي: أنثى الشياطين.  عئث جماب والخ

  :ا الخْبث: بإسكان الباء فمعناه  َأمَّ

قيل: الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الخبث: الشياطين، والخبائث: المعاصي، 

 وقيل: المكروه كل يف بابه. 

والخبائث: األفعال الذميمة، والخصال الرديئة، والعقائد الزائفة، واألحوال  

 الدنية. 

ُهمَّ إين أعتصم وألتجئ بك يا ربَّنا من ذاكران الشياطين  ء: اللَّ اعومعنى الد

 وإناثهم. 

وألتجئ بك يا ربَّنا من الشر كله، والكفر كله، والمعاصي كلها،  وأعتصم 
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 والمكروه كله، ومن األفعال واألخالق والعقائد الردئية والزائفة. 

أعني  ا بني م »َستُ ، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ( عن علي بن أبي طالب 2)
 . «اجلنِّ وعوراِت بين آدم: إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول: بسم اهلل

   (u :) 

 ( والبيهقي يف 606الرتمذي ،)(، 297(، ابن ماجه )53« )»الدعوات الكبير

نةالبغوي يف   (. 187« )»شرح السُّ

   (. 4646« )»الجامع الصغيررمز السيوطي لُحْسنه يف 

  (،  3611« ) »صحيح الجامع(، و50« ) يلء الغل او»إر وصححه األلباين يف

 «. »صحيح الرتمذيو

 (k:) 

 إذا أراد دخول الخالء. أي:  (:إذا دخل أحدهم الخلء)

  :فتلخص مما سبق أن المسلم إذا أراد دخول الخلء، فإنه يقول 

 بسم اهلل.  -1

 اللَُّهمَّ إين أعوذ بك من الخبث والخبائث.  -2

 وال يزيد لالتباع.
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 ر والكالم على اخلالءة الذكهاكر
 

 : أن رجاًل مرَّ ورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُبول َفسلَّم، فلم يردَّ عليه. عن ابن عمر    ( 1) 

   (u :) 

 ( ابن 73(، ابن خزيمة )38(، ابن الجارود ) 37(، النسائي )370مسلم ،)

 (. 16(، أبو داود )353ماجه )

 ب: أن رجاًل مرَّ على النجابر بن عبد اهلل  عن( 2)
ِّ
هو يبول،  ملسو هيلع هللا ىلص وي

، فإنك فسلَّم عليه، فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  »إذا رأيتين ىلع مثل هذه احلالة فال تسلِّْم يلعَّ
 . «إن فعلت ذلك لم أردَّ عليك

   (u :) 

 ( وابن أبي حاتم يف 352ابن ماجه ،)(. 1/34« )»العلل 

  نه البوصيري يف  (. 1/52« )»مصباح الزجاجةحسَّ

  (. 209/ 1« )فكارائج األتن»وحسنه الحافظ يف 

  صحيح ابن ماجه(، و197« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« ،»

 (. 575« )»صحيح الجامعو

 (k:) 

ا إذا فرغ وقام فال كراهة يف  (:على مثل هذه الحالة) أي: وقت قضاء الحاجة، وأمَّ

 ردِّ السالم وال يف الكالم. 

 ملسو هيلع هللا ىلص بن المهاجر بن ُقنُفٍذ، أنه أتى ال عن( 3)
َّ
وهو يبول فسلَّم عليه، فلم يرد عليه  ي

أو قال:  «إال ىلع طهر  ع»إين كرهُت أن أذكر اهلل حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: 
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 . «»ىلع طهارة

   (u :) 

 ( الحاكم يف 803( واللفظ له، ابن حبان )17أبو داود ،)المستدرك«  »

 (. 350(، ابن ماجه )38(، النسائي )1/273)

 صحيح ع :قال الحاكم .
ُّ
 لى شرط الشيخين، ووافقه الذهبي

  (. 66« )ص/»األذكاروصححه النووي يف 

  صحيح أبي داود(، و834« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف« .» 

  ( وقفات:)  

 (: 65« )ص/»األذكار قال النووي يف  )أ(

يف  وأ »يكره الِذْكُر والكالم حال )وقت( قضاء الحاجة، سواٌء كان يف الصحراء، 

الضرورة، حتى قال بعض  جميع األذكار والكالم، إال كالم بنيان، وسواء يف ذلكال

ت عاطًسا، وال يرد السالم، وال  أصحابنا: إذا عطس ال يحمد اهلل تعالى، وال يشمِّ

يجيب المؤذن، ويكون الُمَسلُِّم مقصًرا ال يستحق جواًبا، والكالم هبذا كلِّه مكروٌه  

 اهـ.  «مكراهة تنزيه وال يحر

 ملسو هيلع هللا ىلص ردَّ السالم على َمْن سلَّم عليه، فقال  )ب(
ِّ
اختلف العلماء يف سبب ترك النبي

البعض: ألنه كان يف حال قضاء حاجته، فكره أن يردَّ عليه يف مثل هذه الحالة، ويؤيده 

 (. 2( و)1حديث رقم )

والبعض قال: إن الرتك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء، والزم هذا أنه 

عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيًضا حتى يتوضأ ويؤيده حديث رقم  سلَّم ول

ملسو هيلع هللا ىلص من نحو بئر جمل، فلقيه رجٌل فسلم »أقبل رسول اهلل (، وحديث أبي الجهم: 3)

عليه، فلم يردَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم ردَّ 
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 « رواه الشيخان وغيرهما. السالم

القولين صحيحاِن ال سيما إذا عرفت أن هذه الواقعة وقعت مراًرا كما  أن قُّ حوال

 جزم بذلك بعض العلماء. 

كراهية قراءة القرآن من المحدث، فإنه إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص كره أن يردَّ السالم وهو  )جك(

 على غير وضوء فباألَولى أن يكره القراءة من المحدث حال حدثه.

ا المحدث حدًثا أكرب )الج حرم عليه قراءة القرآن باتفاق المذاهب  بة( فيانأمَّ

 األربعة )الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(، وبه قال أكثر أهل العلم. 
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 ما يقوله إذا خرج من اخلالء
 

 ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خرج من الغائط قال:  عن عائشة    ( 1) 
َّ
 . «»غفرانك، أن النبي

   (u :) 

 ( ال707(، الدارمي )25220أحمد ،) (، 693« )»األدب المفرد بخاري يف

« »المستدرك(، والحاكم يف 7(، الرتمذي )30(، أبو داود )300ابن ماجه )

(1/261 .) 

  .
ُّ
 قال الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبي

  (. 83/ 2« )»المجموعوصححه النووي يف 

  (.6630« )»الجامع الصغيرورمز السيوطي لصحته يف 

 نه السخاوي  (. 1/188« ) المغيث »فتح يف حسَّ

  (: حديث حسن صحيح. 1/160« )»نتائج األفكارقال الحافظ ابن حجر يف 

  صحيح «، و»صحيح الرتمذي(، و52« ) غليل»إرواء الوصححه األلباين يف«

 «. »صحيح أبي داود«، وابن ماجه

  نه األرناؤوط على هامش  «. »المسندوحسَّ

 (k:) 

«، والمقصود: محل قضاء الحاجة الخالء» ويف رواية (:خرج من الغائط)

ام يف أيامنا هذه.   كالحمَّ

 أسألك المغفرة.أي:  (:غفرانال)

 عند خروجه من الخالء: «»غفرانكوقيل يف معنى قوله: 
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أنه سأل المغفرة لعجزه عن شكره لهذه النعمة من إذهاب األذى، وإبقاء  -1

 الغذاء. 

نه كان يذكر اهلل اجةل ألحلوقيل: استغفاره من تركه لذكر اهلل وقت قضاء ا -2

ه على   على كل أحيانه، فجعل تركه لذكر اهلل يف تلك الحال تقصيًرا، وعدَّ

 نفسه ذنًبا، فتداركه باالستغفار.

 ولعل األول هو األنسب، واهلل أعلم. 

  :فتحصل من الحديث 

 أن المسلم إذا خرج من الخالء استحبَّ له أن يدعو هبذا الدعاء. 
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 لذكر امُلْطلقا نم هما يقول
 

»أيعجز  عن مصعب بن سعد، حدثني أبي، قال: ُكنَّا عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال:  ( 1) 

«، فسأله سائل من جلسائه، كيف يكسب أحدنا  أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ 

»يسبِّح مئة تسبيحة، فيكتب هل ألُف حسنٍة، أو حيطُّ عنه ألف ألف حسنٍة؟، فقال: 
 . «خطيئة

   (u :) 

 الكربى (، النسائي يف 3463(، الرتمذي )1497(، أحمد ) 2698)سلم م«  »

 (. 825(، ابن حبان )152« )»عمل اليوم والليلة(، و9905)

  .)يف بعض الروايات: )ويحط عنه ألف خطيئة 

 ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: عبد اهلل بن مسعود  عن( 2)
ِّ
»إن اهلل َقَسم ، عن النبي

اهلل يعطي املال َمْن حيبُّ وَمْن ال  وإن ،قكمبينكم أخالقكم، كما قسم بينكم أرزا
، فإذا أحبَّ عبًدا أعطاه اإليمان، فمن ضنَّ باملال أن  ، وال يعطي اإليمان إال َمْن حيبُّ حيبُّ
ينفقه، وهاب الليل أن يكابده، وخاف العدوَّ أن جياهده، فليكرث من: سبحان اهلل، 

بات، وُهنَّ ابلاقياُت   مقنهنَّ واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل، واهلل أكرب، فإ  ماٌت، جمنِّبات، معقِّ دِّ
 . «الصاحلاُت 

   (u :) 

  ( واللفظ له، اإلسماعيلي  599( )ح/2/119« )»شعب اإليمانالبيهقي يف

(، والبيهقي 35/ 5« )»حلية األولياء(، أبو نعيم يف 342( )ح/3/726« )»المعجميف 

 .( 94( )ح/88/ 1(، والحاكم )368« )»القضاء والقدريف 
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 ق .
ُّ
 ال الحاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي

  (. 2714« )»السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 

 (k:) 

مات) أي: يتقدمَن صاحبها وقائلها يوم القيامة، بمثابة الشفيع لصاحبها،  (:مقدِّ

 والحافظ والواقي من عذاب اهلل، والقائد إلى الجنة. 

: تجنب المسلم المهالك والمعاطب ، أي اسره بتشديد النون وك (:ُمَجنِّبات )

يات.  والذنوب والمعاصي، وتسرته عن النار، بمعنى: منجِّ

ب  لتحفظه. بتشديد القاف وكسرها، أي: تأيت خلف المؤمن  ات(:)معقِّ

  والمعنى اإلجمالي: أن هذه الكلمات المباركات تكون حارسًة يوم القيامة

 يف الدنيا مدة حياته.  يًضاأله لإلنسان من خلفه ومن أمامه، وحارسًة 

 ملسو هيلع هللا ىلص خرج من عندها ُبْكرًة حين صلَّى  عن جويرية  (3)
َّ
، أن النبي

»ما زلت الصبح، وهي يف مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسٌة، فقال: 

 رقتك عليها؟على الحال التي فا
ُّ
»لقد قلُت بعدك أربع ملسو هيلع هللا ىلص: «، قالت: نعم، قال النبي

حبمده، عدَد نْت ز وُ  لكمات، ثالث مرات، لو : سبحان اهلل و بما قلِت منذ ايلوم لوزنْتهنَّ
 . «خلقه، ورضا نفسه، وزنَة عرشه، ومداَد لكماتِهِ 

   (u :) 

 ( البخاري يف 26758( واللفظ له، أحمد )2726مسلم ،)األدب المفرد« »

 (. 3808(، ابن ماجه )3871(، الرتمذي )1503(، أبو داود )647)

 (k:) 

  موضع صالهتا من بيتها. ي: يفأ (:يف مسجدها )

الحرب الذي يكتب به، أي: قدر ما يوازيها يف الكثرة والعدد، فيكون  أي:  (:مداد)
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 ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئ ژالمراد: قْطر البحارل لقوله تعالى: 

 ]الكهف[.  ژ ىئ مئ      حئ جئ       ی ی        ی

»اللَُّهمَّ أحسنَت  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: كان  لت:، قاعن عائشة  (4)
 . « َخلْيق، فأحسْن ُخليُق

   (u :) 

 ( والبيهقي يف 24392أحمد ،)شعب اإليمان (، و488« )»الدعوات الكبير«  »

(8184 .) 

  (: رواه أحمد، ورجاله رجال 8/20« )»مجمع الزوائدقال الهيثمي يف

 الصحيح. 

  ده الحافظ العراقي يف  (. 1/838« )األسفار حمل ني ع غن»الموجوَّ

  (،  1307« ) »صحيح الجامع(، و74« ) »إرواء الغليلوصححه األلباين يف

 (. 955« )»التعليقات الحسانو

  المسندوصححه شعيب األرناؤوط على هامش« .» 

 :هذا الدعاء عند النظر يف المرآة ضعيف كما نبَّه البيهقي يف  تقييد ملحوظة

 «. »إرواء الغليليف  باين «، واألل »الدعوات الكبير

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: أبي هريرة  عن( 5)
ِّ
»لكمتان خفيفتان ىلع اللسان،  ، عن النبي

حبمده، سبحان اهلل العظيم  . «ثقيلتان يف املزيان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهلل و

   (u :) 

  ( 2694(، مسلم )6682البخاري .) 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جابر  عن( 6)
ِّ
لعظيم  اهللن ا»َمْن قال: سبحا، عن النبي

حبمده، غرست هل خنلٌة يف اجلنة  . « و
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   (u :) 

 ( الطرباين يف 2233(، أبو يعلى )3464الرتمذي ،)(،  287« )»الصغير

(، 147« )»الدعوات الكبير(، والبيهقي يف 1847(، الحاكم )1675« ) »الدعاءو

 (. 2468(، البزار )733« )»الرتغيب والرتهيبوقوام السنة يف 

  :ح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. صحي ثحديقال الحاكم 

  .وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح غريب 

  (: رواه البزار، وإسناده جيد. 94/ 10« )»مجمع الزوائدوقال الهيثمي يف 

  (، 2304« )»مشكاة المصابيح«، و»صحيح الرتمذيوصححه األلباين يف

 (. 1540« )»صحيح الرتغيب(، و64« )»الصحيحةو

ُّ  ، قال: قال لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: شعري األ ىموس عن أبي( 7) ك »أال أدل
فقلت: بلى، فقال:  «؟ -ىلع كْن من كنوز اجلنة ـ أو قال: ىلع لكمٍة من كنوز اجلنة 

 . «حول وال قوة إال باهلل »ال

   (u :) 

 ( 7386( واللفظ له، البخاري ) 2704مسلم .) 

 (k:) 

ة، والمعنى: ال حركة وال لحيلاة والَحْول: الحرك (:ال حول وال قوة إال باهلل)

استطاعة لي، وال حيلة لي يف شيٍء من األشياء، أو يف عمٍل من األعمال إال بمشيئة اهلل 

تعالى، فهي كلمة استسالم وتفويض واعرتاف باإلذعان له، وأن العبد ال يملك مع اهلل 

 شيًئا. 

  قال ابن مسعودال  و، : معناه: ال حول عن المعصية إال بعصمة اهلل

 وة على الطاعة إال بعون اهلل. ق
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 مدخٌر، وثواب مخبأ لقائل هذه الكلمة.أجر أي:  (:كنز من كنوز الجنة)

»َمْن قرأ باآليتنْيِ من ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي مسعود  (8)
 . «آخر سورة ابلقرة يف يللٍة كفتاه

   (u :) 

  ( 807(، مسلم )5009البخاري .) 

»ما ىلع األرض قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ،و رعم عن عبد اهلل بن( 9)
أحٌد يقول: ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل، إال كفرت عنه خطاياه 

 .«ولو اكنت مثل َزَبد ابلحر 

   (u :) 

 ( 3460الرتمذي .) 

  (، 1569« )»صحيح الرتغيب«، و»صحيح الرتمذيحسنه األلباين يف

 (. 1818) «امعجال »صحيحوصححه يف 

»ما قال عبٌد: ال هلإ إال ، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  عن أبي هريرة( 10)
 . « ما اَجَتَنَب الكبائر إىل العرش،  ُتْفِضَ اهلل، قط خملًصا، إال فتحت هل أبواب السماءِ، حىت 

   (u :) 

 ( النسائي يف 3590الرتمذي ،)(. 833« )»عمل اليوم والليلة 

 نه األلباين « »صحيح الرتغيب(، و5648« )ح الجامع»صحي  يف حسَّ

 «. »صحيح الرتمذي(، و1524)

  نه الشيخ/ مقبل الوادعي يف «  الصحيحين»الجامع الصحيح مما ليس يف وحسَّ

(4663 .) 
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، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ به وهو يحرك الباهلي  أبي ُأمامة عن( 11)

»أال أخربك بأكرث أو أفضل : قال  ،ربي، قال: أذكر «»ماذا تقول يا أبا أمامة؟شفتيه، فقال: 
من ذْكرك الليل مع انلهار، وانلهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان اهلل عدَد ما خلق، 

ما يف األرض والسماء، وسبحان اهلل ملَء  دوسبحان اهلل ملَء ما خلق، وسبحان اهلل عد 
ٍء،  لك يش عددما يف السماء واألرض، وسبحان اهلل عدد ما أحىص كتابُه، وسبحان اهلل 

 . «وسبحان اهلل ملَء لك يشٍء، وتقول: احلمد هلل مثل ذلك

   (u :) 

 ( النسائي يف 830ابن حبان ،)عمل اليوم والليلة(، و9921« )»الكبير«  »

 (. 1743« )»الدعاء(، الطرباين يف 754« )»صحيحه(، ابن خزيمة يف 166)

  نه الحافظ يف  (. 81/ 1« )»نتائج األفكارحسَّ

  (. 2578« )»الصحيحة(، و 1575« ) »صحيح الرتغيب ين يفالبصححه األ 
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 201 ................................ ين والحجر األسود لركن اليمااما يقوله بين  -5

 201 ......... ما يقوله عندما يأيت مقام إبراهيم بعد الطواف، والقراءة يف الركعتين -6

 202 ................ ما يقوله إذا اقرتب من الصفا، وإذا رقى عليها وعلى المروة  -7

 203 .......................................... ما يقوله الحاج حال وقوفه بعرفة -8

 203 .......................................... ما يقوله الحاج عند رمي الجمار -9

 204 ............................................. ماما يقوله عند المشعر الحر -10

 205 .......................................... يقوله ويفعله إذا دخل الكعبة ما  -11

 208 .................................. {حادي عشر: كتاب األضحية والعقيقة}
 208 ................................................ ما يقال عند الذبح أو النحر -1

 210 ................................................................... العقيقة -2

 211 ............................................ {ثاني عشر: كتاب اجلهاد}
 211 .................................................. استحباب سؤال الشهادة  -1

 213 .............................. وصية اإلمام ألمير الجيش عند ذهابه للجهاد  -2

 214 ........................................ ما يقوله إذا أشرف على بالد العدو -3

 215 ............................ تحام الصفوف ومقارعة السيوف قال عند اليما  -4

 219 ................................ ما يقوله اإلمام إذا حصل النصر على العدو -5

 221 ............................................. {ثالث عشر: كتب النكاح}
 221 ......................................................... خطبة عقد النكاح  -1

 223 ............................................ ما يقال للزوج بعد عقد النكاح  -2

 226 ........................................ ما يقوله الزوج لزوجته ليلة الزفاف -3

 227 ....................................... ما يقال للرجل بعد دخوله على أهله  -4

 228 ...................................................... ع ما يقوله عند الجما -5

 229 ........................................... {ر: كتاب االستغفاررابع عش}
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 229 ........................................................... صيغ االستغفار -1

 232 ....................................................... كم يستغفر يف اليوم -2

 234 ........................................... ما يقوله َمن  أذنب ذنباا بعد ذنب  -3

 235 ............................................ {خامس عشر: كتاب النوم}
 235 ......................... ما يقوله عند إرادة النوم واالضطجاع على الفراش  -1

 245 .................................................. ما يقوله َمن  يفزع يف نومه -2

 247 .............................. ما يقوله َمن  قام من الليل، ثم رجع إلى فراشه -3

 248 ......................... ستيقظ من الليل أو تقلب على فراشه يقوله من ا ما -4

 251 ............................ ما يقوله من رأى يف منامه رؤيا يحبها أو يكرهها  -5

 254 .............................................. ما يقوله إذا استيقظ من منامه  -6

 256 ...................................... {سادس عشر: كتاب األكل والشرب}
 256 ............................................... التسمية عند األكل والشرب  -1

 التسمية يف أول طعامه -2
َ
 259 .................................... ما يقوله َمن  نسي

 261 ................................................. ما يقوله إذا أعجبه الطعام -3

 262 ................................................ إذا فرغ من طعامه ما يقوله -4

 جواز أن يقول اإلنسان: ال أحبُّ هذا الطعام، أو ال أشتهيه، أو لم آكله من  -5

 266 ....................................................................... قبل      

ا وهو صائم ولم يفطر -6  267 ............................ ما يقوله: َمن  حضر طعاما

 268 ..................................... ما يقوله َمن  ُدعي إلى طعام وتبعه غيره -7

 269 ............................................ ما يقوله َمن  وجده يسُئ يف أكله -8

 271 ................................... فرغ من أكلهعند قوم  و ما يقوله َمن  أكل -9

 273 ............................. ما يقوله لمن أماط األذى عن طعامه وشرابه  -10

 274 ................................................. الصائم إذا أفطر هما يقول -11
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 275 ....................................................... ما يقوله إذا شرب  -12

 276 ................................................... ما يقوله َمن  شرب لبناا  -13

 277 ........................................ ما يقوله إذا غسل يديه بعد الطعام -14

 278 ............................................ {سابع عشر: كتاب اللباس}
 278 ...................................................... ما يقوله إذا لبس ثوبه  -1

 280 ........................................................... ه بكيف َيل َبس ثو -2

اما يق -3  282 ............................................... وله إذا لبس ثوباا جديدا

 285 ............................................ ما يقوله إذا رأى على أخيه ثوباا  -4

 288 ............................................ {ثامن عشر: كتاب السالم}
 288 ...................................... ما يقوله عند إلقاء السالم، والرّد عليه  -1

 د، ي، والماشي على القاعش تسليم الصغير على الكبير، والراكب على الما -2

 290 ....................................................... والقليل على الكثير        

ق بينهما شيٌء ثم التقيا على أخيه إ لتسليم الرج -3  291 ...................... ذا َفرَّ

 292 ................................................... سالم الماشيي ن إذا التقيا  -4

ا  -5 ا إذا كان الجمع كثيرا  293 .................................... تكرار السالم ثالثا

 اعة على الجماعة، وردُّ الواحد من الجماعة على سالم الواحد من الجم -6

 294 ..................................................................... السالم     

 295 ...................................السالم على الخدم والصبيان والجواري -7

 297 .................................................. ى النساءلعسالم الرجل  -8

 299 ................. السالم على مجلس فيه أخالٌط من المسلمين والمشركين -9

 عن البَ  -10
ُ
ء النهي : عليك السالمبد   300 ............................. السالم قائالا

 302 ....................................... ما يقوله إذا أرسل السالم إلى أخيه  -11

 303 ........................... ما يقوله إذا قيل له: إن فالناا يقرأ عليك السالم -12
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 عن ابتداء المشركين بالسالم  -13
ُ
 305 ...................................... النهي

 307 ............................... ذا سلم عليه أهل الكتاب ه المسلم إ لوما يق -14

 309 ......................... تعميم السالم على َمن  يعرفه المرء وَمن  ال يعرفه -15

 311 ............................................. السالم عند مفارقة المجلس  -16

 312 ......................................... {ذانئتاسع عشر: كتاب االست}
 312 .................................. وجوب االستئذان، فإن َأِذن وإال فليرجع -1

 313 ................................................ ما يقوله إذا أراد االستئذان  -2

 315 ............................................... ما يقوله إذا قيل له: َمن  أنت -3

 317 ............................................. {اب اجملالسكت العشرون:}
ا وجلس فيه  هما يقول -1  317 ....................................... َمن  جاء مجلسا

 319 ............................. ما يدعو به الرجل لجلسائه إذا أراد االنصراف -2

 320 ............................... ما يقوله عند القيام من مجلس كثر فيه اللغط -3

 322 ............................................... سجلكثرة االستغفار يف الم -4

 323 ............................ السالم على المجلس عند الدخول وعند القيام -5

 324 ....................... كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر اهلل اهلل تعالى -6

 326 ....................................... {شرون: كتاب السفرلواحد والعا}
 326 ........................................ ما يقوله المقيم للمسافر عند السفر  -1

 329 ................................................... ما يقوله المسافر للمقيم  -2

 330 .................................... ما يقوله إذا كان يف سفر فبلغ آخر الليل  -3

ا  -4  331 ....................... ما يقوله إذا صعد مكاناا عالياا، أو نزل مكاناا منخفضا

 333 ................................................. استحباب الدعاء يف السفر -5

 334 ......................... يت بما يقوله عند الرجوع إلى بلده، وعند دخوله ال -6

 336 ....................... إذا ودَّع َمن  يريد الحج، ولمن يقدم من حج  ما يقوله  -7
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 337 ......................................... ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها -8

 339 ............................................ ما يقوله المسافر إذا ركب دابته  -9

 342 ...................................... {الثاني والعشرون: كتاب العطاس}
 342 .................................................. وجوب تشميت العاطس -1

 344 .......... ما يقوله العاطس، وكيف يردُّ المشمت، وبماذا يردُّ عليه العاطس  -2

 347 .............................................. صالة ال ما يقوله إذا عطس يف -3

 349 ....................................... قوله إذا عطس عنده غير المسلم ما ي -4

ت العاطس -5  350 ...................................................... متى ُيَشمَّ

ُت العاطس  -6  351 ................................................... كم مرة يشمَّ

 353 ................................................. خفض الصوت بالعطاس -7

 354 ........................................ {الثالث والعشرون: كتاب املرض}
 354 ............................................. ما يقوله إذا دخل على مريض  -1

 356 ................................................... تبشير المريض وتصبيره  -2

ا -3  358 .......................................... ما يدعو به المسلم إذا زار مريضا

 363 ................................................. ما يدعو به المريض لنفسه -4

 336 .................................. غير المسلمينيارة مرضى د زنما يقوله ع -5

 368 ............................................... ما يكره للمريض من الدعاء  -6

 369 ............ أو موعوك، أو: وا رأساه  ،جواز قول المريض: إين شديد الوجع -7

ا، أو  ــــــن أعمـاء على المريض بمحاســـالثن -8  اله ونحوها، إذا رأى منه خوفا

ا،          ....................... 371ليذهب خوفه، ويحسن ظنه بربه جزعا

 374 .................................... ا مما يقوله على الخراج والبثرة ونحوه  -9

 375 ................................. ى الملدوغ والمعتوه ن  يقرأ عله مَ لما يقو -10

 377 ............................................. ما يقوله َمن  ابتلى بالوسوسة  -11
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ذ به الصبيان وغيرهم  -12  379 .............................................. ما يعوَّ

 380 ..................................................... ما يقوله َمن  به حرق -13

 381 ................................................. ما يقوله َمن  أصيب بعين   -14

 383 ................................................ ما يقوله إذا لدغته عقرب  -15

 384 .................... {الرابع والعشرون: كتاب املوت، والتعزية، وزيارة القبور}
 384 ................................................ ما يقوله من حضره الموت  -1

 386 ............................................... لميتاما يقوله بعد تغميض  -2

 388 .................................................. ميت له َمن  مات ما يقوله -3

 391 .................................................................... التعزية -4

 392 ............. ما يقوله المسلم من الدعاء يف التكبيرة الثالثة من صالة الجنازة  -5

 396 ............................................. ما يقوله َمن  وضع ميتاا يف قربه -6

 398 ................................................ ما يقوله المسلم بعد الدفن -7

 399 ....................................................... قوله زائر القبوريما  -8

 هن -9
ُ
ا عند قرب، وأمره إياه بالصرب، وهنـــالزائر للقب ي  ه  يور َمن  رآه يبكي جزعا

ا أي        402 ...................................... ذلك مما هنى الشرع عنه  عن غيرضا

 404 .............................. البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين  -10

 407 .............................. {اخلامس والعشرون: كتاب الظواهر الكونية}
 407 ................................................. ما يقوله إذا عصفت الريح  -1

 411 ................ ما يقوله عند نزول المطر وبعد نزوله، وإذا خيف منه الضرر -2

 413 ................................................... ما يقوله إذا رأى الهالل  -3

 414 ................................................. رمما يقوله إذا نظر إلى الق -4

 415 ............................. استيقظ من الليل ونظر إلى السماء  يقوله إذا ما -5

 416 ............................ {السادس والعشرون: كتاب أذكار أوقات الشدة}
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 416 .......................................... ل به كرٌب أو ضيق زما يقوله إذا ن -1

 420 ....................................... ما يقوله َمن  أصابه ضرٌّ وسئم الحياة  -2

 421 ............................................. ما يقوله إذا راعه شيٌء أو فزع -3

 423 ............................................ ما يقوله َمن  أصابه همٌّ أو حزن  -4

ا أو سل -5  424 .......................................... اناا طما يقوله إذا خاف قوما

ِعَب عليه أمرٌ ما يقوله  -6  425 ............................................ إذا اسُتص 

 426 ............................... ما يقوله إذا غلبه أمٌر، أو وقع له ما ال يختاره  -7

 427 ................................ ما يقوله من كان عليه َدي ٌن فعجز عن سداده  -8

 429 ............................... {السابع والعشرون: كتاب األذكار املتفرقة}
ه -1 ر بما يسرُّ  429 ................................................. ما يقوله َمن  ُبشِّ

 431 .................................................. ما يقوله إذا خرج من بيته -2

 434 ...................................................... ما يقوله إذا دخل بيته  -3

 438 ............................................ خروج للمسجد وله عند الما يق -4

 439 ...................................... ما يقوله إذا دخل المسجد وخرج منه -5

 443 ....................................... كيفية دخول المسجد والخروج منه  -6

 444 .............................................. ما يفعله بعد دخوله المسجد -7

 446 ................... ما يقوله َمن  سمع من ينشد ضالة يف المسجد، أو يبيع فيه -8

 449 ............. ما يقوله إذا سمع صياح الديك، وهنيق الحمير، وُنباح الكالب  -9

 450 ...................................................... ما يقوله إذا غضب  -10

 451 ....................................................... الطريقر اهلل يف ذك -11

 452 ....................... ذا أعلمه إعالم الرجل أخاه أنه يحبُّه، وما يقوله له إ -12

، أو غيرهبم  يما يقوله إذا رأى مبتل -13  454 .................................. رض 

 455 ................................................. ما يقوله إذا دخل السوق -14

 456 .................... ما يقوله من رأى إنساناا قد فعل فعالا يستحسنه الشرع -15
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 457 ................................................. ما يقوله َمن  عثرت دابته -16

 458 ........................................... ه معروفااع إلينما يقوله لمن ص -17

 460 ............................................ ما يقوله إذا رأى باكورة الثمر -18

 461 .............................. ما يقوله إذا رأى ما يحب، وإذا رأى ما يكره  -19

 462 .................................................. إذا تطيَّر بشيء ما يقوله  -20

 463 ........................................... ما يقوله ألخيه إذا رآه يضحك  -21

 464 ....................................... ما يقوله َمن  أخذ بيد أخيه ثم فارقه -22

 465 ..................................... ما يقوله إذا قيل له: كيف أصبحت؟  -23

 466 ............................... عليه ماله يه إذا عرضل ألخجما يقوله الر -24

 467 ........................................... ما يقوله إذا دعا ألخيه المسلم  -25

َدى إليه -26 دي إذا علم أن الُمه  ما يقوله َمن  ُأهدي إليه هدية، وما يرد الُمه 

 468 .................................................................... دعا له       

، ثم أعاده لصاحبه  -27  470 ............................ ما يقوله من استقرض ماالا

اه دينه  -28  471 ...................................... ما يقوله الدائن للمدين إذا وفَّ

 على نفسه اخاف  ما يقوله َمن   -29
ّ
 472 .................... لرياء، أو الشرك الخفي

 473 ................................ ما يقوله إذا سمع ما يعجبه، وما يتفاءل به -30

 474 ............................................... ما يقوله إذا أصبح كسالن  -31

ا -32 ا أحدا  475 ............................................. ما يقوله َمن  كان مادحا

 476 ................................... ما يقوله َمن  أنعم اهلل تعالى عليه بنعمة  -33

 477 ............................................ ما يقوله إذا قيل: غفر اهلل لك -34

 478 .......................... س أو غيره عمى يف مجل ر األكما يقوله إذا أراد ذِ  -35

 479 ................................................. ما يقوله للغالم إذا َعَقل -36

 480 ................................................... ما يقوله إذا ركب دابته  -37

 482 ................................................... ما يقوله إذا نزل منزالا  -38
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 483 ...................................... ما يقوله تحصناا من َمَردة الشياطين  -39

 أن يقال: ما شاء اهلل وشاء فالن  -40
ُ
 484 .................................... النهي

ــ واب، أو إيكاء األس ــ ما يقوله عند َغل ق األب   -41 ــ اآلني   ة ــ قية، أو تغطي ــ ــ ة، أو إطف ــ  ء  ا ــ

 486 ...................................................................... المصابيح            

 488 ............................................... ما يقوله إذا تعجب من أمر   -42

 490 ........................................ ما يقوله َمن  حلف بغير اهلل تعالى -43

 492 .............................................. ما يقوله الكافر بعد إسالمه -44

 494 ................................................ ما يقوله عند إزالة المنكر -45

 495 ........................................ ما يقوله لمن ال يثبت على الخيل  -46

 496 ...................... ما يقوله َمن  رأى يف ماله، أو نفسه، أو غيره ما يعجبه -47

 497 ............................................. حمل إليه مولود يقوله إذا ما  -48

 498 .................................................... ما يقوله إذا ناداه أحدٌ  -49

 500 ............................................... صابته مصيبة أما يقوله َمن   -50

 501 ........................................... ما يقوله إذا أراد دخول الخالء -51

 503 ........................................ كراهة الذكر والكالم على الخالء  -52

 506 ............................................. ما يقوله إذا خرج من الخالء -53

ِر المطلق  -54  508 ............................................... ما يقوله من الِذكِّ

 515 ................................................................ مراجع الكتاب 
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