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أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

إن الحمد هلل نحمده ونس��تعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ 
باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك 

له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد:-

  ف��ال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل العل��ي العظي��م، اهلل
المس��ؤول المرج��و اإلجاب��ة أن يتوالكم يف الدني��ا واآلخرة، وأن 
يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه 
شكر، وإذا ابتلي صرب، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه األمور الثالثة 
عنوان س��عادة العبد، وعالمة خالص��ه يف دنياه وآخراه، وال ينفك 

عبد عنها أبدًا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه األطباق الثالث:

األول: نع��م م��ن اهلل – تعالى – ترتادف عليه، فقيدها الش��كر 
وه��و مبني على ثالث أركان: االع��رتاف هبا باطنًا، والتحدث هبا 
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أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

ظاه��رًا، وتصريفها يف مرضاة وليها ومس��ديها ومعطيها، فإذا فعل 
ذلك فقد شكرها مع تقصيره يف شكرها.

الثاين: محن من اهلل – يبتليه هبا، فغرضه فيها الصرب والتسلي. 
فإن اهلل  لم يبتليه ليهلكه وإنما ليمتحن صربه وعبوديته، 
فإن هلل تعالى على العبد عبودية يف الضراء كما له عبودية يف السراء؛ 
ول��ه عبودي��ة علي��ه فيما يكره كم��ا له عبودي��ة فيما يح��ب، وأكثر 
الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. والشأن يف إعطاء العبودية يف 
المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند 
اهلل تعال��ى، ف��إذا أراد اهلل بعبده خيرًا، فتح له أب��واب التوبة والندم 
واالنكس��ار والذل واالفتقار واالس��تعانة به وصدق اللجوء إليه، 
ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحس��نات، ما 
تكون تلك الس��يئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو اهلل: »يا ليتني 

تركته ولم أوقعه«)))

ولما لم يكن عمل يجمع بين الشكر واالعرتاف بالنعمة وبين 
الحمد والثناء على سيد النعمة، وبين االنكسار والذل واالستغفار 
ل��رب الربية س��وى الذكر الذي هو خفيف على العبد س��هل على 

)1(  انظر: مقدمة الوابل الصيب - ط عطاءات العلم )8/1(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

المخل��وق، وهو أحب األعمال إلى اهلل ، فإن ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، 
َقاَل: َسَأْلُت َرُس��وَل اهللِ : َأيُّ اأْلَْعَماِل َأَحبُّ إَِلى اهللِ؟ 

َقاَل: )َأْن َتُموَت َولَِساُنَك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر اهللِ(.)))

وعنه أيضًا، قال: َقاَل َرُسوُل اهللِ : )َما َعِمَل آَدِميٌّ 
َعَملاً َقطُّ َأْنَجى َلُه ِمْن َعَذاِب اهللِ ِمْن ِذْكِر اهللِ())).

واآلثار يف ذلك كثير يطول حصرها يف هذه المقدمة البسيطة.

والذكر ه��و العبادة التي ال يحجب عنه��ا مخلوق إال بذهاب 
عقل��ه، وإال ل��و منع م��ن الحج لق��در المانع على ذل��ك، وكذلك 
ال��زكاة والصيام ب��ل والصالة – بصفتها المش��روعة ال على صفة 
أه��ل األعذار – إال الذكر فإنه ال يس��تطيع المن��ع منه أي مخلوق 

كائنًا من كان.

ولم يطلب اهلل من عباده عمالً أن يس��تكثروا منه س��وى الذكر 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى 

أخرج��ه اب��ن حب��ان يف »صحيح��ه« )99/3( برق��م: )818( والط��رباين يف »الكبي��ر«   )1(
)93/20، 106، 107، 108( برقم: )181، 208، 212، 213(.

)2(  أخرج��ه أحمد يف »مس��نده« )5182/10( برق��م: )22504(، وصحح��ه األلباين يف 
صحيح الجامع )5520(.
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ۈئ ۈئ(  ]سورة األنفال: آية 45[)))

ثم إين رأيت أن أكتب وأجمع بحثًا يفيدين وأخواين، فهداين اهلل 
لموض��وع قد ُطرق كثيرًا على وج��ه االختصار واإلطالة، ولكنني 
رأي��ت الخوض في��ه وجمع مادت��ه ال أدعي على طريق��ة جديدة، 
ولك��ن يف تصفحي للكت��ب التي وضعت ألجل ه��ذا الموضوع، 
رأيت أهنا أغفلت ش��يئًا مما وقف��ت عليه، وهذا البحث هو أذكار 
الصالة واألذكار دبر الصلوات وأطراف الليل والنهار، وطريقتي 

يف البحث كالتالي:-
مقدمة وضحت فيها شيئًا من فضل الذكر وأهميته.. 1
مطلب يف أن الذكر توقيفي.. 2
الفصل األول )أذكار الصالة واألذكار دبر الصلوات(.. 3
الفصل الثاين )أذكار الصباح والمساء(.. 4
الخاتمة.. 5
فهرس الموضوعات.. 6

)1(  األنفال )45(.
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ولق��د كان جمع��ي لألحاديث بأن أثب��ت الحديث من إحدى 
طرقه، ثم تخريجه وذكر من تكلم على إس��ناده من األئمة، وإثباته 
أو نق��ده – باختص��ار-، ويف بع��ض األحايين أذك��ر بعض الفوائد 

المتعلقة به. 

ولقد رتبت البحث على الطبيعة العملية، بحيث لو تيسر للعبد 
حفظه فإنه يعمل به مرتبًا.

وبعد فهذا جهد المقل، آمل به أن يحوز على رضا اهلل، ثم رضا 
الناظر فيه مع العلم أن هذا البحث قد أخذ مني عمرًا اهلل أعلم به.

ويف خاتم��ة ه��ذه المقدم��ة وأولها أش��كر اهلل على ما يس��ر ثم 
أشكر أخي الشيخ/أحمد سالمة، على مراجعته وتدقيقه لمواطن 
البحث واألخ/ثروت س��لطان، الذي قام بإخراج هذا الكتاب يف 

صورته البهية.

فأس��أله جل ش��أنه أن يتقبله من��ي والحم��د هلل رب العالمين، 
وصلى اللهم وس��لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه 

أجمعين.
وكتبه 

وليد بن عثمان الرشودي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

مطلب يف أن األذكار توقيفية
الذك��ر عب��ادة م��ن العب��ادات، ب��ل هو م��ن أجلها، وأنفس��ها، 
والعبادات توقيفية ال يصح التعبد إال بما ثبت من الطريق الشرعي 
وح��ده، ولذلك قرر أن القي��اس يف العبادات ال يصح. والذكر من 
بين هذه العبادات، فالبد أن يتصف بما تتصف به العبادة من جهة 

الثبوت وسالمة التوقيف.
ففي الصحيحين عن الرباء بن عازب  قال: قال رسول 
اهلل : )إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلة ثم 
أضطجع على ش��قك األيمن وقل: »اللهم أس��لمت نفسي إليك، 
ووجه��ت وجهي إلي��ك، وفوضت أمري إلي��ك، وألجأت ظهري 
إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، آمنت 
بكتاب��ك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرس��لت« فإن مت مت على 

الفطرة وأجعلهن آخر ما تقول(.

قال: فرددهتا عل��ى النبي  فلما بلغت آمنت بكتابك 
الذي أنزلت قلت: ورسولك، قال: »ال، ونبيك الذي أرسلت«.)))

)1(  البخاري )مع الفتح( ك الدعوات باب إذا بات طاهرًا 109/11 ح )6311( ومس��لم 
ح )2082(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





9

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

قال القشيري: )ويف هذا الحديث أعظم دليل على إبطال ورد 
كل زي��ادة على نص الرس��ول ، س��واء أكانت صغيرة 
أو كبيرة، وفيه أيضًا رد على كل من يقول بجواز االستحس��ان يف 
  الدي��ن. ولذا ق��ال الحافظ يف الفت��ح: الحكمة يف رده
على من قال: الرس��ول بدل النب��ي  أن ألفاظ األذكار 
توقيفي��ة وله��ا خصائ��ص وأس��رار ال يدخله��ا القي��اس، فتج��ب 

المحافظة على اللفظ الذي وردت به السنة())) اه�

فبذلك تكون الزيادة يف األذكار كالزيادة يف العبادات، والزيادة 
يف العبادات زيادة يف الدي��ن والزيادة يف الدين محدثة، قال الحافظ 
بن رجب  يف شرحه الحديث )من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد())) وأما من عمل عماًل أصله مش��روع وقربه، ثم أدخل 
في��ه ما ليس بمش��روع، أو أخل فيه بمش��روع، فه��ذا أيضًا مخالف 
للش��ريعة بق��در إخالله بما أخل به، أو إدخاله م��ا أدخل فيه... كما 
ق��ال: وإن كان زاد يف العم��ل المش��روع ما ليس بمش��روع، فزيادته 

)1(  السنن والمبتدعات، ص 299، وكالم ابن حجر المذكور هو يف الفتح 112/11.

)2(  البخ��اري – مع الفتح – ك العلم ب��اب إذا اصطلحوا على ُصلح جور فالصلح مردود 

301/5 ح )2697(.
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م��ردودة علي��ه، بمعنى أهنا ال تك��ون قربة، وال يث��اب عليها، ولكن 
تارة يبطل هبا العمل من أصله فيكون مردودًا، كمن زاد ركعة عمدًا 
يف صالته مثالً، وتارة ال يبطل وال يردُّ من أصله، كمن توضأ أربعًا 

أربعًا، أو صام الليل مع النهار وواصل يف صيامه())) ا-ه�.

وهبذا يظهر جلي��ًا أن الزيادة يف الدين محدثة ومنها الزيادة يف 
األذكار، ويأيت لهذا مزيد تعليق – إن شاء اهلل تعالى – عند أحاديث 

التسبيح يف أدبار الصلوات واهلل أعلم.

وبعد ما مضى يحملنا الكالم على توقيفية األذكار إلى الكالم 
على العمل بالحديث الضعيف يف األذكار:-

لق��د بن��ى قوم من أه��ل العلم العم��ل بالحدي��ث الضعيف يف 
األذكار عل��ى ج��واز العمل ب��ه يف فضائل األعمال، وهذه مس��ألة 
خالفي��ة أبين فيه��ا رأي أه��ل العل��م بطريقي��ن األول: معنى هذه 
القاع��دة – جواز العمل بالحديث الضعيف يف فضائل األعمال – 

الثاين: هل هذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم؟

أما الطريق األول: فقد قال ش��يخ اإلس��الم – رحمه اهلل تعالى – 

)1(  جامع العلوم والحكم، ص 53، ط دار الفكر.
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)قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحالل والحرام شددنا يف األسانيد، 
وكذل��ك ما علي��ه العلماء من العمل بالحدي��ث الضعيف يف فضائل 
األعمال. لي��س معناه إثبات االس��تحباب بالحديث الذي ال يحتج 
به، فإن االستحباب حكم شرعي، فال يثبت إال بدليل شرعي، ومن 
أخرب عن اهلل أنه يحب عمالً من األعمال من غير دليل ش��رعي، فقد 
شرع من الدين ما لم يأذن به اهلل كما لو أثبت اإليجاب أو التحريم، 
ولهذا يختلف العلماء يف االستحباب كما يختلفون يف غيره، بل هو 
أصل الدين المش��روع وإنما مراده��م بذلك أن يكون العمل مما قد 
ثبت أنه مما يحبه اهلل أو مما يكره اهلل بنص أو إجماع، كتالوة القرآن، 
والتس��بيح، والدع��اء، والصدقة، والعتق، واإلحس��ان إل��ى الناس، 
وكراهة الك��ذب، والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث يف فضل 
بعض األعمال المس��تحبة وثواهبا وكراهة بعض األعمال وعقاهبا، 
فمقادي��ر الص��واب والعقاب وأنواع��ه إذا روي فيها حديث ال نعلم 
أن��ه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك 
الث��واب أو تخاف العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه 
أهن��ا ترب��ح ربحًا كثيرًا، فه��ذا إن صدق نفعه وإن ك��ذب لم يضيره، 
ومث��ال ذل��ك الرتغي��ب والرتهي��ب باإلس��رائيليات، والمنام��ات، 
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وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء ونحو ذلك مما ال يجوز 
بمجرده إثبات حكم ش��رعي، ال اس��تحباب وال غيره، ولكن يجوز 

أن يذكر يف الرتغيب والرتهيب والرتجية والتخويف.)))

وبذل��ك يتضح تقعيد ش��يخ اإلس��الم يف أن المقولة المش��هورة 
ليس��ت ه��ي يف أص��ل اإلثب��ات، وإنم��ا ه��ي يف الرتغي��ب يف العمل 
الصالح. ولقد أش��تهر بين كثير من أهل العل��م وطالبه أن الحديث 
الضعيف يجوز العمل به يف فضائل األعمال، ويظنون أنه ال خالف 
يف ذلك، والصواب أن المس��ألة فيها خالف قوي، قال القاس��مي يف 
قواعد التحدي��ث: )ليعلم أن المذاهب يف الضعيف ثالثة: األول ال 
يعمل به مطلقًا؛ ال يف األحكام وال يف الفضائل حكاه ابن سيد الناس 
يف عيون األثر عن يحيى بن معين، ونس��به يف فتح المغيث ألبي بكر 
ب��ن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومس��لم ذلك أيضًا، يدل 
عليه ش��رط البخاري يف صحيحه، وتش��نيع اإلمام مس��لم على رواة 

الضعيف..... وهذا مذهب ابن حزم  أيضًا(.))) اه�

)1(  المجموع 66/18 ومثله كالم الشاطبي يف االعتصام، 224/1 ط السيد محمد رشيد 
رضا. 

)2(  قواعد التحديث، د. جمال الدين القاسمي، ص 113، ط دار الكتب العلمية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

وهذا هو اختي��ار األلباين كما قرره يف كتبه كثيرًا))) وهو الحق 
.– – إن شاء اهلل تعالى 

ق��ال الش��اطبي –رحمه اهلل تعال��ى –: )واألحادي��ث الضعيفة 
اإلس��ناد ال يغل��ب عل��ى الظ��ن أن النب��ي  قائلها، فال 

يمكن أن يسند إليها حكم())) ا-ه�،

فعلي��ه يق��ال يف الصحي��ح غني��ة ع��ن الضعي��ف، واالش��تغال 
باألذكار الثابت��ة خير وأنفع وأبرك من االش��تغال بالضعيفة فضالً 

عن الواهية.

ث��م أما بعد فه��ذه توطئة كتبتها بين يدي البحث عس��ى اهلل أن 
ينفع هبا وهذا أوان المقصود والحمد هلل رب العالمين.

***

)1(  مثل تمام المنة، وصحيح الرتغيب والرتهيب، والسلسلة الصحيحة والضعيفة.
)2(  االعتصام، 225/1.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





14

الفصل األول 
أذكار الصالة واألذكار دبر الصلوات
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أحاديث تكبرية اإلحرام واستفتاح الصالة

احلديث )1(
َيْفَتتِ��ُح    اهللِ  َرُس��وُل  »َكاَن  َقاَل��ْت:  َعائَِش��َة،  َع��ْن 
��اَلَة بِالتَّْكبِيِر، َواْلِقَراَءِة بِ���)پ پ پ پ(...«  الصَّ

الحديث))).

َع��ْن َعلِيٍّ  َق��اَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ : )ِمْفَتاُح 
ْسِليُم())).  ْكبِيُر، َوَتْحِليُلَها التَّ ُهوُر، َوَتْحِريُمَها التَّ َلِة الطُّ الصَّ

أخرجه مسلم يف »صحيحه« برقم: )498(.  )1(

أخرجه الضياء المقدس��ي يف »األحاديث المختارة« برقم: )718، 719( وأبو داود يف   )2(

»س��ننه« برق��م: )61، 618( والرتمذي يف »جامعه« برقم: )3( والدارمي يف »مس��نده« 

برق��م: )714( واب��ن ماجه يف »س��ننه« )183/1( برقم: )275( وأحمد يف »مس��نده« 

برق��م: )1021( وغيره��م، وقال الن��ووي يف خالصة األح��كام )348/1(: »َحِديث 

حس��ن«. َوَقاَل اْلَبَغِوّي يف ش��رح الس��نة للبغوي )17/3(: »َهَذا َحِديث حسن«. وقال 

األلب��اين يف أصل صفة ص��الة النبي  )184/1(: »ه��ذا الحديث جاء من 

طرق يقوي بعضها بعضًا...« ثم ذكرها. 

وانظ��ر: البدر المني��ر )448/3(، والتلخيص الحبي��ر )535/1(، والدراية يف تخريج 

أحاديث الهداية )126/1(
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احلديث )2(

ْيُت َمَع َأبِي ُموَس��ى  َقاِش��يِّ َقاَل: َصلَّ َع��ْن ِحطَّاَن ْبِن َعْبِد اهللِ الرَّ
ِت  ا َكاَن ِعنَْد اْلَقْعَدِة َقاَل َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: ُأقِرَّ اأْلَْشَعِريِّ َصاَلًة، َفَلمَّ
َم  اَلَة َوَس��لَّ ا َقَضى َأُبو ُموَس��ى الصَّ َكاِة. َقاَل: َفَلمَّ اَلُة بِاْلبِرِّ َوالزَّ الصَّ
ُكُم اْلَقائِ��ُل َكلَِمَة َكَذا َوَكَذا؟ َق��اَل: َفَأَرمَّ اْلَقْوُم.  اْنَص��َرَف، َفَقاَل: َأيُّ
ُكُم اْلَقائُِل َكلَِم��َة َكَذا َوَكَذا؟ َفَأَرمَّ اْلَق��ْوُم. َفَقاَل: َلَعلََّك  ُثمَّ َق��اَل: َأيُّ
��اُن ُقْلَتَها. َقاَل: َما ُقْلُتَها، َوَلَقْد َرِهْب��ُت َأْن َتْبَكَعنِي بَِها. َفَقاَل  َيا ِحطَّ
َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: َأَنا ُقْلُتَها، َوَلْم ُأِرْد بَِها إاِلَّ اْلَخْيَر. َفَقاَل َأُبو ُموَسى: 

َأَما َتْعَلُموَن َكْيَف َتُقوُلوَن فِي َصاَلتُِكْم؟

َمنَا َصاَلَتنَا،  إِنَّ َرُسوَل اهللِ  َخَطَبنَا َفَبيََّن َلنَا ُسنََّتنَا َوَعلَّ
َر  ُكْم َأَحُدُكْم َفإَِذا َكبَّ ْيُتْم َفَأِقيُموا ُصُفوَفُكْم، ُثمَّ لَِيُؤمَّ َفَق��اَل: )إَِذا َصلَّ
��ُروا. َوإِْذ َق��اَل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( َفُقوُلوا:  َفَكبِّ

آِميَن...())).

***
أخرجه مسلم يف »صحيحه« )14/2( برقم: )404(.  )1(
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احلديث )3(

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َدَخَل اْلَمْسِجَد، َفَدَخَل 
 ، َم َعَلى النَّبِيِّ ، َفَردَّ َوَقاَل: )اْرِجْع َفَصلِّ َرُجٌل َفَصلَّى، َفَسلَّ
َم َعَلى النَّبِيِّ  (. َفَرَجَع ُيَصلِّي َكَما َصلَّى، ُثمَّ َجاَء َفَس��لَّ ��َك َلْم ُتَصلِّ َفإِنَّ
(. َثاَلًث��ا، َفَقاَل:  ��َك َلْم ُتَصلِّ ، َفإِنَّ ، َفَق��اَل: )اْرِج��ْع َفَصلِّ
، َما ُأْحِس��ُن َغْي��َرُه َفَعلِّْمنِي، َفَقاَل: )إَِذا ُقْمَت إَِلى  ِذي َبَعَثَك بِاْلَحقِّ َوالَّ

َر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن...())). ْر، ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيسَّ َلِة، َفَكبِّ الصَّ

***
)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )152/1( برقم: )757(، )158/1( برقم: )793(، 
)55/8( برق��م: )6251(، )56/8( برق��م: )6252(، )136/8( برق��م: )6667( 

ومسلم يف »صحيحه« )10/2( برقم: )397(.
ى عند العلماء ب� »حديث المسيء صالَته«، فهو من أهمِّ األحاديث  وهذا الحديث ُيسمَّ

الة، وما يلزم فيها من أقواٍل وأفعال، وله طرق كثيرة. يف بيان أركان الصَّ
الم شرح بلوغ المرام )312/1(: »هذا حديٌث جليٌل ُيعَرف  قال الصنعاين يف س��بل السَّ
الة، وما ال تتم إال به«. بحديث المسيء صالته، وقد اشَتمل على تعليم ما يجب يف الصَّ
د العنس��ي الِذماري اليمني، المولود بذمار يف ربيع األول سنة  وللش��يخ يحيى بن محمَّ
)1246( للهجرة، رس��الة يف هذا الحديث يعنوان: »إرش��اد الباحث إلى تحقيق طرق 

حديث المسيء صالَته، وما يتعلَُّق به من المباحث« وهي مطبوعة.
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أحاديث االستفتاح

احلديث )4(
َع��ْن َأبِي ُهَرْيَرَة َق��اَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  إَِذا َكبََّر فِي 
اَلِة َس��َكَت ُهنَيًَّة َقْبَل َأْن َيْقَرَأ، َفُقْلُت: َيا َرُس��وَل اهللِ، بَِأبِي َأْنَت  الصَّ
��ي، َأَرَأْيَت ُس��ُكوَتَك َبْي��َن التَّْكبِي��ِر َواْلِقَراَءِة؟ َما َتُق��وُل؟ َقاَل:  َوُأمِّ
ُهمَّ َباِعْد َبْينِي َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْش��ِرِق  )َأُق��وُل: اللَّ
ْبَيُض ِمَن  ْوُب اأْلَ ى الثَّ نِي ِم��نْ َخَطاَياَي َكَما ُيَنقَّ ُهمَّ َنقِّ َواْلَمْغِرِب، اللَّ

ْلِج َواْلَماِء َواْلَبَرِد())). ُهمَّ اْغِسْلنِي ِمْن َخَطاَياَي بِالثَّ َنِس، اللَّ الدَّ

***

)1(  رواه البخاري برقم )744(، ومسلم برقم )598( واللفظ له.
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احلديث )5(
َع��ْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  إَِذا 
َماَواِت  ِذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَي لِلَّ اَلَة َكبََّر ُثمَّ َقاَل: )َوجَّ اْسَتْفَتَح الصَّ
��ا َوَم��ا َأَن��ا ِم��َن اْلُمْش��ِرِكيَن. إِنَّ َصَلتِ��ي َوُنُس��ِكي  ْرَض َحنِيفاً َواأْلَ
َوَمْحَي��اَي َوَمَماتِ��ي لِلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن اَل َش��ِريَك َل��ُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت 
ُهمَّ َأْنَت اْلَمِل��ُك، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َأْنَت َربِّي  َوَأَنا ِمَن اْلُمْس��ِلِميَن. اللَّ
ا  َوَأَنا َعْبُدَك، َظَلْمُت َنْفِسي َواْعَتَرْفُت بَِذْنبِي َفاْغِفْر لِي ُذُنوبِي َجِميعاً
ْخَلِق اَل َيْهِدي  ْحَس��نِ اأْلَ ُنوَب إاِلَّ َأْنَت. َواْهِدنِي أِلَ ��ُه اَل َيْغِفُر الذُّ إِنَّ
َئَها إاِلَّ  َئَها اَل َيْصِرُف َعنِّي َسيِّ ْحَس��نَِها إاِلَّ َأْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َس��يِّ أِلَ
رُّ َلْيَس إَِلْيَك. َأَنا  ُه ِفي َيَدْيَك، َوالشَّ ْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ُكلُّ َأْنَت. َلبَّ

بَِك َوإَِلْيَك. َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك())). 

***

)1(  رواه مسلم برقم )771(.
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احلديث )6(
اَلَة  َعْن َعائَِش��َة، َقاَل��ْت: َكاَن النَّبِ��يُّ  إَِذا اْفَتَتَح الصَّ
َك،  ُهمَّ َوبَِحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ َقاَل: )ُس��ْبَحاَنَك اللَّ

َواَل إَِلَه َغْيُرَك())). 

)1(  أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )532/1( برقم: )470( والحاكم يف »مس��تدركه« 
)235/1( برق��م: )865( وأبو داود يف »س��ننه« )281/1( برق��م: )776( والرتمذي 
يف »جامع��ه« )283/1( برق��م: )243( واب��ن ماجه يف »س��ننه« )7/2( برقم: )806( 

وغيرهم.
ويف إسناده كالم كما بين ابن خزيمة والرتمذي وأبوداود عقب إخراج الحديث.

وله شواهد عن جمع من الصحابة؛ منهم: أبو سعيد الُخْدري، وأنس، وجابر، وصححه 
الشيخ األلباين يف إرواء الغليل برقم )341(.

ق��ال الحاف��ظ ابن رج��ب : »وقد روي فِ��ي َذلِ��َك أحاديث مرفوع��ة من وجوه 
متعددة، أجودها: من َحِدْيث َأبِي َسِعيد وعائشة.

َوَق��اَل اإلمام أحمد: نذهب فِيِه إلى َحِدْيث ُعَمر، وقد روي فِيِه من وجوه ليس��ت بذاك 
- فذكر َحِدْيث َعائَِشة وأبي ُهَرْيَرَة.

فص��رح ب��أن األحادي��ث المرفوعة ليس��ت قوي��ة، وأن االعتم��اد َعَلى الموق��وف َعن 
َحاَبة؛ لصحة َما روي َعن ُعَمر« فتح الباري البن رجب )377/6(. الصَّ

قلت: ثبت عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه من قوله، أخرجه مس��لم يف »صحيحه« 
)12/2( برق��م: )399(، والبيهق��ي يف »س��ننه الكبي��ر« )34/2( برق��م: )2387(، 

)36/2( برقم: )2396( والحاكم يف المستدرك )235/1( وغيرهم.            =
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= وهو منقطع عند مسلم كما قال النووي وغيره، وثبت موصواًل عند باقي من أخرجه، 

وذكر النووى أن مس��لمًا إنما أورد هذا األثر عرًضا ال قصًدا، ولذلك تس��امح بإيراده. 

قال: وله أمثلة.

ق��ال اإلمام اب��ن خزيمة  يف صحيح��ه )532/1(: »َوَهَذا َصِحيٌح َع��ْن ُعَمَر ْبِن 

 ، ِّاَلَة بِِمْث��ِل َحِديِث َحاِرَثَة، اَل َع��ِن النَّبِي ��اِب َأنَّ��ُه َكاَن َيْس��َتْفتُِح الصَّ اْلَخطَّ

َوَلْس��ُت َأْكَرُه ااِلْفتَِتاَح بَِقْولِِه: »ُس��ْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك ». َعَل��ى َما َثَبَت َعِن اْلَفاُروِق 

اَلَة، َغْيَر َأنَّ ااِلْفتَِت��اَح بَِما َثَبَت َعِن النَّبِيِّ  فِي   َأنَُّه َكاَن َيْس��َتْفتُِح الصَّ

َخَب��ِر َعلِيِّ ْبِن َأبِ��ي َطالٍِب، َوَأبِي ُهَرْيَرَة، َوَغْيِرِهَما بِنَْقِل اْلَع��ْدِل َعِن اْلَعْدِل َمْوُصواًل إَِلْيِه 

َباُع ُس��نَِّة النَّبِيِّ  َأْفَضُل   َأَح��بُّ إَِليَّ َوَأْوَلى بِااِلْس��تِْعَماِل؛ إِِذ اتِّ

َوَخْيٌر مِْن َغْيِرَها« اه�.

وق��ال البيهقي يف س��ننه: »َوَأَصحُّ َما ُرِوَي فِيِه اأْلََثُر اْلَمْوُق��وُف َعَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب - 

« اه�

  يف زاد المعاد )198/1(: »َصحَّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  وقال ابن القيم

َماُم  ُمُه النَّاَس، َوَقاَل اإْلِ َأنَُّه َكاَن َيْس��َتْفتُِح بِِه فِي َمَقاِم النَّبِيِّ  َوَيْجَه��ُر بِِه َوُيَعلِّ

ا َأَنا َفَأْذَهُب إَِلى َما ُرِوَي َعْن عمر، َوَلْو َأنَّ َرُجاًل اْس��َتْفَتَح بَِبْعِض َما ُرِوَي َعِن  َأْحَمُد: َأمَّ

النَّبِيِّ  مَِن ااِلْستِْفَتاِح َكاَن َحَسنًا.

َماُم َأْحَمُد َهَذا لَِعَشَرِة َأْوُجٍه َقْد َذَكْرُتَها فِي َمَواِضَع ُأْخَرى...« ثم ذكرها. َوإِنََّما اْخَتاَر اإْلِ

وللمزيد من الكالم على رجال الحديث وطرقه، انظر: 

فتح الباري البن رجب )377/6(، أمالي العراقي على المستدرك للحاكم )ص/72(، 

التلخي��ص الحبير )413/1(، الدراي��ة يف تخريج أحاديث الهداي��ة )129/1(، صفة 

صالة النبي  )ص/252( وما بعدها، إرواء الغليل )50/2(.
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احلديث )7(
ْيِل،  ي ِمَن اللَّ ُه َرَأى َرُسوَل اهللِ  ُيَصلِّ َعْن ُحَذْيَفَة: )َأنَّ
َف��َكاَن َيُقوُل: اهلُل َأْكَب��ُر َثَلثاًا، ُذو اْلَمَلُكوِت َواْلَجَب��ُروِت َواْلِكْبِرَياِء 

َواْلَعَظَمِة...( الحديث))). 

***

)1(  أخرج��ه أب��و داود يف »س��ننه« )325/1( برق��م: )874( – واللفظ له-، والنس��ائي يف 
»المجتبى« )231/1( برقم: )4/1068(، والحاكم يف »مستدركه« )321/1( برقم: 
)1205(، وأحم��د يف مس��نده )5557/10، 5562( برق��م: )23855، 23881(، 

وغيرهم.
 قال الحافظ يف »نتائج األفكار«)60/2(: »هذا حديث حسن، فإن صح ظن شعبة بأن 
الرج��ل المبه��م هو صلة بن زفر فه��و صحيح« اه�. وصححه األلب��اين يف إرواء الغليل 

)41/2(، ومحققو مسند أحمد ط الرسالة )393/38(.
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احلديث )8(
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف: َس��َأْلُت َعائَِش��َة ُأمَّ  َق��اَل َأُبو َس��َلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
اْلُمْؤمِنِيَن بَِأيِّ َش��ْيٍء َكاَن َنبِيُّ اهللِ  َيْفَتتُِح َصاَلَتُه إَِذا َقاَم 

ْيِل؟  مَِن اللَّ

ُهمَّ َربَّ َجْبَرائِيَل  ْيِل اْفَتَتَح َصاَلَتُه: )اللَّ َقاَلْت: َكاَن إَِذا َقاَم مَِن اللَّ
ْرِض َعالِ��َم اْلَغْيِب  ��َماَواِت َواأْلَ َوِميَكائِي��َل َوإِْس��َراِفيَل، َفاِط��َر السَّ
��َهاَدِة، َأْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن. اْهِدنِي  َوالشَّ
لَِما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َتْهِدي َمْن َتَش��اُء إَِلى ِصَراٍط 

ُمْسَتِقيٍم())). 

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )185/2( برقم: )770(.
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احلديث )9(
  َِعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َبْينََما َنْحُن ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل اهلل
إِْذ َقاَل َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: اهلُل َأْكَبُر َكبِيًرا، َواْلَحْمُد لِلِه َكثِيًرا، َوُسْبَحاَن 

اهللِ ُبْكَرًة َوَأِصياًل، 

َفَقاَل َرُسوُل اهللِ : )َمِن اْلَقائُِل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا؟(

َقاَل َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: َأَنا َيا َرُسوَل اهللِ. 

َماِء(.  َقاَل: )َعِجْبُت َلَها! ُفتَِحْت َلَها َأْبَواُب السَّ

  َِقاَل اْبُن ُعَمَر: َفَما َتَرْكُتُهنَّ ُمنُْذ َسِمْعُت َرُسوَل اهلل
َيُقوُل َذلَِك))).

***

)1(  أخرج��ه مس��لم يف »صحيح��ه« )99/2( برق��م: )601( والنس��ائي يف »المجتب��ى« 
)197/1( برق��م: )1/884(، )197/1( برق��م: )2/885( والرتم��ذي يف »جامعه« 

)545/5( برقم: )3592( وأحمد يف »مسنده« )1056/3( برقم: )4717(.
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احلديث )10(
َع��ْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِع��ٍم َقاَل َرَأْيُت َرُس��وَل اهللِ  ِحيَن 
ا،  ا، اهلُل َأْكَبُر َكبِيراً ا، اهلُل َأْكَبُر َكبِيراً اَلَة، َقاَل: )اهلُل َأْكَبُر َكبِيراً َدَخَل الصَّ
ا، ُس��ْبَحاَن اهللِ  ا، اْلَحْمُد لِلِه َكثِيراً ا، اْلَحْمُد لِلِه َكثِيراً اْلَحْم��ُد لِلِه َكثِيراً
 ، ، ُسْبَحاَن اهللِ ُبْكَرةاً َوَأِصيلاً ، ُسْبَحاَن اهللِ ُبْكَرةاً َوَأِصيلاً ُبْكَرةاً َوَأِصيلاً

ْيَطاِن، ِمْن َهْمِزِه َوَنْفثِِه َوَنْفِخِه())). ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ اللَّ

***

)1(  أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه« )530/1( برقم: )468(، وابن حبان يف »صحيحه« 
برق��م: )2601( والحاك��م يف »مس��تدركه«  برق��م: )1780(، )336/6(   )80/5(
)235/1( برقم: )864( وأبو داود يف »س��ننه« )279/1( برقم: )764(، وابن ماجه 
يف »س��ننه« )7/2( برقم: )807( وأحمد يف »مس��نده« )3690/7( برقم: )17011، 

17012(، )3695/7( برقم: )17033(، )3700/7( برقم: )17057(.
ِع... الحديث. ويف رواية ألبي داود وأحمد: َسِمْعُت النَّبِيَّ  َيُقوُل فِي التََّطوُّ
ْت  وذك��ره اب��ن القيم مع غيره يف زاد المعاد )197/1( وقال: »َف��ُكلُّ َهِذِه اأْلَْنَواِع َصحَّ

 .» َعنُْه
وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )412/1(.

وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )303/27(: »حسن لغيره«.
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احلديث )11(
َع��ْن َط��اُوٍس: َس��ِمَع اْب��َن َعبَّ��اٍس  َق��اَل: َكاَن النَّبِ��يُّ 
ُهمَّ َل��َك اْلَحْمُد،  ُد َق��اَل: )اللَّ ْيِل َيَتَهجَّ  إَِذا َق��اَم مِ��َن اللَّ
، َوَلَك اْلَحْمُد، َلَك ُمْلُك  ْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ اَواِت َواأْلَ ��مَ ُم السَّ َأْنَت َقيِّ
��َماَواِت  ، َوَلَك اْلَحْمُد، ُنوُر السَّ ْرِض َوَمْن ِفيِه��نَّ ��َماَواِت َواأْلَ السَّ
 ، ، َولَِقاُؤَك َحقٌّ ، َوَوْعُدَك اْلَحقُّ ْرِض، َوَل��َك اْلَحْمُد َأْنَت اْلَحقُّ َواأْلَ
ٌد  ، َوُمَحمَّ وَن َح��قٌّ بِيُّ ، َوالنَّ ��اُر َحقٌّ ، َوالنَّ ُة َحقٌّ ، َواْلَجنَّ َوَقْوُل��َك َح��قٌّ
ُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوبَِك آَمْنُت،  ، اللَّ ��اَعُة َحقٌّ ، َوالسَّ  َحقٌّ
ْلُت، َوإَِلْيَك َأَنْبُت، َوبَِك َخاَصْمُت، َوإَِلْيَك َحاَكْمُت،  َوَعَلْيَك َتَوكَّ
ْرُت، َوَما َأْس��َرْرُت َوَم��ا َأْعَلْنُت، َأْنَت  ْمُت َوَما َأخَّ َفاْغِف��ْر لِي َما َقدَّ

ُر اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َأْو: اَل إَِلَه َغْيُرَك(.  ُم َوَأْنَت اْلُمَؤخِّ اْلُمَقدِّ

َة إاِلَّ  َقاَل ُس��ْفَياُن: َوَزاَد َعْبُد اْلَكِريِم َأُبو ُأَميََّة: )َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
بِاهللِ())).

)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )48/2( برقم: )1120(، )70/8( برقم: )6317(، 
)117/9، 132، 144( برق��م: )7385، 7442، 7499( ومس��لم يف »صحيح��ه« 

)184/2( برقم: )769( ومالك يف »الموطأ« )301/1( برقم: )241/728(.
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احلديث )12(
َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَمْيٍد َقاَل: َس��َأْلُت َعائَِش��َة بَِما َكاَن َرُس��وُل اهللِ 

ْيِل؟   َيْسَتْفتُِح قَِياَم اللَّ

َقاَلْت: َلَقْد َس��َأْلَتنِي َعْن َش��ْيٍء َما َسَأَلنِي َعنُْه َأَحٌد َقْبَلَك، )َكاَن 
ا،  ا، َوُيَسبُِّح َعْشراً ا، َوَيْحَمُد َعْشراً ُر َعْشراً َرُسوُل اهللِ  ُيَكبِّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي، َواْهِدنِي،  ا َوَيُقوُل: اللَّ ا، َوَيْس��َتْغِفُر َعْش��راً ُل َعْش��راً َوُيَهلِّ

َواْرُزْقنِي، َوَعاِفنِي، َأُعوُذ بِاهللِ ِمْن ِضيِق اْلَمَقاِم َيْوَم اْلِقَياَمِة())).

: َدَخْلُت َعَلى  ويف رواية من طريق أخرى: َقاَل َشِريٌق اْلَهْوَزنِيُّ
َعائَِش��َة َفَسَأْلُتَها بَِم َكاَن َرُس��وُل اهللِ  َيْفَتتُِح إَِذا َهبَّ مَِن 

)1(  أخرج��ه ابن حبان يف »صحيحه« )337/6( برقم: )2602( والنس��ائي يف »المجتبى« 
)346/1( برقم: )1/1616(، )1059/1( برقم: )1/5550( وأبو داود يف »سننه« 
)279/1( برقم: )766(، وابن ماجه يف »سننه« )376/2( برقم: )1356( وأخرجه 
أحم��د يف »مس��نده« )6055/11( برق��م: )25742( من طريق َربِيَعَة اْلُجَرِش��يِّ َقاَل: 
َسَأْلُت َعائَِشَة، بنحوه. وذكره ابن القيم مع غيره يف زاد المعاد )197/1( وقال: »َفُكلُّ 

.» ْت َعنُْه َهِذِه اأْلَْنَواِع َصحَّ
وقال الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )120/1(: »حديث حسن«.

وقال األلباين يف صحيح أبي داود )353/3(: »إسناده حسن صحيح«.
وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )38/42(: »حسن«.
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ْيِل، َفَقاَلْت: َلَقْد َس��َأْلَتنِي َعْن َش��ْيٍء َما َس��َأَلنِي َعنُْه َأَحٌد َقْبَلَك،  اللَّ
ا َوَقاَل: ُسْبَحاَن اهللِ  ا َوَحِمَد َعْشراً َر َعْش��راً ْيِل َكبَّ )َكاَن إَِذا َهبَّ ِمَن اللَّ
ا َواْس��َتْغَفَر  وِس َعْش��راً ا َوَقاَل: ُس��ْبَحاَن اْلَمِلِك اْلُقدُّ َوبَِحْمِدِه َعْش��راً
ْنَيا،  ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن ِضيِق الدُّ ا، ُثمَّ َقاَل: اللَّ َل َعْشراً ا، َوَهلَّ َعْش��راً

وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْراًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصََّلَة())).

***

)1(  أخرج��ه أبو داود يف »س��ننه« )483/4( برقم: )5085(، وذك��ر الحافظ ابن حجر يف 
، ثم قال عن طريق َربِيَعَة  نتائج األفكار )122/1(: هذه الطريق وطريق َربِيَعَة اْلُجَرِشيِّ

: »ورجاله موثقون، وسنده أقوى من الذي قبله، لكنه يعتضد به«. اْلُجَرِشيِّ
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احلديث )13(
  َِعْن َأبِي َس��ِعيٍد اْلُخ��ْدِريِّ َقاَل: )َكاَن َرُس��وُل اهلل
ُهمَّ َوبَِحْمِدَك،  َلَة َقاَل: ُسْبَحاَنَك اللَّ ْيِل َفاْس��َتْفَتَح الصَّ إَِذا َقاَم ِمَن اللَّ
َل َثَلثاًا: اَل إَِلَه  َك، َواَل إَِلَه َغْيُرَك، ُثمَّ َهلَّ َوَتَباَرَك اْس��ُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ
َر َثَلثاًا: اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر،  إاِلَّ اهلُل، اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل. ُثمَّ َكبَّ
ِجيِم، ِمْن َهْمِزِه،  ْيَطاِن الرَّ ِميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّ اهلُل َأْكَبُر، َأُعوُذ بِاهللِ السَّ

َوَنْفثِِه، َوَنْفِخِه())). 

)1(  أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )529/1( برقم: )467( والنس��ائي يف »المجتبى« 

)200/1( برقم: )1/898، 899(، ويف »الكربى« )467/1( برقم: )974، 975(، 

وأب��و داود يف »س��ننه« )281/1( برق��م: )775( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )282/1( 

برق��م: )242( والدارم��ي يف »مس��نده« )789/2( برق��م: )1275( واب��ن ماج��ه يف 

»س��ننه« )5/2( برقم: )804( والبيهقي يف »س��ننه الكبي��ر« )34/2( برقم: )2386، 

2393(، والدارقطن��ي يف »س��ننه« )58/2( برق��م: )1140( وأحم��د يف »مس��نده« 

)2403/5، 2466( برقم: )11649، 11836(، وأبو يعلى يف »مسنده« )358/2( 

برق��م: )1108( وعبد الرزاق يف »مصنفه« )75/2( برقم: )2554(، )86/2( برقم: 

)2589( وابن أبي شيبة يف »مصنفه« )402/2( برقم: )2416( والطحاوي يف »شرح 

معاين اآلثار« )197/1( برقم: )1171( وغيرهم.

وقال الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )417/1(: »حديث حسن«.              =
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احلديث )14(
فَّ َوَقْد َحَفَزُه النََّفُس َفَقاَل:  َعْن َأَنٍس َأنَّ َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّ

اْلَحْمُد لِلِه َحْمًدا َكثِيًرا َطيًِّبا ُمَباَرًكا فِيِه. 

ُم  ُكُم اْلُمَتَكلِّ ا َقَضى َرُسوُل اهللِ  َصاَلَتُه َقاَل: )َأيُّ َفَلمَّ
بِاْلَكِلَماِت ؟(.

ا(. ُه َلْم َيُقْل َبْأساً ُم بَِها؟ َفإِنَّ ُكُم اْلُمَتَكلِّ َفَأَرمَّ اْلَقْوُم، َفَقاَل: )َأيُّ

َفَقاَل َرُجٌل: ِجْئُت َوَقْد َحَفَزنِي النََّفُس َفُقْلُتَها، 

ُهْم َيْرَفُعَها())).  ا َيْبَتِدُروَنَها َأيُّ َفَقاَل: )َلَقْد َرَأْيُت اْثَنْي َعَشَر َمَلكاً

***

= وصححه األلباين يف »صحيح سنن أبي داود« )221/1(، وحسنه يف »إرواء الغليل« 
)51/2(، )54(، تحت الحديث رقم )341( وللحديث شواهد سبق بعضها وانظرها 
  م��ع ال��كالم عل��ى إس��نادها يف اإلرواء )51/2(، وصف��ة ص��الة النب��ي

.)272/1(
)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )99/2( برقم: )600(.
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أذكار االستعاذة بعد االستفتاح
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(

 ]سورة النحل: آية 98[

احلديث )15(
َع��ْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِع��ٍم َقاَل َرَأْيُت َرُس��وَل اهللِ  ِحيَن 
ا،  ا، اهلُل َأْكَبُر َكبِيراً ا، اهلُل َأْكَبُر َكبِيراً اَلَة، َقاَل: )اهلُل َأْكَبُر َكبِيراً َدَخَل الصَّ
ا، ُس��ْبَحاَن اهللِ  ا، اْلَحْمُد لِلِه َكثِيراً ا، اْلَحْمُد لِلِه َكثِيراً اْلَحْم��ُد لِلِه َكثِيراً
 ، ، ُسْبَحاَن اهللِ ُبْكَرةاً َوَأِصيلاً ، ُسْبَحاَن اهللِ ُبْكَرةاً َوَأِصيلاً ُبْكَرةاً َوَأِصيلاً

ْيَطاِن، ِمْن َهْمِزِه َوَنْفثِِه َوَنْفِخِه())). ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ اللَّ

)1(  أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه« )530/1( برقم: )468(، وابن حبان يف »صحيحه« 
برق��م: )2601( والحاك��م يف »مس��تدركه«  برق��م: )1780(، )336/6(   )80/5(
)235/1( برقم: )864( وأبو داود يف »س��ننه« )279/1( برقم: )764(، وابن ماجه 
يف »س��ننه« )7/2( برقم: )807( وأحمد يف »مس��نده« )3690/7( برقم: )17011، 

17012(، )3695/7( برقم: )17033(، )3700/7( برقم: )17057(.
ِع... الحديث. ويف رواية ألبي داود وأحمد: َسِمْعُت النَّبِيَّ  َيُقوُل فِي التََّطوُّ
ْت  وذك��ره اب��ن القيم مع غيره يف زاد المعاد )197/1( وقال: »َف��ُكلُّ َهِذِه اأْلَْنَواِع َصحَّ

 .» َعنُْه
وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )412/1(.

وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )303/27(: »حسن لغيره«.
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احلديث )16(
َم  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ
��ْيَطاِن  ُهمَّ إِنِّ��ي َأُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ اَلِة َيُق��وُل: )اللَّ إَِذا َدَخ��َل فِ��ي الصَّ

ِجيِم، َوَهْمِزِه، َوَنْفِخِه، َوَنْفثِِه( الرَّ

ْعُر، َوَنْفُخُه: اْلكِْبِرَياُء(. َقاَل: )َفَهْمُزُه: اْلَمْوَتُة، َوَنْفُثُه: الشِّ

��ْحُر، َوَنْفُخُه:  ويف رواي��ة: )َق��اَل: َهْم��ُزُه: اْلُموَتُة، َوَنْفُث��ُه: السِّ
اْلكِْبُر())).

***
)1(  أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )533/1( برقم: )472( والحاكم يف »مس��تدركه« 
)207/1( برق��م: )754( واب��ن ماجه يف »س��ننه« )9/2( برق��م: )808( والبيهقي يف 
»س��ننه الكبي��ر« )36/2( برق��م: )2394، 2395(، وأحمد يف »مس��نده« )892/2( 
برقم: )3905(، )892/2( برقم: )3907( وأبو يعلى يف »مسنده« )411/8( برقم: 
)4994(، )10/9( برق��م: )5077(، )258/9( برقم: )5380(، وابن أبي ش��يبة يف 

»مصنفه« )68/15( برقم: )29733(.
وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )416/1(.

وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )378/6(: »صحيح لغيره«.
وكذا قال شعيب األنؤوط ومحققو سنن ابن ماجه )9/2(.
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احلديث )17(
  َِعْن َأبِي َس��ِعيٍد اْلُخ��ْدِريِّ َقاَل: )َكاَن َرُس��وُل اهلل
ُهمَّ َوبَِحْمِدَك،  َلَة َقاَل: ُسْبَحاَنَك اللَّ ْيِل َفاْس��َتْفَتَح الصَّ إَِذا َقاَم ِمَن اللَّ
َل َثَلثاًا: اَل إَِلَه  َك، َواَل إَِلَه َغْيُرَك، ُثمَّ َهلَّ َوَتَباَرَك اْس��ُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ
َر َثَلثاًا: اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر،  إاِلَّ اهلُل، اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل. ُثمَّ َكبَّ
ِجيِم، ِمْن َهْمِزِه،  ْيَطاِن الرَّ ِميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّ اهلُل َأْكَبُر، َأُعوُذ بِاهللِ السَّ

َوَنْفثِِه، َوَنْفِخِه())) 

)1(  أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )529/1( برقم: )467( والنس��ائي يف »المجتبى« 
)200/1( برقم: )1/898، 899(، ويف »الكربى« )467/1( برقم: )974، 975(، 
وأب��و داود يف »س��ننه« )281/1( برق��م: )775( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )282/1( 
برق��م: )242( والدارم��ي يف »مس��نده« )789/2( برق��م: )1275( واب��ن ماج��ه يف 
»س��ننه« )5/2( برقم: )804( والبيهقي يف »س��ننه الكبي��ر« )34/2( برقم: )2386، 
2393(، والدارقطن��ي يف »س��ننه« )58/2( برق��م: )1140( وأحم��د يف »مس��نده« 
)2403/5، 2466( برقم: )11649، 11836(، وأبو يعلى يف »مسنده« )358/2( 
برق��م: )1108( وعبد الرزاق يف »مصنفه« )75/2( برقم: )2554(، )86/2( برقم: 
)2589( وابن أبي شيبة يف »مصنفه« )402/2( برقم: )2416( والطحاوي يف »شرح 

معاين اآلثار« )197/1( برقم: )1171( وغيرهم.
وقال الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )417/1(: »حديث حسن«.

وصحح��ه األلباين يف »صحيح س��نن أب��ي داود« )221/1(، وحس��نه يف »إرواء الغليل« 
)51/2(، )54(، تحت الحديث رقم )341( وللحديث ش��واهد سبق بعضها وانظرها 
.)272/1(  صفة صالة النبي ،)مع الكالم على إسنادها يف اإلرواء)51/2
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احلديث )18(
بِ��يِّ  َفَكاَن َيُقوُل ِفي  ى َمَع النَّ ُه َصلَّ َع��ْن ُحَذْيَفَة: )َأنَّ
ْعَلى،  ُرُكوِعِه: ُس��ْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم، َوِفي ُسُجوِدِه ُسْبَحاَن َربَِّي اأْلَ
َوَما َمرَّ بِآَيِة َرْحَمٍة إاِلَّ َوَقَف ِعْنَدَها َفَسَأَل، َواَل بِآَيِة َعَذاٍب إاِلَّ َوَقَف 

َذ())) ِعْنَدَها َفَتَعوَّ

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )186/2( برقم: )772(، وأبو داود يف »سننه« )325/1( 
برق��م: )871(، )325/1( برق��م: )874( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )301/1( برقم: 
)262(، )302/1( برق��م: )263( والدارم��ي يف »مس��نده« )826/2، 835( برقم: 

)1345، 1363( وغيرهم.
ويف بعض طرق حديث حذيفة زيادة »وبحمده« وهي ضعيفة، وانظر يف الكالم عليها: 

.)651/2(  أصل صفة صالة النبي
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احلديث )19(
ُه َسِمَع َرُسوَل اهللِ  َيُقوُل  َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن: )َأنَّ
اٍت، َوإَِذا َسَجَد َقاَل: ُسْبَحاَن  إَِذا َرَكَع: ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم َثَلَث َمرَّ

اٍت())). ْعَلى َثَلَث َمرَّ َربَِّي اأْلَ

***
احلديث )20(

بِيُّ  ُيْكثُِر  َعْن َعائَِش��َة  َأنََّها َقاَل��ْت: )َكاَن النَّ
َن��ا َوبَِحْمِدَك،  ُهمَّ َربَّ َأْن َيُق��وَل ِفي ُرُكوِعِه َوُس��ُجوِدِه: ُس��ْبَحاَنَك اللَّ

ُل اْلُقْرآَن())). ُهمَّ اْغِفْر لِي، َيَتَأوَّ اللَّ

***
)1(  أخرج��ه اب��ن خزيمة يف »صحيح��ه« )677/1( برقم: )668(، وابن ماجه يف »س��ننه« 

)58/2( برقم: )888( وغيرهما.
وقال الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )65/2(: »حديث حسن«.

)2(  أخرج��ه البخاري يف »صحيح��ه« )158/1، 163( برقم: )794، 817( ويف مواضع 
أخرى، ومسلم يف »صحيحه« )50/2( برقم: )484( وغيرهما.
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احلديث )21(
ُكوِع؟  َق��اَل اْب��ُن ُجَرْيٍج: ُقْلُت لَِعَط��اٍء: َكْيَف َتُقوُل َأْن��َت فِي الرُّ
ا )ُس��ْبَحاَنَك َوبَِحْم��ِدَك اَل إَِلَه إاِلَّ َأْن��َت( َفَأْخَبَرنِي اْبُن َأبِي  َق��اَل: َأمَّ
ُمَلْيَك��َة، َعْن َعائَِش��َة َقاَلِت: اْفَتَقْدُت النَّبِ��يَّ  َذاَت َلْيَلٍة، 
ْسُت ُثمَّ َرَجْعُت َفإَِذا ُهَو  َفَظنَنُْت َأنَُّه َذَهَب إَِلى َبْعِض نَِس��ائِِه. َفَتَحسَّ
َراكٌِع - َأْو َس��اِجٌد - َيُقوُل: )ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت(. 

ي، إِنِّي َلِفي َشْأٍن َوإِنََّك َلِفي آَخَر))). َفُقْلُت: بَِأبِي َأْنَت َوُأمِّ

***
احلديث )22(

يِر َأنَّ َعائَِشَة َنبََّأْتُه َأنَّ َرُسوَل اهللِ  خِّ ِف ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن الشِّ َعْن ُمَطرِّ
وٌس َربُّ  وٌح ُقدُّ  َكاَن َيُقوُل فِي ُرُكوِعِه َوُس��ُجوِدِه: )ُسبُّ

وِح())). اْلَمَلئَِكِة َوالرُّ
***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )51/2( برقم: )485( وغيره.
)2(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )51/2( برقم: )487(.
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احلديث )23(
َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َعْن َرُسوِل اهللِ  َأنَُّه َكاَن إَِذا 
ُهمَّ َلَك َرَكْعُت َوبَِك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت، َخَشَع َلَك  َرَكَع َقاَل: )اللَّ
ْت بِِه َقَدِمي  ي َوَعْظِمي َوَعَصبِي، َوَما اْس��َتَقلَّ َس��ْمِعي َوَبَصِري َوُمخِّ

لِلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن())).

***

)1(  أخرج��ه مس��لم يف »صحيح��ه« )185/2( برق��م: )771( دون قول��ه: )َوَما اْس��َتَقلَّْت 
بِ��ِه َقَدمِي لِل��ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن( وه��ي عند: ابن خزيمة يف »صحيح��ه« )637/1( برقم: 
)607(، واب��ن حبان يف »صحيحه« )228/5( برقم: )1901(، وأحمد يف »مس��نده« 
)265/1( برقم: )975(، وصححه ابن الملقن وحسنه ابن حجر، وصححه األلباين، 

والشيخ أحمد شاكر، ومحققو مسند أحمد.
انظ��ر: البدر المني��ر )614/3(، نتائج األفكار يف تخريج أحادي��ث األذكار )71/2(، 
الفتوح��ات الرباني��ة عل��ى األذكار النواوية )247/2(، المس��ند بتحقيق أحمد ش��اكر 
)199/2(، وأصل صفة صالة النبي  )664/2(، وتحقيق مس��ند أحمد 

ط الرسالة )268/2( )برقم 960(.
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احلديث )24(
، َق��اَل: ُقْمُت َمَع َرُس��وِل اهللِ  َع��ْن َع��ْوِف ْبِن َمالٍِك اأْلَْش��َجِعيِّ
 َلْيَل��ًة َفَق��اَم َفَقَرَأ ُس��وَرَة اْلَبَق��َرِة اَل َيُمرُّ بِآَي��ِة َرْحَمٍة إاِلَّ 
َذ، َقاَل: ُثمَّ َرَكَع  َوَقَف َفَس��َأَل، َواَل َيُم��رُّ بِآَيِة َعَذاٍب إاِلَّ َوَقَف َفَتَع��وَّ
بَِقْدِر قَِيامِِه َيُقوُل فِي ُرُكوِعِه: )ُس��ْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَمَلُكوِت 
َواْلِكْبِرَياِء َواْلَعَظَمِة، ُثمَّ َس��َجَد بَِقْدِر ِقَياِمِه، ُثمَّ َقاَل ِفي ُسُجوِدِه ِمْثَل 

.((() َذلَِك، ُثمَّ َقاَم َفَقَرَأ بِآِل ِعْمَراَن، ُثمَّ َقَرَأ ُسوَرةاً ُسوَرةاً

***

)1(  أخرج��ه النس��ائي يف »المجتب��ى« )227/1( برق��م: )1/1048(، )243/1( برقم: 
)1/1131(، وأب��و داود يف »س��ننه« )325/1( برق��م: )873(، وأحمد يف »مس��نده« 
)5796/11( برقم: )24613(، والرتمذي يف »الش��مائل« )177/1( برقم: )313( 

وغيرهم.
قال اإلمام النووي: »حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي يف “ سننهما “، والرتمذي 

يف كتاب “ الشمائل “ بأسانيد صحيحة« األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص/53(.
وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )74/2(.

وصححه األلباين يف صحيح أبي داود )27/4(.
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احلديث )25(
َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَّبِيَّ  َقاَل: )َأاَل َوإِنِّي ُنِهيُت َأْن 
  َّب ُموا ِفيِه الرَّ ُكوُع َفَعظِّ ا الرُّ ا َفَأمَّ ا َأْو َس��اِجداً َأْقَرَأ اْلُقْرآَن َراِكعاً

َعاِء َفَقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكْم())) ُجوُد َفاْجَتِهُدوا ِفي الدُّ ا السُّ َوَأمَّ

***

)1(  أخرجه مسلم يف “صحيحه« )48/2( برقم: )479(.
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أذكار الرفع من الركوع
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أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

احلديث )26(
َع��ْن َأبِي ُهَرْي��َرَة  َأنَّ َرُس��وَل اهللِ  َقاَل: )إَِذا 
َنا َلَك اْلَحْمُد،  ُهمَّ َربَّ َقاَل اْلَِماُم: َس��ِمَع اهلُل لَِمْن َحِم��َدُه، َفُقوُلوا: اللَّ

َم ِمْن َذْنبِِه())). ُه َمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَمَلئَِكِة، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َفإِنَّ

***

)1(  أخرج��ه البخ��اري يف »صحيح��ه« )158/1( برق��م: )796(، ومس��لم يف »صحيحه« 
)17/2( برقم: )409(، ويف مواضع أخرى عندهما.
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احلديث )27(
َع��ْن َأَن��ِس ْبِن َمالٍِك: َأنَّ َرُس��وَل اهللِ  َركَِب َفَرًس��ا 
َلَواِت  ُه اأْلَْيَمُن، َفَصلَّى َصاَلًة مِ��َن الصَّ َفُصِرَع َعنْ��ُه، َفُجِحَش ِش��قُّ
ا اْنَصَرَف َق��اَل: )إِنََّما ُجِعَل  ْينَ��ا َوَراَءُه ُقُعوًدا، َفَلمَّ َوُه��َو َقاِعٌد، َفَصلَّ
ا، َفإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا،  وا ِقَياماً ا َفَصلُّ ��ى َقائِماً اْلَِماُم لُِيْؤَتمَّ بِِه؛ َفإَِذا َصلَّ
َنا  َوإَِذا َرَف��َع َفاْرَفُعوا، َوإَِذا َقاَل: َس��ِمَع اهلُل لَِمْن َحِم��َدُه، َفُقوُلوا: َربَّ
��ا  ى َجالِساً ا، َوإَِذا َصلَّ ��وا ِقَياماً ا َفَصلُّ ى َقائِماً َوَل��َك اْلَحْم��ُد، َوإَِذا َصلَّ

ا َأْجَمُعوَن())). وا ُجُلوساً َفَصلُّ

***

)1(  أخرج��ه البخ��اري يف »صحيح��ه« )139/1( برق��م: )689(، ومس��لم يف »صحيحه« 
)18/2( برقم: )411(، ويف مواضع أخرى عندهما.
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احلديث )28(
َعْن َأبِ��ي ُهَرْيَرَة، َع��ِن النَّبِيِّ  َأنَُّه َق��اَل: )إِنََّما ُجِعَل 
اْلَِم��اُم لُِيْؤَت��مَّ بِ��ِه، َف��َل َتْخَتِلُفوا َعَلْي��ِه، َفإَِذا َرَك��َع َفاْرَكُع��وا، َوإَِذا 
َنا َلَك اْلَحْمُد، َوإَِذا َس��َجَد  َقاَل: َس��ِمَع اهلُل لَِمْن َحِم��َدُه، َفُقوُلوا: َربَّ
��ا َأْجَمُعوَن، َوَأِقيُموا  وا ُجُلوساً ا، َفَصلُّ ى َجالِساً َفاْس��ُجُدوا، َوإَِذا َصلَّ

َلِة())). فِّ ِمْن ُحْسِن الصَّ َلِة، َفإِنَّ إَِقاَمَة الصَّ فَّ ِفي الصَّ الصَّ

***

)1(  أخرج��ه البخاري يف »صحيحه« )145/1( برقم: )722( - واللفظ له-، ومس��لم يف 
»صحيحه« )17/2( برقم: )409(.
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احلديث )29(
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ  إَِذا َقاَل: )َسِمَع اهلُل 

َنا َوَلَك اْلَحْمُد())). ُهمَّ َربَّ لَِمْن َحِمَدُه. َقاَل: اللَّ

***
احلديث )30(

��ي َوَراَء النَّبِيِّ  َرقِيِّ َق��اَل: ُكنَّا َيْوًما ُنَصلِّ َع��ْن ِرَفاَع��َة ْبِن َرافٍِع الزُّ
ْكَع��ِة َقاَل: )َس��ِمَع اهلُل لَِمْن  ��ا َرَفَع َرْأَس��ُه مِ��َن الرَّ ، َفَلمَّ

َحِمَدُه(. 

َقاَل َرُجٌل َوَراَءُه: َربَّنَا َوَلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َكثِيًرا َطيًِّبا ُمَباَرًكا فِيِه، 
ا اْنَصَرَف َقاَل: َمِن اْلُمَتَكلُِّم؟«.  َفَلمَّ

ُهْم  ا َيْبَتِدُروَنَها، َأيُّ َق��اَل: َأَنا، َقاَل: )َرَأْيُت بِْضَع��ةاً َوَثَلثِيَن َمَل��كاً
ُل())). َيْكُتُبَها َأوَّ

)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )157/1( برقم: )789( – واللفظ له -، ومس��لم يف 
»صحيحه« )7/2( برقم: )392(.

)2(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )159/1( برقم: )799(.
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احلديث )31(
َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َعْن َرُس��وِل اهللِ  َأنَُّه: )َكاَن 
ْمُت، َخَش��َع  ُهمَّ َلَك َرَكْعُت َوبَِك آَمْنُت َوَلَك َأْس��لَ إَِذا َرَكَع َقاَل: اللَّ
��ي َوَعْظِمي َوَعَصبِ��ي(. َوإَِذا َرَفَع َقاَل:  َلَك َس��ْمِعي َوَبَصِري َوُمخِّ
ْرِض َوِمْلَء َما  اَواِت َوِم��ْلَء اأْلَ ��مَ َنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ ُه��مَّ َربَّ )اللَّ

َبْيَنُهَما َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد())).

***
احلديث )32(

  َِع��ْن َأبِ��ي َس��ِعيٍد اْلُخْدِريِّ َق��اَل: َكاَن َرُس��وُل اهلل
��َماَواِت  َنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ ُكوِع َقاَل: )َربَّ إَِذا َرَفَع َرْأَس��ُه مَِن الرُّ
َناِء َواْلَمْجِد، َأَحقُّ  ْرِض َوِمْلَء َما ِش��ْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد، َأْهَل الثَّ َواأْلَ
ُهمَّ اَل َمانَِع لَِما َأْعَطْيَت َواَل ُمْعِطَي  َنا َلَك َعْبٌد. اللَّ َما َقاَل اْلَعْب��ُد َوُكلُّ

.((() لَِما َمَنْعَت، َواَل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ

)1(  جزء من حديث: أخرجه مسلم يف »صحيحه« )185/2( برقم: )771(.
)2(  أخرجه مسلم يف “صحيحه« )47/2( برقم: )477(.
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احلديث )33(
ُث  َعْن َمْجَزَأَة ْبِن َزاِهٍر َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد اهللِ ْبَن َأبِي َأْوَفى ُيَحدِّ
ُهمَّ َل��َك اْلَحْمُد ِمْلَء  َع��ِن النَّبِ��يِّ  َأنَّ��ُه َكاَن َيُق��وُل: )اللَّ
ْرنِي  ُهمَّ َطهِّ ْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد. اللَّ َماِء َوِمْلَء اأْلَ السَّ
ُنوِب َواْلَخَطاَيا  ْرنِ��ي ِمَن الذُّ ُهمَّ َطهِّ ْل��ِج َواْلَبَرِد َواْلَماِء اْلَباِرِد، اللَّ بِالثَّ

ْبَيُض ِمَن اْلَوَسِخ())). ْوُب اأْلَ ى الثَّ َكَما ُيَنقَّ

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )46/2( برقم: )476(.
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احلديث )34(
َع��ْن ُحَذْيَف��َة َأنَُّه َصلَّى َم��َع َرُس��وِل اهللِ  َذاَت َلْيَلٍة، 
َفَس��ِمَعُه ِحي��َن َكبَّ��َر، َق��اَل: )اهلُل َأْكَب��ُر َذا اْلَجَب��ُروِت، َواْلَمَلُكوِت، 
َواْلِكْبِرَياِء، َواْلَعَظَمِة. َوَكاَن َيُقوُل ِفي ُرُكوِعِه: ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم، 
ُكوِع، َقاَل: لَِربَِّي اْلَحْمُد، لَِربَِّي اْلَحْمُد، َوِفي  َوإَِذا َرَفَع َرْأَس��ُه ِمَن الرُّ
��ْجَدَتْيِن: َربِّ��ي اْغِفْر لِي  ْعَلى، َوَبْيَن السَّ ُس��ُجوِدِه: ُس��ْبَحاَن َربَِّي اأْلَ
ُكوِع،  َربِّ��ي اْغِفْر لِي، َوَكاَن ِقَياُمُه َوُرُكوُعُه، َوإَِذا َرَفَع َرْأَس��ُه ِمَن الرُّ

َواِء())).  ا ِمَن السَّ ْجَدَتْيِن َقِريباً َوُسُجوُدُه، َوَما َبْيَن السَّ

***

)1(  أخرج��ه أب��و داود يف »س��ننه« )325/1( برق��م: )874(، والنس��ائي يف »المجتب��ى« 
)231/1( برقم: )4/1068( – واللفظ له-، وغيرهما.

 وحس��نه الحاف��ظ يف »نتائ��ج األف��كار«)60/2(، وصحح��ه األلب��اين يف إرواء الغليل 
)41/2(، ومحققو مسند أحمد ط الرسالة )393/38(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





49

األذكار اليت ُتقال يف السجود 
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احلديث )35(
َع��ِن اْبِن َعبَّ��اٍس، َأنَّ النَّبِيَّ  َق��اَل: )َأاَل َوإِنِّي ُنِهيُت 
بَّ  ُم��وا ِفيِه الرَّ ُكوُع َفَعظِّ ا الرُّ ا َفَأمَّ ا َأْو َس��اِجداً َأْن َأْق��َرَأ اْلُق��ْرآَن َراِكعاً
َعاِء َفَقِمٌن َأْن ُيْس��َتَجاَب  وُد َفاْجَتِهُدوا ِفي الدُّ ��جُ ا السُّ َع��زَّ َوَجلَّ َوَأمَّ

َلُكْم()))

***
احلديث )36(

بِيِّ  َف��َكاَن َيُقوُل  ى َم��َع النَّ ��ُه َصلَّ َع��ْن ُحَذْيَف��َة: )َأنَّ
ِف��ي ُرُكوِع��ِه: ُس��ْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظي��ِم، َوِفي ُس��ُجوِدِه ُس��ْبَحاَن َربَِّي 

ْعَلى())). ***اأْلَ
)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )48/2( برقم: )479(.

)2(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )186/2( برقم: )772(، وأبو داود يف »سننه« )325/1( 
برق��م: )871(، )325/1( برق��م: )874( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )301/1( برقم: 
)262(، )302/1( برق��م: )263( والدارم��ي يف »مس��نده« )826/2، 835( برقم: 

)1345، 1363( وغيرهم.
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احلديث )37(
َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن: َأنَُّه َس��ِمَع َرُسوَل اهللِ  َيُقوُل 
اٍت(، َوإَِذا َس��َجَد َقاَل:  إَِذا َرَك��َع: )ُس��ْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم َث��َلَث َمرَّ

اٍت())). ْعَلى َثَلَث َمرَّ )ُسْبَحاَن َربَِّي اأْلَ

***
احلديث )38(

َعْن َعائَِشَة  َأنََّها َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ  ُيْكثُِر َأْن 
ُهمَّ  َنا َوبَِحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ َيُقوَل فِي ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه: )ُسْبَحاَنَك اللَّ

ُل اْلُقْرآَن())) اْغِفْر لِي، َيَتَأوَّ

***
)1(  أخرج��ه اب��ن خزيمة يف »صحيح��ه« )677/1( برقم: )668(، وابن ماجه يف »س��ننه« 

)58/2( برقم: )888( وغيرهما.
وقال الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )65/2(: »حديث حسن«.

)2(  أخرج��ه البخاري يف »صحيح��ه« )158/1، 163( برقم: )794، 817( ويف مواضع 
أخرى، ومسلم يف »صحيحه« )50/2( برقم: )484( وغيرهما.
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احلديث )39(
يِر َأنَّ َعائَِشَة َنبََّأْتُه َأنَّ َرُسوَل اهللِ  خِّ ِف ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن الشِّ َعْن ُمَطرِّ
وٌس َربُّ  وٌح ُقدُّ  َكاَن َيُقوُل فِي ُرُكوِعِه َوُس��ُجوِدِه: )ُسبُّ

وِح())). اْلَمَلئَِكِة َوالرُّ
***

احلديث )40(
، َق��اَل: ُقْمُت َمَع َرُس��وِل اهللِ  َع��ْن َع��ْوِف ْبِن َمالٍِك اأْلَْش��َجِعيِّ
 َلْيَل��ًة َفَق��اَم... ُثمَّ َرَكَع بَِق��ْدِر قَِيامِِه َيُق��وُل فِي ُرُكوِعِه: 
)ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْبِرَياِء َواْلَعَظَمِة، ُثمَّ َسَجَد 

بِقَْدِر ِقَياِمِه، ُثمَّ َقاَل ِفي ُسُجوِدِه ِمْثَل َذلَِك())).

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )51/2( برقم: )487(.
أخرجه النسائي يف »المجتبى« )227/1( برقم: )1/1048(، )243/1( برقم: )1/1131(،   )2(
وأب��و داود يف »س��ننه« )325/1( برق��م: )873(، وأحمد يف »مس��نده« )5796/11( برقم: 

)24613(، والرتمذي يف »الشمائل« )177/1( برقم: )313( وغيرهم.
قال اإلمام النووي: »حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي يف "سننهما"، والرتمذي 

يف كتاب "الشمائل" بأسانيد صحيحة« األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص/53(.
وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )74/2(.

وصححه األلباين يف صحيح أبي داود )27/4(.
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احلديث )41(
َع��ْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  إَِذا 
ُهمَّ َلَك َسَجْدُت َوبَِك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت. َسَجَد  َس��َجَد َقاَل: )اللَّ
َرُه َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك اهلُل َأْحَسُن  ِذي َخَلَقُه َوَصوَّ َوْجِهي لِلَّ

اْلَخالِِقيَن())).

***
احلديث )42(

َع��ْن َأبِ��ي ُهَرْي��َرَة: َأنَّ َرُس��وَل اهللِ  َكاَن َيُق��وُل فِي 
َل��ُه َوآِخَرُه،  ُه، َوَأوَّ ُه َوِجلَّ ��ُه: ِدقَّ ُهمَّ اْغِف��ْر لِي َذْنبِي ُكلَّ ُس��ُجوِدِه: )اللَّ

ُه())). َوَعَلنَِيَتُه َوِسرَّ

***

)1(  رواه مسلم برقم )771( وهو جزء من حديث علي الطويل وسبق يف أذكار االستفتاح.
)2(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )50/2( برقم: )483(.
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احلديث )43(
َع��ْن َعائَِش��َة َقاَل��ْت: َفَق��ْدُت َرُس��وَل اهللِ  َلْيَلًة مَِن 
اْلِفَراِش، َفاْلَتَمْسُتُه َفَوَقَعْت َيِدي َعَلى َبْطِن َقَدَمْيِه َوُهَو فِي اْلَمْسِجِد 
ُهمَّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َس��َخِطَك،  َوُهَم��ا َمنُْصوَبَتاِن، َوُهَو َيُقوُل: )اللَّ
َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك. َوَأُع��وُذ بَِك ِمْنَك، اَل ُأْحِصي َثَناءاً َعَلْيَك 

َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَلى َنْفِسَك())).

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )51/2( برقم: )486(.
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احلديث )44(
َع��ِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: بِتُّ ِعنَْد َخاَلتِ��ي َمْيُموَنَة بِنِْت اْلَحاِرِث، 
ا،  ُه��مَّ اْجَعْل ِف��ي َقْلبِي ُنوراً وفي��ه: َوَكاَن َيُقوُل فِي ُس��ُجوِدِه: )اللَّ
ا، َواْجَعْل ِمْن  ا، َواْجَعْل ِفي َبَصِري ُن��وراً َواْجَع��ْل ِفي َس��ْمِعي ُنوراً
ا، َوَعْن  ا، َوَعْن َيِمينِي ُن��وراً ا، َواْجَعْل ِم��ْن َفْوِقي ُن��وراً َتْحتِ��ي ُن��وراً
ا، َوَأْعِظْم  ا، َواْجَعْل َخْلِفي ُنوراً ا، َواْجَعْل َأَماِمي ُن��وراً َيَس��اِري ُنوراً

ا())). لِي ُنوراً

)1(  أخرجه النسائي يف »المجتبى« )240/1( برقم: )1/1120( – واللفظ له- وابن أبي 
ش��يبة يف »مصنفه«: )120/15( برقم: )29841(- باختصار يسير-. وهو يف صحيح 

النسائي برقم )1120(.

وأخرج��ه البخ��اري يف »صحيح��ه« )69/8( برقم: )6316(، ومس��لم يف »صحيحه« 

)178/2( برقم: )763( دون ذكر أّن الدعاء السجود.

ق��ال الحافظ اب��ن حجر يف نتائج األف��كار )266/1(: »واختلف ال��رواة على علي بن 

عبداهلل وعلى سعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس يف محل هذا الدعاء، هل هو عند 

الخ��روج إل��ى الصالة، أو قبل الدخول يف ص��الة الليل، أو يف أثنائه��ا، أو عقب الفراغ 

منها، ويجمع بإعادته. وقد أوضحت ذلك يف فتح الباري« اه�.

وفاتته  رواية النسائي وابن أبي شيبة هذه وفيها أن قوله هذا يف السجود، ورواية 

مسلم وأحمد وفيها: )فِي َصاَلتِِه - َأْو فِي ُسُجوِدِه( واهلل أعلم.
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��اَلِة َفَصلَّى َفَجَعَل َيُقوُل  ويف رواية لمس��لم: ُثمَّ َخَرَج إَِلى الصَّ
ا، َوِفي  ُهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلبِي ُنوراً فِي َصاَلتِِه - َأْو فِي ُس��ُجوِدِه -: )اللَّ
ا، َوَعْن ِش��َمالِي  ا، َوَعْن َيِمينِي ُنوراً ا، َوِفي َبَصِري ُن��وراً َس��ْمِعي ُنوراً
ا،  ا، َوَتْحتِي ُنوراً ا، َوَفْوِقي ُن��وراً ا، َوَخْلِفي ُن��وراً ا، َوَأَماِم��ي ُن��وراً ُن��وراً

ا())). ا. َأْو َقاَل: َواْجَعْلنِي ُنوراً َواْجَعْل لِي ُنوراً

***

)1(  مسلم يف »صحيحه« )178/2( برقم: )763(، وأحمد يف »مسنده« )629/2( برقم: 
.)2609(
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احلديث )45(
َع��ْن َعائَِش��َة َقاَل��ِت: اْفَتَق��ْدُت النَّبِ��يَّ  َذاَت َلْيَل��ٍة، 
ْسُت ُثمَّ َرَجْعُت َفإَِذا ُهَو  َفَظنَنُْت َأنَُّه َذَهَب إَِلى َبْعِض نَِس��ائِِه. َفَتَحسَّ
َراكٌِع - َأْو َس��اِجٌد - َيُقوُل: )ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت(. 

ي، إِنِّي َلِفي َشْأٍن َوإِنََّك َلِفي آَخَر))) َفُقْلُت: بَِأبِي َأْنَت َوُأمِّ

***
احلديث )46(

َعْن َعائَِشَة َأنََّها َقاَلْت: َفَقْدُت َرُسوَل اهللِ ، َفَظنَنُْت 
َأنَُّه َأَتى َبْعَض َجَواِريِه، َفَطَلْبُتُه َفإَِذا ُهَو َساِجٌد َيُقوُل: )َربِّ اْغِفْر لِي 

َما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت())).

أخرجه مسلم يف »صحيحه« )51/2( برقم: )485( وغيره.  )1(
»الك��ربى«  ويف   ،)1/1123( برق��م:   )241/1( »المجتب��ى«  يف  النس��ائي  أخرج��ه   )2(
)358/1( برق��م: )714(، وأحمد يف »مس��نده« )5876/11( )6066/11( برقم: 
)25781(، والحاكم يف »مس��تدركه« )221/1( برق��م: )812( وقال: »َصِحيٌح َعَلى 

َجاُه«. ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِّ َشْرِط الشَّ
وقال الحافظ يف »نتائج األفكار«)99/2(: )سنده صحيح(.

وصححه األلباين يف صحيح النسائي برقم: )1124(.
وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )69/42(: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
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احلديث )47(
ْيِل...  َعْن ُحَذْيَفَة: َأنَُّه َرَأى َرُسوَل اهللِ  ُيَصلِّي مَِن اللَّ
ُجوِد)))،  ْجَدَتْيِن َنْحًوا مَِن السُّ وفيه: ُثمَّ َرَفَع َرْأَس��ُه َفَكاَن َما َبْيَن السَّ

َوَكاَن َيُقوُل: )َربِّ اْغِفْر لِي، َربِّ اْغِفْر لِي())). 

***
وم��ن الس��نن المهجورة إطالة الجلوس بين الس��جدتين، قال اب��ن القيم  يف زاد   )1(
ُجوِد، َوَهَكَذا  ْكِن بَِقْدِر السُّ المعاد )232/1(: »َوَكاَن َهْدُيُه  إَِطاَلَة َهَذا الرُّ
ِحيِح »َعْن أنس : )َكاَن َرُس��وُل اهللِ  الثَّابُِت َعنُْه فِي َجِميِع اأْلََحاِديِث، َوفِي »الصَّ
نَُّة َتَرَكَها َأْكَثُر النَّاِس  ْجَدَتْيِن َحتَّى َنُقوَل: َقْد َأْوَهَم( َوَهِذِه السُّ  َيْقُعُد َبْيَن السَّ
َحاَبِة، َولَِهَذا َق��اَل ثابت: َوَكاَن أنس َيْصنَُع َش��ْيًئا اَل َأَراُكْم  مِ��ْن َبْع��ِد اْنِقَراِض َعْص��ِر الصَّ

ْجَدَتْيِن َحتَّى َنُقوَل: َقْد َنِسَي َأْو َقْد َأْوَهَم. متفق عليه«. َتْصنَُعوَنُه، َيْمُكُث َبْيَن السَّ
)2( أخرجه أبو داود يف »سننه« )325/1( برقم: )874( – واللفظ له-، النسائي يف »المجتبى« 
)231/1( برق��م: )4/1068(، والحاك��م يف »مس��تدركه« )321/1( برقم: )1205(، 

وأحمد يف مسنده )5557/10، 5562( برقم: )23855، 23881(، وغيرهم.
 قال الحافظ يف »نتائج األفكار«)60/2(: »هذا حديث حسن، فإن صح ظن شعبة بأن 

الرجل المبهم هو صلة بن زفر فهو صحيح«.
وصححه األلباين يف إرواء الغليل )41/2(، وصححه محققو مس��ند أحمد ط الرسالة 

.)393/38(
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احلديث )48(
َبْي��َن  َيُق��وُل  َع��ِن اْب��ِن َعبَّ��اٍس َأنَّ النَّبِ��يَّ  َكاَن 
ْيِل[:  ��ْجَدَتْيِن فِي َص��الَِة اللَّ ��ْجَدَتْيِن ]ويف رواية))): َبْيَن السَّ السَّ
ُه��مَّ اْغِفْر لِ��ي))) َواْرَحْمنِ��ي َواْرَفْعنِ��ي َواْجُبْرنِ��ي َوَأِجْرنِي  )اللَّ

ابن ماجه وأحمد.  )1(
وقد أجاز بعض أهل العلم  زيادة الدعاء بنحو: رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين.  )2(
قال الشيخ ابن باز : »ثم يرفع من السجدة قائال اهلل أكرب ويجلس مفرتشا يسراه 
ناصًبا يمناه ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، أو على الركبة، باس��ط األصابع على 
ركبته، ويضع يده اليس��رى على فخذه اليس��رى أو على ركبته اليسرى، ويبسط أصابعه 
عليها هكذا الس��نة ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما كان الرسول 
 يقول��ه، ويس��تحب أن يقول مع ه��ذا: اللهم اغفر ل��ي وارحمني واهدين 
واج��ربين وارزقن��ي وعافني، لثبوت ذل��ك عنه ، وإذا ق��ال زيادة فال بأس 
كأن يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار اللهم أصلح 
قلبي وعملي ونحو ذلك، ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد 

عن النبي« مجموع فتاوى ابن باز )36/11(.
وق��ال اب��ن القي��م : »والجميع مش��رتكون فِ��ي اْلَحاجة، ب��ل فِي الض��رورة الى 
مْغف��َرة اهلل وعف��وه َوَرحمته، َفَكَما يحب ان يْس��َتْغفر َلُه أخوه اْلُمس��لم َكَذلِك ُهَو أيًضا 
َينَْبِغي أن يْس��َتْغفر ألخيه اْلُمس��لم، َفيصير هجيراه: رب اْغِفر لي ولوالدي وللمسلمين 

َواْلُمسلَمات َولِْلُمْؤمنِيَن َواْلُمْؤمِنَات.
َعاء كل َيْوم س��بعين  َوقد َكاَن بعض الّس��لف يْس��َتحّب لكل ُاْحُد ان يداوم على َهَذا الدُّ

مّرة، َفيْجَعل َلُه مِنُْه ورًدا اَل يخل بِِه.                  =
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َواْهِدنِي َواْرُزْقنِي َوَعاِفنِي())). 

***

َوس��معت َش��يخنَا يذكرُه َوذكر فِيِه فضاًل َعظِيًما اَل أحفظه، َوُربَما َكاَن من جمَلة اوراده 
��ْجَدَتْيِن َجائِز« مفتاح دار الس��عادة  تِ��ي اَل يخل هبَا، وس��معته َيُقول: إن جعله َبين السَّ الَّ

.)298/1(
أخرج��ه الضي��اء المقدس��ي يف »األحادي��ث المخت��ارة« )129/10( برق��م: )130(،   )1(
)133/10( برق��م: )131(، )134/10( برق��م: )132( والحاك��م يف »مس��تدركه« 
)262/1( برقم: )970(، )271/1( برقم: )1009( وأبو داود يف »سننه« )316/1( 
برق��م: )850( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )317/1( برق��م: )284(، )317/1( برقم: 
)285( وابن ماجه يف »س��ننه« )64/2( برقم: )898( وأحمد يف »مسنده« )698/2( 
برقم: )2942( والبزار يف »مسنده« )319/11( برقم: )5129( والطرباين يف »الكبير« 

)25/12( برقم: )12363(، وبعضهم يزيد على بعض.
ْسنَاِد«. وقال الحاكم: »َصِحيُح اإْلِ

وقال اإلمام النووي: »َرَواُه َأُبو َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ َوَغْيُرُهَما بِإِْسنَاٍد َجيٍِّد«.
.)810/3(  وكذا قال األلباين يف صفة صالة النبي

ق��ال اإلم��ام الن��ووي  يف المجم��وع ش��رح المه��ذب )437/3(: )َفااِلْحتَِياُط 
َواَياِت َوَيْأتَِي بَِجِميِع َأْلَفاظَِها َوِهَي َس��ْبَعٌة »اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي  َوااِلْختَِي��اُر َأْن َيْجَمَع َبْي��َن الرِّ

َواْرَحْمنِي َوَعافِنِي َوَأِجْرنِي َواْرَفْعنِي َواْهِدنِي َواْرُزْقنِي«( اه�
قلت: ومجموعها فيما وقفنا عليه ثمانية وهي عند من ذكرناهم يف التخريج واهلل أعلم.
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احلديث )49(
ْينَ��ا َخْلَف النَّبِيِّ  َق��اَل َعْبُد اهللِ بُن َمْس��ُعوٍد : ُكنَّ��ا إَِذا َصلَّ
��اَلُم َعَلى  ��اَلُم َعَلى ِجْبِري��َل َومِيَكائِيَل، السَّ  ُقْلنَ��ا: السَّ
ُف��اَلٍن َوُف��اَلٍن، َفاْلَتَفَت إَِلْينَا َرُس��وُل اهللِ  َفَقاَل: )إِنَّ اهلَل 
َلَواُت  ��اُت لِلِه، َوالصَّ ِحيَّ ى َأَحُدُكْم َفْلَيُقِل: التَّ ُم، َفإَِذا َصلَّ ��لَ ُهَو السَّ
ُم  ��لَ بِيُّ َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ َها النَّ ُم َعَلْيَك َأيُّ ��لَ َباُت، السَّ يِّ َوالطَّ
الِِحي��َن، َفإِنَُّكْم إَِذا ُقْلُتُموَها، َأَصاَبْت ُكلَّ  َعَلْيَن��ا َوَعَلى ِعَباِد اهللِ الصَّ
ْرِض، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأْشَهُد  َماِء َواأْلَ َعْبٍد لِلِه َصالٍِح ِفي السَّ

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه( داً َأنَّ ُمَحمَّ

َعاِء َأْعَجَبُه إَِلْيِه َفَيْدُعو( ُر ِمَن الدُّ ويف رواية: )ُثمَّ َيَتَخيَّ

َعاِء( ُر َبْعُد ِمَن الدُّ ويف رواية: )ُثمَّ َيَتَخيَّ

ُر ِمَن اْلَمْسَأَلِة َما َشاَء())). ويف رواية: )ُثمَّ َيَتَخيَّ

)1(  أخرج��ه البخاري يف »صحيح��ه« )166/1، 167( برق��م: )831، 835(، )63/2( 
برق��م: )1202(، )51/8، 59، 72( برق��م: )6230، 6265، 6328(، )116/9( 

برقم: )7381( ومسلم يف »صحيحه« )13/2( برقم: )402(.
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احلديث )50(
  َِعلََّمنِي َرُسوُل اهلل : َقاَل َعْبُد اهللِ بُن َمْسُعوٍد
ِحيَّاُت  وَرَة مَِن اْلُقْرآِن: )التَّ َد َكَما ُيَعلُِّمنِي السُّ ْيِه التََّشهُّ ي َبْيَن َكفَّ َوَكفِّ
بِيُّ َوَرْحَمُة اهللِ  َه��ا النَّ ُم َعَلْيَك َأيُّ ��لَ َباُت، السَّ يِّ َلَواُت َوالطَّ لِل��ِه، َوالصَّ
ُد َأْن اَل إَِلَه  الِِحيَن، َأْش��هَ ُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهللِ الصَّ ��لَ َوَبَرَكاُتُه، السَّ
ا  ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوُهَو َبْيَن َظْهَراَنْيَنا، َفَلمَّ داً ُد َأنَّ ُمَحمَّ إاِلَّ اهلُل، َوَأْش��هَ

.(((( ِّبِي َلُم، َيْعنِي: َعَلى النَّ ُقبَِض ُقْلَنا السَّ

.((() بِيِّ َلُم َعَلى النَّ ا ُقبَِض ُقْلَنا: السَّ ويف رواية: )...َفَلمَّ

***

)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )59/8( برقم: )6265(
)2(  أحمد يف »مس��نده« )916/2( برقم: )4013( وقال محققوا مس��ند أحمد ط الرسالة 

)50/7( »إسناده صحيح على شرط الشيخين«

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





65

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

احلديث )51(
  َِأنَُّه َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهلل  َع��ِن اْبِن َعبَّاٍس
��وَرَة مَِن اْلُق��ْرآِن، َف��َكاَن َيُقوُل:  ُمنَ��ا السُّ َد َكَم��ا ُيَعلِّ ُمنَ��ا التََّش��هُّ ُيَعلِّ
َها  ُم َعَلْيَك َأيُّ ��لَ َباُت لِلِه. السَّ يِّ َلَواُت الطَّ ِحيَّاُت اْلُمَباَرَكاُت الصَّ )التَّ
الِِحيَن.  َلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهللِ الصَّ بِيُّ َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه. السَّ النَّ
ا َرُسوُل اهللِ( - َوفِي ِرَواَيِة  داً َأْش��َهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ُمنَا اْلُقْرآَن-())). اْبِن ُرْمٍح: َكَما ُيَعلِّ

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )14/2( برقم: )403(.
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احلديث )52(
ْيُت َمَع َأبِي ُموَس��ى  َقاِش��يِّ َقاَل: َصلَّ َع��ْن ِحطَّاَن ْبِن َعْبِد اهللِ الرَّ
ِت  ا َكاَن ِعنَْد اْلَقْعَدِة َقاَل َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: ُأقِرَّ اأْلَْشَعِريِّ َصاَلًة، َفَلمَّ
َم  اَلَة َوَس��لَّ ا َقَضى َأُبو ُموَس��ى الصَّ َكاِة. َقاَل: َفَلمَّ اَلُة بِاْلبِرِّ َوالزَّ الصَّ
ُكُم اْلَقائِ��ُل َكلَِمَة َكَذا َوَكَذا؟ َق��اَل: َفَأَرمَّ اْلَقْوُم.  اْنَص��َرَف، َفَقاَل: َأيُّ
ُكُم اْلَقائُِل َكلَِم��َة َكَذا َوَكَذا؟ َفَأَرمَّ اْلَق��ْوُم. َفَقاَل: َلَعلََّك  ُثمَّ َق��اَل: َأيُّ
��اُن ُقْلَتَها. َقاَل: َما ُقْلُتَها، َوَلَقْد َرِهْب��ُت َأْن َتْبَكَعنِي بَِها. َفَقاَل  َيا ِحطَّ
َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: َأَنا ُقْلُتَها، َوَلْم ُأِرْد بَِها إاِلَّ اْلَخْيَر. َفَقاَل َأُبو ُموَسى: 

َأَما َتْعَلُموَن َكْيَف َتُقوُلوَن فِي َصاَلتُِكْم؟

َمنَ��ا  إِنَّ َرُس��وَل اهللِ  َخَطَبنَ��ا َفَبيَّ��َن َلنَ��ا ُس��نََّتنَا َوَعلَّ
ُكْم َأَحُدُكْم  ْيُتْم َفَأِقيُموا ُصُفوَفُكْم، ُثمَّ لَِيُؤمَّ َصاَلَتنَ��ا، َفَقاَل: )إَِذا َصلَّ
َر َفَكبُِّروا. َوإِْذ َقاَل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(  َفإَِذا َكبَّ
وا َواْرَكُعوا؛ َفإِنَّ  ��رُ َر َوَرَكَع َفَكبِّ َفُقوُلوا: آِمي��َن، ُيِجْبُكُم اهلُل. َفإَِذا َكبَّ
 : ِاْلَِماَم َيْرَك��ُع َقْبَلُكْم َوَيْرَفُع َقْبَلُكْم. َفَقاَل َرُس��وُل اهلل
َنا  ُهمَّ َربَّ َفتِْل��َك بِتِْلَك. َوإَِذا َقاَل: َس��ِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه، َفُقوُل��وا: اللَّ
َلَك اْلَحْمُد، َيْس��َمِع اهلُل َلُكْم َفإِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقاَل َعَلى لَِس��اِن 
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َر َوَسَجَد َفَكبُِّروا  َنبِيِِّه : )َس��ِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه. َوإَِذا َكبَّ
َواْس��ُجُدوا َفإِنَّ اْلَِماَم َيْسُجُد َقْبَلُكْم َوَيْرَفُع َقْبَلُكْم. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 
ِل  : َفتِْل��َك بِتِْل��َك. َوإَِذا َكاَن ِعْنَد اْلَقْع��َدِة َفْلَيُكْن ِمْن َأوَّ
َها  َلُم َعَلْيَك َأيُّ َلَواُت لِلِه، السَّ َباُت الصَّ يِّ ِحيَّاُت الطَّ َقْوِل َأَحِدُكُم: التَّ
الِِحيَن،  َلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهللِ الصَّ بِيُّ َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ النَّ
ا َعْبُدُه  داً يَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َأْش��َهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َش��رِ

َوَرُسوُلُه())).

***

)1(  أخرج��ه مس��لم يف »صحيحه« )14/2( برق��م: )404( دون قوله: )َوْحَدُه اَل َش��ِريَك 
َلُه( وهذه الزيادة يف س��نن أبي داود: )368/1( عقب رقم: )972(، وس��نن النس��ائي: 

)252/1( برقم: )1/1172(، وغيرهما.
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احلديث )53(
ُث َعِن اْب��ِن ُعَمَر، َعْن  َع��ْن َأبِي بِْش��ٍر، َس��ِمْعُت ُمَجاِهًدا ُيَح��دِّ
َلَواُت  ِحيَّاُت لِل��ِه، الصَّ ِد: )التَّ َرُس��وِل اهللِ  فِ��ي التََّش��هُّ
، َوَرْحَم��ةُ اهللِ َوَبَرَكاُتُه - َقاَل:  بِيُّ َه��ا النَّ ُم َعَلْيَك َأيُّ ��لَ َباُت، السَّ يِّ الطَّ
��َلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهللِ  َق��اَل اْبُن ُعَمَر: ِزْدُت ِفيَها: َوَبَرَكاُتُه - السَّ
الِِحي��َن، َأْش��َهُد َأْن اَل إَِل��َه إاِلَّ اهلُل - َقاَل اْبُن ُعَم��َر: ِزْدُت ِفيَها:  الصَّ

ا َعْبُدُه، َوَرُسوُله())). داً َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه - َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

***
)1(  أخرج��ه أب��و داود يف »س��ننه« )367/1( برق��م: )971( والبيهق��ي يف »س��ننه الكبير« 
)139/2( برق��م: )2866( والدارقطن��ي يف »س��ننه« )161/2( برق��م: )1329(، 

وغيرهم، وقال الدارقطني: »َهَذا إِْسنَاٌد َصِحيٌح«. 
ق��ال ابن الملقن يف البدر المنير )27/4(: »َوُهَو َكَما َقاَل َفإِن ِرَجاله ثَِقات َعَلى َش��رط 

ْيَخْيِن«.  الشَّ
وقال الشيخ األلباين يف صحيح سنن أبي داود ط غراس )125/4(: »إسناده صحيح، 

وكذا قال الدارقطني، وأقره الحافظ العسقالين«.
وما ذكره عن الحافظ ابن حجر هو يف التلخيص الحبير ط العلمية )638/1(. 

وق��د صرح الحافظ بتصحيح الحديث، فق��د رواه يف نتائج األفكار يف تخريج أحاديث 
األذكار )185/2( وقال: »هذا حديث صحيح«.
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احلديث )54(
، َأنَُّه َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب،  ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ َعْن َعْبِد الرَّ
َد، َيُقوُل: ُقوُلوا: )التَِّحيَّاُت لِلِه  ُم النَّاَس التََّش��هُّ َوُهَو َعَلى اْلِمنَْبِر ُيَعلِّ
َها النَّبِيُّ  ��اَلُم َعَلْي��َك َأيُّ َلَواُت لِلِه، السَّ يَِّباُت الصَّ اكَِي��اُت لِلِه، الطَّ الزَّ
الِِحيَن، َأْشَهُد َأْن اَل  ��اَلُم َعَلْينَا َوَعَلى ِعَباِد اهللِ الصَّ َوَرْحَمُة اهللِ، السَّ

ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُله())). إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

***

)1(  أخرج��ه مال��ك يف »الموط��أ« )124/1( برق��م: )300(، وم��ن طريق��ه الش��افعي يف 
»مس��نده« )ص/237(، و »الرس��الة« )267(، وعبد ال��رزاق يف »مصنفه« )202/2( 
برق��م: )3067(، وابن أبي ش��يبة يف »مصنفه« )38/3( برق��م: )3009(، والحاكم يف 
»مس��تدركه« )265/1( برقم: )985(، والبيهقي يف »سننه الكبير«، )145-144/2( 

برقم: )2884، 2889(، وغيرهم.
وصححه النووي يف األذكار )ص/64(، والزيلعي يف نصب الراية )422/1( 

  واب��ن الملق��ن يف البدر المني��ر )25/4(، واأللباين يف صفة ص��الة النبي
.)901/3(

وقال اإلمام الش��افعي يف الرس��الة )269(: »فكان الذي نذهب إليه: أنَّ »عمر« ال ُيعلِّم 
الناس على المنرب بْين َظْهَراَنْي أصحاب رسول اهلل، إال على ما علََّمهم النبي«.
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احلديث )55(
َع��ْن َعائَِش��َة َزْوِج النَّبِ��يِّ  َأنََّه��ا َكاَن��ْت َتُق��وُل إَِذا 
اِكَياُت لِلِه، َأْشَهُد َأْن  َلَواُت الزَّ َباُت، الصَّ يِّ ِحيَّاُت الطَّ َدِت: »التَّ َتَش��هَّ
ا َعْبُد اهللِ َوَرُس��وُلُه،  داً يَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوْحَدُه اَل َش��رِ
ُم َعَلْيَنا َوَعَلى  ��لَ بِيُّ َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ َها النَّ ُم َعَلْيَك َأيُّ ��لَ السَّ

َلُم َعَلْيُكْم«))). الِِحيَن السَّ ِعَباِد اهللِ الصَّ

***

)1(  أخرج��ه مال��ك يف »الموط��أ« )125/1( برق��م: )302(، )126/1( برق��م: )303( 
والبيهقي يف »سننه الكبير« )144/2( برقم: )2885( وغيرهما، وصححه النووي يف 

األذكار )ص/64(، وابن حجر يف نتائج األفكار )180/2(.
.)901/3(  واأللباين يف صفة صالة النبي ،
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 الصالة على النيب
بعد التشهد
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احلديث )56(
ْحَمِن ْبُن َأبِي َلْيَلى: َلِقَينِي َكْع��ُب ْبُن ُعْجَرَة َفَقاَل:  َقاَل َعْب��ُد الرَّ

ًة َسِمْعُتَها مَِن النَّبِيِّ ؟ َأاَل ُأْهِدي َلَك َهِديَّ

 ، َِفُقْلُت: َبَلى، َفَأْهِدَها لِي، َفَقاَل: َسَأْلنَا َرُسوَل اهلل
��اَلُة َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْي��ِت َفإِنَّ اهلَل َقْد  َفُقْلنَ��ا: َيا َرُس��وَل اهللِ َكْيَف الصَّ

ُم َعَلْيُكْم؟ َمنَا َكْيَف ُنَسلِّ َعلَّ

ٍد َكَما  ��ٍد َوَعَل��ى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ َق��اَل: )ُقوُل��وا اللَّ
ُهمَّ  ْيَت َعَل��ى إِْبَراِهيَم َوَعَل��ى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِمي��ٌد َمِجيٌد اللَّ َصلَّ
ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى إِْبَراِهيَم َوَعَلى  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد(.)))

***

برق��م:  برق��م: )3370(، )120/6(  البخ��اري يف »صحيح��ه« )146/4(  أخرج��ه   )1(
)4797(، )77/8( برقم: )6357( ومسلم يف »صحيحه« )16/2( برقم: )406(.
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احلديث )57(
اَلُم   َعْن َأبِي َس��ِعيٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل: ُقْلنَا: َيا َرُس��وَل اهللِ، َهَذا السَّ
ٍد َعْبِدَك  ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ َعَلْي��َك َفَكْيَف ُنَصلِّي؟ َقاَل: )ُقوُلوا: اللَّ
ٍد َوَعَلى آِل  ْيَت َعَلى إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ َوَرُس��ولَِك َكَما َصلَّ

ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى إِْبَراِهيَم َوآِل إِْبَراِهيَم(.))) ُمَحمَّ

***
احلديث )58(

��اِعِدّي  َأنَُّهْم َقاُلوا: َيا َرُس��وَل اهللِ،  َعْن َأبِ��ي ُحَمْيٍد السَّ
َكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ 

تِِه  يَّ ٍد َوَعَلى َأْزَواِج��ِه َوُذرِّ ُهمَّ َصلِّ َعَل��ى ُمَحمَّ َق��اَل: )ُقوُلوا: اللَّ
��ٍد َوَعَلى َأْزَواِجِه  ْيَت َعَل��ى آِل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ َكَم��ا َصلَّ

تِِه َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم. إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد(.))) يَّ َوُذرِّ

أخرجه البخاري يف »صحيحه« )121/6( برقم: )4798(، )77/8( برقم: )6358(.  )1(
)2(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )146/4( برقم: )3369(، )77/8( برقم: )6360( 

ومسلم يف »صحيحه« )16/2( برقم: )407(.
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احلديث )59(

  َِعْن َأبِي َمْس��ُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ َقاَل: َأَتاَنا َرُس��وُل اهلل
َوَنْحُن فِي َمْجلِِس َس��ْعِد ْبِن ُعَباَدَة َفَقاَل َلُه َبِشيُر ْبُن َسْعٍد: َأَمَرَنا اهلُل 
َتَعاَل��ى َأنَّ ُنَصلَِّي َعَلْيَك َيا َرُس��وَل اهللِ َفَكْي��َف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ َقاَل: 
َفَس��َكَت َرُس��وُل اهللِ  َحتَّى َتَمنَّْينَا َأنَُّه َلْم َيْسَأْلُه، ُثمَّ َقاَل 
ٍد َوَعَلى آِل  ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ َرُس��وُل اهللِ : )ُقوُلوا: اللَّ
ٍد َوَعَلى  ْيَت َعَل��ى آِل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَل��ى ُمَحمَّ ٍد َكَم��ا َصلَّ ُمَحمَّ
��ٍد َكَما َباَرْك��َت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم ِف��ي اْلَعاَلِميَن إِنََّك َحِميٌد  آِل ُمَحمَّ

َلُم َكَما َقْد َعِلْمُتْم())). َمِجيٌد. َوالسَّ

��الَُم َعَلْيَك، َفَقْد َعَرْفنَاُه،  ا السَّ ويف رواية))): )َيا َرُس��وَل اهللِ، َأمَّ

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )16/2( برقم: )405(.
)2(  أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه« )704/1( برقم: )711( وابن حبان يف »صحيحه« 
)289/5( برقم: )1959( والحاكم يف »مستدركه« )268/1( برقم: )993( والبيهقي 
يف »سننه الكبير« )146/2( برقم: )2893(، والدارقطني يف »سننه« )168/2( برقم: 

)1339( وأحمد يف »مسنده« )3787/7( برقم: )17347(.
 وقال الدارقطني: »َهَذا إِْسنَاٌد َحَسٌن ُمتَِّصٌل ». 

 قال ابن عبد الهادي يف المحرر يف الحديث )ص/205( عن زيادة: »َفكيف نصلي َعَلْيك=
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��ى اهلُل  ْينَ��ا فِ��ي َصاَلتِنَ��ا َصلَّ ��ي َعَلْي��َك إَِذا َنْح��ُن َصلَّ َفَكْي��َف ُنَصلِّ
َعَلْيَك؟...« الحديث.

***

َياَدة تف��رد هبَا )اْبن إِْس��َحاق، َوُهَو  = إِذا َنح��ن صلينَ��ا َعَلْي��ك فِ��ي َصاَلتنَا«: »َوَه��ِذه الزِّ
َصُدوق، َوقد صرح بِالتَّْحِديِث َفَزاَل َما يَخاف من تدليس��ه، َوقد صححها اْبن ُخَزْيَمة، 

َواْبن حَبان، َواْلَحاكِم، َواْلَبْيَهِقّي َوَغيرهم« اه�.
َياَدة بتفرد اْبن إِْسَحاق  وقال ابن القيم يف جالء األفهام )ص/31(: »َوقد أعلت َهِذه الزِّ

هبَا َوُمَخالَفة َسائِر الرَواة فِي َتركهم ذكرَها َوأِجيب َعن َذلِك بجوابين:
َقُه كبار  َأحدهَم��ا: َأن اْبن إِْس��َحاق ثَِقة لم يج��رح بَِما ُيوجب ترك ااِلْحتَِجاج بِ��ِه َوقد َوثَّ

َواَية. ة وأثنوا َعَلْيِه بِاْلِحْفِظ َواْلَعَداَلة اللَّذين هما ركنا الرِّ اأْلَئِمَّ
َواْلَج��َواب الثَّانِ��ي: َأن اْب��ن إِْس��َحاق إِنََّما يَخ��اف من تدليس��ه َوهنا قد صرح بَِس��َماِعِه 

.)907/3(  لْلَحِديث«. وحسنه األلباين يف أصل صفة صالة النبي
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َمْن نابه أو راَبُه شيء يف صالته

احلديث )60(
: َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َذَهَب  ��اِعِديِّ َعْن َس��ْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
ُن  اَلُة، َفَجاَء اْلُمَؤذِّ إَِلى َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف لُِيْصلَِح َبْينَُهْم، َفَحاَنِت الصَّ
إَِلى َأبِي َبْكٍر، َفَقاَل: َأُتَصلِّي لِلنَّاِس َفُأقِيُم؟ َقاَل: َنَعْم، َفَصلَّى َأُبو َبْكٍر، 
��اَلِة، َفَتَخلََّص َحتَّى  َفَج��اَء َرُس��وُل اهللِ  َوالنَّاُس فِ��ي الصَّ
َق النَّاُس، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر اَل َيْلَتِفُت فِي َصاَلتِِه،  ، َفَصفَّ فِّ َوَقَف فِي الصَّ
 ، ِا َأْكَثَر النَّ��اُس التَّْصِفي��َق اْلَتَفَت، َفَرَأى َرُس��وَل اهلل�� َفَلمَّ

َفَأَشاَر إَِلْيِه َرُسوُل اهللِ : »َأِن اْمُكْث َمَكاَنَك«.

َفَرَف��َع َأُبو َبْكٍر  َيَدْيِه، َفَحِمَد اهلَل َعَلى َما َأَمَرُه بِِه َرُس��وُل 
اهللِ  مِ��ْن َذلِ��َك، ُثمَّ اْس��َتْأَخَر َأُبو َبْكٍر َحتَّى اْس��َتَوى فِي 
ا اْنَصَرَف َقاَل:  َم َرُسوُل اهللِ  َفَصلَّى، َفَلمَّ ، َوَتَقدَّ فِّ الصَّ

)َيا َأَبا َبْكٍر، َما َمَنَعَك َأْن َتْثُبَت إِْذ َأَمْرُتَك؟(.

��َي َبْيَن َيَدْي   َفَق��اَل َأُب��و َبْكٍر: َم��ا َكاَن اِلْبِن َأبِ��ي ُقَحاَفَة َأْن ُيَصلِّ
َرُس��وِل اهللِ ، َفَق��اَل َرُس��وُل اهللِ : )َم��ا لِي 
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ُه  َرَأْيُتُكْم َأْكَثْرُتُم التَّْصِفيَق، َمْن َراَبُه َش��ْيٌء ِفي َصَلتِِه َفْلُيَس��بِّْح، َفإِنَّ
َح اْلُتِفَت إَِلْيِه، َوإِنََّما التَّْصِفيُق لِلنَِّساِء(. إَِذا َسبَّ

َلِة  َها النَّاُس، َما َلُكْم ِحيَن َناَبُكْم َشْيٌء ِفي الصَّ ويف رواية: )َيا َأيُّ
َأَخْذُتْم ِفي التَّْصِفيِق، إِنََّما التَّْصِفيُق لِلنَِّساِء، َمْن َناَبُه َشْيٌء ِفي َصَلتِِه 
ُه اَل َيْسَمُعُه َأَحٌد ِحيَن َيُقوُل ُسْبَحاَن اهللِ إاِلَّ  َفْلَيُقْل: ُس��ْبَحاَن اهللِ، َفإِنَّ

اْلَتَفَت...( الحديث))).

***

)1(  أخرجه البخاري يف مواضع يف »صحيحه« ومنها: )137/1( برقم: )684(، )62/2( 
برق��م: )1201(، )63/2( برق��م: )1204(، )66/2( برق��م: )1218(، )70/2( 

برقم: )1234(، ومسلم يف »صحيحه« )25/2( برقم: )421(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





78

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

دعاء دفع الوسوسة يف الصالة

احلديث )61(
  ََّعْن َأبِي اْلَعاَلِء َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َأبِي اْلَعاِص َأَتى النَّبِي
ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْينِي َوَبْيَن َصاَلتِي َوقَِراَءتِي  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ الشَّ

 ! َيْلبُِسَها َعَليَّ

َفَقاَل َرُس��وُل اهللِ : )َذاَك َش��ْيَطاٌن ُيَق��اُل َلُه َخْنَزٌب، 
ْذ بِاهللِ ِمْنُه، َواْتُفْل َعَلى َيَساِرَك َثَلثاًا(.  َفإَِذا َأْحَسْسَتُه َفَتَعوَّ

َقاَل: َفَفَعْلُت َذلَِك َفَأْذَهَبُه اهلُل َعنِّي))). 

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )20/7( برقم: )2203(.
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إذا مّر بآية تسبيح، و إذا مّر بسؤال سأل، 
و إذا مّر بتعوُّذ َتَعّوذ

احلديث )62(
بِ��يِّ  َفَكاَن َيُقوُل ِفي  ى َمَع النَّ ُه َصلَّ َع��ْن ُحَذْيَفَة: )َأنَّ
ْعَلى،  ُرُكوِعِه: ُس��ْبَحاَن َربَِّي اْلَعِظيِم، َوِفي ُسُجوِدِه ُسْبَحاَن َربَِّي اأْلَ
َوَما َمرَّ بِآَيِة َرْحَمٍة إاِلَّ َوَقَف ِعْنَدَها َفَسَأَل، َواَل بِآَيِة َعَذاٍب إاِلَّ َوَقَف 

َذ())) ِعْنَدَها َفَتَعوَّ

��لاً إَِذا َمرَّ بِآَيٍة ِفيَها َتْسبِيٌح َسبََّح، َوإَِذا َمرَّ  ويف رواية: )َيْقَرُأ ُمَتَرسِّ
َذ())). ٍذ َتَعوَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )186/2( برقم: )772(، وأبو داود يف »سننه« )325/1( 
برق��م: )871(، )325/1( برق��م: )874( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )301/1( برقم: 
)262(، )302/1( برق��م: )263( والدارم��ي يف »مس��نده« )826/2، 835( برقم: 

)1345، 1363( وغيرهم.
)2(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )186/2( برقم: )772(.
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الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم

احلديث )63(
أمر المصلي بأن يتخير من الدعاء ما شاء: 

ففي حديث َعْبِد اهللِ بِن َمْسُعوٍد  يف التشهد يف آخره: 

َعاِء َأْعَجَبُه إَِلْيِه َفَيْدُعو(. ُر ِمَن الدُّ )ُثمَّ َيَتَخيَّ

َعاِء(. ُر َبْعُد ِمَن الدُّ ويف رواية: )ُثمَّ َيَتَخيَّ

ُر ِمَن اْلَمْسَأَلِة َما َشاَء())). ويف رواية: )ُثمَّ َيَتَخيَّ

***

)1(  أخرج��ه البخاري يف »صحيح��ه« )166/1، 167( برق��م: )831، 835(، )63/2( 
برق��م: )1202(، )51/8، 59، 72( برق��م: )6230، 6265، 6328(، )116/9( 

برقم: )7381( ومسلم يف »صحيحه« )13/2( برقم: )402(.
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احلديث )64(
  َِقاَل: َسِمَع َرُسوُل اهلل  وَعن فَضالة بن عبيد
��ِد اهلَل، َوَلْم ُيَص��لِّ َعَل��ى النَّبِيِّ  َرُج��اًل َيْدُع��و فِ��ي َصاَلتِ��ِه َل��ْم ُيَمجِّ
، َفَق��اَل َرُس��وُل اهللِ : )َعِجَل َه��َذا ُثمَّ َدَعاُه، 
َناِء  ��ِه، َوالثَّ ى َأَحُدُك��ْم، َفْلَيْبَدْأ بَِتْمِجيِد َربِّ َفَق��اَل َلُه َأْو لَِغْي��ِرِه: إَِذا َصلَّ
بِيِّ ، ُثمَّ َيْدُعو َبْعُد بَِما َشاَء())).  ي َعَلى النَّ َعَلْيِه، ُثمَّ ُيَصلِّ

)1(  أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه« )703/1( برقم: )710(، وابن حبان يف »صحيحه« 
برق��م: )846(،  برق��م: )1960( والحاك��م يف »مس��تدركه« )230/1(   )290/5(
)268/1( برق��م: )994( والنس��ائي يف »المجتب��ى« )273/1( برق��م: )1/1283( 
والنس��ائي يف »الك��ربى« )71/2( برق��م: )1208( وأب��و داود يف »س��ننه« )551/1( 
برق��م: )1481( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )464/5( برق��م: )3477( والبيهق��ي يف 
»س��ننه الكبير« )147/2( برقم: )2898( وأحمد يف »مس��نده« )5783/11( برقم: 

)24568(، وعند بعضهم بلفظ: )َفْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد اهللِ َوالثَّنَاِء َعَلْيِه(. 

وقال الرتمذي: َحَسٌن َصِحيٌح. 

وقال ابن حجر يف نتائج األفكار )311/2(: »حديث صحيح«.

وقال األلباين يف صحيح سنن أبي داود )221/5(: »إسناده صحيح«.
فائ��دة: قال يف عون المعبود )248/4(: »)َرُجاًل َيْدُعو فِي َصاَلتِِه( َأْي فِي آِخِر َصاَلتِِه 
َأْو َبْعَدَها ) َعِجَل  َهَذا( بَِكْس��ِر اْلِجيِم َوَيُجوُز اْلَفْتُح َوالتَّْش��ِديُد َأْي ِحيَن َتْرَك التَّْرتِيَب فِي 

َؤاَل َقْبَل اْلَوِسيَلِة                  = َعاِء َوَعَرَض السُّ الدُّ
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احلديث )65(
َع��ْن َعلِيِّ ْبِن َأبِ��ي َطالٍِب َعْن َرُس��وِل اهللِ  َأنَُّه َكاَن 
اَلِة: فذكر الحديث بطول��ه، ويف آخره: »ُثمَّ َيُكوُن  إَِذا َق��اَم إَِلى الصَّ
ْمُت  ُهمَّ اْغِفْر لِي َما َقدَّ ْس��ِليِم: اللَّ ِد َوالتَّ َش��هُّ ِمْن آِخِر َما َيُقوُل َبْيَن التَّ
ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه  َوَما َأخَّ

ُر اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت«))). ُم َوَأْنَت اْلُمَؤخِّ ِمنِّي. َأْنَت اْلُمَقدِّ

***

اِهِدي فِي َتْفِس��يِرِه: اْلَفْرُق َبْيَن اْلُمَس��اَرَعِة َواْلَعَجَلِة َأنَّ اْلُمَساَرَعَة ُتْطَلُق  َماُم الزَّ = َقاَل اإْلِ
��رِّ َوقِيَل اْلُمَس��اَرَعُة  فِي اْلَخْيِر أي غالبا ويف الش��رأي َأْحَياًنا َواْلَعَجَلُة اَل ُتْطَلُق إاِلَّ فِي الشَّ
��ى َأَحُدُكْم( َأْي إَِذا َصلَّى  اْلُمَب��اَدَرُة فِي َوْقتِ��ِه َواْلَعَجَلُة اْلُمَباَدَرُة فِي َغْيِر َوْقتِِه... )إَِذا َصلَّ
َعاِء َأْو إَِذا َكاَن مصليا فقعد للتشهد َفْلَيْبَدْأ بَِتْمِجيِد َربِِّه َوالثَّنَاِء َعَلْيِه بَِقْولِِه  َوَفَرَغ َفَقَعَد لِلدُّ

التَِّحيَّاُت إَِلْخ«.
أخرجه مس��لم يف »صحيحه« )185/2( برقم: )771( وسبق بطوله يف أدعية استفتاح   )1(

الصالة.
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احلديث )66(
َع��ْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ  لَِرُجٍل: )َما 

اَلِة؟( َتُقوُل فِي الصَّ

ُه��مَّ إِنِّي َأْس��َأُلَك اْلَجنَّ��َة، َوَأُعوُذ  ُد ُثمَّ َأُق��وُل: اللَّ َفَق��اَل: َأَتَش��هَّ
بِ��َك مَِن النَّاِر. َأَن��ا َواهللِ َما ُأْحِس��ُن َدْنَدَنَتَك َواَل َدْنَدَن��َة ُمَعاٍذ، َفَقاَل 

: )َحْوَلَها ُنَدْنِدُن())).

***

)1(  أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه« )714/1( برقم: )725( وابن حبان يف »صحيحه« 
)149/3( برق��م: )868( وابن ماجه يف »س��ننه« )75/2( برق��م: )910(، )18/5( 

برقم: )3847( من طريق َجِريٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأبِي َصالٍِح، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة به.
وأخرجه أبو داود يف »سننه« )292/1( برقم: )792( وأحمد يف »مسنده« )3415/6( 
برقم: )16143( َعْن َزائَِدَة، َعْن ُس��َلْيَماَن، َعْن َأبِي َصالِ��ٍح، َعْن َبْعِض َأْصَحاِب النَّبِيِّ 

 بنحوه مرفوعا.
والحديث صحيح، صححه اإلمام النووي يف خالصة األحكام )443/1(، والحافظ 
اب��ن حجر يف نتائج األف��كار )226/2(، والبوصيري يف مصباح الزجاجة )143/1(، 

واأللباين يف التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )233/2(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





84

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

احلديث )67(

ائِِب َعْن َأبِيِه، َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا فِي اْلَمْسِجِد،  َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

َفَها، َفَم��رَّ بِنَا َفِقيَل َلُه:  اُر ْبُن َياِس��ٍر، َفَصلَّى َصاَلًة َخفَّ َفَدَخ��َل َعمَّ

اَلَة، َقاَل: َأَوَخِفيَف��ًة َرَأْيُتُموَها؟ ُقْلنَا:  ْفَت الصَّ َيا َأَب��ا اْلَيْقَظاِن، َخفَّ

َنَع��ْم، َقاَل: َأَما إِنِّي َقْد َدَعْوُت فِيَها بُِدَعاٍء َقْد َس��ِمْعُتُه مِْن َرُس��وِل 

اهللِ . ُث��مَّ َمَضى، َفَأْتَبَعُه َرُجٌل مِ��َن اْلَقْوِم، َقاَل َعَطاٌء: 

َعاِء، ُثمَّ  َبْعُتُه - َفَس��َأَلُه َعِن الدُّ َبَع��ُه َأبِ��ي - َوَلكِنَُّه َكِرَه َأْن َيُقوَل اتَّ اتَّ

ُه��مَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدَرتَِك َعَلى  َعاِء: »اللَّ َرَج��َع َفَأْخَبَرُهْم بِالدُّ

نِ��ي إَِذا َكاَنِت  ا لِي، َوَتَوفَّ اْلَخْل��ِق، َأْحيِنِي َم��ا َعِلْمَت اْلَحَياَة َخْي��راً

َهاَدِة،  ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك َخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب َوالشَّ ا لِي، اللَّ اْلَوَفاُة َخْيراً

َضا، َوَأْس��َأُلَك اْلَقْصَد  َوَكِلَم��َة اْلَع��ْدِل َواْلَحقِّ ِفي اْلَغَض��ِب َوالرِّ

َة َعْيٍن اَل َتْنَقِطُع،  ا اَل َيبِيُد، َوُق��رَّ ِف��ي اْلَفْقِر َواْلِغَنى، َوَأْس��َأُلَك َنِعيماً

َضا َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْس��َأُلَك َبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد اْلَمْوِت،  َوَأْس��َأُلَك الرِّ
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��ْوَق إَِلى لَِقائَِك،  َظِر إَِلى َوْجِهَك، َوَأْس��َأُلَك الشَّ َة النَّ َوَأْس��َأُلَك َلذَّ

ا بِِزيَنِة اْلِيَماِن،  نَّ ُهمَّ َزيِّ ، اللَّ ��ةٍ ٍة، َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلَّ اَء ُمِضرَّ ِف��ي َغْيِر َضرَّ

َواْجَعْلَنا ُهَداةاً ُمْهَتِديَن«))).

***

أخرج��ه ابن حبان يف »صحيحه« )304/5( برقم: )1971( والحاكم يف »مس��تدركه«   )1(

)524/1( برقم: )1929( والنسائي يف »المجتبى« )278/1( برقم: )1/1304(.

وأخرجه النس��ائي يف »المجتبى« )278/1( برقم: )2/1305( وأحمد يف »مسنده« 

)4166/8( برق��م: )18614(، )4166/8( برقم: )18615( من طريق َش��ِريٍك، 

َع��ْن َأبِي َهاِش��ٍم، َع��ْن َأبِ��ي مِْجَلٍز به. قال الش��يخ األلب��اين: )قال الحاك��م: »صحيح 

اإلسناد«. ووافقه الذهبي. وهو كما قاال؛ فإن عطاء بن السائب - وإن كان قد اختلط؛ 

فقد- روى عنه حماد بن زيد قبل االختالط؛ ولذلك قال الحافظ العراقي يف »تخريج 

  اإلحي��اء( )288/1(: »إس��ناده جي��د« انظ��ر: أصل صفة ص��الة النبي

.)1008/3(
وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )265/30(: »حديث صحيح«.
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احلديث )68(
َع��ْن َعائَِش��َة َزْوِج النَّبِ��يِّ  َأْخَبَرْت��ُه: َأنَّ َرُس��وَل اهللِ 
ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب  اَلِة: )اللَّ  َكاَن َيْدُعو فِي الصَّ
اِل، َوَأُعوُذ بِ��َك ِمْن ِفْتَنِة  جَّ اْلَقْب��ِر، َوَأُع��وُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِس��يِح الدَّ

ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم(.  اْلَمْحَيا َوِفْتَنِة اْلَمَماِت، اللَّ

َفَقاَل َلُه َقائٌِل: َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعيُذ مَِن اْلَمْغَرِم؟ 

َث َفَكَذَب، َوَوَعَد َفَأْخَلَف())).  ُجَل إَِذا َغِرَم، َحدَّ َفَقاَل: )إِنَّ الرَّ

***

)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )166/1( برقم: )832( ويف مواضع أخرى، ومسلم 
يف »صحيحه« )93/2( برقم: )589(.
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احلديث )69(
ثِينِي بَِش��ْيٍء َكاَن  َع��ْن َفْرَوَة ْب��ِن َنْوَفٍل َقاَل: ُقْلُت لَِعائَِش��َة: َحدِّ
َرُس��وُل اهللِ  َيْدُع��و بِِه فِي َصاَلتِ��ِه، َفَقاَل��ْت: َنَعْم َكاَن 
ُه��مَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َش��رِّ َما  َرُس��وُل اهللِ  َيُق��وُل: )اللَّ

َعِمْلُت، َوِمْن َشرِّ َما َلْم َأْعَمْل())). 

***

أخرجه النسائي يف »المجتبى« )278/1( برقم: )1/1306( هبذا اللفظ وقال األلباين   )1(
يف أصل صفة صالة النبي  )1007/3(: »وهذا س��ند صحيح على شرط 

مسلم« اه�.
وأخرجه مسلم يف »صحيحه« )79/8( برقم: )2716( دون قوله: »فِي َصاَلتِِه«.
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احلديث )70(
 : َِأنَُّه َقاَل لَِرُسوِل اهلل : يِق دِّ َعْن َأبِي َبْكٍر الصِّ

ْمنِي ُدَعاًء َأْدُعو بِِه فِي َصاَلتِي.  َعلِّ

ا، َواَل َيْغِفُر  ا َكثِي��راً ُهمَّ إِنِّ��ي َظَلْمُت َنْفِس��ي ُظْلماً َق��اَل: ُق��ِل: )اللَّ
ُن��وَب إاِلَّ َأْنَت، َفاْغِفْر لِي َمْغِفَرةاً ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَحْمنِي إِنََّك َأْنَت  الذُّ

ِحيُم())).  اْلَغُفوُر الرَّ

***

)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )166/1( برقم: )834(، )72/8( برقم: )6326(، 
)118/9( برقم: )7387( ومسلم يف »صحيحه« )74/8( برقم: )2705(.
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احلديث )71(
  َِع��ْن َعائَِش��َة: َأنَّ َأَب��ا َبْكٍر َدَخ��َل َعَلى َرُس��وِل اهلل
 : َِمُه َوَعائَِش��ُة ُتَصلِّي، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهلل َفَأَراَد َأْن ُيَكلِّ

)َعَلْيِك بِاْلَكَواِمِل(

ُهمَّ  ا اْنَصَرَفْت َعائَِش��ُة َسَأَلْتُه َعْن َذلَِك َفَقاَل َلَها: )ُقولِي: اللَّ َفَلمَّ
ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم،  إِنِّي َأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِّ
ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم،  رِّ ُكلِّ َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَم��ٍل، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن  َة َوَما َق��رَّ َوَأْس��َأُلَك اْلَجنَّ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر َما َسَأَلَك  اِر َوَما َقرَّ النَّ
ا اْسَتَعاَذَك ِمْنُه  ٌد ، َوَأْسَتِعيُذَك ِممَّ َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ُمَحمَّ
ٌد ، َوَأْس��َأُلَك َما َقَضْيَت لِي ِمْن  َعْبُدَك َوَرُس��وُلَك ُمَحمَّ

ا())). َأْمٍر َأْن َتْجَعَل َعاِقَبَتُه َرَشداً

)1(  أخرج��ه اب��ن حب��ان يف »صحيح��ه« )150/3( برق��م: )869( والحاك��م يف »مس��تدركه« 
)521/1( برق��م: )1920(، واب��ن ماجه يف »س��ننه« )17/5( برق��م: )3846( وأحمد يف 
ْسنَاِد«. »مسنده« )6065/11( برقم: )25778( - واللفظ له – وقال الحاكم: »َصِحيُح اإْلِ
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )56/4( برقم: )1542( وقال محققو مسند 

أحمد ط الرسالة )67/42(: »إسناده صحيح«.
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احلديث )72(
َع��ْن َأبِي ُهَرْي��َرَة َقاَل: َق��اَل َرُس��وُل اهللِ : )إَِذا َفَرَغ 
َم،  ْذ بِاهللِ ِمْن َأْرَبٍع: ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ ِد اْلِخِر َفْلَيَتَعوَّ َأَحُدُكْم ِمَن التََّشهُّ
َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوِمْن َش��رِّ اْلَمِس��يِح 

اِل())).  جَّ الدَّ

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )93/2( برقم: )588(.
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احلديث )73(
َع��ْن َطاُوٍس، َعِن اْب��ِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُس��وَل اهللِ  َكاَن 
وَرَة مَِن اْلُقْرآِن. َيُقوُل: )ُقوُلوا:  ُمُهُم السُّ َعاَء َكَما ُيَعلِّ ُمُهْم َهَذا الدُّ ُيَعلِّ
َم. َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر،  ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ ، إِنَّ ُهمَّ اللَّ
اِل، َوَأُعوُذ بَِك ِم��ْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا  جَّ َوَأُع��وُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِس��يِح الدَّ

َواْلَمَماِت(. 

اِج: َبَلَغنِي َأنَّ َطاُوًس��ا َقاَل اِلْبنِِه: َأَدَعْوَت  َقاَل ُمْس��لُِم ْبُن اْلَحجَّ
بَِه��ا فِي َصاَلتَِك؟ َفَق��اَل: اَل. َقاَل: َأِعْد َصاَلَتَك أِلَنَّ َطاُوًس��ا َرَواُه 

َعْن َثاَلَثٍة َأْو َأْرَبَعٍة، َأْو َكَما َقاَل))). 

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )94/2( برقم: )590(.
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احلديث )74(
 َدَخ��َل  َع��ْن مِْحَج��ِن ْب��ِن اأْلَْدَرِع َأنَّ َرُس��وَل اهللِ 
ُهمَّ  ُد، َفَقاَل: )اللَّ اْلَمْس��ِجَد، إَِذا َرُجٌل َقْد َقَضى َصاَلَتُه، َوُهَو َيَتَش��هَّ
َمُد، الَِّذي َلْم َيِلْد َوَلْم  َحُد الصَّ إِنِّي َأْس��َأُلَك َيا َأهلُل، بَِأنََّك اْلَواِحُد اأْلَ
ا َأَحٌد َأْن َتْغِفَر لِي ُذُنوبِي، إِنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر  ُيوَل��ْد، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفواً

ِحيُم(، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ : )َقْد ُغِفَر َلُه َثَلثاًا()))  الرَّ

***

)1(  أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )713/1( برقم: )724( والحاكم يف »مس��تدركه« 
)267/1( برق��م: )991( والنس��ائي يف »المجتب��ى« )277/1( برقم: )2/1300(، 
وأبو داود يف »سننه« )374/1( برقم: )985( وأحمد يف »مسنده« )4350/8( برقم: 

.)19278(
وقال األلباين يف صحيح أبي داود )140/4(: »إسناده صحيح«.

وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )310/31(: »إسناده صحيح«.
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احلديث )75(

  َِع��ْن َأَنِس ْب��ِن َمالٍِك، َق��اَل: ُكنُْت َمَع َرُس��وِل اهلل
َد،  ا َرَكَع َس��َجَد َوَتَشهَّ َجالًِس��ا فِي اْلَحْلَقِة، َوَرُجٌل َقائٌِم ُيَصلِّي، َفَلمَّ
ُهمَّ إِنِّي َأْس��َأُلَك بَِأنَّ َل��َك اْلَحْمَد، اَل إَِلَه  َدَع��ا، َفَق��اَل فِي ُدَعائِِه: )اللَّ
اُن، َبِديُع  اُن اْلَمنَّ يَك َلَك[ اْلَحنَّ إاِلَّ َأْنَت ]ويف رواية: َوْحَدَك، اَل َش��رِ
اُم ]ويف  اِم، َيا َحيُّ َيا َقيَّ ْرِض، َيا َذا اْلَجَلِل َواْلِْك��رَ ��َماَواِت َواأْلَ السَّ

ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك(.  وُم [، اللَّ رواية: َيا َقيُّ

َفَقاَل النَّبِيُّ : )َأَتْدُروَن بَِما َدَعا؟(

َقاُلوا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، 

َفَقاَل: )َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد َدَعا بِاْسِمِه اْلَعِظيِم ]ويف رواية: 
ْعَظِم[ الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب، َوإَِذا ُسئَِل بِِه  َلَقْد َسَأَل اهلَل بِاْسِمِه اأْلَ

َأْعَطى())).

)1(  أخرج��ه اب��ن حب��ان يف »صحيح��ه« )175/3( برق��م: )893( والضياء المقدس��ي يف 
»األحادي��ث المخت��ارة« )351/4( برق��م: )1514(، )384/4( برق��م: )1552(، 
)256/5( برق��م: )1884(، )257/5( برق��م: )1885(، )75/6( برقم: )2058( 
 والحاك��م يف »مس��تدركه« )503/1( برق��م: )1862(، )504/1( برقم: )1863(=
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=  والنس��ائي يف »المجتب��ى« )277/1( برق��م: )1/1299( والنس��ائي يف »الك��ربى« 
)78/2( برقم: )1224(، )141/7( برقم: )7654( وأبو داود يف »سننه« )554/1( 
برق��م: )1495( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )512/5( برق��م: )3544( واب��ن ماجه يف 
»سننه« )26/5( برقم: )3858( وأحمد يف »مسنده« )2571/5( برقم: )12388(، 
)2666/5( برق��م: )12806(، )2877/6( برقم: )13777(، )2925/6( برقم: 
)14006(.م��ن طرق عن أنس . وقال الحاكم: »َصِحيٌح َعَلى َش��ْرِط ُمْس��لٍِم، 
 :)1017/3(  َج��اُه«. ق��ال األلباين يف أص��ل صفة صالة النب��ي َوَل��ْم ُيَخرِّ

»ووافقه الذهبي. وهو كما قاال«.
وصححه محققو مسند أحمد ط الرسالة )238/19( )61/20(.
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احلديث )76(
ُم َعْن َيِمينِِه، َوَعْن  َعْن َعْبِد اهللِ، َأنَّ النَّبِيَّ  َكاَن ُيَس��لِّ
َلُم  َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ، السَّ ِه: )السَّ ِشَمالِِه َحتَّى ُيَرى َبَياُض َخدِّ

َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ(. 

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه())). ويف: )السَّ

***

)1(  أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه« )716/1( برقم: )728( وابن حبان يف »صحيحه« 
»المجتب��ى«  يف  والنس��ائي   )1994  ،1993  ،1991  ،1990( برق��م:   )329/5(
برق��م: )996(  داود يف »س��ننه« )378/1(  وأب��و  برق��م: )1/1141(،   )245/1(
والرتم��ذي يف »جامعه«، )326/1( برقم: )295( والدارمي يف »مس��نده« )794/2( 
برق��م: )1284( واب��ن ماجه يف »س��ننه« )78/2( برقم: )914( وأحمد يف »مس��نده« 

)861/2( برقم: )3774( ويف مواضع أخرى.
قال الرتمذي: »َحِديُث اْبِن َمْسُعوٍد َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح«.

وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )229/6(: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
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احلديث )77(
ْينَ��ا َمَع َرُس��وِل اهللِ  َع��ْن َجابِ��ِر ْب��ِن َس��ُمَرَة َق��اَل: ُكنَّ��ا إَِذا َصلَّ
��اَلُم َعَلْيُكْم  ��اَلُم َعَلْيُك��ْم َوَرْحَمُة اهللِ، السَّ  ُقْلنَ��ا: السَّ
اهللِ  َرُس��وُل  َفَق��اَل  اْلَجانَِبْي��ِن،  إَِل��ى  بَِي��ِدِه  َوَأَش��اَر  اهللِ،  َوَرْحَم��ُة 
َها َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمٍس؟!  : )َعَلَم ُتوِمُئوَن بَِأْيِديُكْم َكَأنَّ
ُم َعَلى َأِخيِه  َم��ا َيْكِفي َأَحَدُكْم َأْن َيَضَع َيَدُه َعَلى َفِخِذِه، ُثمَّ ُيَس��لِّ إِنَّ

َمْن َعَلى َيِمينِِه َوِشَمالِِه())).

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )29/2( برقم: )431(.
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احلديث )78(
  ِّْيُت َمَع النَّبِي َعن َوائِل بن حجر  َقاَل: َصلَّ
��َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه()))،  ُم َعْن َيِمينِِه: )السَّ َفَكاَن ُيَس��لِّ

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ())).  َوَعْن ِشَمالِِه: )السَّ

��الَُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ« دون زيادة  )1(  يف المطبوع من س��نن أبي داود »َوَعْن ِش��َمالِِه: السَّ
»َوَبَرَكاُت��ُه«. ويف بع��ض الطبع��ات كطبع��ة دار التأصيل )برق��م 986(: »َوَعْن ِش��َمالِِه: 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه ».  السَّ
وه��ذه الرواي��ة ذكره��ا هك��ذا اإلم��ام الن��ووي  يف المجم��وع ش��رح المه��ذب 

)479/3( وقال: »َهَذا اْلَحِديُث إْسنَاُدُه فِي ُسنَِن َأبِي َداُود إْسنَاٌد َصِحيٌح« اه�.
قال الشيخ األلباين يف أصل صفة صالة النبي  )1026/3(: )وقد صححه 
عب��د الحق يف »أحكامه« )2/56(، و النووي يف »المجموع« )479/3(، والحافظ يف 

»بلوغ المرام«، ولكنهما أورداه بذكر الزيادة يف التسليمتين.
وهي يف نسختنا من »السنن« يف التسليمة األولى فقط - كما رأيت -؛ فال أدري:

أذلك من اختالف نسخ »سنن أبي داود »أيضًا، أم وهما يف نقلهما عنه )*(! واهلل أعلم.
وإنما قيدت هذه الزيادة بالتس��ليمة األولى بناء على ما وقع يف نس��ختنا من »الس��نن«، 
ى ذل��ك عن��دي برواية الطيالس��ي عن اب��ن مس��عود المتقدمة؛ فإهنا ل��م تذكر يف  وتق��وَّ
التسليمة الثانية، فإن ثبتت فيها؛ قلنا هبا، وذكرناها يف الكتاب، وإال؛ فنحن واقفون عند 

الوارد الثابت« اه�
)2(  أخرج��ه أب��و داود يف »س��ننه« )379/1( برق��م: )997(، وق��ال الن��ووي يف خالص��ة 
األحكام )445/1(: »َرَواُه َأُبو َداُود بِإِْسنَاد َصِحيح«. وسبق ذكر من صححوه أيًضا.

وقال األلباين يف صحيح س��نن أبي داود ط غراس )154/4(: »إس��ناده صحيح، وكذا 
قال النووي والعسقالين، وصححه ابن دقيق العيد أيًضا، وابن سيد الناس«.
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الذكر بعد التسليم من الصالة)))

)1(  قال ش��يخ اإلس��الم بن تيمي��ة  يف مجم��وع الفت��اوى )505/22(: )التس��بيح 
والتكبير عقب الصالة مس��تحب ليس بواجب، وم��ن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك، 
وال ينكر عليه، وليس لمن أراد فعل المس��تحب أن يرتكه، ولكن ينبغي للمأموم أن ال 
يقوم حتى ينصرف اإلمام، أي ينتقل من القبلة، وال ينبغي لإلمام أن يقعد بعد الس��الم 
مس��تقبل القبلة إال مقدار ما يس��تغفر ثالثًا، ويقول: اللهم أنت الس��الم ومنك الس��الم 
تباركت يا ذا الجالل واإلكرام، وإذا انتقل اإلمام فمن أراد أن يقوم قام، ومن أحب أن 

يذكر اهلل فعل ذلك(. )اه�(
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احلديث )79(
ْكِر ِحيَن  ��ْوِت بِالذِّ َأنَّ اْب��َن َعبَّ��اٍس  َأْخَبَرُه: َأنَّ َرْفَع الصَّ
 . َِّينَْص��ِرُف النَّاُس مَِن اْلَمْكُتوَب��ِة، َكاَن َعَلى َعْهِد النَّبِي

َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُكنُْت َأْعَلُم إَِذا اْنَصَرُفوا بَِذلَِك إَِذا َسِمْعُتُه))). 

ويف رواي��ة: َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َقاَل: »ُكنُْت َأْعِرُف اْنِقَضاَء 
َصاَلِة النَّبِيِّ  بِالتَّْكبِيِر«))). 

***

)1(  أخرج��ه البخ��اري يف »صحيح��ه« )168/1( برق��م: )841( ومس��لم يف »صحيحه« 
)91/2( برقم: )583(.

)2(  أخرج��ه البخ��اري يف »صحيح��ه« )168/1( برق��م: )842( ومس��لم يف »صحيحه« 
)91/2( برقم: )583(، )91/2( برقم: )583(.
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احلديث )80(
َع��ْن َثْوَباَن َق��اَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  إَِذا اْنَصَرَف مِْن 
َلُم،  ُم، َوِمْنَك السَّ ��لَ ُهمَّ َأْنَت السَّ َصاَلتِِه اْس��َتْغَفَر َثاَلًثا، َوَقاَل: )اللَّ

َتَباَرْكَت َذا اْلَجَلِل َواْلِْكَراِم(. 

: َكْيَف ااْلْس��تِْغَفاُر؟ َقاَل: َتُقوُل:  َق��اَل اْلَولِيُد: َفُقْلُت لأِْلَْوَزاِعيِّ
َأْسَتْغِفُر اهلَل، َأْسَتْغِفُر اهلَل))). 

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )94/2( برقم: )591(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





102

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

احلديث )81(
َم َلْم َيْقُعْد إاِلَّ  َعْن َعائَِش��َة َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ  إَِذا َسلَّ
ُم، َتَباَرْكَت َذا  ��لَ ُم، َوِمْنَك السَّ ��لَ ُهمَّ َأْنَت السَّ مِْق��َداَر َما َيُقوُل: )اللَّ

اْلَجَلِل َواْلِْكَراِم())).

***
احلديث )82(

َبْيِر َيُقوُل فِي ُدُب��ِر ُكلِّ َصاَلٍة  َبْي��ِر َقاَل: َكاَن اْب��ُن الزُّ َع��ْن َأبِي الزُّ
ِحيَن ُيَسلُِّم: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد 
َة إاِلَّ بِاهللِ، اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش��ْيٍء َقِديٌر. اَل َح��ْوَل َواَل ُقوَّ
اُه، َلُه النِّْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل َوَلُه الثَّنَاُء اْلَحَسُن. اَل إَِلَه إاِلَّ  َواَل َنْعُبُد إاِلَّ إِيَّ

يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن.  اهلُل ُمْخلِِصيَن َلُه الدِّ

َوَقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ  ُيَهلُِّل بِِهنَّ ُدُبَر ُكلِّ َصاَلٍة))).

***
)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )94/2( برقم: )592(.
)2(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )96/2( برقم: )594(.
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احلديث )83(
اٍد َمْوَل��ى اْلُمِغي��َرِة ْبِن ُش��ْعَبَة َق��اَل: َكَتَب اْلُمِغي��َرُة إَِلى  َع��ْن َورَّ
ُمَعاِوَيَة ْبِن َأبِي ُسْفَياَن َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َكاَن َيُقوُل فِي ُدُبِر 
ُكلِّ َصاَلٍة إَِذا َسلََّم: )اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه 
ُهمَّ اَل َمانَِع لَِما َأْعَطْيَت، َواَل  اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش��ْيٍء َقِدي��ٌر، اللَّ

.((() ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت، َواَل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ

)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )168/1( برقم: )844(، )72/8( برقم: )6330(، 
ومسلم يف »صحيحه« )95/2( برقم: )593(.

  يف سننه يف أبواب الصالة عن رسول اهلل  تنبيه: قال اإلمام الرتمذي
ا َيِصُفوَن  ِة َعمَّ - باب ما يقول إذا سلم: »َوُرِوَي َأنَُّه َكاَن َيُقوُل: } ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

* َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسلِيَن * َواْلَحْمُد لِلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن { »اه�.
قلت: أش��ار اإلمام الرتم��ذي  إلى ضعفه وهو كما قال، فقد أخرجه الطيالس��ي 
يف »مس��نده« )651/3( برق��م: )2312( وأب��و يعل��ى يف »مس��نده« )363/2( برقم: 
)1118( واب��ن أبي ش��يبة يف »مصنفه« )69/3( برق��م: )3114( وغيرهم ولفظه عند 
، َعْن َأبِي َس��ِعيٍد، َأنَّ النَّبِيَّ  َكاَن  الطيالس��ي من حديث َأبِي َهاُروَن اْلَعْبِديِّ

اٍت: )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  اَلِة َقاَل َثاَلَث َمرَّ إَِذا َس��لََّم مَِن الصَّ
مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب(. 

وفيه: عمارة بن جوين أبو هارون العبدي بصري، وهو ضعيف جدا وتركه غير واحد، 
قال النس��ائي: عم��ارة بن جوين أب��و هارون العب��دي بصري م��رتوك الحديث، وانظر 
= ترجمته يف: الكامل يف الضعفاء: )146/6(، هتذيب التهذيب: )207/3(. 
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احلديث )84(
ُم َبنِي��ِه َهُؤاَلِء  عن س��عد بن أب��ي وق��اص  أن��ه َكاَن ُيَعلِّ
ُم اْلِغْلَماَن اْلكَِتاَبَة َوَيُقوُل: إِنَّ َرُس��وَل اهللِ  ُم اْلُمَعلِّ اْلَكلَِماِت َكَما ُيَعلِّ
ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن  اَلِة: )اللَّ ُذ مِنُْهنَّ ُدُبَر الصَّ  َكاَن َيَتَعوَّ
ْنَيا  اْلُجْبِن َوَأُعوُذ بَِك َأْن ُأَردَّ إَِلى َأْرَذِل اْلُعُمِر َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الدُّ

َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر())). 

***
= وأورد الحديث ابن حجر يف »المطالب العالية« )227/4( برقم: )3/536( وقال: 

َد بِِه َأُبو َهاُروَن َوُهَو َضِعيٌف« اه� »َتَفرَّ
وأورده األلباين يف ضعيف الجامع الصغير برقم )4426(، وقال: ضعيف جدًا.

وق��د ذكرت��ه هنا ألبين عدم مش��روعية هذا الذكر بعد الس��الم فإن كثيرًا من المس��اجد 
الشام يف بعض البالد تفعله جهرًا وبصوت واحد !

)1(  أخرج��ه البخ��اري يف »صحيح��ه« )23/4( برق��م: )2822(، )78/8- 80( برق��م: 
.)6390 ،6374 ،6370 ،6365(

فائدة: قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة  يف مجموع الفت��اوى )499/22(: )وأما 
لفظ »دبر الصالة« فقد يراد به آخر جزء منه، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه كما يف دبر 
اإلنس��ان، فإنه آخر جزء منه ومثله لفظ »العقب« قد يراد به الجزء المؤخر من الش��يء 
كعقب اإلنس��ان وقد يراد به ما يلي ذلك، فالدع��اء المذكور يف دبر الصالة، إما أن يراد 

به آخر جزء منها ليوافق بقية األحاديث أو يراد به ما يلي آخرها(.
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احلديث )85(
  ِْينَا َخْلَف َرُس��وِل اهلل َع��ِن اْلَبَراِء َقاَل: ُكنَّ��ا إَِذا َصلَّ
َأْحَبْبنَا َأْن َنُكوَن َعْن َيِمينِِه ُيْقبُِل َعَلْينَا بَِوْجِهِه. َقاَل: َفَس��ِمْعُتُه َيُقوُل: 

)َربِّ ِقنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث - َأْو َتْجَمُع – ِعَباَدَك())). 

***

أخرجه مسلم يف »صحيحه« )153/2( برقم: )709(.  )1(
فائ��دة: ص��ح أيًضا أّن هذا الذكر من أذكار النوم، ق��ال الحافظ ابن حجر يف فتح الباري 
)115/11(: »َوفِ��ي اْلَباِب َعِن اْلَبَراِء َأْخَرَجُه النََّس��ائِيُّ مِْن َطِري��ِق َأبِي َخْيَثَمَة َوالثَّْوِريِّ 
َعْن َأبِي إِْس��َحاَق َعنُْه َأنَّ النَّبِيَّ  َكاَن إَِذا َأَوى إَِلى فَِراِش��ِه َوَضَع َيَدُه اْلُيْمنَى 
ِه اأْلَْيَمِن َوَق��اَل: )اللَُّهمَّ  قِنِ��ي  َعَذاَبَك  َيْوَم  َتْبَع��ُث ِعَباَدَك( َوَس��نَُدُه َصِحيٌح.  َتْح��َت َخ��دِّ

َوَأْخَرَجُه َأْيًضا بَِسنٍَد َصِحيٍح َعْن َحْفَصَة َوَزاَد: َيُقوُل َذلَِك َثاَلًثا«.
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احلديث )86(
َثنِي ُمْسلُِم ْبُن َأبِي َبَكَرَة، َأنَُّه َكاَن َسِمَع  اُم، َحدَّ حَّ َقاَل ُعْثَماُن الشَّ
ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر،  اَلِة: »اللَّ َوالَِدُه َيُقوُل فِي ُدُبِر الصَّ
، َأنَّى َعلِْقَت  ، َفَق��اَل: َيا ُبنَ��يَّ َوَع��َذاِب اْلَقْب��ِر«، َفَجَعْل��ُت َأْدُعو بِِهنَّ
اَلِة،  َهُؤاَلِء اْلَكلَِماِت؟ َقاَل: َيا َأَبْه، َسِمْعُتَك َتْدُعو بِِهنَّ فِي ُدُبِر الصَّ
  ِ؛ َف��إِنَّ َنبِيَّ اهلل َفَأَخْذُتُه��نَّ َعنَْك، َق��اَل: َفاْلَزْمُهنَّ َيا ُبنَيَّ

اَلِة. َكاَن َيْدُعو بِِهنَّ فِي ُدُبِر الصَّ

  ِّويف رواية: َعْن ُمْسلِِم ْبِن َأبِي َبْكَرَة َعْن َأبِيِه َعِن النَّبِي
اَلِة َيُقوُل: فذكره))).  َأنَُّه َكاَن َيْدُعو فِي إِْثِر الصَّ

)1(  أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )729/1( برقم: )747( والحاكم يف »مس��تدركه« 
)252/1( برقم: )933(، والنس��ائي يف »المجتب��ى« )287/1( برقم: )1/1346(، 
)1047/1( برقم: )2/5480( ويف »الكربى« )99/2( برقم: )1271(، )215/7( 
برقم: )7849( والرتمذي يف »جامعه« )482/5( برقم: )3503( – وليس عنده ذكر 
لموضع الدعاء- وأحمد يف »مسنده« )4717/9، 4729( برقم: )20737،20777( 
والبزار يف »مسنده« )126/9( برقم: )3675( وابن أبي شيبة يف »مصنفه« )451/7( 
برقم: )12155(، )75/15( برقم: )29748( والطحاوي يف »ش��رح مشكل اآلثار« 

)181/13( برقم: )5185(.
وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )309/2(. 

وقال األلباين يف إرواء الغليل )356/3(: »صحيح على شرط مسلم«.
وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )97/34(: »إسناده قوي على شرط مسلم«.
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احلديث )87(
، َعْن َأبِيِه َقاَل: ُكنَّا َنْغُدو إَِلى َرُس��وِل  َعْن َأبِي َمالٍِك اأْلَْش��َجِعيِّ
ُجُل َوَتِجيُء اْلَمْرَأُة، َفَيُقوُل: َيا َرُس��وَل  اهللِ  َفَيِجيُء الرَّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي، َواْرَحْمنِي،  اهللِ، َكْيَف َأُقوُل إَِذا َصلَّْيُت؟ َقاَل: )ُقِل: اللَّ

َواْهِدنِي، َوَعاِفنِي، َواْرُزْقنِي، َفَقْد َجَمَع َلَك ُدْنَياَك َوآِخَرَتَك())). 

***

)1(  أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )727/1( برقم: )744(، )70/2( برقم: )848( 
والطرباين يف »الكبير« )317/8( برقم: )8183(.

ُجُل إَِذا َأْس��َلَم  وأخرجه مس��لم يف »صحيحه« )70/8( برقم: )2697( بلفظ: َكاَن الرَّ
اَلَة، ُثمَّ َأَمَرُه َأْن َيْدُعَو بَِهُؤاَلِء اْلَكلَِماِت: )اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي،  َمُه النَّبِيُّ  الصَّ َعلَّ

َواْرَحْمنِي، َواْهِدنِي، َوَعافِنِي، َواْرُزْقنِي(.
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احلديث )88(
َع��ْن َأبِ��ي ُهَرْي��َرَة َرِضَي اهلُل َعنْ��ُه َقاَل: َج��اَء اْلُفَقَراُء إَِل��ى النَّبِيِّ 
َرَجاِت اْلُعاَل  ُثوِر مَِن اأْلَْمَواِل بِالدَّ  َفَقاُلوا: َذَهَب َأْهُل الدُّ
َوالنَِّعيِم اْلُمِقيِم: ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َوَلُهْم 
ُقوَن.  وَن بَِها َوَيْعَتِمُروَن، َوُيَجاِهُدوَن َوَيَتَصدَّ َفْضٌل مِْن َأْمَواٍل َيُحجُّ
ُثُكْم إِْن َأَخْذُتْم َأْدَرْكُتْم َمْن َس��َبَقُكْم، َوَلْم ُيْدِرْكُكْم  َق��اَل: )َأاَل ُأَحدِّ
َأَح��ٌد َبْعَدُكْم، َوُكْنُتْم َخْيَر َمْن َأْنُتْم َبْيَن َظْهَراَنْيِه، إاِلَّ َمْن َعِمَل ِمْثَلُه؟ 
ا َوَثَلثِيَن())).  ُتَسبُِّحوَن َوَتْحَمُدوَن َوُتَكبُِّروَن َخْلَف ُكلِّ َصَلٍة َثَلثاً

***
أخرجه البخاري يف »صحيح��ه« )168/1( برقم: )843(، )72/8( برقم: )6329(   )1(

ومسلم يف »صحيحه« )97/2( برقم: )595(، )97/2( برقم: )595(.
فائ��دة: يف رواي��ة للبخ��اري برق��م: )6101، 6329( َعْن َأبِي ُهَرْي��َرَة َقاُلوا: َيا َرُس��وَل 
ْوا َكَما  َرَجاِت َوالنَِّعيِم اْلُمِقيِم، َق��اَل: َكْيَف َذاَك؟ َقاُلوا: َصلَّ ُثوِر بِالدَّ اهللِ، َذَه��َب َأْهُل الدُّ
ْينَ��ا، َوَجاَه��ُدوا َكَما َجاَهْدَنا، َوَأْنَفُقوا مِ��ْن ُفُضوِل َأْمَوالِِهْم َوَلْيَس��ْت َلنَا َأْمَواٌل، َقاَل:  َصلَّ
)َأَف��اَل ُأْخبُِرُكْم بَِأْمٍر ُتْدِرُكوَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َوَتْس��بُِقوَن َم��ْن َجاَء َبْعَدُكْم، َواَل َيْأتِي َأَحٌد 
بِِمْثِل َما ِجْئُتْم إاِلَّ َمْن َجاَء بِِمْثلِِه: ُتَس��بُِّحوَن فِي ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة َعْش��ًرا، َوَتْحَمُدوَن َعْشًرا، 

َوُتَكبُِّروَن َعْشًرا(.
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احلديث )89(
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن َرُس��وِل اهللِ : )َمْن َسبََّح اهلَل ِفي 
َر اهلَل  ��ا َوَثَلثِيَن، َوَكبَّ ��ا َوَثَلثِيَن، َوَحِمَد اهلَل َثَلثاً ُدُب��ِر ُكلِّ َصَلٍة َثَلثاً
ا َوَثَلثِيَن َفتِْلَك تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن. َوَقاَل َتَماَم اْلِماَئِة: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل  َثَلثاً
َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، 

ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر())). 

***
احلديث )90(

َباٌت  َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َعْن َرُسوِل اهللِ  َقاَل: )ُمَعقِّ
اَل َيِخي��ُب َقائُِلُه��نَّ - َأْو َفاِعُلُه��نَّ - ُدُبَر ُكلِّ َص��َلٍة َمْكُتوَبٍة: َثَلٌث 
، َوَأْرَب��ٌع َوَثَلُثوَن  ، َوَث��َلٌث َوَثَلُث��وَن َتْحِمي��َدةاً َوَثَلُث��وَن َتْس��بِيَحةاً

 .((() َتْكبِيَرةاً
***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )98/2( برقم: )597(.

)2(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )98/2( برقم: )596(.
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احلديث )91(
َع��ْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت، َأنَُّه َقاَل: )ُأِمْرَنا َأْن ُنَس��بَِّح ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَلٍة 
��ا َوَثَلثِيَن(،  َرُه َأْرَبعاً ��ا َوَثَلثِيَن، َوُنَكبِّ ، َوَنْحَمَدُه َثَلثاً ا َوَثَلثِي��نَ َثَلثاً
َفُأتِ��َي َرُجٌل مِ��َن اأْلَْنَصاِر فِ��ي َنْومِِه َفِقي��َل َلُه: )َأَمَرُكْم َرُس��وُل اهللِ 
 َأْن ُتَسبُِّحوا ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَلٍة َكَذا َوَكَذا؟( َقاَل: َنَعْم. 

ا  َقاَل: »َفاْجَعُلوَها َخْمًس��ا َوِعْشِريَن، َواْجَعُلوا فِيِه التَّْهلِيَل، َفَلمَّ
 : َِفَأْخَبَرُه، َفَقاَل َرُسوُل اهلل  ََّأْصَبَح َأَتى النَّبِي

)َفاْفَعُلوا())).
***

)1(  أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه« )733/1( برقم: )752( وابن حبان يف »صحيحه« 
 )934( برق��م:   )253/1( »مس��تدركه«  يف  والحاك��م   )2017( برق��م:   )360/5(
والنس��ائي يف »المجتب��ى« )288/1( برق��م: )1/1349(، والدارم��ي يف »مس��نده« 
)854/2( برق��م: )1394( وأحم��د يف »مس��نده« )5053/9( برق��م: )22001(، 

)5066/9( برقم: )22061(.
وقال الحاكم: صحيح اإلسناد.

وقال الحافظ ابن حجر يف )نتائج األفكار( )277/2(: »هذا حديث صحيح«.
وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )211/1(: »صحيح اإلسناد«.

وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )479/35(: »إسناده صحيح«.
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احلديث )92(
َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُجاًل َرَأى فِيَما َيَرى النَّائُِم قِيَل َلُه: بَِأيِّ َش��ْيٍء 

َأَمَرُكْم َنبِيُُّكْم ؟ 

ا َوَثَلثِيَن،  ��ا َوَثَلثِيَن، َوَنْحَم��َد َثَلثاً َقاَل: )َأَمَرَنا َأْن ُنَس��بَِّح َثَلثاً
ا َوَثَلثِيَن، َفتِْلَك ِماَئٌة(.  َر َأْرَبعاً َوُنَكبِّ

َقاَل: َس��بُِّحوا َخْمًسا َوِعْش��ِريَن، َواْحَمُدوا َخْمًس��ا َوِعْشِريَن، 
ا  ُلوا َخْمًسا َوِعْشِريَن، َفتِْلَك مِاَئٌة، َفَلمَّ َوَكبُِّروا َخْمًسا َوِعْشِريَن، َوَهلِّ
 : َِفَقاَل َرُسوُل اهلل ، َِّأْصَبَح َذَكَر َذلَِك لِلنَّبِي

.((() ْنَصاِريُّ )اْفَعُلوا َكَما َقاَل اأْلَ

***
)1(  أخرجه النس��ائي يف »المجتبى« )288/1( برقم: )2/1350( والنسائي يف »الكربى« 

)101/2( برقم: )1276( والبزار يف »مسنده« )217/12( برقم: )5919(. 
وقال ابن حجر يف نتائج األفكار )278/2(: »هذا حديث حسن من هذا الوجه«. 

وقال يف الفتح )473/2(: »سنده قوي«.
وق��ال األلباين يف سلس��لة األحادي��ث الصحيحة )211/1(: »أخرجه النس��ائي بس��ند 

صحيح«.
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احلديث )93(

 : َِع��ْن َعْب��ِد اهللِ ْب��ِن َعْم��ٍرو َقاَل: َق��اَل َرُس��وُل اهلل

َة، َوُهَما َيِس��يٌر،  َت��اِن اَل ُيْحِصيِهَما َرُجٌل ُمْس��ِلٌم، إاِلَّ َدَخَل اْلَجنَّ )َخلَّ

َوَمْن َيْعَمُل بِِهَما َقِليٌل(

َلَواُت اْلَخْمُس، ُيَسبُِّح  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ : )الصَّ

ا، َفِهَي  ُر َعْشراً ا، َوُيَكبِّ ا، َوَيْحَمُد َعْشراً َأَحُدُكْم ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَلٍة َعْشراً

َساِن، َوَأْلٌف َوَخْمُسِماَئٍة ِفي اْلِميَزاِن.  َخْمُسوَن، َوِماَئٌة ِفي اللِّ

َوَأَن��ا َرَأْيُت َرُس��وَل اهللِ  َيْعِقُدُهنَّ بَِي��ِدِه. َوإَِذا َأَوى 

ا  ا َوَثَلثِيَن، َوَحِمَد َثَلثاً َح َثَلثاً َأَحُدُكْم إَِلى ِفَراِش��ِه، َأْو َمْضَجِعِه َس��بَّ

َس��اِن، َوَأْلٌف ِفي  ا َوَثَلثِيَن، َفِهَي ِماَئٌة َعَلى اللِّ ��َر َأْرَبعاً َوَثَلثِي��َن، َوَكبَّ

اْلِميَزاِن(.

ُك��ْم َيْعَم��ُل ِفي ُكلِّ   َق��اَل: َق��اَل َرُس��وُل اهللِ : )َفَأيُّ

َئٍة( قِيَل: َيا َرُس��وَل اهللِ، َوَكْيَف اَل  َيْوٍم َوَلْيَلٍة َأْلَفْيِن َوَخْمَس��ِماَئِة َس��يِّ

ُنْحِصيِهَما؟ 
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َطاَن َيْأتِي َأَحَدُكْم َوُهَو ِفي َصَلتِِه َفَيُقوُل: اْذُكْر  ��يْ َفَقاَل: )إِنَّ الشَّ
َكَذا، اْذُكْر َكَذا، َوَيْأتِيِه ِعْنَد َمَناِمِه َفُينِيُمُه())). 

***

)1(  أخرجه الرتمذي )رقم 3410(، والنس��ائي يف »المجتبى« )287/1برقم 1/1347(، 
و يف »الك��ربى« )99/2 رق��م 1272( ويف مواض��ع أخرى، وابن ماج��ه )رقم 926(، 
وأحم��د )40/11 رق��م 6498(، وق��ال الرتمذي: »َحَس��ٌن َصِحي��ٌح«، وصححه ابن 
حب��ان يف »صحيحه« )354/5، 361 رق��م: 2012، 2018( وقال الحافظ ابن حجر 
يف نتائج األفكار )286/2(: »هذا حديث حس��ن«، وصححه ابن عالن يف الفتوحات 
الربانية على األذكار النواوية )52/3(،.وقال الش��يخ أحمد ش��اكر يف تحقيق المس��ند 
)50/6(: »إسناده حس��ن«، وصححه األلباين يف التعليقات الحسان على صحيح ابن 

حبان )430/3(.
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احلديث )94(
 ، نَابِِحيِّ ، َعِن الصُّ ْحَمِن اْلُحُبلِيِّ َعْن ُعْقَبَة ْبِن ُمْسلٍِم، َعْن َأبِي َعْبِد الرَّ
ا بَِيِدي،  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َأنَُّه َقاَل: َأَخَذ َرُس��وُل اهللِ  َيْوماً
ي، َواهللِ  َك(، َفُقْلُت: بَِأبِي َأْنَت َوُأمِّ ِحبُّ َفَق��اَل لِي: )َيا ُمَعاُذ، َواهللِ إِنِّي أَلُ
��َك َقاَل: َيا ُمَعاُذ إِنِّ��ي ُأوِصيَك، اَل َتَدَع��نَّ َأْن َتُقوَل ُدُبَر ُكلِّ  ِحبُّ إِنِّ��ي أَلُ
ِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك(. َوَأْوَصى  ُهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك َوُش��كْ َصَلٍة: اللَّ
ْحَمِن  نَابِِح��يُّ َأَب��ا َعْبِدالرَّ ، َوَأْوَص��ى بِِه الصُّ نَابِِحيَّ بَِذلِ��َك ُمَع��اٌذ الصُّ

ْحَمِن ُعْقَبَة ْبَن ُمْسلٍِم))). ، َوَأْوَصى بِِه َأُبو َعْبِد الرَّ اْلُحُبلِيَّ

أخرج��ه ابن خزيمة يف »صحيحه« )732/1( برق��م: )751( وابن حبان يف »صحيحه«   )1(
)364/5( برق��م: )2020(، )365/5( برق��م: )2021( والحاك��م يف »مس��تدركه« 
)273/1( برق��م: )1015(، )273/3( برق��م: )5230( والنس��ائي يف »المجتب��ى« 
)277/1( برقم: )1/1302(، وأبو داود يف »سننه« )561/1( برقم: )1522( وأحمد 

يف »مسنده« )5194/10( برقم: )22546(، )5198/10( برقم: )22554(.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

وَقاَل النََّوِويُّ فِي الخالصة )468/1(: إْسنَاُدُه َصِحيٌح«. 
 .» وقال ابن حجر يف بلوغ المرام )ص/154(: »بَِسنٍَد َقِويٍّ

وق��ال يف نتائ��ج األف��كار)297/2(: »هذا حدي��ث صحيح«. واس��تدرك على الحاكم 
قوله: »صحيح على ش��رطهما«، وقال: »قلت: أما صحيح فصحيح، وأما الشرط ففيه 
نظر، فإهنما لم يخرجا لعقبة وال البخاري لش��يخه وال أخرجا من رواية الصنابحي عن 

معاذ شيئًا« اه�.
وقال األلباين يف صحيح سنن أبي داود )253/5(: »إسناده صحيح«.
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احلديث )95(
َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر َأنَُّه َقاَل: )َأَمَرنِي َرُس��وُل اهللِ  َأْن 

َذاِت ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَلٍة())).  َأْقَرَأ بِاْلُمَعوِّ

أخرج��ه أب��و داود يف »س��ننه« )561/1( برق��م: )1523( والنس��ائي يف »المجتب��ى«   )1(

)284/1( برق��م: )1/1335( ويف »الك��ربى« )94/2( برق��م: )1260(، )60/9( 

برق��م: )9890( والرتمذي يف »جامع��ه« )27/5( برقم: )2903(، - ويف روايته: »َأْن 

َذَتْيِن...« الحديث - وأحمد يف »مس��نده« )3879/7( برقم: )17689(،  َأْق��َرَأ بِاْلُمَعوِّ

)4000/7( برقم: )18071(.

وقال ابن حجر يف نتائج األفكار )290/2(: »حديث صحيح«.

ق��ال اإلمام الن��ووي يف األذكار: )فينبغي أن يق��رأ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( و)ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ( و)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ((. 

وق��ال الحاف��ظ ابن حجر يف نتائج األف��كار)276/2( تعليقًا عل��ى كالم النووي هذا: 

»هو مرتب على هذه الرواية ألن المعوذات جمع أقله ثالث، فجعل صورة اإلخالص 

منه��ا تغليبًا. وفيه نظ��ر الحتمال أن يراد بالمعوذات آيات الس��ورتين، ثم أورد حديثًا 

عن جابر بن عبداهلل قال: قال رس��ول اهلل : ثالث من جاء هبن مع اإليمان 

أدخل من أي أبواب الجنة ش��اء، من عفى عن قاتله وأدى دينًا خفيًا وقرأ )ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ( دبر صالة مكتوبة. فقال أبو بكر وواحدة يا رسول اهلل، فقال وواحدة...

هذا الحديث غريب أخرجه الطرباين يف كتاب الدعاء، وأبو ش��داد ال يعرف اس��مه وال 

حاله والراوي عنه وضعفه جماعة« اه�.                 =
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احلديث )96(
ُك  اَم َخْيَبَر ُيَحرِّ َعْن ُصَهْيٍب، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ، َكاَن َأيَّ
ُك  َشَفَتْيِه بَِشْيٍء َبْعَد َصاَلِة اْلَفْجِر، َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنََّك ُتَحرِّ

ِذي َتُقوُل؟  َشَفَتْيَك بَِشْيٍء َما ُكنَْت َتْفَعُلُه، َفَما َهَذا الَّ

ُهمَّ بَِك ُأَحاِوُل، َوبَِك ُأَقاتُِل، َوبَِك  َقاَل : )َأُقوُل: اللَّ
ُأَصاِوُل())).

= قل��ت: والحدي��ث المذك��ور أورده الش��يخ اإلم��ام ناص��ر الدين األلباين يف سلس��لة 
األحادي��ث الضعيف��ة والموضوع��ة )107/2 برق��م 654( وق��ال عنه ضعي��ف جدًا، 
وخالص��ة علته: هو أنه رواه أبو يعلي والطرباين وأبو محمد الجوهري، وعلته عمر بن 
نبهان، قال ابن معين: ليس بش��يء، وقال ابن حب��ان: يف الضعفاء، يروي المناكير على 

المشاهير، فاستحق الرتك.
قل��ت: وأبو ش��داد ل��م يعرفه ابن حج��ر وال األلب��اين، والخالصة أين لم أج��د ما يثبت 

ش��رعية قراءة )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( بعد الصالة المكتوبة، ولكن )ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ( واهلل ربي أعلم وأحكم.

)1(  أخرج��ه ابن حبان يف »صحيحه« )374/5( برقم: )2027(، والنس��ائي يف »الكربى« 
)30/8( برقم: )8579(، وأحمد يف »مسنده«، )4337/8( برقم: )19243(. 

وقال الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار)333/2(: »هذا حديث صحيح«.
وقال محققو مسند أحمد ط الرسالة )270/31(: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
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احلديث )97(
َع��ن أبي ُأَماَمة َقاَل َقاَل َرُس��ول اهلل : )م��ن َقَرَأ آَية 
اْلُكْرِس��ّي ِفي دبر كل َصَلة َمْكُتوَبة لم يمنع��ُه من ُدُخول اْلجنَّة إاِلَّ 

َأن َيُموت())).

***

)1(  أخرج��ه النس��ائي يف عم��ل الي��وم والليل��ة )رق��م 100(، وابن الس��ني يف عم��ل اليوم 
  والليل��ة )رقم 124( والطرباين يف الدعاء )رق��م 675( وقال الحافظ المنذري
يف الرتغي��ب: »أخرج��ه النس��ائي والطرباين بأس��انيد أحدها صحيح. وقال ش��يخنا أبو 

الحسن: »هو على شرط البخاري«، وابن حبان يف »كتاب الصالة« وصححه« اه� 
« اه�، وصحح��ه األلباين، انظر:  وق��ال ابن كثير : »إِْس��نَاٌد َعَلى َش��ْرِط اْلُبَخ��اِريِّ

صحيح الرتغيب والرتهيب )258/2(.
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احلديث )98(
َعْن َأبِي ُأَماَمَة  َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ : )َمْن 
َق��اَل ِفي ُدُبِر َص��َلِة اْلَغَداِة: اَل إَِل��َه إاِلَّ اهلُل، َوْحَدُه اَل َش��ِريَك َلُه، َلُه 
الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَْيٍء 
ْرِض  ٍة َقْبَل َأْن َيْثنَِي ِرْجَلْيِه، َكاَن َيْوَمئٍِذ َأْفَضَل َأْهِل اأْلَ َقِديٌر ِماَئَة َم��رَّ

إاِلَّ َمْن َقاَل ِمْثَل َما َقاَل َأْو َزاَد َعَلى َما َقاَل())).

***
أخرج��ه ابن الس��ني يف »عم��ل اليوم والليل��ة« )ص/125( برق��م: )142(، والطرباين يف   )1(
»الكبير« )280/8( برقم: )8075( والطرباين يف »األوسط« )175/7( برقم: )7200(.

وق��ال الحاف��ظ المن��ذري يف »الرتغي��ب والرتهي��ب« )168/1(: »رواه الط��رباين يف 
»األوسط« بإسناد جيد« اه�.

وق��ال الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )325/2(: »هذا حديث حس��ن... والتقييد 
بالمئة وقع يف الصحيحين والموطأ من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه التقييد بصالة 

الصبح، وال الزيادة التي يف الذكر« اه�.
وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )323/1 برقم 476(.

وبنهاية هذا الحديث تكون هناية ما تيس��ر لي جمعه من األذكار المش��روعة يف الصالة 
وعق��ب الص��الة ويليه الجزء الثاين م��ن البحث وهو يف األذكار المش��روعة يف الصباح 
والمس��اء. ومن اهلل العلي يف س��ماه نستمد العون والتوفيق والتس��ديد على إتمامه، إنه 

على كل شيء قدير وباإلجابة جدير.
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احلديث )99(

َدَق��ِة، َفَوَجَد َأَثَر َكفٍّ  ��ُه َكاَن َعَلى َتْمِر الصَّ َع��ْن َأبِي ُهَرْيَرَة: )َأنَّ
بِيِّ  َفَق��اَل: ُتِريُد َأْن  ��ُه َق��ْد ُأِخَذ ِمْنُه، َفَذَك��َر َذلَِك لِلنَّ َكَأنَّ
��ٍد  َقاَل َأُبو  َرَك لُِمَحمَّ َتْأُخ��َذُه؟ ُقْل: ُس��ْبَحاَن َمْن َس��خَّ
ْذَهَب بِِه إَِلى  ، َفَأَخْذُت��ُه أِلَ ُهَرْي��َرَة: َفُقْلُت، َفإَِذا ِجنِّيٌّ َقائِ��ٌم َبْيَن َيَديَّ
 ، ْهِل َبْيٍت ُفَقَراَء ِمَن اْلِجنِّ َما َأَخْذُت��ُه أِلَ بِ��يِّ   َفَقاَل: إِنَّ النَّ
بِيِّ  َفَقاَل: ُتِريُد  َوَلْن َأُعوَد، َقاَل: َفَعاَد َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّ
ٍد  َرَك لُِمَحمَّ َأْن َتْأُخ��َذُه؟ َفُقْل��ُت: َنَعْم، َفَقاَل: ُقْل: ُس��ْبَحاَن َما َس��خَّ
بِيِّ   َفُقْل��ُت، َف��إَِذا َأَنا بِ��ِه، َف��َأَرْدُت َأْن َأْذَهَب بِِه إَِل��ى النَّ
 َفَعاَهَدنِ��ي َأْن اَل َيُعوَد، َفَتَرْكُتُه، ُثمَّ َعاَد، َفَذَكْرُت َذلَِك 
بِ��يِّ  َفَقاَل: ُتِريُد َأْن َتْأُخَذُه؟ َفُقْلُت: َنَعْم، َفَقاَل: ُقْل:  لِلنَّ
ٍد ، َفُقْلُت، َفإَِذا َأَنا بِِه، َفُقْلُت:  َرَك لُِمَحمَّ ُسْبَحاَن َما َسخَّ
  ِّبِي ْذَهَبنَّ بَِك إَِل��ى النَّ َعاَهْدَتنِ��ي َفَكَذْب��َت َوُع��ْدَت، أَلَ
ْمَك َكِلَماٍت إَِذا ُقْلَتُهنَّ َلْم َيْقَرْبَك َذَكٌر َواَل ُأْنَثى  َفَقاَل: َخلِّ َعنِّي ُأَعلِّ
، اْقَرْأَها  ، ُقْلُت: َوَما َهُؤاَلِء اْلَكِلَماِت؟ َقاَل: آَيُة اْلُكْرِس��يِّ ِمَن اْلِجنِّ
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ْيُت َعْنُه، َفَذَكْرُت َذلَِك  ِعْنَد ُكلِّ َصَباٍح َوَمَساٍء، َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َفَخلَّ
ُه َكَذلَِك؟())). لِلنَّبِيِّ  َفقَالَ لِي: َأَومَا َعِلمَْت َأنَّ

***

برق��م:   )350/9(  ،)7963( برق��م:   )258/7( »الك��ربى«  يف  النس��ائي  أخرج��ه   )1(
)10728(. هذه الرواية أصل يف القراءة آلية الكرسي يف كل صباح ومساء.

وأّم��ا أصل الحديث: فرواه البخ��اري يف »صحيحه« )رق��م:2311، 3275، 5010( 

ًق��ا- مجزوًم��ا به، وهو إس��ناد معلَّق صحيح، ووصله اب��ن خزيمة يف “صحيحه«  – ُمَعلَّ

َثنَا ُعْثَماُن ْبُن  ، َق��اَل: َحدَّ َثنَا ِهاَلُل ْبُن بِْش��ٍر اْلَبْصِريُّ )152/4رق��م: 2424( فقال: َحدَّ

ُن َمْسِجِد اْلَجامِِع به. اْلَهْيَثِم ُمَؤذِّ

والنسائي يف »الكربى« )350/9 رقم:10729(.

وذكره المنذري يف الرتغيب والرتهيب وقال: »رواه النس��ائي والطرباين بإس��ناد جيد«. 

وحس��نه األلباين يف صحيح الرتغيب، وقال الهيثم��ي يف المجمع: )118/10( رجاله 

ثق��ات. وقال الحاك��م )561/1، 562( »هذا حديث صحيح اإلس��ناد ولم يخرجاه« 

ووافقه الذهبي.

ولالس��تزادة راجع رسالة األخ »مش��هور حسن س��لمان« »الغول بين الحديث النبوي 

والموروث الشعبي« نشر دار ابن القيم.
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احلديث )100(
 : َِعْن َأبِي َمْس��ُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

)َمْن َقَرَأ اْلَيَتْيِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِفي َلْيَلٍة َكَفَتاُه())).

***

)1(  أخرجه البخاري )رقم 4008، 5009، 5040، 5051( ومسلم )رقم 807(، 
وأب��و داود يف »س��ننه« )528/1( برق��م: )1397( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )10/5( 
برق��م: )2881( والدارم��ي يف »مس��نده« )933/2( برق��م: )1528(، )2133/4( 
برق��م: )3431( وابن ماجه يف »س��ننه« )385/2( برقم: )1368(، )386/2( برقم: 

)1369(، وأحمد يف »مسنده« )3786/7( برقم: )17343(.
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احلديث )101(
َرقِيِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ : )َمْن َقاَل  َعْن َأبِي َعيَّاٍش الزُّ
ِحيَن ُيْصبُِح: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، 
َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش��ْيٍء َقِديٌر - َكاَن َلُه ِعْدَل َرَقَبٍة ِمْن َوَلِد إِْس��َماِعيَل، 
َوُحطَّ َعْنُه َعْش��ُر َخِطيَئاٍت، َوُرِفَع َلُه َعْشُر َدَرَجاٍت، َوَكاَن ِفي ِحْرٍز 
��ْيَطاِن َحتَّى ُيْمِس��َي، َوإَِذا َأْمَس��ى َفِمْثُل َذلَِك َحتَّى ُيْصبَِح(.   ِمَن الشَّ
َقاَل: َفَرَأى َرُجٌل َرُسوَل اهللِ  فِيَما َيَرى النَّائُِم، َفَقاَل: َيا 
َرُس��وَل اهللِ، إِنَّ َأَبا َعيَّاٍش َيْرِوي َعنَْك َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل: )َصَدَق َأُبو 

َعيَّاٍش())).

***

)1(  أخرجه النسائي يف »الكربى« )17/9( برقم: )9771( وأبو داود يف »سننه« )480/4( 
برقم: )5077( وابن ماجه يف »س��ننه« )34/5( برقم: )3867( وأحمد يف »مس��نده« 

)3632/7( برقم: )16850( وابن السني برقم: )64(.
وصحح��ه الحافظ بن حج��ر يف نتائج األفكار )366/2(، واأللباين يف صحيح الجامع 

)6294(، وجود إسناده النووي يف األذكار )ص/111(.
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احلديث )102(
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُس��وَل اهللِ  َقاَل: )َمْن َقاَل اَل إَِلَه 
يَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْم��ُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ  ُه اَل َش��رِ إاِلَّ اهلُل َوْح��دَ
ٍة َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه  َش��ْيٍء َقِديٌر ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ
ْيَطاِن  ا ِمَن الشَّ َئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرزاً ِماَئُة َحَس��َنٍة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيِّ
ا َجاَء بِِه إاِلَّ َأَحٌد  َيْوَمُه َذلَِك َحتَّى ُيْمِس��َي، َوَلْم َيْأِت َأَحٌد َأْفَضَل ِممَّ
ٍة  َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذلَِك، َوَمْن َقاَل ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

ْت َخَطاَياُه، َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر())). ُحطَّ

***

برق��م:   )85/8(  ،)3293( برق��م:   )126/4( »صحيح��ه«  يف  البخ��اري  أخرج��ه    )1(
)6403(، )86/8( برقم: )6405(، ومسلم يف »صحيحه« )69/8( برقم: )2691( 

– واللفظ له - ومالك يف »الموطأ« )293/1( برقم: )229/712(.
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احلديث )103(
َع��ْن ُمَعاِذ ْب��ِن َعْبِد اهللِ ْبِن ُخَبْيٍب، َعْن َأبِي��ِه َأنَُّه َقاَل: َخَرْجنَا فِي 
َي َلنَا،  َلْيَلِة َمَطٍر َوُظْلَمٍة َشِديَدٍة َنْطُلُب َرُسوَل اهللِ  لُِيَصلِّ
َفَأْدَرْكنَاُه َفَقاَل: )ُقْل، َفَلْم َأُقْل َشْيئاًا. ُثمَّ َقاَل: ُقْل، َفَلْم َأُقْل َشْيئاًا. ُثمَّ 
َق��اَل: ُقْل َفُقْلُت: َما َأُقوُل َيا َرُس��وَل اهللِ؟ َقاَل: )ٱ ٻ ٻ ٻ( 
اٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ  َذَتْيِن ِحيَن ُتْمِسي َوِحيَن ُتْصبُِح َثَلَث َمرَّ َواْلُمَعوِّ

َشْيٍء())).

***

)1(  أخرج��ه الضياء المقدس��ي يف »األحاديث المخت��ارة« )285/9، 287، 288( برقم: 
)248، 249، 250( والنس��ائي يف »المجتب��ى« )1041/1( برقم: )1/5443(، ويف 
»الكربى« )201/7( برقم: )7809، 7811(، وأبو داود يف »سننه« )482/4( برقم: 
)5082( والرتم��ذي يف »جامع��ه« )535/5( برقم: )3575( وعب��د اهلل بن أحمد بن 

حنبل يف زوائده على »مسند أحمد« )5352/10( برقم: )23104(.
وقال الرتمذي: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار)345/2(.
وصححه األلباين يف صحيح الجامع )4282(.
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احلديث )104(
ُد  اُد ْب��ُن َأْوٍس  َع��ِن النَّبِيِّ : )َس��يِّ َق��اَل َش��دَّ
ُهمَّ َأْنَت َربِّ��ي، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي َوَأَنا  ااِلْس��تِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَّ
َعْبُدَك، َوَأَنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْس��َتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما 
ُه  ، َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي، َفاْغِفْر لِي، َفإِنَّ َصَنْع��ُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَليَّ
ا بَِها َفَماَت  َهاِر ُموِقناً ُنوَب إاِلَّ َأْنَت. َقاَل: َوَمْن َقاَلَها ِمَن النَّ اَل َيْغِفُر الذُّ
ْيِل  ِة، َوَم��ْن َقاَلَها ِمَن اللَّ ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن ُيْمِس��َي َفُه��َو ِمْن َأْهِل اْلَجنَّ

َوُهَو ُموِقٌن بَِها َفَماَت َقْبَل َأْن ُيْصبَِح َفُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة())).

)1(  أخرجه البخاري يف »صحيحه« )67/8، 71( برقم: )6306،6323(.
ق��ال الحافظ بن حجر: »ق��ال ابن أبي جمرة: جم��ع  يف هذا الحديث من 
بديع المعاين وحس��ن األلفاظ ما يحق له أن يس��مى »س��يد االس��تغفار« ففيه اإلقرار هلل 
وح��ده باإللهية والعبودية، واالعرتاف بأن��ه الخالق، واإلقرار بالعهد الذي أخذه عليه، 
والرجاء بما وعده به، واالستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى 
موجدها، وإضافة الذنب إلى نفس��ه ورغبته يف المغفرة واعرتافه بأنه ال يقدر أحد على 
ذل��ك إال هو، ويف كل ذلك اإلش��ارة إل��ى الجمع بين الش��ريعة والحقيقة، فإن تكاليف 
الشريعة ال تحصل إال إذا كان يف ذلك عون من اهلل تعالى، وهذا القدر الذي يكنى عنه 
الحقيق��ة، فلو اتفق أن العبد خالف حتى يج��ري عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه 
ببي��ان المخالفة، لم يبق إال أحد أمرين: إم��ا العقوبة بمقتضى العدل أو العفو بمقتضى 

الفضل« انتهى ملخصًا من الفتح )103/11(.
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احلديث )105(
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ  َأنَُّه: َكاَن َيُقوُل إَِذا َأْصَبَح: 
ُهمَّ بَِك َأْصَبْحَنا، َوبَِك َأْمَسْيَنا، َوبَِك َنْحَيا، َوبَِك َنُموُت، َوإَِلْيَك  »اللَّ
ُش��وُر، َوإَِذا َأْمَسى َقاَل: بَِك َأْمَس��ْيَنا، َوبَِك َأْصَبْحَنا، َوبَِك َنْحَيا،  النُّ

َوبَِك َنُموُت، َوإَِلْيَك اْلَمِصيُر«))). 

***

)1(  أخرج��ه النس��ائي يف »الك��ربى« )209/9( برق��م: )10323(، والبخ��اري يف األدب 
المف��رد )1199( - واللف��ظ لهما-، وأبو داود يف »س��ننه« )476/4( برقم: )5068( 
والرتم��ذي يف »جامع��ه« )398/5( برق��م: )3391( وابن ماجه يف »س��ننه« )35/5( 
برقم: )3868( وأحمد يف »مسنده« )1816/2( برقم: )8769(، )2216/2( برقم: 

.)10914(
وحسنه الرتمذي، وصححه النووي يف األذكار، والحافظ يف نتائج األفكار )331/2(. 

وذكره األلباين يف الصحيحة )262(.
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احلديث )106(
َع��ْن َأبِ��ي ُهَرْيَرَة: َأنَّ النَّبِ��يَّ  َكاَن إَِذا َكاَن فِي َس��َفٍر 
َنا  َوَأْس��َحَر َيُقوُل: )َسِمَع َس��اِمٌع بَِحْمِد اهللِ َوُحْس��ِن َبَلئِِه َعَلْيَنا، َربَّ

ا بِاهللِ ِمَن النَّاِر())). َصاِحْبَنا َوَأْفِضْل َعَلْيَنا َعائِذاً

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )80/8( برقم: )2718(.
وقال النووي يف األذكار )107(: »قال القاضي عياض وصاحب »المطالع« وغيرهما: 
َع بفتح الميم المش��ّددة، ومعناه: بّلغ س��امع قولي هذا لغيره، تنبيهًا على الذكر يف  س��مَّ
السَحر والدعاء يف ذلك الوقت، وضبطه الخطابي وغيره، َسِمَع: بكسر الميم المخففة، 

قال اإِلمام أبو سليمان الخطابي: َسِمَع سامٌِع، معناه: شهَد شاهٌد.
وحقيقته: ليسمِع السامُع وليشهد الشاهُد حمدنا هلل تعالى على نعمته وحسن بالئه« اه�.
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احلديث )107(
َع��ْن َأبِي ُهَرْي��َرَة َقاَل: َق��اَل َرُس��وُل اهللِ : )َمْن َقاَل 
ٍة َلْم َيْأِت  ِحيَن ُيْصبُِح َوِحيَن ُيْمِس��ي ُس��ْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه ِماَئ��َة َمرَّ
ا َجاَء بِِه، إاِلَّ َأَح��ٌد َقاَل ِمْثَل َما َقاَل، َأْو  َأَح��ٌد َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِأْفَضَل ِممَّ

َزاَد َعَلْيِه())).

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )69/8( برقم: )2692(.
  َِأنَّ َرُس��وَل اهلل  وأخرجه البخاري برقم: )6405( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة
ٍة، ُحطَّْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت مِْثَل َزَبِد  َقاَل: )َمْن َقاَل ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه فِي َيْوٍم مِاَئَة َمرَّ

اْلَبْحِر(. 
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احلديث )108(
َعْن َعْبِد اهللِ َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  إَِذا َأْمَس��ى َقاَل: 
)َأْمَسْيَنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك لِلِه َواْلَحْمُد لِلِه اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك 
ْيَلِة َوَخْيِر َما ِفيَها َوَأُعوُذ بَِك  ُلَك ِمْن َخْيِر َهِذِه اللَّ ُهمَّ إِنِّي َأْس��أَ َلُه، اللَّ
ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَهَرِم َوُسوِء  َها َوَشرِّ َما ِفيَها اللَّ ِمْن َشرِّ
ْنَيا َوَعَذاِب اْلَقْبِر( َقاَل اْلَحَس��ُن ْبُن ُعَبْيِد اهللِ َوَزاَدنِي  اْلِكَبِر َوِفْتَنِة الدُّ
ْحَمِن ْبِن َيِزيَد، َعْن  فِي��ِه ُزَبْيٌد، َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُس��َوْيٍد، َعْن َعْب��ِد الرَّ
يَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك  َعْبِد اهللِ َرَفَعُه َأنَُّه َقاَل: )اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َش��رِ

َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر())).

***

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )82/8( برقم: )2723(
و أخرج��ه أب��و داود يف »س��ننه« )477/4( برق��م: )5071( والرتم��ذي يف »جامع��ه« 
)398/5( برق��م: )3390( وزادا: )َوإَِذا َأْصَب��َح َق��اَل َذلِ��َك َأْيًض��ا: َأْصَبْحنَ��ا َوَأْصَبَح 

اْلُمْلُك لِلِه، َواْلَحْمُد لِلِه...(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





131

أذكار الصالة وأدبار الصلوات والصباح واملساء

احلديث )109(
اَن َيُقوُل:  َعْن َأَباَن ْبِن ُعْثَماَن َقاَل َس��ِمْعُت ُعْثَماَن َيْعنِي اْبَن َعفَّ
َس��ِمْعُت َرُس��وَل اهللِ  َيُقوُل: )َمْن َقاَل: بِاْسِم اهللِ الَِّذي 
ِميُع  َماِء، َوُهَو السَّ ْرِض َواَل ِفي السَّ ِه َش��ْيٌء ِفي اأْلَ اَل َيُضرُّ َمَع اْس��مِ
��ى ُيْصبَِح، َوَمْن َقاَلَها  اٍت، َلْم ُتِصْبُه َفْجَأُة َبَلٍء َحتَّ اْلَعِليُم َث��َلَث َمرَّ

اٍت َلْم ُتِصْبُه َفْجَأُة َبَلٍء َحتَّى ُيْمِسَي(. ِحيَن ُيْصبُِح َثَلَث َمرَّ

ِذي َسِمَع  ُجُل الَّ َقاَل: َفَأَصاَب َأَباَن ْبَن ُعْثَماَن اْلَفاَلُج َفَجَعَل الرَّ
، َفَواهللِ َما َكَذْبُت  مِنْ��ُه اْلَحِديَث َينُْظُر إَِلْيِه، َفَقاَل َلُه: َما َلَك َتنُْظُر إَِليَّ
َعَل��ى ُعْثَم��اَن، َواَل َكَذَب ُعْثَم��اُن َعَلى النَّبِ��يِّ ، َوَلكِنَّ 

ِذي َأَصاَبنِي فِيِه َما َأَصاَبنِي َغِضْبُت َفنَِسيُت َأْن َأُقوَلَها))). اْلَيْوَم الَّ

)1(  أخرج��ه ابن حب��ان يف »صحيح��ه« )132/3، 144( برق��م: )852، 862(، والضياء 
يف »المختارة« )430/1( برقم: )309، 310(، والحاكم يف »مس��تدركه« )514/1( 
برق��م: )1901( والنس��ائي يف »الك��ربى« )12/9( برق��م: )9761، 9762(، وأب��و 
والرتم��ذي يف »جامع��ه« )396/5(  برق��م: )5088(،  »س��ننه« )484/4(  داود يف 
برقم: )3388( وابن ماجه يف »س��ننه« )35/5( برقم: )3869( وأحمد يف »مس��نده« 
)149/1، 157( برق��م: )453، 481(، وعبد اهلل ب��ن أحمد بن حنبل يف زوائده على 
»المس��ند« )170/1( برق��م: )535( وق��ال الحاك��م: ه��ذا حديث صحيح اإلس��ناد، 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وحس��نه الحافظ يف نتائ��ج األفكار )351/2( وصححه 

المنذري يف الرتغيب، واأللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )652(.
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احلديث )110(
  َِّع��ْن َأبِي ُهَرْي��َرَة: َأنَُّه َقاَل: َج��اَء َرُجٌل إَِل��ى النَّبِي
َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللِ َما َلِقيُت مِْن َعْقَرٍب َلَدَغْتنِي اْلَباِرَحَة َقاَل: )َأَما 
اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  امَّ َلْو ُقْلَت ِحيَن َأْمَس��ْيَت: َأُعوُذ بَِكِلَماِت اهللِ التَّ

َك())). َلْم َتُضرَّ

)1(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )76/8( برقم: )2709(.
وأخرج��ه الرتم��ذي يف »جامع��ه« )555/5( برق��م: )3604( وأحم��د يف »مس��نده« 
)1655/2( برقم: )8013( َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأبِي َصالٍِح، َعْن َأبِيِه، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: َعِن النَّبِيِّ 
اِت مِْن َشرِّ  اٍت: َأُعوُذ بَِكلَِماِت اهللِ التَّامَّ  َقاَل: َمْن َقاَل ِحيَن ُيْمِسي َثاَلَث َمرَّ
ْيَلَة. َقاَل ُس��َهْيٌل: َفَكاَن َأْهُلنَا َتَعلَُّموَها، َفَكاُنوا َيُقوُلوَنَها  ُه ُحَمٌة تِْلَك اللَّ َما َخَلَق، َلْم َيُضرَّ
 ُكلَّ َلْيَلٍة، َفُلِدَغْت َجاِرَيٌة مِنُْهْم َفَلْم َتِجْد َلَها َوَجًعا. وقال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َحَس��ٌن. 

وصححه ابن حجر يف »نتائج األفكار« )339/2(.
قل��ت: وهذا الذكر خاص بالمس��اء فقط وال يش��رع يف الصباح، وذل��ك ألنه لم يرد إال 

مساء، ولم أجد يف شيء من طرقه لفظ الصباح وباهلل التوفيق.
فائدة:

قال القرطبي  يف المفهم لما أش��كل من تلخيص كتاب مس��لم )36/7(: »هذا 
خ��رب صحيح، وق��ول صادق، علمنا صدقه دلياًل وتجربة، فإين منذ س��معت هذا الخرب 
عملت عليه، فلم يضرين ش��يء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليال، فتفكرت 
 يف نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي - ذاما لها وموبخا -

ما قاله : للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمس��يت: أعوذ بكلمات 
اهلل التامات من شر ما خلق؛ لم تضرك«. 
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احلديث )111(

َق��ال َأب��و ُهَرْيَرَة : َق��اَل َأُبو َبْك��ٍر: َيا َرُس��وَل اهللِ َعلِّْمني 

ُهمَّ َعالَِم اْلَغْيِب  َش��يًئا َأُقوُلُه إَِذا َأْصَبْحُت َوَأْمَس��ْيُت، َقاَل: )ُقْل، اللَّ

ْرِض، ُكلِّ َشْيٍء بَِكْفيَك، َأْشَهُد َأْن  َمَواِت َواأْلَ ��َهاَدِة، َفاِطَر السَّ َوالشَّ

ْيَطاِن َوِشْرِكِه،  اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َنْفِسي، َوِمْن َشرِّ الشَّ

ُقْلُه إَِذا َأْصَبْحَت، َوإَِذا َأْمَسْيَت، َوإَِذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك(. 

( وقال:  لَّ َش��يٍء َوَمِليَكهاً وع��ن أبي هريرة مثله، وقال: )َرّب كاً

)َشّر الّشيَطان وِشْرِكه(.

، َأَتْيُت َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص،  وَعْن َأبِي َراِشٍد اْلُحْبَرانِيِّ

ا َس��ِمْعَت مِْن َرُس��وِل اهللِ ، َفَأْلَقى  ْثنَا مِمَّ َفُقْلُت َلُه: َحدِّ

إَِل��يَّ َصِحيَفًة، َفَقاَل: َهَذا َما َكَتَب لِ��ي النبي ، َفنََظْرُت 

يَق  سأل النبي فَقاَل: َيا َرُسوَل  دِّ فيها َفإَِذا فِيَها أّن َأَبا َبْكٍر الصِّ

ْمنِي َما َأُقوُل إَِذا َأْصَبْحُت َوإَِذا َأْمَس��ْيُت؟ َفَقاَل: )َيا َأَبا َبْكٍر،  اهللِ، َعلِّ

َهاَدِة، َربَّ  ْرِض، َعالَِم اْلَغْيِب َوالشَّ َواِت َواأْلَ ��مَ ُهمَّ َفاِطَر السَّ ُقْل: اللَّ
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ْيَطاِن  ُكلِّ َش��ْيٍء َوَمِليَكُه، َأُعوُذ بَِك ِمْن َش��رِّ َنْفِس��ي، َوِمْن َش��رِّ الشَّ
ُه إَِلى ُمْسِلٍم())). ا، َأْو َأُجرَّ َوِشْرِكِه، َوَأْن َأْقَتِرَف َعَلى َنْفِسي ُسوءاً

***

)1(  أخرجه البخاري يف األدب المفرد برقم )1202، 1203، 1204( 
وأب��و داود يف »س��ننه« )476/4( برقم: )5067( والرتم��ذي يف »جامعه« )399/5( 
برق��م: )3392( والدارم��ي يف »مس��نده« )1760/3( برق��م: )2731( وأحم��د يف 
برق��م:   )1674/2(  ،)82  ،64  ،53  ،52( برق��م:   )33  ،26  ،23/1( »مس��نده« 
)8076(، والنسائي يف »الكربى« برقم: )7644، 7652، 7668( ومواضع أخرى، 

والحاك��م يف »مس��تدركه« )513/1( برق��م: )1898(، وق��ال ه��ذا حدي��ث صحي��ح 
اإلسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه النووي يف األذكار )108/221(، 
والحاف��ظ يف نتائج األفكار )ص/343(، واأللب��اين يف صحيح الجامع )4278(، ويف 

صحيح األدب المفرد )913، 914(.
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احلديث )112(
  ِقال َقاَل: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيُقوُل: َلْم َيُكْن َرُسوُل اهلل
ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك  َعَواِت ِحيَن ُيْمِسي َوِحيَن ُيْصبُِح: )اللَّ َيَدُع َهُؤاَلِء الدَّ
ُلَك اْلَعْف��َو َواْلَعاِفَيَة ِفي  ُهمَّ إِنِّي َأْس��أَ ْنَيا َواْلِخَرِة، اللَّ اْلَعاِفَي��َة ِفي الدُّ
ُهمَّ اْس��ُتْر َعْوَرتِ��ي( َوَقاَل ُعْثَماُن:  ِدينِ��ي َوُدْنَياَي َوَأْهِلي َوَمالِي، اللَّ
ُهمَّ اْحَفْظنِي ِمْن َبْيِن َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي،  )َعْوَراتِي َوآِمْن َرْوَعاتِي، اللَّ
َوَعْن َيِمينِي َوَعْن ِش��َمالِي، َوِمْن َفْوِق��ي، َوَأُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن ُأْغَتاَل 

ِمْن َتْحتِي( َقاَل َأُبو َداُوَد: َقاَل َوكِيٌع: َيْعنِي اْلَخْسَف))).

***
)1(  أخرج��ه اب��ن حب��ان يف »صحيح��ه« )241/3( برق��م: )961( والضياء المقدس��ي يف 
»األحادي��ث المخت��ارة« )148/13( برقم: )238، 239(، والحاكم يف »مس��تدركه« 
)517/1( برقم: )1908( والنسائي يف »المجتبى« )1058/1( برقم: )1/5544(، 
 )479/4( »س��ننه«  يف  داود  وأب��و  – مختص��ًرا-   )2/5545( برق��م:   )1059/1(
برقم: )5074( وابن ماجه يف »س��ننه« )37/5( برقم: )3871( وأحمد يف »مس��نده« 
)1081/3( برق��م: )4877( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الحافظ يف 
نتائج األف��كار )362/2(، وقال الن��ووي يف األذكار )110( )226(: »ورجاله ثقات 

وسنده متصل فهو صحيح«.
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احلديث )113(
ْحَمِن ْبِن َأْب��َزى َق��اَل: َكاَن النَّبِيُّ  إَِذا  َع��ْن َعْب��ِد الرَّ
َأْصَبَح؛ َق��اَل: )َأْصَبْحَنا َعَل��ى ِفْطَرِة اْلِْس��لِم، َوَكِلَمِة اْلِْخلِص، 
ا َوَما َكاَن ِمَن  ا ُمْس��ِلماً ِة َأبِيَنا إِْبَراِهيَم؛ َحنِيفاً ��ٍد، َوِملَّ َنا ُمَحمَّ َوِدي��ِن َنبِيِّ

اْلُمْشِرِكيَن())).

***

)1(  أخرجه النس��ائي يف »الك��ربى« )5/9( برق��م: )9743 - 9746(، )135/9( برقم: 
)10103 - 10105( والدارم��ي يف »مس��نده« )1760/3( برق��م: )2730( وأحمد 
يف »مس��نده« )3241/6( برقم: )15596، 15599، 15603، 15603( وصححه 
النووي يف األذكار وحس��نه الحافظ يف نتائ��ج األفكار وصححه األلباين كما يف صحيح 

الجامع )4550(، 
ويف رواية ألحمد برقم: )15599( : »َكاَن َيُقوُل إَِذا َأْصَبَح َوإَِذا َأْمَسى... الحديث«.

وإسنادها صحيح، وهو يف صحيح الجامع )4550(.
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احلديث )114(
َم  َقاَل َأَنُس ْبُن َمالٍِك: َقاَل َرُس��وُل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ
لَِفاطَِم��َة: )َم��ا َيْمَنُع��ِك َأْن َتْس��َمِعي َما ُأوِصي��ِك بِ��ِه؛ َأْن َتُقولِي إَِذا 
وُم بَِرْحَمتَِك َأْس��َتِغيُث، َأْصِلْح  َأْصَبْحِت َوإَِذا َأْمَس��ْيِت: َيا َحيُّ َيا َقيُّ

ُه، َواَل َتِكْلنِي إَِلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن())).  لِي َشْأنِي ُكلَّ

***

)1(  أخرج��ه الضي��اء المقدس��ي يف »األحاديث المخت��ارة« )300/6( برق��م: )2319(، 
)300/6( برقم: )2320(، )301/6( برقم: )2321(، )301/6( برقم: )2322( 
والحاكم يف »مستدركه« )545/1( برقم: )2007( والنسائي يف »الكربى« )211/9( 
برقم: )10330( والبزار يف »مس��نده« )49/13( برقم: )6368(، وقال الحاكم: َهَذا 
َجاُه، ووافقه الذهبي، وحس��ن إسناده  ��ْيَخْيِن، َوَلْم ُيَخرِّ َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َش��ْرِط الشَّ

الحافظ يف نتائج األفكار )385/2(، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )227(.
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احلديث )115(
ْحَمِن ْبُن َأبِي َبْكَرَة أِلَبِيِه: َيا َأَبِت، إِنِّي َأْسَمُعَك َتْدُعو  َقاَل َعْبُد الرَّ
ُهمَّ  ِعي، اللَّ ُهمَّ  َعاِفنِي  ِفي  َس��مْ ُهمَّ َعاِفنِي ِفي َبَدنِي،  اللَّ ُكلَّ َغَداٍة: »اللَّ
َعاِفنِي ِفي َبَصِري، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت«، ُتِعيُدَها َثاَلًثا ِحيَن ُتْمِسي، َوِحيَن 
ُهمَّ  ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، اللَّ ُتْصبُِح َثاَلًثا، َوَتُقوُل: »اللَّ
إِنِّ��ي َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت«، ُتِعيُدَها َثاَلًثا ِحيَن 
، َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  ُتْمِسي، َوِحيَن ُتْصبُِح َثاَلًثا، َفَقاَل: َنَعْم، َيا ُبنَيَّ

، َوَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأْسَتنَّ بُِسنَّتِِه))).   َيُقوُل بِِهنَّ

***

أخرج��ه البخ��اري يف األدب المف��رد برقم )701( والنس��ائي يف »الك��ربى« )14/9(   )1(
برق��م: )9766(، )212/9( برق��م: )10332(، )وأب��و داود يف »س��ننه« )484/4( 
برقم: )5090( وأخرجه أحمد يف »مسنده« )4722/9( برقم: )20758، 20759(، 
والطيالسي يف »مس��نده« )199/2( برقم: )909، 910( وعندهما يف الموضع األول 

دون زيادة دعاء المكروب واقتصرا يف الموضع الثاين على دعاء المكروب فقط.
وحس��نه الحاف��ظ ابن حجر يف نتائج األف��كار)390/2(، واأللب��اين يف صحيح األدب 

المفرد )ص/260(.
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احلديث )116(
ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُش��َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ِس  ��مْ ٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ : )َمْن َقاَل: ُس��ْبَحاَن اهللِ ِماَئَة َمرَّ
َوَقْبَل ُغُروبَِها َكاَن َأْفَض��َل ِمْن ِماَئِة َبَدَنٍة، َوَمْن َقاَل: اْلَحْمُد لِلِه ِماَئَة 
��ْمِس َوَقْبَل ُغُروبَِها َكاَن َأْفَض��َل ِمْن ِماَئِة َفَرٍس  ٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َم��رَّ
��ْمِس  ٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َيْحِم��ُل َعَلْيَه��ا، َوَمْن َق��اَل: اهلُل َأْكَبُر ِماَئ��َة َمرَّ
َوَقْب��َل ُغُروبَِه��ا َكاَن َأْفَضَل ِمْن ِعْتِق ِماَئِة َرَقَب��ٍة، َوَمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ 
اهللُ وَحْدَهُ الَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 
ْمِس َوَقْبَل ُغُروبَِها َلْم َيِجْئ َيْوَم اْلِقَياَمِة  ٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َقِديٌر ِماَئَة َمرَّ

َأَحٌد بَِعَمٍل َأْفَضَل ِمْن َعَمِلِه إاِلَّ َمْن َقاَل َقْوَلُه َأْو َزاَد())). 

أخرجه النس��ائي يف »الك��ربى« )302/9( برق��م: )10588( والرتم��ذي يف »جامعه«   )1(
)460/5( برقم: )3471(. 

سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
خالص��ة القول فيه م��ا حكاه ابن القي��م  يف ال��زاد )433/5( وذلك عند كالمه 
على حديث سنده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حيث قال »هذا الحديث احتاج 
الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدًا من االحتجاج هنا به، ومدار الحديث 
علي��ه، ولي��س عن النبي  حديث يف س��قوط الحضان��ة بالتزويج غير هذا، 
 وق��د ذه��ب إليه األئمة األربعة وغيرهم، وقد صرح ب��أن الجد هو عبداهلل بن عمرو، =
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= فبط��ل قول من قال: إنه منقط��ع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على 
صح��ة حديث��ه، وق��ال: كان الحمي��دي وأحمد وإس��حاق وعلي بن عب��داهلل يحتجون 
بحديثه، فمن الناس بعدهم؟!. هذا لفظه. وقال إس��حاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب 
ع��ن نافع ع��ن ابن عمر، وحك��ى الحاكم يف »عل��وم الحديث« له االتف��اق على صحة 

حديثه )ا-ه�(، وقد ذكر ذلك أيضًا األلباين يف الصحيحة )642/1(.
ق��ال الذهبي يف معرفة ال��رواة المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد: »عمرو بن ش��عيب بن 
محمد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص صدوق يف نفسه ال يظهر لي تضعيفه بحال، قوي 

لكن لم يخرجا له يف الصحيحين فأجادا« )ا-ه�( )154(.
وق��ال البخ��اري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإس��حاق بن راهويه وعامة 
أصحابن��ا يحتج��ون بحدي��ث »عمرو بن ش��عيب« عن أبي��ه عن جده ما ترك��ه أحد من 

المسلمين. )أنظر التهذيب 48/8(.
ق��ال اإلمام الحاك��م يف المس��تدرك )65/2(: وقد أكثرت يف ه��ذا الكتاب الحجج يف 
تصحي��ح رواي��ات عم��رو ب��ن ش��عيب، إذا كان الراوي عن��ه ثقة وال يذكر عنه أحس��ن 
ه��ذه الرواي��ات. )كذا يف األصل ولعل الصواب »إال« وهذه فائدة من الش��يخ ش��عيب 
األرن��اؤوط( حدثن��ي أبو الحس��ن علي بن عم��ر الحافظ ثنا أبو بكر عب��داهلل بن محمد 
ب��ن زياد الفقيه النيس��ابوري، ثن��ا محمد بن عبيد اهلل بن عمر عن عمرو بن ش��عيب عن 
أبي��ه أن رج��الً أتى عبداهلل بن عمرو يس��أله عن مح��رم وقع بامرأة، فأش��ار إلى عبداهلل 
ب��ن عم��ر، فقال اذهب إلى ذاك فس��له، قال ش��عيب: فلم يعرفه الرج��ل، فذهبت معه، 
فس��أل اب��ن عمر، فقال: بط��ل حجك، فقال الرج��ل فما أصنع؟ قال: أح��رم مع الناس 
وأصن��ع ما يصنع��ون، وإذا أدركت قابالً فحج واهد، فرجع إل��ى عبداهلل بن عمرو وأنا 
مع��ه، فق��ال: اذه��ب إلى ابن عباس وس��له، قال ش��عيب: فذهبت معه إل��ى ابن عباس 
 فس��أله، فق��ال له كما قال ابن عم��ر، فرجع إلى عبداهلل بن عمرو وأن��ا معه فأخربه بما=
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احلديث )117(
ٍم َأنَُّه َكاَن فِي َمْسِجِد ِحْمَص َفَمرَّ بِِه َرُجٌل َفَقاُلوا:  َعْن َأبِي َس��الَّ
ْثنِ��ي بَِحِديٍث  َه��َذا َخ��َدَم النَّبِ��يَّ  َفَق��اَم إَِلْيِه َفَق��اَل: َحدِّ
َجاُل  َسِمْعَتُه مِْن َرُس��وِل اهللِ  َلْم َيَتَداَوْلُه َبْينََك َوَبْينَُه الرِّ
َقاَل: َس��ِمْعُت َرُس��وَل اهللِ  َيُقوُل: )َمْن َق��اَل إَِذا َأْصَبَح 
ٍد َرُس��والاً   َوإَِذا َأْمَس��ى: َرِضيَنا بِ��اهللِ َربًّا، َوبِاْلِْس��َلِم ِديناًا، َوبُِمَحمَّ

= ق��ال اب��ن عباس، ثم قال م��ا تقول أنت، فقال: قولي مثل ما ق��ال«. هذا حديث ثقات 
رواته حفاظ، وهو كاآلخذ باليد يف صحة س��ماع شعيب بن محمد عن جده عبداهلل بن 

عمرو، وقال الذهبي يف تلخيصه »صحيح«.
وق��ال ابن عبد ال��رب يف كتابه »التقصي لحديث الموط��أ« )254، 255(: حديث مالك 
أنه بلغه أن الرس��ول  هنى عن بيع وس��لف. ثم قال هذا الحديث مش��هور 
ومع��روف من حديث عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن ج��ده، مقبول عند أكثر أهل العلم 
بالنقل ثم روى بإس��ناده عن علي بن المديني، قال: هو عمرو بن ش��عيب بن محمد بن 
عبداهلل بن عمرو بن العاص س��مع عمرو بن ش��عيب من أبيه وسمع أبوه من عبداهلل بن 

عمرو بن العاص. )اه�(.
قال البيهقي يف السنن الكربى )397/7(: وسماع شعيب بن محمد بن عبداهلل صحيح 

من جده عبداهلل، لكنه يجب أن يكون اإلسناد إلى عمرو صحيحًا )اه�(.
والس��ند وهلل الحمد والمنة إلى عمرو بن شعيب صحيح، فالحديث حسن بال ريب إن 

لم يكن صحيحًا، وهلل الحمد أواًل وآخرًا.
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ا َعَلى اهللِ َأْن ُيْرِضَيُه())). إاِلَّ َكاَن َحقًّ

أخرج��ه الحاكم يف »مس��تدركه« )518/1( برق��م: )1911( والنس��ائي يف »الكربى«   )1(
)6/9( برقم: )9747(، )209/9( برقم: )10324( وأبو داود يف »سننه« )478/4( 
برقم: )5072( وابن ماجه يف »س��ننه« )36/5( برقم: )3870( وأحمد يف »مس��نده« 
)4347/8( برقم: )19271، 19272، 19273(، )5483/10( برقم: )23581، 
23582(، وابن أبي ش��يبة يف »مصنف��ه« )513/13( برقم: )27072(، )146/15( 
برق��م: )29892( والطرباين يف »الكبير« )367/22( برق��م: )921( وعندهم جميًعا 

اٍت(. غير أبي داود والطرباين: أنه يقوله )َثاَلَث َمرَّ
وإس��ناده ضعيف، فيه س��ابق بن ناجية قال عنه الحافظ يف التقريب: »مقبول« )2168( 

وهو إلى الجهالة أقرب.
والحدي��ث أخرج��ه أيضًا الرتمذي )465/5 برقم 3389( من طري��ق ُعْقَبة ْبِن َخالٍِد، 
َعْن َأبِي َس��ْعٍد َس��ِعيِد ْبِن اْلَمْرُزَباِن، َعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن َثْوَباَن نحوه إال أنه قيده بالمساء 
فقط، وهذا إسناد ضعيف علته أبو سعد سعيد بن المرزبان قال عنه الحافظ: »ضعيف 

يدلس« التقريب )2389(.
داود يف »س��ننه«  وأب��و  برق��م: )9748(،  »الك��ربى« )7/9(  النس��ائي يف  وأخرج��ه 
َثنِي َعْبُد  )562/1( برق��م: )1529( وغيرهم��ا من طريق َزْيِد ْب��ِن اْلُحَباِب، َق��اَل: َحدَّ
، َأنَُّه َس��ِمَع َأَبا َس��ِعيٍد  ْحَمِن ْبُن ُش��َرْيٍح، َقاَل: َأْخَبَرنِي َأُبو َهانٍِئ، َعْن َأبِي َعلِيٍّ اْلَجنْبِيِّ الرَّ
ْس��اَلِم  اْلُخْدِريَّ َيُقوُل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ : )َمْن َقاَل: َرِضيُت بِاهللِ َربًّا، َوبِاإْلِ
ٍد  َرُسواًل - َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة(. َقاَل: َفَفِرْحُت بَِذلَِك َوُسِرْرُت  ِدينًا، َوبُِمَحمَّ
بِِه.. وهذا إس��ناد رجاله رجال مسلم س��وى َأبِي َعلِيٍّ اْلَجنْبِيِّ وهو ثقة فالحديث ثابت 

دون التقييد بالصباح والمساء وإنما هو مطلق واهلل أعلم.
: َأنَّ  وأخ��رج مس��لم يف »صحيحه« )37/6( برق��م: )1884( َعْن َأبِي َس��ِعيٍد اْلُخْدِريِّ
ٍد  ْساَلِم ِدينًا، َوبُِمَحمَّ َرُسوَل اهللِ  َقاَل: َيا َأَبا َسِعيٍد، َمْن َرِضَي بِاهللِ َربًّا، َوبِاإْلِ
َنبِيًّا، َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة. َفَعِجَب َلَها َأُبو َس��ِعيٍد َفَقاَل: َأِعْدَها َعَليَّ َيا َرُس��وَل اهللِ، َفَفَعَل... 

الحديث.
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احلديث )118(
َع��ْن ُمَعاِذ ْب��ِن َأَنٍس اْلُجَهنِ��يِّ َصاِحِب النَّبِ��يِّ  َعِن 
النَّبِيِّ  َقاَل: )َمْن َقَرَأ )ٱ ٻ ٻ ٻ( َحتَّى َيْختَِمَها 
اِب:  ِة َفَقاَل ُعَمُر ْب��ُن اْلَخطَّ ا ِف��ي اْلَجنَّ اٍت َبَن��ى اهلُل َلُه َقْصراً َعْش��َر َمرَّ
ا َنْس��َتْكثَِر َيا َرُس��وَل اهللِ، َفَقاَل َرُس��وُل اهللِ : اهلُل َأْكَثُر  إِذاً

***َوَأْطَيُب())) 
»الكبي��ر«  يف  والط��رباين   )15850( برق��م:   )3326/6( »مس��نده«  يف  أحم��د  أخرج��ه   )1(
)183/20( برق��م: )397(، )184/20( برق��م: )398(، واب��ن الس��ني يف عم��ل الي��وم 
والليل��ة )ص: 638 برق��م 693( وقال الهيثم��ي يف »المجم��ع« )145/7(: »رواه أحمد 
والطرباين ويف إسنادهما رشدين بن سعد وزبان وكالهما ضعيف وفيهما توثيق لين« اه�..
َثنَا َعْب��ُد اهللِ ْبُن  لك��ن للحديث ش��اهد مرس��ل: أخرجه الدارم��ي )459/2( ق��ال: َحدَّ
َثنَا َحْيَوُة َقاَل: َأْخَبَرنِي َأُبو َعِقيٍل َأنَُّه َس��ِمَع َس��ِعيَد ْبَن اْلُمَس��يِِّب َيُقوُل: إِنَّ َنبِيَّ  َيِزيَد، َحدَّ
اٍت، ُبنِ��َي َلُه بَِها َقْصٌر فِي  اهللِ  َق��اَل: َمْن َقَرَأ: )ٱ ٻ ٻ ٻ( َعْش��َر َمرَّ
ًة ُبنَِي  ًة، ُبنَِي َلُه بَِها َقْصَراِن فِي اْلَجنَِّة، َوَمْن َقَرَأَها َثاَلثِيَن َمرَّ اْلَجنَِّة، َوَمْن َقَرَأَها ِعْشِريَن َمرَّ
َل��ُه بَِه��ا َثاَلَثُة ُقُصوٍر فِي اْلَجنَِّة، َفَق��اَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َواهللِ َيا َرُس��وَل اهللِ إَِذْن َلنَُكثَِّرنَّ 

ُقُصوُرَنا، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ : اهلُل َأْوَسُع مِْن َذلَِك. 
وه��ذا إس��ناد صحيح إلى س��عيد، وبالجملة؛ فالحديث بمرس��ل س��عيد بن المس��يب 

الصحيح حسن - إن شاء اهلل -. وانظر الصحيحة )برقم 589(.
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احلديث )119(
ى  ْرَداِء، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ : ) َمْن  َصلَّ َعْن َأبِي الدَّ
ا َأْدَرَكْتُه َشَفاَعتِي َيْوَم  ا َوِحيَن ُيْمِسي َعْش��راً  َعَليَّ  ِحيَن  ُيْصبُِح َعْش��راً

اْلِقَياَمِة())).

أخرج��ه ابن أبي عاصم يف الصالة على النب��ي )ص48 برقم 61(، والطرباين يف الكبير   )1(
– كما يف »جالء األفهام« البن القيم )ص 123، 495(- وس��نده ضعيف، فيه بقية بن 
الوليد مدلس تدليس التس��وية ولم يصرح بالتحديث، وفيه انقطاع بين خالد بن معدان 
وأب��ي الدرداء، حيث إنه لم يس��مع منه، قاله اإلمام أحم��د. انظر: جامع التحصيل رقم 

)167(
وقال الحافظ العراقي يف )المغني( )314/1(: رواه الطرباين يف حديث أبي الدرداء... 

وفيه انقطاع.
وقال السخاوي يف )القول البديع( )127(: رواه الطرباين بإسنادين أحدهما جيد، لكن 
في��ه انقطاع ألن خالدا لم يس��مع من أب��ي الدرداء، وأخرجه ابن أب��ي عاصم أيضا وفيه 

ضعف.
وقال المنذري يف )الرتغيب( )312/1(: رواه الطرباين بإسنادين أحدهما جيد، وتبعه 
على ذلك الهيثمي يف )المجمع( )120/10(، فتعقبه المناوي يف )الفيض( )170/6( 

بقوله: لكن فيه انقطاع ألن خالدا لم يسمع من أبي الدرداء.
وق��د حس��نه الش��يخ األلب��اين يف )صحي��ح الرتغي��ب( )659(، و )صحي��ح الجام��ع( 

)6357(، وقد علمت ما فيه
ثم ضعفه الش��يخ األلباين بعد ذلك يف: )ضعيف الرتغيب والرتهيب( )220/1( برقم 

)396( وسلسلة األحاديث الضعيفة )633/12 برقم(5788 واهلل أعلم.
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احلديث )120(
َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، َعِن النَّبِيِّ  َقاَل: )َمْن َقاَل ِحيَن 
ِجيِم،  ْيَطاِن الرَّ ِميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّ اٍت َأُعوُذ بِاهللِ السَّ ُيْصبُِح َثَلَث َمرَّ
َل اهلُل بِِه َسْبِعيَن َأْلَف  وَقَرَأَ ثَلَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِِر ُس��وَرِة اْلَحْش��ِر، َوكَّ
وَن َعَلْي��ِه َحتَّى ُيْمِس��َي، َوإِْن َماَت ِفي َذلِ��َك اْلَيْوِم َماَت  َمَل��ٍك ُيَصلُّ

ا، َوَمْن َقاَلَها ِحيَن ُيْمِسي َكاَن بِتِْلَك اْلَمْنِزَلِة())).  َشِهيداً

***

أخرج��ه الرتم��ذي يف »جامع��ه« )42/5( برق��م: )2922( والدارم��ي يف »مس��نده«   )1(
)2154/4( برق��م: )3468( وأحم��د يف »مس��نده« )4684/9( برق��م: )20632( 
والطرباين يف »الكبير« )229/20( برقم: )537(، وقال الرتمذي: َحِديٌث َغِريٌب. قال 
الش��يخ األلباين: »قلت: أي: ضعيف؛ وعلته: خالد بن طهمان، وكان اختلط قبل موته 

بعشر سنين، وقد خرجت الحديث يف »اإلرواء« )58/2/تحت 342(« اه�.
والحدي��ث ضعف��ه الحافظ يف نتائج األفكار )383/2(، وق��ال: علته خالد بن طهمان 

الخفاف. 
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احلديث )121(
َعْن َأبِي َمالٍِك اأْلَْش��َعِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َقاَل: )إَِذا 
َأْصَب��َح َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن، 
ُه��مَّ إِنِّ��ي َأْس��َأُلَك َخْيَر َهَذا اْلَي��ْوِم َفْتَح��ُه َوَنْصَرُه َوُن��وَرُه َوَبَرَكَتُه  اللَّ
َوُهَداُه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما ِفيِه َوِمْن َشرِّ َما َقْبَلُه َوَشرِّ َما َبْعَدُه، ُثمَّ 

إَِذا َأْمَسى َفْلَيُقْل ِمْثَل َذلَِك())).

***
أخرجه أبو داود يف »سننه« )483/4( برقم: )5084( والطرباين يف »الكبير« )296/3(   )1(

برقم: )3453( ومسند الشاميين للطرباين )447/2 برقم 1675(.
 وإسناده ضعيف حيث أن فيه محمد بن إسماعيل بن عياش، قال الهيثمي )135/7(: 
»ضعي��ف«، قال الحاف��ظ يف التقريب بقوله: »عابوا عليه أنه ح��دث عدة أحاديث لكن 

يرووهنا بأن محمد بن عوف رآها يف أصل إسماعيل«.
قل��ت: فإذا صح هذا، فرواية ابن عوف عنه قوية، ألهنا مدعمة بموافقتها لما وجده ابن 
عوف يف أصل إس��ماعيل، وهي وجادة معتربة كما ال يخف��ى على المهرة. )اه�( مفادة 

من السلسلة الصحيحة )6/4(.
قلت: الحديث هبذا اإلس��ناد رجاله ثقات، و به انقطاع بين ش��ريح بن عبيد وأبي مالك 

األشعري، ألنه لم يلقه.
فالحديث هبذه العلة ضعيف واهلل أعلم.
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احلديث )122(

  ِْرَداِء َعْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت: َأنَّ َرُس��وَل اهلل َعْن َأبِي الدَّ
َم��ُه ُدَع��اًء، َوَأَم��َرُه َأْن َيَتَعاَهَد بِِه َأْهَل��ُه ُكلَّ َيْوٍم. َق��اَل: )ُقْل ِحيَن  َعلَّ
َدْيَك، َواْلَخْيُر ِف��ي َيَدْيَك، َوِمْنَك  ْيَك َوَس��عْ ُهمَّ َلبَّ ْيَك اللَّ ُتْصبِ��ُح: َلبَّ
ُهمَّ َما ُقْلُت ِمْن َقْوٍل، َأْو َنَذْرُت ِمْن َنْذٍر، َأْو َحَلْفُت  َوبَِك َوإَِلْيَك، اللَّ
ِمْن َحِلٍف، َفَمِشيَئُتَك َبْيَن َيَدْيِه، َما ِشْئَت َكاَن، َوَما َلْم َتَشْأ َلْم َيُكْن، 
ُهمَّ َوَما  ، اللَّ ٍء َقِدي��رٌ َة إاِلَّ بَِك، إِنََّك َعَلى ُكلِّ َش��يْ َواَل َح��ْوَل َواَل ُقوَّ
ْيَت، َوَم��ا َلَعْنُت ِمْن َلْعَنٍة َفَعَلى َمْن  ْي��ُت ِمْن َصَلٍة َفَعَلى َمْن َصلَّ َصلَّ
ا َوَأْلِحْقنِي  ماً نِي ُمْس��لِ ْنَيا َواْلِخَرِة، َتَوفَّ َلَعْنَت، إِنََّك َأْنَت َولِيِّي ِفي الدُّ

الِِحيَن.  بِالصَّ

َضا َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَب��ْرَد اْلَعْيِش َبْعَد اْلَمَماِت،  ُهمَّ الرِّ َأْس��َأُلَك اللَّ
ٍة،  اَء ُمِضرَّ ا إَِل��ى لَِقائَِك، ِمْن َغْيِر َضرَّ َة َنَظٍر إَِلى َوْجِهَك، َوَش��ْوقاً َوَلذَّ

ٍة.  َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلَّ

 ، ُهمَّ َأْن َأْظِل��َم َأْو ُأْظَلَم، َأْو َأْعَتِدَي َأْو ُيْعَتَدى َعَليَّ َأُع��وُذ بَِك اللَّ
ا اَل ُيْغَفُر.  ، َأْو َذْنباً َأْو َأْكَتِسَب َخِطيَئةاً ُمْحبَِطةاً
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اَدِة، َذا  ��هَ ْرِض، َعالَِم اْلَغْيِب َوالشَّ اَواِت َواأْلَ ��مَ ُهمَّ َفاِطَر السَّ اللَّ
ْنَيا، َوُأْشِهُدَك  اْلَجَلِل َواْلِْكَراِم، َفإِنِّي َأْعَهُد إَِلْيَك ِفي َهِذِه اْلَحَياِة الدُّ
ا، َأنِّي َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َوْحَدَك اَل َشِريَك  َوَكَفى بَِك َش��ِهيداً
َلَك، َلَك اْلُمْلُك َوَلَك اْلَحْمُد، َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َوَأْشَهُد 
، َولَِقاَءَك  ا َعْب��ُدَك َوَرُس��وُلَك، َوَأْش��َهُد َأنَّ َوْعَدَك َح��قٌّ ��داً َأنَّ ُمَحمَّ
��اَعَة آتَِيٌة اَل َرْيَب ِفيَها، َوَأْن��َت َتْبَعُث َمْن  ، َوالسَّ َة َحقٌّ ، َواْلَجنَّ َح��قٌّ
ِفي اْلُقُبوِر، َوَأْش��َهُد َأنََّك إِْن َتِكْلنِي إَِلى َنْفِس��ي، َتِكْلنِي إَِلى َضْيَعٍة 
َوَعْوَرٍة، َوَذْنٍب َوَخِطيَئٍة، َوإِنِّي اَل َأثُِق إاِلَّ بَِرْحَمتَِك، َفاْغِفْر لِي َذْنبِي 
اُب  ، إِنََّك َأْنَت التَّوَّ ُنوَب إاِلَّ َأْنَت، َوُت��بْ َعَليَّ ُه اَل َيْغِفُر الذُّ ��ُه، إِنَّ ُكلَّ

ِحيُم())). الرَّ

***
)1(  أخرج��ه الحاك��م يف »مس��تدركه« )516/1( برق��م: )1906( وأحم��د يف »مس��نده« 
)5068/9( برق��م: )22069( والط��رباين يف »الكبي��ر« )119/5( برق��م: )4803(، 
َجاُه«  ْس��نَاِد، َوَلْم ُيَخرِّ )157/5( برق��م: )4932( والحاك��م: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

فتعقبه الذهبي بقوله: »أبو بكر بن أبي مريم »ضعيف« فأين الصحة؟!«.
واإلس��ناد ضعي��ف، لالنقطاع بين ضمرة وزي��د بن ثابت، وفيه: أبو بك��ر ابن أبي مريم 

وهو ضعيف.، وانظر: مجمع الزوائد )113/10(.
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احلديث )123(
، َأنَّ َرُس��وَل اهللِ  َقاَل: )َمْن َقاَل ِفي ُدُبِر  َعْن َأبِي َذرٍّ
َم: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوْحَدُه  َص��َلِة اْلَفْجِر َوُهَو َثانِ��َي ِرْجَلْيِه َقْبَل َأْن َيَتَكلَّ
اَل َش��ِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ُيْحيِي َوُيِميُت، َوُهَو َعَلى ُكلِّ 
اٍت، ُكتَِبْت َلُه َعْشُر َحَس��َناٍت، َوُمِحَيْت َعْنُه  َش��ْيٍء َقِديٌر، َعْش��َر َمرَّ
ُه ِفي  َئاٍت، َوُرِفَع َلُه َعْش��ُر َدَرَجاٍت، َوَكاَن َيْوَم��ُه َذلَِك ُكلَّ َعْش��ُر َس��يِّ
��ْيَطاِن، َوَلْم َيْنَب��ِغ لَِذْنٍب َأْن  ِح��ْرٍز ِم��ْن ُكلِّ َمْكُروٍه، َوُحِرَس ِمَن الشَّ

ْرَك بِاهللِ())). ُيْدِرَكُه ِفي َذلَِك اْلَيْوِم إاِلَّ الشِّ

أخرج��ه الرتم��ذي يف »جامع��ه« )461/5( برق��م: )3474( والنس��ائي يف »الك��ربى«   )1(
)55/9( برقم: )9878( والبزار يف »مس��نده« )438/9( برقم: )4050(، والخطيب 
البغ��دادي يف تاري��خ بغ��داد )34/14( كلهم من طري��ق عبيد اهلل بن عم��رو به. إال أن 

النسائي زاد يف روايته بين يزيد وشهر »عبد اهلل بن عبد الرحمن«.
ووق��ع يف تاري��خ بغ��داد خط��أ مطبع��ي حي��ث قدم ش��هر على عب��د الرحمن ب��ن غنم، 
والحدي��ث صححه الرتم��ذي، وأورده ابن حبان يف صحيح��ه ح )2341( »الموارد«. 
وضع��ف الحديث الحافظ كم��ا يف نتائج األفكار )304/2( وه��و يف ضعيف الجامع 

)برقم 5750(.
والحديث يعل بأمور:

1- ضعف شهر بن حوشب كما ذكر النسائي وغيره.
2- االضطراب يف سنده حيث سقط من إسناد الرتمذي عبداهلل بن عبدالرحمن من بين 

زيد وشهر.                 =
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اخلامتة وأهم نتائج البحث
لقد وقفت من هذا البحث على فوائد عدة استخلصها يف اآلتي:- �
أن فضل الذكر عظيم، وال يفرط فيه، إال محروم.. 1
الذكر عبادة من العبادات، والعبادات توقيفية، ال يصح . 2

فيها االجتهاد، وال االستحسان.
يف الصحي��ح غنية عن الضعيف، فف��ي صحيح األذكار . 3

غنية عن الضعيف.
التس��بيح والتكبي��ر عق��ب الص��الة مس��تحب ولي��س . 4

بواجب، كما قرره شيخ اإلسالم.
التهليل ثالثًا بعد الصالة ال يصح.. 5
الخ��الف، يف رواي��ات التس��بيح، يحم��ل على خالف . 6

التنوع.
الزي��ادة يف الذك��ر، غي��ر مش��روعة، بل ه��و إحداث يف . 7

الدين.

3- االختالف الش��ديد، حيث جعل مرة عن أبي هريرة، ومرة عن معاذ، ومرة عن أبي 
أمام��ة ومرة عن أبي ذر مما يدل عل��ى عدم ضبطه، واهلل أعلم، والخالصة أن الحديث 

ضعيف ال يثبت له الفضل المذكور، واهلل أعلم.
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الوق��وف على إس��ناد متص��ل صحيح يثب��ت به حديث . 8
قراءة آية الكرسي دبر كل صالة.

قراءة س��ورة )قل هو اهلل أحد( دب��ر كل صالة، لم أقف . 9
على دليل صحيح يعضد هذا العمل.

الجرح ال يقبل إال مفسرًا.. 10
الذكر، البد أن يصاحبه حسن االعتقاد، وحسن الرجاء . 11

باهلل.
سلس��لة عم��رو بن ش��عيب عن أبي��ه عن جده سلس��لة . 12

صحيحة متصلة.
حديث التس��بيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل مائة، . 13

قبل طلوع الشمس، وقبل غروهبا، لم أر أحدًا مما كتب 
يف األذكار ذكره من قبل- حسب علمي-.

هذه جملة من النتائج التي وقفت عليها ومن مضامين البحث 
شيئًا جميالً – إن شاء اهلل – أيضًا.

أس��أل اهلل بمن��ه وكرم��ه أن ينفع ب��ه ويجعله خالص��ًا لوجهه 
الكريم..
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)والحم��د هلل رب العالمي��ن وصل��ي اللهم عل��ى نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين(.

***
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