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 املولد:االسم و

بمدينة  ،هـ8731األول من رجب  ،حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل النعيم، ولد يوم األحد

 األحساء.

 احلياة العلمية:

وأكمل املرحلة املتوسطة والثانوية يف  ،درس املرحلة االبتدائية وجزًءا من املتوسطة يف لبنان

يف دراسته، وأتم املرحلة اجلامعية  الرياض، وأهنى املرحلة الثانوية يف سنتني؛ فقد كان متفوًقا

هـ، ثم حصل عىل درجة املاجستري 8141 ا فيهاعامني معيدً بجامعة امللك فيصل باألحساء، وع  

ني أستاًذا مساعًدا بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه يف هـ، ثم ع  8181 يف العلوم الزراعية عام

وظيفة أستاذ مشارك بعد تقديمه ني عىل هـ ع  8171هـ، ويف عام 8118فلسفة )متويل زراعي( 

 بحوث الرتقية.

 احلياة االجتماعية: 

هـ، وأنجب سبعة من األوالد ستة بنني وبنًتا 18/84/8141يف  تزوج الشيخ 

 واحدة.

 العمل االجتماعي : 

 من أعامله االجتامعية :

  هـ .8141من مؤسيس مكتب توعية اجلاليات باألحساء عام 

 هـ(.8111-8111يرسية )للال الفرتة مستشار يف مركز التنمية األ 

 ( 8171 -8111املرشف العام عىل مكتب مؤسسة الوقف اإلسلامي باألحساء.)هـ 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  هـ، 8181إمام ولطيب جامع املزروعية الكبري حتى سفره ملرص لدراسة الدكتوراه عام

، وكانت آلر املصلني بجامع الصيهد، واستمر به حتى وفاته  وبعد عودته أم  

 هـ.11/8/8171يف  «نعمة العافية»عن لطبة له 

  هـ حتى وفاته.8171عضو املجلس اإلرشايف بمركز التنمية األيرسية من عام 

 .متعاون مستمر مع مكتب الدعوة لتقديم املواعظ والدروس واملحارضات 

 طلبه للعلم للشرعي:

رز رغم ختصصه العلمي الزراعي إال أنه مل يمنعه ذلك من طلب العلم الرشعي، فمن أب

أستاذ  ،شيوله الشيخ األستاذ الدكتور عبد الرحيم بن إبراهيم السيد اهلاشم حفظه اهلل تعاىل

الفقه يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسلامية باألحساء، فحرض عنده دروًسا كثرية يف التفسري 

كان حريًصا عىل حضور »واحلديث والعقيدة والفقه، وقال عنه الشيخ عبد الرحيم اهلاشم: 

إىل أن منعه املرض الذي تويف فيه، وكان حريًصا أثناء  ،وال يغيب عنه إال نادًرا ،لدرس مبكًراا

 .«الدرس عىل السؤال واملناقشة... وقد ترك فراًغا يف نفيس ودريس

 مواقف متفرقة : 

  أصيب الشيخ حممد فذهب به والده من طبيب  ،بمرض يف قدمه وهو صغري

ى يف لبنان وكان يف املرحلة االبتدائية، ثم عجزوا عن مستشف يفآللر حتى استقر ذلك 

علاجه فقرر األطباء أن تبرت قدمه، وَقبل موعد البرت بليلٍة رأى والده العم إبراهيم 

  جاءه وقرأ عليه ومسح عىل رأس وقدم ابنه، فقام  ملسو هيلع هللا ىلصيف املنام أن رسول اهلل

لية، فلام عملوا له فزًعا من نومه واتصل عىل املستشفى مبارشة أن أوقفوا العم

 الفحوصات وجدوا أن رجله شفيت واحلمد هلل.

 اقعد  :فإذا زاره أحد أقاربه وكان واقًفا قال ،يف مرض موته كان حريًصا عىل تطبيق السنة

ا مل يزل خيوض الرمحة حتى من عاد مريض  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال فقد لتطبق السنة وتكسب األجر، 

 .[حلاكمرواه أمحد وا] «فإذا جلس اغتمس فيها ،جيلس

  يزوره الزائر ويذكره بفضل الصرب عىل املرض واألجر الكبري يف ذلك، وإذا به هو من

وأن تستغل بالطاعة  ،ولاصة نعمة العافية ،يعظ اجلالسني بالتذكري بنعمة اهلل عليهم

 واخلري.
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 وآلر ما طرحه علينا يف ،فه ومجعهفقد طرح مجلة مما أل   ،أما دروسه: فتمتاز بالتأثري القوي

، وكأين أنظر إليه وأسمعه اآلن والناس يتأثرون «كيف تنجو من كرب الرصاط»احلج 

 بدروسه وطرحه وعلمه.

  :كان والدي »يقول ابنه عمر  حريًصا عىل أداء النوافل والسنن الرواتب يف

وال أذكر أين شاهدته يصيل السنة الراتبة يف املسجد، بل كنا ننتظره عىل مائدة  ،البيت

ا بأمه حتى قالت: هذا الولد ما يرفع عينه نه يصيل سنة الظهر، وكان بار  أل ؛الطعام

بعيني، وكان خيفي مرضه عنها حتى ال تنزعج، بل شاهدته بنفيس يف مرضه الذي مات 

فيه إذا أقبلْت عليه جديت حتامل عىل نفسه واعتدل يف جلسته وابتسم يتظاهر بالعافية، بل 

 ليه غري من نربة صوته حتى ال تتضايق.ملا كنا يف األردن إذا اتصلت ع

وكان والدي حريصا عىل صيام االثنني واخلميس وثلاثة أيام من كل شهر، حريًصا عىل 

 .«مساعدة الضعفاء واملساكني ويسعى يف حاجاهتم

 مؤلفاته:

وقد ألذ عىل نفسه عهًدا أن يطبق كل ما  ،كلها يف التزود لآللرة مؤلفات الشيخ 

 يف ذلك، ومن هذه الكتب: يكتبه، فكان قدوة

 .كيف تطيل عمرك اإلنتاجي؟ وقد ترجم بأربع لغات بعد التصاره 

 كيف ترفع درجتك يف اجلنة؟ 

  ؟ملسو هيلع هللا ىلصكيف حتظى بدعاء النبي 

 كيف تنجو من كرب الرصاط؟ 

 .أمنيات املوتى 

 ل ميزانك؟  كيف ت ثقِّ

 كيف متلك قصورا يف اجلنة؟ 

 .أعامل ثواهبا كقيام الليل 

 لسامء؟كيف تفتح أبواب ا 

 كيف جتعل اخللق يدعون لك؟ 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 وسرتى النور قريًبا بإذن اهلل. ،وتوجد جمموعة مل تطبع حتى اآلن

لصدقه وإللاصه وتطبيقه  ؛وأحسب أن مؤلفاته كلها القت القبول واالنتشار الواسع

 عدد من البحوث منشورة يف ختصصه اجلامعي.أيضا ولديه  لكثري من السنن.

 :وفاته

ن للعلاج ،بمرض الرسطان يف الكبدآلر عمره  عانى  ويف ضحى ت  و ،وسافر إىل عاما

يف رحلته العلاجية، ودفن يوم األربعاء عرًصا  هـ 1/1/8171يوم الثلاثاء 

ًقا إرشا منه رأى بأنه غسله من عنه وقال األحساء، بمحافظة زرينيق أم بمقربة هـ1/1/8171 

 ونوًرا ولفًة يف تغسيله.

، وأسأل أن يكون «ليتني كنت مكانه يا» :حتى قال أحدهم ،ريوقد شهد جنازته للق كث

 .[رواه النسائي] «من صىل عليه مائة من املسلمني غفر له»: ملسو هيلع هللا ىلصممن قال عنه 

ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده وماله حتى » :ملسو هيلع هللا ىلصوأن يكون داللًا يف قوله 

 .[رواه الرتمذي]« يلقى اهلل وما عليه خطيئة

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله أمجعني ،ومجيع موتى املسلمني ، للشيخ ورمحهغفر اهلل

  

 وكتبه
 عبد احملسن بن عبد الرمحن النعيم      

 إمام وخطيب جامع املزروعية الكبري   
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رب العاملني، هدانا ألفضل دين، وأجزل املثوبة عىل العمل القليل، هلل  احلمد

نا من كرمه وفضله العميم، والصلاة والسلام عىل املبعوث رمحة للعاملني، وأعطا

وأسوة للمتقني، دلنا عىل كل ما يريض ربنا ويقينا عذاب اجلحيم، وأشهد أن ال إله 

 اهلل، وحده ال رشيك له، إله األولني واآللرين، وأشهد أن حممدا عبد اهللإال 

ليه، وعىل آله وصحبه الغر امليامني، ع اهللورسوله وصفيه من للقه أمجعني، صىل 

 .وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين

وحث  ،وأمر هبا ملسو هيلع هللا ىلص، فهناك الكثري من فضائل األعامل التي فعلها النبي أما بعد

 ملسو هيلع هللا ىلصوهناك نوع آلر من تلك الفضائل مل يفعلها النبي ، عىل فعلها أصحابه 

 -تعاىل اهلل عند والعلم –ذلك وما  ،وحث عىل اإلكثار منها ،أكثر منهاوإنام  ؛فحسب

  .تعاىل اهللألمهيتها أو لعظم ثواهبا عند  إال

 ،بيشء أن نكثر منه إال وفيه مصلحة لنا يف أمر ديننا أو دنيانا ملسو هيلع هللا ىلصوال يأمرنا النبي 

كام فعل  ،ومن ثم اإلكثار منها قدر املستطاع ،فحري بنا التعرف عىل تلك األعامل أوال

 ،برشط أال تكون عىل حساب الواجبات املناطة بنا ،عليهم اهللسلفنا الصالح رضوان 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصامتثاال ألمر نبينا  ،ودون أن نكلف أنفسنا ما ال نطيق ،فنهتم باملهم ونرتك األهم

فدلل عيل رسول  ،كانت عندي امرأة من بني أسد :قالت حيث روت عائشة 

 !َمهْ » :ر من صلاهتا، فقال، ال تنام بالليل، فذكفلانة :تلق ؟«َمْن َهِذهِ » :فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

«ال َيَملُّ َحتَّى ََتَلُّوا اهللَفإِنَّ  ؛َعَلْيُكْم َما ُتطِيُقوَن ِمْن األَْعََملِ 
(1)

. 
                                                           

وأبو  ،(311( ومسلم )8818( والبخاري واللفظ له )81/87) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.311( والنسائي )8711داود )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وال خيفى عىل طالب علم أن األعامل الصاحلة ال تتفاضل بكثرهتا، وإنام تتفاضل 

ا أن وطامل، هلل  بام حيصل يف القلب حال العمل هبا من إيامن وإللاص وتعظيم

أكثر من أعامل وأمر صحابته الكرام باإلكثار منها فينبغي أن نستن به ونكثر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .منها

يكثر منها أو حث  ملسو هيلع هللا ىلصما األقوال واألفعال التي كان النبي  :لو سألت إنساناو

فهذا كتاب جييب عىل هذا  ؛ لذلكملا أعطاك إجابة شافية كافية ،عىل اإلكثار منها

 وحده.هلل  ف أحدا سبقني إىل ذلك، والفضل واملنةالسؤال املهم، وال أعر

* * * 

متى  ملسو هيلع هللا ىلصحيرصون عىل االستمساك بأقوال وأفعال النبي  كان الصحابة 

فَم تركت ذلك  :وكان بعضهم يردد عبارة ،ملسو هيلع هللا ىلصأو بلغتهم عنه  ملسو هيلع هللا ىلصما سمعوها منه 

يمكن أن يكون ليتأسى به غريه من التابعني، فهل  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالعمل منذ سمعته من النبي 

باإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصال سيام مع أعامل فاضلة أمرنا النبي  ؟لك شعارنا كام كان شعارهمذ

  ؟منها

باألعامل التي  وإليك بعض األمثلة التي تدل عىل استمساك الصحابة 

  :ملسو هيلع هللا ىلصحث عليها النبي 

قال هذه املقوله مقتديا بفعل  ، اهللفهذا التابعي اجلليل عون بن عبد  -1

بن عمر  اهللأنه سمع عبد  اهللى عون بن عبد حيث رو ،بن عمر  اهللعبد 

 هلل  مدحلوا ،أكرب كبريا اهلل :فقال رجل ملسو هيلع هللا ىلص اهللكنا جلوسا مع رسول  :يقول

فقال  ؟«َكلََِمِت لَمْن َقاَل ا» ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،بكرة وأصيلا اهللوسبحان  ،كثريا

َعُد َحتَّى إِِّن  ،َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدهِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،أنا :الرجل ْْ ُُُر إَِلْيَها َت  ألَْن
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ََمءِ  ا َأْبَواُب السَّ والذي نفيس بيده ما تركتها منذ سمعت  :فقال ابن عمر ،«ُفتَِحْت ََلَ

ما تركتها منذ سمعتها من ابن عمر :وقال عون ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 
(1)

. 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصحينام رغب النبي تلك مقولته  بن عمر  اهللتكرر من عبد  -2

َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َلُه » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روى  ،يةكتابة الوص

ٌء ُيوِِص فِيهِ  ما  :بن عمر اهللقال عبد  ،«َوَوِصيَُّتُه ِعنَْدُه َمْكُتوَبةٌ  َيبِيُت َثالَث َلَياٍل إاِلَّ  ،ََشْ

وعندي وصيتي قال ذلك إال ملسو هيلع هللا ىلص اهللمرت عيل ليلة منذ سمعت رسول 
(2)

. 

حينام سمعت ثواب من  عار من أم املؤمنني أم حبيبة تكرر هذا الش -3

وأعلنت  ،وأكدت التزامها بتلك الفضيلة ،صىل اثنتي عرشة ركعة من غري الفريضة

فهل  ،وقد اقتدى هبا ثلاثة ممن رووا حديثها  ،ذلك ترغيبا للناس للاقتداء هبا

 ؟نشارك القوم هذا الشعار العظيم

بن أيب سفيان يف َعنَْبَسة حدثني  :قال ،ن أوسعن عمرو ب ،فعن النعامن بن سامل

سمعت  :سمعت أم حبيبة تقول :مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال

َة َرْكَعة  يِف َيْوٍم َوَلْيَلةٍ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  ُبنَِي َلُه ِِبِنَّ َبْيٌت يِف  ،َمْن َصىلَّ اْثنََتْي َعْْشَ

فام  :َعنَْبَسةوقال  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللتهن منذ سمعتهن من رسول فام ترك :قالت أم حبيبة ،«نَّةِ لَ ا

ما تركتهن منذ سمعتهن  :وقال عمرو بن أوس ،تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة

ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس :وقال النعامن بن سامل ،َعنَْبَسةمن 
(3)

.  

                                                           

( وصححه أمحد شاكر، ووافقه األرنؤوط يف حتقيقه للمسند 1111) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(1113). 

( ومسلم واللفظ له 1371( والبخاري )1/14) –الفتح الرباين  –( وأمحد 8111ه اإلمام مالك )روا (1)

 (.1111( وابن ماجه )1111( وأبو داود )7181( والنسائي )131( والرتمذي )8113)

 (.1141( وصححه األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان )1111رواه ابن حبان ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

حترس  ،ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي  بن أيب سفيان ألو أم حبيبة  َعنَْبَسةوهذا  -4

وندم عند املوت أنه مل يستمسك بأحد فضائل األعامل التي التزمت هبا ألته أم حبيبة 

، اشتد  ،وتملبن أيب سفيان ا َعنَْبَسةملا نزل  :حيث روى حسان بن عطية قال

قال  :تقول -يعني ألته- إين سمعت أم حبيبة :قال ؟زعجلما هذا ا :فقيل له ،جزعه

ُُّْهرِ  َمْن َصىلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  ا َقْبَل ال ا َبْعَدَها ،َأْرَبع  َم  ،َوَأْرَبع   «ْحَمُه َعىَل النَّارِ ـلَ  اهللَحرَّ

فام تركتهن منذ سمعتهن
(1)

فهو يتحرس ويتندم أنه مل يفعل ما فعلته ألته أم حبيبة  .

. 

يستمسك بأحد أذكار النوم الذي أهداه  وهذا عيل بن أيب طالب  -5

بن أيب طالب  فعن عيل ،تطلب منه لادما ملسو هيلع هللا ىلصءت النبي لفاطمة حينام جا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  أال أُدلُِّك أو ُأعِلُمك ما هو » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،تستخدمه ملسو هيلع هللا ىلصأن فاطمة أتت النبي

ا  ،إذا أَوْيِت إىل فراِشك فسِبحي وكِِّبي وهِليل ثالث ا وثالثنيَ  ؟خرٌي لِك ِمن ذلَك  وثالث 

ا وثالثنيَ  ،وثالثنيَ   ،ملسو هيلع هللا ىلصدعها منذ سمعتها من النبي فلم أ :قال عيل  ،«وأربع 

وال ليلة صفني :قال ؟وال ليلة صفني :قالوا
(2)

. 

ال َيُسنُّ َعْبٌد ُسنَّة  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسول  اهللروى جرير بن عبد  -6

ا َمْن َبْعَدهُ  ة  َيْعَمُل ِِبَ ا إاِلَّ  ،َصاِِلَ ُجوِرِهْم ال ُينَْقُص ِمْن أُ  ،َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِِبَ

ءٌ  ا َمْن َبْعَدهُ  ،ََشْ َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل  إاِلَّ  ،َوال َيُسنُّ َعْبٌد ُسنََّة ُسوٍء َيْعَمُل ِِبَ

ا ءٌ  ،ِِبَ  ،اهلليا نبي  :وأتاه ناس من األعراب فقالوا :قال ،«ال ُينَْقُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم ََشْ

ِدَقُكمْ » :قال ،ايأتينا ناس من مصدقيك يظلمون َْ  :قال ؟وإن ظلم قالوا:، َأْرُضوا ُم

                                                           

( 8111( وأبو داود )111( والرتمذي )1/711) -الفتح الرباين  –ام أمحد واللفظ له رواه اإلم (8)

 (.8381( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8181والنسائي )

( وابن ماجه 8181( والنسائي )311( ومسلم واللفظ له )1/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(8818) 
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 املقدمة

ِدَقُكمْ » َْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللفام صدر عني مصدق منذ سمعتها من نبي  :قال جرير ،«َأْرُضوا ُم

وهو عني راضٍ  إال
(1)

. 

ِدِقيُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصولعل معنى قوله  َْ  ،أنه يعلم أن عامليه غري ظاملني :«َأْرُضوا ُم

  .عطاء املال نسبوا إليهم الظلمولكن بعض األعراب لكراهتهم إ

ِدِقيُكمْ » :قوله :قال السندي  َْ أن عامليه ال  ملسو هيلع هللا ىلصعلم  «َأْرُضوا ُم

فقال هلم ما  ،املولكن أرباب األموال ملحبتهم باألموال يعدون األلذ ظ ،يظلمون

وعىل  ،وال تقرير للناس عىل الصرب عليه ،ملعاملني عىل الظلفليس فيه تقرير ل ،قال

تعاىل يف الزكاة اهلليادة عىل ما حده إعطاء الز
(2)

. 

عن احللف  ملسو هيلع هللا ىلصاستجاب فورا لنهي النبي  وهذا عمر الفاروق  -7

سمعت عمر  :قال بن عمر  اهللفعن عبد  ،باآلباء الذي اعتادوه يف جاهليتهم

لُِفوا بِآَبائُِكمْ   اهللإِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :طاب يقولخلبن ا قال  ،«َينَْهاُكْم َأْن ََتْ

هنى عنها ذاكرا وال آثرا ملسو هيلع هللا ىلص اهللما حلفت هبا منذ سمعت رسول  اهللفو :عمر
(3)

، 

 .أي ما حلفت هبا وال حكيت ذلك عن غريي :ومعنى ذاكرا وال آثرا

 اهللألذ رسول  :يقول  اهللحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد لروى ط -8

 ،ال :فقالوا ؟«َما ِمْن ُأُدمٍ » :لفألرج إليه فلقا من لبز فقا ،بيدي ذات يوم إىل منزله ملسو هيلع هللا ىلص

ل منذ خلت أحب الفام ز :قال جابر ،«لَّ نِْعَم األُُدمُ َل َفإِنَّ ا» :قال ،يشء من لل إال

ل منذ سمعتها من جابرخلت أحب الما ز :حةلوقال ط ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعتها من نبي 
(4)

. 

* * * 
                                                           

( وأبو داود 1114( والنسائي )111( ومسلم )81311) -املسند-للفظ له رواه اإلمام أمحد وا (8)

(8111.) 

 (.1114ح  - 1/78حاشية السندي عىل سنن النسائي ) (1)

( والرتمذي 8111( ومسلم واللفظ له )1113( والبخاري )1141) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1411ه )( وابن ماج7111( وأبو داود )7311( والنسائي )8177)

 (.1411( ومسلم واللفظ له )81141) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

أو  ملسو هيلع هللا ىلصنبي هم األعامل التي أكثر منها الألعرض أن أأحاول يف هذا الكتاب 

 ،باحلديث عن فضائلها ،ثم أذكر بعض أيرسار هذه األعامل ،حث عىل اإلكثار منها

حتصل لنا القناعة برضورة اإلكثار من هذه األعامل  حتى ؛واملواطن التي تعمل فيها

  .ينا عن اإلكثار منهامباحة هن   اكام سأذكر أمور ،ملسو هيلع هللا ىلصحبيبنا حممد  التي رغبنا فيها

 ،أو أمر باإلكثار منها إىل أقوال وأفعال ملسو هيلع هللا ىلصثر منها النبي تنقسم األعامل التي أك

كام سأضيف فصلا آلر عن  ،ليسهل تذكرها وحفظها ؛وسأذكرها يف فصلني اثنني

 : وذلك عىل النحو اآليت ،ينا عن اإلكثار منهابعض األعامل املباحة التي هن  

وهي  ،منها أو حث عىل اإلكثار ملسو هيلع هللا ىلصاألقوال التي أكثر منها النبي  :الفْل األول

  .أربعة وعْشين قوال

وهي  ،أو حث عىل اإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصاألعامل التي أكثر منها النبي  :الفْل الثاّن

 .ثالثة عْش عمال

 .وهي عْشة أعَمل ،أعامل مباحة هنينا عن اإلكثار منها :الفْل الثالث

 ،وليست من الواجبات ،وما سأذكره من فضائل إنام هي يف غالبها من املستحبات

وأما فضائل األعامل التي أكثر  ،فاألمور الواجبة يلزم املسلم العمل هبا والديمومة عليها

فهي من تلك األعامل التي يثاب فاعلها وخيرس  ،أو حث عىل اإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصمنها النبي 

 .دة يف معظم ما جاء يف هذا الكتابوهي املقصو ،الثواب تاركها

 .شويق إليها للتسابق إليهاسائال املوىل القدير اإلعانة عىل الت

به بنور لق اهللزم نفسه آداب السنة غمر لمن أ :عباس بن عطاء لقال أبو ا

والتأدب  ،يف أوامره وأفعاله وأللاقه ملسو هيلع هللا ىلصبيب حلوال مقام أرشف من متابعة ا ،عرفةملا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املقدمة

ونية وعقدا وفعلا بآدابه قوال
(1)

. 

ث النبوية التي وقد اعتمدت يف بحثي هذا عىل اآليات القرآنية واألحادي

، وذكرت األحاديث صححها أو حسنها علامء احلديث ورشاح كتب السنة 

وما وضعته يف  ،وبينت درجة ما كان منها يف غري الصحيحني ،من مصادرها احلديثية

وركزت عىل األقوال  ،أو تعليقا ااألحاديث بني رشطتني فهو من كلامي تفسري

ومل أركز يف بحثي عىل ما كان  ،مر باإلكثار منهاأو أ ملسو هيلع هللا ىلصواألفعال التي أكثر منها النبي 

 ...يداوم عليه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أو أمر  ملسو هيلع هللا ىلصاألقوال واألعامل التي أكثر منها النبي  يناتعاىل أن حيببنا إل اهللأسأل 

 ،وأن ينفعني به بعد ممايت ،وأن جيعل ما كتبته لالصا لوجهه الكريم ،باإلكثار منها

وسلم  اهللوصىل  ،وأكرم مأمول ،تعاىل لري مسئول فإنه ،وينفع به كل من انتهى إليه

وعىل آل بيته الطاهرين وأصحابه  ،الرمحة املهداة ،وبارك عىل هذا النبي الكريم

 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،امليامني

 قاله وكتبه
 أبو عمر

 حممدُ بن إبراهيمَ النعيم 
 ه62/5/4141

 6555266642ج: 

                                                           

 (.84/741حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 

من رشور أنفسنا ومن  اهللونعوذ ب ،نحمده ونستعينه ونستغفرههلل  مدحلإن ا

وأشهد أن ال إله  ،فلا هادي له لفلا مضل له ومن يضل اهللمن هيد  ،سيئات أعاملنا

 .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وحده ال رشيك له اهللإال 

]آل   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) ،[841عمران:

ۀ ) ،[8]النساء:  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 .[38-34]األحزاب:  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

حممد بن إبراهيم النعيم  :فقد عدت ألي وحبيبي الشيخ الدكتور ،بعدأما 

 فعهد إىل  ،يف منزله يف آلر زيارة له يف مرضه األلري قبل أن يسافر للعلاج

فاعتذرت  ،(أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعَمل أكثر منها النبي ) :بمراجعة آلر كتاب له

ولكنه رجاين وفسح يل يف األجل يف إهناء هذا  ،منه يف البداية لكثرة انشغااليت

 .ا يف الشيخ وإكراما لهفتقبلت املوضوع حب   ،الكتاب

كام هي عادة الشيخ يف  ،عىل الكتاب وجدته متفردا يف موضوعه وملا اطلعت  

ا يف مادته كام وجدته ثري   ،احلرص عىل طرق املوضوعات التي مل يسبق إليها من قبل

وكام  ،لصوصا األحاديث النبوية التي بلغت املئات ،مليئا بالنصوص الرشعية ،العلمية

 ،هي عادة الشيخ إذا عالج فكرة فإنه حيشد هلا كل ما يقدر عليه من النصوص الرشعية

 ،ا يميز بحوث د. حممد أنه حيرص عىل أال يورد يف بحثه إال األحاديث الصحيحةومم

  .أن جتده يستند يف إثبات فكرة عىل حديث ضعيف –بل قد يعدم  –ويندر 
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 ،والعجيب أين كنت كثريا ما أسمع من الشيخ شكواه من ضعف ثروته اللغوية

ت أن ما كان يقوله إنام هو فعلم ،ولكنني عندما قرأت بحثه هذا رأيت عكس ذلك متاما

من ملكات  اهللمن باب تواضع العلامء الذين ال يريدون رفع أنفسهم وإبراز ما حباهم 

ولعل  ،فلا يكاد يمر بك لطأ لغوي أو نحوي أو ضعف أسلويب إال فيام ندر ،وقدرات

حيث مل يتمكن من مراجعة  ،ما ظهر يل يف آلر البحث سببه مرض الشيخ وضيق وقته

لصوصا أين رأيته يرتك عددا من اهلوامش بدون عزو أملا يف العودة  ،زء األلريهذا اجل

 .رمحة واسعة اهللفرمحه  ،لكن األجل مل يمهله ،إليها مرة ألرى

إال ما رأيت من  ،وملا تصفحت الكتاب رأيته غطى معظم جوانب هذا املوضوع

 : وهي ،بعض امللحوظات التي كنت أمتنى أن أحاور الشيخ حوهلا

إال ما ورد من بعض  ،أنه مل حيدد املقصود بالكثرة يف األعامل التي ذكرها :أوال

وكنت أمتنى أن خيصص  ،األقوال واألعامل التي نصت عليها النصوص الرشعية

وما الذي جعله خيتار هذه  ،فصلا يف بداية البحث يتحدث فيه عن ضابط الكثرة

 .األعامل يف بحثه دون غريها

ورد الرتغيب يف اإلكثار منها يف عدد من النصوص الرشعية  هناك أعامل :ثانيا

ومل يتطرق إليها  ،وأنواع من الصدقات ،اهللكاإلنفاق يف سبيل  ،يف القرآن والسنة

 .فام الذي حدا بالشيخ أن يرتك مثل هذا الباب املهم دون أن يتعرض له ،البحث بتاتا

ومع ذلك ذكرها الشيخ يف  ،هناك أمور أرى أهنا ليست أعامال يف ذاهتا :ثالثا

وأمور  ،(األمر باإلكثار من النعال)و ،(األمر باإلكثار من شعر اللحية): كتابه مثل

 .(اإلكثار االنرصاف من الصلاة عن اليمني) كام يف ،ألرى التلف يف اإلكثار منها
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فإين اجتهدت أال أتدلل يف صلب البحث إال ما  ،أما عميل يف هذا البحث

حتى أجعل القارئ يطلع عىل كتاب  ؛أعزوه إىل السهو أو الغفلة عنه رأيته لطأ حمضا

 : وقد اقترص عميل عىل ،الشيخ كام هو

تصحيح ما رأيت من ألطاء طباعية أو نحوية أو لغوية أو أسلوبية ظاهرة  :أوال

وأكثر  ،وهي قليلة جدا بالنسبة للكتاب ،مع االحتفاظ بالفكرة دون تغيري ،الضعف

 .صول األلرية من الكتابما ظهرت يف الف

كام قمت بذكر أرقام  ،قمت بتخريج األحاديث التي مل خيرجها الشيخثانيا 

 .(وهذه قليلة جدا)وعزوهتا إىل سورها يف القرآن الكريم ،اآليات التي مل يذكرها

سبت إىل وبعض العبارات التي ن   ،قمت بحذف بعض األبيات الشعرية: ثالثا

مع  ،وعدم صحة نسبتها إىل من نسبت له ،نتحاهلاوالتي ظهر يل ا ،بعض السلف

وأظن الشيخ  ،(واحدة أو اثنتان) وهي قليلة جدا ،وضعف معناها ،ركاكة أسلوهبا

 .يقوم بنفسه بحذفهاكان س لو راجع البحث 

وأن جيعله يف  ،أن جيزي الشيخ لري اجلزاء عىل هذا الكتاب الثري اهللأسأل 

وصىل  ،رب العاملنيهلل  وآلر دعوانا أن احلمد ،ع بهوأن ينف ،ميزان حسناته يوم يلقاه

 .وسلم وبارك عىل نبيه حممد وآله وصحبه أمجعني  اهلل

 

 صاحل بن علي بن حسن السلطان          
 إمام وخطيب جامع الروضة باهلفوف 

 هـ 4141ربيع الثاني  7           
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 اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل :القول األول

 اإلكثار من تلاوة القرآن الكريم القول الثاّن:

  اإلكثار من االستغفار :القول الثالث

 ملسو هيلع هللا ىلصاإلكثار من الصلاة عىل النبي  :القول الرابع

 كر املوتاإلكثار من ذ :القول الامس

 إفشاء السلام :القول السادس

 تكرار دروس العلم :القول السابع

 اإلكثار من الدعاء :القول الثامن
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

wشبكة   w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 

أو حث عىل اإلكثار  ،باإلكثار منهاعىل غريها  ملسو هيلع هللا ىلصآثرها النبي يوجد عدة أقوال 

يغفل عن فضلها  ،وهي يف اجلملة ال تكلف املرء ماال وال جهدا ،منها دون غريها

ولعل تسليط الضوء عليها حتت هذا العنوان يشد  ،وعظيم أجرها الكثري من الناس

 ،م املسارعة إىل العمل بمقتضاهاومن ثَ  ،ويساعد عىل إدراك فضلها ،االنتباه هلا

ثامنية أقوال  ملسو هيلع هللا ىلصوأهم هذه األقوال التي صحت عن النبي  ،ل أوقات الفراغ هباوشغ

 : يتفرع منها مخسة عرش قوال وذلك عىل النحو اآليت
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وهو  ،تعاىل اهللتعاىل أسهل طريق لرفع الدرجات ونيل القرب من  اهللإن ذكر 

من إنفاق الذهب  اهللفهو أفضل عند  ،به له إال القليلأسهل العبادات ولكن ال ينت

أبو  ملا رواه ؛بل هو لري من مشقة اجلهاد ملن أراد عظيم الثواب بأقل جهد ،والفضة

َوَأْزَكاَها ِعنَْد  ،َأال ُأَنِبُئُكْم بَِخرْيِ َأْعََملُِكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال الدرداء 

َهِب َوا ،اتُِكمْ َوَأْرَفِعَها يِف َدَرَج  ،َملِيكُِكمْ  َوَخرْيٌ َلُكْم ِمْن  ،َوِرِق لَوَخرْيٌ َلُكْم ِمْن إِْنَفاِق الذَّ

ُبوا َأْعنَاَقُكمْ لَأْن تَ  ُبوا َأْعنَاَقُهْم َوَيْْضِ ُكْم َفَتْْضِ  اهللِذْكُر » :قال ،بىل :قالوا ؟«َقْوا َعُدوَّ

اهلل من ذكر اهللما يشء أنجى من عذاب  :قال معاذ بن جبل  «َتَعاىَل 
(1)

.  

                                                           

(، والرتمذي واللفظ له 1/811) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 114رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) (8)

(، والبيهقي، وابن أيب الدنيا، وصححه األلباين يف 8111( واحلاكم )7314(، وابن ماجه )7733)

: إن املراد بذكر اهلل يف حديث أيب الدرداء الذكر (.. قال ابن حجر 1111صحيح اجلامع )

الكامل، وهو ما جيتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر يف املعنى واستحضار عظمة اهلل تعاىل، وأن الذي 

ل الكفار مثلا من غري استحضار لذلك، وأن أفضلية اجلهاد إنام هي حيصل له ذلك يكون أفضل ممن يقات

بالنسبة إىل ذكر اللسان املجرد، فمن اتفق له أنه مجع ذلك كمن يذكر اهلل بلسانه وقلبه واستحضاره وكل 

ذلك حال صلاته أو يف صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند 

(، وقال 1143ح  88/184تعاىل )فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) اهلل

معلقا عىل هذا احلديث: وفيه أن الفضائل ال تدرك بالقياس وإنام هي إحسان من اهلل تعاىل  أيضا 

يف تعليقه عىل حديث أيب الدرداء  (، وقال ابن القيم 1311ح  1/1ملن شاء )املرجع السابق )

ذكر اهلل تعاىل لري من اجلهاد ونحوه: والتحقيق يف ذلك أن املراتب ثلاثة، املرتبة األوىل: ذكر وجهاد  كون

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )وهي أعىل املراتب، قال تعاىل: 

، املرتبة الثانية: ذكر بلا جهاد فهذه دون األوىل، املرتبة الثالثة: جهاد بلا ذكر [11]األنفال:  (ۈئ ۈئ

، والذاكر أفضل من هذا، وإنام وضع اجلهاد ألجل ذكر اهلل، فاملقصود من اجلهاد أن يذكر اهلل فهي دوهنام

لقوا هلا )عون املعبود رشح سنن أيب داود ويعبد وحده، فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية اخللق التي ل  

 (.3/811ومعه حاشية ابن القيم هتذيب سنن أيب داود )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 اهللوتأمل أن من أسباب حتريم اخلمر عىل املسلمني أهنا متنع شارهبا عن ذكر 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  } :حيث قال  ،تعاىل

  .[18: املائدة]{ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ

وأما الذي ال يذكر  ،والذي يذكر ربه هو إنسان حي يرجى نفعه يف هذه احلياة

قال  :قال روى أبو موسى األشعري فقد  ،نفعه ربه فهو إنسان ميت ال يرجى

ُه َمَثُل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُه َوالَِّذي ال َيْذُكُر َربَّ «ِيِت ملَ ِي َواِلَ َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَّ
(1)

. 

عن النبي  فعن أيب هريرة  ،حتفهم امللائكة  اهللوالذين يذكرون 

َفإَِذا  ،َيَتَتبَُّعوَن ََمَالَِس الِذْكرِ  ،ة  َسيَّاَرة  ُفُضال  َتَباَرَك َوَتَعاىَل َمالئِكَ هلل  إِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص

ا فِيِه ِذْكٌر َقَعُدوا َمَعُهمْ  ا بَِأْجنَِحتِِهْم َحتَّى َيْمَلُئوا َما  ،َوَجُدوا ََمْلِس  َوَحفَّ َبْعُضُهْم َبْعض 

ْنَيا ََمِء الدُّ ُقوا َعَرُجوا  ،َبْينَُهْم َوَبنْيَ السَّ ََمءِ َفإَِذا َتَفرَّ ْم  :َقاَل  ،َوَصِعُدوا إىَِل السَّ  اهللَفَيْسَأَُلُ

  ْ؛ِجئْنَا ِمْن ِعنِْد ِعَباٍد َلَك يِف األَْرضِ  :َفَيُقوُلونَ  ؟ِمْن َأْيَن ِجْئُتمْ  :َوُهَو َأْعَلُم ِِبِم 

ِلُلوَنَك َوََيَْمُدوَنَك َوَيْسَأُلوَنَك  وَنَك َوُُيَ  ؟َماَذا َيْسَأُلوِّن وَ  :َقاَل  ،ُيَسِبُحوَنَك َوُيَكِِّبُ

َفَكيَْف َلْو  :َقاَل  ،َأْي َرِب  ،ال :َقاُلوا ؟َرَأْوا َجنَّتِي لَوهَ  :َقاَل  ،َيْسَأُلوَنَك َجنََّتَك  :َقاُلوا

 ،ِمْن َناِرَك َيا َرِب  :َقاُلوا ؟َوِممَّ َيْسَتِجرُيوَننِي :َقاَل  ،َوَيْستَِجرُيوَنَك  :َقاُلوا ؟َرَأْوا َجنَّتِي

 ،َوَيْسَتْغِفُروَنَك  :َقاُلوا ؟َفَكْيَف َلْو َرَأْوا َناِري :َقاَل  ،ال :َقاُلوا ؟َرَأْوا َناِري لَوهَ  :َقاَل 

مْ  :َفَيُقوُل  :َقاَل  َّا اْسَتَجاُروا ؛َقْد َغَفْرُت ََلُ ْم ِِم  :َقاَل  ،َفَأْعَطْيُتُهْم َما َسَأُلوا َوَأَجْرُُتُ

ََم َمرَّ َفَجَلَس َمَعُهمْ فِيِهْم ُفالٌن َعْبٌد َخ  ،َرِب  :َفَيُقوُلونَ   ،َوَلُه َغَفْرُت  :َفَيُقوُل  :َقاَل  ،طَّاٌء إِنَّ

«َقْوُم ال َيْشَقى ِِبِْم َجلِيُسُهمْ لُهْم ا
(2)

.  

                                                           

 (.1143رواه اإلمام البخاري ) (8)

(، 1111(، ومسلم واللفظ له )1141(، والبخاري )81/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.113(، وابن حبان )8118(، واحلاكم )7144والرتمذي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

بن أيب أوىف  اهللعبد حيث روى  ،يكثر الذكر ويقل اللغو ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان النبي 

 ْغوَ َوُيِقلُّ ا ،ُيْكثُِر الِذْكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَكاَن َرُسوُل » :قال الةَ  ،للَّ َّْ َوُيَقرِصُ  ،َوُيطِيُل ال

«اَجةَ َِل ْسكنِِي َفَيْقَِيَ َلُه املِ َوال َيْأَنُف َأْن َيْمِِشَ َمَع األَْرَمَلِة َوا ،ْطَبةَ لُ ا
(1)

لذلك أمرنا  ؛

 .تعاىل، بل اإلكثار من ذلك اهللبذكر 

                                                           

(، والبيهقي يف شعبه 1117(، وابن حبان )1111(، واحلاكم )31(، والدارمي )8181رواه النسائي ) (8)

 (.1441اين يف صحيح اجلامع )(، وصححه األلب3318)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 

اإلكثار من ذكره  عىلوإنام  ،تعاىل فحسب اهللذكر  عىلليس  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حثنا النبي 

  .لعظم ثواب ذلك ؛جل وعلا

استجابة  ؛تعاىل قائام وقاعدا وعىل جنبه اهللواملسلم ذي اللب مطالب أن يذكر 

قال  ،[818: آل عمران]{ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } :لقوله 

قائام وقاعدا  اهلل كثريا حتى يذكر اهللال يكون العبد من الذاكرين  :جماهد 

وعىل جنبه
(1)

. 

 عملا ملسو هيلع هللا ىلصسأل النبي  وعندما كثرت رشائع اإلسلام عىل أحد األعراب 

أن  بن برس  اهللعبد حيث روى  ، اهللفأمره أن يكثر من ذكر  ،يتشبث به

 ،فألربين بيشء أتشبث به ،إن رشائع اإلسلام قد كثرت عيل اهلليا رسول  :قال رجلا

«اهللَساُنَك َرْطب ا ِمْن ِذْكِر ال َيَزاُل لِ » :قال
(2)

.  

أو  ،أو بخل عن التصدق ،أن من عجز عن قيام الليل ملسو هيلع هللا ىلصوحني خيربنا النبي 

فذلك دليل  ؛تلك األعامل اجلليلةعن بديلا  تعاىل اهللفليكثر ذكر  ،جبن عن اجلهاد

أن النبي  حيث روى ابن عباس  ،تعاىل اهللعىل عظم ثواب اإلكثار من ذكر 

ْيِل َأْن ُيَكابَِدهُ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص َوَجُبَن َعِن  ،اِل َأْن ُينِْفَقهُ ملَ َوَبِخَل بِا ،َمْن َعَجَز ِمنُْكْم َعِن اللَّ

«اهللُيْكثِْر ِذْكَر لفَ  ،َعُدِو َأْن جُيَاِهَدهُ لا
(3)

. 

                                                           

 (.1/11تفسري القرآن العظيم البن كثري ) (8)

(، 7317(، وابن ماجه )7731(، والرتمذي واللفظ له )81/147) -الفتح الرباين–رواه اإلمام أمحد  (1)

 .(8118وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

(، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب 141شعبه )(، والبيهقي يف 1141رواه الطرباين، والبزار ) (7)

 (.8111والرتهيب: صحيح لغريه )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

تعاىل  اهللجيد أن جل اآليات التي تأمر بذكر  ، اهللوإن املتصفح لكتاب 

سبع منها مدنية  -حيث جاءت تسع آيات  ،ا الذكر كثرياطالبت أن يكون هذ ،عموما

 .فتأمل ذلك ، اهللكلها تأمر باإلكثار من ذكر  -

ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  } :تعاىل قال – 8

  .[18: آل عمران]{ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ؛تعاىل اهللعن الكلام إال عن ذكر  تعاىل هنى زكريا  اهللتأمل كيف أن 

لو رلص ألحد يف ترك الذكر لرلص  :ي ظبن كعب القر ولذلك قال حممد

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ  } :قال تعاىل ،لزكريا 

فلو رلص ألحد يف ترك الذكر  ،[18: آل عمران]{ ڱ ں ں ڻ

ى ائ ائ  } :قال تعاىل ،اهللولرلص للذين يقاتلون يف سبيل  ،لرلص له

[11: األنفال]{ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
(1)

. 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  } وقال تعاىل - 1

 .[11: األنفال]{ ۆئ ۈئ

 .[71-77: ]طه (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ) :وقال تعاىل - 7

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ  } :وقال تعاىل - 1

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

  [14: احلج]{ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  } :وقال تعاىل - 1

تعاىل  اهلل كيف ذمفتأمل  ،[113: شعراءال]{ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

                                                           

 (.1/113البداية والنهاية البن كثري ) (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 اهللالشعراء واستثنى منهم املؤمنني الذين يعملون الصاحلات ويكثرون من ذكر 

. 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  } :وقال تعاىل - 1

 .[18: األحزاب]{ ی ی ی

فعليه  ،قدوته وأسوته ملسو هيلع هللا ىلص اهللن من أراد أن يكون رسول إ :وكأن اآلية تقول

 .تعاىل اهللواإلكثار من ذكر  ،باليوم اآللر باإليامن

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  } :وقال تعاىل - 3

 ے \ ھ ھ ھ ھ ہہ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ے

 .[71: األحزاب] {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 .[18: األحزاب]{ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ } :وقال تعاىل - 1

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  } :تعاىل وقال – 1

 .[84: اجلمعة]{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 

فهو يقوي العلاقة  ،له أمهية يف حياة املسلم  اهللال شك أن اإلكثار من ذكر 

وينجي  ،وحيط اخلطايا ،وحيصن من كيد الشيطان ،ويزيل اهلم والغم ،بني العبد وربه

لنا،   اهللوأمان من نسيان  ،، ويشغل عن الكلام يف عيوب الناساهللمن عذاب 

 .فلا ينسانا يف الدنيا وال يف اآللرة

 : تعاىل يف األمور اآلتية اهللويمكن إجياز أمهية ذكر 

  اهللأنه من أحب األعمال إىل  :أوال

إن آلر كلام  :قال هلم أن معاذ بن جبل  فعن مالك بن خيامر 

ْن ََتُوَت أَ » :قال ،؟اهللأي األعامل أحب إىل  :أن قلت ملسو هيلع هللا ىلص اهللفارقت عليه رسول 

«اهللَولَِساُنَك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر 
(1)

. 

 أنه ينفي النفاق :ثانيا

الذين ال  ؛تعاىل جتعل املسلم يتصف بأحد صفات املنافقني اهللإن قلة ذكر 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  } :قال تعاىل ،تعاىل إال قليلا اهلليذكرون 

  .[811: النساء]{ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 ستجاب الدعوةصاحبه م :ثالثا

اكُِر  :ُدَعاَءُهمُ  اهللَثالَثٌة ال َيُردُّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة   اهللالذَّ

                                                           

(، وابن أيب الدنيا، 187(، والبيهقي يف شعب اإليامن )818(، والطرباين يف الكبري )181رواه ابن حبان ) (8)

 (.8111هيب )والبزار، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ا «ْقِس ُ ملُ َواإِلَماُم ا ،ُُْلومِ ملَ َوَدْعَوُة ا ،َكثرِي 
(1)

. 

 املكثرون من الذكر يسلمون من الشيطان :رابعا

َأَمَر ََيَْيى ْبَن   اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن نبي  ارث األشعري حلفعن ا

ا  ََمٍت َأْن َيْعَمَل ِِبِنَّ  َزَكِريَّ
يَل َأْن َيْعَمُلوا ِِبِنَّ  ،بَِخْمِس َكلِ

ائِ  ،َوَأْن َيْأُمَر َبنِي إِْْسَ

إِنََّك َقْد ُأِمْرَت بَِخْمِس َكلََِمٍت َأْن َتْعَمَل  :َفَقاَل َلُه ِعيَسى  ،َوَكاَد َأْن ُيْبطِئَ 

يَل َأْن َيْعَمُلوا ِِبِنَّ َوَتْأمُ  ،ِِبِنَّ 
ائِ ا َأْن ُأَبِلَغُهنَّ  ،َر َبنِي إِْْسَ ا َأْن ُتَبِلَغُهنَّ َوإِمَّ َيا  :َفَقاَل  ،َفإِمَّ

َب َأْو خُيَْسَف ِب  ائِيَل يِف  :َقاَل  ،َأِخي إِِّن َأْخَشى إِْن َسَبْقَتنِي َأْن ُأَعذَّ َفَجَمَع ََيَْيى َبنِي إِْْسَ

ِف  ،ْسِجُد ملَ َحتَّى اْمَتأَل اْقِدِس ملَ َبْيِت ا َ إِنَّ  :َوَأْثنَى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل  اهللَفَحِمَد  ،َفُقِعَد َعىَل الْشُّ

فأمرهن  :َوآُمَرُكْم َأْن َتْعَمُلوا ِِبِنَّ  ،َأَمَرِّن بَِخْمِس َكلََِمٍت َأْن َأْعَمَل ِِبِنَّ   اهلل

َوآُمُرُكْم  :ثم قال ،والْدقة وبالْالة والْيام ،وعدم اإلرشاك به  اهللبعبادة 

ا  اهللبِِذْكِر  ا يِف َأَثِرهِ لَوإِنَّ َمَثَل َذلَِك َكَمَثِل َرُجٍل َطَلَبُه ا ،َكثرِي  اع  َفَأَتى  ،َعُدوُّ ِْسَ

َن فِيهِ  َّْ ين ا َفَتَح
ِْ ن ا َح ْْ ْيَطاِن إَِذا َكاَن يِف ِذكْ لَوإِنَّ ا ،ِح ُن َما َيُكوُن ِمْن الشَّ َْ ِر َعْبَد َأْح

»(2) اهلل
. 

 هم السابقون يوم القيامة اهللاملكثرون من ذكر  :خامسا

فمر عىل  ،يسري يف طريق مكة ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال فعن أيب هريرة 

فردون ملوما ا :قالوا ،«َفِرُدونَ ملُ َسَبَق ا ،ِسرُيوا َهَذا ُُجَْدانُ » :فقال ،جبل يقال له مجدان

اكُِرو» :قال ؟اهلليا رسول  اكَِراُت  اهللَن الذَّ ا َوالذَّ «َكثرِي 
(3)

. 

                                                           

 .(8188(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )1137رواه البيهقي يف شعب اإليامن ) (8)

(، 174(، وابن لزيمة )1117(، والرتمذي )1/874) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

لباين يف صحيح (، وصححه األ141(، واحلاكم )7113(، والطرباين يف الكبري )1177وابن حبان )

 (.8311اجلامع )

 (.1131(، ومسلم واللفظ له )81/141) -الفتح الرباين  –رواه األمام أمحد  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 هلم مغفرة وأجر عظيم اهللاملكثرون من ذكر  :سادسا

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  } :لقوله تعاىل

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

  [71: األحزاب] {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 :قال أبو هريرة وقد  ،تعاىل وصف األجر بأنه عظيم اهللوتأمل كيف أن 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  } :ثم تلا ،اعف احلسنة ألفي حسنةليض اهللإن 

{ ڌ ڌ } :اهللإذا قال  :وقال ،[14: النساء]{ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
فمن يقدر قدره  [14: النساء]

(1)
 ؟

ٿ ٿ ٿ ٹ  }واصفا األجر العظيم عند قوله تعاىل  وقال سيد قطب 

ال يفصله  {ڌ ڌ }هكذا عىل إطلاقه  :[84: الفتح]{ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

وميزانه  اهللعظيم بحساب  ،إنه عظيم اهللفهو األجر الذي يقول عنه  ،حيددهوال 

ووصفه الذي ال يرتقى إىل تصوره أبناء األرض املقلون املحددون الفانون
(2)

.  

لص بعض األذكار  ،تعاىل عموما اهللباإلكثار من ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصوحني أمرنا النبي 

أمهيتها ومواطن عن  لبيشء من التفصي وسأذكر مخسة منها ،باإلكثار منها

 .تكرارها

                                                           

(، وقال الساعايت يف الفتح الرباين: ألرجه أيضا ابن أيب حاتم 81/1) -الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (8)

يزيد ففيه للاف: بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه يف تفسريه، ورجاله عند اإلمام أمحد ثقات إال عيل بن 

(، وقال اهليثمي يف 1/781اهـ، وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم: روي عن أيب هريرة موقوفا )

 (.84/811جممع الزوائد: أحد إسنادي أمحد جيد )

 (.1/7714يف ظلال القرآن لسيد قطب ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

لعظم  ؛تفتح لك أبواب السامء ،من قلب لالص ،اهللال إله إال  :اعلم أن قولك

  .ما اجتنبت كبائر الذنوب  اهللمكانة هذه الكلمة عند 

َق ُّ  ،اهلل َه إاِلَّ ال إِلَ  :َما َقاَل َعْبٌد » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة 

ا  ْ
ََمِء َحتَّى ُتْفَِيَ إىَِل ا ،ُُمْلِ «َكَبائِرَ لَما اْجَتنََب ا ،َعْرشِ لإال ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب السَّ

(1)
. 

باإلكثار من النطق هبذه الكلمة قبل أن حيول بيننا وبينها  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمرنا النبي 

فقد روى أبو هريرة  ،ولعظم ثواهبا لعظم مكانتها عند الباري  ؛املوت

  اَل َبْينَُكْم  ،اهلل َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  :َأْكثُِروا ِمْن َشَهاَدةِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي َقْبَل َأْن َُيَ

«َوَلِقنُوَها َمْوَتاُكمْ  ،َوَبْينََها
(2)

. 

ووسائل  ،اهللال إله إال  :دعنا نتعرف يف مبحثني اثنني عىل أمهية اإلكثار من قول

 .وهلااإلكثار من ق

                                                           

(، وحسنه األلباين يف صحيح 84111 السنن الكربى )(، والنسائي يف7114رواه الرتمذي واللفظ له ) (8)

 .(1111اجلامع )

 .(8181(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )8817(، والطرباين يف الدعاء )1813رواه أبو يعىل ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

دلل اإلسلام وعصم ماله ودمه  ،خملصا ،اهللحممد رسول  اهللال إله إال  :من قال

ونفعته يوما  ،ونجا من اخللود يف النار ،بمكفر يأت مل ماوانتفى عنه الكفر  ،وعرضه

ودلل  ،يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وسعد بشفاعة  ،يصيبه قبل ذلك ما أصابه ،من دهره

  .تعاىل اهللاجلنة بإذن 

من أسعد الناس بشفاعتك  ،اهللت يا رسول لق :أنه قال فعن أيب هريرة 

ُل ِلَ  َيْسَأَلنِي َعْن َهَذا اَلَقْد َظنَنُْت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأالَّ » :فقال ؟قيامةليوم ا ِديِث َأَحٌد َأوَّ

 :ِقَياَمِة َمْن َقاَل لَأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي َيْوَم ا ،ِديِث ِلَ ْرِصَك َعىَل املَِا َرَأْيُت ِمْن حِ  ؛ِمنَْك 

ا ِمْن ِقَبِل َنْفِسهِ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ   ْ
«َخالِ

(1)
. 

َنَفَعْتُه  ،اهلل الَّ إَِلَه إِ  ال :َمْن َقاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وروى أبو هريرة 

ا ِمْن َدْهِرهِ  «اَبُه َقْبَل َذلَِك َما َأَصاَبهُ َأَص  ،َيْوم 
(2)

. 

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عنحديث الشفاعة وذكر يف آلره  وروى أنس بن مالك 

ابَِعةَ » :سيكرر السجود ليشفع ألمته فقال ُدُه بِتِ  ،ُثمَّ َأُعوُد الرَّ ُثمَّ َأِخرُّ  ،َحاِمدِ ملَ َك الَفَأمْحَ

ا ُد اْرَفْع رَ  :َفُيَقاُل  ،َلُه َساِجد  عْ  ،ُتْعَطهْ  لَوَس  ،ُيْسَمعْ  لَوقُ  ،ْأَسَك َيا ُُمَمَّ  ،َواْشَفْع ُتَشفَّ

َيائِي  :َفَيُقوُل  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َيا َرِب اْئَذْن ِِل فِيَمْن َقاَل  :َفَأُقوُل  ِِت َوَجالِِل َوكِِّْبِ َوِعزَّ

ََُمتِي ألْخِرَجنَّ ِمنَْها َمْن َقاَل  «اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َوَع
(3)

. 

                                                           

 (.1134(، والبخاري )81/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(، وصححه األلباين يف صحيح 1711(، والطرباين يف األوسط )11(، والبيهقي )1111رواه البزار ) (1)

 .(1171اجلامع )

 (.3184رواه البخاري ) (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

سمعت  :قال  اهللملا رواه جابر بن عبد  ؛هذه الكلمة أفضل الذكروتعد 

َعاءِ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َأْفَضُل الِذْكرِ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  «هللْمُد ِلَ ا :َوَأْفَضُل الدُّ
(1)

. 

 ملا رواه أبو هريرة  ؛كام تعد هذه الكلمة أعىل شعب اإليامن وأفضلها

َفَأْفَضُلَها  ،يََمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبة  اإلِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال

«َياُء ُشْعَبٌة ِمْن اإِليََمنِ ِلَ َوا ،َوَأْدَناَها إَِماَطُة األََذى َعْن الطَِّريِق  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َقْوُل 
(2)

. 

 هريرة ملا روى أبو  ؛اهللوتعد هذه الكلمة العظيمة كفارة ملن حلف بغري 

ىلِت َوابِالالَّ  :َمْن َحَلَف ِمنُْكْم َفَقاَل يِف َحلِِفهِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول    :لَيقُ لفَ  ،ُعزَّ

«اهلل ال إَِلَه إاِلَّ 
(3)

. 

كي حيظى  ؛إن كلمة هلا هذا الفضل ال يستغرب أن يؤمر املسلم باإلكثار منها

 : أمهها اآليت ،بعدة فضائل

 جتديد اإلميان :أوال

ملا  ؛ددان اإليامن يف قلب املسلمجي اممهية اإلكثار من ذكر الشهادتني أهنأ وتكمن

 ،اهللقيل يا رسول  ،«َجِدُدوا إِيََمَنُكمْ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وي عن أيب هريرة ر  

«اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َأْكثُِروا ِمْن َقْولِ » :قال ؟وكيف نجدد إيامننا
(4)

. 

                                                           

(، وابن حبان 178(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة )7144(، وابن ماجه )7717رواه الرتمذي ) (8)

 .(8111(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8171(، واحلاكم )111)

(، والرتمذي 71(، ومسلم واللفظ له )1(، والبخاري )8/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.13(، وابن ماجه )1131(، وأبو داود )1441(، والنسائي )1181)

(، وأبو داود 8113(، ومسلم )1843(، والبخاري )81/813) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.7331(، والنسائي )8111) (، والرتمذي7113)

(، وضعفه 1111(، والبزار )3113(، واحلاكم )1/178) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(، ووافقه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة 81/711األرنؤوط يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ما مل  ،امن يتناقص باستمرار يف جوف صاحبهألن اإلي ؛وجتديد اإليامن مطلوب

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمرو  اهللفقد روى عبد  ،يتعاهده بالذكر والعمل الصالح

َلُق الثَّْوُب إلِ إِنَّ ا» :قال َأْن جُيَِدَد  اهلل تعاىلَفاْسَأُلوا  ،يََمَن َلَيْخَلُق يِف َجْوِف َأَحِدُكْم َكََم خَيْ

«يََمَن يِف ُقُلوبُِكمْ إلِ ا
(1)

. 

 الشهادة أفضل احلسنات وتثقل امليزان :ثانيا

إَِذا » :قال ،أوصني ،اهللت يا رسول لق :قال فعن أيب ذر الغفاري 

سنات ال إله حلن ام  أَ  ،اهلليا رسول  :تلق :قال ،«َفَأْتبِْعَها َحَسنَة  ََتُْحَها ،َت َسِيَئة  لَعمِ 

«َسنَاِت ِلَ ِهَي َأْفَضُل ا» :قال ؟اهلل إال
(2)

. 

 ملا رواه ثوبان  ؛يثقل امليزان ،اهللال إله إال  :لذلك فإن اإلكثار من قولو

ْمٍس! َما َأْثَقَلُهنَّ يِف ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   ،اهللَوُسْبَحاَن  ،اهلل ال إَِلَه إالَّ  :يَزانِ ملِ َبٍخ َبٍخ ِلَ

الُِح َيُموُت لِ لَوا ،َأْكَِّبُ  اهللو ،هللْمُد ِلَ َوا َّْ «ْسلِِم َفَيْحَتِسُبهُ ملُ اَمْرِء لَوَلُد ال
(3)

. 

 اهللإِنَّ َنبِيَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمرو بن العاص  اهللوملا رواه عبد 

ا  ْتُه ا ملسو هيلع هللا ىلصُنوح  آُمُرَك بِاْثنََتنْيِ َوَأْْنَاَك  :َوِصيَّةَ لإِِّن َقاصٌّ َعَليَْك ا :َوَفاُة َقاَل الْبنِهِ لملََّا َحَْضَ

ْبَع َلْو ُوِضَعْت يِف  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ آُمُرَك بِ  :َعْن اْثنََتنْيِ  ْبَع َواألَْرِضنَي السَّ َمَواِت السَّ َفإِنَّ السَّ

                                                           

جلوين يف كشف اخلفا ومزيل (، وحسنه الع7118(، وصححه السيوطي يف اجلامع الصغري )111)

 (.81/111(، ووافقه أمحد شاكر يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد )8411اإللباس )

 (.8114(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1(، واحلاكم )81111رواه الطرباين يف الكبري ) (8)

الرتغيب والرتهيب (، وصححه األلباين يف صحيح 81/141) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(7811.) 

(، واحلاكم 1111(، والنسائي يف السنن الكربى )81/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

(، وصححه األلباين يف صحيح 1811(، والبزار واللفظ له )8114(، والطرباين يف الدعاء )8111)

 (.1441الرتغيب والرتهيب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ةٍ  ةٍ  اهلل َوُوِضَعْت ال إَِلَه إاِلَّ  ،كِفَّ «اهلل َرَجَحْت ِِبِنَّ ال إَِلَه إاِلَّ  ،يِف كِفَّ
(1)

. 

نَّ اهلِل إِ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمرو بن العاص أيضا  اهللوملا رواه عبد 

تِي َعىَل ُرُؤوِس اَلاَلئِِق َيْوَم الِقَياَمِة  َرُجال   -يميز وخيتارس :أي – َسُيَخِلُص  ِمْن ُأمَّ

، ُثمَّ َيُقوُل:  - كتابا :أي – َفَينُْْشُ َعَلْيِه تِْسَعة  َوتِْسِعنَي ِسِجاًل  ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثُل َمِد الَبرَصِ

ُُوَن؟ َفَيُقوُل: الَ َيا َرِب، َفَيُقوُل: َأَفَلَك  َأُتنْكُِر ِمْن َهَذا َشْيئ ا؟ َأَظَلَمَك َكَتَبتِي اَِلافِ

ُه الَ ظُ  ،ُعْذٌر؟ َفَيُقوُل: الَ َيا َرِب، َفَيُقوُل: َبىَل  ، َفإِنَّ َم َعَلْيَك الَيْوَم، لإِنَّ َلَك ِعنَْدَنا َحَسنَة 

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َفَيُقوُل:  إاِل َفَتْخُرُج بَِطاَقٌة فِيَها: َأْشَهُد َأْن الَ إَِلهَ  د  اهللُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

ِت، َفَقاَل: إِنََّك الَ َما َهِذِه البَِطاَقُة َمَع َهِذِه الِسِجال ،اْحُْضْ َوْزَنَك، َفَيُقوُل: َيا َرِب 

َُْلُم، َقاَل: َفُتوَضُع الِسِجال ٍة َوالبَِطاَقُة يِف َكفَّ ُت ُت َوَثُقَلِت ٍة، َفَطاَشِت الِسِجالُت يِف َكفَّ

ءٌ  «البَِطاَقُة، َفاَل َيْثُقُل َمَع اْسِم اهللِ ََشْ
(2)

. 

 أن قوهلا مرة واحدة مع بعض التسبيحات األخرى يكفر الذنوب :ثالثا

َما َعىَل األَْرِض َأَحٌد » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن عمرو  اهللفعن عبد 

َة إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،هللا ال إَِلَه إاِلَّ  :َيُقوُل   ،ُكِفَرْت َعنُْه َخَطاَياهُ  إاِلَّ  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

«َبْحرِ لَوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد ا
(3)

. 

                                                           

(، 84111(، والنسائي يف السنن الكربى )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

 .(871(، والبزار، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )811واحلاكم )

(، 1744(، وابن ماجه )1171(، والرتمذي واللفظ له )11/818) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 .(8331األلباين يف صحيح اجلامع ) (، وصححه111(، وابن حبان )3واحلاكم )

(، وحسنه األلباين يف صحيح 7114(، والرتمذي )81/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8111الرتغيب والرتهيب )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 أن تكرارها مائة مرة يكفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر :رابعا

َح يِف ُدُبِر َصالِة َمْن َسبَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ملا رواه أبو هريرة 

لِيَلةٍ  ،َغَداِة ِماَئَة َتْسبِيَحةٍ لا َل ِماَئَة َُتْ َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد  ،ُغِفَرْت َلُه ُذُنوُبهُ  ،َوَهلَّ

«َبْحرِ لا
(1)

. 

 لعل املكثر منها أن تكون آخر كالمه من الدنيا :خامسا

كلامه من الدنيا فلا يثقل تعاىل لتكون آلر  اهلللعل املكثر من الشهادة أن يعينه 

َأْكثُِروا ِمْن » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وقد روى أبو هريرة  ،عليه قوهلا عند موته

اَل َبْينَُكْم َوَبْينََها ،اهلل َشَهاَدِة َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  «َوَلِقنُوَها َمْوَتاُكمْ  ،َقْبَل َأْن َُيَ
(2)

أي قبل أن  ،

 .حيول بيننا وبينها املوت

حيث  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللذلك وعد رسول  ،آلر كلامه من الدنيا دلل اجلنةومن كانت 

وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد  ملسو هيلع هللا ىلصقال أتيت النبي  أبو ذر روى 

 «نَّةَ لَ َدَخَل ا ُثمَّ َماَت َعىَل َذلَِك إاِلَّ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َما ِمْن َعْبٍد َقاَل » :فقال ،استيقظ

َق » :الق ؟وإن زنى وإن يرسق :تلق  ؟وإن زنى وإن يرسق :تلق ،«َوإِْن َزَنى َوإِْن َْسَ

َق » :قال َق » :قال ؟وإن زنى وإن يرسق :تلق ،«َوإِْن َزَنى َوإِْن َْسَ  ،َوإِْن َزَنى َوإِْن َْسَ

«َعىَل َرْغِم َأْنِف َأِب َذرٍّ 
(3)

. 

                                                           

 (.8111(، وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8711رواه اإلمام النسائي ) (8)

 (.11صسبق خترجيه ) (1)

 .(11(، ومسلم )1113(، والبخاري واللفظ له )81/184) -الفتح الرباين  –أمحد رواه اإلمام  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ولكن البعض ال  ،أمر مستقر يف قلوب املؤمنني ،اهللله إال ال إ :إن ترديد قول

نذكر أهم الوسائل املعينة عىل اإلكثار من سولذلك  ،جلهله بعظم ثواهبا ؛يكثر منها

  .لعلها تشحذ اهلمة عىل العمل هبا ؛قوهلا

 اهللال إله إال  :معرفة أهمية قول :أوال

الغالب للعمل هبذه األعامل يدفعه يف  ،إن معرفة املسلم مقدار ثواب األعامل

ولذلك نجد الشارع احلكيم كثريا ما يربط ثواب األعامل بدلول  ؛دون كلل أو ملل

 :الرباثي  اهللولذلك قال عبد  ؛أو يذكر ثوابا معينا ،اجلنة أو النجاة من النار
ثقلت عليه يف مجيع األحوال ،من مل يعرف ثواب األعامل

(1)
أمهية  توقد ذكر .

 .فارجع إليه وتأمله ،يف املبحث األول ،اهللال إله إال  :قول اإلكثار من

 اهللال إله إال  :معرفة املواطن اليت يسن فيها قول :ثانيا

 ،اهللال إله إال  :لقد ذكرت السنة املطهرة العديد من املواطن التي يسن فيها قول

 .هجعافر ،ذكر معظمها يف املبحث الثاين من الذكر الثاينيوس

فهي أفضل احلسنات  ،ن قول هذه الكلمة العظيمة دون كلل أو ملل أو رياءر مفأكث  

 ،من مؤمن يعمر يف اإلسلام ليكثر من ترديدها اهللوليس أحد أفضل عند  ،تعاىل اهللعند 

 اهلللَيَْس َأَحٌد َأْفَضَل ِعنَْد » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   اهللفقد جاء عن طلحة بن عبيد 

  ُر ِميِدهِ  ،لِتَْكبرِِيهِ  ؛يِف اإِلْسالمِ ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعمَّ «َوَتْسبِيِحِه َوَُتْلِيلِهِ  ،َوََتْ
(2)

.  

                                                           

 (.8/111صفة الصفوة البن اجلوزي ) (8)

(، والنسائي يف السنن الكربى 841(، وعبد بن محيد واللفظ له )8141) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

ين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (، وصححه األلبا71111(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )84131)

(7713.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،ال أن ينفقهملفمن ضن با :موقوفا أنه قال بن مسعود  اهللفعن عبد 

 اهللو ،اهلل ال إله إال :يكثر من قوللف ؛أن يكابده والليل ،عدو أن جياهدهلوهاب ا

اهللوسبحان  ،هللمد حلوا ،أكرب
(1)

. 

نَِّة لَ إِنَّ يِف ا» :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال وعن سلامن الفاريس 

ا َفَأْكثُِروا َغْرَسَها واَِلْمُد  ،اهللُسْبَحاَن » :قال ؟وما غرسها ،اهلليا رسول  :قالوا ،«ِقيَعان 

«َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هلل
(2)

.  

فاحلديث  ،بيشء إال وفيه مصلحة لنا يف أمر ديننا أو دنيانا ملسو هيلع هللا ىلصال يأمرنا النبي 

مجع  ،يعان بكرس القافق   :قال امللا عيل القاري  ،يشري إىل أن يف اجلنة قيعانا

وهي األرض املستوية اخلالية من الشجر ،قاع
(3)

.  

وزراعتها ال  ،نكثر من زراعة هذه املساحات الشاسعة اخلاليةواملطلوب أن 

 .تتأتى إال بمثل هذه التسبيحات

إليها يف   اهللوتعترب هذه الكلامت األربع الباقيات الصاحلات التي أشار 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  } :قوله تعاىل

 .[11: الكهف]{ ٺ

ُخُذوا » :فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللالرج علينا رسول  :أنه قال وجاء عن أيب هريرة 

                                                           

ألرجه اإلسامعييل يف معجمه، والطرباين يف الكبري موقوفا، واهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد  (8)

 (.1381(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )81111واللفظ له )

 (.8118غيب والرتهيب: حسن لغريه )(، وقال األلباين يف صحيح الرت1841رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

 (.1/811مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للملا عيل القاري ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ُخُذوا ُجنََّتُكْم ِمَن النَّاِر ، » :فقال ؟، أمن عدو حرض اهلليا رسول  :نالق ،«ُجنََّتُكمْ 

َة إاِلَّ  اهلل، وَ  اهلل ، َوال إَِلَه إاِلَّ هلل  ْمُد ِلَ ، َوا اهللُسْبَحاَن  :ُقوُلوا  َأْكَِّبُ ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

ُنَّ َيْأتِ  ؛اهللبِ  َباِقَياُت لَوُمْنِجَياِت ، َوُهنَّ ا ،َوُمْسَتْأَخَراٍت  ،ِقَياَمِة ُمْسَتْقَدَماٍت لنَي َيْوَم اَفإِْنَّ

اُت  اِِلَ َّْ «ال
(1)

.   

فلو علمنا بعضها ما استغربنا من  ،وهذه التسبيحات األربع هلا مزايا عديدة

 .عىل اإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصحث النبي 

دعنا نتعرف يف مبحثني اثنني عىل  ،فلكي نكثر من هذه الكلامت األربع جمتمعة

 ،ونرطب ألسنتنا هبا ،لنمأل وقت فراغنا ،لعلها تشحذ مهمنا ؛ومواطن قوهلا ،مزاياها

 .ملسو هيلع هللا ىلصونكثر منها كام أمرنا النبي 

 

 

 

 

 

                                                           

(، 143(، والطرباين يف الصغري واللفظ له )84111(، والنسائي يف السنن الكربى )8111رواه احلاكم ) (8)

 (.7181وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 أنها وسيلة ميكن بها اإلكثار من غرس الشجر يف اجلنة :أوال

َلِقيُت إِْبَراِهيَم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن مسعود  اهللفعن عبد 

  َي ِب َفَقاَل ُد  :َلْيَلَة ُأْْسِ المَ  ،َيا ُُمَمَّ َتَك ِمنِي السَّ ُهْم َأنَّ ا ،َأْقِرْئ ُأمَّ نََّة لَ َوَأْخِِّبْ

َبةِ  ْ َا ِقيَعانٌ  ،اءِ ملَ َعْذَبُة ا ،َطِيَبُة الُّتُّ  َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللَحاَن ُسبْ  :َوَأنَّ ِغَراَسَها ،َوَأْنَّ

«َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل
(1)

.  

َيا َأَبا » :مر به وهو يغرس غرسا فقال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى أبو هريرة 

َأال َأُدلَُّك َعىَل ِغَراٍس َخرْيٍ َلَك ِمْن » :قال ،غراسا يل :تلق ؟«ُهَرْيَرَة َما الَِّذي َتْغِرُس 

 ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  :لقُ » :قال ،اهللىل يا رسول ب :تلق ؟«َهَذا

«نَّةِ لَ ُيْغَرْس َلَك بُِكِل َواِحَدٍة َشَجَرٌة يِف ا ،َأْكَِّبُ  اهللوَ 
(2)

.  

ونظرا ألن أدنى ملك للفرد يف  ،يصبح لك أملاك ومزروعات يف اجلنة: أي

هذا امللك سيتخلله مساحات كبرية حتتاج إىل ملئها  فإن ،ئة عامااجلنة يسري فيه م

ر فأكث   ،وقت الفراغ هبا ءومل ،لذلك ينبغي اإلكثار من هذه التسبيحات ؛باألشجار

 .كوال تدع الوقت يضيع عليك فيام ال ينفع ،من مزروعاتك وحدائقك يف اجلنة

 تعاىل بعد القرآن الكريم اهللأنها أحب الكالم إىل  :ثانيا

 :َأْرَبعٌ  اهللَكالِم إىَِل لَأَحبُّ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن جندب  فعن سمرة

َك بَِأُِيِنَّ َبَدْأَت  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  .. .ال َيُْضُّ

                                                           

(، وحسنه األلباين 8111(، والبزار )84717(، والطرباين يف الكبري )7111) رواه الرتمذي واللفظ له (8)

 (.1811يف صحيح اجلامع )

(، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه 8113(، واحلاكم )7143رواه ابن ماجه ) (1)

(8111.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«اِلديث
(1)

. 

 أنها حتت اخلطايا من صحيفتك :ثالثا 

ثم نفضه  ،نا فنفضه فلم ينتفضألذ غص ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  روى أنس 

 ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللإِنَّ ُسْبَحاَن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،ثم نفضه فانتفض ،فلم ينتفض

َجَرُة َوَرَقَهالَ َتنُْفُض ا ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  «َطاَيا َكََم َتنُْفُض الشَّ
(2)

. 

 َوال إَِلَه إاِلَّ  ،اهللَوُسْبَحاَن  ،هللْمُد َِل إِنَّ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ويف رواية له 

َجَرةِ لَلُتَساِقُ  ِمْن ُذُنوِب ا ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل «َعْبِد َكََم َتَساَقَ  َوَرُق َهِذِه الشَّ
(3)

. 

َما َعىَل األَْرِض » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمرو بن العاص  اهللوروى عبد 

َة إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللَوُسْبَحاَن  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،هللا ال إَِلَه إاِلَّ  :َرُجٌل َيُقوُل   َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

«َبْحرِ لَوَلْو َكاَنْت َأْكَثَر ِمْن َزَبِد ا ،ُكِفَرْت َعنُْه ُذُنوُبهُ  إاِلَّ  ،اهللبِ 
(4)

. 

تعاىل اْصَطَفى  اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى أبو سعيد وأبو هريرة 

الاِمْن   :َفَمْن َقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  :َكالِم َأْرَبع 

وَن َسِيَئة   ،اهللُسْبَحاَن  وَن َحَسنَة  َوُحطَّْت َعنُْه ِعْْشُ  ،َأْكَِّبُ  اهلل :َوَمْن َقاَل  ،ُكتَِب َلُه ِعْْشُ

ِمْن  ،َعاملَنِيَ لَرِب اهلل  ْمُد ِلَ ا :َوَمْن َقاَل  ،ِمْثُل َذلَِك  ،اهلل َلَه إاِلَّ ال إِ  :َوَمْن َقاَل  ،ِمْثُل َذلَِك 

                                                           

(، والطرباين 171ابن حبان )(، و1873(، ومسلم )87/818) -الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.81417(، والبيهقي )84131(، والنسائي يف السنن الكربى )1318)

(، 171(، والبخاري يف األدب املفرد )7177(، والرتمذي )81811) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1411وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )

 (.8148صحيح اجلامع ) (، وحسنه األلباين يف7177رواه الرتمذي ) (7)

(، واحلاكم 84111(، والنسائي يف السنن الكربى )81/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.88/81(، وحسنه أمحد شاكر يف خترجيه للمسند )8117)



41 
 

 
 

 

 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ا َثالُثوَن َسِيَئة   ،ِقَبِل َنْفِسهِ  «ُكتَِبْت َلُه َثالُثوَن َحَسنَة  وُحطَّْت َعنُْه ِِبَ
(1)

.  

 أنها تثقل ميزان احلسنات :رابعا

ال  :يَزانِ ملِ َما َأْثَقَلُهنَّ يِف ا !ْمسٍ َبٍخ َبٍخ لَِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فعن ثوبان 

الُِح َيُموُت لِ لَوا ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللَوُسْبَحاَن  ،اهلل إَِلَه إالَّ  َّْ ْسلِِم ملُ َمْرِء الَوَلُد ال

«َفَيْحَتِسُبهُ 
(2)

. 

 أنها تقي قائلها من النار :خامسا

ُسبَْحاَن  :ُجنََّتُكْم ِمَن النَّاِر ، ُقوُلوا ُخُذوا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة 

َة إاِلَّ  اهلل، وَ  اهلل ، َوال إَِلَه إاِلَّ هلل  ْمُد ِلَ ، َوا اهلل ُنَّ َيْأتنَِي َيْوَم  ؛اهللبِ  َأْكَِّبُ ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ َفإِْنَّ

اُت لا َوُمنِْجَياِت، َوُهنَّ  ،َوُمْسَتأَْخَراٍت  ،ِقَياَمِة ُمْستَْقَدَماٍت لا اِِلَ َّْ «َباقَِياُت ال
(3)

. 

 أنها بديل ملن تقاعس أو عجز عن قيام الليل والصدقة واجلهاد :سادسا

 : منها ،والدليل عىل ذلك عدة أحاديث

َم َبْينَُكْم  اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن مسعود  اهللما رواه عبد  -8 َقسَّ

َم َبْينَُكْم َأْرَزاقَ  َوال  ،اَل َمْن َُيِبُّ َوَمْن ال َُيِبُّ ملَ ُيْؤِِت ا اهللَوإِنَّ  ،ُكمْ َأْخالَقُكْم َكََم َقسَّ

ا َأْعَطاُه اإِليََمنَ  اهللَفإَِذا َأَحبَّ  ،َمْن َأَحبَّ  ُيْؤِِت اإِليََمَن إاِلَّ  اِل َأْن ملَ َفَمْن َضنَّ بِا ،َعْبد 

اِهَدهُ لَوَهاَب ا ،ُينِْفَقهُ  ْيَل َأنْ  ،َعُدوَّ َأْن جُيَ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :ُيْكثِْر ِمْن َقْولِ لفَ  ؛ُيَكابَِدهُ  َواللَّ

                                                           

(، والنسائي يف السنن الكربى 8111(، واحلاكم )81/114) -الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (8)

(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 84/111(، وابن أيب شيبة )7431(، والبزار )84131)

(8381.) 

 (.14صخترجيه ) سبق (1)

 (.73صسبق خترجيه ) (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«اهللَوُسْبَحاَن  ،هللْمُد َِل َوا ،َأْكَِّبُ  اهللوَ 
(1)

. 

جاء  :قال  اهللعن طلحة بن عبيد  بن شداد  اهللوما رواه عبد  -1

من يكفيني » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،فأسلموا ملسو هيلع هللا ىلصثلاثة رهط من بني عذرة إىل النبي 

 أي –فرضب عىل الناس بعث  :قال ،فكانوا عندي :قال ،أنا :فقال طلحة ؟«هؤالء

ثم  ،اهللثم مكثوا ما شاء  ،فخرج فيه أحدهم فاستشهد -يرسية  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسل

 ،وبقي الثالث حتى مات عىل فراشه :قال ،فخرج فيه الثاين فاستشهد ،رضب آلر

 ،هم بأنساهبم وسيامهمفرأيت يف النوم كأين أدللت اجلنة فرأيتهم أعرف :قال طلحة

 ،وإذا الثاين من املستشهدين عىل إثره ،فإذا الذي مات عىل فراشه دلل أوهلم :قال

فقال  ،فذكرت ذلك له ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت النبي  ،فدللني من ذلك :قال ،وإذا أوهلم آلرهم

ُر يِف اإِلْسالمِ   اهللَلْيَس َأَحٌد َأْفَضَل ِعنَْد » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول   ،ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعمَّ

ِميِدهِ  ،لَِتْكبرِِيهِ  لِيلِهِ  ،َوََتْ «َوَتْسبِيِحِه َوَُتْ
(2)

. 

   فليس أحد أكثر ثوابا  ،هبذه الكلامت الطيبة - اهلليا رعاك  -ر وقتك فأعم

 .من مؤمن يشغل وقت فراغه هبا  اهللعند 

ذات  ملسو هيلع هللا ىلص اهللمر يب رسول  :قالت وما روته أم هانئ بنت أيب طالب  -7

 :فقال ،فمرين بعمل أعمله وأنا جالسة ،إين قد كربت ،اهللل يا رسو :يوم فقلت

َا َتْعِدُل ِماَئَة َرَقَبٍة من َوَلِد إِْسََمِعيَل  ،ِماَئَة َتْسبِيَحةٍ  اهللَسِبِحي » ِماَئَة  اهللَوامْحَِدي  ،َفإِْنَّ

ِميَدةٍ  َجٍة مُ  ،ََتْ َا َتْعِدُل ِماَئَة َفَرٍس ُمْْسَ ِملِنيَ  ،َجَمةٍ لَفإِْنَّ  اهلل يوكِِّب  ،اهلل عليها يف َسبِيِل ََتْ

َا َتْعِدُل ِماَئَة َبَدَنٍة ُمَتَقبََّلةٍ  ،ِماَئَة َتْكبرَِيةٍ  لِيَلةٍ  اهللَوَهِليل  ،َفإِْنَّ ََمِء  ،ِماَئَة َُتْ َا ََتأُْل ما بني السَّ َفإِْنَّ

                                                           

 (.71صسبق خترجيه ) (8)

 (.71صسبق خترجيه ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

« بِِمْثِل ما َأَتْيِت إال َأْن َيْأِِتَ  ،َوال ُيْرَفُع ألََحٍد َعَمٌل َأْفَضُل منها ،َواألَْرضِ 
(1)

.  

 أن أبواب السماء تفتح هلا :سابعا

فعن النعامن بن بشري  ،ومتى ما فتحت أبواب السامء هلا دل عىل رجاء قبوهلا

 ِميِدِه  اهللالَِّذيَن َيْذُكُروَن ِمْن جالِل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ِمْن َتْسبِيِحِه َوََتْ

لِيلِهِ  نَّ َدِويٌّ َكَدِوِي النَّْحلِ لَتَعاَطْفَن َحْوَل ايَ  ،َوَتْكبرِِيِه َوَُتْ ُيَذِكُروَن  ،َعْرِش ََلُ

اِحبِِهنَّ  َْ ٌء ُيَذِكُر بِهِ  اهلل َيَزاَل َلُه ِعنَْد َأال َُيِبُّ َأَحُدُكْم َأالَّ  ،بِ «ََشْ
(2)

. 

َّا َتْذُكُروَن ِمْن » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عند ابن ماجه ويف رواية له  إِنَّ ِِم

نَّ َدِويٌّ َكَدِوِي  ،َعْرشِ لَينَْعطِْفَن َحْوَل ا ،التَّْسبِيَح َوالتَّْهلِيَل َوالتَّْحِميَد  ؛اهللِل جال ََلُ

اِحبَِها َْ  .«َأَما َُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيُكوَن َلُه َأْو ال َيَزاَل َلُه َمْن ُيَذِكُر بِهِ  ،النَّْحِل ُتَذِكُر بِ

 دعاء حني طلب املغفرة والرمحة والرزقأنها مقدمة إلجابة ال :ثامنا

 ،قد فعلت :لك اهللوأردت أن يقول  ،املغفرة والرمحة والرزق  اهللإذا سألت 

 اهللو ،اهللوال إله إال  ،هللواحلمد  ،اهللسبحان  :فقدم بني دعائك الباقيات الصاحلات

بإحيائها ونرشها فقم  ،وهذه سنة جيهلها كثري من الناس ،اهللفستجد اإلجابة بإذن  ،أكرب

 .بينهم

علمني  ،اهلليا رسول  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل النبي  :قال فعن أنس 

 اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  :لقُ » :بيده فقال ملسو هيلع هللا ىلصفألذ النبي  ،لريا

                                                           

يف السنن  (، والنسائي7184(، وابن ماجه )81/183) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

(، وابن أيب الدنيا، 8441(، والطرباين يف الكبري واللفظ له )8117(، واحلاكم )84114الكربى )

 (.8117وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

(، 8111(، واحلاكم )7141(، وابن ماجه )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 (.8111صحيح الرتغيب والرتهيب )وصححه األلباين يف 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص فتبسم النبي ،ومىض فتفكر ثم رجع ،فعقد األعرايب عىل يده :قال ،«َأْكَِّبُ 

َر ا»  ،اهلل وال إله إال ،هللمد حلوا ،اهللسبحان  ،اهلليا رسول  :فجاء فقال ،«َبائُِس لَتَفكَّ

َقاَل  ،اهللُسْبَحاَن  :َت لإَِذا قُ  ،َيا َأْعَراِبُّ » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي  ؟فام يل ،هللهذا  ،أكرب اهللو

َقاَل  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َت لَوإَِذا قُ  ،َدْقَت َص  :اهللَقاَل  ،هللْمُد ِلَ ا :َت لَوإَِذا قُ  ،َصَدْقَت  :اهلل

َقاَل  ،ِفْر ِِل غْ مَّ االله :َت لَوإَِذا قُ  ،َصَدْقَت  :اهللَقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهلل :َت لَوإَِذا قُ  ،َصَدْقَت  :اهلل

َقاَل  ،اْرُزْقنِي مَّ الله :َت لَوإَِذا قُ  ،ُت لَفعَ  :اهللَقاَل  ،مَّ اْرمَحْنِيالله :َت لَوإَِذا قُ  ،ُت لَفعَ  :اهلل

فعقد األعرايب عىل سبع يف يده ثم وىل :قال ،«ُت لَقْد َفعَ  :اهلل
(1)

. 

 أنها وسيلة سهلة وجمانية لتسديد الصدقات اليومية اليت على جسمك :تاسعا

بُِح َعىَل ُكِل ُسالَمى ِمْن َأَحِدُكْم » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فعن أيب ذر  ْْ ُي

ِميَدٍة َصَدَقةٌ  ،يَحٍة َصَدَقةٌ َفُكلُّ َتْسبِ  ،َصَدَقةٌ  لِيَلٍة َصَدَقةٌ  ،َوُكلُّ ََتْ َوُكلُّ َتْكبرَِيٍة  ،َوُكلُّ َُتْ

َوجُيِْزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن  ،نَْكِر َصَدَقةٌ ملُ َوَْنٌْي َعْن ا ،ْعُروِف َصَدَقةٌ ملَ َوَأْمٌر بِا ،َصَدَقةٌ 

َحى «َيْرَكُعُهََم ِمْن الضُّ
(2)

. 

ْمُس » :أيضا قال وروى أبو ذر  َعىَل ُكِل َنْفٍس يِف ُكِل َيْوٍم َطَلَعْت فِيِه الشَّ

 :قال ؟من أين أتصدق وليس لنا أموال ،اهلليا رسول  :تلق ،«َصَدَقٌة ِمنُْه َعىَل َنْفِسهِ 

َدَقةِ » َّْ َوَأْسَتْغِفُر  ،اهلل الَّ َوال إَِلَه إِ  ،هللْمُد َِل َوا ،اهللَوُسْبَحاَن  ،التَّْكبرِيَ  :ألَنَّ ِمْن َأْبَواِب ال

ْوَكَة َعْن َطِريِق النَّاِس َوا ،نَْكرِ ملُ َوَتنَْهى َعْن ا ،ْعُروِف ملَ َوَتْأُمُر بِا ،اهلل َُْم لَوَتْعِزُل الشَّ َع

ْسَتِدلَّ َعىَل ملُ َوُتِدلُّ ا ،َوُتْسِمُع األََصمَّ َواألَْبَكَم َحتَّى َيْفَقهَ  ،َوَُتِْدي األَْعَمى ،َجرَ ِلَ َوا

ِة َساَقْيَك إىَِل  ،اَجٍة َلُه َقْد َعلِْمَت َمَكاَْنَاَح  ِة  ،ْسَتِغيِث ملُ َفاِن االلهَوَتْسَعى بِِشدَّ َوَتْرَفُع بِِشدَّ

ِعيِف  َدَقِة ِمنَْك َعىَل َنْفِسَك  ،ِذَراَعْيَك َمَع الضَّ َّْ َك ِمْن َأْبَواِب ال
َوَلَك يِف  ،ُكلُّ َذلِ

                                                           

 .(7771(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )184رواه البيهقي يف شعبه واللفظ له ) (8)

 (.314(، ومسلم واللفظ له )1/11) -الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 اهللفقال رسول  ؟كيف يكون يل أجر يف شهويت :أبو ذر قال .«ُِجَاِعَك َزْوَجَتَك َأْجرٌ 

ُه َفََمَت » :ملسو هيلع هللا ىلص َتِسُب بِهِ  ،َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َلَك َوَلٌد َفَأْدَرَك َوَرَجْوَت َخرْيَ  :تلق ؟«َأُكنَْت ََتْ

 اهلل لب :قال ؟«َفَأْنَت َهَدْيَتهُ » :قال ،للقه اهلل لب :قال ؟«َفَأْنَت َخَلْقَتهُ » :قال ،نعم

 ،َكَذلَِك َفَضْعُه يِف َحاللِهِ » :قال ،كان يرزقه اهلل لب :قال ؟«َفَأْنَت َتْرُزُقهُ » :قال ،ههدا

«َوَلَك َأْجرٌ  ،َوإِْن َشاَء َأَماَتهُ  ،َأْحَياهُ  اهللَفإِْن َشاَء  ؛َوَجنِْبُه َحَراَمهُ 
(1)

. 

                                                           

يف السلسلة الصحيحة  لباين(، وصححه األ1/831) -الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

(131). 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

اإلكثار من عىل املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصحث النبي  ،واب هذه الكلامت األربعولعظم ث

 : والتي منها ،قوهلا يف مواضع عدة

 يف أي وقت كتسبيحات مطلقة :أوال

الناس عموما وكبار السن لصوصا عىل إعامر أوقات  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حث النبي 

ذات يوم  ملسو هيلع هللا ىلص اهللمر يب رسول  :قالت وقد مر حديث أم هانئ  ،فراغهم هبا

َسِبِحي » :فقال ،فمرين بعمل أعمله وأنا جالسة ،إين قد كربت ،اهللا رسول ي :فقلت

َا َتْعِدُل ِماَئَة َرَقَبٍة من َوَلِد إِْسََمِعيَل  ،ِماَئَة َتْسبِيَحةٍ  اهلل ِميَدةٍ  اهللَوامْحَِدي  ،َفإِْنَّ  ،ِماَئَة ََتْ

َجٍة مُ  َا َتْعِدُل ِماَئَة َفَرٍس ُمْْسَ ِماَئَة  اهلل يوكِّب ،اهللِملِنَي عليها يف َسبِيِل ََتْ  ،َجَمةٍ لَفإِْنَّ

َا َتْعِدُل ِماَئَة َبَدَنٍة ُمَتَقبََّلةٍ  ،َتْكبرَِيةٍ  لِيَلةٍ  اهللَوَهِليِل  ،َفإِْنَّ ََمِء  ،ِماَئَة َُتْ َا ََتأُْل ما بني السَّ َفإِْنَّ

«ْأِِتَ بِِمْثِل ما َأَتْيِت إال َأْن يَ  ،َوال ُيْرَفُع ألََحٍد َعِمٌل َأْفَضُل منها ،َواألَْرضِ 
(1)

.  

 أمرنا أن نقوهلا دبر كل فريضة مخسا وعشرين مرة  ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب :ثانيا

تعاىل ونحمده ونكربه دبر كل صلاة عرش  اهللأن نسبح  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حثنا النبي 

َتاِن ال » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن عمرو  اهللملا جاء عن عبد  ؛مرات َخلَّ

يِهََم َرُجٌل  ِْ ا َيِسريٌ  ،نَّةَ لَ َدَخَل ا ُمْسلٌِم إاِلَّ  َُيْ يِف  اهللُيَسِبُح  ،َوَمْن َيْعَمُل ِِبََِم َقلِيٌل  ،َأال َوُُهَ

ا ا ،ُدُبِر ُكِل َصالٍة َعْْش  َمُدُه َعْْش  ا ،َوََيْ ُه َعْْش   ملسو هيلع هللا ىلص اهللفأنا رأيت رسول  :قال ،«َوُيَكِِّبُ

َوإَِذا  ،يَزانِ ملِ ٌف َوََخُْسَِمَئٍة يِف الَوأَ  ،بِالِلَسانِ  َك ََخُْسوَن َوِماَئةٌ لَفتِ » :قال ،يعقدها بيده

َمُدُه ِماَئة   ُه َوََتْ  ،يَزانِ ملِ ٌف يِف الَوأَ  ،َك ِماَئٌة بِالِلَسانِ لَفتِ  ،َأَخْذَت َمْضَجَعَك ُتَسِبُحُه َوُتَكِِّبُ

ُكْم َيْعَمُل يِف ا يَْلِة أَ لَفَأيُّ  ؟فكيف ال حيصيها :قالوا !؟«َئِة َسِيَئةٍ َفنْيِ َوََخَْس ِمالَيْوِم َواللَّ

                                                           

 (.18صسبق خترجيه ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ْيَطاُن َوُهَو يِف َصاَلتِِه، َفَيُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا، َحتَّى َينَْفتَِل،  :قال َيْأِِت َأَحَدُكُم الشَّ

ُه  «امَ َيْفَعل، َوَيْأتِيِه َوُهَو يِف َمْضَجِعِه، َفاَل َيَزاُل ُينَِوُمُه َحتَّى َينَ  اَل َفَلَعلَّ
(1)

  

تعاىل ونحمده ونكربه دبر كل صلاة  اهللأن نسبح  ملسو هيلع هللا ىلصويف مرة ألرى حثنا النبي 

َمْن َسبََّح » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  حيث روى أبو هريرة  ،ثلاثا وثلاثني مرة

ا َوَثالثنِيَ  اهلل ا َوَثالثنِيَ  اهللَومَحَِد  ،يِف ُدُبِر ُكِل َصالٍة َثالث  َ  ،َثالث  ا َوَثالثنَِي ثَ  اهللَوَكِّبَّ الث 

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :اَئةِ ملِ َوَقاَل ََتَاَم ا ،َفْتلَِك تِْسَعٌة َوتِْسُعونَ  َوَلُه  ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ا «َبْحرِ لُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد ا ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ
(2)

.  

أن نجعل التسبيح والتحميد ثلاثا وثلاثني مرة ونجعل  ملسو هيلع هللا ىلصيف مرة ألرى حثنا و

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روى كعب بن عجرة  ،التكبري أربعا وثلاثني مرة

ُلُهنَّ َأْو َفاِعُلُهنَّ ُدُبَر ُكِل َصالٍة َمْكُتوَبةٍ » :قال
َثالٌث َوَثالُثوَن  ،ُمَعِقَباٌت ال خَيِيُب َقائِ

ِميَدة   ،َتْسبِيَحة   «َوَأْرَبٌع َوَثالُثوَن َتْكبرَِية   ،َوَثالٌث َوَثالُثوَن ََتْ
(3)

. 

 ،أن نقول تلك التسبيحات مخسا وعرشين مرة ونجعل فيها التهليل ملسو هيلع هللا ىلصثم حثنا  

أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا  :قال حيث روى زيد بن ثابت 

فأيت رجل من األنصار يف  ،ثنيويكربوا أربعا وثلا ،وحيمدوا ثلاثا وثلاثني ،وثلاثني

أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثني وحتمدوا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأمركم رسول  :منامه فقيل له

فاجعلوها مخسا وعرشين  :قال ،نعم :قال ؟ثلاثا وثلاثني وتكربوا أربعا وثلاثني

                                                           

(، 1411(، وأبو داود )7184(، والرتمذي واللفظ له )1/11) -الفتح الرباين -رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.141(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )111(، وابن ماجه )8711والنسائي )

(، وأبو داود 113(، ومسلم واللفظ له )1/13) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 114رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.1111(، والنسائي يف السنن الكربى )1481(، وابن حبان )8717(، والدارمي )8141)

(، 1481(، وابن حبان )8711(، والنسائي )7181(، والرتمذي )111رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (7)

 (.111والطرباين يف الكبري )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

اْجَعُلوَها » :فقال ،فذكر ذلك له ملسو هيلع هللا ىلصفلام أصبح أتى النبي  ،واجعلوا فيها التهليل

«َذلَِك كَ 
(1)

.  

 ،هذا يقتيض أنه األوىل ،«اْجَعُلوَها َكَذلَِك » :قوله فقال :قال السندي 

تعاىل أعلم اهللو ،لشهرة أحاديثه ؛عمل عىل األولللكن ا
(2)

. 

لكن  :قوله :الولوي معلقا عىل قول السندي  اإلثيويبوقال حممد 

وإن أراد  ،قيمة لهولكن ال  ،إن أراد عمل كثري من الناس فمسلم ،لخإ.. .العمل

فلا ينبغي االقتصار عىل األحاديث  ،ألن احلديث صحيح ؛العمل بالسنة ففيه نظر

ويزيد التهليل  ،بل يعمل هبذا أيضا أحيانا فيجعلها كلها مخسا وعرشين ،األلرى

تعاىل أعلم اهللكذلك و
(3)

. 

ن وملا فيه م ،وحيتمل أن الذكر األلري هو األوىل كام قال السندي  :أقول

وهي أفضل احلسنات كام جاء يف  ،مخسا وعرشين مرة اهللال إله إال  :تكرار قول

 ة  ئَ يِ َس  َت لمِ إذا عَ » :قال ،أوصني اهلليا رسول  :قلت :قال حديث أيب ذر 

ْ  ة  نَ ْس ها َح عْ بِ تْ فأَ   :قال ؟اهللأمن احلسنات ال إله إال  اهلليا رسول  :قلت :قال ،«هاُح ََت

«اِت نَس اَِل  ُل َض فْ ي أَ هِ »
(4)

. 

                                                           

(، وصححه األلباين يف السلسلة 8714(، والنسائي واللفظ له )18814) -املسند  –واه اإلمام أمحد ر (8)

 (.848الصحيحة )

 (.8714ح  7/11رشح سنن النسائي للسندي ) (1)

ح  81/141الولوي ) ثيويبلإل -املسمى ذلرية العقبى يف رشح املجتبى  –رشح سنن النسائي  (7)

8714.) 

(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 81/141) -الفتح الرباين  –د رواه اإلمام أمح (1)

(7811.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 أن تقوهلا عند النوم وعند االستيقاظ يف الليل :ثالثا

شنا لتغفر ايف قول التسبيحات األربع حني نأوي إىل فر ملسو هيلع هللا ىلصولقد رغبنا النبي 

َمْن َقاَل ِحنَي َيْأِوي إىَِل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  حيث روى أبو هريرة  ،ذنوبنا

يَك اهللال إَِلَه إاِل  :فَِراِشهِ  ٍء  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،َلهُ  ، َوْحَدُه ال رَشِ َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َة إاِل بِ  ،َقِديرٌ   ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهللَوال إَِلَه إاِل  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  ،اهللال َحْوَل َوال ُقوَّ

ْسَعر   ك  ش-ُذُنوَبُه َأْو َخَطاَياُه  اهللَغَفَر 
«َبْحرِ لَبِد اَوإِْن َكاَن ِمْثَل زَ  -م 

(1)
ومسعر أحد  ،

 .رواة احلديث

 :وكلها معروفة لديك ،فهذا الدعاء سهل جدا يمكن أن جتزئه إىل ثلاثة مقاطع

 .الشهادة واحلوقلة والتسبيحات األربع

أن من قاله بعد استيقاظه يف الليل يستجاب دعاؤه  هذا الدعاءومن فضل 

َمْن َتَعارَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عن فقد روى عبادة بن الصامت  ،تقبل صلاتهيو

ْيِل  يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َفَقاَل  – وأن   فتمطى استيقظ أي –ِمْن اللَّ َلُه  ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ ا  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،اهللَوُسْبَحاَن  ،هللْمُد ِلَ ا ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َة إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ   ،اْسُتِجيَب َلهُ  ،َأْو َدَعا ،مَّ اْغِفْر ِِل الله :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

َأ َوَصىلَّ ُقبَِلْت َصالُتهُ  «َفإِْن َتَوضَّ
(2)

. 

                                                           

(، وصححه األلباين يف التعليقات احلسان عىل 111(، وابن أيب شيبة يف األدب )1111رواه ابن حبان ) (8)

 (.1147صحيح ابن حبان )

(، 7181(، والرتمذي )8811للفظ له )(، والبخاري وا81/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1113(، والدارمي )7131(، وابن ماجه )1414وأبو داود )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 أننا أمرنا أن نكثر منها دون غريها يف عشر ذي احلجة :رابعا

تلك التي يعملها العبد   اهللة عند بأن أفضل األعامل الصاحل ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي 

بأن أفضل تلك  ملسو هيلع هللا ىلصثم بني  ،وأن ثواهبا سيزيد عىل ثواب اجلهاد ،يف عرش ذي احلجة

  .فتأمل ،التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري :اإلكثار منها يف األعامل املرغوب

َُُم ِعنَْد » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن ابن عمر  اٍم َأْع ال َأَحبُّ وَ  اهللَما ِمْن َأيَّ

اِم الإَِلْيِه ِمْن ا  ،َوالتَّْكبرِيِ  ،َفَأْكثُِروا فِيِهنَّ ِمْن التَّْهلِيلِ  ،َعْْشِ لَعَمِل فِيِهنَّ ِمْن َهِذِه األَيَّ

َُُم ِعنَْد » :قال ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية عبد بن محيد أن النبي  ،«َوالتَّْحِميدِ  اٍم َأْع َوال  ،اهللَما ِمْن َأيَّ

اِم الا اهللَأَحبُّ إىَِل   ،َوالتَّْهلِيلِ  ،َفَأْكثُِروا فِيِهنَّ ِمَن التَّْسبِيِح  ،َعْْشِ لَعَمُل فِيِهنَّ ِمْن َأيَّ

«َوالتَّْكبرِيِ  ،َوالتَّْحِميدِ 
(1)

. 

 أن أحد أدعية االستفتاح يقوم عليها :خامسا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللت عائشة بم كان رسول لسأ :قال فقد روى عاصم بن محيد 

كان  ،تني عن يشء ما سألني عنه أحد قبلكللقد سأ :قالت ،يستفتح قيام الليل

ويستغفر  ،وهيلل عـرشا ،ويسبح عرشا ،وحيمد عرشا ،يكرب عرشا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

َقاِم ملَ ِمْن ِضيِق ا اهللَأُعوُذ بِ  ،َوَعافِنِي ،َواْرُزْقنِي ،َواْهِدِّن  ،مَّ اْغِفْر ِِل الله» :ويقول ،عرشا

«ِقَياَمةِ لَيْوَم ا
(2)

. 

                                                           

(، وعبد بن محيد 88881(، والطرباين يف الكبري )1/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

 .(8111(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )143يف مسنده )

(، وابن 311(، وأبو داود )8183(، والنسائي واللفظ له )1/111) -الفتح الرباين  –اه اإلمام أمحد رو (1)

(، وصححه األلباين يف صحيح النسائي 84341(، والنسائي يف السنن الكربى )8711ماجه )

(8111.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ن صالة التسبيح تقوم على هذه الكلمات األربعأ :سادسا

هُ » :قال له ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن ابن عباس  َأال  ،َيا َعبَّاُس َيا َعَمَّ

الٍ  َْ َت َذلَِك َغَفَر لإَِذا َأْنَت َفعَ  ؟ُأْعطِيَك َأال َأْمنَُحَك َأال َأْحُبوَك َأال َأْفَعُل بَِك َعْْشَ ِخ

َلُه وَ  ،َلَك َذْنَبَك  اهلل ُه  ،َصِغرَيُه َوَكبرَِيهُ  ،َخَطَأُه َوَعْمَدهُ  ،َقِديَمُه َوَحِديَثهُ  ،آِخَرهُ َأوَّ ِْسَّ

الٍ  ،َوَعالنَِيَتهُ  َْ َة ا :َعْْشَ ِخ يِلَ َأْرَبَع َرَكَعاٍت َتْقَرُأ يِف ُكِل َرْكَعٍة َفاَِتَ َْ كَِتاِب لَأْن ُت

ِل لَفإَِذا َفَرْغَت ِمْن ا ،َوُسوَرة   هلل  ْمُد ِلَ َوا اهللُسْبَحاَن  :َت لَرْكَعٍة َوَأْنَت َقائٌِم قُ ِقَراَءِة يِف َأوَّ

ة   اهللوَ  اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  َة َمرَّ ا ،َأْكَِّبُ ََخَْس َعْْشَ ا َوَأْنَت َراكٌِع َعْْش  ُثمَّ َتْرَفُع  ،ُثمَّ َتْرَكُع َفَتُقوَُلَ

ا ا َعْْش  ُكوِع َفَتُقوَُلَ اُثمَّ َُتْوِ  ،َرْأَسَك ِمْن الرُّ ا َوَأْنَت َساِجٌد َعْْش  ا َفَتُقوَُلَ ُثمَّ  ،ي َساِجد 

ا ا َعْْش  ُجوِد َفَتُقوَُلَ ا ،َتْرَفُع َرْأَسَك ِمْن السُّ ا َعْْش  ُثمَّ َتْرَفُع َرْأَسَك  ،ُثمَّ َتْسُجُد َفَتُقوَُلَ

ا ا َعْْش  إِْن  ،َك يِف َأْرَبِع َرَكَعاٍت َتْفَعُل َذلِ  ،َفَذلَِك ََخٌْس َوَسْبُعوَن يِف ُكِل َرْكَعةٍ  ،َفَتُقوَُلَ

ة  َفاْفعَ  ِلَيَها يِف ُكِل َيْوٍم َمرَّ َْ ْ َتْفعَ  ،لاْسَتَطْعَت َأْن ُت ة   لَفإِْن مَل َعٍة َمرَّ َفإِْن مَلْ  ،َفِفي ُكِل ُُجُ

ة   لَتْفعَ  ْ َتْفعَ  ،َفِفي ُكِل َشْهٍر َمرَّ ة   لَفإِْن مَل ْ تَ  ،َفِفي ُكِل َسنٍَة َمرَّ َفِفي ُعُمِرَك  لْفعَ َفإِْن مَل

ة   «َمرَّ
(1)

. 

 أنها جتزئ عن قراءة الفاحتة يف الصالة ملن ال حيفظها :سابعا

فمن مل يقرأ بفاحتة الكتاب يف صلاته  ،تعد قراءة الفاحتة ركنا من أركان الصلاة

فإن  ،وأما من مل يعرف الفاحتة أو عجز عن حفظها ،وهو قادر عىل ذلك بطلت صلاته

 .جتزئ عن قراءة الفاحتة ،ألربع مع احلوقلةقوله الكلامت ا

                                                           

ى ومقاالت متنوعة: (، قال ابن باز يف جمموع فتاو8713(، وابن ماجه )8113رواه أبو داود واللفظ له ) (8)

(، وضعفه ابن عثيمني يف جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني 11/111ليس بثابت )

(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 111(، وحسنه الوادعي يف الصحيح املسند )711/81)

(3173.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

إين ال  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي  :قال بن أيب أوىف  اهللفعن عبد 

 ،اهللُسْبَحاَن  :لقُ » :قال ،فعلمني ما جيزئني منه ،قرآن شيئالأستطيع أن آلذ من ا

َة إاِلَّ َوال َحْوَل وَ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا  :قال ،«َعُِيمِ لَعيِلِ الا اهللبِ  ال ُقوَّ

َوَعافِنِي  ،مَّ اْرمَحْنِي َواْرُزْقنِيالله :لقُ » :قال ؟فام يل ،هلل  هذا ،اهلليا رسول 

ا َهَذا َفَقْد َمأَل َيَدُه ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،هكذا بيده :فلام قام قال ،«َواْهِدِّن  َأمَّ

«رْيِ لَ ا
(1)

. 

واقعة ال جتوز أن لاعلم أن هذه ا :صابيحملقال شارح ا :آبادي مد حمقال 

كلامت ال حمالة يقدر عىل تعلم لألن من يقدر عىل تعلم هذه ا ؛تكون يف مجيع األزمان

وقد دلل عيل  ،قرآن يف هذه الساعةلتأويله ال أستطيع أن أتعلم شيئا من ا لفاحتة، بلا

زمه أن يتعلمك الصلاة للفإذا فرغ من ت ،وقت الصلاة
(2)

. 

  تعاىل مثوبة من  اهللفمن تأمل فضائل تلك الكلامت األربع وكيف أجزل

كام ال يستغرب من  ،تعاىل اهللأحب الكلام إىل  تكونال يستغرب أن  ،رطب لسانه هبا

فقد روى أبو هريرة  ؟هلا ملسو هيلع هللا ىلصفهل نحبها كمحبة النبي  ،هلا ملسو هيلع هللا ىلص اهللحب رسول 

  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  :وَل ألَْن َأقُ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

ْمُس  ،َأْكَِّبُ  َّا َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ «َأَحبُّ إَِِلَّ ِِم
(3)

. 

فإهنا ال تكلفنا  ،ولنشغل أوقات فراغنا هبا ،فلنكثر من هذه الكلامت األربع

  .وال يشرتط هلا طهارة وال استقبال قبلة ،شيئا

                                                           

(، 111(، والنسائي )171(، وأبو داود واللفظ له )81/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.111وحسنه األلباين يف صحيح النسائي )

 (.171ح  7/17عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد آبادي ) (1)

(، والنسائي يف السنن الكربى 171(، وابن حبان )7113(، والرتمذي )1111رواه اإلمام مسلم ) (7)

(84138). 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،اهللسبحان  :أربع ال حيرمن عىل جنب وال حائض :ال أبو هريرة فقد ق

أكرب اهللو ،اهلل وال إله إال ،هللمد حلوا
(1)

. 

                                                           

 (.8444رواه الدارمي ) (8)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ولذلك مل  ؛هذا النوع من التسبيح، له فضائل عجيبة، قليل من الناس يعرفها

 وقد اصطفاه الرب  ،يسبح به الكون يرطبوا ألسنتهم هبذا التسبيح الذي

 .سببا يف سعة الرزق  اهللمللائكته كي يسبحوه به، وجعله 

كام يف قوله  ،يف عدة آيات أن يسبح هبذا التسبيح ملسو هيلع هللا ىلصنبيه   اهللوقد أمر 

{ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ} :تعاىل
 .[11: الفرقان]

 :قل [11: الفرقان]{ ڤ ڤڦ }قوله  :قال ابن عطية األندليس 

أي تنزهيه واجب وبحمده أقول ،وبحمده اهللسبحان 
(1)

 وقال النسفي  .

قريبا من ذلك
(2)

. 

التنزيه عن  :والتسبيح ،وبحمده اهللسبحان  :أي قل :وقال ابن جزي 

وحيتمل أن يكون املعنى  ،ومعنى بحمده أي بحمده أقول ذلك ،كل ما ال يليق به

مع بني التسبيح واحلمدفهو أمر بأن جي ،سبحه متلبسا بحمده
(3)

. 

قال البغوي  ،[11: احلجر]{ چ چ چ ڇ ڇ ڇ } :وكام يف قوله تعاىل

: ڇ ڇ } ،وبحمده اهللسبحان  :لق :{چ چ چ } :قال الضحاك

صلنيملا {ڇ
(4)

.  

                                                           

 (.1/181يف تفسري الكتاب العزيز لعبد احلق بن عطية األندليس ) املحرر الوجيز (8)

 (.7/831مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ) (1)

 (.1/14التسهيل يف علوم التنزيل ملحمد الغرناطي الكلبي امللقب بابن جزي) (7)

 (.1/713معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 :أحدمها :فيه قوالن {چ چ چ } :قوله تعاىل :اجلوزي  ابنوقال 

فصل بأمر ربك :والثاين .قاله الضحاك ،وبحمده اهللسبحان  :قل
(1)

وقال مثل  ،

ذلك جلال الدين املحيل وجلال الدين السيوطي يف تفسري اجللالني
(2)

. 

ملا روته عائشة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصيكثر من قول هذا التسبيح يف آلر حياته  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

 اهلل رُ فِ غْ تَ ْس أَ  ،هدِ مْ َح وبِ  اهلل حانَ بْ ُس »: يكثر من قول ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت 

 ،وبحمده اهللسبحان  :أراك تكثر من قول ،اهلليا رسول  :تلفق :قالت ،«يهِ لَ إ وُب تُ وأَ 

تِي» :فقال ؟وأتوب إليه اهللأستغفر  ِّن َرِب َأِّن َسَأَرى َعالَمة  يِف ُأمَّ َ َفإَِذا َرَأْيُتَها  ،َخِّبَّ

ڦ  } :َفَقْد َرَأْيُتَها ،ُب إَِلْيهِ َوَأُتو اهللَأْسَتْغِفُر  ،َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  :َأْكَثْرُت ِمْن َقْولِ 

ةَ  [8: ]النرص{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ } ،َفْتُح َمكَّ

«[7-1: ]النرص{  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ چ ڇ
(3)

. 

حيث روى أبو أمامة الباهيل  ،باإلكثار من هذا التسبيح ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النبي 

 ْيُل َأْن ُيَكابَِد » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  ،اِل َأْن ُينِْفَقهُ ملَ َأْو َبِخَل بِا ،هُ َمْن َهاَلُه اللَّ

«َوبَِحْمِدهِ  اهللُيْكثِْر ِمْن ُسْبَحاَن لفَ  ،َعُدِو َأْن ُيَقاتَِلهُ لَأْو َجُبَن َعِن ا
(4)

. 

تبارك وتعاىل، جعله يستمر مع املؤمنني ال  اهللولعظمة وأمهية هذا التسبيح عند 

ن هذا الذكر يقولونه دون تكلف حيث سيلهمو ،ينقطع عنهم حتى بعد دلوهلم اجلنة

ليشاهبوا امللائكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار ال  ،منهم كام يلهمون النفس

 .يفرتون

                                                           

 (.1/113اجلوزي ) البنتفسري زاد املسري يف علم ال (8)

 (.8/711تفسري اجللالني جللال الدين املحيل وجلال الدين السيوطي ) (1)

 (.111(، ومسلم واللفظ له )1113(، والبخاري )7/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

: صحيح لغريه (، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب3144رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

(8118). 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

نَِّة َيْأُكُلوَن فِيَها لَ إِنَّ َأْهَل ا» :يقول ملسو هيلع هللا ىلصقال سمعت النبي  فعن جابر 

ُبونَ  طُ  ،َوال َيْتُفُلوَن َوال َيُبوُلونَ  ،َوَيْْشَ فام بال  :قالوا ،«وَن َوال َيْمَتِخُطونَ َوال َيَتَغوَّ

َهُموَن لَكََم تُ  َهُموَن التَّْسبِيَح َوالتَّْحِميَد ليُ  ،ْسِك ملِ ُجَشاٌء َوَرْشٌح َكَرْشِح ا» :قال ؟الطعام

«النََّفَس 
(1)

. 

أن  :-أعلم اهللو- يعني ،«هُمون التَّْسبِيحليُ » :قوله :تلق :قال البغوي 

 :لائكةمليف وصف ا وقيل يف قوله  ،النفس جمرى التسبيح فيهم كمجرى

جمرى التسبيح فيهم كمجرى  :أي ،[14: األنبياء]{ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ }

ال يشغله عن النفس يشء ،النفس من ابن آدم
(2)

.  

ومن ثم  ،ولإلكثار من هذا التسبيح يستحسن التعرف أوال عىل بعض فضائله

 .عىل املواطن التي يسن فيها قوله أو تكراره

 

 

                                                           

(، والدارمي 3171(، وابن حبان )1171(، ومسلم واللفظ له )81311) -املسند  –محد أرواه اإلمام  (8)

 (.8/141(، والبيهقي يف البعث والنشور )1411(، وأبو يعىل )1113)

 (.81/178رشح السنة للبغوي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 أنه صالة اخللق وبه يرزق كل شيء :أوال

ْتُه ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمرو  اهللفعن عبد  ا ملََّا َحَْضَ َوَفاُة لإِنَّ ُنوح 

َأْْنَاُكََم َعِن  :َوَأْْنَاُكََم َعِن اْثنَنْيِ آُمُرُكََم بِاْثَننْيِ  :َوِصيَّةَ لإِِّن َقاصٌّ َعَلْيُكََم ا :َدَعا اْبنَْيِه َفَقاَل 

ِك َوا َواألَْرَض َوَما فِيِهنَّ َلْو ُوِضَعْت  واِت مَ سَّ َفإِنَّ ال ؛اهلل َوآُمُرُكََم باِل إَِلَه إاِلَّ  ،كِِّْبِ لالِْشْ

ِة ا ِة األُْخَرىليِف ا اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :يَزاِن َوُوِضَعْت ملِ يِف كِفَّ َوَلْو َأنَّ  ،ْت َأْرَجَح ِمنُْهََم َكانَ  ،كِفَّ

مَواِت َواألَْرَض َوَما فِيِهََم َكاَنْت َح  َمْتُهََم  اهلل َفُوِضَعْت ال إَِلَه إاِلَّ  ،َقة  لالسَّ َْ  ،َعَلْيِهََم َلَق

ءٍ  ؛َوبَِحْمِدهِ  اهللَوآُمُرُكََم بُِسْبَحاَن  ََُم َصالُة ُكِل ََشْ ا ُيْرَزُق ُكلُّ ََشْ  ،َفإِْنَّ «ءٍ َوِِبَ
(1)

. 

  اهللأن كل املخلوقات تسبح  :أي «صالة كل َشء بأْنا» :ملسو هيلع هللا ىلصومعنى قوله 

: اإليرساء]{ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں } :استنادا لقوله  ؛هبذا التسبيح العظيم

عن رجل من  وقد جاء تأكيد ذلك يف الرواية عن سليامن بن يسار  ،[11

َها َكْي ال  إِِّن  :َقاَل ُنوٌح الْبنِهِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصاألنصار أن النبي  ُموِصيَك بَِوِصيٍَّة َوَقاِِصُ

َتاِن ُأوِصيَك ِِبََِم َفَيْسَتْبِْشُ  :َوَأْْنَاَك َعِن اْثنََتنْيِ  ،ُأوِصيَك بِاْثنََتنْيِ  ،َتنَْساَها ا اللَّ  ،ِِبََِم  اهللَأمَّ

ا ُيْكثَِراِن ا ،ِقهِ لَوَصالُِح َخ  َفإِنَّ  ؛اهلل إَِلَه إاِلَّ  ُأوِصيَك باِل ،َتَعاىَل  اهللُوُلوَج َعىَل لَوُُهَ

َمَواِت َواألَْرَض َلْو َكاَنَتا َح  َمْتُهََم لالسَّ َْ ٍة َوَزَنْتُهََم  ،َقة  َق َوُأوِصيَك  ،َوَلْو َكاَنْت يِف َكفَّ

َا َصالُة ا ؛َوبَِحْمِدهِ  اهللبُِسْبَحاَن  ا ُيْرَزُق ا ،ِق للَ َفإِْنَّ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  } ،ُق للَ َوِِبَ

َتاِن َأْْنَاَك َعنُْهََم  ،[11: ]اإليرساء{ ہڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  ا اللَّ َوَأمَّ

ِك َوا ،ِقهِ لَوَصالُِح َخ  ،ِمنُْهََم  اهللَفَيْحَتِجُب  «كِِّْبِ لَأْْنَاَك َعِن الِْشْ
(2)

. 

                                                           

(، وصححه األلباين يف صحيح 111املفرد )(، والبخاري يف األدب 811رواه احلاكم واللفظ له ) (8)

 (.8171الرتغيب والرتهيب )

(، 8818(، وعبد بن محيد )84144(، والنسائي يف السنن الكربى واللفظ له )811رواه احلاكم ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وقد  ، اهللأهنا سبب يف رزق  :أي  «وهبا يرزق اخللق» :ملسو هيلع هللا ىلصومعنى قوله 

لعل  :أقول ؟رزقون وهم ال يقولوهنايقول قائل فام بال الكفار وكثري من املسلمني ي

ألنه الرزاق رغم عدم تسبيحهم أو  ؛عىل عباده جعله يرزقهم  اهللحلم 

 اهللسبحان  :لذلك من أراد سعة يف رزقه فليكثر من قول ؛تقصريهم يف حقه

 .فإهنا ستدر عليه لريي الدنيا واآللرة ؛وبحمده

حيث قال عند  ،هبا أن اخللق كلهم سوى اآلدميني يرزقون سن حلويرى ا

 ،وبحمده اهللنقول سبحان  :[74: البقرة]{ ٿ ٿ ٿ } :تفسري قوله تعاىل

وعليها يرزقون ،بهائم وغريمها سوى اآلدمينيلق وصلاة الخلوهو صلاة ا
(1)

.  

 أنه وسيلة إلكثار غرس أشجار النخيل يف اجلنة :ثانيا

 اهللُسْبَحاَن  :اَل َمْن قَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن عمرو  اهللفعن عبد 

«نَّةِ لَ ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة يِف ا ،َوبَِحْمِدهِ 
(2)

. 

ُسْبَحاَن  :َمْن َقاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ويف رواية عند الرتمذي عن جابر 

«نَّةِ لَ ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة يِف ا ،َعُِيِم َوبَِحْمِدهِ لا اهلل
(3)

. 

 ،أكرب اهللو ،اهلل وال إله إال ،هللمد حلوا ،اهللسبحان  :سبق أن ذكرنا بأن قولك

فإنه  ،وبحمده اهللسبحان  :أما قولك ،نةجليغرس لك بكل واحدة شجرة يف ا

 ؛لذلك من كان حيب النخيل فليكثر من زراعتها يف اجلنة ؛سيغرس لك نخلة يف اجلنة

                                                           

 (.8117(، والبزار، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )81111والطرباين يف الكبري )

 (.8/31) للبغويتفسري القرآن،  معامل التنزيل يف (8)

(، والطرباين 1177(، وأبو يعىل عن جابر )111(، وابن حبان عن جابر )1111رواه البزار واللفظ له ) (1)

 (.8171(، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )8131يف الدعاء عن جابر )

األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح (، وقال 8113(، واحلاكم )7111رواه الرتمذي ) (7)

 (.8114لغريه )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 .باإلكثار من هذا الذكر املبارك

  اهللأنه من أحب الكالم إىل  :ثالثا

َك بَِأَحِب ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ذر فعن أيب  َكالِم إىَِل لَأال ُأْخِِّبُ

َكالِم إىَِل لإِنَّ َأَحبَّ ا» :فقال ،اهللكلام إىل لألربين بأحب ا ،اهلليا رسول  :تلق ؟«اهلل

«َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  اهلل
(1)

. 

  اهللُسْبَحاَن  :اهللَكالِم إىَِل لَأَحبُّ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعنه أيضا 

يَك َلهُ  ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،ال رَشِ َة إاِلَّ  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ  ،اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ

«َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن 
(2)

. 

 أنه تسبيح حبيب إىل الرمحن ومثقل للميزان :رابعا

 ،اِن َخِفيَفَتاِن َعىَل الِلَسانِ َكلَِمتَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فعن أيب هريرة 

مْحَنِ  ،يَزانِ ملِ َثِقيَلَتاِن يِف ا «َعُِيمِ لا اهللُسْبَحاَن  ،َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  :َحبِيَبَتاِن إىَِل الرَّ
(3)

. 

 تعاىل اصطفاه ملالئكته الكرام اهللأن  :خامسا

ا مَ » :قال ؟كلام أفضللئل أي اس   ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب ذر 

«َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  :ملاَِلئَِكتِِه َأْو لِِعَباِدهِ  اهللاْصَطَفى 
(4)

. 

ميح لفيه ت :قال الطيبي يف الكلام عىل حديث أيب ذر :قال ابن حجر 

                                                           

 (.1378(، ومسلم )14181) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(111(، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )171رواه البخاري يف األدب املفرد ) (1)

(، والرتمذي 1111، ومسلم )(1111(، والبخاري )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.7141( وابن ماجه )7113)

 (.1378(، ومسلم )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

[74: البقرة]{ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ } :بقوله تعاىل حكاية عن امللائكة
(1)

.  

 اهللل من إنفاق جبل ذهب يف سبي اهللأنه أحب إىل  :سادسا

تعاىل من إنفاق ألف  اهللليس أحب إىل  ،وبحمده اهللسبحان  :إن تكرار قولك

من إنفاق جبل ذهب يف   اهللوإنام أحب إىل  ،وال ألفني وال مليون وال مليونني

  . اهللسبيل 

مليارات إىل فهل تتوقع أن يصل ثمنه  ،حاول أن تقدر قيمة جبل ذهب

م أنفق مليارات الرياالت يف اجلهاد أو يف سبيل وماذا لو سمعت عن مسل ؟الرياالت

  .أتوقع أن يغبطه الناس عىل عظم أجره ؟اخلري

من   اهللثوابه أعظم وأحب عند  ،وبحمده اهللفاعلم أن تكرارك لسبحان 

 اهللقال رسول  :قال اسمع احلديث الذي رواه أبو أمامة الباهيل  ،ذلك كله

ْيُل َأْن » :ملسو هيلع هللا ىلص  ،َعُدِو َأْن ُيَقاتَِلهُ لَأْو َجُبَن َعِن ا ،اِل َأْن ُينِْفَقهُ ملَ َأْو َبِخَل بِا ،ُيَكابَِدهُ َمْن َهاَلُه اللَّ

َا َأَحبُّ إىَِل  ،َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  :ُيْكثِْر ِمنْ لفَ   اهللِمْن َجَبِل َذَهٍب ُينِْفُقُه يِف َسبِيِل  اهللَفإِْنَّ

»(2)
. 

 التسبيح دون غريه يف الذكر املضاعفاصطفى هذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  :سابعا

لرج من عندها بكرة حني صىل  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  فعن جويرية أم املؤمنني 

ِت َعىَل لَما زِ » :فقال ،ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،الصبح وهي يف مسجدها

َبَع ُت َبْعَدِك َأرْ لَلَقْد قُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ،نعم :قالت ؟«اِل الَّتِي َفاَرْقُتِك َعَلْيَهاِلَ ا

اٍت  ،َكلََِمٍت   ،َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  :َيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ لِت ُمنُْذ الَلْو ُوِزَنْت بََِم قُ  ،َثالَث َمرَّ

                                                           

 (.1141ح  88/143فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)

 (.11صسبق خترجيه ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«َوِمَداَد َكلََِمتِهِ  ،َوِزَنَة َعْرِشهِ  ،َوِرَضا َنْفِسهِ  ،ِقهِ لَعَدَد َخ 
(1)

.  

 تعاىل اهللأن من قاله صباحا يكون قد شارك الكون يف تسبيح  :ثامنا

ْمُس » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن عن عمرو بن عبسة السلمي  َما َتْسَتِقلُّ الشَّ

ٌء ِمْن َخ  َياطنِِي َوَأْغبَِياِء َبنَى  ،اهلل بَِحْمِدهِ إاِلَّ َسبََّح  اهللِق لَفَيْبَقى ََشْ إاِلَّ َما َكاَن ِمَن الشَّ

«آَدمَ 
(2)

. 

ىل يف الصباح قبل رشوق تعا اهللفاحلديث يفيد بأن كل املخلوقات تسبح 

 .إال الشياطني وأغبياء بني آدم من املسلمني والكفار ،الشمس

 ،إال الشياطني وأغبياء بني آدم هلل  فالكل يعرتف بعبوديته وطاعته

گ گ گ ) :وهذا مصداق قوله  ،تعاىل اهللفالسموات واألرض كلها تسبح 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[11اء:]اإليرس  (ہ

فهذا عامل  ،صباحا ومساء هلل  فكل من يف الكون يظهر العبودية والطاعة

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) : اهللقال  ،تعاىل ويمجده اهللالطري يسبح 

 .[18]النور:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

قال  ،تعاىل صباحا ومساء اهللبأهنا تسبح   اهللوهذه اجلبال الراسيات ألرب 

 .[81]ص:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :ق تبارك وتعاىلاحل

 ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  فقد روى أبو هريرة  ،اهللبأن النمل يسبح  ملسو هيلع هللا ىلصوألرب 

                                                           

(، 8147(، وأبو داود )1311م واللفظ له )(، ومسل81/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8711(، والنسائي )7141(، وابن ماجه )7111والرتمذي )

(، وحسنه األلباين 811(، وابن السني يف عمل اليوم والليلة )1/888رواه أبو نعيم يف احللية واللفظ له ) (1)

 (.1111يف صحيح اجلامع )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

إَِلْيِه َأْن  اهللَفَأْوَحى  ،َفَأَمَر بَِقْرَيِة النَّْمِل َفُأْحِرَقْت  ،َقَرَصْت َنْمَلٌة َنبًِيا ِمْن األَْنبَِياءِ » :يقول

ة  ِمْن األَُمِم ُتَسِبُح َقَرَصْتَك َنْمَلٌة أَ  «ْحَرْقَت ُأمَّ
(1)

.  

 ؛لذا فهو من أفضل العبادات ؛فالتسبيح من العبادات التي يؤدهيا الكون كله

أن يكثر من تسبيحه يف الصباح  تبارك وتعاىل نبيه زكريا  اهللولذلك أمر 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ  } :فقال  ،واملساء عندما طلب آية

 .[18: رانآل عم]{ ڱ ڱ ں ں ڻ

لنشارك  ؛أن نذكره ونسبح بحمده يف الصباح واملساء  اهللولذلك أمرنا 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :فقال تعاىل ،هلل  الكون كله هذه العبودية الكونية

(  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 ،[71]ق:(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) :وقال تعاىل ،[874]طه:

 وذكر  ،[11: ]غافر (گ گ گ گ ڳ ) :وقال تعاىل

  .بأنه محيد يف سبع عرشة آية

أن من  وبني  ،نفسه يف العديد من اآليات لقد محد الرب 

ٱ ٻ  } :فقال  ،تعاىل اهللصفات املؤمنني أهنم حيمدون 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 .[881: التوبة]{ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ

يث ح ،تعاىل فهو أقطع ومنزوع الربكة اهللبدأ بحمد أن كل يشء ال ي   ملسو هيلع هللا ىلصوذكر 

هلل  كل أْمٍر ذي باٍل ال ُيبدُأ باِلمدِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  روي عن أيب هريرة 

                                                           

(، والنسائي 1118(، ومسلم )7481(، والبخاري )1/147) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7111(، وابن ماجه )1111(، وأبو داود )1711)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«فهو أقطعُ 
(1)

 تعاىل والثناء عليه  اهلليبدأ لطبه بحمد  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك كان النبي  ؛

ثواب من  ض  ر  عْ أَ  ،تعاىل اهللمن احلامدين املكثرين من محد عىل أن نكون  وحث ا

 .وذلك يف املبحثني اآلتيني ،تعاىل اهلللتي يسن فيها محد وأهم املواطن ا ،تعاىل اهللمحد 

 مائة مرة يف يوم غفرت ذنوبه مهما كثرت: أن من قاله تاسعا

من قال: سبحان اهلل وبحمده، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل فعن أيب هريرة 

«طت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرمائة مرة؛ ُح  يوميف 
(2)

. 

 رة يوميا سيكون ثواب ذكره يوم القيامة ال يعدله ثوابمائيت م: أن من قاله عاشرا

 أي ذكر آخر

من قال حني يْبح وحني »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة 

مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل ِما جاء به، إال  ؛، مائة مرةيمِس: سبحان اهلل وبحمده

«أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه
(3)

. 

من قال حني يْبح: سبحان اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أيب داود أن النبيويف رواية له عند 

العُيم وبحمده، مائة مرة، وإذا أمسى مثل ذلك، مل ُيواِف أحد من الالئق بمثل ما 

«واىف
(4)

. 

                                                           

(، وحسنه ابن حجر العسقلاين يف الفتوحات 8(، وابن حبان )111رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة ) (8)

 يف كشف اخلفا (، والعجلوين8/17(، ووافقه النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم )7/111الربانية )

 (.1181(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع )1/811)

 (.1141رواه البخاري ) (1)

 (.1111رواه مسلم ) (7)

 (.1111(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1418رواه أبو داود ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

حيب   اهللألن  ؛هلا شأن عظيم وثواب جزيل ،تعاىل عبادة جليلة اهللإن محد 

 .ولذلك سيمنح من حيمده ثوابا ال يعلم قدره إال هو جل يف علاه ؛داملحام

جلهلهم  ؛وال يقدروهنا قدرها ،(هللاحلمد ) إن كثريا من الناس يستهينون بكلمة

  . اهللبعظم ثواهبا ومكانتها عند 

عيل ألمحدنه بمحامد  اهلللئن ردها  :فقال ،فقد أيب بغلته :قال جعفر بن حممد

وضم إليه  ،فلام استوى عليها ،فركبها ،أن أتى هبا برسجها وجلامها فام لبث ،يرضاها

 :فقال ،فقيل له يف ذلك ،مل يزد عليها ،هللمد حلا :فقال ،رفع رأسه إىل السامء ،ثيابه

(1)هلل  مدحلت الجع ؟تركت شيئا أو أبقيت شيئا لوه
.  

: قول يف الذكر الثاين عند (اهللمد ـ)احلسبق أن عرضنا نحو تسع فضائل ل

تسع فضائل ألرى  ناكام عرض ،(أكرب اهللو ،اهللوال إله إال  ،هللواحلمد  ،اهللسبحان )

ذكر جمموعة نوس ،(هوبحمد اهللسبحان ): يف الذكر الثالث عند قول (مد اهللـ)احلل

يف الذكر  (اهللال حول وال قوة إال ب): تعاىل عند قول اهللمن الفضائل تتضمن محد 

 اهللال إله إال ): تعاىل عند قول اهللجمموعة فضائل تتضمن محد  كام سنعرض ،اخلامس

يف الذكر  (وهو عىل كل يشء قدير ،وله احلمد ،له امللك ،وحده ال رشيك له

  .السادس

ن محد أعرض بعض الثواب الذي سيكسبه مَ  (هللاحلمد ): ولكي نكثر من قول

 .ادين يوم القيامةـلعلنا أن نكون من احلم   ؛تعاىل اهلل

                                                           

 (.1411(، والبيهقي يف شعبه واللفظ له )841رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الشكر ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ( اهللال إله إال ) :رب العاملني( أفضل من ثواب قولهلل  احلمد) :ثواب قول :أوال

كتب له عرشون حسنة وحطت عنه  (اهللال إله إال ): أن من قال ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي 

كتب له ثلاثون حسنة وحطت  (رب العاملنيهلل  احلمد): وأما من قال ،عرشون سيئة

 ،التهليل بعرش حسنات وحط عرش سيئات فزاد ثواب احلمد عىل ،عنه ثلاثون سيئة

تعاىل اْصَطَفى  اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  حيث روى أبو سعيد وأبو هريرة 

الِمْن ا  :َفَمْن َقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  :َكالِم َأْرَبع 

و ،اهللُسْبَحاَن  وَن َسِيَئة   ،َن َحَسنَة  ُكتَِب َلُه ِعْْشُ ،  اهلل :َوَمْن َقاَل  ،َوُحطَّْت َعنُْه ِعْْشُ َأْكَِّبُ

ِمْن  ،َعاملَنِيَ لَرِب اهلل  ْمُد ِلَ ا :َوَمْن َقاَل  ،ِمْثُل َذلَِك  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َوَمْن َقاَل  ،ِمْثُل َذلَِك 

ا َثالُثوَن َسِيَئة   ُكتَِبْت َلُه َثالُثوَن َحَسنَة  وُحطَّْت  ،ِقَبِل َنْفِسهِ  «َعنُْه ِِبَ
(1)

.  

ال » :ئل عن فضلحينام س   «َسنَاِت ِلَ ِهَي َأْفَضُل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصكيف نوفق بني قول النبي 

«اهللإله إال 
(2)

أكثر  «رب العاملنيهلل  اِلمد» :وبني احلديث السابق الذي يشري إىل أن ،

 ؟بيح والتكبريساوى يف الثواب مع التستوأن التهليل ت ،ثوابا من التهليل

أفضل  (رب العاملنيهلل  احلمد): قولنا :يف تفسريه للفاحتة قال ابن جزي 

ما لرجه النسائي عن رسول  :أحدمها :لوجهني ؛(اهللال إله إال ) عند املحققني من

وَن َحَسنَة  له  َب تِ كُ  ،(اهلل إالَّ  هَ لَ ال إِ ): اَل قَ  نْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رِب هلل  ُد مْ اِلَ ): اَل قَ  نْ ومَ  ،ِعْْشُ

 (اهللال إله إال ) أن التوحيد الذي يقتضيه :والثاين ،«ة  نَ َس ون َح الثُ له ثَ  َب تِ كُ  ،(نيَ املِ العَ 

وفيه من املعاين ما  ،(هللاحلمد ): وزادت بقولك (رب العاملني): حاصل يف قولك

 ال إله إال): أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبيل» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللوأما قول رسول  ،قدمنا

                                                           

(، والنسائي يف السنن الكربى 8111(، واحلاكم )81/114) -الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (8)

(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 84/111(، وابن أيب شيبة )7431(، والبزار )84131)

(8381.) 

 (.71ص) انظر (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

رب العاملني يف ذلك هلل  وقد شاركتها احلمد ،فإنام ذلك للتوحيد الذي يقتضيه ،«(اهلل

أما ملن دلل يف اإلسلام فيتعني  ،وهذا املؤمن يقوهلا لطلب الثواب ،وزادت عليها

(اهلل ال إله إال): عليه
(1)

. 

مد أم حلأكلمة ا ؟كلمتني أفضلللف أي اوقد الت   : وقال ابن رجب

كانوا  :وقال النخعي .،رب وغريلد حكى هذا االلتلاف ابن عبد اوق ؟كلمة التهليل

: كلام مثللليس يضاعف من ا :وقال الثوري ،كلام تضعيفالمد أكثر احليرون أن ا

فيدلل فيه التوحيد ،هللكامل لمد يتضمن إثبات مجيع أنواع احلوا ،(هللمد حلا)
(2)

. 

ضهم أن احلمد عى بعواد   :حيث قال ؛للاف ذلك  بينام رأى املناوي

ال  (اهللال إله إال ): د بأن يف لرب البطاقة املشهور ما يفيد أنور   ،من التهليل اأكثر ثواب

يعدهلا يشء
(3)

. 

سبحان ) تفضيل وقد جاء عن ابن عباس  :وقال ابن عبد الرب 

عباس حممد لوذكر أبو ا ،عىل الذكر كله (اهلل ال إله إال) وتقديم ،(هللمد حلا) عىل (اهلل

 ،حدثنا هشيم :قال ،بن مطيع اهللحدثنا عبد  :بن إسحاق الرساج يف ]التاريخ[ قال

كتب صاحب  :قال عن ابن عباس  ،عن يوسف بن مهران ،عن عيل بن زيد

وكتب  ؟والثاين والثالث والرابع ؟كلام ما هولالروم إىل معاوية يسأله عن أفضل ا

ق مل لخلوعن أربعة من ا ،اهللاء عىل وأكرم اإلم ،اهللق عىل لخلإليه يسأله عن أكرم ا

وعن  ،قوسلجرة وعن املوعن ا ،ويسأله عن قرب سار بصاحبه ،يركضوا يف رحم

 :كتاب قاللفلام قرأ معاوية ا ،مكان طلعت فيه الشمس مل تطلع قبل ذلك وال بعده

                                                           

 (.8/17تفسري ابن جزي املسمى: التسهيل لعلوم التنزيل ) (8)

 (.1/14لعلوم واحلكم البن رجب احلنبيل )جامع ا (1)

 (.8111ح  1/188فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فكتب إليه  ،هلاكتب إىل ابن عباس فَس  :فقيل له ؟مي بام هاهنالوما ع اهللألزاه 

 كلمة اإلللاص  (اهلل ال إله إال): كلاملفكتب إليه ابن عباس إن أفضل ا ،يسأله

والتي  ،اهللكلام إىل لأحب ا (وبحمده اهللسبحان ) والتي تليها ،هبا ال يقبل عمل إال

فاحتة الصلوات والركوع  (أكرب اهلل) والتي تليها ،كلمة الشكر (هللمد حلا) تليها

وأما  ،مريم اهللوأكرم اإلماء عىل  ،دم آ اهللق عىل لخلوأكرم ا ،والسجود

كبش الذي فدي به إسامعيل وعصا لاألربعة التي مل يركضوا يف رحم فآدم وحواء وا

وت حني حلقرب الذي سار بصاحبه فالوأما ا ،قاها فصارت ثعبانا مبينالموسى حيث أ

من قوس فإهنا أمان ألهل األرض لوأما ا ،جرة فباب السامءملوأما ا ،تقم يونسلا

كان الذي طلعت فيه الشمس ومل تطلع قبله وال بعده ملوأما ا ،غرق بعد قوم نوحلا

كتاب أرسل به إىل لفلام قدم عليه ا ،بحر لبني إيرسائيللكان الذي انفرج من املفا

 وما أصاب هذا إال ،مللقد علمت أن معاوية مل يكن له هبذا ع :صاحب الروم فقال

رجل من أهل بيت النبوة
(1)

. 

 فإن ما ذكره العلامء السابقون من تفضيل التهليل عىل احلمد خيص قول :قلت

رب هلل  مدحلا) يشري إىل تفضيل كلمة ملسو هيلع هللا ىلصولكن حديث النبي  ،فقط (هللمد حلا)

 .فتنبه لذلك ،(عاملنيلرب ا) بزيادة :أي ،(هللمد حلا): وليس كلمة (عاملنيلا

 ثواب قوهلا ميأل امليزان :ثانيا

الطُُّهوُر َشْطُر » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  فعن أيب مالك األشعري

ْ -ِن ََتآْلهلل  ْمُد ِلَ َوا اهللَوُسْبَحاَن  ،يَزانَ ملِ ََتأْل اهلل  ْمُد ِلَ َوا ،اإِليََمنِ  َما َبنْيَ  -ألَأْو ََت

مَ  الُة ُنورٌ  ،َواِت َواألَْرضِ السَّ َّْ َدَقُة ُبْرَهانٌ  ،َوال َّْ ِّْبُ ِضَياءٌ  ،َوال َّْ ٌة  ُقْرآنُ لَوا ،َوال ُحجَّ

                                                           

 (.1/14التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب ) (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَبايٌِع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها َأْو ُموبُِقَها ،َلَك َأْو َعَلْيَك 
(1)

. 

بأن  ملسو هيلع هللا ىلصملا جاء عن النبي  ؛(اهللسبحان ) أفضل من (هللاحلمد ) واعلم بأن كلمة

النهدي  ي  رَ حيث روى ج   ،يملؤههلل  بينام احلمد ،ثواب التسبيح يمأل نصف امليزان

 :يف يدي أو يف يده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ن رسول  ه  د  عَ  :قال عن رجل من بني سليم 

ُف ا» ْْ
ََمِء َواألَْرضِ  ،َيْمَلُؤهُ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،يَزانِ ملِ التَّْسبِيُح نِ  ،َوالتَّْكبرُِي َيْمأل َما َبنْيَ السَّ

ِّْبِ  َّْ ُف ال ْْ
ْوُم نِ َّْ ُف اإِليََمنِ  ،َوال ْْ

«َوالطُُّهوُر نِ
(2)

. 

أي أقل  –فضل لوبكل حال فالتسبيح دون التحميد يف ا :رجب قال ابن 

 ،بن عمرو اهللوعبد  ،وأيب هريرة ،كام جاء رصحيا يف حديث عيل –منه يف الثواب 

وسبب ذلك أن  ؛متلؤههلل  مدحلوا ،يزانملأن التسبيح نصف ا ،والرجل من بني سليم

لال جلكامل ونعوت الت افدلل يف ذلك إثبات صفا ،هللحامد كلها ملالتحميد إثبات ا

واإلثبات أكمل من  ،عيوب واآلفاتلعن النقائص وا اهللوالتسبيح هو تنزيه  ،كلها

فتارة  ،كاملللكن مقرونا بام يدل عىل إثبات ا ،وهلذا مل يرد التسبيح جمردا ؛بلالس

وتارة  ،(هللمد حلوا ،اهللوسبحان ) ،(وبحمده اهللسبحان ): كقول ،مدحليقرن با

فإن كان  ،(عظيملا اهللسبحان ): كقوله ،لالجلعظمة والألسامء الدالة عىل اباسم من ا

حديث أيب مالك يدل عىل أن الذي يمأل ما بني السامء واألرض هو جمموع التسبيح 

يزان أوسع مما ما ملمنهام يمأل ذلك فإن ا راد أن كلاملوإن كان ا ،والتكبري فاألمر ظاهر

يزان فهو أكرب مما يمأل ما بني السامء واألرضملفام يمأل ا ،بني السامء واألرض
(3)

. 

                                                           

بن (، وا7183(، والرتمذي )117(، ومسلم واللفظ له )11/831) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.111(، وابن حبان )117(، والدارمي )114ماجه )

(، ووافقه عبد القادر األرنؤوط يف 7181(، والرتمذي وحسنه )11111) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(، ووافقه 1/31(، وصححه ابن حجر يف هتذيب التهذيب )1/111جامع األصول البن األثري )

 (.7181عفه األلباين يف ضعيف الرتمذي )(، وض1171السيوطي يف اجلامع الصغري )

 (.1/83جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ؟با من التسبيح والتكبرياوما اِلكمة أن صار اِلمد أكثر ثو

 ؛إال بعد سبب األن احلمد ال يقع غالب :قال حمقق كتاب فيض القدير للمناوي

فلام محد ال يف  ،فكأنه وقع يف مقابلة ما أسدي إليه ،كأكل أو رشب أو حدوث نعمة

يشء زاد يف الثواب مقابلة
(1)

. 

 الليل مع النهار اهللقوهلا أفضل من ذكر  :ثالثا

ما َتُقوُل يا » :وأنا أحرك شفتي فقال ملسو هيلع هللا ىلصين النبي آر :قال فعن أيب أمامة  

ْيَل مع  اهللَأَفال َأُدلَُّك عىل ما هو َأْكَثُر من ِذْكِرَك » :قال ،اهللأذكر  :قلت ؟«َأَبا ُأَماَمةَ  اللَّ

َعَدَد ما يف هلل  ْمُد ِلَ َوا ،َء ما َخَلَق لمِ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،َعَدَد ما َخَلَق هلل  ْمُد ِلَ ا :َتُقوُل  ؟النََّهارِ 

مَ  َء ما َأْحََص لمِ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،َعَدَد ما َأْحََص كَِتاُبهُ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،َواِت وما يف األَْرضِ السَّ

ءٍ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،كَِتاُبهُ  ءٍ لمِ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،َعَدَد كل ََشْ ثم  ،«ِمْثَلُهنَّ  اهللَوُتَسِبُح  ،َء كل ََشْ

«كَ َعِلُمُهنَّ َعِقَبَك من َبْعدتُ » :قال
(2)

.  

 ثواب قوهلا عند حصول نعمة أفضل من تلك النعمة :رابعا

 :َعىَل َعْبٍد نِْعَمة  َفَقاَل  اهللَما َأْنَعَم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أنس 

َّا َأَخَذ  إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ ا «َكاَن الَِّذي َأْعَطاُه َأْفَضَل ِِم
(3)

. 

بمعنى أنه من أعطي  ،أي أن لفظة احلمد للمؤمن لري له من النعمة التي أعطيها

كانت هذه الكلمة أفضل من  نعمة ثم أعطي عىل إثرها هذه الكلمة حتى نطق هبا

                                                           

 (.8111ح  1/188فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (8)

(. وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 311(، وابن لزيمة )174(، وابن حبان )1811رواه الطرباين ) (1)

(1181). 

(، وحسنه األلباين 3181(، والبزار )8713(، والطرباين يف األوسط )7141جه واللفظ له )رواه ابن ما (7)

 (.7411يف صحيح ابن ماجه )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ألن الدنيا فانية والكلمة باقية ؛النعمة التي ألذها
(1)

. 

عافية والرزق لكا ،النعم الدنيوية :راد بالنعمملفإن ا :ال ابن رجب ق

وكلامها نعمة  ،هو من النعم الدينيةهلل  مدحلوا ،ونحو ذلك ،كروهملودفع ا ،والصحة

مد عليها أفضل من نعمه حلعىل عبده هبدايته لشكر نعمه با اهلللكن نعمة  ،اهللمن 

إن مل يقرتن هبا الشكر كانت بلية كام قال أبو فإن النعم الدنيوية  ؛الدنيوية عىل عبده

عبده للشكر عىل نعمه  اهللفإذا وفق  ؛(فهي بلية اهللب من كل نعمة ال تقرِّ ): حازم

ك النعم لكانت هذه النعمة لريا من ت ،مد أو غريه من أنواع الشكرحلالدنيوية با

يأكل األكلة  ويرىض عن عبده أن ،حامدملحيب ا اهللفإن  ؛منها  اهللوأحب إىل 

مد عليها وشكرها حلوالثناء بالنعم وا ،ويرشب الرشبة فيحمده عليها ،فيحمده عليها

  اهللو ،فهم يبذلوهنا طلبا للثناء ،كرم أحب إليهم من أمواهلملود واجلعند أهل ا

ويطلب منهم الثناء هبا  ،فهو يبذل نعمه لعباده ،وأجود األجودين ،أكرم األكرمني

وإن كان ذلك كله من  ،ويرىض منهم بذلك شكرا عليها ،عليهامد حلوا ،وذكرها

حيث كان  ،لكنه حيب ذلك من عباده ،وهو غري حمتاج إىل شكرهم ،فضله عليهم

 ،مد والشكر إليهمحلومن فضله سبحانه أنه نسب ا .عبد وفلاحه وكامله فيهلصلاح ا

ثم  ،األموال وهذا كام أنه أعطاهم ما أعطاهم من ،وإن كان من أعظم نعمه عليهم

ولكن كرمه  ،كه ومن فضلهلكل ملوا ،ومدحهم بإعطائه ،استقرض منهم بعضه

ا د  مَحْ هلل  ُد مْ َِل ا» :ومن هنا يعلم معنى األثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا ،اقتىض ذلك

«هئ مزيَد كافِ ويُ  ،هوايف نعمَ يُ 
(2)

. 

                                                           

 (.111لعبد الرمحن الغريبي، )صفحة  –دراسة موضوعية  –احلمد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة  (8)

 (.1/11جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ةيوم القيام اهللمالزمة قوهلا جيعل صاحبها من أفضل عباد  :خامسا

َيْوَم  اهللإِنَّ َأْفَضَل ِعَباِد » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  فعن عمران بن حصني 

ُدونَ ِلَ ِقَياَمِة الا «َمَّ
(1)

. 

 ينيل رضا الرمحن هلل  قول احلمد :سادسا

تعاىل عىل نعمه التي ال حتىص وباأللص عند الطعام  اهللإن الذي حيمد 

قال  :قال ك فقد روى أنس بن مال ،والرشاب ينال رضا الرب 

ََض َعْن ا اهللإِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  َب لَلرَيْ َعْبِد َأْن َيْأُكَل األَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها َأْو َيْْشَ

َبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها ْ «الْشَّ
(2)

. 

 اهللكحمد  ،يمكن أن ينال بأسهل األعامل ومن هذا يتبني أن رضا الرب 

 .تعاىل عقب األكل والرشب

ذكر سأ ،د وردت عدة صيغ نبوية للحمد يقوهلا املسلم عقب األكل والرشبوق

 .تعاىل يف املبحث الثاين اهللبعضها عند احلديث عن مواطن محد 

 تعاىل دعاء وثناء اهلليعد محد  :سابعا

قال جابر  ،تبارك وتعاىل اهللفضلا عن أنه ثناء عىل  ،أفضل األدعية  اهللمحد 

 ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َأْفَضُل الِذْكرِ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسول سمعت ر : اهللبن عبد 

َعاِء ا «هللْمُد َِل َوَأْفَضُل الدُّ
(3)

. 

                                                           

 رجيه.سبق خت (8)

(، 8181(، والرتمذي )1371(، ومسلم واللفظ له )83/848) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.11111(، وابن أيب شيبه يف مصنفه )1771(، وأبو يعىل )1131والنسائي يف السنن الكربى )

 .(8841جلامع )(، وحسنه األلباين يف صحيح ا7144(، وابن ماجه )7717رواه الرتمذي واللفظ له ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ؟بل أفضل الدعاء ،دعاءهلل  كيف يكون قولك اِلمد

َعاِء ا» :قال املباركفوري  الدعاء عبارة عن ذكر  :«هللْمُد ِلَ َوَأْفَضُل الدُّ

حيمده عىل نعمته  اهللفإن من محد  ؛يشملهام مدحلاجة واحلوأن تطلب منه ا ،اهلل

ڦ ڦ  } :وهو رأس الشكر ، قال تعاىل ،زيدملمد عىل النعمة طلب احلوا

ميح لمن باب الت (هللمد حلا): ويمكن أن يكون قوله ،[3: إبراهيم]{ ڄ

أي أن أفضل الدعاء هو  - [1: الفاحتة] {ٹ ٹ ٹ } :واإلشارة إىل قوله

أفضل وأكمل وأمجع من ذلك وأي دعاء -سورة الفاحتة 
(1)

. 

تعاىل  اهلللذلك فإن املصيل يكتفي بحمد  ؛يسمع دعاء احلامدين له  اهللو

 . اهللفهو أفضل دعاء يعرضه عىل  ،بعد الركوع

 اهللَسِمَع  :إَِذا َقاَل اإِلَمامُ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فقد روى أبو هريرة 

نَا َلَك امَّ رَ الله :َفُقوُلوا ،ملَِْن مَحَِدهُ  ُه َمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل ا ،ْمُد ِلَ بَّ الئَِكِة ُغِفَر َلُه َما ملَ َفإِنَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  «َتَقدَّ
(2)

لذلك فإن املؤمن  ؛يسمع ويقبل محد من محده  اهللأن  :أي ،

نَا َلَك االله» :تعاىل قائلا اهللحيمد   .«ْمُد ِلَ مَّ َربَّ

أن  :هاهنا أجاب، ومعناه (سمع): معنى :امءعللقال ا :قال حممد آبادي 

: فإنا نقول ،تعاىل وأعطاه ما تعرض له اهللتعاىل متعرضا لثوابه استجاب  اهللمن محد 

لتحصيل ذلك ؛(مدحلربنا لك ا)
(3)

. 

                                                           

 (.7717ح  1/174حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري، دار الكتب العلمية ) (8)

(، ومسلم 311(، والبخاري واللفظ له )7/131) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 811رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.111(، وأبو داود )8417(، والنسائي )113(، والرتمذي )141)

 (.113ح  7/11عبود رشح سنن أيب داود ملحمد آبادي )عون امل (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 تعاىل عند فقد الولد نال بيتا يف اجلنة امسه بيت احلمد اهللمن محد  :ثامنا

َعْبِد لإَِذا َماَت َوَلُد ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب موسى األشعري 

 ،َقَبْضُتْم َثَمَرَة ُفَؤاِدهِ  :َفَيُقوُل  ،َنَعمْ  :َفَيُقوُلونَ  ؟َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي :ملاَِلئَِكتِهِ  اهللَقاَل 

َجعَ  :َفَيُقوُلونَ  ؟َماَذا َقاَل َعْبِدي :َفَيُقوُل  ،َنَعمْ  :َفَيُقوُلونَ  اْبنُوا  :اهللُقوُل َفيَ  ،مَحَِدَك َواْسَُّتْ

وُه َبْيَت الَ لَِعْبِدي َبْيت ا يِف ا «ْمدِ ِلَ نَِّة َوَسمُّ
(1)

. 

وطاملا كان هلذا القرص اسم يميزه عن غريه فلعل هذا يدل عىل رشف هلذا القرص 

 . اهللوالعلم عند  ،ومزايا فيه ال توجد يف غريه

                                                           

(، 1111(، وابن حبان )8418(، والرتمذي واللفظ له )81/818) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.311(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1171والبيهقي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

املسلمني أن  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أمر النبي  ،تعاىل يف مجيع أحواله اهللينبغي للمسلم أن حيمد 

وليس فقط عند حصول نعمة أو  ،تعاىل يف كل شؤون حياهتمهلل  يكونوا حامدين

إذا رأى ما حيب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت ،حيث روت عائشة  ،جتددها

اُت الَِّذي بِنِْعَمتِِه َتتِمُّ اهلل  ْمُد ِلَ ا» :قال اِِلَ َّْ َعىَل هلل  ْمُد ِلَ ا» :وإذا رأى ما يكره قال ،«ل

«ُكِل َحالٍ 
(1)

. 

فهناك العديد من التحميدات  ،برناجما يوميا مليئا باحلمد ملسو هيلع هللا ىلصلقد قدم لنا النبي 

ومن طبق ذلك يرجى له أن  ،قوهلا منذ االستيقاظ حتى املنام ملسو هيلع هللا ىلصالتي رغب النبي 

 يوم القيامة  اهللاد ادين الذين هم أفضل عبـيكون من احلم  

 يف الذكر الثاين عند قول ذكرتتعاىل  اهللسبق أن عرضنا سبعة مواطن حلمد 

كام تم عرض مخسة مواطن  ،(أكرب اهللو ،اهللوال إله إال  ،هللواحلمد  ،اهللسبحان )

كام  ،(وبحمد اهللسبحان ) قول يف الذكر الثالث عند ذكرت  اهللألرى حلمد 

يف  (اهللال حول وال قوة إال ب) تعاىل عند قول اهللتضمن محد ذكر مواطن ألرى تسن

 اهللوستجد أيضا جمموعة مواطن تتضمن محد  ،– تعاىل اهلل شاء إن –الذكر اخلامس 

وهو عىل كل  ،وله احلمد ،، وحده ال رشيك له، له امللكاهللال إله إال ) تعاىل عند قول

  .يف الذكر السادس (يشء قدير

                                                           

(، وابن السني يف عمل 8311الدعاء ) (، والطرباين يف كتاب8114(، واحلاكم )7147رواه ابن ماجه ) (8)

 (.1313(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1411(، والبيهقي يف شعبه )731اليوم والليلة )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

لعلنا نصل إىل  ؛أعرض بعض املواطن األلرىهلل  قول احلمدولكي نكثر من 

 .يوم القيامةادين ـاحلم  مرتبة 

 تعاىل عند االستيقاظ اهللمحد  :أوال

تعاىل عىل أن منحنا  اهللأن نبدأ يومنا بعد االستيقاظ بحمد  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أمر النبي 

لكي يتوب  ؛كل حيفاحلياة نعمة ل ،احلياة ومد يف أعامرنا يوما جديدا لنزداد فيه طاعة

 .ويعمل صاحلا

. .إَِذا َقاَم َأَحُدُكْم َعْن فَِراِشِه.» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب هريرة 

َوَأِذَن ِِل  ،َوَردَّ َعيَلَّ ُروِحي ،الَِّذي َعاَفاِّن يِف َجَسِديهلل  ْمُد ِلَ ا :لَيقُ لَفإَِذا اْسَتْيَقَظ فَ 

«بِِذْكِرهِ 
(1)

. 

مَّ اللهبِاْسِمَك » :إذا أراد أن ينام قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كان  :قال وروى حذيفة 

الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتنَا َوإَِلْيِه هلل  ْمُد ِلَ ا» :وإذا استيقظ من منامه قال ،«َأُموُت َوَأْحَيا

«النُُّشورُ 
(2)

.  

 تعاىل على الرؤيا الصاحلة اهللمحد  :ثانيا

فعن أيب  ،تعاىل إذا رأى رؤيا صاحلة اهلليسن للمسلم بعد استيقاظه أن حيمد 

ََم  ،إَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ُرْؤَيا َُيِبَُّها» :يقول ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  دري خلسعيد ا َفإِنَّ

الوَ  ،َعَلْيَها اهللَيْحَمْد لفَ  ،اهللِهَي ِمْن  َّا َيْكَرهُ  ،ُيَحِدْث ِِبَ ََم ِهَي  ،َوإَِذا َرَأى َغرْيَ َذلَِك ِِم َفإِنَّ

ْيَطانِ ِمْن ا َها َوال َيْذُكْرَها ألََحدٍ لفَ  ،لشَّ هُ  ؛َيْسَتِعْذ ِمْن رَشِ َا ال َتُْضُّ «َفإِْنَّ
(3)

  

                                                           

 (.381(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )7148رواه الرتمذي ) (8)

 عازب  (، ومسلم عن الرباء بن1711(، والبخاري )11111) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)
 (.1111(، والدارمي )7114(، وابن ماجه )1411(، وأبو داود )7183(، والرتمذي )1388)

 .(7117(، والرتمذي )1111(، والبخاري )83/187) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 تعاىل ومحده على ذلك اهللاالعرتاف يوميا بأن كافة النعم من  :ثالثا

ِّ يَ بَ لام ان  بن غَ  اهللفعن عبد 
َمْن َقاَل ِحنَي » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول   ايض 

بُِح  ْْ يَك َلَك  ،َما َأْصَبَح ِب ِمْن نِْعَمةٍ مَّ الله :ُي ْمُد َوَلَك ِلَ َفَلَك ا ؛َفِمنَْك َوْحَدَك ال رَشِ

ْكرُ  «َوَمْن َقاَل ِمْثَل َذلَِك ِحنَي ُيْمِِس َفَقْد َأدَّى ُشْكَر َلْيَلتِهِ  ،َفَقْد َأدَّى ُشْكَر َيْوِمهِ  ،الشُّ
(1)

. 

هذا يدل عىل أن  :«ر َلْيَلتهَفَقْد َأدَّى ُشكْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  يف قال حممد آبادي 

قيقي ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه ، وكامله أن حلنعم املالشكر هو االعرتاف با

نعممليقوم بحق النعم ويرصفها يف مرضاة ا
(2)

. 

ويف احلديث فضيلة عظيمة ومنقبة  :قال الشوكاين :وقال املباركفوري 

وأن قائلها  ،لفاظ اليسرية القليلةحيث تكون تأدية واجب الشكر هبذه األ ،كريمة

 :تعاىل يقول اهللمع أن  ،وقائلها مساء قد أدى شكر ليلته ،صباحا قد أدى شكر يومه

وإذا كانت النعم ال يمكن  ،[71: ]إبراهيم (پ پ پ ڀ ڀ ڀ  )

فلله احلمد وهلل الشكر عىل هذه الفائدة  ؟فكيف يقدر العبد عىل شكرها ،إحصاءها

من معدن العلم ومنبعه اجلليلة املألوذة
(3)

. 

                                                           

( 1411(، والبيهقي يف شعبه )1314(، والنسائي يف السنن الكربى )1437رواه أبو داود واللفظ له ) (8)

(، وحسنه ابن 18(، وابن السني يف عمل اليوم والليلة )118(، وابن حبان )741والطرباين يف الدعاء )

(، وابن باز يف جمموع فتاوى ابن 1/714(، وابن حجر يف نتائج األفكار )1/771القيم يف زاد املعاد )

باين يف ضعيف اجلامع (، وضعفه األل88/1133صححه الشوكاين يف الفتح الرباين )و(، 11/74باز )

(1374.) 

 (.1437ح  87/118عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد آبادي ) (1)

 (.1174ح  1/811مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمباركفوري ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 تعاىل بعد لبس الثياب اهللمحد  :رابعا

تعاىل لص هبا اإلنسان تكريام له دون  اهللال شك أن لبس الثياب نعمة من 

، تعاىل عىل هذه النعمة اهلللذلك توجب محد  ؛احليوان ليسرت هبا عورته وليتجمل هبا

اىل من لري ذلك الثوب واستعاذ تع اهللإذا لبس ثوبا جديدا سأل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

  .من رشه

إذا استجد ثوبا سامه  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال فعن أيب سعيد اخلدري 

َأْسَأُلَك  ،ْمُد َأْنَت َكَسْوَتنِيهِ ِلَ مَّ َلَك االله» :ثم يقول ،عاممة أو قميصا أو رداء :باسمه

ُه َوَخرْيَ َما ُصنَِع َلهُ  «ِه َورَشِ َما ُصنَِع َلهُ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِ  ،َخرْيَ
(1)

. 

له ما تقدم من  اهللمن قاله غفر  ،دعاء عند لبس الثياب ملسو هيلع هللا ىلصولقد علمنا النبي 

 .وال شك أن هذا ثواب جزيل يكسب بعمل يسري ال يقدر بثمن ،ذنبه وما تألر

ا ُثمَّ َقاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن معاذ بن أنس   :َمْن َأَكَل َطَعام 

ةٍ  هلل ْمُد ِلَ ا ُغِفَر َلُه َما  ؛الَِّذي َأْطَعَمنِي َهَذا الطََّعاَم َوَرَزَقنِيِه ِمْن َغرْيِ َحْوٍل ِمنِي َوال ُقوَّ

رَ  َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ ا َفَقاَل  ،َتَقدَّ الَِّذي َكَساِّن َهَذا الثَّْوَب هلل  ْمُد َِل ا :َقاَل َوَمْن َلبَِس َثْوب 

ةٍ َوَرَزَقنِيِه ِمْن َغرْيِ  َم ِمْن َذْنبِهِ  ؛ َحْوٍل ِمنِي َوال ُقوَّ «ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
(2)

. 

فتستطيع أن تثقل ميزانك من  ،قد تلبس الثوب وختلعه يف اليوم أكثر من مرة

 فتأمل  ،دعاء لبس الثوب

                                                           

(، 3141(، واحلاكم )1414(، وأبو داود )8313(، والرتمذي )88111) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1111(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1138يف شعبه ) والبيهقي

(، وحسنه األلباين يف صحيح 8111(، وأبو يعىل )8134(، واحلاكم )711رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

 (.1411الرتغيب والرتهيب )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 تعاىل يف الصالة وما يتعلق بها اهللمحد  :خامسا

 :ء االستفتاح حينام يقول املصيلدعامن بدءا  ،تعاىل اهللالصلاة مليئة بحمد 

  .«وال إله غريك ،وتعاىل جدك ،وتبارك اسمك ،وبحمدكم اللهسبحانك »

 حيث روى ابن عباس  ،وحيمد املصيل ربه يف استفتاح قيام الليل 

ُد َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ » :قال ْيِل َيَتَهجَّ َقِيُم ْمُد َأْنَت ِلَ مَّ َلَك االله» :إَِذا َقاَم ِمْن اللَّ

َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ  َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن لْمُد َلَك مُ ِلَ َوَلَك ا ،السَّ ُك السَّ

َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ ِلَ َوَلَك ا ،فِيِهنَّ  ْمُد َأْنَت َملُِك ِلَ َوَلَك ا ،ْمُد َأْنَت ُنوُر السَّ

َمَواِت َواألَْرضِ  َوَقْوُلَك  ،َولَِقاُؤَك َحقٌّ  ،قُّ ِلَ َوَوْعُدَك ا ،قُّ ِلَ َأْنَت ا ْمُد ِلَ َوَلَك ا ،السَّ

ٌد  ،َوالنَّبِيُّوَن َحقٌّ  ،َوالنَّاُر َحقٌّ  ،نَُّة َحقٌّ لَ َوا ،َحقٌّ  «... اِلديث.َحقٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُُمَمَّ
(1)

. 

 هلل  وحيمد املصيل ربه عند قراءة الفاحتة حينام يعرتف بأن احلمد كله، 

 .[1: الفاحتة]{ پپ پ پ  } :فيقول

 سبحان رب العُيم وبحمده» :كام حيمد املصيل ربه يف الركوع حينام يقول»، 

حيث وصف عقبة  «سبحان رب األعىل وبحمده» :وكذلك يفعل يف السجود حينام يقول

ُسبَْحاَن َرِبَ » :إذا ركع قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللفكان رسول  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصصلاة النبي  بن عامر 

ثلاثا «ُسبَْحاَن َرِبَ األَْعىَل َوبَِحْمِدهِ » :وإذا سجد قال ،ثلاثا «ِدهِ َعُِيِم َوبَِحمْ لا
(2)

. 

يكثر أن يقول يف ركوعه  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :أهنا قالت وجاء عن عائشة 

نَا َوبَِحْمِدَك اللهُسْبَحاَنَك » :وسجوده قرآنليتأول ا «مَّ اْغِفْر ِِل اللهمَّ َربَّ
(3)

. 

                                                           

(، 311(، ومسلم )8814(، والبخاري واللفظ له )8/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (8711(، وابن ماجه )338(، وأبو داود )8181(، والنسائي )7181والرتمذي )

 (.1371(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )111رواه أبو داود ) (1)

(، والنسائي 111(، ومسلم )183(، والبخاري )7/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  م ربنا ولك الله» :الرفع من الركوع حينام يقولكام حيمد املصيل ربه بعد

ملَِْن  اهللَسِمَع » :إذا قال ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :قال حيث روى أبو هريرة  ،«اِلمد

نَا َوَلَك االله» :قال «مَحَِدهُ  «ْمُد ِلَ مَّ َربَّ
(1)

. 

ا فِيهِ » :ويمكن للمصيل أن يزيد يف احلمد بقوله ا َطِيب ا ُمَباَرك  ا َكثرِي  ثواب و ،«مَحْد 

كنا يوما نصيل وراء رسول  :قال رواه رفاعة بن رافع الزرقي  ملا ؛ذلك أعظم

قال رجل  «ملَِْن مَحَِدهُ  اهللَسِمَع » :رأسه من الركوع قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللفلام رفع رسول  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

فلام انرصف  ،محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،مدحلم ربنا ولك االله :ملسو هيلع هللا ىلص اهللوراء رسول 

املُ ا َمن» :لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  ا آنِف  فقال  ،اهللأنا يا رسول  :فقال الرجل ؟«َتَكِلُم ِِبَ

ا َيْبَتِدُروَْنَا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  ُل  ،َلَقْد َرَأْيُت بِْضَعة  َوَثالثنَِي َمَلك  ْم َيْكُتُبَها َأوَّ ُ «َأُيُّ
(2)

. 

بقول ما جاء عن عيل بن أيب طالب  ويمكن للمصيل أن يزيد من محد ربه 

 ملَِْن مَحَِدهُ  اهللَسِمَع » :إذا رفع رأسه من الركوع قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال، 

نَا َوَلَك ا َمَواِت َومِ لمِ  ،ْمُد ِلَ َربَّ َء َما ِشْئَت ِمْن لَومِ  ،َء َما َبْينَُهََم لَومِ  ،َء األَْرضِ لَء السَّ

ٍء َبْعُد  «ََشْ
(3)

. 

  إنك محيد َميد» :يقولكام حيمد املصيل ربه يف هناية التشهد الثاين حينام». 

                                                           

 (.133(، وأبو داود )8811)

(، وابن 8414(، والنسائي )311(، والبخاري واللفظ له )7/131) -الفتح الرباين  –مام أمحد رواه اإل (8)

 (.111ماجه )

(، 144(، ومسلم )311(، والبخاري )7/137) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 118رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.317(، وأبو داود )148والنسائي )

(، والنسائي عن 314(، وأبو داود )111(، والرتمذي )7/817) - الفتح الرباين –رواه اإلمام أمحد  (7)

(، والدارمي 131) (، وابن ماجه عن عبد اهلل بن أيب أوىف 8411) ابن عباس 

 (.181(، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )8781)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

  وحيمد املصيل ربه يف لتام التشهد بام رواه النسائي يف باب الذكر بعد التشهد

 ،اهلليا رسول  :فقالت ملسو هيلع هللا ىلصجاءت أم سليم إىل النبي  :قال عن أنس بن مالك 

ا اهللَسِبِحي » :قال ،علمني كلامت أدعو هبن يف صلايت ا ،َعْْش  يِه َوَكِِّبِ  ،َوامْحَِديِه َعْْش 

ا «َنَعْم َنَعمْ  :لُثمَّ َسلِيِه َحاَجَتِك َيقُ  ،َعْْش 
(1)

أعطيك  :أي «َنَعْم َنَعمْ » :ومعنى قوله ،

 .مطلوبك

ال سيام أن  ،فهذه سنة مغفول عنها جيهلها كثري من الناس ال ينبغي التفريط فيها

بأن هذا الذكر يكون يف هناية  :وذكر السندي  ،الدعاء بعدها مستجاب

ألنه موطن الدعاء وسؤال احلاجات ؛التشهد
(2)

.  

 بل حيمد املصيل ربه حتى بعد االنتهاء من  ،وال يتوقف األمر عند هذا احلد

  :والتي منها ،صلاته حني يقول أذكار الصلاة

 ،وله اِلمد ،له امللك ،وحده ال رشيك له ،اهللال إله إال » :قوله مرة واحدة -

  .«وهو عىل كل َشء قدير

 ،َيي ويميت ،وله اِلمد ،له امللك ،وحده ال رشيك له ،اهللإله إال ال » :وقوله -

  .ومثلها بعد املغرب ،عرش مرات بعد الفجر «وهو عىل كل َشء قدير

  .ثلاثا وثلاثني مرةهلل  وقول احلمد -

 تعاىل بعد االنتهاء من أكل الطعام اهللمحد  :سادسا

سن للمسلم عقب انتهائه وي ،إن املرء يأكل يف الغالب ثلاث وجبات من الطعام

                                                           

الرتمذي (، وحسنه األلباين يف صحيح 114(، وابن لزيمة )8111(، والنسائي )118رواه الرتمذي ) (8)

(111). 

ح  81/181الولوي ) ثيويبلإل -املسمى ذلرية العقبى يف رشح املجتبى  -رشح سنن النسائي  (1)

8111.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 .ونال رضا ربه  ،ومن فعل ذلك غفر له ذنبه ،تعاىل اهللمن الطعام أن حيمد 

ََض َعْن  اهللإِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فقد روى أنس بن مالك  َلرَيْ

َبَة َفَيْحمَ  ،َعْبِد َأْن َيْأُكَل األَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَهالا ْ َب الْشَّ «َدُه َعَلْيَهاَأْو َيْْشَ
(1)

. 

 : تعاىل عقب االنتهاء من الطعام اهللوقد وردت عدة صيغ نبوية يف محد 

ا َفَقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن معاذ بن أنس  -8  :َمْن َأَكَل َطَعام 

ٍة، ُغفِ هلل  ْمُد ِلَ ا َم ِمْن الَِّذي َأْطَعَمنِي َهَذا َوَرَزَقنِيِه ِمْن َغرْيِ َحْوٍل ِمنِي َوال ُقوَّ َر َلُه َما َتَقدَّ

«َذْنبِهِ 
(2)

. 

إذا أكل أو  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال وعن أيب أيوب األنصاري  -1

َغُه  ،الَِّذي َأْطَعَم َوَسَقىهلل  ْمُد ِلَ ا» :رشب قال  - احللق يف دلوله سهل :أي –َوَسوَّ

ا «َوَجَعَل َلُه َُمَْرج 
(3)

. 

 :وقال مرة -فرغ من طعامه كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن أيب أمامة  -7

وقال  ،«َغرْيَ َمْكِفيٍّ َوال َمْكُفورٍ  ،الَِّذي َكَفاَنا َوَأْرَواَناهلل  ْمُد َِل ا» :قال -إذا رفع مائدته

نَاهلل  ْمُد ِلَ ا» :مرة ٍع َوال ُمْسَتْغن ى َربَّ «َرِبنَا َغرْيَ َمْكِفيٍّ َوال ُمَودَّ
(4)

. 

                                                           

 (.34صسبق خترجيه ) (8)

(، 7111( وابن ماجه )7111(، والرتمذي واللفظ له )83/848) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع 8111(، وأبو يعىل )8134) (، واحلاكم711والطرباين يف الكبري )

(1411.) 

(، 1113(، والنسائي يف السنن الكربى )1114(، وابن حبان )7118رواه أبو داود واللفظ له ) (7)

( وصححه األلباين يف ختريج مشكاة املصابيح 1811(، والبيهقي يف شعبه )1411والطرباين يف الكبري )

(1871.) 

 (.1111واه البخاري )ر (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ائدة من بني يديه ملإذا رفعت ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال ويف رواية له  -1

اهلل  ْمُد َِل ا» :يقول ا َكثرِي  ا فِيهِ  ،مَحْد  نَا ،َطِيب ا ُمَباَرك  ٍع َوال ُمْسَتْغن ى َعنُْه َربُّ «َغرْيَ ُمَودَّ
(1)

. 

 تعاىل بعد ركوب وسيلة املواصالت اهللمحد  :سابعا

وضع رجله يف  فلام ،شهدت عليا أيت بدابة لريكبها :قال ةفعن عيل بن ربيع

 :ثم قال ،هللمد حلا :فلام استوى عىل ظهرها قال ،ثلاثا اهللبسم  :الركاب قال

: ]الزلرف (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

 ،سبحانك إين قد ظلمت نفـيس ،أكرب ثلاثا اهللو ،ثلاثاهلل  مدحلا :ثم قال ،[87-81

ن أي يشء ضحكت يا م :تلق ،ثم ضحك ،أنت فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال

من  :تلفق ،ثم ضحك ،صنع كام صنعت ملسو هيلع هللا ىلص اهللرأيت رسول  :قال ؟ؤمننيملأمري ا

َرِب اْغِفْر  :إِنَّ َربََّك َلَيْعَجُب ِمْن َعْبِدِه إَِذا َقاَل » :قال ؟اهللأي يشء ضحكت يا رسول 

كَ  ،ِِل ُذُنوِب  ُنوَب َغرْيُ ُه ال َيْغِفُر الذُّ «إِنَّ
(2)

. 

 تعاىل عند رؤية مبتلى اهللمحد  :ثامنا

وال جيهر  ،تعاىل عىل العافية حني رؤية أهل البلاء اهلليسن للمسلم أن حيمد 

 .بذلك حتى ال يتحول إىل شامتة

هلل  ْمُد ِلَ ا :َمْن َرَأى ُمْبَتىل  َفَقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أيب هريرة 

َّا اْبَتالَك بِهِ  لَ  ،الَِّذي َعاَفاِّن ِِم َّْن َخَلَق َتْفِضيال  َوَفضَّ ْبُه َذلَِك  ،نِي َعىَل َكثرٍِي ِِم ِْ ْ ُي مَل

«َبالءُ لا
(3)

. 
                                                           

(، 7111( وأبو داود )7111(، والرتمذي واللفظ له )83/841) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1378(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1417(، والدارمي )7111وابن ماجه )

(، وابن 7111ذي واللفظ له )(، والرتم1141(، وأبو داود )1/11) -الفتح الرباين –رواه االمام أمحد  (1)

 (.1311(، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )1111احلاكم )و(، 1111حبان )

(، وقال األلباين 84171(، والبيهقي يف شعبه )7111(، وابن ماجه )7171رواه الرتمذي واللفظ له ) (7)

 (.7711يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،من رأه تعاىل عند رؤية مبتىل كان شكرا لتلك النعمة التي ابتيل هبا اهللومن محد 

 ا يف بالءٍ د  َح كم أَ ُد ُح ى أَ أَ ا رَ إذَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روى أبو هريرة 

َّا اْبَتالَك بِهِ  هلل ْمُد ِلَ ا :لفليقُ  ه فإنَّ  ؛يال  ِض فْ تَ  َق لَ ن َخ ِمَّ  ي عىل كثريٍ نِ لَ ضَّ وفَ  ،الَِّذي َعاَفاِّن ِِم

«ةِ مَ عْ تلك النِ  كان شكرَ  َك لِ ذَ  اَل ا قَ إذَ 
(1)

. 

 اهللفقد يكون انحرافا عن طاعة  ،وال يشرتط أن يكون هذا البلاء عاهة أو مرضا

 .اهللأو انغامسا يف معصية 

فيه إشعار بأن الكلام ليس يف مبتىل بنحو  :قال الطيبي :قال املناوي 

 :ولذلك لاطبه بقوله ؛للع العذار امتخلف ابل لكونه عاصي ،مرض أو نقص للقة

 ،«كيْ لَ ي عَ نِ لَ ضَّ وفَ » :ولو كان املراد املريض مل حيسن اخلطاب بقوله ،«هِ ك بِ اَل ِما ابتَ »

أو أحسن حاال اأكثر لري :أي ،صريين أفضل منك :أي
(2)

. 

 تعاىل عند العطاس اهللمحد  :تاسعا

تعاىل  اهللوهناك ثلاث صيغ حلمد  ،تعاىل اهلل سن للمسلم إذا عطس أن حيمدَ ي  

 .جيهل بعضها كثري من الناس وال يعملون هبا ،عقب العطاس

 ملا رواه أبو هريرة  ؛هللاحلمد  :تعاىل قائلا اهللفيسن ملن عطس أن حيمد 

 :َلُه َأُخوُه َأْو َصاِحُبهُ  لَيقُ لوَ  ،هللْمُد ِلَ ا :لَيقُ لا َعَطَس َأَحُدُكْم فَ إِذَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

لُِح َباَلُكمْ  اهللَُيِْديُكُم  :لَيقُ لفَ  اهللَفإَِذا َقاَل َلُه َيْرمَحَُك  ،اهللَيْرمَحَُك  ْْ «َوُي
(3)

. 

                                                           

 .(111(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1841(، والبزار )1811) رواه البيهقي يف شعبه (8)

 (.8/718فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (1)

 (.1477(، وأبو داود )1111(، والبخاري )83/711) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





83 
 

 
 

 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

من كل من سمع  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي  ،تعاىل بعد العطاس اهللولتحفيز املسلم عىل محد 

 ،له بيشء ىدعومن مل يفعل فلا ي   ،تعاىل أن يدعو للعاطس بالرمحة اهللعطس ومحد 

َوَيْكَرُه  ،ُعَطاَس لَُيِبُّ ا اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  حيث روى أبو هريرة 

 :ْن َيُقوَل َلهُ َكاَن َحًقا َعىَل ُكِل ُمْسلٍِم َسِمَعُه أَ  ،اهللَفإَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َومَحَِد  ؛التََّثاُؤَب 

«اهللَيْرمَحَُك 
(1)

. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهكذا أدبنا النبي  ،له بالرمحة ىدعتعاىل عند العطاس فلا ي   اهللومن مل حيمد 

فشمت  ،ملسو هيلع هللا ىلصعطس رجلان عند النبي  :قال حيث روى أنس بن مالك 

«اهلل َوَهَذا مَلْ ََيَْمد ،اهللَهَذا مَحَِد » :فقال ؟فقيل له ،ومل يشمت اآللر ،أحدمها
(2)

. 

 ملا رواه  ؛«رب العاملنيهلل  اِلمد» :تعاىل قائلا اهللسن للعاطس أن حيمد كام ي  

 :َيُقلِ لإَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم فَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن مسعود  اهللعبد 

دَّ ل، وَ  اهللَيْرمَحَُك  :َلُه َمْن ِعنَْدهُ  لَيقُ لوَ  ،َعاملَنِيَ لَرِب اهلل  ْمُد ِلَ ا «َلنَا َوَلُكمْ  اهللُر َيْغفِ  :رَيُ
(3)

. 

ملا جاء عن  ؛«عىل كل حالهلل  اِلمد» :تعاىل قائلا اهللسن للعاطس أن حيمد كام ي  

والسلام عىل رسول هلل  مدحلا :عطس إىل جنب ابن عمر فقال أن رجلا نافع 

وليس هكذا علمنا  ،اهللوالسلام عىل رسول هلل  مدحلا :وأنا أقول :قال ابن عمر ،اهلل

«َعىَل ُكِل َحالٍ هلل  ْمُد ِلَ ا» :علمنا أن نقول ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
(4)

. 

                                                           

(، 1313( والرتمذي )1117للفظ له )(، والبخاري وا83/711) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(1411وأبو داود )

(، 1118( ومسلم )1118(، والبخاري واللفظ له )83/711) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7387(، وابن ماجه )1471(، وأبو داود )1311والرتمذي )

(، والبيهقي 1118السنن الكربى ) (، والنسائي يف3111(، واحلاكم )84711رواه الطرباين يف الكبري ) (7)

 (.111(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1147يف شعبه )

 (، وحسنه األلباين يف صحيح.3118(، واحلاكم )1371رواه الرتمذي واللفظ له ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

اتفق العلامء عىل أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب  :قال النووي 

 اِلمد» :ولو قال ،كان أحسن «رّب العاملنيهلل  اِلمد» :فلو قال ،«هللاِلمد » :عطاسه

كان أفضل «عىل كل حالهلل 
(1)

. 

 الدخول يف نسك احلج أو العمرةتعاىل عقب  اهللمحد  :عاشرا

 اهللفالتلبية كلها توحيد وحتميد وثناء عىل  ،يسن للحاج أو املعتمر أن يلبِّ ي  

،  بن عمر  اهللفقد روى عبد مَّ اللهَلبَّْيَك » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللبية رسول لأن ت

يَك َلَك َلبَّْيَك  ،َلبَّْيَك  يَك َلَك  ،َك لملُ َوا َلَك  ،َوالنِْعَمةَ  ،ْمَد ِلَ إِنَّ ا ،َلبَّْيَك ال رَشِ «ال رَشِ
(2)

. 

حيث روى ابن عباس  ،ملسو هيلع هللا ىلصسن للمحرم اإلكثار من هذه التلبية لفعل النبي وي  

  أن أسامة  ثم أردف  ،زدلفةملمن عرفة إىل ا ملسو هيلع هللا ىلصكان ردف النبي

ي حتى رمى مجرة يلبِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لمل يز :فكلامها قال :قال ،زدلفة إىل منىملفضل من الا

عقبةلا
(3)

. 

ى معه كل يشء عن يمينه وشامله حتى ى لب  يف فضل هذه التلبية أن من لب  وجاء 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  ملا جاء عن سهل بن سعد الساعدي  ؛تنقطع األرض

َحتَّى  ،َلبَّى َما َعْن َيِمينِِه َوِشََملِِه ِمْن َحَجٍر َأْو َشَجٍر َأْو َمَدرٍ  إاِلَّ  ،َما ِمْن ُمَلبٍّ ُيَلِبي» :قال

«طَِع األَْرُض ِمْن َهاُهنَا َوَهاُهنَاَتنْقَ 
(4)

. 

                                                           

 (.114ح  113كتاب األذكار للنووي )صفحة  (8)

(، 8111(، والبخاري واللفظ له )88/831) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 371رواه اإلمام مالك ) (1)

(، 1181(، وابن ماجه )8181( وأبو داود )1311(، والنسائي )111(، والرتمذي )8811ومسلم )

 (8141والدارمي )

(، والرتمذي 8118(، ومسلم )8111(، والبخاري واللفظ له )1147) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8141(، والدارمي )7414)(، وابن ماجه 7411(، والنسائي )181)

 .(1334(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1118(، وابن ماجه واللفظ له )111رواه الرتمذي ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

بية األحجار وغريها مع لمسلم يف تلأي فائدة ل :تلإن ق :قال السندي 

إذ  ،اهللاتباعهم يف هذا الذكر دليل عىل فضيلته ورشفه ومكانته عند  :تلق ؟بيتهلت

ملا  ؛ياءعىل أنه جيوز أن يكتب له أجر هذه األش ،لذلك ليس اتباعهم يف هذا لذكر إال

 اهللو ،ريخلؤمن بالذكر كأنه دال عىل املفصار ا ،أن هذه األشياء صدر عنها الذكر تبعا

أعلم
(1)

. 

 تعاىل عقب الرجوع من السفر اهللمحد  :حادي عشر

بن  اهللملا رواه عبد  ؛تعاىل عقب رجوعه من سفره اهلليستحب للمسافر أن حيمد 

يكرب عىل كل  ،أو حج أو عمرة كان إذا قفل من غزو ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عمر 

يَك َلهُ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ » :ثم يقول ،رشف من األرض ثلاث تكبريات َلُه  ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  ْمُد ِلَ َوَلُه اُك لملُ ا لَِرِبنَا  ،َعابُِدوَن َساِجُدونَ  ،آيُِبوَن َتائُِبونَ  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

«َوَهَزَم األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ،َوَنرَصَ َعْبَدهُ  ،َوْعَدهُ  اهللَصَدَق  ،َحاِمُدونَ 
(2)

. 

كان إذا قدم  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  رباء بن عازب لويف رواية عند الرتمذي عن ا

ُبوَن َعابُِدوَن لَِرِبنَا َحاِمُدونَ » :من سفر قال
«آيُِبوَن َتائِ

(3)
. 

 تعاىل عند السراء أو الضراء اهللمحد  :ثاني عشر

تعاىل ال يقدر للمؤمن  اهللألن  ؛تعاىل يف الرساء والرضاء اهللؤمن محد إن حال امل

 .وإن كان ظاهره للاف ذلك ،إال لريا

                                                           

 (.1118رشح سنن ابن ماجه للسندي )ح  (8)

(، ومسلم 8313(، البخاري واللفظ له )87/11) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 114رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.1111( والدارمي )1334(، وأبو داود )114لرتمذي )(، وا8711)

 (.7114رواه الرتمذي ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َعِجْبُت ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فقد روى سعد بن أيب وقاص 

ُه َوَشَكرَ  ،ُمْؤِمنِ للِ   اهللَقَضاِء  ُه َوإِْن َأَصاَبتْ  ،إِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ مَحَِد َربَّ يَبٌة مَحَِد َربَّ
ِْ ُه ُم

ءٍ ملُ ا ،َوَصَِّبَ  ْقَمِة َيْرَفُعَها إىَِل يِف اْمَرَأتِهِ  ،ْؤِمُن ُيْؤَجُر يِف ُكِل ََشْ «َحتَّى يِف اللُّ
(1)

. 

َعَجب ا ألَْمِر » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وجاء يف حديث آلر عن صهيب 

ُه َخرْيٌ  ،ْؤِمنِ ملُ ا اُء َشَكرَ  ،ُمْؤِمنِ للِ  َذاَك ألََحٍد إاِلَّ  َوَلْيَس  ،إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ َفَكاَن  ،إِْن َأَصاَبْتُه َْسَّ

ا َلهُ  اُء َصَِّبَ  ،َخرْي  ا َلهُ  ،َوإِْن َأَصاَبْتُه ََضَّ «َفَكاَن َخرْي 
(2)

. 

تعاىل  اهللفحمد  ،يل بمرض أو نحوهبأن من ابت   ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاءت البرشى من النبي 

جاء عن أيب األشعث الصنعاين أنه راح إىل حيث  ،كفرت عنه لطاياه ،ومل يتضجر

 ،والصنابحي معه فلقي شداد بن أوس  ،مسجد دمشق وهجر بالرواح

فانطلقت  ،نريد هاهنا إىل أخ لنا مريض نعوده :قاال ؟اهللأين تريدان يرمحكام  :تلفق

 ،أصبحت بنعمة :قال ؟كيف أصبحت :معهام حتى دللا عىل ذلك الرجل فقاال له

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللفإين سمعت رسول  ،طاياخلأبرش بكفارات السيئات وحط ا :فقال له شداد

ا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمن ا َفَحِمَدِّن َعىَل َما  :َيُقوُل   اهللإِنَّ » :يقول إِِّن إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبد 

ُه ِمْن ا ؛اْبَتَلْيُتهُ  ُه َيُقوُم ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ بُّ  ،َطاَيالَ َفإِنَّ  :َوَيُقوُل الرَّ

ُروَن َلُه َوُهَو َصِحيٌح  ،َأَنا َقيَّْدُت َعْبِدي َواْبَتَلْيُتهُ  «َوَأْجُروا َلُه َكََم ُكنُْتْم ُُتْ
(3)

  

إَِذا  :َتَعاىَل  اهللَقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال عرباض بن سارية لوعن ا

ْ  - عليهام حريص أي –ِِبََِم َضننٌِي  َوهو - ينيهع :أي –َسَلْبُت ِمْن َعْبِدي َكِريَمَتْيِه   مَل

                                                           

(، 1131(، والبيهقي يف سننه )1/81(، والبزار )8/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7/11وصححه أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند )

 .(1111م واللفظ له )(، ومسل81/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(، وحسنه األلباين يف 3871(، والطرباين يف الكبري )81/871) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1744صحيح اجلامع )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ا َلهُ  َأْرَض  «إَِذا مَحَِدِّن َعَلْيِهََم ،  نَّةِ لَ ا ُدونَ  َثَواب 
(1)

  

والين جالس عىل خلحة الدفنت ابني سنانا وأبو ط :قال وعن أيب سنان 

 ،بىل :تلق ؟أال أبرشك يا أبا سنان :روج ألذ بيدي فقالخلفلام أردت ا ،قربلشفري ا

 ب عن أيب موسى األشعري زَ رْ حدثني الضحاك بن عبد الرمحن بن عَ  :فقال

 ؟َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي :ملاَِلئَِكتِهِ  اهللَعْبِد َقاَل لإَِذا َماَت َوَلُد ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول 

 ؟َماَذا َقاَل َعْبِدي :َفَيُقوُل  ،َنَعمْ  :َفَيُقوُلونَ  ،َقبَْضُتْم َثَمَرَة ُفَؤاِدهِ  :َفَيُقوُل  ،َنَعمْ  :َفَيُقوُلونَ 

َجعَ  :َفَيُقوُلونَ  وُه َبْيَت لَ اْبنُوا لَِعْبِدي َبْيت ا يِف ا :اهللَفَيُقوُل  ،مَحَِدَك َواْسَُّتْ نَِّة َوَسمُّ

«ْمدِ ِلَ ا
(2)

. 

 تعاىل عند النوم اهللمحد  :ثالث عشر

ام بدأ يومه بحمد كىل تعا اهلليسن للمسلم أن خيتم يومه عند اخللود للنوم بحمد 

 .عليه سائر يومه اهللوكأنه يستعرض ما أنعم  ،تعاىل اهلل

فمن هذه الصيغ من إذا قاهلا  ،تعاىل عند النوم اهللولقد وردت عدة صيغ يف محد 

ومن الصيغ األلرى من إذا قاهلا غفر  ،تعاىل بجميع حمامد اخللق اهللالعبد فقد محد 

 .ذنبه اهلل

َمْن َقاَل إَِذا َأَوى إىَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أنس بن مالك 

الَِّذي هلل  ْمُد ِلَ ا ،نِي َوَسَقاِّن ْطعمالَِّذي أَ هلل  ْمُد ِلَ ا ،الَِّذي َكَفاِّن َوآَواِّن هلل  ْمُد ِلَ ا :فَِراِشهِ 

تَِك َأْن ُتنَِجَينِي ِمَن الالله ،َمنَّ َعيَلَّ َفَأْفَضَل  بَِجِميِع  اهللَفَقْد مَحَِد نَّاِر، مَّ إِِّن َأْسَأُلَك بِِعزَّ

                                                           

(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع 1178(، وابن حبان )117ح 81/113رواه الطرباين يف الكبري ) (8)

(1741.) 

 (.31صسبق خترجيه ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«ِق ُكِلِهمْ للَ َُمَاِمِد ا
(1)

. 

هلل  ْمُد َِل ا» :كان إذا أوى إىل فراشه قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وروى أيضا 

َّْن ال َكايِفَ َلُه َوال ُمْؤِويَ  ،َوَكَفاَنا َوآَواَنا ،الَِّذي َأْطَعَمنَا َوَسَقاَنا «َفَكْم ِِم
(2)

. 

ال  :َمْن َقاَل ِحنَي َيْأِوي إىَِل فَِراِشهِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   وروى أبو هريرة

يَك َلهُ  ،اهللإَِلَه إاِل  ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ ال َحْوَل  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َة إاِل بِ  ُذُنوَبُه َأْو  اهللَغَفَر  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهللال َوال إَِلَه إِ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  ،اهللَوال ُقوَّ

ْسَعر  وهو أحد رواة احلديث  - َخَطاَياهُ 
«َبْحرِ لَوإِْن َكاَن ِمْثَل َزَبِد ا -َشك  م 

(3)
. 

ويستقبل يومه  ،كي ينام مغفورا له ؛فحري باملسلم املحافظة عىل هذا التحميد

 .اهللاجلديد وليس عليه ذنب بإذن 

 تعاىل عند نزع الروح اهللمحد  :رابع عشر

 ،فرتاه تنزع روحه ،تعاىل إىل آلر حلظة من حياته اهللعجبا ألمر املؤمن فهو حيمد 

 .تعاىل ويصرب وال يتضجر اهللتعاىل عىل قضاء  اهللفيحمد 

فألذها  ،صغرية ملسو هيلع هللا ىلص اهللملا حرضت بنت لرسول  :قال فعن ابن عباس 

فقضت وهي بني يدي رسول  ،يده عليهاثم وضع  ،فضمها إىل صدره ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللَيا ُأمَّ َأْيَمَن َأَتْبكنَِي َوَرُسوُل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال هلا رسول  ،فبكت أم أيمن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

إِِّن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلليبكي! فقال رسول  ملسو هيلع هللا ىلص اهللما يل ال أبكي ورسول  :فقالت ؟«ِعنَْدكِ 

                                                           

(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 1431(، والبيهقي يف شعبه )1448رواه احلاكم ) (8)

(141.) 

(، 7711(، والرتمذي )1381(، ومسلم واللفظ له )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.181(، والبخاري يف األدب املفرد )1417وأبو داود )

 .(11صسبق خترجيه ) (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ُتنَْزُع  ،ْؤِمُن بَِخرْيٍ َعىَل ُكِل َحالٍ ملُ ا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللاثم قال رسول  ،«َوَلكِنََّها َرمْحَةٌ  ،َلْسُت َأْبكِي

»(1) اهللَنْفُسُه ِمْن َبنْيِ َجنَْبْيِه َوُهَو ََيَْمُد 
. 

 وشدة املؤمن قلب يف تعاىل اهلل عظمة عىل – اإلثيويبكام قال حممد  -وهذا يدل 

حيمده  فتنزع روحه من بني جنبيه وهو ،حيث حيمده يف الرساء والرضاء ،له حمبته

، ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئىئ يئ  } وهو املستحق لذلك

[34: القصص]{ جب حب خب
(2)

. 

كي  ؛ينبغي للمؤمن احلرص عىل هذه األذكار النافعة أنه وللاصة ما سبق

تعاىل يرجى له أن يكون من هلل  اداومن كان مح   ،تعاىل اهلليكون من املكثرين من محد 

يوم  اهللإن أفضل عباد ف ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللما وعد به رسول هذا  ،يوم القيامة اهللأفضل عباد 

 .سائلا املوىل القدير أن نكون منهم ،ادونـم  حلقيامة الا

                                                           

(، وصححه األلباين يف 1111(، والبيهقي )8117(، والنسائي )1111) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (8178صحيح اجلامع )

ح  81/138الولوي ) اإلثيويبملحمد  -املسمى ذلرية العقبى يف رشح املجتبى  –رشح سنن النسائي  (1)

8117.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 متهيد

وهي من أجل القربات وأفضل  ،إن لألذكار الرشعية منزلة عالية يف الدين

وإنام حتريك لسان واستشعار  ،إىل طهارة وال بذل مال ال حتتاج ،الطاعات وأسهلها

 .نانَج 

يكثر منها يف العديد من املناسبات ويأمر  ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه األذكار التي كان النبي 

فهذه العبارة حتمل من  ،(اهللال حول وال قوة إال ب): وهي قول ،احلوقلة :أصحابه هبا

 .ويزيد صلة العبد بربه  ،ويقوي اليقني ،ت اإليامناملعاين العميقة ما يثبِّ 

َة إاِلَّ  :َأْكثُِروا ِمْن َقْولِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة   ال َحْوَل َوال ُقوَّ

َا َكنٌْز ِمْن ُكنُوِز ا ؛اهللبِ  «نَّةِ َل َفإِْنَّ
(1)

. 

حيث روى أبو  ،يويص بعض أصحابه شخصيا هبذه الكلمة ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

لبيك يا  :تلق ،ْبَن َقْيسٍ  اهللَيا َعْبَد » :يلقال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  موسى األشعري 

بىل يا رسول  :تلق ؟«نَّةِ لَ َأال َأُدلَُّك َعىَل َكلَِمٍة ِمْن َكنٍْز ِمْن ُكُنوِز ا :َقاَل  ،اهللرسول 

َة إاِلَّ » :قال ،فداك أيب وأمي ،اهلل «اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(2)

. 

 :قال ،خيدمه ملسو هيلع هللا ىلصه إىل النبي أن أباه دفع وروى قيس بن سعد بن عبادة 

َأال َأُدلَُّك َعىَل َباٍب ِمْن َأْبَواِب » :فرضبني برجله وقال ،وقد صليت ملسو هيلع هللا ىلصفمر يب النبي 

                                                           

 (.8111(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(، والرتمذي 1341(، ومسلم )1141(، والبخاري )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8111(، وأبو داود )7731)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

َة إاِلَّ » :قال ،بىل :تلق ؟«نَّةِ لَ ا «اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(1)

. 

ُك َعىَل َأَو َأال َأُدلُّ  ،َأال ُأَعِلُمَك » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وروى أبو هريرة 

ِت ا َة إاِلَّ بِاهلل :تقول ؟نَّةِ لَ َعْرِش ِمْن َكنِْز الَكلَِمٍة ِمْن ََتْ  :اهللفَيُقوُل  ،ال َحْوَل َوال ُقوَّ

«َأْسَلَم َعْبِدي َواْسَتْسَلمَ 
(2)

. 

 ،َيا َحاِزمُ » :فقال يل ملسو هيلع هللا ىلصمررت بالنبي  :قال وروى حازم بن حرملة 

َة إاِلَّ  ال َحْوَل َوال :َأْكثِْر ِمْن َقْولِ  َا ِمْن ُكنُوِز ا ؛اهللبِ  ُقوَّ «نَّةِ لَ َفإِْنَّ
(3)

. 

َأال َأُدلَُّك َعىَل َكْنٍز  ،َيا َأَبا َذرٍّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال يل رسول  :قال وروى أبو ذر 

َة إاِلَّ  :لقُ  ؟نَّةِ لَ ِمْن ُكنُوِز ا «اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(4)

. 

فقد روى  ،كثار من احلوقلةيتواصون فيام بينهم باإل وكان الصحابة 

أال آمرك بام  :فقال لقيت أبا أيوب األنصاري  :قال عامر بن سعد 

فإهنا من كنوز  ؛(اهللال حول وال قوة إال ب)ر من أكث   أنْ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهللأمرين به رسول 

اجلنة
(5)

  

أمرين بحب  :بسبع ملسو هيلع هللا ىلصأمرين للييل  :قال وروى أبو ذر الغفاري 

 ،أمرين أن أنظر إىل من هو دوين وال أنظر إىل من هو فوقيو ،ساكني والدنو منهمملا

                                                           

(، 3313( واحلاكم )7118(، والرتمذي واللفظ له )81/113) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1184(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )84881سائي يف السنن الكربى )والن

 (.1181(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )11رواه احلاكم ) (1)

 (.3143(، والبيهقي، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )7111رواه ابن ماجه ) (7)

( والنسائي يف السنن 114(، وابن حبان )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 8111(، والطرباين يف الدعاء )88114الكربى )

(3114.) 

 (.1/17حسنه ابن حجر العسقلاين يف املطالب العالية ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وأمرين أن أقول  ، أسأل أحدا شيئاوأمرين أال   ،وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت

ال  :ر من قولوأمرين أن أكث   ،لومة الئم اهللألاف يف  أال  وأمرين  ،اق وإن كان مر  حلبا

عرشلفإهنن من كنز حتت ا ؛اهللب حول وال قوة إال
(1)

. 

 مفهوم احلوقلة

 ،اهللفلا حركة وال استطاعة إال بمشيئة  ،اهللفاحلوقلة تربؤ من احلول والقوة إال ب

  .عبادهل  اهللوهذا من متام التوكل الذي حيبه 

وال حصول  ،ال حتول من حال إىل حال :أي اهللال حول وال قوة إال ب :ومعنى

وتوفيقه وتسديده اهللإال بعون  ،قوة للعبد عىل القيام بأي أمر من األمور
(2)

. 

 ،اهللال حول بنا عىل العمل بالطاعة إال ب :أي بن عباس  اهللقال عبد 

اهللوال قوة لنا عىل ترك املعصية إال ب
(3)

. 

عبد عن لال حتويل ل :(ال حول) معنى :وقال ابن حجر العسقلاين 

ال )، وقيل معنى اهللبتوفيق  الإ اهللله عىل طاعة  (وال قوة)،اهللبعصمة  إال اهللمعصية 

عبد ال يملك لوأن ا ،هي كلمة استسلام وتفويض :ال حيلة ، وقال النووي (حول

تعاىل اهللبإرادة  ب لري إاللمن أمره شيئا وليس له حيلة يف دفع رش وال قوة يف ج
(4)

. 

حتقيقا لقوله  ،كام أهنا إقرار منك بفقرك واحتياجك إىل ربك يف مجيع أحوالك

[81]فاطر:(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) :تعاىل
(5)

. 

                                                           

 (.1811سلة الصحيحة )(، وصححه األلباين يف السل81/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.81كتاب احلوقلة لعبد الرزاق البدر )صفحة  (1)

 (.1/711الدر املنثور للسيوطي، وقال: رواه ابن أيب حاتم ) (7)

 (.88/148فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (1)

 (.18كتاب احلوقلة لعبد الرزاق البدر )صفحة  (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وهي بمثابة  ،اهللفهي كلمة استسلام وتفويض وتربؤ من احلول والقوة إال ب

  .اهللاعرتاف بالعجز وطلب االستعانة ب

 ،َأال ُأَعِلُمَك » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ومصداق ذلك ما رواه أبو هريرة 

ِت اَأَو َأال َأُدلُُّك َعىَل َكلَِمٍة  َة إاِلَّ  :تقول ؟نَّةِ لَ َعْرِش ِمْن َكنِْز الِمْن ََتْ ال َحْوَل َوال ُقوَّ

«َأْسَلَم َعْبِدي َواْسَتْسَلمَ  :اهللفَيُقوُل  ،بِاهلل
(1)

. 

حي عىل  ،حي عىل الصلاة :مرنا أن نقوهلا إذا سمعنا املؤذن يقولأمل تر أننا أ  

ا عىل أنفسنا وعىل شيطاننا للذهاب إىل أن يعيننن اهللألننا نطلب من  ؟ملاذا ؟الفلاح

 .الصلاة

فسيعتمد عليه يف كل شئون  ؛اهللفمتى ما علم العبد أنه ال حول له وال قوة إال ب

 .وينزل حوائجه بالقوي املتني ،ويقطع رجاءه وتعلقه باملخلوقني ،حياته

 أخطاء الناس يف استعماهلا وفهمها

وكثري من  ،ال كلمة اسرتجاع ،عانةكلمة است (اهللال حول وال قوة إال ب) إن

وتوكلا اال صرب ،اويقوهلا جزع ،الناس يقوهلا عند املصائب بمنزلة االسرتجاع
(2)

، 

ما  :اهتم له وسأله ،فإنك ترى الواحد إذا سمع أحد أصدقائه حيوقل ؛وهذا لطأ

وهلذا  ؛ألنه تعود أن يسمعها من أصحاب املصائب ؟وما املصيبة التي حلت ؟اخلطب

ألهنم مل يفهموا معناها  ؛ب مل يكثر الناس من قول احلوقلة يف حياهتم العامةالسب

  .فجعلوها يف املصائب ،ومغزاها

ومن ألطاء الناس أيضا يف هذا األمر أن البعض خيترص هذه الكلمة العظيمة 

                                                           

 (.18صسبق خترجيه ) (8)

 (.1/18كتاب االستقامة البن تيمية ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

عياذا -ليس له حول وال قوة  اهلل :وكأنه يقول ،(هللال حول ): فيخل بمعناها فيقول

 ؛فينبغي االنتباه لذلك ،(حلول): البعض اآللر يزيد يف االلتصار فيقولو ،-اهللب

 .لئلا نأثم أو نخرس ثواب هذه الكلمة العظيمة

هذا  ،فيها وما املواطن التي يسن قوهلا ؟(اهللال حول وال قوة إال ب)ما ثواب قول 

 : ذكره يف املبحثني اآلتينيسنما 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 : يتعدد الثواب الذي سيحوزه كل من أكثر من احلوقلة

 أنها كنز من كنوز اجلنةأوال: 

لقد عرضنا عدة أحاديث، ال حاجة إلعادهتا كلها، تفيد بأن احلوقلة كنز من 

 فقال يل: ملسو هيلع هللا ىلص قال: مررت بالنبي  كنوز اجلنة، ومنها ما رواه حازم بن َحْرملة

َا ِمْن ُكنُوِز اَلنَّةِ َيا َحاِزُم، َأْكثِْر » َة إاِلَّ بِاهلل؛ َفإِْنَّ «ِمْن َقْوِل: ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(1)

 . 

أو -ليرب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللملا غزا رسول  :قال وما رواه أبو موسى األشعري 

 اهلل :فرفعوا أصواهتم بالتكبري أرشف الناس عىل وادٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص اهللملا توجه رسول  :قال

ُكْم ال  ،اْرَبُعوا َعىَل َأْنُفِسُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،اهلل ال إله إال ،أكرب اهلل ،أكرب إِنَّ

ا َقِريب ا ُكْم َتْدُعوَن َسِميع  ب ا، إِنَّ
ف دابة لوأنا ل ،«َوُهَو َمَعُكمْ  ،َتْدُعوَن َأَصمَّ َوال َغائِ

ْبَن  اهللَيا َعْبَد » :فقال يل ،اهللب ال حول وال قوة إال :فسمعني وأنا أقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

 ؟«نَّةِ لَ َأال َأُدلَُّك َعىَل َكلَِمٍة ِمْن َكنٍْز ِمْن ُكنُوِز ا» :قال ،اهلللبيك يا رسول  :تلق ،«َقْيسٍ 

َة إاِلَّ » :قال ،فداك أيب وأمي اهللبىل يا رسول  :تلق «اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(2)

. 

 .فكلام أكثرت من هذه الكلمة العظيمة كثرت كنوزك يف اجلنة

  ؟يقْد بالكنزماذا 

ففيها ما ال عني رأت وال أذن  ،نعلم مجيعا ما يف اجلنة من نعيم ال يوصف

أنه سيكون لك يف اجلنة كنز  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا ألربنا النبي  ،وال لطر عىل قلب برش ،سمعت

                                                           

 (.18صسبق خترجيه ) (8)

 (.7731(، والرتمذي )1341(، ومسلم )1141رواه البخاري واللفظ له ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،ليس موضعه يف األرض ،فلا شك أنه يشء نفيس من نفائس اجلنة ،ة ثمينةأومفاج

 .وإنام يف مكان عظيم هو اجلنة

وهو ثواب  ،أنه ثواب مدلر يف اجلنة :ومعنى الكنز هنا :ال النووي ق

نفيس كام أن الكنز أنفس أموالكم
(1)

. 

 لك بكل حوقلة شجرة يف اجلنة ثانيا:

عىل  يرسي به مر  أ   ليلةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عن أيب أيوب األنصاري  

يُل » :إبراهيم فقال َتَك  :َفَقاَل َلُه إِْبَراِهيمُ  ،ٌد َهَذا ُُمَمَّ  :َقاَل  ؟َمْن َمَعَك َيا ِجِّْبِ ُمْر ُأمَّ

 ؟نَّةِ لَ َوَما ِغَراُس ا :َقاَل  ،َوَأْرَضَها َواِسَعةٌ  ،َفإِنَّ ُتْرَبَتَها َطِيَبةٌ  ؛نَّةِ لَ ُيْكثُِروا ِمْن ِغَراِس الفَ 

َة إاِلَّ  :َقاَل  «اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(2)

. 

 أنها تكفر ذنب قائلها ثالثا:

 ،اهللال حول وال قوة إال ب :منها عبارة ،ة الثوابناألذكار مضمو هناك بعض

 .اهللفمن قاهلا كفرت عنه ذنوبه بإذن 

َما َعىَل األَْرِض » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن عمرو  اهللفعن عبد  -8

َة إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َأَحٌد َيُقوُل  ُكِفَرْت َعنُْه  إاِلَّ  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

«َبْحرِ لَوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد ا ،َخَطاَياهُ 
(3)

. 

ومع ذلك ترى البعض قد حيفظ بعض  ،فتأمل يف هذه اجلمل الثلاث وسهولتها

                                                           

 (.1341ح  83/11صحيح مسلم برشح النووي ) (8)

وقال  (،111(، والبيهقي يف شعبه )118(، وابن حبان )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8117األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )

(، وحسنه األلباين يف صحيح 7114(، والرتمذي )81/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8111الرتغيب والرتهيب: )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 عبارة كمثل –لكي يتحدى غريه وليعجزه يف تكرارها  ،العبارات الصعبة يف ألفاظها

يكلف نفسه يف حفظ مثل هذه األذكار النبوية  بينام ال – لشبات مخس احلبس لشب

فحري بك ترطيب  ،السهلة التي رشعت لنا للتخفيف من ذنوبنا ولتكثري حسناتنا

 .لسانك هبا

  :َمْن َقاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلليرفع احلديث إىل رسول  وعن أيب هريرة  -1

يَك َلهُ َوْحَد  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ُك َوَلُه لملُ َلُه ا ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ،ُه ال رَشِ

َة إاِلَّ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ،ْمُد ِلَ ا ا بَِأَصابِِعهِ  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ َمْن  :ُثمَّ َقاَل  ،َيْعِقُدُهنَّ ََخْس 

نَّ يِف َيْوٍم َأْو َلْيَلٍة َأْو يِف َشْهٍر ُثمَّ َماَت  ْيَلةِ لَأْو يِف تِ  ،َيْومِ ليِف َذلَِك اَقاََلُ َأْو يِف َذلَِك  ،َك اللَّ

ْهرِ  «ُغِفَر َلُه َذْنُبهُ  ،الشَّ
(1)

. 

تعاىل مغفرة ذنبك  اهللتضمن به بإذن  ،فهذا دعاء مفعوله يستمر إىل شهر كامل

  .لو جاء أجلك وقد قلته قبل ذلك

 : احفظهاولكي حتفظه بسهولة ركز عىل العبارات األربعة اآلتية و

وال حول وال قوة إال  -له امللك وله احلمد  -وحده ال رشيك له  -أكرب  اهلل)

 .(اهللال إله إال ): ثم اجعل قبل كل مجلة منها عبارة ،(اهللب

ومن فضائل هذا الدعاء أن من قاله عند وفاته ال متسه النار
(2)

. 

 أنها من الباقيات الصاحلات رابعا:

ُخُذوا » :فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلللرج علينا رسول  :أنه قال فعن أيب هريرة 

                                                           

والرتهيب: (، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب 1337رواه النسائي يف السنن الكربى واللفظ له ) (8)

 (.7118صحيح لغريه )

 انظر: مواطن يستحب فيها قول احلوقلة. (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ُخُذوا ُجنََّتُكْم ِمَن النَّاِر ، » :فقال ؟، أمن عدو حرض اهلليا رسول  :نالق ،«ُجنََّتُكمْ 

َة إاِلَّ  اهلل، وَ  اهلل ، َوال إَِلَه إاِلَّ هلل  ْمُد ِلَ ، َوا اهللُسْبَحاَن  :ُقوُلوا  َأْكَِّبُ ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

ُنَّ َيْأتنَِي َيْوَم افَ  ؛اهللبِ  َباِقَياُت لَوُمْنِجَياِت ، َوُهنَّ ا ،َوُمْسَتْأَخَراٍت  ،ِقَياَمِة ُمْسَتْقَدَماٍت لإِْنَّ

اُت  اِِلَ َّْ «ال
(1)

. 

 تعاىل اهللأنها من أحب الكالم إىل  خامسا:

ُسْبَحاَن  :اهللَكالِم إىَِل لَأَحبُّ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب ذر الغفاري 

يَك َلهُ  اهلل ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،ال رَشِ َة إاِلَّ  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ

«َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  ،اهللبِ 
(2)

. 

 أنها باب من أبواب اجلنة قد تدخل منهسادسا: 

 اِب وَ بْ ن أَ مِ  ك عىل باٍب لُّ دُ  أَ اَل أَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن معاذ بن جبل 

َة إاِلَّ بِاهلل» :قال ؟وما هو :قال ؟«ةِ نَّ الَ  «ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(3)

. 

 حيث روى عقبة بن عامر  ،بأن للجنة ثامنية أبواب ملسو هيلع هللا ىلصلقد ذكر النبي 

ُأ َفُيْبلُِغ َأْو َفُيْسبُِغ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ْشَهُد أَ  :َوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل لَما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ

ا َعْبُد  ،اهلل َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  د   ،نَِّة الثَََّمنَِيةُ لَ ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب ا إاِلَّ  ،َوَرُسوُلهُ  اهللَوَأنَّ ُُمَمَّ

«َيْدُخُل ِمْن َأُِيَا َشاءَ 
(4)

. 

حتى فاق عددها عىل ستة  ،وقد جاءت عدة أحاديث تذكر أسامء هذه األبواب

                                                           

 (.73صسبق خترجيه ) (8)

 (.11صسبق خترجيه ) (1)

(، وقال األلباين 713(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 .(8118يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )

 (.811(، وأبو داود )171(، ومسلم )8/784) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وباب التوبة  ،وباب الضحى ،(للذي يفرح الصبيان) الفرحفذكر باب  :عرش بابا

 ،وباب الراضني ،وباب الكاظمني الغيظ ،أو باب الرمحة ملسو هيلع هللا ىلصباب حممد  :ويقال

وأن  ،ءولكن مل يصح من ذلك يش ،وباب العمرة ،وباب احلج ،ملسو هيلع هللا ىلصوباب أمة حممد 

 والتلف يف صحة الباب الثامن ،هو أسامء سبعة أبواب ملسو هيلع هللا ىلصالذي صح عن النبي 

 : وهي عىل النحو اآليت ،(باب التوبة)

 : ( باب الريان1)

فِيَها  ،نَِّة َثََمنَِيُة َأْبَواٍب لَ يِف ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فقد روى سهل بن سعد 

انَ  يَّ ى الرَّ ائُِمونَ  ال َيْدُخُلُه إاِلَّ  ،َباٌب ُيَسمَّ َّْ «ال
(1)

. 

 : ( الباب األيمن2)

حيث روى أبو هريرة  ،عليهموهو الباب الذي يدلل منه من ال حساب 

  َت » :ملسو هيلع هللا ىلصوجاء فيه قوله  ،يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصحديث شفاعة النبي َفَأْنَطلُِق َفآِِت ََتْ

ا لَِرِب  ،َعْرشِ لا َعيَلَّ ِمْن َُمَاِمِدِه َوُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِه َشْيئ ا  اهللُثمَّ َيْفَتُح  ،َفَأَقُع َساِجد 

ْ َيْفَتْحُه َعىَل َأَحٍد قَ  ُد  :ُثمَّ ُيَقاُل  ،ْبيِل مَل عْ  ،ُتْعَطهْ  لَس  ،اْرَفْع َرْأَسَك  ،َيا ُُمَمَّ  ،َواْشَفْع ُتَشفَّ

تِي َيا َرِب  :َفَأْرَفُع َرْأِِس َفَأُقوُل  تِي َيا َرِب  ،ُأمَّ تِي َيا َرِب  ،ُأمَّ ُد  :َفُيَقاُل  ،ُأمَّ  لَأْدِخ  ،َيا ُُمَمَّ

تَِك َمْن ال ِحَساَب َعَلْيِهمْ  َكاُء  ،نَّةِ لَ َباِب األَْيَمِن ِمْن َأْبَواِب الِمْن ا ِمْن ُأمَّ َوُهْم رُشَ

«النَّاِس فِيََم ِسَوى َذلَِك ِمْن األَْبَواِب 
(2)

. 

 : ( باب الوالد3)

وإن أمي تأمرين  ،إن يل امرأة :أتاه فقال أن رجلا فعن أيب الدرداء 

                                                           

 (.7113رواه اإلمام البخاري ) (8)

(، 811( ومسلم )1381(، والبخاري واللفظ له )11/884) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 .(1171والرتمذي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

لُِد َأْوَسُ  َأْبَواِب َوالا» :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال أبو الدرداء ،بطلاقها

باب أو احفظهلذلك ا عْ فإن شئت فأض   ،«نَّةِ لَ ا
(1)

. 

 : ( باب الْالة وباب الهاد وباب الْدقة6)( و5)( و4)

 اهللَمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ يِف َسبِيِل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب هريرة 

الِة ُدِعَي ِمْن  ،َذا َخرْيٌ هَ  ،اهللَيا َعْبَد  :نَّةِ لَ ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب ا َّْ َباِب َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل ال

الةِ  َّْ َياِم  ،َهادِ لِ َباِب اَهاِد ُدِعَي ِمْن لِ َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل ا ال ِْ َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل ال

انِ  يَّ َدَقِة ُدِعَي ِمْن  ،ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ َّْ َدَقةِ َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل ال َّْ فقال أبو  ،«َباِب ال

ك األبواب من لما عىل من دعي من ت ،اهللبأيب أنت وأمي يا رسول  :بكر 

َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن  ،َنَعمْ » :قال ؟ك األبواب كلهاليدعى أحد من ت لفه ،رضورة

«ِمنُْهمْ 
(2)

. 

 : ( باب اِلوقلة7)

ل َك » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن معاذ بن جبل  ْن َأْبَواب  َأال َأد  َعىَل َباٍب م 

؟ َة إ ال  ب اهلل» :قال ؟وما هو :قال «اجلَن ة  و  «ال َحْوَل َوال ق 
(3). 

فمر يب النبي  :قال ،خيدمه ملسو هيلع هللا ىلصوعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إىل النبي 

 :تلق «؟نَّةِ لَ َأال َأُدلَُّك َعىَل َباٍب ِمْن َأْبَواِب ا» :فرضبني برجله وقال ،وقد صليت ملسو هيلع هللا ىلص

َة إاِلَّ » :قال ،بىل «اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(4)

. 

                                                           

(، 1411(، وابن ماجه )8144(، والرتمذي واللفظ له )81/14) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(1111وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

(، 8113(، والبخاري واللفظ له )1/811) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 8418رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.1171(، والنسائي )7131(، والرتمذي )8413ومسلم )

 (.11صسبق خترجيه ) (7)

 (.18صسبق خترجيه ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

فلنكثر من  ،يشري لنا أنه إذا أردنا أن ندلل من هذا الباب ملسو هيلع هللا ىلصفكأن النبي 

 .احلوقلة

 : ( باب التوبة8)

 :َجنَِّة َثََمنَِيُة َأْبَواٍب للِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن مسعود  اهللفعن عبد 

ْمُس ِمْن َنْحِوهِ  ،َسْبَعٌة ُمْغَلَقةٌ  «َوَباٌب َمْفُتوٌح لِلتَّْوَبِة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ
(1)

. 

                                                           

( وابن أيب شيبة يف مصنفه 1481(، وأبو يعىل يف مسنده )84131رواه الطرباين يف الكبري واللفظ له ) (8)

(، وحسن إسناده املنذري يف الرتغيب 3138(، واحلاكم وسكت عنه الذهبي يف التلخيص )743)

(، وصححه السيوطي يف 83141ح  84/811(، ووافقه اهليثمي يف جممع الزوائد )1311والرتهيب )

(، وضعف إسناده: حسني سليم أسد حمقق مسند أبو يعىل، ووافقه األلباين يف 3171اجلامع الصغري )

 (.1311ضعيف اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 مواطن يستحب فيها قول احلوقلة :املبحث الثاين

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصحثنا النبي  ،وكثرة ثواهبا (اهللب ال حول وال قوة إال) ولعظم فضل قول

ة هذه املواطن وإن معرف ،أو مضمومة إىل أذكار ألرى ،قوهلا يف عدة مواطن مستقلة

 : وأهم هذه املواطن ،ويؤكد عىل املزيد من فضائلها ،يعني عىل اإلكثار من احلوقلة

 أثناء األذان واإلقامة أوال:

 اهلل :َؤِذنُ ملُ إَِذا َقاَل ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال طاب خلروى عمر بن ا

 :َقاَل  ،اهلل َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  :ُثمَّ َقاَل  ،ْكَِّبُ أَ  اهللَأْكَِّبُ  اهلل :َأَحُدُكمْ  َفَقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهللَأْكَِّبُ 

ا َرُسوُل  :ُثمَّ َقاَل  ،اهلل َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  د  ا  :َقاَل  ،اهللَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ د  َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

الةِ  :ُثمَّ َقاَل  ،اهللَرُسوُل  َّْ َة إاِلَّ ال َحْوَل  :َقاَل  ،َحيَّ َعىَل ال َحيَّ َعىَل  :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  َوال ُقوَّ

َة إاِلَّ  :َقاَل  ،َفالِح لا  اهللَأْكَِّبُ  اهلل :َقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهللَأْكَِّبُ  اهلل :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ

«نَّةَ لَ بِِه َدَخَل القَ  ِمنْ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َقاَل  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :ُثمَّ َقاَل  ،َأْكَِّبُ 
(1)

. 

حي عىل  :حدثني بعض إلواننا أنه قال ملا قال :وعن حييى بن أيب كثري قال

يقول ملسو هيلع هللا ىلصوقال هكذا سمعنا نبيكم  ،اهللب ال حول وال قوة إال :قال ،الصلاة
(2)

. 

ومرتني عند اإلقامة ،فتأمل أن املصيل يقوهلا أربع مرات عند األذان
(3)

أي  ،

 .اليوم الواحدثلاثني مرة يف 

 :ولذلك كان اإلمام مالك ال يفتي حتى يقول ؛اهللفهي طلب استعانة عىل طاعة 

اهللال حول وال قوة إال ب
(4)

. 

                                                           

 (.113(، وأبو داود )711رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (8)

 (.187رواه اإلمام البخاري ) (1)

 تحباب الرتديد للف املؤذن عند اإلقامة.هناك للاف بني العلامء يف اس (7)

 (.8/748رشح السنة للبغوي ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 دبر كل صالة ثانيا:

 اهلل ال إله إال :عن أيب الزبري قال كان ابن الزبري يقول يف دبر كل صلاة حني يسلم

ال حول وال قوة  ،كل يشء قدير وهو عىل ،مدحلك وله الملله ا ،وحده ال رشيك له

ال  ،سنحلوله الثناء ا ،فضللله النعمة وله ا ،إياه وال نعبد إال ،اهلل ال إله إال ،اهللب إال

هيلل هبن  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :وقال ،كافرونلخملصني له الدين ولو كره ا ،اهلل إله إال

دبر كل صلاة
(1)

. 

-إذا سلم قبل أن يقوم  كان يقول يف دبر الصلاة :قال ويف رواية عنه 

وهو عىل  ،وله احلمد ،له امللك ،وحده ال رشيك له اهللال إله إال  :-يرفع بذلك صوته

 ،له النعمة ،وال نعبد إال إياه ،اهللال إله إال  ،اهللوال حول وال قوة إال ب ،كل يشء قدير

ه الكافرونولو كر ،خملصني له الدين اهللال إله إال  ،وله الثناء احلسن ،وله الفضل
(2)

. 

 عند اخلروج من املنزل ثالثا:

ُجُل ِمْن َبْيتِِه َفَقاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أنس بن مالك   :إَِذا َخَرَج الرَّ

َة إاِلَّ  ،اهللُت َعىَل لَتَوكَّ  ،اهللبِْسِم  ُهِديَت َوُكِفيَت  :ُيَقاُل ِحينَئِذٍ  :َقاَل  ،اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ

َياطنِيُ َفتَ  ،َوُوِقيَت  ى َلُه الشَّ َكْيَف َلَك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي  :َفَيُقوُل َلُه َشْيَطاٌن آَخرُ  ،تَنَحَّ

«َوُكِفَي َوُوِقيَ 
(3)

. 

                                                           

(، وأبو داود 8714(، والنسائي )111(، ومسلم واللفظ له )1/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(8141.) 

 (.7814(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )118رواه الطرباين يف كتاب الدعاء ) (1)

(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 7111(، والرتمذي )1411رواه أبو داود واللفظ له ) (7)

 (.8141والرتهيب )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ألنك تربأت من حولك  ؛فقول احلوقلة عند اخلروج من املنزل وقاية من الرشور

 . اهللوقوتك واستعنت ب

 عند النوم رابعا:

 ؛حني نأوي إىل فراشنا (اهلل حول وال قوة إال بال) يف قول ملسو هيلع هللا ىلصلقد رغبنا النبي 

َمْن َقاَل ِحنَي َيْأِوي » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  حيث روى أبو هريرة  ،لتغفر ذنوبنا

يَك َلهُ  ،اهللال إَِلَه إاِل  :إىَِل فَِراِشهِ  ٍء  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َة إاِل بِ ال َح  ،َقِديرٌ   ؛َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهللَوال إَِلَه إاِل  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  ،اهللْوَل َوال ُقوَّ

ْسَعر  - ُذُنوَبُه َأْو َخَطاَياهُ  اهللَغَفَر 
«َبْحرِ لَوإِْن َكاَن ِمْثَل َزَبِد ا -َشك  م 

(1)
ومسعر أحد  ،

 .رواة احلديث

 عند االستيقاظ يف الليلخامسا: 

فقد روى  ،ن قاهلا بعد استيقاظه يف الليل يستجاب دعاؤه وتقبل صلاتهأن م

ْيِل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عبادة بن الصامت   – استيقظ :أي –َمْن َتَعارَّ ِمْن اللَّ

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َفَقاَل  ءٍ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ لَُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ  ،َقِديرٌ  َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َة إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،اهللَوُسْبَحاَن  ،هللْمُد ِلَ ا  :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

َأ َوَصىلَّ ُقبَِلْت َصالُتهُ  ،َأْو َدَعا، اْسُتِجيَب َلهُ  ،مَّ اْغِفْر ِِل الله «َفإِْن َتَوضَّ
(2)

. 

 يام الليلعند استفتاح ق سادسا:

مَّ الله» :إذا قام من الليل يتهجد قال ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :قال عن ابن عباس 

                                                           

 (.11صسبق خترجيه ) (8)

(، 7181( والرتمذي )8811(، والبخاري واللفظ له )81/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1113مي )(، والدار7131(، وابن ماجه )1414وأبو داود )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ ِلَ َلَك ا َمَواِت لْمُد َلَك مُ ِلَ َوَلَك ا ،ْمُد َأْنَت َقِيُم السَّ ُك السَّ

َمَواِت َِل َوَلَك ا ،َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ  َوَلَك  ،َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ  ْمُد َأْنَت ُنوُر السَّ

َمَواِت َواألَْرضِ ِلَ ا َولَِقاُؤَك  ،قُّ ِلَ َوَوْعُدَك ا ،قُّ ِلَ ْمُد َأْنَت اِلَ َوَلَك ا ،ْمُد َأْنَت َملُِك السَّ

ٌد  ،َوالنَّبِيُّوَن َحقٌّ  ،َوالنَّاُر َحقٌّ  ،نَُّة َحقٌّ لَ َوا ،َوَقْوُلَك َحقٌّ  ،َحقٌّ  اَعُة وَ  ،َحقٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُُمَمَّ السَّ

َوبَِك  ،َوإَِلْيَك َأَنْبُت  ،ُت لَوَعَلْيَك َتَوكَّ  ،َوبَِك آَمنُْت  ،مَّ َلَك َأْسَلْمُت الله ،َحقٌّ 

ْرُت  ،َوإَِلْيَك َحاَكْمُت  ،َخاَصْمُت  ْمُت َوَما َأخَّ ْرُت َوَما  ،َفاْغِفْر ِِل َما َقدَّ َوَما َأْْسَ

كَ  ،َأْنَت  ال إَِلَه إاِلَّ  ،َؤِخرُ ملُ َقِدُم َوَأْنَت املُ َأْنَت ا ،َأْعَلنُْت  وزاد  :قال سفيان ،«َأْو ال إَِلَه َغرْيُ

َة إاِلَّ بِاهللو»: كريم أبو أميةلعبد ا «ال َحْوَل َوال ُقوَّ
(1)

. 

 أنها جتزئ عن قراءة الفاحتة يف الصالة ملن ال حيفظها سابعا:

 .فاحتةجتزئ عن قراءة الفاحتة ملن ال حيفظ ال -أذكار ألرىمع -أهنا 

إين ال أستطيع أن  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي  :قال عن ابن أيب أوىف 

 ،اهللُسْبَحاَن  :لقُ » :فقال ،قرآنلفعلمني شيئا جيزئني من ا ،قرآنلآلذ شيئا من ا

َة إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا «اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
(2)

. 

 اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد َِل َوا ،اهللُسْبَحاَن  :لقُ » :رواية أليب داود أنه قال ويف

َة إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  فام  ،هلل  هذا ،اهلليا رسول  :قال ،«َعُِيمِ لَعيِلِ الا اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

نِيالله :لقُ » :قال ؟يل  ،هكذا بيده :قال ،فلام قام ،«َواْهِدِّن  ،نِيَوَعافِ  ،َواْرُزْقنِي ،مَّ اْرمَحْ

ا َهَذا َفَقْد َمأَل َيَدُه ِمْن ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  «رْيِ لَ َأمَّ
(3)

. 

                                                           

(، 311(، ومسلم )8814(، والبخاري واللفظ له )8/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8711(، وابن ماجه )338(، وأبو داود )8181(، والنسائي )7181والرتمذي )

 ( واللفظ للنسائي.17صسبق خترجيه ) (1)

(، وحسنه األلباين يف صحيح 171داود واللفظ له ) (، وأبو7/141) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (311أيب داود )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  هلل  أنها دعاء عام فيه تعظيم وتفويض ثامنا:

 :فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال جاء أعرايب إىل رسول  عن مصعب بن سعد عن أبيه 

يَك َلهُ  اهلل إَِلَه إاِلَّ ال ل: قُ » :قال ،علمني كلاما أقوله ا  اهلل ،َوْحَدُه ال رَشِ َأْكَِّبُ َكبرِي 

اهلل  ْمُد ِلَ َوا َة إاِلَّ  ،َعاملَنِيَ لَرِب ا اهللُسْبَحاَن  ،َكثرِي   ،«كِيمِ ِلَ َعِزيِز الا اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ

قال  ،«َواْهِدِّن َواْرُزْقنِيمَّ اْغِفْر ِِل َواْرمَحْنِي الله :لقُ » :قال ؟فام يل ،قال فهؤالء لريب

فأنا أتوهم وما أدري (عافني)أما  :موسى
(1)

. 

 كثريا أن تكثر من احلوقلة اهللالمرأة كانت تسبح  ملسو هيلع هللا ىلصحثه تاسعا: 

عىل امرأة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأنه دلل مع رسول  فقد روي عن سعد بن أيب وقاص 

عيل القاري  لعل ذلك قبل نزول احلجاب كام قال-وبني يدهيا نوى أو حىص تسبح به 

وغريه
(2)

ِك بََِم ُهَو َأْيَْسُ َعَلْيِك ِمْن َهَذا َأْو َأْفَضُل » :فقال –  َعَدَد  ،اهللُسْبَحاَن  ؟َأال ُأْخِِّبُ

ََمءِ  َعَدَد َما َبنْيَ  ،اهللَوُسْبَحاَن  ،َعَدَد َما َخَلَق يِف األَْرضِ  ،اهللَوُسْبَحاَن  ،َما َخَلَق يِف السَّ

 ،ِمْثَل َذلَِك  ،هللْمُد ِلَ َوا ،ِمْثَل َذلَِك  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،َعَدَد َما ُهَو َخالٌِق  ،اهلل َوُسْبَحانَ  ،َذلَِك 

َة إاِلَّ  «ِمْثَل َذلَِك  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
(3)

. 

 عند االحتضارعاشرا: 

ال  اهللال إله إال  ،وحده اهللال إله إال  ،أكرب اهللو اهللال إله إال  :من كان آلر كلامه

؛ اهللوال حول وال قوة إال ب اهللال إله إال  ،له امللك وله احلمد اهللال إله إال  ،رشيك له

 مل متسه النار.
                                                           

 (.1111(، ومسلم واللفظ له )81/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1/871مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للملا عيل القاري ) (1)

(، والطرباين يف كتاب 8148والبزار ) (،1441(، واحلاكم )7111(، والرتمذي )8144رواه أبو داود ) (7)

(، 8/113بن حجر قد حسنه )ا(، وذكر ابن علان يف الفتوحات الربانية بأن احلافظ 8371الدعاء )

(، وضعفه األلباين يف ضعيف 1/181وقال شعيب األرنؤوط يف ختريج سنن أيب داود: حسن لغريه )

 (.111الرتغيب والرتهيب )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

  :َعْبُد لإَِذا َقاَل ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري 

 ،َوَأَنا َأْكَِّبُ  ،َأَنا ال إَِلَه إاِلَّ  ،يَصَدَق َعْبدِ  : اهللَيُقوُل  :َقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ 

َوإَِذا  ،َأَنا َوْحِدي ال إَِلَه إاِلَّ  ،َصَدَق َعْبِدي :َقاَل  ،َوْحَدهُ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َعْبُد لَوإَِذا َقاَل ا

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َقاَل  يَك ِِل  ،اَأنَ  ال إَِلَه إاِلَّ  ،َصَدَق َعْبِدي :َقاَل  ،ال رَشِ َوإَِذا  ،َوال رَشِ

 ،ُك لملُ ِِل ا ،َأَنا ال إَِلَه إاِلَّ  ،َصَدَق َعْبِدي :َقاَل  ،ْمُد ِلَ ُك، َوَلُه الملُ َلُه ا ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َقاَل 

َة إاِلَّ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َوإَِذا َقاَل  ،ْمُد ِلَ َوِِلَ ا ال  ،َق َعْبِديَصَد  :َقاَل  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

َة إاِلَّ  ،َأَنا إَِلَه إاِلَّ  ُه النَّارُ  ،ِب  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ «َمْن ُرِزَقُهنَّ ِعنَْد َمْوتِِه مَلْ ََتَسَّ
(1)

. 

وكنز من  ،فهي باب عظيم من أبواب اجلنة ،فاحلوقلة كلمة عظيمة املعنى

 ،وترك املحظورات ،تيف فعل املأمورا اهللفالعبد حمتاج إىل االستعانة ب ،كنوزها

 ؛ اهللوال يقدر عىل اإلعانة عىل ذلك إال  ،والصرب عىل املقدورات كلها يف الدنيا

 .تبارك وتعاىل أن نناجيه هبذه الكلمة اجلامعة وأن نكثر منها اهللوهلذا تعبدنا 

ما جاء بك  :دللت عىل جعفر بن حممد وهو يف مسجده فقال :قال سفيان الثوري

 إذا ظهرت عليك نعمة  ،يا سفيان :فقال :قال ،طلب العلم :قلت :قال ؟يا سفيان

ال حول  :وإذا دمهك أمر من األمور فقل ،اهللوإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر  ،اهللفاتق 

ثلاثا وأيام ثلاث ،يا سفيان :ثم قال ،اهللوال قوة إال ب
(2)

! 

ك ألن ؛وبعد أن عرفت هذه الفضائل ال أظنك ستهجر احلوقلة بعد ذلك

  .عىل اإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصحثنا النبي  ملأدركت 

                                                           

(، وصححه 1(، واحلاكم )118(، وابن حبان )7311بن ماجه واللفظ له )(، وا7174رواه الرتمذي ) (8)

 (.387األلباين يف صحيح اجلامع )

 (.114رواه البيهقي يف شعب اإليامن ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وحده، ال  اهلل ال إله إال) مرنا باإلكثار منها قولومن األذكار عظيمة القدر التي أ  

فهذا الذكر له ثواب عظيم  ،(وهو عىل كل يشء قدير ،مدحلك وله الملله ا ،رشيك له

وترفع لك  ،ومتحى عنك السيئات ،فبقولك إياه تنال احلسنات ،ومتعدد النفع ،القدر

 .ويكتب لك ثواب عتق الرقاب ،وتعصم من الشيطان ليوم كامل ،الدرجات

وحَده ال  اهلل ال إلَه إالَّ  :من قال» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة 

ةٍ  ،وهو عىل كِل َشٍء قديرٌ  ،ُك وله اِلْمُد لله املُ  ،َك لهرشي كانت له  ،يف يوٍم مائَة مرَّ

َيْت عنه مائُة سِيئةٍ  ،وُكتِبت له مائُة حسنةٍ  ،ِعدُل عِْش ِرقاٍب  ا من  ،وُُمِ وكانت له ِحرز 

يطاِن يوَمه ذلك حتَّى ُيمَِس  عِمل أكثَر  رجٌل  إالَّ  ،ومل يأِت أحٌد بأفضَل ِمَّا جاء به ،الشَّ

«منه
(1)

. 

ثواب  فمن قال هذا التهليل مائة مرة له ثواب من أعتق عرش رقاب، إضافة إىل

مائة حسنة، ومسح مائة سيئة، وتكون له حرزا من الشيطان طوال يومه، بمعنى أن 

ثواب كل عرش هتليلات يعدل عتق رقبة واحدة، إضافة إىل الثواب اآللر سابق 

 .الذكر

ديث التهليل ماحيا من السيئات مقدارا حلل يف هذا اجع :قال الطيبي 

زم أن لفي ،بحرلجعل التسبيح ماحيا هلا مقدار زبد ا :ويف حديث التسبيح ،معلوما

ومل يأِت أحٌد بأفضَل ِمَّا جاء » :وقد قال يف حديث التهليل ،يكون التسبيح أفضل

ألن جزاءه  ؛ضلديث أفحلذكور يف هذا املإن التهليل ا :قايض عياضلأجاب ا ،«به

                                                           

 (.811، 818صخترجيه ) يأيت (8)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

رز حلوا ،وعىل إثبات مائة حسنة ،وعىل عتق عرش رقاب ،مشتمل عىل حمو السيئات

من الشيطان
(1)

. 

كان كمن أعتق  ،وجاء يف رواية ألرى أن من قال هذا التهليل عرش مرات فقط

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  حيث روى أبو أيوب األنصاري  ،أربع رقاب من ولد اسامعيل

يَك َلهُ  ،اهلل َلَه إاِلَّ ال إِ  :َمْن َقاَل » :قال َوُهَو َعىَل ُكِل  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  «ِعيَل َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْرَبَعَة َأْنُفٍس ِمْن َوَلِد إِْسََم  ،َعْْشَ ِمَرارٍ  ،ََشْ
(2)

. 

اين ينال بأن بالث ولعل الفرق بني احلديثني السابقني كام علل ابن حجر 

ومعلوم أن  ،قائله ثواب عتق أربع رقاب من ولد اسامعيل فقط دون املزايا األلرى

الرقبة من ولد اسامعيل تعد من أنفس الرقاب وأغلاها
(3)

. 

حيث جاء عن  ،عىل أن نقول هذا التهليل مائتي مرة يف كل يوم ملسو هيلع هللا ىلصوحث النبي 

ال إلَه  :َمْن َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ةٍ  ،وهو عىل كِل َشٍء قديرٌ  ،ُك وله اِلْمُد لله املُ  ،وحَده ال رشيَك له اهلل إالَّ   ،ِماَئَتْي َمرَّ

«بَِأْفَضَل ِمْن َعَملِهِ  إاِلَّ  ،َوال ُيْدِرُكُه َأَحٌد َبْعَدهُ  ،مَلْ َيْسبِْقُه َأَحٌد َكاَن َقْبَلهُ  ،يِف ُكِل َيْومٍ 
(4)

. 

 ،اية ألرى أن يقال هذا التهليل مائة مرة يف الصباح ومائة عند املساءوجاء يف رو

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال حيث روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ةٍ » وحَده ال  ،اهلل ال إلَه إالَّ  :[ومائة  إذا أمَسى ،]مائة  إذا أصبح ،من قال يف يوٍم مائَتْي مرَّ

وال  ،مل يسبِْقه أحٌد كان قبله ،وهو عىل كِل َشٍء قديرٌ  ،وله اِلمُد  ،له امللُك  ،رشيَك له

                                                           

 (.1741ح  1/874مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للملا عيل القاري ) (8)

 (.7117(، والرتمذي )1117(، ومسلم واللفظ له )81/171) -لفتح الرباين ا –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1141ح  88/141فتح الباري برشح صحيح البخاري بترصف ) (7)

(، 84771(، والنسائي يف السنن الكربى )81/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 (.8118يف صحيح الرتغيب والرتهيب ) (، وحسنه األلباين771والطرباين يف الدعاء )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«من عِمل أفضَل من عملِه إالَّ  ،ُيدِرُكه أحٌد بعده
(1)

. 

وقد  ،إلكثار من هذا التهليل يف أي وقت كانعىل  ملسو هيلع هللا ىلصمما سبق يتبني حث النبي 

كام أنه جاءت  ،جاءت عدة أحاديث ألرى ترغب قول هذا التهليل يف عدة مواطن

 ؛(حييي ويميت) قول هذا التهليل مع زيادة قول يف لرى مماثلة ترغبأحاديث أ

 : ولذلك سأقوم بذكر كلا الطرفني يف مبحثني اثنني

                                                           

 سبق خترجيه. (8)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

له  ،وحده ال رشيك له اهللال إله إال  :أهم املواطن التي يسن فيها قول :املبحث األول

 عىل كل يشء قدير وهو ،وله احلمد ،امللك

قول هذا التهليل من عرش مرات إىل مائتي مرة  حث عىل ملسو هيلع هللا ىلصالرغم أن النبي عىل 

 هذا املسلم فيها يقول - مقيدة –إال أن هناك مواضع عديدة  ،يوميا يف أوقات مطلقة

 :من أمههاو ،سواء قاله بمفرده أو مضموما مع أذكار ألرى ،العظيم التهليل

 بعد صالة الفريضةأوال: 

اد كاتب ر  فعن وَ  ،ة واحدةيقول هذا التهليل دبر كل فريضة مر ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

كان  ملسو هيلع هللا ىلص غرية بن شعبة يف كتاب إىل معاوية أن النبيملأمىل عيل ا :غرية بن شعبة قالملا

 ،مدحلك وله الملله ا ،وحده ال رشيك له اهلل ال إله إال :يقول يف دبر كل صلاة مكتوبة

ينفع ذا وال  ،وال معطي ملا منعت ،م ال مانع ملا أعطيتالله ،وهو عىل كل يشء قدير

«دجلد منك اجلا
(1)

. 

 :حيث روى أبو الزبري قال ،وجاء يف حديث آلر زيادة تقال مع هذا التهليل

وحده ال رشيك له، له  اهلل ال إله إال :كان ابن الزبري يقول يف دبر كل صلاة حني يسلم

 ،اهلل ال إله إال ،اهللب ال حول وال قوة إال ،وهو عىل كل يشء قدير ،مدحلك وله الملا

خملصني له  ،اهلل ال إله إال ،سنحلوله الثناء ا ،فضللله النعمة وله ا ،إياه وال نعبد إال

هيلل هبن دبر كل صلاة ملسو هيلع هللا ىلص اهللوقال كان رسول  ،كافرونلالدين ولو كره ا
(2)

. 

                                                           

(، 8718(، والنسائي )117(، ومسلم )111(، والبخاري )1/11)-الفتح الرباين–رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8711(، والدارمي )8141وأبو داود )

(، وأبو داود 8714(، والنسائي )111(، ومسلم واللفظ له )1/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(8141.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

حيث روى  ،كان يرفع هبذا التهليل صوته ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف رواية ألرى أن النبي 

 ،يقول يف دبر الصلاة إذا سلم ملسو هيلع هللا ىلص اهللول كان رس :قال بن الزبري،  اهللعبد 

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ » :يرفع بذلك صوته ،قبل أن يقوم َوَلُه  ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

َة إاِلَّ  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ا اُه َلهُ  ]و[ ال َنْعُبُد إاِلَّ  ،اهللبِ  ال َحْوَل َوال ُقوَّ  إِيَّ

نَي َلُه الِديَن َوَلْو َكِرَه  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ،َسنُ ِلَ َوَلُه الثَّنَاُء ا ،َفْضُل لالنِْعَمُة َوَلُه ا ِْ ُُمْلِ

«َكافُِرونَ لا
(1)

. 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت رواية ألرى عن اإلمام أمحد والبخاري والنسائي أن النبي 

يادة شاذة كام قال ولكن هذه الز ،يقول هذا التهليل دبر كل فريضة ثلاث مرات

غرية بن شعبة ملكاتب ا اد ر  حيث روى وَ  ،فليتنبه لذلك ،بعض علامء احلديث

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللبحديث سمعته من رسول  أن اكتب إيل   :غريةملأن معاوية كتب إىل ا 

ال إَِلَه إاِلَّ اهلل، »: إين سمعته يقول عند انرصافه من الصلاة ،غريةملفكتب إليه ا :قال

يَك َلُه، َلُه املُلُك، َوَلُه اَِلْمُد، َوُهَو َعىَل ُكِل ََشٍء َقِديرٌ  َوْحَدُه ال ثلاث مرات «رَشِ
(2)

. 

ثلاث ): يف رشح البخاري معلقا عىل قوله قال احلافظ ابن رجب 

وهذه زيادة غريبة :(مرات
(3)

شاذ  :يف خترجيه لسنن النسائي وقال األلباين  ،

بزيادة الثلاث
(4)

. 

 بيح دبر الفريضةمع التس ثانيا:

يِف ُدُبِر ُكِل َصالٍة،  اهللَمْن َسبََّح » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  فعن أيب هريرة 

                                                           

 (.7814(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )784رواه الطرباين يف الكبري ) (8)

 (.8717(، والنسائي )1137(، والبخاري واللفظ له )1/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.3/183فتح الباري رشح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب احلنبيل ) (7)

 (.1111(، وسلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين رقم )8717ضعيف سنن النسائي لأللباين ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ا َوَثالثنِيَ  ا َوَثالثنِيَ  اهللَومَحَِد  ،َثالث  َ  ،َثالث  ا َوَثالثنِيَ  اهللَوَكِّبَّ  ،َفْتلَِك تِْسَعٌة َوتِْسُعونَ  ،َثالث 

يَك َلهُ  ،اهلل إاِلَّ ال إَِلَه  :اَئةِ ملِ َوَقاَل ََتَاَم ا َوُهَو َعىَل ُكِل  ،ْمُد ِلَ َوَلُه ا ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  «َبْحرِ لَوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد ا ،ُغِفَرْت َخَطاَياهُ  ،ََشْ
(1)

. 

ذهب أصحاب  ،اهلليا رسول  :قال أبو ذر :أيضا قال وعن أيب هريرة 

وهلم فضول أموال  ،ويصومون كام نصوم ،نصيل يصلون كام ،الدثور باألجور

َأال ُأَعِلُمَك  ،َيا َأَبا َذرٍّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،وليس لنا مال نتصدق به ،يتصدقون هبا

 ؟«َمْن َأَخَذ بِِمْثِل َعَملَِك  إاِلَّ  ،َفَك لَحُقَك َمْن َخ لَوال يَ  ،َكلََِمٍت ُتْدِرُك ِِبِنَّ َمْن َسَبَقَك 

ا َوَثالثنِيَ   اهللُتَكِِّبُ » :قال ،اهلل بىل يا رسول :قال َمُدُه  ،ُدُبَر ُكِل َصالٍة َثالث  َوََتْ

ا َوَثالثنِيَ  ا َوَثالثنِيَ  ،َثالث  تُِمَها  ،َوُتَسِبُحُه َثالث  يَك َلهُ  ،اهلل باِل إَِلَه إاِلَّ َوََتْ َلُه  ،َوْحَدُه ال رَشِ

ُغِفَرْت َلُه ُذُنوُبُه َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد  ،ٍء َقِديرٌ َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ  ،ْمُد ِلَ َوَلُه ا ،ُك لملُ ا

َبْحرِ لا
(2)

. 

 عند النوم ثالثا:

يف قول هذا التهليل مضموما إىل أذكار ألرى حني نأوي إىل  ملسو هيلع هللا ىلص لقد رغبنا النبي

َمْن َقاَل ِحنَي » :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي حيث روى أبو هريرة  ،فرشنا لتغفر ذنوبنا

يَك َلهُ  ،اهللال إَِلَه إاِل  : فَِراِشهِ َيْأِوي إىَِل  َوُهَو َعىَل ُكِل  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  َة إاِل بِ  ،ََشْ  اهللوَ  ،اهللَوال إَِلَه إاِل  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  ،اهللال َحْوَل َوال ُقوَّ

ْسَعر  - ْو َخَطاَياهُ ُذُنوَبُه أَ  اهللَغَفَر  ،َأْكَِّبُ 
«َبْحرِ لَوإِْن َكاَن ِمْثَل َزَبِد ا -َشك  م 

(3)
ومسعر  ،

 .أحد رواة احلديث

                                                           

 (.113( ومسلم واللفظ له )1/13) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(، 8141(، وأبو داود واللفظ له )8441( ومسلم )1/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8717والدارمي )

 (.1147(، وصححه األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان )1111رواه ابن حبان ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 عند االستيقاظ يف الليلرابعا: 

ومن فضائل هذا التهليل أن من قاله بعد استيقاظه يف الليل يستجاب دعاؤه 

 ملسو هيلع هللا ىلصي عن النب فقد روى عبادة بن الصامت  ،تعاىل اهللوتقبل صلاته بإذن 

ْيِل » :قال يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َفَقاَل  –استيقظ  :أي –َمْن َتَعارَّ ِمْن اللَّ َلُه  ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ ا  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،اهللَوُسْبَحاَن  ،هللْمُد ِلَ ا ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َة إاِلَّ َوال  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ   ،اْسُتِجيَب َلهُ  ،َأْو َدَعا ،مَّ اْغِفْر ِِل الله :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  َحْوَل َوال ُقوَّ

َأ َوَصىلَّ ُقبَِلْت َصالُتهُ  «َفإِْن َتَوضَّ
(1)

. 

 قوله مستقال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مرة أو مائة مرة خامسا:

ن له عدل رقبة من ولد من قال هذا التهليل مستقلا إذا أصبح مرة واحدة كا

 ،ويرفع عرش درجات ،ومسح عرش سيئات ،إسامعيل إضافة إىل كسب عرش حسنات

 .ويعصم من وسواس الشيطان طوال يومه حتى يميس

  :َمْن َقاَل إَِذا َأْصَبَح » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب عياش الزرقي 

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ َوَلُه ا ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ َكاَن  َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

 ،َوُح َّ َعنُْه َعْْشُ َسِيَئاٍت  ،َوُكتَِب َلُه َعْْشُ َحَسنَاٍت  ،ْدَل َرَقَبٍة ِمْن َوَلِد إِْسََمِعيَل َلُه عَ 

ْيَطاِن َحتَّى يُ  ،َوُرفَِع َلُه َعْْشُ َدَرَجاٍت  ا إَِذا َأْمَسى  ،ْمِِسَ َوَكاَن يِف ِحْرٍز ِمْن الشَّ َوإِْن َقاََلَ

بَِح  ْْ َك َحتَّى ُي
«َكاَن َلُه ِمْثُل َذلِ

(2)
. 

                                                           

(، 7181(، والرتمذي )8811(، والبخاري واللفظ له )81/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1113(، والدارمي )7131(، وابن ماجه )1414وأبو داود )

(، 7113(، وابن ماجه )1433(، وأبو داود واللفظ له )81/171) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.111وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

من  قيامة أحد بعمل أفضل من عمله إالليوم ا يءوأما من قاله مائة مرة فلن جي

قال  :قال عن جده  ،عن أبيه ،حيث جاء عن عمرو بن شعيب ،زاد عليه

ا َكاَن  هللاُسْبَحاَن  :َمْن َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  ْمِس َوَقْبَل ُغُروِِبَ ٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ ِماَئَة َمرَّ

ْمسِ هلل  ْمُد ِلَ ا :َوَمْن َقاَل  ،َأْفَضَل ِمْن ِماَئِة َبَدَنةٍ  ٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ ا  ،ِماَئَة َمرَّ َوَقْبَل ُغُروِِبَ

ٍة َقْبَل ُطُلوِع  اهلل :اَل َوَمْن قَ  ،َكاَن َأْفَضَل ِمْن ِماَئِة َفَرٍس َُيَْمُل َعَلْيَها َأْكَِّبُ ِماَئَة َمرَّ

ا ْمِس َوَقْبَل ُغُروِِبَ َوْحَدُه  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َوَمْن َقاَل  ،َكاَن َأْفَضَل ِمْن ِعْتِق ِماَئِة َرَقَبةٍ  ،الشَّ

يَك َلهُ  ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،ال رَشِ ٍة َقْبَل ُطُلوِع مِ  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ اَئَة َمرَّ

ا ْمِس َوَقْبَل ُغُروِِبَ َمْن َقاَل َقْوَلُه  ِقَياَمِة َأَحٌد بَِعَمٍل َأْفَضَل ِمْن َعَملِِه إاِلَّ لمَلْ جَيِْئ َيْوَم ا ،الشَّ

«َأْو َزادَ 
(1)

. 

 قوله ضمن أذكار الصباح واملساءسادسا: 

 ،ذكار الصباح واملساءيقول هذا التهليل صباحا ومساء ضمن أ ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

َأْمَسْينَا » :إذا أمسى قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان نبي  :قال بن مسعود  اهللحيث روى عبد 

يَك َلهُ اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،هللُك لملُ َوَأْمَسى ا  :ُأَراُه َقاَل فِيِهنَّ  :َقاَل  ،، َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ َوُهَو َعىَل  ،ْمُد ِلَ َوَلُه ا ،ُك لملُ َلُه ا ْيَلةِ  ، ُكِل ََشْ  ،َرِب َأْسَأُلَك َخرْيَ َما يِف َهِذِه اللَّ

ْيَلةِ  ،َوَخرْيَ َما َبْعَدَها َرِب َأُعوُذ بَِك  ،َورَشِ َما َبْعَدَها ،َوَأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِ َما يِف َهِذِه اللَّ

وإذا  ،«َقِّْبِ لَوَعَذاٍب يِف ا ،َذاٍب يِف النَّارِ َرِب َأُعوُذ بَِك ِمْن عَ  ،كَِِّبِ لَوُسوِء ا ،َكَسلِ لِمْن ا

«هللُك لملُ َأْصَبْحنَا َوَأْصَبَح ا» :أصبح قال ذلك أيضا
(2)

. 

                                                           

 (.111(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )84111رواه النسائي يف السنن الكربى ) (8)

 (.7714) (، والرتمذي1317رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 بعد الرجوع من السفر سابعا:

كان إذا قفل من غزو أو حج أو  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن عمر  اهللفعن عبد 

 ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ » :ثم يقول ،ثلاث تكبريات ،يكرب عىل كل رشف من األرض ،عمرة

يَك َلهُ  ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ َوَلُه ا ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ  ،آيُِبوَن َتائُِبونَ  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َوَهَزَم األَْحَزاَب  ،َوَنرَصَ َعْبَدهُ  ،َوْعَدهُ  اهللَصَدَق  ،لَِرِبنَا َحاِمُدونَ  ،َعابُِدوَن َساِجُدونَ 

«َوْحَدهُ 
(1)

. 

 ؟وهل يقترص قول هذا التهليل عند الرجوع من احلج أو العمرة أو اجلهاد فقط

كم حل، وليس اه التصاص ذلك هبذه األمور الثلاثظاهر :قال ابن حجر 

كصلة  ،يرشع قول ذلك يف كل سفر إذا كان سفر طاعة لمهور، بجلكذلك عند ا

ميع من اسم الطاعةجلملا يشمل ا ؛ملعلالرحم وطلب ا
(2)

. 

 عند الصفا واملروةثامنا: 

 ،يقول هذا التهليل عند رشوعه يف السعي بني الصفا واملروة ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي 

  .إذ كان يقوله ثلاث مرات عند الصفا وثلاثا عند املروة

باب إىل لثم لرج من ا :وكان مما قاله ،ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي  فقد وصف جابر 

َأْبَدُأ » ،[811: ]البقرة (ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) :فلام دنا من الصفا قرأ ،الصفا

 ،اهللفوحد  ،قبلةلبيت فاستقبل الحتى رأى ا ،فرقي عليه ،فبدأ بالصفا ،«بِهِ  اهللبََِم َبَدَأ 

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ » :وقال ،وكربه َوُهَو َعىَل ُكِل  ،ْمُد ِلَ َوَلُه ا ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  ُثمَّ  ،َوَهَزَم األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ،َوَنرَصَ َعْبَدهُ  ،َأْنَجَز َوْعَدهُ  ،َوْحَدهُ  اهلل إاِلَّ  ، ال إَِلهَ ََشْ

                                                           

(، وأبو 8313(، والبخاري واللفظ له )81/1) -الفتح الرباين  –(، وأمحد 114رواه اإلمام مالك ) (8)

 (.1334داود )

 .(1711ح  88/811ن حجر العسقلاين )فتح الباري برشج صحيح البخاري الب (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

اٍت  ،َدَعا َبنْيَ َذلَِك  بَّْت َقَدَماهُ ملَ ُثمَّ َنَزَل إىَِل ا ،َوَقاَل ِمْثَل َهَذا َثالَث َمرَّ َْ  ،ْرَوِة َحتَّى إَِذا اْن

نََع َعىَل املَ َحتَّى َأَتى ا ،ى إَِذا َصَعَد َمَشىَحتَّ  ،َواِديلَرَمَل يِف َبْطِن ا َْ ْرَوِة ِمْثَل َما ملَ ْرَوَة َف

َفا َّْ َصنََع َعىَل ال
(1)

. 

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ويف رواية خمترصة عند النسائي عن جابر 

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ » :ويقول ،وقف عىل الصفا يكرب ثلاثا َوَلُه  ،ُك لملُ ُه الَ  ،َوْحَدُه ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ا ويصنع عىل  ،ويدعو ،يصنع ذلك ثلاث مرات ،«َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

روة مثل ذلكملا
(2)

. 

 يف يوم عرفةتاسعا: 

أفضل عبارة ينبغي للحاج اإلكثار من تكرارها يف يوم عرفة هو قول هذا 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ،التهليل املبارك

َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفةَ » َوْحَدُه  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :ُت َأَنا َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َقْبيِل لَوَخرْيُ َما قُ  ،َخرْيُ الدُّ

يَك َلهُ  ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،ال رَشِ «َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ
(3)

. 

ُت َأَنا لَأْفَضُل َما قُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  ،وعن عيل بن أيب طالب

يَك َلهُ  ،َوْحَدهُ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َوالنَّبِيُّوَن َقْبيِل َعِشيََّة َعَرَفةَ  َوُهَو  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،ال رَشِ

ٍء َقِديرٌ  «َعىَل ُكِل ََشْ
(4)

. 

                                                           

(، والنسائي 8141د )(، وأبو داو8181(، ومسلم واللفظ له )88/31) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(8114(، والدارمي )7431(، وابن ماجه )1118)

 (.1131واللفظ للنسائي ) ،خترجيه سبق (1)

(، وذكر 7111(، والرتمذي )111رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن طلحة بن عبيد اهلل بن كريز) (7)

ل صحيح، وأما رواية األرنؤوط يف ختريج جامع األصول البن األثري بأن رواية املوطأ حديث مرس

(، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه 1/711الرتمذي فحديث حسن )

(7131.) 

 (.74(، وصححه األلباين يف مناسك احلج والعمرة )131رواه الطرباين يف الدعاء ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

لإلكثار من الدعاء يف هذا اليوم فهو تلميح  ،فطاملا أن لري الدعاء دعاء يوم عرفة

ولذلك يرى بعض أهل العلم كراهة صيام احلاج ليوم عرفة كي ال يضعفه  ؛املشهود

 .صيامه عن اإلكثار من الدعاء والذكر

هل أفضل الدعاء يوم عرفة هو قول  ،والتلف الرشاح يف املقصود من احلديث

وقد رجح بعضهم الرأي  ؟أم أن أفضل الدعاء يقصد به عموم الدعاء ؟هذه التهليل

 .الثاين

َعاِء ُدَعاُء َيْوم َعَرَفةَ » :قوله :قال املباركفوري  ألنه أجزل إثابة  «َخرْيُ الدُّ

ويكون  ،أي دعاء خيتص به مإما بمعنى اللااإلضافة فيه  :قال الطيبي ،وأعجل إجابة

 :تلفإن ق ،بيانا لذلك الدعاء «اهلل ت َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َقْبيِل ال إَِله إاِلَّ لَوَخرْي َما قُ » :قوله

 ،واقعة فيهللعم األدعية ا ما بمعنى يفإو .يف الثناء تعريض بالطلب :تلق ،هو ثناء

 اهلل والدعاء هو ال إله إال ،أي دعوت :قال يف اللمعات :«تلَوَخرْي َما قُ » ،انتهى

وإما  ،السؤالكريم تعريض بالدعاء ولوتسميته دعاء إما ألن الثناء عىل ا ،وحده إلخ

ائِلنِيَ »حلديث  هكذا  ،«َمْن َشَغَلُه ِذْكِري َعْن َمْسَأَلتِي َأْعَطْيته َأْفَضَل َما ُأْعطِي السَّ

 ال إَِله إاِلَّ » :ديث ال تقتيض أن يكون الدعاء قولهحلوال خيفى أن عبارة هذا ا .قالوا

َوَخرْي » :وقوله ،كان راد أن لري الدعاء ما يكون يوم عرفة أي دعاءملا ل.. ب.إلخ «اهلل

 ،ت بمعنى ما دعوتلفلا حاجة إىل جعل ما ق ،إشارة إىل ذكر غري الدعاء «تلَما قُ 

قبل  اهللك األدعية ملا يستحب من الثناء عىل لويمكن أن يكون هذا الذكر توطئة لت

انتهى ،الدعاء
(1)

. 

عبارة وال خيفى أن  :قال الشيخ الدهلوي يف اللمعات :وقال أيضا يف مرجع آلر

بل املراد أن  ،إلخ «...اهللال إله إال » :هذا احلديث ال تقتيض أن يكون الدعاء قوله

                                                           

 .(7111 ح 84/77حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري، دار الكتب العلمية ) (8)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

إشارة إىل ذكر غري  لري ما قلت :وقوله ،لري الدعاء ما يكون يوم عرفة أي دعاء كان

ويمكن أن يكون هذا الذكر  ،بمعنى ما دعوت ما قلت فلا حاجة إىل جعل ،الدعاء

 :وقال القاري .انتهى ،قبل الدعاء اهلليستحب من الثناء عىل  توطئة لتلك األدعية ملا

أفضل  :والتقدير ،لري ما قلت من الذكر فيكون عطف مغاير :ال يبعد أن يقال

من الذكر فيه ويف غريه أنا  ولري ما قلت ،بأي يشء كان الدعاء دعاء يوم عرفة

اهللال إله إال  :والنبيون من قبيل
(1)

. 

واإلكثار  ،د استحباب إكثار الدعاء للحاج يف يوم عرفةوللاصة ما تقدم يتأك

وهو  ،مدحلك وله الملله ا ،وحده ال رشيك له اهلل ال إله إال :من قول التهليل املبارك

 .عىل كل يشء قدير

                                                           

 (.1111ح  1/814مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمباركفوري ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

له  ،وحده ال رشيك له اهللال إله إال  :أهم املواطن التي يسن فيها قول :املبحث الثاين

  عىل كل يشء قدير وهو يميتحييي و ،وله احلمد ،امللك

 ،«َييي ويميت» جاءت عدة أحاديث ترغب يف قول هذا التهليل مع زيادة قوله

كتب له ثواب من أعتق أربع رقاب  ،فمن قال هذا التهليل عرش مرات يف أي وقت

قال  :قال عن أيب أيوب األنصاري حيث جاء  ،من ولد إسامعيل 

اٍت َمْن َقاَل َعْْشَ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  يَك َلهُ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :رَّ َوَلُه  ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

يِي َوُيِميُت  ،ْمُد ِلَ ا ٍء َقِديرٌ  ،َُيْ َأْرَبِع ِرَقاٍب ِمْن َوَلِد ْدَل عَ َكاَنْت َلُه  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

«ِعيَل إِْسََم 
(1)

. 

ذكار التي تفتح هلا أبواب من األ «َييي ويميت»ويعترب التهليل الذي فيه زيادة 

 . اهللمما يدل عىل عظم مكانته عند  ،السامء

ال إَِلَه إاِلَّ اهلل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصمجيعا عن النبي  فعن رجلني من الصحابة 

يَك َلُه، َلُه املُلُك، َوَلُه اَِلْمُد،  يِي َوُيِميُت َوْحَدُه ال رَشِ ٍء َقِديرٌ َُيْ  ،، َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

ْ  ُُم   ،اتق  فَ  السَمءِ  اُب أبوَ  له ْت قَ تِ إال فُ  ،هُ لبُ وقَ  هُ انُ َس ا ِبا لِ ق  ِْد مُ  ،اهلل وجهَ  هُ وُح ِبا رُ ا ل

ه يَ طِ عْ يُ  إليه أنْ  اهلل رَ َُ إذا نَ  لعبدٍ  وحقٌّ  ،نياالدُّ  ن أهلِ ا مِ هَ إىل قائلِ  الربُّ  رَ ُُ نْ حتى يَ 

«هؤلَ ُس 
(2)

.  

 ،أوال ثم سؤال احلاجة  اهللفمن املعلوم أن من آداب الدعاء الثناء عىل 

فاحرص عىل قوهلا يف مقدمة  ؛فطاملا أن العبارة السابقة ستفتق هلا أبواب السامء فتقا

وعد بأن ينظر الرب إىل قائلها  ملسو هيلع هللا ىلص اهللألن رسول  ؛عند دعائك  اهللثنائك عىل 

                                                           

 (.1181(، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )7117رواه الرتمذي ) (8)

(، وكتاب 18رواه ابن لزيمة يف كتاب التوحيد وصححه، وصححه األلباين يف كتاب العلم )صفحة  (1)

 (.18كلمة اإلللاص )صفحة 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ؟فأي فضل وأي كرم أعظم من هذا ،وأن يعطيه سؤله

حث عىل قوله  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :واب السامءومن فضائل هذا الثناء الذي تفتق له أب

ذكرها إىل تشاهبها مع ما تقدم من نوتشري األحاديث التي س ،يف بعض املواطن

أو  ،«َييي ويميت»مما يدل عىل جواز قول التهليل بزيادة  ،أحاديث يف املبحث األول

 .لورود الروايتني يف املواطن املذكورة ؛بدون هذه الزيادة

 :األخرى الدالة عىل ذلك وثواب قائلها وإليك بعض األحاديث 

 بعد صالتي الفجر واملغرب عشر مرات أوال:

بُِح َمْن َقاَل » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فعن أيب أيوب األنصاري  ْْ  :ِحنَي ُي

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  يِي َوُيِميُت  ،ْمُد ِلَ َولَُه ا ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ ىَل ُكِل َوُهَو عَ  ،َُيْ

ٍء َقِديرٌ  اٍت  ،ََشْ ا َعْْشَ َحَسنَاٍت  اهللَكَتَب  ،َعْْشَ َمرَّ َعنُْه  اهللَوَح َّ  ،َلُه بُِكِل َواِحَدٍة َقاََلَ

ا َعْْشَ َسِيَئاٍت  ا َعْْشَ َدَرَجاٍت  اهللَوَرَفَعُه  ،ِِبَ َوُكنَّ َلُه َكَعْْشِ ِرَقاٍب َوُكنَّ َلُه َمْسَلَحة   ،ِِبَ

لِ  ْ َيْعمَ  ،النََّهاِر إىَِل آِخِرهِ  ِمْن َأوَّ َفِمْثُل  ِحنَي ُيْمِِس َفإِْن َقاَل  ،َيْقَهُرُهنَّ  َيْوَمئٍِذ َعَمال   لَومَل

«َذلَِك 
(1)

. 

ال إَِلَه  :َمْن َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  يِّ ئ  بَ وعن عامرة بن شبيب الس  

يَك َلهُ  اهلل إاِلَّ  يِي َوُيِميُت  ،ْمُد ِلَ ُه اُك َولَ لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ ٍء  ،َُيْ َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

اٍت َعىَل  ،َقِديرٌ  ْيَطاِن َحتَّى  اهللَبَعَث  ،ْغِرِب ملَ إِْثِر اَعْْشَ َمرَّ ُُوَنُه ِمْن الشَّ َف َمْسَلَحة  ََيْ

بَِح  ْْ ا َعْْشَ َحَسنَاٍت ُموِجَباٍت  اهللَوَكَتَب  ،ُي  ،َسِيَئاٍت ُموبَِقاٍت  َوَُمَا َعنُْه َعْْشَ  ،َلُه ِِبَ

«َوَكاَنْت َلُه بَِعْدِل َعْْشِ ِرَقاٍب ُمْؤِمنَاٍت 
(2)

. 

                                                           

 (.881(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )81/171) -الفتح الرباين  –اه اإلمام أمحد رو (8)

 (.137(، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه )7171رواه الرتمذي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

رجليه قبل أن  وجاء يف رواية ألرى أن يقول املسلم هذا الدعاء وهو ثانٍ 

عن  حيث روى عبد الرمحن بن غنم  ،«رْيُ لَ بَِيِدِه ا» :مع زيادة قوله ،ينرصف

َف َوَيْثنَِي ِرْجَلُه ِمْن  َمْن َقاَل َقْبَل » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ْبِح ملَ َصالِة اَأْن َينرَْصِ ُّْ  :ْغِرِب َوال

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  يِي َوُيِميُت  ،رْيُ َل بَِيِدِه ا ،ْمُد ِلَ َوَلُه ا ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ َوُهَو  ،َُيْ

ٍء َقِديرٌ  اٍت  ،َعىَل ُكِل ََشْ َيْت َعنُْه  ،ُكِل َواِحَدٍة َعْْشُ َحَسنَاٍت ُكتَِب َلُه بِ  ،َعْْشَ َمرَّ
َوُُمِ

ا ِمْن ُكِل َمْكُروهٍ  ،َوُرفَِع َلُه َعْْشُ َدَرَجاٍت  ،َعْْشُ َسِيَئاٍت  ا ِمْن  ،َوَكاَنْت ِحْرز  َوِحْرز 

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ كَ  َومَلْ ََيِلَّ لَِذْنٍب ُيْدِرُكُه إاِلَّ  ،الشَّ  إاِلَّ  ،ِل النَّاِس َعَمال  َفَكاَن ِمْن َأْفَض  ،الِْشْ

َّا َقاَل  َرُجال   «َيْفُضُلُه َيُقوُل َأْفَضَل ِِم
(1)

. 

 قوله بعد الفجر مائة مرة ثانيا:

كان من  ،«بَِيِدِه اَلرْيُ » :فمن قال هذا التهليل بعد الفجر مائة مرة بزيادة قوله

 .أفضل أهل األرض عملا

  :َغَداةِ لَقاَل يِف ُدُبِر َصالِة ا َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أيب أمامة 

يَك َلهُ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  يِي َوُيِميُت  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ َوُهَو  ،رْيُ لَ بَِيِدِه ا ،َُيْ

ٍء َقِديرٌ  ةٍ  ،َعىَل ُكِل ََشْ َأْفَضَل َأْهِل األَْرِض َكاَن َيْوَمئٍِذ  ،َقْبَل َأْن َيْثنَِي ِرْجَلْيهِ  ،ِماَئَة َمرَّ

«َأْو َزاَد َعىَل َما َقاَل  ،َمْن َقاَل ِمْثَل َمَقاَلتِهِ  إاِلَّ  ،َعَمال  
(2)

. 

 قوله عند االستيقاظ يف الليل ثالثا: 

ْيِل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ،روى عبادة بن الصامت  َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ

                                                           

لغريه  (، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن1/13) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(133.) 

(، ووافقه األلباين يف 1/711(، وحسنه ابن حجر يف نتائج األفكار )3144رواه الطرباين يف األوسط ) (1)

 (.131صحيح الرتغيب والرتهيب )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

يَك َلهُ  ، َوْحَدُه الاهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َفَقاَل  يِي َوُيِميُت  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ َلُه ا ،رَشِ َوُهَو َعىَل  ،َُيْ

ٍء َقِديرٌ  َة  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  ،ُكِل ََشْ َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

َأ  ،َفَدَعا اْسُتِجيَب َلهُ  :َأْو َقاَل  ،ُغِفَر َلهُ  ؛َرِب اْغِفْر ِِل  :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  إاِلَّ  َفإِْن ُهَو َعَزَم َفَتَوضَّ

«َوَصىلَّ ُقبَِلْت َصالُتهُ 
(1)

.  

ْيِل » :ملسو هيلع هللا ىلصحيث قال  ،«بيِدِه الريُ »زاد فيها  ويف رواية له  َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :َفَقاَل حني يستيقظ يِي  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ ُه الَ  ،َوْحَدُه ال رَشِ َُيْ

ٍء َقِديرٌ  ،َوُيِميُت، بيِدِه الريُ   ،اهلل َوال إَِلَه إاِلَّ  ،هللْمُد ِلَ َوا ،اهللُسْبَحاَن  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

َة إاِلَّ  ،َأْكَِّبُ  اهللوَ  فإن  ،يَب َلهُ اْسُتجِ  ،َرِب اْغِفْر ِِل أو دعا :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

َأ ثم صىل ُقبَِلْت َصالُتهُ  «قام َفَتَوضَّ
(2)

. 

 قوله عند الصفا واملروة رابعا:

 :قال هذا التهليل وزاد فيه ملسو هيلع هللا ىلصجاءت رواية عند أيب داود ذكر فيها أن النبي 

يِي َوُيِميُت »  :قال  اهللحيث جاء عن جابر بن عبد  ،عند الصفا واملروة «َُيْ

ڌ ڌ ڎ )»فلام دنا من الصفا قرأ  ،باب إىل الصفالن افاستلم الركن ثم لرج م

فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى  ،«بِهِ  اهللَنْبَدُأ بََِم َبَدَأ  [811: ]البقرة (ڎ ڈ ڈ ژ 

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ » :ووحده وقال اهللفكرب  ،بيتلرأى ا َوَلُه  ،ُك لملُ َلُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ

يِي وَ  ،ْمُد ِلَ ا ٍء َقِديرٌ  ،ُيِميُت َُيْ  ،َأْنَجَز َوْعَدهُ  ،َوْحَدهُ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ،َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

 ،ثلاث مراتوقال مثل هذا  ،ثم دعا بني ذلك ،«َوَهَزَم األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ،َوَنرَصَ َعْبَدهُ 

 ،مشى حتى إذا صعد ،واديلحتى إذا انصبت قدماه رمل يف بطن ا ،روةملثم نزل إىل ا

«روة مثل ما صنع عىل الصفاملفصنع عىل ا ،روةملحتى أتى ا
(3)

. 

                                                           

 (.1/811(، واللفظ أليب نعيم يف احللية )11صسبق خترجيه ) (8)

 (.1811صحح هذه الرواية األلباين يف صحيح اجلامع ) (1)

 (.8141خترجيه، واللفظ أليب داود )سبق  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

قال هذا التهليل وزاد  ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت رواية ألرى عند النسائي ذكر فيها أن النبي 

يِي َوُيِميُت » :فيه طاف  :قال حيث روى جابر  ،عند الصفا دون املروة «َُيْ

قام فصىل ملثم قام عند ا ،رمل منها ثلاثا ومشى أربعا ،بيت سبعالبا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

ورفع صوته يسمع  ،[811: البقرة]{ ۉ ې ې ې ې }ثم قرأ  ،ركعتني

فرقي  ،فبدأ بالصفا ،«بِهِ  اهللَنْبَدُأ بََِم َبَدَأ » :ثم ذهب فقال ،ثم انرصف فاستلم ،الناس

يَك  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ » :ثلاث مراتفقال  ،بيتلعليها حتى بدا له ا َلُه  ،َلهُ َوْحَدُه ال رَشِ

يِي َوُيِميُت  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ ا ٍء َقِديرٌ  ،َُيْ ومحده، ثم دعا  ،اهللفكرب  ،«َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

سيل، فسعى حتى صعدت ملبام قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه يف بطن ا

 ،اهلل َه إاِلَّ ال إِلَ » :بيت فقاللثم بدا له ا ،فصعد فيها ،روةملثم مشى حتى أتى ا ،قدماه

يَك َلهُ  ٍء َقِديرٌ  ،ْمُد ِلَ ُك َوَلُه الملُ لَُه ا ،َوْحَدُه ال رَشِ ثلاث قال ذلك  ،«َوُهَو َعىَل ُكِل ََشْ

فعل هذا حتى فرغ من  ،اهللثم دعا عليها بام شاء  ،ومحده ،وسبحه ،اهللثم ذكر  ،مرات

الطواف
(1)

. 

* * * 

 ،بأن دهلم عىل أقوال سهلة ،عىل عباده  اهللعظم كرم : للاصة ما سبق

فبوسع كل مسلم أن حيصل عىل أعظم األجور  ،يكسبون من ورائها أجورا كثرية

بكافة أنواع األذكار اخلمسة   اهللوذلك برتطيب لسانه بذكر  ،بأقل التكاليف

ولكن كثري من الناس ال خيطر عىل باهلم العمل بمثل هذه األذكار  ،التي تقدم ذكرها

أوقات انتظارهم ألي أمر تراهم صامتني ال يستغلون هذا الوقت بذكر ففي  ،السهلة

وال  ،ليعظموا أجورهم دون تكلف ،بل وال خيطر عىل باهلم هذا األمر ، اهلل

 .شك أن هذا هو احلرمان بعينه

                                                           

 (.1118سبق خترجيه، واللفظ للنسائي ) (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





025 
 

 
 

 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ؟تعاىل كثريا اهللكيف تكون من الذاكرين 

جعلتنا من هناك بعض األقوال واألعامل غري التي سبق ذكرها إذا عملناها 

 : ومنها اآليت ، اهللاملكثرين من ذكر 

 قول الذكر املضاعف :أوال

ما َتُقوُل يا » :وأنا أحرك شفتي فقال ملسو هيلع هللا ىلصين النبي آر :قال فعن أيب أمامة 

ْيَل مع  اهللَأَفال َأُدلَُّك عىل ما هو َأْكَثُر من ِذْكِرَك » :قال ،اهللأذكر  :قلت ؟«َأَبا ُأَماَمةَ  اللَّ

َعَدَد ما يف هلل  ْمُد َِل َوا ،َء ما َخَلَق لمِ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،َعَدَد ما َخَلَق هلل  ْمُد ِلَ ا): َتُقوُل  ؟رِ النََّها

مَ  َء ما َأْحََص لمِ هلل  ْمُد ِلَ َعَدَد ما َأْحََص كَِتاُبُه َواهلل  ْمُد ِلَ َوا ،َواِت وما يف األَْرضِ السَّ

ءٍ هلل  ْمُد ِلَ َوا ،كَِتاُبهُ  ءٍ لمِ هلل  ْمُد ِلَ اوَ  ،َعَدَد كل ََشْ ثم  ،«ِمْثَلُهنَّ  اهللَوُتَسِبُح  ،(َء كل ََشْ

«ُتَعِلُمُهنَّ َعِقَبَك من َبْعَدكَ » :قال
(1)

.  

لرج من عندها بكرة حني صىل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن جويرية أم املؤمنني 

ِت َعىَل لَما زِ » :فقال ،ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،الصبح وهي يف مسجدها

ُت َبْعَدِك َأْرَبَع لَلَقْد قُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ،نعم :قالت ؟«الَّتِي َفاَرْقُتِك َعَلْيَها الِ ِلَ ا

اٍت  ،َكلََِمٍت   ،َوبَِحْمِدهِ  اهللُسْبَحاَن  :َيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ لِت ُمنُْذ الَلْو ُوِزَنْت بََِم قُ  ،َثالَث َمرَّ

«َوِمَداَد َكلََِمتِهِ  ،َوِزَنَة َعْرِشهِ  ،َوِرَضا َنْفِسهِ  ،ِقهِ لَعَدَد َخ 
(2)

  

                                                           

(. وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 311(، وابن لزيمة )174(، وابن حبان )1811رواه الطرباين ) (8)

(1181.) 

(، 8147(، وأبو داود )1311(، ومسلم واللفظ له )81/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8711(، والنسائي )7141(، وابن ماجه )7111والرتمذي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  الليل جوف يف ركعتني صالة :ثانيا 

 َمن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قاال دري وأيب هريرة خلفعن أيب سعيد ا

ْيِل َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتهُ  ا ،اْسَتْيَقَظ ِمْن اللَّ َيا َرْكَعَتنْيِ َُجِيع  لَّ َْ اكِِريَن  ،َف ا  اهللُكتَِبا ِمْن الذَّ َكثرِي 

«اكَِراِت َوالذَّ 
(1)

.  

                                                           

(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 8771(، وابن ماجه )8118رواه أبو داود ) (8)

(111.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 متهيد

من ألذ به هدي إىل رصاط  ،وشافع مشفع ،املتني اهللالقرآن الكريم حبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  حيث روى جابر  ،ومن جفاه كان لصمه يوم الدين ،مستقيم

عٌ لا» :قال ٌق  ،ُقْرآُن َشافٌِع ُمَشفَّ دَّ َْ َوَمْن  ،نَّةِ لَ َفَمْن َجَعَلُه أَماَمُه َقاَدُه إىَِل ا ،َوَماِحٌل ُم

«َف َظْهِرِه َقاَدُه إىَِل النَّارِ لَجَعَلُه َخ 
(1)

 لصم عادل وساعٍ  :أي « ََماِحٌل »ومعنى  ،

 .مصدق

أو حجة عليك إن لالفت أمره ومل تعمل  ،لك إن عملت به والقرآن حجة

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللل رسول قا :قال حيث روى أبو مالك األشعري  ،بمقتضاه

َأْو ََتأْل َما  نِ ََتآْلهلل  ْمُد َِل َوا اهللَوُسْبَحاَن  ،يَزانَ ملِ ََتأْل اهلل  ْمُد ِلَ َوا ،الطُُّهوُر َشْطُر اإِليََمنِ »

مَ  الُة ُنورٌ  ،َواِت َواألَْرضِ َبنْيَ السَّ َّْ َدَقُة ُبْرَهانٌ  ،َوال َّْ ِّْبُ ِضَياءٌ  ،َوال َّْ ُقْرآُن لَوا ،َوال

ٌة لَ  «ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَبايٌِع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها َأْو ُموبُِقَها ،َك َأْو َعَلْيَك ُحجَّ
(2)

. 

 ،واإلكثار من حفظه ،عىل ملازمة القرآن بكثرة تلاوته ملسو هيلع هللا ىلصلذلك حث النبي 

  .ومراجعته

سأحتدث بالتصار عن مخسة أمور يف مخسة مباحث متعلقة باإلكثار من تلاوة 

  :يهو ،القرآن الكريم

                                                           

(، وابن 8317(، واهليثمي يف موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان )8111رواه البيهقي يف شعب اإليامن ) (8)

(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 1111(، والطرباين يف الكبري )74411اللفظ له )أيب شيبة و

 (.8117والرتهيب )

(، والنسائي 7183(، والرتمذي )117(، ومسلم )81/13) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.117(، والدارمي )114(، وابن ماجه )1173)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 .عىل كثرة التلاوة ملسو هيلع هللا ىلصحثه  -8

 .عىل اإلكثار من حفظ واستذكار القرآن ملسو هيلع هللا ىلصحثه  -1

 .ثواب اإلكثار من تلاوة القرآن وحفظه -7

 .سور وآيات أمرنا باإلكثار من قراءهتا يوميا -1

 .عىل اإلكثار من تلاوة القرآن يف شهر رمضان ملسو هيلع هللا ىلصحثه  -1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ملسو هيلع هللا ىلص

عىل لتمه  ملسو هيلع هللا ىلصفقد حث النبي  ،عىل االستكثار من قراءة القرآن ملسو هيلع هللا ىلصأما عن حثه 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنه سأل النبي  بن عمرو  اهللحيث روى عبد  ،كل أربعني يوما عىل األقل

 ،«يف عْشين» :ثم قال ،«يف شهر» :ثم قال ،«يف أربعني يوما» :قال ؟قرآنليف كم يقرأ ا

«يف سبع» :ثم قال ،«يف عْش» :ثم قال ،«يف َخس عْشة» :ثم قال
(1)

. 

فكأن احلديث حيثنا عىل أن نقرأ ثلاثة أرباع اجلزء يوميا كي نختم يف أربعني يوما 

 .عىل أقل تقدير

أن يقرأ القرآن يف أقل  ملسو هيلع هللا ىلصأنه استأذن النبي   بن عمرو اهللعبد وجاء عن 

 ،قرآن كل ليلةلكنت أصوم الدهر وأقرأ ا: حيث قال  ،من سبع أيام فنهاه

وُم » :فقال يل ،فأتيته ،وإما أرسل إيل ملسو هيلع هللا ىلصإما ذكرت للنبي ف :قال ُْ َك َت ْ ُأْخَِّبْ َأنَّ َأمَل

ْهَر َوَتْقَرُأ ا  :قال ،ريخلا ومل أرد بذلك إال ،اهللبىل يا نبي  :تلفق ؟«ُقْرآَن ُكلَّ َلْيَلةٍ لالدَّ

امٍ » وَم ِمْن ُكِل َشْهٍر َثالَثَة َأيَّ ُْ إين أطيق أفضل  ،اهلليا نبي  :تلق ،«َفإِنَّ بَِحْسبَِك َأْن َت

َسِدَك َعَلْيَك  ،َولَِزْوِرَك َعَلْيَك َحًقا ،َفإِنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحًقا» :قال ،من ذلك َوِلَ

ْم َصْوَم َداُوَد َنبِِي » :قال ،«َحًقا ُْ ُه َكاَن َأْعبََد النَّاسِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللَف  ،اهلليا نبي  :تلق :قال ،«َفإِنَّ

ا» :قال ؟وما صوم داود ا َوُيْفطُِر َيْوم  وُم َيْوم  ُْ ُقْرآَن يِف ُكِل لَواْقَرْأ ا» :قال ،«َكاَن َي

َفاْقَرْأُه يِف ُكِل » :قال ،إين أطيق أفضل من ذلك ،اهلليا نبي  :تلق :قال ،«َشْهرٍ 

ينَ  َفاْقَرْأُه يِف ُكِل » :قال ،إين أطيق أفضل من ذلك ،اهلليا نبي  :تلق :قال ،«ِعْْشِ

َوال  ،َفاْقَرْأُه يِف ُكِل َسْبعٍ » :قال ،إين أطيق أفضل من ذلك ،اهلليا نبي  :تلق :قال «َعْْشٍ 

َسِدَك َعَلْيَك َحًقا ،َولَِزْوِرَك َعَلْيَك َحًقا ،َفإِنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحًقا ،َتِزْد َعىَل َذلَِك   ،«َوِلَ

                                                           

 (.8711داود واللفظ له )(، وأبو 8811رواه اإلمام مسلم ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

نََّك ال َتْدِري َلَعلََّك َيُطوُل بَِك إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال يل النبي  :قال ،فشدد عيل ،فشددت :قال

ت لفلام كربت وددت أين كنت قب ،ملسو هيلع هللا ىلصفرصت إىل الذي قال يل النبي  :قال ،«ُعْمرٌ 

ملسو هيلع هللا ىلص اهللرلصة نبي 
(1)

. 

يِف ُكّل  :ُثمَّ َقاَل  ،ُقْرآَن يِف ُكِل َشْهرٍ لَواْقَرْأ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :قال النووي 

ينَ  هذا من نحو ما سبق من اإلرشاد إىل االقتصاد  «َوال َتِزدْ يِف ُكِل َسْبٍع  :ُثمَّ َقاَل  ،ِعْْشِ

وقد كانت للسلف عادات خمتلفة فيام يقرءون  ،قرآنلواإلرشاد إىل تدبر ا ،عبادةليف ا

قرآن يف كل لفكان بعضهم خيتم ا ،كل يوم بحسب أحواهلم وأفهامهم ووظائفهم

أو أكثرهم يف وبعضهم  ،وبعضهم يف عرشة أيام ،وبعضهم يف عرشين يوما ،شهر

وبعضهم  ،وبعضهم يف كل ليلة ،وكثري يف كل يوم وليلة ،وكثري منهم يف ثلاثة ،سبعة

وقد  ،وبعضهم ثامن لتامت وهو أكثر ما بلغنا ،يوم والليلة ثلاث لتامتليف ا

مع مجل من  ،قراءلأوضحت هذا كله مضافا إىل فاعليه وناقليه يف كتاب آداب ا

ما  وال يعتاد إال ،أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليهختار ملوا ،نفائس تتعلق بذلك

هذا إذا مل تكن له وظائف عامة أو  ،يغلب عىل ظنه الدوام عليه يف حال نشاطه وغريه

كوالية وتعليم ونحو  ،فإن كانت له وظيفة عامة ،قرآن عنهاللاصة يتعطل بإكثار ا

طه وغريه من غري إللال حافظة عليها مع نشامليوظف لنفسه قراءة يمكنه الف ،ذلك

وعىل هذا حيمل ما جاء عن السلف ،وظيفةلك البيشء من كامل ت
(2)

. 

بن  اهللملا رواه عبد  ؛بعدم لتم القرآن يف أقل من ثلاثة أيام ملسو هيلع هللا ىلصوقد رغب النبي 

امٍ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأيضا أن النبي  عمرو  ْهِر َثالَثَة َأيَّ أطيق أكثر  :قال ،«ُصْم ِمْن الشَّ

ا» :حتى قال فام زال ،من ذلك ا َوَأْفطِْر َيْوم  ُقْرآَن يِف ُكِل لا أاْقرَ » :فقال ،«ُصْم َيْوم 
                                                           

(، 1144(، والنسائي )1113(، والرتمذي )8811(، ومسلم واللفظ له )1411رواه اإلمام البخاري ) (8)

 (.8711وأبو داود )

 (.8811ح  1/17صحيح مسلم برشح النووي ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«يِف َثالٍث » :فام زال حتى قال ،إين أطيق أكثر :قال ،«َشْهرٍ 
(1)

ويف رواية عند الرتمذي  ،

«ُقْرآَن يِف َأَقلَّ ِمْن َثالٍث لمَلْ َيْفَقْه َمْن َقَرَأ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه 
(2)

. 

ئة آية عىل اعىل أن يكون للمسلم ورد لييل من القرآن قدره م ملسو هيلع هللا ىلصكام حث النبي 

 :قال متيم الداري ملا رواه  ؛ومن فعل ذلك يكتب له ثواب قيام ليلة ،األقل

«َئِة آَيٍة يِف َلْيَلٍة ُكتَِب َلُه ُقنُوُت َلْيَلةٍ َمْن َقَرَأ بَِم» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول 
(3)

. 

أمر من نام عن  ،جرههن الالقرآن ومن تلاوة  أن نستكثر عىل ملسو هيلع هللا ىلصوحلرص النبي 

حيث روى  ،حزبه اللييل من القرآن أن يقرأه يف اليوم التايل ليكتب له نفس الثواب

ٍء » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال طاب خلعمر بن ا َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه َأْو َعْن ََشْ

ُُّْهرِ لَفَقَرَأُه فِيََم َبنْيَ َصالِة ا ،ِمنْهُ  ْيلِ  ،َفْجِر َوَصالِة ال ََم َقَرَأُه ِمْن اللَّ «ُكتَِب َلُه َكَأنَّ
(4)

. 

 :معلقا عىل حديث عمر بن اخلطاب  قال املباركفوري 

وعىل مرشوعية قضائه إذا فات لنوم  ،ديث يدل عىل مرشوعية اختاذ ورد يف الليلحلوا

فجر إىل صلاة الظهر كان كمن لوأن من فعله ما بني صلاة ا ،أو لعذر من األعذار

: عند مسلم والرتمذي وغريمها وقد ثبت من حديث عائشة  ،ه يف الليلفعل

كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صىل من النهار ثنتي عرشة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

ركعة
(5)

  

                                                           

 (.1714(، والنسائي )8811(، ومسلم )8131رواه البخاري واللفظ له ) (8)

(، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي 8713(، وابن ماجه )1111اللفظ له )رواه الرتمذي و (1)

(1711.) 

( وصححه األلباين يف 7114(، والدارمي )81/88) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (7)

 (.1111صحيح اجلامع )

(، 118والرتمذي ) (،313(، ومسلم واللفظ له )81/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8133(، والدارمي )8717(، وابن ماجه )8787(، وأبو داود )8314والنسائي )

 (.118ح  7/814حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

حيث  ،ملن قرأ ألف آية يف صلاة الليل أن يكون من املقنطرين ملسو هيلع هللا ىلصورغب النبي 

َمْن َقاَم بَِعْْشِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللسول قال ر :قال عاص لبن عمرو بن ا اهللروى عبد 

ْ ُيْكَتْب ِمْن ا ِف آَيٍة لَوَمْن َقاَم بِأَ  ،َقانِتنِيَ لَوَمْن َقاَم بَِِمَئِة آَيٍة ُكتَِب ِمْن ا ،َغافِلنِيَ لآَياٍت مَل

«َقنْطِِرينَ ملُ ُكتَِب ِمْن ا
(1)

. 

ن النبي فقد جاء ع ،له ثواب قناطري كثرية من األجر :أي «املَُقنْطِِرينَ »ومعنى 

  ؟فكيف بمن قرأ ألف آية ،بأن من قرأ عرش آيات يف ليلة كتب له ثواب قنطار ملسو هيلع هللا ىلص

َمْن َقَرَأ َعْْشَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ومتيم الداري  ،فعن فضالة بن عبيد

ْنَيا َوَما فِيَهالَوا ،آَياٍت يِف َلْيَلٍة ُكتَِب َلُه ِقنَْطاٌر ِمَن األجر إَِذا َكاَن َيْوُم فَ  ،ِقنَْطاُر َخرْيٌ ِمَن الدُّ

 ،َحتَّى َينَْتِهَي إىَِل آِخِر آَيٍة َمَعهُ  ،اْقَرْأ َواْرَق لُِكِل آَيٍة َدَرَجة   :ِقَياَمِة َيُقوُل َربَُّك لا

ِذِه  ،َأْنَت َأْعَلمُ  ،َيا َربُّ  :َعْبُد بَِيِدهِ لَفَيُقوُل ا ،اْقبِْض  :َعْبدِ للِ  َيُقوُل َربَُّك  َفَيُقوُل ِِبَ

ِذِه النَِّعيمَ  ،َد للُ ا «َوِِبَ
(2)

. 

 –ويمكن أن تدرك هذا الفضل بسهولة بقراءة آلر جزئني من القرآن الكريم 

وإذا أضفنا قراءة سورة الفاحتة يف  ،آية 111 آياهتام جمموع فإن – عم وجزء تبارك جز

 .يصبح جمموع ما ستقرأه يزيد عىل ألف آية ،هذه الصلاة

: ذير من اإلقلال من تلاوة القرآن فقالحت بن مسعود  اهللوجاء عن عبد 

صاحف ترفع فكيف بام يف صدور ملهذه ا :قالوا ،قرآن قبل أن يرفعلروا تلاوة اأكث  

 ،اهلل ال إله إال :وينسون قول ،فيصبحون منه فقراء ،يرسى عليه ليلا :قال ؟الرجال

                                                           

(، 7111( والدارمي )8811(، وابن لزيمة )1131(، وابن حبان )8711رواه أبو داود اللفظ له ) (8)

 (.171ل األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن صحيح )(، وقا1418واحلاكم )

 (.171( وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8117رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

قوللوذلك حني يقع عليهم ا ،اهلية وأشعارهمجلويقعون يف قول ا
(1)

. 

لصوصا من  ،حيث أتباعه عىل اإلكثار من قراءة القرآن وكان 

صحفملأديموا النظر يف ا :ويقول هلم ،املصحف
(2)

. 

واعلم أنك لن  ،بام استطعت اهللإىل  ْب تقر  ): وقال لباب بن األرت 

(تتقرب إليه بيشء هو أحب إليه من كلامه
(3)

. 

                                                           

 إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وباقي رجاله ثقات.و ،(7718رواه الدارمي ) (8)

 1/31قلاين، وقال ابن حجر: إسناده صحيح )فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العس (1)

 باب القراءة عن ظهر قلب(.

 (.1/711جامع العلوم واحلكم البن رجب ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ملسو هيلع هللا ىلص

عىل االستكثار  ملسو هيلع هللا ىلصأما حثه  ،استذكارهو اهللعىل حفظ كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حث النبي 

كان النبي : قال  اهللجابر بن عبد  فيمكن فهمه من حديث ،من حفظ القرآن

ا » :ثم يقول ،جيمع بني الرجلني من قتىل أحد يف ثوب واحد ملسو هيلع هللا ىلص ْم َأْكَثُر َأْخذ  ُ َأُيُّ

َأَنا َشِهيٌد َعىَل َهُؤالِء َيْوَم » :وقال ،مها قدمه يف اللحدفإذا أشري له إىل أحد ؟«ُقْرآنِ للِ 

ومل يصل عليهم ،ومل يغسلوا ،وأمر بدفنهم يف دمائهم ،«ِقَياَمةِ لا
(1)

. 

ملا رواه  ؛بأن أكثر الناس حفظا للقرآن هو أوالهم باإلمامة يف الصلاة ملسو هيلع هللا ىلصوبني 

ادوا أن ينرصفوا فلام أر ملسو هيلع هللا ىلصأهنم وفدوا إىل النبي : عمرو بن سلمة عن أبيه 

ا لِ » :قال ؟نامن يؤم   اهلليا رسول  :قالوا ا لِ  ،ُقْرآنِ لَأْكَثُرُكْم َُجْع   :قال ،«ُقْرآنِ لَأْو َأْخذ 

فام  ،فقدموين وأنا غلام وعيل شملة يل :قال ،قوم مجع ما مجعتهلفلم يكن أحد من ا

مي هذاوكنت أصيل عىل جنائزهم إىل يو ،كنت إمامهم شهدت جممعا من جرم إال
(2)

  

روى فقد  ،للحفاظ عىل اإلكثار من استذكاره ومراجعته باستمرار ملسو هيلع هللا ىلصأما حثه 

َنِسيُت  :بِْئَس َما ألََحِدِهْم َأْن َيُقوَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال بن مسعود  اهللعبد 

ي ا مِ  ؛ُقْرآنَ لَواْسَتْذكُِروا ا ،ُنِِسَ  لبَ  ،آَيَة َكْيَت َوَكْيَت  ِْ ُه َأَشدُّ َتَف ْن ُصُدوِر الِرَجاِل ِمْن َفإِنَّ

«النََّعمِ 
(3)

. 

                                                           

( وابن 8111( والنسائي )7871( وأبو داود )8471( والرتمذي )8717رواه البخاري واللفظ له ) (8)

 (.8181ماجه )

( 113( وأبو داود واللفظ له )1741بخاري )( وال1/171) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.171والنسائي )

( 1111( والرتمذي )314(، ومسلم )1471( والبخاري )81/11) -الفتح الرباين  –رواه أمحد  (7)

 (.1311( والدارمي )117والنسائي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ،واظبوا عىل تلاوته :أي «ُقْرآنلَواْسَتْذكُِروا ا» :قوله :قال ابن حجر 

ذاكرة بهملواطلبوا من أنفسكم ا
(1)

. 

ََم َمَثُل َصاِحِب » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن عمر  اهللوروى عبد  إِنَّ

َلةِ ملُ ُقْرآِن َكَمَثِل اإِلبِِل الا َوإَِذا َقاَم  ،َوإِْن َأْطَلَقَها َذَهَبْت  ،إِْن َعاَهَد َعَلْيَها َأْمَسَكَها ،َعقَّ

ْيِل َوالنََّهاِر َذَكَرهُ لَصاِحُب ا «َوإَِذا مَلْ َيُقْم بِِه َنِسَيهُ  ،ُقْرآِن َفَقَرَأُه بِاللَّ
(2)

. 

َرُجٌل  :يِف اْثنََتنْيِ  ال َحَسَد إاِلَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وروى أبو هريرة 

َمُه  ْيِل َوآَناَء النََّهارِ  ،ُقْرآنَ لا اهللَعلَّ َلْيَتنِي  :َفَقاَل  ،َفَسِمَعُه َجاٌر َلهُ  ،َفُهَو َيْتُلوُه آَناَء اللَّ

«.. احلديث.ُت ِمْثَل َما َيْعَمُل لَفَعمِ  ،ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأوِِتَ ُفالنٌ 
(3)

. 

وهي من كلام  ،لطويلةإن بعض الناس تراهم حيفظون القصائد العديدة وا

وما علموا أن كل  ،وهو كلام رب البرش ،وال حيفظون قدرها من سور القرآن ،البرش

وأن الذي ليس يف جوفه يشء من القرآن  ،آية حيفظوهنا سرتفعهم درجة يف اجلنة

 .كالبيت اخلرب

                                                           

 (.1471ح  1/18فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)

( ومسلم واللفظ له 1478( والبخاري )81/11) -الفتح الرباين  –( وأمحد 137الك )رواه اإلمام م (1)

 (.7317( وابن ماجه )111( والنسائي )311)

( والرتمذي 181( ومسلم )1411( والبخاري واللفظ له )8/811) -الفتح الرباين  –رواه أمحد  (7)

 (.1141( وابن ماجه )8171)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

منح صاحبه رشف ي ،وة ومراجعة ليلا وهناراتلا  اهللإن امللازم لكتاب 

 : وقد برش صاحب القرآن بثواب عظيم يتمثل يف اآليت ، اهللصحبة كتاب 

 الوقاية من عذاب القرب :أوال

هِ » :قال –رفعه  - فعن أيب هريرة  ُجُل يِف َقِّْبِ َفإَِذا ُأِِتَ ِمْن ِقَبِل  ،ُيْؤَتى الرَّ

َدَقةُ  ،ْرآنِ قُ لَرْأِسِه َدَفَعْتُه تاِلَوُة ا َّْ َوإَِذا ُأِِتَ ِمْن ِقَبِل ِرْجَلْيِه  ،َوإَِذا ُأِِتَ ِمْن ِقَبِل َيَدْيِه َدَفَعْتُه ال

«َساِجدِ ملَ َدَفَعُه َمْشُيُه إىَِل ا
(1)

. 

 نيل شفاعة القرآن يوم القيامة :ثانيا

اْقَرُءوا » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال باهيل لفعن أيب أمامة ا

ُه َيْأِِت َيْوَم ا ؛ُقْرآنَ لا ا ألَْصَحابِهِ لَفإِنَّ ْهَراَوْينِ  ،ِقَياَمِة َشِفيع  َبَقَرَة َوُسوَرَة آِل لا :اْقَرُءوا الزَّ

ََُم َتْأتَِياِن َيْوَم ا ؛ِعْمَرانَ  ََُم َغََمَمَتانِ لَفإِْنَّ ََُم َغَياَيَتانِ  ،ِقَياَمِة َكَأْنَّ ََُم فِْرَقاِن  ،َأْو َكَأْنَّ ِمْن َأْو َكَأْنَّ

اِن َعْن َأْصَحاِِبََِم  ،َطرْيٍ َصَوافَّ  اجَّ َوَتْرَكَها  ،َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكةٌ  ؛َبَقَرةِ لاْقَرُءوا ُسوَرَة ا ،َُتَ

ةٌ  «بََطَلةُ لَوال َتْسَتطِيُعَها ا ،َحْْسَ
(2)

 .والبطلة هم السحرة 

اَمِة ِقيَ لُقْرآن َيْوَم الجَيِيُء صاحب ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن أيب هريرة 

َيا َرِب  :ثم يقول ،َكَراَمةِ لبَُس َتاَج الَفيُ  – احللية ألبسه :أي –َيا َرِب َحِلِه  :َفيَُقوُل القرآن

«ة  نَ َس َح  آيةٍ  بكِل  ادُ زَ ويُ  ،هْ قَ وارْ  هْ رَ اقْ  :ويقال له ، عنهََض فرَيْ  ،عنه َض ارْ  ِب يا رَ  ،ِزْدهُ 
(3)

.   

                                                           

( وحسنه األلباين يف صحيح 1134( واهليثمي يف جممع الزوائد )1171رواه الطرباين يف األوسط ) (8)

 (.7118الرتغيب والرتهيب )

 (.141( ومسلم واللفظ له )81/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

( وحسنه األلباين يف صحيح 1411( واحلاكم واللفظ له )7788( والدارمي )1181رواه الرتمذي ) (7)

 (.1474اجلامع )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

َياُم َوا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن عمرو  اهللوعن عبد  ِْ ُقْرآُن لال

َيامُ  ،ِقَياَمةِ لَعْبِد َيْوَم الَيْشَفَعاِن لِ  ِْ َهَواِت بِالنََّهارِ  ،َأْي َرِب  :َيُقوُل ال  ؛َمَنْعُتُه الطََّعاَم َوالشَّ

ْيلِ  :ُقْرآنُ لَوَيُقوُل ا ،َفَشِفْعنِي فِيهِ  َعانِ  :َقاَل  ،َفَشِفْعنِي فِيهِ  ؛َمنَْعُتُه النَّْوَم بِاللَّ «َفُيَشفَّ
(1)

. 

فإنه نعم الشفيع يوم  ؛قرآنلاقرؤوا ا :أنه قال وجاء عن أيب هريرة 

يا رب  ،كرامةلية الفيحىل ح ،كرامةلية اليا رب حله ح :قيامةلإنه يقول يوم ا ،قيامةلا

رض ايا رب  ،كرامةليا رب ألبسه تاج ا ،كرامةلفيكسى كسوة ا ،كرامةلاكسه كسوة ا

يشء عنه فليس بعد رضاك
(2)

.  

 تكثري احلسنات وتثقيل كفة امليزان :ثالثا

يمتاز قارئ القرآن بأنه سينال ثواب عرش حسنات عن كل حرف من القرآن 

فقد  ،فالذي يكثر من قراءة القرآن سينال ثواب آالف احلسنات بقدر قراءته ،يقرؤه

ا ِمْن َمْن َقَرَأ َحرْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :أنه قال بن مسعود  اهللروى عبد  ف 

اِلَ َوا ،َفَلُه بِِه َحَسنَةٌ  اهللكَِتاِب   ،َوَلكِْن َألٌِف َحْرٌف  ،ال َأُقوُل أمل َحْرٌف  ،َسنَُة بَِعْْشِ َأْمَثاَِلَ

«َوِميٌم َحْرٌف  ،َوالٌم َحْرٌف 
(3)

. 

رفع درجته يف اجلنة :رابعا
(4)

 

اِحِب ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  بن عمرو  اهللفعن عبد  َْ
 :نِ ُقْرآلُيَقاُل لِ

                                                           

( وصححه األلباين 1471( والطرباين يف الكبري، واحلاكم )1/181) -الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7111يف صحيح اجلامع رقم )

( وقال الوادعي يف كتاب الشفاعة: رجاله رجال الصحيح إال عاصام، وهو 7788رواه الدارمي موقوفا ) (1)

 (.111هو حسن احلديث )صفحة ابن أيب النجود، فقد رويا له مقرونا و

 (.8181( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1184رواه الرتمذي ) (7)

 انظر كتايب: )كيف ترفع درجتك يف اجلنة(. (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ْنَيا لَوَرتِ  ،َواْرَتِق  ،اْقَرأْ  ا ،َكََم ُكْنَت ُتَرِتُل يِف الدُّ «َفإِنَّ َمنِْزَلَتَك ِعنَْد آِخِر آَيٍة َتْقَرُأ ِِبَ
(1)

. 

نة ممن جلعمن دلل ا ت عائشة لسأ :قالت وروت أم الدرداء 

 ،قرآنلنة بعدد آي اجلإن عدد درج ا :فقالت ؟قرآن ما فضله عىل من مل يقرأهلقرأ ا

قرآن فليس فوقه أحدلنة ممن قرأ اجلفمن دلل ا
(2)

.  

 يلبس أنواعا من التيجان حبسب صحبته للقرآن  :خامسا

وقد كان امللوك قديام يلبسوهنا رمزا لعظمة  ،يلبس الناس التيجان عادة للزينة

وقد يمنح الشخص تاجا ألنه  ،وتلبسه النساء حاليا يف املناسبات واألفراح ،امللك

والتاج ما  ،فمن ألبس تاجا فقد حقق إنجازا عظيام يف أمر ما ،فوزا ونجاحاحقق 

 .وهو علامة للعز والرشف ،واهرجلملوك من الذهب واليصاغ ل

ه الصاحلني أنواعا من التيجان يوم ئسيلبس بعض أوليا والرمحن 

ة وأما صاحب القرآن فسيمنح واحدا من ثلاث ،نظري أعامل صاحلة قاموا هبا ،القيامة

 اهللبحسب قربه من كتاب  ،وتاج امللك ،وتاج الوقار ،هي تاج الكرامة :تيجان

.  

وذلك ملا  ،سيلبس تاج الكرامة ،فالذي يكثر من قراءة القرآن آناء الليل ويقوم به

اِحبِهِ لجَيِيُء ا» :قال –موقوفا  – بن عمر  اهللرواه عبد  َْ
 :َيُقوُل  ،ُقْرآُن َيْشَفُع لِ

َة َوالنَّْومَ َوإِِّن ُكنُْت  ،ِل َعاِمٍل ُعََمَلٌة ِمْن َعَملِهِ لِكُ  ،َيا َرِب   :َفيَُقاُل  ،َفَأْكِرمْ  ،َأْمنَُعُه اللَّذَّ

                                                           

( وصححه األلباين يف 1474( وابن حبان، واحلاكم )8111( وأبو داود )1181رواه الرتمذي ) (8)

 .(1811صحيح اجلامع )

( وقال: قال احلاكم: هذا 8111( والبيهقي يف شعب اإليامن )8/711) -املسند  –إلمام أمحد رواه ا (1)

( 1/171( والبغوي يف رشح السنة )3/811إسناد صحيح اهـ، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )

( وقال حمقق كتاب 8/838واملروزي يف خمترص قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر واللفظ له )

 .(1/131ة يف أحوال املوتى واآللرة: حسن موقوف )التذكر
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ،اهللَفيْمأل ِمْن ِرْضَواِن  ،اْبُسْ  ِشََمَلَك  :ُثمَّ ُيَقاُل  ،اهللَفُيْمأل ِمْن ِرْضَواِن  ،اْبُسْ  َيِمينََك 

«َكَراَمةِ لَبُس َتاَج الَويُ  ،َكَراَمةِ لَيِة الَوَُيَىلَّ حِ  ،َكَراَمةِ لَوُيْكَسى كِْسَوَة ا
(1)

. 

 ،فسيلبس تاج الوقار ،ويكثر من قراءته يف النهار أيضا ،وأما من يزيد عىل ذلك

ِقَياَمِة لُقْرآُن َيْوَم الجَيِيُء ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وذلك ملا رواه أبو هريرة 

اِحِب  ُجِل الشَّ احِ  ،َكالرَّ َْ
َوُأْظِمُئ  ،َأَنا الَِّذي ُكنُْت ُأْسِهُر َلْيَلَك  ؟َتْعِرُفنِي لهَ  :بِهِ َيُقوُل لِ

اَرتِهِ  ،َهَواِجَركَ  َفُيْعَطى  ،َيْوَم ِمْن َوَراِء ُكِل َتاِجرٍ لَوَأَنا َلَك ا ،َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجٍر ِمْن َوَراِء ُِتَ

َتانِ  ،َوَقارِ لَتاُج اَرْأِسِه َوُيوَضُع َعىَل  ،َد بِِشََملِهِ للُ َوا ،َك بَِيِمينِهِ لملُ ا   ،َوُيْكَسى َوالَِداُه ُحلَّ

ْنَيا َوَما فِيَها ََم الدُّ ََم  ؟َأنَّى َلنَا َهَذا ،َيا َربُّ  :َفَيُقوالنِ  ،ال َيُقوُم ََلُ بَِتْعلِيِم َوَلِدُكََم  :َفُيَقاُل ََلُ

َرَجاِت  ،اْقَرأْ  :ةِ ِقَيامَ لُقْرآِن ُيَقاُل َلُه َيْوَم الَوإِنَّ َصاِحَب ا ،ُقْرآنَ لا َكََم  لَوَرتِ  ،َواْرَق يِف الدَّ

ْنَيا «َفإِنَّ َمنِْزَلَك ِعنَْد آِخِر آَيٍة َمَعَك  ،ُكنَْت ُتَرِتُل يِف الدُّ
(2)

 .والوقار هو الرزانة واحللم .

أم من أصحاب  ؟فهل أنت من أصحاب القرآن امللازمني له بالليل والنهار

 ؟امللاهي والفنون وامللاعب

َقى َصاِحَبُه َيْوَم لُقْرآَن يَ لإِنَّ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى بريدة األسلمي 

اِحِب لا ُجِل الشَّ ُه َكالرَّ َما  :َفَيُقوُل  ؟َتْعِرُفنِي لهَ  :َفَيُقوُل َلهُ  ،ِقَياَمِة ِحنَي َينَْشقُّ َعنُْه َقِّْبُ

َوإِنَّ ُكلَّ  ،َوَأْسَهْرُت َلْيَلَك  ،َواِجرِ َلَ يِف ا َأْظَمْأُتَك  ،ُقْرآنُ لَأَنا َصاِحُبَك ا :َفَيُقوُل  ،َأْعِرُفَك 

اَرتِهِ  اَرةٍ لَوَأَنا َلَك ا ،َتاِجٍر ِمْن َوَراِء ُِتَ َد للُ َك بَِيِمينِِه َوالملُ َفُيْعَطى ا ،َيْوَم َوَراَء ُكل ُِتَ

تَ  ىَوُيَكَس  ،َوَقارِ لَتاُج اَوُيوَضُع َعىَل َرْأِسِه  ،بِِشََملِهِ  ْنَياَوالَِداُه ُحلَّ ََم َأْهُل الدُّ  ،نْيِ الَ َتُقوُم ََلُ

ََم  ؟بَِم ُكِسينَا هذا :َفَيُقوالَنِ  َواْصَعْد يِف  اْقَرأ :ُثمَّ ُيَقاُل  ،ُقْرآنَ لبَِأْخِذ َوَلِدُكََم ا :َفُيَقاُل ََلُ

                                                           

 .(181( وحسنه الوادعي يف كتاب الشفاعة )صفحة 7781رواه الدارمي موقوفا ) (8)

 (.1111( وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة: حسن أو صحيح )1311رواه الطرباين يف األوسط ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ا َكاَن َأْو َتْرتِ  ،نَِّة َوُغَرفَِهالَ َدَرِج ا «يال  َفُهَو يِف ُصُعوٍد َما َداَم َيْقَرُأ هاذَّ
(1)

. 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ،وأما من عمل بالقرآن فسيلبس تاج امللك

  ُجِل َقْد َكاَن مَحََلهُ  ،ِقَياَمةِ لُقْرآُن َيْوَم الَيتََمثَُّل ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،َفيُْؤَتى بِالرَّ

َم  ُدوَنهُ  ْْ اَي َفَْشَّ َحاِملٍ َتُه لمَحَّ  ،َيا َرِب  :َفيَُقوُل  :َقاَل  ،َفيَتََمثَُّل َخ ى ُحُدوِدي َوَضيََّع  ،إِيَّ َتَعدَّ

يَتِي (َوَركَِب )،َفَرائَِِي  ِْ  :َجِ  َحتَّى ُيَقاَل ِلُ َفََم َيَزاُل َيْقِذُف َعَليِْه بِا ،َوَتَرَك َطاَعتِي ،َمْع

الِِح لَوُيْؤَتى بِا ،النَّارِ َما ُيْرِسُلُه َحتَّى َيُكبَُّه َعىَل َصْخَرٍة يِف  ،َفَيأُْخُذ بِيَِدهِ  ،َفَشأُْنَك بِهِ  َّْ  ،َعبِْد ال

َم  ُدوَنهُ  ،َأْمَرهُ  (َفَحِفظَ )َقْد َكاَن مَحََلهُ  ْْ اَي َفَكاَن َخرْيَ لمَحَّ  ،َيا َرِب  :َفيَُقوُل  ،َفيَتََمثَُّل َخ َتُه إِيَّ

يَتِي ،َوَعِمَل بَِفَرائَِِي  ،َحِفَظ ُحُدوِدي ،َحاِملٍ  ِْ َوَما َيَزاُل  ،َطاَعتِيَوَعِمَل بِ  ،َواْجَتنََب َمْع

َة  ،َفَيْأُخُذ بِيَِدهِ  ،َشأُْنَك بِهِ  :َجِ  َحتَّى ُيَقاَل ُِل َيْقِذُف َلُه بِا َفََم ُيْرِسُلُه َحتَّى َيْكُسَوُه ُحلَّ

ِق  «ْمرِ لَ َوَيْسِقَيُه َكأَْس ا ،ِك لملُ َوَيْعِقَد َعَلْيِه َتاَج ا ،اإِلْستَِّْبَ
(2)

. 

يف معنى  وقال القاري  ،نه ويعملون بهالقرآن هم الذين حيفظو ةفحمل

إكرام قارئه وحافظه ومفرسه :أي :حامل القرآن
(3)

. 

وهذا التاج من نصيب والدي حافظ  ،تاج النوروهناك نوع رابع من التيجان هو 

ألهنام دفعا  ؛وتكريام هلام ،وعمل به اهللكرامة وحفاوة لولدمها الذي حفظ كلام  ،القرآن

 ،تعاىل ليس له حد اهللولكن فضل  ،وقد يكونان جاهلني أميني ،اهللولدمها حلفظ كتاب 

ُقْرآَن َوَتَعلََّمُه َوَعِمَل لَمْن َقَرَأ ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن بريدة األسلمي 

ا ِمْن ُنورٍ لبَِس والداه َيْوَم الأُ  ،بِهِ  ْمِس، َوُيْكَسى َوالِ  ،ِقَياَمِة َتاج  َدْيِه َضْوُءُه ِمثُْل َضْوِء الشَّ

                                                           

( وحسنه 74411( وابن أيب شيبة )7718الدارمي )( و81/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7131ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية )

( وحسنه ابن حجر يف املطالب العالية 1773( والبزار يف كشف األستار )74417ألرجه ابن أيب شيبة ) (1)

 (.7118بزوائد املسانيد الثامنية واللفظ له )

 (.1131ح  1/341يح رشح مشكاة املصابيح للملا عيل القاري )مرقاة املفات (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ْنيَا ،ُحلَّتَانِ  «ُقْرآنَ لبِأَْخِذ َوَلِدُكََم ا :َفيَُقاُل  ؟بَِم ُكِسينَا :َفيَُقوالنِ  ،ال َيُقوُم ِِبََِم الدُّ
(1)

.  

فهام مل  ؟«بَِم ُكِسينَا» :يف عبارات احلديث حني قال الوالدان -اهللرمحك -تأمل 

لعلمهام  ؟رسا بم كسينا هذافاستف ،يستطيعا كتم فرحتهام وهبجتهام هبذا التاج املبهج

فكان  ،اهللوأهنام ليسا من حفظة كتاب  ،أهنام ال يستحقان هذا الثواب العظيم

فام  ،وما أجزله من ثواب ،ما أعظمها من فرحة «ُقْرآنَ لبَِأْخِذ َوَلِدُكََم ا» :اجلواب

 ؟شعورك إذا رأيت والديك يلبسان هذا التاج يوم القيامة ومها فرحان به أشد الفرح

 ؟وكم ستبلغ سعادتك إذا كنت أنت سبب فرحهام ؟فكيف سيكون فرحك

فإن استطعت أهيا االبن البار أن تلبس أبويك تاج النور وتكسيهام حلتني يوم 

والديك وأفضل هدية تقدمها بفمن أعظم الرب  ،القيامة ال يقوم هلام الدنيا فافعل

لك ذلك إال بكثرة تلاوة وال يتأتى  ،ألبويك أن حترص عىل أن تلبسهام هذا التاج

فاحرص عىل  ،وإذا أردت أن حتظى هبذا التاج أيضا ،وتعلمه والعمل به ،القرآن

لتلبس أنت وزوجك  ،اهللتسجيل أبنائك يف حلقات حتفيظ القرآن ليحفظوا كتاب 

  .بألذ ولدكام القرآن :فيقال لكام ؟بم كسينا هذا :اهللتقوالن بإذن  ،تاجا من نور

ويمنعهم من التسجيل يف حلقاته فهذا  ،د أوالده عن القرآنوأما من كان يص

 .اهللوالعياذ ب ،إنسان حمروم من هذا الثواب وقد يناله العقاب

                                                           

لبس والداه( ( وليس فيه: )أ  1411( ورواه احلاكم )1/747ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب: ) (8)

( أما احلديث الذي فيه )ألبس والداه( 8171وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه )

 ( عن معاذ بن أنس اجلهني، وقد ضعف األلباين هذه الرواية.8117وأبو داود ) (1411فرواه احلاكم )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 

 ،أن نقرأها كل أسبوع كسورة الكهف ملسو هيلع هللا ىلصهنالك بعض السور حثنا النبي 

وألرى أن نقرأها كل يوم  ،أن نقرأها كل يوم مرة ملسو هيلع هللا ىلصوهناك سور وآيات حثنا النبي 

ومن فعل  ،وذلك ألمهيتها يف حياة املسلم ويف حفظه ؛سورة الفاحتة غريعدة مرات 

 . اهللذلك لعله يكون من املكثرين لتلاوة كتاب 

 السور واآليات اليت يستحب قراءتها يوميا مرة واحدة :أوال

 ( سورتي السجدة وتبارك1)

ال ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :الق جابر عن 

وتبارك
(1)

. 

ولو فعلت  ،وإن قراءتك لسورة تبارك يوميا سيعينك عىل حفظها عن ظهر قلب

 .ذلك كانت لك مانعا من عذاب القرب

{ ٱ ٻ ٻ ٻ } :من قرأ :قال بن مسعود  اهللفقد روى عبد 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللوكنا يف عهد رسول  ،قربهبا من عذاب ال  اهللمنعه  ؛كل ليلة [8: امللك]

سورة من قرأ هبا يف ليلة فقد أكثر وأطاب  اهللوإهنا يف كتاب  ،نسميها املانعة
(2)

. 

أبو هريرة كام متتاز هذه السورة بأهنا تشفع يوم القيامة حلافظها حيث روى 

  لَِرُجٍل  َشَفَعْت  ،َثالُثوَن آَية   ،ُقْرآنِ لإِنَّ ُسوَرة  ِمْن ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول

                                                           

( وصححه األلباين يف 7141( والرتمذي واللفظ له )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1384صحيح الرتمذي )

ح الرتغيب والرتهيب ( وحسنه األلباين يف صحي84113رواه النسائي يف السنن الكربى واللفظ له ) (1)

(8111.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«ُك لملُ َوِهَي ُسوَرُة َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه ا ،َحتَّى ُغِفَر َلهُ 
(1)

. 

تبارك )إقرأ  ؟أال أطرفك بحديث تفرح به :لرجل عكرمة ولذلك قال 

 ،فإهنا املنجية واملجادلة ،حفظها وعلمها ولدك وجريان بيتكا ،(الذي بيده امللك

 ،لب إليه أن تنجيه من النار إذا كانت يف جوفهوتط ،جتادل وختاصم يوم القيامة رهبا

هبا صاحبها من عذاب القرب اهللوينجي 
(2)

. 

 ( سورتي اإلسراء والزمر2)

بني )و (الزمر)ال ينام حتى يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :قالت ملا روته عائشة 

(إيرسائيل
(3)

 

 ( سور املسبحات3)

تى يقرأ كان ال ينام ح ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عرباض بن سارية لملا رواه ا

«ِف آَيةٍ لفِيَها آَيٌة َخرْيٌ ِمْن أَ » :ويقول ،سبحاتملا
(4)

. 

 ،باء نسبة جمازيةلبكرس ا «َسِبَحاِت ملُ َكاَن َيْقَرُأ ا» :قوله :قال املباركفوري 

 ،أو سبح باألمر ،أو يسبح ،ايضملأو سبح با ،وهي السور التي يف أوائلها سبحان

 ،والصف ،ـرشحلوا ،ديدحلوا [8: اإليرساء]{ ٱ ٻ ٻ } :وهي سبع

                                                           

( وابن ماجه 8144( وأبو داود )1118( والرتمذي واللفظ له )81/781) -الفتح الرباين  -رواه أمحد  (8)

 (.1418( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )7311)

 وقال: حسن غريب، وذكره املناوي يف فيض القدير ةرواه احلافظ ابن حجر يف أماليه عن عكرم (1)

 ( وقال: صالح للاحتجاج حتى يف غري الفضائل.1/117)

 (.1131( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )7141رواه الرتمذي ) (7)

( 1413( وأبو داود )7141( والرتمذي واللفظ له )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1381( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )7111والدارمي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

واألعىل ،والتغابن ،معةجلوا
(1)

. 

ال تتجاوز  ،إن جمموع صفحات السور التي أمرنا بقراءهتا كل يوم مرة واحدة

 ،اهللوهو أمر يسري عىل احلافظ لكتاب  ،أي ما يعادل جزأين تقريبا ،أربعني صفحة

 .ولن تألذ من وقته أكثر من أربعني دقيقة

 ،فيمكن التنويع بينها ،ءة كل هذه السور يف ليلة واحدةوأرى أنه ال يلزم قرا

يقرأ كل  ملسو هيلع هللا ىلصإذ لو كان النبي  ،يفهم ذلك من تنوع الرواة وتنوع السور التي ذكروها

بن  اهللتلك السور جمتمعة قبل نومه لروته عائشة أو العرباض بن سارية أو عبد 

 ،سور حمددة إذ كل صحايب من هؤالء روى عن ؛ اهللمسعود أو جابر بن عبد 

 .وأنه مل يقرأ الكل ،يفعل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصمما يدل عىل أن كلا منهم سمع النبي 

 ( اآليتان من آخر سورة البقرة4)

َمْن َقَرَأ بِاآلَيَتنْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال أبو مسعود ملا رواه 

«َبَقَرِة يِف َلْيَلٍة َكَفَتاهُ لا
(2)

. 

من الشيطان،  :وقيل ،كفتاه من قيام الليل معناه :قيل :قال النووي 

ميعجلوحيتمل من ا ،من اآلفات :وقيل
(3)

.  

جيوز أن يراد مجيع ما  :وعىل هذا فأقول :هذا الرأي قائلا وأيد ابن حجر 

قمة عن أيب لوجه األول ورد رصحيا من طريق عاصم عن علوا ،أعلم اهللتقدم و

                                                           

 (.7141ح  1/811حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري) (8)

( 143(، ومسلم )1484( والبخاري واللفظ له )81/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8113( والدارمي )8711( وابن ماجه )8713( وأبو داود )1118والرتمذي )

 (.143ح  1/714صحيح مسلم برشح النووي ) (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«َرة َأْجَزَأْت َعنُْه ِقَيام َلْيَلةَبقَ لَمْن َقَرَأ َخاَِتَة ا» :مسعود رفعه
(1)

. 

 ،تحتم علينا املحافظة عىل قرائتهام كل يومي نيلتلومن مزايا هاتني اآليتني أيضا ا

النعامن حيث روى  ،أهنام ال يقرآن يف بيت ثلاث ليال إال جتنب الشيطان ذلك البيت

ا قَ  اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن بشري  َمَواِت َكَتَب كَِتاب  ُلَق السَّ ْبَل َأْن خَيْ

َوال ُيْقَرآِن يِف َداٍر َثالَث  ،َبَقَرةِ لَفَأْنَزَل ِمنُْه آَيَتنْيِ َفَخَتَم ِِبََِم ُسوَرَة ا ،َفْي َعامٍ لَواألَْرَض بِأَ 

ْيَطانُ  ا الشَّ «َلَياٍل َفَيْقَرَِبَ
(2)

. 

 ر( آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران يف ركعيت الفج5)

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) :يكثر من قراءة قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

يف الركعة األوىل من سنة  [871: ]البقرة (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ائ ەئ ەئ وئ وئ  } :وأما يف الركعة الثانية فكان تارة يقرأ قوله تعاىل ،الفجر

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  } :وتارة يقرأ قوله تعاىل ،[11: آل عمران]{ جئ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

حيث ألرج  [11: آل عمران]{ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

  .اإلمام مسلم كلتا الروايتني

                                                           

 (.1484ح  1/137فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)

(، والنسائي يف السنن 1111(، والرتمذي )81/11) -الفتح الرباين–رواه اإلمام أمحد واللفظ له (1)

(، والطرباين 7713(، والدارمي )1814(، والبيهقي يف شعبه )7478(، واحلاكم )84371الكربى )

 (.8113(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )184يف الكبري )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

كان يقرأ يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن سعيد بن يسار عن ابن عباس 

اآلية التي  [871: بقرة]ال (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) :فجر يف األوىل منهاملركعتي ا

: آل عمران]{ی ی ی ی جئ } :ويف اآللرة منهام ،بقرةليف ا

11]
(1)

. 

ٿ ٿ ٿ ) :فجرليقرأ يف ركعتي ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :ويف رواية عنه قال

{ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ } :والتي يف آل عمران [871: ]البقرة (ٹ ٹ ٹ
[11: آل عمران]

(2)
. 

حيث روى  ،من قراءة هاتني اآليتني ملسو هيلع هللا ىلصوقد أكدت رواية أيب داود إكثار النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن كثريا مما كان يقرأ رسول  بن عباس  اهللسعيد بن يسار عن عبد 

هذه اآلية قال هذه يف الركعة  [871: ]البقرة{ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ } :فجر بـليف ركعتي ا

: آل عمران]{ ی ی ی ی جئ } :ويف الركعة اآللرة بـ ،األوىل

11]
(3)

. 

 بن عمر  اهللوبني ما رواه عبد  ،ألحاديث السابقةويمكن اجلمع بني ا

غرب ويف الركعتني ملعرشين مرة يقرأ يف الركعتني بعد ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرمقت رسول  :قال

(4){ٱ ٻ ٻ ٻ }، و {ٱ ٻ ٻ } :فجرلقبل ا
بالتنويع وقراءة  

 .ذلك تارة وذلك تارة

                                                           

 (.111( والنسائي )313رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (8)

 (.313رواه اإلمام مسلم ) (1)

( وقال: صحيح مسلم دون إن 8818( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )8111رواه أبو داود ) (7)

 كثريا مما .

( وحسنه 183( والرتمذي )111( والنسائي واللفظ له )1/111) –لفتح الرباين ا –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.111األلباين يف صحيح النسائي )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 السور واآليات اليت يستحب قراءتها يوميا أكثر من مرة :ثانيا

 سورة الكافرون( 1)

ملا رواه  ؛وهي تعدل ربع القرآن يف الفضل ،سورة الكافرون من السور املكية

 لَوقُ  ،ُقْرآنِ لَأَحٌد َتْعِدُل ُثُلَث ا اهللُهَو  لقُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ابن عمر 

َا ا «ُقْرآنِ لَكافُِروَن َتْعِدُل ُرْبَع الَيا َأُيُّ
(1)

.  

وأن نبدأ هبا  ،عىل قراءهتا يف عدة مواطن ملسو هيلع هللا ىلصمن السور التي حث النبي وهي 

وأهم املواطن التي يسن  ،وأن نكون من املكثرين من تلاوهتا ،يومنا ونختمه هبا

 : قراءهتا فيها اآليت

 يف سنة الفجر :املوطن األول

ٱ ٻ  } :فجرلقرأ يف ركعتي ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب هريرة 

(2) {ٱ ٻ ٻ ٻ }، و {ٻ
. 

يقرأ يف الركعتني  ،عرشين مرة ملسو هيلع هللا ىلص اهللال رمقت رسول ق وعن ابن عمر 

ٱ ٻ ٻ  }، و {ٱ ٻ ٻ } :فجرلغرب ويف الركعتني قبل املبعد ا

(3) {ٻ
. 

 ،أكثر من مخس وعرشين مرة ملسو هيلع هللا ىلص اهللرأيت رسول  :قال ويف رواية عنه 

ٱ  } :فجرليقرأ يف ركعتي ا -وأنا أشك :قال عبد الرزاق-أو أكثر من عرشين مرة 

(4){ٱ ٻ ٻ ٻ }و  { ٻ ٻ
. 

                                                           

 (.117( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )87117رواه الطرباين يف الكبري ) (8)

 (.8811( وابن ماجه )111( والنسائي )311رواه اإلمام مسلم ) (1)

 سبق خترجيه. (7)

( وحسنه ابن 8811( وابن ماجه )111( والنسائي )1118) –املسند  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 يف سنة املغرب  :املوطن الثاني

كان يقرأ يف الركعتني بعد صلاة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن مسعود  اهللفعن عبد 

(1){ٱ ٻ ٻ ٻ }و  { ٱ ٻ ٻ } :غربملا
. 

 يف الوتر :املوطن الثالث

ں ڻ ) :وتر بـليقرأ يف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول : قال فعن أيب بن كعب 

ٱ  }ويف الثالثة بـ  ،{ ٱ ٻ ٻ } :ـويف الركعة الثانية ب ،(ڻ ڻ ڻ

سبحان  -يعني بعد التسليم- :ويقول ،يف آلرهن ، وال يسلم إال{ٻ ٻ ٻ

قدوس ثلاثاللك املا
(2)

. 

 :كان يقرأ يف األوىل بـ ،كان يوتر بثلاث ركعات ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وعنه 

 :ويف الثالثة بـ ،{ ٱ ٻ ٻ } :ويف الثانية بـ ،(ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

لِِك ملَ ُسْبَحاَن ا» :فإذا فرغ قال عند فراغه ،نت قبل الركوع، ويق{ٱ ٻ ٻ ٻ}

وسِ لا (يطيل يف آلرهن ،ثلاث مرات «ُقدُّ
(3)

. 

                                                           

 (.1141( وصححه شعيب األرنؤوط يف خترجيه ملسند أمحد )8/111حجر يف نتائج األفكار )

ابن ماجه: صحيح لغريه ( وقال األلباين يف صحيح 178( والرتمذي )8811رواه ابن ماجه واللفظ له ) (8)

(113.) 

 (.8141( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8348رواه النسائي ) (1)

( 8838( وابن ماجه )8348( والنسائي واللفظ له )1/741) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8141وصححه األلباين يف صحيح النسائي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 عند النوم :املوطن الرابع

ٱ ٻ  } :اقرأ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملا رواه أنس بن مالك 

«كِ ن الِْش مِ  اءةٌ رَ ا بَ فإْنَّ  ؛َك نامِ د مَ عنَ  { ٻ
(1)

. 

اْقَرْأ » :قال لنوفل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  نوفل عن أبيه  ويف رواية عن عن فروة بن

«كِ ن الِْش مِ  اءةٌ رَ ا بَ فإْنَّ  ؛هااَتتِ عىل َخ  مْ م نَ ثُ  ،«{ ٱ ٻ ٻ }
(2)

. 

 يف ركعيت الطواف :املوطن اخلامس

قرأ يف ركعتي الطواف بسوريت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول   اهللفعن جابر بن عبد 

(3){ٱ ٻ ٻ ٻ }و { ٱ ٻ ٻ } :اإلللاص
. 

 عوذتان امل( 2)

يكثر من قراءهتام يف اليوم والليلة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاملعوذتان من السور التي كان رسول 

أكثر من سبع عـرشة مرة يف  الذي يبلغ ،حتى كادتا تنافسان سورة الفاحتة يف التكرار

 اهللقال رسول  :قال وقد جاء يف فضلها ما رواه عقبة بن عامر  ،اليوم الواحد

ْيَلَة مَلْ ُيَر ِمْثُلُهنَّ َق ُّ َأمَلْ َتَر آَياٍت » :ملسو هيلع هللا ىلص ڇ ڇ ) ، و{ٿ ٿ ٹ ٹ } ؟ُأْنِزَلْت اللَّ

«(ڍ ڍ ڌ
(4)

.

                                                           

 (.8818( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1111( والبيهقي )1111رواه ابن حبان ) (8)

( 1411( وأبو داود واللفظ له )7147( والرتمذي )81/714) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.111( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )7111( واحلاكم )7113والدارمي )

 (.111)( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي 111رواه الرتمذي ) (7)

( والرتمذي 111( والنسائي )181( ومسلم واللفظ له )81/714) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(1141.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،يف اإلكثار من قراءة سورة الفلق بالذات دالل الصلوات ملسو هيلع هللا ىلصوقد رغب النبي 

ت لفجع ،وهو راكب ملسو هيلع هللا ىلص اهللتبعت رسول  :قال حيث روى عقبة بن عامر 

وإما من سورة  ،ا من سورة هودأقرئني إم ،اهلليا رسول  :تلفق ،يدي عىل قدمه

َك َلْن َتْقَرَأ ُسوَرة  َأَحبَّ إىَِل  ،َعاِمرٍ  َيا ُعْقَبة ْبن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،يوسف  ،اهللإِنَّ

 َتُفوَتَك يِف َفإِِن اْسَتَطْعَت َأالَّ  {ٿ ٿ ٹ ٹ } :من أن َتْقَرأَ  ،وال أبلغ عنده

«لَصالٍة َفاْفعَ 
(1)

. 

ٿ ٿ  } :بيان بأن قراءةلذكر ا :احلديث قولهوقد بوب ابن حبان عىل هذا 

 . اهللعبد يف صلاته إىل لمن أحب ما يقرأ ا {ٹ ٹ

سيجد  ملسو هيلع هللا ىلصفاملتتبع لسنة املصطفى  أما املواطن التي يسن أن تقرأ فيها املعوذتان

مرة يف اليوم الواحد يف غري احلاالت  ةعرش تينفسه يردد املعوذتني عىل أقل تقدير اثن

 ،تعد املعوذتان أكثر السور التي يسن تكرارها بعد الفاحتة ألمهيتهاولذلك  ؛الطارئة

 : وأهم هذه املواطن هي

 دبر كل صالة  :املوطن األول

عوذتني يف دبر ملأن أقرأ با ملسو هيلع هللا ىلص اهللأمرين رسول : قال فعن عقبة بن عامر 

كل صلاة
(2)

. 

 عند أذكار الصباح واملساء  :املوطن الثاني

مة شديدة نطلب لجنا يف ليلة مطرية وظلر :قال حيث روى لبيب 

                                                           

 (.8113( وصححه األلباين يف صحيح املوارد )118( والطرباين يف الكبري )8111رواه ابن حبان ) (8)

وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ( 8117( وأبو داود )8771( والنسائي )1147رواه الرتمذي ) (1)

(1711.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

فلم  «لقُ » :ثم قال ،شيئا لفلم أق «لقُ » :فقال ،فأدركته :قال ،يصيل لنا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

َعِوَذَتنْيِ ِحنَي ملُ َأَحٌد َوا اهللُهَو  لقُ  :لقُ » :قال ؟ما أقول :تلفق «لقُ » :قال ،شيئا لأق

اٍت َتْكِفيَك مِ  بُِح َثالَث َمرَّ ْْ ءٍ َُتِِْس َوُت «ْن ُكِل ََشْ
(1)

. 

 يف صالة الوتر  :املوطن الثالث

نا عائشة لسأ :عزيز بن جريج قاللملا رواه عبد ا ؛وكان يقرأمها أحيانا يف الوتر

  ں ڻ ) :كان يقرأ يف األوىل بـ :قالت ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهللبأي يشء كان يوتر رسول

 :ويف الثانية بـ، (ڻ ڻ ڻ
(2)

ٱ ٻ  } :ويف الثالثة بـ، { ٱ ٻ ٻ } 

  .عوذتنيملوا ،{ٻ ٻ

 عند النوم  :املوطن الرابع

مجع  ،كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  حيث روت عائشة 

و  {ٿ ٿ ٹ ٹ }و  {ٱ ٻ ٻ ٻ } :فقرأ فيهام ،ثم نفث فيهام ،كفيه
يبدأ هبام عىل رأسه  ،ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده، (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

لك ثلاث مراتيفعل ذ ،ووجهه وما أقبل من جسده
(3)

. 

 عند املرض  :املوطن اخلامس

فقد روت عائشة  ،يسن ملن أصيب بمرض أن ينفث عىل نفسه باملعوذتني

                                                           

( وقال األلباين يف صحيح 1111( والنسائي )1411( وأبو داود )7131رواه الرتمذي واللفظ له ) (8)

 (.111الرتغيب والرتهيب: حسن صحيح )

( وصححه األلباين يف صحيح 8837( وابن ماجه )8117( وأبو داود )117رواه الرتمذي واللفظ له ) (1)

 .(711مذي )الرت

( وأبو داود 7141( والرتمذي )1481( والبخاري )81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

(1411.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  فلام  ،عوذات وينفثملكان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه با ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول

اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها
(1)

  

إذا مرض أحد من أهله نفث  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت وروت أيضا 

عوذاتملعليه با
(2)

. 

 .لذلك بادر إىل النفث عىل نفسك باملعوذات قبل الذهاب إىل الطبيب

  للعالج من العني واحلسد أو الوقاية منها :املوطن السادس

تعويذ لقارئهام من أوهلام حتى مها  ني اللتني الوحيدتنيتعد املعوذتان السورت

فعن  ،فأنجع طريقة هي قراءة املعوذتني ،ة من العني واحلسدفمن أراد الوقاي ،ألرمها

ان وعني اإلنسان جليتعوذ من ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال أيب سعيد اخلدري 

فلام نزلتا ألذ هبام وترك ما سوامها ،عوذتانملحتى نزلت ا
(3)

.

 عند اخلوف  :املوطن السابع

يسري  ملسو هيلع هللا ىلصعندما كان النبي ف ،يسن ملن أصيب باخلوف واهللع أن يتعوذ باملعوذتني

حيث  ،نياملعوذت ملسو هيلع هللا ىلصفقرأ النبي  ،غشيتهم ريح وظلمة شديدة ،ذات ليلة مع أصحابه

حفة جلبني ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللبينا أنا أسري مع رسول  :قال روى عقبة بن عامر 

يتعوذ بأعوذ برب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللفجعل رسول  ،مة شديدةلإذ غشيتنا ريح وظ ،واألبواء

ْذ ِِبََِم  ،َيا ُعْقَبةُ » :ولويق ،وأعوذ برب الناس ،فلقلا َذ ُمَتَعِوٌذ بِِمْثلِِهََم  ،َتَعوَّ  :قال «َفََم َتَعوَّ

                                                           

( وابن 7141( وأبو داود )1811( ومسلم )1481( والبخاري )11784) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(7111ماجه )

( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 7188ن ماجه )( واب1111( والنسائي )1411رواه الرتمذي ) (1)

(1141.) 

 (.1811رواه اإلمام مسلم ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وسمعته يؤمنا هبام يف الصلاة
(1)

. 

 سورة اإلخالص  (3)

يقرؤها يف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  ،وتعدل ثلث القرآن ،وهي من السور العظيمة

رأها يف سنة أما دالل الصلاة فكان يق ،مواطن عدة يف دالل الصلاة ولارجها

أما لارج الصلاة فكان يقرأها  ،الفجر وسنة املغرب ويف الوتر ويف ركعتي الطواف

أدلة ذلك عند ذكر سورة الكافرون  ناوقد ذكر ،عند النوم ويف أذكار الصباح واملساء

 .فارجع إليهام ،واملعوذتني

الك ملا رواه أنس بن م ؛تعاىل اهللومن أحب هذه السورة وجبت له اجلنة بإذن 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ } إين أحب هذه السورة ،اهلليا رسول  :قال أن رجلا ،
اَها ُيْدِخُلَك ا» :فقال «نَّةَ لَ إِنَّ ُحبََّك إِيَّ

(2)
. 

ٱ ٻ ٻ  } :يقرأ سمع رجلا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وروى أبو هريرة 

 ،«نَّةُ لَ ا» :قال ؟ما وجبت ،اهلليا رسول  :قيل ،«َوَجَبْت » :فقال ،حتى لتمها {ٻ

وفرقت أن  ملسو هيلع هللا ىلص اهللغداء مع رسول لفآثرت ا ،فأردت أن آتيه فأبرشه :ل أبو هريرةقا

ثم رجعت إىل الرجل فوجدته قد ذهب ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللغداء مع رسول ليفوتني ا
(3)

. 

 اهللبني أن تكرارها عرش مرات يكتب  ملسو هيلع هللا ىلصعىل تكرارها أنه  ملسو هيلع هللا ىلصومن صور حثه 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللسول أن ر ملا رواه معاذ بن أنس  ؛لك به ثواب قرص يف اجلنة

                                                           

 (.111( والنسائي )1141( والرتمذي )8117( وأبو داود واللفظ له )181رواه اإلمام مسلم ) (8)

( وصححه 7171( والدارمي )1148( والرتمذي )7/818) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8111باين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )األل

( وصححه 1113( والرتمذي )1/118) –الفتح الرباين  –( وأمحد واللفظ له 111رواه اإلمام مالك ) (7)

 (.8131األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«ةِ نَّ ا يف الَ يت  له بَ  اهللى نَ بَ  مراٍت  ْْشَ عَ  {ٱ ٻ ٻ ٻ } :أَ رَ قَ  نْ مَ »
(1)

قال  :ويف رواية ،

ا يف رص  له قَ  اهللى نَ بَ  ،اٍت رَّ مَ  ْْشَ مها عَ تِ حتى خَيْ  {ٱ ٻ ٻ ٻ } :أَ رَ قَ  نْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص

«ةِ نَّ الَ 
(2)

.  

ٱ ٻ ٻ  } :َمْن َقَرأَ » :ويف رواية فيها زيادة عند اإلمام أمحد وفيها ضعف

 :طابخلفقال عمر بن ا، «ةِ نَّ ا يف الَ رص  ى اهلل له قَ نَ ، بَ اٍت رَّ مَ  ْْشَ مها عَ تِ حتى خَيْ  {ٻ

«َأْكَثُر َوَأْطَيُب  اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ؟اهللإذا نستكثر يا رسول 
(3)

. 

 ( آية الكرسي 4)

 بن كعب ملا رواه أيب  ؛ اهللتعترب آية الكريس أعظم آية يف كتاب 

َُمُ  اهللَأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن كَِتاِب  ،نِْذرِ ملُ َيا َأَبا ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  ؟«َمَعَك َأْع

َمَعَك  اهللنِْذِر َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن كَِتاِب ملُ َيا َأَبا ا» :قال ،ورسوله أعلم اهلل: تلق :قال

َُمُ  فرضب يف  :قال [111: بقرةال]{ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ } :تلق :قال ؟«َأْع

«نِْذرِ ملُ َأَبا ا ،مُ لعِ للَِيْهنَِك ا اهللوَ » :صدري وقال
(4)

.  

 : عىل تكرارها يف اليوم نحو ست مرات يف موطنني اثنني ملسو هيلع هللا ىلصوقد حث النبي 

 دبر كل صالة :املوطن األول 

ِر ُكِل ُكْرِِسِ يِف ُدبُ لَمْن َقَرَأ آَيَة ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أيب أمامة 

                                                           

صححه األلباين ( و713( والطرباين يف الكبري واللفظ له )81/713) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1131يف صحيح اجلامع )

( وحسنه 117( وابن السني يف اليوم والليلة )81/713) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 (.111األلباين يف السلسلة الصحيحة )

( 7111( والدارمي )713( والطرباين يف الكبري )81/713) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.117وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع )

 (.8114( وأبو داود )184رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«َأْن َيُموَت  نَِّة إاِلَّ لَ َصالٍة َمْكُتوَبٍة مَلْ َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل ا
(1)

. 

 عند النوم :املوطن الثاني

فأتاين  ،بحفظ زكاة رمضان ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال وكلني رسول  فعن أيب هريرة 

 :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللألرفعنك إىل رسول  اهللو :تلفألذته وق ،آت فجعل حيثو من الطعام

فقال النبي  ،فأصبحت ،فخليت عنه :قال ،ويل حاجة شديدة ،وعيل عيال ،حمتاجإين 

شكا حاجة  ،اهلليا رسول  :تلق :قال «َباِرَحَة؟لَما َفَعَل َأِسرُيَك ا ،َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ » :ملسو هيلع هللا ىلص

ُه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعودُ » :قال ،فخليت سبيله ،فرمحته ،شديدة وعياال فعرفت أنه  ،«َأَما إِنَّ

فألذته  ،فجاء حيثو من الطعام ،فرصدته ،إنه سيعود :ملسو هيلع هللا ىلص اهللسيعود لقول رسول 

 ،ال أعود ،وعيل عيال ،دعني فإين حمتاج :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللألرفعنك إىل رسول  :تلفق

َما َفَعَل  ،َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال يل رسول  ،فأصبحت ،فخليت سبيله ،فرمحته

 ،فخليت سبيله ،فرمحته ،شكا حاجة شديدة وعياال ،اهلليا رسول  :تلق ،«؟َأِسرُيكَ 

ُه َقْد َكَذَبَك » :قال  ،فألذته ،فجاء حيثو من الطعام ،فرصدته الثالثة ،«َوَسَيُعودُ  ،َأَما إِنَّ

ثم  ،وهذا آلر ثلاث مرات أنك تزعم ال تعود ،اهللألرفعنك إىل رسول  :تلفق

إذا أويت إىل  :قال ؟ما هو :تلق ،هبا اهللدعني أعلمك كلامت ينفعك  :قال ،تعود

حتى ختتم  [111: البقرة]{ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ } :كريسلفاقرأ آية ا ،فراشك

فخليت  ،وال يقربنك شيطان حتى تصبح ،حافظ اهللفإنك لن يزال عليك من  ،اآلية

يا  :تلق ،«؟َباِرَحةَ لَما َفَعَل َأِسرُيَك ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال يل رسول  ،فأصبحت ،سبيله

 «؟َما ِهيَ » :قال ،فخليت سبيله ،هبا اهللزعم أنه يعلمني كلامت ينفعني  ،اهللرسول 

 :من أوهلا حتى ختتم اآلية ،كريسلفاقرأ آية ا ،إذا أويت إىل فراشك :قال يل :تلق

                                                           

( 817( وابن السني )3171( والطرباين يف الكبري )1111رواه النسائي يف السنن الكربى واللفظ له ) (8)

 (.1111وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،حافظ اهلللن يزال عليك من  :وقال يل [111: البقرة]{ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ}

 :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  -ريخلعىل ا وكانوا أحرص يشء-  وال يقربك شيطان حتى تصبح

ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب » اطُِب ُمْنُذ َثالِث َلَياٍل َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ  ،َأَما إِنَّ  :قال «؟َتْعَلُم َمْن َُتَ

«َذاَك َشْيَطانٌ » :ال، قال
(1)

. 

                                                           

فظ له )باب إذا وكل رجلا فرتك الوكيل شيئا فأجازه( والنسائي يف السنن رواه اإلمام البخاري والل (8)

 (.84311الكربى )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ملسو هيلع هللا ىلص

دستورا ينري طريقها إىل  اهللجعله  ،املنزل عىل هذه األمة اهللالقرآن الكريم كلام 

تعاىل أن جيعل كتابه الكريم بل كتبه كلها تنزل يف  اهللوشاءت حكمة  ،اهلداية الربانية

 .شهر رمضان

حيث روى  ،فجميع الكتب الساموية السابقة نزلت يف أول رمضان ووسطه

َل َلْيَلٍة ُأْنزِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  واثلة بن األسقع  َلْت ُصُحُف إِْبَراِهيَم َأوَّ

َوُأْنِزَل اإِلْنِجيُل لَِثالث  ،َوُأْنِزَلِت التَّْوَراُة لِِستٍّ َمَضنْيَ ِمْن َرَمَضانَ  ،ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ 

َة َمَضْت ِمْن َرَمَضانَ  َة َخَلْت ِمْن َرَمَضانَ  ،َعْْشَ ُبوُر لَِثََمِن َعْْشَ ُقْرآُن لْنِزَل اَوأُ  ،َوُأْنِزَل الزَّ

يَن َخَلْت ِمْن َرَمَضانَ  «ألَْرَبٍع َوِعْْشِ
(1)

. 

أي يف  ،فالقرآن نزل يوم أربع وعرشين أي ليلة مخس وعرشين من رمضان

ونزول اإلنجيل والزبور كانا يف وسط شهر  ،العرش األلري من رمضان يف ليلة القدر

  .ر رمضانوالتوراة يف أول شه كام كان نزول صحف إبراهيم  ،رمضان

تعاىل يف كتابه العزيز الشهر الذي نزل فيه القرآن وهو رمضان يف قوله  اهلللقد سمى 

: { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }وحدد وقت نزوله أنه كان  ،[811: ]البقرة

وحدد اسم تلك الليلة  ،[7: ]الدلان{ پ پ پ پ ڀ } يف قوله  ،يف الليل

 .[8: ]القدر{ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ } املباركة بأهنا ليلة القدر يف قوله 

عىل كثرة تلاوة القرآن الكريم يف شهر  ملسو هيلع هللا ىلصوأظهرت السنة النبوية حرص النبي 

يف  رمضان من للال املدارسة القرآنية اليومية التي كان يعقدها مع جربيل 

 .ليايل رمضان
                                                           

 .(8113( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1417( والبيهقي )7314رواه الطرباين يف األوسط ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وكان  ،أجود الناس ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول : أنه قال فقد روى ابن عباس 

قاه يف كل ليلة من لوكان جربيل ي ،قاه جربيللأجود ما يكون يف رمضان حني ي

ري من الريح خلقاه جربيل أجود بالحني ي ملسو هيلع هللا ىلص اهللفلرسول  ،قرآنلرمضان فيدارسه ا

رسلةملا
(1)

. 

وأجود ما يكون يف  ،أجود الناس ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي : قال ويف رواية له 

قاه يف كل ليلة من رمضان لي وكان جربيل  ،قاه جربيللرمضان حني ي

.. احلديث.قرآنلسه افيدار
(2)

. 

دليل عىل استحباب دراسة  :– كام يقول ابن رجب  –ففي هذا احلديث 

وفيه  ،وعرض القرآن عىل من هو أحفظ له ،واالجتامع عىل ذلك ،القرآن يف رمضان

وأن  :وقال أيضا ،دليل عىل استحباب اإلكثار من تلاوة القرآن يف شهر رمضان

مما يدل عىل استحباب اإلكثار من التلاوة يف  ،ت ليلااملدارسة بينه وبني جربيل كان

ويتواطأ فيه القلب  ،وجيتمع فيه اهلم ،فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ؛رمضان ليلا

واللسان عىل التدبر
(3)

. 

يف  بعض الفوائد التي قاهلا النووي  وذكر ابن حجر العسقلاين 

واستحباب اإلكثار  :الفق ،(قرآنلفيدارسه ا): تعليقه عىل قول ابن عباس 

إذ لو كان الذكر أفضل أو  ،قراءة يف رمضان وكوهنا أفضل من سائر األذكارلمن ا

والزيادة  ،فظ كان حاصلاحلا :نالق ،فظحلقصود جتويد املا :فإن قيل ،مساويا لفعلاه

                                                           

 (.1411( والنسائي )1741( ومسلم )1( والبخاري )1188) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( 1741( ومسلم )7111( والبخاري واللفظ له )1/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1411والنسائي )

 (.811لطائف املعارف البن رجب )صفحة  (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

جالسملفيه حتصل ببعض ا
(1)

. 

الرتاويح صلاة  :ومن صور استحباب اإلكثار من تلاوة القرآن يف شهر رمضان

 ،فهذه الصلاة يظهر فيها جليا كثرة قراءة القرآن واالستامع إليه ،والرتغيب يف قيامها

ا » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،مرتلا اجمود اهللوكأهنا رشعت ليسمع الناس كتاب  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمن 

َم ِمْن َذْنبِهِ  ا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ «َواْحتَِساب 
(2)

.  

 ،بني القرآن ورمضان يف حديث واحد ملسو هيلع هللا ىلصمجع النبي ولذلك ال نستغرب حني 

 ،مشريا إىل تلازم الصيام مع تلاوة القرآن يف رمضان ،ووضح أهنام يشفعان للعبد

َياُم َوا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن عمرو  اهللفعن عبد  ِْ ُقْرآُن َيْشَفَعاِن لال

َيامُ  ،ِقَياَمةِ لَعْبِد َيْوَم اللِ  ِْ َهَواِت بِالنََّهارِ  ،َأْي َرِب  :َيُقوُل ال َفَشِفْعنِي  ؛َمنَْعُتُه الطََّعاَم َوالشَّ

ْيلِ  :ُقْرآنُ لَوَيُقوُل ا ،فِيهِ  َعانِ  ،َفَشِفْعنِي فِيهِ  ؛َمنَْعُتُه النَّْوَم بِاللَّ «َقاَل َفُيَشفَّ
(3)

. 

وخيتمه  ،يكثر من قراءة القرآن بن مسعود  اهللولقد كان القارئ عبد 

 أن ابن مسعود  حيث ذكر ابن كثري  ،رش مراتللال شهر رمضان ع

كان يقرأ القرآن يف رمضان يف ثلاث
(4)

. 

وتنقل لنا كتب السري وكتب الرتاجم أحوال السلف العجيبة مع القرآن يف شهر 

وجعلوا من لياليه ساعات قيام  ،الذين جعلوا من أيام رمضان أيام تلاوة ،رمضان

 .بالقرآن

                                                           

 (.1ح  8/78فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)

( 311( ومسلم )73( والبخاري )84/111) -الفتح الرباين  –( وأمحد 118رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.8738( وأبو داود )8141( والنسائي )141والرتمذي )

( والبيهقي يف 11( والطرباين يف الكبري )1471( واحلاكم )1/181) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 .(111( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8171شعبه )

 (.8/111ن البن كثري، حتقيق احلويني )فضائل القرآ (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فإنام هو تلاوة القرآن وإطعام  :رمضان قال إذا دلل فقد كان الزهري 

الطعام
(1)

. 

إذا دلل رمضان يفر من قراءة احلديث  وكان اإلمام مالك بن أنس 

وكان يعتزل التدريس  ،ويقبل عىل تلاوة القرآن من املصحف ،وجمالسة أهل العلم

والفتيا واجللوس للناس
(2)

.  

وأقبل عىل  ،عبادةإذا دلل رمضان ترك مجيع ال وكان سفيان الثوري 

قراءة القرآن
(3)

. 

                                                           

 (.1/888( والتمهيد البن عبد الرب )148لطائف املعارف البن رجب )صفحة  (8)

 (.148لطائف املعارف البن رجب )صفحة  (1)

 (.148املرجع السابق )صفحة  (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 متهيد

 ،لنا يف كتابه العزيز أكثر من مائة ومخسني مرة بأنه غفور رحيم اهلللقد ذكر 

فاملسلم مطالب أن يكون دائم  ،وحثنا عىل االستغفار يف أكثر من عـرشين آية

وهذا املبحث  ،ويكون باللسان وباألفعال ،ةواالستغفار هو طلب املغفر ،االستغفار

 .فطوبى ملن وجد يف صحيفته استغفارا كثريا ،يركز عىل طلب االستغفار باللسان

ُه َصِحيَفُتهُ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فقد روى الزبري   ،َمْن َأَحبَّ َأْن َتـُْسَّ

«ُيْكثِْر فِيَها ِمَن االْستِْغَفارِ لفَ 
(1)

. 

 اء بدعوهتن لإلكثار من االستغفار حيث روى النس ملسو هيلع هللا ىلصولقد لص النبي 

ْقَن  ،َيا َمْعـَْشَ النَِساءِ » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  بن عمر  اهللعبد  دَّ َْ َت

وما لنا يا  :فقالت امرأة منهن جزلة ،«َفإِِّن َرَأْيُتُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّارِ  ،َأْكثِْرَن االْستِْغَفارَ وَ 

ْعَن َوَتْكُفْرَن ا» :قال ؟نارأكثر أهل ال اهللرسول  َوَما َرَأْيُت ِمْن  ،َعِشريَ لُتْكثِْرَن اللَّ

اِت َعْقٍل َوِديٍن َأْغَلَب لِِذي ُلبٍّ ِمنُْكنَّ  َْ عقل لوما نقصان ا ،اهلليا رسول  :قالت ،«َناِق

اُن ا» :قال ؟والدين َْ ا ُنْق اُن  ،َرُجلٍ َعْقِل َفَشَهاَدُة اْمَرَأَتنْيِ َتْعِدُل َشَهاَدَة لَأمَّ َْ َفَهَذا ُنْق

يِل  ،َعْقلِ لا َْ َياِِل َما ُت اُن الِدينِ  ،َوُتْفطُِر يِف َرَمَضانَ  ،َوََتُْكُث اللَّ َْ «َفَهَذا ُنْق
(2)

. 

  ؟يكثر بعض الناس من االستغفار الملاذا 

                                                           

( 8/114ة )( وحسنه ابن حجر يف األمايل املطلق8313( والطرباين يف الدعاء )171رواه البيهقي ) (8)

 (.8181واأللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

( والرتمذي 14( ومسلم واللفظ له )741( والبخاري )1/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1447( وابن ماجه )1131( وأبو داود )1187)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فهي عبادة حمضة  ،إن االستغفار من أجل العبادات املطلوبة من كل مسلم

أو عمل  ،سواء كان ذلك بعد اقرتاف ذنب ،كل وقت وحنيمستقلة مطلوبة منا يف 

عض الناس مل يكثروا من إال أن ب ،أو حتى بعد أداء عبادة من العبادات ،مباح

 : ظنا منهم اآليت ؛االستغفار

 االعتقاد بأن االستغفار حيتاجه املذنبون والعصاة فقط :أوال

وملاذا  :قول لكإنك لتجد أحدهم حني تأمره أو تنصحه بكثرة االستغفار ي

وغريها من الكلامت التي حتمل يف طياهتا  ؟رتكب ذنباأوأنا مل  ؟أستغفر ومم أستغفر

 .أو اجلهل بأمهية هذه العبادة ،معاين التهرب من االستغفار

  وهو قد غفر  ،يستغفر يف اليوم الواحد أكثر من سبعني مرة ملسو هيلع هللا ىلصفها هو النبي

 ؟منا أن نستغفر يا ترىفكم يطلب  ،له ما تقدم من ذنبه وما تألر

 اهللإِِّن ألَْسَتْغِفُر  اهللوَ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال عن أيب هريرة 

ة  لَوَأُتوُب إَِلْيِه يِف ا «َيْوِم َأْكَثَر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّ
(1)

. 

 االعتقاد بأن سائر الكفارات تغين عن االستغفار :ثانيا

تعاىل  اهللطاملا أن  ،االستغفار باللسان ال حاجة لنا إىل كثرة :فالبعض قد يقول

كالوضوء والصلوات اخلمس واجلمعة  ،عامل املكفرة للذنوبوهب لنا الكثري من األ

  .فتلك كفارات تغنينا عن االستغفار ،ورمضان واحلج والعمرة وبعض األذكار ونحوها

تغفار عقب والدليل أننا أمرنا باالس ،ال شك أهنا ال تغني عن هذه العبادة اجلليلة

 : وإليك بعض األمثلة يف املبحث اآليت ،الطاعات

                                                           

( 7111( والرتمذي )1743( والبخاري واللفظ له )81/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7181( وابن ماجه )8181وأبو داود )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 :تعاىل اهللقال  ،عبده إذا أذنب أن يتوب ويستغفر من ذنبه  اهلللقد أمر 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

: ران]آل عم (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

871-871].  

املسلمني أن يستغفروا رهبم عقب بعض الطاعات  ملسو هيلع هللا ىلصولقد حث النبي 

  ؟واملباحات، فكيف إذا أذنب العبد وقرص يف حق ربه 

 االستغفار يف ختام الوضوء أوال:

َأ َفَقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أيب سعيد اخلدري   :َمْن َتَوضَّ

ُكتَِب يِف  ،َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك  أشهد أن ال إَِلَه إاِلَّ  ،مَّ َوبَِحْمِدكَ اللهُسْبَحاَنَك 

«ِقَياَمةِ لَفَلْم ُيْكَْسْ إىَِل َيْوِم ا ،َرقٍّ ُثمَّ ُجِعَل يِف َطاَبعٍ 
(1)

.  

 االستغفار داخل الصالة ثانيا:

 ،صلاة املسلم مليئة باالستغفارات منذ أن يدلل فيها حتى خيتمها بالتسليم

ذكر نوس ،وعند التشهد ،وأثناء الركوع والسجود ،فرتاه يستغفر يف دعاء االستفتاح

أهم عبارات االستغفار التي كان النبي  :هذه االستغفارات يف املبحث الرابع بعنوان

 .هراجعف ،يقوهلا أو يأمر بقوهلا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

( 8178( واهليثمي يف جممع الزوائد )1141( والنسائي يف السنن الكربى )1431رواه احلاكم ) (8)

 (.1834وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 االستغفار يف ختام الصالة ثالثا:

إذا أراد أن ينـرصف من  ملسو هيلع هللا ىلص اهللول كان رس :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن ثوبان موىل رسول 

المُ الله» :ثم قال ،ثلاث مرات اهللصلاته استغفر  المُ  ،مَّ َأْنَت السَّ  ،َوِمنَْك السَّ

«الِل َواإِلْكَرامِ لَ َتَباَرْكَت َيا َذا ا
(1)

. 

بدعاء  ابدء ،وما يتخللها من استغفارات عديدة ،تأمل إىل عظم الصلاة

إال أن الشارع  ،حتى لتامها بالسلام –لروايات كام جاء يف بعض ا –االستفتاح 

ولئلا نعجب  ،اهللكي يشعرنا بتقصرينا يف جنب  ؛احلكيم حثنا عىل االستغفار عقبها

 .وحيتمل أنه رشع لتقصرينا وتفلت فكرنا أثناء الصلاة ،بأعاملنا

 االستغفار بعد أداء مناسك احلج رابعا:

چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) :تبارك وتعاىل اهللقال 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .[811-811: ]البقرة (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

أن احلج من أعظم أركان اإلسلام التي ترجع العبد كيوم ولدته  من فعىل الرغم

تبارك وتعاىل طلب من حجاج بيته احلرام أن يكثروا  اهللإال أن  ،ليس عليه ذنب ،أمه

التي  ،سيام بعد اإلفاضة من عرفات ،انتهائهم من شعائر حجهم من االستغفار عقب

وأشهاده ملائكته الكرام  ،الرب الكريم فيها لعباده وجتىل ،تغفر فيها مجيع الذنوب

  .بأنه غفر ألهل املوقف

                                                           

( والرتمذي واللفظ له 8773( والنسائي )111( ومسلم )1/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.111( وابن ماجه )8181( وأبو داود )744)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

فلعل هذا األمر  ؟فكم عليه أن يستغفر عن حاله وتقصريه ؟فام بالك بمن مل حيج

 !يزيدنا اهتامما باالستغفار

 االستغفار بعد قيام الليل خامسا:

{  گ گ گ ڳ ڑ ڑ ک ک ک ک گ} :تبارك وتعاىل اهللقال 
 .[83: ]آل عمران{ ٺ ٿ  } :وقال تعاىل .[81-83: ]الذاريات

فلام كان وقت السحر  ،أحيوا الليل بالصلاة :قال بعضهم :قال ابن تيمية 

أمروا باالستغفار
(1)

. 

صلينا بالليل أن نستغفر بآلر السحر كنا نؤمر إذا  :قال أنس بن مالك 

سبعني مرة
(2)

 ؟فكم مرة ينبغي له أن يستغفر ،فام بالك بمن مل يقم الليل ،

 االستغفار بعد ركوب الدابة أو السيارة سادسا:

فلام وضع رجله يف  ،شهدت عليا أيت بدابة لريكبها :قال ةفعن عيل بن ربيع

 :ثم قال ،هللمد حلا :ىل ظهرها قالفلام استوى ع ،ثلاثا ،اهللبسم  :الركاب قال

: ] الزلرف{  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ}

 ،سبحانك إين قد ظلمت نفيس ،أكرب ثلاثا اهللو ،ثلاثاهلل  مدحلا :ثم قال ،[87-81

من أي يشء ضحكت يا  :تلق ،ثم ضحك ،أنت فإنه ال يغفر الذنوب إال ،فاغفر يل

من  :تلفق ،ثم ضحك ،صنع كام صنعت ملسو هيلع هللا ىلص اهللرأيت رسول  :قال ؟ؤمننيملأمري ا

َرِب اْغِفْر  :إِنَّ َربََّك َلَيْعَجُب ِمْن َعْبِدِه إَِذا َقاَل » :قال ؟اهللأي يشء ضحكت يا رسول 

كَ  ،ِِل ُذُنوِب  ُنوَب َغرْيُ ُه ال َيْغِفُر الذُّ «إِنَّ
(3)

.  

                                                           

 (.31التحفة العراقية لألعامل القلبية البن تيمية )صفحة  (8)

 (.7/837شعب اإليامن للبيهقي ) (1)

 (.18صسبق خترجيه ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 االستغفار بعد اخلروج من اخلالء سابعا:

 :لاء قالخلإذا لرج من ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسول :قالت فعن عائشة 

«ُغْفَراَنَك »
(1)

. 

ومع ذلك  ،إن املسلم بدلوله اخللاء مل يرتكب ذنبا يستحق االستغفار عليه

لعل احلكمة يف  ،بعد لروجه من اخللاء «غفرانك» :بقول اهللستحب له أن يستغفر ا

بمن  فام ظنك ،هلل  أنه ظل فرتة من الوقت يف غري ذكر – أعلم اهللو –ذلك 

 ؟يمـيض معظم وقته يف هلو ومعصية فكم عليه أن يستغفر

 االستغفار يف ختام اجمللس ثامنا:

تكلم  ،أو صىل ،كان إذا جلس جملسا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عن عائشة 

ا » :فقال ،كلامتلعن ا فسألته عائشة  ،بكلامت َم بَِخرْيٍ َكاَن َطابِع  إِْن َتَكلَّ

اَرة   ،اَمةِ ِقيَ لَعَلْيِهنَّ إىَِل َيْوِم ا َم بَِغرْيِ َذلَِك َكاَن َكفَّ ال إَِلَه  ،ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدكَ  :َوإِْن َتَكلَّ

«َوَأُتوُب إَِلْيهِ  اهللَأْسَتْغِفُر  ،َأْنَت  إاِلَّ 
(2)

.  

 اهللُسْبَحاَن  :من قال» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وروى جبري بن مطعم 

َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب  ،َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل أنت ،َحْمِدكَ مَّ َوبِ اللهُسْبَحاَنَك  ،َوبَِحْمِدهِ 

ا يف ََمْلِِس ِذْكٍر كان كالطَّاَبِع ُيْطَبُع عليه ،إَِلْيَك  ا يف ََمْلِِس َلْغٍو كانت  ،َفَقاََلَ َوَمْن َقاََلَ

اَرة  له «َكفَّ
(3)

. 

                                                           

يف حتقيقه  رنؤوط( وحسنه األ114( والدارمي )748( وابن ماجه )74( وأبو داود )3رواه الرتمذي ) (8)

 (.17( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )1/787جلامع األصول البن األثري )

( واحلاكم بلفظ آلر عن 8711( والنسائي )81/834) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 .(8181( وابن أيب الدنيا، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8134أيب هريرة )

 سبق خترجيه. (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

كام بينت  ،ل جملسولعل عبارات احلديث الثاين أوىل باحلفظ والتكرار يف لتام ك

فارجع إليه عند  ،(وبحمده اهللسبحان ) ذلك عند احلديث عن فضل تكرار قول

 .الذكر الثالث من القول األول

وال  كي هنتم به ؛هذه األدلة إنام هي إشارات مضيئة ترشدنا إىل أمهية االستغفار

 .يفارق ألسنتنا

جتنى ثمرهتا يف  ،ةوغايات نبيل ،إن كثرة االستغفار إنام رشع ألهداف سامية

وإليك عرضا لبعض ثمرات االستغفار يف الدنيا واآللرة يف املبحثني  ،الدنيا واآللرة

 : اآلتيني
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 : أمجلها يف مخسة أمور ،إن فوائد االستغفار يف الدنيا كثرية

 هللاستشعار كمال العبودية  :أوال

تعاىل هو الدلول من باب اإلفلاس  اهللدلول إىل إن أفضل األبواب لل

بأن حتس بأن العبادة التي قدمتها  ،أي كأنك مل تعمل شيئا واالفتقار والذل له 

وال تدلل من باب  ، اهللوأهنا ال تليق بجلال  ،ناقصة غري كاملة

فلعلك بذلك تلمس احلكمة من جعل االستغفار يف  ؛تعاىل اهللاالستغناء واملن عىل 

يقدم  ففي جمال اجلهاد الذي هو ذروة سنام اإلسلام ،لتام كثري من األعامل الصاحلة

 ،طلب من عباده املجاهدين أن يستغفروهي   ومع ذلك ،هلل  املسلم دمه وروحه

ھ ے ے ۓ ۓ ):  اهللقال  ،ليقبل عملهم ؛ويدللوا إليه ضارعني

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

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

 .[813-811: ]آل عمران (ېئ ېئ

 اهللدرع للمجتمع من عذاب : ثانيا

لقول  ؛يعد االستغفار درعا وحصنا حصينا للمجتمع من نزول العذاب عليه

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  } : اهلل

{ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ } دل قوله ، ف[77: ]األنفال{ ېئ
  .ان وسلامة من العذابعىل أن االستغفار أم ،[77: ]األنفال
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ملسو هيلع هللا ىلصأما النبي  ،واالستغفار اهللنبي  :كان فيكم أمانان :قال ابن عباس 

جعل يف  اهللإن  :ويف رواية قال .ىل يوم القيامةإوأما االستغفار فهو باق  ،فقد مـىض

هذه األمة أمانني ال يزالون معصومني جمارين من قوارع العذاب ما داما بني 

ائ ەئ ەئ وئ وئ  } :قوله ،وأمان بقي فيكم اهلله فأمان قبض :أظهرهم

[77: ]األنفال{ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
(1)

.  

 :أنه قال وأما عن سبب نزول هذه اآلية فقد جاء عن أنس بن مالك 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) :قال أبو جهل

ائ ەئ ەئ وئ }فنزلت  ،[71]األنفال:(  ې ې ې ى ى ائ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

[71-77: ]األنفال اآلية{  پ پ پ ڀ
(2)

.  

إن كان هذا احلق من عندك فأنزل علينا هداية  :نظر إىل جهله وغباءه مل يقلا

زل علينا حجارة أو عذابا أن :وإنام قال ،...ونحو ذلك وأرنا احلق وارزقنا اتباعه

ما أجهل  :أقال لرجل من سب وقد روي أن معاوية بن أيب سفيان  ،لتقتلنا

 :بل أجهل من قومي قومك حني قالوا :فقال ،كوا عليهم امرأةقومك حني مل

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )

[71]األنفال:(  ى ى ائ
 (3)

. 

أهيا الناس،  :أنه سمع قاصا يف مسجد منى يقول وعن رجاء بن حيوة 

ۆئ } :ثم قال ،الشكر والدعاء واالستغفار :ما عملتم هبن اهللثلاث للال ال يعذبكم 

                                                           

 (.1/17تفسري القران العظيم البن كثري ) (8)

 (.1311( ومسلم )1111رواه اإلمام البخاري واللفظ له ) (1)

 (.1/781التفسري املنري للزحييل ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ۉ ې ې ې ې  } :قال ،[813: ]النساء{ ېئ ېئ ېئىئۆئ ۈئ ۈئ 

ائ ەئ ەئ } :قال ،[33: ]الفرقان{ ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

[77: ]األنفال{ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
(1)

. 

 نزول األمطار يف مومسها :ثالثا

ما  :فقيل له ،ذات يوم يستسقي فام زاد عىل االستغفار فقد لرج عمر 

السامء لقد استسقيت بمجاديح :فقال ؟رأيناك استسقيت
(2)

.  

وأما نحن فقد استهنا  ،فأولئك القوم عرفوا يرس االستغفار فألذوا به وعملوا به

 ؟فامذا حل بنا ،باالستغفار فغفلنا عنه

فليس  ،إن نزول املطر ال يتأتى إال بالصلاة والدعاء املرشوع وكثرة االستغفار 

 ،اهللال جيري الرياح إال و ،اهللوال ينشئ السحاب إال  ،اهللأحد بيده مفاتيح الفرج إال 

وبكثرة  ، اهللمع  بالتصالحفلا حل لنا إذن إال  ،اهللوال ينزل الغيث إال 

 .االستغفار

وأما الدول الكافرة  ،إن االستغفار سلاح وعلاج للقحط ال يعرفه إال املسلمون

وال يعرفون كيف يستسقون  ،فإهنم إذا أصاهبم القحط ال يعرفون كيف يتـرصفون

 .وملاذا حبس عنهم ،ويف الغالب أهنم ال يعرفون من الذي ينزله ،املطر

 تفريج الكرب واألزمات: رابعا

وضاقت به  ،إن االستغفار وسيلة يلجأ إليها املسلم إذا ادهلمت عليه األمور

 .السبل

                                                           

 (.8/111رواه البيهقي ) (8)

 (.11/811للرازي ) -أو مفاتيح الغيب  –التفسري الكبري  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

عن  يفقد رو ،فإذا استصعبت عليك األمور فام عليك إال أن تلزم االستغفار

َلُه  اهللَجَعَل  ،االْستِْغَفارِ  َمْن َأْكَثَر ِمن» :قال ملسو هيلع هللا ىلصبي أن الن بن عباس  اهللعبد 

ا ا ،ِمْن ُكِل َهمٍّ َفَرج  َتِسُب  ،َوِمْن ُكِل ِضيٍق َُمَْرج  «َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث ال ََيْ
(1)

. 

 ،إنه ليقف لاطري يف املسألة أو احلالة التي تشكل عيل :وقال ابن تيمية 

وينحل إشكال ما  ،حتى ينـرشح الصدر ،أو أكثر أو أقل ،تعاىل ألف مرة اهللفأستغفر 

ال يمنعني ذلك من  ،أو املسجد أو املدرسة ،وقد أكون إذ ذاك يف السوق ،أشكل

إىل أن أنال مطلويب ،الذكر واالستغفار
(2)

.  

قال سفيان الثوري  ،وإذا أبطأ عنك الرزق فام عليك إال أن تكثر من االستغفار

: قال  ؟ما جاء بك يا سفيان :مد يف مسجده فقالدللت عىل جعفر بن حم

  :أي- اهللإذا ظهرت عليك نعمة فاتق  :فقال يا سفيان :قال .طلب العلم :قلت

  :وإذا دمهك أمر من األمور فقل ،اهللوإذا استبطأ عنك الرزق فاستغفر  ،-ال تبطر

يا سفيان ثلاث وأيام ثلاث :ثم قال ،اهللال حول وال قوة إال ب
(3)

.  

 دحر داء العجب بالعمل من القلب :مساخا

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذر النبي  ،إن اإلعجاب بالعمل أحد املهلكات واملحبطات للعمل

                                                           

( 7181( وابن ماجه )8181( وأبو داود )81/174) -الفتح الرباين  –للفظ له رواه اإلمام أمحد وا (8)

( وصححه 11( وحسنه ابن حجر العسقلاين يف األمايل املطلقة )84183والنسائي يف السنن الكربى )

( وضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب 1/11أمحد شاكر يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد )

(8441). 

(، العقود الدرية من مناقب شيخ االسلام أمحد بن تيمية 1/811ة األماين يف الرد عىل النبهاين )غاي (1)

(، 1/841(، وملحات تارخيية من حياة ابن تيمية لصالح بن هلايب )8/11لشمس الدين الدمشقي )

 (.11وقطار املستغفرين إىل ديار التائبني جلاسم املطوع )صفحة 

 (.1/171( وابن اجلوزي يف صفة الصفوة )8/118االيامن )رواه البيهقي يف شعب  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َثالٌث » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  من العجب حيث جاء عن أيب هريرة 

ا ا ،َوَثالٌث ُمْهلَِكاٌت  ،ُمنِْجَياٌت  َقْوُل لَوا ،َيةِ َعالنِ ليِف الـِْسِ َوا اهللَفَتْقَوى  :نِْجَياُت ملُ َفَأمَّ

ْخ ِ ِلَ بِا ُد يِف الَوا ،ِق يِف الِرَضا َوالسُّ ْْ ا ا ،َفْقرِ لِغنَى َوالَق ى ُمتَّبِعٌ  :ْهلَِكاِت ملُ َوَأمَّ  ،َفَهو 

ُهنَّ  ،ْرِء بِنَْفِسهِ ملَ َوإِْعَجاُب ا ،َوُشحٌّ ُمَطاعٌ  «َوِهَي َأَشدُّ
(1)

.  

قال مطرف  ،خيافونهوقد كان السلف  ،فالعجب بالعمل أحد مبطلات األعامل

: اوأصبح معجب أحب إيل من أبيت قائام اوأصبح نادم ألن أبيت نائام
(2)

. 

 ،ن ترى لنفسك الفضل عىل الناس ومتقتهم وال متقت نفسكأومن آثار العجب 

وينتظر منهم أن  ،فاملعجب بعمله ينظر غالبا إىل الناس بعني االحتقار واالزدراء

 ،وتراه يرجو لنفسه من الثواب أكثر مما يرجوه لغريه ،مةيبدؤه بالسلام والزيارة واخلد

 .  اهللوكأنه آمن من عذاب  ،وخياف عليهم العذاب أكثر مما خياف عىل نفسه

مستشعرا  ، اهللأما املستغفر فإنه يشعر دائام بالتقصري والذل واالفتقار إىل 

ىئ ىئ ی  } : اهللحيث قال  ،تعاىل اهللأن كل نعمة وتوفيق إىل طاعة هي من 

لذلك فلن جتد للعجب  ؛[17: ]النحل{ ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 .الصادقني بالعمل سبيلا إىل قلوب املستغفرين

                                                           

 (.1811( وقال األلباين يف مشكاة املصابيح: حسن بشواهده )1111رواه البيهقي يف شعب االيامن ) (8)

 (.7/734إحياء علوم الدين للغزايل ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 : وأما فوائد االستغفار يف اآللرة فأمجلها يف اآليت

 السرور يوم القيامة أوال:

ُه َصِحيَفُتهُ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن الزبري بن العوام   ،َمْن َأَحبَّ َأْن َتـُْسَّ

«ُيْكثِْر فِيَها ِمَن االْستِْغَفارِ لفَ 
(1)

. 

ُطوَبى ملَِْن َوَجَد يِف َصِحيَفتِِه » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال بن برس  اهللوعن عبد 

ا ا َكثرِي  «اْستِْغَفار 
(2)

  

ا من فاستكثرو ،إنكم تستكثرون من الذنوب : اهللوقال بكر بن عبد 

وإن الرجل إذا أذنب ذنبا ثم رأى إىل جنبه استغفارا يرسه مكانه ،االستغفار
(3)

. 

 (مزيل الكبائر) مغفرة الذنوب وتثقيل كفة احلسنات ثانيا:

حيرص كثري من الناس عىل رشاء أفضل أنواع املطهرات املزيلة للبقع 

يل كافة يز ،ومتى ما سمع الناس عن دعايات جتارية عن مزيل جديد ،واألوساخ

وأما إذا كان هذا  ،صدقوا ذلك وبادروا إىل رشائه مهام غلا ثمنه ،البقع ذو فعالية قوية

 ،فسرتى الناس يتهافتون عليه ويألذونه بكميات كبرية ؛املزيل واملطهر يوزع جمانا

وما ذلك إال للحاجة  ؛هذه الفرصة الذهبيةيف  يفرط أحد ال  ويويص بعضهم بعضا بأ

 .ويف كل مكان يوجد فيه إنسان ،نظفات يف كل بيتإىل مثل هذه امل

                                                           

 (.818صسبق خترجيه ) (8)

( وصححه األلباين يف صحيح 8311الدعاء ) ( والطرباين يف173( والبيهقي )7181رواه ابن ماجه ) (1)

 (.8181الرتغيب والرتهيب )

 (.1/174( وحلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم )8111الزهد ألمحد بن حنبل ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

لكنه ال يزيل البقع  ؟وكل البيوت ،أفلا أدلك عىل مزيل جماين حيتاجه كل الناس

وال أقول أنه يزيل صغائر  ،وإنام يزيل بقع الذنوب من القلوب ،والدهون من الثياب

نعم  .لذنوبإىل إزالة كبائر ا ،وإنام تصل فعاليته وقوته وقدرته ،الذنوب فحسب

استمع إىل ما  ؟إنه مزيل الكبائر ،فهل عرفت هذا املزيل املبهر ،يزيل كبائر الذنوب

 .عن هذا املزيل العجيب ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول به  حدثنا 

َعُِيَم لا اهللَأْسَتْغِفُر  :َمْن َقاَل » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفعن زيد موىل النبي 

ْحِف  ،ُغِفَر َلهُ  ،َوَأُتوُب إَِلْيهِ  ،َقيُّومَ ليَّ اِلَ ُهَو ا الَِّذي ال إَِلَه إاِلَّ  «َوإِْن َكاَن َفرَّ ِمْن الزَّ
(1)

. 

والصواب بالنصب وليس  ،القيوم   احلي   :فيقول ،البعض ينطق هذا الدعاء لطأ

وال تزيدوا فيه وال تنقصوا منه  ،واحفظوه جيدا ،فاضبطوا هذا االستغفار ،بالرفع

 .شيئا فهو اثنتا عرشة كلمة

ْحِف » :قوله :ل السبكي قا اجلهاد ولقاء العدو  :أي «َوإِْن َكاَن َفرَّ ِمْن الزَّ

أن التوبة  ويف هذا داللة عىل ،بدون قد «فرَّ » :ويف نسخة ،يف احلرب بغري رضورة

فإن الفرار لغري رضورة من الكبائر بلا للاف كام يرشد  ،تكفر الكبائر من الذنوب

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ې ې ې ى ى ائ) :إليه قوله تعاىل

[81]األنفال:(  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
(2)

.  

إهنا لفرصة عظيمة أن نستغل هذا  :لعل بعض السذج من الناس يقول

فيزيل مجيع  ،االستغفار إلشباع رغباتنا وأهوائنا من املعايص ثم نقول هذا االستغفار

  .ذنوبنا

                                                           

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه 8183( وأبو داود )7133رواه الرتمذي ) (8)

(8111.) 

 (.1/814لعذب املورود رشح سنن اإلمام أيب داود ملحمود السبكي )املنهل ا (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

  وهل فهم الصحابة ؟فهل هذا االستغفار حيث الناس عىل املعايص

 ؟ذلك

وإن  ،إن شاء قبل توبة عبده ألن الثواب والعقاب حتت مشيئة الرب  ؛كلا

فليس كل من  ،تعاىل يعلم لائنة األعني وما ختفي الصدور اهللألن  ؛شاء ردها عليه

هذا االستغفار أزال  وكذلك ليس كل من قال ،منه اهللصىل وزكى وعمل صاحلا قبل 

هذا مرشوط بالتوبة الصادقة املبنية عىل اإلقلاع  ألن ؛عنه صغار ذنوبه وكبارها اهلل

وإن املستغفر باللسان مع  ،والعزم عىل عدم العودة إليه ،عن الذنب، والندم عىل فعله

لذلك فعىل كل مسلم إذا عمل صاحلا اإلشفاق واخلوف  ؛التلبس بالذنب كاملتلاعب

ار من قلب فإن عليه االستغف ،فكيف إذا وقع يف معصية ،من عدم قبول العمل

  .صادق نادم وجل

ٱ ٻ ) :عن هذه اآلية ملسو هيلع هللا ىلص اهللت رسول لسأ :قالت روت عائشة 

ال » :قال ؟مرخلأهو الرجل يزين ويرسق ويرشب ا [14]املؤمنون:(  ٻ ٻ ٻ پ

ِديِق  –َيا بِنَْت َأِب َبْكٍر  ِْ دَّ  –َأْو ال َيا بِْنَت ال َْ يِل َوَيَت َْ وُم َوُي ُْ ُجُل َي َوُهَو  ،ُق َوَلكِنَُّه الرَّ

« ُيْقَبَل ِمنْهُ خَيَاُف َأالَّ 
(1)

. 

ِديِق » :ويف رواية للرتمذي أنه قال ِْ لُّوَن  ،ال َيا بِنَْت ال َْ وُموَن َوُي ُْ َولَكِنَُّهْم الَِّذيَن َي

ُقونَ  دَّ َْ  .«اِت رْيَ َل ُأولَئَِك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن يِف ا ، ُيْقبََل ِمنُْهمْ َوُهْم خَيَاُفوَن َأالَّ  ،َوَيَت

فطوبى ملن وجد يف  ،فلنحرص عىل كثرة االستغفار والصدق يف االستغفار

 ،فإن االستغفار يزيل الذنوب من كفة امليزان ؛صحيفته يوم القيامة استغفارا كثريا

 .لتثقل الكفة األلرى ولو كانت قليلة احلسنات

                                                           

( وصححه األلباين يف 1811( وابن ماجه )7831( والرتمذي )11833) -املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.811السلسلة الصحيحة )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

قيل  ،عجبت ملن هيلك والنجاة معه :قال أن عليا  روى الشعبي 

االستغفار :قال ؟ما هي :له
(1)

.  

 الفوز بطوبى أشهر أشجار اجلنة  ثالثا:

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلللقول رسول  ؛حيتمل أن من أكثر االستغفار أن يفوز بشجرة طوبى

ا» ا َكثرِي  َْن َوَجَد يِف َصِحيَفتِِه اْستِْغَفار 
«ُطوَبى ملِ

(2)
. 

اخلدري ملا رواه أبو سعيد  ؛وطوبى شجرة عظيمة خيرج منها ثياب أهل اجلنة

  َشَجَرٌة يِف » :قال ؟ما طوبى اهلليا رسول  :أنه قال له رجل ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول

«ثَِياُب أهل النة َترج من أكَممها ،نَِّة َمِسرَيُة ِماَئِة َسنَةٍ لَ ا
(3)

. 

اكُِب  ،نَِّة َلَشَجَرة  لَ إِنَّ يِف ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى أبو هريرة  َيِسرُي الرَّ

«.. اِلديث.[74: ]الواقعة{ ک ک } :َواْقَرُءوا إِْن ِشْئُتمْ  ،اَئَة َسنَةٍ يِف ظِِلَها مِ 
(4)

. 

قال ابن  :ذكورةملوالشجرة ا :معلقا عىل هذا احلديث قال ابن حجر 

وشاهد ذلك يف حديث عتبة بن عبد السلمي عند  [:تلق] .يقال إهنا طوبى :وزيجلا

إنام نكرت للتنبيه عىل  :فا ملن قالعتمد للاملفهذا هو ا ،أمحد والطرباين وابن حبان

نةجلالتلاف جنسها بحسب شهوات أهل ا
(5)

. 

ألن طوبى أشهر شجرها  ؛نةجلراد الدعاء له باملا :يف معنى طوبى وقال 

                                                           

 (.7111كنز العامل ) (8)

 (.837صسبق خترجيه ) (1)

 (.7371ين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )( وقال األلبا3187رواه ابن حبان ) (7)

( والرتمذي 1111( ومسلم )7117( والبخاري )11/811) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1171( والدارمي )1771( وابن ماجه )1111)

 (.7117ح  1/731فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

فدعا له أن يناهلا ،وأطيبه
(1)

. 

منها ما رواه عتبة بن  ،وقد جاءت بعض األحاديث تصف هذه الشجرة العظيمة

ما حوضك هذا  :فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأعرايب إىل رسول  جاء :قال عبد السلمي 

فيها  ،اهلليا رسول  :فقال األعرايب :فذكر احلديث إىل أن قال ؟الذي حتدث عنه

أي شجر  :فقال «ِفْرَدْوَس لَنَعْم َوفِيَها َشَجَرٌة ُتْدَعى ُطوَبى ِهَي ُتَطابُِق ا»قال:  ؟فاكهة

امَ  ،َشَجِر َأْرِضَك  َلْيَس ُتْشبُِه َشْيئ ا ِمنْ » :فقال ؟أرضنا تشبه ال  :قال ؟«َوَلكِْن َأَتْيَت الشَّ

اِم ُتْدَعى ا» :قال ،اهلليا رسول  َا ُتْشبُِه َشَجَرة  بِالشَّ َتنُْبُت َعىَل َساٍق َواِحٍد ُثّم  ،ْوَزةُ لَ َفإِْنَّ

َلْت َجَذَعٌة ِمْن إِبِِل أَ » :قال ؟فام عظم أصلها :قال «َينَْتِْشُ َأْعالَها ْهلَِك ملََا َلو اْرََتَ

ا ا َهَرم  فام عظم  :قال .«َنَعمْ » :قال ؟فيها عنب :قال ،«َقَطَعْتَها َحتَّى َتنَْكِْسَ َتْرُقَوُُتَ

وما عظم  :قال «ُغَراِب األَْبَقِع َوال َينْثَنِي َوال َيْفُُّتُ لَمِسرَيُة َشْهٍر لِ » :قال ؟عنقود منهالا

ا » :قال ،نعم :قال ؟«ِمْن َغنَِمِه َعُِيَم   َذَبَح َأُبوَك َشْيئ ا لهَ » :قال ؟بة منهحلا َفَسَلَخ إَِهاَِبَ

َك َفَقاَل  ا َنْرِوي بِِه َماِشَيَتنَالاْدُبِغي َهَذا ُثّم اْفِري َلنَا ِمنُْه دَ  :َفَأْعَطاُه ُأمَّ  ،نعم :قال ؟«و 

ُه َكَذلَِك » :قال َة َوَعامَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ؟فإن ذلك يسعني ويسع أهل بيتي :قال «َفإِنَّ

«َعِشرَيَتَك 
(2)

. 

 .فطوبى ملن كان له استغفار كثري

 رفع درجة قريبك يف اجلنة رابعا:

َفُع َلُه » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فقد روى أبو هريرة  ُجَل َلُُّتْ إِنَّ الرَّ

                                                           

 (.1113ح  1/11سابق )املرجع ال (8)

( وقال األلباين يف 711( وأبو نعيم يف صفة اجلنة )141( واألوسط )781رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

 (.7311صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َرَجُة يِف ا «َك َلَك بِاْستِْغَفاِر َوَلدِ  :َفُيَقاُل  ؟َيا َرِب َأنَّى ِِل َهِذهِ  :َفَيُقوُل  ،نَّةِ لَ الدَّ
(1)

.  

فيمكنك أن  ،فإذا كان بإمكانك أن ترفع درجة قريبك يف اجلنة باالستغفار له

بأن تصلح أوالدك وتأمرهم ليستغفروا لك بعد موتك ؛ترفع درجتك أيضا
(2)

. 

 ،أسامه باب بر الوالدين بعد موهتام ،يف األدب املفرد اوقد عقد البخاري باب

 .ميت بعد موته درجتهلترفع ل: لفقا حدث به أبو هريرة  اوذكر حديث

ولدك استغفر لك :فيقال ؟أي يشء هذه ،أي رب :فيقول
 (3)

.  

 باالستغفار ملاعز بن مالك  أمر الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل أن النبي 

فام احلكمة من  ،والقصاص يكفر ذنب صاحبه ،تعاىل اهللبعد أن رجم ونفذ فيه حكم 

  ؟هذا االستغفار

 :قال «اْسَتْغِفُروا ملَِاِعِز ْبِن َمالٍِك » :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي فقد روى بريدة 

َلَقْد َتاَب َتْوَبة  َلْو ُقِسَمْت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  :قال ،ملاعز بن مالك اهللغفر  :فقالوا

ٍة َلَوِسَعْتُهمْ  «َبنْيَ ُأمَّ
(4)

. 

لعل احلكمة أن  ؟فام احلكمة من االستغفار له ،فطاملا أنه تاب توبة وقبلت توبته

 فع درجته يف اجلنة تر

                                                           

( 7114( وابن ماجه )1/141) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد )بلفظ: إن اهلل لريفع الدرجة(  (8)

 (.8183( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )11314ي، وابن أيب شيبة واللفظ له )والبيهق

 راجع كتايب: )كيف ترفع درجتك يف اجلنة؟(. (1)

 (.13( وحسنه األلباين يف صحيح األدب املفرد )71رواه البخاري يف األدب املفرد ) (7)

 (.8111رواه اإلمام مسلم ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ملسو هيلع هللا ىلص

 اهللويمكن للعبد أن يسأل  ، اهللاالستغفار هو طلب املغفرة والصفح من 

ولكن  ،ونادم عىل تقصريه ،طاملا أنه صادق يف توبته ،تعاىل املغفرة بأي صيغة كانت

 يقوهلا أو يأمر هبا أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصستغفار التي كان النبي التيار عبارات اال

قد أويت  ملسو هيلع هللا ىلصإذ إن النبي  ؛هي األوىل باإلكثار من تكرارها وتعويد اللسان عليها

 .تعاىل ويرضاه اهللوال ينطق إال بالكلام الذي حيبه  ،جوامع الكلم

يأمر  أو ،يقوهلا ويرددها يف جمالسه ملسو هيلع هللا ىلصوأهم عبارات االستغفار التي كان النبي 

أدعية واستغفارات تقال دالل  :يمكن أن نقسمها إىل ثلاثة أقسام ،غريه بقوهلا

 : وثالثة عامة تقال يف أي وقت ،وألرى بعد الصلاة ،الصلاة

 أدعية تقال داخل الصالة :أوال

 ( دعاء يف استفتاح قيام الليل1)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  بمَ  ت عائشة لسأ :روى عاصم بن محيد قال

كان  ،تني عن يشء ما سألني عنه أحد قبلكللقد سأ :قالت ؟يام الليليستفتح ق

ويستغفر  ،وهيلل عرشا ،ويسبح عرشا ،وحيمد عرشا ،يكرب عرشا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

َقاِم ملَ ِمْن ِضيِق ا اهللَأُعوُذ بِ  ،َوَعافِنِي ،َواْرُزْقنِي ،َواْهِدِّن  ،مَّ اْغِفْر ِِل الله» :ويقول ،عرشا

«ِقَياَمةِ لَيْوَم ا
(1)

. 

                                                           

 (.11صسبق خترجيه ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ( دعاء يف الركوع والسجود2)

يكثر أن يقول يف ركوعه  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت فعن عائشة 

نَا َوبَِحْمِدكَ اللهُسْبَحاَنَك » :وسجوده قرآنليتأول ا «مَّ اْغِفْر ِِل الله ،مَّ َربَّ
(1)

. 

ڇ ڇ ڇ  } : اهللام أمر به يف قول بيعمل  :ومعنى يتأول القرآن أي

(2)قاله النووي  ،[7: رص]الن{ ڍڍ ڌ ڌ ڎ
. 

 ( دعاء أثناء السجود3) 

مَّ اْغِفْر ِِل الله» :كان يقول يف سجوده ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب هريرة 

هُ  هُ  ،َذْنبِي ُكلَّ ُه َوِجلَّ َلُه َوآِخَرهُ  ،ِدقَّ هُ  ،َوَأوَّ «َوَعالنَِيَتُه َوِْسَّ
(3)

ومعنى دقه وجله أي  ،

 .صغريه وكبريه

 سجدتني( دعاء بني ال4)

مَّ اْغِفْر الله» :كان يقول بني السجدتني ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن ابن عباس 

ِّن  ،َواْرمَحْنِي ،ِِل  «َواْرُزْقنِي ،َواْهِدِّن  ،َواْجُِّبْ
(4)

. 

وذلك للحديث  ،«َرِب اْغِفْر ِِل، َرِب اْغِفْر ِِل » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث آلر كان 

 ،َرِب اْغِفْر ِِل » :لسجدتنيكان يقول بني ا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الذي رواه حذيفة 

                                                           

( والنسائي 111( ومسلم )1111( والبخاري واللفظ له )7/117) –الفتح الرباين  –اإلمام أمحد  رواه (8)

 (.111( وابن ماجه )133( وأبو داود )8413)

 (.111صحيح مسلم برشح النووي )حديث  (1)

 (.131( وأبو داود )117رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (7)

( وصححه األلباين يف صحيح 111( وابن ماجه )114داود )( وأبو 111رواه الرتمذي واللفظ له ) (1)

 (177الرتمذي )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«َرِب اْغِفْر ِِل 
(1)

.  

يقول بني  ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال كان رسول  ويف حديث آلر رواه ابن عباس 

ِّن  ،َواْرمَحْنِي ،َرِب اْغِفْر ِِل » :السجدتني يف صلاة الليل  ،َواْرُزْقنِي ،َواْجُِّبْ

«َواْرَفْعنِي
(2)

. 

ع بني الروايات ويأيت بجميع أن جيم :فاالحتياط وااللتيار :قال النووي 

 ،واهدّن ،وارفعني ،واجِّبّن ،وعافني ،وارمحني ،م اغفر ِلالله» :ألفاظها وهي سبعة

«وارزقني
(3)

. 

فقد  ،رب اغفر يل ولوالدي بني السجدتني :وأما ما اعتاده بعض الناس من قول

 .واألوىل االقتصار عىل ما جاء يف السنة النبوية ،أجازه البعض ومنعه آلرون

 ( دعاء بعد التشهد األخري5)

بن مسعود  اهللملا رواه عبد  ؛يسن الدعاء بعد االنتهاء من التشهد األلري

 السلام عىل  ،اهللالسلام عىل  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللف رسول لكنا نقول يف الصلاة ل :قال

المُ  اهللإِنَّ » :ذات يوم ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال لنا رسول  ،فلان ْم يِف َفإَِذا َقَعَد َأَحُدكُ  ،ُهَو السَّ

الِة فَ  َّْ َلَواُت َوالطَِّيَباُت هلل  التَِّحيَّاُت  :لَيقُ لال َّْ ُة  ،َوال ا النَّبِيُّ َوَرمْحَ َ الُم َعَلْيَك َأُيُّ  اهللالسَّ

الُم َعَلْينَا َوَعىَل ِعَباِد  ،َوَبَرَكاُتهُ  نيَ  اهللالسَّ اِِلِ َّْ ا َأَصاَبْت ُكلَّ َعْبدٍ  ،ال َصالٍِح هلل  َفإَِذا َقاََلَ

ََمِء َواألَْرضِ يِف  ا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  ،اهلل َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  ، السَّ د  ُ  ،َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ ُثمَّ َيَتَخريَّ

                                                           

( وابن ماجه واللفظ 8411( والنسائي )131( وأبو داود )1/117) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.371( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )113له )

( وصححه األلباين يف صحيح ابن 111الرتمذي )و( 114( وأبو داود )111رواه ابن ماجه واللفظ له ) (1)

 (.371ماجه )

 (.7/181املجموع رشح املهذب للنووي ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«ْسَأَلِة َما َشاءَ ملَ ِمْن ا
(1)

. 

يقوهلا بعد التشهد األلري من الصلاة، وأمهها  ملسو هيلع هللا ىلصوردت عدة أدعية كان النبي 

 : اآليت

علمني دعاء أدعو به  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللأنه قال لرسول  ر الصديق )أ( فعن أيب بك

المَّ إِِّن َظَلْمُت َنْفِِس ظُ الله :لقُ » :قال ،يف صلايت ُنوَب إاِلَّ  ،َم  َكثرِي   ،َأْنَت  َوال َيْغِفُر الذُّ

ِحيمُ لإِنَّك َأْنَت ا ،َفاْغِفْر ِِل َمْغِفَرة  ِمْن ِعنِْدَك َواْرمَحْنِي «َغُفوُر الرَّ
(2)

.  

فكل  ،التلف العلامء يف موطن هذا الدعاء هل هو أثناء السجود أم قبل السلام

الرأي الثاين وبوب عند ذكر هذا احلديث بابا  وقد التار البخاري  ،حمتمل

 .الدعاء قبل السلام :أسامه

 ع رَ دْ )ب( وهناك دعاء آلر يقال بعد التشهد األلري رواه حمجن بن األَ 

م الله :إذا رجل قد قىض صلاته وهو يتشهد فقال ،جدسملدلل ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول 

ومل يكن له كفوا  ،الذي مل يلد ومل يولد ،واحد األحد الصمدلبأنك ا اهللإين أسألك يا 

 «َقْد ُغِفَر َلهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،غفور الرحيملإنك أنت ا ،أن تغفر يل ذنويب ،أحد

ثلاثا
(3)

. 

 عيل بن أيب طالب األلري رواه  )ج( وهناك دعاء ثالث يقال بعد التشهد

ْهُت وَ » :أنه كان إذا قام إىل الصلاة قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  ْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر َوجَّ

                                                           

( 8111( والنسائي )141( ومسلم واللفظ له )171( والبخاري )7181) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.111وابن ماجه )

( والرتمذي 7341( ومسلم )171ري واللفظ له )( والبخا1/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7171( وابن ماجه )8741( والنسائي )7178)

( وصححه األلباين يف 111( وأبو داود )8748( والنسائي )1/78) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 .(111أيب داود )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

مَ  ا َوَما َأَنا ِمْن االسَّ كنِيَ ملُ َواِت َواألَْرَض َحنِيف  ثم يكون من آلر ما : إىل أن قال ،«ْْشِ

ْرُت  مَّ اْغِفْر ِِل الله» :يقول بني التشهد والتسليم ْمُت َوَما َأخَّ ْرُت َوَما  ،َما َقدَّ َوَما َأْْسَ

ْفُت   ال إَِلَه إاِلَّ  ،َؤِخرُ ملُ َقِدُم َوَأْنَت املُ َأْنَت ا ،َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِي ،َأْعَلنُْت َوَما َأْْسَ

«َأْنَت 
(1)

. 

 أدعية تقال بعد السالم من الصالة :ثانيا

 :إذا سلم من الصلاة قال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي كا :قال عن عيل بن أيب طالب 

ْرُت الله» ْمُت َوَما َأخَّ ْرُت َوَما َأْعَلنُْت  ،مَّ اْغِفْر ِِل َما َقدَّ ْفُت  ،َوَما َأْْسَ َوَما َأْنَت  ،َوَما َأْْسَ

«َأْنَت  ال إَِلَه إاِلَّ  ،َؤِخرُ ملُ َقِدُم َوَأْنَت املُ َأْنَت ا ،َأْعَلُم بِِه ِمنِي
(2)

. 

هلذا الدعاء واالستغفار بعد التشهد ملسو هيلع هللا ىلصلنبي فتأمل تكرير ا
(3)

مما  ،وبعد السلام 

 .يدل عىل أمهيته ورضورة حفظه وقوله يف املوطنني املذكورين

 أدعية عامة  :ثالثا

 ( قول سيد االستغفار1)

عن  حيث روى شداد بن أوس  ،أن تقول سيد االستغفار مرتني يوميا

َخَلْقَتنِي  ،َأْنَت  ال إَِلَه إاِلَّ  ،مَّ َأْنَت َرِب الله :ِر َأْن َتُقوَل َسِيُد االْستِْغَفا» :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

َأُبوُء  ،َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِ َما َصنَْعُت  ،َوَأَنا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت  ،َوَأَنا َعْبُدكَ 

ُنوَب إاِلَّ  ،َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي َفاْغِفْر ِِل  ،َلَك بِنِْعَمتَِك َعيَلَّ  ُه ال َيْغِفُر الذُّ  :قال ،«َأْنَت  َفإِنَّ

ا ِمْن النََّهاِر ُموِقن ا ِِبَا» َوَمْن  ،نَّةِ لَ َفََمَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن ُيْمِِسَ َفُهَو ِمْن َأْهِل ا ،َوَمْن َقاََلَ

                                                           

 (.7111( والرتمذي )338رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (8)

( وصححه األلباين يف أيب 8141( وأبو داود واللفظ له )7/811) –الفتح الرباين  –اإلمام أمحد  رواه (1)

 (.8771داود )

 انظر احلديث السابق. (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ا ْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِِبَ ا ِمْن اللَّ ْْ  ،َقاََلَ «نَّةِ لَ بَِح َفُهَو ِمْن َأْهِل اَفََمَت َقْبَل َأْن ُي
(1)

. 

 ( قول مزيل الكبائر2)

َعُِيَم لا اهللَأْسَتْغِفُر  :َمْن َقاَل » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفعن زيد موىل النبي 

ْح  ،َقيُّوَم َوَأُتوُب إَِلْيهِ ليَّ اِلَ ُهَو ا الَِّذي ال إَِلَه إاِلَّ  «ِف ُغِفَر َلُه َوإِْن َكاَن َفرَّ ِمْن الزَّ
(2)

. 

 ( قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور3)

واحد مائة لجلس امليف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان يعد لرسول  :قال فعن ابن عمر 

اُب ا ،َرِب اْغِفْر ِِل َوُتْب َعيَلَّ » :مرة من قبل أن يقوم َك َأْنَت التَّوَّ «َغُفورُ لإِنَّ
(3)

. 

 ( قول رب اغفر لي خطيئيت يوم الدين4)

اهلية جلابن جدعان كان يف ا ،اهلليا رسول  :تلق :قالت عائشة فعن 

ُه مَلْ َيقُ  ،ال َينَْفُعهُ » :قال ؟ذاك نافعه لفه ،سكنيمليصل الرحم ويطعم ا ا لإِنَّ َرِب  :َيْوم 

«اْغِفْر ِِل َخطِيَئتِي َيْوَم الِدينِ 
(4)

. 

 ( قول رب اغفر لي ذنيب5)

َأْذَنَب َعْبٌد » :قال كي عن ربه فيام حي ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فعن أيب هريرة 

َفَعلَِم َأنَّ َلُه َرًبا  ،َأْذَنَب َعْبِدي َذْنب ا :َفَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل  ، َذْنبِيمَّ اْغِفْر ِلالله :َذْنب ا َفَقاَل 

ْنِب  ْنَب َوَيْأُخُذ بِالذَّ َفَقاَل َتَباَرَك  ،ِِل َذْنبِيَأْي َرِب اْغِفْر  :ُثمَّ َعاَد َفَأْذَنَب َفَقاَل  ،َيْغِفُر الذَّ

                                                           

( 7717( والرتمذي )1741( والبخاري واللفظ له )1/171) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1111والنسائي )

 (.831صسبق خترجيه ) (1)

( 7181( وابن ماجه )7171( والرتمذي واللفظ له )81/118) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 ( 7111والبيهقي، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )

 (. 181رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ْنِب  ،َعْبِدي َأْذَنَب َذْنب ا :َوَتَعاىَل  ْنَب َوَيْأُخُذ بِالذَّ ُثمَّ َعاَد َفَأْذَنَب  ،َفَعلَِم َأنَّ َلُه َرًبا َيْغِفُر الذَّ

َفَعلَِم َأنَّ َلُه َرًبا  ،اَأْذَنَب َعْبِدي َذْنب   :َفَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل  ،َأْي َرِب اْغِفْر ِِل َذْنبِي :َفَقاَل 

ْنِب  ْنَب َوَيْأُخُذ بِالذَّ «َما ِشْئَت َفَقْد َغَفْرُت َلَك  لاْعمَ  ،َيْغِفُر الذَّ
(1)

. 

 ( دعاء يعجب منه الرب جل وعال6)

إِنَّ َربََّك َلَيْعَجُب ِمْن َعْبِدِه » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن عيل بن أيب طالب 

كَ  ،ُذُنوِب  َرِب اْغِفْر ِِل  :إَِذا َقاَل  ُنوَب َغرْيُ ُه ال َيْغِفُر الذُّ «إِنَّ
(2)

. 

 ( قول دعوة ذي النون 7)

َدْعَوُة ِذي النُّوِن إِْذ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال عن سعد بن أيب وقاص 

َُّاملنِِيَ  ال إَِلَه إاِلَّ  :وِت ِلُ َدَعا َوُهَو يِف َبْطِن ا ْ َيْدُع فَ  ،َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِِّن ُكنُْت ِمْن ال ُه مَل إِنَّ

ٍء َق ُّ إاِلَّ  ا َرُجٌل ُمْسلٌِم يِف ََشْ «َلهُ  اهللاْسَتَجاَب  ِِبَ
(3)

. 

  ( قول دعاء جيمع خريي الدنيا واآلخرة8)

 ملسو هيلع هللا ىلصمه النبي كان الرجل إذا أسلم عل   :قال روى طارق األشجعي 

 ،َواْهِدِّن  ،مَحْنِيَوارْ  ،مَّ اْغِفْر ِِل الله» :كلامتلثم أمره أن يدعو هبؤالء ا ،الصلاة

«َواْرُزْقنِي ،َوَعافِنِي
(4)

. 

حيث جاءت يف رواية  ،وفائدة هذا الدعاء أنه جيمع لك لريي الدنيا واآللرة

 ،اهلليا رسول  :وأتاه رجل فقال ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  عن طارق األشجعي 

                                                           

 .(1311( ومسلم واللفظ له )81/711) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.18صخترجيه رقم )سبق  (1)

( 8111( واحلاكم )7141( والرتمذي واللفظ له )14/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8111وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

 (.1113رواه اإلمام مسلم ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،«َواْرُزْقنِي ،افِنِيَوعَ  ،َواْرمَحْنِي ،مَّ اْغِفْر ِِل الله :لقُ » :قال ؟كيف أقول حني أسأل ريب

َمُع َلَك ُدْنَياَك َوآِخَرَتَك » ،اإلهبام وجيمع أصابعه إال «َفإِنَّ َهُؤالِء َُتْ
(1)

. 

 ( قول دعاء يشبه ما يقوله بعد التشهد األخري أو بعد السالم 9)

َرِب » :أنه كان يدعو هبذا الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  بن قيس  اهللعن عبد 

ايِف يِف َأْمِري ُكِلهِ  ،َوَجْهيِل  اْغِفْر ِِل َخطِيَئتِي مَّ اْغِفْر ِِل الله ،َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِي ،َوإِْْسَ

ْمُت َوَما الله ،َوُكلُّ َذلَِك ِعنِْدي ،َوَعْمِدي َوَجْهيِل َوَهْزِِل  ،َخَطاَيايَ  مَّ اْغِفْر ِِل َما َقدَّ

ْرُت  ْرُت َوَما َأْعَلنُْت  ،َأخَّ ٍء  ،َؤِخرُ ملُ َقِدُم َوَأْنَت املُ ْنَت اأَ  ،َوَما َأْْسَ َوَأْنَت َعىَل ُكِل ََشْ

«َقِديرٌ 
(2)

. 

                                                           

 (.7111ن ماجه )( واب1113( ومسلم واللفظ له )7/141) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( 1381( ومسلم )1711( والبخاري واللفظ له )81/117) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.113( وابن حبان )111والبخاري يف األدب املفرد )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ملسو هيلع هللا ىلص

 متهيد

 من العبادات اجلليلة التي بدأ هبا الرب  ملسو هيلع هللا ىلصتعد الصلاة عىل النبي 

 :فقال تعاىل ،رسوهاثم أمر عباده املؤمنني أن يام ،وثنى هبا بملائكته الكرام ،بنفسه

(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

  .[11]األحزاب:

أمته باإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي   اهللعند  ملسو هيلع هللا ىلصولعظم ثواب الصلاة عىل النبي 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فقد روى أبو بكر الصديق  ،كي حيوزوا عىل مزاياها ؛منها

الَة َعيَلَّ » َّْ َل ِب  اهللفإّن  ،أْكثُِروا ال ي اَمَلك   َوكَّ تِي  َفإِذا َصىلَّ َعيَلَّ َرُجٌل ِمنْ  ،عنَد َقِّْبِ ُأمَّ

ُد  :قاَل ِل َذلِك املََلك اَعةَ  ،َيا ُممَّ «إّن ُفالَن بَن ُفالٍن َصىلَّ عليَك السَّ
(1)

. 

يِل َعيَلَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن عامر بن ربيعة  َْ  إاِلَّ  ،َما ِمْن ُمْسلٍِم ُي

َكُة َما َصىلَّ َعيَلَّ الملَ َصلَّْت َعَلْيِه ا
«َعْبُد ِمْن َذلَِك َأْو لُِيْكثِرْ لُيِقلَّ الفَ  ،ئِ

(2)
. 

ملائكة   اهللسخر  ،تعاىل وأمهية الصلاة عليه اهللعند  ملسو هيلع هللا ىلصوملكانة النبي 

بن  اهللعبد حيث روى  ،من صىل عليه أو سلم ملسو هيلع هللا ىلصلتبليغ النبي  ؛يف األرضسياحني 

ُيَبِلُغوِّن  ،َمالِئَكة  َسيَّاِحنَي يِف األَْرضِ هلل  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال مسعود 

المَ  تِي السَّ «ِمْن ُأمَّ
(3)

. 

                                                           

 (.8143رواه الديلمي يف الفردوس، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) (8)

( وحسنه األلباين يف صحيح 1431 اجلامع الصغري )( وصححه السيوطي يف143رواه ابن ماجه ) (1)

 (.1311اجلامع )

( وصححه 1331( والدارمي )8111( والنسائي )81/788) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1831األلباين يف صحيح اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

دعنا نتعرف يف  ملسو هيلع هللا ىلصاستجابة ألمر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصنكثر من الصلاة عىل النبي  وحتى

 ؛وأهم مواطن قوهلا ،ملسو هيلع هللا ىلصمبحثني اثنني عىل بعض ثواب اإلكثار من الصلاة عىل النبي 

 والعظيمة يف ثواهبا. ،ه العبادة السهلة يف ألفاظهالعلها تشحذ مهمنا ونكثر من هذ
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ملسو هيلع هللا ىلص

وتكفري  ،يتنوع بني كسب احلسنات عظيام اثواب ملسو هيلع هللا ىلصإن للصلاة عىل النبي 

وفوق  ،والشفاعة يوم القيامة ،وكفاية اهلموم واحلاجات ،ورفع الدرجات ،السيئات

 .عاىل عىل قائلهت اهللذلك كله ثناء 

 : اآليت ملسو هيلع هللا ىلصوأهم ما سيكسبه من صىل عىل سيد اخللق أمجعني 

 : ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل عليه عشرة أضعاف عدد صالته على النيب  اهللصالة  أوال:

أضعاف  ةعليه هبا عرش اهللصىل  ،مرة واحدة ملسو هيلع هللا ىلصإذا صىل املسلم عىل النبي 

َصىلَّ  ،َعيَلَّ َواِحَدة   َمْن َصىلَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ملا رواه أبو هريرة  ؛ذلك

ا اهلل «َعَلْيِه َعْْش 
(1)

. 

وقد ذكر  ،ورفع ذكره وتقريبه ،ثناؤه عليه :عىل العبد تعني  اهللوصلاة 

 :حيث قال حتت بـاب ،يف صحيحه هذا التعريف معلقا أليب العالية البخاري 

(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

وصلاة امللائكة  ،ثناؤه عليه عند امللائكة اهلللاة ص :قال أبو العالية :[11]األحزاب:

يربكون :قال ابن عباس يصلون ،الدعاء
(2)

 أي يدعون له بالربكة  

رمحته ومغفرته له  :تعني ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسوله  اهللأما ما اشتهر عند الكثريين أن صلاة 

(3)فهو قول ضعيف من مخسة عرش وجها ذكرها ابن قيم اجلوزية 
ومعنى  ،

                                                           

( والنسائي 111ي )( والرتمذ141( ومسلم واللفظ له )81/784) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1331( والدارمي )8174( وأبو داود )8111)

( )ح 1/711من كتاب التفسري ) (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)رواه البخاري حتت باب  (1)

1313.) 

انظرها يف: جلاء األفهام يف فضل الصلاة والسلام عىل حممد لري األنام البن قيم اجلوزية )صفحة  (7)

811.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وأن يرفع  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل أن يثني عىل نبيه  اهللسؤالنا  :أي ملسو هيلع هللا ىلص اهللعىل رسول  صلاتنا نحن

دعاءه  :علينا فتعني ملسو هيلع هللا ىلصومعنى صلاة الرسول  ،ويزيده تعظيام وترشيفا وقربا ،ذكره

 .لنا

وإنام يضاف إىل ذلك السلام  ملسو هيلع هللا ىلصويستحب عدم االكتفاء بالصلاة عىل النبي 

 . اهلل كي حتظى بعرشة أضعاف ذلك السلام من ؛عليه أيضا

 ،برشى يف وجههلجاء ذات يوم وا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حة لفعن أيب ط

ُه َأَتاِّن اإ» :فقال ،برشى يف وجهكلإنا لنرى ا :نالفق ُد  :َفَقاَل  ،َلُك ملَ نَّ َك  ،َيا ُُمَمَّ إِنَّ َربَّ

يِل َعَلْيَك َأَحٌد إاِلَّ  :َيُقوُل  َْ ُه ال ُي ْيُت َعَلْيهِ  َأَما ُيْرِضيَك َأنَّ ا َصلَّ َوال ُيَسِلُم َعَلْيَك  ،َعْْش 

ا َأَحٌد إاِلَّ  «َسلَّْمُت َعَلْيِه َعْْش 
(1)

. 

 صالة املالئكة عليه مرة واحدة ثانيا:

وال ندري  ،ت عليه امللائكة الكرام مرة واحدةصل   ملسو هيلع هللا ىلصإذا صىل املسلم عىل النبي 

ربيعة  عامر بنفقد روى  ،هل كلهم أو بعضهم ،عدد امللائكة الذين سيصلون عليه

  يِل َعيَلَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي َْ ٍم ُي
ْت َعَلْيِه ا إاِلَّ  ،َما ِمْن ُمْسلِ الئَِكُة َما َصىلَّ ملَ َصلَّ

«َعْبُد ِمْن َذلَِك َأْو لُِيْكثِرْ لُيِقلَّ الفَ  ،َعيَلَّ 
(2)

. 

 كفاية اهلم ومغفرة الذنب ثالثا:

وكلام زدت  ،ددومل حيدد الع ملسو هيلع هللا ىلصأن نكثر من الصلاة عليه  ملسو هيلع هللا ىلصلقد طلب النبي 

عىل هذا  وحلرص أحد الصحابة  ،كلام زاد أجرك ملسو هيلع هللا ىلصالصلوات عليه 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصفامذا قال له النبي  ملسو هيلع هللا ىلصقرر أن جيعل كل دعائه صلاة عىل النبي  ،األجر

                                                           

 (.1811( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1337لدارمي واللفظ له )( وا8117رواه النسائي ) (8)

 (.831صسبق خترجيه ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

فكم  ،إين أكثر الصلاة عليك ،اهلليا رسول  :تلقال ق فعن أيب بن كعب 

َفإِْن  ،َما ِشْئَت » :قال ؟بعالر :تلق :قال ،«َما ِشْئَت » :فقال ؟أجعل لك من صلايت

 :قال «َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ َلَك  ،َما ِشْئَت » :قال ؟النصف :تلق ،«ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ َلَك 

أجعل لك صلايت  :تلق ،«َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ َلَك  ،َما ِشْئَت » :قال ؟فالثلثني :تلق

َك َوُيْغَفرُ » :قال ،كلها ا ُتْكَفى َُهَّ «َلَك َذْنُبَك  إِذ 
(1)

. 

 تكفري السيئات وتكثري احلسنات ورفع الدرجة يف اجلنة  رابعا:

يوما طيب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأصبح رسول  :قال حة األنصاري لملا رواه أبو ط

يرى  ،يوم طيب النفسلأصبحت ا ،اهلليا رسول  :قالوا ،برشليرى يف وجهه ا ،النفس

َمْن َصىلَّ َعَلْيَك ِمْن  :َفَقاَل  ْن َرِب َأَتاِّن آٍت مِ  ،لَأَج » :قال ،برشليف وجهك ا

تَِك َصالة  َكَتَب  َوَرَفَع َلُه َعْْشَ  ،َوَُمَا َعنُْه َعْْشَ َسِيَئاٍت  ،َلُه َعْْشَ َحَسنَاٍت  اهللُأمَّ

«َوَردَّ َعَلْيِه ِمْثَلَها ،َدَرَجاٍت 
(2)

.  

 يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصيكون من أوىل الناس بالنيب  خامسا:

يوم القيامة أو أحقهم  ملسو هيلع هللا ىلصكان أقرهبم للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصلاة عىل النبي من أكثر الص

َأْوىَل النَّاِس » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن مسعود  اهللملا رواه عبد  ؛بالشفاعة

«ِقَياَمِة َأْكَثُرُهْم َعيَلَّ َصالة  لِب َيْوَم ا
(3)

.  

حقهم أقرهبم يل أو أ :أي «َأْوىَل النَّاِس ِب » :قوله :قال املباركفوري 

                                                           

 (.8134( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن صحيح )1113رواه الرتمذي ) (8)

 ( وصححه األلباين يف8117( والنسائي )81/741) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 (13صحيح اجلامع )

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب 7/111( وحسنه ابن حجر يف نتائج األفكار )111رواه الرتمذي ) (7)

 (.8111والرتهيب: حسن لغريه )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

بشفاعتي
(1)

. 

                                                           

 (.111ح  1/111حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ) (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ملسو هيلع هللا ىلص

 ،أو الصلاة عليه عندها ملسو هيلع هللا ىلصهناك مواطن يومية يرشع فيها ويسن ذكر النبي 

كام  ،أو الصلاة عليه ملسو هيلع هللا ىلصيسن ذكر النبي  ،وهناك مواطن أسبوعية ختتص بيوم اجلمعة

 .والصلاة عليه ملسو هيلع هللا ىلصيرشع فيها ذكر النبي أن هناك مواطن ومناسبات لاصة 

 املواطن اليومية :أوال

أو الصلاة عليه  ملسو هيلع هللا ىلصلو حاولنا استعراض أهم املواطن التي يرشع فيها ذكر النبي 

معظمها مسنون  ،( مرة814)عىلكثريا لوجدنا أهنا تزيد  ،يوميا وعدد تكرار ذلك

  .وقليل منها واجب

 نص احلديث مناسبات يومية
تكراره يف 

 ديثاحل

تكراره يف 

 اليوم

الدعاء عقب 

 الوضوء

قال رسول  :قال  طابخلعن عمر بن ا

أَ َفَأْحَسَن ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  :ُثمَّ َقاَل  ،ُوُضوءَ لَمْن َتَوضَّ

يَك َلهُ  ،اهلل َأْشَهُد َأْن ال إِلََه إاِلَّ   ،َوْحَدُه ال رَشِ

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َوَأْشَهُد َأنَّ  د  نِي ِمْن لعَ مَّ اْج الله ،ُُمَمَّ

ابنِيَ  ُفتَِحْت لَُه َثََمنِيَُة  ،تَطَِهِرينَ ملُ نِي ِمْن الَواْجعَ  ،التَّوَّ

«نَِّة َيْدُخُل ِمْن َأُِيَا َشاءَ َل َأْبَواِب ا
(1)

. 

1 5 

                                                           

( والنسائي 11( والرتمذي واللفظ له )171( ومسلم )1/11) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.134( وابن ماجه )811( وأبو داود )811)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

الرتديد مع 

 املؤذن

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عن ابن عمر 

 :َقاَل َأَحُدُكمْ فَ  ،َأْكَِّبُ  اهلل ،َأْكَِّبُ  اهلل :َؤِذنُ ملُ إَِذا َقاَل ا»

 ،اهلل َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  :ُثمَّ َقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهلل ،َأْكَِّبُ  اهلل

َأْشَهُد َأنَّ  :ُثمَّ َقاَل  ،اهلل َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  :َقاَل 

ا َرُسوُل  د  ا َرُسوُل َأْشَهُد َأنَّ  :َقاَل  ،اهللُُمَمَّ د  ، اهللُُمَمَّ

الةِ  :ُثمَّ َقاَل  َّْ َة  :َقاَل  ،َحيَّ َعىَل ال ال َحْوَل َوال ُقوَّ

ال َحْوَل  :َقاَل  ،َفالِح لَحيَّ َعىَل ا :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  إاِلَّ 

َة إاِلَّ   :َقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهلل ،َأْكَِّبُ  اهلل :ُثمَّ َقاَل  ،اهللبِ  َوال ُقوَّ

  :َقاَل  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  :ُثمَّ َقاَل  ،َأْكَِّبُ  اهلل ،َأْكَِّبُ  اهلل

«نَّةَ لَ َدَخَل ا ،بِهِ لِمْن قَ  اهلل ال إَِلَه إاِلَّ 
(1)

. 

2 11 

الصالة على 

بعد  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

األذان وسؤال 

 له الوسيلة اهلل

 

أنه  عاص لبن عمرو بن ا اهللعن عبد 

َؤِذَن َفُقوُلوا ملُ إَِذا َسِمْعُتْم ا» :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمع النبي 

ُه َمْن َصىلَّ َعيَلَّ  ؛وا َعيَلَّ َصلُّ ُثمَّ  ،ِمْثَل َما َيُقوُل  َفإِنَّ

ا اهللَصىلَّ  ،َصالة   ا َعْْش  ِِل  اهللَسُلوا ُثمَّ  ،َعَلْيِه ِِبَ

َا َمنِْزلٌَة يِف ا ،َوِسيَلةَ لا لَِعبٍْد ِمْن  نَِّة ال َتنْبَِغي إاِلَّ َل َفإِْنَّ

 َفَمْن َسَأَل ِِل  ،َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهوَ  ،اهللِعَباِد 

َفاَعةُ لا «َوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ
(2)

. 

 

2 11 

                                                           

 (.113( وأبو داود )711رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (8)

( والدارمي 117( وأبو داود )131( والنسائي )7181( والرتمذي )711رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (1)

(8148.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول   اهللوعن جابر بن عبد 

مَّ َربَّ َهِذِه الله :َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع النَِداءَ » :قال

ةِ  ْعَوِة التَّامَّ الِة ا ،الدَّ َّْ ا ،َقائَِمةِ لَوال د   آِت ُُمَمَّ

ا الَِّذي َواْبَعْثُه مَ  ،َفِضيَلةَ لَوِسيَلَة َوالا ا َُمُْمود  َقام 

«ِقَياَمةِ لَحلَّْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم ا ،َوَعْدَتهُ 
(1)

 

من األذكار عقب 

 مساع األذان

 اهللعن رسول  عن سعد بن أيب وقاص 

َوَأَنا َأْشَهُد  :َؤِذنَ ملُ َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص

ا َوَأنَّ  ،يَك َلهُ َوْحَدُه ال رَشِ  اهلل َأْن ال إِلََه إاِلَّ  د  ُُمَمَّ

ٍد َرُسوال   ،َرًبا اهللَرِضيُت بِ  َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ   ،َوبُِمَحمَّ

«ُغِفَر َلُه َذْنُبهُ  ،َوبِاإِلْسالِم ِدين ا
(2)

. 

2 11 

دعاء دخول 

 املسجد

كان رسول  :قالت ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن فاطمة بنت رسول 

الُم َوا اهللبِْسِم » :سجد يقولملإذا دلل ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لسَّ

مَّ اْغِفْر ِِل ُذُنوِب َواْفَتْح ِِل الله ،اهللَعىَل َرُسوِل 

 اهللبِْسِم » :وإذا لرج قال ،«َأْبَواَب َرمْحَتَِك 

الُم َعىَل َرُسوِل  مَّ اْغِفْر ِِل ُذُنوِب الله ،اهللَوالسَّ

«َواْفَتْح ِِل َأْبَواَب َفْضلَِك 
(3)

. 

2 11 

                                                           

( والنسائي 188( والرتمذي )181( والبخاري واللفظ له )7/78) –تح الرباين الف –رواه اإلمام أمحد  (8)

 ومسلم( 7/11) – الرباين الفتح –(. رواه اإلمام أمحد 311( وابن ماجه )111( وأبو داود )114)

 ( .318) ماجه وابن( 111) داود وأبو( 131) والنسائي( 184) له واللفظ والرتمذي( 711)

 والنسائي( 184) له واللفظ والرتمذي( 711) ومسلم( 7/11) – الرباين الفتح – رواه اإلمام أمحد (1)

 (.318) ماجه وابن( 111) داود وأبو( 131)

( وأبو داود 334( وابن ماجه واللفظ له )781( والرتمذي )7/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

من أذكار 

 الصباح واملساء

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ى زَ بْ د الرمحن بن أَ عن عب

َأْصبَْحنَا َعىَل » :كان يقول إذا أصبح وإذا أمـسى

َوَعىَل ِديِن  ،َوَعىَل َكلَِمِة اإِلْخالصِ  ،فِْطَرِة اإِلْسالمِ 

ٍد  ا َوَما  ،ملسو هيلع هللا ىلصَنبِِينَا ُُمَمَّ ِة َأبِينَا إِْبَراِهيَم َحنِيف  َوَعىَل ِملَّ

كنِيَ ملُ َكاَن ِمْن ا «ْْشِ
(1)

. 

1 2 

من أذكار 

 الصباح واملساء

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وي عن أيب الدرداء ر  

بُِح َعـْْش   َصىلَّ َعيَلَّ َمْن » ْْ َوِحنَي ُيْمـِِس  ،اِحنَي ُي

«ِقَياَمةِ لَأْدَرَكتُْه َشَفاَعتِي َيْوَم ا ،اَعـْْش  
(2)

. 

11 21 

من أذكار 

 الصباح واملساء

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عن أنس بن مالك 

بُِح َأْو ُيْمـِِس مَ » :قال ْْ مَّ إِِّن الله :ْن َقاَل ِحنَي ُي

َلَة َعْرِشَك  ،َأْصَبْحُت ُأْشِهُدكَ   ،َوُأْشِهُد مَحَ

 ال إَِلَه إاِلَّ  اهللَأنََّك َأْنَت  ،ِقَك لَوَُجِيَع َخ  ،َوَمالئَِكتََك 

ا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك َوَأنَّ  ،َأْنَت  د  ُرُبَعُه  اهللَأْعَتَق  ،ُُمَمَّ

َتنْيِ َأْعتََق  ،النَّارِ ِمْن  ا َمرَّ َفهُ  اهللَفَمْن َقاََلَ ْْ
َوَمْن  ،نِ

4 8 

                                                           

 (.1381( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )111)

( 8188( والبزار )1111( والدارمي )81/171) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

 (.1131( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1311والنسائي يف السنن الكربى )

( وحسنه السيوطي يف 8/11( وأبو عاصم الضحاك الشيباين )83411قال اهليثمي: رواه الطرباين ) (1)

( ثم تراجع فضعفه يف ضعيف 1713( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )88747 )اجلامع الصغري

 ( قلت: ومل أعثر عليه عند الطرباين يف املعجم الكبري.711الرتغيب والرتهيب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ا َأْعتََق  ا َثالث  ا  ،َثالَثَة َأْرَباِعهِ  اهللَقاََلَ ا َأْرَبع  َفإِْن َقاََلَ

«النَّارِ  ِمن اهللَأْعَتَقُه 
(1)

. 

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال امن لوعن س

 ،ُد َمالئَِكَتَك َوُأْشهِ  ،مَّ إّن ُأْشِهُدكَ الله :من قال»

َلَة َعْرِشَك  مَ  ،َومَحَ َواِت َوُأْشِهُد من يف السَّ

 َوْحَدَك  ،ال إِلََه إاِل أنت اهللأنك أنت  ،َواألَْرضِ 

يَك لك ا َعبُْدَك َوَرُسولَُك َوَأْشَهُد  ،ال رَشِ د   ،َأنَّ ُُمَمَّ

ة   ا َمرَّ ا َوَمْن قَ  ،النَّارِ  ُثُلَثُه ِمن اهللَأْعَتَق  ،من َقاََلَ اََلَ

َتنْيِ  ا َوَمْن َقاَلََ  ،النَّارِ  ُثُلَثْيِه ِمن اهللَأْعَتَق  ،َمرَّ ا َثالث 

ُه ِمن «النَّارِ  َأْعَتَق ُكلَّ
(2)

. 

من أذكار 

 الصباح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  دري خلعن أيب سعيد ا

 ،َوبِاإِلْسالِم ِدين ا ،َرًبا اهللَرِضيُت بِ  :َمْن َقاَل » :قال

ٍد َرُس  «نَّةُ َل َوَجبَْت َلُه ا ،وال  َوبُِمَحمَّ
(3)

. 

َيا » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ويف رواية له 

 ،َوبِاإِلْسالِم ِدين ا ،َرًبا اهللَمْن َرِِضَ بِ  ،َأَبا َسِعيدٍ 

1 1 

                                                           

( وحسنه 11( وابن السني يف عمل اليوم والليلة )1411( وأبو داود واللفظ له )7148رواه الرتمذي ) (8)

( وابن القيم يف زاد 1/731( وابن حجر يف نتائج األفكار )818ح  818صفحة النووي يف األذكار )

( 1/114( واألرنؤوط يف خترجيه جلامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري )1/731املعاد )

( وضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب 17وعبد العزيز بن باز يف حتفة األليار )صفحة 

(1378.) 

( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 1411( والطرباين يف الكبري )8114حلاكم واللفظ له )رواه ا (1)

(113.) 

 (.8717( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )8111رواه أبو داود ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ٍد َنبًِيا فعجب هلا أبو  ،«نَّةُ َل َوَجبَْت َلُه ا ،َوبُِمَحمَّ

ففعل ،اهللها عيل يا رسول دْ ع  أَ  :فقال ،سعيد
(1)

. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللصاحب رسول  ر ذ  يْ نَ مل  اوعن 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال ،ةي  يق  وكان يكون بإفر  

 ،اربً  اهللرضيُت ب :من قال إذا أصَبح» :يقول

فأنا الزعيُم آلخَذ  ،اوبمحمٍد نبيً  ،اوباإلسالِم دين  

«بيِده حتى ُأْدِخَله النّةَ 
(2)

. 

من أذكار 

: الصالة

 (التشهد األول)

كنا نقول  :قال بن مسعود  اهللعن عبد 

ويسلم بعضنا عىل  ،ونسمي ،التحية يف الصلاة

 :ُقوُلوا» :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللفسمعه رسول  ،بعض

َلَواُت َوالطَّيَِباُت  ،هللالتَِّحيَّاُت  َّْ الُم َعَليَْك  ،َوال السَّ

َا النَّبِيُّ  ُة  ،َأُيُّ الُم َعَلْينَا َوَعىَل  ،َوَبَرَكاُتهُ  اهللَوَرمْحَ  السَّ

نيَ  اهللِعَباِد  اِِلِ َّْ َوَأْشَهُد  ،اهلل َأْشَهُد َأْن ال إِلََه إاِلَّ  ،ال

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  د   ،ُتْم َذلَِك لَفإِنَُّكْم إَِذا َفعَ  ،َأنَّ ُُمَمَّ

ْمتُْم َعىَل ُكِل َعبْدٍ  ََمِء هلل  َفَقْد َسلَّ َصالٍِح يِف السَّ

«َواألَْرضِ 
(3)

. 

 ؟ضعدد تكرار ذلك يف الفرائ

2 

 

 

 

 

 

 

 

9 

                                                           

 (.7878( والنسائي )8111رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (8)

( وابن الفالر يف موجبات اجلنة 83441اهليثمي يف جممعه )( و171رواه الطرباين يف الكبري واللفظ له ) (1)

 (.113( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه )111)

( والرتمذي 141( ومسلم )8141( والبخاري واللفظ له )1/1) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8714( والدارمي )8111)( وابن ماجه 111( وأبو داود )8811( والنسائي )111)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 6 ؟عدد تكرار ذلك يف السنن الرواتب

 :من أذكار الصالة

التشهد )

 (الثاني

 

أفضل وأكمل 

عبارة للصالة 

 ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب 

لقيني  :قال عن عبد الرمحن بن أيب ليىل 

أال أهدي لك  :فقال كعب بن عجرة 

 ،اهلليا رسول  :نالفق ،لرج علينا ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  ؟هدية

 ؟فكيف نصيل عليك ،عليك قد علمنا كيف نسلم

دٍ الله :َفُقولُوا» :قال دٍ  ،مَّ َصِل َعىَل ُُمَمَّ  ،َوَعىَل آِل ُُمَمَّ

يٌد  مَّ الله ،َكََم َصلَّيَْت َعىَل آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك مَحِيٌد ََمِ

دٍ  دٍ  ،َباِرْك َعىَل ُُمَمَّ َكََم َباَرْكَت َعىَل آِل  ،َوَعىَل آِل ُُمَمَّ

يٌد إِ  ،إِْبَراِهيمَ  «نََّك مَحِيٌد ََمِ
(1)

. 

 ؟عدد تكرار ذلك يف الفرائض

 ؟عدد تكرار ذلك يف السنن الرواتب

4 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

من آداب 

 اجملالس

َما » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أيب هريرة 

ا ْ َيْذُكُروا  ،َجَلَس َقْوٌم ََمْلِس  لُّوا  ،فِيهِ  اهللمَل َْ ْ ُي َومَل

َِبُْم  ،ْيِهْم تَِرة  َكاَن َعلَ  إاِلَّ  ،َعىَل َنبِيِِهمْ  َفإِْن َشاَء َعذَّ

مْ  «َوإِْن َشاَء َغَفَر ََلُ
(2)

. 

الَ جَيْلُِس » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وعنه 

لُّوَن فِيِه َعىَل َرُسوِل  اَقْوٌم ََمْلِس   َْ كاَن  إاِلَّ  ،اهللالَ ُي

1 
غري 

 ُمدد

                                                           

( والرتمذي 141( ومسلم )1713( والبخاري واللفظ له )1/11) –الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.141( وابن ماجه )131( وأبو داود )8111( والنسائي )117)

( 114)( وابن حبان 7714( والرتمذي واللفظ له )81/141) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1143( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )8184واحلاكم )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ة   ملَِا َيَرْوَن ِمَن  ؛َوإِْن َدَخُلوا اَلنَّةَ  ،َعَلْيِهْم َحْْسَ

«َواِب الثَّ 
(1)

. 

 من أذكار النوم

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال رباء بن عازب لعن ا

الةِ  ،إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك » َّْ ْأ ُوُضوَءَك لِل ُثمَّ  ،َفَتَوضَّ

مَّ الله :لُثمَّ قُ  ،اْضَطِجْع َعىَل ِشِقَك األَْيَمنِ 

ْضُت َأْمِري إَِليَْك  ،َأْسَلْمُت َوْجِهي إَِليَْك   ،َوَفوَّ

َجأَ لال مَ  ،َرْغَبة  َوَرْهَبة  إَِليَْك  ،ْأُت َظْهِري إَِلْيَك َل َوأَ 

مَّ آَمنُْت بِكَِتابَِك الله ،إَِليَْك  ِمنَْك إاِلَّ  ىَوال َمنَْج 

َفإِْن ُمتَّ ِمْن  ؛َت لَوبِنَبِيَِك الَِّذي َأْرَس  ،َت لالَِّذي َأْنزَ 

نَّ آِخَر َما َتتََكلَُّم هُ لَواْجعَ  ،ِفطَْرةِ لَلْيَلتَِك َفَأْنَت َعىَل ا

مَّ الله» :فلام بلغت ملسو هيلع هللا ىلصفرددهتا عىل النبي  :قال «بِهِ 

 ،ورسولك :تلق «َت لآَمنُْت بِكَِتابَِك الَِّذي َأْنزَ 

«َت لَوَنبِيَِك الَِّذي َأْرَس  ،ال» :قال
(2)

. 

1 1 

 من أذكار النوم

 اهللأمرين رسول  :قال أبو بكر الصديق 

وإذا  ،ا أمسيتوإذ ،أن أقول إذا أصبحت ملسو هيلع هللا ىلص

مَّ َفاطَِر الله» :ألذت مضجعي من الليل

َمَواِت َواألَْرضِ  َ ا ،السَّ َهاَدةِ لَعامِل َأْنَت  ،َغيِْب َوالشَّ

ٍء َوَملِيُكهُ   ،َأْنَت  َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ  ،َربُّ ُكِل ََشْ

1 3 

                                                           

( وصححه 8134( والبيهقي يف شعبه )118( وابن حبان )84834رواه النسائي يف السنن الكربى ) (8)

 (.3111األلباين يف صحيح اجلامع )

( وأبو داود 1384( ومسلم )1788للفظ له )( والبخاري وا1/17) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7131(، وابن ماجه )1411( وأبو داود )7711( والرتمذي )1411)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

يَك لََك  ا َعبُْدَك  ،َوْحَدَك ال رَشِ د  َوَأنَّ ُُمَمَّ

ْيَطاِن  ،ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِ َنْفِِس أَ  ،َوَرُسوُلَك  َورَشِ الشَّ

كِهِ  ا ،َورِشْ َف َعىَل َنْفِِس ُسوء  ُه إىَِل  ،َوَأْن َأْقَُّتِ َأْو َأُجرَّ

«ُمْسلِمٍ 
(1)

. 

 يوم اجلمعة وليلة اجلمعة  :ثانيا

 ؛ويتأكد هذا اإلكثار يوم اجلمعة ،يطلب منا اإلكثار من الصلاة عليه ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

الَة َعيَلَّ يِف َيْوِم » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  مسعود األنصاري اه أبو ملا رو َّْ َأْكثُِروا ال

يِل َعيَلَّ َأَحٌد َيْوَم الُ ا َْ ُه َلْيَس ُي «ُعِرَضْت َعيَلَّ َصالُتهُ  ُمَعِة إاِلَّ لُ ُمَعِة َفإِنَّ
(2)

. 

مالك ملا رواه أنس بن  ؛من ليلة اجلمعة ملسو هيلع هللا ىلصويسن اإلكثار من الصلاة عىل النبي 

  الَة َعيَلَّ َيْوَم ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي َّْ َفَمْن َصىلَّ  ؛ُمَعةِ لُ َوَلْيَلَة ا ،ُمَعةِ لُ َأْكثُِروا ال

ا اهللَعيَلَّ َصالة  َصىلَّ  «َعَلْيِه َعْْش 
(3)

. 

يوم اجلمعة أن  ملسو هيلع هللا ىلصومن األمور التي حتثنا عىل اإلكثار من الصلاة عىل النبي 

 :قال ملا رواه أوس بن أوس  ؛ليوم املباركيف هذا ا ملسو هيلع هللا ىلصصلاتنا ستعرض عليه 

اِمُكْم َيْوَم ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول   ،َوفِيِه النَّْفَخةُ  ،فِيِه ُخلَِق آَدمُ  ،ُمَعةِ ُل إِنَّ ِمْن َأْفَضِل َأيَّ

ْعَقةُ  َّْ الِة فِيهِ  ،َوفِيِه ال َّْ  :فقال رجل ،«َفإِنَّ َصالَتُكْم َمْعُروَضٌة َعيَلَّ  ،َفَأْكثُِروا َعيَلَّ ِمْن ال

 اهللإِنَّ » :قال –يعني بليت  - ؟كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ،اهلليا رسول 

                                                           

( 1413( وأبو داود )7111( والرتمذي )81/177) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

( وابن السني 81171)( والطرباين يف الكبري 7111( والنسائي يف السنن الكربى )1111والدارمي )

 (.3187( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )11)

( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 1318( والبيهقي يف السنن الكربى )7133رواه احلاكم ) (1)

(8141.) 

 (.8141( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1111رواه البيهقي يف شعبه ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َم َعىَل األَْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَساَد األَْنبَِياءِ  «َحرَّ
(1)

. 

الَة َعيَلَّ َيْوَم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وروى أبو الدرداء  َّْ َأْكثُِروا ال

ُه َمْش لُ ا يِلَ َعيَلَّ إاِلَّ  ،الئَِكةُ ملَ َتْشَهُدُه ا ،ُهودٌ ُمَعِة َفإِنَّ َْ ا َلْن ُي ُعِرَضْت َعيَلَّ َصالُتُه  َوإِنَّ َأَحد 

َم َعىَل  اهللإِنَّ  ،ْوِت ملَ َوَبْعَد ا» :قال ؟وتملوبعد ا :تلق :قال ،«َحتَّى َيْفُرَغ ِمنَْها َحرَّ

«األَْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَساَد األَْنبَِياءِ 
(2)

. 

ويصيل عليه يف مقدمة  ملسو هيلع هللا ىلصلطيب اجلمعة أن يذكر النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أمر رسولنا كام

جوامع  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأويت رسول  :قال بن مسعود  اهللعن عبد حيث جاء  ،لطبته

.. ولطبة .اجةحلولطبة ا ،فعلمنا لطبة الصلاة ،ريخلفواتح ا :أو قال ،ري ولوامتهخلا

وِر َأْنُفِسنَا اهللَوَنُعوُذ بِ  ،ينُُه َوَنْسَتْغِفُرهُ َوَنْسَتعِ  ،َنْحَمُدهُ هلل  ْمُد ِلَ ا إنَّ » :اجةحلا  ،ِمْن رُشُ

ِدِه  ،َوِمْن َسِيَئاِت َأْعََملِنَا  َوَأْشَهُد َأْن  ،َفال َهاِدَي َلهُ  لَوَمْن ُيْضلِ  ،َفال ُمِضلَّ َلهُ  اهللَمْن َُيْ

يَك َلهُ  ،اهلل ال إَِلَه إاِلَّ  ا  ،َوْحَدُه ال رَشِ د  ثم تصل لطبتك  ،«َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َوَأنَّ ُُمَمَّ

احلديث ...اهللبثلاث آيات من كتاب 
(3)

. 

إذا لطب امحرت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال  اهللوعن جابر بن عبد 

ا َبْعُد » :.. ويقول.واشتد غضبه ،وعلا صوته ،عيناه  ،اهللِديِث كَِتاُب ِلَ َفإِنَّ َخرْيَ ا ،َأمَّ

ا ،دٍ ُهَدى ُُمَمَّ َدى َلُ َوَخرْيُ ا «َوُكلُّ بِْدَعٍة َضالَلةٌ  ،َورَشُّ األُُموِر ُُمَْدَثاُُتَ
(4)

. 

يوم اجلمعة وليلة اجلمعة من أفضل  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك يعد اإلكثار من الصلاة عىل النبي 

                                                           

( 8411( وابن ماجه )8413( وأبو داود )8731( والنسائي )1/1) –رباين الفتح ال –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8131وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

 (.8131( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه )8173رواه ابن ماجه ) (1)

( وابن ماجه 8141( والنسائي )1881( وأبو داود )18/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8171( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )8111واللفظ له )

( وابن ماجه 8131( والنسائي )113( ومسلم واللفظ له )8/817) -الفتح الرباين –رواه اإلمام أمحد  (1)

(11.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ويرى بعض أهل العلم أن اإلكثار  ،األعامل التي ينبغي أن نشتغل هبا يف هذا الوقت

 ،اإلكثار من قراءة القرآن والتسبيح يوم اجلمعة أوىل من ملسو هيلع هللا ىلصمن الصلاة عىل النبي 

ألن االشتغال باملأثور من الذكر يف حمله أفضل  ؛وهذا أمر يغفل عنه كثري من الناس

 .من تلاوة القرآن يف ذلك املحل

ما )أن رصف الزمان يف (ويتجه): قال مصطفى السيوطي يف رشحه لغاية املنتهى

وما يقال  ،قيمملوا ،ؤذنملة اكإجاب ،(ذكر لاص) من األوقات (فيه)أن يتىل (ورد

أفضل ) معةجليوم ا ملسو هيلع هللا ىلص والصلاة عىل النبي ،ساءملويف الصباح وا ،أدبار الصلوات

مرصح  لب ،وهو اجتاه حسن ،قرآن تأدبا أن يفضل يشء عليهلا (قراءة)رصفه يف (من

به يف مواضع من كلامهم
(1)

. 

                                                           

 .(8/147ي )مطالب أوىل النهى يف رشح غاية املنتهى ملصطفى بن سعد بن عبده السيوط (8)

تباين العلامء يف تعريف امليزان الصحيح ألفضلية العبادة عىل أربعة أحوال، ومال إىل  ذكر ابن القيم 

 ترجيح أحدها وهو القول الرابع منها فقال: الصنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة العمل عىل مرضاة

اجلهاد: اجلهاد، وإن  ادات يف وقتالرب يف كل وقت بام هو مقتىض ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العب

صلاة الفرض كام يف حالة األمن.  آل إىل ترك األوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إمتام

الورد املستحب، وكذلك يف أداء  واألفضل يف وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه واالشتغال به عن

شتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر حق الزوجة واألهل. واألفضل يف أوقات السحر اال

شتغال به. ستغفار. واألفضل يف وقت اسرتشاد الطالب وتعليم اجلاهل اإلقبال عىل تعليمه واالواال

واألفضل يف أوقات األذان ترك ما هو فيه من ورده واالشتغال بإجابة املؤذن. واألفضل يف أوقات 

الوجوه، واملبادرة إليها يف أول الوقت، واخلروج  أكملالصلوات اخلمس اجلد والنصح يف إيقاعها عىل 

أو املال  إىل اجلامع، وإن بعد كان أفضل. واألفضل يف أوقات رضورة املحتاج إىل املساعدة باجلاه أو البدن

االشتغال بمساعدته وإغاثة هلفته وإيثار ذلك عىل أورادك وللوتك. واألفضل يف وقت قراءة القرآن 

وتفهمه حتى كأن اهلل تعاىل خياطبك به، فتجمع قلبك عىل فهمه وتدبره،  ة عىل تدبرهمجعية القلب واهلم

من مجعية قلب من جاءه كتاب من السلطان عىل ذلك. واألفضل يف وقت  والعزم عىل تنفيذ أوامره أعظم

دون الصوم املضعف عن ذلك. واألفضل يف أيام  الوقوف بعرفة االجتهاد يف الترضع والدعاء والذكر

رش ذي احلجة اإلكثار من التعبد ال سيام التكبري والتهليل والتحميد فهو أفضل من اجلهاد غري املتعني. ع

واالعتكاف دون التصدي ملخالطة  واألفضل يف العرش األلري من رمضان لزوم املسجد فيه واخللوة
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 مواطن خاصة :ثالثا

وعندما تطن  ،عند ختدر الرجل ملسو هيلع هللا ىلصاشتهر عند بعض الناس أنه يسن ذكر النبي 

عند   اهللوالصلاة عىل رسول هلل  احلمدأو قول  ،أو عندما تريد تذكر شيئا نسيته ،األذن

وحرصا عىل العمل بام صح عن  ،ولكن هذه األحاديث ضعفها علامء احلديث ،العطاس

  :يف هذا اجلانب، وهو اآليت ملسو هيلع هللا ىلصفأين أعرض بعض ما صح عن النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 د بدء الدعاء( عن1)

 ،إذ دلل رجل فصىل ،قاعد ملسو هيلع هللا ىلص اهللبينا رسول  :قال فعن فضالة بن عبيد 

َا الَعجِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،وارمحني ،م اغفر يلالله :فقال يِل ملُ َت َأُيُّ إَِذا َصلَّيَْت  ،َْ

 ،ثم صىل رجل آلر بعد ذلك :قال ،«ُثمَّ اْدُعهُ  ،َوَصِل َعيَلَّ  ،بََِم ُهَو َأْهُلهُ  اهللَفامْحَِد  ،َفَقَعْدَت 

َا ا» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصوصىل عىل النبي  ،اهللفحمد  ْب ملُ َأُيُّ يِل اْدُع ُُتَ َْ»
(1)

. 

إن الدعاء موقوف بني السامء  :موقوفا قال طاب خلوعن عمر بن ا

ملسو هيلع هللا ىلصحتى تصيل عىل نبيك  ،ال يصعد منه يشء ،واألرض
(2)

. 

                                                           

رآن عند كثري من تعليمهم العلم وإقرائهم الق الناس واالشتغال هبم حتى إنه أفضل من اإلقبال عىل

وتشييعه وتقديم ذلك  العلامء. واألفضل يف وقت مرض أليك املسلم أو موته عيادته وحضور جنازته

 عىل للوتك ومجعيتك. واألفضل يف وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداء واجب الصرب مع

الذي ال  ضل منللطتك هبم دون اهلرب منهم، فإن املؤمن الذي خيالط الناس ليصرب عىل أذاهم أف

الرش فهو  خيالطهم وال يؤذونه، واألفضل للطتهم يف اخلري فهي لري من اعتزاهلم فيه، واعتزاهلم يف

أفضل من اعتزاهلم.  أفضل من للطتهم فيه، فإن علم أنه إذا لالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ

االشتغال بواجب ذلك الوقت فاألفضل يف كل وقت وحال إيثار مرضاة اهلل يف ذلك الوقت واحلال، و

 ( [.8/11ووظيفته ومقتضاه. ] مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن قيم اجلوزية )

( وأبو 8111( والنسائي )7131( والرتمذي واللفظ له )1/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8117الرتهيب )( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب و8118داود )

 (.8131( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )111رواه الرتمذي ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ( عند الصالة على اجلنازة2) 

 .ة اإلبراهيمة عند التكبرية الثانيةوهو قول الصلا

 ( عند إدخال امليت القرب3) 

قال  :قال عن ابن عمر حيث جاء  ملسو هيلع هللا ىلصفمن آداب الدفن أن يذكر النبي 

َوَعىَل ُسنَِّة َرُسوِل  ،اهللبِْسِم  :إَِذا َوَضْعُتْم َمْوَتاُكْم يِف ُقُبوِرِهْم َفُقوُلوا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(1)

. 

َوَعىَل  ،اهللبِْسِم » :قرب قالليت املإذا أدلل ا ملسو هيلع هللا ىلصان النبي ك :قال وعنه 

ِة َرُسوِل  «اهللِملَّ
(2)

  

إال أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعىل الرغم من كثرة املواطن التي يرشع فيها الصلاة عىل النبي 

أكثروا الْالة » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،طلب منا املزيد من الصلاة عليه يف مواطن مطلقة ملسو هيلع هللا ىلص

 .تعاىل اهللبإذن  ملسو هيلع هللا ىلصاملكثرين من الصلاة عىل النبي ولو فعلنا ذلك نكون من  ،«عيل

عىل ألسنة أتباعه من  ملسو هيلع هللا ىلصبإحياء اسم حبيبه حممد   اهللأال ترى كيف تكفل 

يف اليوم والليلة أكثر من مائة  ملسو هيلع هللا ىلصحتى أن املسلم لريدد اسم نبيه حممد  ،املسلمني

  .ملسو هيلع هللا ىلصلو استن هبديه  ،وأربعني مرة

فمعنى هذا  ،عددها املليار وستة أعشار امللياروإذا علمنا أن أمة اإلسلام قد فاق 

ئة وستني مليار مرة ملن عمل اسيذكر يف اليوم والليلة أكثر من م ملسو هيلع هللا ىلصأن اسم حممد 

وهذا للاف يوم اجلمعة الذي أمرنا فيه باإلكثار  ،واملليار يعدل ألف مليون ،بسنته

  .ملسو هيلع هللا ىلصمن الصلاة عليه 

                                                           

( وابن 8711( واحلاكم )7187( وأبو داود )1/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

 (.171ح اجلامع )( وصححه األلباين يف صحي1118( والبيهقي يف السنن الكربى )7884حبان )

( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه 8114( وابن ماجه واللفظ له )8411رواه الرتمذي ) (1)

(8114.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ليس يف اليوم  ؟سمه هبذا العددفهل يوجد ملك أو رئيس دولة يف العامل يذكر ا

  .لن جتد ،كلا ؟بل يف عمر الزمان كله ،وال يف العام الواحد ،الواحد

ڭ ) :حيث قال اهللوصدق  ،ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل ذكر نبيه ولليله حممد  اهللهكذا رفع 

فهل  ،وما ذلك إال لنجعله أسوة لنا يف كافة شؤون حياتنا ،[1]الرشح:(  ڭ ڭ ڭ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی وئ ۇئ ۇئ ) :قال تعاىل ؟نفعل

 .[18]األحزاب:(  ی ی ی جئ
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 متهيد

وهذا أمر  ،ذكر املوت وهناية اإلنسان :من األمور التي يسن اإلكثار من ذكرها

ألهنم  ؛وقد يغضبون ممن يذكرهم باملوت ،ويتهربون منه ،يتغافل عنه كثري من الناس

بينام  ،يريدون شيئا ينغص عليهم عيشهم ويكدر صفو حياهتم ال – يزعمون كام –

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ  } :قال تعاىل ،السنة للاف ذلك

 .[81: ]احلرش{ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

اِت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وعن أيب هريرة   ،«َأْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّ

وتمليعني ا
(1)

. 

اِت َأكْ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن أنس  ذَّ َفََم َذَكَرُه َعْبٌد  ،ثُِروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّ

َعُه َعَلْيهِ  َق ُّ َوُهَو يِف ِضيٍق إاِلَّ  «َضِيَقُه َعَلْيهِ  َوال َذَكُرُه َوُهَو يِف َسَعٍة إاِلَّ  ،َوسَّ
(2)

.  

فقد روى أيب بن كعب  ،ويذكر أصحابه به ،يكثر ذكر املوت ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 ا النَّاُس » :إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال َ اْذُكُروا  ،َيا َأُيُّ

اِدَفةُ  ،اهللاْذُكُروا  ،اهلل اِجَفُة َتْتَبُعَها الرَّ ْوُت بََِم ملَ َجاَء ا ،ْوُت بََِم فِيهِ ملَ َجاَء ا ،َجاَءْت الرَّ

«...فِيهِ 
(3)

.  

                                                           

( وابن 8111( والنسائي )1743( والرتمذي واللفظ له )3/71) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8184) ( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع3141( واحلاكم )1111ماجه )

 (.8188( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1117( وابن حبان واللفظ له )84431رواه البيهقي ) (1)

( وحسنه 3141( واحلاكم )1113( والرتمذي واللفظ له )11/1) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.3117األلباين يف صحيح اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َواْعُدْد  ،َك َتَراهُ َكَأنَّ  اهللاْعُبِد » :قال له ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن معاذ بن جبل 

ِيَئَة َفاْعمَ لِعنَْد ُكِل َحَجٍر َوَشَجٍر ، َوإَِذا َعمِ  اهللْوَتى ، َواْذُكِر ملَ َنْفَسَك ِمَن ا  لَت السَّ

«َعالنَِيةِ لَعالنَِيُة بِالالِْسُّ بِالِْسِ َوا :بَِجنْبَِها َحَسنَة  
(1)

. 

وأن يعد  ،مره أن يذكر املوتله حينام أ ملسو هيلع هللا ىلص اهللولقد ألذ ابن عمر بوصية رسول 

بمنكبي  ملسو هيلع هللا ىلص اهللألذ رسول  :قال بن عمر  اهللفعن عبد  ،نفسه عابر سيبل

َك َغِريٌب َأْو َعابُِر َسبِيلٍ » :فقال ْنَيا َكَأنَّ إذا أمسيت  :وكان ابن عمر يقول «ُكْن يِف الدُّ

من و ،ولذ من صحتك ملرضك ،ساءملوإذا أصبحت فلا تنتظر ا ،فلا تنتظر الصباح

«حياتك ملوتك
(2)

. 

ألن أعامر هذه األمة بني  ؛وينبغي ملن بلغ الستني عاما أن يزداد ذكره للموت

تِي » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وقد روى أبو هريرة  ،الستني والسبعني َأْعََمُر ُأمَّ

ْبِعنيَ  ُهْم َمْن جَيُوُز َذلَِك  ،َما َبنْيَ الِسِتنَي إىَِل السَّ «َوَأَقلُّ
(3)

. 

ُك ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأيضا أن رسول  أبو هريرة وروى  نَاَيا َبنْيَ الِسِتنَي ملَ ُمْعَُّتَ

ْبِعنيَ  «إىَِل السَّ
(4)

. 

دعنا نستعرض يف مبحثني اثنني فوائد اإلكثار من  ،فلكي نكثر من ذكر املوت

 ؟اللذاتوكيف نكثر من ذكر هاذم  ،ذكر املوت

                                                           

( 731( والطرباين )71711واللفظ له ) ه( وابن أيب شيبة يف مصنف11) رواه ابن أيب الدنيا يف الصمت (8)

 (.1134وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

( 1777( والرتمذي )1181( والبخاري واللفظ له )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (1881وابن ماجه )

( 3111( والبزار )7111( واحلاكم )1114( وابن حبان )1171( وابن ماجه )7114رواه الرتمذي ) (7)

 (.8437( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )871وأبو يعىل )

( وحسنه األلباين يف 1117( وأبو يعىل )8/831رواه احلكيم الرتمذي، والقضاعي يف مسند الشهاب ) (1)

 (.1118صحيح اجلامع )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ن إكثار العبد من ذكر املوت فيه مصالح عديدة ستعود عليه بالنفع يف حياته إ

ولن يبخس  ،فلن تراه يظلم أحدا ،ألنه يردع صاحبه عن املعايص ؛التعبدية والعملية

 .وينشط يف سائر العبادات ،وسيكثر من التوبة واالستغفار ،الناس حقوقهم

تلاشى أمامك مهوم الدنيا مهام فت ،فذكر املوت جيعلك ترى الدنيا عىل حقيقتها

ويوقظ  ،ويرقق القلب ،ويزهد يف الدنيا ،ويكفي من تذكره أنه يقرص األمل ،كربت

ومن فعل ذلك كان من أكيس الناس  ،صاحبه من نسيان نفسه للاستعداد لآللرة

 .وأفطنهم وأعقلهم

فجاءه رجل من  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكنت مع رسول  :أنه قال فعن ابن عمر 

 :قال ؟ؤمنني أفضلملأي ا ،اهلليا رسول  :ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصىل النبي األنصار فسلم ع

ا» الَأْكَثُرُهْم لِ » :قال ؟ؤمنني أكيسملفأي ا :قال ،«َأْحَسنُُهْم ُخُلق  َوَأْحَسنُُهْم  ،َمْوِت ِذْكر 

ا َا َبْعَدُه اْستِْعَداد 
«ُأوَلئَِك األَْكَياُس  ،ملِ

(1)
. 

فإن من أكثر  ،أما بعد :زعزيلكتب إلينا عمر بن عبد ا :قال األوزاعي 

يسريلوت ريض من الدنيا باملذكر ا
(2)

. 

 ،تعجيل التوبة :من أكثر ذكر املوت أكرم بثلاثة أشياء :وقال اللفاف 

 ،تسويف التوبة :ومن نيس املوت عوقب بثلاثة أشياء ،ونشاط العبادة ،وقناعة القلب

والتكاسل يف العبادة ،وترك الرضا بالكفاف
(3)

. 

                                                           

( وحسنه األلباين يف صحيح 1831( والبزار )84411هقي )( والبي1111رواه ابن ماجه واللفظ له ) (8)

 (.7771الرتغيب والرتهيب )

 (.7/888إحياء علوم الدين للغزايل ) (1)

 (.8/14كتاب التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآللرة للقرطبي ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 اهللوذلك ملا رواه عبد  ؛ اهللن ذكر املوت يعني عىل االستحياء من واإلكثار م

 :نالق :قال ،«َياءِ ِلَ َحقَّ ا اهللاْستَْحُيوا ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن مسعود 

َحقَّ  اهللَوَلكِنَّ االْستِْحَياَء ِمْن  ،َليَْس َذاكَ » :قال ،هللمد حلإنا نستحيي وا ،اهلليا رسول 

ْأَس َوَما َوَعى :َياءِ ِلَ ا َفَظ الرَّ َوَمْن َأَراَد  ،بىَِل لْوَت َواملَ تَْذُكْر الوَ  ،َبطَْن َوَما َحَوىلَوا ،َأْن ََتْ

ْنَيا «َياءِ ِلَ َحقَّ ا اهللَفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد اْستَْحَيا ِمْن  ،اآلِخَرَة َتَرَك ِزينََة الدُّ
(1)

. 

وتدوين الذي لك  ،أمورك املاليةواإلكثار من ذكر املوت يعينك عىل ترتيب 

ولكي ال تتعب  ،كي ال تبخس الناس حقوقهم ؛والذي عليك من أموال جتاه الغري

  .ورثتك من بعدك

فالذي يتحمل أمانات الناس وال يسجلها كي يعزهلا من ماله اخلاص ثم يموت 

  .فقد يألذها الورثة ظنا منهم أهنا ختص والدهم ،فجأة

ثم يضعها يف جيبه أو يعزهلا عن حسابه ثم يبدأ يوزع والذي حيسب زكاة ماله 

فقد ختتلط عىل الورثة لو مات  ،منها عىل الفقراء دون أن يكتب عليها أهنا أموال زكاة

 .فيضيع حق الفقراء ،بغتة

فقد هني  ،واإلكثار من ذكر املوت ال يعني متني املوت وإمهال االشتغال يف الدنيا

ال َيَتَمنَّنَيَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن مالك  حيث روى أنس ،عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مَّ َأْحيِنِي َما َكاَنْت الله :لَيقُ لفَ  َفإِْن َكاَن الُبدَّ َفاِعال   ،ْوَت ِمْن َُضٍّ َأَصاَبهُ ملَ َأَحُدُكْم ا

ا ِِل ِلَ ا نِي إَِذا َكاَنْت ا ،َياُة َخرْي  ا ِِل لَوَتَوفَّ «َوَفاُة َخرْي 
(2)

. 

                                                           

اين يف صحيح ( وقال األلب1111( والرتمذي واللفظ له )81/14) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7773الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه )

( 1114(، ومسلم )1138(، والبخاري واللفظ له )3/17) -الفتح الرباين–رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8114(، والنسائي )7841(، وأبو داود )138والرتمذي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ،سيجد نفسه يكثر من ذكر املوت ،ويعمل هبا ملسو هيلع هللا ىلصالذي يشتغل بسنة املصطفى 

 : ومن ذلك األمور اآلتية

 ذكر املوت أثناء الصالةأوال: 

وأن تفرتض أن هذه قد تكون آلر  ،يرشع لك أن تذكر املوت أثناء صلاتك

 .لاةفلعل ذلك يكون دافعا لك للخشوع يف هذه الص ،صلاة لك

فإِنَّ  ؛ْذُكر املَْوَت يِف َصاَلتَِك ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أنس بن مالك 

ِريٌّ أْن َُيِْسَن صالَتهُ  ُجَل إِذا َذَكَر املَْوَت يِف َصاَلتِِه َِلَ ُه  ،الرَّ ُُنُّ أنَّ َوَصِل صالَة َرُجٍل ال َي

ها يِل َصالة َغرْيَ َْ اَك وُكلَّ أْمٍر ُيْعَتَذُر ِمنْ  ،ُي «هُ وإِيَّ
(1)

.  

 زيارة املقابر ثانيا:

ُقُبوِر َفُزوُروَها َفإِنَّ يِف لَْنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  روى بريدة 

ا َتْذكَِرة   «ِزَياَرُِتَ
(2)

.  

ُقُبوِر لَْنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن أنس بن مالك  

َا ُتَذكِ  ؛َفُزوُروَها «ْوتملَ ُرُكُم اَفإِْنَّ
(3)

. 

 ختتلط بأحد حتى وأال   ،حاول إذا زرت املقربة أو شيعت جنازة أن تنفرد بنفسك

 .ال جيرك إىل احلديث معه يف أمور الدنيا

                                                           

 (.111( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )8311رواه الديلمي يف مسند الفردوس ) (8)

 (.7171( وأبو داود واللفظ له )1471( والنسائي )8411( والرتمذي )8133رواه اإلمام مسلم ) (1)

 (.1314( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8711رواه احلاكم ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،بات بعض الناس ال يذكرون املوت حتى وهم يف املقربة أثناء تشييعهم جلنازة

 ،وكأن الدور لن يأتيهم ،وكأن األمر ال يعنيهم ،بل ويتضاحكون ،فرتاهم يتحدثون

  .ولعلهم سيتمنون من يدعو هلم بقلب لاشع بالثبات أثناء سؤال امللكني هلم

 ؟أال يتذكرون وحشة القرب وظلمته ؟أال يتذكرون ضمة القرب فور دفن أليهم

فإذا مل يذكرنا هذا الواعظ  ؟متى نستيقظ ؟فإىل متى هذه الغفلة التي تعيشها قلوبنا

 ؟فهل نتوقع أن نستيقظ إذا أصبحنا بدالله ،الصامت ونحن بجانبه

 عيادة املرضى وشهود اجلنائزثالثا: 

ملا رواه أبو سعيد  ؛إن عيادة املرىض وشهود اجلنائز والصلاة عليها يذكر باآللرة

بُِعوا املَ ُعوُدوا ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال دري خلا ُكْم ُتَذِكر ؛نَاَزةَ لَ ِريَض َواتَّ

«اآلِخَرةَ 
(1)

. 

 ،لو طلبت من إمام مسجدك كلام علم عن جنازة قرب املسجد أعلن عنهاو

وفيه نفع عظيم  ،فإن ذلك سيكون من اإلعانة عىل اخلري ؛وحث مجاعته للصلاة عليها

  .للميت

 العمل باألذكار اليومية رابعا:

والتفكر فيها مما يعني عىل  ،وأذكار النوم ،إن العمل بأذكار الصباح واملساء

ومنها  ،وهي عديدة ،لصوصا تلك التي فيها ذكر للموت ،ن ذكر املوتاإلكثار م

 : عىل سبيل املثال ال احلرص

                                                           

( 84118( وابن أيب شيبة يف مصنفه )118( والبزار )81/811) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1841( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1314يف شعبه )والبيهقي 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 : ( دعاء النوم1)

َينُْفْض لإَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إىَِل فَِراِشِه فَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال عن أيب هريرة 

ُه ال َيْدِري َما َخَلَفهُ  ؛فَِراَشُه بَِداِخَلِة إَِزاِرهِ  بِاْسِمَك َرِب َوَضْعُت  :ُثمَّ َيُقوُل  ،َعَلْيهِ  َفإِنَّ

َها ،َجنْبِي َوبَِك َأْرَفُعهُ  َفُظ بِِه لَوإِْن َأْرَس  ،إِْن َأْمَسْكَت َنْفِِس َفاْرمَحْ َُْها بََِم ََتْ َتَها َفاْحَف

نيَ  اِِلِ َّْ «ِعَباَدَك ال
(1)

. 

 : دعاء االستيقاظ (2) 

مضجعه من الليل وضع يده  إذا ألذ ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :قال عن حذيفة 

هلل  ْمُد ِلَ ا» :وإذا استيقظ قال ،«مَّ بِاْسِمَك َأُموُت َوَأْحَياالله» :حتت لده ثم يقول

«الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتنَا َوإَِلْيِه النُُّشورُ 
(2)

  

 قراءة أحاديث عن حياة الربزخ وأسباب عذاب القرب والنجاة منه خامسا:

بني فينة وألرى أن يعيد قراءة األحاديث الصحيحة عن حياة  حيتاج املسلم

فإن جتديدها  ،حتى لو كان يعرف مثل هذه املعلومات ،الربزخ وعذاب القرب ونعيمه

 .مطلوب كي تبقى حارضة يف ذهنه

 كثرة مساع املواعظ واحملاضرات يف ذلك سادسا:

ما فيها من ال شك أن الذي حيرص عىل سامع املواعظ التي تذكر باآللرة و

 .أهوال وكرب، ستعينه عىل االستيقاظ من غفلته واالستعداد ملا بعد املوت

                                                           

( 1381سلم )م( و1714( والبخاري واللفظ له )81/117) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1111( والدارمي )7131( وابن ماجه )1414( وأبو داود )7148والرتمذي )

( 1388سلم )م( و1781البخاري واللفظ له )( و81/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1111( والدارمي )7114( وابن ماجه )1411( وأبو داود )7183والرتمذي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 االشرتاك يف رسائل اجلوال املذكرة بوجود جنائز سابعا:

لقد وجدت أن االشرتاك يف رسائل اجلوال التي ترسلها اجلمعيات اخلريية 

إذ ال  ،ن ذكر املوتمن أفضل الوسائل املعينة عىل اإلكثار م ،املختصة بشؤون املوتى

فكلام أتتك رسالة تدعو للصلاة عىل جنازة  ،خيلو يوم ال ترى فيه جنازة أو جنازتني

وحافزا لشهود اجلنازة وزيارة  ،كان ذلك معينا لك عىل تذكر املوت ،فلان أو فلانة

 ،ولو كسلت عن كل ذلك فستجد نفسك ترتحم عىل األقل عىل ذلك امليت ،املقربة

 .ري الذي يزحف إليكوتذكر هذا املص

 كتابة الوصية ومراجعتها بني حني وآخر  ثامنا:

إن كتابة الوصية ومراجعتها بني فرتة وألرى من أهم األمور التي ال تذكرك 

 ،بل أقرب مما تتصور ،وتشعرك بأن املوت قريب ،بالرحيل من هذه الدنيا إىل اآللرة

لنفسك ولآللرين الذين ألنك تقول  ؛إهنا جتعلك وجها لوجه يف مقابلة املوت

وليس عندي من هذه  ،يشهدون عىل وصيتك أنا راحل عن هذه الدار اليوم أو غدا

 .الدنيا إال ما سوف تشهدون عليه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





205 
 

 
 

 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 متهيد

ا ُيَرى لَ إِنَّ يِف ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عن أيب مالك األشعري  نَِّة ُغَرف 

نَُها ِمْن َظاِهِرَها ،نَِهاَظاِهُرَها ِمْن َباطِ 
َها  ،َوَباطِ َوَأْفـَشى  ،ملَِْن َأْطَعَم الطََّعامَ  اهللَأَعدَّ

المَ  ْيِل َوالنَّاُس نَِيامٌ  ،السَّ «َوَصىلَّ بِاللَّ
(1)

. 

دينة انجفل الناس ملا ملسو هيلع هللا ىلص اهللملا قدم رسول  :قال بن سلام  اهللوعن عبد 

فجئت يف  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللقدم رسول  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللقدم رسول  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللقدم رسول  :إليه وقيل

عرفت أن وجهه ليس بوجه  ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  وجهَ  ت  بَ ثْ فلام استَ  ،الناس ألنظر إليه

َا النَّاُس » :وكان أول يشء تكلم به أن قال ،كذاب المَ  ،َأُيُّ َوَأْطِعُموا  ،َأْفُشوا السَّ

«َسالمٍ نََّة بِ لَ َتْدُخُلوا ا ،َوَصلُّوا َوالنَّاُس نَِيامٌ  ،الطََّعامَ 
(2)

. 

قال السندي  ،واملقصود بإفشاء السلام هو إظهاره وتكثريه ونرشه بني الناس

: أكثروه فيام بينكم :أي ،من اإلفشاء «َأْفُشوا» :قوله
(3)

. 

المَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  يف وقال املباركفوري  أظهروه وأكثروه  :أي «َأْفُشوا السَّ

عىل من تعرفونه وعىل من ال تعرفونه
(4)

. 

                                                           

( 141( وابن حبان واللفظ له )1113( والرتمذي )81/13) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( والطرباين يف الكبري 171( وأبو يعىل )1111( والبيهقي )1873( وابن لزيمة )8144واحلاكم )

 (.1817( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )7113)

( 8771( وابن ماجه )1111( والرتمذي واللفظ له )83/778) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.3111( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8114والدارمي )

 (.8771ح  8/148رشح سنن ابن ماجه للسندي ) (7)

 (.1111ح  3/811حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

أن  بن مسعود  اهللملا رواه عبد  ؛احلسنى اهللاسم من أسامء والسلام 

الُم اْسٌم ِمْن َأْسََمِء » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ؛َفَأْفُشوُه َبيْنَُكمْ  ،َوَضَعُه يِف األَْرضِ  ،َتَعاىَل  اهللالسَّ

ُجَل ا َم َعَلْيِهمْ ملُ َفإِنَّ الرَّ وا َعَلْيهِ  ،ْسلَِم إَِذا َمرَّ بَِقْوٍم َفَسلَّ  ،َكاَن َلُه َعَلْيِهْم َفْضُل َدَرَجةٍ  ،َفَردُّ

المَ  اُهُم السَّ وا َعَلْيهِ  ،بَِتْذكرِِيِه إِيَّ «َردَّ َعَلْيِه َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنُْهْم َوَأْطَيُب  ،َفإِْن مَلْ َيُردُّ
(1)

. 

ملا رواه أبو  ؛تبارك وتعاىل آلدم وذريته اهللوالسلام هو التحية التي ارتضاها 

ا ،آَدَم َعىَل ُصوَرتِهِ  اهللَخَلَق » :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي هريرة  َفَلَمَّ  ،ُطولُُه ِستُّوَن ِذَراع 

َك النََّفِر ِمْن ا :َخَلَقُه َقاَل 
يُّوَنَك  ،الئَِكِة ُجُلوٌس ملَ اْذَهْب َفَسِلْم َعىَل ُأوَلئِ  ؛َفاْسَتِمْع َما َُيَ

تَِك  يَُّة ُذِريَّ
يَُّتَك َوََتِ

َا ََتِ الُم َعَلْيُكمْ ا :َفَقاَل  ،َفإِْنَّ ُة  :َفَقاُلوا ،لسَّ الُم َعَلْيَك َوَرمْحَ  اهللالسَّ

ُة  ُق َينُْقُص َبْعُد للَ ا لَفَلْم َيزَ  ،نََّة َعىَل ُصوَرِة آَدمَ لَ َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل ا ،اهللَفَزاُدوُه َوَرمْحَ

«َحتَّى اآلنَ 
(2)

. 

 ؛ ألهل اجلنة فيام بينهمتبارك وتعاىل اهللكام أن السلام هو التحية التي ارتضاها 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  } :لقوله تعاىل

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  } :وقوله تعاىل ،[84: ]يونس{ ڎ ڎ

 .[17: ]إبراهيم{ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ

قال  ،وحني يموت الرجل الصالح تسلم عليه امللائكة وتبرشه بمقامه يف اجلنة

{ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ } :تعاىل
 [71: ]النحل{ ۆ ۈ ۈ } :وقوله :قال اإلمام الطربي  ،[71: نحل]ال

سلام  :وهي تقول هلم ،يعني جل ثناؤه أن امللائكة تقبض أرواح هؤالء املتقني

                                                           

( والبيهقي يف شعبه 8471( والبخاري يف األدب املفرد )8338رواه البزار يف مسنده واللفظ له ) (8)

 (.8143( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )84718( والطرباين يف الكبري )1147)

( وابن حبان 1118( ومسلم )1113( والبخاري )14/11) –الفتح الرباين  –م أمحد رواه اإلما (1)

 (.131( والبخاري يف األدب املفرد )84413( والنسائي يف السنن الكربى )1811)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

تبرشهم هبا امللائكة اهللبشارة من  ،صريوا إىل اجلنة ،عليكم
(1)

. 

قال  ،ترضب وجهه ودبره وأما الكافر فحني يموت فإن امللائكة 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  } :تعاىل

 .[14: ]األنفال{ ۈ ٴۇ

ألنه ال يكلف من أنفقه  ؛أبخل الناس من بخل بالسلام ملسو هيلع هللا ىلصولقد اعترب النبي 

إِنَّ َأْبَخَل النَّاِس َمْن » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روى أبو هريرة  ،شيئا

المِ  َعاءِ  ،َبِخَل بِالسَّ «َوَأْعَجَز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن الدُّ
(2)

.  

 !فكيف باألحياء ،ولذلك رشع إفشاء السلام حتى عىل األموات عند زيارهتم

الُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم » :قربة فقالملأتى ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب هريرة  السَّ

ا إِْن َشاَء  ،ُمْؤِمننِيَ  «بُِكْم الِحُقونَ  اهللَوإِنَّ
(3)

. 

وال  ،السلام عليكم :م هي قولكوالعبارة التي ينبغي أن تقال عند السلا

أتيت النبي  :فقد روى جابر بن سليم قال ،ألن ذلك حتية املوتى فيام بينهم ؛تعكسها

المُ  :لال َتقُ » :قال ،اهللعليك السلام يا رسول  :تلفق ملسو هيلع هللا ىلص َفإِنَّ َعَلْيَك  ؛َعَلْيَك السَّ

يَُّة ا
الُم ََتِ «ْوَتىملَ السَّ

(4)
. 

ه إال بالعمل بسنن وآداب السلام التي حث وال يتأتى إفشاء السلام وتكثري

 : ه وبعض آدابه يف املبحثني اآلتينيئلذلك تعرف عىل ثواب إفشا ؛ملسو هيلع هللا ىلصعليها النبي 
                                                           

 (.83/811) –حتقيق أمحد شاكر  –تفسري الطربي املسمى: جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي  (8)

( والطرباين 1111( وأبو يعىل واللفظ له )8411( والبخاري يف األدب املفرد )1111رواه ابن حبان ) (1)

 (.8181( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1711( والبيهقي يف الشعب )7711يف األوسط )

( 111( ومسلم واللفظ له )1/831) –الفتح الرباين  –( وأمحد 14رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) (7)

 (.1741( وابن ماجه )7173وأبو داود ) (814والنسائي )

( 1141( وأبو داود واللفظ له )1311( والرتمذي )83/777) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (3141( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )3711واحلاكم )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ثواب إفشاء السلام :املبحث األول

وأما رده فواجب كام ذكر العلامء ومنهم  ،يعترب ابتداء السلام سنة مستحبة

(1)النووي 
ملا رواه أبو رشيح هانئ بن  ؛فرةوبذل السلام أحد موجبات املغ ،

الِم  بذَل  املغفرةِ  موِجباِت  ِمن إنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  يك يزيد بن هَن   السَّ

«الكالمِ  وُحسنَ 
(2)

. 

ألنه بخل عىل نفسه بثواب  ؛والذي ال يسلم وال يفيش السلام من أبخل الناس

 : والذي من أمهه اآليت ،عظيم من عمل يسري

 ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  اهللم هو أوىل باملبادر بالسال أوال:

وبني أن املبادر إىل ذلك هو  ،عىل مبادرة املسلم ألاه بالسلام ملسو هيلع هللا ىلصلقد حث النبي 

 اهللأن رسول  ملا رواه أبو أمامة الباهيل  ؛تعاىل وبالثواب الكامل اهللاأللص ب

المِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص «َوَرُسولِهِ   اهللَفُهَو َأْوىَل بِ  ،َمْن َبَدَأ بِالسَّ
(3)

اية أليب داود ويف رو ،

المِ  اهللإِنَّ َأْوىَل النَّاِس بِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال   .«َمْن َبَدَأُهْم بِالسَّ

أقرب الناس من املتلاقني  :أي ( اهللَأْوىَل بِ » :يف معنى قال الطيبي 

تعاىل من بدأ بالسلام اهللإىل رمحة 
(4)

.  

 أنه ينبغي لكل واحد من املتلاقني أن حيرص عىل أن  وذكر النووي

                                                           

 (.711ة صفح –األذكار النووية لإلمام النووي، حتقيق حمي الدين مستو )باب حكم السلام  (8)

 (.1111رواه الطرباين، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ) (1)

( 1111( والرتمذي )1813( وأبو داود )83/771) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (7)

 (.1488( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )3181والطرباين يف الكبري )

 (.1111ح  1/81) -املسمى: الكاشف عن حقائق السنن  –املصابيح رشح الطيبي عىل مشكاة  (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

هلذا احلديث ؛ئ بالسلاميبتد
(1)

. 

 أن من رد السالم فهو من خيار الناس ثانيا:

َمْن َأْطَعَم الطََّعاَم  خرُيكمْ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  صهيب بن سنان ملا رواه

الم «َوَردَّ السَّ
(2)

. 

فإذا سلم  ،وظن أنه رد السلام ،وبعض الناس إذا سلم عليه رد بتحية مغايرة

ولكنها ال تعد  ،ونحو ذلك من كلامت طيبة ،أو صباح اخلري ،يا هلا :عليه رد قائلا

  .ردا للسلام

ملا  ؛الرشعي ردت امللائكة الكرام عىل املسلم عليه السلام د  رَ ومن سلم ومل ي  

الُم اْسٌم ِمْن َأْسََمِء » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن مسعود  اهللرواه عبد   ،َتَعاىَل  اهللالسَّ

ُجَل ا ،ْفُشوُه َبْينَُكمْ َفأَ  ،َوَضَعُه يِف األَْرضِ  َم َعَلْيِهمْ ملُ َفإِنَّ الرَّ وا  ،ْسلَِم إَِذا َمرَّ بَِقْوٍم َفَسلَّ َفَردُّ

المَ  ،َكاَن َلُه َعَلْيِهْم َفْضُل َدَرَجةٍ  ،َعَلْيهِ  اُهُم السَّ وا َعَلْيهِ  ،بَِتْذكرِِيِه إِيَّ ْ َيُردُّ َردَّ َعَلْيِه  ،َفإِْن مَل

«ْم َوَأْطَيُب َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنْهُ 
(3)

. 

ألن  ؛عليه السلاملذلك ال حيزن وال يتضايق املرء إذا سلم عىل قوم فلم يردوا 

فهي رسالة نبوية تشحذ اهلمة  ،هم الذين سيتولون رد السلام عليك امللائكة 

ن إفشاء السلام حتى بني أوساط من ال يردون عليك السلام ألمر يف مبعدم الفتور 

تكرارك السلام عليهم أن يزيل ما يف صدورهم من غل أو فلعل وعسى  ،صدورهم

 .وإن كنت حتبهم فذكرهم بلطف بأن رد السلام واجب كي ال يأثموا ،حسد جتاهك

                                                           

 (.111ح 144األذكار النووية لإلمام النووي، حتقيق حمي الدين مستو )صفحة  (8)

( وحسنه األلباين يف 3371( واحلاكم )11/111) –الفتح الرباين  – «لياركم»رواه اإلمام أمحد بلفظ  (1)

 (.7781صحيح اجلامع )

 (.181صرجيه )سبق خت (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ويستحب ملن سلم عىل إنسان فلم يرد عليه أن يقول له  :قال النووي 

فينبغي لك أن ترد عيل ليسقط عنك الفرض ،رد السلام واجب :بعبارة لطيفة
(1)

. 

 أنه وسيلة للتواد والتحاب بني املسلمني لثا:ثا

إن إفشاء السلام من أقوى الوسائل للتواد ومجع القلوب بني املسلمني، فمن 

ال » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ملا رواه أبو هريرة  ؛أفشى السلام أحبه األنام

ابُّ  ،نََّة َحتَّى ُتْؤِمنُوالَ َتْدُخُلوَن ا ٍء إَِذا َفعَ  ،واَوال ُتْؤِمنُوا َحتَّى ََتَ ُتُموُه لَأَوال َأُدلُُّكْم َعىَل ََشْ

اَبْبُتمْ  الَم َبْينَُكمْ  ؟ََتَ «َأْفُشوا السَّ
(2)

. 

منها غرس األلفة بني  ،ملا فيه من فضائل مجة ؛ولذلك حسدنا اليهود عىل السلام

عن النبي  حيث روت عائشة  ،املسلمني وهذا ما ال يتمناه أعداء اإلسلام لنا

الِم َوالتَّْأِمنيِ لَما َحَسَدْتُكْم ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص ٍء َما َحَسَدْتُكْم َعىَل السَّ «َيُهوُد َعىَل ََشْ
(3)

.  

 بالسالم يزول التهاجر بني املتخاصمني رابعا:

فإن  ؛ال حيتاج املتهاجران إىل بذل هدايا فيام بينهام وال بذل مال كي يصطلحا

فقد روى هشام بن  ،ثم رصامهامتبادل السلام بينهام يكفي لقطع هتاجرمها ورفع إ

َم  َفْوَق » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال عامر 
ُْسلٍِم َأْن َُيُْجَر ُمْسلِ

ال ََيِلُّ ملِ

اَرَما َفْوَق َثالٍث  ،َثالِث َلَيالٍ  َْ ََُم َناكَِباِن َعْن ا ،َفإِْن َكاَن َت اِمِهََم ِلَ َفإِْنَّ ِق َما َداَما َعىَل ُِصَ

ََم فَ  َُلُ اَرُتهُ لْيئ ا َفَسْبُقُه بِاَوَأوَّ َم َعَلْيِه َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َوَردَّ َعَلْيِه َسالَمهُ  ،َفْيِء َكفَّ ْت  ،َفإِْن َسلَّ َردَّ

ْيَطانُ  ،الئَِكةُ ملَ َعَلْيِه ا َتِمَعا يِف ا ،َوَردَّ َعىَل اآلَخِر الشَّ ْ جَيْ اِمِهََم مَل نَِّة لَ َفإِْن َماَتا َعىَل ُِصَ

                                                           

 (.181األذكار النووية لإلمام النووي، حتقيق حمي الدين مستو )صفحة  (8)

( وأبو داود 1111( والرتمذي )11( ومسلم واللفظ له )81/811) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.11( وابن ماجه )1817)

 (181لرتهيب )( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب وا111رواه ابن ماجه ) (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ا «َأَبد 
(1)

. 

ال ََيِلُّ لَِرُجٍل َأْن » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وروى أبو أيوب األنصاري 

ا الَِّذي َيْبَدُأ  ،َتِقَياِن َفُيْعِرُض َهَذا َوُيْعِرُض َهَذاليَ  ،َُيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثالِث َلَيالٍ  ُُهَ َوَخرْيُ

المِ  «بِالسَّ
(2)

ملا رواه أنس بن  ؛ولذلك من بذل السلام ألقاربه ال يعد هاجرا هلم ؛

المِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  مالك  «ُبلُّوا َأْرَحاَمُكْم َوَلْو بِالسَّ
(3)

. 

 السالم الكامل بثالثني حسنة خامسا:

الُم  :َمْن َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ملا رواه سهل بن حنيف  السَّ

المُ  :َوَمْن َقاَل  ،َعَلْيُكْم ُكتَِبْت َلُه َعْْشُ َحَسنَاٍت  ُة  السَّ وَن  اهللَعَلْيُكْم َوَرمْحَ ُكتَِبْت َلُه ِعْْشُ

ُة  :َوَمْن َقاَل  ،َحَسنَة   الُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَ «َوَبَرَكاُتُه ُكتَِبْت َلُه َثالُثوَن َحَسنَة   اهللالسَّ
(4)

. 

 ،السلام عليكم عند اتصاله باهلاتف :بدال من قوله (ألو) فالذي يتلفظ بكلمة

 ؟ويف الشهر الواحد ، اليوم الواحدفكم حسنة ضاعت عليه يف

وإنام  ،لقد كان بعض الصاحلني يذهبون إىل السوق ليس لغرض الرشاء فحسب

 اهللأنه كان يأيت عبد  فقد روى الطفيل بن أيب بن كعب  .لبذل السلام للناس

بن عمر  اهللفإذا غدونا إىل السوق مل يمر عبد  :قال ،بن عمر فيغدو معه إىل السوق

 :قال الطفيل .يسلم عليه وال أحد إال ،وال مسكني ،وال صاحب بيعة ،طعىل سقا

                                                           

( والبيهقي يف شعبه 141( والبخاري يف األدب املفرد )81/171) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1311( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )111( والطرباين يف الكبري )1811)

( 1433اري واللفظ له )( والبخ81/171) –الفتح الرباين  –( وأمحد 8111رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.1188( وأبو داود )8171( والرتمذي )1114ومسلم )

 (.1171( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )3147رواه البيهقي يف شعبه ) (7)

( وقال األلباين يف صحيح 134( وعبد بن محيد )11( وابن أيب شيبة )131رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

 (.1388غريه )الرتغيب والرتهيب: صحيح ل
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ما تصنع بالسوق وأنت  :تلفق ،فاستتبعني إىل السوق ،بن عمر يوما اهللفجئت عبد 

 ؟وال جتلس يف جمالس السوق ،وال تسوم هبا ،وال تسأل عن السلع ،بيعلال تقف عىل ا

إنام  ،وكان الطفيل ذا بطن ،ا أبا بطني :اهللفقال يل عبد  ،فاجلس بنا هاهنا نتحدث

نسلم عىل من لقينا ،نغدو من أجل السلام
(1)

  

بن عمر  اهللكام فعل عبد  ،وال يلزم ملن دلل السوق أن يسلم عىل كل الناس

 عمر بن اهللإذ كان هدف عبد  ،كي ال تتعطل مصاحله أو يتألر عنها 

  فقطهو الغدو إىل السوق من أجل حتصيل ثواب السلام.  

اوردي أن من مـشى يف الشوارع ملذكر ا :قال ابن حجر العسقلاين 

ألنه لو سلم عىل كل من لقي  ؛بعضلعىل ا أنه ال يسلم إال ،طروقة كالسوقملا

عرفلهم الذي لرج ألجله وخلرج به عن امللتشاغل به عن ا
(2)

.  

 السالم مع املصافحة يغفر الذنوب سادسا:

حيث روى الرباء  ،فرة الذنوب إذا اقرتن باملصافحةويزداد ثواب السلام إىل مغ

اَفَحاِن إاِلَّ لَما ِمْن ُمْسلَِمنْيِ يَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن عازب  َْ  َتِقَياِن َفَيَت

َقا ََم َقْبَل َأْن َيْفَُّتِ «ُغِفَر ََلُ
(3)

.  

فتنحى  ،فأراد أن يصافحه ،لقي حذيفة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى أبو هريرة 

ا َكََم  ،ْؤِمَن إَِذا َصاَفَح َأَخاهُ ملُ إِنَّ ا» :فقال ،إين جنب :له حذيفة فقال اتَّْت َخَطاَياُُهَ ََتَ

                                                           

 (.331( وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )8441رواه البخاري يف األدب املفرد ) (8)

 باب يسلم الصغري عىل الكبري(. 88/83فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (1)

( 1313( والرتمذي )1181( وأبو داود واللفظ له )83/711) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه 87711( والبيهقي )7347وابن ماجه )

(1381.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

َجرُ  «َيَتَحاتُّ َوَرُق الشَّ
(1)

. 

ومل يقل  ،وهو أفضل اخللق هو الذي بادر بالسلام ملسو هيلع هللا ىلص اهللتأمل كيف أن رسول 

لة مسابقة إىل فكأن املسأ ،بالسلامهم عليهم وجيب عليهم أن يبدءوين  اأن يل حق  

 .ىل ذلكإ يسابق أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي  ،اخلري

وينبغي احلذر من مصافحة النساء من غري املحارم سواء كانت بنت عم أو بنت 

فبعض الناس قد  ،أو زوجة عم أو زوجة لال حتى لو كانت كبرية يف السن ،لال

وهذا ال  ،مة كاألعيادويقبل رأسها يف املناسبات العا ،يستسهل مصافحة جارته العجوز

ألَْن » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فقد روى معقل بن يسار  ،حيل ولو كان من وراء حائل

«ُيطَْعَن يِف َرْأِس َأَحِدُكْم بِِمْخيٍَ  ِمْن َحِديٍد َخرْيٌ َلُه ِمْن َأْن َيَمسَّ اْمَرَأة  ال ََتِلُّ َلهُ 
(2)

. 

 يعابالسالم على أهل بيتك حتل الربكة عليكم مج سابعا:

حلت الربكة عليه  ،من بركات إفشاء السلام أن من دلل بيته فسلم عىل أهله

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  } :تعاىل اهلللقول  ،وعىل أهل بيته

قال يل رسول  :قال وملا رواه أنس بن مالك  ؛[18: ]النور{ ې ىى

«َرَكة  َعَلْيَك َوَعىَل َأْهِل َبْيتَِك َيُكْن بَ  ،َت َعىَل َأْهلَِك َفَسِلمْ لإَِذا َدَخ  ،َيا ُبنَيَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(3)

. 

أي فإنه يكون أي السلام سبب زيادة  :يف معنى الربكة قال املباركفوري 

بركة وكثرة لري ورمحة
(4)

. 

                                                           

 (.1318( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )1771رواه البزار ) (8)

 (.8184ب والرتهيب: حسن صحيح )( وقال األلباين يف صحيح الرتغي111رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

( وقال يف 8141( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه)1111رواه الرتمذي ) (7)

 (.17الكلم الطيب: حسن صحيح )

 (.1111ح  3/131حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فلا يغفل عن بذل  ،فمن أراد أن يكثر لريه وحتل الربكة عليه وعىل أهل بيته

 .السلام إذا دلل عليهم

م على أهل بيته عند دخوله عليهم إن مات وكفايته ورزقه لَِّسدخول اجلنة للُم ثامنا:

 إن عاش

 اهللكان ضامنا عىل  ،ومن بركات إفشاء السلام أن من دلل بيته فسلم عىل أهله

وهذه إحدى علامات حسن اخلامتة التي  ،أو بكفايته إن عاش ،بدلول اجلنة لو مات

  .جيهلها كثري من الناس وال يفطنوا هلا

ُهْم َضاِمٌن َعىَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول   فعن أيب أمامة إِْن  ،اهللَثالَثٌة ُكلُّ

َفُهَو َضاِمٌن َعىَل  ،َمْن َدَخَل َبْيَتُه َفَسلَّمَ  :نَّةَ لَ ا اهللَوإِْن َماَت َأْدَخَلُه  ،َعاَش ُرِزَق َوُكِفيَ 

َفُهَو َضاِمٌن  اهللَخَرَج يِف َسبِيِل َوَمْن  ،اهللَفُهَو َضاِمٌن َعىَل  ،ْسِجدِ ملَ َوَمْن َخَرَج إىَِل ا ،اهلل

«اهللَعىَل 
(1)

دلول اجلنة للمسلم عىل  :وقد بوب ابن حبان عىل هذا احلديث قائلا ،

 .وكفايته ورزقه إن عاش ،أهله عند دلوله عليهم إن مات

ُهْم َضاِمٌن َعىَل » :ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أيب داود قال  َرُجٌل َخَرَج  : اهللَثالَثٌة ُكلُّ

اهُ  اهللَفُهَو َضاِمٌن َعىَل  ،اهللا يِف َسبِيِل َغاِزي   ُه بََِم َناَل ِمْن لَ َفُيْدِخَلُه ا ،َحتَّى َيَتَوفَّ نََّة َأْو َيُردَّ

اهُ  اهللَفُهَو َضاِمٌن َعىَل  ،ْسِجدِ ملَ َوَرُجٌل َراَح إىَِل ا ،َأْجٍر َوَغنِيَمةٍ  نََّة لَ َفُيْدِخَلُه ا ،َحتَّى َيَتَوفَّ

 .« اهللَفُهَو َضاِمٌن َعىَل  ،َوَرُجٌل َدَخَل َبْيَتُه بَِسالمٍ  ،ُه بََِم َناَل ِمْن َأْجٍر َوَغنِيَمةٍ َأْو َيُردَّ 

 :أحدمها :حيتمل وجهني «َوَرُجٌل َدَخَل َبْيَتُه بَِسالمٍ » :وقوله :قال اخلطايب 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  } :أن يسلم إذا دلل منزله كام قال تعاىل

                                                           

( والبيهقي يف الكربى 1144( واحلاكم )111( وابن حبان واللفظ له )1111رواه أبو داود ) (8)

( وصححه األلباين يف 3118( والطرباين يف الكبري )8411( والبخاري يف األدب املفرد )81781)

 (.111التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

أن يكون أراد بدلول بيته  :والوجه اآللر ،[18: ]النور{ ې ې ې ىى

يرغب بذلك يف العزلة ويأمره  ،أي لزم البيت طلب السلامة من الفتن ،بسلام

باإلقلال من اخللطة
(1)

. 

 النجاة من كرب الصراط تاسعا:

مما يعني سلامته  ،من أفشى السلام بني الناس كان جزاؤه دلول اجلنة بسلام

وره عليهمن كرب الرصاط أثناء مر
(2)

أن النبي  بن سلام  اهللملا رواه عبد  ؛

َا النَّاُس » :قال ملسو هيلع هللا ىلص المَ  ،َأُيُّ َتْدُخُلوا  ،َوَصلُّوا َوالنَّاُس نَِيامٌ  ،َوَأْطِعُموا الطََّعامَ  ،َأْفُشوا السَّ

«نََّة بَِسالمٍ لَ ا
(3)

أن تنجو من كرب  ؛وهذا من أعظم الثواب الذي ال يقدر بثمن ،

لتدلل اجلنة بسلام أي  –طر كرب سيمر عىل املؤمنني يوم القيامة وهو أل –الرصاط 

 .دون عذاب مسبق عىل الرصاط أو يف النار

 ةً كان يوصيهم بذلك مجاع ،عىل إفشاء السلام بني أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوحلرصه 

إين إذا رأيتك طابت  ،اهلليا رسول  :تلق :قال ملا رواه أبو هريرة  ؛وفرادى

ٍء ُخلَِق ِمْن َماءٍ » :فقال ،عن كل يشءفأنبئني  ،وقرت عيني ،نفيس  :قال ،«ُكلُّ ََشْ

المَ » :قال ،نةجلت الأنبئني عن أمر إذا ألذت به دل ،اهلليا رسول  :تلق  ،َأْفِش السَّ

ْيِل َوالنَّاُس نَِيامٌ  ،األَْرَحامَ  لَوِص  ،َوَأْطِعْم الطََّعامَ  «نََّة بَِسالمٍ لَ ا لُثمَّ اْدُخ  ،َوُقْم بِاللَّ
(4)

. 

                                                           

 (.1/171) –رشح سنن أيب داود  –معامل السنن للخطايب  (8)

كرب الرصاط؟( إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسلامي،  للاستزاده انظر كتايب: )كيف تنجو من (1)

 وموقع صيد الفوائد عىل الشبكة العنكبوتية.

 (.181صسبق خترجيه ) (7)

( وصححه 141( وابن حبان )3831( واحلاكم )14/1) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 (.7/173األلباين يف إرواء الغليل )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 احلصول على قصور يف أعلى اجلنة عاشرا:

يرى ظاهرها  ،ذات مواصفات لاصة ،من أفشى السلام سيمنح غرفا عجيبة

ا ُيَرى َظاِهُرَها ِمْن لَ إِنَّ يِف ا» :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛وباطنها من ظاهرها ،من باطنها نَِّة ُغَرف 

َها  ،َوَباطِنَُها ِمْن َظاِهِرَها ،َباطِنَِها المَ  ،ْطَعَم الطََّعامَ ملَِْن أَ  اهللَأَعدَّ َوَصىلَّ  ،َوَأْفَشى السَّ

ْيِل َوالنَّاُس نَِيامٌ  «بِاللَّ
(1)

 .والغرف هي القصور العالية ،

يف  ملسو هيلع هللا ىلصهل يلزم من أراد هذه الغرف أن يعمل بجميع األعامل التي ذكرها النبي 

مل أقف عىل قول للعلامء يف  ؟احلديث من إفشاء للسلام وإطعام للطعام وقيام لليل

وال ينبغي التشديد والتضييق عىل الناس يف مثل هذه  ،واسع اهللوفضل  ،ذلك

 الفضائل 

ندرك أن من ترك إفشاء السلام فهو من  ،فبعد استعراض أهم فضائل السلام

 .ذا الثواب اجلزيلهببخل عىل نفسه 

                                                           

 (.181صه )سبق خترجي (8)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 آداب إفشاء السلام :املبحث الثاين

ملا رواه أبو هريرة  ؛حني يلقاهإن من حق املسلم عىل أليه املسلم أن يسلم عليه 

  ما هن يا رسول  :قيل ،«ْسلِِم ِستٌّ ملُ ْسلِِم َعىَل املُ َحقُّ ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول

ْح َلهُ  ،َوإَِذا َدَعاَك َفَأِجْبهُ  ،إَِذا َلِقيَتُه َفَسِلْم َعَلْيهِ » :قال ؟اهلل َْ َحَك َفاْن َْ َوإَِذا  ،َوإَِذا اْسَتنْ

بِْعهُ  ،َوإَِذا َمِرَض َفُعْدهُ  ،َفَشِمْتهُ  اهللَعَطَس َفَحِمَد  «َوإَِذا َماَت َفاتَّ
(1)

. 

إلفشاء السلام بني الناس ينبغي العمل بسنن وآداب السلام التي علمها النبي و

 : والتي منها ،وحثهم عليها أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص

 أن تسلم على من تعرف ومن ال تعرف  أوال:

 ؟أي اإلسلام لري :ملسو هيلع هللا ىلصأل النبي س أن رجلا بن عمرو  اهللملا رواه عبد 

الَم َعىَل َمْن َعَرْفَت َوَمْن مَلْ َتْعِرْف  ،ُتْطِعُم الطََّعامَ » :قال «َوَتْقَرُأ السَّ
(2)

. 

أن من علامات الساعة أن يكون بذل السلام للمعرفة وليس  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذكر النبي 

قال  :قال بن مسعود  اهللحيث روى عبد  ،عىل من يعرف ومن ال يعرف

اَعةِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول اِط السَّ ُجِل ال ُيَسِلُم َعَلْيِه إاِلَّ  ،إِنَّ ِمْن َأرْشَ ُجُل َعىَل الرَّ  َأْن ُيَسِلَم الرَّ

«َمْعِرَفةِ للِ 
(3)

. 

إذا لقي رجل مجاعة فأراد أن خيص طائفة  :قال املتويل :وقال النووي 

ختصيص البعض  ويف ،ألن القصد من السلام املؤانسة واأللفة ؛منهم بالسلام كره

                                                           

( والرتمذي 1811( ومسلم واللفظ له )8114( والبخاري )1414) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1474( وأبو داود )8171( والنسائي )8171( وابن ماجه )1373)

( والنسائي 71( ومسلم )81( والبخاري واللفظ له )81/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7117( وابن ماجه )1811بو داود )( وأ1444)

 (.111( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )83/777) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وربام صار سببا للعداوة ،إحياش للباقني
(1)

. 

 أن يسلم الصغري على الكبري واملاشي على القاعد والقليل على الكثري  ثانيا:

ِغرُي َعىَل ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ملا رواه أبو هريرة  َّْ ارُّ ملَ َوا ،َكبرِيِ لُيَسِلُم ال

«َكثرِيِ لَقلِيُل َعىَل الَوا ،َقاِعدِ لَعىَل ا
(2)

. 

 ،وفيام خيص تسليم القليل عىل الكثري ومدى استمساك الصاحلني هبذه السنة

وعليه  ،لرج عمر يف يوم عيد :قال صاحب حرس عمر بن عبد العزيز حيكي 

مه أنا  :فقال ،فقمت إليه وسلمت عليه ،قميص كتان وعاممة عىل قلنسوة الطئة

ومـشى فمشينا  ،سلم ورددنا عليهثم  ،السلام عيل والرد عليكم ،واحد وأنتم مجاعة

معه إىل املسجد
(3)

. 

 أن يسلم الراكب على املاشي واملاشي على الواقف ثالثا:

َفاِرُس َعىَل لُيَسِلُم ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ملا رواه فضالة بن عبيد 

«َكثرِيِ لَقلِيُل َعىَل الَوا ،َقائِمِ لاَِش َعىَل املَ َوا ،اَِش ملَ ا
(4)

. 

أما أمر الراكب فألن له مزية  :ازريملوقال ا :العسقلاين قال ابن حجر 

ايش بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا عىل الراكب من الزهو ملفعوض ا ،ايشملعىل ا

قاعد منه من الـرش وال سيام إذا كان لايش فلام يتوقع املوأما ا ،فضيلتنيلأن لو حاز ا

                                                           

 (.141األذكار النووية لإلمام النووي، حتقيق حمي الدين مستو )صفحة  (8)

( 1341( والرتمذي )1178) ( والبخاري واللفظ له83/771) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (1811وأبو داود )

 (.1/117) البن عبد ربه األندليسالعقد الفريد  (7)

( والبخاري يف األدب 1341( والرتمذي واللفظ له )83/771) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1411( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )111املفرد )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

اجات حلأو ألن يف التـرصف يف ا ،إليه فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس ،راكبا

ارين مع ملقاعد يشق عليه مراعاة الأو ألن ا ،قاعد مزية فأمر باالبتداءلامتهانا فصار ل

قليل لوأما ا ،ار فلا مشقة عليهملبخلاف ا ،مشقةلبداءة عنه للكثرهتم فسقطت ا

حتيط لهواحد الزهو فالامعة لو ابتدءوا خليف عىل اجلامعة أو ألن اجلفلفضيلة ا
(1)

. 

 أن يسلم من انتهى به جملس أو قام لينصرف منه رابعا:

وكذلك عند مفارقة  ،فمن السنة عند القدوم إىل املجلس السلام عىل احلارضين

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ملا رواه أبو هريرة  ؛ذلك املجلس واالنرصاف منه

ُثمَّ إَِذا َقاَم  ،َيْجلِْس لإِْن َبَدا َلُه َأْن جَيْلَِس فَ فَ  ،ُيَسِلمْ لإَِذا اْنَتَهى َأَحُدُكْم إىَِل ََمْلٍِس فَ »

«َفَلْيَسْت األُوىَل بَِأَحقَّ ِمْن اآلِخَرةِ  ،ُيَسِلمْ لفَ 
(2)

. 

وإذا كان دلول ذلك املجلس أثناء لطبة مجعة فلا يستحب السلام عىل 

  .والرد قد حيدث لغوا ،ألن الناس مأمورون باإلنصات للجمعة ؛احلارضين

يكره  :فقال أصحابنا ،وأما السلام يف حال لطبة اجلمعة :ل النووي قا

فيه  ؟فإن لالف وسلم فهل يرد عليه ،ألهنم مأمورون باإلنصات للخطبة ؛االبتداء به

إن قلنا إن  :ومنهم من قال ،ال يرد عليه لتقصريه :منهم من قال ،للاف ألصحابنا

صات سنة رد عليه واحد من إن اإلن :وإن قلنا ،اإلنصات واجب ال يرد عليه

وال يرد عليه أكثر من واحد عىل كل وجه ،احلارضين
(3)

. 

                                                           

 باب يسلم الصغري عىل الكبري(. 88/83البخاري البن حجر العسقلاين ) فتح الباري برشح صحيح (8)

( 1141( وأبو داود )1341( والرتمذي واللفظ له )83/773) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1343( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )111وابن حبان )

 (.148قيق حمي الدين مستو )صفحة األذكار النووية لإلمام النووي، حت (7)



231 
 

 
 

 

 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 أن يسلم املرء على أهل بيته إذا دخل عليهم خامسا:

فالبعض قد يدلل بيته  ،فمن السنة أن يسلم املرء عىل أهل بيته إذا دلل عليهم

ده بحجة أنه مل وهو يغني أو ينشد أو يدلل صامتا وال يسلم عىل أهله أو عىل أوال

يف حني أن  ،أو لقرب عهده هبم فهو قد لرج ثم دلل لتوه ،يدلل عىل أناس غرباء

 ملا رواه أنس بن مالك  ؛من سلم عىل أهل بيته جيعل الربكة حتل يف هذا البيت

َلْيَك َيُكْن َبَرَكة  عَ  ،َت َعىَل َأْهلَِك َفَسِلمْ لإَِذا َدَخ  ،َيا ُبنَيَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال يل رسول  :قال

«َوَعىَل َأْهِل َبْيتَِك 
(1)

. 

بأن يسلم عىل أهله كلام  ،«َيا ُبنَيَّ » :أرشد غلاما بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل كيف أن النبي 

 .لتحل الربكة يف البيوت ؛لذا ينبغي تعليم األوالد هذه السنة النبوية ؛دلل بيته

 ا جياب من بدأنا بالسؤال قبل السالملَّأ سادسا:

مر من بدأ بالسؤال قبل أ ،شاء السلام بني املسلمنيعىل إف ملسو هيلع هللا ىلصوحلرص النبي 

أن النبي  بن عمر  اهللوذلك ملا رواه عبد  ؛ جياب سؤاله حتى يسلمال  السلام أ

َؤالِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص الُم َقْبَل السُّ الِم َفال ُُتِيُبوهُ  ،السَّ َؤاِل َقْبَل السَّ «َفَمْن َبَدَأُكْم بِالسُّ
(2)

ويف  ،

الِم َفال ُُتِيُبوهُ لَمْن َبَدَأ بِا» :قالمرفوعا  رواية ألرى له  «َكالِم َقْبَل السَّ
(3)

. 

المِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  كام روى جابر  ْ َيْبَدْأ بِالسَّ «اَل َتْأَذُنوا ملَِْن مَل
(4)

 ؛

                                                           

 (.181صسبق خترجيه ) (8)

رواه ابن النجار واللفظ له، والطرباين يف األوسط، وأبو نعيم يف احللية، وحسنه األلباين يف السلسلة  (1)

 (.181الصحيحة )

(، 181له ) رواه الطرباين يف األوسط، وأبو نعيم يف احللية، وابن السني يف عمل اليوم والليلة واللفظ (7)

 (.1811وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )

(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 1177(، والبيهقي يف شعبه )8141رواه أبو يعىل واللفظ له ) (1)

(183.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 أبَ ن ول  بَ أن صفوان بن أمية بعثه بلَ  ،ولذلك جاء عن كلدة بن حنبل 

 :قال ،واديلبأعىل ا ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  –وهو حشيش يؤكل  –يس اب  غَ وَض 

الُم َعَلْيُكمْ  :لاْرِجْع َفقُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ت عليه ومل أسلم ومل أستأذنلفدل  ،السَّ

وذلك بعد ما أسلم صفوان «َأَأْدُخُل 
(1)

. 

حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن عىل  :قال وروى ربعي بن حراش  

اْخُرْج إىَِل َهَذا َفَعِلْمُه » :خلادمه ملسو هيلع هللا ىلصي فقال النب ؟ألج :فقال ،وهو يف بيت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الُم َعَلْيُكمْ  :لقُ  :َلهُ  لاالْستِْئَذاَن َفقُ  السلام  :فسمعه الرجل فقال ؟«َأَأْدُخُل  ،السَّ

فدلل ملسو هيلع هللا ىلصفأذن له النبي  ؟أأدلل ،عليكم
(2)

.  

 أن يتم جتديد السالم بني املتماشني إذا حال بينهما حائل سابعا:

أنه أمر إذا حالت شجرة  ، إفشاء السلام بني املؤمننييف ملسو هيلع هللا ىلصووصل حرص النبي 

أن  حيث روى أبو هريرة  ،بني اثنني يمشيان أن يكررا السلام لبعضهام

َفإِْن َحاَلْت َبْينَُهََم َشَجَرٌة َأْو  ،ُيَسِلْم َعَلْيهِ لإَِذا َلِقَي َأَحُدُكْم َأَخاُه فَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

الَلِقَيُه فَ  َأْو َحَجٌر ُثمَّ  ،ِجَدارٌ  «ُيَسِلْم َعَلْيِه َأْيض 
(3)

.  

 أن نرد السالم مبثله أو بأفضل منه ثامنا:

 ،أو بأفضل منه ،لقد أمر الرب تبارك وتعاىل أن نرد السلام بمثله عىل األقل

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب  } :فقال تعاىل ،وذكر أنه سيحاسبنا عىل ذلك

 .[11: ]النساء{ مب ىب يب جت حت خت مت

                                                           

 (.1814( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )1384رواه الرتمذي ) (8)

( والبخاري يف األدب املفرد 1833( وأبوداود واللفظ له )8/31) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1781( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )8411)

( والبيهقي، 1714( وأبو يعىل )8484( والبخاري يف األدب املفرد )1144رواه أبو داود واللفظ له ) (7)

 (.311وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فلو التقى رجلان وسلم كل منهام عىل صاحبه دفعة  :يل القاريوقال امللا ع

جيب عىل كل منهام اجلواب ،واحدة
(1)

. 

 ،وعليكم السلام :فرد عليه بقوله ،السلام عليكم :وإذا اقترص املبتدئ عىل قول

  . اهللاستجابة ألمر  ؛واألحسن أن يزيد يف الرد ،فهذا جيزئ

أو  املسلم فردوا عليه أفضل مما سلمإذا سلم عليكم  :أي :قال ابن كثري 

واملامثلة مفروضة ،فالزيادة مندوبة ،ردوا عليه بمثل ما سلم
(2)

أن االبتداء  :أي ،

 .ويكون بلفظ السلام ال بلفظ آلر ،ورده واجب ،بالسلام مستحب

ديث داللة عىل أنه ال زيادة يف السلام حلويف هذا ا :أيضا وقال ابن كثري 

إذ لو رشع أكثر من ذلك لزاده  ،وبركاته اهلللام عليكم ورمحة الس ،عىل هذه الصفة

ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 
(3)

. 

أو مساء  ،صباح اخلري :وما يعتاده بعض الناس من استبدال لفظ السلام بقوهلم

وكذلك  ،فهو ليس بسلام املسلمني ،أو غري ذلك من ألفاظ وإن كانت مجيلة ،اخلري

فقد جاء النهي عن ذلك  ،رة باليد أو الرأسالبد أن يتلفظ بالسلام وال يكتفى باإلشا

َلْيَس ِمنَّا » :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

َنا اَرىلال َتَشبَُّهوا بِا ،َمْن َتَشبََّه بَِغرْيِ َْ َيُهوِد اإِلَشاَرُة لَفإِنَّ َتْسلِيَم ا ؛َيُهوِد َوال بِالنَّ

اَرى اإِلَشاَرُة بِاألَُكِف َوَتْسلِيَم النَّ  ،بِاألََصابِعِ  َْ»
(4)

. 

فلا  ،لبعده أو لضعف يف سمعه أو نحو ذلك ؛لكن إذا كان املسلم عليه ال يسمع

 .بأس باإلشارة لتنبيهه مع التلفظ بالسلام

                                                           

 (.1111ح  1/181فاتيح رشح مشكاة املصابيح للملا عيل القاري )مرقاة امل (8)

 (.1/711تفسري القرآن العظيم البن كثري ) (1)

 (.1/711املرجع السابق ) (7)

 (1317( وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1111رواه الرتمذي ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 سالم الواحد أو رده يغين عن البقية  تاسعا:

وإذا رد  ،أجزأ سلامه عن البقية ،إذا مرت مجاعة بألرى فسلم واحد منهم

ملا روى أبو سعيد  ؛ألن الرد فرض كفاية ؛احد من اجلامعة أغنى عن بقية مجاعتهو

وا  ،إَِذا َمرَّ ِرَجاٌل بَِقْومٍ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  اخلدري  َم َرُجٌل ِمَن الَِّذيَن َمرُّ َفَسلَّ

«ءِ َأْجَزَأ َعْن َهُؤالِء َوَعْن َهُؤال ،َوَردَّ ِمْن َهُؤالِء َواِحٌد  ،الِِسنيَ لَ َعىَل ا
(1)

. 

 :أي)سن بن عيل حلرفعه ا :قال أبو داود- وجاء عن عيل بن أيب طالب 

وا َأْن ُيَسِلَم َأَحُدُهمْ لَ جُيِْزُئ َعْن ا» :قال -(ملسو هيلع هللا ىلصرفع احلديث إىل النبي   ،ََمَعِة إَِذا َمرُّ

«ُلوِس َأْن َيُردَّ َأَحُدُهمْ لُ َوجُيِْزُئ َعْن ا
(2)

. 

 أن نسلم على الصبيان عاشرا:

فإن من السنة أن يسلم عليهم وال حيقر  ،ر رجل عىل جمموعة من الصبيانلو م

 اورفع ،هلم هلذا األدب اإلسلامي وتعليام ،ألن يف ذلك إفشاء للسلام ؛شأهنم

 .للعجب أو الكرب الذي قد خيتلج يف النفس اوكرس ،ملعنوياهتم

كان النبي  :وقال ،أنه مر عىل صبيان فسلم عليهم فعن أنس بن مالك 

يفعله ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

 سلمنياملسلمني وغري امل منأن نسلم على اجمللس الذي فيه أخالط  حادي عشر:

ونقصد  ،بني مسلمني وغري مسلمنيأللاط أن نسلم عىل املجلس الذي فيه 

مر بمجلس  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  أسامة بن زيد حيث روى  ؛بسلامنا املسلمني منهم

                                                           

 (311ح اجلامع )( وصححه األلباين يف صحي1/118رواه أبو نعيم يف احللية ) (8)

 (.1417( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1184رواه أبو داود ) (1)

( والرتمذي 1811( ومسلم )1113( والبخاري واللفظ له )87184) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1171( والدارمي )1141( وأبو داود )1111)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

يهود فسلم عليهملسلمني واملوفيه أللاط من ا
(1)

. 

 أال نبدأ غري املسلمني وال املبتدعة وال املرأة اجلميلة بتحية اإلسالم ثاني عشر:

أن النبي  ملا رواه أبو هريرة  ؛ال ينبغي أن حتيي غري املسلم بتحية اإلسلام

المِ لال َتْبَدُءوا ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اَرى بِالسَّ َْ «.. اِلديث.َيُهوَد َوال النَّ
(2)

. 

ملا جاء عن أنس بن  ؛وعليكم  :عليه بقول فرد ،وإذا سلم عليك غري مسلم

كتاب يسلمون علينا لإن أهل ا :ملسو هيلع هللا ىلصقالوا للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصأن أصحاب النبي  مالك 

«َوَعَلْيُكمْ  :ُقوُلوا» :قال ؟فكيف نرد عليهم
(3)

. 

يف السلام  :فقد قال النووي  ،وأما حكم السلام عىل املبتدعة والفسقة

ن ارتكب ذنبا عظيام ومل يتب منه وجهان جاهر بفسقه ومملفاسق البتدع واملعىل ا

 لب ،ال يستحب :. وأصحهام..ألنه مسلم ؛مستحب :أحدمها :حكامها الرافعي

 ،بخاري صاحب الصحيحلوهذا مذهب ابن عمر وا ،يستحب أال يسلم عليه

مسألة يف صحيحه بحديث كعب بن مالك حني ختلف هو لبخاري للواحتج ا

وكنت أتى  :قال ،عن كلامنا ملسو هيلع هللا ىلص اهللى رسول قال وهن ،ورفيقان له عن غزوة تبوك

حرك شفتيه برد السلام أم ال له :فأسلم عليه فأقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 
(4)

. 

                                                           

( والرتمذي واللفظ له 8311( ومسلم )1111)( والبخاري 18114) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(1341) 

( وأبو 1344( والرتمذي )1813( ومسلم واللفظ له )83/771) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1141داود )

( وأبو 1817( ومسلم واللفظ له )1111( والبخاري )83/771) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1143داود )

 (.1/141املجموع رشح املهذب للنووي ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ،فيستحب عدم السلام عليها إن كانت مجيلة ،م عليه امرأة أجنبيةل  َس وإن كان امل  

نقلا عن اإلمام أيب سعد  قال النووي  .جاز السلام عليها اوإن كانت عجوز

 ،فإن كانت مجيلة خياف االفتتان هبا مل يسلم الرجل عليها ،وإن كانت أجنبية :يلاملتو

 ،فإن سلمت مل تستحق جوابا ،ومل تسلم عليه ابتداء ،ولو سلم مل جيز هلا رد اجلواب

وعىل  ،وأن كانت عجوزا ال يفتتن هبا جاز أن تسلم عىل الرجل ،فإن أجاهبا كره له

لو كان  ،نت النساء مجيعا فيسلم عليهن الرجلوإن كا ،الرجل رد السلام عليها

عليه وال عليهن وال  إذا مل خيف ،الرجال مجعا كثريا فسلموا عىل املرأة الواحدة جاز

عليها أو عليهم الفتنة
(1)

. 

 جواز نقل السالم إىل الغري ووجوب الرد عليه ثالث عشر:

 :الإذ جاء رجل فق ،سنحلإنا جللوس بباب ا :قال ،ملا رواه غالب 

 ،ائته فأقرئه السلام :فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللبعثني أيب إىل رسول  :حدثني أيب عن جدي قال

المُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،إن أيب يقرئك السلام :تلفأتيته فق :قال َوَعىَل َأبِيَك  ،َعَلْيَك السَّ

المُ  «السَّ
(2)

. 

فلان  :فقال الرسول ،إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما :قال النووي 

ويستحب أن يرد عىل املبلغ  ،منا أنه جيب عليه أن يرد عىل الفورفقد قد ،يسلم عليك

عليه السلاموعليك و :فيقول ،أيضا
(3)

  

                                                           

 (.141األذكار النووية لإلمام النووي، حتقيق حمي الدين مستو )صفحة  (8)

( وحسنه األلباين يف 1178( وأبو داود واللفظ له )83/771) –الفتح الرباين  –رواه األمام أمحد  (1)

 (.1711صحيح أيب داود )

 (.711حتقيق حمي الدين مستو )صفحة  األذكار النووية لإلمام النووي، (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 سالم عليكم :السالم عليكم وجواز قول :بدء السالم بقول رابع عشر:

 اهللقال  ،أجزأ سلام عليكم :م فقالولو حذف اللا :قال ابن حجر 

 :وقال تعاىل ،[11-17: ]الرعد (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) :تعاىل

ڀ  } :وقال تعاىل ،[11: األنعام]{ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }

م أوىل ألهنا للتفخيم لكن باللا ،إىل غري ذلك ،[31: ]الصافات{ ڀ ڀ ٺ ٺ

السلام عليك أهيا النبي وثبت يف حديث التشهد ،والتكثري
(1)

. 

 السالم على األموات عند زيارة املقابر خامس عشر:

حيث روى أبو هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصلفعل النبي  ؛ األموات عند زيارهتميرشع السلام عىل

  الُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمننِيَ » :قربة فقالملأتى ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول ا إِْن  ،السَّ َوإِنَّ

«بُِكْم الِحُقونَ  اهللَشاَء 
(2)

. 

                                                           

 (.1113ح  88/1فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)

 (.183صسبق خترجيه ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وكان أحيانا يكرر بعض  ،هم منهإذا تكلم تكلم ثلاثا كي يف ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

يكثر من اخلطبة بسورة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،أو يف جمالس ألرى ،أنفسهم املواعظ عىل أصحابه

  .يوم اجلمعة (ق)

كان يعيد بعض املواعظ والنصائح عدة مرات مذكرا هبا  ملسو هيلع هللا ىلص واملقصود أنه

 ،[11: ]الذاريات{ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } :وقد قال تعاىل أصحابه 

وهو للاف  ،عض الدعاة بحجة الرغبة يف تقديم اجلديد فقطوهذا أمر يرتفع عنه ب

فكثري من املوضوعات املهمة واألساسية ينبغي إعادهتا عىل الناس بني فرتة  ،السنة

 .الحتامل نسياهنا والغفلة عنها ؛وألرى

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصلبعض املواعظ التي ألقاها  ملسو هيلع هللا ىلصوإليك بعض األدلة عىل إعادة النبي 

 : عدة مرات ملسو هيلع هللا ىلصبأهنم سمعوها من النبي  واعرتافهم  ،مسامع أصحابه

من  إال (ق)ما حفظت  :قالت فعن أم هشام بنت حارثة بن النعامن  -8

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللوكان تنورنا وتنور رسول  :قالت ،خيطب هبا كل مجعة ملسو هيلع هللا ىلص اهلليف رسول 

واحدا
(1)

  

 يف عون املعبود معلقا عىل قول أم هشام  قال حممد آبادي 
مل يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصراد أول السورة ال مجيعها ألنه ملإن ا :الطيبيقال  :خيطب هبا كل مجعة

كان يقرأ أوهلا يف كل  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أنه مل حيفظ أنه  :قاريلقال ا .طبة انتهىخلمجيعها يف ا

الظاهر أنه كان يقرأ يف كل مجعة  لب ،لكانت قراءهتا واجبة أو سنة مؤكدة مجعة وإال

                                                           

( وأبو داود 8188( والنسائي )137( ومسلم واللفظ له )73418) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(8844.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

يقرؤها أي  :قوله :كيملر اوقال ابن حج .كل انتهىلكل يف الفحفظت ا ،بعضها

قول ما قال لا :تلق .ومحلها عىل أول السورة رصف للنص عن ظاهره انتهى ،كلها

وما قاله الطيبي هو للاف الظاهر ،كيملابن حجر ا
(1)

. 

 ،وضوءلألربين عن ا ،اهلليا نبي  :أنه قال وروى عمرو بن عبسة  -1

َخَرَجْت  إالَّ  ،ُه ُثمَّ َيَتَمْضَمُض َوَيْسَتنِْشُق َوَينْتَثِرُ َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيْقَرُب َوُضوءَ »: قال

 َتَعاىَل، إاِلَّ اهلل ُثمَّ َيْغِسُل َوْجَهُه َكََم َأَمَرُه  ،َخَطاَياُه ِمْن َفِمِه َوَخَياِشيِمِه َمَع املَاِء ِحنَي َينَْتثِرُ 

، إاِلَّ ملِ ُثمَّ َيْغِسُل َيَدْيِه إىَِل ا ،اءِ َخَرَجْت َخَطاَيا َوْجِهِه ِمْن َأْطَراِف ِِلَيتِِه ِمن املَ   ْرَفَقنْيِ

 َخَرَجْت َخَطاَيا َرْأِسِه ِمْن َخَرَجْت َخَطاَيا َيَدْيِه ِمْن َأْطَراِف َأَناِملِِه، ُثمَّ َيْمَسُح َرْأَسُه، إاِلَّ 

 َخَرَجْت إاِلَّ  اهلل ََم َأَمَرُه َكْعَبنْيِ كَ لَأْطَراِف َشَعِرِه َمَع املَاِء، ُثمَّ َيْغِسُل َقَدَمْيِه إىَِل ا

َوُيْثنِي َعَلْيِه  اهلل َخَطاَيا َقَدَمْيِه ِمْن َأْطَراِف َأَصابِِعِه َمَع املَاِء، ُثمَّ َيُقوُم َفَيْحَمُد 

، إاِلَّ  هُ  َخَرَج ِمْن َذْنبِِه َكَهْيَئتِِه َيْوَم وَ بِالَِّذي ُهَو َلُه َأْهٌل، ُثمَّ َيْرَكُع َرْكَعَتنْيِ  :قال ،«َلَدْتُه ُأمُّ

أيعطى  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهللأسمعت هذا من رسول  ،انظر ما تقول ،يا عمرو بن عبسة :أبو أمامة

 ،لقد كربت سني ،يا أبا أمامة :فقال عمرو بن عبسة :قال ؟هذا الرجل كله يف مقامه

وعىل رسوله   اهللوما يب من حاجة أن أكذب عىل  ،واقرتب أجيل ،ورق عظمي

لقد سمعته سبع مرات  ،مرة أو مرتني أو ثلاثا إال ملسو هيلع هللا ىلص اهللمن رسول  لو مل أسمعه ،ملسو هيلع هللا ىلص

أو أكثر من ذلك
(2)

. 

 ،يكرر وحيذر يف لطبه أنه ال إيامن ملن مل يتخلق باألمانة ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  -7

ال إِيََمَن ملَِْن »: قال إال ملسو هيلع هللا ىلص اهللما لطبنا نبي  :قال حيث روى أنس بن مالك 

«ملَِْن ال َعْهَد َلهُ  َوال ِدينَ  ،ال َأَماَنَة َلهُ 
(3)

.  
                                                           

 (.8844ح  7/781مد آبادي )عون املعبود رشح سنن أيب داود ملح (8)

 (.171( ومسلم )8/111) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

( 1117( والطرباين، وأبو يعىل )811( وابن حبان )81/881) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.7441( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )3811والبزار )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

لو مل  ،حديثا ملسو هيلع هللا ىلص اهلللقد سمعت من رسول  :قال وعن ابن عمر  -1

: قال ،سمعته أكثر من ذلكولكن قد  ،حتى عد سبع مرار ،أو مرتني ،مرة أسمعه إال

ُع ِمْن َذْنٍب َعِمَلُه، َفَأَتتُْه اْمرَ لَكاَن ا» يَل ال َيَتَورَّ
ائِ َفَأْعَطاَها ِسِتنَي  ،َأةٌ كِْفُل ِمْن َبنِي إِْْسَ

ُجِل ِمْن اْمَرَأتِهِ  ا َعىَل َأْن َيَطَأَها، َفَلَمَّ َقَعَد ِمنَْها َمْقَعَد الرَّ ، َفَقاَل: َما ، َأْرَعَدْت َوَبَكْت ِدينَار 

َلنِيلُيْبكِيِك َأْكَرْهُتِك؟ َقاَلْت: ال، َوَلكِْن َهَذا َعَمٌل مَلْ َأْعمَ  ََم مَحَ ، َوإِنَّ اَجُة، ِلَ َعَلْيِه ا ُه َق ُّ

ْ َتْفَعلِيِه َق ُّ  َقاَل: َفَتْفَعلنِيَ  َنانرُِي َلِك، ُثمَّ َقاَل: : ُثمَّ َنَزَل َفَقاَل ؟ َقاَل َهَذا َومَل : اْذَهبِي َفالدَّ

ا َعىَل َبابِِه: َقْد غَ لااهلل ال َيْعِِص  واهلل ا، َفََمَت ِمْن َلْيَلتِِه، َفَأْصَبَح َمْكُتوب  َفَر كِْفُل َأَبد 

«كِْفلِ للِ  اهلل
(1)

.  

ال مرة وال  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :قال وروى ميمون الكردي عن أبيه  -1

َج اْمَرَأة  بََِم َقلَّ ِمَن املَْهِر َأْو َكُثَر »: حتى بلغ عْش مرارمرتني وال ثلاثة  ََم َرُجٍل َتَزوَّ َأيُّ

َها، َخَدعَ  َها، َلِقَي َلْيَس يِف َنْفِسِه َأْن ُيَؤِدَي إَِلْيَها َحقَّ ْ ُيَؤِد إَِلْيَها َحقَّ َيْوَم اهلل َها، َفََمَت َومَل

ُه، َخَدَعُه لا ََم َرُجٍل اْسَتَداَن َدْين ا ال ُيِريُد َأْن ُيَؤِدَي إىَِل َصاِحبِِه َحقَّ ِقَياَمِة َوُهَو َزاٍن، َوَأيُّ

«َو َساِرٌق َوهُ اهلل َحتَّى َأَخَذ َماَلُه، َفََمَت َومَلْ ُيَؤِدِه، َلِقَي 
(2)

. 

يكررون بعض دروسهم ومواعظهم اقتداء بمعلمهم  وكان الصحابة 

 : وإليك بعض األدلة عىل ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص

سمعت  :بن سلمة يقول اهللسمعت عبد  :عن عمرو بن مرة قالجاء  -8

ائ ەئ ) :مسخلمفاتيح كل يشء غري ا ملسو هيلع هللا ىلصأويت نبيكم  :بن مسعود يقول اهللعبد

ىئ ی ی ی  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

                                                           

( والبيهقي يف الشعب 1111( والرتمذي )14/811) –الفتح الرباين  –أمحد واللفظ له رواه اإلمام  (8)

( وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 1/771( وصححه أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند )3841)

(1814.) 

 (.8143( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8118رواه الطرباين يف األوسط ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

أنت  :ت لهلق :قال ،[71]لقامن:(  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

أكثر من َخسني مرة ،نعم :قال ؟اهللسمعته من عبد 
(1)

. 

سمعت أبا بردة واصطحب  :وروى إبراهيم أبو إسامعيل السكسكي قال -1

سمعت  :فقال له أبو بردة ،فكان يزيد يصوم يف السفر ،هو ويزيد بن أيب كبشة يف سفر

ُكتَِب َلُه ِمثُْل َما  ،َعْبُد َأْو َساَفرَ لإَِذا َمِرَض ا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :يقول مراراموسى أبا 

ا «َكاَن َيْعَمُل ُمِقيَم  َصِحيح 
(2)

. 

لتذكري  ،سنة نبوية ينبغي للدعاة والوعاظ العمل هبا ،فتكرار العلم عىل الناس

 ،ك بأن يف اإلعادة إفادةوال ش ،أو ما غفلوا عنه ونسوه ،الناس ما حيتاجون إليه

 .وتثبيت للمعلومة يف قلب الداعي واملدعو عىل حد سواء

وينبغي لطالب العلم أن يعيد سامع أو قراءة كثري من العلوم التي قرأها منذ 

 .ألن املرء حيتاج إىل تذكرها وجتديد إيامنه هبا ؛زمن

 ،ا منذ زمن بعيدفكلنا يعلم إثم الغيبة مثلا وقرأ أو سمع األحاديث الواردة فيه

فإهنا ستبقى حارضة يف ذهنه لعدة أيام  ،ولكن لو قرأها أو سمعها من واعظ لتوه

وقد جتعله داعية حيذر الناس من  ،وتبعده عن جمالس الغيبة ،حتجزه من الوقوع فيها

فسيتلاشى أثرها من قلبه وقد ال يتورع من  ،بخلاف من كان علمه هبا قديم ،إثمها

 .لغيبة واخلوض مع من خيوض فيهااجللوس يف جمالس ا

فسرتاه يعيش لعدة أيام حيلم  ،وقل مثل ذلك عمن سمع أو قرأ أوصاف اجلنة

وقد يصغر أمامه كل  ،تعاىل بصدق وحرقة قلب دلوهلا اهللويسأل  ،هبا ويشتاق إليها

                                                           

( وصححه أمحد شاكر يف حتقيقه 711( والطياليس )1811) –املسند  –مام أمحد واللفظ له رواه اإل (8)

 (1/844للمسند )

 (.7418( وأبو داود )1111( والبخاري واللفظ له )1/184) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وقد  ،غري متعلق باآللرة ،بينام كان قبل ذلك احلال مشغوال هبموم الدنيا ،متاع الدنيا

 .اجلنة من قلب حارض رغم معرفته ألوصافها اهلليسأل  ال

وتوقظه من غفلته  ،فتكرار سامع العلم جييل الغشاوة التي حتصل عىل القلب

 .وجتدد إيامنه وإقباله
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 متهيد

ملا رواه النعامن بن بشري  ؛بل هو العبادة  اهللالدعاء من أجل العبادات عند 

 ڀ ٺ ) :ثم قرأ ،«ةُ ادَ بَ عِ لا وَ هُ  اءُ عَ الدُّ »: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :قال

(  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

[14]غافر:
(1)

. 

عبادة هو الدعاءلأفضل ا :قال :ويف رواية البن عباس 
(2)

. 

ألنه ال يكلف  ؛أعجز الناس من عجز وتكاسل عن الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصولقد عد النبي 

 حيث روى أبو هريرة  ، نفسه أبوابا كثرية من اخلريوإنام يسد عىل ،املرء شيئا
الِم، َوَأْعَجَز النَّاِس َمْن َعَجَز »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  إِنَّ َأْبَخَل النَّاِس َمْن َبِخَل بِالسَّ

َعاءِ  «َعِن الدُّ
 (3)

.  

أن رسول  هكذا حدث أبو هريرة  ،تعاىل يغضب عليه اهللومن مل يسأل 

ْ  نْ مَ ): قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل (ه  يْ لَ ب عَ َض غْ يَ  اهلل لأَ ْس يَ  مَل
(4)

. 

يعلم الرس   اهللف ،ليس من باب إلباره بحاجتك هلل  إن دعاءك

وتلك عبودية  ،ولكنه إظهار للافتقار واحلاجة إليه وعدم االستغناء عنه ،وألفى

                                                           

( 8131( وأبو داود )7113( والرتمذي واللفظ له )81/111) –الفتح الرباين  –رواه األمام أمحد  (8)

 (.8113( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )7111وابن ماجه )

 (.8811( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8141رواه احلاكم ) (1)

 (.183صسبق خترجيه ) (7)

( 7113( وابن ماجه )7737( والرتمذي واللفظ له )81/111) –الفتح الرباين  –رواه األمام أمحد  (1)

 (.1181( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )111والبخاري يف األدب املفرد )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 .ولذلك أمرنا باإلكثار منه ، اهللحيبها 

أن نكثر من سؤال  ملسو هيلع هللا ىلصكام أمرنا  ،باإلكثار من الدعاء عموما ملسو هيلع هللا ىلصلقد أمرنا النبي 

عرض ذلك يف وسأ ،وأن نكثر من االستعاذة من أمور ألرى ،تعاىل أمورا حمددة اهلل

 : ثلاثة مباحث

 .األمر باإلكثار من الدعاء عموما :املبحث األول

 .أدعية يسن اإلكثار منها :املبحث الثاّن

 .أمور يسن إكثار االستعاذة منها :املبحث الثالث
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

(1)واجب عىل كل مسلم كام ذكر اخلطايب   اهللدعاء 
ولكي حيثنا  ،

حيث روى أبو سعيد  ،عىل اإلكثار من الدعاء ذكر لنا بعض فضائله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

َما ِمْن ُمْسلٍِم َيْدُعو بَِدْعَوٍة َلْيَس فِيَها إِْثٌم َوال »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  اخلدري 

ِخَرَها اهلل  َأْعَطاُه إاِلَّ  ،طِيَعُة َرِحمٍ قَ  ا َأْن َيدَّ َل َلُه َدْعَوُتُه، َوإِمَّ ا َأْن ُتَعجَّ ا إِْحَدى َثالٍث: إِمَّ ِِبَ

وِء ِمْثَلَها َف َعنُْه ِمْن السُّ ا َأْن َيرْصِ  اهلل»: قال ،كثرا نُ إذ   :قالوا ،«َلُه يِف اآلِخَرِة، َوإِمَّ

«رُ ثَ كْ أَ 
(2)

. 

ََم لإَِذا ََتَنَّى َأَحُدُكْم فَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ة وروت عائش َيْسَتْكثِْر؛ َفإِنَّ

ُه  »(3)َيْسَأُل َربَّ
. 

إما أن  :وإنام ستكسب إحدى ثلاث لصال ؛تعاىل لن خترس البتة اهللفإذا دعوت 

عنك  اهللوإما أن يـرصف  ،وإما أن تدلر لك ثوابا يف اآللرة ،تعجل لك دعوتك

يريد منا أن   اهللف ؟أعظم من هذا الكرموفهل هناك كرم  .من السوء مثلها

  .بل ويغضب علينا إذا مل نسأله ،ندعوه ونسأله

 :قال الشاعر

ــْس ال تَ  ـــنيـأَل ـــة   آدمَ  ـن ب  حــاج

 

 ال َُتجــُب  ـل الــذي أبـواُبـــهُ وَســ **

 هإن تركـــَت ســـؤالَ  يغضـــُب  اهلل 

 

ــيَّ  ** ــني آدم وُبن ــأُل  ح ــُب يَ  ُيس  غض

                                                            

 (.1شأن الدعاء أليب سليامن اخلطايب احلافظ )صفحة  (8)

( وصححه 8181( واحلاكم )7137( والرتمذي )81/111) –الفتح الرباين  –رواه األمام أمحد  (1)

 (.8178األلباين يف صحيح اجلامع )

( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 111( وابن حبان )8111بن محيد واللفظ له )رواه عبد  (7)

(8111.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وجلأ  ،جلأ إىل معارفه وملن يتوسط له ،ذا حزبه أمر من أمور الدنيافبعض الناس إ

 !وآلر من يفكر يف اللجوء إليه هو ربه  ،إىل الناس عموما

تعاىل ويدعوه ويترضع  اهلليسأل  ،إذا حزبه أمر قام إىل الصلاة ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي 

وال  ،نيالرزاق ذو القوة املت فهو  ،حاجة املسلم إىل ربه دائمةفإن  ،إليه

أما يف زمن  ،غنى للمسلم عن الرضاعة واللجوء إىل لالقه يف كل حال ويف كل زمان

إذ العبد ضعيف بنفسه مهام أويت  ،الفتن وضيق احلال وتقلب األمور فإن احلاجة تزيد

 .من قوة وبأس

  »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمر  اهللفعن عبد 
 ا َنَزَل َومم 

َعاَء َينَْفع  مم  ا مَلْ إ ن  الد 

َباَد لَينْز   ْم ع   اهلل ، َفَعَلْيك 
 
َعاء «ب الد 

(1)
. 

 األحوال اليت يستحب إكثار الدعاء عندها

 : ومن أمهها ،األمة باإلكثار من الدعاء عندها ملسو هيلع هللا ىلصهناك عدة أحوال لص النبي 

 يف حال الرخاء  :األول

ُه َأْن َيْسَتجِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أيب هريرة  َلُه اهلل يَب َمْن َْسَّ

َدائِِد َوا َخاءِ لفَ  ؛َكْرِب لِعنَْد الشَّ َعاَء يِف الرَّ «ُيْكثِْر الدُّ
(2)

. 

قال  ،ألن هذا حال املرشكني ؛يف الشدائد فقط  اهللفلا ينبغي أن تعرف 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :صنيعهم اتعاىل ذام  

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .[1]الزمر: ( ې ې

                                                           

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: 8181( واحلاكم )7111رواه الرتمذي واللفظ له ) (8)

 (8171حسن لغريه )

 (.1114صحيح اجلامع )( وحسنه األلباين يف 8113( واحلاكم )7711رواه الرتمذي واللفظ له ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) :وقال تعاىل

(  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 .[81]يونس:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) :وقال تعاىل

 .[13]اإليرساء:(  ٿ ٿ ٿ ٿ

روى  ،تعاىل يف الرلاء ليعرفنا يف الشدة اهللأن نكثر سؤال  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك أمر النبي 

ْف إىَِل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن  أبو هريرة  َخاِء َيْعِرْفَك يِف الِشَدةِ اهلل َتَعرَّ «يِف الرَّ
(1)

. 

 اإلكثار من السؤال أثناء الدعاء  :الثاني

وإنام أكثر من  ،وال تسأله ملرة واحدة ،فلا تسأله شيئا واحدا اهللفإذا سألت 

فقد روت  ،يعطي بلا حساب ،السؤال وأكثر من الطلبات، ألنك تسأل وهابا كريام

ََم َيْسَأُل  ؛ُيْكثِرْ لإَِذا َسَأَل َأَحُدُكم فَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  أم املؤمنني عائشة  َفإِنَّ

هُ  «َربَّ
(2)

. 

ََم َيْسَأُل  ؛َيْسَتْكثِرْ لإَِذا ََتَنَّى َأَحُدُكْم فَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروت أيضا  َفإِنَّ

هُ  »(3) َربَّ
. 

 ،اهللوكأنك تسأل بخيلا والعياذ ب ،شيئةشيئا فلا تعلقه بامل  اهللوإذا سألت 

وإنام اعزم  ،تعاىل ال يتعاظمه يشء اهللف ؛اهللأو كأنك تسأل شيئا عظيام وصعبا عىل 

إَِذا َدَعا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روى أبو هريرة  ،وأكثر من السؤال

ُهمَّ اْغِفْر ِِل إِْن ِشْئَت، َوَلكِْن لَأَحُدُكْم َفال َيقُ  ْغَبَة؛ َفإِنَّ للَِيْعِزْم املَْسَأَلَة، وَ : اللَّ ُِْم الرَّ ُيَع

                                                           

 (.1118( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8711رواه أبو القاسم بن برشان يف أماليه ) (8)

 (.118( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1147رواه ابن حبان ) (1)

 (.111صسبق خترجيه ) (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ٌء َأْعَطاهُ اهلل  «ال َيَتَعاَظُمُه ََشْ
(1)

. 

 إطالة الدعاء وإكثار املسألة بعد صالة االستسقاء :الثالث

حني  ملسو هيلع هللا ىلص اهللقد رأيت رسول  :قال بن زيد بن عاصم  اهللفعن عبد 

وحول رداءه فقلبه  ،قبلةلثم حتول إىل ا :الق ،سألةملاستسقى لنا أطال الدعاء وأكثر ا

وحتول الناس معه ،ظهرا لبطن
(2)

. 

 إكثار الدعاء عند السجود :الرابع

َعْبُد ِمْن َرِبِه لَأْقَرُب َما َيُكوُن ا»: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب هريرة 

َعاءَ  «َوُهَو َساِجٌد؛ َفَأْكثُِروا الدُّ
(3)

. 

  ننقر ال  وأ ،السجود يلزمه إطالة السجود قليلاواإلكثار من الدعاء أثناء 

 .االصلاة نقرً 

 ۈ ٴۇ ۋ  } :ههل جيوز الدعاء باألدعية القرآنية أثناء السجود كقول

 ؟[148: ]البقرة{ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ألنه ورد النهي عن قراءة القرآن  ؛ألن قصدك الدعاء وليس قراءة القرآن ؛نعم

الستارة والناس  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكشف رسول  :لقا روى ابن عباس  أثناء السجود،

ِة إاِلَّ »: فقال ف أيب بكر لصفوف ل اِت النُُّبوَّ ْ َيْبَق ِمْن ُمَبِْشَ ُه مَل َا النَّاُس، إِنَّ  َأُيُّ

ُة َيَراَها املُْسلُِم َأْو ُتَرى َلُه، َأال َوإِِّن ُْنِيُت َأْن َأْقَرَأ ا اِِلَ َّْ ْؤَيا ال ا َأوْ لالرُّ ع 
 ُقْرآَن َراكِ

بَّ  ُُِموا فِيِه الرَّ ُكوُع َفَع ا الرُّ ا، َفَأمَّ َعاءِ  ،َساِجد  ُجوُد َفاْجَتِهُدوا يِف الدُّ ا السُّ  ،َوَأمَّ

                                                           

( ومسلم واللفظ له 1771ي )( والبخار81/131) –الفتح الرباين  –( وأمحد 111رواه اإلمام مالك ) (8)

 (.7111( وابن ماجه )8117( وأبو داود )7113( والرتمذي )1131)

 (.131( وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )81474) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.131( وأبو داود )8873( والنسائي )111( ومسلم )7/117) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«َفَقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 
(1)

  

  ؟ما أفضل أوقات السجود :ولعل سائلا يقول

 : أفضل أوقات السجود اآليت

 ( بني األذان واإلقامة1)

فإذا أذن املؤذن فتحت أبواب  ،بارك تفتح أبواب السامءففي هذا الوقت امل

ولذلك جيدر بنا استغلال هذا  ،ملسو هيلع هللا ىلصهكذا ألربنا النبي  ،السامء واستجيب الدعاء

وبعض الناس يعتربون الوقت الذي بني األذان  ،الوقت املبارك باإلكثار من الدعاء

أنه بقي وقت عىل  زاعمني ،فيستغلونه يف قضاء بعض األعامل ؛واإلقامة وقتا ضائعا

فتضيع عليهم فرصة الدعاء وفرص ألرى من أعامل صاحلة يمكن أن  ،اإلقامة

يفعلوها فرتفع هلم وقت فتح أبواب السامء
(2)

.  

اِدي، ُفتَِحْت َأْبَواُب ـَإَِذا َناَدى املُن»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب أمامة 

ََمءِ  َعاءُ  ،السَّ «َواْسُتِجيَب الدُّ
(3)

.  

الدعاء أثناء السجود بعد األذان أفضل من الدعاء أثناء السجود بعد  ولنعلم أن

ألن أبواب السامء تفتح بني األذان واإلقامة فيستجاب الدعاء، وال  ؛انتهاء الفريضة

أن النبي  أنس بن مالك  روى ،توجد أدلة عىل مثل ذلك بعد انتهاء الفريضة

                                                           

( وابن ماجه 131( وأبو داود )8411( والنسائي )131( ومسلم )8147) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8711( والدارمي )7111)

 انظر كتايب )كيف تفتح أبواب السامء؟( عىل موقع صيد الفوائد. (1)

يم يف احللية ( وأبو نع11( وابن السني )1431( وأبو يعىل عن أنس )1441رواه احلاكم واللفظ له ) (7)

 (.147( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )84/181)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

َعاُء َبنْيَ األََذاِن َواإِلَقا»: قال ملسو هيلع هللا ىلص «َفاْدُعوا ؛َمِة ُمْسَتَجاٌب الدُّ
(1)

. 

لكي تتفرغ قليلا لإلكثار من الدعاء  اهللل التبكري إىل املسجد رمحك لذلك حاو  

 لصوصا عند السجود 

أما املرأة وهي يف بيتها فيمكنها أن تستغل وقت فتح أبواب السامء بالدعاء حتى 

 .وأال تكون من الغافلات اللاهيات ،كانت حائضالو 

 أداء الفريضة( أثناء 2)

إن الدعاء أثناء السجود يف صلاة الفريضة أحرى باإلجابة من نظريه يف النافلة 

  .نظرا لفتح أبواب السامء بعد اإلقامة أيضا ؛التي بعد الفريضة

ََمِء، »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن جابر  الِة ُفتَِحْت َأْبَواُب السَّ َّْ إَِذا ُثِوَب بِال

َعاءُ  «َواْسُتِجيَب الدُّ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ودليله ما رواه أبو هريرة  ،وتثويب الصلاة إقامتها

اٌط َحتَّى ال َيْسَمَع التَّْأِذيَن، َفإَِذا َقََض »: قال ْيَطاُن َوَلُه َُضَ الِة َأْدَبَر الشَّ َّْ إَِذا ُنوِدَي لِل

الِة َأْدَبرَ  َّْ َذا َقََض التَّْثِويَب َأْقَبَل َحتَّى خَيْطَِر َبنْيَ َحتَّى إِ  ،النَِداَء َأْقَبَل، َحتَّى إَِذا ُثِوَب بِال

ُجُل ال َيْدِري  َُلَّ الرَّ َا مَلْ َيُكْن َيْذُكُر، َحتَّى َي
املَْرِء َوَنْفِسِه َيُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا؛ ملِ

«َكْم َصىلَّ 
(3)

. 

                                                           

( وصححه األلباين يف 111( وابن لزيمة )7114( وأبو يعىل واللفظ له )8111رواه ابن حبان ) (8)

 (.7141صحيح اجلامع )

لغريه  ( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح7/87) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(114.) 

( والنسائي 711( ومسلم واللفظ له )141( والبخاري )7/88) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.181( وأبو داود )134)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

الةُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى أنس بن مالك  َّْ ُفتَِحْت  إَِذا ُأِقيَمِت ال

َعاءُ  ََمِء، َواْسُتِجيَب الدُّ «َأْبَواُب السَّ
(1)

. 

  قال عون بن عتبة:  اجعلوا حوائجكم اللايت هتمكم يف الصلاة

فإن الدعاء فيها كفضلها عىل النافلة ؛املكتوبة
(2)

. 

  لذلك ينصح أئمة املساجد بالتأين يف أداء الفريضة وإعطاء الفرصة للمصلني

 سجود لدعاء أثناء الل

 ( عند منتصف الليل3)

 نَْف  السَمءِ  واُب بْ أَ  ُح تَ فْ تُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن عثامن يب أيب العاص 

 نمِ  لهَ  ؟ىطَ عْ فيُ  ائلٍ َس  نمِ  لهَ  ؟له ابَج تَ ْس فيُ  داعٍ  نمِ  لهَ  :ادٍ نَ ي مُ نادِ فيُ  الليلِ 

ية انِ  زَ إالَّ  ،له اىلعَ تَ  اهلل َب اَج استَ  إال بدعوةٍ  وعُ ْد يَ  سلمٌ مُ  ىقَ بْ يَ  اَل فَ  ؟عنه جرَ فْ فيُ  روٍب كْ مَ 

«اها أو عشار  فرجِ ى بِ عَ ْس تَ 
(3)

ملكاسا هو والعشار  ،
(4)

. 

                                                           

( وحسنه ابن حجر يف 31( والنسائي يف عمل اليوم والليلة )1183رواه النسائي يف السنن الكربى ) (8)

 (8/711األفكار ) ( ويف نتائج1/814الفتوحات الربانية )

 (.1/117حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم ) (1)

( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 1718( والطرباين )83117) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1718والرتهيب )

والظلم  قال آبادي يف عون املعبود رشح سنن أيب داود: )صاحب مكس( يف القاموس: املكس النقص (1)

ودراهم كانت تؤلذ من بائعي السلع يف األسواق يف اجلاهلية، أو درهم كان يألذه املصدق بعد فراغه 

من الصدقة انتهى. وقال يف النهاية: هو الرضيبة التي يألذها املاكس وهو العشار انتهى. ويف رشح 

، فأما الساعي الذي يألذ السنة: أراد بصاحب املكس الذي يألذ من التجار إذا مروا مكسا باسم العرش

الصدقة ومن يألذ من أهل الذمة العرش الذي صوحلوا عليه فهو حمتسب ما مل يتعد فيأثم بالتعدي 

 (.1173ح  1/888والظلم )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

إىل  حني ينزل الرب  ،ويتأكد إجابة الدعاء يف الثلث األلري من الليل

نَا َتَباَرَك »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روى أبو هريرة  ،السامء الدنيا َينِْزُل َربُّ

ْيِل اآلِخرُ  َوَتَعاىَل ُكلَّ  ْنَيا ِحنَي َيْبَقى ُثُلُث اللَّ ََمِء الدُّ َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِّن  ،َلْيَلٍة إىَِل السَّ

«َفَأْسَتِجيَب َلُه؟ َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيُه؟ َمْن َيْسَتْغِفُرِّن َفَأْغِفَر َلُه؟
(1)

. 

منتصف و ،الناس أغلبإن اجللوس إىل منتصف الليل أصبح أمرا عاديا لدى 

الليل قد يبدأ يف دول اخلليج العريب الساعة احلادية عرش والنصف يف غالب أيام 

وإهنا لفرصة عظيمة أن نستغل  ،ومعظم الناس مستيقظني عند هذا الوقت ،السنة

 نبث فيها مهومنا وشكايتنا ؛فتح أبواب السامء يف هذا الوقت الفاضل بدعاء أو صلاة

 .هلل 

أثناء السجود متحريا هذه األوقات الفاضلة لتنال  فحري بك أن تكثر الدعاء

 .مطلوبك

                                                           

( ومسلم 8811( والبخاري واللفظ له )81/133) –الفتح الرباين  –( وأمحد 111رواه اإلمام مالك ) (8)

 (.8131( والدارمي )8711( وابن ماجه )8781ود )( وأبو دا7111( والرتمذي )311)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 متهيد

بالدعاء  يكثر مناجاة ربه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  ،الدعاء من أجل العبادات

 ملسو هيلع هللا ىلصوإن كتب احلديث ملليئة باألدعية التي كان النبي  ،والثناء والترضع يف كل حني

 ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛يد من تلك األدعية الفاضلة يسن اإلكثار منهاويوجد العد ،يقوهلا

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآللرة  كقول ،أكثر منها أو أمر أصحابه باإلكثار منها

والدعاء  ،يا ذا اجللال واإلكرام وقول ،العافية اهللوسؤال  ،حسنة وقنا عذاب النار

فإليك تفصيل  .وغريها من األدعيةودعاء كفارة املجلس  ،بثبات القلب عىل الدين

 :ومواطن تكرار بعضها ،وما جاء يف فضلها ،لسبعة أدعية مباركة

 م ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارالله: الدعاء األول

كان أكثر دعاء  :قال أنس ما رواه يكثر  ملسو هيلع هللا ىلصومن األدعية التي كان النبي 

ْنَيا َحَسنَة  اللهمَّ َربَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  «َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  ،َويِف اآلِخَرِة َحَسنَة   ،نَا آتِنَا يِف الدُّ
(1)

. 

كان  :قال ؟أكثر ملسو هيلع هللا ىلصأي دعوة كان يدعو هبا النبي  :وسأل قتادة أنسا 

ْنَيا َحَسنَة  »: أكثر دعوة يدعو هبا يقول نَا آتِنَا يِف الدُّ َوِقنَا  ،َويِف اآلِخَرِة َحَسنَة   ،اللهمَّ َربَّ

فإذا أراد أن يدعو  ،وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا :قال ،«َعَذاَب النَّارِ 

بدعاء دعا هبا فيه
(2)

. 

خيتم الدعاء يف آلر كل شوط يف الطواف حني يصل بني  ملسو هيلع هللا ىلصكام كان النبي 

 بن السائب اهللملا رواه عبد  ؛الركن اليامين واحلجر األسود بقول هذا الدعاء اجلامع

                                                           

 (.1711( والبخاري واللفظ له )81/113) -الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8181( وأبو داود )1114( ومسلم )81/113) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ْنَيا َحَسنَة  »: يقول ما بني الركنني ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال نَا آتِنَا يِف الدُّ  ،َربَّ

«َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  ،َويِف اآلِخَرِة َحَسنَة  
(1)

.  

 ،ملسو هيلع هللا ىلصحتى يف دعائه  ملسو هيلع هللا ىلصتباع هدي النبي انظر إىل حرص الصحابة والتابعني عىل ا

وتفكر يف كتاب كامل اسمه  ،حلديثكان له أدعية كثرية ملئت هبا كتب ا ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 قول ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك كان أكثر دعائه  ،األذكار للنووي حوى أدعية لكل املناسبات

ْنَيا َحَسنَة  » نَا آتِنَا يِف الدُّ  .«َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  ،َويِف اآلِخَرِة َحَسنَة   ،َربَّ

 ؟وما أمهيته ؟ملسو هيلع هللا ىلصوملاذا أكثر منه النبي  ؟فام يرس هذا الدعاء 

فدعنا نتعرف عىل بعضها يف هذين  ،هذا الدعاء فيه أيرسار وحكم وفوائد لعل

 : املطلبني

 سبب نزول هذه اآلية :املطلب األول

كان قوم  :عن ابن عباس ،قال سعيد بن جبري :يف تفسريه قال ابن كثري 

ه عام غيث وعام لصب لم اجعالله :فيقولون ،وقفملمن األعراب جييئون إىل ا

ہ ھ } :فيهم اهللفأنزل  ،ال يذكرون من أمر اآللرة شيئا .وعام والد حسن

وكان جييء  [144: ]البقرة{ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  } :ؤمنني فيقولونملبعدهم آلرون من ا

ى ى ائ ائ ەئەئ وئ  } :اهللفأنزل ، [148: ]البقرة {ۉ ې ې ې

ۆ  } :فقال ،وهلذا مدح من يسأله للدنيا واأللرى ؛[141: ]البقرة{ وئ ۇئ

: ]البقرة{ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

                                                           

( والبيهقي يف السنن 8137( واحلاكم )8111( وأبو داود )81/13) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود 8/111( وصححه أمحد شاكر يف عمدة التفسري )1431الكربى )

(8111.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

سنة يف حلفإن ا ؛ورصفت كل رش ،فجمعت هذه الدعوة كل لري يف الدنيا، [148

ورزق  ،وزوجة حسنة ،ودار رحبة ،من عافية ،الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي

إىل غري ذلك مما  ،وثناء مجيل ،ومركب هنيء ،وعمل صالح ،م نافعلوع ،واسع

سنة يف حلفإهنا كلها مندرجة يف ا ،وال منافاة بينها ،فرسينملعليه عبارات ااشتملت 

فزع لنة وتوابعه من األمن من اجلسنة يف اآللرة فأعىل ذلك دلول احلوأما ا ،الدنيا

وأما  ،ساب وغري ذلك من أمور اآللرة الصاحلةحلوتيسري ا ،األكرب يف العرصات

حارم واآلثام وترك ملمن اجتناب ا ،ه يف الدنياالنجاة من النار فهو يقتيض تيسري أسباب

رامحلالشبهات وا
(1)

. 

 أهمية هذا الدعاء :املطلب الثاني

 ( أنه دعاء قرآني1) 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  }: حيث قال تعاىل ،تعاىل القائلني به اهللفقد مدح 

ولذلك ؛ [148]البقرة: { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .ملسو هيلع هللا ىلصح أكثر دعائه بل أصب ،لربه فكان يكثر منه ملسو هيلع هللا ىلصاستجاب النبي 

ومن املعلوم أن األدعية القرآنية واألدعية النبوية هي أحسن األلفاظ وأنبلها 

وجامعة للخري  ،فهي بلا ريب أكثر بركة ،فهي أوىل ما يدعى به ،وأمجعها للمعاين

 .كله

 ( أنه مشل خريي الدنيا واآلخرة2) 

يتخري من  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي وقد كا ،هذا الدعاء إذا تأملنا معانيه فهو من جوامع الكلم

يستحب  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت حيث روت عائشة  ،الدعاء أمجعه

                                                           

 (.8/111تفسري القرآن العظيم البن كثري ) (8)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلكجلا
(1)

.  

 ومعنى حسنة ،أي ما كان لفظه قليلا ومعناه كثريا :ومعنى جوامع الدعاء: 

 .أي نعمة أو احلالة احلسنة

رة غري معرفة لتشمل نعم وجاءت نك ،فأنت تطلب يف هذا الدعاء حسنة الدنيا

كام أنك تطلب  ،من زوجة وولد ووظيفة وعلم ومال وصحة ونحو ذلك ،الدنيا كلها

 ،ودلول اجلنة ،األمن من الفزع األكرب :أي نعم اآللرة كلها وأمهها ،حسنة اآللرة

  .والنظر إىل وجه الباري 

شمل فمن السنة أن ي ،فجمع هذا الدعاء بني حسنة الدنيا وحسنة اآللرة

ملا سأل  ،وال عىل هم اآللرة فقط ، تقرصه عىل مهوم الدنيا فقطوأال   ،دعاؤك األمرين

ومل يسأله شيئا من أمر  ،شيئا من متاع الدنيا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  أحد الصحابة 

  ؟ملسو هيلع هللا ىلصماذا رد عليه النبي  ،اآللرة

 :فقال له ،أعرابيا فأكرمه ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي  :قال روى أبو موسى األشعري 

وأعنز حيلبها  ،ناقة نركبها :قال ،«َحاَجَتَك  لَس »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال له رسول  ،فأتاه ،«ااْئتِنَ »

ائِيَل؟»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،أهيل يا  :قالوا «َأَعَجْزُتْم َأْن َتُكوُنوا ِمْثَل َعُجوِز َبنِي إِْْسَ

ائِيَل َساَر بَِبنِي إِْْسَ ملا  إِنَّ ُموَسى »: قال ،وما عجوز بني إيرسائيل ،اهللرسول 

، َضلُّوا الطَِّريَق، فَقاَل: َما َهَذا؟ فَقاَل ُعَلََمُؤُهْم: إِنَّ ُيوُسَف  ملا  ِمْن ِمرْصَ

ا ِمَن  ُه املَْوُت َأَخَذ َعَلْينَا َمْوثِق  َُاَمُه َمَعنَا، الَّ اهلل أَحَْضَ  َنْخُرَج ِمْن ِمرْصَ َحتَّى َننُْقَل ِع

ائِيَل، َفَبَعَث إَِلْيَها َفَأَتْتهُ َقاَل: َفَمْن َيْعَلُم َمْوِضَع َقِّْبِ  فَقاَل:  ،ِه؟ َقاَل: َعُجوٌز ِمْن َبنِي إِْْسَ

ُدِلينِي َعىَل َقِّْبِ ُيوُسَف، َقاَلْت: َحتَّى ُتْعطَِينِي ُحْكِمي، َقاَل: َوَما ُحْكُمِك؟ َقاَلْت: َأُكوُن 

                                                           

( 8131كم )( واحلا8111( وأبو داود واللفظ له )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1111وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

إَِليِْه: َأْن َأْعطَِها ُحْكَمَها، َفاْنطََلَقْت اهلل َحى َمَعَك يِف اَلنَِّة، َفَكِرَه َأْن ُيْعطَِيَها َذلَِك، َفَأوْ 

ٍة َمْوِضِع ُمْسَتنَْقِع َماٍء، َفَقاَلْت: َأْنِضُبوا َهَذا املَاَء، َفَأْنَضُبوُه، َفَقاَلْت:  ِِبِْم إىَِل ُبَحرْيَ

َُاَم ُيوُسَف  اْحَتِفُروا، َفاْحَتَفُروا، َفاْسَتْخَرُجوا ِع
(1)

ا إىَِل األَْرِض َوإَِذا َفَلَمَّ َأَقلُّوهَ ،

«الطَِّريُق ِمْثُل َضْوِء النََّهارِ 
(2)

.  

رجلا عاب عليه حينام علم أنه قرص دعاءه عىل أمر  ملسو هيلع هللا ىلصوعندما عاد النبي 

 .اآللرة فقط

فصار  َت فَ سلمني قد َل ملمن ا عاد رجلا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أنس 

اهُ ُكنَْت َتْدعُ  لهَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال له رسول  ،فرخلمثل ا ٍء َأْو َتْسَأُلُه إِيَّ نعم  :قال ؟«و بَِِشْ

 اهللفقال رسول  ،ه يل يف الدنيالم ما كنت معاقبي به يف اآللرة فعجالله :كنت أقول

ْنَيا َحَسنَة  لال ُتطِيُقُه، َأْو ال َتْسَتطِيُعُه، َأَفال قُ اهلل! ُسْبَحاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص ُهمَّ آتِنَا يِف الدُّ َويِف  ،َت: اللَّ

له فشفاه اهللفدعا  :قال ؟«َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  ،َسنَة  اآلِخَرِة َح 
(3)

. 

 م مل تعطني ماالالله :ملسو هيلع هللا ىلصقال رجل عند النبي  :أيضا قال كام روى أنس 

َأال  ،ال ُتطِيُقهُ  اهلل!ُسْبَحاَن »: فيه أجر فقال –أو قال  –فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون 

ْنيَ لقُ  ُهمَّ آتِنَا يِف الدُّ ، َويِف اآلِخَرِة حسنة، وقنا عذاب النارَت: اللَّ «ا َحَسنَة 
(4)

. 

  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  }: تعاىل اهللولذلك جاء قول

                                                           

إن اهلل حرم عىل األرض أن تأكل »: ملسو هيلع هللا ىلصأي بدنه، من باب إطلاق اجلزء وإرادة الكل، لقول النبي  (8)

 (.1411ح  1/117، قاله األلباين يف صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان )«أجساد األنبياء

( والطرباين يف األوسط، وقال 3111( وأبو يعىل )7117( واحلاكم )317رواه ابن حبان يف صحيحه ) (1)

 (.1411األلباين يف صحيح موارد الظمآن: صحيح لغريه )

( 7113( والرتمذي )1111( ومسلم واللفظ له )81/113) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1171والبزار )

 (.111ه األلباين يف صحيح األدب املفرد )( وصحح313رواه البخاري يف األدب املفرد ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

كان  أيف معرض تصحيح لط [148]البقرة: { ۅ ۉ ۉ ې ې ې

أمور دنياهم   اهللأهل اجلاهلية يرتكبونه أثناء احلج أهنم كانوا يسألون 

 .ويغفلون عن أمر آلرهتم ،ومعاشهم فحسب

 ألهنم مل يفهموه  ؛أهنم يقللون من شأنه ،إن من ألطاء الناس جتاه هذا الدعاء

وقد حدث  ،لذلك ال يكثرون من الدعاء به ؛أو مل يستوعبوا معانيه العميقة ،جيدا

فامذا رد  مثل ذلك لبعض التابعني يف حرضة الصحايب اجلليل أنس بن مالك 

 ؟عليهم

فقال  نت عند أنس بن مالك ك :قال فعن عبد السلام بن شداد 

ويف  ،م آتنا يف الدنيا حسنةالله :فقال .إن إلوانك حيبون أن تدعو هلم :له ثابت

يا أبا  :قال ،قياملوحتدثوا ساعة حتى إذا أرادوا ا .وقنا عذاب النار ،اآللرة حسنة

إذا  ،تريدون أن أشقق لكم األمور :قيام فادع هلم فقاللإن إلوانك يريدون ا ،محزة

ري خلفقد آتاكم ا ؛ووقاكم عذاب النار ،ويف اآللرة حسنة ،يف الدنيا حسنة اهللتاكم آ

كله
(1)

. 

 :فقال له رجل كنا عند أنس بن مالك  :قال ،الرومي اهللوجاء عن عبد 

وآتنا يف  ،م اغفر لنا وارمحناالله :فقال ،إن إلوانك حيبون أن تدعو هلم ،يا أبا محزة

فردها  ،زدنا يا أبا محزة :قالوا ،وقنا عذاب النار ،حسنةويف اآللرة  ،الدنيا حسنة

إن أعطيناها فقد أعطينا  ،يا أبا فلان اهللحسبنا  :قال ،زدنا يا أبا محزة :قالوا ،عليهم

لري الدنيا واآللرة
(2)

. 

                                                           

 (.8/111تفسري القرآن العظيم البن كثري ) (8)

 (.11144مصنف ابن أيب شيبة ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وال تطلب  ،يكثر منه ملسو هيلع هللا ىلصوإنام أكثر منه كام كان النبي  ،فلا تقلل شأن هذا الدعاء

وألرب  ،عىل من يقترص يف دعائه عىل طلب الدنيا اهللفقد عاب  ،الدنيا وتنسى اآللرة

 وال أظن أنك  ،أن من طلب الدنيا فقط مل يكن له يف اآللرة من نصيب

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ } :قال تعاىل ،ترىض لنفسك ذلك

وهذا تعليم لنا بأن نعيم اآللرة ال ينايف نعيم  [144]البقرة: { ڭ ڭ ڭ ۇ

 .الدنيا

 ه طلب الوقاية من النار( أن في3)

فهناك أناس من  ،اجلنة أو حسنة اآللرة فحسب اهللال يكفي املسلم أن يسأل 

بعد أن يعذبوا يف النار لتقصريهم  -وإياكم سيدللون اجلنة اهللعافانا -هذه األمة 

وال شك أن كل مسلم ال يريد أن يعذب يف النار ثم  ،تعاىل اهللواجرتائهم عىل معصية 

تعاىل الوقاية من النار  اهلللذلك جاء يف لتام هذا الدعاء املبارك سؤال  ؛ةيدلل اجلن

تعاىل أن يقيك النار  اهللولذلك فإن أهم دعاء أن تسأل  ؛لتكمل سعادة املسلم ونعيمه

{ ې ې ې }: ولذلك كان يف آلر هذا الدعاء اجلامع ؛ يعذبك فيها البتةوأال  
 .الناروهو طلب االستجارة من  [148]البقرة: 

 ،بأن من استجار من النار سألت النار رهبا أن جيريه منها ملسو هيلع هللا ىلصوقد ألرب النبي 

اَلنََّة َثالَث اهلل َمْن َسَأَل »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روى أنس بن مالك 

ُهمَّ َأْدِخ  اٍت، َقاَلْت اَلنَُّة: اللَّ اٍت َقاَلْت ُه اَلنََّة، َوَمن اْسَتَجاَر ِمْن النَّاِر َثالَث مَ لَمرَّ رَّ

ُهمَّ َأِجْرُه ِمْن النَّارِ  «النَّاُر: اللَّ
(1)

. 

                                                           

( واحلاكم 1118( والنسائي )1131( والرتمذي )11/817) – الفتح الرباين –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1131( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8114)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وليس بنية قراءة  ،واعلم أنه جيوز قول هذا الدعاء أثناء السجود بنية الدعاء

حيث روى ابن  ،عن قراءة القرآن أثناء الركوع أو السجود ملسو هيلع هللا ىلصلنهي النبي  ؛القرآن

ف أيب بكر لف لالستارة والناس صفو ملسو هيلع هللا ىلص اهللكشف رسول  :قال عباس 

ِة إاِلَّ »: فقال اِت النُُّبوَّ ْ َيْبَق ِمْن ُمَبِْشَ ُه مَل ا النَّاُس، إِنَّ َ ُة َيَراَها املُْسلُِم َأْو َأُيُّ اِِلَ َّْ ْؤَيا ال  الرُّ

ُِ لُتَرى َلُه، َأال َوإِِّن ُْنِيُت َأْن َأْقَرَأ ا ُكوُع َفَع ا الرُّ ا، َفَأمَّ ا َأْو َساِجد  ُموا فِيِه ُقْرآَن َراكِع 

بَّ  َعاءِ  ،الرَّ ُجوُد َفاْجَتِهُدوا يِف الدُّ ا السُّ «َفَقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ  ،َوَأمَّ
(1)

. 

كان يكثر  وتذكر كيف أن أنس بن مالك  ،فلا ترتك هذا الدعاء اجلامع

 ؛وإذا دعا بدعاء آلر ضمه إليه لربكته وشموله لريي الدنيا واآللرة ،من الدعاء به

 .بل كان هو أكثر دعائه ،كان يكثر منه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وألن

  العافية اهللسؤال : الدعاء الثاني

فعن ابن  ،العافية اهللسؤال  :عىل اإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصومن األدعية التي حث النبي 

َعاَء »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال عباس  َيا َعبَّاُس، َيا َعمَّ النَّبِِي، َأْكثِِر الدُّ

«َعافَِيةِ لبِا
(2)

. 

علمني شيئا  ،اهلليا رسول  :تلق :قال طلب ملى العباس بن عبد اورو

 ،اهلليا رسول  :تلفمكثت أياما ثم جئت فق ،«عافيةَ لا اهلل لَس »: قال  اهللأسأله 

يف الدنيا  عافيةَ لا اهلل لَس  ،اهلل رسولِ  مَّ يا عَ  ،اُس بَّ يا عَ »: فقال يل ،اهللعلمني شيئا أسأله 

«واآلخرةِ 
(3)

.  

                                                           

 (.111صرجيه )سبق خت (8)

( وصححه األلباين 88141( الطرباين )817( وابن أيب الدنيا يف الشكر واللفظ له )8171رواه احلاكم ) (1)

 (.7714يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

( وصححه األلباين يف 7181( والرتمذي واللفظ له )81/114) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.3171صحيح اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

عباس سؤاله بأن يعلمه لعافية بعد تكرير العباس بالدعاء بالل ملسو هيلع هللا ىلصأمره تأمل يف 

وال  ،عافية ال يساويه يشء من األدعيةلفهذا دليل جيل بأن الدعاء با ،به اهللشيئا يسأل 

لال واإلكرامجلكلام الذي يدعى به ذو اليقوم مقامه يشء من ا
(1)

.  

فالداعي هبا  ،عبدلعن ا اهللأهنا دفاع  :عافيةليف معنى ا قال املباركفوري 

هبذا الدعاء لعمه العباس  ملسو هيلع هللا ىلصويف ختصيصه  ،قد سأل ربه دفاعه عن كل ما ينويه

عافية حتريك هلمم الراغبني عىل ملازمته وأن جيعلوه من لوقرصه عىل جمرد الدعاء با

ثم كلمه  ،ويستدفعون به يف كل ما هيمهم أعظم ما يتوسلون به إىل رهبم 

يثية قد حلفكان هذا الدعاء من هذه ا ،«يف الدنيا واآلخرةِ   العافيةَ ل اهللَس »: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص

ب كل لريلصار عدة لدفع كل رض وج
(2)

. 

فعن طارق  ،العافية منذ أول إسلامهم اهلليأمر أصحابه بسؤال  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

ثم أمره أن  ،الصلاة ملسو هيلع هللا ىلصكان الرجل إذا أسلم علمه النبي  :قال األشجعي 

«، َواْرُزْقنِيَوَعافِنِياللهمَّ اْغِفْر ِِل، َواْرمَحْنِي، َواْهِدِّن، »: كلامتليدعو هبؤالء ا
(3)

. 

 َوَعافِنِياللهمَّ اْغِفْر ِِل، َواْرمَحْنِي،  :لقُ »: ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية ألرى لإلمام مسلم قال 

 .«َك تَ رَ اك وآِخ يَ نْ لك دُ  عُ مَ هؤالء َُتْ  فإنَّ  -اإلهبام وجيمع أصابعه إال- َواْرُزْقنِي

من أفضل األدعية التي  –أي بدوامها واستمرارها عليك  –عاء بالعافية والد

َما »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وذلك ملا رواه أبو هريرة  ؛ينبغي احلرص عليها

ا ا ْنَيا َواآلِخَرةِ ملُ مَّ إِِّن َأْسَأُلَك االلهَعْبُد َأْفَضَل ِمْن لِمْن َدْعَوٍة َيْدُعو ِِبَ «َعاَفاَة يِف الدُّ
(4)

. 

                                                           

 (.7181ح  1/111حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ) (8)

 (.7181ح  1/111املرجع السابق ) (1)

 (.811صسبق خترجيه ) (7)

 (.7711( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )7118رواه ابن ماجه ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

علمه أن  ،عن دعاء ينتفع به ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  وحينام سأل أحد الصحابة 

 :قال ل بن محيد كَ حيث روى َش  ،يسأل ربه العافية من كافة رشور النفس

مَّ عافنِي من رَشِ َسمعي الله :قل»: قال ،علمني دعاء أنتفع به ،اهللقلت يا رسول 

منيي  – احلديث هذا رواة أحد وهو – قال وكيع ،«وبرصي ولساّن وقلبي ورَشِ َمنِِيي

الزنى والفجور :يعني
(1)

. 

حيث روى أبو هريرة  ،العافية لري ما يعطى املرء بعد التوحيد اهللوسؤال 

 سمعت أبا بكر  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :نرب يقولملعىل هذا ا 

سمعت رسول  :ثم قال ،فبكى ثم استعرب أبو بكر  ،يوم عام أول يقوللهذا ا

«َعافَِيةَ لا اهللَفَسُلوا  ،َعافَِيةِ لَلْن ُتْؤَتْوا َشْيئ ا َبْعَد َكلَِمِة اإِلْخالِص ِمْثَل ا»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(2)

  

العافية اقتداء بالنبي  اهللرعيته بسؤال  ولقد أوىص أبو بكر الصديق 

 قام أبو بكر الصديق  :قال حيث روى رفاعة بن رافع العجلان ، ملسو هيلع هللا ىلص

: نرب ثم بكى فقالملعام األول عىل ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللقام رسول  :ى فقالنرب ثم بكملعىل ا

ا مَلْ ُيْعَ  َبْعَد ا ،َعافَِيةَ لَعْفَو َوالا اهللاْسَأُلوا » ا ِمنلَفإِنَّ َأَحد  «َعافَِيةِ لا َيِقنِي َخرْي 
(3)

. 

تعاىل العافية يف أعظم  اهللمن بعدها بأن يسألوا  كام أوصت أمنا عائشة 

 لكان أكثر دعائي فيها ،لو علمت أي ليلة ليلة القدر :لقدر حيث قالتهي ليلة ا ،ليلة

والعافيةالعفو  اهللأن أسأل 
(4)

والظاهر أهنا مل تقل ذلك إال لعلم أو وصية ألذهتا  ،

                                                           

 (.181دب املفرد )( وصححه األلباين يف صحيح األ117رواه البخاري يف األدب املفرد ) (8)

( وقال األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان: صحيح لغريه 114رواه ابن حبان ) (1)

(111.) 

 (.7713( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )7111رواه الرتمذي ) (7)

( 7341والبيهقي يف شعبه )( 11811( وابن أيب شيبة )131رواه النسائي يف كتابه عمل اليوم والليلة ) (1)

 (.7773ح  3/17وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

إذ جاء يف رواية مل أقف عىل من صححها  ،وال يستغرب يف ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللمن رسول 

 :َقْوِِل »: قال ؟ماذا أدعو به ،قدرليلة اأرأيت إن وافقت ل ،اهلليا رسول  :أهنا قالت

بُّ االله
َك َعُفوٌّ َُتِ «َعافَِيَة َفاْعُف َعنِيلمَّ إِنَّ

(1)
. 

 ،وعدم قرصها عىل أمر الدنيا ،تعاىل العافية يف الدنيا واآللرة اهللوينبغي سؤال 

أي  ،اهلليا رسول  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصجاء إىل النبي  أن رجلا فقد روى أنس بن مالك 

ْنَيا َواآلِخَرةِ ملُ َوا ،َعافَِيةَ لَربََّك ا لَس »: قال ؟أفضل الدعاء يوم لثم أتاه يف ا ،«َعاَفاَة يِف الدُّ

يوم لثم أتاه يف ا ،له مثل ذلك :فقال ؟أي الدعاء أفضل ،اهلليا رسول  :الثاين فقال

ْنَيا َوأُ لَفإَِذا ُأْعطِيَت ا»: قال ،فقال له مثل ذلك ،الثالث ْعطِيَتَها يِف اآلِخَرِة َعافَِيَة يِف الدُّ

«َفَقْد َأْفَلْحَت 
(2)

. 

نقلا عن اجلزري يف النهاية أن الفرق بني العافية  ذكر املباركفوري 

أما  ،رضملبلايا وهي الصحة وضد العافية أن تسلم من األسقام والهو أن ا ،واملعافاة

م ويغنيهم يغنيك عنه :أي ،من الناس ويعافيهم منك اهللعافاة فهي أن يعافيك ملا

وهو أن يعفو  ،عفولوقيل هي مفاعلة من ا ،ويرصف أذاهم عنك وأذاك عنهم ،عنك

عن الناس ويعفوهم عنه
(3)

. 

نقلا عن ابن جرير أن العافية يف الدارين السلامة من  وذكر املناوي 

فمن رزق ذلك فقد برئ من املصائب التي هي عقوبات والعلل  ،تبعات الذنوب

ليلقوه  ؛البلاء ألهل اإليامن عقوبة يمحص هبا عنهم يف الدنيا ألن ؛التي هي كفارات

                                                           

 (.113( ويف عمل اليوم والليلة )84111رواه النسائي يف السنن الكربى ) (8)

( والبخاري يف 7111( وابن ماجه )7181( والرتمذي )81/811) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

( 1118ضعف األلباين رواية الرتمذي ورواية ابن ماجه يف السلسلة الضعيفة )( و173األدب املفرد )

 (.111وصحح رواية البخاري يف صحيح األدب املفرد )

 (.7181ح  1/711حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

سلم من  ،وسلم من الذنوب املوجبة للعقوبات ،فإذا عويف من التبعات ،مطهرين

ألن الكفارة إنام تكون ملكفر ؛األوجاع التي هي كفارات
(1)

. 

 ،بل وكان يتعوذ من حتوهلا عنه ،العافية اهللكان حريصا عىل سؤال  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

مَّ إِِّن َأُعوُذ الله»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان من دعاء رسول  :قال بن عمر  اهللفعن عبد 

ِل َعافَِيتَِك  ،بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك  وُّ «َوَُجِيِع َسَخطَِك  ،َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك  ،َوََتَ
(2)

. 

إبدال  :ومعنى حتول عافيتك أي ،ذهاهبا من غري بدل :ومعنى زوال النعمة أي

 .ملرض والغنى بالفقر ونحو ذلكالصحة با

ل َعافَِيتك»: قال حممد آبادي  وُّ انتقاهلا من  :شددة أيملواو البضم ا :«َوََتَ

 :تلق ؟فرق بني الزوال والتحوللما ا :تلفإن ق ،برص وسائر األعضاءلالسمع وا

والتحول تغري اليشء وانفصاله عن  ،الزوال يقال يف يشء كان ثابتا يف يشء ثم فارقه

رض ملعافية إبدال الصحة بالوحتول ا ،فمعنى زوال النعمة ذهاهبا من غري بدل ،هغري

فقرلغنى بالوا
(3)

. 

وإنام السلامة يف الدين  ،إن أفضل ما أويت العبد بعد اإليامن ليس املال وال اجلامل

قام أبو بكر الصديق  :قال فعن رفاعة بن رافع  ،والبدن واملال واألهل

 ثم بكى  ،نربملعام األول عىل ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللقام رسول  :فقال ،نرب ثم بكىملعىل ا

ْ ُيْعَ  َبْعَد الَعْفَو َوالا اهللاْسَأُلوا »: فقال ا مَل ا ِمْن الَعافَِيَة ؛ َفإِنَّ َأَحد  «َعافَِيةِ لَيِقنِي َخرْي 
(4)

. 

والعافية هي السلامة من الشدائد والبلايا واملكاره الدنيوية  ،واليقني هو اإليامن

 .لرويةواأل
                                                           

 (.1344ح  1/843فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (8)

( والنسائي يف السنن 111( والبخاري يف األدب املفرد )8111( وأبو داود )1371) رواه اإلمام مسلم (1)

 (.8773( والطرباين يف الدعاء )3144الكربى )

 (.8111ح  1/117عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد آبادي ) (7)

 (.7171( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )7111رواه الرتمذي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

بِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال النبي  ِعنَْدُه  ،ُمَعاىف  يِف َجَسِدهِ  ،َمْن َأْصَبَح ِمنُْكْم آِمن ا يِف ِْسْ

ْنَيا ،ُقوُت َيْوِمهِ  ََم ِحيَزْت َلُه الدُّ «َفَكَأنَّ
(1)

. 

وهي األمن والصحة وفراغ  ،فليس يشء من الدنيا هينأ لصاحبه إال مع العافية

بأن السرت  لقول سفيان الثوري  ؛فة إىل السرتإضا ،القلب من كل ما يكدره

عافيةلمن ا
(2)

 .ملسو هيلع هللا ىلصالعافية استجابة ألمر النبي  اهلللذلك ينبغي اإلكثار من سؤال  ؛

إال أننا أمرنا   اهللىل عظم أجره عند إو ،وانظر إىل مكانة اجلهاد يف اإلسلام

ألننا مأمورون  ؛ا يشءألن السلامة ال يعدهل ؛وال نتمنى مواجهة األعداء ، نتمناهأال  

  .تعاىل العافية اهللأن نسأل 

كان يف بعض أيامه  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن أيب أوىف  اهللفقد روى عبد 

َا النَّاُس »: فقال ،ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم ،عدولالتي لقي فيها ا  ،َيا َأُيُّ

وا ،فَِيةَ َعالا اهللَواْسَأُلوا  ،َعُدوِ لال َتَتَمنَّْوا لَِقاَء ا «َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصِِّبُ
(3)

. 

وال يتمنى لوض  ،فليسأهلا بصدق فقط اهللأما من متنى الشهادة يف سبيل 

وقد قال  ، نتمنى لقاء العدوبأال   ملسو هيلع هللا ىلص اهللاملعارك ولقاء العدو استجابة لوصية رسول 

َغُه  اهللَمْن َسَأَل »: ملسو هيلع هللا ىلص ْدٍق َبلَّ ِْ َهاَدَة بِ َهَداِء َوإِْن َماَت َعىَل فَِراِشهِ َمنَا اهللالشَّ «ِزَل الشُّ
(4)

. 

 إنه طعام طيب :دعا رجل صاحبه عىل طعام فمدح الضيف الطعام قائلا، 

وهذا صحيح فلو كان  .ولكن طيبته العافية ،إنك مل تطيبه وال اخلباز :فرد عليه قائلا

 .مريضا ملا أحس بلذة ذلك الطعام

                                                           

 (.8187( وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي )1818( وابن ماجه )1711)رواه الرتمذي  (8)

 (.3/1حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم ) (1)

 (.1178( وأبو داود )8311( ومسلم واللفظ له )1111رواه اإلمام البخاري ) (7)

( واحلاكم 7811)( والنسائي 8117( والرتمذي )8114( وأبو داود )8141رواه اإلمام مسلم ) (1)

 (.1114( والطرباين يف الكبري )81771( والبيهقي )7811( وابن حبان )1181)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 اهللحينام يأكلون ويرشبون وال حيمدون  وهذا أمر يغيب عن كثري من الناس

فلا يعرف طعم العافية إال  ،تعاىل عىل أن أذاقهم لذة الطعام واملنام وحرمها غريهم

إن  :بل قال بعضهم ،إن العافية تاج عىل رؤوس األصحاء :ولذلك قالوا ؛من حرمها

 .العافية هي امللك اخلفي

فكان يتمنى العافية ولو أن  ،وكم رأينا من ثري قد ابتيل بمرض ال يرجى برؤه

 .ينخلع من ثروته كلها

وال  ،وتراهم ال يشكروهنا ،وكثري من الناس يغفل عن الصحة والعافية

ُة  :نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِيِهََم َكثرٌِي ِمْن النَّاسِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،اهلليستغلوهنا يف طاعة  حَّ ِْ ال

«َفَراغُ لَوا
(1)

.  

قدر الشباب ال  :أربعة  يعرف قدرها إالأربعة ال :قال حاتم األصم 

 وقدر الصحة ال يعرفه إال ،بلاءلأهل ا عافية ال يعرفه إاللوقدر ا ،الشيوخ يعرفه إال

وتىملا ياة ال يعرفه إالحلوقدر ا ،رىضملا
(2)

. 

كام  ،رأيت املعاىف ال يعرف قدر العافية إال يف املرض :وقال ابن اجلوزي 

يف احلبسال يعرف شكر اإلطلاق إال 
(3)

. 

فقد اجتمع  ،وبدنه يف عافية ،من كان مسلام :زين ملا اهللوقال بكر بن عبد 

وسيد  ،عافيةلألن سيد نعيم الدنيا هو ا ،وسيد نعيم اآللرة ،عليه سيد نعيم الدنيا

نعيم اآللرة هو اإلسلام
(4)

. 

                                                           

 (.1834( وابن ماجه )1741( والرتمذي )1181( والبخاري )7813) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.71تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي )صفحة  (1)

 (.711طر البن اجلوزي )صفحة صيد اخلا (7)

 (.111تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي )صفحة  (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  .آللرةالعافية يف الدنيا وا اهلل نغفل عن أمهية اإلكثار من سؤال فينبغي أال  

 العافية  اهللبعض مواطن سؤال 

 ،وال يعرف قدرها إال املرىض وأهل البلاء ،العافية تاج عىل رؤوس األصحاء

 .وإذا فقدت بحث عنها ،فهي إذا وجدت غفل عنها

وإنام يف  ،وليس للال أسبوع ،ليس للال شهر ؟العافية اهللكم مرة سألت 

 سيجد نفسه يسأل ربه  ملسو هيلع هللا ىلصنبي إن احلريص عىل اتباع هدي ال ،اليوم الواحد

  .العافية أكثر من ثلاثني مرة كل يوم

ولعل  ،تعاىل عندها العافية اهلليسأل  ملسو هيلع هللا ىلصوإليك بعض املواطن التي كان النبي 

 اهللولكنه ال ينتبه إىل أنه سأل  ،الكثري من الناس يعرف معظم األدعية التي سرتد عليه

  .ويقول لعدم تدبره فيام يسأل ؛تعاىل فيها العافية

 ( عند االستيقاظ من النوم1)

 ْمُد ِلَ ا :َيُقلِ لفَ  ،إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكمْ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة 

«َوَأِذَن ِِل بِِذْكِرهِ  ،َوَعاَفاِّن يِف َجَسِدي ،الَِّذي َردَّ َعيَلَّ ُروِحيهلل 
(1)

. 

 ( عند أذكار الصباح واملساء ثالث مرات2)

وذلك ملا رواه  ؛تعاىل العافية صباحا ومساء ثلاث مرات اهللأن تسأل فمن السنة 

مَّ الله»: يا أبت إين أسمعك تدعو كل غداة :عبد الرمحن بن أيب بكرة أنه قال ألبيه

يالله ،مَّ َعافِنِي يِف َسْمِعيالله ،َعافِنِي يِف َبَدِّن   «َأْنَت  إالَّ ال إَِلَه  ،مَّ َعافِنِي يِف َبرَصِ

يدعو  ملسو هيلع هللا ىلص اهللإين سمعت رسول  :فقال ،وثلاثا حني متيس ،لاثا حني تصبحتعيدها ث

                                                           

 (.711( وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1رواه ابن السني ) (8)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

فأنا أحب أن أستن بسنته ،هبن
(1)

. 

يدع هؤالء الدعوات حني  ملسو هيلع هللا ىلص اهللمل يكن رسول  :قال وروى ابن عمر 

ْنَيا َواآلِخَرةِ لمَّ إِِّن َأْسَأُلَك االله»: يميس وحني يصبح ْسَأُلَك مَّ إِِّن أَ الله ،َعافَِيَة يِف الدُّ

مَّ الله ،مَّ اْسُُّتْ َعْوَراِِت َوآِمْن َرْوَعاِِت الله ،َعافَِيَة يِف ِدينِي َوُدْنَياَي َوَأْهيِل َوَماِِل لَعْفَو َوالا

ُْنِي ِمْن َبنْيِ َيَديَّ َوِمْن َخ  ََُمتَِك لاْحَف ِفي َوَعْن َيِمينِي َوَعْن ِشََمِِل َوِمْن َفْوِقي َوَأُعوُذ بَِع

تِيَأْن ُأْغتَ  «اَل ِمْن ََتْ
(2)

. 

 ( بني السجدتني 3)

واثنتا  ،العافية كل يوم سبع عرشة مرة يف الفرائض اهلليسأل  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي 

أن  فعن ابن عباس  ،وذلك يف دعائه بني السجدتني ،عرشة مرة يف النوافل

ِ  ،َواْرمَحْنِي ،مَّ اْغِفْر ِِل الله»: كان يقول بني السجدتني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ،َواْهِدِّن  ،يَوَعافِن

«َواْرُزْقنِي
(3)

. 

 ( عند رؤية مبتلى4) 

 ْمُد ِلَ ا :إَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ُمْبَتىل  َفَقاَل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة 

َّا اْبَتالَك بِهِ هلل  َلنِي َعَلْيَك َوَعىَل َكثرٍِي ِمْن ِعَباِدِه َتْفِضيال   ،الَِّذي َعاَفاِّن ِِم َكَر َكاَن َش  ،َوَفضَّ

«َك النِْعَمةِ لتِ 
(4)

. 

                                                           

 ( وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود348( والبخاري يف األدب املفرد )1414رواه أبو داود ) (8)

(1111.) 

( واحلاكم 7138( وابن ماجه )1431( وأبو داود )81/171) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.111( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8141)

( وحسنه األلباين 111( واحلاكم )111( وابن ماجه )111( والرتمذي )114رواه أبو داود واللفظ له ) (7)

 (.311يب داود )يف صحيح أ

 (.111( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1811رواه البيهقي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ينبغي أن يقول هذا  :قال العلامء من أصحابنا وغريهم :قال النووي 

لئلا يتأمل قلبه بذلك إال أن تكون  ؛وال يسمعه املبتىل ،بحيث يسمع نفسه ،االذكر يرس

أعلم اهللو .إن مل خيف من ذلك مفسدة ،فلا بأس أن يسمعه ذلك ،بليته معصية
(1)

. 

قال بعض  ،فلعله ال يصرب ؛تمنى البلاء طمعا يف األجر العظيمفاملؤمن ال ي

فإن املبتىل وإن اشتد بلاؤه ال يأمن ما هو أشد  ؛ؤال العافيةس من أكثروا :العارفني

منه
(2)

. 

 ،ألن أعاىف فأشكر أحب إيل من أن أبتىل فأصرب :وقال مطرف الشخري 

نظرت يف العافية فوجدت فيها لري الدنيا واآللرة
(3)

. 

قد جهد حتى صار  عاد رجلا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وقد روى أنس بن مالك 

َك ا ؟َأَما ُكنَْت َتْدُعو»: فقال له ،فرخلمثل ا كنت  :قال «؟َعافَِيةَ لَأَما ُكنَْت َتْسَأُل َربَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ه يل يف الدنيالم ما كنت معاقبي به يف اآللرة فعجالله :أقول

ْنَيا الله :َأَفال ُكنَْت َتُقوُل  ،َأْو ال َتْسَتطِيُعهُ  ،طِيُقهُ إِنََّك ال تُ  !اهللُسْبَحاَن » مَّ آتِنَا يِف الدُّ

«َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  ،َويِف اآلِخَرِة َحَسنَة   ،َحَسنَة  
(4)

دعا  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية مسلم أن النبي  ،

 .له فشفاه اهلل

 ،يوم القيامة فاملؤمن ال يتمنى البلاء وال االبتلاء عىل الرغم من عظم ثوابه

ِقَياَمِة ِحنَي لَعافَِيِة َيْوَم الَيَودُّ َأْهُل ا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال حيث روى جابر 

ْنَيا بِالُيْعَطى َأْهُل ا َقاِريِض؛ ِما يرون ملَ َبالِء الثََّواَب َلْو َأنَّ ُجُلوَدُهْم َكاَنْت ُقِرَضْت يِف الدُّ

                                                           

 (.111األذكار للنووي )صفحة  (8)

 (.1111ح  1/841فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (1)

 .(1/181حلية األولياء أليب نعيم ) (7)

 (.7113( والرتمذي )1111( ومسلم )81/113) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

«من ثواب أهل البالء
(1)

 اهللوليس سؤال  ،العافية اهللو سؤال ألن املطلوب ه ؛

 .ملسو هيلع هللا ىلصاستجابة ألمر النبي  ،البلاء

وتفكر يف  ،لغسيل الكىل ؛تأمل فيمن ابتيل بزيارة املستشفى كل يومني أو ثلاثة

فلا يعود إىل بيته إال  ،اآلالم املربحة التي تصيبه لعدة ساعات أثناء عملية الغسيل

فيفاجئ بموعد جديد ينتظره لغسل  ،عد يومفلا يستعيد قواه إال ب ،وهو منهار القوى

 ،بىل ؟والشكر عىل العافية ،تعاىل العافية اهللأال يستحق ذلك اإلكثار من سؤال  ،كلاه

 .فإن العافية ال تقدر بثمن وال يعرف قيمتها إال من فقدها

إنام ترى من يتذمر من حاله ومن  ،إن العافية ال يشكر عليها كثري من الناس

 ؛أو دونه ،وقارن حاله بمن حوله ،ولكن لو فكر يف عافيته ،دي واملايلوضعه االقتصا

 .تعاىل وسؤاله بصدق دوام العافية اهللألوجب عليه املقام أن يكثر من محد 

فكم من  ،عافيةلري الذي ال رش فيه الشكر مع اخلا : اهللقال عون بن عبد 

وكم من مبتىل غري صابر ،منعم عليه غري شاكر
(2)

. 

فكم يمر  ،وإنام هو أوسع من ذلك ،ء ال ينحرص يف األمراض والعاهاتوالبلا

تعاىل عىل العافية مما  اهللوال حيمدون  ،الناس عىل أهل املعايص وقد زين هلم عملهم

إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من  اهلله وقد كر   ،به اهللابتلاهم 

  .الراشدين

أحدكم ذنبا فلا تعينوا عليه  إذا قارف :بن مسعود  اهللقال عبد 

فإنا أصحاب حممد كنا ال  ؛عافيةلا اهللولكن سلوا  ،به لم افعالله :تقولون ،الشيطان

                                                           

( وحسنه 1118( والبيهقي يف شعب اإليامن )118( والطرباين يف الصغري )1141رواه الرتمذي ) (8)

 (.1111األلباين يف صحيح اجلامع )

 (.1/111حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وإن لتم  ،إنه أصاب لريا :نالق ،فإن لتم له بخري ،نقول ألحد شيئا حتى يموت

لفنا عليه ،برش
(1)

. 

 :فقال ،مر عىل رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه كر أن أبا الدرداء ذ  

فلا تسبوا  :قال ،بىل :قالوا ؟أمل تكونوا مستخرجيه ،أرأيتم لو وجدمتوه يف قليب

فإذا  ،إنام أبغض عمله :فقال ؟أفلا تبغضه :فقالوا ،الذي عافكم اهللوامحدوا  ،ألاكم

تركه فهو ألي
(2)

. 

أصبحت أشتهي عافية يوم إىل الليل  :قال ؟وقيل حلامد اللفاف كيف أصبحت

تعاىل فيه اهللالعافية يوم ال أعيص  :فقال ؟ست يف عافية يف كل األيامأل :فقيل له
(3)

. 

 ( عند زيارة املقربة5)

فعن بريدة  ،العافية له ولألموات اهللر أن يسأل بيسن للمسلم عند زيارة املقا

 فكان قائلهم يقول ،قابرمليعلمهم إذا لرجوا إىل ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال :

الُم َعَلْيكُ » ا إِْن َشاَء  ،ْسلِِمنيَ ملُ ْؤِمننَِي َواملُ ْم َأْهَل الِدَياِر ِمْن االسَّ َأْسَأُل  ،َلالِحُقونَ  اهللَوإِنَّ

«َعافَِيةَ لَلنَا َوَلُكْم ا اهلل
(4)

. 

فاملسلم  ،وسؤال العافية لألموات هو الدعاء هلم بالسلامة من تبعات الذنوب

عافية من كل مكروه يصيبه يف قربه حني يصيل عىل اجلنازة يسن له أن يدعو للميت بال

عىل جنازة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللصىل رسول  :حيث قال عوف بن مالك  ،أو يوم احلرش

                                                           

 (.1/141( وأبو نعيم يف احللية )113ذكره ابن املبارك يف الرقائق ) (8)

 (.874خمترص منهاج القاصدين البن قدامة املقديس )صفحة (1)

 (.1/174إحياء علوم الدين للغزايل ) (7)

( وابن ماجه 1414( والنسائي )131( ومسلم )1/831) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(8113.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





270 
 

 
 

 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

َوَأْكِرْم  ،َواْعُف َعنْهُ  ،َوَعافِهِ  ،َواْرمَحْهُ  ،مَّ اْغِفْر َلهُ الله»: فحفظت من دعائه وهو يقول

دِ لَوا ِ  لاِء َوالثَّ ملَ ُه بِالَواْغِس  ،َوَوِسْع ُمْدَخَلهُ  ،ُنُزَلهُ  ْيَت الثَّْوَب لَ َوَنِقِه ِمْن ا ،َِّبَ َطاَيا َكََم َنقَّ

َنسِ  ا ِمْن َداِرهِ لَوَأْبدِ  ،األَْبَيَض ِمْن الدَّ ا َخرْي  ا ِمْن َأْهلِهِ  َوَأْهال   ،ُه َدار  ا ِمْن  ،َخرْي  ا َخرْي  َوَزْوج 

حتى متنيت أن  :قال «َأْو ِمْن َعَذاِب النَّارِ َقِّْبِ لَوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب ا ،نَّةَ لَ ُه الَوَأْدِخ  ،َزْوِجهِ 

يتملأكون أنا ذلك ا
(1)

. 

ادفع عنه املكروه أي :«َوَعافِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصيف معنى قوله  اإلثيويبقال حممد 
(2)

. 

 ( يف دعاء استفتاح قيام الليل6)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللبم كان رسول  ت عائشة لسأ :قال فعن عاصم بن محيد 

كان  ،تني عن يشء ما سألني عنه أحد قبلكلسألقد  :قالت ؟يستفتح قيام الليل

ويستغفر  ،وهيلل عرشا ،ويسبح عرشا ،وحيمد عرشا ،يكرب عرشا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

َقاِم ملَ ِمْن ِضيِق ا اهللَأُعوُذ بِ  ،َوَعافِنِي ،َواْرُزْقنِي ،َواْهِدِّن  ،مَّ اْغِفْر ِِل الله»: ويقول ،عرشا

«ِقَياَمةِ لَيْوَم ا
(3)

. 

 لة القدر( عند قيام لي7)

لكان أكثر  ،لو علمت أي ليلة ليلة القدر :أهنا قالت جاء عن عائشة 

والعافيةالعفو  اهللدعائي فيها أن أسأل 
(4)

. 

                                                           

( وابن ماجه 8111( والنسائي )117( ومسلم واللفظ له )3/173) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(8144.) 

ح  81/741الولوي ) اإلثيويبملحمد  –املسمى ذلرية العقبى يف رشح املجتبى  –رشح سنن النسائي  (1)

8117). 

 (.11صسبق خترجيه ) (7)

 (.118صسبق خترجيه ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ( يف دعاء الوتر8)

كلامت أقوهلن يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللعلمني رسول  :قال سن بن عيل حلفعن ا

 ،َوَتَولَّنِي فِيَمْن َتَولَّْيَت  ،اَفْيَت َوَعافِنِي فِيَمْن عَ  ،مَّ اْهِدِّن فِيَمْن َهَدْيَت الله»: وترلا

َك َتْقَِي َوال ُيْقََض َعَلْيَك  ،َوِقنِي رَشَّ َما َقَضْيَت  ،َوَباِرْك ِِل فِيََم َأْعَطْيَت  ُه ال َيِذلُّ  ،إِنَّ َوإِنَّ

نَا َوَتَعاَلْيَت  ،َوال َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت  ،َمْن َواَلْيَت  «َتَباَرْكَت َربَّ
(1)

. 

العافية  اهللفيه سؤال  «َوَعافِنِي فِيَمْن َعاَفْيَت »: وقوله :الرزاق البدر قال عبد

وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة واألمراض واألسقام  ،املطلقة

 اوهلذا ما سئل الرب شيئ ،فهذه حقيقة العافية ،وفعل ما ال حيبه وترك ما حيبه ،والفتن

كلمة جامعة للتخلص من الرش كله وأسبابهألهنا  ؛أحب إليه من العافية
(2)

. 

 ،إننا نقول هذه األدعية ولكننا مل نفطن أننا نسأل فيها العافية :ولعل قائال يقول

وأن نقوَلا بحضور قلب  ،لعل هذا املوضوع جيعلنا نعي أُهية هذه األدعية :أقول

 .ألُهيتها يف حياتنا

 ( عند النوم9)

مَّ الله»: إذا ألذ مضجعه قال ملسو هيلع هللا ىلصي أن النب بن عمر  اهللفعن عبد 

اَها ا َوَُمَْياَها ،َخَلْقَت َنْفِِس َوَأْنَت َتَوفَّ َُْها ،َلَك َِمَاُُتَ َوإِْن َأَمتََّها َفاْغِفْر  ،إِْن َأْحَيْيَتَها َفاْحَف

ا «َعافَِيةَ لمَّ إِِّن َأْسَأُلَك االله ،ََلَ
(3)

. 

                                                           

( وأبو داود واللفظ له 8311( والنسائي )111( والرتمذي )1/31) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8117( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )8831( وابن ماجه )8111)

 (.1/831فقه األدعية واألذكار لعبد الرزاق البدر ) (1)

 (.1381( ومسلم )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

وعىل  ،ليؤكد عىل أمهية العافية العافية يف العديد من املواطن  اهللإن سؤال 

ولو أن الناس  ،حرص اإلسلام عىل أن يكون املسلم معاىف يف بدنه ودينه ودنياه

 .تعاىل العافية ملا رأينا منتحرا وال متذمرا وإنام حامدا وشاكرا اهللأكثروا من سؤال 

يف ، م اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معصيتكالله :قول: الدعاء الثالث

 ختام اجملالس

 .خيتم معظم جمالسه بدعاء للحارضين جيهر به ويسمعه إياهم ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

يقوم من جملس حتى يدعو  ملسو هيلع هللا ىلص اهللقلام كان رسول  :قال فعن ابن عمر 

مَّ اْقِسْم َلنَا ِمْن َخْشَيتَِك َما ََيُوُل َبْينَنَا َوَبنْيَ الله»: هبؤالء الدعوات ألصحابه

يَباِت لَوِمْن ا ،َطاَعتَِك َما ُتَبِلُغنَا بِِه َجنََّتَك َمَعاِصيَك َوِمْن  ِْ ِوُن بِِه َعَلْينَا ُم َيِقنِي َما ُُتَ

ْنَيا اِرَنا ،َوَمِتْعنَا بَِأْسََمِعنَا ،الدُّ َْ تِنَا ،َوَأْب  لَواْجعَ  ،َواِرَث ِمنَّالُه الَواْجعَ  ،َما َأْحَيْيَتنَا ،َوُقوَّ

َنا َعىَل َمْن َعاَداَنا ،اَثْأَرَنا َعىَل َمْن َظَلَمنَ  عَ  ،َواْنرُصْ يَبَتنَا يِف ِدينِنَا لَوال َُتْ
ِْ عَ  ،ُم  لَوال َُتْ

نَا ْنَيا َأْكَِّبَ َُهِ نَا ،ِمنَالَوال َمْبَلَغ عِ  ،الدُّ «َوال ُتَسِلْ  َعَلْينَا َمْن ال َيْرمَحُ
(1)

. 

أي وعىل هذا فيستحب قبل القيام من املجلس أن يدعو صاحب املجلس أو 

وقد عقد اإلمام النووي  ملسو هيلع هللا ىلصتأسيا بفعل النبي  ،رجل صالح للحارضين هبذا الدعاء

باب دعاء اجلالس يف مجع لنفسه  :يف كتابه األذكار عند إيراده هذا احلديث بابا قال فيه

 .ومن معه

 دعاء كفارة اجمللس: الدعاء الرابع

فعن عائشة  ،يكثر منها دعاء كفارة املجلس ملسو هيلع هللا ىلصومن األدعية التي كان النبي 

                                                           

( وابن 84818ئي يف السنن الكربى )( والنسا8171( واحلاكم )7141رواه الرتمذي واللفظ له ) (8)

 (.8111( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )111السني يف عمل اليوم والليلة )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 لتم  جملسا قط وال تلا قرآنا وال صىل إال ملسو هيلع هللا ىلص اهللما جلس رسول  :قالت

 ،َنَعمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،ما أكثر ما تقول هذه الكلامت اهلليا رسول  :فقلت ،ذلك بكلامت

ا ا ،رْي لَ َخَتَم َلُه َطابِع َعىَل َذلَِك ا ،َمْن َقاَل َخرْي  اَرة ،َوَمْن َقاَل رَشً ُسْبَحانك  ،ُكنَّ َلُه َكفَّ

«َأْسَتْغِفرك َوَأُتوب إَِلْيك ،َأْنَت  إالَّ ال إَِله  ،مَّ َوبَِحْمِدكالله
(1)

. 

يقول بألرة إذا أراد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال وعن أيب برزة األسلمي 

ك غفرُ تَ ْس أَ  ،أنَت  إالَّ  هَ لَ  إِ أن اَل  شهُد أَ  ،كدِ مْ وبَح  مَّ اللهُ حانك بْ ُس » :جلسملأن يقوم من ا

 ،ما كنت تقوله فيام مىض إنك لتقول قوال ،اهلليا رسول  :فقال رجل ،«َك يْ لَ إِ  توُب وأَ 

اَرٌة ملَِا َيُكوُن يِف ا»: فقال «ْجلِسِ ملَ َكفَّ
(2)

اء أي يف آلر خلمزة واهلبفتح ا :ومعنى بألرة .

  .جلوسه أو يف آلر عمره

: إذا قام من جملسه قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت وعن عائشة 

يا  :فقلت ،«أستغفُرك وأتوُب إليك ،ال إلَه إال أنت ،م وبحمِدكاللهسبحاَنك »

 يقوََلا عبٌد إذا الَّ إّن ألرجو أ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  !إن هذا ملن أحب الكلام إليك ،اهللرسول 

«قام من  َملِسه إال ُغِفَر له
(3)

. 

اَرُة »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال بن مسعود  اهللوعن عبد  َكفَّ

َوْحَدَك  ،أشهد أن ال إله إاِل َأْنت ،مَّ وبحمدكاللهُسْبَحاَنَك  :َعْبُد لَيُقوَل ا املَْجلِِس َأنْ 

يَك َلَك  «َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك  ،الَ رَشِ
(4)

. 

                                                           

(، وصحح إسناده ابن حجر العسقلاين يف كتاب: النكت عىل 84177رواه النسائي يف السنن الكربى ) (8)

 (.7811(، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )1/377ابن الصلاح )

(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 1111(، والدارمي )1111واه أبو داود واللفظ له )ر (1)

 (.8183والرتهيب )

( واأللباين يف السلسلة 1/371رواه ابن حجر وحسنه يف النكت عىل نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ) (7)

 (.7811الصحيحة )

 (.1113ين يف صحيح اجلامع )( وصححه األلبا84777رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 اهللُسْبَحاَن  :من قال»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وروى جبري بن مطعم 

َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب  ،ْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل أنتأَ  ،مَّ َوبَِحْمِدكَ اللهُسْبَحاَنَك  ،َوبَِحْمِدهِ 

ا يف ََمْلِِس ِذْكٍر كان كالطَّاَبِع ُيْطَبُع عليه ،إَِلْيَك  ا يف ََمْلِِس َلْغٍو كانت  ،َفَقاََلَ َوَمْن َقاََلَ

اَرة  له «َكفَّ
(1)

. 

كام  ،ولعل عبارات احلديث األلري أوىل باحلفظ والتكرار يف لتام كل جملس

 .فارجع إليه ،(وبحمده اهللسبحان ) بينت ذلك عند احلديث عن فضل تكرار قول

وإنام السنة أن  ،بعض الناس يقرص قول هذا الدعاء املبارك عىل املجالس العادية

 ،ولو كان جملس علم أو تلاوة قرآن أو بعد صلاة ،يقال يف لتام كل جملس نجلسه

  .ليكون طابعا عىل ذلك اخلري

تكلم  ،أو صىل ،جلس جملساكان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن عائشة 

ا َعَلْيِهنَّ إىَِل َيْوِم »: فقال ،كلامتلفسألته عائشة عن ا ،بكلامت َم بَِخرْيٍ َكاَن َطابِع  إِْن َتَكلَّ

اَرة  َلهُ  ،ِقَياَمةِ لا َم بَِغرْيِ َذلَِك َكاَن َكفَّ ْسَتْغِفُرَك أَ  ،مَّ َوبَِحْمِدكَ اللهُسْبَحاَنَك  :َوإِْن َتَكلَّ

«َوَأُتوُب إَِلْيَك 
(2)

. 

لذلك ال يتأتى اإلكثار من قول كفارة املجلس إال بقوله يف لتام كل جملس 

وتأمل كم جملس نجلسه يف اليوم  ،وليس يف املجالس التي يكثر فيها لغطنا ،نجلسه

فلو قلنا دعاء كفارة املجلس قبل قيامنا من كل جملس لكنا من املكثرين من  ؟الواحد

 .هذا الدعاء املبارك

                                                           

 سبق خترجيه. (8)

( وابن أيب الدنيا، وصححه 8711( والنسائي واللفظ له )81/834) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8181األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وعىل هذا فيستحب قبل القيام من املجلس أن يقول كل واحد من احلضور دعاء 

وأن يقوم أحد احلارضين بالدعاء للحارضين بالدعاء الذي دعا به  ،كفارة املجلس

 .وقد تقدم ذكره يف الدعاء الثالث، ألصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 أثناء الدعاء ،يا ذا اجلالل واإلكرام :قول: الدعاء اخلامس

ڄ  } :فقال تعاىل ،أن نسأله بأسامئه احلسنى أثناء دعائنا  اهلللقد أمر 

 {ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
يا ذا  :اإلكثار منها أثناء الدعاء قولبومن هذه األسامء التي أمرنا  ،[814: ]األعراف

  .لال واإلكرامجلا

ُُّوا بَِيا َذا»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أنس  «الِل َواإِلْكَرامِ َل ا َألِ
(1)

.  

أي الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها :يف معنى ألظوا قال املناوي 
(2)

. 

يف سورة الرمحن حيث قال   اهللولقد ورد هذا االسم مرتني يف كتاب 

ڎ ڎ ڈ ڈ  } :وقال  ،[13: ]الرمحن {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ } :تعاىل

  [31: ]الرمحن {ژ ژ

عن فقد جاء  ،مخس مرات يوميا ا ذا الالل واإلكرامييردد  ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان النبي 

: وقال ،إذا انرصف من صلاته استغفر ثلاثا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال ثوبان 

المُ الله» المُ  ،مَّ َأْنَت السَّ يا َذا »: ويف رواية ،«الِل َواإِلْكَرامِ َل َتَباَرْكَت َذا ا ،َوِمنَْك السَّ

«الِل َواإِلْكَرامِ لَ ا
(3)

. 

                                                           

السنن الكربى  ( والنسائي يف7111( والرتمذي )81/131) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8114( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )84381)

 (.8131ح  1/814فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (1)

 (.811صسبق خترجيه ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ،إلجابة دعائه اهللتكون سببا بإذن  ،يا ذا اجللال واإلكرام :ول الداعيوإن ق

ورجل  -جالسا يعني- ملسو هيلع هللا ىلص اهللكنت مع رسول  :قال فعن أنس بن مالك 

م إين أسألك بأن لك الله :فلام ركع وسجد وتشهد دعا فقال يف دعائه ،قائم يصيل

يا حي  ،الل واإلكراملا ايا ذ ،واألرض سمواتبديع ال ،نانملأنت ا ال إله إال ،مدحلا

ورسوله  اهلل :قالوا ؟«َتْدُروَن بَِم َدَعا»: ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،إين أسألك ،يا قيوم

 ،الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب  ،َعُِيمِ لبِاْسِمِه ا اهللَلَقْد َدَعا  ،َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدهِ »: قال ،أعلم

«َوإَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى
(1)

. 

 الدعاء بثبات القلب على الدين: الدعاء السادس

تعاىل ثبات القلب عىل  اهللسؤال  :يكثر منها ملسو هيلع هللا ىلصومن األدعية التي كان النبي 

َيا »: يكثر أن يدعو هبا ملسو هيلع هللا ىلص اهللدعوات كان رسول  :قالت فعن عائشة  ،الدين

إنك تكثر تدعو  ،اهلل يا رسول :تلفق :قالت ،«بِي َعىَل ِدينَِك لُقُلوِب َثِبْت قَ لُمَقِلَب ا

َفإَِذا َشاَء   اهللَب اآلَدِمِي َبنْيَ ُأْصُبَعنْيِ ِمْن َأَصابِِع لإِنَّ قَ »: فقال ؟هبذا الدعاء

«َوإَِذا َشاَء َأَقاَمهُ  ،َأَزاَغهُ 
(2)

. 

ما  ،ؤمننيمليا أم ا :ت ألم سلمة لق :قال ب َش وْ ر بن َح هْ وعن َش 

كان أكثر دعائه يا مقلب  :قالت ؟عندك إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان أكثر دعاء رسول 

ما أكثر دعاءك يا مقلب  اهلليا رسول  :تلفق :قالت ،بي عىل دينكلقلوب ثبت قلا

ُه َلْيَس آَدِميٌّ  ،َيا ُأمَّ َسَلَمةَ »: قال ؟بي عىل دينكلقلوب ثبت قلا ُبُه َبنْيَ لَوقَ  إالَّ إِنَّ

                                                           

( والنسائي 8111( وأبو داود )7111( والرتمذي )81/131) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8118( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )7111) ( وابن ماجه8744واللفظ له )

( وصححه األلباين يف صحيح 7111( والرتمذي )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1148اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«َوَمْن َشاَء َأَزاغَ  ،َقامَ َفَمْن َشاَء أَ  اهلل،ُأْصُبَعنْيِ ِمْن َأَصابِِع 
(1)

. 

تعاىل الثبات عىل  اهللسائلا  ،لمؤمن الصادق أن خياف عىل دينه وإيامنهلينبغي 

فَِتن ا  ،ِدُروا بِاألَْعََملِ با»: حينام قال ملسو هيلع هللا ىلصأمل تقرأ حتذير النبي  ،الدين وعدم الزيغ عنه

ْيِل ا ُجُل ُمْؤِمن ا ،ُْلِمِ ملُ َكِقَطِع اللَّ بُِح الرَّ ْْ ا ُي بُِح  ،َوُيْمِِس َكافِر  ْْ َأْو ُيْمِِس ُمْؤِمن ا َوُي

ا ْنَيا َيبِيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمن ،َكافِر  «؟الدُّ
(2)

. 

بثبات قلبه حتى قال  ملسو هيلع هللا ىلصكثرة دعاء النبي  لقد استغرب أنس بن مالك 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصفامذا قال له النبي  ؟أختاف علينا بعد أن آمنا بك :ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

ُقُلوِب لَيا ُمَقِلَب ا»: يكثر أن يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال روى أنس 

 ؟ختاف علينا لفه ،آمنا بك وبام جئت به ،اهلليا رسول  :تلفق ،«بِي َعىَل ِدينَِك لَثِبْت قَ 

«ُيَقِلُبَها َكْيَف َيَشاءُ  اهلل،ُقُلوَب َبنْيَ ُأْصُبَعنْيِ ِمْن َأَصابِِع لإِنَّ ا ،َنَعمْ »: قال
(3)

. 

ينا بني الفينة واأللرى من يكتب يف الوسائل اإلعلامية عن أمل تر كيف خيرج إل

 ،اهللعياذا ب ،واالستهزاء به ويصل به السفه إىل سب الرب  ،تشككه يف دينه

إذ تقول إحدى  ،ومتحديا له عىل قدرته يف إيذائه أو إهلاكه ،مشككا يف وجوده

انة أنبيائه وكتبه ورسله أن يمنعني من إهانته أو إه اهللأنا أحتدى  :املعلامت امللحدات

م إذا كنت موجودا فالسف يب األرض واجعلني الله :ثم قالت ،إذا كان موجودا

 ،من االنتكاسة والغباء اهللعياذا ب ،إىل غري ذلك من كلامت إحلادية ،عربة للملايني

ولكنه الكرب  ،إن كنت موجودا فاهدين ودلني عليك :وكان الواجب عليها أن تقول

  . العقولواالنتكاسة يف
                                                           

( وابن أيب شيبة يف مصنفه 7111( والرتمذي واللفظ له )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1311( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )74141)

 (.1811( والرتمذي )881( ومسلم واللفظ له )11/13) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

( وحسنه األلباين يف صحيح 1814( والرتمذي )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8371الرتمذي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ولكنهم اعتزلوا جمتمعهم  ،والعجب أن معظم هؤالء لرج من بيوت مسلمة

يا مقلب القلوب ثبت  :ومل يقل أحد منهم يوما وبصدق ،وقرؤوا ثقافات امللاحدة

 .قلبي عىل دينك

قداد بن ملومصداق ذلك ما رواه ا ،فالسعيد من جنب نفسه مواطن الفتن

ِعيَد ملََْن »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  لقد سمعت ،اهللايم  :قال األسود  إِنَّ السَّ

ِعيَد ملََْن ُجنَِب ا ،ِفَتنلُجنَِب ا ِعيَد مَلَْن ُجنَِب ا ،ِفَتنلإِنَّ السَّ «ِفَتنلإِنَّ السَّ
(1)

. 

فينبغي للمسلم اإلكثار من األعامل الصاحلة فإهنا لري معني عىل الثبات عىل 

واالبتعاد  ،بي عىل دينكلقلوب ثبت قليا مقلب ا :واإلكثار كذلك من قول ،احلق

نفتاح عىل ال سيام مع اال ،وعن قراءة كتب الفلاسفة وامللاحدة ،عن مواطن الفتن

نرتنت والقنوات الفضائية التي قد يصبح املرء فيها مسلام ثقافات العامل عرب اإل

وعدم سؤال أهل العلم ما أشكل  ،بسبب تشككه يف تعاليم دينه ،ويميس ملحدا

 .عليه

يف الركوع  ،م اغفر لياللهم ربنا وحبمدك اللهسبحانك  :قول: الدعاء السابع

 والسجود

م ربنا وبحمدك اللهسبحانك  :يكثر منها قول ملسو هيلع هللا ىلصومن األدعية التي كان النبي 

يكثر  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :قالت فعن عائشة  ،يف الركوع والسجود ،م اغفر يلالله

نَا َوبَِحْمِدَك للهاُسْبَحاَنَك »: أن يقول يف ركوعه وسجوده يتأول  ،«مَّ اْغِفْر ِِل اللهمَّ َربَّ

قرآنلا
(2)

.  

                                                           

 (.1317( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1117رواه أبو داود ) (8)

( والنسائي 111( ومسلم )183( والبخاري واللفظ له )81/718) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.111( وابن ماجه )133( وأبو داود )8811)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ڇ ڇ ڇ  } : اهللام أمر به يف قول بيعمل  :ومعنى يتأول القرآن أي

(1)قاله النووي  ،[7: ]النرص {ڍڍ ڌ ڌ ڎ
. 

ألن الركوع  ؛سوى هذا الدعاء ،ال يرشع الدعاء يف الركوع باملغفرة ونحوه

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللكشف رسول  :قال ملا رواه ابن عباس  ؛يعظم فيه الرب 

ا النَّاُس »: فقال ،ف أيب بكرلالستارة والناس صفوف ل َ اِت  ،َأُيُّ ْ َيْبَق ِمْن ُمَبِْشَ ُه مَل إِنَّ

ِة  ُة َيَراَها ا إالَّ النُُّبوَّ اِِلَ َّْ ْؤَيا ال ا لَأال َوإِِّن ُْنِيُت َأْن َأْقَرَأ ا ،َأْو ُتَرى َلهُ  ،ْسلِمُ ملُ الرُّ ُقْرآَن َراكِع 

ا بَّ  ،َأْو َساِجد  ُُِموا فِيِه الرَّ ُكوُع َفَع ا الرُّ َعاءِ  ،َفَأمَّ ُجوُد َفاْجَتِهُدوا يِف الدُّ ا السُّ  ،َوَأمَّ

«َفَقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 
(2)

. 

                                                           

 (.111صحيح مسلم برشح النووي )حديث  (8)

( 131( وأبو داود )8411( والنسائي )131( ومسلم واللفظ له )8147) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8711والدارمي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

كاالستعاذة  ،دة ويأمر باالستعاذة منهايستعيذ من أمور عدي ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي 

ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء  ،من العني والقلة والذلة والكفر

ومن سوء  ،ومن الشيطان ،ومن صاحب السوء ومن جار السوء يف دار املقام

ومن الكسل واجلبن واهلرم  ،وجهد البلاء ،ودرك الشقاء ،وشامتة األعداء ،القضاء

ومن قلب ال خيشع  ،ومن منكرات األللاق واألعامل ،واجلوع واخليانة ،لوالبخ

إال  ،وغري ذلك كثري ،ومن رش النفس ،ونفس ال تشبع وعلم ال ينفع ودعاء ال يسمع

حري بنا أن نعرفها كي نكثر االستعاذة  ،كان يكثر االستعاذة من أمور معينة ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

 : وهي اآليت ،منها

 رم خصوصا يف التشهد األخري من الصالةاالستعاذة من املغ :أوال

مَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن الله»: كان يدعو يف الصلاة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن عائشة 

الِ ملَ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة ا ،َقِّْبِ لَعَذاِب ا جَّ ََمِت ملَ ْحَيا َواملَ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة ا ،ِسيِح الدَّ

ما أكثر ما تستعيذ من  :فقال له قائل :قالت «ْغَرمِ ملَ ْأَثِم َواملَ بَِك ِمْن امَّ إِِّن َأُعوُذ الله

َث َفَكَذَب َوَوَعَد َفَأْخَلَف »: فقال ؟اهللغرم يا رسول ملا ُجَل إَِذا َغِرَم َحدَّ «إِنَّ الرَّ
(1)

. 

من أن يقع يف ديون يعجز عن  ملسو هيلع هللا ىلصفاحلديث يشري إىل كثرة استعاذة النبي 

 .يل أنه الدين الذي ال يقوى صاحبه عىل سدادهفاملغرم ق ،سدادها

استعاذ من  ملسو هيلع هللا ىلصألنه  ؛ديث سد الذرائعحليستفاد من هذا ا :قال بعض أهل العلم

وحيتمل أن  ،وعدلف يف الخلديث واحلكذب يف الغالب ذريعة إىل الألنه يف ا ؛الدين

                                                           

( 8741( والنسائي )111( ومسلم )177( والبخاري )1/78) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.114وأبو داود )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،غوائللا يراد باالستعاذة من الدين االستعاذة من االحتياج إليه حتى ال يقع يف هذه

 ؛وال تناقض بني االستعاذة من الدين وجواز االستدانة ،قدرة عىل وفائهلأو من عدم ا

من غلبة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استعاذ  –أي كثرة الدين  –ألن الذي استعيذ منه غوائل الدين 

كثرته وثقله :الدين أي
(1)

.  

فكنت  ،إذا نزل ملسو هيلع هللا ىلص اهللكنت ألدم رسول : قال  وعن أنس بن مالك

ُبْخِل لَوا ،َكَسلِ لَعْجِز َوالَوا ،َزنِ َِل ِم َواَلَ مَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن االله»: يقولأسمعه كثريا 

ْيِن َوَغَلَبِة الِرَجالِ  ،ْبنِ لُ َوا «َوَضَلِع الدَّ
(2)

 .هو ثقل الدينوضلع الدين  ،

فكثري من  ،إن التهافت عىل االقرتاض أصبح ظاهرة متفشية يف املجتمعات

وهذا  ،هذه لسيارة فارهة :فرتاه حمملا بقائمة من الديون ،باالستدانة الناس ال يبايل

وإنام الكيس الفطن من سعى إلراحة ذمته من  ،وهذا لسفر ،لتغيري أثاث املنزل

ال َُتِيُفوا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فقد روى عقبة بن عامر  ،حقوق الغري

ْينُ »: قال ؟اهللرسول وما ذاك يا  :قالوا ،«َأْنُفَسُكْم َبْعَد َأْمنَِها «الدَّ
(3)

. 

فقد  ،بحقوق الناس ومل يوفيهم حقهم اهللأن يلقى من كام ينبغي للمرء احلذر 

  ؟فألرب عن ثواب املجاهدين فامذا قال ملسو هيلع هللا ىلصلطب النبي 

هاد يف سبيل جلفذكر هلم أن ا ،قام فيهم ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  روى أبو قتادة 

ت يف لأرأيت إن قت ،اهلليا رسول  :فقال ،رجل أفضل األعامل فقام اهللواإليامن ب اهلل

 اهللَت يِف َسبِيِل لإِْن ُقتِ  ،َنَعمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال له رسول  ؟تكفر عني لطاياي ،اهللسبيل 

                                                           

 (.1713( و)ح 177فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين بترصف )ح  (8)

( 7111( والرتمذي )1117( والبخاري واللفظ له )81/748) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1111النسائي )و

ة ل( وصححه األلباين يف السلس1117( واهليثمي )81/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1114الصحيحة )
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 :قال ؟«َت لَكْيَف قُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللثم قال رسول  «َوَأْنَت َصابٌِر ُُمَْتِسٌب ُمْقبٌِل َغرْيُ ُمْدبِرٍ 

َوَأْنَت  ،َنَعمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ؟فر عني لطايايأتك اهللت يف سبيل لأرأيت إن قت

يَل  إالَّ ُمْدبٍِر  ابٌِر ُُمَْتِسٌب ُمْقبٌِل َغرْي َص  ْيَن َفإِنَّ ِجِّْبِ «َقاَل ِِل َذلَِك  الدَّ
(1)

. 

فالشهيد  ،مع عظمها ال تكفر الدين وال ختفف عنه اهللفهذه الشهادة يف سبيل 

 .اد يف ذمتهولكن دين العب ،بالشهادة اهلليلقى 

 :قال فعن جابر  ،ين يف نفوس أصحابهيعظم أمر الد   ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي 

 :نالفق ،يصيل عليه ملسو هيلع هللا ىلص اهللثم أتينا به رسول  ،ناه وحنطناه وكفناهلتويف رجل فغس

فتحملهام  ،فانرصف ،ديناران :نالق ؟«َأَعَلْيِه َدْينٌ »: فخطا لطى ثم قال ؟تصيل عليه

َغِريُم لُأِحقَّ ا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،الديناران عيل :ل أبو قتادةفقا ،فأتيناه ،أبو قتادة

َما َفَعَل »: ثم قال بعد ذلك بيوم ،فصىل عليه ،نعم :قال ؟«ِيُت ملَ َوَبِرَئ ِمنُْهََم ا

فقال  ،لقد قضيتهام :فقال ،غدلفعاد إليه من ا :قال ،إنام مات أمس :فقال ؟«الِدينَاَرانِ 

«ُدهُ لَرَدْت َعَلْيِه جِ اآلَن بَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 
(2)

. 

ين وأنه ال ينبغي ويف هذا احلديث إشعار بصعوبة أمر الد   :قال ابن حجر 

حتمله إال من رضورة
(3)

. 

: فجر ذات يوم فقاللصىل ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وعن سمرة بن جندب 

 ملسو هيلع هللا ىلصلنبي فكأين أسمع صوت ا ،هو ذا :فقال رجل ،مرتني «َهاُهنَا ِمْن َبنِي ُفالٍن َأَحٌد »

ويف رواية عند احلاكم  ،«نَِّة بَِدْيٍن َكاَن َعَلْيهِ لَ إِنَّ َصاِحَبُكْم َقْد ُحبَِس َعىَل َباِب ا»: قال

                                                           

 (.7813( والنسائي )8381( والرتمذي )8111ومسلم ) (11431) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7717(، وأبو داود )8111( والنسائي )81/848) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 (.1111ح  1/111فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«اهللَوإِْن ِشْئُتْم َفَأْسلُِموُه إىَِل َعَذاِب  ،َفإِْن ِشْئُتْم َفاْفُدوهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
(1)

. 

وإن  ،هم وحزنين ألن الد   ؛لذلك ينبغي جتنب االقرتاض إال يف الرضورات

  .ال لغرض كاميل أو ملجاراة األصدقاء ،كان ال بد فقدر املستطاع

فرتى  ،ومن جانب آلر فإنه يوجد تساهل لدى كثري من الناس يف سداد ديوهنم

  .البعض يامطل أو يرفض سداد دينه

 ،وقد جاء التحذير الشديد ملن امتنع عن سداد دينه بأنه يبعث يوم القيامة سارقا

ال مرة وال  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :قال ميمون الكردي عن أبيه  حيث روى

َج اْمَرَأة  بََِم َقلَّ ِمَن ا»: مرتني وال ثلاثة حتى بلغ عرش مرار ََم َرُجٍل َتَزوَّ  ،ْهِر َأْو َكُثرَ ملَ َأيُّ

َها ْ ُيَؤِد إِلَ  ،َخَدَعَها ،َلْيَس يِف َنْفِسِه َأْن ُيَؤِدَي إَِلْيَها َحقَّ َهاَفََمَت َومَل َيْوَم  اهللَلِقَي  ،ْيَها َحقَّ

هُ  ،ِقَياَمِة َوُهَو َزانٍ لا ََم َرُجٍل اْسَتَداَن َدْين ا ال ُيِريُد َأْن ُيَؤِدَي إىَِل َصاِحبِِه َحقَّ َخَدَعُه  ،َوَأيُّ

«َوُهَو َساِرٌق  اهللَلِقَي  ،َفََمَت َومَلْ ُيَؤِدهِ  ،َحتَّى َأَخَذ َماَلهُ 
(2)

. 

ُيْغَفُر »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عاص لعمرو بن ابن  اهللوروى عبد 

ِهيِد ُكلُّ َذْنٍب  ْينَ  إالَّ لِلشَّ «الدَّ
(3)

. 

فرفع رأسه  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكنا جلوسا عند رسول  :قال وعن حممد بن جحش 

 ؟«َماَذا ُنِزَل ِمْن التَّْشِديدِ  اهلل،ُسْبَحاَن »: ثم وضع راحته عىل جبهته ثم قال ،إىل السامء

 ؟ما هذا التشديد الذي نزل ،اهلليا رسول  :تهلغد سألفلام كان من ا ،عنافسكتنا وفز

                                                           

( وصححه 1811( والبيهقي يف شعبه )1187حلاكم )( وا3/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8184األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

 (.171صسبق خترجيه ) (1)

( واحلاكم 71( والطرباين يف الكبري )8111( ومسلم )81/71) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

(1111.) 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

ُثمَّ ُقتَِل ُثمَّ ُأْحيَِي  ،ُثمَّ ُأْحيِيَ  اهلل،ُقتَِل يِف َسبِيِل  َلْو َأنَّ َرُجال   ،َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدهِ »: فقال

« َعنُْه َدْينُهُ نََّة َحتَّى ُيْقََض لَ َما َدَخَل ا ،ُثمَّ ُقتَِل َوَعَلْيِه َدْينٌ 
(1)

. 

 ،وترك عياال ،أن ألاه مات وترك ثلاث مائة درهم ،وعن سعد بن األطول

 ،«َفاْقِض َعنْهُ  ،إِنَّ َأَخاَك ُُمَْتَبٌس بَِدْينِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،فأردت أن أنفقها عىل عياله

: قال ،ادعتهام امرأة وليس هلا بينة ،دينارين قد أديت عنه إال ،اهلليا رسول  :فقال

ةٌ » قَّ َا ُُمِ «َفَأْعطَِها َفإِْنَّ
(2)

. 

 ،ينوهو الد   ،كان يستعيذ دبر كل صلاة من املغرم ملسو هيلع هللا ىلصتأمل كيف أن النبي 

مرة  (1811) أي ألف وثامنامئة ،بمعنى أنه كان يستعيذ من ذلك مخس مرات يف اليوم

فبعض  ،دهايف السنة مما يدل عىل لطر الوقوع يف الديون التي ال يقوى املرء عىل سدا

حتى ولو كلفه ذلك االقرتاض  ،الناس حياول جاهدا أن يعيش عيشة األغنياء املرتفني

فتجده يدلل يف متاهات من الديون والقروض والتقسيطات يف سبيل  ،فوق ما يطيق

قد يكون فوق مستواه االجتامعي  ،ومنزل فالر ،أن تكون له سيارة فارهة

وقد يلجأ إىل ألذ زكاة  ،حتى يعجز عن األداءفيذل نفسه هبذه الديون  ،واالقتصادي

 .الناس وينتظر إحسان املحسنني إليه

وال ينظر إىل نفقة األغنياء  ،فينبغي للمرء أن يدبر كل نفقته عىل قدر رزقه

أن أنظر  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأوصاين رسول  :قال فإن أبا ذر  ؛فيحاكيهم ولو كانوا أقاربه

وال أنظر إىل من هو فوقي ،إىل من دوين
(3)

. 

                                                           

( وحسنه األلباين يف صحيح النسائي 1111والنسائي )( 81/14) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(1713.) 

( وصححه األلباين يف صحيح ابن 1177( وابن ماجه )3/844) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8137ماجه )

( وصححه 7111( والبزار يف مسنده )71714( وابن أيب شيبة )1171رواه الطرباين يف األوسط ) (7)

 (.1111 صحيح الرتغيب والرتهيب )األلباين يف
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

وال تقرتض إال يف األمور  ،بادر إىل التخلص من ديونك قدر املستطاع بسدادها

َمْن َفاَرَق »: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقد روى ثوبان موىل رسول  ،امللحة

وُح ا ْينِ لكِِّْبِ َوالِمْن ا :نَّةَ لَ َوُهَو َبِريٌء ِمْن َثالٍث َدَخَل ا ،َسَد لَ الرُّ «ُغُلوِل َوالدَّ
(1)

.  

فإذا مل توف  ،وتذكر أن من رفض السداد يف حياته ألذ من حسناته يوم القيامة

قال رسول  :قال بن عمر  اهللفقد روى عبد  ،تلك احلسنات عذب يف النار

َلْيَس َثمَّ ِدينَاٌر َوال  ،ُقَِيَ ِمْن َحَسنَاتِهِ  ،َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِدينَاٌر َأْو ِدْرَهمٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

«ِدْرَهمٌ 
(2)

. 

كي ال  ؛بسداد هذا الدين اهللفاصدق يف نيتك مع  ،وإذا اضطررت إىل االستدانة

ري خلفقد روى صهيب ا ،سارقا فتعاقب لو جاء أجلك ومل تقضه بعد اهللتكتب عند 

  ََم َرُجٍل َيِديُن َدْين ا»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي اهُ َوُهَو َُمِْمٌع َأالَّ  ،َأيُّ  اهللَلِقَي  ، ُيَوِفَيُه إِيَّ

ا «َساِرق 
(3)

. 

 اهللحيث روى عبد ،اهللفلا يشمله العقاب بإذن  ،يف السداد اهللأما من صدق مع 

ْيُن َدْينَانِ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن عمر  فَمْن َماَت وُهَو َينِْوي َقَضاَءُه  :الدَّ

َلْيَس َيْوَمئٍِذ  ،ِمْن َحَسنَاتِهِ  وَمْن َماَت والَ َينِْوي َقَضاَءُه َفَذلَِك الَِّذي ُيْؤَخُذ  ،َفَأَنا َولِيُّهُ 

«ِدينَاٌر والَ ِدْرَهمٌ 
(4)

. 

                                                           

( والدارمي 1181( وابن ماجه )8137( والرتمذي )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1188( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1111)

يف  ( والطرباين وصححه األلباين1181( وابن ماجه )81/141) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1111صحيح اجلامع )

 .(1314( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1184رواه ابن ماجه واللفظ له ) (7)

 (.7181( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )81811رواه الطرباين يف الكبري ) (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 :أدعية تعني عىل سداد الديون

 ،إين قد عجزت عن كتابتي فأعني :أن مكاتبا جاءه فقال عن عيل  -8

لو كان عليك مثل جبل صري دينا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأال أعلمك كلامت علمنيهن رسول  :قال

ْن  ،مَّ اْكِفنِي بَِحاللَِك َعْن َحَراِمَك هالل ل:قُ »: قال ؟عنك اهللأداه  َك َعمَّ
َوَأْغنِنِي بَِفْضلِ

«ِسَواكَ 
(1)

. 

أال أعِلمك »: ملعاذ ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وعن أنس بن مالك  -1

مَّ الله :قل يا معاذ ؟عنك اهللدعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا ألداه 

َّْن َتَشاءُ لملُ َوَتنِْزُع ا ،َمْن َتَشاءُ  َك لملُ ُتْؤِِت ا ،ِك لملُ َمالَِك ا َوُتِذلُّ َمْن  ،َوُتِعزُّ َمْن َتَشاءُ  ،َك ِِم

ٍء َقِديرٌ  ،رْيُ لَ بَِيِدَك ا ،َتَشاءُ  َك َعىَل ُكِل ََشْ يهَم طِ عْ تُ  ،هَمورحيمَ  واآلخرةِ  نياالد رمحنَ  ،إِنَّ

ْ  ،اءُ َش تَ  نْ مَ  «اكوَ ِس  نْ ة مَ مْحَ رَ  نْ ا عَ يني ِِبَ نِ غْ تُ  ة  مْحَ ني رَ مَحْ ارْ  ،اءُ َش تَ  نْ هَم مَ نْ مِ  عُ نَ وََت
(2)

. 

 اهللدلل رسول  :أنه قال دري خلوأما احلديث الذي رواه أبو سعيد ا

َيا َأَبا »: فإذا هو برجل من األنصار يقال له أبو أمامة فقال ،سجدملذات يوم ا ملسو هيلع هللا ىلص

ا يِف ا ،ُأَماَمةَ  الةِ ْسِجِد يِف َغرْيِ ملَ َما ِِل َأَراَك َجالِس  َّْ مهوم لزمتني وديون  :قال ؟«َوْقِت ال

ا إَِذا َأْنَت قُ »: قال ،اهلليا رسول  َك   اهللَتُه َأْذَهَب لَأَفال ُأَعِلُمَك َكالم  َوَقََض  ،َُهَّ

 :إَِذا َأْصَبْحَت َوإَِذا َأْمَسْيَت  لقُ »: قال ،اهللبىل يا رسول  :تلق :قال ؟«َعنَْك َدْينََك 

َوَأُعوُذ بَِك ِمْن  ،َكَسلِ لَعْجِز َوالَوَأُعوُذ بَِك ِمْن ا ،َزنِ ِلَ ِم َواَلَ ُذ بَِك ِمْن امَّ إِِّن َأُعوالله

ْيِن َوَقْهِر الِرَجالِ  ،ُبْخلِ لْبِن َوالُ ا ت ذلك فأذهب لففع :قال ،«َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدَّ

ام ذكر ابن فقد رواه أبو داود وهو حديث ضعيف ك ،مهي وقىض عني ديني  اهلل

 .حجر والسيوطي واأللباين 

                                                           

يف صحيح ( وحسنه األلباين 8137( واحلاكم )7117( والرتمذي )8718) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(1111اجلامع )

 (.8118( وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )111رواه الطرباين يف الصغري ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 االستعاذة من شر ما عملت ومن شر ما مل تعمل :ثانيا

اإلكثار من االستعاذة من رش ما  ،ولكبار السن لصوصا ،ينبغي للناس عموما

أنه سأل عائشة  ،اف َس حيث روى ابن ي   ،ومن رش ما مل يعملوا ،عملوا

:  كان أكثر ما كان  :قالت ؟قبل موته ملسو هيلع هللا ىلص اهللما كان أكثر ما يدعو به رسول

«لَوِمْن رَشِ َما مَلْ َأْعمَ  ،ُت لمَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِ َما َعمِ الله»: يدعو به
(1)

. 

ت لمن رش ما فع :أي «إلخ ...تلِمْن رَشّ َما َعمِ »: قوله :قال السندي 

 به كسبي أو من رش كل يشء مما يتعلق  ،سناتحلوما تركت من ا ،من السيئات

ال أو
(2)

. 

استعاذ من أن يعمل يف  :قيل «لَوِمْن رَشِ َما مَلْ َأْعمَ »: قوله :وقال الطيبي 

چ چ ڇ ڇ  } :اهللفإنه ال مأمن ألحد من مكر  ،اهللمستقبل الزمان ما ال يرضاه 

 ،من أن يصري معجبا بنفسه يف ترك القبائح :وقيل ،[11: ]األعراف {ڇ ڇ ڍ

ن فضل ربهوسأله أن يرى ذلك م
(3)

. 

مَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِ َما الله»: ملسو هيلع هللا ىلصالولوي عىل قوله  اإلثيويبوقال حممد 

َوِمْن رَشِ َما مَلْ » ،من رش ما اكتسبته مما يقتيض العقوبة يف الدنيا واآللرة :أي :«ُت لَعمِ 

ة إيل  أي أحتصن بك من أن أعمل يف املستقبل ما يتسبب يف إيصال العقوب :«لَأْعمَ 
(4)

. 

                                                           

( وأبو داود 1117( والنسائي )1381( ومسلم )81/741) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7171( وابن ماجه )8114)

 (.8743ح  7/11رشح سنن النسائي للسندي ) (1)

 (.1111ح  1/141) –املسمى: الكاشف عن حقائق السنن  –رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح  (7)

ح  81/111الولوي ) اإلثيويبملحمد  –املسمى ذلرية العقبى يف رشح املجتبى  –رشح سنن النسائي  (1)

8743). 
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 :قال فروة بن نوفل ملا رواه  ؛ويستحب التعوذ هبذا الدعاء دالل الصلاة

 :فقالت ،يدعو به يف صلاته ملسو هيلع هللا ىلص اهللحدثيني بيشء كان رسول  :ت لعائشة لق

َوِمْن رَشِ َما مَلْ  ،ُت لمَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِ َما َعمِ الله»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  ،نعم

«لَأْعمَ 
(1)

. 

 ين وتسلط الرجالاالستعاذة من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل والدَّ :ثالثا

فكنت  ،إذا نزل ملسو هيلع هللا ىلص اهللكنت ألدم رسول : قال  فعن أنس بن مالك

ُبْخِل لَوا ،َكَسلِ لَعْجِز َوالَوا ،َزنِ َِل ِم َواَلَ مَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن االله»: أسمعه كثريا يقول

ْيِن َوَغَلَبِة الِرَجالِ  ،ْبنِ لُ َوا «َوَضَلِع الدَّ
(2)

ومعنى  ،ثقل الدين :ضلع الدين أيومعنى  

  .تسلطهم :غلبة الرجال أي

 ،قف نشاطهومن األمراض النفسية التي ترض البدن وقد مترضه وتم هلاويعترب 

كام روي عن عيل بن أيب  اهللأشد للق م هلوا ،شغال الضمري بأمر يقلق وحيزنانم هلفا

 ،واحلديد ينحت اجلبال ،اجلبال :أشد للق ربك عرشة :حيث قال طالب 

والسحاب املسخر بني السامء واألرض حيمل  ،واملاء يطفئ النار ،والنار تأكل احلديد

والسكر  ،واإلنسان يتقي الريح بيده ويذهب حلاجته ،والريح ينقل السحاب ،املاء

فأشد للق ربك اهلم ،النوم واهلم يمنع ،والنوم يغلب السكر ،يغلب اإلنسان
(3)

. 

م واحلزن واجلوع والسهرهلا :أربعة هتدم البدن :وقال ابن القيم 
(4)

. 

                                                           

 (.8171( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8743رواه النسائي ) (8)

 (.111صخترجيه )سبق  (1)

( واهليثمي يف جممع الزوائد وقال: رواه الطرباين ورجاله ثقات 148رواه الطرباين يف األوسط ) (7)

ح  1/111( وقال مشهور حسن يف حتقيقه لكتاب املجالسة وجواهر العلم: ضعيف جدا )1/871)

1118.) 

 (.1/181زاد املعاد البن القيم ) (1)



291 
 

 
 

 

 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

احلكامء  فجمع ،ال ينتفع بنفسه الشحم كثري قديام األرض ملوك بعض وكان

 ،يشء فام قدروا له عىل :قال ،قليلا هذا حلمي عني خيف بحيلة يل احتالوا :وقال

امللك أنا  اهللأصلح  :قال ،عاجلني ولك الغنى :متطبب فقالفجاءه رجل عاقل لبيب 

فلام أصبح  ،دعني حتى أنظر الليلة يف طالعك ألرى أي دواء يوافقه ،طبيب منجم

رأيت طالعك يدل عىل أنه مل يبق من عمرك  :فلام أمنه قال ،األمان ،أهيا امللك :قال

فإن  ،احبسني عندكوإن أردت بيان ذلك ف ،الرتت عاجلتك فإن ،غري شهر واحد

 ،ثم رفع امللك امللاهي فحبسه :قال ،وإال فاقتص مني ،عني كان لقويل حقيقة فخل

حتى هزل  ،فكلام انسلخ يوم ازداد مها وغام ،وللا وحده مغتام ،واحتجب عن الناس

 ؟ما ترى :فبعث إليه وألرجه فقال ،ومىض لذلك ثامن وعرشون يوما ،ولف حلمه

 ،إين مل أعلم عمري اهللو ،من أن أعلم الغيب اهللأنا أهون عىل  ،امللك اهللأعز  :فقال

فلم أقدر أن أجلب إليك  ،ولكن مل يكن عندي دواء إال الغم ؟فكيف أعلم عمرك

إليه غاية  فأجازه عىل ذلك وأحسن ،الشحم فإن الغم يذيب ،هبذه احليلة الغم إال

وذاق حلاوة الفرح بعد مرارة الغم ،اإلحسان
(1)

. 

عىل املسلمني   اهللومن كرم  ،مسلام كان أو كافرا ،قع فيه كل إنسانيم هلوا

  دري وعن أيب هريرةخلفقد جاء عن أيب سعيد ا ،أن جعل هذا اهلم كفارة للذنوب

  يُب ا»: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ِْ ٍب ملُ َما ُي َْ َوال  ،َوال َهمٍّ  ،َوال َوَصٍب  ،ْسلَِم ِمْن َن

ْوَكِة ُيَشاُكَهاَح  ،َوال َغمٍّ  ،َوال َأذ ى ،ُحْزنٍ  َر  إالَّ  ،تَّى الشَّ ا ِمْن َخَطاَياهُ  اهللَكفَّ «ِِبَ
(2)

. 

وقد طلب منا اإلسلام أن نتخفف من مهوم الدنيا بقدر املستطاع، ويف أيرسع 

وأمرنا أن  ،ودلنا عىل علاج ذلك ببعض األدعية واألذكار النبوية ،وقت ممكن

                                                           

 (.111رقم  8/811( ونوادر من التاريخ )8/31حلموي )ثمرات األوراق البن حجة ا (8)

 (.1111( والبخاري )81/874) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)
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 وحث على اإلكثار منها  ملسو هيلع هللا ىلصأكثر منها النيب  األقوال اليتالفصل األول: 

 ؛وهو هم اآللرة وما بعد املوت ،فاتنايبقى يف للدنا إىل وقت و ،ا واحدانستبقي مه  

بن مسعود  اهللفقد روى عبد  ،لكي يدفعنا هذا اهلم إىل التزود باألعامل الصاحلة

 اَلُ َمْن َجَعَل ا»: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت نبيكم  :قال ا َواِحد   ،َهمَّ آِخَرتِهِ  ،ُموَم َُهً

َبْت بِِه ا ،َهمَّ ُدْنَياهُ  اهللَكَفاُه  ْنَيا ُمومُ َلُ َوَمْن َتَشعَّ ْ ُيَباِل  ،يِف َأْحَواِل الدُّ يِف َأِي َأْوِدَيتَِها  اهللمَل

«َهَلَك 
(1)

. 

يأيت له بالدنيا وهي راغمة   اهللأن  ،فمن مزايا االهتامم باآللرة دون الدنيا

َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال حيث روى أنس بن مالك  ،فيفوز بالدارين

هُ  َع َلُه َشْمَلهُ  ،بِهِ لِغنَاُه يِف قَ  اهلل َجَعَل  ،َكاَنْت اآلِخَرُة َُهَّ ْنَيا َوِهَي َراِغَمةٌ  ،َوَُجَ  ،َوَأَتْتُه الدُّ

هُ  ْنَيا َُهَّ َق َعَلْيِه َشْمَلهُ  ،َفْقَرُه َبنْيَ َعْينَْيهِ  اهللَجَعَل  ،َوَمْن َكاَنْت الدُّ ْنَيا  ،َوَفرَّ َومَلْ َيْأتِِه ِمْن الدُّ

«َما ُقِدَر َلهُ  إالَّ 
(2)

. 

الهتاممه بأمر  ؛من مهوم الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصذلك ال نستغرب من كثرة تعوذ النبي ل

 اآللرة.

 االستعاذة من النار وعذاب القرب وفتنة املسيح الدجال ومن فتنة الغنى والفقر :رابعا

: كلامتلكثريا ما يدعو هبؤالء ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت فعن عائشة 

َورَشِ فِْتنَِة  ،َقِّْبِ لَقِّْبِ َوَعَذاِب الَوفِْتنَِة ا ،ِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّارِ مَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَ الله»

الِ ملَ ا جَّ ِ  لَخَطاَياَي بََِمِء الثَّ  لمَّ اْغِس الله ،ِغنَىلَورَشِ فِْتنَِة ا ،َفْقرِ لَورَشِ فِْتنَِة ا ،ِسيِح الدَّ

دِ لَوا َنسِ َطاَيا َكََم لَ بِي ِمْن الَوَأْنِق قَ  ،َِّبَ َوَباِعْد َبْينِي َوَبنْيَ  ، َأْنَقْيَت الثَّْوَب األَْبَيَض ِمْن الدَّ

ِق َواملَ َخَطاَياَي َكََم َباَعْدَت َبنْيَ ا  ،َرمِ َلَ َكَسِل َوالمَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن االله ،ْغِرِب ملَ ْْشِ

                                                           

 (.143( وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه )113رواه ابن ماجه ) (8)

 (.1184( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1841( وابن ماجه )1111رواه الرتمذي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

«ْغَرمِ ملَ ْأَثِم َواملَ َوا
(1)

. 

د بفتنة النار هي سؤال لزنة النار بأن املقصو ذكر ابن حجر العسقلاين 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  } :وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ،عىل سبيل التوبيخ

لكنيملوأن فتنة القرب هي سؤال ا ،[1: ]امللك {ڭ
(2)

. 

التحري يف جواب منكر ونكري :يف معنى فتنة القرب وقال املناوي 
(3)

. 

                                                           

( 1111( والنسائي واللفظ له )1711( والبخاري )81/741) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(7171وابن ماجه )

 ( بترصف.1711ح  88/833رشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (1)

 (.8111ح  1/813فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 اإلكثار من اخلطا إىل املسجد :الفعل األول

 الصلاةاإلكثار من نوافل  :الفعل الثاّن

 اإلكثار من استخدام السواك :الفعل الثالث

 اإلكثار من الصيام :الفعل الرابع

 اإلكثار من احلج والعمرة :الفعل الامس

 اإلكثار من التبسم يف وجوه الناس :الفعل السادس

 اإلكثار من شعر اللحية :الفعل السابع

 إكثار اإلحسان إىل اجلريان :الفعل الثامن

 ار االنرصاف من الصلاة عن اليمنيإكث :الفعل التاسع

 تكثري املصلني عىل اجلنازة :الفعل العارش

 اإلكثار من النعال :الفعل اِلادي عْش

 تكثري األيدي عىل الطعام :الفعل الثاّن عْش

 إكثار النسل وعدم حتديده :الفعل الثالث عْش
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 

 
wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

أو  ،يكثر منها ملسو هيلع هللا ىلصمن األقوال التي كان النبي تقدم يف الفصل األول ذكر العديد 

وقد وصلت إىل نحو تسعة عرش قوال موزعة حتت ثامنية  ،حث عىل اإلكثار منها

وحث  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الفصل يركز عىل األفعال التي أكثر منها النبي  ،أقوال رئيسة

 : اآليت ملسو هيلع هللا ىلصوأهم هذه األفعال التي صحت عن النبي  ،أصحابه عىل اإلكثار منها
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 متهيد

أن  فعن أيب هريرة  ،إكثار اخلطا إىل املساجديف  ملسو هيلع هللا ىلصلقد رغب النبي 

َرَجاِت  ،َطاَيالَ بِِه ا اهللَأال َأُدلُُّكْم َعىَل َما َيْمُحو »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول   ؟«َوَيْرَفُع بِِه الدَّ

 ،َساِجدِ ملَ َطا إىَِل الُ َوَكْثَرُة ا ،َكاِرهِ ملَ ُضوِء َعىَل اوُ لإِْسَباُغ ا»: قال ،اهللبىل يا رسول  :قالوا

الةِ  َّْ الِة َبْعَد ال َّْ َُاُر ال
«َفَذلُِكْم الِرَباطُ  ،َواْنتِ

(1)
. 

كان بعضهم  ،عىل تكثري لطاهم إىل املساجد وحلرص بعض الصحابة 

يش كنت أم :قال فقد روى أنس بن مالك  ،يقارب اخلطا أثناء ذهابه للصلاة

 :فقلت ؟شيةملأتدري مل مشيت بك هذه ا :فقال ،اطخلفقارب يف ا ،مع زيد بن ثابت

يش إىل الصلاةمللتكثر لطانا يف ا :فقال ،ال
(2)

. 

عىل عدم فعل  ملسو هيلع هللا ىلصوعندما أراد بنو سلمة السكن بقرب املسجد حثهم النبي 

بقاع حول لللت ا :قال  اهللحيث روى جابر بن عبد  ،ذلك لتكثر لطاهم

فقال  ملسو هيلع هللا ىلص اهللفبلغ ذلك رسول  ،سجدملفأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إىل قرب ا ،سجدملا

ُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتنَْتِقُلوا ُقْرَب ا»: هلم ُه َبَلَغنِي َأنَّ قد  ،اهللنعم يا رسول  :قالوا ،«ْسِجدِ ملَ إِنَّ

«اَرُكْم ُتْكَتْب آَثاُرُكمْ ِديَ  ،ِدَياَرُكْم ُتْكَتْب آَثاُرُكمْ  ،َيا َبنِي َسلَِمةَ »: فقال ،أردنا ذلك
(3)

. 

                                                           

( والرتمذي 118( ومسلم واللفظ له )8/743) –الفتح الرباين  –محد ( وأ711رواه اإلمام مالك ) (8)

 (.113( وابن ماجه عن أيب سعيد اخلدري )817( والنسائي )18)

( 111ح  1/811( وابن حجر يف فتح الباري برشح صحيح البخاري )1311رواه الطرباين يف الكبري ) (1)

 (.1/111وصححه العراقي يف طرح التثريب يف رشح التقريب )

 (.111( ومسلم واللفظ له )1/143) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

كانت بنو سلمة يف  :قال دري خلويف رواية عند الرتمذي عن أيب سعيد ا

ۋ ۋ ۅ ) :سجد فنزلت هذه اآليةملفأرادوا النقلة إىل قرب ا ،دينةملناحية ا

إِنَّ آَثاَرُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول ، [81: ]يس (ۅ ۉ ۉ ې ې 

«ُتْكَتُب َفال َتنَْتِقُلوا
(1)

. 

 ،سجد منهملأبعد من ا كان رجل ال أعلم رجلا :قال وعن أيب بن كعب 

امء للو اشرتيت محارا تركبه يف الظ :ت لهلأو ق ،فقيل له :قال ،وكان ال ختطئه صلاة

إين أريد أن يكتب يل ممشاي  ،سجدملما يرسين أن منزيل إىل جنب ا :قال ،ويف الرمضاء

 َك لَ  اهلل عَ َُجَ  ْد قَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،ورجوعي إذا رجعت إىل أهيل ،سجدملإىل ا

«هُ لَّ كُ  َك لِ ذَ 
(2)

. 

وتفاوت  ،ك ثواب إكثار اخلطا إليهاعليأعرض  ،اهللولكي نكثر اخلطا إىل بيوت 

 : ثواب هذه اخلطا يف مبحثني

                                                           

 (.311( وابن ماجه )7111( والرتمذي واللفظ له )111رواه البخاري ) (8)

( وابن ماجه 113( وأبو داود )117( ومسلم واللفظ له )1/141) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(317). 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 تكثري احلسنات وتكفري السيئات أوال:

حيث روى أبو  ،إىل املسجد كثرت حسناته وعظم أجرهفمن كثرت لطاه 

الِة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال موسى األشعري  َّْ ا يِف ال َُُم النَّاِس َأْجر  َأْع

ى ،َأْبَعُدُهمْ  ِلَيَها َمَع اإِلَمامِ  ،َفَأْبَعُدُهْم َِمْش  َْ الَة َحتَّى ُي َّْ ا  ،َوالَِّذي َينَْتُُِر ال َُُم َأْجر  َأْع

يِل ُثمَّ َينَامُ ِمْن الَِّذي يُ  َْ»
(1)

. 

ثم لرج  ،من توضأ فأحسن وضوءه: قال –موقوفا– وعن أيب هريرة 

وإنه تكتب له بإحدى  ،فإنه يف صلاة ما كان يعمد إىل الصلاة ،إىل الصلاة اعامد

فإن  ،فإذا سمع أحدكم اإلقامة فلا يسع ،ومتحى عنه باأللرى سيئة ،لطوتيه حسنة

طاخلمن أجل كثرة ا :قال ؟مل يا أبا هريرة :قالوا ،اأبعدكم دار اأعظمكم أجر
(2)

. 

َمْن َراَح »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  عاصلبن عمرو بن ا اهللوعن عبد 

ا ،َفَخْطَوٌة ََتُْحو َسِيَئة   ،ََمَعةِ لَ إىَِل َمْسِجِد ا «َوَخْطَوٌة ُتْكَتُب َلُه َحَسنٌَة َذاِهب ا َوَراِجع 
(3)

. 

ُجُل يِف »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمر  اهللوأما ما رواه عبد  ِل الرَّ َْ لُِي

«َساِجَد ملَ َوال َيتَّبِِع ا ،ْسِجِد الَِّذي َيلِيهِ ملَ ا
(4)

فهو حممول عىل النهي يف الصلاة يف هذا  

مما قد جيعل بعض املصلني فيه يسيئون  ؛تاركا املسجد املجاور له ،ويف هذا مرة ،مرة

ا من عود نفسه عىل الصلاة يف مسجد معني أبعد وأم ،الظن به لرتكه صلاة اجلامعة

                                                           

 (.111( ومسلم )118م البخاري )رواه اإلما (8)

 (.113( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )13رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) (1)

( وحسنه األلباين يف صحيح 11( والطرباين يف الكبري )1/181) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.111الرتغيب والرتهيب )

 (.1111األلباين يف صحيح اجلامع )رواه الطرباين، وحسنه  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

ال أظنه يدلل يف النهي لعدم تتبعه  ،هبدف تكثري لطواته ؛من املسجد املجاور له

 .املساجد

 الوقاية من عذاب القرب ثانيا:

هِ  »: قال –رفعه  - فعن أيب هريرة  ُجُل يِف َقِّْبِ َفإَِذا ُأِِتَ ِمْن ِقَبِل  ،ُيْؤَتى الرَّ

َدَقةُ  ،ُقْرآنِ لَفَعْتُه تاِلَوُة اَرْأِسِه دَ  َّْ َوإَِذا ُأِِتَ ِمْن ِقَبِل ِرْجَلْيِه  ،َوإَِذا ُأِِتَ ِمْن ِقَبِل َيَدْيِه َدَفَعْتُه ال

«َساِجدِ ملَ َدَفَعُه َمْشُيُه إىَِل ا
(1)

. 

 رفع الدرجة يف اجلنة ثالثا:

بِِه  اهللَما َيْمُحو َأال َأُدلُُّكْم َعىَل »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فعن أيب هريرة 

َرَجاِت  ،َطاَيالَ ا ُوُضوِء َعىَل لإِْسَباُغ ا»: قال ،اهللبىل يا رسول  :قالوا ؟«َوَيْرَفُع بِِه الدَّ

الةِ  ،َساِجدِ ملَ َطا إىَِل الُ َوَكْثَرُة ا ،َكاِرهِ ملَ ا َّْ الِة َبْعَد ال َّْ َُاُر ال
«َفَذلُِكْم الِرَباطُ  ،َواْنتِ

(2)
. 

أما إسباغ  ،أن رفع الدرجات يكون بكثرة اخلطا إىل املساجد يشري احلديث إىل

وانتظار الصلاة بعد الصلاة فثوابه يعدل  ،الوضوء عىل املكاره فثوابه حمو اخلطايا

 .اهللالرباط يف سبيل 

يحافظ لغدا مسلام ف اهللقى لمن يرسه أن ي :قال بن مسعود  اهللوعن عبد 

وإهنن  ،دىهلسنن ا ملسو هيلع هللا ىلصرشع لنبيكم  اهللن عىل هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن، فإ

لرتكتم  ؛تخلف يف بيتهملولو أنكم صليتم يف بيوتكم كام يصيل هذا ا ،دىهلمن سنن ا

وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم  ،تملولو تركتم سنة نبيكم لضل ،سنة نبيكم

فعه وير ،له بكل لطوة خيطوها حسنة اهللكتب  إال ،ساجدمليعمد إىل مسجد من هذه ا

                                                           

 (.871صسبق خترجيه ) (8)

 (.111صسبق خترجيه ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال ،وحيط عنه هبا سيئة ،هبا درجة

ولقد كان الرجل يؤتى به هيادى بني الرجلني حتى يقام يف الصف
(1)

. 

فهل عرفت بعض الثواب الذي سيخـرسه من صىل يف بيته تاركا الصلاة يف 

 ؟املسجد

                                                           

( وابن ماجه 111( والنسائي )111( ومسلم واللفظ له )1/817) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(333). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

أن جعل ثواب اخلطوات إىل املساجد يتفاوت لعدة   اهللإن من كرم 

 : منها ،اعتبارات

 ثواب خطا املبكر إىل املسجد أوال:

وإنام  ،إن الذي يذهب مبكرا ينتظر الصلاة ال حتسب لطوته بحسنة واحدة

إَِذا »أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  حيث روى عقبة بن عامر  ،بعرش حسنات

رَ  ُجُل ُثمَّ َأَتى ا َتَطهَّ الَة ملَ الرَّ َّْ  َأوْ  َكاتَِباهُ  َلهُ  َكَتَب  – الصلاة ينتظر :أي –ْسِجَد َيْرَعى ال

الةَ  َيْرَعى َقاِعُد لَوا ،َحَسنَاٍت  َعْْشَ  ْسِجدِ ملَ ا إىَِل  خَيُْطوَها ُخْطَوةٍ  بُِكِل  َكاتُِبهُ  َّْ  ،َقانِِت لَكا ال

ِلنيَ ملُ ا ِمنْ  َوُيْكَتُب  «ى َيْرِجَع إَِلْيهِ َحتَّ  َبْيتِهِ  ِمنْ  خَيُْرُج  ِحنيِ  ِمنْ  َْ
(1)

. 

 ثواب اخلطا لسد الفرج يف الصالة ثانيا:

ِبا  اهللَرَفَعُه  فرجة   دَّ َس  نْ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قالت فعن عائشة 

«نَّةِ لَ ى له َبْيت ا يف انَ َدَرَجة  وبَ 
(2)

 إنه عمل يسري وغنيمة باردة حينام متيش لتسد فرجة يف ،

وال  ،ولكن كثريا من الناس يزهدون هذا العمل ،ليبنى لك هبا بيت يف اجلنة ؛الصف

  .ينتبهون إىل عظم ثوابه حني يأمرهم أئمة املساجد بتسوية الصفوف وسد اخللل

عىل فاعلها   اهللكام أن لسد الفرج يف الصلاة فضل آلر يتمثل بثناء 

 اهللإنَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول عن  روت عائشة  ،ودعاء امللائكة له بالرمحة

                                                           

لباين يف صحيح وصححه األ ( وابن حبان، والطرباين،1/181) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.111الرتغيب والرتهيب )

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب 7111( وابن أيب شيبة )1313رواه الطرباين يف األوسط واللفظ له ) (1)

 (.141والرتهيب: صحيح لغريه )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ُلون الْفوف ِْ «...ومالئكته ُيْلُّون عىل الذين َي
(1)

.  

ملا رواه  ؛لطوة يمشيها العبد لسد فرجة يف الصف  اهللوأحب لطوة إىل 

لُّوَن عىل الذين  اهللإن »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  الرباء بن عازب  َْ ومالئكته ُي

ُل ِبا  اهللطوة أحب إىل وما من ُخ  ،َيُلوَن الْفوف األَُوَل  ِْ من ُخْطَوٍة يمشيها َي

«افً َص 
(2)

.  

خياركم ألينكم »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال بن عمر  اهللوعن عبد 

وما من ُخطوة أعُُم أجرا من ُخطوة مشاها رجٌل إىل ُفرجٍة يف  ،مناكب يف الْالة

ها «الْف فسدَّ
(3)

. 

الكبري لسد الفرج يف إىل هذا الفضل  بن عمر  اهللوعندما فطن عبد 

لئن تقع ثنيتاي أحب إيل من أن أرى فرجة يف الصف أمامي فلا  :الصلاة قال

أصلها
(4)

. 

 ثواب خطا املاشي يف الظالم إىل املسجد ثالثا:

َُُّلِم إىَِل ملَ َبـِْشْ ا»: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن بريدة األسلمي  ائِنَي يِف ال شَّ

«ِقَياَمةِ لْوَم اَساِجِد بِالنُّوِر التَّاِم يَ ملَ ا
(5)

. 

                                                           

( وابن لزيمة 1817( وابن حبان )111( وابن ماجه )1/714) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن 1111( والبيهقي )331( واحلاكم )8114)

 (.148صحيح )

 (.143( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )117رواه أبو داود واللفظ له ) (1)

 (.141: حسن لغريه )( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب1114رواه الطرباين يف األوسط ) (7)

 (.78كتاب بسط الكف يف إمتام الصف للسيوطي )صفحة  (1)

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب 318( وابن ماجه )118( وأبو داود )117رواه الرتمذي ) (1)

 .(781والرتهيب: صحيح لغريه )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

 ثواب خطا املاشي إىل اجلمعة رابعا:

وال عرش  ،والذي يميش إىل صلاة اجلمعة ال يكسب بكل لطوة حسنة

إذا أتى بخمسة آداب من آداب  ،وإنام ثواب صيام سنة كاملة وقيامها ،حسنات

 .اجلمعة

َمْن »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال فعن أوس بن أوس الثقفي 

َل  َر َواْبَتَكرَ  ،ُمَعِة َواْغَتَسَل ُل َيْوَم ا َغسَّ ْ َيْرَكْب  ،ُثمَّ َبكَّ  ،َوَدَنا ِمْن اإِلَمامِ  ،َوَمَشى َومَل

«َكاَن َلُه بُِكِل ُخْطَوٍة َعَمُل َسنٍَة َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها ،غُ لَفاْسَتَمَع َومَلْ يَ 
(1)

.  

لصوصا إىل  ،تعاىل اهلل بيوت لعل ما سبق بيانه حيفزنا إىل إكثار اخلطا إىل 

  .اجلزيل اهلللنحظى بثواب  ؛اجلمعة

                                                           

(، والنسائي 711للفظ له )(، وأبو داود وا111(، والرتمذي )1/18) -الفتح الرباين–رواه اإلمام أمحد  (8)

(، 8311(، وابن لزيمة )8418(، واحلاكم )8113(، والدارمي )8413(، وابن ماجه )8718)

 (.1141وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 متهيد

حيث روى أبو فاطمة  ،عىل اإلكثار من نوافل الصلاة ملسو هيلع هللا ىلصلقد حث النبي 

 ُجودِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ُه َلْيَس ِمْن ُمْسلٍِم يَ َأْكثِْر ِمْن السُّ هلل  ْسُجُد ؛ َفإِنَّ

ا َدَرَجة  يف النة اهللَرَفَعُه  إالَّ َتَعاىَل َسْجَدة   «يئة  طِ ا َخ ِِبَ  نهُ عَ   َّ وَح  ،ِِبَ
(1)

. 

ألربين بعمل أستقيم عليه  ،اهلليا رسول  :تلق :قال ويف رواية عنه 

ُجودِ »: قال ،وأعمله ا َدَرَجة   اهللَك َرَفعَ  إالَّ  ،َسْجَدة  هلل  َفإِنََّك ال َتْسُجُد  ،َعَلْيَك بِالسُّ ِِبَ

ا َعنَْك َخطِيَئة   «َوَح َّ ِِبَ
(2)

. 

وقد  ،وهذا ال يتأتى إال بكثرة نوافل الصلاة ،فاحلديث حيث عىل كثرة السجود

الُة َخرْيُ َمْوُضوعٍ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  روى أبو هريرة  َّْ َفَمِن اْسَتَطاَع َأْن  ،ال

«َيْسَتْكثِرَ لَيْسَتْكثَِر فَ 
(3)

 .لعباده املؤمنني  اهللأن الصلاة لري عمل رشعه واملعنى  .

وإنك ترى يف  ،فكثرة النوافل هلا فوائد مجة للعبد ال يقدر قدرها كثري من الناس

بعد فريضة  فإذا نصحت أحد هؤالء أن يصيل ركعتني ،بعض الناس التهاون بالنوافل

  .إهنا سنة وليست بواجبة :قال ،الظهر مثلا

ا يعملون وحيرصون عىل السنة ألهنا سنة عن كانو فالسلف الصالح 

 .بحجة أهنا سنة ؛وأما املعارصون فيرتكون السنة ،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

                                                           

( وابن سعد، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 1/181) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(8141). 

 (.8811( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )8111لفظ له )رواه ابن ماجه وال (1)

 (.7134( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )117رواه الطرباين يف األوسط ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

فإذا  ،ليست واجبة حمتجا بأهنا ؛إن الشيطان يشجع املرء أوال عىل ترك النافلة

  .إلحياءاته لطا به لطوة ألرى طاملا انخدع به ولضع ،نجح يف ذلك

ربام زهدوا يف الربح  ولكنهم ،الربح الدنيوي من نإن كثريا من الناس ال يشبعو

فدعنا  ،ومن مل يعرفها ثقلت عليه ،لعلهم مل يعرفوا ثواب األعامل ؟ملاذا ،األلروي

وعن أهم النوافل  ،نتعرف يف مبحثني اثنني عىل بعض فضائل اإلكثار من النوافل

 .التي يسن املحافظة عليها عىل األقل
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 : أهم املزايا التي سيجنيها من أكثر من نوافل الصلاة اآليت

 ترفعك درجات يف اجلنة أوال:

وتكتب لك أربع حسنات  ،إن صلاتك ركعتني ترفعك أربع درجات يف اجلنة

لقيت ثوبان  :يعمري قاللحة الملا رواه معدان بن أيب ط ؛ومتسح عنك أربع سيئات

 :تلق :أو قال ،نةجلبه ا اهللألربين بعمل أعمله يدللني  :تلفق ملسو هيلع هللا ىلص اهللموىل رسول 

ت عن لسأ :فقال ،ته الثالثةلفسكت ثم سأ ،تهلفسكت ثم سأ ،اهللبأحب األعامل إىل 

ُجودِ »: فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللذلك رسول   إالَّ َسْجَدة  هلل  َفإِنََّك ال َتْسُجُد  هلل، َعَلْيَك بَِكْثَرِة السُّ

ا دَ  اهللَرَفَعَك  ا َخطِيَئة  ِِبَ «َرَجة  َوَح َّ َعنَْك ِِبَ
(1)

. 

َما ِمْن َعْبٍد : يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللأنه سمع رسول  وعن عبادة بن الصامت 

ا َحَسنَة   اهللَكَتَب  إالَّ  ،َسْجَدة  هلل  َيْسُجُد  ا َسِيَئة   ،َلُه ِِبَ ا َدَرَجة   ،َوَُمَا َعنُْه ِِبَ  ،َوَرَفَع َلُه ِِبَ

«ُجودِ َفاْسَتْكثُِروا ِمْن السُّ 
(2)

وكل جنة فيها  ،بل جنان كثرية ،فاجلنة درجات كثرية 

درجات
(3)

. 

 متسح عنك ذنوبك ثانيا:

إن كثرت ركوعك وسجودك تسقط عنك سيئات كثرية كلام ركعت أو 

وقد جاء  ،بأن كل سجدة متسح سيئة حديث ثوبان يف كر وقد ذ   ،سجدت

                                                           

( والنسائي 711( والرتمذي )111( ومسلم واللفظ له )1/181) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8117( وابن ماجه )8871)

 (.1311( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8111ماجه واللفظ له ) رواه ابن (1)

 انظر كتايب )كيف ترفع درجتك يف اجلنة؟(. (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

يب ن  مل  حيث روى أبو ا ،بدحديث آلر بأن الركوع والسجود حيطان اخلطايا عن الع

 رأى ابن عمر  :قال أيكم  :فقال ،فتى قد أطال الصلاة وأطنب

أما إين لو عرفته ألمرته بكثرة الركوع  :فقال ،أنا أعرفه :فقال رجل ؟يعرف هذا

الِة َأَتى بُِذُنوبِِه لإِنَّ ا»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللفإين سمعت رسول  ؛والسجود َّْ َعْبَد إَِذا َقاَم إىَِل ال

ََم َرَكَع َأْو َسَجَد َتَساَقَطْت َعنْهُ  ،ُكِلَها َفُوِضَعْت َعىَل َعاتَِقْيهِ  «َفُكلَّ
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصحتظى بشفاعة النيب  ثالثا:

رجل أو  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك ملا رواه زياد بن أيب زياد موىل بني خمزوم عن لادم للنبي 

ان ذات يوم قال حتى ك ؟«َأَلَك َحاَجةٌ »: خادملمما يقول ل ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :امرأة قال

حاجتي أن تشفع يل يوم  :قال ؟«َوَما َحاَجُتَك »: قال !حاجتي ،اهلليا رسول  :فقال

ا ال َفَأِعنِي بَِكْثَرِة »: قال ،ريب :قال ؟«َوَمْن َدلََّك َعىَل َهَذا»: قال ،قيامةلا إِمَّ

ُجودِ  «السُّ
(2)

. 

يتقرب به  وإنام كلفه بعمل ،سأشفع لك :مل يقل له ملسو هيلع هللا ىلص اهللتأمل كيف أن رسول 

تعاىل ليناله كل من متنى أمنية  اهللوهذا فضل من  ،ملسو هيلع هللا ىلصلينال شفاعته   اهللإىل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلادم النبي 

 جترب النقص يف الفرائض رابعا:

َل َما َُيَاَسُب النَّاُس بِِه َيْوَم ا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  :قال فعن أيب هريرة  ِقَياَمِة لإِنَّ َأوَّ

الةُ  َّْ ْم ال
نَا يَ  :َقاَل  ،ِمْن َأْعََمَِلِ ُُُروا يِف َصالِة  :ملاَِلئَِكتِِه َوُهَو َأْعَلمُ  ُقوُل َربُّ اْن

                                                           

( وصححه األلباين يف السلسلة 1/11( وأبو نعيم يف احللية )117رواه املروزي يف تعظيم قدر الصلاة ) (8)

 .(8711الصحيحة )

( وأبو داود 8871( والنسائي )111( ومسلم )11/878) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(8714.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َها ،َعْبِدي َْ ََّها َأْم َنَق ة   ،َأََت ة  ُكتَِبْت َلُه َتامَّ  :َوإِْن َكاَن اْنَتَقَص ِمنَْها َشْيئ ا َقاَل  ،َفإِْن َكاَنْت َتامَّ

ُُُروا هَ  عٍ  لاْن ٌع َقاَل  َفإِْن َكاَن َلهُ  ؟لَِعْبِدي ِمْن َتَطوُّ ِعهِ  :َتَطوُّ ُّوا لَِعْبِدي َفِريَضَتُه ِمْن َتَطوُّ  ،َأَِت

«ُثمَّ ُتْؤَخُذ األَْعََمُل َعىَل َذاُكمْ 
(1)

. 

لتجرب النقص يف الفرائض كي ينظر يف بقية  ؛لذلك عليك باإلكثار من النوافل

 .فسد سائر العمل وال ينظر فيه ،وأما إذا فسدت الصلاة ،عملك

َأَوُل َما َُيَاَسُب »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ط رْ بن ق   اهللفقد روى عبد 

الةُ لَعْبُد َيْوَم الا َّْ َوإِْن َفَسَدْت َفَسَد َسائُِر  ،َفإِْن َصَلَحْت َصَلَح َسائُِر َعَملِهِ  ،ِقَياَمِة ال

«عمله
(2)

. 

 تنال بكل اثنيت عشرة ركعة قصرا يف اجلنة خامسا:

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول   -بنت أيب سفيان  رملة –فعن أم املؤمنني أم حبيبة 

َة َرْكَعة  »: قال ُُّْهرِ  ،نَّةِ لَ ُبنَِي َلُه َبْيٌت يِف ا ،َمْن َصىلَّ يِف َيْوٍم َوَلْيَلٍة ثِنَْتْي َعْْشَ ا َقْبَل ال  ،َأْرَبع 

َوَرْكَعَتنْيِ َقْبَل َصالِة  ،ِعَشاءِ لَوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد ا ،ْغِرِب ملَ َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد ا ،َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَدَها

«َفْجرِ لا
(3)

  .ملسو هيلع هللا ىلص اهللفام تركتهن منذ سمعتهن من رسول  :ويف رواية هلا أهنا قالت .

                                                           

( والنسائي 187( والرتمذي )111( وأبو داود واللفظ له )1/111) –الفتح الرباين  -رواه اإلمام أمحد  (8)

( وأبو يعىل 7187( والبيهقي )111( واحلاكم )8711( والدارمي )8111( وابن ماجه )111)

 (.1414( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8111) ( والطرباين يف الكبري7131)

( والطرباين يف األوسط، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: 1131رواه الضياء املقديس ) (1)

 .(731صحيح لغريه )

( 8148( والنسائي )181( والرتمذي )8811( ومسلم )1/811) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

( 1117( والبيهقي )8837( واحلاكم )8811( وابن لزيمة )1111( وابن حبان )8818) وابن ماجه

 .(177والطرباين يف الكبري )
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

أم أن  ،وهل احلديث يفيد أن كل اثنتي عرشة ركعة تطوعا ثواهبا بيت يف اجلنة

وهل يلزم أن تكون الركعات من  ؟من داوم عىل ذلك طوال حياته كان له قرص واحد

 ؟ن الرواتبالسن

فلعل  ،أقول فإذا علمنا أن جمرد سد فرجة يف الصف يبنى لصاحبها بيت يف اجلنة

لصوصا أن هناك  ،واسع اهللوفضل  ،كل اثنتي عرشة ركعة ثواهبا بيت يف اجلنة

َة َرْكَعة  يِف َيْوٍم »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  رواية عن أم حبيبة  َمْن َصىلَّ اْثنََتْي َعْْشَ

«نَّةِ لَ َي َلُه ِِبِنَّ َبْيٌت يِف اُبنِ  ،َوَلْيَلةٍ 
(1)

.  

وأنه  ؛أن أي اثنتي عرشة ركعة تطوعا ثواهبا بيت يف اجلنة وقد فهم عطاء 

 :قال ابن جريج ، فقدال يشرتط كوهنا من السنن الرواتب أو املواظبة عليها يوميا

 :قال ؟ما بلغك يف ذلك ،معة اثنتي عرشة ركعةجلبلغني أنك تركع قبل ا :قلت لعطاء

َمْن َرَكَع اْثنََتْي »: قال ملسو هيلع هللا ىلصبن أيب سفيان أن النبي  َعنَْبَسةألربت أن أم حبيبة حدثت 

َة َرْكَعة  يِف ا ْيَلِة ِسَوى الَعْْشَ «نَّةِ لَ َلُه َبْيت ا يِف ا  اهللَبنَى  ،ْكُتوَبةِ ملَ َيْوِم َواللَّ
(2)

. 

َمْن َرَكَع ) »: قال ملسو هيلع هللا ىلصيف رشحه حلديث ضعيف عن النبي  وقال املناوي 

فقال عمر بن اخلطاب  ،«ِعَشاِء ُبنَِي َلُه َقرْصٌ يِف اَلنَّةِ لَعَْشَ َركَعاٍت فِيََم َبنْيَ املَْغِرِب َوا

:  ًتكثر قصورنا اإذ
 (3)

 ،وظاهر احلديث أن ذلك ال يشرتط فيه املداومة :قال .

ا تكثر إذً  :وبه يرصح قول عمر ،وأن بكل عرش ركعات يف ذلك الوقت قرص

قصورنا
(4)

. 

                                                           

( 8811( وابن لزيمة )8138( والنسائي يف السنن الكربى )311رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (8)

 (.3811( وأبو يعىل )177( والطرباين يف الكبري )1111( والبيهقي )8831واحلاكم )

 (.8111( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8313رواه النسائي ) (1)

 (.1147رواه ابن املبارك عن عبد الكريم بن احلارث مرسلا، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ) (7)

 (.1384ح  1/871فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َة »: يف رشحه عىل حديث أم حبيبة بينام عرب الصنعاين  َمْن َصىلَّ اْثنََتْي َعْْشَ

وليلة  ،ال يف يوم من األيام ،كأن املراد يف كل يوم وليلة :بقوله ،«َوَلْيَلةٍ  َرْكَعة  يِف َيْوم

من الليايل
(1)

. 

َر َعىَل َمْن َثابَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قالت وجاءت رواية عن عائشة 

نَّةِ  َة َرْكَعة  ِمْن السُّ ُُّْهرِ  عَأْربَ  :نَّةِ لَ َلُه َبيْت ا يِف ا اهللَبنَى  ،ثِنَْتْي َعْْشَ  ،َرَكَعاٍت َقْبَل ال

َوَرْكَعَتنْيِ َقبَْل  ،ِعَشاءِ لَوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد ا ،ْغِرِب ملَ َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد ا ،َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَدَها

«َفْجرِ لا
(2)

.  

احلرص عىل الفعل  :املثابرة :قال ابن األثري ،واظب والزم :ومعنى ثابر أي

والقول وملازمتهام
(3)

  

واحلديث يفيد أن  ،الزم وداوم :أي ،ثلثةملبالثاء ا «َمْن َثاَبرَ »: قوله :قال السندي

ال بأن يصيل يوما دون يوم ،األجر املذكور منوط باملواظبة عىل هذه النوافل
(4)

. 

اعلم أن الثواب بالقرص يتحقق للعبد إذا كانت فرائضه  ،ة ألرىومن جه

ويقتيض ذلك نقص هذه النوافل  ،فإهنا تكمل من نوافله ،أما إذا كانت ناقصة ،كاملة

ومن املحتمل أن خيرس العبد بذلك قرصا يف اجلنة لعدم حتقيقه  ،عن اثنتي عرشة ركعة

 .رشط احلديث

 عاءوإجابة الد  اهللنيل حمبة  سادسا:

َمْن َعاَدى  :َقاَل   اهللإِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أيب هريرة 

                                                           

 (.1/84) سبل السلام رشح بلوغ املرام للصنعاين (8)

( 8113( والنسائي يف السنن الكربى )8311( والنسائي )8814( وابن ماجه )181رواه الرتمذي ) (1)

 (.1817( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1131( وابن أيب شيبة )1111وأبو يعىل )

 (.8/141النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ) (7)

 (.8/711ي للسندي )رشح سنن ابن ماجه القزوين (1)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

ْضُت َعَلْيهِ  ،ْرِب ِلَ ِِل َولًِيا َفَقْد آَذْنُتُه بِا َّا اْفَُّتَ ٍء َأَحبَّ إَِِلَّ ِِم َب إَِِلَّ َعْبِدي بَِِشْ َوَما  ،َوَما َتَقرَّ

ُب إَِِلَّ بِالنََّوافِ   ،َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِهِ  ،ِل َحتَّى ُأِحبَّهُ َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ

ُه الَِّذي ُيْبرِصُ بِهِ  ا ،َوَبرَصَ ا ،َوَيَدُه الَّتِي َيْبطُِش ِِبَ َوإِْن َسَأَلنِي  ،َوِرْجَلُه الَّتِي َيْمـِِش ِِبَ

هُ  ،ألْعطَِينَّهُ  ِدي َعْن َنْفِس َومَ  ،َولَئِْن اْسَتَعاَذِّن ألِعيَذنَّ ٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ ْدُت َعْن ََشْ ا َتَردَّ

«ْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتهُ ملَ َيْكَرُه ا ،ْؤِمنِ ملُ ا
(1)

. 

تعاىل  اهللعىل املسلم أن جيتهد قدر استطاعته بالتقرب إىل  ،فالنوافل باب واسع

 .اءة القرآن وغريهاباإلكثار من نوافل الصلاة والصيام والصدقة والذكر وقر

وأنه   اهللدليل واضح عىل أن العبد يريد التقرب إىل  فاحلرص عىل النوافل

وأنه لن  ،إذ هو يعلم أهنا ليست مفروضة عليه ،يتذوق حلاوة العبادات وال يستثقلها

هلل  وهذا األمر ينقله من درجة حبه ،ومع ذلك فهو يواظب عليها ،يعذب برتكها

 تعاىل له اهللهي حب  ،مىإىل درجة أرفع وأس. 

ألن  ؛للصلاة واشتياقه هلا الصلاة دليل عىل حمبة العبد نوافل واملواظبة عىل

 .الصلاة لري موضوع

 ،لصلاة الفريضة إال أوالر الناس اهللإننا نرى كثريا من الناس ال يدللون بيوت 

كانوا  وكأهنم ،رأيتهم أول اخلارجني من املساجد ،وإذا انرصف اإلمام من صلاته

وما علموا أن كل سجدة  ،ال يعرفون أداء سنة قبلية وال سنة بعدية ،قاعدين عىل مجر

 .هلم هبا ثواب عظيم قد استعرضناه فيام سبق فارجع إليه ،تبارك وتعاىلهلل  يسجدوهنا

كي  ؛بأن يكثر من النوافل ملسو هيلع هللا ىلص اهللفحري بالعبد أن يستجيب لنصيحة رسول 

 .هاذكرناحيظى بتلك الفضائل التي 

                                                           

 (.1141رواه البخاري ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،اإلكثار من السجود يقتيض عدم االكتفاء واالقتصار عىل الصلوات املفروضة

أو باحلرص عىل األقل عىل النوافل التي كان النبي  ،وإنام اإلكثار من النوافل املطلقة

 : والتي من أمهها اآليت ،يداوم عليها وال يرتكها ملسو هيلع هللا ىلص

 السنن الرواتب :أوال

َة َرْكَعة  »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قالت فعن عائشة  َمْن َثاَبَر َعىَل ثِنَْتْي َعْْشَ

نَّةِ  ُُّْهرِ  :نَّةِ لَ لَُه َبْيت ا يِف ا اهللَبنَى  ،ِمْن السُّ  ،َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَدَها ،َأْرَبِع َرَكَعاٍت َقْبَل ال

«َفْجرِ لَوَرْكَعَتنْيِ َقْبَل ا ،ِعَشاءِ لَعَتنْيِ َبْعَد اَوَركْ  ،ْغِرِب ملَ َوَرْكَعَتنْيِ َبْعَد ا
(1)

.  

 .وقد تقدم رشح بعض معاين هذا احلديث وقول العلامء يف معنى ثابر

 : وهي كاآليت ،وقد جاء تأكيد وحتديد لفضل بعض هذه السنن ألمهيتها

 ( ركعتا الفجر1)

كان  :هنا قالتأ ملا روته عائشة  ؛يواظب عىل سنة الفجر ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

(غداةلوركعتني قبل ا ،ال يدع أربعا قبل الظهر
(2)

. 

 روت عائشة  ؛بأن سنة الفجر لري من الدنيا وما فيها ملسو هيلع هللا ىلصوبني النبي 

ْنَيا َوَما فِيَهالَرْكَعَتا ا»: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  «َفْجِر َخرْيٌ ِمْن الدُّ
(3)

. 

                                                           

 (.784صسبق خترجيه ) (8)

( والبيهقي يف سننه 8171( والدارمي )8313( والنسائي )8117( وأبو داود )8811رواه البخاري ) (1)

(1118). 

 (.8311( والنسائي )181( والرتمذي )311رواه مسلم ) (7)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

اَدُكْم َصالة  زَ   اهللإِنَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى أبو سعيد اخلدري 

ِر النََّعمِ  ،إىَِل َصالتُِكمْ  ْكَعَتاِن َقْبَل َصالِة ا ،ِهَي َخرْيٌ َلُكْم ِمْن مُحْ «َفْجرِ لَأال َوِهَي الرَّ
(1)

. 

ومن ألطاء بعض الناس املبكرين لصلاة الفجر أهنم إذا دللوا املسجد صلوا 

لقول  ؛عتي الفجرواألفضل أن يقـترص عىل رك ،سنة الفجر ثم صلوا ركعتني ألريني

اَل َصالَة َبْعَد »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ملا رواه ابن عمر  ؛وفعله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

«َسْجَدَتنْيِ  إالَّ َفْجِر لا
(2)

ال  :ديث إنام يقولحلومعنى هذا ا :قال الرتمذي ، 

فجرلركعتي ا فجر إاللصلاة بعد طلوع ا
(3)

. 

فجر ال يصيل لإذا طلع ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :أهنا قالت وروت حفصة 

ركعتني لفيفتني إال
(4)

يِل »: قوهلا :قال السندي  ، َْ  «َرْكَعَتنْيِ َخِفيَفَتنْيِ  إالَّ ال ُي

فرضلقبل ا :أي
(5)

. 

 ،ة بعد أذان الفجر غري ركعتي الفجرلجواز أداء ناف بينام يرى النووي 

َْ لَكاَن إَِذا َطَلَع ا»: قوهلا :حيث قال معلقا عىل احلديث َرْكَعَتنْيِ  إالَّ يِل َفْجر ال ُي

وما  ،سنة الصبح فجر إاللتكره الصلاة من طلوع ا :قد يستدل به من يقول «َخِفيَفَتنْيِ 

قايض عن مالك لونقله ا ،هذا :أحدها :سألة ثلاثة أوجهملوألصحابنا يف ا ،له سبب

ال تدلل  :والثالث .كراهة حتى يصيل سنة الصبحلال تدلل ا :والثاين .مهورجلوا

وليس يف هذا  ،وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ،اهة حتى يصيل فريضة الصبحكرلا

ال يصيل غري ركعتي  ملسو هيلع هللا ىلصإنام فيه اإللبار بأنه كان  ،كراهةلديث دليل ظاهر عىل احلا

                                                           

 (.8818وجود األلباين إسناده يف السلسلة الصحيحة )( 1811رواه البيهقي يف السنن الكربى ) (8)

 (.3188( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8731( وأبو داود )181رواه الرتمذي واللفظ له ) (1)

 (.181سنن الرتمذي ) (7)

 (.117( والنسائي )317رواه اإلمام مسلم ) (1)

 (.117رشح سنن النسائي للسندي )ح  (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

السنة ومل ينه عن غريها
(1)

. 

 ( أربع ركعات قبل الظهر 2)

 :تأهنا قال ملا روته عائشة  ؛يواظب عىل هذه الركعات ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

«...كان ال يدع أربعا قبل الظهر
(2)

. 

 يديمرأيته  عيل   ملسو هيلع هللا ىلص اهللملا نزل رسول  :قال وروى أبو أيوب األنصاري 

منها  غلُق  يُ فاَل  ،السَمءِ  ت أبواُب َح تِ فُ  ت الشمُس الَ ا زَ ه إذَ إنَّ » :وقال ،أربعا قبل الظهر

«خريٌ  ةِ ِل يف تلك الساع رفعَ أن يُ  فأنا أحبُّ  ، الُهرُ ْىلَّ حتى تُ  باٌب 
(3)

. 

أبو ملا رواه  ؛ومن عظم ثواب األربع قبل الظهر أهنا تعدل الصلاة يف آلر الليل

ُُّْهِر َيْعدِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصمرفوعا مرسلا أن النبي  صالح  َن لَأْرَبُع َرَكَعاٍت َقْبَل ال

َحرِ  اَلِة السَّ َْ «بِ
(4)

. 

تته ألي وإذا فا ،حيرص كل احلرص عىل أداء هذه الركعات ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا كان النبي 

أن النبي  حيث روت عائشة  ،ظرف طارئ قضاها بعد الفريضة وال يرتكها

هن بعدهكان إذا مل يصل أربعا قبل الظهر صلا ملسو هيلع هللا ىلص
(5)

كان  :ويف رواية ألرى قالت، 

إذا فاته األربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر
(6)

.  

                                                           

 (.377النووي ) صحيح مسلم برشح (8)

 (.781صسبق خترجيه ) (1)

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب 1711( والبيهقي يف سننه )1471رواه الطرباين يف الكبري ) (7)

 (.111والرتهيب: حسن لغريه )

 (.8178( وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )1114رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) (1)

 (.714وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ) (111رواه الرتمذي ) (1)

 ( وقال: رواه البيهقي، قلت: ومل أقف عليه عند البيهقي.1311حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) (1)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

 ،لهأو مل يتمكن من أدائها لظروف عم ،ولذلك من فاته صلاة األربع ركعات

 .فلا حرج من قضائها بعد انتهاء عمله ورجوعه إىل منزله ،مثل بعض املعلمني

حافظة عىل ملديث يدل عىل مرشوعية احلوا :قال أبو عيسى الرتمذي 

وذلك ألهنا لو  ؛فريضةلفرائض وعىل امتداد وقتها إىل آلر وقت الالسنن التي قبل ا

ها قضاء وكانت مقدمة عىل فعل فرائض لكان فعلها بعدلكانت أوقاهتا خترج بفعل ا

ذكر معنى ذلك  ،باب أهنا تفعل بعد ركعتي الظهرلوقد ثبت يف حديث ا ،سنة الظهر

وهو الصحيح عند الشافعية :عراقي قاللا
(1)

. 

 ( أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها3)

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت ألتي أم حبيبة زوج النبي  :قال بن أيب سفيان  َعنَْبَسةعن 

ُُّْهِر َوَأْرَبٍع » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللول سمعت رس :تقول َمْن َحاَفَظ َعىَل َأْرَبِع َرَكَعاٍت َقْبَل ال

َمُه  «َعىَل النَّارِ  اهللَبْعَدَها َحرَّ
(2)

. 

ألنه مل  ؛حترس وتندم عند املوت بن أيب سفيان  َعنَْبَسةويف رواية أن 

حيث روى  ،يستمسك هبذه الركعات الثامن التي التزمت هبا ألته أم حبيبة 

ما  :فقيل له ،اشتد جزعه ،وتملبن أيب سفيان ا َعنَْبَسةملا نزل  :حسان بن عطية قال

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :تقول -يعني ألته-إين سمعت أم حبيبة  :قال ؟زعجلهذا ا

ُُّْهرِ  ا َقْبَل ال ا َبْعَدَها ،َصىلَّ َأْرَبع  َم  ،َوَأْرَبع  فام تركتهن منذ  «َمُه َعىَل النَّارِ ِل اهللَحرَّ

سمعتهن
(3)

. 

                                                           

 (.111جامع الرتمذي أليب عيسى الرتمذي )ح  (8)

( وأبو 8181( والنسائي )111( والرتمذي واللفظ له )1/144) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1811( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8814( وابن ماجه )8111داود )

 (.84صسبق خترجيه ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 صالة الضحى ثانيا:

َحى إاِلَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة   ال َُيَافُِظ َعىَل َصالِة الضُّ

اٌب  ابنِيَ  ،َأوَّ «َوِهَي َصالُة األَوَّ
(1)

. 

وصلاة الضحى هي الصلاة التي تصىل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إىل ما قبل 

أي حتى تصيب صغار اإلبل  –فصال لها حتى ترمض اوكلام ألر وقت أدائ ،الزوال

وقد  ،وأقلها ركعتان ،كان أفضل –الرمضاء فتحرق لفافها من شدة حرارة الرمل 

يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا ذهبت إىل النبي  ملا روته أم هانئ  ،ثامن ركعات ملسو هيلع هللا ىلصصلاها النبي 

أم  :تلق ؟«َمْن َهَذا» :فقال ،فسلمت ،فوجدته يغتسل وفاطمة تسرته بثوب ،فتحلا

تحفا بهلقام فصىل ثامين ركعات يف ثوب م ،فلام فرغ من غسله ،هانئ
(2)

. 

فعن  ؛وبصلاة ركعتني من الضحى تفوز بثواب عمرة كاملة إذا أديتها يف املسجد

ا إىَِل َصالٍة » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  أيب أمامة  َمْن َخَرَج ِمْن َبْيتِِه ُمَتَطِهر 

َحى  ،ْحِرمِ ملُ اِج اِلَ ِر اَفَأْجُرُه َكَأْج  ،َمْكُتوَبةٍ   صالة أي –َوَمْن َخَرَج إىَِل َتْسبِيِح الضُّ

ُبُه إاِلَّ  – الضحى ِْ اهُ  ال َينْ َوَصالٌة َعىَل َأَثِر َصالٍة اَل َلْغَو َبْينَُهََم  ،ْعَتِمرِ ملُ َأْجُرُه َكَأْجِر ا ،إِيَّ

«كَِتاٌب يِف ِعِلِينيَ 
(3)

 .لناسوهذه سنة غائبة جيهلها كثري من ا، 

فعن  ،وصلاة الضحى وسيلة حلفظك سائر النهار متى صليتها أربع ركعات

َيا اْبَن » :َيُقوُل   اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عقبة بن عامر اجلهني 

                                                           

( وصححه 8811( واحلاكم )8111( وابن لزيمة واللفظ له )7111رواه الطرباين يف األوسط ) (8)

 (.131األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

( والنسائي واللفظ 771( ومسلم )1111( والبخاري )11/171) –رباين الفتح ال –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8717( وابن ماجه )8114( وأبو داود )111له )

( 1317( والبيهقي )111( وأبو داود واللفظ له )1/181) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1111( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )3371والطرباين يف الكبري )
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

َل النََّهاِر بَِأْرَبِع َرَكَعاٍت  ،آَدمَ  «َأْكِفَك ِِبِنَّ آِخَر َيْوِمَك  ،اْكِفنِي َأوَّ
(1)

 اهللأي يكفيك ، 

 آلر النهار وحيفظك مما فيه من آفات ومعايص ورشور ونحو ذلكرش . 

وصلاة الضحى وسيلة سهلة لتسديد كامل الصدقات اليومية التى عىل 

بُِح َعىَل ُكِل ُسالَمى ِمْن » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  روى أبو ذر  ،جسمك ْْ ُي

لِيَلٍة َصَدَقةٌ  ،ِميَدٍة َصَدَقةٌ َوُكلُّ ََتْ  ،َفُكلُّ َتْسبِيَحٍة َصَدَقةٌ  ،َأَحِدُكْم َصَدَقةٌ  َوُكلُّ  ،َوُكلُّ َُتْ

َوجُيِْزُئ ِمْن َذلَِك  ،نَْكِر َصَدَقةٌ ملُ َوَْنٌْي َعْن ا ،ْعُروِف َصَدَقةٌ ملَ َوَأْمٌر بِا ،َتْكبرَِيٍة َصَدَقةٌ 

َحى «َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُهََم ِمْن الضُّ
(2)

. 

أذان الظهر حتظى ببيت يف ومثلهن بعد  ،وإذا صليت أربع ركعات من الضحى

َمْن َصىلَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ملا رواه أبو موسى األشعري  ؛اجلنة

ا َحى َأْرَبع  ا ،الضُّ َوَقْبَل األُوىَل َأْرَبع 
(3)

ا َبْيٌت يِف ا  «نَّةِ لَ ُبنَِي َلُه ِِبَ
(4)

. 

 أربع ركعات قبل العصر ثالثا:

اْمَرأ  َصىلَّ َقْبَل  اهللَرِحَم » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن عمر  اهللعن عبد 

الا «َعرْصِ َأْرَبع 
(5)

. 

                                                           

( والنسائي يف 8313( وأبو يعىل )1177( وابن حبان )1/18) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.138( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1114( والبيهقي )111السنن الكربى )

 (.17صسبق خترجيه ) (1)

ليلة املعراج، قاله املناوي يف فيض القدير ألهنا أول صلاة فرضت  وىلأي قبل الظهر، وسميت الظهر األ (7)

 (.1144ح  1/811رشح اجلامع الصغري )

 (.1714( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1317رواه الطرباين يف األوسط ) (1)

( وابن حبان، 8138( وأبو داود )174( والرتمذي )1/147) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.111صحيح الرتغيب والرتهيب )وحسنه األلباين يف 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

جاءت بصيغة املايض الذي يدل عىل حتقق  ،هذه مجلة دعائية بمعنى الطلب

وقال ابن  ،وهي مستحبة وليست من السنن الرواتب ،القبول ترغيبا يف هذا العمل

 ،بل العرص أربعابالرمحة ملن صىل ق ملسو هيلع هللا ىلصذكر دعاء النبي  :حبان عند ذكر هذا احلديث

يستحب استحبابا مؤكدا رجاء  :ونقل املناوي عن الغزايل يف فضل هذه الصلاة قوله

فإن دعوته مستجابة ال حمالة ملسو هيلع هللا ىلصالدلول يف دعوة النبي 
(1)

فينبغي العناية هبذا ، 

 .الثواب العظيم قدر اإلمكان

 قيام الليل رابعا:

ت غلاما شابا كن :قال بن عمر  اهللروى الزهري عن سامل عن عبد 

وكان من رأى مناما قصه عىل النبي  ،سجدملوكنت أبيت يف ا ملسو هيلع هللا ىلصعزبا يف عهد النبي 

فنمت  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللم إن كان يل عندك لري فأرين مناما يعربه يل رسول الله :تلفق ملسو هيلع هللا ىلص

لن تراع إنك رجل  :فقال يل ،فلقيهام ملك آلر ،فانطلقا يب ،فرأيت ملكني أتياين

وإذا فيها ناس قد عرفت  ،بئرلفإذا هي مطوية كطي ا ،ارفانطلقا يب إىل الن ،صالح

فزعمت حفصة  ،فلام أصبحت ذكرت ذلك حلفصة ،يمنيلفألذا يب ذات ا ،بعضهم

الَة ِمْن  ؛َرُجٌل َصالٌِح  اهللإِنَّ َعْبَد » :فقال ملسو هيلع هللا ىلصأهنا قصتها عىل النبي  َّْ َلْو َكاَن ُيْكثُِر ال

ْيلِ  د ذلك يكثر الصلاة من الليلبع اهللوكان عبد  :قال الزهري ،«اللَّ
(2)

. 

فإن  ،ال تدع قيام الليل :قالت عائشة  :بن أيب قيس يقول اهللوعن عبد 

وكان إذا مرض أو كسل صىل قاعدا ،كان ال يدعه ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 
(3)

. 

                                                           

 (.1111ح  1/11فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (8)

( وابن 1113( ومسلم )3478( والبخاري واللفظ له )11/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7181ماجه )

 (.111( والدارمي )1( والنسائي )111( والبخاري )11117) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قاال دري وأيب هريرة خلوعن أيب سعيد ا

ْيِل َوَأْيَقظَ  ا ،اْمَرَأَتهُ  اْسَتْيَقَظ ِمْن اللَّ َيا َرْكَعَتنْيِ َُجِيع  لَّ َْ اكِِريَن  ،َف ا  اهللُكتَِبا ِمْن الذَّ َكثرِي 

اكَِراِت  «َوالذَّ
(1)

. 

هي درجة  ،تعاىل اهللفصلاة ركعتني يف الليل تنقلك إىل درجة عالية عند 

 :ىليف قوله تعا ،بأن هلم أجرا عظيام اهللالذين وعدهم  ،كثريا والذاكرات اهللالذاكرين 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  }

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 .[71: ]األحزاب{ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  أبو هريرة ملا رواه  ؛ويتأكد قيام الليل يف شهر رمضان

َم ِمْن َذْنبِهِ » :قال ا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ا َواْحتَِساب  «َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمن 
(2)

. 

حيث  ،طمعا يف ليلة القدر كد قيام الليل يف رمضان يف العرش األلري منهكام يتأ

 اهللكان رسول  :قالت عائشة ملا روته  ؛حييي ليله ويوقظ أهله ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

ئزرملوشد ا ،وجد ،وأيقظ أهله ،عرش أحيا الليللإذا دلل ا ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

األوالر ما عرش لجيتهد يف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :أهنا قالت ويف رواية هلا 

ال جيتهد يف غريه
(4)

. 

                                                           

 (.811صسبق خترجيه ) (8)

( ومسلم 73( والبخاري )84/111) –الفتح الرباين  –( وأمحد 118رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) (1)

 (.8738( وأبو داود )8141( والنسائي )141( والرتمذي )311)

( 8831واللفظ له ) ( ومسلم1411( والبخاري )84/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام وأمحد  (7)

 (.8311( وابن ماجه )8731( وأبو داود )8171والنسائي )

( وابن ماجه 311( والرتمذي )8831( ومسلم )84/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام وأمحد  (1)

(8313.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 صالة الوتر خامسا:

َزاَدُكْم  اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمرو بن العاص  اهللروى عبد 

ُُوا َعَلْيَها «َوْترُ لَوِهَي ا ،َصالة  َفَحافِ
(1)

. 

إِنَّ » :فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلللرج علينا رسول  :أنه قال وعن لارجة بن حذافة 

َْ  اهلل ُكْم بِ ِر النََّعِم اَأَمدَّ َلُكْم فِيََم َبنْيَ َصالِة  اهللَجَعَلُه  ،ِوْترُ لالٍة ِهَي َخرْيٌ َلُكْم ِمْن مُحْ

«َفْجرُ لِعَشاِء إىَِل َأْن َيْطُلَع الا
(2)

. 

أبو حيث روى  ،بصلاة الوتر بعينهميويص بعض أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

ركعتي  : حرضبثلاث ال أدعهن يف سفر وال ملسو هيلع هللا ىلصأوصاين للييل  :قال هريرة 

عىل وتر  أنام إالوأال   ،وصوم ثلاثة أيام من الشهر ،الضحى
(3)

. 

 ،قضاء الوتر ملن نسيه أو نام عنه يف ملسو هيلع هللا ىلصولتأكيد أمهية هذه الصلاة رغب النبي 

ِلِه إَِذا َذَكَرهُ لفَ  ،َمْن َناَم َعْن ِوْتِرِه َأْو َنِسَيهُ » :فقال َْ «ُي
(4)

. 

كان  ،تره البالغ إحدى عرشة ركعة ألي ظرفإذا نام عن و ملسو هيلع هللا ىلصولذلك كان النبي 

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  حيث روت عائشة  ؛يقضيه يف النهار شفعا وال يرتكه

صىل من النهار ثنتي عرشة ركعة ،فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غريه
(5)

. 

                                                           

 (.8331( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1/131) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( وصححه الشوكاين يف فتح 8811( وابن ماجه )8181( وأبو داود )111ه الرتمذي واللفظ له )روا (1)

( وصححه األلباين يف 717( وحسنه العلامة ابن باز يف حاشية بلوغ املرام )صفحة 8/171القدير )

 (.8818هي لري لكم من محر النعم ) :السلسلة الصحيحة دون قوله

( 314( والرتمذي )318( ومسلم )8831( والبخاري )1/133) –الرباين الفتح  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (. 8111( والدارمي )8133( والنسائي )8171وأبو داود واللفظ له )

 (.1111( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8178( وأبو داود واللفظ له )111رواه الرتمذي ) (1)

( والنسائي 111( والرتمذي )311واللفظ له )( ومسلم 17311) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8711( وأبو داود )8311)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

فيسن أن يقضيه أربع  ،فنام عن وتره ،أي من كان معتادا أن يوتر بثلاث ركعات

 ت يف النهار.ركعا

هذا رجل  :عن رجل يرتك الوتر متعمدا قال وعندما سئل اإلمام أمحد 

سوء
(1)

. 

 ملا رواه عيل بن أيب طالب  ؛وصلاة الوتر سنة مؤكدة وليست بواجبة

 اهللإِنَّ » :وقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللولكن سن رسول  ،كتوبةملوتر ليس بحتم كصلاتكم الا :قال

«ُقْرآنِ لُروا َيا َأْهَل اِوْتَر، َفَأْوتِ لِوْتٌر َُيِبُّ ا
(2)

  

 سعد بن أيب وقاص ملا رواه  ؛واعلم أن احلازم الذي يوتر قبل أن ينام

«الَِّذي ال َينَاُم َحتَّى ُيوتَِر َحاِزمٌ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال
(3)

فكن حازما يا  

 .اهللعبد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) :بالوتر يف سورة الفجر فقال ولقد أقسم الرب 

فينبغي تعظيم  ،إال بيشء عظيم  اهللوال يقسم  ،[7-8: ]الفجر (پ پ پ

 .حيب الوتر اهللألن  ؛ ندعه يف سفر وال حرضشأن الوتر وأال  

روى عيل بن أيب طالب  ،فينبغي أن نحبه ونؤديه ،هلل  فالوتر حمبوب

  ُقْرآنِ لَأْهَل اَفَأْوتُِروا َيا  ؛ِوْترَ لِوْتٌر َُيِبُّ ا اهللإِنَّ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول»
(4)

 

  .أو العدد املفرد ،فردلوتر معناه الوا

                                                           

 (.8/777) –رواية ابنه أيب الفضل  –مسائل اإلمام أمحد  (8)

 (.8/777) –رواية ابنه أيب الفضل  –مسائل اإلمام أمحد  (1)

 اجلامع الصغري حسن لغريه، والسيوطي يف :( قال شعيب األرنؤوط7/11) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.1117( وصححه األلباين يف الصحيحة )8/1171)

( وحسنه 8131( والدارمي )8811( وابن ماجه )8181( وأبو داود )117رواه الرتمذي واللفظ له ) (1)

 (.8178األلباين يف صحيح اجلامع )



322 
 

 
 

 

 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

واحد الذي ال رشيك له وال لا :تعاىل اهللبأن معناه يف حق  ذكر النووي 

 ؛يفضل العدد املفرد يف األعامل وكثري من الطاعات :وتر أيلومعنى حيب ا ،نظري

امر جلورمي اوالطواف والسعي  ،لذلك جعل الصلاة مخس صلوات والوضوء ثلاثا

وكذا تغسيل امليت ثلاثا  ،واالستنجاء واالستجامر ثلاثا ،وأيام الترشيق ثلاثا ،سبعا

ويف الزكاة مخسة  ،واملرأة يف مخسة أثواب ،وتكفينه يف ثلاثة أثواب ،أو مخسا أو سبعا

منها سبع  :وجعل كثريا من عظيم خملوقاته وترا ،أوسق ومخس أواق من الفضة

بحار وأيام األسبوعلوا ،مثلهنومن األرض  ،سموات
(1)

وجعل ليلة القدر يف الوتر ، 

قبل الذهاب لعيد  ايأكل مترات وتر ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  ،من العرش اآلوالر من رمضان

 ،بأن صلاة املغرب وتر النهار ملسو هيلع هللا ىلصوألرب  ،وحث عىل التصبح بسبع مترات ،الفطر

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصنبي أن ال بن عمر  اهللوأمرنا أن نؤدي وتر الليل حيث روى عبد 

ْيلِ  ،املَْغِرُب ِوْتُر النََّهارِ » «فَأْوتُِروا َصاَلَة اللَّ
(2)

  .اهلللذلك فمن أوتر أحبه ؛ 

ويمكن أن تصيل ثامن ركعات متواصلة ثم جتلس للتشهد ثم تقوم للتاسعة لتوتر 

 أنه ذهب إىل عائشة  سعد بن هشام بن عامر حيث روى  ،صلاتك

كنا نعد له سواكه  :فقالت ملسو هيلع هللا ىلص اهلليني عن وتر رسول أنبئ ،ؤمننيمليا أم ا :فقال

ويصيل تسع فيتسوك ويتوضأ  ،ما شاء أن يبعثه من الليل اهللفيبعثه  ،وطهوره

ثم ينهض وال  ،وحيمده ويدعوه اهللفيذكر  ،يف الثامنة ال جيلس فيها إال ،ركعات

سلم تسليام ثم ي ،وحيمده ويدعوه اهللثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر  ،يسلم

 ،ك إحدى عرشة ركعة يا بنيلوت ،ثم يصيل ركعتني بعد ما يسلم وهو قاعد ،يسمعنا

أوتر بسبع وصنع يف الركعتني مثل صنيعه األول  ،وألذه اللحم ملسو هيلع هللا ىلص اهللفلام سن نبي 

                                                           

 (.1133صحيح مسلم برشح النووي بترصف )ح  (8)

( والبزار 87111( والطرباين يف الكبري واللفظ له )1/113) –ين الفتح الربا –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1314( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1711)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

ك تسعلفت
(1)

. 

ملا روته أم  ؛ويمكن أن تصيل الوتر ركعات متواصلة ال جتلس إال يف آلرها

ال يفصل بينها بسلام  ،يوتر بخمس وبسبع ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  كان :قالت سلمة 

وال بكلام
(2)

. 

كي ال تشبه  ،وإن أردت أن توتر بثلاث ركعات فاألفضل أال تكون بتشهدين

ال ُتوتُِروا » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  حيث روى أبو هريرة  ،صلاة املغرب

الِة اَوال َتَش  ،َأْو بَِسْبعٍ  ،َأْوتُِروا بَِخْمسٍ  ،بَِثالٍث  َْ «ْغِرِب ملَ بَُّهوا بِ
(3)

. 

أن رسول  ملا جاء عن أيب أيوب األنصاري  ؛وأقل الوتر ركعة واحدة

َوَمْن َشاَء  ،َوَمْن َشاَء َأْوَتَر بَِثالٍث  ،َفَمْن َشاَء َأْوَتَر بَِخْمسٍ  ،ِوْتُر َحقٌّ لا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

«َأْوَتَر بَِواِحَدةٍ 
(4)

. 

للحسن بن عيل بن أيب طالب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ويسن قول دعاء الوتر الذي علمه

 قنوتلوتر يف الكلامت أقوهلن يف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللعلمني رسول  :حيث قال: 

َوَباِرْك ِِل  ،َوَتَولَّنِي فِيَمْن َتَولَّْيَت  ،َوَعافِنِي فِيَمْن َعاَفْيَت  ،مَّ اْهِدِّن فِيَمْن َهَدْيَت الله»

َك َتْقَِي َوال ُيْقََض َعَلْيَك  ،َوِقنِي رَشَّ َما َقَضْيَت  ،فِيََم َأْعَطْيَت  ُه ال َيِذلُّ َمْن  ،إِنَّ َوإِنَّ

                                                           

( وابن ماجه 8318( والنسائي )311( ومسلم واللفظ له )11181) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(1118( وابن حبان )8818)

( وصححه 8811( وابن ماجه )8381( والنسائي )1/113) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8183األلباين يف صحيح النسائي )

( 8118( والدارقطني )1181( والبيهقي يف السنن الكربى )8871( واحلاكم )1111رواه ابن حبان ) (7)

 (.1114وصححه األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان )

( وابن 8111( وأبو داود )8388( والنسائي واللفظ له )1/111) –فتح الرباين ال –رواه اإلمام أمحد  (1)

 .(8181( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8111( والدارمي )8814ماجه )



324 
 

 
 

 

 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

نَا َوَتَعاَلْيَت  ،َواَلْيَت  «َتَباَرْكَت َربَّ
(1)

. 

أن  ك يف الوتر ما رواه عيل بن أيب طالب ئويسن أن يكون آلر دعا

َوبُِمَعاَفاتَِك  مَّ إِِّن َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك،الله» :كان يقول يف آلر وتره ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

«ِمْن ُعُقوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك ِمْنَك، ال ُأْحِِص َثنَاء  َعَلْيَك َأْنَت َكََم َأْثنَْيَت َعىَل َنْفِسَك 
(2)

. 

فإن  ،فيها بدعاء القنوت سابق الذكر ووليس من رشط صلاة الوتر أن يدع 

 .ليس بلازموهو  ،ألنه ال حيفظ هذا الدعاء ؛بعض الناس قد يرتك صلاة الوتر

ملا رواه  ؛ثلاث مرات يف لتام صلاة الوتر ،سبحان امللك القدوس :ويسن قول

بـ)سبح اسم ربك وتر لكان يقرأ يف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ى زَ بْ عبد الرمحن بن أَ 

سبحان  :ثم يقول إذا سلم األعىل(، و)قل يا أهيا الكافرون(، و)قل هو اهلل أحد(،

قدوس صوته بالثالثةللك املويرفع بسبحان ا ،قدوسللك املا
(3)

. 

حيث روى أيب  ،رب امللائكة والروح :ويف رواية ألرى أنه يزيد عىل ذلك قول

 ،(سبح اسم ربك األعىلـ)ب :يوتر بثلاث ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال بن كعب 

 :ويقنت قبل الركوع وإذا سلم قال ،(أحد اهللهو  لق)و ،(كافرونليا أهيا ا لق)و

وسِ لا لِِك ملَ ُسْبَحاَن ا» َرِب » :يف األلرية يقول ،ثلاث مرات يمد هبا صوته ،«ُقدُّ

وِح ملَ ا َكِة َوالرُّ
«الئِ

(4)
. 

                                                           

( وأبو 8311( والنسائي واللفظ له )111( والرتمذي )7/784) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(8113( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8831( وابن ماجه )8111داود )

( وابن 8113( وأبو داود )8313( والنسائي واللفظ له )1/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.8111( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )8831ماجه )

( وصححه 8174و داود )( وأب8377( والنسائي واللفظ له )81111) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8171األلباين يف صحيح النسائي )

( وحسن 1111( والبيهقي يف السنن الكربى )1881( والطرباين يف األوسط )8114رواه الدارقطني ) (1)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

اْجَعُلوا آِخَر » :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛واألفضل أن جتعل الوتر آلر صلاتك بالليل

ا ْيِل ِوْتر  «َصالتُِكْم بِاللَّ
(1)

ويباح ملن صىل الوتر أول الليل ثم استيقظ آلر الليل أن ، 

وقد روت أم  ،إذ ال وتران يف ليلة ؛ولكن ال يوتر بعدها ،لليل إذا رغبيصيل من ا

وتر ركعتني لفيفتني وهو جالسلكان يصيل بعد ا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  سلمة 
(2)

  

لبيان  ؛وتر جالسالبعد ا ملسو هيلع هللا ىلصأن هاتني الركعتني فعلهام  :قال النووي 

فعله  لب ،ذلكومل يواظب عىل  ،وبيان جواز النفل جالسا ،وترلجواز الصلاة بعد ا

مرة أو مرتني أو مرات قليلة
(3)

. 

 

                                                           

إسناده شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط يف حتقيقهام لزاد املعاد يف هدي لري العباد البن قيم 

 (.8/711اجلوزية )

 (.8171( وأبو داود )318( ومسلم )111( والبخاري )1/113) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8111( وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح )8811( وابن ماجه واللفظ له )138رواه الرتمذي ) (1)

 (.371صحيح مسلم برشح النووي )ح  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 متهيد

 ملا روته عائشة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصيعد السواك من سنن الفطرة التي حث عليها النبي 

اِرِب  :ِفْطَرةِ لَعْْشٌ ِمْن ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قالت  ،َوإِْعَفاُء الِلْحَيةِ  ،َقصُّ الشَّ

اِجمِ لَوَغْسُل ا ،َوَقصُّ األَْظَفارِ  ،اءِ ملَ َواْستِنَْشاُق ا ،َواكُ َوالِس  ُق لَوَح  ،َوَنْتُف اإِلبِ ِ  ،َِّبَ

ونسيت  :قال مصعب :قال زكرياء «–يعني االستنجاء  –اِء ملَ َواْنتَِقاُص ا ،َعاَنةِ لا

ضمضةملأن تكون ا إال ،عارشةلا
(1)

. 

عن  ا روته عائشة مل ؛واستخدام السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب

ِب لالِسَواُك َمْطَهَرٌة لِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  «َفِم َمْرَضاٌة لِلرَّ
(2)

. 

 حيث روى أنس  ،وأمر باإلكثار منه ،من استعامله ملسو هيلع هللا ىلصلذلك أكثر النبي 

«َأْكَثْرُت َعَلْيُكْم يِف الِسَواكِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال
(3)

.  

َأَمَرِّن » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللاسمعت رسول  :أنه قال سهل بن سعد  وروى

يُل  «بِالِسَواِك َحتَّى َظنَنُْت َأْن َسَأْدَردُ  ِجِّْبِ
(4)

تسقط  :ومعنى سأدرد أي .

 .أسناين

                                                           

( 17( وأبو داود )1313( والرتمذي )118( ومسلم )83/784) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(117وابن ماجه )

 (.7111( وصححه األلباين يف صحيح )1( والرتمذي )8/118) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

( وابن 1113( ومسلم )3478( والبخاري واللفظ له )8/118) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.7181ماجه )

 (.8717( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1413رواه الطرباين يف األوسط ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

يكثر  ملسو هيلع هللا ىلص اهللوكان رسول  :فذكر شيئا قال وجاء عن ابن عباس 

حتى ظننا أو رأينا أنه سينزل عليه :قال ،السواك
(1)

. 

قالت  ،ن عبادات قبل وفاته أنه استاكم ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان من أوالر ما فعله النبي 

وبني  ،تويف يف بيتي ويف يومي ملسو هيلع هللا ىلص اهللعيل أن رسول  اهللإن من نعم  :عائشة 

دلل عيل عبد الرمحن  ،مجع بني ريقي وريقه عند موته اهللوأن  ،سحري ونحري

 ،وعرفت أنه حيب السواك ،فرأيته ينظر إليه ملسو هيلع هللا ىلص اهللوأنا مسندة رسول  ،وبيده السواك

 ؟ألينه لك :تلوق ،فاشتد عليه ،تهلفتناو ،فأشار برأسه أن نعم ؟آلذه لك :تلفق

فيها  –شك الراوي  –بة لوبني يديه ركوة أو ع ،فلينته فأمره ،فأشار برأسه أن نعم

َمْوِت لإِنَّ لِ  ،اهلل اَل إَِلَه إاِلَّ » :فيمسح هبام وجهه يقول ،اءملفجعل يدلل يديه يف ا ،ماء

فِيِق األَْعىَل » :يده فجعل يقولثم نصب  «َسَكَراٍت  حتى قبض ومالت يده «يِف الرَّ
(2)

. 

وال يكلف ثمنا  ،فالتسوك أمر مفيد ويسري ولكن ال هيتم به كثري من الناس

  .اظباه

ولكن البعض يرص عىل تلويث فمه  ،وتأمل حرص اإلسلام عىل تطهري الفم

 ،للفم وممرضة للجسمفالسيجارة مبخرة  ،كحال الذين يدلنون ،بالرائحة الكرهية

 ؟فأهيام ستختار لنفسك ،بينام السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب

 :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ؛واعلم أن استخدام السواك ال خيتص به الرجال دون النساء

تِيَلْوال َأْن َأُشقَّ َعىَل » ْم بِالِسَواِك َمَع ُكِل ُوُضوءٍ  ُأمَّ «ألََمْرُُتُ
(3)

. 

                                                           

 (.1/811( وصححه أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند )8/114) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1111( والبخاري واللفظ له )77177) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1783( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8/111) –الفتح الرباين  –واللفظ له رواه اإلمام أمحد  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

عليك بالتسوك عىل األقل يف األحوال التي  سواكولكي تكثر من استعامل ال

 : وهي ،ملسو هيلع هللا ىلصتسوك فيها النبي 

 التسوك عند الوضوء  أوال:

تِي » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  روى أبو هريرة  َلْوال َأْن َأُشقَّ َعىَل ُأمَّ

ْم بِالِسَواِك َمَع ُكِل ُوُضوءٍ  «ألََمْرُُتُ
(1)

. 

ألنه سيدفعك  ؛الوضوء وهو أمر مهم فكثري من الناس ال يستخدم السواك عند

  .إىل غسل السواك باملاء وإزالة ما به من قذر

فينظف  ،وال يقوم بتنظيفه ،فبعضهم يستمر يف استخدام السواك ألشهر عدة

 .وهذا للاف املقصود ،أسنانه بسواك ملوث

 التسوك عند الصالة  ثانيا:

تِي َأْو َعىَل َلْوال َأْن » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  روى أبو هريرة  َأُشقَّ َعىَل ُأمَّ

ْم بِالِسَواِك َمَع ُكِل َصالةٍ  ،النَّاسِ  «ألََمْرُُتُ
(2)

. 

وجاء يف رواية أيب داود والرتمذي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن زيد بن 

تِي » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال هني جللالد ا َلْوال َأْن َأُشقَّ َعىَل ُأمَّ

ْم بِ  وإن  ،سجدملقال أبو سلمة فرأيت زيدا جيلس يف ا ،«الِسَواِك ِعنَْد ُكِل َصالةٍ ألََمْرُُتُ

فكلام قام إىل الصلاة استاك ،كاتبلقلم من أذن الالسواك من أذنه موضع ا
(3)

. 

                                                           

 (.713صسبق خترجيه ) (8)

( 111( ومسلم )113( والبخاري)1/131) –الفتح الرباين  –( وأمحد 813رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.113( وابن ماجه )3( والنسائي )13( وأبو داود )11والرتمذي )

 (.13( وأبو داود )11( والرتمذي )1/131)–الفتح الرباين  –أمحد  رواه اإلمام (7)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

 إذا قام ليتهجد يشوص فاه ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال وعن حذيفة 

بالسواك
(1)

. 

 التسوك عند دخول املنزل ثالثا:

كان إذا دلل بيته بدأ بالسواك ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ة روت عائش
(2)

. 

فيه بيان فضيلة السواك  ،إذا دلل بيته بدأ بالسواك: قوهلا :قال النووي 

وشدة االهتامم به وتكراره ،يف مجيع األوقات
(3)

. 

 التسوك عند قراءة القرآن رابعا:

(4)استحب العلامء ومنهم اإلمام النووي 
 ؛التسوك قبل قراءة القرآن 

 .لتطييب الفم من أي رائحة كرهية تعظيام للقرآن

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :أنه أمر بالسواك وقال وجاء عن عيل بن أيب طالب 

كَ لإِنَّ ا» يِل َقاَم ا ،َعْبَد إَِذا َتَسوَّ َْ َع لِِقَراَءتِِه َفَيْدُنو ِمنُْه َحتَّى  ،َفهُ لَلُك َخ ملَ ُثمَّ َقاَم ُي َفَتَسمَّ

ٌء ِمَن ا ، فِيهِ َيَضَع َفاُه َعىَل  َفَطِهُروا  ،َلِك ملَ َصاَر يِف َجْوِف ا ُقْرآِن إاِلَّ لَفََم خَيُْرُج ِمْن فِيِه ََشْ

«ُقْرآنِ لَأْفَواَهُكْم لِ 
(5)

. 

إذ  ،تسوكهم أثناء سامع لطبة اجلمعة ،ومن ألطاء الناس يف استعامل السواك

 .ت للموعظةيرى بعض أهل العلم أن ذلك من اللغو واالنشغال عن اإلنصا

                                                           

( والنسائي 111( ومسلم واللفظ له )111( والبخاري )8/113) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.111( وابن ماجه )11( وأبو داود )8118)

( 18( وأبو داود )1( والنسائي )117)( ومسلم واللفظ له 8/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.114وابن ماجه )

 (.117ح  7/811صحيح مسلم برشح النووي ) (7)

 (.13التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي )صفحة  (1)

( وصححه األلباين يف السلسلة 811( والبيهقي يف السنن الكربى )147رواه البزار واللفظ له ) (1)

 (.8187الصحيحة )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  متهيد

 اهلليعد الصيام من العبادات التي مل يتقرب فيها إنسان ألي معبود سوى 

(1)،  أبا أمامة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أوىص النبي عمل لأي ا :بالصوم حينام سأله

ْومِ » :قال ؟أفضل َّْ ُه ال  ؛َعَلْيَك بِال «َلهُ ْدَل عَ َفإِنَّ
(2). 

بأن كثرة الصيام متنح املؤمن قرصا يف الدرجات العىل من اجلنة له  ملسو هيلع هللا ىلصي وبني النب

حيث روى أبو مالك  ،وباطنه من ظاهره ،يرى ظاهره من باطنه ؛موصفات لاصة

نَِّة ُغْرَفة  ُيَرى َظاِهُرَها ِمْن لَ إِنَّ يِف ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال األشعري 

َها  ،اَوَباطِنَُها ِمْن َظاِهِرهَ  ،َباطِنَِها َوَتاَبَع  ،َكالمَ لَوَأالَن ا ،ملَِْن َأْطَعَم الطََّعامَ  اهللَأَعدَّ

                                                           

َّْ »: ملسو هيلع هللا ىلصيف تعليقه عىل قول النبي  بن األثري قال ا (8) إنام لص الصوم  :«ي بهزِ ْج ِل وأنا أَ  ومُ ال

وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه؛ ألن مجيع العبادات التي يتقرب هبا  واجلزاء عليه بنفسه 

ك من من صلاة، وحج، وصدقة، وتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدي، وغري ذل العباد إىل اهلل 

أنواع العبادات، قد عبد املرشكون هبا آهلتهم، وكانوا يتخذونه من دون اهلل أندادا، ومل يسمع أن طائفة من 

طوائف املرشكني ويف األزمان املتقادمة عبدت آهلتها بالصوم، وال تقربت إليها به، وال دانتها به، وال 

َّْ »:  عرف الصوم يف العبادات إال من جهة الرشائع، فذلك قال اهلل أي: مل يشاركني فيه  «ِل ومُ ال

بد به غريي، فأنا حينئذ أجزي به عىل قدر التصاصه يب، وأنا أتوىل اجلزاء عليه بنفيس، ال أحد، وال ع  

أكله إىل أحد غريي من ملك مقرب أو غريه، وقد ذكر العلامء يف معنى هذا احلديث وجوها من التأويل، 

وهذا القول ألربين به  ،ذ ما من قول منها إال وباقي العبادات تشاركه فيهال تداين هذا القول وال تقاربه، إ

وذكر أنه مما وقع له ابتكارا، ومل  –أدام اهلل سعادته  –األمري جماهد الدين أبو منصور قايامز بن عبد اهلل 

ن، يسمعه من أحد، وال وقف عليه يف كتاب، ومل أسمعه أنا من غريه، ولقد أصاب فيام وقع له وأحس

جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري، حتقيق عبد القادر األرنؤوط ]وفقه اهلل بعرفانه 

(1/111)]. 

( وابن 1111) ( والنسائي واللفظ له عن أيب أمامة 1/181) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.811صحيح اجلامع )( وصححه األلباين يف 8177( واحلاكم )8117( وابن لزيمة )7111حبان )
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

َيامَ  ِْ «َوَصىلَّ َوالنَّاُس نَِيامٌ  ،ال
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصلصوصا األيام التي لصها النبي  ،ومتابعة الصيام تكون بكثرة الصيام

 : والتي أمهها ،بكثرة صيامها أو بذكر فضلها

 ثنني واخلميسصيام اإل أوال:

 ،ميسخلثنني واكان أكثر ما يصوم اإل ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  ن أيب هريرة ع

ْثنَنْيِ إَأْو ُكلَّ َيْوِم  ،ْثنَنْيِ َوََخِيسٍ إإِنَّ األَْعََمَل ُتْعَرُض ُكلَّ » :فقال :قال ،فقيل له :قال

ا :َرْيِن َفَيُقوُل َتَهاجِ ملُ ا إاِلَّ  ،لُِكِل ُمْسلٍِم َأْو لُِكِل ُمْؤِمنٍ  اهللَفَيْغِفُر  ،َوََخِيسٍ  «َأِخْرُُهَ
(2)

. 

إنك تصوم حتى ال تكاد  ،اهلليا رسول  :أنه قال وعن أسامة بن زيد 

 ،صمتهام يومني إن دللا يف صيامك وإال إال ،وتفطر حتى ال تكاد أن تصوم ،تفطر

ُض فِيِهََم َذانَِك َيْوَماِن ُتْعرَ » :قال ،ميسخلثنني ويوم ايوم اإل :تلق ؟«َأيُّ َيْوَمنْيِ » :قال

«َفُأِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َعَميِل َوَأَنا َصائِمٌ  ،َعاملَنِيَ لاألَْعََمُل َعىَل َرِب ا
(3)

. 

لكل املسلمني إال  اهللومن مزايا هذين اليومني أن أبواب تفتح فيهام ويغفر 

ََمِء » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  حيث روى أبو هريرة  ،املتشاحنني ُتْفَتُح َأْبَواُب السَّ

ُك بِ لَفُيْغَفُر َذلَِك ا ،ْثنَنْيِ َوََخِيسٍ إلَّ َيْوِم كُ  إاِلَّ اْمَرأ  َكاَن  ،َشْيئ ا اهللَيْوَم لُِكِل َعْبٍد ال ُيْْشِ

                                                           

( 141( وابن حبان )1113( والرتمذي )81/13) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

( والطرباين يف الكبري 111( وأبو يعىل )1111( والبيهقي )1873( وابن لزيمة )8144واحلاكم )

 (.1817( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )7113)

( وابن 1711( والنسائي )1111( ومسلم )84/113) –الفتح الرباين  –د واللفظ له رواه اإلمام أمح (1)

 (.8318( والدارمي )8314ماجه )

( 1711( والنسائي واللفظ له )313( والرتمذي )11/14) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8417وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

َطلَِحا :َفُيَقاُل  ،َبْينَُه َوَبنْيَ َأِخيِه َشْحنَاءُ  ْْ «َأْنُُِروا َهَذْيِن َحتَّى َي
(1)

. 

 روى أبو هريرة  ،لعظيمنيكام أن أبواب اجلنة تفتح يف هذين اليومني ا

َفُيْغَفُر لُِكِل َعْبٍد  ،ِميسِ لَ ْثننَْيِ َوَيْوَم انَِّة َيْوَم اإللَ ُتْفَتُح َأْبَواُب ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول 

ُك بِ  ِن َحتَّى َأْنُُِروا َهَذيْ  :َفُيَقاُل  ،َكاَنْت َبْينَُه َوَبنْيَ َأِخيِه َشْحنَاءُ  إاِلَّ َرُجال   ،َشْيئ ا اهللال ُيْْشِ

َطلَِحا ْْ َطلَِحا ،َي ْْ َطلَِحا ،َأْنُُِروا َهَذْيِن َحتَّى َي ْْ «َأْنُُِروا َهَذْيِن َحتَّى َي
(2)

. 

لذلك ينبغي للمرء تفقد نفسه يف هذين اليومني لاصة؛ لريفع عمله عىل وجه 

لصوصا  ،فإن مل يستطع أن يصومهام فلا أقل أن يكف فيهام عن املعايص ،حسن

  .الشحناء

سيغفر له بإذنه  اهللفرح بأن  ،ثنني واخلميس بني فرح ولوفسلم يومي اإلفامل

ولوف من أن يعرض عمله عىل  ،تعاىل طاملا أنه مل يقع يف رشك ومل هيجر ألاه املسلم

  .تعاىل فلا يرضيه اهلل

د وإنام يزدا ،فهذا احلديث ال جيعل املسلم يعيش أيام أسبوعه عىل وترية واحدة

 .ثنني واخلميس واجلمعةبعض األيام كاإللوفه وطاعته يف 

وجيعل املسلم يف مراقبة  ،هم اآللرة يف النفس يغرزكام أن هذا احلديث 

 ،فلا أقل أن جتعلهام يف بالك وفكرك ،فإذا مل تستطع صيام هذين اليومني ،مستمرة

ألنه سيدفعك  ؛وهذا بحد ذاته مطلوب وله ثمرته ،لعله يصيبك بعض اهلم واخلوف

 .طاعة أو تقلع عن معصيةلتزداد 

                                                           

( وقال شعيب 111( والبيهقي يف فضائل األوقات )17/741) –الفتح الرباين  –محد رواه اإلمام أ (8)

 (.81/11األرنؤوط يف حتقيقه للمسند: إسناده صحيح عىل رشط مسلم )

( وأبو داود 1417( والرتمذي )1111( ومسلم )81/171) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(1181.) 
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

كان بعض التابعني يبكي إىل امرأته يوم اخلميس وتبكي إليه  :قال ابن رجب

(1) اهللاليوم تعرض أعاملنا عىل  :ويقول
. 

 بيضلصيام أيام ا ثانيا:

واخلامس عرش من كل شهر  ،والرابع عرش ،وأيام البيض هي اليوم الثالث عرش

ِصَياُم َثالَثِة » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   بجيللا اهللملا جاء عن جرير بن عبد  ؛عريب

ْهرِ  اٍم ِمْن ُكِل َشْهٍر ِصَياُم الدَّ اُم ا ،َأيَّ ةَ لَوَأيَّ ةَ  ،بِيِض َصبِيَحَة َثالَث َعْْشَ  ،َوَأْرَبَع َعْْشَ

ةَ  «َوََخَْس َعْْشَ
(2)

. 

ال يدع صوم أيام  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال وقد جاء عن ابن عباس 

حرض بيض يف سفر واللا
(3)

. 

ال أدعهن يف سفر وال  ،بثلاث ملسو هيلع هللا ىلصأوصاين للييل  :قال وعن أيب هريرة 

عىل وتر  أنام إالوأال   ،وصوم ثلاثة أيام من الشهر ،ركعتي الضحى :حرض
(4)

. 

ملا رواه أبو هريرة  ؛واملحافظة عىل صيام أيام البيض له ثواب صيام السنة كلها

 ِّْبِ َشْهُر » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال َّْ اٍم ِمْن ُكِل َشْهرٍ  ،ال  ،َوَثالَثُة َأيَّ

ْهرِ  «َصْوُم الدَّ
(5)

 .وشهر الصرب هو رمضان، 

                                                           

 (.881سم العام من وظائف البن رجب )صفحة لطائف املعارف فيام ملوا (8)

 (.7111( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1114رواه النسائي ) (1)

 (.1111( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )81714رواه الطرباين يف الكبري ) (7)

 حرض ( وقال األلباين يف صحيح أيب داود: صحيح دون قوله: يف سفر وال8171رواه أبو داود ) (1)

(8111.) 

( وابن 1141( والنسائي واللفظ له )1111( وأبو داود )84/141) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7147( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8318ماجه )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 الصيام يف شهر شعبان ثالثا:

 ،يصوم حتى نقول ال يفطر ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قالت عن عائشة 

 استكمل صيام شهر إال ملسو هيلع هللا ىلص اهللفام رأيت رسول  ،ويفطر حتى نقول ال يصوم

ته أكثر صياما منه يف شعبانوما رأي ،رمضان
(1)

. 

ألن  ؛تستغل هذا الشهر يف قضاء ما عليها من أيام وكانت أمنا عائشة 

فام  ،لقد كانت إحدانا تفطر يف رمضان :حيث قالت ،كان يكثر من صيامه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

يصوم يف شهر ما  ملسو هيلع هللا ىلص اهللوما كان رسول  ،تقدر عىل أن تقيض حتى يدلل شعبان

كان يصومه كله لب ،قليلا صومه كله إالكان ي ،يصوم يف شعبان
(2)

. 

فام أستطيع  ،الصوم من رمضان كان يكون عيل   :ويف رواية اإلمام مسلم قالت

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللأو برسول  ملسو هيلع هللا ىلص اهللالشغل من رسول  ،يف شعبان أن أقضيه إال

 صبام ست من شوال رابعا:

ُثمَّ  ،انَ َمْن َصاَم َرَمَض » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عن أيب أيوب األنصاري 

الٍ  ْهرِ  ،َأْتَبَعُه ِسًتا ِمْن َشوَّ َياِم الدَّ
ِْ «َكاَن َك

(3)
. 

 صيام يوم عرفة وعاشوراء خامسا:

سئل عن صوم يوم عرفة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  عن أيب قتادة األنصاري 

                                                           

( 8811( ومسلم )8111( والبخاري واللفظ له )84/144) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 ( وابن لزيمة.8384( وابن ماجه )1833( والنسائي )371)والرتمذي 

( 1711( وأبو داود )1831( والنسائي واللفظ له )8811( ومسلم )8114رواه اإلمام البخاري ) (1)

 .(8111وابن ماجه )

( وأبو داود 311( والرتمذي )8811( ومسلم )84/114) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.8381جه )( وابن ما1177)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

نََة ا» :فقال  :وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال :قال ،«َباِقيَةَ لاِضَيَة َواملَ ُيَكِفُر السَّ

نََة ايُ » «اِضَيةَ ملَ َكِفُر السَّ
(1)

. 

 احملرم اهللصيام شهر  سادسا:

َياِم َبْعَد َرَمَضاَن » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال قال رسول  عن أيب هريرة  ِْ َأْفَضُل ال

مُ ملُ ا اهللَشْهُر  الِة َبْعَد ا ،َحرَّ َّْ ْيلِ لَوَأْفَضُل ال «َفِريَضِة َصالُة اللَّ
(2)

. 

من صوم شعبان حتى كاد أن  ملسو هيلع هللا ىلصر النبي وقد يسأل سائل كيف نجمع بني إكثا

مُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوبني قول النبي  ،يصومه كله َياِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْهُر اهلل املَُحرَّ ِْ ذكر  ؟«َأْفَضُل ال

بفضل املحرم إال يف آلر حياته قبل التمكن من  ملسو هيلع هللا ىلصالعلامء احتامل أنه مل يوح إىل النبي 

 .صومه

من صوم شعبان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي واب عن إكثار جلوقد سبق ا :قال النووي 

 :والثاين ،لعله إنام علم فضله يف آلر حياته :أحدمها :وذكرنا فيه جوابني ،حرمملدون ا

من سفر أو مرض أو غريمها ،لعله كان يعرض فيه أعذار
(3)

. 

 صيام تسع ذي احلجة سابعا:

 اهللكان رسول  :قالت ملسو هيلع هللا ىلصة بن لالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي دَ يْ نَ عن ه  

ثنني من اأول  ،وثلاثة أيام من كل شهر ،ويوم عاشوراء ،جةحلوم تسع ذي ايص ملسو هيلع هللا ىلص

ميسخلالشهر وا
(4)

. 

                                                           

 (.8811( ومسلم واللفظ له )84/811) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( 171( والرتمذي )8817( ومسلم واللفظ له )84/831) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1111( وأبو داود )8187والنسائي )

 (.8817ح  1/11صحيح مسلم برشح النووي ) (7)

( وصححه 1731( والنسائي )1173( وأبو داود )84/171) –الفتح الرباين  –مام أمحد رواه اإل (1)

 (.1811األلباين يف صحيح أيب داود )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

عرشلمل يصم ا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  أما ما ورد عن عائشة 
(1)

قال النووي ، 

: عرش هنالراد باملوا ،عرشةلديث مما يوهم كراهة صوم احلهذا ا :علامءلقال ا: 

وهذا مما يتأول فليس يف صوم هذه التسعة  :قالوا ،جةحلاأليام التسعة من أول ذي ا

وقد  ،وهو يوم عرفة ،هي مستحبة استحبابا شديدا ال سيام التاسع منها لب ،كراهة

َما » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  :بخاريلوثبت يف صحيح ا ،سبقت األحاديث يف فضله

ام ا الِح فِيَها َأْفَضل ِمنُْه يِف َهِذهِ لِمْن َأيَّ َّْ جة حلعرش األوائل من ذي الا :يعني – «َعَمل ال

أو أهنا  ،أنه مل يصمه لعارض مرض أو سفر أو غريمها ،عرشلمل يصم ا :فيتأول قوهلا –

ويدل عىل هذا  ،زم عن ذلك عدم صيامه يف نفس األمرلوال ي ،مل تره صائام فيه

كان  :قالت ملسو هيلع هللا ىلصالتأويل حديث هنيدة بن لالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي 

 :وثلاثة أيام من كل شهر ،ويوم عاشوراء ،جةحليصوم تسع ذي ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

ورواه أبو داود وهذا لفظه وأمحد والنسائي ويف  ،ميسخلاالثنني من الشهر وا

أعلم اهللو .«وَخيسني»روايتهام
(2)

. 

 الصيام يف الشتاء ثامنا:

ْوُم يِف » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال محي جلعن عامر بن مسعود ا َّْ ال

«َباِرَدةُ لَغنِيَمُة الا الِشَتاءِ 
(3)

. 

فكأن احلديث حيث عىل االستكثار من صيام األيام الباردة لعدم كلفة الصيام 

 .فيها

                                                           

 (.8831رواه اإلمام مسلم ) (8)

 (.8831ح  1/38صحيح مسلم برشح النووي ) (1)

األلباين يف صحيح  ( وحسنه313( والرتمذي )1/183) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (7)

 .(7111اجلامع )
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

 صيام داود تاسعا:

َياِم إىَِل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال يل رسول  :قال بن عمرو  اهللعن عبد  ِْ َأَحبُّ ال

ا َوُيْفطُِر َيوْ  ،ِصَياُم َداُودَ  اهلل وُم َيْوم  ُْ اَكاَن َي «م 
(1)

. 

 

 

 

                                                           

( 8811( ومسلم )7114( والبخاري واللفظ له )1/171) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8311( والدارمي )8381( وابن ماجه )1111( وأبو داود )8174والنسائي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ََُم  ؛ُعْمَرةَ ل َّ َواِلَ َأِديُموا ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   اهللعن جابر بن عبد  َفإِْنَّ

ُنوَب َكََم َينِْفي الَينِْفَياِن ا «ِديدِ ِلَ كرُِي َخَبَث الَفْقَر َوالذَّ
(1)

. 

َذا ااْستَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وعن ابن عمر  َبْيِت َفَقْد لْمتُِعوا ِِبَ

َتنْيِ  «َوُيْرَفُع يِف الثَّالِثة ،ُهِدَم َمرَّ
(2)

وال يتأتى االستمتاع بالبيت إال بكثرة الطواف ، 

 .حوله

ا  :اهللَقاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  وعن أيب سعيد اخلدري  إِنَّ َعْبد 

ْحُت َلُه ِجْسَمهُ  ْعُت َعَلْيِه يِف ا ،َصحَّ َسُة َأْعَواٍم ال َيِفُد إَِِلَّ ملَ َوَوسَّ ِعيَشِة َيْمَِي َعَلْيِه ََخْ

«ملََْحُرومٌ 
(3)

. 

كان حسن  :ألربين بعض أصحابنا قال :قال عيل بن املنذر :قال البيهقي 

 يرتك احلج وحيب للرجل املويرس الصحيح أال   ،بن حيي يعجبه هذا احلديث وبه يألذ

مخس سنني
(4)

. 

 

 

                                                           

 .(117( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1133رواه الطرباين يف األوسط ) (8)

( 1141( وابن لزيمة )81477( والطرباين يف الكبري )1813( والبزار )1317رواه ابن حبان ) (1)

 (.8884( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )8184واحلاكم )

( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 84831( والبيهقي يف السنن الكربى )7347رواه ابن حبان ) (7)

 .(8811والرتهيب )

 (.8811صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين ) (1)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

تعاىل عىل املسلمني أن جعل االبتسامة فيام بينهم صدقة من  اهللمن فضل 

حيث روى أبو ذر الغفاري  ،فبها تكسب قلوهبم ومتتص غضبهم ،الصدقات

 ُمَك يِف َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقةٌ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال َوَأْمُرَك  ،َتَبسُّ

الِل َلَك َصَدَقةٌ  ،نَْكِر َصَدَقةٌ ملُ َْنُْيَك َعْن اْعُروِف وَ ملَ بِا ُجَل يِف َأْرِض الضَّ  ،َوإِْرَشاُدَك الرَّ

ِديِء ا ُجِل الرَّ َك لِلرَّ ْوَكَة َواَِل َوإَِماَطُتَك ا ،َبرَصِ َلَك َصَدَقةٌ لَوَبرَصُ َُْم َعْن لَجَر َوالشَّ َع

«ِو َأِخيَك َلَك َصَدَقةٌ ليِف دَ  ِوكَ لَوإِْفَراُغَك ِمْن دَ  ،الطَِّريِق َلَك َصَدَقةٌ 
(1)

. 

 اهللحيث روى عبد  يكثر التبسم يف وجوه أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك كان النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص اهللما رأيت أحدا أكثر تبسام من رسول  :قال ارث بن جزء حلبن ا
(2)

. 

وال  ،منذ أسلمت ملسو هيلع هللا ىلصما حجبني النبي  :قال  اهللوعن جرير بن عبد 

تبسم يف وجهي رآين إال
(3)

  

فكان  ،أكثر من مائة مرة ملسو هيلع هللا ىلصجالست النبي  :قال وعن جابر بن سمرة 

فربام  ،اهلية وهو ساكتجلويتذاكرون أشياء من أمر ا ،أصحابه يتناشدون الشعر

تبسم معهم
(4)

. 

وأما الثاين  ،يكثر منه ملسو هيلع هللا ىلصإذ األول كان النبي  ،وهناك فرق بني التبسم والضحك

حيث روى أبو هريرة  ،نه يميت القلبأل ؛عىل عدم اإلكثار منه ملسو هيلع هللا ىلصفقد حث النبي 
                                                           

( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 174( وابن حبان )8111رواه الرتمذي واللفظ له ) (8)

(1111.) 

( وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي 7118( والرتمذي )11/81) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(1114.) 

( 1131( ومسلم )7471( والبخاري واللفظ له )11/188) –الفتح الرباين  –مام أمحد رواه اإل (7)

 (.811( وابن ماجه )7114والرتمذي )

 (.1111( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )1114رواه الرتمذي ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ِحَك » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ِحِك َُتِيُت  ؛ال ُتْكثُِروا الضَّ َفإِنَّ َكْثَرَة الضَّ

«َب لقَ لا
(1)

. 

 ،إذ مل يضحك منذ للقت النار والذي مل يضحك قط هو ميكائيل 

َما » :أنه قال جلربيل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول  حيث روى أنس بن مالك 

 ْ ا َق ُّ  ِِل مَل يُل ُمنُْذ ُخلَِقْت النَّارُ  :َقاَل  ؟َأَر ِميَكائِيَل َضاِحك 
«َما َضِحَك ِميَكائِ

(2)
. 

حتى مع أوالدهم  ،وهناك أناس ال تعرف يف وجوههم االبتسامة والبرش

 ،بل بعضهم قد ال يرد عليك السلام ،يتعاملون مع الناس بجفاء وجفاف ،وأهليهم

فالناس ال يريدون منك  ؛موظفني ملقابلة اجلمهور فمثل هؤالء ال يصلح أن ينصبوا

 .وإنام ابتسامة ورحابة صدر ،ماال

وتثقل  ،تلك الصدقة املجانية التي تكسبك ود الناس ،فاستكثر من االبتسامة

وقد أمر النبي  ،فليس يشء أثقل يف ميزان العبد من اخللق احلسن ،ميزان حسناتك

ألهنا ستجمع لك حسنات  ؛االبتسامة  نحقر من املعروف شيئا حتى هذهأال   ملسو هيلع هللا ىلص

ال ََيِْقَرنَّ َأَحُدُكْم َشْيئ ا » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال حيث روى أبو ذر  ،كثرية

«َق َأَخاُه بَِوْجٍه َطلِيٍق ليَ لَوإِْن مَلْ جَيِْد فَ  ،ْعُروِف ملَ ِمْن ا
(3)

. 

ء أو كاالبتسامة التي فيها سخرية واستهزا ،واحذر من التبسم يف بعض املواطن

 .وأثناء الصلاة ،أو االبتسامة أثناء تشييع امليت يف املقربة ويف جمالس العزاء ،شامته

                                                           

حيحة ( وصححه األلباين يف السلسلة الص117( والبخاري يف األدب املفرد )1817رواه ابن ماجه ) (8)

(141). 

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه 14/81) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(7111.) 

 (.3171( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8177رواه الرتمذي ) (7)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

ملا  ؛وإعفاؤها من سنن الفطرة ،تعترب اللحية من لصائص الذكور عىل اإلناث

اِرِب قَ  :ِفْطَرةِ لَعْْشٌ ِمْن ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قالت روته عائشة   ،صُّ الشَّ

اِجِم لَوَغْسُل ا ،َوَقصُّ األَْظَفارِ  ،اءِ ملَ َواْستِنَْشاُق ا ،َوالِسَواكُ  ،َوإِْعَفاُء الِلْحَيةِ  يعني  –َِّبَ

َقد األََصاب ع  قال  «–يعني االستنجاء  –اِء ملَ َواْنتَِقاُص ا ،َعاَنةِ لُق الَوَح  ،َوَنْتُف اإِلبِ ِ  –ع 

ضمضةملأن تكون ا عارشة إاللونسيت ا :قال مصعب :زكرياء
(1)

. 

حيث روى نافع عن ابن  ،وذلك برتكها ،بإكثار شعر اللحية ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النبي 

كنِيَ ملُ َخالُِفوا ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عمر  َوَأْحُفوا  ،َوِفُروا الِلَحى :ْْشِ

َواِرَب  فام فضل  ،إذا حج أو اعتمر قبض عىل حليته وكان ابن عمر  ،«الشَّ

ألذه
(2)

. 

كذا استعمله من  (،باب إعفاء اللحى): قوله :قال ابن حجر العسقلاين 

وأراد تفسري قوله  ،كثروا وكثرت أمواهلم :وافَ عَ  :ثم قال .وهو بمعنى الرتك ،الرباعي

فقد تقدم ، [11: ]األعراف {جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب } :يف األعراف

 ،ادةملذلك إىل أصل افإما أن يكون أشار ب ،يكثروا {حئ  } :هناك بيان من فرس قوله

فعىل األول يكون هبمزة  ،عنينيملجاء با «َأْعُفوا الِلَحى»ديث وهو حلأو إىل أن لفظ ا

وقد حكى ذلك مجاعة من الرشاح منهم ابن التني  ،وعىل الثاين هبمزة وصل ،قطع

تفسري اإلعفاء بالتكثري من إقامة  :عيدلوقال ابن دقيق ا ،وهبمزة قطع أكثر :قال

                                                           

( 1313ي )( والرتمذ118( ومسلم واللفظ له )83/784) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.117و  17( وأبو داود )1414والنسائي )

( 111( ومسلم )1111( والبخاري واللفظ له )83/787) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1811( وأبو داود )81( والنسائي )1317والرتمذي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

زم لوترك التعرض للحية يست ،ألن حقيقة اإلعفاء الرتك ؛سببملام االسبب مق

تكثريها
(1)

. 

 ، يكون لفيفاوأال   ،فاألمر بتوفري اللحى هو أمر برتك شعر اللحية ليكون كثريا

حيث  ،كثري شعر اللحية :أي ،أنه كان كث اللحية ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف وصف املصطفى 

عريض ما بني  ،مربوعا رجلا ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :قال رباء بن عازب لروى ا

ما  ،لقد رأيته يف حلة محراء ،مجته إىل شحمتي أذنيه ،تعلوه محرة ،كث اللحية ،نكبنيملا

رأيت أحسن منه
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللكان رسول  :يقول أنه سمع جابر بن سمرة  وعن سامك 

ن وكان إذا اده –أي التلط السواد والبياض يف شعره  –قد شمط مقدم رأسه وحليته 

وجهه مثل  :فقال رجل ،وكان كثري شعر اللحية ،وإذا شعث رأسه تبني ،مل يتبني

اتم عند خلورأيت ا ،وكان مستديرا ،قمرلكان مثل الشمس وا لب ،ال :قال ،السيف

هدَ َس َج  ه  ب  ْش اممة ي  حلكتفه مثل بيضة ا
(3)

. 

يف الصلاة الرسية  ملسو هيلع هللا ىلصيعرفون قراءة النبي  ولقد كان الصحابة 

 :نا خلبابلق :قال حيث روى أبو معمر  ،ته لكثرة الشعر فيهاباضطراب حلي

 ؟بم كنتم تعرفون ذاك :نالق ،نعم :قال ؟عرصليقرأ يف الظهر وا ملسو هيلع هللا ىلص اهللأكان رسول 

باضطراب حليته :قال
(4)

. 

                                                           

 (.باب إعفاء اللحى 84/718فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)

( والنسائي واللفظ له 1773( ومسلم )7118( والبخاري )11/3) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(1171.) 

 (.1881( والنسائي )1711( ومسلم واللفظ له )11/1) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

( وابن ماجه 148وأبو داود )( 311( والبخاري واللفظ له )14111) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(111.) 
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

َواِرَب َوَأْعُفوا » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وعن ابن عمر  اْْنَُكوا الشَّ

«الِلَحى
(1)

. 

فهو حديث  (أكرموا اللحى) :قال ملسو هيلع هللا ىلص ألسنة الناس بأن النبي وأما ما اشتهر عىل

باطل
(2)

. 

أي  ،بالضم والكرس «اللحى» ،اهلمزة بفتح «وأعفوا» :قال املناوي 

للوجه وزينة للرجل وخمالفة لزي  ألن يف ذلك مجاال ؛اتركوها بحاهلا لتكثر وتغزر

التكثري واإلعفاء ،املجوس
(3)

. 

 ،أبو عبيد معناه وفروا اللحى لتكثر :قال« َحىَأْعُفوا اللِ » :وقال مالك 

وحيتمل عندي  :وليد لقايض أبو الا :قال .منه عفا بنو فلان إذا كثروا :يقال

وقد روى  ،ألن كثرهتا أيضا ليس بمأمور برتكه ؛أن يريد أن تعفى اللحى من اإلحفاء

ملالك فإذا  قيل ،وشذ ال بأس أن يؤلذ ما تطاير من اللحية :قاسم عن مالكلابن ا

بن عمر وأيب هريرة  اهللوروي عن عبد  ،أرى أن يؤلذ منها وتقص :طالت جدا قال

 أعلم وأحكم اهللو ،قبضةلأهنام كانا يألذان من اللحية ما فضل عن ا
(4)

. 

لذلك هي دعوة للذين  ؛وإنام عن تكثريها ،لن أحتدث عن حكم حلق اللحية

أو يضعون نصف حلية أو ربع  ،حلاهم ويقومون بتخفيف ملسو هيلع هللا ىلص اهللخيالفون أمر رسول 

وقدوة الناس  ملسو هيلع هللا ىلصأمجعني  اهللوهو أفضل للق  ملسو هيلع هللا ىلصأن يستنوا بفعل النبي  ،حلية

                                                           

( 111( ومسلم )1117( والبخاري واللفظ له )83/787) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1411( والنسائي )1317والرتمذي )

 (.1/111قاله ابن عثيمني يف رشح بلوغ املرام ) (1)

 (.111ح  8/811فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (7)

 (.8311املنتقى رشح موطأ مالك ) (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فليتق اهلل ربه، أما من حيلقها بالكلية  ،أمجعني، بإعفاء حلاهم لإلكثار من شعر اللحية

 !وليستن هَبْدى نبيه وأمره

 ،فاللحية وقار وهيبة ،سنةكام أهنا دعوة لكبار السن لاصة أن يستنوا هبذه ال

فامذا ينتظر كبار  ؟أليس األوىل لك أن تقابل ربك وتبعث من قربك وهي يف وجهك

  ؟السن من الدنيا
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

حيث  ،باإلكثار منها اإلحسان إىل اجلريان ملسو هيلع هللا ىلصومن األعامل التي أوىص النبي 

دعاء يف جلوهو عىل ناقته ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللت رسول سمع :قال أبو أمامة الباهيل 

إنه ليورثه :تلفق ،حتى أكثر «ارِ لَ ُأوِصيُكْم بِا» :وداع يقوللحجة ا
(1)

. 

أكثر  ألن جربيل  ؛عىل صحابته بالوصية باجلار ملسو هيلع هللا ىلصولقد أكثر النبي 

لرجت من  :قال حيث روى يزيد عن رجل من األنصار  ،يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصعليه 

 ،فظننت أن هلام حاجة ،أنا به قائم ورجل معه مقبل عليهفإذا  ملسو هيلع هللا ىلصأهيل أريد النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللت أرثي لرسول لحتى جع ملسو هيلع هللا ىلص اهلللقد قام رسول  اهللو :فقال األنصاري :قال

ت للقد قام بك الرجل حتى جع ،اهلليا رسول  :تلفلام انرصف ق ،قياملمن طول ا

 ؟«َأَتْدِري َمْن ُهوَ » :قال ،نعم :تلق ؟«َوَلَقْد َرَأْيُتهُ » :قيام قاللأرثي لك من طول ا

يُل » :قال ،ال :تلق ُه لَ َما َزاَل ُيوِصينِي بِا َذاَك ِجِّْبِ اِر َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ

المَ » :ثم قال ،«َسُيَوِرُثهُ  ْمَت َعَلْيِه َردَّ َعَلْيَك السَّ َك َلْو َسلَّ «َأَما إِنَّ
(2)

. 

 ،ىل إرشاكهم يف الطعامع ملسو هيلع هللا ىلصبتعاهد اجلريان حثه  ملسو هيلع هللا ىلصومما جاء يف إكثار النبي 

إَِذا َطَبْخُتْم اللَّْحَم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  اهللحيث روى جابر بن عبد 

ُه َأْوَسُع َأْو َأْبَلُغ لِ  ،اءَ ملَ َرَق َأْو املَ َفَأْكثُِروا ا «ِجرَيانِ لَفإِنَّ
(3)

. 

ِمْن ال ََيِْقَرنَّ َأَحُدُكْم َشْيئ ا » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وروى أبو ذر 

ْيَت  ،َق َأَخاُه بَِوْجٍه َطلِيٍق ليَ لَوإِْن مَلْ جَيِْد فَ  ،ْعُروِف ملَ ا ا َفَأْكثِْر ِلَوإِْن اْشَُّتَ َم  َأْو َطَبْخَت ِقْدر 

                                                           

 (.1137( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )3117رواه الطرباين ) (8)

( 1111( ومسلم )1481( والبخاري )81/13) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (1)

 (.7137( وابن ماجه )1811( وأبو داود )8111والرتمذي )

 (.8711( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )83/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

اِرَك ِمنْهُ  «َمَرَقَتُه َواْغِرْف ِلَ
(1)

. 

حيث روى أبو هريرة  ،بأن اإلحسان إىل اجلريان من اإلسلام ملسو هيلع هللا ىلصلقد بني النبي 

 َم  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللول قال رس :قال
«َوَأْحِسْن ِجَواَر من َجاَوَرَك َتُكْن ُمْسلِ

(2)
وأن  

 حيث روى أبو رشيح لويلد بن عمرو  ،من آذى جاره عد فقد نقص إيامنه

قيل ومن يا رسول  ،«ال ُيْؤِمنُ  اهللوَ  ،ال ُيْؤِمنُ  اهللوَ  ،ال ُيْؤِمنُ  اهللوَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

«ُن َجاُرُه َبَوايَِقهُ الَِّذي ال َيْأمَ » :قال ؟اهلل
(3)

. 

 

                                                           

(، وقال األلباين: صحيح، الصحيحة 7/771رواه الرتمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح ) (8)

(8711). 

( وقال األلباين يف صحيح 1111( وأبو يعىل )111( والبخاري يف األدب املفرد )1183رواه ابن ماجه ) (1)

 (.8318ب والرتهيب: صحيح لغريه )الرتغي

 (.1481( والبخاري واللفظ له )81/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

يعجبه  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛يستحب اإلكثار من االنرصاف من الصلاة جهة اليمني

 .فينرصف من جهة حاجته ،ما مل تكن حاجته من جهة اليسار ،التيامن

يميني أو  ت أنسا كيف أنرصف إذا صليت عنلسأ :قال فعن السدي 

ينرصف عن يمينه ملسو هيلع هللا ىلص اهللأما أنا فأكثر ما رأيت رسول  :قال ؟عن يساري
(1)

. 

ال جيعلن أحدكم للشيطان من  :أنه قال بن مسعود  اهللوأما ما رواه عبد 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلللقد رأيت رسول  ،عن يمينه  ينرصف إالنفسه جزءا يرى أن حتام عليه أال  

أكثر انرصافه عن يساره
(2)

 ملسو هيلع هللا ىلصكثرت انرصاف النبي  ن مسعود فقد علل اب، 

حيث روى األسود بن يزيد  ،عن يساره لوجود حجراته من جهة اليسار وتوجهه هلا

بن مسعود عن انرصاف رسول  اهلليسأل عبد  سمعت رجلا :أنه قال النخعي 

بن  اهللفقال عبد  :قال ؟من صلاته عن يمينه كان ينرصف أو عن يساره ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

كان أكثر انرصاف رسول  ،ينرصف حيث أراد ملسو هيلع هللا ىلص هللاكان رسول  :مسعود 

من صلاته عىل شقه األيرس إىل حجرته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(3)

. 

مع جلوجه ا :معلقا عىل احلديثني السابقني وقد قال اإلمام النووي 

فألرب كل واحد بام اعتقد أنه  ،كان يفعل تارة هذا وتارة هذا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :بينهام

كراهة التي لوأما ا .وال كراهة يف واحد منهام ،ازمهافدل عىل جو ؛األكثر فيام يعلمه

                                                           

( والدارمي 8711( والنسائي )341( ومسلم واللفظ له )87137) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(8718.) 

 (.174وابن ماجه )( 8714( والنسائي واللفظ له )111رواه اإلمام البخاري ) (1)

( 8714( والنسائي )343( ومسلم )111( والبخاري )1734) –املسند  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (7)

 (.174( وابن ماجه )8411وأبو داود )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

يمني أو لفليست بسبب أصل االنرصاف عن ا اقتضاها كلام ابن مسعود 

فإن من اعتقد وجوب واحد من  ،وإنام هي يف حق من يرى أن ذلك ال بد منه ،الشامل

ذهبنا أنه وم .فإنام ذم من رآه حقا عليه ،يرى أن حقا عليه :وهلذا قال ؛األمرين خمطئ

سواء كانت  ،لكن يستحب أن ينرصف يف جهة حاجته ،ال كراهة يف أحد من األمرين

يمني أفضل لعموم لاجة وعدمها فاحلهتان يف اجلفإن استوى ا ،عن يمينه أو شامله

كلام يف لهذا صواب ا .كارم ونحوهامليمني يف باب الرصحة بفضل املاألحاديث ا

أعلم اهللو .ف الصوابديثني وقد يقال فيهام للاحلهذين ا
(1)

. 

حتى يف طريقة انرصافه  ملسو هيلع هللا ىلصيف االقتداء بالنبي  تأمل يف حرص التابعني 

«َوَصلُّوا َكََم َرَأْيُتُموِّن ُأَصيِل » :ملسو هيلع هللا ىلصاستجابة لقول النبي  ؛ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

بن  اهللفصوهبم عبد ، 

لعل هذا جيعلنا نحرص ونسابق عىل األعامل التي و ؛يف هذا األمر مسعود 

 .عىل اإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلص حث النبي

 

                                                           

 (.341ح  1/114رشح صحيح مسلم للنووي ) (8)

 (.8117( والدارمي )178رواه اإلمام البخاري واللفظ له ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

 اهللأن رسول  ملا روته عائشة  ؛يستحب تكثري عدد املصلني عىل اجلنازة

ٌة ِمْن ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص يِل َعَلْيِه ُأمَّ َْ ُهْم َيْشَفُعوَن َلُه إاِلَّ ملُ َما ِمْن َمِيٍت ُت  ْسلِِمنَي َيْبُلُغوَن ِماَئة  ُكلُّ

«ُشِفُعوا فِيه
(1).  

 اهلللعل  ؛ويستحب تألري اجلنازة كي يكثر عدد املصلني إىل أربعني عىل األقل

 بن عباس  اهللحيث روى كريب موىل عبد  ،تعاىل أن يقبل شفاعتهم فيه
اجتمع  لقم فانظر ه ،يا كريب :فقال يل بن عباس  اهللهلك ابن لعبد  :قال

 ،هم أكثر لب ،ال :تلق ؟ك كم تراهم أربعنيوحي :فقال ،نعم :تلفق ؟البني أحد

َما ِمْن َأْرَبِعنَي ِمْن ُمْؤِمٍن » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللفأشهد لسمعت رسول  ،فالرجوا بابني :قال

َعُهْم  َما ِمْن َرُجٍل ُمْسلٍِم » :ويف رواية اإلمام مسلم أنه قال ،«اهللَيْشَفُعوَن ملُِْؤِمٍن إاِلَّ َشفَّ

ُكوَن بِ  َجنَاَزتِِه َأْرَبُعوَن َرُجال   َيُموُت َفَيُقوُم َعىَل  َعُهْم  َشْيئ ا إاِلَّ  اهللال ُيْْشِ «فِيهِ  اهللَشفَّ
(2)

. 

وهذه األحاديث فيها داللة عىل استحباب تكثري  :قال املباركفوري 

وقد  ،فوزلعدد الذي يكون من موجبات الويطلب بلوغهم إىل هذا ا ،نازةجلمجاعة ا

أي خملصني له الدعاء سائلني له  ،أن يكونوا شافعني فيه :األول :قيد ذلك بأمرين

شيئا اهللأن يكونوا مسلمني ليس فيهم من يرشك ب :الثاين .غفرةملا
(3)

. 

فإن  ؛عىل تكثري عدد املصلني عىل جنازة أليك املسلم – اهلليا رعاك  –فاحرص 

ىل وحث إلوانك ع ،وذلك باملبادرة إىل تشييعه ؛ذلك من النصح له بعد وفاته

تعاىل أن يقيض لك من حيث الناس عىل  اهلللعل  ؛حضور اجلنازة والصلاة عليها

 .تكثري املصلني عىل جنازتك
                                                           

 (.8118( والنسائي )8411( والرتمذي )113للفظ له )رواه مسلم وا (8)

 (.8111) ماجه وابن( 7834) داود وأبو( 111) له واللفظ ومسلم( 3/148) – الرباين الفتح –رواه أمحد  (1)

 (.7834ح  1/781عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد آبادي ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

اْسَتْكثُِروا » :يقول يف غزوة غزوناها ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :قال فعن جابر 

ُجَل ال َيَزاُل َراكِب   ؛ِمْن النَِعالِ  «ا َما اْنَتَعَل َفإِنَّ الرَّ
(1)

. 

عىل سلامة  ملسو هيلع هللا ىلصوبلغ حرصه  ،باملؤمنني رءوف رحيم ملسو هيلع هللا ىلص اهلللقد كان رسول 

حفاظا عىل سلامة القدمني من  ؛املسلم أن أمره باالنتعال والتقليل من امليش حافيا

املنتعل بالراكب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد شبه النبي  ،وألهنا تقيانه من احلر والربد والنجاسة ،األذى

زمن فقر كثري من الصحابة الذين  ملسو هيلع هللا ىلصقال ذلك  ،به وسلامة قدميهيف قلة مشقته وتع

 ،أو لتعود معظم الناس حينذاك عىل امليش حفاة ،قد ال جيد بعضهم ثمنا لرشاء نعلني

واملستغرب أن يرى من  ،أصبح امليش بالنعال أمرا عاديا يةوأما اليوم فمع كثرة الرفاه

 .يميش حافيا

تنبيها عىل أمهية استعداد املجاهد بكل  ،وةقال ذلك يف غز ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل أن النبي 

 . اهللالوسائل التي ترحيه وتقويه عىل أعداء 

لتكون  ؛وهل يمكن محل احلديث أيضا عىل استحباب اإلكثار من اقتناء النعال

مل أجد أحدا من رشاح  ؟بمثابة احتياط إذا فقد املرء نعليه أو انقطع شسع إحدامها

 .عنىاحلديث تطرق إىل مثل هذا امل

كالبدء  ،جيهلها بعض الناس ،بعض اآلداب يف االنتعال ملسو هيلع هللا ىلصوقد سن لنا نبينا 

والنهي عن امليش بنعل واحد  ،باالنتعال بالرجل اليمنى والبدء باليرسى عند للعهام

وجواز الصلاة بالنعال بعد تفقدمها من النجاسة خمالفة ألهل  ،إذا انقطع شسع النعل

 .الكتاب
                                                           

( 1877( وأبو داود )1411لم واللفظ له )( ومس83/173) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1111( وابن حبان )1381والنسائي يف السنن الكربى )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

أن نميش  ملسو هيلع هللا ىلصاالستكثار من النعال إال أنه أمر أيضا  ملسو هيلع هللا ىلص وبالرغم من أمر النبي

ولعل احلكمة يف ذلك تعويد النفس عىل التقشف وعدم اإلكثار من  ؛حفاة أحيانا

رحل إىل فضالة بن  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب النبي  بن بريدة أن رجلا اهللفعن عبد  ،التنعم

أنا وأنت ولكني سمعت  ،أما إين مل آتك زائرا :عبيد وهو بمرص فقدم عليه فقال

قال كذا  ؟وما هو :قال ،ملرجوت أن يكون عندك منه ع ملسو هيلع هللا ىلص اهللحديثا من رسول 

كان ينهانا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللإن رسول  :قال ؟فام يل أراك شعثا وأنت أمري األرض :قال ،وكذا

كان النبي  :قال ؟فام يل ال أرى عليك حذاء :قال –أي التنعم  –عن كثري من اإلرفاه 

يأمرنا أن نحتفي أحيانا ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

.  

يأمرنا أن نحتفي  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :معلقا عىل قوله  قال الساعايت 

فربام ال جيد يوما ما نعلا  ؛والظاهر أن ذلك ليتعودوا اخلشونة وعدم الرفاهية :أحيانا

فإذا تعود ذلك ال يتأذى به ،يلبسه فيتأذى بمشيه حافيا
(2)

. 

 

                                                           

( وصححه األلباين يف 1814( وأبو داود واللفظ له )8/818) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.7141صحيح أيب داود )

 (.8/818د عبد الرمحن البنا امللقب بالساعايت )الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين ألمح (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

كام حث عىل إطعام الطعام  ،سلام بالكرم والضيافة وإعطاء الضيف حقهأمر اإل

  .واالجتامع عليه وعدم التفرق

َما َكُثَرْت َعَلْيِه  اهللَأَحبُّ الطََّعاِم إىَِل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن جابر 

«األَْيِدي
(1)

. 

 فعن وحيش ،فاالجتامع عىل الطعام وكثرة فيه األيدي سبب حللول الربكة عليه

 ،إنا نأكل وال نشبع ،اهلليا رسول  :قالوا ملسو هيلع هللا ىلصأن أصحاب النبي  بن حرب 

ُقونَ » :قال ُكْم َتْفَُّتِ َواْذُكُروا اْسَم  ،َفاْجَتِمُعوا َعىَل َطَعاِمُكمْ » :قال ،نعم :قالوا ،«َفَلَعلَّ

«ُيَباَرْك َلُكْم فِيهِ  ،َعَلْيهِ  اهلل
(2)

. 

وليحرص عىل االجتامع  ،ل وحده يأكوأال   ،فليحرص كل واحد عىل هذه السنة

ڭ  } :وأما قوله تعاىل ،مع أهل بيته أثناء الطعام ألجل هذا احلديث املبارك

فقد قال امللا عيل القاري  ،[18: ]النور {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ } :وأما قوله تعاىل 
وحدهحرج عىل الشخص إذا كان لأو دفعا ل ،فمحمول عىل الرلصة [18: ]النور

(3)
. 

هل املراد  ؟ما املراد باالجتامع عىل األكل :سئل فضيلة الشيخ عبد املحسن العباد

أو املراد أن جيتمعوا يف املكان الواحد وكل له إناء  ،أن يكون الطعام يف سفرة واحدة

 ؟لاص به يضع به الطعام الذي يشتهيه

                                                           

( وحسنه األلباين يف 3783( والطرباين يف األوسط )1411( وأبو يعىل )1831رواه البيهقي يف شعبه ) (8)

 (.838صحيح اجلامع )

( 7111( وابن ماجه )7311( وأبو داود واللفظ له )83/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7811أللباين يف صحيح أيب داود )وحسنه ا

 (.1111ح 1/18مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للملا عيل القاري ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

وسواء أكلوا  ،ايعوأن يكون الطعام هلم مج ،ااملهم أن يكونوا مجيع :فأجاب قائلا

من الصحفة أو الوعاء الذي يكون بني أيدهيم أو أن كل واحد يغرف لنفسه يف 

ألن هذا كله دالل حتت  ؛كل ذلك ال بأس به ،صحن لاص عىل مقدار حاجته

فهذا ليس باجتامع عىل  ،أما أن يقدم لكل واحد طعام لاص ،االجتامع عىل الطعام

فلا  ،وذاك بحاجة إليه ،وهذا يبقى عنده يشء ،ويغلق صحنه ،ألن هذا يأكل ؛الطعام

أعطني إياه حتى آكله :يستطيع أن يقول
(1)

. 

                                                           

 ( املكتبة الشاملة.111رشح سنن أيب داود، لعبد املحسن العباد، رشيط رقم ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  .لتكثري هذه األمة املباركة ؛عىل إكثار نسل املسلم وعدم حتديده ملسو هيلع هللا ىلصحث النبي 

أصبت إين  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي  :قال فعن معقل بن يسار 

ثم  ،ثم أتاه الثانية فنهاه «ال» :قال ؟أفأتزوجها ،وإهنا ال تلد ،امرأة ذات حسب ومجال

ُجوا ا» :أتاه الثالثة فقال «َفإِِّن ُمَكاثٌِر بُِكْم األَُممَ  ؛َوُلودَ لَوُدوَد الَتَزوَّ
(1)

. 

ملا فيه من تقليل الذرية وتشبها برهبانية  ؛عن التبتل ملسو هيلع هللا ىلصولذلك هنى النبي 

هنى عن التبتل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فقد روى سمرة بن جندب  ،النصارى
(2)

.  

ألن  ؛أي االنقطاع عن النكاح :يف معنى النهي عن التبتل قال املناوي 

والتبتل يف حق عيسى  ،القصد من هذا الدين بالذات تكثري أهله عىل سائر األديان

وتركه يف حق نبينا أعظم ،وحييى فضيلة عظيمة كام دل عليه القرآن
(3)

. 

ُجوا َفإِِّن ُمَكاثٌِر بُِكُم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وروى أبو أمامة  َتَزوَّ

اَرى ،ِقَياَمةِ لاألَُمَم َيْوَم ا َْ «َوال َتُكوُنوا َكَرْهَبانِيَِّة النَّ
(4)

. 

ألنه  ؛هنانا عن االقتتال فيام بيننا ،عىل تكثري أمته بني األمم ملسو هيلع هللا ىلصوحلرص النبي 

 :قال حيث روى الصنابح األمحيس  ،وقتل الذريةيفيض إىل تقليل النسل 

 ؛َوإِِّن ُمَكاثٌِر بُِكْم األَُممَ  ،ْوضِ ِلَ َأال إِِّن َفَرُطُكْم َعىَل ا» :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول 

                                                           

السنن الكربى ( والبيهقي يف 1411( وابن حبان )1414( وأبو داود واللفظ له )7113رواه النسائي ) (8)

 (.8118( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )87111)

( 7181( والنسائي )8411( والرتمذي واللفظ له )81/811) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1113( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )8111وابن ماجه )

 (.1771ح  1/747فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (7)

 (.1118( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )87113رواه البيهقي يف السنن الكربى ) (1)
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 منها وحث على اإلكثار  ملسو هيلع هللا ىلصاليت أكثر منها النيب  الفصل الثاني: األفعال

«َفال َتْقَتتُِلنَّ َبْعِدي
(1)

. 

وأما  ،هائإن كثرة النسل من أسباب قوة األمة وعزهتا ومنعتها وهيبتها أمام أعدا

  .فيفيض إىل قلتها وضعفها حتديده

فأما  :قال ابن عثيمني  ،وهناك فرق بني حتديد النسل وتنظيم النسل

حتديد النسل بمعنى أن اإلنسان حني يولد له عدد معني من األوالد يستعمل ما يقطع 

وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن  ،نص عليه أهل العلم ،فهذا حرام ،ااحلمل هنائي

فهذه  ،ثل أن تكون املرأة ضعيفة أو مريضة ال تتحمل احلملدعت احلاجة إليه م

وبالتلاف حال  ،وخيتلف بالتلاف النساء ،ويف حينه ،تعطى ما يمنع احلمل يف وقته

قد تكون يف سنة من السنوات قادرة عىل احلمل بسهولة وبدون  ،ااملرأة نفسها أيض

وقد تكون بالعكس ،مرض أو رضر
(2)

. 

لتكثري أمة حممد  ؛عل هدفه يف هذه احلياة إكثار نسلهلذلك ينبغي للمسلم أن جي

وأما ما ينادي به علامء االجتامع الغربيني برضورة حتديد النسل لوفا من  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،االنفجار السكاين الذي هيدد الكرة األرضية وينذر بنقص الغذاء وظهور املجاعات

قد كتب له رزقه فهو خيالف ما يعتقده املسلم بأن كل مولود يولد يف هذه األرض و

 :قال ملا رواه أبو الدرداء  ؛وأن هذا الرزق ليطلب صاحبه ،وأجله وعمله

«َعْبَد َكََم َيْطُلُبُه َأَجُلهُ لنَّ الِرْزَق َلَيْطُلُب اإ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول 
(3)

بل من عقيدة املسلم ، 

                                                           

( وصححه األلباين يف 7111( وابن ماجه )11/84) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

 (.7813صحيح ابن ماجه )

 (.77/877لقاء الباب املفتوح البن عثيمني ) (1)

( والبيهقي يف القضاء والقدر 111( وأبو عاصم يف السنة )1411( والبزار )7171رواه ابن حبان ) (7)

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه 1/11( وأبو نعيم يف احللية )171)

(8347.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

قال رسول  :قالت ملا روته أم الدرداء  ؛أن الرزق أشد طلبا للعبد من أجله

«َعْبِد ِمْن َأَجلِهِ لالِرْزُق َأَشدُّ َطَلب ا لِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(1)

.  

بحجة اخلوف من قلة  –بمعنى قطعه هنائيا  –لذلك ال جيوز حتديد النسل 

قال  ،وال يكمل إيامن املرء إال هبذا ،هو لالق العباد ورازقهم  اهللو ،الرزق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ  } :تعاىل

 .[1: ]هود {ٿ

                                                           

 لدرداء.( وقال: رواه أبو ا7118( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )118رواه القضاعي ) (8)
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

 

 

 اإلكثار من الضحك :العمل األول

 اإلكثار من احللف يف البيع :العمل الثاّن

 اإلكثار من السؤال :العمل الثالث

 ملسو هيلع هللا ىلصاإلكثار من احلديث عن النبي  :العمل الرابع

 اإلكثار من املوعظة :العمل الامس

 اإلكثار من الكلام أثناء الطواف بالبيت :العمل السادس

 خلروج من البيت ليلااإلكثار من ا :العمل السابع

 التحدث بكل ما سمع :العمل الثامن

 اإلكثار من زيارة الصديق :العمل التاسع

 اإلكثار من االستهلاك فوق احلد املعتاد :العمل العارش
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

وأن اإلكثار منها يوقع  ،عن اإلكثار من بعض األعامل املباحة ملسو هيلع هللا ىلصلقد هنانا النبي 

اإلكثار من  :وقد اشتهر عند كثري من الناس النهي عن ،العبد يف النهي والكراهة

 ،واإلكثار من الدلول عىل األغنياء ،واإلكثار من النوم ليلا ،اهللالكلام بغري ذكر 

  .ن املالواإلكثار م

فسأقترص عىل  ،ونظرا لضعف أسانيد هذه األحاديث عند بعض أهل العلم

 : والتي منها ،األحاديث التي صححها أو حسنها علامء احلديث



361 
 

 
 

 

 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ِحَك » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال عن أيب هريرة  َفإِنَّ َكْثَرَة  ؛ال ُتْكثُِروا الضَّ

ِحِك َُتِي «َب لقَ لُت االضَّ
(1)

. 

ا َتُكْن َأْعَبَد  ،يا َأَبا ُهَرْيَرةَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وعنه  ُكْن َوِرع 

ا َتُكْن َأْشَكَر الناس ،الناس بُّ لِنَْفِسَك َتُكْن ُمْؤِمن ا ،َوُكْن َقنِع 
 ،َوَأِحبَّ لِلنَّاِس ما َُتِ

ِحَك َوَأقِ  ،َوَأْحِسْن ِجَواَر من َجاَوَرَك َتُكْن ُمْسلَِم   ِحِك َُتِيُت  ؛لَّ الضَّ فإن َكْثَرَة الضَّ

«َب لقَ لا
(2)

. 

 :قال ،أوصني ،اهلليا رسول  :تلق :قال وعن أيب ذر الغفاري 

ُه َرْأُس األَْمِر ُكِلهِ  ؛اهللُأوِصيَك بَِتْقَوى » َعَلْيَك » :قال ،زدين ،اهلليا رسول  :تلق ،«َفإِنَّ

ُه ُنوٌر َلَك يِف األَْرضِ  ؛اهللَوِذْكِر  ،ُقْرآنِ لبِتاِلَوِة ا ََمءِ  ،َفإِنَّ يا  :تلق ،«َوُذْخٌر َلَك يِف السَّ

ِحِك » :قال ،زدين ،اهللرسول  اَك َوَكْثَرَة الضَّ ُه ُيِميُت ا ؛إِيَّ َوَيْذَهُب بِنُوِر  ،َب لقَ لَفإِنَّ

«َوْجهِ لا
(3)

. 

ألنه يميت  ؛أمر بعدم اإلكثار منه ملسو هيلع هللا ىلصولكن النبي  ،اإلسلام ال حيرم الضحك

ومن كان ديدنه الضحك فقد يلجأ إىل  ،القلب وجيعل صاحبه غافلا عن اآللرة

                                                           

 (.714صسبق خترجيه ) (8)

( تعليق حممد فؤاد عبد الباقي يف الزوائد: هذا إسناد 7/8184رواه ابن ماجه، باب الورع والتقوى ) (1)

( والبخاري يف األدب املفرد 8811( و )8478حسن، حكم األلباين: صحيح، وألرجه هناد يف الزهد )

( ويف 84/711( وأبو نعيم يف احللية )71ألللاق )( واخلرائطي يف مكارم ا1111( وأبو يعىل )111)

 (.181( والبيهقي يف الزهد )1/741تاريخ أصبهان )

( وقال األلباين يف 1111( والبيهقي يف شعبه )8118( والطرباين يف الكبري )718رواه ابن حبان ) (7)

 (.1111صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح لغريه )
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

املسلم أن جيعل نفسه يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى النبي  ،الكذب ليضحك الناس ويسليهم

َوْيٌل لِلَِّذي » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :قال ملا رواه معاوية بن حيدة  ؛املقام

«َوْيٌل َلُه َوْيٌل َلهُ  ،َم َفَيْكِذُب َقوْ لِديِث لُِيْضِحَك بِِه اَِل َُيَِدُث بِا
(1)

.  

عظيم أن يتخذ اإلنسان لغلط المن ا :قال الغزايل :قال املباركفوري 

فهو كمن  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل رسول  ،زاح حرفةملا

أذن لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللويتمسك بأن رسول  ،يدور مع الزنوج أبدا لينظر إىل رقصهم

  عبونلالنظر إليهم وهم ييف
(2)

. 

 ؛عىل اجلد واإلقلال من الضحك يريب أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فقد روى أنس  ،لتبقى قلوهبم معلقة باآللرة واالستعداد هلا

اِت » :ر بمجلس وهم يضحكون فقالم  -:أحسبه قال- َأْكثُِروا ِمْن ِذْكِر َهاِذِم اللَّذَّ

ُه َما َذَكرَ  َعُه َعَلْيهِ  َعْيِش إالَّ لُه َأَحٌد يِف ِضيٍق ِمَن اَفإِنَّ «َضيََّقُه َعَلْيهِ  والَ يِف َسَعٍة إالَّ  ،َوسَّ
(3)

.  

كالضحك عىل سنة نبوية أو  ،وألطر أنواع الضحك ما تعلق بأمور الدين

وقد  ،فإن هذا يورد العبد املهالك ؛إطلاق الطرف عىل امللائكة أو الدار اآللرة

 لَأال هَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  فقد روى أنس بن مالك  ،يامنخيرجه من اإل

ا الَعَسى َرُجٌل ِمنُْكْم َأْن َيَتَكلََّم بِا ََمءِ  ،َقْومَ لَكلَِمِة ُيْضِحُك ِِبَ ا َأْبَعَد ِمَن السَّ  ،َفَيْسُقُ  ِِبَ

َم بِا لَأال هَ  ا أَ لَعَسى َرُجٌل ِمنُْكْم َأْن َيَتَكلَّ ا  اهللفَيْسَخ   ،ْصَحاَبهُ َكلَِمِة ُيْضِحُك ِِبَ ِِبَ

«ال َيْرََض َعنُْه َحتَّى ُيْدِخَلُه النَّارَ  ،َعَلْيهِ 
(4)

. 

                                                           

( والدارمي 1114( وأبو داود )1781( والرتمذي )81/111) –رباين الفتح ال –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.3871( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1341)

 (.1781ح  1/111حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ) (1)

 (.7771( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1113رواه البزار ) (7)

 .(1133لباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )رواه أبو الشيخ، وحسنه األ (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

نزلت آية تكفرهم وتكفر  ملسو هيلع هللا ىلص اهللوعندما استهزأ بعض املنافقني بصحابة رسول 

ومحلة هذا  ملسو هيلع هللا ىلصليكونوا أتباع نبيه   اهللوا بمن اصطفاهم ؤألهنم استهز ؛فعلهم

قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس  :قال بن عمر  اهللفقد روى عبد  ،الدين

ما رأيت مثل قرائنا هؤالء ال أرغب بطونا وال أكذب ألسنة وال أجبن عند  :يوما

فبلغ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللكذبت ولكنك منافق أللربن رسول  :فقال رجل يف املجلس ،اللقاء

 ،اهللل فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسو :اهللقال عبد  ،ونزل القرآن ملسو هيلع هللا ىلصذلك النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللورسول  ،إنام كنا نخوض ونلعب ،اهلليا رسول  :تنكبه احلجارة وهو يقول

[11]التوبة:(  ڑ ڑ ک ک ک ک) :يقول
(1)

. 

 

 

                                                           

( وقال الوادعي: احلديث رجاله رجال الصحيح إال 84413( وابن أيب حاتم )81188رواه الطربي ) (8)

 84هشام بن سعد فلم خيرج له مسلم إال يف الشواهد كام يف امليزان، وألرجه الطربي من طريقه )ج

( من حديث كعب بن مالك )الصحيح 11ص 1م )ج( وله شاهد بسند حسن عند ابن أيب حات831ص

 .(843املسند من أسباب النزول للوادعي صفحة 
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

اُكْم َوَكْثَرَة » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللأنه سمع رسول  عن أيب قتادة األنصاري  إِيَّ

ُه ُينَِفُق ُثمَّ َيْمَحُق  ؛َبْيعِ للِِف يِف اِلَ ا «َفإِنَّ
(1)

.  

اُكمْ » ألن كثرته مظنة الوقوع يف  ؛كلمة حتذير من اإلكثار من احللف يف البيع «إِيَّ

كام أن كثرة حلف البائع قد يساعده يف ترويج  ؛الكذب وعدم تصديق الناس للبائع

ُه ُينَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوهو املقصود من قوله  ،سلعته لتصديق الناس له ولكنه سيمحق  ،«ِفُق َفإِنَّ

 .بركة أرباحه

لف من غري حلفإن ا ؛بيعللف يف احلوفيه النهي عن كثرة ا :قال النووي 

يمنيلشرتي باملوربام اغرت ا ،عةلوينضم إليه ترويج الس ،حاجة مكروه
(2)

. 

يوم القيامة من اقرتف  اهللوترويج السلعة باحللف الكاذب إثم عظيم ولن يكلم 

َيْوَم  اهللَثالَثٌة ال ُيَكِلُمُهْم » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  هريرة فقد روى أبو  ؛ذلك

ُُُر إَِلْيِهمْ لا َّا َأْعَطى َوُهَو لَرُجٌل َحَلَف َعىَل ِس  :ِقَياَمِة َوال َينْ ا َأْكَثَر ِِم َعٍة َلَقْد َأْعَطى ِِبَ

ا َماَل َرُجٍل ُمْسلِمٍ َعرْصِ لَِيْقَتطِ لَوَرُجٌل َحَلَف َعىَل َيِمنٍي َكاِذَبٍة َبْعَد ا ،َكاِذٌب  َوَرُجٌل  ،َع ِِبَ

«َيَداك لَيْوَم َأْمنَُعَك َفْضيِل َكََم َمنَْعَت َفْضَل َما مَلْ َتْعمَ لا :اهللَمنََع َفْضَل َماٍء َفَيُقوُل 
(3)

. 

ۈ ٴۇ ۋ  } :فقال تعاىل ،بعدم طاعة من يكثر احللف  اهللوقد أمر 

 .[84: ]القلم {ۋ ۅ

                                                           

( والبيهقي يف شعبه 1114( والنسائي )8143( ومسلم )81/18) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

(84814). 

 (.8143ح  88/11رشح صحيح مسلم لإلمام النووي ) (1)

( وأبو داود 841( ومسلم )1711( والبخاري )81/111) –فتح الرباين ال –رواه اإلمام أمحد  (7)

(7131.) 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ؛واملبالغة يف الذم أو املدح ،واملواعيد الكاذبة ،احللففبعض التجار يكثرون من 

 ملا روى عبد الرمحن بن شبل  ؛ومثل هؤالء يعتربون فجارا ،لرتويج سلعهم

اَر ُهْم ا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال ارُ لإِنَّ التُّجَّ أوليس  ،اهلليا رسول  :قيل :قال ،«ُفجَّ

«َوََيْلُِفوَن َوَيْأَثُمونَ  ،َُيَِدُثوَن َفَيْكِذُبونَ  َوَلكِنَُّهمْ  ،َبىَل » :قال ؟بيعلا اهللقد أحل 
(1)

. 

بتقديم الصدقة  ؛دهلم عىل ما يكفر زلتهم ،هبؤالء التجار ملسو هيلع هللا ىلصومن شفقة النبي 

 .للفقراء

وكنا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللفأتانا رسول  ،بقيعلكنا نبيع با :قال فعن قيس بن أيب غرزة 

ارِ » :فقال ،نسمى الساميرسة  :ثم قال ،فسامنا باسم هو لري من اسمنا ،«َيا َمْعَْشَ التُّجَّ

ُه الإِنَّ َهَذا ا» َدَقةِ للُِف َواِلَ َبْيَع ََيُْْضُ َّْ «َكِذُب َفُشوُبوُه بِال
(2)

. 

فظاهر احلديث يشري إىل أن هذا احللف الذي وقع فيه التجار هو من لغو اليمني 

ولكن  ،ة فيهوأنه ال كفار ،الذي يقوله املرء دون قصد ودون أن يعقد عليه قلبه

 .أرشدهم إىل تقديم صدقة

وإنام  ،مل يأمر التجار يف هذا املوطن باالستغفار ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل كيف أن النبي 

 ،وهو أمر يتناسب مع مهنتهم ومكانتهم االجتامعية واالقتصادية ،بملازمة الصدقة

  .ويرجوه بام يناسب حاله  اهللوهكذا كل مسلم ينبغي له أن يتقرب إىل 

لسد فاقة فقري أو  ؛يمكن أن يتقرب هبا الغني بذل جزء من مالهفأفضل عبادة 

  .وهكذا ،وأفضل عبادة يتقرب هبا العامل بذل علمه لتعليم الناس ،إعفافه

                                                           

( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 1811( واحلاكم )81/18) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(8311والرتهيب )

( وابن 7311فظ له )( والنسائي والل7711( وأبو داود )81/18) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.3131( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1811ماجه )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

عن أرجى عمل عمله يف  -وكان فقريا  - بلاال  ملسو هيلع هللا ىلصوعندما سأل النبي 

قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  روى أبو هريرة  ،أجابه بام يناسب حاله وفقره ؟اإلسلام

َفإِِّن  ،َتُه يِف اإِلْسالمِ لَحِدْثنِي بَِأْرَجى َعَمٍل َعمِ  ،َيا باِلُل » :فجرللبلال عند صلاة ا

ت لما عم :قال ،«نَّةِ لَ َبنْيَ َيَديَّ يِف ا –يعني حتريك نعليك  –َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك 

الطهور  صليت بذلك أرجى عندي أين مل أتطهر طهورا يف ساعة ليل أو هنار إال عملا

ما كتب يل أن أصيل
(1)

. 

 ،فقط فلا ينبغي لتاجر ميلء أن يكون أرجى عمل له مثل عمل بلال 

ويكثر  ،إياه  اهللوإنام يستغل نعمة املال الذي وهبه  ،ويكتفي به أو يقف عنده

 .تعاىل اهللللوصول إىل مرضاة  ؛من الصدقة

 ؟درجتك ليعظم أجرك ويرفع ؛ اهللفام أرجى عمل عندك ترجو به 

                                                           

 (.1113( ومسلم )8811( والبخاري واللفظ له )11/141) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 

بيشء سمعته من  أن اكتب إيل   غرية بن شعبة ملإىل ا كتب معاوية 

ا اهللإِنَّ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :فكتب إليه ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ،ِقيَل َوَقاَل  :َكِرَه َلُكْم َثالث 

َؤالِ  ،الِ ملَ َوإَِضاَعَة ا «َوَكْثَرَة السُّ
(1)

. 

 ،حتتمل السؤال عن األشياء الغامضة التي ال جيب البحث عنهاوكثرة السؤال 

 ،وال يرتتب عليه فائدة ،أو التي ال حيتاج إليها املرء يف حياته العملية ،أو التي مل تقع

  .كالسؤال عن أسامء أهل الكهف

ألن هذا ال  ؛وقد يقصد بكثرة السؤال أيضا السؤال عن أحوال الناس الشخصية

  .بأن من حسن إسلام املرء تركه ما ال يعنيه ملسو هيلع هللا ىلصوقد ألرب النبي  ،يعني املسلم بيشء

وقد يقصد بكثرة السؤال أيضا كثرة التسول بسؤال الناس أمواهلم دون حاجة 

 .ملحة

َؤال» :قوله :قال ابن حجر  تقدم يف كتاب الزكاة بيان االلتلاف  «َوَكثَْرة السُّ

أو أعم من  ،عضلاتملشكلات واملا أو السؤال عن ،الملهو سؤال ا لراد منه وهمليف ا

راد به كثرة السؤال ملعلامء إىل أن الوقد ذهب بعض ا .عموملوأن األوىل محله عىل ا ؟ذلك

فإن  ؛أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله ،عن ألبار الناس وأحداث الزمان

د من وقد ثبت النهي عن األغلوطات ألرجه أبو داو .سئول غالباملذلك مما يكره ا

سائل التي يستحيل وقوعها ملوثبت عن مجع من السلف كراهة تكلف ا ،حديث معاوية

إذ ال خيلو صاحبه  ،قول بالظنلوإنام كرهوا ذلك ملا فيه من التنطع وا ،عادة أو يندر جدا

                                                           

( ومسلم 8133( والبخاري )81/111) –الفتح الرباين  –( وأمحد 8311رواه اإلمام مالك ) (8)

 (.111( والبخاري يف األدب املفرد )1314)( وابن حبان 8381)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

وكذا يف التفسري يف  ،سائل وعاهباملا ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما تقدم يف اللعان فكره النبي  ،طأخلمن ا

فذلك لاص بزمان ، [848]املائدة:(  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۓ ) :قوله تعاىل

ا اسِ النَّ  مُ َُ عْ أَ » :ويشري إليه حديث ،وحيلنزول ا ْم َفُحِرَم  :ُجْرم  ٍء مَلْ َُيَرَّ َمْن َسَأَل َعْن ََشْ

«ِمْن َأْجِل َمْسأَلَتِهِ 
(1)

. 

 ،وال أحب هذا اإلكثار من املسائل واألحاديث :وقال اإلمام مالك 

ومل يكن أول هذه األمة بأكثر  ،ذا البلد يكرهون الذي يف الناس اليوموأدركت أهل ه

عن كثرة املسائل ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى النبي  ،الناس مسائل وال هذا التعمق
(2)

. 

أن كثرة السؤال واالستفتاء عن األمور التي ال حيتاج  وذكر العراقي 

فمن للق  ،ناللق اهللكسؤال بعضهم أن  ،سوف جير إىل السؤال عام ال جيوز ،إليها

فينبغي لإلنسان اجتنابه حذرا مما جير إليه ؟اهلل
(3)

. 

 

                                                           

 (.1131ح  84/143فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)

 (.71موطأ اإلمام مالك ) (1)

 (.1/817طرح التثريب يف رشح التقريب للعراقي بترصف ) (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ملسو هيلع هللا ىلص

اُكْم » :نربمليقول عىل هذا ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت رسول  :قال فعن أيب قتادة  إِيَّ

اَحًقا َأْو ِصْد  لَيقُ لَفَمْن َقاَل َعيَلَّ فَ  ،ِديِث َعنِيِلَ َوَكْثَرَة ا ْ َأقُ  ،ق  َل َعيَلَّ َما مَل  لَوَمْن َتَقوَّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ لفَ  «َيَتَبوَّ
(1)

. 

ألنه مظنة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث يفيد النهي عن اإلكثار من التحدث بأحاديث النبي 

ومن أراد أن يكثر من  ،هؤمن كثر كلامه كثر لط :وقديام قيل ،الوقوع يف اخلطأ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصبل أن يتكلم حتى ال يقع يف إثم الكذب عىل النبي فليتثبت ق ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث النبي 

بابا قيد فيه اإلكثار  (جامع بيان العلم وفضله)يف كتابه  وقد عقد ابن عبد الرب 

ذكر من ذم اإلكثار من احلديث دون التفهم  :بالتثبت فسامه ملسو هيلع هللا ىلصمن احلديث عن النبي 

له والتفقه فيه
(2)

فإنه قلام  ؛يث عنياحذروا إكثار التحد :أي :وقال البنا  ،

سلم مكثار من اخلطأ أو الغفلة
(3)

. 

لذلك يرى بعض أهل العلم أن احلديث يفيد النهي عن كثرة احلديث عن النبي 

وقد كان  ،ويرى آلرون أن ذلك مقيد بالتثبت كام ذكر ابن عبد الرب ،عىل إطلاقه ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ملتثبته ولوفه من كتم العل ملسو هيلع هللا ىلصيكثر من احلديث عن النبي  أبو هريرة 

ما  اهللولوال آيتان يف كتاب  ،أكثر أبو هريرة :إن الناس يقولون :حيث قال 

إىل  [811: ]البقرة {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ } :ثم يتلو ،حدثت حديثا

وإن  ،هاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواقملإن إلواننا من ا ،{ٻ }قوله 

                                                           

( 731( واحلاكم )173رمي )( والدا71( وابن ماجه )8/831) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1111وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )

 (.741خمترص جامع بيان العلم وفضله لعبد الرب، الترصه أمحد البريوين )صفحة  (1)

 (.8/831الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين ألمحد عبد الرمحن البنا امللقب بالساعايت ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

زم رسول لريرة كان يوإن أبا ه ،عمل يف أمواهلملإلواننا من األنصار كان يشغلهم ا

وحيفظ ما ال حيفظون ،وحيرض ما ال حيرضون ،بشبع بطنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(1)

. 

اُكْم َوَكْثَرَة ا»حتذير  :قال العلامة عبد الكريم اخلضري يعني ال  «ِديِث َعنِيِلَ إِيَّ

ال يأمن أن  ،ألن من أكثر من احلديث ال يأمن أن يقع يف الغلط ؛تكثروا احلديث عني

ما مل يقله ملسو هيلع هللا ىلصال يأمن من أن يقول عىل النبي  ،يقع يف الكذب
(2)

. 

اُكمْ » :وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي  :يعني ،إياك تستعمل للتحذير «إِيَّ

بأن من كسب العلم وهو متأكد من  :ويوفق بينهام ،احذروا القول عليه واإلكثار

أما إذا مل يتأكد  ،أو كان بالناس حاجة إليه ،احلديث فلا جيوز له أن يكتمه إذا سئل عنه

إذا مل يتأكد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللهذه اآلثار حممولة عىل التوقي حلديث رسول  .فإن عليه أن يتوقف

أما إذا كان عنده يقني فيحدث ويبلغ ،منه وكان عنده شك أو عدم يقني
(3)

. 

 

                                                           

( وابن 1111( ومسلم )881( والبخاري واللفظ له )11/141) –الفتح الرباين  –د رواه اإلمام أمح (8)

 (.111ماجه )

رشح مقدمة سنن ابن ماجه للعلامة عبد الكريم اخلضري )الدرس الثاين عرش( موقع الشيخ اخلضري،  (1)

 .)برنامج املكتبة الشاملة(

 )برنامج املكتبة الشاملة(. الثامن عرش(،رشح سنن ابن ماجه للشيخ عبد العزيز الراجحي )الرشيط  (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

يام كراهة وعظة يف األمليتخولنا با ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :قال عن ابن مسعود 

السآمة علينا
(1)

. 

فقال له  ،يذكر الناس يف كل مخيس اهللكان عبد  :قال وعن أيب وائل 

أما إنه يمنعني من ذلك  :قال ،لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ،يا أبا عبد الرمحن :رجل

خمافة  ،يتخولنا هبا ملسو هيلع هللا ىلصوعظة كام كان النبي ملوإين أختولكم با ،أين أكره أن أملكم

السآمة علينا
(2)

. 

راد أنه كان يراعي األوقات يف تعليمهم ملا :طايبخلقال ا :قال ابن حجر 

إن بعضهم رواه  :وقيل ،والتخول التعهد ،للملووعظهم وال يفعله كل يوم لشية ا

موعظة لراد يتفقد أحواهلم التي حيصل هلم فيها النشاط لملهملة وفرسه بأن املاء احلبا

ولكن الرواية  :حكى ذلك الطيبي ثم قال ،يملوا فيعظهم فيها وال يكثر عليهم لئلا

فقد  ،يعني فيذكرهم أياما ويرتكهم أياما :يف األيام: قوله .عجمةملاء اخليف الصحاح با

كراهية : قوله .م أياما معلومةلعلباب من جعل ألهل ا ملعلترجم له يف كتاب ا

م وأن لعلكتاب ا يف (علينا) وقد تقدم توجيه ،أن تقع منا السآمة :أي السآمة علينا

بأصحابه وحسن  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه رفق النبي  .شقة فعديت بعىلملالسآمة ضمنت معنى ا

ويقتدى  ،التوصل إىل تعليمهم وتفهيمهم ليألذوا عنه بنشاط ال عن ضجر وال ملل

كد لفإن التعليم بالتدريج ألف مؤنة وأدعى إىل الثبات من ألذه با ؛به يف ذلك

عمل لقول واليف ا ملسو هيلع هللا ىلصملتابعة النبي  ود وفيه منقبة البن مسع .غالبةملوا

                                                           

 (.1111( والرتمذي )1118( ومسلم )11( والبخاري )81/81) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

( وابن حبان 1118( ومسلم )34( والبخاري واللفظ له )81/81) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

(1111.) 
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

وحمافظته عىل ذلك
(1)

. 

وحيتمل معنى التخول يف املوعظة اإلقلال من املواعظ التي تتعلق باملوت  :أقول

وأما الدروس املتعلقة بالفقه كتعليم أحكام الصلاة واآلداب  ،واالستعداد لآللرة

تكون دروسا يومية مثلا يف وال يمنع أن  ،العامة فاملسلم حيتاج إليها يف كل حني

 .مسجد أو يف أي مكان آلر

                                                           

 (.1188ح  88/111البخاري البن حجر العسقلاين ) فتح الباري برشح صحيح (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 

ولكن  ،إال أنه يباح فيه الكلام ،بأن الطواف حول الكعبة صلاة ملسو هيلع هللا ىلصألرب النبي 

يف هذا  هلل  ال ينبغي للطائف اإلكثار منه لئلا يفوت عليه الدعاء والترضع

وهذا حيدث إذا طاف بعض الناس مع أحد زملائه أو  ،ي يتمناه كل مؤمناملوطن الذ

وازداد هذا األمر  ،ناسني أهنم يف صلاة ،فتألذهم األحاديث اجلانبية ،مع زوجته

 ،فرتى أحدهم تأتيه مكاملة من بلده عن مشكلة ما ،اليوم مع توفر اهلواتف املحمولة

غري أن االشتغال  ،ات بيع ورشاءفيسرتسل يف احلديث وقد جيري أثناء طوافه صفق

ملا  ؛حثنا عىل اإلقلال من الكلام الدنيوي أثناء الطواف ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ،بالذكر أسلم له

ََم الطََّواُف » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل قد أدرك النبي  رواه طاوس  إِنَّ

«َكالمَ لَفإَِذا ُطْفُتْم َفَأِقلُّوا ا ،َصالةٌ 
(1)

. 

 

                                                           

( 7171( وابن حبان )1111( والنسائي )81/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد واللفظ له  (8)

 (.7111، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )والطرباين عن ابن عباس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

 

ُروَج َبْعَد َهْدَأِة لُ َأِقلُّوا ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللعن رسول   اهللعن جابر بن عبد 

«َتَعاىَل َدَوابَّ َيُبثُُّهنَّ يِف األَْرضِ هلل  َفإِنَّ  ،الِرْجلِ 
(1)

. 

بعد أي  ،هدأة الرجلأي ال يكثر املرء اخلروج من بيته ليلا دون حاجة بعد 

ولعل سبب ذلك بأن هناك دواب تنام يف  ؛يش يف الطريق ليلاملجل عن اانقطاع األر

 .النهار وخترج ليلا تبحث عن قوهتا

األطفال بعدم إلراجهم من البيت أو السامح هلم باللعب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد لص النبي 

ألن الشياطني  ؛يف األماكن العامة بعد غروب الشمس إىل أن يذهب أول سواد الليل

فقد تؤذي أحدا فيصاب بمس أو رصع وقد  ،الشمس خترج وتنترش عند غروب

 .خيطف

ال ُتْرِسُلوا َفَواِشَيُكْم َوِصْبَياَنُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن جابر 

ْمُس َحتَّى َتْذَهَب َفْحَمُة ا َياطنَِي َتنَْبِعُث إَِذا َغاَبْت  ،ِعَشاءِ لإَِذا َغاَبْت الشَّ َفإِنَّ الشَّ

ْمُس َحتَّى َتْذهَ  «ِعَشاءِ لَب َفْحَمُة االشَّ
(2)

. 

ْيِل َأْو َأْمَسْيُتْم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وعنه أيضا  إَِذا َكاَن ُجنُْح اللَّ

وا ِصْبَياَنُكمْ  َياطنَِي َتنَْتِْشُ ِحينَئِذٍ  ؛َفُكفُّ ْيِل َفُحلُّوُهمْ  ،َفإِنَّ الشَّ  ،َفإَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمْن اللَّ

ا ؛اهللَواْذُكُروا اْسَم  ،َفَأْغلُِقوا األَْبَواَب  ا ُمْغَلق  ْيَطاَن ال َيْفَتُح َباب   ،َوَأْوُكوا ِقَرَبُكمْ  ،َفإِنَّ الشَّ

 ،َوَلْو َأْن َتْعُرُضوا َعَلْيَها َشْيئ ا ،اهللَواْذُكُروا اْسَم  ،َوََخُِروا آنَِيَتُكمْ  ،اهللَواْذُكُروا اْسَم 

                                                           

( وصححه األلباين يف صحيح 1841)( وأبو داود 81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 .(8811اجلامع )

 (.1487( ومسلم )14/17) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ابِيَحُكمْ  َْ «َوَأْطِفُئوا َم
(1)

. 

 ،َوَأْوُكوا األَْسِقَيةَ  ،ََخُِروا اآلنَِيةَ » :رفعه قال  اهللبن عبد  وروى جابر

ا َوَخْطَفة   ،َوَأِجيُفوا األَْبَواَب  «َواْكِفُتوا ِصْبَياَنُكْم ِعنَْد اْلِعَشاِء؛ َفإِنَّ لِْلِجِن اْنتَِشار 
(2)

. 

                                                           

( 1481( ومسلم واللفظ له )7741( والبخاري )81/111) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.8181والرتمذي )

( وأبو 1481( ومسلم )7781( والبخاري واللفظ له )81/814) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7377داود )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

 ،ارهم عن أشياء سمعها أمر مباحال شك أن حتدث الشخص مع الناس وإلب

لكن اإلكثار من احلديث بكل ما سمعه إىل درجة نقل كل ما سمعه أمر قد يوقعه يف 

 ،الحتامل أن بعضه غري صحيح ،دائرة الكذب إذا مل يقم بتمحيصه والتأكد من صدقه

لذلك جاء النهي عن التحدث بكل ما سمعه  ؛فيوقعه يف احلرج وعدم ثقة الناس به

 .ن وأن ذلك نوع من الكذباإلنسا

ا َأْن َُيَِدَث ملَ َكَفى بِا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال فعن أيب هريرة  ْرِء َكِذب 

«بُِكِل َما َسِمعَ 
(1)

. 

كذب أن حيدث بكل ما لرء من املبحسب ا :طاب خلوقال عمر بن ا

سمع
(2)

. 

ومعناه  ،هو بإسكان السني كذبلرء من املبحسب ا :قوله :قال النووي 

ديث واآلثار التي يف حلوأما معنى ا ،فإنه قد استكثر منه ؛كذبليكفيه ذلك من ا

عادة الصدق لفإنه يسمع يف ا ؛باب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع اإلنسانلا

وقد تقدم أن  ،فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب إللباره بام مل يكن ،كذبلوا

وال يشرتط فيه  ،بخلاف ما هو اإللبار عن اليشء :كذبلق أن احلمذهب أهل ا

أعلم اهللإثام و ،لكن التعمد رشط يف كونه ،التعمد
(3)

.  

                                                           

( واحلاكم 74( وابن حبان )1111( وأبو داود بلفظ كفى باملرء إثام )1رواه اإلمام مسلم واللفظ له ) (8)

(718.) 

 رواه اإلمام مسلم يف املقدمة. (1)

 صحيح مسلم برشح النووي )يف املقدمة(. (7)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ومن  ،وخيرج معناها عىل أن من شك يف يشء تركه :وقال ابن عبد الرب 

وأن اإلكثار حيمل اإلنسان عىل التقحم أن  ،حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن حيدث به

حيدث بكل ما سمع من جيد ورديء وغث وسمني
(1)

. 

يعني لو مل يكن  «أن َيدث بكل ما يسمع كفى باملرء إثَم  » :وقال املناوي 

 ؛إال حتدثه بكل ما يسمعه من غري بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من اإلثم للرجل إثام

 ،إذ مجيع ما يسمع ليس بصدق ،ألنه إذا حتدث بكل ما يسمعه مل خيلص من الكذب

 ،فإن ظن كذبه حرم ،تحدث إال بام ظن صدقهفعليه أن يبحث وال ي ،بل بعضه كذب

وحمل ذلك  ،اوإال امتنع أيض ،وإن شك وقد أسنده لقائله وبني حاله برئ من عهدته

بل إن تعني الكذب  ،اوإال حرم وإن كان صدق ،ما إذا مل يرتتب عليه حلوق رضر

لدفع ذلك وجب اطريق
(2)

  

 

                                                           

 (.8113ح 1/8484فضله البن عبد الرب النمري القرطبي )جامع بيان العلم و (8)

 (.1171ح  1/118فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

أن من زار ألا  ملسو هيلع هللا ىلصوبني  ،يف زيارة املسلمني بعضهم لبعض ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لقد رغب

وأن يتبوأ من اجلنة  ،طيب ممشاهيودعي له أن يطيب و ،اهللوجبت له حمبة  اهللله يف 

  .منزال

ت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق لدل :والين قالخلفقد روى أبو إدريس ا

ت لفسأ ،ندوا إليه وصدروا عن قولهوإذا الناس معه إذا التلفوا يف يشء أس ،الثنايا

فوجدته قد  –أي بكرت  –هجرت  ،غدلفلام كان ا ،هذا معاذ بن جبل :عنه فقيل

فانتظرته حتى قىض صلاته ثم جئته من قبل  :قال ،ووجدته يصيل ،سبقني بالتهجري

 :فقال ،اهلل :تلفق ؟اهلل :فقال ،هللإين ألحبك  اهللو :تلثم ق ،وجهه فسلمت عليه

 :فألذ بحبوة ردائي فجبذين إليه وقال :قال ،اهلل :تلفق ؟اهلل :فقال ،اهلل :تلقف ؟اهلل

َوَجَبْت َُمَبَّتِي  :َتَباَرَك َوَتَعاىَل  اهللَقاَل » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللفإين سمعت رسول  ،أبرش

«يِفَّ  َتَباِذلنِيَ ملُ َوا ،َتَزاِوِريَن يِفَّ ملُ َوا ،َتَجالِِسنَي يِفَّ ملُ َوا ،ُمَتَحاِبنَي يِفَّ للِ 
(1)

. 

ا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  أبو هريرة وروى  ا َلُه  ،َمْن َعاَد َمِريض  َأْو َزاَر َأخ 

ْأَت ِمْن ا ،َأْن طِْبَت َوَطاَب َِمَْشاكَ  :َناَداُه ُمنَادٍ  ،اهلليِف  «نَِّة َمنِْزال  لَ َوَتَبوَّ
(2)

. 

وال  ،ر منكإال أن اإلكثار من زيارتك ألليك املسلم قد يصيبه بامللل والضج

لذلك رغب النبي  ؛والعاقل من توسط يف ذلك غري مقل وال مكثر ،يفرح بزيارتك له

                                                           

( 811( والطرباين يف الكبري )18111) –املسند  –(، وأمحد 8331رواه اإلمام مالك واللفظ له ) (8)

ه األلباين يف صحيح ( وصحح1131( والبيهقي يف شعبه )131( وابن حبان )3781واحلاكم )

 (.1118الرتغيب والرتهيب )

( وابن حبان 8117( وابن ماجه )1441( والرتمذي )81/811) –الفتح الرباين  –محد أرواه اإلمام  (1)

 (.1131( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1118)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 ،حتى ال تصيبه بالسآمة ،بعدم اإلكثار من زيارة املرء ألليه رغم ثواب ذلك ملسو هيلع هللا ىلص

قال  :قال بن عمرو بن العاص  اهللعبد حيث روى  ،ولكي تزداد عنده حبا

«ُحًبا َتْزَددْ  ُزْر ِغًبا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 
(1)

. 

 بعد اوقت ألاك زر :أي «َتْزَدْد ُحًبا ُزْر ِغًبا» :ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله  قال املناوي 

 ،وبقدر امللازمة هتون عليه ،اتزدد عنده حب ،وال تلازم زيارته كل يوم ،وقت

 ممل الزيارة من فاإلكثار :بعضهم قال ،عىل التمييز «ُحًبا»عىل الظرف  «ِغًبا»وانتصب 

 :ونظم البعض هذا املعنى فقال ،خمل منها واإلقلال

ـــا ـــارة إْن ـــاب الزي ـــك بإغب  علي

 

ــت إىل اَلجــر مســلكا ** ــرت كان  إذا كث

 فــإّن رأيــت الغيــث يســأم دائــَم 

 

ــان ِمســكا ** ــدي إذا ك ويســأل باألي
(2)

وكثرهتا سبب  ،جرانهلفإن تقليل الزيارة داعية ا :وقال املاوردي   

لالملا
(3)

. 

نت تربطك به مصلحة دنيوية كتجارة ويتطلب وقد يستثنى من ذلك من كا

 ،أو كزيارة الوالدين أو أحدمها كل يوم لتقف عىل لدمتهام ،األمر مقابلته يوميا

 .ونحو ذلك

 أما بالنسبة ملوضوع :قال الشيخ حممد املنجد يف حمارضته عن آداب الزيارة

 «ِغًبا َتْزَدْد ُحًباُزْر » :اإلقلال من الزيارة لشية اإلملال فإنه قد ورد يف ذلك حديث

 ،طرقه ال ختلو من مقال :قال ابن حجر  ،وهذا احلديث قد أعله بعض العلامء

                                                           

صحيح الرتغيب والرتهيب:  ( وقال األلباين يف8311( والطرباين يف األوسط )1133رواه احلاكم ) (8)

 .(1117صحيح لغريه )

 (.1/17فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ) (1)

 (.833أدب الدنيا والدين للاموردي )صفحة  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

وقد جاء  .وبعض العلامء صححه بشواهده وطرقه ،وقد التلف يف وصله وإرساله

ما قال  :قال ؟ما يمنعك من زيارتنا: يف الصحيحني قول عائشة لـعبيد بن عمري

 ،عبيد بن عمري ذكر هذا الكلام عىل أنه من كلام األولنيف .زر غبا تزدد حبا :األول

، لخإ.. .زر غبا تزدد حبا ،وهو معروف عندهم يف السابق ،من األمثال السائرة :أي

 : وقال بعضهم :ثم قال

 أقلـــــل زيارتـــــك الْـــــديق

 

ــــــتجده ** ــــــالثوب اس ــــــراك ك  ي

 إن الْـــــــــــديق يملـــــــــــه 

 

ــــده ** ــــراك عــنـ ــــزال يــــ أالَّ يـــ

لكن ورد يف صحيح اإلمام  ،بالنسبة لتباعد الزيارات وأال تكون متواصلةهذا  

 ؟هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية باب ،يف كتاب األدب البخاري 

مل أعقل : قالت ملسو هيلع هللا ىلصعىل ذلك بحديث عائشة زوج النبي  واستشهد البخاري 

 :عىل اإلسلام من صغري ما عرفت أبوي إال ومها :أي- أبوي إال ومها يدينان الدين

طريف النهار بكرة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللومل يمر عليهام يوم إال يأتينا فيه رسول  - أبو بكر وأم رومان

فبينام نحن جلوس يف بيت أيب بكر يف نحر  ،كل يوم يف الصباح والعيش ،وعشية

ما جاء  :قال أبو بكر ،يف ساعة مل يكن يأتينا فيها ملسو هيلع هللا ىلص اهللهذا رسول  :الظهرية قال قائل

 ملسو هيلع هللا ىلصفألربه النبي  ،«وجرُ ِل بالُ  نَ ذِ أُ  ْد  قَ إِّن » :قال ،ذه الساعة إال أمر مهمبه يف ه

 .باهلجرة من مكة إىل املدينة

 .كان يأيت إىل أيب بكر كل يوم مرتني ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ؟فعىل ماذا يدل هذا احلديث

ومل يكن أبو بكر  ،هو الذي يزور أبا بكر ملسو هيلع هللا ىلصملاذا كان الرسول  :قال بعض العلامء

 :بام قال ابن حجر  :وأجابوا عن هذا اإلشكال ؟ملسو هيلع هللا ىلصيزور النبي  هو الذي
كان إذا جاء إىل بيت أيب بكر يأمن من أذى  ملسو هيلع هللا ىلصكان سبب ذلك أنه  :حيتمل أن يقال

إن بيت أيب بكر عىل الطريق إىل  :أو يقال ،بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه ،املرشكني
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

د احلرام مر عىل دار أيب بكر وهو كلام ذهب إىل املسج ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي  ،املسجد احلرام

 .ذاهب ثم يمر وهو راجع

عىل  «ُزْر ِغًبا َتْزَدْد ُحًبا» :وحديث ملسو هيلع هللا ىلصهل هناك تعارض بني هذا الفعل من النبي 

حيمل عىل من ليست له  :«ُزْر ِغًبا» :يف حديث قال ابن حجر  ؟فرض صحته

فبعض  ،لناس يتفاوتونفا ،فلا تنقص كثرة زيارته من منزلته ،لصوصية ومودة ثابتة

وهناك أناس لو  ،اجد اولكان أمرك طبيعي ،ما أثقلت عليهم االناس لو زرهتم يومي

فمن كانت بينك وبينه لصوصيات وأعامل مشرتكة  ،ألثقلت عليهم ازرهتم أسبوعي

 .فلا حرج يف مقابلته باستمرار

 ،ساكنلصوصا مع تقارب امل ،كذلك لو كان هناك صلة أو قرابة أو ألوة كبرية

د ما ع   افهذا لو زرته يومي ،وعدم اإلزعاج أو حصول التكلف ،وسهولة الوصول

ن أبا بكر كان وزير إحيث  ،مع أيب بكر يدل عليه ملسو هيلع هللا ىلصوفعل النبي  ،وال لللا اعيب

ويف األمور الداللية  ،وكان بينهام علاقة كبرية جدا يف أمور الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بينه وبني  ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي  ،اأشياء كثرية جدوما حيدث يف مكة من الفتن و ،لإلسلام

بل  ،أيب بكر موضوعات كثرية فلا شك أن الوضع حيتاج إىل زيارة متواصلة ويومية

أبا بكر بام يستجد من  ملسو هيلع هللا ىلصوتبليغ النبي  ،ملتابعة أمور الدعوة ؛ربام مرتني يف اليوم

حتى هم النبي  ،اواأللوة بينهام كبرية جد ملسو هيلع هللا ىلصفأبو بكر سابق األمة بعد النبي  ،الوحي

«الَتذت أبا بكر خليال   خليال   اولو كنت متخذ  » :فقال أن يتخذه لليلا ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 ؛

 .فلذلك ليس بمستغرب أن يمر عىل أيب بكر يف اليوم مرتني

قال ابن بطال  ،فالشاهد أن القضية ختتلف بالتلاف األحوال واألشخاص

: غريه الصديق امللاطف ال تزيده كثرة الزيارة إال حمبة بخلاف
(2)

.  
                                                           

( صحيح 1/817( مسند اإلمام أمحد )8/777موطأ اإلمام مالك رواية حممد بن احلسن الشيباين ) (8)

 (.1/8111( صحيح مسلم )8/844البخاري )

 حمارضة يف آداب زيارة اإللوان، ملحمد املنجد، موقع الشيخ حممد املنجد. (1)
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

 

لقد أمرنا اإلسلام باالقتصاد يف استهلاك املوارد وعدم اإلكثار من استهلاكها 

قال  ،واملرسفون هم إلوان الشياطني ،إذ يعد ذلك إيرسافا وتبذيرا ؛فوق احلد املعتاد

ىئ  }وقال تعاىل  ،[78: ]األعراف {پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } :تعاىل

 .[13: ]اإليرساء {ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ُقوا َوا» دَّ َْ يَلةٍ  ،َبُسوالُكُلوا َوَت اٍف َوال َُمِ «يِف َغرْيِ إِْْسَ
(1)

. 

فكل يشء أكثرت من استخدامه فوق احلد املعتاد  ،واإليرساف هو جماوزة احلد

  .إيرساف فهوعي والطبي

 ،يرسف يف استخدام املاء يف الوضوء هناه سعدا  ملسو هيلع هللا ىلصفعندما رأى النبي 

َما » :مر بسعد وهو يتوضأ فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  بن عمرو  اهللروى عبد 

ُف  َ «َنَعْم َوإِْن ُكنَْت َعىَل َْنٍَر َجارٍ » :قال ؟وضوء إيرسافلأيف ا :فقال ؟«َهَذا الْسَّ
(2)

. 

َوإَِضاَعة » :ملسو هيلع هللا ىلصقا عىل اإليرساف وحدوده عند قوله معل قال ابن حجر 

وقيده بعضهم  ،تقدم يف االستقراض أن األكثر محلوه عىل اإليرساف يف اإلنفاق :«الملَ ا

أذون فيه رشعا سواء كانت ملواألقوى أنه ما أنفق يف غري وجهه ا ،رامحلباإلنفاق يف ا

ويف تبذيرها  ،عبادلياما ملصالح اال قملتعاىل جعل ا اهللألن  ؛دينية أو دنيوية فمنع منه

                                                           

( والبيهقي، 7141( وابن ماجه )1111( والنسائي )81/811) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)

 (.1141( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )3811واحلاكم )

ضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجه ثم و( 111( وابن ماجه )1/7) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.7111تراجع وصححه يف السلسلة الصحيحة )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ويستثنى من ذلك كثرة  ،إما يف حق مضيعها وإما يف حق غريه ،صالحملك التفويت ت

  .رب لتحصيل ثواب اآللرة ما مل يفوت حقا ألرويا أهم منهلإنفاقه يف وجوه ا

ذمومة رشعا ملوجوه الإنفاقه يف ا :األول :اصل يف كثرة اإلنفاق ثلاثة أوجهحلوا

حمودة رشعا فلا شك يف كونه مطلوبا ملوجوه الإنفاقه يف ا :والثاين ،يف منعه فلا شك

فهذا ينقسم  ،باحات باألصالة كملاذ النفسملإنفاقه يف ا :والثالث ،ذكورملبالرشط ا

فهذا ليس  ،نفق وبقدر مالهملأن يكون عىل وجه يليق بحال ا :أحدمها :إىل قسمني

ما يكون  :أحدمها :وهو ينقسم أيضا إىل قسمني ،اما ال يليق به عرف :والثاين .بإيرساف

ما ال يكون يف يشء  :والثاين ،فهذا ليس بإيرساف ،لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة

 ،وذهب بعض الشافعية إىل أنه ليس بإيرساف ،مهور عىل أنه إيرسافجلمن ذلك فا

فهو وإذا كان يف غري معصية  ،بدن وهو غرض صحيحلألنه تقوم به مصلحة ا :قال

  .مباح له

قايض لنع املوقد رصح با .قرآن يمنع ما قاللوظاهر ا :عيدلقال ابن دقيق ا

وجزم به الرافعي يف  ،غزايللوتبعه ا ،هو حرام :حسني فقال يف كتاب قسم الصدقات

 ،حرر أنه ليس بتبذيرملويف ا ،جر من الرشححلوصحح يف باب ا ،غارمملكلام عىل الا

 .وتبعه النووي

حذور مللكنه يفيض غالبا إىل ارتكاب ا ،أنه ليس مذموما لذاته والذي يرتجح

بحث لوقد تقدم يف كتاب الزكاة ا .حذور فهو حمذورملوما أدى إىل ا ،كسؤال الناس

ال وأن ذلك جيوز ملن عرف من نفسه الصرب عىل مليف جواز التصدق بجميع ا

ويكره  :بالصدقة قالال ملالكية بمنع استيعاب مجيع املباجي من الوجزم ا ،ضايقةملا

وال بأس به إذا وقع نادرا حلادث حيدث كضيف أو عيد  ،كثرة إنفاقه يف مصالح الدنيا

  .أو وليمة
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

بناء زيادة عىل قدر لد يف اإلنفاق عىل احلومما ال للاف يف كراهته جماوزة ا

 فاحشلغبن الومنه احتامل ا ،بالغة يف الزلرفةملوال سيام إن أضاف إىل ذلك ا ،اجةحلا

 ،فواحشلعصية فلا خيتص بارتكاب املال يف املوأما إضاعة ا ،بياعات بغري سببليف ا

ودفع مال من مل يؤنس  ،بهائم حتى هيلكوالقيام عىل الرقيق واليدلل فيها سوء ا لب

 .وهرة النفيسةجلوقسمه ما ال ينتفع بجزئه كا ،منه الرشد إليه

 يكون لغرض ال أال  ملعة االضابط يف إضا :لبياتحلا كبري يفلوقال السبكي ا

وإن وجد أحدمها وجودا له بال وكان  ،فإن انتفيا حرم قطعا ،ديني وال دنيوي

وبني الرتبتني وسائط كثرية ال تدلل  ،ال وال معصية فيه جاز قطعاحلاإلنفاق الئقا با

  .حتت ضابط

 ،وأما ما ال يتيرس فقد تعرض له ،فتي أن يرى فيام تيرس منها رأيهملفعىل ا

وال نظر إىل ما حيصل يف مطلوبه من قضاء شهوة ولذة  ،عصية حرام كلهملاإلنفاق يف اف

 } :فظاهر قوله تعاىل ،باحة فهو موضع االلتلافمللاذ املوأما إنفاقه يف ا .حسنة
أن الزائد  [13: ]الفرقان {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

ا يف غرض يسري تافه كثري ومن بذل ماال :ثم قال .نفق إيرسافملالذي ال يليق بحال ا

أعلم اهللو ،بخلاف عكسه ،عقلاء مضيعالعده ا
(1)

. 

وذلك يف  ،كثار من االستهلاك فوق احلد املعتاد يف األكل والتنعمويتأكد هني اإل

 : املبحثني اآلتيني

                                                           

 (.1131ح  84/114فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ُه بِْئَس  ؛وعِ لُ مَّ إِِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن االله» :من اجلوع فقال ملسو هيلع هللا ىلصتعوذ النبي  َفإِنَّ

ِجيعُ  َا بِْئَسِت ا ؛َياَنةِ لِ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ا ،الضَّ «بَِطاَنةُ لَفإِْنَّ
(1)

. 

ملا روى  ؛تعاىل أن تطرد جوعا عن مسلم اهللأن من أحب األعامل إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوذكر 

ْم َتَعاىَل َأْنَفُعهُ  اهللأَحبُّ النَّاِس إىَِل » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  بن عمر  اهللعبد 

وٌر ُتْدِخُلُه َعىَل ُمْسلِمٍ  اهللَوَأَحبُّ األَْعََمِل إىَِل  ،لِلنَّاسِ   ،َأْو َتَكِشُف َعنُْه ُكْرَبة   ،َتَعاىَل ُْسُ

ا ،َأْو َتْقَِي َعنُْه َدْين ا «َأْو َتْطُرُد َعنُْه ُجوع 
(2)

. 

هنى  ملسو هيلع هللا ىلصإال أن النبي  ،ألن له آثارا سلبية عىل البدن ؛فاإلسلام ال يدعو إىل اجلوع

وبني بأن أكثر الناس شبعا يف الدنيا سيكون أكثرهم جوعا  ،يف املقابل عن كثرة الشبع

 :فقال ملسو هيلع هللا ىلصجتشأ رجل عند النبي  :قال وذلك ملا رواه ابن عمر  ؛يوم القيامة

ا َيْوَم ا ؛ُكفَّ َعنَّا ُجَشاَءكَ » ْم ُجوع  ْنَيا َأْطَوَُلُ ا يِف الدُّ «َمةِ ِقَيالَفإِنَّ َأْكَثَرُهْم ِشَبع 
(3)

. 

فإنَّ  ؛ُكفَّ من ُجشاِئَك  ،يا هذا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى أبو جحيفة 

ا يوَم القيامةِ  نيا أكثُرهم ُجوع  ا يف الدُّ «أكثَر الناِس َشَبع 
(4)

. 

                                                           

 ( وحسنه األلباين8411( وابن حبان )7711( وابن ماجه )1111( والنسائي )8113رواه أبو داود ) (8)

 (.8117يف صحيح اجلامع )

( وحسنه األلباين يف 87111( والطرباين يف الكبري )71رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب قضاء احلوائج ) (1)

 .(831صحيح اجلامع )

( وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح 7714( وابن ماجه )1131رواه الرتمذي ) (7)

 (.1873لغريه )

( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 718( والطرباين يف الكبري)3814رواه احلاكم ) (1)

(1871). 
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

وبعضهم  ،فإن بعض الناس يعذب يوم القيامة باجلوع :قال املناوي 

ومقصود احلديث التنفري  ،يؤذن له يف األكل من أرض املحرش التي هي لبزة بيضاء

فقسا  ،هند ذهلفتب ،فكثر نومه ،فإن من كثر أكله كثر رشبه ؛امن الشبع لكونه مذموم

فطرد يوم القيامة  ،ففرت عن عبادة الودود ،فكسل جسمه وحمقت بركة عمره ،قلبه

فإن مل حيفه لطف املعبود ورد النار وبئس الورد املورود ،عن مناهل الورود
(1)

. 

فأسلم فكان يأكل  ،كان يأكل أكلا كثريا أن رجلا يرة وروى أبو هر

َكافَِر َيْأُكُل لَوا ،ْؤِمَن َيْأُكُل يِف ِمع ى َواِحدٍ ملُ إِنَّ ا» :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفذكر ذلك للنبي  ،قليلا أكلا

«يِف َسْبَعِة َأْمَعاءٍ 
(2)

. 

غة من لبلؤمن يقترص عىل املقيل إن ا :قال الباجي معلقا عىل هذا احلديث

ألنه يأكل  ،كافر عىل للاف ذلكلوا ،ويؤثر ببعض قوته ،يسري منهليقنع باو ،قوتلا

واحد لعىل االستكثار من األكل فعىل هذا يكون الرجل ا ،ريصحلأكل النهم ا

كفر أكثر من أكله لفإن كان كثري األكل كان أكله حال ا ،النيحليوصف بذلك يف ا

كفار بأكلهم فقال لا  اهللوقد ذم  ،وإن كان قليل األكل فعىل ذلك ،حني إيامنه

 –يريد  [81: ]حممد {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } :تعاىل

تضيف ملوحيتمل أن يكون ا ،قدرة عليهلأهنم ال يمسكون عن األكل مع ا –أعلم  اهللو

رص عىل االستكثار فبلغ حلوجه من النهمة والأكل حال كفره عىل هذا ا ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

اقترص عىل  ملسو هيلع هللا ىلصسلام وما رأى من فعل النبي ثم ملا أسلم وتأدب بأدب اإل ،سبع شياه

وقد حيتمل  ،ومل يستتم لذلك الثانية ،حلاب شاة واحدة فلم يستتم إال ،ما يقيم أوده

 ،عىل أول طعامه  اهللألنه يذكر اسم  ؛ؤمن يأكل يف معى واحدملأيضا أن ا
                                                           

 (.1113ح  1/111فيض القدير للمناوي ) (8)

( 1417( ومسلم )1713( والبخاري )83/11) –الفتح الرباين  –( وأمحد 8381رواه اإلمام مالك ) (1)

 (.7111( وابن ماجه )8181والرتمذي )
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 يصري فإنام ،فلا يصل الشيطان إىل أكل طعامه وال إىل رشب رشابه ،وحيمده عىل آلره

فيأكل معه  ،عىل أول طعامه  اهللكافر ال يذكر اسم لوا ،طعامه إىل أمعائه لاصة

وهلذا تكون سبعة  ؛ويصري طعامه إىل أمعاء مجة ،يف طعامه اهللالشيطان فلا يبارك 

أمعاء بمعنى مل نعلمه
(1)

. 

وإنام يكتفي  ، يمأل املرء معدته بالطعام والرشابالشبع بأال   ملسو هيلع هللا ىلصوحدد النبي 

قال سمعت رسول  وذلك ملا جاء عن مقدام بن معدي كرب  ؛ثلثيها ءملب

 ،بحسِب ابِن آدَم ُأُكالٌت ُيقمَن ُصلَبهُ  ،ما مأَل آدميٌّ وعاء  رًشا ِمن بطنٍ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

«فإن كاَن ال ُمالَة فُثلٌث لطعاِمِه وُثلٌث لْشابِِه وُثلٌث لنَفِسهِ 
(2)

. 

كانوا يشبعون ومل ينكر عليهم وقد يقول قائل بأن بعض الصحابة 

وقد  ،حني أصابه اجلوع الشديد ،عن نفسه كام روى أبو هريرة  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

حيث  ،فرشب حتى شبع ،أبا هريرة بأن يرشب ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النبي  ،لبن ملسو هيلع هللا ىلصأهدي للنبي 

إن كنت  ،هو الذي ال إله إال اهلل :كان يقول أن أبا هريرة  روى جماهد 

 ،وعجلجر عىل بطني من احلوإن كنت ألشد ا ،وعجلمن األعتمد بكبدي عىل األرض 

ته عن آية من لفمر أبو بكر فسأ ،ولقد قعدت يوما عىل طريقهم الذي خيرجون منه

ته عن آية من لفسأ ،ثم مر يب عمر ،لفمر ومل يفع ،ليشبعني ته إاللما سأ ،اهللكتاب 

فتبسم حني  ملسو هيلع هللا ىلصقاسم لو اثم مر يب أب ،لفمر فلم يفع ،ليشبعني ته إاللما سأ ،اهللكتاب 

لبيك يا رسول  :تلق ،«َيا َأَبا ِهرٍّ » :ثم قال ،رآين وعرف ما يف نفيس وما يف وجهي

 ،فدلل فوجد لبنا يف قدح ،فتبعته فدلل فاستأذن فأذن يل ،َوَمىَض ، «ْق ِلَ ا» :قال ،اهلل

                                                           

 (.3/171موطأ اإلمام مالك لسليامن الباجي ) املنتقى رشح (8)

( وابن حبان 7711( وابن ماجه )1714( والرتمذي )83/11) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

( وصححه 1117( والبيهقي يف شعبه )3871( واحلاكم )1371( والنسائي يف السنن الكربى )131)

 (.1871األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

َبنُ » :فقال  :تلق ،«َأَبا ِهرٍّ » :قال ،أهداه لك فلان أو فلانة :قالوا ؟«ِمْن َأْيَن َهَذا اللَّ

ِة َفاْدُعُهْم ِِل ِلَ ا» :قال ،اهلللبيك يا رسول  فَّ ُّْ وأهل الصفة  :قال ،«ْق إىَِل َأْهِل ال

إذا أتته صدقة بعث هبا  ،ال يأوون إىل أهل وال مال وال عىل أحد ،أضياف اإلسلام

هم وأصاب منها وأرشك ،وإذا أتته هدية أرسل إليهم ،منها شيئا لومل يتناو ،إليهم

كنت أحق أنا أن أصيب  ؟وما هذا اللبن يف أهل الصفة :تلفق ،فساءين ذلك ،فيها

وما عسى أن يبلغني  ،من هذا اللبن رشبة أتقوى هبا فإذا جاء أمرين فكنت أنا أعطيهم

 ،فأتيتهم فدعوهتم ،بد ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة رسوله  اهللومل يكن من طاعة  ؟من هذا اللبن

 :تلق ،«َيا َأَبا ِهرٍّ » :قال ،بيتلوا جمالسهم من اوألذ ،فأذن هلم ،فأقبلوا فاستأذنوا

ت أعطيه لفجع ،قدحلفألذت ا :قال ،«ُخْذ َفَأْعطِِهمْ » :قال ،اهلللبيك يا رسول 

 ،فأعطيه الرجل فيرشب حتى يروى ،قدحلثم يرد عيل ا ،الرجل فيرشب حتى يروى

إىل النبي  حتى انتهيت ،قدحلثم يرد عيل ا ،فيرشب حتى يروى ،قدحلثم يرد عيل ا

َأَبا » :فقال ،فنظر إيل فتبسم ،قدح فوضعه عىل يدهلفألذ ا ،قوم كلهملوقد روي ا ملسو هيلع هللا ىلص

 ،اهللصدقت يا رسول  :تلق ،«َبِقيُت َأَنا َوَأْنَت » :قال ،اهلللبيك يا رسول  :تلق ،«ِهرٍّ 

ْب » :قال ْب » :فقال ،فقعدت فرشبت ،«اْقُعْد َفارْشَ  :فام زال يقول ،فرشبت ،«ارْشَ

 ،«َفَأِرِّن » :قال ،ق ما أجد له مسلكاحلال والذي بعثك با :تلحتى ق ،«ْب ارْشَ »

فضلةلوسمى ورشب ا اهللفحمد  ،قدحلفأعطيته ا
(1)

. 

ومل ينكر  ملسو هيلع هللا ىلصبمرأى من النبي  وحصلت قصة ألرى لشبع الصحابة 

لقد  :حة ألم سليملقال أبو ط :قال حيث روى أنس بن مالك  ،عليهم ذلك

 :قالت ؟عندك من يشء لفه ،وعجلضعيفا أعرف منه ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللسمعت صوت رسول 

ثم دسته  ،بز ببعضهخلفلفت ا ،ثم ألذت مخارا هلا ،فألرجت أقراصا من شعري ،نعم

                                                           

 (.1133( والرتمذي )1111( والبخاري )81/881) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

فذهبت به فوجدت  :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللثم أرسلتني إىل رسول  ،وردتني ببعضه ،حتت يدي

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،فقمت عليهم ،سجد ومعه الناسملجالسا يف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

فقال رسول  ،نعم :تلفق ؟«لِلطََّعامِ » :قال ،نعم :تلق :قال ؟«َحةَ لَأْرَسَلَك َأُبو طَ »

 ،حةلوانطلقت بني أيدهيم حتى جئت أبا ط ،فانطلقوا :قال ،«ُقوُموا» :ملن معه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وليس عندنا ما  ،بالناس ملسو هيلع هللا ىلص اهلليا أم سليم قد جاء رسول  :حةلفقال أبو ط ،فألربته

 اهللحة حتى لقي رسول لفانطلق أبو ط :قال ،ورسوله أعلم اهلل :تفقال ،نطعمهم

َهُلِمي َما ِعنَْدِك َيا ُأمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللفقال رسول  ،معه حتى دللا ملسو هيلع هللا ىلص اهللفأقبل رسول  ملسو هيلع هللا ىلص

وعرصت عليه أم سليم عكة  ،ففت ملسو هيلع هللا ىلص اهللفأمر به رسول  ،بزخلفأتت بذلك ا ،«ُسَلْيمٍ 

ةٍ » :ثم قال ،أن يقول اهللاء ما ش ملسو هيلع هللا ىلص اهللثم قال فيه رسول  ،فآدمته فأذن  ،«اْئَذْن لَِعَْشَ

ةٍ » :ثم قال ،ثم لرجوا ،فأكلوا حتى شبعوا ،هلم فأكلوا حتى  ،فأذن هلم ،«اْئَذْن لَِعَْشَ

ةٍ » :ثم قال ،ثم لرجوا ،شبعوا ثم  ،فأكلوا حتى شبعوا ،فأذن هلم ،«اْئَذْن لَِعَْشَ

ةٍ » :ثم قال ،لرجوا قوم سبعون لوا ،قوم كلهم وشبعوالكل احتى أ ،«اْئَذْن لَِعَْشَ

أو ثامنون رجلا
(1)

. 

فيمكن اجلمع بني حديث النهي عن الشبع وأكل الصحابة حتى الشبع بام قاله  

بأن حيمل الزجر عىل من يتخذ الشبع عادة ملا يرتتب عىل ذلك من  :ابن حجر 

وال سيام بعد  ،واز عىل من وقع له ذلك نادراجلوحيمل ا ،عبادة وغريهالكسل عن الا

واستبعاد حصول يشء بعده عن قرب ،شدة جوع
(2)

.  

وذكر أن  :مراتب الشبع نقلا عن الغزايل يف اإلحياء وحدد ابن حجر 

أن يزيد حتى يصوم  :الثاين ،ياةحلما تقوم به ا :األول :مراتب الشبع تنحرص يف سبعة
                                                           

( 1414( ومسلم )7131( والبخاري )11/13) –الفتح الرباين  –( وأمحد 8311رواه اإلمام مالك ) (8)

 (.17( والدارمي )7174والرتمذي )

 (.1111ح  88/111فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقلاين ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

 ،أداء النوافلأن يزيد حتى يقوى عىل  :الثالث ،وهذان واجبان ،ويصيل عن قيام

أن يمأل  :امسخلا ،وهذان مستحبان ،أن يزيد حتى يقدر عىل التكسب :الرابع

وهذا  ،بدن ويكثر النوملوبه يثقل ا ،أن يزيد عىل ذلك :السادس ،وهذا جائز ،الثلث

 ،هـ.وهذا حرام ا ،نهي عنهاملبطنة الوهي ا ،أن يزيد حتى يترضر :السابع ،مكروه

أعلم اهللو ،ابع واألول يف الثاينويمكن دلول الثالث يف الر
(1)

. 

                                                           

 (.1717ح  1/171املصدر السابق ) (8)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ولكن هنانا عن  ،علينا اهلللنا األكل من الطيبات وإظهار نعمة  اهلللقد أباح 

 : منها ،وقد وردت عدة أحاديث يف ذلك ،اإلكثار من التنعم

إىل فضالة رحل  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب النبي  بن بريدة أن رجلا اهللما رواه عبد  -8

ولكني سمعت أنا وأنت  ،أما إين مل آتك زائرا :بن عبيد وهو بمرص فقدم عليه فقال

قال كذا  ؟وما هو :قال ،ملرجوت أن يكون عندك منه ع ملسو هيلع هللا ىلص اهللحديثا من رسول 

ينهانا  كان ملسو هيلع هللا ىلص اهللإن رسول  :قال ؟فام يل أراك شعثا وأنت أمري األرض :قال ،وكذا

كان النبي  :قال ؟فام يل ال أرى عليك حذاء :قال –تنعم أي ال – عن كثري من اإلرفاه

يأمرنا أن نحتفي أحيانا ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

التوسع يف التنعم  :يعني ،هنى عن كثري من اإلرفاه ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  :قوله 

من وقته يف هذه  اوكثرة االشتغال بتحسني اجلسد والشعر بحيث يقيض املرء جزء

 .املهمة

 العن الرتجل إ ملسو هيلع هللا ىلص اهللهنى رسول  :قال بن مغفل  اهللعبد وما رواه  -1

غبا
(2)

.  

يعني عدم مبالغة الرجل يف االعتناء يف التنعم من  ،غباوالنهي عن الرتجل إال 

ألن ذلك نوع من الرتفه والدعة التي خيتص هبا النساء  ؛دهن شعره وترسحيه كل يوم

 .أكثر من الرجال

                                                           

 (.718صسبق خترجيه ) (8)

( وأبو داود 1411( والنسائي )8311( والرتمذي )83/711) –الفتح الرباين  –رواه اإلمام أمحد  (1)

 (.1434( وصححه األلباين يف صحيح النسائي )1811)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !نهينا عن اإلكثار منها  أعمال مباحةالفصل الثالث: 

 

هنى  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  ،إفراط يف ذلك ال تفريط وال اواملطلوب أن يكون املرء وسط

وهذا معناه أن يكون هناك توسط واعتدال  ،ومل ينه عن اإلرفاه ،عن كثري من اإلرفاه

تعاىل مجيل  اهللألن  ؛ترجيل الشعر وحتسني اهليئة ملسو هيلع هللا ىلصولذلك أباح النبي  ؛يف التنعم

 .ولكن دون إفراط وال تفريط يف التزيني ،حيب اجلامل

للحديث  ،ر بإكرام الشعر واالهتامم بهأم ملسو هيلع هللا ىلصأليس النبي  :ولعل قائلا يقول

«ُيْكِرْمهُ لَمْن َكاَن َلُه َشْعٌر فَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن رسول  أبو هريرة الذي رواه 
(1)

 ؟

َمْن َكاَن َلُه َشْعر » :حديث :قيم لذكر ابن ا :قال حممد آبادي 

 :والصواب ،هوهذا ال نحتاج إلي :نذري فيه إىل آلره ثم قالملوذكر قول ا ،«ُيْكِرْمهُ لفَ 

بالغة ملومنهي عن ا ،عبد مأمور بإكرام شعرهلفإن ا ،أنه ال تعارض بينهام بحال

 لب ،وال يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه ،فيكرم شعره ،والزيادة يف الرفاهية والتنعم

ديثانحلهذا أوىل ما محل عليه ا .ايرتجل غب  
(2)

. 

َبَذاَذُة ِمْن لا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال رسول  :قال  ةوما رواه إياس بن ثعلب -7

قشافة يعني التقشفلبذاذة القال ا ،«اإِليََمنِ 
(3). 

أراد التواضع يف  ،يئةهلبذاذة اليف النهاية ا «َبَذاَذةلا» :قوله :قال السندي 

اللباس وترك االفتخار به
(4)

. 

ملا رواه  ؛ويكمن لطر اإلكثار من التنعم أنه ينقص حظ صاحبه من نعيم اآللرة

                                                           

 (.1117) رواه أبو داود، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (8)

عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكلاته  (1)

(88/813.) 

( وصححه 1881( وابن ماجه واللفظ له )1818( وأبو داود )13311) –املسند  –رواه اإلمام أمحد  (7)

 (.7714األلباين يف صحيح ابن ماجه )

 (.1881ح  1/111اجه القزويني للسندي )رشح سنن ابن م (1)
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

ال يصيب عبد من الدنيا شيئا إال نقص من درجته  :أنه قال ن عمر ب اهللعبد 

وإن كان عليه كريام اهللعند 
(1)

.  

أي ال ينال العبد شيئا من  :قال مصطفى عامرة يف تعليقه عىل هذا احلديث

عليه وألذ منه درجات سامية كانت له يف آلرته اهلللريات الدنيا إال حاسبه 
(2)

. 

تورع عن كثري  فسريه أن عمر بن اخلطاب يف ت وذكر ابن كثري 

 :هلم اهلللوفا من أن يكون من الذين قال  ،من طيبات املآكل واملشارب وتنزه عنها

وقال أبو جملز ليفقدن  .[14]األحقاف:( ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ) :أقوام حسنات كانت هلم يف الدنيا فيقال هلم

[14]األحقاف:( ی
(3)

.  

إن الصاحلني يؤثرون التقشف والزهد يف  :قال الواحدي :وقال الرازي 

الدنيا رجاء أن يكون ثواهبم يف اآللرة أكمل
(4)

.  

 ،وإن شئت استكثر منها ،إن شئت استقل من الدنيا :وقال الفضيل بن عياض

فإنام تألذ من كيسك
(5)

. 

ب فيصيبه ح ،فلربام محل املرء عىل فعل ما ال ينبغي ،فلنحذر من التنعم الزائد

 .الدنيا ونسيان اآللرة

                                                           

( 8/741رواه ابن أيب الدنيا، والبيهقي يف كتاب الزهد، وابن أيب شيبة يف مصنفه، وأبو نعيم يف احللية ) (8)

( وقال املنذري يف الرتغيب 1/811وحسن إسناده احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )

 (.1/817والرتهيب إسناده جيد )

 (.1/817يب والرتهيب للمنذري )الرتغ (1)

 (.1/741تفسري ابن كثري ) (7)

 (.11/11لإلمام فخر الدين الرازي ) –أو مفاتيح الغيب  –التفسري الكبري  (1)

 (.1/811جامع العلوم واحلكم البن رجب ) (1)
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 اخلالصة

 

 ،يف لتام هذا الكتاب -أهيا القارئ الكريم-اخللاصة التي ينبغي أن خترج هبا 

 ،يكثر من تكرارها ملسو هيلع هللا ىلصأن تعرف أن هناك ما يزيد عىل ثلاثة وعرشين قوال كان النبي 

 : فحري بك املحافظة عىل االكثار منها وهي ،بتكرارها وأمر أصحابه 

  اهللذكر  عموما. 

 اهللال إله إال »: قول: ولصوصا». 

 أكِّب اهللو ،اهللوال إله إال  ،هلل واِلمد ،اهللسبحان »: وقول». 

 وبحمده اهللسبحان »: وقول». 

 اهللال حول وال قوة إال ب»: وقول». 

 وهو عىل كل  ،له امللك وله اِلمد ،وحده ال رشيك له اهللال إله إال »: وقول

 .«َشء قدير

 عموما «أكِّب اهللو ،اهللوال إله إال  ،هلل واِلمد ،اهللسبحان »: قول واإلكثار من، 

 .ويف عرش ذي احلجة لصوصا

  تعاىل اهللواإلكثار من محد.  

 وكلا من سورة السجدة وامللك وتبارك  ،كثار من تلاوة القرآن عموماإلاو

واإليرساء والزمر وسور املسبحات والكافرون واملعوذات وآية الكريس 

 . من آلر سورة البقرة لصوصاواآليتني

 واإلكثار من تلاوة القرآن يف رمضان. 
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

 واإلكثار من االستغفار.  

  عموما ويوم اجلمعة لصوصا ملسو هيلع هللا ىلصواإلكثار من الصلاة عىل النبي.  

 واإلكثار من ذكر املوت.  

 وإفشاء السلام.  

 وتكرار بعض دروس العلم متى ما احتيج لذلك. 

 لرلاء وأثناء السجود وعند صلاة االستسقاء ويف ا ،واإلكثار من الدعاء عموما

  .لصوصا

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا »: واإلكثار من الدعاء بقول

  .«عذاب النار

  العافية اهللواإلكثار من سؤال.  

 م اقسم لنا من خشيتك ما َيول بيننا وبني معْيتكالله»: والدعاء بــ».  

 ام أي جملس جتلسهوقول كفارة املجلس يف لت. 

 أثناء الدعاء «يا ذا الالل واإلكرام»: واإلكثار من قول. 

 واإلكثار من الدعاء بثبات القلب عىل الدين. 

 يف الركوع  «م اغفر ِلالله ،م ربنا وبحمدكاللهسبحانك »: إلكثار من قولوا

  .والسجود

 االكثار من االستعاذة من أربعة أمور أمهها املغرمو.  

 من رش ما عملت ومن رش ما مل تعملاالستعاذة و. 
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 االستعاذة من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل والدينو.  

  واالستعاذة من النار وعذاب القرب وفتنة املسيح الدجال ومن فتنة الغنى

  .والفقر

 يكثر منها أو أمر الْحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوفيَم خيص أهم األعَمل التي كان النبي 

  :هي ،عْش عمال باإلكثار منها فبلغت ثالثة

 اإلكثار من اخلطا إىل املساجد. 

 واإلكثار من نوافل الصلاة.  

 واإلكثار من استخدام السواك. 

 واإلكثار من الصيام. 

 واإلكثار من احلج والعمرة. 

 واإلكثار من التبسم يف وجوه الناس.  

 واإلكثار من شعر اللحية. 

 وإكثار اإلحسان إىل اجلريان. 

 ة من اليمنيوكثرة االنرصاف من الصلا. 

 وتكثري املصلني عىل اجلنازة. 

 واإلكثار من النعال. 

 وتكثري األيدي عىل الطعام. 

 وإكثار النسل وعدم حتديده.  
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 أو أمر باإلكثار منها ملسو هيلع هللا ىلصأعمال أكثر منها النيب 

  :هي ،كَم أن هناك عْشة أعَمل مباحة ْنينا عن اإلكثار منها

 الضحك. 

 واحللف يف البيع. 

 واإلكثار من السؤال. 

  دون تثبت ملسو هيلع هللا ىلصواإلكثار من احلديث عن النبي. 

 واإلكثار من املوعظة. 

 اإلكثار من الكلام أثناء الطواف بالبيتو. 

 اإلكثار من اخلروج من البيت ليلاو. 

 والتحدث بكل ما سمعت. 

 واإلكثار من زيارة الصديق. 

 وتشمل كثرة األكل والتنعم الزائد ،واالكثار من االستهلاك فوق املعتاد. 

 

 تم الكتاب وهلل اِلمد واملنة
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