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 المقدمة

 بسم هلل الرمحن الرحيم                                              
ومن   له،  مضل  فال  يهده هللا  من  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا،  شرور  من  ونعوذ ابهلل  ونستغفره،  نستعينه  هلل  احلمد 

، وعلى آله وصحبه، وسلم  عليه  هللاا عبده ورسوله، صلى يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممد  
ا إىل يوم الدين، أما بعد:  تسليم ا مزيد 

دائم  »فإن   أن مالزمة ذكر هللا  وأمره:  العلماء ابهلل  بني  ما ش  مما هو كاإلمجاع  أفضل  نفس  غ  ا هو  به  العبد  ه يف ل 
املأثورة عن معلم اخلري    األذكار    ذلك أن يالزم العبد    وأقل    -وسيأيت بعضها  -كثرية  والسنة    القرآنأدلة ذلك من  و   ، اجلملة

  ،وأدابر الصلوات  ،وعند االستيقاظ من املنام  ،وعند أخذ املضجع،  الصبح واملساءكاألذكار املؤقتة يف    ،  وإمام املتقني 
 .(1) « ودخول املنزل واملسجد واخلالء واخلروج من ذلك ،وما يقال عند األكل والشرب

  مصن ف  على    -فيما اطلعت عليه  -، لكن مل أقف ل  ومطو    وقد ص ن ِّفْت كتب  كثرية  يف األذكار، ما بني خمتصر    هذا
ر    .املسلم وليلت هذكار اليت يتكرر أحواهلا وأوقاهتا كثري ا، وال يكاد خيلو منها يوم  أحاديث األ  على  فيهاقت صِّ

  وأحاديث    آبايت    هوصد رت  ،يتحقق فيها الوصف املذكوراليت  الصحيحة،    حاديث األذكارأل   مجع  ويف هذا املكتوب  
ْن أ ح ادِّْيثِّ األ ذْك ارِّ، مث بفضل هللا أفردت متون هذه األحاديث يف ورقات  جم ر د يف فضل الذكر   ة  ، ومسيته: ب  ْلغ ة اأْل ْخي ارِّ مِّ

 .من التخريج واهلوامش؛ مراعاة  لالختصار، وتسهيال  ملن رام احلفظ
 .  (2) ريب لسميع الدعاء إِّن جيعله خالص ا، انفع ا، مبارك ا؛  أن أسأل   الكري    هللا  و     

 وجل فضل ذكر الله عزَّباب 

 .ت ْكف ر ونِّ{}ف اذْك ر وِنِّ أ ذْك رْك ْم و اْشك ر وا ِلِّ و ال   :تعاىلتبارك و قال 
 .(3) « شفتاك تْ ها يف قلبك ما جف  فلو استقر يقين    ،وال تعجل هذه اآلية  عند  فْ قِّ »:  بعيالر    خالد  قال  

 .(4) « ا وشرف  لكفى هبا فضال   ،ولو مل يكن يف الذكر إال هذه وحدها» قال ابن القيم: و 
ا ال ذِّين  آم ن وا إِّذ ا    }اي   :وقال تبارك امسه  .ل قِّيت ْم فِّئ ة  ف اثْ ب  ت وا و اذْك ر وا اَّلل   ك ثِّري ا ل ع ل ك ْم ت  ْفلِّح ون {أ ي  ه 

ا ال ذِّين  آم ن وا اذْك ر وا اَّلل   ذِّْكرا  ك ثِّريا  و س ب ِّح وه  تعاىل جد ه  وقال أ ي  ه  ت ه    : }اي   ئِّك  ال ذِّي ي ص ل ِّي ع ل ْيك ْم و م ال  يال  ه و   ب ْكر ة  و أ صِّ
يما   ْلم ْؤمِّنِّني  ر حِّ  {.لِّي ْخرِّج ك م م ِّن  الظ ل م اتِّ إِّىل  الن ورِّ و ك ان  ابِّ

ئِّك ت ه { هذا هتييج إىل الذكر، أي: إنه»قال ابن كثري :   فاذكروه    ،سبحانه يذكركم  وقوله: }ه و  ال ذِّي ي ص ل ِّي ع ل ْيك ْم و م ال 
 .(5) «أنتم

 
.  ( 10/660جمموع الفتاوى )يف  تيميةما بني عالميت التنصيص مقتبس  من كالم شيخ اإلسالم ابن (1)  بتصرف 

 وله جزيل الشكر والدعاء.  kmy424@gmail.comن يطلع عليه أن يفيدِن أبي مالحظة  على الربيد آمل مم( 2)
 . (2/65ر املنثور )الد  كما يف   ،ابن املنذر هأخرج(3)
   .(42(الوابل الصيب )ص4)
، فقال: اي أاب أمامة، إِن رأيت يف منامي    مامة ، قال: جاء رجل إىل أيب أ  ليم بن عامر  س  عن    ( 3565املستدرك )ويف  (  6/436)  القرآن العظيم(تفسري  5)
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موسىو  .1 أيب  النيب  :  قال،  عن  ربهثَ مَ ):    قال  يذكرَ الذيَ ََلَ مَ ، ربهَ يذكرَ الَ وامليَتثَ والذيَ احليَ  . (لَ
 .  (وامليتَيلَاحلثَ ذكرَهللاَفيهَمَ الَيَ َالذيوالبيتَ،ََذكرَهللاَفيهي ََالذيلَالبيتَثَ مَ ): ولفظ مسلم  ، (1) أخرجاه

سريوا،َمج ْدان، فقال: )  :قال لهي    على جبل    يسري يف طريق مكة، فمر    قال: كان رسول هللا  ،  أيب هريرة  وعن .2
فر ِّدون اي رسول هللا؟ قال: )هذاَُج ْدان،َسبقَامل فر ِّدوَن

 
امل قالوا: وما  َكثريًاَوالذاكرات(  (. أخرجه  الذاكرونَهللا

 .(2) مسلم
 بوقٍت ٍةمقّيد من اْلَأْذَكار غيَر ِفي فضل جمَلٍةباب 

ََََ:ألنَأقوَل: )، قال: قال رسول هللا  أيب هريرة  عن .3 سبحانَهللا،َواحلمدَهلل،َوالَإلهَإالَهللا ،َوهللاَأكرب،َأحبُّ
 .  (3) (. أخرجه مسلمإيلََّمماَطلعتَعليهَالشمَس

مث رجع بعد أن أضحى ،  خرج من عندها ب كرة  حني صلى الصبح وهي يف مسجدها  أن النيب  ،  يريةو  عن ج  و  .4
ََ: )قال النيب  ،  ( قالت: نعم؟عليهَاََعلىَاحلالَاليتَفارقتكَََِّماَزلتَِّفقال: )،  وهي جالسة َبعدكِّ لقدَقلت 

َكلماٍتَثالثَمراٍتَلوَو زِّنتَمباَقلتَِّ ،ََورضاَنفسه،ََخلقهعددََََن:َسبحانَهللاَوحبمدهلوزنتهَ ََمنذَاليومَ ََأربع
عرشهنَ وزِّ ََةَ مسلم  .(دادَكلماتهومَِّ، )  ،أخرجه  رواية :  نفسه،َويف  رضاَ هللاَ سبحانَ خلقه،َ عددَ هللاَ سبحانَ

َكلماته  . (4)(سبحانَهللاَزِّن ةَعرشه،َسبحانَهللاَمِّداد
النيب  أيب هريرة  وعن .5 ََقال: )  ، عن  حبيبتانَإىلَالرمحن:ََكلمتانَخفيفتانَعلىَاللسان،َثقيلتانَيفَامليزان،

 .(5) . أخرجاه(سبحانَهللاَوحبمده،َسبحانَهللاَالعظيم
ماَاصطفىَهللاَملالئكتهَأوَلعباده:َسبحانَهللاَ)ئل أي الكالم أفضل؟ قال:  س    أن رسول هللا  ،  ذر     عن أيبو  .6

مسلم   (.وحبمده ََأخرجه  رواية :، هللا؟)ََويف  إىلَ الكالمَ أبحبَ أخربكَ رسول  ََ(أالَ اي  أبحب  قلت:  أخربِن  هللا 
  .(6) (إنَأحبَالكالمَإىلَهللا:َسبحانَهللاَوحبمده)َالكالم إىل هللا، فقال:

 
وأنتم لو شئتم صلت    ، وان عنكم ع  د    ،امامة: اللهم غفر  . قال أبو أ  ، وكلما جلست  ، وكلما قمت  ، وكلما خرجت  كلما دخلت    أن املالئكة تصلي عليك  

مث املالئكة،  ذِّْكر ا ك ثِّري ا  عليكم  اَّلل    اذْك ر وا  آم ن وا  ال ذِّين   أ ي  ه ا  }اي   »الذهيب  قال{  ...قرأ:  مسلم  :  شرط  يف    «. على  عاشور   ابن  والتنوير وقال  التحرير 
ئِّك ت ه  }»:  (22/49) أبن ذلك جملبة النتفاع املؤمنني جبزاء هللا على ذلك أبفضل   ، تعليل لألمر بذكر هللا وتسبيحه  ...{ه و  ال ذِّي ي ص ل ِّي ع ل ْيك ْم و م ال 

جنسه من  ذكر    ،منه  ذكرمتوه  إذا  ومالئكته  عليكم  يصلي  أنه  واملعىن:  مالئكته.  وصالة  صالته  رجب  وقال    «.وأصيال    بكرة    ،اوهو  جمموع )  ابن 
 . ته يصلون على أهل الذكر، والعلم من أفضل أنواع الذكرعلى أن هللا ومالئك: دلت اآلية (1/28هرسائل

البخاري )1) القاري    ( 779( صحيح مسلم )6407(صحيح  )قال  املفاتيح  الذي ال  4/1541يف مرقاة  إمياء إىل أن مداومة ذِّكر احلي  (: »يف احلديث 
 ميوت، تورث احلياة احلقيقية اليت ال فناء هلا«. 

 (. 2676(صحيح مسلم ) 2)
 (. 2695لم ) (صحيح مس3)
 .الذين ترمجوا على هذا احلديث ع أكثر العلماءي ظاهر صنة، وهو طلقامل من األذكار ( هذا الذكر 2726(صحيح مسلم ) 4)
 (. 2694( صحيح مسلم )6406(صحيح البخاري )5)
 (. 2731(صحيح مسلم ) 6)
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ولهَ،ََلهَامللك،ََوحدهَالَشريكَله،ََالَإلهَإالَهللَا:ََمنَقال):  قال    عن رسول هللا،  أيوب األنصاري  عن أيبو  .7
َكلَشيءٍَ،ََاحلمد َكمنَأعتقَأربعةَأنفسٍَََ،عشرَمرارٍَ،ََقديرََوهوَعلى ، واللفظ هاأخرجََ.(منَولدَإمساعيلََكان
َََ.(1) ملسلم  

 ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى باب

ا من    جرتْ تها حني تصبح أ  لْ إذا ق     ، آية الك رسي: ما جيريان منكم؟ قال:  -يف قصة    -ن ِّ   جلِّ   قال  هأن،  يب بن كعب  ن أ  ع .8
صدقََ)قال:    ،ه  فأخربه خرب      إىل النيب   يبي ا إىل أن تصبح، فغدا أ  من    جرتْ إىل أن متسي، وإذا قلتها حني متسي أ  

 .(2) جيد  هإسناد :ملنذري، وقال ا، وصححه ابن حبان واحلاكميف الكربى (. أخرجه النسائياخلبيث
له،َلهََمنَقال:َالَإلهَإالَهللا،َوحدهَالَشريكََ)  قال:    ، عن أبيه، عن جده، عن النيبعن عمرو بن شعيب  و  .9

َكلَشيءٍََََ،امللك ََ،أحدَأبفضلَمنَهََإذاَأمسى،َملَأيتَََِّإذاَأصبح،َومائةًَََمائةَمرةٍَََ،قديَرََولهَاحلمد،َوهوَعلى
 .(3) وقال املنذري: إسناده جيد ،يف الكربى أخرجه أمحد والنسائي .(إالَمنَقالَأفضلَمنَذلَك

،ََمنَقال:َالَإلهَإالَهللا،َوحدهَالَشريكَله،َلهَامللك،َولهَاحلمَد):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  و  .10
َكلَشيءٍَ َكَ ََاتٍَعشرَمرَّقدير،ََََوهوَعلى ،َوكانتََيَعنهَهباَمائةَسيئةٍَ،َومَ تبَلهَهباَمائةَحسنةٍَحنيَيصبح،

َكانَلهَمثلَذلكحىتَميسي،َومنَقالَمثلَذلكَحنيَميَ ََفظَهباَيومئذٍَ،َوحَ لَرقبةٍَدَْلهَعَ   (. أخرجه أمحد سي،
 .(4) يف الكربى  والنسائي

،َالَشريكَله،َلهَامللك،َولهََإذاَأصبح:َالَإلهَإالَهللاَوحدهََمنَقال)قال:    ، أن رسول  عن أيب عياش  و  .11
َكلَشيءٍَ َكانَلهَعدلَرقبةٍَََاحلمد،َوهوَعلى عنهَََطََّ،َوحَ تبَلهَعشرَحسناتٍَمنَولدَإمساعيل،َوكَ ََقدير،

َكانَلهَََرزٍَ،َوكانَيفَحَِّفعَلهَعشرَدرجاتٍَ،َورَ عشرَسيئاتٍَ منَالشيطانَحىتَميسي،َوإنَقاهلاَإذاَأمسى
 .(5) بن حجر  وابن ماجه، وصححه ا أبو داودأخرجه  (مثلَذلكَحىتَيصبح

ملَََََ،مئةَمرةٍَ،ََمنَقالَحنيَيصبحَوحنيَميسي:َسبحانَهللاَوحبمدَه: )قال: قال رسول هللا  ،  عن أيب هريرةو  .12

 
 . (2693صحيح مسلم ) ( 6404)(صحيح البخاري 1)
للنسائي  (  2) الكربى  )  (10731)السنن  حبان  ابن  )(  784صحيح  ) (  2064املستدرك  والرتهيب  صحيح  (261/  1الرتغيب  يف  األلباِن  وصححه   ،

   (.662) الرتغيب

صحيح    هسند»:  (11/202فتح الباري )   يف ابن حجر  وقال    (2/295الرتغيب والرتهيب )  (10335السنن الكربى للنسائي )  (6740(مسند أمحد )3)
إسناده حسن، وهو صحيح إىل  »(:  49« وقال الس عد يف الدعوات واألذكار )صحسن  هإسناد»  :(6/620الصحيحة )وقال األلباِن يف    «إىل عمرو  

 «. عمرو بن شعيب  
(4)( )  ( 8719مسند أمحد  للنسائي  الكربى  )  (9770السنن  الزوائد  اهليثمي يف جممع  الصحيح« 10/113قال  ابز     (: »رجاله رجال  ابن  جمموع ) وقال 

ابن حبان يف  ، عند  من حديث أيب أيوبوله شاهد    «إسناده صحيح على شرط الشيخني » :  و املسندوقال حمقق  (: »إسناده حسن« 26/32فتاويه
   .(2023حه )يصح

وصححه األلباِن يف    .جيدة  هدأساني:  (80األذكار )ص يف  لنووي  وقال ا  (386/  2نتائج األفكار )  (3867)  سنن ابن ماجه  (5077(سنن أيب داود )5)
 (: إسناده حسن.45وقال يف ختريج الذكر والدعاء )ص  (6418صحيح اجلامع )
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 .  (1) (. أخرجه مسلمإالَأحدَقالَمثلَماَقالَأوَزادَعليه،َأحدَيومَالقيامةَأبفضلَمماَجاءَبهَأيتَِّ
أمسينا،َوبكَحنيا،َوبكََاللهمَبكَأصبحنا،َوبكََ)أنه كان يقول إذا أصبح:      عن أيب هريرة، عن النيبو  .13

النشور قال:ََ(منوت،َوإليكَ أمسى  أمسينَا)ََوإذا  َو،َوبكَأصبحنَااللهمَبكَ ليكََإ،َوبكَحنيا،َوبكَمنوت،َ
املفردصريامل األدب  يف  البخاري  أخرجه  له،    ،(.  والنسائيو واللفظ  داود  الكربى  أبو  وصححهيف  حبان  ،   ابن 
 . (2) النوويو 
يقولَحنيَيصبحََََمسلمٍَََماَمنَعبدٍَ)يقول:      النيبمسعت  ، قال:    النيبعن رجل  خدم  ،  م  عن أيب سال  و  .14

َكانَحقًَنبيًَََََا،َومبحمدٍَ،َوابإلسالمَدينًَ،َوحنيَميسي:َرضيتَابهللَرابًَثالثًَ هَيومََاَعلىَهللاَأنَيرضيَ ا،َإال
 .(3) «سنده قوي »واللفظ له، وقال ابن حجر :   ،(. أخرجه أبو داود والنسائيالقيامة

خلقتينََ،ََالَإلهَإالَأنتََ،سيدَاالستغفارَأنَتقول:َاللهمَأنتَرَبقال: )  عن النيب  ،  وعن شد اد بن أوس   .15
،ََأبوءَلكَبنعمتكَعليََّ،ََأعوذَبكَمنَشرَماَصنعت،ََ(4) وأانَعلىَعهدكَووعدكَماَاستطعَت،ََوأانَعبدَك

فماتَمنَيومهَقبلََ،ََمنَقاهلاَمنَالنهارَموقًناَهبَا،ََفإنهَالَيغفرَالذنوبَإالَأنتَََ؛فاغفرَيَل،ََوأبوءَلكَبذنيب
(. فهوَمنَأهلَاجلنةََ،فماتَقبلَأنَيصبح،َومنَقاهلاَمنَالليلَوهوَموقنَهبَا،َفهوَمنَأهلَاجلنةََ،أنَميسي

وإذاَقالَحنيَيصبحَفماتَمنَيومهََََ،إذاَقالَحنيَميسيَفماتَدخلَاجلنةويف رواية : )،  (5) أخرجه البخاري
 (. همثلَ 

الَإلهَإالَهللاََ،ََواحلمدَهلَل،ََأمسيناَوأمسىَامللكَهلَلإذا أمسى قال: )  قال: كان نيب هللا  ،  بن مسعود  اوعن   .16
َكلَشيءٍَ،ََولهَاحلمد،ََلهَامللك،ََوحدهَالَشريكَلَه ربَأسألكَخريَماَيفَهذهَالليلةَوخريَ،ََقديَرََوهوَعلى

،ََ(6) وسوءَالكِّرب َ،ََربَأعوذَبكَمنَالكسل،ََوأعوذَبكَمنَشرَماَيفَهذهَالليلةَوشرَماَبعدهَا،ََماَبعدهَا
أصبحناَوأصبحَامللكََوإذا أصبح قال ذلك أيض ا: )،  (يفَالقربََوعذابٍَ،ََيفَالنارََربَأعوذَبكَمنَعذابٍَ

 .  (7) (. أخرجه مسلمهلل

 
 (. 2692( صحيح مسلم )1)
 (. 77األذكار )ص (964( صحيح ابن حبان )10323( السنن الكربى للنسائي )5068( سنن أيب داود )1199(األدب املفرد )2)
 . (79األذكار )ص ( وقال النووي: »أسانيده جيدة«11/130( فتح الباري ) 9747الكربى للنسائي )( السنن 5072(سنن أيب داود )3)
 وأرجو وعدك«.    ،ه إلينا من طاعتك، وما وعدتنا به من ثوابك، أمتثل أمرك(: »أي على ما عهدت  135( قال شيخ اإلسالم يف االستغاثة )ص4)
يف هذا احلديث   مجع    :بن أيب مجرةاقال  »:  (11/100)  فتح الباري البن حجر  ويف    االستغفار. ب عليه: ابب أفضل  ( وبو  6306(صحيح البخاري )5)

واإلقرار ابلعهد   ، واالعرتاف أبنه اخلالق  ،ففيه اإلقرار هلل وحده ابإلهلية والعبودية  ،وحسن األلفاظ ما حيق له أنه يسمى سيد االستغفار  ،من بديع املعاِن
ورغبته    ،وإضافة الذنب إىل نفسه  ،هاوإضافة النعماء إىل موجدِّ   ،واالستعاذة من شر ما جىن العبد على نفسه  ،والرجاء مبا وعده به  ،الذي أخذه عليه

 «. ...واعرتافه أبنه ال يقدر أحد على ذلك إال هو ،يف املغفرة
 .( أي: اهلرم واخل ر ف، والرد ِّ إىل أرذل العمر6)
 (. 2723(صحيح مسلم ) 7)
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اللهمََ)؟ قال: قل:  وإذا أمسيت    أقوله إذا أصبحت    رِن بشيء  م  ،  : اي رسول هللاعن أيب هريرة، قال: قال أبو بكر  و  .17
ه،َأشهدَأنَالَإلهَإالَأنت،َأعوذَبكََومليكَ ََكلَشيءٍَََواتَواألرض،َربَََّاعاملَالغيبَوالشهادة،َفاطرَالسم

نفسي شرَ وشََََِّ،منَ الشيطانَ شرَ أصبحتَ َََ.(1) كهرَْومنَ إذاَ أمسيتَ قلهَ وإذاَ مضجعك،َ أخذتَ وإذاَ َ،) . 
، وأخرجه  (2) ابن القيم وابن حجر  و   ابن حبانالرتمذي و   وصححه،  يف الكربى  داود والرتمذي والنسائيأخرجه أبو  

أوَأجرهَََ،َافَعلىَنفسيَسوءًَوأنَأقتِّمن حديث عبد هللا بن عمرو ، وزاد: )والرتمذي  البخاري يف األدب املفرد  
 .(3) وحسنه ابن حجر   (إىلَمسلمٍَ

وإذاَََبه،َأنَتقويلَإذاَأصبحتَََِّأنَتسمعيَماَأوصيكَََِّماَمينعكَِّ)لفاطمة:      ل: قال النيب ا، قأنس    وعن .18
نفسيَطرفةَعنيٍَأمسيتَِّ إىلَ تكلينَ والَ أصلحَيلَشأينَكله،َ أستغيث،َ برمحتكَ قيومَ ايَ أخرجه :َايَحيَ  .)
 .(4) صحيح  هإسناد :وقال املنذري،  يف الكربى النسائي

لكَََأاللهمَإينَأس)يدع هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح:    ل: مل يكن رسول هللا  ا ابن عمر قوعن   .19
،َوأهليَومايل،َاللهمَاستَعورايت،ََيفَديينَودنيايََلكَالعفوَوالعافيةَأاللهمَإينَأس،ََالعافيةَيفَالدنياَواآلخرة

ومنَخلفي،َوعنَمييينَوعنَمشايل،َومنَفوقي،َوأعوذَبعظمتكََََيََّوآمنَروعايت،َاللهمَاحفظينَمنَبنيَيد
 .(5) النووي و   واحلاكم ابن حبان (. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححهغتالَمنَحتيتأنَأَ 

يقولَيفَصباحََََماَمنَعبدٍَ):  مسعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول هللا  »عن أابن بن عثمان، قال:  و  .20
يومٍَ ليلةٍَََكلَ السميعَومساءَكلَ وهوَ السماء،َ األرضَوالَيفَ امسهَشيءَيفَ معَ يضرَ الذيَالَ :َبسمَهللاَ

، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أابن: ما وكان أابن، قد أصابه طرف فال    (،َفيضرهَشيءثالثَمراتٍَ،ََالعليم
احلديث كما حد   إن  أما  أ  تنظر؟  مل  ولكن  علي  ي  لِّ   ؛يومئذ    هلْ ق   ثتك،  األربعة  .« رهد  ق    مضي هللا    صححه و   ،أخرجه 

 .(6) وابن حجر   والذهيب مابن القي ِّ و  ابن حبانالرتمذي و 

 
 (.2/467)(أي ما يدعو إليه ويوسوس به من اإلشراك ابهلل تعاىل، ويروى بفتح الشني والراء: أي حبائله ومصايده. النهاية يف غريب احلديث واألثر 1)
الرتمذي )5067(سنن أيب داود )2) للنسائي )3392( جامع  الكربى  السنن   )7644)  ( ابن حبان  األفكار    (2/338املعاد )زاد  (  962صحيح  نتائج 

(2/362) . 
وكان   ،وغاية ينتهي إليها   ، منه ئ ملا كان الشر له مصدر يبتدقال ابن القيم: » (2/365نتائج األفكار ) ( 3529الرتمذي ) ( جامع 1204(األدب املفرد )3)

 تضمن الدعاء هذه املراتب األربعة أبوجز لفظ    = أخيه املسلم ه أن يعود على صاحبه أو على  وغايت    ، وإما من الشيطان  ، مصدرها إما من نفس اإلنسان
 .(162شفاء العليل )ص «. وأوضحه وأبينه

االستغاثة  ...«  برمحتك أستغيث  : »...(1/111جمموع الفتاوىقال شيخ اإلسالم )(.  1/260( الرتغيب والرتهيب )10330(السنن الكربى للنسائي )4)
قال ابن القيم:    ...« قسم به يف احلقيقة  ،وكما أن القسم بصفاته   ،استعاذة به يف احلقيقة  ،أن االستعاذة بصفاته كما    ،استغاثة به يف احلقيقة  ، برمحته

بكل   هبما مستغيث  املستغيث  »فكأن  وقال أيض ا:    ( 4/188»إن السم احلي القيوم أتثري ا خاصًّا يف إجابة الدعوات، وكشف الكرابت« زاد املعاد )
ت  اسم   الرب  أمساء  وبكل ِّ من  وإانلة    صفة    عاىل  اللهفات  وإغاثة  الكرابت  تفريج  مظنة  يف  تكون  أن  االمسني  هبذين  االستغاثة  أوىل  فما  من صفاته، 

 . (679/ 2) بدائع الفوائد الطلبات«
   . (79األذكار )ص (1902املستدرك )( 961( صحيح ابن حبان )3871( سنن ابن ماجه )5529( سنن النسائي )5074(سنن أيب داود )5)
زاد املعاد  (  852( صحيح ابن حبان )3869( سنن ابن ماجه )10106( السنن الكربى للنسائي )3388( جامع الرتمذي )5088(سنن أيب داود )6)
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رسول هللا  وع .21 قال: كان  أبزى،  بن  الرمحن  عبد  قال:    ن  أصبح  وكلمةََ)إذا  اإلسالم،َ فطرةَ علىَ أصبحناَ
ممدٍَ نبيناَ ودينَ ََاإلخالص،َ إبراهيم أبيناَ وملةَ مسلمًَحنيفًَ،َ وماََاَ املشركنيََكانا،َ النسائيمنَ أخرجه  يف   (. 

 .(1) والعراقي   وصححه النووي، الكربى
قال:    ؟ ، فقال: اي رسول هللا ما لقيت  من عقرب  لدغتن البارحةوعن أيب هريرة، أنه قال: جاء رجل إىل النيب   .22

 .(2) (. أخرجه مسلم خلق،َملَتضرَّكأماَلوَقلتَحنيَأمسيت:َأعوذَبكلماتَهللاَالتاماتَمنَشرَماَ)
 ما ُيقرأ كل ليلٍةباب 

َكفتاه: )قال: قال رسول هللا  ، عن أيب مسعود   .23  .  (3) (. أخرجاه اآليتانَمنَآخرَسورةَالبقرةَمنَقرأمهاَيفَليلٍة
قالوا: وكيف يقرأ ثلث    (؟ثلثَالقرآنََزَأحدكمَأنَيقرأَيفَليلةٍَأيعجَِّ)، قال:  عن أيب الدرداء، عن النيب  و  .24

قال:   القرآن)القرآن؟  ثلثَ تعدلَ أحدَ هوَهللاَ أخرجهقلَ سعيد   ،  مسلم  (.  أيب  من حديث  البخاري  وأخرجه 
 .(4)اخلدري

 ما يقول في يومه باب 

،ََولهَاحلمَد،ََلهَامللَك،ََوحدهَالَشريكَله،ََالَإلهَإالَهللاََ:منَقاَلقال: )  أن رسول هللا  ،  عن أيب هريرة .25
يتَعنهَمئةَومَ ،ََوك تبتَلهَمئةَحسنةٍَ،َعشرَرقابٍَََْدلَ كانتَلهَعَ ََ،يفَيوٍمَمئةَمرةٍَ،َديَركلَشيٍءَقوهوَعلىََ

مماَجاءَبهَإالَأحدَعملََََأحدَأبفضلَ ََوملَأيتَِّ،ََرزًاَمنَالشيطانَيومهَذلكَحىتَميسيوكانتَلهَحَِّ،ََسيئةٍَ
َكانتَمثلَزبدَالبحرطتََحَ ،ََمئةَمرةٍَََومنَقال:َسبحانَهللاَوحبمده،َيفَيومٍَ،ََأكثرَمنَذلك (.  خطاايهَولو

 .  (5) أخرجاه
وقاص   .26 أيب  بن  سعد  رس،  وعن  عند  هللا  قال: كنا  )  ،ول  ألفَفقال:  يوٍمَ بَكلَ يكسِّ أنَ أحدكمَ زَ أيعجِّ

ألف حسنة  ،  ؟(حسنةٍَ لهَ؟ قال: )فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدان  في كتبَ مئةَتسبيحٍةَ يسبحَ
طَعنهَألفَ،َألفَحسنةٍَ  . (6) (. أخرجه مسلم خطيئةٍَأوَُي 

 
 .  (2/367نتائج األفكار ) (4/352سري أعالم النبالء ) (2/338)

قال ابن القيم    . (2/401)  نتائج األفكار وحسنه ابن حجر  يف  (  389اإلحياء )ص( ختريج أحاديث  82( األذكار )ص9745(السنن الكربى للنسائي )1)
ا، وكلمة اإلخالص: هي شهادة أن ال ال واعتقاد   وعم  : ما جاء به من عند هللا قوال  ملة إبراهيم: التوحيد، ودين حممد  » :( 3/446مدارج السالكني )يف 

 . «ا وإانبة  ، وانقياد  وذالًّ  عباده من حمبته وعبادته وحده ال شريك له، واالستسالم له عبودية   إله إال هللا، وفطرة اإلسالم: هي ما فطر هللا عليه
 (. 2709(صحيح مسلم ) 2)
قال شيخ اإلسالم بعد تفسري  خمتصر  لآليتني: هذه كلمات خمتصرة يف معرفة مقدار هذه اآلايت    ( 807( صحيح مسلم )4008( صحيح البخاري )3)

وأمت ه من كنز  حتت العرش. وبعد  ففيها من املعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر   العظيمة الشأن، اجلليلة املقدار، اليت خ ص  هللا هبا رسول ه  
 (. 141/ 14وب إليه أن ال حيرمنا الفهم يف كتابه؛ إنه رحيم ودود. جمموع الفتاوى )عن اإلحاطة به، وهللا املرغ

 . «ما يستحب لإلنسان أن يقرأ كل ليلة  »السنن الكربى: يف  لنسائي وترجم له ا  (811( صحيح مسلم )5015(صحيح البخاري )4)
 (. 2691( صحيح مسلم )3293( صحيح البخاري )5)
 (. 2698( صحيح مسلم )6)
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(. أخرجه  إنهَلي غانَعلىَقليب،َوإينَألستغفرَهللاَيفَاليومَمئةَمرةٍَقال: )  أن رسول هللا  ،  وعن األغر ِّ املزِن .27
 (.ايَأيهاَالناسَتوبواَإىلَهللا،َفإينَأتوبَيفَاليومَإليهَمئةَمرةٍَ: )ويف رواية  ، (1) مسلم

)وهللاَإينَألستغفرَهللاَوأتوبَإليهَيفَاليومَأكثرَمنَسبعنيََيقول:    قال: مسعت رسول هللا  ،  وعن أيب هريرة .28
 .  (2) أخرجه البخاري مرًة(.

( أخرجه  سبحانَهللاَوحبمده،َأستغفرَهللاَوأتوبَإليهيكثر من قول: )    وعن عائشة، قالت: كان رسول هللا  .29
 .(3) مسلم

 االستيقاظوعند ، ما يقول عند النوم باب

حبفظ زكاة رمضان، فأاتِن آت  فجعل حيثو من الطعام فأخذته، فقلت:   قال: وك لن رسول هللا  ، عن أيب هريرة .30
... فقص احلديث، فقال: إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من ألرفعنك إىل رسول هللا  

النيب   وقال  تصبح،  حىت  شيطان  يقربك  وال  حافظ،  )هللا  شيطان:  ذاكَ وهوَكذوب،َ أخرجه صدقكَ  .)
 .  (4) م ع لق ا جمزوم ا به البخاري

ق ْل ه و  اَّلل    }   :فقرأ فيهما،  مجع كفيه، مث نفث فيهما   ،كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة    أن النيب  ،  وعن عائشة .31
اْلف ل قِّ و}،  {أ ح د   بِّر ب ِّ  أ ع وذ   بِّر ب ِّ  و} ،  {ق ْل  أ ع وذ   يبدأ هبما الن اسِّ ق ْل  استطاع من جسده،  {، مث ميسح هبما ما 

. أخرجه البخاري، وما أقبل من جسده، على رأسه ووجهه  . ( 5)يفعل ذلك ثالث مرات 
فإهناَبراءةَمنَََ؛اقرأَقلَايَأيهاَالكافرونَمثَمن،َعلىَخامتتهَا): له  قال  ، أن النيب األشجعي عن نوفل  .32

، وصححه ابن حبان واحلاكم، وأقره الذهيب، وقال ابن حجر: إسناده  والرتمذي ( أخرجه أبو داود الشرك
 .(6) صحيح

، أن فاطمة أتت النيب   .33 تشكو إليه ما تلقى يف يدها من الر حى، فذكرْت ذلك لعائشة، فلما جاء    وعن علي  
(، فجاء فقعد بين وبينها حىت علىَمكانكمَاأخربته عائشة، فجاءان وقد أخذان مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: )

أالَأدلكماَعلىَخرٍيَمماَسألتما؟َإذاَأخذمتاَمضاجعكما،َفسبحاَثالًثََوجدت ب  ْرد  قدميه على بطن، فقال: )
(، قال علي: ما تركته منذ مسعته وثالثني،َوامحداَثالًثَوثالثني،َوكرباَأربًعاَوثالثني،َفهوَخريَلكماَمنَخادمٍَ

 
 املراد: ما يتغشى القلب من الفرتات عن الذكر.  وقوله: )يغان على قليب(  ( 2702صحيح مسلم )( 1)
 يف اليوم والليلة.    ابب استغفار النيبوترجم عليه:  (6307( صحيح البخاري )2)
: »واعلم أن  التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال ونفي  484( صحيح مسلم )3) النقائص والعيوب، واالستغفار  يتضمن  وقاية  شر  ( قال ابن رجب 

 (. 522/ 2الذنوب. فذاك حق هللا، وهذا حق عبده، وهلذا يف خطبة احلاجة: احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره« جمموع رسائل ابن رجب )

 (. 3275( صحيح البخاري )4)
 . «اإذا أوى إىل فراشه، نفث يف كفيه بقل هو هللا أحد وابملعوذتني مجيع    : »كان رسول هللا(5748)ويف رواية  له   (5017( صحيح البخاري )5)
(6  )( داود  أيب  )( جامع  5055سنن  )(  3403الرتمذي  ابن حبان  ) (  790صحيح  )(  3982املستدرك  التعليق  األلباِن يف  صححو (  408/  4تغليق  ه 

 (. 1161اجلامع ) صحيح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ِمْن َأَحاِدْيِث اأَلْذَكاِر ُبْلَغُة اْلَأْخَياِر

 

9 

 

ف ِّني؟ قال: وال ليلة صفني. أخرجاه ، قيل له: من النيب  : )،  (1) وال ليلة صِّ أخذمتاَمضجعكماَمنََويف رواية  ملسلم 
 (. الليل

، أن رسول هللا   .34 احلمدَهللَالذيَأطعمناَوسقاانَوكفاانَوآواان،َفكمََكان إذا أوى إىل فراشه قال: )  وعن أنس 
 .  (2) (. أخرجه مسلمممنَالَكايفَلهَوالَمؤوي

فلينفضَهباَفِّراشهَ،ََإذاَأوىَأحدكمَإىلَفراشهَفليأخذَداخلةَإزارهقال: )  أن رسول هللا  ،  هريرةعن أيب  و  .35
بعدَ  خ ل فهَ ماَ يعلمَ الَ فإنهَ فراشهوليسمَهللا؛َ علىَ ََهَ شَِّ، علىَ فليضطجعَ يضطجعَ أنَ أرادَ األمينق َِّفإذاَ ،َهَ

رب اللهمَ ََوليقل:َسبحانكَ أرفعه، وبكَ ََبكَوضعتَجنيبَ نفسيََ، أمسكتَ هلَاإنَ ََفاغفرَ أرسلتهَا، ََ،وإنَ
إذاَجاءَأحدكمَفراشهَلبخاري: )ويف رواية ا  ،واللفظ ملسلم  ،  (. أخرجاهفاحفظهاَمباَحتفظَبهَعبادكَالصاحلني

 .(3) (ةَثوبهَثالثَمراتٍَفَ نِّفلينفضهَبصَ 
إذا أخذان مضجعنا أن نقول: )  قال: كان رسول هللا  ،  وعن أيب هريرة .36 وربََ،ََاللهمَربَالسماواتأيمران 

ََاألرض العظيم، العرشَ ََوربَ وربَكلَشيءٍَربَّ، ََناَ والنوى، احلبَ ََفالقَ والفرقانـومن، واإلجنيلَ التوراةَ ،َزلَ
َكلَشيٍءَأنتَآخذَبناصيته وأنتَاآلخرَفليسَ،ََاللهمَأنتَاألولَفليسَقبلكَشيء،ََأعوذَبكَمنَشر

َعناَالدَّينَوأغنناَمنَ،ََوأنتَالباطنَفليسَدونكَشيَء،ََوأنتَالظاهرَفليسَفوقكَشيَء،ََبعدكَشيَء اقضِّ
 .  (4) (. أخرجه مسلم الفقر

عمراوعن   .37 )  ،بن  يقول:  أن  مضجعه  أخذ  إذا  رجال   أمر  توفاهَاأنه  وأنتَ نفسيَ خلقتَ ََاللهمَ مماهتاََ، لكَ
جل: أمسعت هذا من فقال له ر ،  (اللهمَإينَأسألكَالعافية،ََوإنَأمتهاَفاغفرَهلَاََ،إنَأحييتهاَفاحفظهَا،ََومياهَا

 .  (5) . أخرجه مسلمرسول هللا   مِّن، عمر مِّن خري    عمر؟ فقال: مِّن
قينَعذابكَيومَتبعثََََرب َِّ)د ميينه عند املنام، مث يقول:  يتوس    ، قال: كان رسول هللا  عن الرباء بن عازب  و  .38

 .(6) وصححه أبو ن عيم  وابن حجر  ، . أخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه(عبادك
الليل قال:      أن رسول هللا  ي،عن أيب األزهر األمنار و  .39 إذا أخذ مضجعه من  ابسمَهللاَوضعتَجنيب،ََ)كان 

َو اغفرَيلَذنيب،َ وفَ أ َخاللهمَ ْئَشيطاين،َ النَّسِّ داود  (.األعلىََي َِّدكَرهاين،َواجعلينَيفَ أبو  نه وحس    ،أخرجه 
 . (7) النووي وابن حجر  

 
 (. 2727)( صحيح مسلم 5361(صحيح البخاري )1)
 (. 2715( صحيح مسلم )2)
أي: ما الذي   ( ما خ ل فه بعد ه على فراشهوقوله: )  أي: طرف ه الذي يلي اجلسد.  وقوله: )داخلة إزاره(  (2714( صحيح مسلم )6320(صحيح البخاري )3)

 وهو جانبه الذي ال هدب له.  ،أو طرته ، أو حاشيته ،طرف ثوبه والص نِّفة :   أتى على فراشه من مؤذايت  وأقذار .
 (. 2713( صحيح مسلم )4)
 (. 2712( صحيح مسلم )5)
 (. 11/115( فتح الباري )8/215( حلية األولياء )3877( سنن ابن ماجه )10520( السنن الكربى للنسائي )3399(جامع الرتمذي )6)
ْئ شيطاِنوقوله: »  « شامي     جيد    بسند  » :  ( 7/9اإلصابة )( وقال يف  3/60نتائج األفكار )  ( 91)ص  األذكار للنووي  (5554(سنن أيب داود )7) «  وأ خسِّ
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مثَاضطجعَعلىََ،ََإذاَأتيتَمضجعكَفتوضأَوضوءكَللصالَة: )قال: قال النيب  ،  وعن الرباء بن عازب   .40
رغبًةَورهبًةَ،ََوأجلأتَظهريَإليك،ََوفوضتَأمريَإليَك،ََمثَقل:َاللهمَأسلمتَوجهيَإليك،ََقكَاألمينشَِّ

َ،ََوبنبيكَالذيَأرسلت،ََاللهمَآمنتَبكتابكَالذيَأنزلت،ََوالَمنجاَمنكَإالَإليَكالَملجأََ،ََإليك فإنَمِّتَّ
فلما بلغت: اللهم  ،  قال: فر د ْدهت  ا على النيب  ،  (واجعلهنَآخرَماَتتكلمَبه،ََالفطرةََمنَليلتكَفأنتَعلى

ورسولك قلت:  أنزلت.  الذي  بكتابك  ََ)القال:  ،  آمنت  أرسلت، الذيَ رواية  و ،  (1) أخرجاه .  (ونبيكَ : يف 
 (. واجعلهنَمنَآخرَكالمَك)
اللهمَابمسكََ)إذا أخذ مضجعه من الليل، وضع يده حتت خده، مث يقول:      عن حذيفة، قال: كان النيبو  .41

 .(2) أخرجه البخاري (.احلمدَهللَالذيَأحياانَبعدَماَأماتناَوإليهَالنشور)وإذا استيقظ قال:  (أموتَوأحيَا
مَ )  قال:    رسول هللا، أن  عن جابر  و  .42 ابتدرهَ كَوشيطان،َفيقولَامللك:َاختمََلَ إذاَأوىَالرجلَإىلَفراشهَ

،َفإنَذكرَهللاَمثَانم،َابتَامللكَيكلؤه،َفإذاَاستيقظَقالَامللك:َافتحَ،َويقولَالشيطان:َاختمَبشر ٍَخبريٍَ
ميتهاَيفَمنامها،َاحلمدَهللَالذيَنفسيَوملََََ،َفإنَقال:َاحلمدَهللَالذيَردَإيلَّ،َوقالَالشيطان:َافتحَبشر ٍَخبريٍَ

إِّنَّه َك انَ } بـ ْعدِّهَِّ مِّْنَ ٍدَ أ ح  ْنَ مِّ اَ أ ْمس ك ه م  إِّْنَ ز ال ت اَ و ل ئِّْنَ َ، تـ ز وال  أ ْنَ َ و اأْل ْرض  َ السَّم و اتِّ َ ك  غ ف ورًاََمي ْسِّ لِّيًماَ ،َََ{ح 
ََاحلمدَهللَالذيَ} َإِّالَّ اء َأ ْنَتـ ق ع َع ل ىَاأْل ْرضِّ َالسَّم  ك  يمٌَمي ْسِّ َل ر ؤ وٌفَر حِّ لنَّاسِّ ابِّ {،َفإنَوقعَمنََِبِِّّْذنِّهِّ،َإِّنََّاَّللََّ 

اجلنة دخلَ فماتَ واحلاكمسريرهَ حبان  ابن  وصححه  الكربى،  يف  النسائي  أخرجه  ابن    ،واملنذري  (  وحسنه 
 .(3) حجر 

 .وقد تقدم،َال َ(...اللهمَعاملَالغيبَوالشهادة:َ)قل:َأليب بكر      قول النيب  :ويف الباب أيض ا         
 ما يقول إذا َتعارَّ من الليل باب

لهَ،ََوحدهَالَشريكَله،ََمنَت عارََّمنَالليلَفقال:َالَإلهَإالَهللاقال: )  عن النيب  ،  عن عبادة بن الصامت .43
َكلَشيٍءَقدير،ََولهَاحلمد،ََامللك والَحولَ،ََوهللاَأكرب،ََوالَإلهَإالَهللا،ََوسبحانَهللَا،ََاحلمدَهلل،ََوهوَعلى
ابهلَلوالََ إالَ ََقوةَ يَل، اغفرَ اللهمَ قال:َ ََمثَ استَ ، دعاَ لهأوَ ََجيبَ قبلتَصالته، توضأَوصلىَ أخرجه فإنَ  .)

 .  (4)البخاري

 
مرقاة .  اجعلن من اجملتمعني يف املأل األعلى من املالئكةأي:    «األعلى  ديالن  ». وعلي    أي: خلص رقبيت عن كل حق     « ك رهاِنوف  . »ااجعله مطرود  

   . (4/1672املفاتيح )
 (. 2710( صحيح مسلم )247(صحيح البخاري )1)
 (. 6314(صحيح البخاري )2)
 .(26األماِل احللبية )ص (235/ 1الرتغيب والرتهيب للمنذري ) (2011املستدرك ) (5533صحيح ابن حبان ) ( 10624(السنن الكربى للنسائي )3)

البخاري )4) التعارتعار  : »( 1/642أعالم احلديث )قال اخلطايب يف    (1154(صحيح  الفراش،    السهر   :، معناه استيقظ من نومه، وأصل  والتقلب على 
 «.وصوت    ويقال: إنه ال يكون إال مع كالم  
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 والخروج منه الخالء دخول عند ما يقول باب

 . (1) أخرجاه  .(ثَواخلبائثبَ اللهمَإينَأعوذَبكَمنَاخلَ ): إذا دخل اخلالء قال   كان النيب:  قال، عن أنس   .44
  ابن خزمية وابن حبان  وصححه،  (. أخرجه اخلمسةغفرانك)كان إذا خرج من الغائط قال:    أن النيب  ،  عائشةوعن  

 .(2) النووي وابن حجر  و 
 ب الوضوءِقما يقول َع باب

أشهدَ:ََمثَيقوَل،ََضوءالوَ ََ-أ ْوَفـ ي ْسبِّغَ ََ-فـ يـ ْبلِّغَ يتوضأََََماَمنكمَمنَأحدٍَ):  رسول هللا    قال:  قال،  عن عمر .45
إالَهللَاأنَالََ ََإلهَ ََاَعبدَهللاَورسولَهوأنَممدًَ، الثمانية، اجلنةَ أبوابَ لهَ ََإالَفتحتَ أيهاَشاء،   .(يدخلَمنَ

 .(3) (اَعبدهَورسولهوأشهدَأنَممدًَََ،أشهدَأنَالَإلهَإالَهللاَوحدهَالَشريكَله) ، ويف رواية :أخرجه مسلم
أشهدَأنَالَإلهَإالَأنت،َأستغفركَوأتوبََََ،منَتوضأَفقال:َسبحانكَاللهمَوحبمدَك: )، قالوعن أيب سعيد   .46

َكَ   ،مرفوع ا وموقوف ا  يف الكربى   أخرجه النسائي  .(فلمَيكسرَإىلَيومَالقيامةََ،بعَبطابعٍَمثَطَ ََ،ق ٍَتبَيفَرَ إليك،
   .(4) ال جمال للرأي فيه، فله حكم الرفعهو مما و  وقال ابن حجر : املوقوف ال ريب يف صحته،

 النداءما يقول عند  باب 

هللاَأكربَ:ََفقالَأحدكَم،ََهللاَأكربَهللاَأكربََ:إذاَقالَاملؤذَن):    قال رسول هللا :  قال،  عن عمر بن اخلطاب .47
،َرسولَهللَاََاأشهدَأنَممدًَ:ََمثَقال،ََأشهدَأنَالَإلهَإالَهللا:ََقال،ََأشهدَأنَالَإلهَإالَهللا:ََمثَقال،ََهللاَأكرب

حيََ:ََمثَقال،ََالَحولَوالَقوةَإالَابهلل:ََقال،ََحيَعلىَالصالة:ََمثَقال،ََرسولَهللاََاأشهدَأنَممدًَ:ََقال
الََ:ََمثَقال،ََهللاَأكربَهللاَأكرب:ََقال،ََهللاَأكربَهللاَأكرب:ََمثَقال،ََالَحولَوالَقوةَإالَابهلل:ََقال،ََعلىَالفالح

 .  (5) أخرجه مسلم .(الَإلهَإالَهللاَمنَقلبهَدخلَاجلنة:َقال،ََإلهَإالَهللا

 
(1( البخاري  )6322(صحيح  مسلم  صحيح  شرحه  النووي  قال    (375(  وإسكاهنا:  (71/  4)يف  الباء  بضم  هذا  ،  اخلبث  رواية  يف  مشهوران  وجهان 

 احلديث.
  ( 90صحيح ابن خزمية )  ( 300( سنن ابن ماجه )9824( السنن الكربى للنسائي )7( جامع الرتمذي )30( سنن أيب داود )25220(مسند أمحد )2)

 (. 1/213( نتائج األفكار )27األذكار )ص (1444صحيح ابن حبان )
سااب  هلل تعاىل ملا أمره به، يرجو تقبله وثوابه،  (: »وجيب عليه أن يعمل الوضوء  احت18( قال ابن أيب زيد  القريواِن يف الرسالة )ص 234(صحيح مسلم )3)

والسجود، فيعمل على وتطهريه من الذنوب به، وي شعِّر  ن فس ه أن ذلك أته ب  وتنظ ف  ملناجاة ربه والوقوف بني يديه ألداء فرائضه، واخلضوعِّ له ابلركوع  
 يقني  بذلك، وحتف ظ  فيه؛ فإن متام كل  عمل  حبسن النية فيه«. 

(: »أما املوقوف فال شك وال ريب يف صحته«. وقال يف نتائج  1/177يف التلخيص احلبري )ابن حجر   قال    (9830( ) 9829)السنن الكربى للنسائي  (4)
غتان  ( »الطابع« بفتح الباء وكسرها ل2/293يف البدر املنري )  ابن امللقن  (: »فهذا مما ال جمال للرأي فيه، فله حكم الرفع«. قال 1/246األفكار )

 فصيحتان، وهو اخلامت. قوله: »فلم يكسر إىل يوم القيامة« معناه ال يتطرق إليه إبطال وإحباط. 
 (. 385( صحيح مسلم )5)
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،َأشهدَأنَالَإلهَإالَهللا:ََقالَحنيَيسمعَاملؤذنمنََ):  أنه قال  ،  عن رسول هللا،  وقاص  عن سعد بن أيب  و  .48
له شريكَ الَ ََوحدهَ ممدًَ، ورسولهوأنَ عبدهَ ََاَ رابًَ، ابهللَ ََرضيتَ رسواًلَ، ََومبحمدَ دينًَ، َََاوابإلسالمَ لهَغَ ، فرَ

 . (أشهدَوأانة : )رواي يفو ، (1) أخرجه مسلم .(ذنبه
فإنهََ،ََعليََّمثَصلواََ،ََإذاَمسعتمَاملؤذنَفقولواَمثلَماَيقول):  يقول    النيب أنه مسع  ،  عن عبد هللا بن عمرو  و  .49

ََإالَلعبدٍَََتنبغياجلنةَالََََيفزلةََـَفإهناَمن،ََالوسيلَةََيلمثَسلواَهللاَ،َاصلىَهللاَعليهَهباَعشرًَ،َصالةًََعليََّمنَصلىََ
 .  (2) أخرجه مسلم .(الشفاعةتَلهَحلَّ،َالوسيلةَيلفمنَسألََ،َوأرجوَأنَأكونَأانَهو،ََمنَعبادَهللَا

،ََاللهمَربَهذهَالدعوةَالتامة:ََمنَقالَحنيَيسمعَالنداء):  قال    أن رسول هللا،  عن جابر بن عبد هللاو  .50
القائمة ََوالصالةَ ممدًَ، والفضيلَةََاآتَ ََالوسيلةَ مقامًَ، وعدتهََاممودًََََاوابعثهَ ََالذيَ يومََحلَّ، شفاعيتَ لهَ تَ

 .(3) أخرجه البخاري. ( القيامة
ثنتانَالَتردان،َأوَقلماَتردان:َالدعاءَعندَالنداء،َوعندََ: )وعن سهل بن سعد ، قال: قال رسول هللا   .51

يَ  حنيَ بعًضَالحَِّالبأسَ بعضهمَ داودمَ أبو  أخرجه  مالك   (  وأخرجه  ثبوته،  يف  واخت لف   ،  ، سهل   موقوف ا، عن 
 . (4) »ومثله ال يقال من جهة الرأي«   :قال ابن عبد الرب، وصححه األلباِن

أن رجال  عن عبد هللا بن عمرو  و  .52 املؤذنني يفضلوننا، فقال: رسول هللا   ،قال: اي رسول هللا  ،  َكماََ: )  إن  قل
ابن كثري   وحس نه    ،وصححه ابن حبان  ،يف الكربى  . رواه أبو داود والنسائي(هَْطَ عَْتَـ ََلَْسَ فَ ََ،فإذاَانتهيتََ،يقولون

 .(5) ابن حجر  و 
 البيتخروج من الما يقول عند باب 

منَقالَإذاَخرجَمنَبيته:َبسمَهللا،َتوكلتَعلىَهللا،َالَحولَوالَقوةَ):  ، قال: قال رسول هللا  عن أنس   .53
له:َكَ  يقالَ ووَ إالَابهلل،َ وتَ فيت،َ الشيطاننحََّقيت،َ عنهَ والنسائي  .(ىَ والرتمذي  داود  أبو  الكربى   أخرجه  ، يف 
 .  (6) نه ابن القيموحس  وصححه ابن حبان، 

ضل،َأوََزلَأوَأَ أعوذَبكَمنَأنَأَ ََبسمَهللا،َرب َِّ)كان إذا خرج من بيته قال:      سلمة، أن النيبعن أم  و  .54
، وحس نه ابن «حديث حسن صحيح »قال الرتمذي:  ، و أخرجه اخلمسة   (هلَعليََّجهلَأوَيَ م،َأوَأَ ظلَ مَأوَأَ ظلِّأَ 

 .(7) حجر  

 
 (. 386( صحيح مسلم )1)
 (. 384( صحيح مسلم )2)
 «. الدرجة الرفيعة :من طرقه ذكر  وليس يف شيء  »: (1/376التلخيص احلبري )قال ابن حجر  يف  (614( صحيح البخاري )3)
 . (21/138التمهيد ) (246صحيح األدب املفرد )ص   (95/ 2) املوطأ ( 2540سنن أيب داود )(4)
   (1/368( نتائج األفكار )1/251) األحكام الكبري ( 1695صحيح ابن حبان )  (9789السنن الكربى للنسائي ) ( 524(سنن أيب داود )5)
 (. 2/336زاد املعاد ) (822( صحيح ابن حبان )9837( السنن الكربى للنسائي )3426الرتمذي )( جامع 5095(سنن أيب داود )6)
  (157/ 1نتائج األفكار )  ( 3884سنن ابن ماجه )(  5486سنن النسائي )(  3427الرتمذي )( جامع  5094سنن أيب داود )(  26616(مسند أمحد )7)
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 باب ما يقول إذا ركب الدابة

، فلما وضع رجله يف الركاب قال: بسم هللا، فلما استوى على  عن علي بن ربيعة، قال: كنت رِّدف ا لعلي      .55
ا و م ا ك ن ا   ، مث قال: }س ْبح ان  ال ذِّي س خ ر  ل ن ا ه ذ  ، هللا أكرب، ثالث مرات  ظهر الدابة قال: احلمد هلل، ثالث مرات 

ن ا ل م ن ْق لِّب ون { مث قال: ال إله إال أنت سبحانك إِن ظلمت نفسي فاغفر ِل ذنويب، إنه ال يغفر ل ه  م ْقرِّنِّني  و إِّان  إِّىل  ر ب ِّ 
فصنع كما   الذنوب إال أنت، مث ضحك، فقلت: اي أمري املؤمنني ما يضحكك؟ فقال: كنت رديف رسول هللا  

ليضحكَإىلَعبدهَإذاَقال:َالَإلهَإالَإنَهللاَعزَوجلََ: )صنعت، مث قلت له كما قلت ِل، فقال رسول هللا  
أنتَسبحانكَإينَظلمتَنفسي،َفاغفرَيلَذنوبَإنهَالَيغفرَالذنوبَإالَأنت،َقال:َعبديَعرفَأينَأغفرَ

حاملي يف الدعاء والطرباِن يف الدعاء، واللفظ له، وصححه احلاكم وأعاقب
 
 .(1) ( أخرجه امل

 باب ما يقول إذا رأى مبتًلى

هللا   .56 رسول  قال  قال:  هريرة،  أيب  )عن  به،َ:  ابتالكَ مماَ عافاينَ الذيَ هللَ احلمدَ فقال:َ مبتًلى،َ رأىَ منَ
َكثرٍيَممنَخلقَتفضياًل،َملَيصبهَذلكَالبالء ( أخرجه الرتمذي، وقال: حسن غريب، وصححه ابن وفضلينَعلى

 . (2) القيم

 وإذا خرج منه ما يقول إذا دخل المسجد باب

،ََإذاَدخلَأحدكمَاملسجدَفليسلمَعلىَالنيبََ):    قال رسول هللا:  قال،  أ س ْيد  أو عن أىب  ،  مح  ْيد  عن أىب   .57
اللهمَإينَأسألكَمنَفضلك أبوابَرمحتك،َفإذاَخرجَفليقل:َ افتحَيلَ اللهمَ ليقل:َ أبو داودمثَ   ،( أخرجه 

 .  (3) التسليم فيه حمفوظ  ، قال البيهقي: ولفظ بدون زايدة التسليم على النيب   مسلم  و 
النيب  ،  وعن عبد هللا بن عمرو   .58 املسجد قال: )  عن  إذا دخل  العظيم،َوبوجههَالكرمي،ََأنه كان  أعوذَابهللَ

الرجيم الشيطانَ القدمي،َمنَ ََوسلطانهَ قالَذلك، اليوم(ََ،فإذاَ الشيطان:َح فظَمينَسائرَ أبو  قالَ أخرجه   .
 .(4) لنووي احس نه و ، داود

 
يف بعض الرواايت: )أزل أو أ زل، أو أ ظلم أو أ ظلم( ويف بعضها: )توكلت على هللا( ويف بعضها: »(:  63قال الشيخ السعد يف الدعوات واألذكار )ص

 . «رفع بصره إىل السماء، وال تصح كلها  أن النيب
: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إال ميسرة وهو ثقة.  ( وقال ابن حجر2482( املستدرك )778( الدعاء للطرباِن )20( الدعاء للمحاملي )1)

ختريج   إسناده حسن.   :(: إسناده قوي، وقال الشيخ ايسر املصري98( وقال الشيخ السعد يف الدعوات واألذكار )ص  125/  5الفتوحات الرابنية )
 ص ابلسفر. يشمل كل ركوب  حضر ا وسفر ا، وقيل: خيت قال بعض العلماء:  ( 679الذكر والدعاء )ص 

هذا الذكر     ل قال العلماء  من أصحابنا وغريهم: ينبغي أن يقو »:  (303األذكار )ص:  يف    لنووي قال ا  (417/  2( زاد املعاد )3432( جامع الرتمذي )2)
ر ا  حبيث  ي سمع  نفس ه وال ي سمع ه املبتلى    .«لئال يتأمل   قلب ه بذلك، إال أن تكون بلي  ت ه معصية  فال أبس أن ي سمع ه ذلك إن مل خيْف من ذلك مفسدة   ؛سِّ

 (. 619/ 2( السنن الكربى للبيهقي ) 713( صحيح مسلم )465سنن أيب داود )( 3)
 (: سنده صحيح. 1286يف شرح سنن ابن ماجه )ص ( وقال عالء الدين مغلطاي31ص)  األذكار( 466(سنن أيب داود )4)
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 الصالة استفتاح أذكارباب 

أبيب  ،  اي رسول هللا  :فقلت،  قبل أن يقرأ  إذا كرب يف الصالة سكت ه ن  ي ة      كان رسول هللا:  قال،  عن أيب هريرة .59
وأمي تقول؟  ،  أنت  ما  والقراءة  التكبري  بني  وبنيَخطاايي):  أقول:  قالأرأيت سكوتك  بيينَ كماَ،ََاللهمَابعدَ

واملغرب املشرقَ بنيَ ََابعدتَ ،ََ اخلطااياللهم منَ يَ ،ََنقينَ الدنسنقََّكماَ منَ األبيضَ الثوبَ ََىَ اغسلَ، اللهمَ
   . (1) ه اأخرج .(َدخطااييَابملاءَوالثلجَوالرب َ 

دة، أن عمر بن اخلطاب، كان جيهر هبؤالء الكلمات يقول: »سبحانك اللهم وحبمدك، تبارك امسك،  بْ عن ع  و  .60
 .(2) . أخرجه مسلم وتعاىل جدك، وال إله غريك« 

، أن رجال  جاء، فدخل الصف، وقد ح ف ز ه الن  ف س، فقال:  و  .61 ا كثري ا، طيب ا»عن أنس  ،  «مبارك ا فيه  ،احلمد هلل محد 
أيُّكمَاملتكلمَهبا؟َفإنهَملَفأ ر م  القوم، فقال: )  )أيُّكمَاملتكلمَابلكلمات؟(صالته، قال:    فلما قضى رسول هللا  

فقال رجل: جئت وقد  يقلَأبًسَا فقال: )(،  فقلتها،  الن  ف س  أيهمََح ف ز ِن  يبتدروهنا،َ مل ًكاَ اثينَعشرَ لقدَرأيتَ
 .(3) أخرجه مسلمَيرفعها(

هللا أكرب كبري ا، واحلمد هلل  »إذ قال رجل من القوم:    بينما حنن نصلي مع رسول هللا  »عن ابن عمر، قال:  و  .62
َكذاَوكذا؟منََ: )، فقال رسول هللا  «كثري ا، وسبحان هللا بكرة  وأصيال   ( قال رجل من القوم: أان اي القائلَكلمة

َهلا،َفتحتَهلاَأبوابَالسماَءرسول هللا، قال: )  (، قال ابن عمر: »فما تركتهن منذ مسعت رسول هللا  عجبت 
 .(4) أخرجه مسلم يقول ذلك« 

طالب  و  .63 أيب  بن  علي  قال    عن رسول هللا،  عن  الصالة  إىل  قام  إذا  فطرََ) :  أنه كان  للذيَ وجهتَوجهيَ
الَشريكَ،ََكيَوميايَوممايتَهللَربَالعاملنيسَ إنَصاليتَونَ ،ََاَوماَأانَمنَاملشركنيحنيفًَ،ََالسماواتَواألرض

،َظلمتَنفسي،َوأانَعبدَك،َأنتَرب،َالَإلهَإالَأنت،َاللهمَأنتَامللَك،َوبذلكَأمرتَوأانَمنَاملسلمنَي،َله
الَيهديََ،ََواهدينَألحسنَاألخالق،ََإنهَالَيغفرَالذنوبَإالَأنتَََ،َافاغفرَيلَذنوبَُجيعًَ،ََواعتفتَبذنيب

 
مل يكن يف الصالة اجلهرية يستفتح    وقد تفيد هذه اللفظة أن النيب    أي زمن ا يسري ا.  (ه ن  ي ة  وقوله: )  (598( صحيح مسلم )744(صحيح البخاري )1)

 وهللا أعلم.  ابالستفتاحات الطويلة،
تنق399(صحيح مسلم )2) اهلادي يف  عبد  ابن  قال   )( التحقيق  ع ْبد ة2/150يح  فإن   منقطع،  ل بابة  -(: »وهو  أيب  ابن  يدرك عمر«  -وهو  وأسنده    ،مل 

( سننه  يف  آخر،   (1143الدارقطن  وجه   قوله«   من  عمر  عن  »هذا صحيح  وقال:  موقوف ا،  عمر  :  عن  رجب  ابن  ْبن »   وقال  ع م ر  ع ن  ا  ه ذ  صح 
 . (377/ 6ي )فتح البار « اخل ط اب، روي ع ْنه  من وجوه كثرية

أبو داود يف ابب ما يستفتح به الصالة من الدعاء، والنسائي يف ابب نوع  آخر من الذكر بعد التكبري.    ذا احلديثه  قد أسند و   (600(صحيح مسلم )3)
أدعية االستفت  للحميدي: »فقال: هللا أكرب، احلمد هلل كثري ا...«، وقد ذكره من  الصحيحني  والنسائي ويف اجلمع بني  ابن   :احولفظه عند أيب داود 

 نووي وآخرون.خزمية وأبو عوانة والبغوي وال

وذكره    يف ابب القول الذي يفتتح به الصالة.  عبد الرزاق يف مصن فه يف ابب استفتاح الصالة، والنسائي    ذا احلديثه  وقد أسند  ( 601(صحيح مسلم )4)
اللهم وحبمدك مث  ،احمض    أفضل أنواع االستفتاح ما كان ثناء  من أدعية االستفتاح: أبو عوانة والنووي وآخرون. وقال شيخ اإلسالم: » ل: سبحانك 

 . (22/394جمموع الفتاوى )   .«وأصيال    وسبحان هللا بكرة   ،اواحلمد هلل كثري    ،اوقوله: هللا أكرب كبري   .وال إله غريك، وتبارك امسك وتعاىل جدك
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أنت إالَ ََألحسنهاَ سيئهَا، عينَ ََواصرفَ أنت، إالَ سيئهاَ عينَ يصرفَ ََالَ وسعديك، ََلبيكَ يفَ، واخلريَكلهَ
ََيديك إليَكََوالشَر، ََليسَ وإليَك، ََأانَبكَ ََتباركتَوتعاليت، وأتوبََ، يف  ،  (1) مسلمأخرجه    .(إليكأستغفركَ

 .(وجهتَوجهيإذا استفتح الصالة كرب، مث قال: ) رواية : كان رسول هللا  
اللهمَربَجربائيلَوميكائيلَوإسرافيل،َيفتتح صالته إذا قام من الليل: )  وعن عائشة قالت: كان نيب هللا   .64

الغيبَوالشهادة،َأنتَحتكمَبنيََ السماواتَواألرض،َعاملَ  َ فيمَافاطر  فيهَخيتلفون،َاهدينَملاَََعبادكَ كانواَ
 .  (2) (. أخرجه مسلممستقيمٍََخت لفَفيهَمنَاحلقَِبذنك،َإنكَهتديَمنَتشاءَإىلَصراطٍَا
، أن رسول هللا   .65 اللهمَلكَاحلمد،َأنتَنورَكان يقول إذا قام إىل الصالة من جوف الليل: )  وعن ابن عباس 

السماواتَواألرضَومنَفيهن،َولكَاحلمد،َأنتََََ(3) احلمد،َأنتَقي َِّمالسماواتَواألرضَومنَفيهن،َولكََ
ربَالسماواتَواألرضَومنَفيهن،َأنتَاحلق،َووعدكَاحلق،َوقولكَاحلق،َولقاؤكَحق،َواجلنةَحق،َوالنارَ
حق،َوالساعةَحق،َاللهمَلكَأسلمت،َوبكَآمنت،َوعليكَتوكلت،َوإليكَأنبت،َوبكَخاصمت،َوإليكََ

، ويف (. أخرجاهأسررتَوماَأعلنت،َأنتَإهليَالَإلهَإالَأنتفاغفرَيلَماَقدمتَوماَأخرت،َوماََ،ََحاكمت
 .(4) (السماواتَقيَّامرواية : )

بن محيد  وعن   .66 قال: عاصم  عائشة  ،  رسول هللا  أبي شيء    ،سألت  يفتتح  فقالت:      كان  الليل؟  لقد  »قيام 
ا، ا، وهلل عشر  ا، وسبح عشر  ا، ومحد هللا عشر   عشر  كرب    :ما سألن عنه أحد قبلك، كان إذا قام   سألتن عن شيء  

القيامة  (اللهمَاغفرَيل،َواهدين،َوارزقين،َوعافين)ا، وقال:  واستغفر عشر   « أخرجه ويتعوذ من ضيق املقام يوم 
 .(5) وحسنه ابن حجر  أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان وابن القيم، 

 
 (. 771( صحيح مسلم )1)
 (. 770( صحيح مسلم )2)
 ومن فيهن. ( املعىن: أنه القائم حبفظ وتدبري السماوات واألرض 3)
ستفتح  ابب ما ي  »يف    داود من العلماء من يرى أن هذا من أدعية استفتاح الصالة، فقد أسنده أبو    (. 769( صحيح مسلم )1120( صحيح البخاري )4)

أن قيس   ، ق عِّمران القصريوالطرباِن يف الكبري من طري،  يف قيام الليل  وانة، وأبو داود، وابن نصر  أخرجه أبو ع  « وقال األلباِن: »به الصالة من الدعاء
ثنا   ،حدثه  بن سعد   بلفظ:  قال:  به  التهجد يقول»  طاوس  وإسناده صحيح على شرط .  مث ذكر معناه  « : ...-ما يقول: هللا أكرب  بعد  -كان يف 

قال يف فضل   (1/263) أصل صفة صالة النيب  «  مل يسق لفظه؛ بل أحال على الذي قبله  صحيحه من هذا الطريق، لكنه  وقد رواه يف  ،مسلم  
 ( عن احلديث الذي رواه أبو داود: »حديث صحيح«.772الرحيم الودود )ح

ابب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إىل  »  : (5/356يف جامعه )الرتمذي  ومن العلماء م ن يقول: هو دعاء يقال عند القيام إىل صالة الليل، قال  
« مث أورده، وهو ظاهر صنيع النووي يف األذكار،  ما يقول إذا قام إىل الصالة من جوف الليل»:  (9/321السنن الكربى )  يف  لنسائي« وقال االصالة

 وابن اإلمام يف سالح املؤمن يف الدعاء. 
داود )5) أيب  الدعاء  (766(سنن  من  الصالة  به  يستفتح  ما  ).  ابب  النسائي  القيام  ( 1617سنن  به  يستفتح  ما  ذكر  ) .  ابب  ماجه  ابن  (  1356سنن 

 .(4/307( الفتوحات الرابنية )1/197زاد املعاد )( 2602صحيح ابن حبان )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ِمْن َأَحاِدْيِث اأَلْذَكاِر ُبْلَغُة اْلَأْخَياِر

 

16 

 

 التأمين بعد الفاتحة باب

فقولوا:َآمني؛َفإنهََ،َعليهمَوالَالضالنيغريَاملغضوبَإذاَقالَاإلمام:ََقال: ) أن رسول هللا  ، عن أيب هريرة .67
 . (1) (. أخرجاهغ فرَلهَماَتقدمَمنَذنبه،َاملالئكَةَهَقولَ منَوافقَقولَ 

 والسجود ل في الركوعوما يق باب

النيب   .68 أن   ، علي   )  ركع   إذا   عن  لكَمسعي،َقال:  خشعَ أسلمت،َ ولكَ آمنت،َ وبكَ ركعت،َ لكَ اللهمَ
 .(2) أخرجه مسلم  (وبصري،َوخمي،َوعظمي،َوعص يب

اللهمََ،ََسبحانكَاللهمَربناَوحبمدَك):  يقول يف ركوعه وسجودهيكثر أن      كان النيب:  قالت،  عائشةعن  و  .69
يل القرآنََ( اغفرَ لفظ  ،  (3) أخرجاه   .يتأول  النيب  :  ملسلم    ويف  رأيت  عليه  ما  نزل  اَّلل ِّ  }  :منذ  ن ْصر   ج اء   إِّذ ا 

 .  (سبحانكَربَوحبمدك،َاللهمَاغفرَيل)ل فيها: و قيإال  { يصلي صالة  و الف ْتح  
النيب  :  قالت،  هاعنو  .70 وسجوده  كان  ركوعه  يف  ق دَُّس بُّ):  يقول  ََوسوحَ والروحََربَُّ، أخرجه    .(املالئكةَ

 .  (4) مسلم
فإذا هو  ،  مث رجعت،  فتحسست،  فظننت أنه ذهب إىل بعض نسائه،  ذات ليلة    قالت: افتقدت النيب ،  هاعنو  .71

 .  (5) . أخرجه مسلم(الَإلهَإالَأنت،َسبحانكَوحبمدكراكع أو ساجد يقول: )
يصلي  :  فقلت،  مث مضى،  يركع عند املئة:  فقلت،  فافتتح البقرة ذات ليلة     صليت مع النيب :  قال،  عن حذيفةو  .72

  آبية    ر  إذا م    ال  س ِّ رت  يقرأ م  ،  مث افتتح آل عمران فقرأها،  مث افتتح النساء فقرأها،  يركع هبا:  فقلت،  فمضى،  هبا يف ركعة  
فكان ،  (سبحانَربَالعظيم) :  مث ركع فجعل يقول،  ذتعو    بتعوذ    وإذا مر  ،  سأل  بسؤال    وإذا مر  ،  حفيها تسبيح سب  

قام طويال  ،  (مسعَهللاَملنَمحده):  مث قال،  قيامها من  ركوعه حنو   قريب  مث  سبحانَربََ):  مث سجد فقال،  ا مما ركع 
 . (6) أخرجه مسلم . ا من قيامهفكان سجوده قريب  ، (األعلى

إال    ، فقام فقرأ سورة البقرة، ال مير آبية رمحة  ليلة      قمت مع رسول هللا»األشجعي، قال:   عن عوف بن مالك  و  .73

 
 (. 410( صحيح مسلم )782( صحيح البخاري )1)
 (. 771صحيح مسلم ) (2)
 (. 484( صحيح مسلم )794( صحيح البخاري )3)
 «. يرواين ابلضم والفتح، والفتح أقيس، والضم أكثر استعماال  »: (2/332غريب احلديث )النهاية يف ويف  ( 487( صحيح مسلم )4)
 (. 485( صحيح مسلم )5)
فيه    تسفيله وتواضعه أبشرف شيء    وغاية    ،السجود غاية اخلضوع والذل من العبد :  (5/237جمموع الفتاوى  قال شيخ اإلسالم )  (772( صحيح مسلم )6)

فلما كان السجود غاية سفول   ...فناسب يف غاية سفوله أن يصف ربه أبنه األعلى، واألعلى أبلغ من العلي ،أبن يضعه على الرتاب -وهو وجهه -هلل
وليس بني الرب   ،قريالف  وهو الغن والعبد  ،العبد    والعبد    ،كما أنه الرب  ،األسفل  والعبد    ، فهو سبحانه األعلى  ،ح اسم ربه األعلى العبد وخضوعه سب  

وكلما   ، م فقره إليه كان أغىنفكلما عظ    ، يعطي العبد ما يناسبه  حمسن    جواد    ب العبد إليه؛ ألنه سبحانه بري ر  لها ق   فكلما كم    ، والعبد إال حمض العبودية
 . كان أعز    له   له  م ذ  عظ  
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قيامه، يقول يف ركوعه:  إال وقف فتعوذ، مث    مير آبية عذاب    وقف فسأل، وال  سبحانَذيَاجلربوتَ)ركع بقدر 
عمران، مث قرأ    مث سجد بقدر قيامه، مث قال يف سجوده مثل ذلك، مث قام فقرأ آبل  (وامللكوتَوالكربايءَوالعظمة

 .(1) ر  وحس نه ابن حج  ،أخرجه أبو داود والنسائي«. سورة   سورة  
، قال: » .74 إىل الصالة فصلى، فجعل يقول يف صالته، أو يف سجوده:    خرج رسول هللا  ...  وعن ابن عباس 

اللهمَاجعلَيفَقليبَنورًا،َويفَمسعيَنورًا،َويفَبصريَنورًا،َوعنَمييينَنورًا،َوعنَمشايلَنورًا،َوأماميَنورًا،ََ)
اللهمَاجعلَيلَيفَقليبََ)  :سلم  ، ويف رواية  مل(2) (. أخرجاه نورًاوخلفيَنورًا،َوفوقيَنورًا،َوحتيتَنورًا،َواجعلَيلََ

ا،َوعنََا،َوعنَمييينَنورًَا،َومنَحتيتَنورًَا،َومنَفوقيَنورًَا،َويفَبصريَنورًَا،َويفَمسعيَنورًَا،َويفَلساينَنورًَنورًَ
نورًَ نورًَمشايلَ يديَ بنيَ نورًَا،َومنَ ومنَخلفيَ واجعلَْا،َ نفَََْا،َ نورًَيفَ وأَ سيَ يلََعظَِّا،َ ََانورًَمَ رواية  و (، فأذ  يف  ن : 

ََ.احلديث َ)اللهمَاجعلَيفَقليبَنورًا...(َاملؤذن، فخرج إىل الصالة، وهو يقول:
النيب   .75 أن   ، علي   قال:    وعن  وجهيَ)إذا سجد  أسلمت،َسجدَ ولكَ آمنت،َ وبكَ لكَسجدت،َ اللهمَ

َ.(3) أخرجه مسلم  (للذيَخلقهَوصوره،َوشقَمسعهَوبصره،َتباركَهللاَأحسنَاخلالقني
لَّه،َوأولهَوآخره،َكان يقول يف سجوده: )  وعن أيب هريرة، أن رسول هللا   .76 َكله،َدِّقَّهَوجِّ اللهمَاغفرَيلَذنيب

 .  (4) (. أخرجه مسلموعالنيتهَوسرَّه
قالت: فقدت رسول هللا   .77 فالتمسته  ليلة    وعن عائشة،  الفراش  قدميه وهو يف    ،من  بطن  فوقعت يدي على 

اللهمَأعوذَبرضاكَمنَسخطك،َومبعافاتكَمنَعقوبتك،َوأعوذَبكََيقول: )ومها منصوبتان، وهو    ،املسجد
 . (5) (. أخرجه مسلم أنتَكماَأثنيتَعلىَنفسكَ،عليَكَمنك،َالَأ حصيَثناءًَ

قال:   .78  ، عباس  ابن  هللا  قال  وعن  )رسول  هنَ :  وإينَ الركوعَأالَ فأماَ ساجًدا،َ أوَ راكًعاَ القرآنَ أقرأَ أنَ يتَ
 .  (6) (. أخرجه مسلمٌنَأنَي ستجابَلكمالسجودَفاجتهدواَيفَالدعاء،َفق مَِّفعظ ِّمواَفيهَالرب،َوأماَ

(. أخرجه أقربَماَيكونَالعبدَمنَربهَوهوَساجد،َفأكثرواَالدعاءقال: )  وعن أيب هريرة، أن رسول هللا   .79
 .(7) مسلم

 
 (: »إسناده صحيح«. 1/396النووي يف خالصة األحكام )( وقال 72/2( نتائج األفكار )1132( سنن النسائي )873(سنن أيب داود )1)
 . (763صحيح مسلم ) ( 6316(صحيح البخاري )2)

 (. 771صحيح مسلم ) (3)

  ،وتذلل بني يديه، فكلما كث ره العبد وطو له  ، (: »الدعاء عبودية هلل تعاىل، وافتقار إليه 298قال ابن القيم يف جالء األفهام )ص  (483صحيح مسلم )  (4)
 وأعاده وأبداه، ونو ع مج  له، كان ذلك أبلغ يف عبوديته، وإظهار فقره، وتذَّلل  وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه، وأعظم لثوابه«. 

 . (486صحيح مسلم ) (5)

وجدير. قال شيخ اإلسالم: هللا سبحانه قريب من قلب الداعي، فهو أقرب    )فقمن( بفتح امليم وكسرها، ومعناه: حقيققوله:    . (479صحيح مسلم )  (6)
الداعي إليه،  إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معىن  متفق عليه بني أهل اإلثبات الذين يقولون: إن هللا فوق العرش، وذلك بتقريبه قلب  

ا يكون العبد من ربه وهو ساجد( فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه، وإن  كما يقرب إليه قلب الساجد؛ كما ثبت يف الصحيح: )أقرب م
 .(509/ 5)كان بدنه على األرض، ومىت ق  ر ب أحد الشيئني من اآلخر صار اآلخر إليه قريب ا ابلضرورة. جمموع الفتاوى 

كما    ،دعاء يف السجود يشمل احلث على تكثري الطلب لكل حاجة  واألمر إبكثار ال» :  (2/300فتح الباري )   يف ابن حجر  قال  (  482)  صحيح مسلم  (7)
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 منه الرفع الركوع وبعدمن  رفعال أثناءما يقول  باب

إذاَقالَاإلمام:َمسعَهللاَملنَمحده،َفقولوا:َاللهمَربناَلكَاحلمد؛َفإنهََقال: )  أن رسول هللا ،  عن أيب هريرة .80
 .  (1) (. أخرجاهاملالئكة،َغ فرَلهَماَتقدمَمنَذنبهَهَقولَ منَوافقَقولَ 

 .(2) البخاري(. أخرجه اللهمَربناَولكَاحلمَد)قال:   (مسعَهللاَملنَمحده)إذا قال:  كان النيب  عنه، قال:  و  .81
هللا   .82 رسول  قال: كان  اخلدري،  سعيد   أيب  )  وعن  قال:  الركوع  من  رأسه  رفع  ملءََإذا  احلمد،َ لكَ ربناَ

الثناءَواجملد،َأحقَُّ ََ،وكلناَلكَعبدَََ،ماَقالَالعبدََالسماواتَواألرض،َوملءَماَشئتَمنَشيٍءَبعد،َأهل َ
 . (3) (. أخرجه مسلم اللهمَالَمانعَملاَأعطيتَوالَمعطيَملاَمنعت،َوالَينفعَذاَاجل د َِّمنكَاجل د

مسعَهللاَملنَمحده،َاللهمَربناَلكََ)إذا رفع ظهره من الركوع، قال:    عن ابن أيب أوىف، قال: كان رسول هللا  و  .83
   .(4) مسلم(. أخرجه بعدَاحلمد،َملءَالسماوات،َوملءَاألرضَوملءَماَشئتَمنَشيءٍَ

مسعَهللاَملنََ):  فلما رفع رأسه من الركعة قال،    ا نصلي وراء النيبكنا يوم  :  قال،  قير  اعة بن رافع الز  ف  عن رِّ و  .84
: قال  (؟املتكلمََنَْمَ ):  فلما انصرف قال.  ا فيهمبارك  ،  اطيب  ،  اكثري  ،  امحد  ،  ربنا ولك احلمد:  قال رجل وراءه  (محده

 . (5) أخرجه البخاري. (اَيبتدروهناَأيهمَيكتبهاَأولكًَلَ وثالثنيَمَ َبضعةًَرأيتَ): قال. أان
 بين السجدتين ما يقول باب

ه اخلمسة إال  أخرج  .(ربَاغفرَيل،َربَاغفرَيل)كان يقول بني السجدتني:    : إن النيب  ، قالحذيفةعن   .85
 .(6) ، وحس نه ابن حجر  الرتمذي

 
أنس   حديث  يف  حاجته كلهالِّ )  : جاء  ربه  أحدكم  نعله  ، يسأل  شسع  الرتمذي  (حىت  الواحد  ،أخرجه  للسؤال  التكرار  تشمل   . ويشمل  واالستجابة 

 «. واستجابة املثن بتعظيم ثوابه ، استجابة الداعي إبعطاء سؤله

 (. 409( صحيح مسلم )796( صحيح البخاري )1)
 (. 795( صحيح البخاري )2)
ينفعه    واملعىن:   ( 477( صحيح مسلم )3) ينجيه حظه منك، وإمنا  العظمة والسلطان منك حظه، أي ال  أو  الولد،  أو  الدنيا ابملال،  ينفع ذا احلظ ِّ يف  ال 

اللفظ»:  (4/195شرح مسلم )يف  النووي  . قال  وينجيه العمل الصاحل النيب  ؛ويف هذا الكالم دليل ظاهر على فضيلة هذا  الذي ال     فقد أخرب 
ملا فيه من التفويض إىل ؛  وإمنا كان أحق ما قاله العبد  ، وال هنمله،  ألن كلنا عبد  ؛ افظ عليهفينبغي أن حي    ، أن هذا أحق ما قاله العبد  ، ينطق عن اهلوى

واإلقبال على   ، ياواحلث على الزهادة يف الدن  ،وأن اخلري والشر منه  ، والتصريح أبنه ال حول وال قوة إال به ،واالعرتاف بوحدانيته  ، واإلذعان له ، هللا تعاىل
 . «األعمال الصاحلة 

 (. 476( صحيح مسلم )4)
 (. 799)صحيح البخاري  (5)

  فتح الباري البن رجب  ويف    ( 2/62نتائج األفكار )  (897( سنن ابن ماجه )1145( سنن النسائي )874( سنن أيب داود )23375(مسند أمحد )6)
مل ا أثىن  »(:  149قال يف مراصد الص ِّالت )ص  «فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس    ؛واستحب اإلمام أمحد ما يف حديث حذيفة»:  (7/276)

 .   «على هللا ابلعلو، وعلم ما عليه نفسه من العجر واملخالفة، سأل هللا املغفرة لِّما قارفه
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 التشهد في الصالة باب

مسعود   .86 ابن  هللا:  قال،  عن  رسول  بني كفيه  -  علمن  القرآن  ،التشهد    -وكفي  من  السورة  يعلمن  :  كما 
وعلىَعبادََ،ََالسالمَعلينَا،ََالسالمَعليكَأيهاَالنيبَورمحةَهللاَوبركاته،ََوالصلواتَوالطيبات،ََالتحياتَهلل)

وهو  ويف رواية  للبخاري:  ،  (1) أخرجاه  .(اَعبدهَورسولهوأشهدَأنَممدًَ،ََأشهدَأنَالَإلهَإالَهللا،ََهللاَالصاحلني
مثَيتخريَمنَالدعاءَأعجبهَإليه،ََ)ََ:. ويف رواية  على النيب    -(2) يعن   -بض قلنا: السالم ا، فلما ق  ن  ي ْ بني ظهران   

 .(فيدعو
التحياتَ):  فكان يقول،  يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن    كان رسول هللا:  قال،  عن ابن عباس  و  .87

السالمَعليناَوعلىَعبادَهللاَ،ََالسالمَعليكَأيهاَالنيبَورمحةَهللاَوبركاته،ََالصلواتَالطيباتَهلَل،ََاملباركات
 . (3) أخرجه مسلم  .(رسولَهللاَاوأشهدَأنَممدًَ،ََأشهدَأنَالَإلهَإالَهللا،َالصاحلني

َكانَعندَالق ْعدةَفليكنَمنَأولَقولَأحدكم:َالتحياتََ: )...قال: قال رسو هللا  ،  أيب موسىعن  و  .88 وإذا
السالمَعليكَأيهاَالنيبَورمحةَهللاَوبركاته،َالسالمَعليناَوعلىَعبادَهللاَالصاحلني،ََ،ََالصلواتَهللََالطيبات

 .(4) أخرجه مسلم (.وأشهدَأنَممًداَعبدهَورسوله،ََأشهدَأنَالَإلهَإالَهللَا
قولوا:  » ، أنه مسع عمر بن اخلطاب وهو على املنرب يعلم الناس التشهد، يقول:  القاري ِّ   عن عبد الرمحن بن عبد  و  .89

هلل، الطيبات الصلوات هلل، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى   التحيات هلل، الزاكيات
عي: يل  أخرجه مالك، وقال النووي والز    ا عبده ورسوله« وأشهد أن حممد    ،عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا

 . (5) إسناده صحيح
 بعد التشهد  الصالة على النبي باب

فإن هللا قد   ؛اي رسول هللا كيف الصالة عليكم أهل البيت: فقلنا،  ألنا رسول هللاس  :  قال ،رةجْ كعب بن ع  عن   .90
قال عليكم؟  نسلم  ََقولوا):  علمنا كيف  ََعلىَممدٍَََاللهمَصل َِّ: آلَممدٍَ، إبراهيمَ،ََوعلىَ علىَ كماَصليتَ
 

البخاري1) الباري )  (402صحيح مسلم )  (6265)  (صحيح  فتح  ابن حجر  يف  الرتمذي احلكي2/314قال  السالم  (: »قال  أراد أن حيظى هبذا  م: من 
ل مجيع الذي يسلمه اخللق يف الصالة، فليكن عبد ا صاحل ا، وإال ح رِّم هذا الفضل العظيم. وقال الفاكهاِن: ينبغي للمصلي أن يستحضر يف هذا احمل

 األنبياء واملالئكة واملؤمنني، يعن ليتوافق لفظه مع قصده«. 

الباري  (2) فتح  ابن حجر  يف  النيب»  :قوله: »(11/56)قال  على  يعن  « يعن  البخاري  :القائل  مسنده   ،هو  شيبة يف  أيب  بن  بكر  أبو  أخرجه  فقد  وإال 
بن عمر  اأن    ، ( عن انفع  1/91مالك )« وأخرج  السالم على النيب  : قلنا  بض  فلما ق  »  : يف آخره  : فقال  ، شيخ البخاري فيه  عن أيب نعيم    ،ومصنفه

  ( 64األذكار )ص  يف  لنووي ...« قال ابسم هللا، التحيات هلل، الصلوات هلل، الزاكيات هلل، السالم على النيب ورمحة هللا وبركاته»  فيقول:  ، كان يتشهد
 «. صحيحإسناده »: (2/182نتائج األفكار )  يف ابن حجر  و 

 . (403( صحيح مسلم )3)

 . (404صحيح مسلم ) (4)

« وفيه أن من الصحابة بعد وفاة النيب  حديث صحيح»:  (4/25البدر املنري )وقال يف    (1/422الراية )( نصب  63( األذكار )ص1/90موطأ مالك )  (5)
  :كما تقدم عن ابن مسعود  وابن عمر.   «السالم على النيب»، ومنهم من يقول: «السالم عليك أيها النيب»من كان يقول   
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كماَابركتَعلىَإبراهيمَوعلىَ،ََوعلىَآلَممدٍَََعلىَممدٍَاللهمَابركََ،َََدإنكَمحيدَجميََ؛وعلىَآلَإبراهيم
 .  (1) أخرجاه  .(إنكَمحيدَجميَدَ؛آلَإبراهيم

اللهمَ:ََقولوا):    رسول هللاقال  :  الق  ؟أهنم قالوا: اي رسول هللا كيف نصلي عليك،  الساعدي  يد  مح     عن أيبو  .91
كماَ،ََوذريته،ََوأزواجه،ََوابركَعلىَممدٍَ،ََإبراهيمََآلََكماَصليتَعلَى،َََهوذريتِّ،ََهوأزواجَِّ،ََعلىَممدٍَََصل َِّ

 .  (2) أخرجاه . (إنكَمحيدَجميدََ؛ابركتَعلىَآلَإبراهيم
قلنا: اي رسول هللا، هذا السالم عليك، فكيف نصل،  عن أيب سعيد  و  .92 علىََََقولوا:َاللهمَصل َِّ)؟ قال:  يقال: 

َكماَصليتَعلىَإبراهيم،َوابركَعلىَممدٍَكَورسولِّعبدَََِّممدٍَ َكماَابركتَعلىَإبراهيمَوعلىَآلَممدٍَ،ََك، ،
 .(3) (. أخرجه البخاريوآلَإبراهيم

أىب مسعود  و  .93 ََعلىَممدٍَََاللهمَصل َِّ):  قولوا  قال رسول هللا    : قال،  ياألنصار   عن  كماََ،ََوعلىَآلَممدٍَ،
إنكَََ؛العاملنيََيَفكماَابركتَعلىَآلَإبراهيمََ،ََوعلىَآلَممدٍَ،ََوابركَعلىَممدٍَ،ََصليتَعلىَآلَإبراهيَم

َكماَقدَعلمتم،  محيدَجميد  . (4) أخرجه مسلم . (والسالم
 الدعاء قبل السالم باب

يقول:َاللهمَإينَأعوذَبكََََإذاَتشهدَأحدكمَفليستعذَابهللَمنَأربعٍَ):    قال رسول هللا :  قال،  عن أيب هريرة .94
الدجال املسيحَ فتنةَ شرَ ومنَ واملمات،َ احملياَ فتنةَ ومنَ القرب،َ عذابَ ومنَ جهنم،َ عذابَ  أخرجه   .(منَ

   . (5) مسلم
اللهمَإينَأعوذَبكَمنَعذابَالقرب،َوأعوذَبكََ: )(6) كان يدعو يف الصالة  وعن عائشة، أن رسول هللا   .95

فتنةَاحمليَا الدجال،َوأعوذَبكَمنَ فتنةَاملسيحَ املأمثَوامل ْغر مََ،منَ اللهمَإينَأعوذَبكَمنَ (. وفتنةَاملمات،َ
( فقال:  املغرم،  من  تستعيذ  ما  أكثر  ما  قائل:  له  فأخلففقال  ووعدَ فكذب،َ ح دَّثَ غ رِّمَ إذاَ الرجلَ (. إنَ

 .(7) أخرجاه

 
 . (406صحيح مسلم )  (3370)صحيح البخاري  (1)

 . (407)  صحيح مسلم (  3369) ( صحيح البخاري2)

 (. 6358)صحيح البخاري  (3)

ومنهم من رواه بضم العني    ،هو بفتح العني وكسر الالم املخففة  (علمتم )  :قوله»:  (4/125مسلم )   قال النووي يف شرح صحيح   (405صحيح مسلم )  (4)
 «. وكالمها صحيح ،علمتكموه :أي ، وتشديد الالم

القيم: »(  588صحيح مسلم )  (5) ابن  الشر كل ِّ أ  قال  إما عذاب اآلخرة وإما سببه   ؛ همر أن يستعيذ ابهلل من جمامع  الشر  العذاب    ،فإن  الشر إال   فليس 
اآلخرة  ،هوأسباب   وعذاب يف  الربزخ  عذاب يف  نوعان:  الفتنة  ،والعذاب  نوعان: كربى وصغرى  ،وأسبابه  امل  ، وهي  وفتنة  الدجال  فتنة    ، مات فالكربى 

 . (152الصالة وأحكام اتركها )ص «.فإن املفتون فيهما ال يتداركها ،خبالف فتنة املمات وفتنة الدجال ،والصغرى فتنة احلياة اليت ميكن تداركها ابلتوبة 

، وقد ترجم عليه البخاري: عائشة قد جاء حنوها يف حديث أيب هريرة املتقدم  التعوذات الواردة يف حديثهذه    ؛ فإن جنس( الظاهر أن املراد قبل السالم6)
 ابب الدعاء قبل السالم. 

 . املأمث: ما يسبب اإلمث. واملغرم: الد ين  ( 589صحيح مسلم )( 832) صحيح البخاري (7)
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قال:   .96  ، يقول  .»..وعن علي   ما  والتسليم:    مث يكون من آخر  التشهد  اغفرَيلَماَقدمتَوماََ)بني  اللهمَ
أخرت،َوماَأسررتَوماَأعلنت،َوماَأسرفت،َوماَأنتَأعلمَبهَمين،َأنتَاملقدمَوأنتَاملؤخر،َالَإلهَإالَ

 .(1) أخرجه مسلم  .(أنت
اللهمَ)دخل املسجد، إذا رجل قد قضى صالته وهو يتشهد، فقال:    جن بن األدرع، أن رسول هللا  ن حمِّ وع .97

َكفوًَ اَأحد،َأنَتغفرَيلَذنوب،َإينَأسألكَايَأهللَأبنكَالواحدَاألحدَالصمد،َالذيَملَيلدَوملَيولدَوملَيكنَله
الرحيم الغفورَ أنتَ غَ ):  فقال    ( إنكَ لهقدَ غَ َََ،فرَ لهقدَ غَ َََ،فرَ ََقدَ والنسائي، لهفر داود  أبو  أخرجه   .)

 .(2) وصححه ابن خزمية واحلاكم 
قال: كنت مع رسول هللا   .98  ، أنس  فقال يف    وعن  فلما ركع وسجد وتشهد دعا،  قائم يصلي،  جالس ا ورجل 

املنان،َبديعَالسماواتَواألرض،َايَذاَاجلاللَدعائه: ) إلهَإالَأنت،َ اللهمَإينَأسألكَأبنَلكَاحلمد،َالَ
ََ قيوم،َإينَأسألكواإلكرام، النيب  ايَحيَايَ فقال   ،)  ( :أعلم، تدرونَمب َدعَاألصحابه قالوا: هللا ورسوله  ؟( 

(. أخرجه  والذيَنفسيَبيده،َلقدَدعاَهللاَابمسهَالعظيم،َالذيَإذاَد عيَبهَأجاب،َوإذاَس ئلَبهَأعطىقال: )
 . (3) أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان واحلاكم 

قل:َاللهمَإينَظلمتََمن دعاء  أدعو به يف صاليت، قال: ): عل ِّ وعن أيب بكر الصديق، أنه قال لرسول هللا   .99
الغفورَ أنتَ إنكَ وارمحين،َ عندك،َ منَ مغفرًةَ يلَ فاغفرَ أنت،َ إالَ الذنوبَ يغفرَ والَ ظلًماَكثريًا،َ نفسيَ

: ) ،(. أخرجاهالرحيم َكبريًاويف رواية  ملسلم   .(4) (ظلًما

 
لم أنه  أحوال الصالة وال ركن من أركاهنا إال استغفر هللا فيه، فع  مل يبق حال من  .»..:  (1/275جامع املسائل( قال شيخ اإلسالم )771صحيح مسلم )(1)

(: »ومعلوم أنه لو قيل: اغفر ِل كل ما صنعت، كان 298قال ابن القيم يف جالء األفهام )صو   «.كان اهتمامه به أكثر من اهتمامه بسائر األدعية
، وإظهار العب  = أحسن  وأبلغ من أوجز، ولكن  ألفاظ احلديث يف مقام الدعاءِّ والتضرعِّ ودية واالفتقار، واستحضار األنواع اليت يتوب العبد منها تفصيال 

ر ما شاء، ق د م املقادير قبل أن خيلق اخللق،  املقدم واملؤخر:  قال اخل ط ايب: »و   اإلجياز واالختصار«. هو املن زل لألشياء منازهلا، ي قد ِّم ما شاء منها، ويؤخ ِّ
، وق د م من شاء ابلتوفيق إىل مقامات السابقني، وأخ ر من وق د م من أحب  من أولي ائه على غريهم من عبيده، ورفع اخللق بعضهم فوق بعض  درجات 

ر ملا قدم واجلمع بني   ... شاء عن مراتبهم وثب طهم عنها، وأخ ر الشيء عن حني توقعه؛ لعلمه مبا يف عواقبه من احلكمة، ال مقدم ملا أخ ر، وال مؤخ ِّ
 (. 1/210ن االمسني أحسن من الت فرِّقة«. األمساء والصفات للبيهقي )هذي

وروي حنوه من    ( وقال الذهيب يف تلخيصه: على شرطهما. 985( املستدرك )724صحيح ابن خزمية )  ( 1301( سنن النسائي )985(سنن أيب داود )2)
 االسم األعظم من حيث السند من مجيع ما ورد يف ذلك.  (: وهو أرجح ما قيل يف11/225حديث بريدة، قال ابن حجر  يف فتح الباري )

(3)   ( داود  أيب  )1495سنن  النسائي  سنن   )1300( حبان  ابن  صحيح   )893( املستدرك  صحيح    (1857(  يف  األلباِن  داود  سنن  وصححه  أيب 
(5/233 .) 

البخاري    (4) »البخاري والنسائي والبيهقي وغريهم احتجوا هبذا    : (9/190)يف إرشاد الساري  قال القسطالِن    ( 2705صحيح مسلم )  (834)صحيح 
، واستحب بعضهم أن جيمع الداعي 6/484ه  تفسري )قال ابن كثري     احلديث للدعاء يف آخر الصالة«  (: »يروى )كبري ا، وكثري ا( وكالمها مبعىن  صحيح 

ا اترة ؛ كما أن القارئ خمري بني القراءتني أيتهما قرأ فحسن، وليس له اجلمع بني اللفظني يف دعائه، ويف ذلك نظر، بل األ وىل أن يقول هذا اترة ، وهذ
وهذا أحد التأويلني يف قوله    ، أن يسأل هللا تعاىل أبمسائه وصفاته  : أحدها  ،الدعاء ثالثة أقسام  : »(153جالء األفهام )صوقال ابن القيم يف    بينهما«

َّللِّ ِّ األ مْس اء  احلْ ْسىن  ف ادْ   :تعاىل وحنو   ،أان العبد الفقري املسكني البائس الذليل املستجري  :فتقول  ،كل ِّ أن تسأله حباجتك وفقرك وذ    : والثاِن.  ع وه  هب ا{}و 
فإذا مجع الدعاء األمور الثالثة    ،والثاِن أكمل من الثالث  ، فاألول أكمل من الثاِن  ،ا من األمرينأن تسأل حاجتك وال تذكر واحد    :والثالث.  ذلك
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قال:    (؟كيفَتقولَيفَالصالَة):  لرجل      ، قال: قال النيب ، عن بعض أصحاب النيب  أيب صاحل  عن  و  .100
فقال النيب   ،نة معاذ  د  نْ وال د    تك  ن  د  نْ أما إِن ال أحسن د    ،أتشهد وأقول: اللهم إِن أسألك اجلنة، وأعوذ بك من النار

  :(أخرجه أبو داود،حوهلاَندندن .)  وصححه ابن عن أيب هريرة  ،من حديث أيب صاحل    هوأخرجه ابن ماج ،
 .(1) خزمية وابن حبان وابن حجر  

 الذكر بعد الصالةباب 

ومنكََََ،أنتَالسالَمََاللهم):  وقال،  استغفر ثالث    ،إذا انصرف من صالته    كان رسول هللا:  قال،  عن ثوابن .101
 .(2) أخرجه مسلم  .(ذاَاجلاللَواإلكرامََتباركت،َالسالم

اللهمَأنتَالسالم،َومنكَالسالم،ََإذا سلم مل يقعد إال مقدار ما يقول: )  عن عائشة، قالت: كان النيب  و  .102
 .(3) (. أخرجه مسلم تباركتَايَذاَاجلاللَواإلكرام

الَإلهَإالَهللا،َوحدهَالَشريكَله،ََوعن أيب الز بري، قال: كان ابن الزبري يقول يف د ب ر كل صالة  حني يسلم: ) .103
قدير،َالَحولَوالَقوةَإالَابهلل،َالَإلهَإالَهللا،َوالَنعبدَإالَإايه،َلهََلهَامللك،َولهَاحلمد،َوهوَعلىَكلَشيءٍَ

الكافرون ولوَكرهَ الدين،َ لهَ إالَهللا،َخملصنيَ إلهَ الَ احلسن،َ الثناءَ ولهَ الفضل،َ ولهَ وقال: كان النعمة،َ  ،)
أن عبد هللا بن الزبري كان يهلل   ، عن أيب الزبري»، ويف رواية :  هلل هبن د ب ر كل صالة . أخرجه مسلمي    رسول هللا  

 .  (4) «دبر كل صالة  
وحدهَالَشريكََ،ََالَإلهَإالَهللا):  مكتوبة    يقول يف دبر كل صالة      النيب كان  :  قال،  عن املغرية بن شعبةو  .104
َكلَشيءٍَ،ََولهَاحلمَد،َلهَامللَك،ََله والَينفعَ،ََوالَمعطيَملاَمنعت،َاللهمَالَمانعَملاَأعطيَت،ََقديرََوهوَعلى

 .  (5) ها أخرج  .(منكَاجلدَد َِّذاَاجلَ 

 
النيب ،  لكان أكم الثالثة  األمة    مه صديق  ويف الدعاء الذي عل  ،    وهذه عامة أدعية  أوله  ؛ ذكر األقسام  ا  ظلمت نفسي ظلم  »  : فإنه قال يف 

وختم الدعاء ابمسني   ،فذكر حاجته  «فاغفر ِل»  : مث قال  ،وهذا حال املسؤول  «،وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت»  : مث قال  ، وهذا حال السائل  «اكثري  
املقتضية ثبوت اخلرب    «نإ» ا له بفأخرب عن ظلمه لنفسه مؤكد  »...:  (286طريق اهلجرتني )ص « وقال يف  احلسىن تناسب املطلوب وتقتضيهمن األمساء  

النايف لتعدده وتكثره، مث قال:    وحتققه، مث أكده ابملصدر  املقتضية  يناهلا    ي: أ  (من عندك  مغفرة    ِل  فاغفر)للتجوز واالستعارة، مث وصفه ابلكثرة  ال 
إال   ليس معوِل ي:  أ  ( وارمحن) . مث قال:  وتوبيت  يوال ابستغفار   من فضلك وإحسانك، ال بكسيب   ي يقصر عنها، وإمنا ه  ي بل عمل  يي، وال سع  يعمل

 «. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من املعارف والعبودية ، وإال فاهلالك الزم ِل نعلى جمرد رمحتك، فإن رمحت

:  (443/  1خالصة األحكام )( قال النووي يف  868صحيح ابن حبان )  (725صحيح ابن خزمية )  (910سنن ابن ماجه )  ( 792(سنن أيب داود )1)
 . ومعناه حول مسألتهما ندندن  ،الدندنة: كالم ال يفهم و صحيح.  هإسناد

قال ابن القيم: أرابب العزائم والبصائر أشد  ما يكونون استغفار ا عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصريهم فيها، وترك القيام هلل هبا،    ( 591صحيح مسلم )  (2)
رضيه وال  العبودية،  هذه  مثل  على  أحدهم  أقدم  ملا  األمر  لوال  وأنه  يليق جبالله وكربايئه،  بيته أبن كما  وفده وحجاج  تعاىل  أمر هللا  وقد  لسيده.  ا 

، وهو أجل املواقف وأفضل ها  . (192/ 1. مدارج السالكني )..يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات 

 . (592صحيح مسلم ) (3)

 . (594) صحيح مسلم (4)

 . ( 593) صحيح مسلم  (844) صحيح البخاري (5)
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هريرة .105 أيب  رسول هللا  ،  وعن  )  عن  وثالثنيقال:  ثالًثَ د ب رَكلَصالٍةَ يفَ سبحَهللاَ ََمنَ ثالًثََ، ومحدَهللاَ
لهَ،ََمتامَاملئة:َالَإلهَإالَهللاَوحدهَالَشريكَلهوقالََ،ََفتلكَتسعةَوتسعون،ََوكربَهللاَثالًثَوثالثني،ََوثالثني
 .(1) (. أخرجه مسلم غ فرتَخطاايهَوإنَكانتَمثلَزبدَالبحر،َوهوَعلىَكلَشيٍءَقديَر،َولهَاحلمد،َامللك

ثالثََََ:مكتوبةٍَََكلَصالةٍَََرَ بَـ دَ َََ،يبَقائلهنالَخيَ ََباتٌَقَِّ عَ مَ ):  قال    عن رسول هللا،  رةجْ عن كعب بن ع  و  .106
 .  (2) أخرجه مسلم .(وأربعَوثالثونَتكبريةًَ،َوثالثَوثالثونَحتميدةًَ،ََوثالثونَتسبيحةًَ

ا   وثالثني، ويكربوا أربع   وثالثني، وحيمدوا ثالث  ثالث    مروا أن يسبحوا دبر كل صالة  أ  »، قال:  عن زيد بن ثبت  و  .107
 وثالثني، ثالث    أن تسبحوا دبر كل صالة    يت رجل من األنصار يف منامه، فقيل له: أمركم رسول هللا  وثالثني، فأ  

، (3) ا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل ا وثالثني؟ قال: نعم، قال: فاجعلوها مخس   وثالثني، وتكربوا أربع  وحتمدوا ثالث  
َكذلك)، فذكر ذلك له، فقال:    فلما أصبح أتى النيب   . أخرجه النسائي، وصححه ابن خزمية وابن  (اجعلوها

  .(4) ابن حجر  حبان و 
أتوا رسول هللا  ،  أيب هريرة  وعن .108 املهاجرين  فقراء  والنعيم  أن  العلى،  الد ثور ابلدرجات  أهل  فقالوا: ذهب   ،

؟( قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون وال نتصدق، ويعتقون وال  وماَذاكاملقيم، فقال: )
فقال رسول هللا   تَ : )نعتق،  أعل ِّمكمَشيًئاَ بهَمنَسبقكَمأفالَ بعدكَم،ََدركونَ بهَمنَ والَيكونََ،ََوتسبقونَ

منكَمََأحدٌَ ََأفضلَ صنعتم، ماَ مثلَ صنعَ منَ هللا  ( ؟إالَ رسول  اي  بلى  وتكربون،ََ)قال:  ،  قالوا:  تسبحون،َ
 .(5) . أخرجاه (َوثالثنيَمرةًَثالثًََوحتمدون،َدبرَكلَصالةٍَ

؟( قالوا:  كيفَذاك، قالوا: اي رسول هللا، ذهب أهل الد ثور ابلدرجات، والنعيم املقيم، قال: )أيب هريرة  وعن .109
أفالَأخربكمَأبمٍرََأموال، قال: )صل وا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدان، وأنفقوا من ف ض ول أمواهلم، وليست لنا  

َكانَقبلكم،َوتسبقونَمنَجاءَبعدكم،َوالَأييتَأحدَمبثلَماَجئتمَبهَإالَمنَجاءَمبثله؟َتسبحونَ ت دركونَمن
 .(6) (. أخرجه البخارييفَد ب رَكلَصالٍةَعشًرا،َوحتمدونَعشًرا،َوتكربونَعشًرا

انَالَُيصيهماَرجلَمسلمَإالَدخلَاجلنة،َأالَومهاََتلَّخَ ):  ، قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن عمرو  و  .110
َكلَصالةٍَ قال: فأان رأيت    (اا،َويكربهَعشرًَا،َوُيمدهَعشرًَعشرًَََيسري،َومنَيعملَهبماَقليل:َيسبحَهللاَيفَدبر

 
(1)  ( مسلم  حجر  قال    (597صحيح  )يف    ابن  الباري  »(2/328فتح  ابلتسبيح:  وتعاىل  ؛البداءة  سبحانه  الباري  عن  النقائص  نفى  يتضمن  مث    ،ألنه 

 ]نفي[   إذ ال يلزم من نفى النقائص وإثبات الكمال   ؛مث التكبري  ،إذ ال يلزم من نفى النقائص إثبات الكمال  ؛ألنه يتضمن إثبات الكمال له  ؛التحميد
 . ( 2/138إرشاد الساري )وما بني املعكوفتني من  « اه .ابلتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعاىل جبميع ذلكمث خيتم   ، أن يكون هناك كبري آخر

 ت فعل أعقاب الصلوات. أي  واملعق ِّبات:  ( 596صحيح مسلم ) (2)

 . ( 2/330) فتح الباري البن حجر  . ينظر: ا وعشرينمخس   ، ال إله إال هللا :ويزيدوا فيها ،ا وعشرينمنها مخس   أن يقولوا كل ذكر  أي: (3)
 (. 2/277نتائج األفكار ) (2017صحيح ابن حبان )  ( 752( صحيح ابن خزمية )1350سنن النسائي ) (4)
  ثالث    لتقدير تسبحون خلف كل صالة  ، وافرد    ألظهر أن املراد أن اجملموع لكل فرد  : اابن حجرقال    (595صحيح مسلم )  (843صحيح البخاري )  (5)

 الدثور: املال الكثري. و  ( 328/ 2فتح الباري ) .وتكربون كذلك ،وحتمدون كذلك  ،وثالثني

 (. 6329(صحيح البخاري )6)
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هللا   قال:    رسول  بيده،  ومخسمئةٍَ)يعقدها  وألفَ ابللسان،َ ومئةَ مخسونَ أخذتَََفتلكَ وإذاَ امليزان،َ يفَ
مئةًَ والليلةَمضجعكَتسبحهَوتكربهَوحتمدهَ اليومَ يعملَيفَ فأيكمَ امليزان،َ وألفَيفَ مئةَابللسان،َ فتلكَ َ،

وهوَيفَصالته،َفيقول:َاذكرََََكمَالشيطانَ أييتَأحدَ )قالوا: فكيف ال حنصيها؟ قال:    (؟ألفنيَومخسمئةَسيئةٍَ
يفعل أالَ فلعلهَ ينفتل،َ اذكرَكذا،َحىتَ ينو ِّكذا،َ يزالَ فالَ ينام،َوأيتيهَوهوَيفَمضجعه،َ أخرجه   .(مهَحىتَ

 .(1) اخلمسة، وصححه الرتمذي وابن حبان وابن حجر  
منَقالَبعدَاملغربَأوَالصبح:َالََ):  قال: قال رسول هللا    ، عن رجل  من األنصار،بيب  مارة بن ش  عن ع   .111

َكلَشيءَقدير،َعشرَمراتٍَإلهَإالَهللا،َوحدهَالَشريكَله،َلهَامللكَولهَاحلمد،ََ ََ،ُيييَومييت،َوهوَعلى
يَعنهَعشرََ،َومَ موجباتٍَََتبَلهَهباَعشرَحسناتٍَُيفظونهَمنَالشيطانَحىتَيصبح،َوكَ ََسلحةًَبعثَهللاَلهَمَ 

َكعدلَعشرَرقابٍَموبقاتٍََسيئاتٍَ  .(2) ، وحس نه ابن حجر  يف الكربى  ( أخرجه النسائيمؤمناتٍََ،َوكانتَله
قبل علينا بوجهه، فسمعته  ، أحببنا أن نكون عن ميينه، ي    كنا إذا صلينا خلف رسول هللا عن الرباء، قال:  و  .112

 .(3) أخرجه مسلم ( عبادكَ-أوَجتمعَ-قينَعذابكَيومَتبعثََرب َِّ)يقول: 
الَََََ،أوصيكَايَمعاذ،ََايَمعاذَوهللاَإينَألحبك)  وقال:  ، أخذ بيده  أن رسول هللا    ، عن معاذ بن جبل  و  .113

َكل َِّ . أخرجه أبو داود والنسائي، (تقول:َاللهمَأعينَعلىَذكركَوشكركَوحسنَعبادتَكََصالةٍَََتدعنَيفَدبر
 .(4) وصححه ابن خزمية وابن حبان والنووي وابن حجر  

، قال: كان النيب   .114 اللهمَإينَأعوذَبكََيعلمنا هؤالء الكلمات كما ت عل م الكتابة: )  وعن سعد بن أيب وقاص 
ردَإىلَأرذلَالعمر،َوأعوذَبكَمنَفتنةَالدنيا،َوعذابَأوأعوذَبكَمنَاجلنب،َوأعوذَبكَمنَأنََََمنَالبخلَ،

 .(5) كان يتعوذ منهن د ب ر الصالة   : أن رسول هللا رواية  (. أخرجه البخاري. ويف القرب
والفقر،َوعذابََاللهمَإينَأعوذَبكَمنَالكفر،ََ):  كان يقول يف دبر كل صالة      ن أيب بكرة، أن النيبوع .115

 
(  2012)  صحيح ابن حبان  ( 926سنن ابن ماجه )  ( 1348سنن النسائي )  (3410جامع الرتمذي )  ( 5065سنن أيب داود )  ( 6910(مسند أمحد )1)

 (. 2/282نتائج األفكار )

(2  )( للنسائي  الكربى  )  (10339السنن  األفكار  يف    (17/  3نتائج  مفلح  ابن  )وقال  جيد  (:230/  2الفروع  والدعاء  و   .إسناده  الذكر  ختريج  انظر: 
 . واملسلحة: احلرس  (224)ص

 . (709صحيح مسلم ) (3)

 ( نتائج األفكار1/468خالصة األحكام )  ( 2021صحيح ابن حبان )  (751( صحيح ابن خزمية )1303( سنن النسائي )1522(سنن أيب داود )4)
أبو داو 2/297) العلماء يف املراد بدبر الصالة، فالظاهر من صنيع أكثر األئمة الذين خرجوا احلديث أن املراد به بعد السالم، ومنهم  د ( واختلف 

ن اإلمام وغريهم، بينما ذكره يف ضمن أدعية ما قبل السالم البيهقي يف الدعوات  ن، وهكذا ذكره النووي وابوالنسائي وابن خزمية وابن حبان وابن الس  
لكن النسائي مع كونه أخرجه هبذا اللفظ إال أنه ذكره من أدعية ما بعد   (... تقول يف كل صالة  )أن    الكبري، وقد يعضده رواية  عند أمحد والنسائي: 

   السالم، وكذا األكثر رووه بلفظ: )دبر كل صالة (.
، وبنحوه ترجم  ابب التعوذ بعد السالم من الصالةوترجم ابن خزمية:    « كان يتعوذ هبن بعد كل صالة  »( يف رواية ابن حبان:  6390)  صحيح البخاري(5)

 . ذكر جامع الدعاء بعد التسليم وأورده ابن املنذر يف األوسط: ابب   . ابن حبان أيض ا
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 .(1) (. أخرجه أمحد والنسائي، وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكمالقرب
النيب    ،عن أم سلمةو  .116 اََا،َورزقًَاَانفعًَاللهمَإينَأسألكَعلمًَ)كان يقول إذا صلى الصبح حني يسلم:    أن 

 .(2) نه ابن حجر( أخرجه ابن ماجه، وحس  َمتقباًلَا،َوعماًلَطيبًَ
َكلَصالةٍَ):  قال: قال رسول هللا    مامةعن أيب أ  و  .117 ملَمينعهَمنَدخولََََ،مكتوبةٍَََمنَقرأَآيةَالكرسيَيفَدبر

 .(3) وصححه ابن حبان واملنذري وابن عبد اهلادي ،  يف الكربى (. أخرجه النسائياجلنةَإالَأنَميوت
  والرتمذي   أخرجه أبو داود .  «أن أقرأ ابملعوذات دبر كل صالة    أمرِن رسول هللا  » قال:  ،  عن عقبة بن عامر  و  .118

 . (4) ابن حجر  و  وابن حبان ابن خزمية وصححه، والنسائي
 ما يقول إذا فرغ من وترهباب 

كان يوتر بسبح اسم ربك األعلى، وقل اي أيها الكافرون، وقل هو    عن عبد الرمحن بن أبزى، أن رسول هللا   .119
 وصححه،  . أخرجه النسائي، ويرفع صوته ابلثالثة ثالث    (سبحانَامللكَالقدوس)أحد، وكان يقول إذا سلم:    هللا

 .  (5) الذهيبو  احلاكم

 التعوذ من شيطان الوسوسة في الصالة باب

النيب   .120 أتى  أنه  العاص،  قد حال بين وبني صاليت  عن عثمان بن أيب  الشيطان  إن  فقال: اي رسول هللا،   ،
زب،َفإذاَأحسستهَفتعوذَابهللَمنه،َواتف لَـنخََِّ:ذاكَشيطانَيقالَله: )سها علي ، فقال رسول هللا  لبِّ وقراءيت ي  

 .  (6) (. قال: ففعلت ذلك فأذهبه هللا عن. أخرجه مسلمعلىَيساركَثالثًَ

 
  يف تلخيصه:   الذهيب ( وقال  927املستدرك )  (1028صحيح ابن حبان )  (747صحيح ابن خزمية )  (1347سنن النسائي )  (20381(مسند أمحد )1)

ويريد به ما بعد   .ابب التعوذ يف دبر الصالةوترجم النسائي:    «.حديث حسن»  :(2/309نتائج األفكار )يف    ابن حجر  وقال  «  على شرط مسلم  »
 . ابب التعوذ بعد السالم من الصالة وترجم ابن خزمية:  ب.؛ بدليل ما قبله من األبواالسالم

أخرجه الطرباِن يف  : و (233متام املنة )صويف سنده جمهول، لكن حس نه لشاهده، قال األلباِن يف    ( 330/  2نتائج األفكار )  ( 925( سنن ابن ماجه )2)
 .ليس فيه اجملهول جيد   املعجم الصغري إبسناد  

  :(286( وقال املِّز ِّي كما يف الوابل الصيب )ص209( احملرر )ص2/299( الرتغيب والرتهيب )154( بلوغ املرام )ص9848للنسائي )(السنن الكربى  3)
 . (1/677)  هتفسري   يفابن كثري  وكذا قال »إسناده على شرط البخاري« 

(4( داود  أيب  الرتمذي )1523(سنن  جامع  النسائي )2903(  سنن   )1336)  ( ابن خزمية  حبان   (755صحيح  ابن  األفكار  (  2004)  صحيح  نتائج 
 عن قراءهتما دبر الصالة   زاد املعاد قال ابن القيم يف    . «صحيح   و أله طرق، وهو حديث حسن  »   : (2/229الفروع )وقال ابن مفلح  يف    (2/274)
ال يستغن .»..:  (2/199بدائع الفوائد )« وقال عن هاتني السورتني يف  ويف هذا سر عظيم يف استدفاع الشرور من الصالة إىل الصالة» :  (4/167)

أحد قط الشرور   ، عنهما  والعني وسائر  السحر  دفع  االستعاذة هب  ،وهلما أتثري خاص يف  إىل  العبد  الن   ما  وحاجة  إىل  والطعام ف  أعظم من حاجته  س 
 «. ...والشراب واللباس

 جيد.  هإسناد: (4/339البدر املنري )ال ابن امللقن يف وق (1009( املستدرك ) 1732(سنن النسائي )5)
 . (2203صحيح مسلم ) (6)
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 الجنازة الدعاء للميت في صالة باب

،ََاللهمَاغفرَلَه):  وهو يقول  دعائهفحفظت من  ،  على جنازة      صلى رسول هللا:  لاق،  عوف بن مالك  عن   .121
كماَ،ََهَمنَاخلطاايق َِّونَـ ،ََدواغسلهَابملاءَوالثلجَوالرب َ ،ََووسعَمدخله،ََزلهوأكرمَنَ ،ََواعفَعنَه،ََوعافَه،ََوارمحه

الدََّ الثوبَاألبيضَمنَ ََاَمنَدارَهاَخريًَوأبدلهَدارًَ،ََنسنقيتَ ََاَمنَأهلهَخريًَوأهاًلَ، ،َاَمنَزوجهاَخريًَوزوجًَ،
وقِّهَِّفتنةَالقربَوعذابَويف رواية : )  ،أخرجه مسلم.  ( منَعذابَالنارَََوأ،ََنَعذابَالقربوأعذهَم،ََوأدخلهَاجلنة

 .(1) : »حىت متنيت أن أكون أان ذلك امليت«عوف   قال (النار
اللهمَإنَفالنََعلى رجل  من املسلمني، فسمعته يقول: )  وعن واثلة بن األسقع، قال: صلى بنا رسول هللا   .122

ْبلَِّ وارك،َفقهَمنَفتنةَالقربََبنَفالٍنَيفَذِّمَّتك،َوح  وعذابَالنار،َوأنتَأهلَالوفاءَواحلمد،َاللهمَفاغفرَ،ََجِّ
 .(2) وحس نه ابن حجر  وصححه ابن حبان، ، وابن ماجه . أخرجه أبو داود (لهَوارمحه؛َإنكَأنتَالغفورَالرحيم

النيب  وعن   .123 أن  )  املغرية،  يَ والسَ قال:  عليَهصلَ قطَ ََىَ والرمحةوي دعَ ، لوالديهَابملغفرةَ األربعة(ىَ أخرجه   .  ،
 .(3) وصححه اإلمام أمحد، واللفظ أليب داود

فسمعته يقول: »اللهم  ،  قال: صليت وراء أيب هريرة على صيب   مل يعمل خطيئة  قط،  وعن سعيد بن املسيب .124
 .(4) وصححه ابن حجر  ، من عذاب القرب«. أخرجه مالك أعذه

هريرة .125 أيب  ويقول:    ،وعن  قط،  خطيئة   يعمل  مل  الذي  املنفوس  على  يصلي  س  »أنه كان  لنا  اجعله  ،  ف ال  اللهم 
 .(5) إسناده حسن :األلباِنوقال  ،وذ خر ا«. أخرجه البيهقي، وف  ر ط ا

 وشرابهوعند طعامه ، ما يقول إذا دخل بيتهباب 

جابر   .126 النيب،  عن  مسع  دخوله):  يقول    أنه  عندَ هللاَ فذكرَ بيتهَ الرجلَ دخلَ ََإذاَ طعامه، ََوعندَ قالََ،
وإذاََ،ََأدركتمَاملبيت:ََقالَالشيطان،َوإذاَدخلَفلمَيذكرَهللاَعندَدخولَه،ََالَمبيتَلكمَوالَعشاَء:ََالشيطان

 
 . (963صحيح مسلم ) (1)

ابن ماجه )3202(سنن أيب داود )2) ابن حبان )1499( سنن  )(  3074( صحيح  األفكار  )يف ذمتك( أي يف عهدك وأمانك  قوله:    (4/402نتائج 
تفسري عطف  جوارك(  )وحبل  حفظك  ،وحفظك  يف كنف  هو  امليعاد   ،أي:  خيلف  ال  هللا  فإن  ابلوعد؛  أي:  الوفاء(  أهل  )وأنت  طاعتك  وعهد 

 (. 6/243)واحلمد( أهل أن حتمد ابلتزكية والثناء. ينظر: دليل الفاحلني )

:  (513/ 1زاد املعاد )يف    كما ( قال اإلمام أمحد  1507( سنن ابن ماجه )1942( سنن النسائي )1031( جامع الرتمذي )3180(سنن أيب داود )3)
 (: »ورجح الدارقطن يف العلل املوقوف«. 2/232يف التلخيص احلبري )قال ابن حجر  وقال الرتمذي: »حسن صحيح«، و  ،»صحيح مرفوع«

 (. 4/407( نتائج األفكار )1/228(موطأ مالك )4)
متقدما  إىل اجلنة ألجلنا )وف  ر ط ا( الفر ط: هو الذي يتقدم الواردين على   س ل ف ا( أي:قوله: )  (161( أحكام اجلنائز )ص6794السنن الكربى للبيهقي )  (5)

يس  يكون أمامهما  املاء، فيهيئ هلم ما حيتاجونه، أي: فاجعله سابق ا أمام والديه، مهيئ ا ملصاحلهما )وذ خرا ( أي: ذخرية، ش ب ه تقدمه هلما بشيء  نف
 (. 5/423فاتيح )مرعاة املينظر: مدخر ا، إىل وقت حاجتهما له. 
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وإنَملَيذكرَاسمَهللاَ):  له  ويف لفظ  ،  (1) أخرجه مسلم .  (أدركتمَاملبيتَوالعشاَء:ََقال،ََملَيذكرَهللاَعندَطعامه
 .  (وإنَملَيذكرَاسمَهللاَعندَدخوله،ََعندَطعامه

اَفليقل:َبسمَهللا،َفإنَنسيَيفَأولهَفليقل:ََإذاَأكلَأحدكمَطعامًَ):  عائشة قالت: قال رسول هللا  وعن   .127
   .(2) وابن القيم ، وصححه ابن حبانصحيحوقال: حسن ، . أخرجه أبو داود والرتمذي(بسمَهللاَيفَأولهَوآخره

أوَيشربََ،ََكلةَفيحمدهَعليهَاإنَهللاَلريضىَعنَالعبدَأنَأيكلَاألَ ):    قال رسول هللا:  قال،  عن أنس  و  .128
 . (3) أخرجه مسلم . (الشربةَفيحمدهَعليهَا

أطعمَوسقىََاحلمدَهللَالذيََ)إذا أكل أو شرب قال:    عن أيب أيوب األنصاري، قال: كان رسول هللا  و  .129
 .(4) ، وصححه ابن حبان وابن حجر  يف الكربى (. أخرجه أبو داود والنسائيَاغهَوجعلَلهَخمرجًَوسوََّ

أمامةو  .130 أيب  النيب،  عن  قال    أن  مائدت ه  إذا ر فع   َكثريًَ):  كان  مباركًَاَطيبًَاحلمدَهلل فيهاَ ََاَ م ْكفي ٍَ، والَ،ََغريَ
   . (5) البخاريأخرجه  .(عنهَربنَاَوالَم ست غًنَ،ََم ودَّعٍَ

َكفااَن):  قال  -إذا رفع مائدته:  وقال مرة    -كان إذا فرغ من طعامه   أن النيب  ،  وعنه .131 وأْرواان،ََََاحلمدَهللَالذي
مكفورٍَ والَ َ مْكفيٍ  مرة  غريَ وقال  رب ِّ):  (  هللَ مكفي ٍَاحلمدَ غريَ ََنا،َ مَ ، َََعودَّوالَ مَ ، ربنَاستغًنَوالَ أخرجه   .(،َ

 .  (6)البخاري
:  اب إليه طعام  يقول إذا قر      مثان سنني، أنه مسع رسول هللا    ن خدم النيب، عم  الرمحن بن جبري  عن عبد  و  .132
قال:    (بسمَهللا) فرغ من طعامه  فلكَ)فإذا  وأقنيت،َوهديت،َواجتبيت،َ وأغنيتَ اللهمَأطعمتَوأسقيت،َ

 .(7) حجر : سنده صحيح وقال ابن القيم وابن ، يف الكربى (. أخرجه النسائياحلمدَعلىَماَأعطيت
َََ،عليناَفهداانََنََّم،َمَ طعَ مَوالَيَ طعَِّاحلمدَهللَالذيَيَ )وغسل يده، قال:    م  عِّ ا ط  مل    النيب  أن    ،عن أيب هريرةو  .133

وكلَّ وسقاان،َ غريَ ََحسنٍَََبالءٍَََوأطعمناَ هللَ احلمدَ مكافَ عٍَمودَََّأبالان،َ والَ مَ ََئٍَ،َ مستَ ورٍَكفَ والَ والَ عنه،ََغًنَ،َ َ

 
 . (2018صحيح مسلم ) (1)

 (. 2/362زاد املعاد )( 5214( صحيح ابن حبان ) 1858( جامع الرتمذي )3767( سنن أيب داود )2)

(3)  ( مسلم  يف    ( 2734صحيح  القيم  ابن  )قال  املعاد  نفعه  »:  (4/213زاد  يف  عجيب  أتثري  آخره  يف  هللا  ومحد  والشراب،  الطعام  أول  يف  وللتسمية 
د هللا يف آخره، وكثرت عليه األيدي، وكان  كر اسم هللا يف أوله، ومح  إذا ذ    :ا، فقد كمل قال اإلمام أمحد: إذا مجع الطعام أربع    واستمرائه، ودفع مضرته. 

 . «ل   حِّ  نْ مِّ 

 (.5/229)  الفتوحات الرابنية ( 5220) صحيح ابن حبان(  6867لكربى للنسائي )( السنن ا3851سنن أيب داود ) (4)
)ربنا( ابلرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف، أي هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خربه متقدم، وجيوز النصب على املدح، أو  ( قوله:  5458)  صحيح البخاري  (5)

 االختصاص، أو إضمار: أعن. أفاده ابن حجر . 

( أي غري حمتاج  إىل  ( قوله:  5459)صحيح البخاري    (6) بع والر ِّي وغريمها )أرواان( من اخلاص بعد العام )غري مكفي   )كفاان( من الكفاية، وهي أعم من الش ِّ
 ما عنده. أحد ، فهو الذي ي طعم عباده ويكفيهم )وال مكفور ( أي جمحود فضله ونعمته )وال مود ع( أي غري مرتوك الطلب إليه والرغبة في

)وأقنيت( جعلت    أو عام لكل غناء    ،وأغنيت( ابإلطعام والسقي)قوله:    (581/ 9( فتح الباري )2/365( زاد املعاد )6871(السنن الكربى للنسائي ) 7)
الدنيا )وهديت( عبادك إىل كل فالح   التنوير شرح اجلامع الصغري . ينظر:  شاء ملن تشاءت)واجتبيت( اخرتت من    ورشد    للعبد قنية يقتنيها من متاع 

(8/439) . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ِمْن َأَحاِدْيِث اأَلْذَكاِر ُبْلَغُة اْلَأْخَياِر

 

28 

 

هللََ العَ احلمدَ منَ وكساَ الشراب،َ منَ وسقىَ الطعام،َ منَ أطعمَ وبصََّالذيَ الضاللة،َ منَ وهدىَ منََري،َ رَ
َكثريٍَالعمى،َوفضََّ وصححه ابن   ،يف الكربى  خرجه النسائي( أ،َاحلمدَهللَربَالعاملنيمنَخلقهَتفضياًلَََلَعلى

 .(1) واحلاكم  حبان
 اآلنيةالتسمية عند غلق األبواب، وإيكاء الِقرب، وتخمير باب 

رسول هللا   .134 قال  قال:  جابر ،  )عن  الشياطنيَ:  فإنَ فكفواَصبيانكم؛َ أمسيتمَ أوَ الليل،َ ج ْنحَ إذاَكانَ
الََ الشيطانَ فإنَ اسمَهللا؛َ واذكرواَ األبواب،َ وأغلقواَ فحلُّوهم،َ الليلَ منَ فإذاَذهبَساعةَ حينئٍذ،َ تنتشرَ

رواَآنيتكم،َواذكرواَاسمَهللا،َولوَأنَتعر ضواَعليهاَومخ َِّيفتحَاباًبَمغلًقا،َوأ وك واَقِّر بكم،َواذكرواَاسمَهللا،ََ
: )(2) . أخرجاه(شيًئا،َوأطفئواَمصابيحكم يَ ، وملسلم  أنَ إانئهَعوًدا،َويذكرَ فإنَملَيدَأحدكمَإالَ ََعر ضَعلىَ

 (.اسمَهللا،َفليفعل

 مجلسه فيما يقول باب 

،ََربَاغفرَيل،َوتبَعليََّ)يقول:    ، اجمللس الواحد مائة مرة  يف      د لرسول هللاع  ن   ا ل  عن ابن عمر قال: إن كن   .135
 .(3) وأبو ن عيم   الرتمذي صححه. أخرجه اخلمسة، و (إنكَأنتَالتوابَالغفور

أن رسول هللا  عن إمساعيل بن عبد هللا بن جعفر  و  .136 بلغن  قال:   ،    :إنسانٍَ)قال َََ،يكونَيفَجملسٍَََماَمنَ
فرَلهَماََأستغفركَوأتوبَإليك،َإالَغَ َََ،فيقولَحنيَيريدَأنَيقوم:َسبحانكَاللهمَوحبمدك،َالَإلهَإالَأنت

صيفة، قال: هكذا حدثن السائب بن يزيد، عن رسول فحدثت هذا احلديث يزيد بن خ    (كانَيفَذلكَاجمللس
 .(4) أمحد، وصححه ابن حجر  أخرجه  .هللا 

 
 .، واحلمد هلل رب العاملني وألف   مئة   أربع و وثالثني   هللا يف شهر صفر، سنة سبع   مت بفضل

  

 
(1( للنسائي  الكربى  السنن   )10060  )( حبان  ابن  )(  5219صحيح  والوادعي.  2003املستدرك  األلباِن  وحس نه   )( احلسان  (  445/  7التعليقات 

 (. 337/ 2الصحيح املسند )

 . (2012صحيح مسلم )( 3280(صحيح البخاري )2)
  ( قال أبو نعيم  يف3814سنن ابن ماجه )  ( 10219السنن الكربى للنسائي )  (3434الرتمذي )  جامع  (1516سنن أيب داود )  (4726(مسند أمحد )3)

 «. وقة، عن انفع  صحيح متفق عليه، من حديث حممد بن س  » : (5/12حلية األولياء )
احلافظ ابن حجر  يف فتح    ذكرها من الصحابة،    ع  كثرية عن مج( وللحديث شواهد  2/732النكت على كتاب ابن الصالح )  (15729)  (مسند أمحد4)

اخلدري قال: »من قال يف جملسه: سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد   حديث أيب سعيد    ه( وذكر من شواهد738/ 2)  ( ويف النكت13/545الباري )
القيامة« قال   أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، خ تمت خبامت   احلافظ: »إسناده صحيح، وهو موقوف، لكن له حكم    فلم تكسر إىل يوم 

 املرفوع؛ ألن مثله ال يقال ابلرأي«. 
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