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 استهالل
قال تعاىل:

{(152)فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوََل َتْكُفُروني }
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 مقدمة
 خلقه! ته مني خ   ان األكمالن علىاحلمد هلل وحده، والصالة والسالم األتم 

 أما بعد؛ 
 قبل أكثر من طباعتهه و ر هللا مجع( قد يسم تذكرة األبرار بثواب األذكارتيب )فهذا ك  

 بكةشعلى  -راجعة  م   حة  منقم  يف طبعة  - أان ذا أعيد نشره جمددا  عشر سنوات، وها 
 .الكرمي ه لوجهالصا  ، وإين ألسأل هللا تعاىل أن يتقبله وجيعله خالغراء (األلوكة)
 

 :كتبت يف مقدمة طبعته األوىلوقد 
 حبه يفعل صاقد جيف؛ ه عظيم  ، وخطر  ه جسيم  ه، فأمر  ر حجم  صغ   اللسان، وإن   إنم 

والسالم:" صالة على هذا من قوله عليه ال ني، وقد جيعله يف أسفل سافلني؛ وال أدلم أعلى عليم 
َ حلَ يَ ي ه   َمن  َيض َمن  ل   َلي ه   ،َما َبني  َ ر ج  َنََّة"  ،َوَما َبني  1)َأض َمن  لَه  اْل  ، وقوله: " َوَهل  َيك بُّ النَّاَس (

َنت ه م ؟ "  يف  النَّار  على و ج وه ه م ، َأو   ر ه م ، إ الَّ َحَصائ د  أَل س  2)على َمَناخ  .)  
املنشغل، و خلال ها ايالعبادات وأيسرها؛ فمن املمكن أن يؤدم  وعبادة الذكر من أسهل 

دات العبا عظمك فهي من أومع ذل ؛، والصحيح واملريضضطجعوالقائم والقاعد وامل
قيقة ه ميكنه يف دمره أنعيمة ؛ ولو أتمل َمن يعرف قعلى قلب املؤمن أثرا   هالم  ، وأجَ أجرا  

ت ما ال احلسنا منه من األذكار املضاعفة الثواب ي كتب له ب كرا  واحدة أن يردد ذ  
ول حيلغفلة احكام ومة الذكر، ولكن استاعن مد ملا سكت له لسان   =يعلمه إال هللا

 ا وبني إدراك ذلك. نبين
 ؛بعدو 
ل يف قاة اليت ت  الصاحل قواليف ثواب األذكار واأل م النبويم  ل  من الكَ  مبارك   هذا قبس  ف

ألذكار ة يف املؤلفاه من الكتب وعند أداء الوظائف الشرعية، مجعت  ، اليوميةاحلياة 
 أب.دوتذكيا  للعامل حىت يَ ، نشطحتفيزا  للغافل حىت يَ  ؛والفضائل

                                                 

ي - 1  .(، من حديث سهل بن سعد6474 ح 8/100) البخار
ي ) - 2 2 ح 308 /4الرتمذ  ( من حديث معاذ.616
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دون  - أو دنيوي   أخروي   أو أجر   يف شأن قائله ثواب   وقد اقتصرت فيه على ما وردَ   
رشد إليه من غي تبيني األجر ه، أو ي  يقولَ السالم أن الصالة و  يه عليهد  ما كان من هَ 

مبا جاء يف  خمتص   كاتبنا هذاف ؛اء بصيغة اخليية أو األفضليةاملرتتب عليه، ودون ما ج
 بيان ثواب القول أو جزاء قائله.

 
 سلكت يف مجعه ما يلي:قد و 
سانيد أو السنن أو غيها، عزوت األحاديث إىل مصادرها يف الصحاح أو امل -

خشية اإلطالة، وذكرت اْلزء والصفحة  -غالبا –من ذلك مبصدرين ت واكتفي
 ورقم احلديث.

عزوت أحياان  إىل بعض كتب التخريج، كالرتغيب والرتهيب للمنذري وجممع الزوائد  -
للهيثمي؛ بغرض نقل أحكام أصحاهبا على احلديث، ال على أهنا املصادر األصلية 

 اليت ينبغي العزو إليها. 
من  -ه وسلمصلى هللا علي-قبول من األحاديث الواردة عن النيب على امل اقتصرت -

لغيه، أو احلسن لذاته أو لغيه، وأرجو أن جيدين القارئ الكرمي  الصحيح لذاته أو
 قد وفيت هبذا.

مل يكن يف الصحيحني أو  نه إن  ح احلديث أو حسَّ ن صحَّ مَ  ابهلامش ذكرت  -
فقد جاوز القنطرة، وال حيتاج ؛ أحدمها، فإنه إن كان عند الشيخني أو أحدمها

ن إخراج بعض ألذكر كالم العلماء فيه. ومن املهم يف هذا املقام اإلشارة إىل 
هو مبثابة تصحيح منهم  =ما العلماء الذين اشرتطوا الصحة يف كتبهم حلديث  

وي احلديَث إىل ابن خزمية أو ابن حبان أو الضياء وهلذا فعند عز  ؛للحديث
مل أذكر  أن هؤالء العلماء قد صححوا احلديث، وإن   علم حينئذ  فلي   ؛املقدسي

تصحيحهم له، ومل أعدل عن هذه الطريقة إال بذكري تصحيح اإلمام احلاكم 
 خاصة، للحاجة إىل ذكر تعليق الذهيب عليه. 
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الرواية اليت ختدم شرط  با  نتخ  مث ذكرت متنه م  ذكرت اسم الصحايب راوي احلديث،  -
يف  ليست   إال لزايدة   -ولو من طريق صحايب آخر- الكتاب، ومل أكرر حديثا  

 .الرواية اليت سقتها أوال  
 وهي كالتال:، ابابَ وقد جعلته يف تسعة عشر  -
 يف األمر ابإل خالص وحسن النيمات يف مجيع األعمال الظاهرات واخلفيَّات. - 1
 ما جاء يف ثواب ذكر هللا تعاىل.  -2
 ما جاء يف ثواب حلق الذكر واالجتماع عليه.  -3
 ) ال إله إال هللا(. ما جاء يف ثواب كلمة التوحيد -4
 ما جاء يف ثواب القول الصاحل بعد الطهارة. -5
 ما جاء يف ثواب التأذين وإجابة املؤذن والدعاء بعده.  -6
 احل يف الصالة. ما جاء يف ثواب القول الص -7
 ما جاء يف ثواب األذكار دبر الصلوات. -8
 ما جاء يف ثواب أذكار الصباح واملساء.  -9

 ما جاء يف ثواب القول الصاحل عند النوم واالستيقاظ. -10
ما جاء يف ثواب أذكار مطلقة غي مقيدة ابلصباح واملساء، وثواب الذكر  -11

 املضاعف.
 على النيب صلى هللا عليه وسلم.ما جاء ثواب يف الصالة  -12
 ما جاء يف ثواب السالم.  -13
 ما جاء يف ثواب القول الصاحل عند الطعام.  -14
 ما جاء يف ثواب القول الصاحل عند املرض وعند عيادة املريض. -15
 ما جاء يف ثواب القول الصاحل يف أمور عارضات. -16
 ما جاء يف ثواب الدعاء. -17
 ب االستغفار.ما جاء يف ثوا -18
 ما جاء يف ثواب قراءة القرآن. -19
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 أن جيعل عملي كله صاحلا   -أبمسائه احلسىن وصفاته العلى –أسأل هللا تعاىل و هذا، 
وأسأله أن ينفع هبذا ، صنفأن يصلح ل نييت يف كل ما أمجع أو أ  و  ،ولوجهه خالصا  

 اإلجابة.إنه ول ؛ ألرضالسماء واالكتيب ويكتب له القبول يف 
 

 وكتبه
 الرويبعلي حسن د/ 

 ه1442 ذي القعدة 17 
alielroby7@gmail.com 
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خالص وحسن النّيات يف مجيع األعمالابب:   يف األمر ابإلي
 

نَي ل  َوَما أ م روا إالَّ ليعب دوا اّللم خم  }: قال اّللم تعاىل  (5:البيم نة) {ح نفاء ه  الدمينلَ ص 
َا  » يقول:  مسعت رسول هللا: قال  عن عمر بن اخلطاب -1 إيَّنم

لنّييماتي  َا ليُكلّي اْمريٍئ َما نَ َوى، اأَلْعَماُل ابي ْجَرتُُه إيىَل هللاي ، َوإيَّنم َفَمْن َكاَنْت هي
ْجَرتُُه إيىَل هللاي َوَرُسوليهي ، َوَرُسوليهي  يبُ َها، َفهي ْجَرتُُه إيىَل ُدنْ َيا ُيصي َأْو ، َوَمْن َكاَنْت هي

ْجَرتُُه إيىَل َما َهاَجَر إيلَْيهي ، اْمَرَأٍة يَ ْنكيُحَهاإيىَل  1) «َفهي ). 
 

***** 
 

                                                 

ي - 1 ومسلم  )1رقم  3/  1)  البخار  (  1907رقم  1515/  3(، 
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 ما جاء يف ثواب ذكر هللا تعاىلابب: 
 

 [ 152: بقرة{ ]الف ر ونَتك   الوَ فاذ ك ر وين أذ ك ر ك م  َواش ك ر وا ل  قال اّللم تعاىل }
را  ّللَّ  هَل  ادَّ ، أعَ َوالذَّاك َرات  َوالذَّاك ر يَن اّللم َكثيا  }: وقال تعاىل { َعظ يما   م  مغ ف َرة  وأج 

 .[35: األحزاب]
 [45ال: ({ ]األنف45)وَن ل ح  َواذ ك ر وا اّللََّ َكث ي ا َلَعلَّك م  ت  ف  }: وقال تعاىل

ْنَد َظنّي  يقول هللا تعاىل: » : قال النيب : قال   عن أيب هريرة -2 َأََن عي
ي يبي  نَي َيْذُكُرِني َعْبدي ي، َوَأََن َمَعُه حي هي ذََكْرتُُه يفي نَ ْفسي َوإيْن ذََكَرِني ، إيْن ذََكَرِني يفي نَ ْفسي

ُهمْ  ن ْ رَاًعا، يفي َمأٍل ذََكْرتُُه يفي َمأٍل َخْْيٍ مي ْْبًا تَ َقرمْبُت إيلَْيهي ذي َوإْن ، َوإْن تَ َقرمَب إيَِلم شي
رَاًعا تَ َقرمبْ  ُتُه َهْرَوَلةً ، ُت منه اَبًعاتَ َقرمَب إيَِلم ذي ي أَتَ ي ْ 1) «َوإيْن َأََتِني ََيْشي ). 

 اإلسراع يف املشي.: اهلرولة
 
قال هللا تبارك  » :قال عن النيب  -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس  -3

وإذا ذكرتين يف مأل ذكرتك ، اي ابن آدم إذا ذكرتين خاليا ذكرتك خاليا: وتعاىل
2)«تذكرِن فيهميف مأل خْي من الذين  ). 

ْْيُوا َهَذا مُجَْداُن َسَبَق »:  قال رسول هللا : قال  عن أيب هريرة -4 سي
اكيُروَن هللَا َكثيْْياً »: َوَما اْلُمَفرّيُدوَن اَي َرُسْوَل هللاي؟ قَالَ : قَاُلوا«. اْلُمَفرّيُدونَ  الذم

اكيَراتي  1) «.َوالذم  ) 
                                                 

ي ) - 1 ومسلم ) 6970رقم  2694/ 6البخار 2رقم  2061/ 4(،  675 ) 
5البزار يف مسنده ) - 2 والبيهق 138 ن ) يف ي(،  5، رقم 1/406شعب اإلميا واملنذري يف 51  ،)

والرتهيب  )  (.252/  2الرتغيب 
ي: إسناده صحيح  وهو ثقة.ذ العقدمعا قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح غي بشر بن .قال املنذر  ي 

وصححه األلباين4صاْلهر ابلذكر )وصحح إسناده السيوطي يف  2)  يف الصحيحة(،  ويف  (.011
4صحيح اْلامع ) 324.) 
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َأََن َمَع : يَ ُقولُ  -عز وجل -إينم اَّللمَ  » قال: عن النيب    عن أيب هريرة -5
ي إيَذا ُهَو ذََكَرِني َوََتَرمَكْت يبي َشَفَتاهُ  2) « َعْبدي ). 

 
َمْ َكريايم َر ََيََْي ْبَن َز إينم هللَا َأمَ »: قال   أن النيب  عن احلارث األشعري  -6 سي   ِبي

َا، َكليَماتٍ  َا ..."ْن يَ ْعَملُ  أَ ائييلَ إيْسرَ َوَيَُْمَر َبيني ، َأْن يَ ْعَمَل ِبي احلديث،  فذكر وا ِبي
 وفيه:

َراًعا، َوآُمرُُكْم َأْن َتْذُكُروا هللاَ  » نم َمَثَل َذليَك َكَمَثلي رَُجٍل َخَرَج اْلَعُدوُّ يفي أََثريهي سي ، فَإي
ُهمْ  ن ْ نٍي فََأْحَرَز نَ ْفَسُه مي ْصٍن َحصي اْلَعْبُد ََل َُيْريُز نَ ْفَسُه َكَذليَك ،  َحَّتم إيَذا أََتى َعَلى حي

ْيطَاني إيَلم بيذيْكري هللاي  َن الشم 3) «مي .) 
 
َل " :  قال رسول هللا : قال  عن طاووس عن معاذ بن جبل  -7 َما َعمي

ْن ذيْكري هللاي. ْن َعَذابي هللاي مي يٌّ َعَماًل َقطُّ َأْْنَى َلُه مي قالوا اي رسول هللا وَل  آَدمي

                                                                                                                                            

2رقم  2062/ 4مسلم ) - 1 ن )676 وابن حبا 8رقم  140/ 3(،  58) 
1رقم  540/ 2أمحد )  - 2 وابن ماجه ) 0988 ن )3792رقم 1246/  2(،  وابن حبا  ،)3  /97 

8رقم  15  .) 
يو   وقال (127 /4مصباح الزجاجة )يف  قال البوصي وط: إسناده األرنشعيب : إسناده حسن.  ؤ

وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ) 1صحيح.  906.) 
1رقم  130/ 4أمحد ) - 3 ي ) 7209 والرتمذ 2رقم  148/ 5(،  وابن خزمية )863 رقم  195/ 3(، 

1895) . 
ي: حسن صحيح غريب. ي ) قال الرتمذ : قال األعظميو  (.6/8وصححه ابن العريب يف عارضة األحوذ

 شعيب قالو . : حسن صحيح غريب(231 /1الصحيح املسند )وقال الوادعي يف إسناده صحيح. 
وط:  وصححه األلباين يف صحيح اْلامعحاألرنؤ 1) ديث صحيح.  724.) 
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هللا قال وَل اجلهاد يف سبيل هللا تضرب بسيفك حَّت ينقطع مث  اجلهاد يف سبيل
1) «تضرب بسيفك حَّت ينقطع مث تضرب به حَّت ينقطع ). 

 
ْنَد » : قال  :قال عن أيب الدرداء - 8  َْْيي َأْعَماليُكْم َوَأزَْكاَها عي َأََل أُبَ نّيُئُكْم ِبي

َهبي َواْلَوريقي َوَخْْيٌ َلُكْم ، َوَأْرَفعَها يفي َدرََجاتيُكمْ ، َملييكيُكمْ  ْن إينْ َفاقي الذم َوَخْْيٌ َلُكْم مي
ْن َأْن تَ ْلَقْوا َعُدومُكمْ  بَ َلى اَي : قَاُلوا«. فَ َتْضريبُوا َأعْناَقَ ُهْم َوَيْضريبُوا َأْعَناَقُكْم؟، مي

2)« ذيْكُر هللاي تَ َعاىَل »قَاَل: ، َرُسْوَل هللاي  ). 
 .الفضة: قر  الوَ 

***** 
 

                                                 

2رقم  57/ 6ابن أيب شيبة ) - 1 والطرباين يف املعجم الكبي9452  ،)  (2  (.352رقم  166/ 0
4وغ املرام )ص: بلوحسنه ابن حجر يف إسناده حسن.  (:1/391يف ختريج اإلحياء ) قال العراقي 61.) 

7ورمز له السيوطي ابلصحة يف اْلامع الصغي) 928.)  
2رقم  195/ 5أمحد ) - 2 وابن ماجه )1750 3رقم  1245/ 2(،  واحلاكم ) 790  رقم  673/ 1(، 

1825 .) 
يو قال احلاكم: صحيح اإلسناد،  وقال(2/254) قال املنذر وط: إسناده ا بشعي : إسناد حسن.  ألرنؤ
وصححه األلباين يف  2)  املشكاةصحيح صحيح.  269  .) 
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 ما جاء يف ثواب حلق الذكر واَلجتماع عليهابب: 
 

 أهنما شهدا على النيب  -رضي هللا عنهما -عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري -9
ُهُم اْلَمالَئيَكةُ » :أنه قال ُهُم ، ََل يَ ْقُعُد قَ ْوٌم َيْذُكُروَن هللَا َعزم َوَجلم إيَلم َحفمت ْ يَ ت ْ َوَغشي

َنةُ َونَ َزَلْت ، الرمْْحَةُ  كيي ْ ُم السم ْنَدهُ ، َعَلْيهي 1) «َوذََكَرُهُم هللاُ فييَمْن عي ) 
 .أي غطمتهم من كل جهة: " غشيتهم الرمحة "

املؤمننَي   قلوبيفنَة }هو الذي أنَزَل السكي: و" السكينة " هي املذكورة يف قوله تعاىل 
 ]4: الفتح[ليزَداد وا إمياان {

 
ر يم  َعن  َأيب  َسع يد   -10 ، عل َخَرَج ُمَعاوييَُة.»: قَالَ    اخل  د  دي ى َحْلَقٍة يفي اْلَمْسجي

آهللي َما َأْجَلَسُكْم إيَلم َذاَك؟ : قَالَ ، َجَلْسَنا َنْذُكُر هللاَ : َما َأْجَلَسُكْم؟ قَاُلوا: فَ َقالَ 
َوَما َكاَن ، َأْسَتْحليْفُكْم ُُتَْمًة َلُكمْ َأَما إيِّني َلَْ : قَالَ ، َوهللاي َما َأْجَلَسَنا إيَلم َذاكَ : قَاُلوا

ْن َرُسولي هللاي  َْنزيَلِتي مي ؛ َأَحٌد ِبي ينّي يثًا مي َوإينم َرُسوَل هللاي صلى هللا  َأَقلم َعْنُه َحدي
ْن َأْصَحابيهي عل عليه وسلم َخَرجَ  َجَلْسَنا : َما َأْجَلَسُكْم؟ قَاُلوا: فَ َقالَ ، ى َحْلَقٍة مي

ْساَلمي َنْذُكُر هللاَ  َنا،  َوََنَْمُدُه على َما َهَداََن ليإلي آهللي َما َأْجَلَسُكْم : قَالَ ، َوَمنم بيهي علي ْ
، َأَما إيِّني َلَْ َأْسَتْحليْفُكْم ُُتَْمًة َلُكمْ : قَالَ ، َوهللاي َما َأْجَلَسَنا إيَلم َذاكَ : إيَلم َذاَك؟ قَاُلوا

ْْبييُل  ي بيُكُم اْلَمالَئيَكةَ ، َعزم َوَجلم ، َأنم هللاَ ، فََأْخَْبَِني َوَلكينمُه َأََتِني جي 2) «يُ َباهي .)  
 .دهميكم عن علمعناه يظهر فضلكم هلم ويريهم حسن عملكم ويثين: يباهي بكم املالئكة

 
إنم هللي تَ َعاىَل َمالئيَكًة َيُطوُفوَن »:  قال: قال رسول هللا   عن أيب هريرة  -11

ُسوَن أْهَل الذّيْكري  يف الطُُّرقي   ،-عز وجل  -فإذا َوَجُدوا قَ ْوَمًا َيْذُكُروَن هللَا ، يَ ْلَتمي

                                                 

2رقم  2074/ 4مسلم ) - 1 ي ) 700 والرتمذ 3 رقم  459/ 5(،  378.) 
2رقم  2075/ 4مسلم ) - 2 ي )  701 والرتمذ 3رقم   460/ 5(،  379.) 
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وا إيىَل َحاَجتيُكمْ : تَ َناَدْوا نْ َيا، َهُلمُّ َماءي الدُّ م إيىَل السم ْجنيَحتيهي وََنُْم ِبَي فَ َيْسأُُلُْم ، فَ َيُحفُّ
ُْم  َبادي؟ قَالَ : -َوُهَو أْعَلم  -َرِبُّ ُوَنكَ ، ُيَسبّيُحوَنكَ : يقولون: َما يقوُل عي  ،وُيكْبّي

ُدوَنكَ ، َوََيَْمُدوَنكَ  ؟ فيقولونَ : فيقول، وَُيَجّي : َل وهللاي َما رََأْوَك. فيقولُ : َهْل رََأْوِني
َباَدةً : يُقوُلونَ : َكْيَف َلْو رَأْوِن؟! قَالَ  َوَأَشدم َلَك ، َلْو رَأْوَك َكانُوا َأَشدم َلَك عي

يداً  َيْسأُلوَنَك : يُقولُونَ : فماذا َيْسألوَن؟ قَالَ : ثَ َر َلَك َتْسبييحاً. فَيُقولُ وأكْ ، ََتْجي
: َل وهللاي اَي َربّي َما رََأْوَها. قَالَ : يقولون: َوهل رََأْوها؟ قَالَ : يقولُ : اجلَنمَة. قَالَ 

ُْم رَأْوَها َكانُوا أَشدم : يقولون: َفكيَف َلْو رَأْوَها؟ قَالَ : يقول ْرصاً َلْو أَنم َها حي ،  َعَلي ْ
ُذوَن؟ قَالَ : وأْعَظَم فييَها َرْغَبًة. قَالَ ، وأشدم َُلَا طََلباً  مم يَ تَ َعوم ُذوَن : يقولون: َفمي يَ تَ َعوم

َن النماري  : َل وهللاي َما رَأْوَها. فيقولُ : يقولون: َوَهْل رَأْوَها؟ قَالَ : فيقولُ : قَالَ ؛ مي
َها فيَراراً : يقولون: َكْيَف َلْو رَأْوَها؟! قَالَ  ن ْ وأَشدم َُلَا ََمَاَفًة. ، َلْو رَأْوَها كانوا أَشدم مي

دُُكْم أِّني َقْد َغَفْرُت َُلُم: فيقولُ : قَالَ  َن املالَئيَكةي : قَالَ ، فَُأْشهي فييهم : يقوُل َمَلٌك مي
ُهمْ  ن ْ َاَجةٍ ، ُفاَلٌن لَْيَس مي َا َجاَء حلي 1) « َيْشَقى ِبييْم َجلييُسُهمْ ُهُم اجلَُلَساُء َل: قَالَ ، إَّنم ) . 

 
هللي » :ويف رواية مسلم - تَ ُغوَن ََمَاليَس الذّيْكري ، َعزم َوَجلم ، إن ي ، َمالَئيَكًة َسيمارًَة ُفُضاًل يَ ب ْ

َذا َوَجُدوا ََمْليًسا فييهي ذيْكٌر قَ َعُدوا َمَعُهمْ  ْم َحَّتم ، فَإي ْجنيَحتيهي َفَحَضَن بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ِبَي
نْ َيا نَ ُهْم َوَبنْيَ ََسَاءي الدُّ َذا تَ َفرمُقوا َعَرُجوا، ََيَْلُئوا َما بَ ي ْ َماءي ، فَإي ، َأْو َصعيُدوا إيىَل السم

ُتْم؟ فَ يَ ُقوُلونَ ، َوُهَو َأْعَلمُ ، َعزم َوَجلم ، فَ َيْسَأُُلُُم هللاُ : قَالَ  ئ ْ ْن أَْيَن جي ْن : مي َناَك مي ئ ْ جي
َباٍد َلَك يفي األَ  ْندي عي ُوَنَك َوََيَْمُدوَنكَ عي َويُ َهلّيُلوَنَك  ْرضي ُيَسبّيُحوَنَك َويَُكْبّي

؟ قَاُلوا: قَالَ ، َوَيْسأَُلوَنكَ  َتكَ : َوَماَذا َيْسأَلُوِني َوَهل رََأْوا : قَالَ ، َيْسأَُلوَنَك َجن م
؟ قَاُلوا ؟ قَا: قَالَ ، َأْي َربّي ، َلَ : َجنمِتي ْيُوَنكَ : ُلواَفَكْيَف َلْو َقْد رََأْوا َجنمِتي ، َوَيْسَتجي

؟ قَاُلوا: قَالَ  ْيُوِني مم َيْسَتجي ْن ََنريَك اَي َربّي : َومي ، َلَ : َوَهْل رََأْوا ََنريي؟ قَاُلوا: قَالَ ، مي

                                                 

ي ) - 1 6رقم  2353/  5البخار ومسلم ) 045 2 رقم  2069/ 4(،  689 .) 
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ُروَنَك؟ قَالَ : قَالَ  تُ ُهْم َما َسأَُلوا َوَأَجْرُُتُْم  َقدْ : فَ يَ ُقولُ : َوَيْستَ ْغفي َغَفْرُت َُلُْم َوَأْعطَي ْ
ما  م ُفاَلٌن َعْبٌد َخطماءٌ : فَ يَ ُقوُلونَ : قَالَ ، اْسَتَجاُرواِمي َا َمرم َفَجَلَس َمَعُهمْ ، َربّي فييهي ، إيَّنم

 .«ُهُم اْلَقْوُم ََل َيْشَقى ِبييْم َجلييُسُهمْ ، َقْد َغَفْرُت َُلُمْ : فَ يَ ُقولُ : قَالَ 
ن يفسيم : ةيارَ السَّ   .األرض احو
 

ْن قَ ْوٍم اْجَتَمُعوا » :قال رسول هللا  أن  عن أنس بن مالك -12 َما مي
َماءي َأْن ُقوُموا  َن السم َيْذُكُروَن اَّللمَ ََل يُرييُدوَن بيَذليَك إيَلم َوْجَهُه إيَلم ََنَداُهْم ُمَناٍد مي

َلْت َسيّي  1)« ُتُكْم َحَسَناتٍ ئاَمْغُفوراً َلُكْم َقْد بُدّي ). 
 

َما ، اَي َرس وَل هللا  : ق  ل ت  : قال -هللا عنهمارضي  -عن عبد هللا بن عمرو -13
ر ؟ 2) « اجْلَنمُة اجْلَنمة: َغنييَمُة ََمَاليسي الذّيْكري  »قَاَل:  َغن يَمة  جَمَال س  الذم ك  ) . 

***** 
 
 

                                                 

1رقم  142/ 3أمحد ) - 1 وأبو يعلى ) 2476 4رقم  167/  7(،  والضياء املقدسي يف  141  ، )
 (.153/  3األحاديث املختارة ) 

ي  والرتهيب )يف  قال املنذر واته حمتج هبم يف الصحيح (260 /2الرتغيب  ن املرائي.إ: ر  وقالال ميمو
ي يف  وقال الدثقاترجاله  هإسناد :(377 /6إحتاف اخلية املهرة )البوصي ح املتجر الرابمياطي يف . 

4)ص:  وصححه األلباين يفشعيب وقال . له شواهد: (21 وط: صحيح لغيه.  )  امع صحيح اْلاألرنؤ
5609  .) 

6رقم  177/ 2أمحد ) - 2 والرتهيب651 ي يف الرتغيب  واملنذر واهليثمي يف  جممع 261/  2)  (،   ،)
وائد ) 1الز 0  /19.) 

ي  1وقال أمحد شاكر يف ختريج املسند ) واهليثمي: إسناده حسن.قال املنذر : إسناده صحيح.  (0/137
3)  وحسنه األلباين يف الصحيحة 335  .) 
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 ما جاء يف ثواب كلمة التوحيد ) َل إله إَل هللا(ابب: 
 
َأْسَعُد النماسي بيَشَفاَعِتي » : قال رسول هللا  :قال   عن أيب هريرة -14

هي : يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َمْن قَالَ  ْن قيَبلي نَ ْفسي 1) «ََل إيَلَه إيَلم هللاُ َخاليصاً مي ). 
ه    .قال ذلك ابختياره أي:: م ن  ق َبل  نَ ف س 

 
َمْن قَاَل َأْشَهُد َأْن  » قال رسول هللا  :قال  عن عبادة بن الصامت -15

يَسى َعْبُد ََل إيَلَه  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوَأنم عي إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلُه َوَأنم ُُمَمم
ْنُه َوَأنم اجْلَنمَة َحقٌّ َوَأنم النماَر حَ  قٌّ اَّللمي َواْبُن َأَمتيهي وََكليَمُتُه أَْلَقاَها إيىَل َمْرََيَ َوُروٌح مي

ْن أَ  ُ مي 2) «  أَبْ َوابي اجْلَنمةي الثمَمانيَيةي َشاءَ يّي َأْدَخَلُه اَّللم ) . 
 

َن النماري َمْن قَالَ  » :قال النيب  أن بن مالك  عن أنس -16 ََل : ََيُْرُج مي
َن النماري َمْن قَالَ  ْن َخْْيٍ َوََيُْرُج مي ََل إيَلَه إيَلم : إيَلَه إيَلم اَّللمُ َويفي قَ ْلبيهي َوْزُن َشعيْيٍَة مي

ْن َخْْيٍ ، اَّللمُ  َن النماري َمْن قَالَ ، َويفي قَ ْلبيهي َوْزُن بُ رمٍة مي َويفي ، ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ : َوََيُْرُج مي
ْن َخْْيٍ  3) «قَ ْلبيهي َوْزُن َذرمٍة مي ). 

 .هي القمحة: ةالربَُّّ 
 .باء وقيل هي النملةأو اهلَ ، ة: هي أقل األشياء املوزونةرَّ الذَّ 

 

                                                 

ي ) - 1 9رقم  1/49البخار و (9 8رقم  2/373أمحد )،  845) . 
ي ) - 2 3رقم  1267/  3البخار ومسلم252 2 رقم  57/  1)  (،  وهذا لفظه.8  ) 
ي ) - 3 4 رقم 24  /1البخار ي ) 4 والرتمذ 2 رقم 711/  4( ،  593).  
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ُ  »:  قال رسول هللا  :قال  وعن أيب هريرة -17 َما قَاَل َعْبٌد ََل إيَلَه إيَلم اَّللم
َماءي ، َقطُّ َُمْليًصا َي إيىَل اْلَعْرشي َما اْجتَ َنَب ، إيَلم فُتيَحْت َلُه أَبْ َواُب السم َحَّتم تُ ْفضي

1) «اْلَكَبائير ) . 
: َي إ ىَل ال َعر ش   .أي: تنتهي اليه ت  ف ض 

 
َمْن قَاَل: َل إيَلَه إيَل اَّللمُ نَ َفَعْتُه يَ ْوًما  » : قال رسول هللا  :قال وعنه   -18

ْن َدْهريهي، َأَصابَُه قَ ْبَل َذليَك َما َأَصابَهُ  2) «مي ). 
 

إيِّني ألْعَلُم َكليَمًة »يقول:  قال: مسعت رسول هللا  عن عمر بن اخلطاب -19
ْن  إيَلم ُحرّيَم َعَلى النماري َل إيَلَه إيَلم ، قَ ْلبيهي فَ َيُموُت َعَلى َذليكَ َل يَ ُقوُلَا َعْبٌد َحقًا مي

3)«هللا ). 
 

ََل إيلََه : َمْن قَالَ » :إىل صدري فقال أسندت النيب  :قال  عن حذيفة -20
َا َدَخَل اجْلَنمة َوَمْن َصاَم َيوماً ابْتيغَاء َوْجهي هللاي ُختيَم ، إيَلم هللاُ ابْتيَغاء َوْجهي هللاي ُختيَم َلُه ِبي

                                                 

ي ) - 1 3قمر  575/  5الرتمذ ى النسائيو  ،( 592 1 رقم 208/  6) يف الكرب 0669 .) 
ي: حسن غريب،   ه األلباين يف وحسن ،(320 /2الصحيح املسند )وحسنه الوادعي يف قال الرتمذ

5)  صحيح اْلامع 648.) 
وسط ) 3رقم  10 /1البزار ) - 2 والطرباين يف األ 3رقم  12/  4(،  ي يف  (،486 الرتغيب واملنذر

وائد )واهل، (267 /2والرتهيب ) 1رقم 161/  1يثمي يف جممع الز 3 .) 
وصححه األلباين يف صحيح اْلا واهليثمي: رجاله رجال الصحيح.  ي  6مع )قال املنذر 434.) 

ن ) - 3 4/  1ابن حبا 2رقم  34 واحلاكم  04  ،)  (1 / 1 2 رقم  43 والضياء املقدسي يف 42  )
1/  1األحاديث املختارة ) 4 7.)  

ووافقه الذهيب.وقد  ي يف  صححه احلاكم،  4 /6إحتاف اخلية املهرة  )وقال البوصي سناده : إ(13
وط: إسناده صحيح، وقال شعيب األران صحيح على شرط مسلم يب حيح الرتغوصححه األلباين يف صؤ

1)  والرتهيب 5 2 8.) 
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َا َدَخَل ، َلُه بيهي َدَخَل اجْلَنمة َق بيَصَدَقٍة ابْتيَغاَء َوْجهي هللاي ُختيَم لَُه ِبي َوَمْن َتَصدم
1)«اجْلَنمة ). 

 
إينم اَّللمَ َقْد َحرمَم َعَلى  »: قال أن رسول هللا   عن عتبان بن مالك  -21

َتغيي بيَذليَك َوْجَه اَّللمي  ُ يَ ب ْ 2) «النماري َمْن قَاَل ََل إيَلَه إيَلم اَّللم ). 
***** 

                                                 

2 رقم 5/391أمحد ) - 1 والرتهيب  ) (، 3372 ي يف  الرتغيب  ي يف 51/  2واملنذر والبوصي  ،)
وائد )140/  6احتاف اخلية املهرة ) واهليثمي يف جممع الز  ،)7  /140) 

وقال ا ي: هذا إسناد صحيح.  وقال البوصي ي: إسناده ال أبس به،  له رجال مي: رجاهليثقال املنذر
ن بن م وصححه األلباين، انظر أحكام االصحيح غي عثما وهو ثقة.  4ص)ئز ْلناسلم البيت  3). 

ي ) - 2 1رقم  1/396البخار ومسلم )130 3 رقم 1/455(،  3) 
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 :ما جاء يف ثواب القول الصاحل عند الطهارةابب
 

 ثواب القول الصاحل عند دخول اخلالء
ْْتُ ما َبنْيَ َأْعنُيي اجليّن  » :قال أن رسول هللا   عن علي بن أيب طالب -22 سي

1) «َوَعْورَاتي َبيني آَدَم إَذا َدَخَل أحُدهم اخلالَء أْن يَ ُقوَل ابْسمي اَّللمي  ). 
َ أَع ني   اْل نم: رت   ما َبني   ب.احلجا وهو  مصدر، وقيل ابلكسربفتح السني س 

 
 ثواب كلمات بعد الوضوء  

ْن َأَحٍد يَ تَ َوضمأُ » :قال عن النيب   عن عمر بن اخلطاب -23 ْنُكْم مي َما مي
دًا َعْبُد هللاي ، َأْشَهُد َأْن ََل إيلَه إيَلم هللاُ : فَ يُ ْبليُغ َأْو فَ ُيْسبيُغ اْلوُضوَء مثُم يَ ُقولُ  َوَأنم ُُمَمم

ْن أَيّيَها ، إيَلم فُتيَحْت َلُه أَبْ َواُب اجْلَنمةي الثمَمانيَية، َوَرُسولُه 2) «َشاءَ ْيَدُخُل مي ). 
ب غ    سنون.جه املالو  يوصله مواضعه علىكمله و تمه وي  أي ي  : فَ ي  ب ل غ  َأو  فَ ي س 

 
ُسْبَحاَنَك اللمُهمم : َمْن تَ َوضمَأ فَ َقالَ » :قال ن النيب أ عن أيب سعيد  -24

َك َأْشَهُد َأْن ََل إيَلَه إيَلم أَْنَت  َْمدي ُرَك َوأَُتوُب أَوِبي إيلَْيَك ُكتيَب يفي ريقٍّ مثُم طُبيَع ْستَ ْغفي
3)«بيطَابيٍع فَ َلْم ُيْكَسر إيىَل يَ ْومي اْلقيَياَمة ).   

                                                 

ي ) - 1 وابن ماجه  ) 606رقم  503/  2الرتمذ  ،)1  /1 2رقم  09 97 ) 
4واحلديث رمز له السيوطي ابحلسن يف اْلامع الصغي ) ي 646 وقال املناو  (97 /4)فيض القدير  يف(، 

ي مال إىل صحتهتعليقا  على ذلك:  ن مغلطا و أعلى فإ ي أنه غيل عن الا نقفإنه مل ؛وهو كما قال أ  رتمذ
ي ما يوجب ذلك وال أدر ي قال:  ن عليهم ب ؛قو ن مجيع من يف سنده غي مطعو بل لو  ،هن الوجو موجه أل

ن مصيبا    " انتهى. قال قائل إسناده صحيح لكا
3اْلامع )وصححه األلباين يف صحيح  2وختريج املشكاة ) (611 43). 

2رقم  209/  1)  مسلم - 2 ي )  34 والرتمذ 5رقم 78/  1(،  5  .) 
ى ) - 3 9رقم  25/  6النسائي يف الكرب و الليلة) رقم  909 ويف عمل اليوم   ،)8 واحلاكم  ) 1  ،)1  /

2 رقم 752 072.) 
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 يستخدم للكتابة. رقيق   جلد  : قُّ الرم  
  اخلامت.: عالطاب   

 .وإحباط   ال يتطرق إليه إبطال  : كسر إىل يوم القيامةفلم ي  
 
 

***** 
 

                                                                                                                                            

وأقره الذهيب. واحلديث  وصححه (192 /1)يف حتفة احملتاج ابن امللقن وصححهصححه احلاكم،   .
6)  األلباين يف صحيح اْلامع والصحيحة)  170  ،)2 333 .) 
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 املؤذن والدعاء بعدهما جاء يف ثواب التأذين وإجابة ابب: 

 
 ثواب التأذين 

ََل َيْسَمُع َمَدى َصْوتي  »: قال أن رسول هللا   عن أيب سعيد اخلدري -25
نٌّ َوَلَ إيْنٌس َوََل شَ اْلُمَؤذّي  َد َلُه يَ ْوَم اْلقيَياَمةي يْ ني جي 1)« " ٌء إيَلم َشهي ) 

نٌّ َوَلَ وَ  َحَجٌر ٌر َوَلَ َمدَ  َشَجٌر َوَلَ ، ََل َيسَمُع َصوتَهُ » ويف رواية ابن خزمية: ََل جي
َد َلهُ ، إيْنسٌ   .«إيَلم َشهي

 املدى: الغاية حيث ينتهي الصوت
 مل.ر الطه لذيل خيلطني املتماسك اا: وقيل: قطع الطني، وقيل الرتاب املتلبد،: املدر

 
ُن يُ ْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتيهي »: قال عن النيب   عن أيب هريرة -26 ، اْلُمؤذّي

2)  « َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َواَيبيسٍ  ) . 
 هذه رواية أيب داود.
ُر َلُه ُكلُّ َرْطٍب َوايَ » ويف رواية ابن ماجه  .«بيسٍ َوَيْستَ ْغفي

قُُه ُكلُّ َرْطٍب َواَيبيٍس َسَي » :ويف رواية أمحد  .«هُ عَ َوُيَصدّي
 

ُن  »: قال أن نيب هللا  -رضي هللا عنهما -عن الرباء بن عازب -27 َواْلُمَؤذّي
َدّي َصْوتيهي  ْن َرْطٍب َواَيبيسٍ ، يُ ْغَفُر َلُه ِبي َعُه مي قُُه َمْن َسَي ْثُل َأْجري َمْن َصلمى ، َوُيَصدّي َوَلُه مي

1)"« َمَعهُ  ). 

                                                 
ي ) - 1 3رقم  1200/  3البخار وابن خزمية ) 122 3رقم  203/  1(،  89 .) 
7رقم  266/  2أمحد ) - 2 ود )600 وأبو دا 5رقم  197/  1(،  وابن ماجه)  15 رقم  240/  1(، 

واحلديث ( 724 يف نتائج  وحسنه احلافظ ابن حجر، (383 /3البدر املني )يف  امللقنصححه ابن . 
6وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ) (،1/319األفكار ) 644.) 
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هذا املكان  ه تألنوبصوته: مسافة صوته، أو ممتد صوته من املكان. ومعناه لو كانت ذ ىمد
 ة.سافلغ فرت له، أو ي غفر له من الذنوب ما فعله يف زمان مقدر هبذه امل

 
َمْن َأذمَن ثينَِت َعْشَرَة »قال:  أن النيب  -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر -28
ينيهي يفي ُكلّي َيوٍم ستُّوَن َحَسَنةً ، اجْلَنمةَوَجَبْت َلُه ، َسَنهً  َوليُكلّي إيقَاَمٍة ، وَُكتيَب َلُه بيَتْأذي

2) «َثالَثُوَن َحَسَنهً  ). 
 
 ثواب إجابة املؤذن -

نُ  »:  قال رسول هللا : قال  عن عمر بن اخلطاب  -29 : إيَذا قَاَل اْلُمَؤذّي
َأْشَهُد َأْن ََل إيَلَه : مثُم قَالَ ، هللُا َأْكَْبُ ، هللُا َأْكَْبُ : َأَحدُُكمْ فَ َقاَل ، هللُا َأْكَْبُ ، هللُا َأْكَْبُ 

ًدا َرُسوُل هللاي : مثُم قَالَ ، َأْشَهُد َأْن ََل إيَلَه إيَلم هللاُ : قَالَ ، إيَلم هللاُ  : قَالَ ، َأْشَهُد َأنم ُُمَمم
ًدا َرُسوُل هللاي  َة : قَالَ ، َحيم َعَلى الصماَلةي : مثُم قَالَ ، َأْشَهُد َأنم ُُمَمم ََل َحْوَل َوََل قُ وم

هللي  هللي : قَالَ ، َحيم َعَلى اْلَفاَلحي : مثُم قَالَ ، إيَلم ابي َة إيَلم ابي هللاُ : مثُم قَالَ ، ََل َحْوَل َوََل قُ وم
ََل إيَلَه إيَلم : قَالَ ، ََل إيَلَه إيَلم هللاُ : مثُم قَالَ ، هللاُ َأْكَْبُ ، هللاُ َأْكَْبُ : قَالَ ، هللاُ َأْكَْبُ ، َأْكَْبُ 

ْن قَ ْلبيهي ، هللاُ  3) «َدَخَل اجْلَنمَة ، مي ) .  
                                                                                                                                            

1قم ر  284/  4أمحد ) - 1 والنسائي )8529 6 رقم 13/  2(،  ى له  ) (، 46  502/  1ويف الكرب
1 رقم  والرتهيب )  610 ي يف الرتغيب  واملنذر  ،)1  /109.) 

ي: إسنادقا وقال ابن امللقن هل املنذر وذكره ابن  إسناده جيد، (:385 /3البدر املني )يف  حسن جيد، 
األلباين يف صحيح  وصححه(، 1/319يف نتائج األفكار ) وحسنه ابن حجر«. صحاحه»السكن يف 

1)  اْلامع 841.) 
7رقم  241/  1ابن ماجه )  - 2 واحلاكم )  28 7رقم  322/  1(،  ي يف الرتغيب (   36 املنذر

 (.113/  1والرتهيب) 
وأقره احلافظ املنذ  وافقه الذهيب،  ي، و ي. قال احلاكم: صحيح على شرط البخار لباين يف قال األو ر

والرتهيب ) 2صحيح الرتغيب   (: صحيح لغيه.48
3رقم  289/  1مسلم )  - 3 ود )  85 وأبو دا 5رقم  200/  1(،  27  .) 
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ي،  ُكنما َمَع َرُسولي هللاي »: قال  عن أيب هريرة -30 ا ، فَ َقاَم بياَلٌل يُ َنادي فَ َلمم

ْثَل َما قَاَل َهَذا يَقييًنا َمْن قَاَل  »قَاَل َرُسوُل هللاي صلى هللا عليه وسلم: ، َسَكتَ  مي
1) « َدَخَل اجْلَنمةَ  ). 

 
ني »: أنه قال عن رسول هللا   عن سعد بن أيب وقاص -31 من قَاَل حي

ًدا َعبده ، َوحده ََل شريك َلهُ ، أشهد َأن ََل إيَله إيَلم هللا: يسمع اْلُمَؤّذن َوَأن ُُمَمم
َّللم َرابً ، َوَرُسوله ٍد َرُسوَل، رضيت ابي َُحمم ْساَلمي دينا، َوِبي إْلي 2) « غفر َلُه َذنبه، َوابي ) . 

 
َسع  بينما َنن نسْي مع رسول هللا : عن قال  عن عبد هللا بن سالم -32

نداًء يف الوادي يقول أشهد أن َل إله اَل هللا وأن ُممدا رسول هللا فقال رسول 
َا َأَحٌد إيَلم بَريَئ  »: هللا صلى هللا عليه وسلم  َوَأََن َأْشَهُد َوَأْشَهُد َأْن ََل َيْشَهَد ِبي

ْركي  َن الشّي 3) « مي ). 
 

                                                 

8رقم  352 /2أمحد ) - 1 واحلاكم )674رقم  24/  2)  والنسائي(، 609 7رقم  321/  1(،  35  
.) 

وحسنه األلباين يف مشكاة امل 1/  1ح )صابيقال احلاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب.  وقال 49  ،)
وط: صحيح شعيب   األرنؤ

3رقم  1/290مسلم ) - 2 ود ) ( 86 وأبو دا 5 رقم  199/  1،  25 .) 
2 رقم  451/  5أمحد ) - 3 3 ن  ) (  8304 وابن حبا  ،10  /4 4  رقم  55 والضياء يف   595  ،)

وقال 30/  4األحاديث املختارة ) ورجاهلما ثقات.  وسط  والطرباين يف األ واه أمحد  (.قال اهليثمي: ر
2) األلباين يف السلسلة الصحيحة وقال   (: 897 وط: صحيح لغيه.األرنشعيب صحيح بشواهده.   ؤ
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 ثواب الدعاء بعد إجابة املؤذن -
إيَذا  » يقول:  أنه مسع النيب   - ارضي هللا عنهم -عبد هللا بن عمرو  عن -33

نَ  ْثَل َما يَ ُقولُ ، َسعُتُم اْلُمَؤذّي نمُه َمْن َصلمى َعَليم َصاَلةً ، مثُم َصلُّوا َعَليم ، فَ ُقوُلوا مي ، فَإي
َا َعْشًرا يَلةَ ، َصلمى هللا َعَلْيهي ِبي َ اْلَوسي َا َمْنزيَلٌة يفي اجْلَنمةي ، مثُم َسُلوا اَّللمَ ِلي َنم َبغيي، فَإي  ََل تَ ن ْ

َبادي هللاي  ْن عي يَلةَ ، ُهوَ َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأََن ، إيَلم ليَعْبٍد مي َحلمْت َلُه ، َفَمْن َسَأَل ِلي اْلَوسي
َفاَعةُ  1)  «الشم ). 

 
نَي َيْسَمُع النّيَداءَ  » : قال رسول هللا   عن جابر   -34 اللمُهمم : َمْن قَاَل حي

ْعَوةي التماممةي  هي الدم يَلَة ، َوالصماَلةي اْلَقائيَمةي ، َربم َهذي ًدا اْلَوسي يَلةَ آتي ُُمَمم َوابْ َعْثُه ، َواْلَفضي
ي َوَعْدتَهُ  2) «َحلمْت َلُه َشَفاَعِتي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي ، َمَقاًما َُمُْموًدا المذي ). 

 
َع النّيَداَء  » : عن النيب  عن ابن مسعود  -35 ْن ُمْسليٍم يَ ُقوُل إَذا َسَي َما مي

،ُ ي فَ ُيَكْبّي ُ اْلُمَنادي ًدا َرُسوُل اَّللمي مثُم َيْشَهُد  فَ ُيَكْبّي ، َأْن ََل إلََه إَلم اَّللمُ َوَأنم ُُمَمم
يَلةَ : فَ َيْشَهُد َعَلى َذليَك مثُم يَ ُقولُ  ًدا اْلَوسي لّييّينَي َدرََجَتُه ، اللمُهمم َأْعطي ُُمَمم َواْجَعْل يفي عي

َتهُ  نَي َُمَب م ّي َويفي اْلُمَقرمبينَي َداريهي إَلم وَ ، َويفي اْلُمْصطَفي صلى هللا  -َجَبْت َلُه َشَفاَعُة النميبي
3)  «يَ ْوَم اْلقيَياَمةي  -عليه وسلم  ). 

 

                                                 

3 رقم 288/  1مسلم )  - 1 ي ) 84 والرتمذ 3 رقم 586/  5(،  614   .) 
ي ) -2 ود )  589 رقم  222/  1البخار وأبو دا 5رقم  201/  1(،  29  ) 
والليلة )  - 3 والطرباين يف املعجم الكبي)91/  1ابن السين يف عمل اليوم   ،)1 (، 9790رقم  14 /0

1رقم 95/  2يف اجملمع  ) يواهليثم 882) 
وقال األلباين يفقال اهليثمي: رجاله موثقو   1ص)الثمر املستطاب  ن.  9  ديث صحيح.ح (: 3
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إينّي  » :أن رجال  قال اي رسول هللا -رضي هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمرو -36
نينَي يَ ْفُضُلونَ َنا. فَ َقاَل َرُسوُل هللاي  َذا ، ُقْل َكَما يَ ُقوُلونَ  »:  اْلُمَؤذّي ، انتهيتفَإي

1) « تُ ْعطَهْ ، َفَسلْ  ). 
 
 ملسجداثواب القول الصاحل عند دخول  -
 

أنه كان إذا  عن النيب  رضي هللا عنهما عن عبد هللا بن عمرو بن العاص -37
هي الَكرَي، وُسْلطانيهي الَقدَي، من  »دخل املسجد قال:  يم، َوبيَوجهي أُعوُذ ابَّلّل الَعظي

يم. قالَ  ْيطاني الرمجي ْيطانُ : نعم. قال: أقط؟ قلت: الشّي : فإَذا قَال ذلَك قاَل الشم
ينّي سائيَر اليَ ْومي  َظ مي 2)  «ُحفي ) . 

***** 

                                                 

ود - 1 5رقم 199/  1) أبو دا ن ) 24 وابن حبا 1رقم  593/  4(،  األذكار   يف يقال النوو  (.695
ود( 32/ 1) وقال(1/378األفكار ) نتائجيف  نه احلافظ ابن حجرحسم و . : مل يضعفه أبو دا  شعيب . 

والرتهيب  وقال األلباين يف )صحيح الرتغيب  وط: إسناده حسن.    (: حسن صحيح. 1/62األرنؤ
ود ) - 2 4قم ر  1/127أبو دا والبيهقي يف الدعوات الكبي )66 6رقم  76/  1(،  5.) 

ي ود إبسناد جيد ،: حسن  (314 /1خالصة األحكام )يف  قال النوو واه أبو دا تائج نيف  قال احلافظو ، ر
ود )(281 /1األفكار ) وصححه األلباين يف صحيح أيب دا ن.  ويف الكلم الطيب 441: رجاله موثقو  ،)

9ص  2.) 
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 ما جاء يف ثواب القول الصاحل يف الصالةابب: 
 
 ثواب القول لصاحل عند افتتاح الصالة -

َنَما ََنُْن ُنَصلّيي َمَع َرُسْولي هللاي  » :قال -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر -38 بَ ي ْ
   َن اْلَقْومي هللُا َأْكَْبُ َكبيْيًا َواحْلَْمُد هللي َكثيْيًا َوُسْبَحاَن هللاي ُبْكَرًة : إيْذ قَاَل رَُجٌل مي

ياًل فَ َقاَل َرُسْوُل هللاي  َمني اْلَقائيُل َكليَمَة َكَذا :» -صلى هللا عليه وسلم  -َوَأصي
َن اْلَقْومي  «.وََكَذا؟  ْبُت َُلَا»قَاَل: َأََن اَي َرُسْوَل هللاي! : قَاَل رَُجٌل مي فُتيَحْت َُلَا ، َعجي

َماءي  ْعُت َرُسْوَل هللاي : قَاَل اْبُن ُعَمرَ «. أَبْ َواُب السم صلى هللا  -َفَما تَ رَْكتُ ُهنم ُمْنُذ َسَي
1)«يَ ُقوُل َذليكَ  -عليه وسلم  ). 

 
َفُس فَ َقالَ »:   عن أنس -39 : ّأنم رَُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصمفم َوَقْد َحَفَزُه الن م

ا َقَضى َرُسْوُل هللاي ، احْلَْمُد هللي َْحْدًا َكثيْيًا طَيمبًا ُمَبارَكًا فييهي   َصالَتَُه قَاَل:  فيَلمم
؟» ْلَكليَماتي َا» فَ َقال:فََأرَمم اْلَقْوُم «. أَيُُّكُم اْلُمَتَكلّيُم ابي نمُه ََلْ ، أَيُُّكُم اْلُمَتَكلّيُم ِبي فَإي

َفُس فَ ُقْلتُ َها فَ َقاَل:: فَ َقاَل رَُجلٌ «. يَ ُقْل ِبَْساً  ْئُت َوَقْد َحَفَزِني الن م َلَقْد رَأَْيُت » جي
ُروََنَا أَي ُُّهْم َيرفَ ُعَها َتدي 2)« اْثََنْ َعَشَر َمَلكاً يَ ب ْ ). 

 ليدرك الصالة.ضغطه من سرعته : َحَفَزه  
 سكتوا: أََرمَّ القوم

َتد ر وهَنَاي َ   يسبق بعضهم بعضا  يف كتب هذه الكلمات: ب  
 

                                                 
6رقم  420/  1مسلم ) - 1 ي ) 01 والرتمذ 3رقم  575/  5(،  592 .) 
6رقم  419/  1)  مسلم - 2 ود ) 00 وأبو دا 7 رقم  262/  1(،  63 .) 
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 ثواب قراءة الفاَتة 
قَاَل هللُا تَ َعاىَل َقَسْمُت » يقول: مسعت رسول هللا   عن أيب هريرة -40

ي نيْصَفنْي  ي َما َسَأَل ، الصماَلَة بَ ْييني َوَبنْيَ َعْبدي َذا قَاَل اْلَعْبدُ َوليَعْبدي  } احْلَْمُد هللي : فَإي
نْي { قَاَل هللُا تَ َعاىَل  ي َوإيَذا قَالَ : َربّي اْلَعاَلمي َدِني َعْبدي يم { قَاَل : ْحَي } الرمْْحَني الرمحي

ي َوإيَذا قَالَ : تَ َعاىَل  هللاُ  ين { قَالَ : أَْثََن َعَليم َعْبدي ي ََممَدِني َعْبدي : } َماليكي يَ ْومي الدم
َذا قَالَ : َوقَاَل َمرمة ي فَإي َض إيَِل َعْبدي َك َنْسَتعيني { قَالَ : فَ وم َك نَ ْعُبُد َوإيايم َهَذا : } إيايم

ي َما َسَألَ  ي َوليَعْبدي َذا قَالَ ، بَ ْييني َوَبنْيَ َعْبدي َراَط : فَإي َراَط اْلُمْسَتقييم صي ََن الصّي } اْهدي
ْم  يَن أَنْ َعْمَت َعَلْيهي ْم َوََل الضمالينْي { قَالَ المذي ي : َغْْيي اْلَمْغُضوبي َعَلْيهي َهَذا ليَعْبدي

ي َما َسَألَ  1)«َوليَعْبدي ). 
 .أي قراءهتا: َقَسم ت  الصَّاَلةَ 

 
َي هللا  َعن  ه َما قَالَ  -41 ّي : َعن  اب ن  َعبَّاس  َرض  ْنَد النميبي ُد عي ْْبييُل قَاعي َنَما جي َع   بَ ي ْ َسَي

ْن فَ ْوقيهي فَ َرَفَع رَْأَسهُ  َماءي فُتيَح اْليَ ْوَم َلَْ يُ ْفَتْح » فَ َقاَل:، نَقييضًا مي َن السم َهَذا اَبٌب مي
نُه َمَلكٌ  ََلْ يَ ْنزيْل َقطُّ ، َهَذا َمَلٌك نَ َزَل إيىَل اأَلْرضي » فَ َقاَل:«. َقطُّ إيَلم اْليَ ْوَم فَ نَ َزَل مي

تَ ُهَما»َوقَاَل: َفَسلمَم «. إيَلم اْليَ ْومَ  ْر بيُنورَْيني ُأوتيي ْ َلكَ ، أَْبشي ٌّ قَ ب ْ َُة ، َلَْ يُ ْؤَُتَُما َنيبي فَاَتي
يَتهُ ، اْلكيَتابي َوَخَواتييُم ُسورَةي اْلبَ َقَرةي  ُهَما إيَلم ُأْعطي ن ْ َْرٍف مي 2)« َلْن تَ ْقَرَأ ِبي ). 

 .صوات كصوت الباب إذا فتحأي : نقيضا
 

                                                 
3رقم  296/  1مسلم ) - 1 وا  95 ي )(،  2رقم  201/  5لرتمذ 653.) 
8رقم  554/ 1مسلم ) - 2 0 والنسائي)  6 9رقم  138/ 2(،  12 .) 
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 ثواب قول آمني إذا وافق أتمني املالئكة
َمامُ  » :قال أن رسول هللا   عن أيب هريرة -42 "َغْْيي : إيَذا قَاَل اإلي

ْم َوََل الضمالّينَي" فَ ُقوُلوا نيَ : اْلَمْغُضوبي َعَلْيهي نمُه َمْن َواَفَق قَ ْولُُه قَ ْوَل ، آمي فَإي
ْن َذنْبيهي اْلَمالَئيَكةي  َم مي َر َلُه َما تَ َقدم 1) «ُغفي ). 

نيَ »ويف رواية للبخاري:  َماءي  الَئيَكةُ اْلمَ  َلتي َوقَا، إيَذا قَاَل َأَحدُُكْم آمي ، نيَ آمي : يفي السم
َر َلُه َما ت َ ، فَ َوافَ َقْت إيْحَداُُهَا اأُلْخَرى  .«هي ْن َذنْبي مي َم َقدم ُغفي

اخلشوع و يل يف الصفة وق، نالزماو أي يف الوقت  ال َمالَئ َكة :َمن  َواَفَق قَ و ل ه  قَ و َل 
 واإلخالص.

 
ُتْم فََأقييُموا  » : عن النيب    عن أيب موسى األشعري -43 إيَذا َصلمي ْ

ُوا، َوإيْذ قَاَل: ) غَ  َذا َكْبمَ َفَكْبّي ْْيي اْلَمْغُضوبي ُصُفوَفُكْم، مثُم ْليَ ُؤممُكْم َأَحدُُكْم. فَإي
ْم وَ  نَي، ُيُيْبُكُم اَّللمُ َعَلْيهي 2) «َل الضمالّينَي ( فَ ُقوُلوا: آمي ) . 

                                                 

ي ) - 1 ومسلم )  749رقم   271/  1البخار 4رقم  307/  1(،  10  .) 
4رقم  303/  1مسلم ) - 2 ود ) 04 وأبو دا 7رقم  319/  1(،  92 .)  
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 ثواب القول الصاحل عند الرفع من الركوع
ّي  »: قال عن رفاعة بن رافع الزرقي  -44 ا ،  ُكنما يَ ْوًما ُنَصلّيي َورَاَء النميبي فَ َلمم

َن الرمْكَعةي  َع : قَالَ ، رََفَع رَْأَسُه مي َدهُ َسَي رَب مَنا َوَلَك : قَاَل رَُجٌل َورَاَءهُ ، هللُا ليَمْن ْحَي
ا اْنَصَرفَ ، َْحًْدا َكثيْيًا طَيّيًبا ُمَبارًَكا فييهي ، احْلَْمدُ  ، َأَنَ : َمني اْلُمَتَكلّيُم ؟ قَالَ : قَالَ ، فَ َلمم

ُروََنَا: قَالَ  َتدي 1) « ْكتُ بُ َها َأوملَ أَي ُُّهْم يَ ، رَأَْيُت بيْضَعًة َوَثالَثينَي َمَلًكا يَ ب ْ ). 
َتد ر وهَنَا   .بعضهم بعضا  يف كتب هذه الكلمات يسبق: يَ ب  
 

َمامُ  »: قال  هللا أن رسول  عن أيب هريرة -45 َع اَّللمُ ليَمْن : إيَذا قَاَل اإلي َسَي
َدهُ  نمُه َمْن َواَفَق ، اللمُهمم رَب مَنا َلَك احْلَْمدُ : فَ ُقوُلوا، ْحَي ُغفيَر ، قَ ْولُُه قَ ْوَل اْلَمالَئيَكةي فَإي

ْن َذنْبيهي  َم مي 2) «َلُه َما تَ َقدم ). 
 

 ثواب القول الصاحل يف التشهد
اللمُهمم  » يقول يف تشهده: مسع رجال    أن النيبَّ   عن حمجن بن األدرع -46

ُد اأَلَحُد الصمَمدُ ، إيِّني َأْسأَُلَك اَي هللاُ  َنمَك اْلَواحي ي َلَْ يَليْد َوَلَْ يُوَلدْ ، ِبي َوَلَْ َيُكْن ، المذي
َر ِلي ُذنُويبي ، َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  يمُ ، َأْن تَ ْغفي فَ َقاَل َرُسوُل هللاي ، إينمَك أَْنَت اْلَغُفوُر الرمحي

َر َلهُ : صلى هللا عليه وسلم 3) « َثاَلثً ، َقْد ُغفي ). 
 

                                                 
ي ) - 1 ود )  766رقم  275/  1البخار وأبو دا 7 رقم  264/  1(،  70  .) 
ي ) - 2 ومسلم ) 763رقم   274/  1البخار 4رقم   306/  1(،  09.) 
ود ) - 3 والنسائي985رقم  323/  1أبو دا 1 رقم  52/  3)  (،  واحلاكم )  301  ،)1/ 4 رقم  00

وقال األلباينواحلديث ( 985 وافقه الذهيب.  و ود يف  صححه احلاكم،  (: 140/  4)صحيح أيب دا
وصححه ابن خزمية.إسناده صحيح على   شرط مسلم، 
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 -يَ ْعيني -َجاليًسا   ُكْنُت َمَع َرُسولي اَّللمي قال:   عن أنس بن مالك -47
َد َدَعا، فَ َقاَل يفي ُدَعائيهي:  ا رََكَع َوَسَجَد َوَتَشهم َوَرُجٌل قَائيٌم ُيَصلّيي، فَ َلمم

َماَواتي » يُع السم نم َلَك احْلَْمَد ََل إيَلَه إيَلم َأْنَت اْلَمنماُن َبدي اللمُهمم إيِّني َأْسأَُلَك ِبَي
 ُّ ، اَي َحيُّ اَي قَ يُّوُم، إيِّني َأْسأَُلَك، فَ َقاَل النميبي ، اَي َذا اجلَْاَللي َواإْليْكَرامي َواأْلَْرضي

َْصَحابيهي:  َا َدَعا»صلى هللا عليه وسلم ألي قَاُلوا: اَّللمُ َوَرُسولُُه  «؟َتْدُروَن ِبي
هي، َلَقْد َدَعا»َأْعَلُم، قَاَل:  ي بيَيدي ي نَ ْفسي ي إيَذا  َوالمذي ، المذي يمي هي اْلَعظي َسْي اَّللمَ ابي

َي بيهي َأَجاَب، َوإيَذا ُسئيَل بيهي َأْعَطى 1) «ُدعي ). 
 
 ثواب التعوذ عند حصول وسوسة يف صالته -

الشيطان قد حال  أنه قال: اي رسول هللا إنم  عن عثمان بن أيب العاص  -48
يُ َقاَل ، َذاَك َشْيطَانٌ  »:  بيين وبني صاليت وقراءيت يَ ل ب س َها َعَليَّ فقال رسول هللا 

َزبٌ : َلهُ  ن ْ َذا َأْحَسْسَتهُ ، خي ْنهُ ، فَإي هللي مي ْذ ابي قال:  «َواتْ ُفْل َعَلى َيَساريَك َثاَلثً ، فَ تَ َعوم
2) «ففعلت ذلك فأذهبه هللا عين ) . 

 
  

***** 
 
 
 

                                                 

1 قمر  245/  3أمحد )  - 1 3 ود )595 1رقم  470/ 1( أبو دا ي ) (،495 رقم  550 /5والرتمذ
1 رقم  683/  1واحلاكم)  (3544 وقال (.856  شعيب قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم. 

ود ) وصححه األلباين يف صحيح أيب دا وط: حديث صحيح،   (.1326األرنؤ
2رقم  1728 / 4مسلم)  - 2 و (203 1رقم  216/  4)  أمحد،  7928 ).   
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 ما جاء يف ثواب أذكار بعد الصلوات املكتوابتابب: 

 
 ت اخلمسثواب أذكار تقال عقب الصلوا -

َأََل ُأَعلّيُمَك ، اَي َأاَب َذرٍّ  » :قال أليب ذر أن رسول هللا  عن أيب هريرة  -49
إيَلم َمْن ، َخَلَفكَ َوَلَْ يَ ْلَحْقَك َمْن ، َكليَماٍت إيَذا أَْنَت قُ ْلتَ ُهنم َأْدرَْكَت َمْن َسبَ َقكَ 

َل ِبييْثلي َعَمليَك؟ قَالَ  ُتَسبّيُح ُدبُ َر ُكلّي َصاَلٍة : قَالَ ، بَ َلى اَي َرُسوَل هللاي : قُ ْلتُ : َعمي
ْ َثاَلًث َوَثالَثينيَ ، َوََتَْمُدُه َثاَلًث َوَثالَثينيَ ، َثاَلًث َوَثالَثينيَ   َوََتْتيُمَها بياَل إيَلَه إيَلم اَّللمُ ، َوُتَكْبّي

يرٌ ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمدُ ، َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ  1) « َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي ). 
 

: َمْن َسبمَح هللَا يفي ُدبُري ُكلّي َصاَلةٍ »: قال أن رسول هللا  عن أيب هريرة  -50
َد هللَا َثاَلًث َوَثالَثينْيَ  فَتيْلَك تيْسَعٌة ، وََكْبم هللَا َثاَلًث َوَثالَثينْيَ َثاَلًث َوَثالَثينَي َوْحيي

ائَة، َوتيْسُعونَ  َاَم اْلمي ََل إيَلَه إيَلم هللُا َوْحَدُه ََل َشريْيَك َلُه َلُه اْلُملك َولَُه : َوقَاَل َتي
ير ْثُل زََبدي ، احْلَْمد َوُهَو َعَلى ُكلّي َشيء َقدي َرْت َخطَااَيُه َوإيْن َكاَنَت مي «  اْلَبْحري ُغفي

(2 ). 
ْن َعمَ  »ويف رواية للنسائي  - َل مي َر َلُه َما َعمي ْثلَ ْن كَ َوإي ، لٍ ُغفي  «زََبدي اْلَبْحري  اَن مي
 .« ْلَبْحري اْن زََبدي ثَ َر مي َوَلْو َكاَن َأكْ ، ُغفيَر َلُه َذنْ ُبهُ  » ويف رواية ألمحد -

ر :  هيجانه.هو ما يعلو على وجهه عند  م ث ل  َزَبد  ال َبح 

                                                 

ود )  - 1 والدارمي )1504 رقم 472/  1أبو دا 1رقم  1/360(،  ن )353 وابن حبا  ،)5  /3 58 
2رقم  015 .) 
وصححه األلباين يف  شعيب قال وقال حسني سليم أسد: إسناده صحيح.  وط: إسناده صحيح،  األرنؤ

1الصحيحة) 00.)  
5رقم  1/418) مسلم  - 2 9 1رقم  2/483أمحد )و (،  7  رقم  42/  6والنسائي) ، (0272

9971.) 
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َخلمَتاني  »:  قال رسول هللا : عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال -51

َما رجٌل ُمْسليٌم إيَل دخل اجْلَنمةَ  يهي ْيٌ ، َل َُيصي ، َوَمْن يَعمل ِبييما َقلييل، َأَل َوُُهَا َيسي
ُُه َعْشًرا، َوََيَْمُدُه َعشًرا، ُيَسبّيُح اَّللمَ يفي ُدبُري ُكلّي صالٍة َعشًرا قَاَل فََأَن رَأَْيُت ، َوُيَكْبّي

هي  ُدَها بيَيدي ائٌَة ، فَتيْلَك ََخُْسونَ : قَالَ ، َرُسوَل اَّللمي َصلمى اَّللمُ َعَلْيهي َوَسلمَم يَ ْعقي َومي
للّيَساني  يَزاني ، ابي ائٍَة يفي اْلمي ُهُ َوتُ ، َوإيَذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك ُتَسبّيُحهُ ، َوأَْلٌف َوََخُْس مي ، َكْبّي

ائَةً  للّيَساني ، َوََتَْمُدُه مي ائٌَة ابي يَزاني ، فَتيْلَك مي فَأَيُُّكْم يَ ْعَمُل يفي اْليَ ْومي ، َوأَْلٌف يفي اْلمي
ائَةي َسيّيَئةٍ  َلةي أَْلَفنْيي َوََخَْس مي 1) «َواللمي ْ ). 

:  .خصلتان َخلََّتان 
 

، ُمَعقّيَباٌت ََل َيَييُب قَائيُلُهنم »قال  عن رسول هللا  عن كعب بن عجرة  -52
ُلُهنم  يَدةً ، َثاَلٌث َوَثالَثُوَن َتْسبيْيَحةً : َأْو فَاعي َوَأْرَبٌع َوَثالَثُوَن ، َوَثاَلٌث َوَثالَثُوَن ََتْمي

2) «َتْكبيْْيًَة يفي ُدبُري ُكلّي َصالَةٍ  ).  
:  تسبيحات تفعل أعقاب الصالة. م َعقم َبات 

 
َكاَن إ َذا َجَلَس جَم ل س ا َأو  َصلَّى   َأنَّ َرس وَل اّللَّ  رضي هللا عنها َعن  َعائ َشَة  -53

َْْيٍ َكاَن طَابيًعا  » :َتَكلََّم ب َكل َمات  َفَسأَلَت ه  َعائ َشة  َعن  ال َكل َمات  فَ َقالَ  إيْن َتَكلمَم ِبي

                                                 

ود )  -  1 5رقم  736/  2أبو دا ي ) 065 والرتمذ  ،)5  /4 3 رقم  78 واللفظ له.410  ) 
وصححه احلافظ ابن حجر ي: حسن صحيح،  وصححه (2/165يف نتائج األفكار ) قال الرتمذ  .

 (.2/42) األلباين يف ختريج مشكاة املصابيح
5 رقم  418/  1مسلم )  - 2 ي ) 96 والرتمذ 3 رقم  479/  5(،  412.) 
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نم إيىَل يَ ْومي اْلقيَياَمةي َوإيْن  َك ََل إيَلَه َعَلْيهي َْمدي ارًَة ُسْبَحاَنَك َوِبي َتَكلمَم بيَغْْيي َذليَك َكاَن َكفم
ُر اَّللمَ َوأَتُوُب إيلَْيهي  1) «إيَلم أَْنَت َأْستَ ْغفي ). 

 َكاَن طَاب ع ا َعَلي ه نَّ: خات ا على كلمات اخلي.
 

يّي ُدبُ َر ُكلّي َمْن قَ َرَأ آيََة  » قال: أن رسول هللا   عن أيب أمامة -54 اْلُكْرسي
ْن ُدُخولي اجْلَنمةي، إيَل أْن ََيوتَ  2)  «َصالٍة َمْكُتوبٍَة ََلْ ََيْنَ ْعُه مي ) . 

 
 ذكار تقال بعد صالة الصبح والعصر واملغرب خاصةأثواب  -

َمْن قَاَل إيَذا  » أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  عن أيب أيوب  -55
َوُهَو َعَلى ُكلّي ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمدُ ، إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ ََل : َأْصَبحَ 

يرٌ  َوُمُيَي ِبيينم َعْنُه َعْشُر ، ُكتيَب َلُه ِبيينم َعْشُر َحَسَناتٍ ،  َعْشَر َمرماتٍ ، َشْيٍء َقدي
وَُكنم لَُه ، ُكنم لَُه َعْدَل َعَتاَقةي َأْرَبعي ريقَابٍ وَ ، َورُفيَع َلُه ِبيينم َعْشُر َدرََجاتٍ ، َسيّيَئاتٍ 

                                                 

2رقم 77/ 6أمحد )  - 1 والنسائي)  4530 واحلاكم )344 رقم  71/ 3(،  رقم  674/ 1(، 
1827.) 

1وقال ابن حجر يف الفتح ) قال احلاكم: صحيح اإلسناد. 3/5 ي45  شعيب وقال .(: إسناده قو
و  وط: إسناده صحيح،   (. 164)  صححه األلباين يف الصحيحةاألرنؤ

ى ) - 2 9رقم  30/  6النسائي يف الكرب وسط ) 928 والطرباين يف األ 8رقم  92 /8(،  068 ،)
والرتهيب ) ي يف الرتغيب  وصححه ابن عبد 299/  2واملنذر ي: أسانيده أحدها صحيح.  (.قال املنذر

ي يف احملرر 2)صاهلاد 0 ي يف ذكره(9 ومل يصب ابن اْلوز وقال:  وقال ابن حجر ،  يف  يف " املوضوعات". 
8 /2) النكت على ابن الصالح وقال اهليثمي(49 وائد  : صحيح.  1)يف جممع الز ده : أساني(102 /0

وصححه األلباين يف 6صحيح اْلامع ) أحدها جيد.  464 .) 
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يَ  َحَرًسا ْيطَاني َحَّتم َُيْسي َن الشم ْثُل ، مي َوَمْن قَاَُلُنم إيَذا َصلمى اْلَمْغريَب ُدبُ َر َصالَتيهي َفمي
1) «َذليَك َحَّتم ُيْصبيحَ  ) . 

 .هذا لفظ ابن حبان
ْدَل َعْشري ريقَابٍ  َلهُ  وَُكنم » : ويف رواية له  .«عي

 .من العبيد عدل عتاقة أربع رقاب: أي مثل عتق أربع رقاب  
 

نَي يَ ْنَصريُف  » : قال رسول هللا  :قال  عن معاذ بن جبل  -56 َمْن قَاَل حي
َلُه اْلُمْلُك ، ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ : َمْن َصاَلةي اْلَغَداةي قَ ْبَل َأْن يَ َتَكلممَ 

يٌر َعَشَر َمرماتٍ  ْْيُ َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي هي اخلَْ ًعا ، َوَلُه احْلَْمُد بيَيدي َي ِبيينم َسب ْ ُأْعطي
َورُفيَع لَُه ِبيينم َعَشُر ، َوُمُيَي َعْنُه ِبيينم َعَشُر َسيّيَئاتٍ ، ُكتيَب َلُه ِبيينم َعَشُر َحَسَناتٍ 

ْيطَاني ،  َلُه َعْدَل َعْشري َنَسَماتٍ وَُكنم ، َدرََجاتٍ  َن الشم ْفظًا مي َن ، وَُكنم لَُه حي ْرزًا مي َوحي
َّللمي ، اْلَمْكُروهي  ْرَك ابي هي َذليَك َذْنٌب إيَلم الشّي نَي ، َوَلَْ يَ ْلَحْقُه يفي يَ ْومي َوَمْن قَاَُلُنم حي

ْثَل َذليكَ  َي مي ْن َصاَلةي اْلَمْغريبي ُأْعطي َلَته يَ ْنَصريُف مي 2) «لَي ْ ).   
 ويف رواية النسائي: - 
ْن َصاَلةي اْلَغَداةي  » نَي يَ ْنَصريُف مي ، َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ ، ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ : َمْن قَاَل حي

ْن قَ ْبلي َأْن ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمدُ  يٌر َعْشَر َمرماٍت مي ، يَ َتَكلممَ َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي
َورُفيَع ِبيينم َعْشَر ، َوُمُيَي َعْنُه ِبيينم َعْشُر َسيّيَئاتٍ ، ُكتيَب َلُه ِبيينم َعْشُر َحَسَناتٍ 

                                                 

2 رقم  415/  5أمحد ) - 1 3 ن )565 وابن حبا 2 رقم  369/  5(،  قال اهليثمي يف  (.023
1اجملمع) و 0/103 1 ) الفتح يفابن حجر احلافظ  قال(: رجاله ثقات.  وقال  (: سنده حسن.205 /1

والرتهيب ) 4األلباين يف صحيح الرتغيب   (: حسن صحيح.74
ى ) - 2 9رقم  6/37النسائي يف  الكرب والطرباىن يف الكبي )955  ،)2 1رقم  65/  0 ي  14 واملنذر  ،)

والرت  1/  1هيب  )يف الرتغيب  81 .) 
وقال األلباين والطرباين إبسناد حسن.  واه ابن أيب الدنيا  ي: ر والرتهيحيح الرت صيف  قال املنذر ب) غيب 

 (: حسن لغيه.475

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

34 

ْيطَاني ، وَُكنم َلُه َعْدَل َعْشري َنَسَماتٍ ، َدرََجاتٍ  َن الشم َن ، وَُكنم لَُه َحَرًسا مي ْرزًا مي َوحي
َّللمي َوَلَْ يَ ْلَحْقُه يفي ، اْلَمْكُروهي  ْرُك ابي هي َذليَك َذْنُب إيَلم الشّي نَي ،  يَ ْومي َوَمْن قَاَُلُنم حي

َلتيهي  ْثَل َذليَك يفي لَي ْ َي مي ْن َصاَلةي اْلَعْصري ُأْعطي  .« يَ ْنَصريُف مي
 .ز: أي حفظ من كل مكروه أي من اآلفاتر  ح   
 .مبعىن احلرز س:رَ حَ 
 

َمْن قَاَل يفي ُدبُري َصاَلةي اْلَغَداةي:  »: قال رسول هللا  أن  مامةعن أيب أ    -57
هي   ََل إيَلَه إيَلم هللاُ، َوْحَدُه ََل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َُيْييي َوَيُييُت بيَيدي

َ ريْجَلْيهي، َكاَن  ائََة َمرمٍة قَ ْبَل َأْن يَ ْثيني ْْيُ، َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقْديٌر مي يَ ْوَمئيٍذ َأْفَضَل اخلَْ
ْثَل َما قَاَل َأْو زَاَد َعَلى َما قَالَ  1) « َأْهلي اأْلَْرضي إيَلم َمْن قَاَل مي ). 

 طف رجليه يف التشهد قبل أن ينهض.عا أي: قبل أن يثين رجليه:
 

َمْن قَاَل قَ ْبَل َأْن  »: نه قالأ عن النيب   عن عبد الرمحن بن غنم  -58
:َ َل إيَلَه إيََل اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك  ْن َصاَلةي اْلَمْغريبي َوالصُّْبحي َ ريْجَلُه مي يَ ْنَصريَف َويَ ْثيني
يٌر،  ْْيُ، َُيْييي َوَيُييُت، َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي هي اخلَْ َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، بيَيدي

َدٍة َعْشُر َحَسَناٍت، َوُمُيَيْت َعْنُه َعْشُر َسيّيَئاٍت، َعشْ  َر َمرماٍت، ُكتيَب َلُه بيُكلّي َواحي
ْيطَاني  َن الشم ْرزًا مي ْن ُكلّي َمْكُروٍه، َوحي ْرزًا مي َورُفيَع َلُه َعْشُر َدرََجاٍت، وََكاَنْت حي

                                                 

والليلة )ابن السين يف عمل الي  - 1 والطرباين125/  1وم  وسط ) (،   (، 7200 رقم  175/  7يف األ
ي يف  والرتهيبواملنذر 6رقم  182 /1) الرتغيب  وائد )،  (83 1واهليثمي يف جممع الز 0  /1 (.  قال 41

ي: إسناد الطرباين جيد.  وقال ابن حجره قال اهليثمي: رجالو املنذر  /2نتائج األفكار )يف  ثقات. 
والرتهيب )(308 وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب  4: حديث حسن.  76 .) 
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، َوَلَْ َيَيلم ليَذْنٍب يُْدريُكُه إيََل الشّي  يمي ْن َأْفَضلي النماسي َعَماًل، إيََل الرمجي ْرَك، َفَكاَن مي
ما قَالَ  1)  «رَُجاًل يَ ْفُضُلُه، يَ ُقوُل َأْفَضَل ِمي ). 

 من كل مكروه أي من اآلفات. حفظا   حرزا : أي:
 

َمْن قَاَل ُدبُ َر َصاَلةي اْلَفْجري َوُهَو  »:  قال رسول هللا  :قال  عن أيب ذر -59
لَُه اْلُمْلُك َولَُه ، َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ ، ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ : قَ ْبَل َأْن يَ َتَكلممَ َثِني ريْجليهي 

ْْيُ ، َُيْييي َوَيُييتُ ، احْلَْمدُ  هي اخلَْ يٌر َعْشَر َمرماتٍ ، بيَيدي َكَتَب ،  َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي
ُهنم  ن ْ َدٍة قَاَُلَا مي َا َدرََجةً ، َوَُمَى َعْنُه َسيّيَئةً ،  َحَسَنةً اَّللمُ َلُه بيُكلّي َواحي وََكاَن َلُه ، َورُفيَع ِبي

َدٍة قَاَُلَا َعَتُق رَقَ َبةٍ  ْن ُكلّي َمْكُروهٍ ، بيُكلّي َواحي ْرٍز مي َوُحريَس ، وََكاَن يَ ْوَمُه َذليَك يفي حي
ْيطَاني  َن الشم َبغي ليَذْنٍب َأْن يُْدريَكُه يفي َذليكَ ، مي َّللمي َوََلْ يَ ن ْ ْرُك ابي 2)«  اْليَ ْومي إيَلم الشّي ). 

 بطل عملههلكه وي  أن يدركه: أي ي  
 .إال الشرك ابهلل: أي إن وقع منه

 
َمْن قَاَل:َ َل  »: قال رسول هللا  :قال وعن عمارة بن شبيب السبائي   -60

إيَلَه إيََل اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َولَُه احْلَْمُد، َُيْييي َوَيُييُت، َوُهَو َعَلى 
َن  ، بَ َعَث اَّللمُ َمْسَلَحًة ََيَْفُظونَُه مي يٌر، َعْشَر َمرماٍت، َعَلى إيْثري اْلَمْغريبي ُكلّي َشْيٍء َقدي

                                                 

1رقم  227/  4أمحد ) - 1 ي يف الرتغيب8019 واملنذر واهليثمي يف جممع ، (182/  1والرتهيب ) (، 
وائد ) 1الز 1رقم  0/139 6956  .) 

وقال األ  وحديثه حسن.  يح  يف صحلباينقال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح غي شهر بن حوشب 
والرتهيب 4)  الرتغيب  وط:  حسن لغيه. شعيبوقال  حسن لغيه ، (:77  األرنؤ

ي )  - 2 و (3474رقم  515/  5الرتمذ ى )،  9رقم  37/  6النسائي يف الكرب 955  ) 
ي: حسن غريب صحيح، قال األلباين والرتهيب ) قال الرتمذ 4يف صحيح الرتغيب   حسن لغيه.  :(72
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ْيطَاني َحَّتم  َباٍت، َوَُمَا َعْنُه َعْشَر الشم َا َعْشَر َحَسَناٍت ُموجي  ُيْصبيَح، وََكَتَب اَّللمُ َلُه ِبي
َناتٍ  1) «َسيّيَئاٍت ُموبيَقاٍت، وََكاَنْت َلُه بيَعْدلي َعْشري ريقَاٍب ُمْؤمي ). 

 بَ ع د.: أي: ثرعلى إ  
هنم لحة ألا مسالقوم الذين حيفظون الثغور من العدو ومسو  :املسلحة: لحةس  مَ 

 يكونون ذوي سالح أو ألهنم يسكنون املسلحة وهي كالثغر.
 للجنة.: أي: موجبات

 
َصاَلةي  َمْن َسبمَح يفي ُدبُري  » :قال: قال رسول هللا   عن أيب هريرة  -61

ائََة َتْسبييَحةٍ  ائََة ، اْلَغَداةي مي َرْت َلُه ُذنُوبُهُ ، َُتْلييَلةٍ َوَهلمَل مي ْثَل زََبدي ، ُغفي َوَلْو َكاَنْت مي
2)« اْلَبْحري  ). 

***** 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

ي ) - 1 والليلة  ) 3534رقم  544/  5الرتمذ والنسائي يف عمل اليوم  ي يف 385/  1(،  واملنذر  ،)
والرتهيب)   (.181/  1الرتغيب 

ي: حسن،  والرتهيب )قال الرتمذ 4وقال األلباين: حسن لغيه. صحيح الرتغيب  73.) 
1رقم  79/  3النسائي ) - 2 ى له )354 ويف السنن الكرب 1رقم   403/  1(،  ورمز له  ( 277

8السيوطي ابلصحة يف اْلامع الصغي ) 1ه يف صحيح النسائي)وصحح األلباين إسناد(، 719 353.) 
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 ما جاء يف ثواب أذكار الصباح واملساءابب: 
 

: َسّيُد اَلْستيْغَفاري َأْن تَ ُقولُ »:  عن النيب  ، عن شداد بن أوس  -62
يبّي ََل إيَلَه إيًَل  َك َما ، َخَلْقَتيني َوَأََن َعْبُدكَ ، أَْنتَ اللمُهمم! أَْنَت ري َك َوَوْعدي َوَأََن َعَلى َعْهدي

ْن َشرّي َما َصنَ ْعتُ ، اْسَتطَْعتُ  أَبُوُء َلَك بينيْعَمتيَك َعَليم َوأَبُوُء َلَك بيَذْنيبي ، َأُعوُذ بيَك مي
ْر ِلي  نُوَب إيَلم أَْنتَ ، فَاْغفي ُر الذُّ نمُه ََل يَ ْغفي َهاري ُموقيناً »: قَالَ «. فَإي َن الن م َوَمْن قَاَُلَا مي

َا ي، ِبي هي قَ ْبَل َأْن َُيْسي ْن يَ ْومي ْن َأْهلي اجلنة، َفَماَت مي َن اللمْيلي ، فَ ُهَو مي َوَمْن قَاَُلَا مي
َا ْن َأْهلي اجْلَنمةي ، َفَماَت قَ ْبَل َأْن ُيْصبيحَ ، َوُهَو ُمْوقيٌن ِبي 1)«فَ ُهَو مي ). 

 
ى»: قال عن النيب   عن أيب هريرة -63 نَي َُيْسي َأُعوُذ بيَكليَماتي : َمْن قَاَل حي

ْن َشرّي َما َخَلَق َثاَلُث َمرماتي ََلْ َتُضرمُة َحيمٌة إيىَل الصمباَحي  2)«هللاي التماَماتي مي ). 
 

نَي ُيْصبيحُ  » : قال رسول هللا قال:   عن أنس بن مالك -64 : َمْن قَاَل حي
ُدكَ اللمُهمم  كَ ، إيِّني ُأْشهي ُد َْحََلَة َعْرشي يَع َخْلقيكَ ، َوَمالَئيَكَتكَ ، َوُأْشهي أَنمَك أَْنَت ، َومجَي

ًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ ، َوْحَدَك ََل َشرييَك َلكَ ، ََل إيَلَه إيَلم أَْنتَ ، اَّللمُ  َأْعَتَق ، َوَأنم ُُمَمم
َن النم  ْن قَاَُلَا َأْرَبَع َمرماتٍ ، اري اَّللمُ رُبُ َعُه َذليَك اْليَ ْوَم مي َن ، فَإي َأْعتَ َقُه اَّللمُ َذليَك اْليَ ْوَم مي

3)«النمار ). 
                                                 

ي )  - 1 5 رقم  2323/  5البخار و  947 ود )(،  7/  2أبو دا 5 رقم  38 070  .) 
ن - 2 وقال (1022رقم  299 /3) ابن حبا وط: إسناده صحيح على شرط مسلم،   .شعيب األرنؤ
9  رقم  6/  6)  النسائي - 3 ي يف األدب املفرد )ص  837 والبخار   ،)4 1   رقم  12 2 وابن  01  ،)

والليلة ص  6السين عمل اليوم  والضياء يف املختارة) 6  ،)3/144.) 
وحسمن إسناده الشيخ ابن 2/356حسنه احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار) ز يف حتفة األخيار اب(. 

2ص  وانظر تقوية الشيخ عبد هللا الس3 وقال حمقق املختارة: إسناده حسن.  ه يف بعض طرقعد ل. 
1املصطفى من أذكار املصطفى )ص  0.) 
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قال: قال رسول هللا  من أصحاب رسول هللا  عن أيب سالم عن رجل   -65
نَي ُيْصبيحُ  » صلى هللا عليه وسلم: ي، َمْن قَاَل حي نَي َُيْسي يُت : َثاَلَث َمرماتٍ ، َوحي َرضي

ينا إلْساَلمي دي هللي َراًب، َوابي ٍد صلى هللا عليه وسلم نَبيًيا، َكاَن َحّقاً ، ابي َُحمم َعَلى هللاي  َوِبي
َيُه يَ ْوَم اْلقيَياَمة 1) « َأْن يُ ْرضي ). 

 
فريقية قال مسعت وكان يكون إب:  صاحب رسول هللا   عن املنيذر -66

َّللمي َرابً : قَاَل إيَذا َأْصَبحَ َمْن  »: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يُت ابي ، َرضي
يًنا ْساَلمي دي إْلي ٍد نَبيًيا، َوابي َُحمم َلُه اجْلَنمةَ ، َوِبي هي َحَّتم ُأْدخي يُم ََلُخَذنم بيَيدي 2)« فََأََن الزمعي ). 

 
ْن َعْبدٍ  »:  قال: قال رسول هللا   عن عثمان بن عفان -67 يَ ُقوُل يفي ، َما مي

َلةٍ ، ُكلّي يَ ْومٍ   َصَباحي  هي َشْيءٌ : َوَمَساءي ُكلّي لَي ْ ي ََل َيُضرُّ َمَع اَسْي يفي ، بيْسمي هللاي المذي
َماءي  يُع اْلَعلييمُ ، اأَلْرضي َوَلَ يفي السم مي 3) « ََلْ َيُضرمُه َشْيءٌ ، َثاَلَث َمرماتٍ ، َوُهَو السم ). 

 
                                                 

1 رقم  337/  4أمحد )  - 1 ود )8988 وأبو دا 5قم ر  2/738(،  وابن ماجه )072  ،)2  /1 273 
3 رقم  1رقم  699 /1واحلاكم)  ( 870 وقال905 ي يف األذكار)ص (. صححه احلاكم.  7النوو 4 :)

1يف الفتح ) ابن حجروقال  إسناده جيد. وقال اهليثمي(1/131 ي.  وائد )يف  : سنده قو 1جممع الز 0/ 
ي ه: رجال(116 وقال البوصي وحسمن (150 /4مصباح الزجاجة )يف  ثقات.  : رجال إسناده ثقات. 

3ص )ابن ابز إسناده يف حتفة األخيار  9). 
2)الطرباين  -  2 8رقم  355/  0 والرتهيب  ) 38 ي يف الرتغيب  واملنذر واهليثمي يف 257/  1(،   ،)

ومنبع الفوائد ) وائد  1جممع الز 0  /71.) 
واهليثمي ي  وإسناده حسن: قال املنذر واه الطرباين،  2) حةلصحيايف  نه األلباينوحسم  .ر 686.) 

ي )  - 3 3 رقم  465/  5الرتمذ وابن ماجه ) 388 3رقم  1273/  2(،  ن   869 وابن حبا  ،)
8رقم  3/132) والضياء يف األحاديث املختارة )52   )1  /179). 

ي: حسن صحيح غريب.  سن صحيح.(: ح348 /2نتائج األفكار)يف  وقال ابن حجر قال الرتمذ
و  شعيب وقال وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )طاألرانؤ 3: إسناده صحيح.  869  .) 
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م »: رضي هللا عنها عن جويرية -رضي هللا عنهما -عن ابن عباس -68   َأنم النميبي
نَي َصلمى الصُّْبحَ  َها بُْكَرًة حي ْندي ْن عي َى يفي ، َخَرَج مي َها َوهي دي مثُم رََجَع بَ ْعَد َأْن ، َمْسجي

َى َجاليَسٌة. َفقال َها. قَاَلْت  َما زيْلتي َعَلى احْلَالي المِتي : َأْضَحى َوهي فَارَقْ ُتكي َعَلي ْ
 ُّ َا ، َثاَلَث َمرماتٍ ، َلَقْد قُ ْلُت بَ ْعَدكي َأْرَبَع َكليَماتٍ » : نَ َعْم. قَاَل النميبي َلْو ُوزيَنْت ِبي

ُهنم  هي َوزينََة  :قُ ْلتي ُمْنُذ اْليَ ْومي َلَوزَنَ ت ْ هي َعَدَد َخْلقيهي َوريَضا نَ ْفسي َْمدي ُسْبَحاَن اَّللمي َوِبي
َداَد َكليَماتيهي  هي َومي 1) « َعْرشي ). 

 
ْيَةٍ » :عن عبد هللا بن خبيب  - 69 َلٍة َمطي يَدةٍ ، َخَرْجَنا يفي لَي ْ ، َوظُْلَمٍة َشدي

ًئا: فَ َقالَ ، فََأْدرَْكُتهُ : قَالَ ، ُيَصلّيى لََنا َنْطُلُب َرُسوَل اَّللمي  مثُم ، ُقْل. فَ َلْم َأُقْل َشي ْ
ًئا. قَالَ ُقْل. فَ َلْم : قَالَ  ، ُقْل ) ُهَو اَّللمُ َأَحٌد(: َما َأُقوُل؟ قَالَ : قُ ْلتُ  .ُقلْ : َأُقْل َشي ْ

ى َوُتْصبيحُ ، َواْلُمَعوّيَذَتنْيي  نَي َتُْسي ْن ُكلّي َشْيءٍ ، َثاَلَث َمرماتٍ ، حي 2)«َتْكفييَك مي ). 
 

ْنُكْم؟ قَالَ »أنه قال للجين:   وعن أيب بن كعب -70 يَنا مي هي اَليَُة : َفَما يُ ْنجي َهذي
[ َمْن قَاَُلَا 255: }اَّللمُ َل إيَلَه إيَل ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ]البقرة: المِتي يفي ُسورَةي اْلبَ َقَرةي 

نما َحَّتم ُيْصبيحَ  َْي مي ي ُأجي نَي َُيْسي يَ ، حي نما َحَّتم َُيْسي َْي مي نَي ُيْصبيُح ُأجي ، َوَمْن قَاَُلَا حي
ا 3) «َصَدَق اخْلَبييثُ : فَ َقالَ ، َفذََكَر َذليَك َلهُ  أََتى َرُسوَل اَّللمي َأْصَبَح  فَ َلمم ). 

                                                 

وابن خزمية )2726رقم  2090/  4مسلم )  - 1  ،)1  /3 7رقم  70 53 ). 
ود )  - 2 ي )5082رقم  743/  2أبو دا والرتمذ 3رقم  567/  5(،  والضياء املقدسي يف 575  ،)

 (.469/  3األحاديث املختارة )
ي: حسن صحيح،  يقال الرتمذ 6يف األذكار )ص  وصحح إسناده النوو وحسنه اب(3 يف نتائج  ن حجر، 

4وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ) (،2/327األفكار ) 406.) 
ن ) - 3 7رقم  63/  3ابن حبا واحلاكم ) 84 2 رقم  749/  1(،  والضياء يف األحاديث  064  ،)

وقال اهليثمي. (128/  2املختارة ) وقال حمقق املختارة: قال احلاكم: صحيح اإلسناد،  : رجاله ثقات. 
والرتهيب وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب  6) إسناده صحيح.  62 .) 
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 أ جي: أي: ح ف َظ وو قي. 
 

مْن قاَل حني » : قال أن رسول هللا  -مارضي هللا عنه -عن ابن عباس -71
فمنَك وحَدَك َل ، اللُهمم ما أصبَح يب من نعمٍة أو ِبحٍد من خلقيكَ : ُيصبحُ 

ومْن قال مثَل ، فقد أدمى شكَر يومه، ولَك الشكرُ ، فلَك احلمدُ ، شريَك لك
1) « ذلَك حنَي َُيسي فقْد أدمى شكَر ليلتيهي  ). 

 
نَي » : قال: قال رسول هللا   عن أيب هريرة -72 نَي ُيْصبيُح َوحي َمْن قَاَل حي

ي هي " : َُيْسي َْمدي ائََة َمرمةٍ ، ُسْبَحاَن هللاي َوِبي ما ، َيَْتي َأَحٌد يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َلَْ ، مي ْفَضَل ِمي ِبَي
ْثَل َما قَاَل َأْو زَاَد َعَلْيهي ، َجاَء بيهي  2) «َإَلم َأَحٌد قَاَل مي ). 

نْيَ ُيْصبيحُ »ويف رواية أيب داود:  يم وَ ا َن هللاي ُسْبَحا: َمْن قَاَل حي ائَةَ ْلَعظي هي مي َْمدي ،  َمرمهٍ ِبي
ي   َن اخلَْ ، َكَذليكَ َوإيَذا َأْمسي  «. ا َواَف ْثلي مَ ِبيي قي الَئي ََلْ يُوافي َأَحٌد مي

 
ُ َوْحَدُه َل  » قال: أن رسول هللا  عن أيب عياش  -73 َمْن قَاَل َل إيَلَه إيَل اَّللم

يرٌ  َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهو، َشرييَك َلهُ  َكعيْتقي رَقَ َبٍة َكاَنْت َلُه  ،  َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي
يلَ  ْن َوَلدي إيَْسَاعي َلُه  َورُفيعَ ، َعْنُه َعَشُر َسيّيَئاتٍ  َوُحطم ، وَُكتيَب َلُه َعَشُر َحَسَناتٍ ، مي

                                                 

ود )   - 1 5رقم  738/  2أبو دا ن )  073 وابن حبا  ،)3  /1 8رقم  42 وابن السين يف    61  ،)
والليلة )ص  4عمل اليوم  2.) 

يوقد جومد إسناده  1يف األذكار )ص  النوو وقال ابن (62 : حديث (2/380)كارنتائج األفيف  حجر. 
وحسمن إسناده ابن ابز يف حتفة األخيار ص  2حسن.  وقال 4 وط: ح شعيب.   سن.                األرنؤ

2  رقم  2071/  4مسلم )  - 2 ود ) 692 وأبو دا  ،)2  /7 5رقم  46 091 .) 
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يَ ، َعَشُر َدرََجاتٍ  ْيطَاني َحَّتم َُيْسي َن الشم ْرٍز مي ْن قَاَُلَا إيَذا َأْمَسى َكاَن ، وََكاَن يفي حي فَإي
ْثُل َذليكَ  1) « َلُه مي ). 

 
 أنه قال وهو يف أرض الروم إن رسول هللا  وعن أيب أيوب األنصاري  -74
، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمدُ ، َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ ، ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ : َمْن قَاَل ُغْدَوةً  »: قال

يٌر َعْشَر َمرماتٍ  َوَُمَا َعْنُه ، َعْشَر َحَسَناتٍ  َكَتَب اَّللمُ َلهُ ،  َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي
ْيطَاني ، وَُكنم لَُه بيَقْدري َعْشري ريقَابٍ ، َعْشَر َسيّيَئاتٍ  َن الشم َوَمْن قَاَُلَا ، َوَأَجارَُه اَّللمُ مي

ْثُل َذليكَ  يمًة َكاَن َلُه مي 2) « َعشي  ). 
 هذا لفظ النسائي.

َدةٍ َكَتَب اَّللمُ لَُه بيُكلّي  » ويف رواية أمحد:  َعْنُه َوَحطم اَّللمُ ، َناتٍ ْشَر َحسَ ا عَ قَاُلََ  َواحي
َا َعْشَر َسيّيَئاتٍ  َا َعشْ ، ِبي وَُكنم َلُه ، قَابٍ نم َلُه َكَعْشري ري وَكُ ، اتٍ رَجَ َر دَ َورَفَ َعُه اَّللمُ ِبي

ريهي  َهاري إيىَل آخي ْن َأوملي الن م نَي ، ُهنم يَ ْقَهرُ  ئيٍذ َعَماًل ْل يَ ْومَ ْعمَ  ي َ َوَلَْ ، َمْسَلَحًة مي ْن قَاَل حي فَإي
ي ْثُل َذليكَ ، َُيْسي  .« َفمي

َلَحة: القوم الذين حيفظون الثغور من العدو، واملعىن  َس 
فظه حيسالحا  له  تكون هناأامل

 هللا هبا من كل أذى يصيبه يف ذلك اليوم.
َهر ه نَّ: أي يغلبهن يعين يفوقهن  يَ ق 

 
                                                 

ود )  - 1 5  رقم  741/  2أبو دا وابن ماجه ) 077 3 رقم  1272 /2(،  867 .) 
وحسمن إسناده صاحب صحيح األذكار )ص ي يف األذكار: إسناده جيد.  2 قال النوو وصححه (0  .

6األلباين يف صحيح اْلامع ) 418     .) 
2رقم  420 /5أمحد ) -  2 والنسائي )3614 9رقم  10/  6(،  والطرباين  852  ،) (4  /1 رقم   87

والرتهيب )  4093 ي يف الرتغيب  واملنذر  ،)1  /259.) 
وقال األلباين يفقال ا وإسنادمها جيد.  واه الطرباين بنحو أمحد  ي: ر 6يب )ح الرتغصحي ملنذر ن (: حس57

وقال  وط: حديث صحيح. شعيبصحيح.   األرنؤ
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 يقاظعند النوم وعند اَلستما جاء يف ثواب أذكار يقوُلا ابب: 
 

 ثواب القول الصاحل عند النوم -
إيَذا َأَرْدَت  »أوصى رجال فقال:  أن النيب   عن الرباء بن عازب -75

ْهُت  ْضُت َأْمريي إيلَْيَك َوَوجم ي إيلَْيَك َوفَ وم َمْضَجَعَك فَ ُقْل اللمُهمم َأْسَلْمُت نَ ْفسي
ْنَك إيَلم  ي إيلَْيَك َوَأجْلَْأُت َظْهريي إيلَْيَك َرْغَبًة َورَْهَبًة إيلَْيَك ََل َمْلَجا َوََل َمْنَجا مي َوْجهي

ْن ُمتم إيلَْيَك آَمْنُت بيكيَتابي  ي َأْرَسْلَت فَإي ي أَنْ َزْلَت َوبيَنبييّيَك المذي ُمتم َعَلى  ؛َك المذي
ْطَرةي  1) «اْلفي ). 

ي َلم ت  نَ ف س   جعلت ذايت طائعة منقادة لك.: َأس 
 رددت.: وفومضت

 عليك. يأمر  توكلت عليك واعتمدت يف: مبعىن: إليك يت ظهر أوأْل
 

هي  »قال:  النيب  أن عن أيب هريرة   -76 نَي َيَْويي إيىَل فيَراشي ََل : َمْن قَاَل حي
يرٌ ، إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ  ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي

َّللمي  َة إيَلم ابي َغَفَر ، إيَلم اَّللمُ َواَّللمُ َأْكَْبُ ُسْبَحاَن هللاي َواحْلَْمُد َّلليمي َوََل إيَلَه ، ََل َحْوَل َوََل قُ وم
ْثَل زََبدي اْلَبْحري  ُ ُذنُوبَُه َأْو َخطَااَيُه َوإيْن َكاَن مي 2) «اَّللم ). 

ن      .هذا لفظ ابن حبا
واية النسائي هي » :ويف ر َْمدي ، ْرت ُذنُوبُهُ ُغفي ،  َأْكَْبُ واَّللمُ ،  اَّللمُ إَلم  ََل إَلهَ ، ُسْبَحاَن هللاي َوِبي

 «زََبدي اْلَبْحري  من َوإيْن َكاَنْت َأْكثَ رَ 
 

                                                 

ي ) -  1 5 رقم  2326/  5البخار ومسلم ) 459  ،)4  /2 2  رقم  081 710  .) 
1  رقم  202/  6)  النسائي -  2 ن ) 0647 وابن حبا  ،)1 5  رقم  338/  2 528 .) 

وصححه األلباين(1/117)قال احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار يف صحيح  : حديث حسن. 
والرتهيب ) 6الرتغيب  07 .) 
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َمْن قَاَل إيَذا َأَوى إيىَل  » : قال رسول هللا : قال  عن أنس بن مالك -77
هي  ي َكَفاِني َوآَواِني : فيَراشي ي َأْطعيْميني َوَسَقاِني ، احْلَْمُد َّلليمي المذي احْلَْمُد َّلليمي ، احْلَْمُد َّلليمي المذي

ي  َن النماري ، َمنم َعَليم فََأْفَضلَ المذي َييني مي َد ، اللمُهمم إيِّني َأْسأَُلَك بيعيزمتيَك َأْن تُ َنجّي فَ َقْد ْحَي
مْ  دي اخْلَْلقي ُكلّيهي يعي َُمَامي َمي 1) «اَّللمَ ِبي ). 

 .من خلقه ذ  ؤ أي دفع عين شر كل م: كفاين  
 .أي جعل ل مسكن ا يقيين احلر والربد وآواين:

 .فأعظم العطاء: أي: أعطاين فأجزل
 

 ثواب آايت وسور يقرؤها عند النوم
 وكان قد جعله النيب  -أنه أاته آت حيثو من الصدقة   عن أيب هريرة -78

 قال: ألرفعنك إىل رسول هللا  ،فلما كان يف الليلة الثالثة ،ليلة بعد ليلة ،عليها
َا . قُ ْلُت َما ُهَو؟ قَاَل: إيَذا َأَوْيَت إيىَل َدْعيني ُأَعلّيْمَك َكليَماٍت  »قال:  ُ ِبي َفُعَك اَّللم يَ ن ْ

يّي َلْن يَ َزاَل َعَلْيكَ  َك فَاقْ َرْأ آيََة اْلُكْرسي ْن اَّللمي َحافيٌظ َوََل يَ ْقَرُبَك َشْيطَاٌن  فيَراشي مي
ُ َعَلْيهي َوَسلمَم َصَدقَ  ُّ َصلمى اَّللم « َك َوُهَو َكُذوٌب َذاَك َشْيطَانٌ َحَّتم ُتْصبيَح فَ َقاَل النميبي

(2 ) 
َمْن قَ َرَأ َهاَتنْيي : » قال رسول هللا : قال  عن أيب مسعود األنصاري -79

َلٍة َكَفَتاهُ  ري ُسورَةي اْلبَ َقَرةي يفي لَي ْ ْن آخي 3)«اَليَ َتنْيي مي ). 
 .فاتن اآلمن قيام الليل وقيل من الشيطان وقيل مَ  :قيل معناه: يف ليلة كفتاه

 
                                                 

2رقم 730/  1احلاكم ) -  1 والبيهق 001 4رقم  93/  4) ي(،  والضياء يف األحاديث   382  ،)
ومل خيرجاه250/  2املختارة ) وافقه الذهيب، (.قال احلاكم:: صحيح اإلسناد  وقال حمقق املختارة: . و

والرتهيب ) وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب  6إسناده ال أبس به.  09 .) 
ي -  2 3رقم  1194/  3)  البخار وابن خزمية ) 101  ،)4  /9 2 رقم  1 424 .) 

ي ) -  3 3رقم  1472/ 4البخار ومسلم786 8رقم  555/ 1)  (،  08 .) 
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اقْ َرْأ } ُقْل اَي أَي َُّها » :قال لنوفل أن النيب :  عن فروة بن نوفل عن أبيه -80
َتيَها ْركي ، اْلكيافيُرون { مثُم ََنْ َعَلى َخاَتي َن الشّي َا بَ َراَءٌة مي َنم 1)«فَإي ). 

َت َها  .ََن  مث  أي اقرأها بكماهلا واجعلها خاتة كالمك: ََن  َعَلى َخات 
 أي متضمنة للرباءة من الشرك.: الشركبراءة من 

 
 ثواب كلمات يقوُلا من يفزع يف نومه

إَذا َفزيَع  » قال: أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو  -81
َقابيهي وَشرّي  ْن َغَضبيهي َوعي ْومي فَ ْليَ ُقْل أُعوُذ بيَكليَماتي هللا التمامات مي َأَحدُُكْم يف الن م

َّنَا َلْن َتُضرمهُ  نيي وَأْن ََيُْضُروني فإي َياطي ْن َُهََزاتي الشم هي، ومي َبادي 2)«عي ). 
 أي نزعاهتم ووساوسهم: من مهزات الشياطني

 .أي حيومون حول يف شيء من أموري وأن حيضرون:
 
إين : فقلت، فأتيت النيب ، كنت أفزع ابلليل:  قال  عن خالد بن الوليد -82

: فقال رسول هللا ، إال ضربته بسيفي فال ألقى شيئا  ، فآخذ سيفيأفزع ابلليل 
نُي؟» " َأُعوُذ : بلى. فقال: فقلت" أَل أعلمك َكليَماٍت َعَلَميني الروُح األمي

رٌ  َلبيَكليَماتي اَّللمي التمامماتي المِتي  َماءي ، ُُيَاويزُُهنم بَ رٌّ َوَل فَاجي َن السم ْن َشرّي َما نَ َزَل مي ، مي

                                                 

ود ) - 1 5رقم  733/ 2أبو دا ن )505 وابن حبا 5رقم  335/ 12(،  والدارمي)  526  ،)2 /551 
2رقم  واحلاكم )077  ،)1 /7 3رقم  54 427.) 

وحسني سليم أسد: إسناده صحيح وط  وافقه الذهيب. قال األرنؤ و وصصححه احلاكم،  لباين يف ححه األ. 
6صحيح اْلامع ) 472 .) 

6 رقم  181/  2)  أمحد -  2 ي )669 والرتمذ 3رقم  541/ 5(،  واحلاكم )528 واللفظ له،   ،)1 
/7 2رقم  33 010.) 

وحسنه األلباين يف  وقال احلاكم: صحيح اإلسناد.  ي: حسن غريب.   ) ْلامعاحيح صقال الرتمذ
وقال 701 وط: حديث حمتمل للتحسني. شعيب(.   األرنؤ
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َهاري ، َوَما يَ ْعُرُج فييَها ْن َشرّي فيََتي اللمْيلي َوالن م ْن ُكلّي طَاريٍق إيَل طَاريٌق َيْطُرقُ ، َومي َْْيٍ  َومي ِبي
1) «فذهبت عنه، فقاُلا «اَي َرْْحَنُ  ). 

 ال يتعداهن.: ال جياوزهن
 . يم تق: بَر

 مائل عن احلق.: فاجر
 خلق.: ذرأ

 أتتى ليال حوادثه اليت: طوارق الليل
 

 ثواب التعوذ عند الرؤاي يكرهها
إيَذا رََأى َأَحدُُكْم ُرْؤاَي  » :يقول أنه مسع النيب   عن أيب سعيد اخلدري-83

َا هي  َّنم َها فَإي َن هللاي  يَ َيُيب ُّ َها، مي َا، فَ ْلَيْحَمدي هللَا َعَلي ْ ْث ِبي َوإيَذا رََأى َغْْيَ َذليَك ، َوْلُيَحدّي
ما َيْكَرهُ  َا هي ، ِمي َّنم ْيطَاني يَ فَإي َن الشم ْن َشرّيَها،  مي َا َلَ ، َوََل َيْذُكْرَها أَلَحدٍ ، فَ ْلَيْسَتعيْذ مي َنم فَإي

2) «َتُضرُّهُ  ). 
 
 ا عن االستيقاظ من النومثواب كلمات يقوهل -

َن اللمْيلي فَ َقاَل  »: قال عن النيب   عبادة بن الصامتعن  -84 َمْن تَ َعارم مي
ٍء يَوُهَو َعَلى ُكلّي شَ ، َوَلُه احْلَْمدُ ، َلُه اْلُمْلكُ ، إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ  ََل إيَلهَ 

يٌر احْلَْمُد َّلليمي  َة إيَلم ، َقدي َوُسْبَحاَن اَّللمي َوََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َواَّللمُ َأْكَْبُ َوََل َحْوَل َوََل قُ وم

                                                 

وسط - 1 1)  الطرباين يف املعجم األ 5رقم  2/151 ويف املعجم الكبي   573 م  رق  114 / 4 ((، 
وردهو . حديث حسن: (96 /4)نتائج األفكارقال ابن حجر يف  (.8838 األلباين يف السلسلة  أ

2الصحيحة ) 738.) 
ي ) - 2 ي )( 6584رقم  2563/ 6البخار والرتمذ  ،5  /5 3رقم  05 453 .) 
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َّللمي مثُم قَاَل  يبَ ابي ْن تَ َوضمَأ َوَصلمى قُبيَلْت َصالَتُهُ ، اللمُهمم اْغفيْر ىلي َأْو َدَعا اْسُتجي « فَإي
(1 ). 

 .كري ذ انتبه وهو يسبح أو يستغفر أو يذكر هللا تعاىل أب: ارَّ عَ ت َ   
***** 

                                                 

ي ) -  1 ود )1103رقم  387/ 1البخار وأبو دا 5رقم  734/ 2(،  060.) 
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ما جاء يف ثواب أذكار مطلقة غْي متقيدة ابلصباح واملساء، وثواب الذكر ابب: 
 املضاعف

 
 ثواب َل إله إَل هللا وحده َل شريك له  -

ُ  » قال: أن رسول هللا    عن الرباء بن عازب -85 َمْن قَاَل ََل إيَلَه إيَلم اَّللم
يٌر َعْشَر َمرماٍت  َوْحَدُه ََل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي

1) «فَ ُهو َكَعْدلي َنَسَمٍة  ).   
: مثل ثواب.   ل   اإلنسان.: النسمة   َكَعد 

 
ََل إيَلَه إيَلم هللُا َوْحَدُه : َمْن قَالَ  »قال  أن رسول هللا    عن أيب أيوب -86

يرٌ يََل َشرييَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّي شَ  َراٍر َكاَن ، ٍء َقدي َعْشَر مي
يلَ َكَمْن َأْعَتَق  ْن َوَلدي إيَْسَاعي 2)«َأْربَ َعَة أَنْ ُفٍس مي ). 

 
َمْن قَاَل ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه  »قال:  أن رسول هللا   وعن أيب هريرة  -87

ائََة َمرمٍة  يٌر يفي يَ ْوٍم مي ََل َشرييَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي
ائَُة َسيّيئَ  ائَُة َحَسَنٍة َوُمُيَيْت َعْنُه مي ٍة وََكاَنْت َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشري ريقَاٍب وَُكتيَبْت َلُه مي

                                                 

1رقم  285/  4أمحد ) -  1 8 وسط ) والطرباين(، 539 7 رقم  177/  7يف األ ي يف  206 واملنذر  ،)
والرتهيب  )  (.271/  2الرتغيب 

واته حمتج هبم يف الصحيح، قال اهليثمي: رجاله رجال الصحي ي: ر وط:  شعيب الح. ققال املنذر األرنؤ
وصححه األلباين يف صحيح اْلامع 6) حديث صحيح.  559). 

ي )  - 2 6رقم  2351/  5البخار 2رقم  2071/  4ومسلم )(، 041 693) 
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ما َجاَء بيهي إيَلم  ْفَضَل ِمي َي َوَلَْ َيَْتي َأَحٌد ِبَي ْيطَاني يَ ْوَمُه َذليَك َحَّتم َُيْسي ْن الشم ْرزًا مي َلُه حي
ْن َذليكَ  َل َأْكثَ َر مي 1) « َأَحٌد َعمي ). 

 
 َمْن قَالَ  » :  قال رسول هللا :عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال -88
اَئَِتْ َمرمٍة ََل إيلََه إيَلم اَّللمُ يفي  ْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َلُه اْلمُ  ،يَك َلهُ  ََل َشري َدهُ  َوحْ يَ ْوٍم مي

 َعَلى
ْن  ْفَضَل مي َلُه َوََلْ يُْدريْكُه َأَحٌد َكاَن بَ ْعَدُه إيَلم ِبَي يٌر ََلْ َيْسبيْقُه َأَحٌد َكاَن قَ ب ْ ُكلّي َشْيٍء َقدي

ْن َعَمليهي َعَمليهي ي َ  ْفَضَل مي َل ِبَي 2) «ْعيني إيَلم َمْن َعمي ). 
 عن أيب سعيد و أيب هريرة رضي هللا عنهما أهنما شهدا على رسول هللا  -89

َقُه رَبُُّه فَ َقاَل ََل إيَلَه إيَلم َأََن َوَأََن  »أنه قال:  َمْن قَاَل ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َواَّللمُ َأْكَْبُ َصدم
ي َوإيَذا قَالَ   َأْكَْبُ َوإيَذا قَاَل ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه قَاَل يَ ُقوُل اَّللمُ ََل إيَلَه إيَلم َأََن َوْحدي

ي ََل َشرييَك ِلي َوإيَذا  ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلُه قَاَل اَّللمُ ََل إيلََه إيَلم َأََن َوْحدي
َ قَاَل ََل  َ اْلُمْلُك َوِلي  إيَلَه إيَلم اَّللمُ َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد قَاَل اَّللمُ ََل إيَلَه إيَلم َأََن ِلي

َّللمي قَاَل ََل إيَلَه إيَلم َأََن وَ  َة إيَلم ابي ََل احْلَْمُد َوإيَذا قَاَل ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوََل َحْوَل َوََل قُ وم
هي مثُم َماَت ََلْ َتْطَعْمُه النمارُ َحْوَل َوََل  َة إيَلم يبي وََكاَن يَ ُقوُل َمْن قَاَُلَا يفي َمَرضي 3)«   قُ وم ). 

                                                 

ي ) - 1 3رقم  1198/  3البخار ومسلم )(119 2رقم  2071/  4،  691 .) 
7رقم  214/  2أمحد )  - 2 0 ى  ) 05 والنسائي يف الكرب 1  رقم  148/  6(،  ي  0412 واملنذر  ،)

والرتهيب ) 2/  2يف الرتغيب  95.) 
وقال الشيخ أمحد شاكر: إسناده  ي: إسناده جيد،  وقالقال املنذر وط: األ شعيب صحيح.  حيح. صرنؤ

2)  وحسنه األلباين يف الصحيحة 762.) 
ي )  -3 3رقم  492/ 5الرتمذ وابن ماجه )430 3رقم  1246/ 2(،  ن ) 794 وابن حبا  ،)3 /131 

8رقم  واحلاكم ) 51  ،)1 /4  (. 8رقم  6
وصححه احلاكم.  ي: حسن غريب.  وط: إسناده صحيح شعيبقال و قال الرتمذ رط على ش األرنؤ

والرتهيب رقم وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب   (.3481) مسلم. 
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َقه  رَبُّه :  .قرره أبن قال ال إله إال أان أكرب َصدَّ
 
 ثواب سبحان هللا وحبمده -

هي يفي  ُسْبَحاَن هللاي : َمْن قَالَ »: قال أن رسول هللا   عن أيب هريرة  -90 َْمدي َوِبي
ائََة َمرمةٍ  ْثُل زََبدي اْلَبْحري ، يَ ْوٍم مي 1)«ُحطمْت َخطَااَيُه َوإيْن َكاَنْت مي ). 

 حميت ذنوبه املتعلقة حبقوق هللا تعاىل.: طت خطاايهح  
 الرغوة تعلويه كوغ البحر كناية عن املبالغة يف الكثرة والزبد من:  مثل زبد البحر

 سطحه.
 

َمْن قاَل » :  قال رسول هللا  :بن عمرو رضي هللا عنهما قال عن عبد هللا -91
هي ُغريَسْت َلُه ََنَْلٌة يف اجْلَنمةي  َْمدي 2)« ُسْبَحاَن هللا َوِبي ). 

 
هي : َمْن قَالَ » :قال عن النيب   عن جابر   -92 َْمدي يم َوِبي ، ُسْبَحاَن هللاي اْلَعظي

3)«ُغريَسْت َلُه ََنَْلٌه يفي اجْلَنمةي  ). 
 

                                                 

ي ) - 1 6 رقم  2352/ 5البخار ومسلم )042 2رقم  2071/  4(،  691  .) 
2رقم  436/  6البزار ) -2 والرتهيب468 ي يف الرتغيب  واملنذر واهليثمي يف جممع 273/  2)  (،   ،)

وائد ) 1الز 0  /41). 
وقال األلباين  واهليثمي: إسناده جيد.  ي  والرت يف قال املنذر 1) هيبصحيح الرتغيب  حيح (: ص536

 .لغيه
2رقم  165/ 4أبو يعلى ) - 3 ي )233 والرتمذ 3رقم  511/  5(،  واحلاكم ) 465  ،)1  /6  رقم  80

847  .) 
وصححه احلاكم على شرط مسلم. ي: حسن غريب.  ناده إس :قال حسني سليم أسدو  قال الرتمذ

وصححه األلباين يف الصحيحة   (.64) صحيح على شرط مسلم. 
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َكليَمَتاني َخفييَفَتاني َعَلى »:  قال رسول هللا : قال  عن أيب هريرة -93
يَزاني ، اللّيَساني  هي ُسْبَحاَن ، َحبييبَ َتاني إيىَل الرمْْحَني ، ثَقييَلَتاني يفي اْلمي َْمدي ُسْبَحاَن هللاي َوِبي

يمي  1)« هللاي اْلَعظي ). 
 

َأْو ، َمْن َهاَلُه اللميُل َأْن ُيَكابيَدهُ »: قال أن رسول هللا   عن أيب أمامة -94
ْلَمالي َأْن يُنفيَقهُ  وّي َأْن يُ َقاتيَلهُ ، ِبَيَل ابي ْن ُسْبَحاَن هللاي ، َأْو َجُُبَ َعني اْلَعدي فَ ْلُيْكثيْر مي

هي  َمدي ْن َجَبلي َذَهٍب يُ ْنفيُقُه يفي َسبييلي هللاي َعزم ، َوِبي َا َأَحبُّ إيىَل هللاي مي َنم 2)« َوَجلم  فَإي ). 
 أفزعه هاله:

 
 وال قوة إال ابهلل ثواب ال حول -

َعْبَد اَّللمي َأََل ْو اَي اَي َأاَب ُموَسى أَ  »قال له: أن النيب   عن أيب موسى -95
َّللمي  َة إيَلم ابي ْن َكْنزي اجْلَنمةي قُ ْلُت بَ َلى قَاَل ََل َحْوَل َوََل قُ وم 3)  «َأُدلَُّك َعَلى َكليَمٍة مي ). 

َنَّة:   اْلنة.يفمدخر  نفيس قائلها ثوابل واملعىن:، أي من ذخائر اْلنة م ن  َكن ز  اْل 
 

َأَلَ : َأََل ُأَعلّيُمَك َأْو قَالَ »:  قال رسول هللا : قال  عن أيب هريرة -96
ْن َكْنزي اجْلَنمةي  ْن ََتْتي اْلَعرش مي َة إيَلم ََل : تَ ُقولُ ، َأُدلَُّك َعَلى َكليَمٍه مي َحْوَل َوََل قُ وم

هللي  ي َواْسَتْسَلمَ : فَ يَ ُقوُل هللاُ َعزم َوَجلم ، ابي 4)«َأْسَلَم َعْبدي ). 

                                                 

ي ) -  1 6رقم  2352/  5البخار ومسلم )043 2رقم  2072/  4(،  694 .) 
والرتهيب ) 7795رقم  194/  8) الطرباين -  2 ي يف الرتغيب  واملنذر  ،)2  /273). 

ي: ال أبس إبسناده.  2وقال الدمياطي يف املتجر الرابح )قال املنذر وقال األلباين  ابس إبسناده. (: ال13
والرتهيب 1) يف صحيح الرتغيب   (: صحيح لغيه.541

ي ) - 3 ومسلم ) 6046رقم  2354/ 5البخار 2 رقم  2076/ 4(،  704.) 
7رقم  298/ 2أمحد ) - 4 واحلاكم ) 953  (.  54 رقم  71/ 1(، 
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َلَم: َتس  َلَم َعب د ي َواس   .لصا  خمبنفسه هلل  انقادو  أي فوض أمر الكائنات إىل هللا َأس 
 

َأَل  » قال له: أن النيب رضي هللا عنهما عن قيس بن سعد بن عبادة  - 97
ْن أَبْ َوابي اجْلَنمةي؟"، قُ ْلُت: بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللمي، قَاَل: "َل َحْوَل  َأُدلَُّك َعَلى اَبٍب مي

َّللمي  َة إَل ابي 1) «َوَل قُ وم ). 
َنَّة :  ها.إلي أي طريق من الطرق املوصلة اَبب  م ن  أَب  َواب  اْل 

 
َلَة ُأْسريَي بيهي  َأنم َرُسوَل هللاي  »:  عن أيب أيوب األنصاري  -98 َمرم َعَلى ، لَي ْ

يمَ  ْْبييُل ؟ قَالَ : فَ َقالَ ، إيبْ َراهي دٌ : َمْن َمَعَك اَي جي يمُ ، َهَذا ُُمَمم ُمْر : فَ َقاَل َلُه إيبْ َراهي
َراسي اجْلَنمةي  ْن غي نم تُ ْربَ تَ َها طَيّيَبةٌ ، أُممَتَك فَ ْلُيْكثيُروا مي َعةٌ َوَأْرَضهَ ، فَإي َوَما : قَالَ ، ا َواسي

َراُس اجْلَنمةي؟ قَالَ  هللي : غي َة إيَلم ابي 2) «َلَ َحْوَل َوََل قُ وم ). 
 
 ثواب سبحان هللا -4

ُز » : فقال  كنا عند رسول هللا :  قال  عن سعد بن أيب وقاص -99 أَيَ ْعجي
َب ُكلم يَ ْوٍم أَْلَف َحَسَنةٍ  ْن ُجَلَسائيهي َكْيَف «. َأَحدُُكْم َأْن َيْكسي َفَسأََلُه َسائيٌل مي

                                                                                                                                            

وال حيفظ ل وافقه الذهيب. قال احلاكم: صحيح  و ن قوله " من  شعيبقال و ه علة،  وط: صحيح دو األرنؤ
وهذا 2وصححه األلباين يف صحيح اْلامع رقم ) إسناد حسن. حتت العرش "  614.) 

1رقم  422/  3أمحد )  - 1 5 ي )518 والرتمذ 3رقم  570/  5(،  واحلاكم )581 رقم  323 4(، 
وصححه األلباين يف  (.7787 وافقه الذهيب.  و وصححه احلاكم  ي: حسن صحيح غريب،  قال الرتمذ

1السلسلة الصحيحة ) وقال 746 وط: حسن لغيه. شعيب(.   األرنؤ
2رقم  418/ 5أمحد )  - 2 ن )3598 وابن حبا 8رقم  103/ 3(،  ي يف الرتغيب 21 واملنذر  ،)

وحسن291/  2)  والرتهيب ي: إسناده حسن.  يف نتائج  ه احلافظ ابن حجر(.قال املنذر
والرتهيب )(1/100األفكار) وقال األلباين يف صحيح الرتغيب   .1  (: صحيح لغيه.583
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ُب َأَحُدََن أَْلَف َحَسَنٍة قَالَ  اَئَة َتْسبييَحٍة فَ ُيْكَتُب َلُه أَْلُف َحَسَنٍة َأْو » :َيْكسي ُيَسبّيُح مي
يَئٍة  1) «َُيَطُّ َعْنُه أَْلُف َخطي ). 

 
 واب سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكربث -

اْلُوُضوُء َشْطُر  » : قال رسول هللا : قال  عن أيب مالك األشعري -100
يَزاَن َوُسْبَحاَن اَّللمي َواحْلَْمُد َّلليمي ََتََْلَني َأْو ََتْأَلُ َما  َيَاني َواحْلَْمُد َّلليمي ََتْأَلُ اْلمي َبنْيَ اإْلي

َمَواتي َواأْلَْرضي  2)« السم ).  
إينمُه ُخليَق ُكلُّ إيْنَساٍن » : قال عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  -101

َد اَّلّلَ، َوَهلمَل اَّلّلَ،  ٍل. َفَمْن َكْبمَ اَّلّلَ، َوْحَي تّينَي َوَثاَلِثييائَةي َمْفصي ْن َبيني آَدَم َعَلى سي مي
، َأْو َشوَْكًة َأْو َعْظمًا َعْن َوَسبمَح اَّلّلَ،  َواْستَ ْغَفَر اَّلّلَ، َوَعَزَل َحَجرًا َعْن َطرييقي النماسي

تّينَي َوالثماَلِثييائَةي  َْعُروٍف، َأْو ََنَى َعْن ُمْنَكٍر، َعَدَد تيْلَك السّي ، َوَأَمَر ِبي َطرييقي النماسي
ي يَ ْوَمئيٍذ َوَقْد زَ  نمُه ََيْشي اَلَمى. فَإي 3)« ْحَزَح نَ ْفَسُه َعني النماري السُّ ). 

لمَ   .ملتقى العظمني يف البدن: فص 
لبدن ظام ايع عأصله عظام األصابع وسائر الكف مث استعمل يف مج السُّاَلَمى:
 .ومفاصله

ْن  »: أنه عن النيب   عن أيب ذر -102 قال ُيْصبيُح َعَلى ُكلّي ُساَلَمى مي
يَدٍة َصَدَقةٌ ، َتْسبييَحٍة َصَدَقةٌ َفُكلُّ ، َأَحديُكْم َصَدَقةٌ  ، وَُكلُّ َُتْلييَلٍة َصَدَقةٌ ، وَُكلُّ ََتْمي

ْلَمْعُروفي َصَدَقةٌ ، َتْكبيْيٍَة َصَدَقةٌ  وَُكلُّ  َوُُيْزيُئ ، َوََنٌْى َعني اْلُمْنَكري َصَدَقةٌ ، َوَأْمٌر ابي
َن الضَُّحى ْن َذليَك رَْكَعَتاني يَ رَْكُعُهَما مي 4)«  مي ). 

                                                 

ي )2698رقم  2073/  4مسلم )  -  1 والرتمذ 3رقم  510/  5(،  463.) 
2رقم  203/  1مسلم ) -  2 ي )23 والرتمذ 5رقم  535/  5(،  317.) 
1رقم  698/  2مسلم ) - 3 وابن حب007 ن )(،  3رقم  173/  8ا 380 .) 
و (  720  رقم  498/  1مسلم ) -  4 2رقم  167/  5أمحد )،  1513 .) 
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إينم  »:  قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنهما –عن النعمان بن بشي  -103

يدَ  ْهلييَل َوالتمْحمي ْن َجاللي هللاي التمْسبييَح َوالت م ما َتْذُكروَن مي ْفَن َحوَل اْلَعرشي ، ِمي َعطي ، يَ ن ْ
بيَها، َُلُنم َدوييٌّ َكَدوييّي النمْحلي  ََل : َأَحدُُكْم َأْن َيُكوَن َلُه َأوْ َأَما َيُيبُّ ، ُتذَكّيُر بيَصاحي

1)« يَ َزاُل َلُه َمْن يُذَكّيُر بيهي  ). 
 من جالل هللا: أي تعظيمه

 .نَ ر  د  أي يَ  ينعطفن حول العرش:
 .ءهلواويسمع عند شدته وبعده يف ا هو ما يظهر من الصوت هَل نَّ َدو ي :

 
اَي َأاَب »َقاَل: َمرَّ ب ه  َوه َو يَ غ ر س  َغر سا  ف َ  َأنَّ َرس و َل هللا   َعن  َأيب  ه َري  َرَة  -104

ي تَ ْغريُس؟ راسًا ِلي : قُ ْلتُ «. ُهَريْ َرَة! َما المذي راٍس َخٍْي »قَاَل: ، غي َأََل َأُدلَُّك َعَلى غي
ْن َهَذا َوَلَ ُسْبَحاَن هللاي َواحْلَْمُد هللي : ُقلْ »قَاَل: ، اَي َرُسْوُل هللاي ، بَ َلى: قَالَ «. َلَك مي

َدٍة َشَجَرٌة يفي اجْلَنمةي ، إيَلَه إيَلم هللاُ َوهللاُ اْكَْبُ  2)« يُ ْغَرُس َلَك بيُكلّي َواحي ). 
َتُكمْ  »:  قال رسول هللا : قال   عن أيب هريرة -105 اَي : قَاُلوا، ُخُذوا ُجن م

ْن َعُدوٍّ َقْد َحَضَر ؟ قَالَ ، َرُسوَل هللاي  َن النماري َوَلكيْن ، َل: َأمي ُتُكْم مي : قَ ْولُ ، ُجن م

                                                 

1  رقم  271/  4أمحد ) -  1 وابن ماجه )8412  ،)2  /1 3رقم  252 واحلاكم ) 809  )1  /682 
1رقم  ي (.822 : إسناده (132 /4مصباح الزجاجة )يف  قال احلاكم: على شرط مسلم. قال البوصي

وصححه األلباين يف الصحيحة ) صحيح، 3رجاله ثقات.  وط: إسناده  شعيب قالو (. 358 األرنؤ
حديث : (612 /2اْلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني )وقال الوادعي يف  صحيح رجاله ثقات.

 .صحيح
3رقم  1251/ 2ابن ماجه ) - 2 واحلاكم)  807 1رقم  693/ 1(،  واملنذر 887 ي يف الرتغيب (، 

ي يف (276/  2والرتهيب)  والبوصي وائد ابن ماجه )،   . (132 /4مصباح الزجاجة يف ز
وصححه و قال احلاكم: صحيح اإلسناد.  ي: إسناده حسن.  والبوصي ي  حيح ابن ين يف صأللبااقال املنذر

3ماجه ) 069.) 
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هللي ، ُسْبَحاَن هللاي  ُنم َيَْتينَي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي ، َوهللُا َأْكَْبُ ، َوَل إيَلَه إيَل هللاُ ، َواحْلَْمُد ي َنم فَإي
َاُت ، َُمَنّيَباٍت َوُمَعقّيَباتٍ  1)«َوُهنم اْلَباقيَياُت الصماحلي ). 

 .وقايتكم: ج ن ََّتك م  
: جَمنم َبة اْلي ش َي منة: جم َنم َبات 

  هي اليت تكون يف امل
َ
 رة.ي سَ وامل

 
ََل إيَلَه : َمْن قَالَ  »: قال  يرفع احلديث إىل رسول هللا   عن أيب هريرة -106

َلُه اْلُمْلُك ، إيَلم اَّللمُ ََل إيَلَه ، ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ ، َواَّللمُ َأْكَْبُ ، إيَلم اَّللمُ 
َّللمي ، ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ ، َوَلُه احْلَْمدُ  َة إيَلم ابي َصابيعيهي ، َوََل َحْوَل َوََل قُ وم ُدُهنم ََخًْسا ِبَي ، يَ ْعقي

َلٍة َأْو يفي َشْهٍر مثُم َماَت يفي َذليَك اْلي َ : مثُم قَالَ  َأْو يفي تيْلَك ، ْومي َمْن قَاَُلُنم يفي يَ ْوٍم َأْو لَي ْ
َلةي  ْهري ، اللمي ْ َر َلُه َذنْ ُبُه ، َأْو يفي َذليَك الشم 2) «ُغفي ) 

 
قال:   عن النيب  -رضي هللا عنهما –عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري  -107

ْن اْلَكاَلمي َأْربَ ًعا ُسْبَحاَن اَّللمي َواحْلَْمُد  » َّلليمي َوََل إيَلَه إيَلم إينم اَّللمَ َعزم َوَجلم اْصطََفى مي
ْشُروَن َحَسَنًة َوُحطم َعْنُه  َا عي اَّللمُ َواَّللمُ َأْكَْبُ قَاَل َوَمْن قَاَل ُسْبَحاَن اَّللمي ُكتيَبْت َلُه ِبي

ثْ  ْثُل َذليَك َوَمْن قَاَل ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َفمي ْشُروَن َسيّيَئًة َوَمْن قَاَل اَّللمُ َأْكَْبُ َفمي ُل َذليَك عي
َا َثاَلثُوَن َحَسَنًة َوُحطم  َوَمْن قَالَ  هي ُكتيَب َلُه ِبي ْن قيَبلي نَ ْفسي نَي مي احْلَْمُد َّلليمي َربّي اْلَعاَلمي

َا َثاَلثُوَن َسيّيَئةً  3)«  َعْنُه ِبي ) . 

                                                 

ى ) -  1 1  رقم  212/  6النسائي يف الكرب 9رقم  725/  1احلاكم )و  (0684 85  .) 
وافقه الذهيب على شرط مسلمقال احلاكم: صحيح  3)ْلامع اوصححه األلباين يف صحيح  .و 214.) 

ى )  -2 1/ 6النسائي يف الكرب 9رقم  2 والليلة ) 857 ويف عمل اليوم  واملنذري يف 151/  1(،   ،)
والرتهيب ) 3الرتغيب  والرتهيب  (.481  (:صحيح لغيه.198/  3)  قال األلباين يف صحيح الرتغيب 

8رقم  310/  2أمحد ) - 3 ى  ) 079 والنسائي  يف الكرب 1 رقم  210/  6(،  واحلاكم ) 0676  )1 
/6 1 رقم  93 886.) 
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ُّ إيَذا قُ ْلَت:  » :بدويم   قال لرجل   أن النيب  عن أنس   -108 اَي َأْعَرايبي

قَاَل هللاُ: َصَدْقَت، َوإيَذا  .قَاَل هللاُ: َصَدْقَت َوإيَذا قُ ْلَت: احْلَْمُد َّلليمي  !ُسْبَحاَن هللاي 
قُ ْلَت: ََل إيَلَه إيَلم هللُا قَاَل هللاُ: َصَدْقَت َوإيَذا قُ ْلَت: هللُا َأْكَْبُ قَاَل هللاُ: َصَدْقَت 

: فَ َعْلُت َوإيَذا قُ ْلَت: اللُهمم اْرَْحْيني قَاَل هللاُ: َوإيَذا قُ ْلَت: اللُهمم اْعفيْر ِلي قَاَل هللاُ 
ُّ َعَلى  فَ َعْلُت َوإيَذا قُ ْلَت: اللُهمم اْرزُْقيني قَاَل هللاُ: َقْد فَ َعْلُت قَاَل: فَ َعَقَد اأْلَْعَرايبي

هي مثُم َوىلم  1) « َسْبٍع يفي َيدي ). 
 

َما  »:  قال رسول هللا  :عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال   -109
َّللمي إيَلم  َة إيَلم ابي  َعَلى اأْلَْرضي َأَحٌد يَ ُقوُل ََل إيَلَه إيَلم اَّللمُ َواَّللمُ َأْكَْبُ َوََل َحْوَل َوََل قُ وم

ْثَل زََبدي اْلَبْحري  َرْت َعْنُه َخطَااَيُه َوَلْو َكاَنْت مي 2)« ُكفّي .) 
 هذا لفظ الرتمذي 

ُ َأكْ َلم اَّللمُ إي َلَه  إي ََل اأْلَْرضي رَُجٌل يَ ُقوُل َما َعَلى » ويف رواية النسائي: َْبُ َوُسْبَحاَن  َواَّللم
ةَ  َّللمي  َلم  إي اَّللمي َواحْلَْمُد َّلليمي َوََل َحْوَل َوََل قُ وم َرْت عَ  ابي  ْنُه ُذنُوبُُه َوَلْو َكاَنْت َأْكثَ رَ إيَلم ُكفّي

ْن زََبدي اْلَبْحري   «مي
                                                                                                                                            

وقال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح. قال و  وط: إسناده صحيح على  شعيبصححه احلاكم.  األرنؤ
وصححه مقبل الوادعيشرط مسلم األلباين و ، (265 /6اْلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني )يف  . 

1حيح اْلامع )يف ص 718 .) 
6رقم  431/  1البيهقي ) -1 والضياء يف األحاديث املختارة للضياء ) 19 ي يف 264/  2(،  واملنذر  ،)

والرتهيب )  (.280/  2الرتغيب 
والرتهيب ) 1قال األلباين يف صحيح الرتغيب  وقال حمقق ا564  ملختارة: إسناده حسن.(: حسن لغيه. 

ي ) - 2 ى )3460رقم  509/  5الرتمذ والنسائي يف الكرب 1رقم  206/  6(،  واحلاكم ) 0658  )1 
/6 1رقم  82 854.) 

وحسنه األلباين يف صحيح اْلامع ي: حسن غريب.  5)  قال الرتمذ 636). 
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إينم ُسْبَحاَن اَّللمي َواحْلَْمُد َّلليمي  » :قال أن النيب   عن أنس بن مالك -110
َجَرُة َورَقَ َها ُفُض الشم طَااَي َكَما تَ ن ْ ُفُض اخلَْ ُ َأْكَْبُ تَ ن ْ ُ َواَّللم 1) «َوََل إيَلَه إيَلم اَّللم ). 

 تنفض: أي تسقط 
 

 :يقول مسعت رسول هللا : قال راعي رسول هللا   عن أيب سلمى -111
َْمٍس َما أَثْ َقَلُهنم يفي  » يَزاني ََل إيلََه إيَلم اَّللمُ َواَّللمُ َأْكَْبُ َوُسْبَحاَن اَّللمي  َبٍخ َبٍخ خلي اْلمي

ُبُه َواليُدهُ  2)«َواحْلَْمُد َّلليمي َواْلَوَلُد الصماليُح يُ تَ َوفم فَ َيْحَتسي ) 

 .كلمة تقال لتعظيم األمر وهتويله  :َبخ  َبخ  
 

 يب ذات يومٍ  رم مَ  »: قالت رضي هللا عنها، هانئ بنت أىب طالبعن أم  -112
ُْت َوَضُعْفتُ  :اَي َرُسوَل اَّللمي  فقلتُ  هللا  رسولُ   -َأْو َكَما قَاَلتْ  -إيِّني َقْد َكْبي

ُل  » َفُمْرِني بيَعَمٍل َأْعَمُلُه َوَأََن َجاليَسٌة، قَاَل: َا تَ ْعدي َنم ائََة َتْسبييَحٍة فَإي ي اَّللمَ مي َسبّيحي
اَئَة  ُل َلكي مي يَدٍة تَ ْعدي ائََة ََتْمي ي اَّللمَ مي يَل َواْْحَدي ْن َوَلدي إيَْسَاعي ائََة رَقَ َبٍة تُ ْعتيقيينَ َها مي َلكي مي

َها يفي َسبييلي اَّللمي وَكَ  لينَي َعَلي ْ َا فَ َرٍس ُمْسَرَجٍة ُمْلَجَمٍة ََتْمي َنم ائََة َتْكبيْيٍَة فَإي يي اَّللمَ مي ْبّي

                                                 

1رقم  152/  3أمحد )  - 1 ي يف األدب املفرد )ص2556 والبخار  ،)2 2 6رقم  1 ي يف 34 واملنذر  ،)
والرتهيب )  (.282/  2الرتغيب 

ي: وحسنه األلباين يف صحيح اْلامع قال املنذر 2) رجاله رجال الصحيح.  شعيب  وقال (.089
وط: إسناده حسن  .األرنؤ

1رقم  237/  4أمحد ) -  2 8 ن)  101 وابن حبا 8رقم  114/ 3(،  واحلاكم ) 33  ،)1  /6 رقم  92
واهليثمي يف ( 1885 ومنبع الفوائد )،   وائد   .(49 /1جممع الز

وصححه األلباين يف قال احلاكم: صحيح اإلسناد. 1يحة )الصح قال اهليثمي: رجاله ثقات.  204 .)
وط: صحيح. شعيبوقال   .حديث صحيح: (279 /2) الصحيح املسندوقال مقبل الوادعي يف  األرنؤ
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ائََة َبَدنَةٍ  ُل َلكي مي َماءي  تَ ْعدي ائََة َُتْلييَلٍة ََتْأَلُ َما َبنْيَ السم َلٍة َوَهلّيليي اَّللمَ مي ُمَقلمَدٍة ُمتَ َقب م
َ ِبييْثلي  ََحٍد َعَمٌل إيَلم َأْن َيَِْتي 1) «َما أَتَ ْيتي بيهي  َواأْلَْرضي َوََل يُ ْرَفُع يَ ْوَمئيٍذ ألي ). 

 
 ثواب الذكر املضاعف -

َّ : رضي هللا عنها عن جويرية رضي هللا عنهما عن ابن عباس -113   َأنَّ النَّيب 
نَي َصلَّى الصُّب َح َوه َى يف   َرة  ح  د َها مث َّ َرَجَع بَ ع َد َأن  َأض َحى  َخرََج م ن  ع ن د َها ب ك  َمس ج 

َها  المِتي َما زيْلتي َعَلى احْلَالي »َوه َى َجال َسة  فَ َقاَل  قَاَلْت نَ َعْم. قَاَل «. فَارَقْ ُتكي َعَلي ْ
َلَقْد قُ ْلُت بَ ْعَدكي َأْرَبَع َكليَماٍت َثاَلَث َمرماٍت َلْو »  -صلى هللا عليه وسلم- النميبُّ 

هي  هي َعَدَد َخْلقيهي َوريَضا نَ ْفسي َْمدي ُهنم ُسْبَحاَن اَّللمي َوِبي َا قُ ْلتي ُمْنُذ اْليَ ْومي َلَوزَنَ ت ْ ُوزيَنْت ِبي
َداَد َكليَماتيهي  هي َومي 2)«َوزينََة َعْرشي ) 
 ويف رواية عند الرتمذي: 

ُسْبَحاَن اَّللمي َعَدَد ُسْبَحاَن اَّللمي َعَدَد َخْلقيهي : تقولينها كلماتٍ   أَل أعلمكي  :قال »
هي ُسْبَحاَن اَّللمي ريَضا  هي ُسْبَحاَن اَّللمي ريَضا نَ ْفسي َخْلقيهي َثاَلًث ُسْبَحاَن اَّللمي ريَضا نَ ْفسي
هي  هي ُسْبَحاَن اَّللمي زينََة َعْرشي هي ُسْبَحاَن اَّللمي زينََة َعْرشي هي ُسْبَحاَن اَّللمي زينََة َعْرشي نَ ْفسي

َداَد َكليَماتيهي ُسْبَحاَن اَّللمي  َداَد َكليَماتيهي ُسْبَحاَن اَّللمي مي َداَد َكليَماتيهي ُسْبَحاَن اَّللمي مي 3) « مي ). 

                                                 

2رقم  344/  6أمحد ) - 1 وابن ماجه ) 6956 3رقم   1252/  2(،  واملنذري يف  810   ،)
والرتهيب)  وائد يف   حسن. قال اهليثمي ي: إسنادهقال املنذر  (.277/  2الرتغيب  جممع الز

(1 4)ص: وقال الدمياطي يف املتجر الرابح  .أسانيده حسنة :(6867 وحسمنه : إسناده حسن. (41
1)  األلباين يف الصحيحة 316  .) 

2رقم  2090/ 4مسلم ) -  2 وابن خزمية ) 726 7رقم  370/  1(،  53  .) 
ي )  - 3 ى(، 3555رقم   556/ 5الرتمذ 9رقم  48/ 6)  والنسائي يف الكرب 991.) 
وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه  ي: حسن صحيح.  3)  قال الرتمذ 808 .) 
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، اتٍ ْدُُتَا َثالَث َمرم  َردم مثُم ، تٍ ليَماَلَقْد قُ ْلُت َأرَْبَع كَ  » :ويف رواية للنسائي يف الكربى
َها َا قُ ْلتي َلَوزَنَ ت ْ هي  وَ ُسْبَحاَن اَّللمي : َلْو ُوزيَنْت ِبي َْمدي ، َعَدَد َخْلقيهي ،  اَّللمُ وََل إيَلَه إيَلم ، ِبي

هي  هي ، وريَضى نَ ْفسي َداَد َكليَماتي ، وزينََة َعْرشي  .« هي ومي
 عليهن يف الثواب تلرجح: أي لوزنتهن:

 
: فقال ه  ي  ت َ فَ شَ  به وهو حيرك   مرَّ  أن رسول هللا   عن أيب أمامة الباهلي -114

،: َماَذا تَ ُقوُل اَي َأاَب أَُماَمَة؟ "قَالَ  » ْكثَ َر َأْو َأْفَضَل : قَالَ  َأذُْكُر َريبّي َُك ِبَي " َأََل ُأْخْبي
؟ َأْن تَ ُقولَ  َهاَر َمَع اللمْيلي َهاري َوالن م ْن ذيْكريَك اللمْيَل َمَع الن م ُسْبَحاَن اَّللمي َعَدَد َما : مي

لْ  َخَلَق، ، َء َما َخَلَق،َوُسْبَحاَن اَّللمي مي َماءي  َوُسْبَحاَن اَّللمي َعَدَد َما يفي اأْلَْرضي َوالسم
، َماءي ْلَء َما يفي اأْلَْرضي َوالسم  َوُسْبَحاَن اَّللمي َعَدَد َما َأْحَصى كيَتابُُه، َوُسْبَحاَن اَّللمي مي

ْلَء ُكلّي  َوُسْبَحاَن اَّللمي َعَدَد ُكلّي َشْيٍء، احْلَْمُد َّلليمي : َوتَ ُقولُ  َشْيٍء، َوُسْبَحاَن اَّللمي مي
ْثَل َذليكَ  1)«  مي ). 

  :ويف رواية للطرباين  
ُلْغُه؟"» َهاَر َلَْ تَ ب ْ َُك بيَشْيٍء إيَذا قُ ْلَتُه، مثُم َدأَْبَت اللمْيَل َوالن م قُ ْلُت: بَ َلى،  َأَل ُأْخْبي

كيَتابُُه، َواحْلَْمُد َّلليمي َعَدَد َما يفي كيَتابيهي، "تَ ُقوُل: احْلَْمُد َّلليمي َعَدَد َما َأْحَصى   فَ َقاَل:
ْلَء  َواحْلَْمُد َّلليمي َعَدَد َما َأْحَصى َخْلُقُه، َواحْلَْمُد َّلليمي َعَلى َما يفي َخْلقيهي، َواحْلَْمُد َّلليمي مي

هي، َواحْلَْمُد َّلليمي َعَدَد ُكلّي َشْيٍء، َواحْلَْمُد َّلليمي  ْلَء ُكلّي َشْيٍء، َوُتَسبّيُح ََسَاَواتيهي َوَأْرضي  مي
ْثَل َذليكَ  ُ مي ْثَل َذليَك َوُتَكْبّي 2) «مي ). 

                                                 

7  رقم  371/  1ابن خزمية ) -  1 ن ) 54 وابن حبا 8 رقم  111/  3(،  30  .) 
وقال 1/85وحسنه احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار) وط:  إس شعيب(،  وقال األرنؤ ناده حسن. 

2وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ). األعظمي: إسناده حسن 615.) 
1رقم   694/ 1)  ماحلاك - 2 والطرباين891 8رقم  292/  8) (،  واهليثم 122 1) ي(،  0  /1 09 

1 رقم  6870) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

59 

 
َنَما ََنُْن ُنَصلّيي َمَع َرُسْولي هللاي   »: قال -ارضي هللا عنهم -عن ابن عمر -115 بَ ي ْ
  َن اْلَقْومي َكثيْيًا َوُسْبَحاَن هللاي ُبْكَرًة هللُا َأْكَْبُ َكبيْيًا َواحْلَْمُد هللي  : إيْذ قَاَل رَُجٌل مي

ياًل فَ َقاَل َرُسْوُل هللاي  َمني اْلَقائيُل َكليَمَة َكَذا :» -صلى هللا عليه وسلم  -َوَأصي
َن اْلَقْومي  «.وََكَذا؟  ْبُت َُلَا»قَاَل: َأََن اَي َرُسْوَل هللاي! : قَاَل رَُجٌل مي فُتيَحْت َُلَا ، َعجي

َماءي  ْعُت َرُسْوَل هللاي : اَل اْبُن ُعَمرَ قَ «. أَبْ َواُب السم صلى هللا  -َفَما تَ رَْكتُ ُهنم ُمْنُذ َسَي
1) «يَ ُقوُل َذليكَ  -عليه وسلم  ). 

 »: فَ َقالَ ، أمنَّ َرج ال  َجاَء َفَدَخَل الصَّفَّ َوَقد  َحَفَزه  الن ََّفس   : عن أنس -116
ا َقَضى َرُسْوُل هللاي ، فييهي  احْلَْمُد هللي َْحْدًا َكثيْيًا طَيمبًا ُمَبارَكاً  : قَالَ َصالَتَُه   فيَلمم

؟» ْلَكليَماتي َا»َقاَل: فََأرَمم اْلَقْوُم ف َ «. أَيُُّكُم اْلُمَتَكلّيُم ابي نمُه ََلْ ، أَيُُّكُم اْلُمَتَكلّيُم ِبي فَإي
َفُس : فَ َقاَل رَُجلٌ «. يَ ُقْل ِبَْساً  ْئُت َوَقْد َحَفَزِني الن م َلَقْد رَأَْيُت »َقاَل: فَ ُقْلتُ َها ف َ جي

ُروََنَا أَي ُُّهْم َيرفَ ُعَها َتدي 2) «اْثََنْ َعَشَر َمَلكاً يَ ب ْ ). 
 

***** 

                                                                                                                                            

وإسناد  واه الطرباين من طريقني  وقال اهليثمي: ر وافقه الذهيب.  و قال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني، 
والرتهيب )أحدمها حس وقال األلباين يف صحيح الرتغيب  1ن.   (: صحيح لغيه.575

6رقم  420/  1مسلم ) - 1 ي )01 والرتمذ 3رقم  575/  5(،  592 .) 
6رقم  419/  1)  مسلم - 2 ود ) 00 وأبو دا 7 رقم  262/  1(،  63 .) 
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 ما جاء يف ثواب الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلمابب: 
 

َدًة َصلمى  »قال:  أن رسول هللا   عن أيب هريرة -117 َمْن َصلمى َعَليم َواحي
1) «َعَلْيهي َعْشًرا اَّللمُ  ). 
 

 يقول: نه مسع النيب أ - اضي هللا عنهمر  -عن عبد هللا بن عمرو  -118
نَ  » ْثَل َما يَ ُقولُ ، إيَذا َسعُتُم اْلُمَؤذّي نمُه َمْن َصلمى َعَليم ، مثُم َصلُّوا َعَليم ، فَ ُقوُلوا مي فَإي

َا َعْشًرا، َصاَلةً  يَلةَ مثُم ، َصلمى هللا َعَلْيهي ِبي َ اْلَوسي َا َمْنزيَلٌة يفي اجْلَنمةي ، َسُلوا اَّللمَ ِلي َنم َلَ ، فَإي
َبادي هللاي  ْن عي َبغيي إيَلم ليَعْبٍد مي يَلةَ ، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأََن ُهوَ ، تَ ن ْ ، َفَمْن َسَأَل ِلي اْلَوسي

َفاَعةُ  2)« َحلمْت َلُه الشم ). 
 

ْنَدُه فَ ْلُيَصلّي  »:  قال رسول اّللم : قال  عن أنس   -119 َمْن ذُكيْرُت عي
ُ َعزم َوَجلم َعَلْيهي َعْشراً  ، فإنمُه َمْن َصلمى َعليم َمرمًة، َصلمى اَّللم 3)«  َعليم ). 

َدة» ويف رواية: ، َصلمى هللُا َعَلْيهي َعْشَر َصَلَواتٍ ، َمْن َصلمى َعَليم َصاَلًة َواحي
4)« َورُفيَعْت َلُه َعْشُر َدرََجاتٍ ، َعْنُه َعْشُر َخطييَئاتٍ َوُحطمْت  ). 

                                                 

4رقم  306/ 1مسلم ) - 1 0 ود ) 8 وأبو دا  (. 1530رقم 479/ 1(، 
3رقم  288/  1مسلم )  - 2 ي ) 84 والرتمذ 3رقم 586/  5(،  614  .) 
وأبو يعلى ) 2122رقم  283/  1الطيالسي ) - 3  ،)7  /7 4رقم  5 وابن السين عمل اليوم  002  ،)

ي: إسناده جيد. قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح.  (.335/  1والليلة  ) قال عبد القادر و قال النوو
ى هبا. قال األران وط: له شواهد يقو وقال األلباين يف صحيح ؤ حسني سليم أسد: رجاله رجال الصحيح. 

1) الرتغيب  صحيح لغيه. (:657
1رقم  50/  3النسائي ) - 4 ن297 وابن حبا  ،)  (3  /1 9)رقم  85 والضياء املقدسي يف 04  ،)

 (.248/  2املختارة )
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َرى يف    َأنَّ َرس وَل اّللَّ    عن أيب طلحة األنصاري -120 َجاَء َذاَت يَ و م  َوال ب ش 
ه َك فَ َقاَل:  َرى يف  َوج  ه ه ، فَ ق ل َنا: إانَّ لَنَ َرى ال ب ش  ُد  إنمُه َأََتِني اْلَمَلُك فَ َقالَ » َوج  اَي ُُمَمم

يَك أَنمُه ََل ُيَصلّيي َعَلْيَك َأَحٌد إَلم َصلمْيُت َعَلْيهي َعْشرًا َوَلَ  إنم رَبمَك يَ ُقوُل َأَما يُ ُرضي
1) «ُيَسلّيُم َعَلْيَك َأَحٌد إَلم َسلمْمُت َعَلْيهي َعْشراً  ). 

 وعند أمحد يف رواية أخرى: 
ْن أُممتيكَ  » َا َعْشَر َحَسَناتٍ ،  َصاَلةً  َمْن َصلمى َعَلْيَك مي َوَُمَا َعْنُه ، َكَتَب هللُا َلُه ِبي

ثْ َلَها، َورََفَع َلُه َعْشَر َدرََجاتٍ ، َعْشَر َسيّيَئاتٍ  2) «َوَردم َعَلْيهي مي ). 
 

َأْوىَل النماسي يبي يَ ْوَم  »: قال  أن رس وَل هللا    عن عبد هللا بن مسعود -121
3) «َأْكثَ ُرُهْم َعَليم َصالةً اْلقيَياَمةي  ). 

 .أي أقرهبم يب أو أحقهم بشفاعيت: أوىل الناس يب
 

                                                                                                                                            

وصححه األلباين شعيبقال و  وط: إسناده صحيح.  9املشكاة املصابيح ) يف األرنؤ ( وصحيح 22
1الرتغيب)  وقال حمقق املختارة: إسناده صحيح.657  .) 

1رقم  30/ 4أمحد )  - 1 والنسائي)  6410 1رقم  44/  3(،  والدارمي )283  ،)2  /4 رقم   08
وقال2773 وقال حسني سليم أسد:  شعيب ( . قال العراقي: إسناده جيد.  وط: حسن لغيه.  األرنؤ

وصححه الشيخ األلباين يف 9حتقيقه مشكاة املصابيح ) حديث جيد.  28.) 
والرتهيب  )16399(  29/ 4أمحد ) -  2 ي يف الرتغيب  واملنذر .2  /325.) 
والرتهيب )  1قال األلباين يف صحيح الرتغيب   (: حسن لغيه.661
ن ) 484رقم  354/  2)ي الرتمذ - 3 وابن حبا  ،)3  /1 9رقم  92 11  .) 

وقال احلافظ ابن  ي: حسن غريب.   .حديث حسن :(295 /3) نتائج األفكاريف  حجرقال الرتمذ
1غيب )وقال األلباين يف صحيح الرت   (: حسن لغيه.668
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ْن  »: قال: قال رسول هللا   عن أيب بردة بن نيار -122 َمْن َصلمى َعَليم مي
ْن قَ ْلبيهي ، أُممِتي َصاَلةً  َا َعْشَر َصَلَواتٍ ، َُمْليًصا مي َا َعْشَر  َورَفَ َعهُ ، َصلمى هللُا َعَلْيهي ِبي ِبي

َا َعْشَر َحَسَناتٍ ، َدرََجاتٍ  1)« َوَُمَا َعْنُه َعْشَر َسيّيَئاتٍ ، وََكَتَب َلُه ِبي ). 
 من قلبه. أي قال ذلك انشئا  : من قلبه خملصا  

 
قال مسعت رسول هللا  عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة حيدث عن أبيه  -123
 َصالًة إيَل َصلمْت َعَلْيهي املالئيَكُة ما داَم ما َصلمى َعَليم َأَحٌد »: خيطب يقول

ْن ذليكَ  ؛ُيَصلّيي َعَليم  2) «َأْو ليُيْكثيرْ  فَ ْلُيقيلم َعْبٌد مي ). 
 

إيِّني ُأْكثيُر الصمالَة َعَلْيَك َفَكْم ، اَي َرُسوَل اَّللمي  »: قال  عن أيب بن كعب -124
َها؟ قَالَ  ن ْ ْئتَ »: َأْجَعُل َلَك مي ْئتَ : الرُّبُُع؟ قَالَ : قَالَ ، «َما شي َوإيْن زيْدَت فَ ُهَو ، َما شي

ْئتَ : النّيْصُف؟ قَالَ : قَالَ ، َخْْيٌ َلكَ   :قَالَ ، َوإيْن زيْدَت فَ ُهَو َخْْيٌ َلكَ ، َما شي
؟ قَالَ  ْئتَ : الث ُّلَُثنْيي  َهاَأْجَعُلَها ُكلم ، اَي َرُسوَل اَّللمي : قَالَ ، َوإيْن زيْدَت فَ ُهَو َخْْيٌ ، َما شي

3) « َويُ ْغَفُر َلَك َذنْ ُبكَ ، إيًذا ُتْكَفى َُهمكَ : َلَك؟ قَالَ  ). 

                                                 

والليلة ) - 1 والطرب 166/  1النسائي يف عمل اليوم  2اين يف املعجم الكبي )(،  5رقم 195/  2 13  ،)
والرتهيب)  ي يف الرتغيب  1يف الفتح ) قال احلافظ ابن حجر (.2/324واملنذر ثقات.  واتهر  :(1/172

3الصحيحة ) يف وقال األلباين وصحيح الرتغيب )360  ،)1  حسن صحيح.: (659
1رقم  446/ 3أمحد ) - 2 وسط ) 5727 والطرباين يف املعجم األ 1رقم  182/ 2(،  ي 654 واملنذر  ،)

والرتهيب)  3/  2يف  الرتغيب  27.)  
ي: هذا احلديث حسن يف املتابعات. قال العراقي 3: )ص حياءاإل ختريج أحاديثيف  قال املنذر 66) :

وقال  4)ص:  املتجر الرابحالدمياطي يف إسناد الطرباين جيد.   شعيب وقالسن. : إسناده ح(99
والرتهيب وقال األلباين يف صحيح الرتغيب  وط: حديث حسن.  1)  األرنؤ  سن لغيه.(: ح669

ي )  - 3 واحلاكم )2457 رقم  636/ 4الرتمذ 3رقم  457/ 2(،  وا 578 /  2لضياء يف املختارة )(، 
96.) 
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 هذا لفظ الرتمذي.
 ويف رواية ألمحد عنه:

إيًذا  »: َأرَأَْيَت إيْن َجَعْلُت َصاَلِتي ُكلمَها َعَلْيَك؟ قَالَ ، اَي َرُسوَل هللاي : قَاَل رَُجلٌ "  
َرتيكَ ، تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ، َيْكفيَيَك اَّللمُ  ْن ُدنْ َياَك َوآخي 1) «َما َأَُهمَك مي ) . 

 .كثر الصالة: أي الدعاءإين أ  
 الة  صئي كثر الدعاء فكم أجعل لك من دعاأ   أي: فكم أجعل لك من صاليت:

 .عليك
دعو أنت كالزمن الذي   لك صاليت كلها: أي أصرف بصاليت عليك مجيع أجعل  

 فيه لنفسي.
 

كم أايمي  ضلي فْ من أَ  إينم  »:  َرس ول هللا  : قَالَ قَالَ  َعن أَو س بن أَو س  -125
نم ، من الصماَلة فييهي  َعَليم  فََأْكثيُروا، يَ ْوم اجْلُُمَعة : " فَ َقاُلوا َصاَلَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليم  فَإي

: بَلييَت، قَالَ َعَلْيَك َوَقْد َأريْمَت؟ قَاَل: يَ ُقوُل: اَي َرُسوَل هللاي َكْيَف تُ ْعَرُض َصاَلتُ َنا 
2) «إينم هللَا َعزم َوَجلم َحرمَم َعَلى اأْلَْرضي َأْن ََتُْكَل َأْجَساَد اأْلَنْبيَياءي » ). 

 يتَ ل  : أي بَ تَ م  ر  وقد أَ 

                                                                                                                                            

وقال وافقه الذهيب.  و وصححه احلاكم  ي: حسن صحيح.   /4) نتائج األفكارابن حجر يف  قال الرتمذ
وحسنه األلباين يف الصحيحةهذا حديث حسن: (16  .  (9 54 ). 

2رقم  136/ 5أمحد ) - 1 وقال 1280 ي: إسنادها جيد،  وقال املنذر وط: حسن.  شعيب(،   األرنؤ
ود ) - 2 1رقم  342/ 1أبو دا وابن خزمية )047 1رقم  118/ 3(،  واحلاكم )733 رقم  604/ 4(، 

وقال ابن حجر (.8681 وافقه الذهيب.  و : صححه ابن (6/488يف الفتح ) صححه احلاكم، 
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) وغيه. خزمية 1قال األعظمي: إسناده صحيح.  527.) 
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َأْكثيُروا الصماَلَة َعَليم  »ولفظه:   وقد رواه ابن ماجه من حديث أيب الدرداء -
نمُه ، يَ ْوَم اجْلُُمَعةي  َوإينم َأَحًدا َلْن ُيَصلّيَي َعَليم إيَلم ، َمْشُهوٌد َتْشَهُدُه اْلَمالَئيَكةُ فَإي

َها ن ْ 1)« ُعريَضْت َعَليم َصالَتُُه َحَّتم يَ ْفرَُغ مي ) 
 .وهو أليق مبوضوع الكتاب لكن إسناده فيه انقطاع

  
ْن َأَحٍد ُيَسلّيُم  »قال:  أن رسول هللا    عن أيب هريرة -126 َعَلىم إيَلم َما مي

ُ َعلَ  اَلمَ  ي ُروحي يم َردم اَّللم 2) « َحَّتم َأرُدم َعَلْيهي السم ) . 
 

***** 
 

                                                 

ي: إسناد رجاله ثقات إالم أنه منقطع. قال ابن 1637رقم  524/ 1ابن ماجه ) - 1 (. قال البوصي
والرتهيب (288 /5البدر املني )يف  امللقن وقال األلباين يف صحيح الرتغيب  : إسناده حسن، 

(1  (: حسن لغيه.672
1رقم  527/ 2أمحد ) - 2 ود )0827 وأبو دا 2رقم 622/ 1(،  041.) 
ي  : (299 /6املني ) البدريف  : إسناده صحيح. قال ابن امللقن(115)ص:  األذكاريف  قال النوو

وط،  عيبشوحسنه  : إسناده صحيح.(20 /4) نتائج األفكاريف  إسناده جيد. قال ابن حجر األرنؤ
5األلباين يف صحيح اْلامع ) وحسنه أيضا   679 .) 
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 ما جاء يف ثواب السالم وكلماتهابب: 
 
 ثواب التسليم على املسلم -
 

ْن  » قال: عن النيب   عن عبد هللا بن مسعود  -127 الَم اْسٌم مي إينم السم
َنُكمْ ، َأَْسَاءي هللاي َوَضَعُه يفي اأَلْرضي  نم الرمُجَل اْلُمْسليَم إيَذا َمرم بيَقْوٍم ، فََأْفُشوا بَ ي ْ فَإي

المَ  ُهُم السم ْم َفْضُل َدرََجٍة بيَتْذكيْييهي إيايم ْم فَ َردُّوا َعَلْيهي َكاَن َلُه َعَلْيهي ْن فَ ، َفَسلمَم َعَلْيهي إي
ُهْم َوَأْطَيبُ  ن ْ 1) «"ََلْ يَ ُردُّوا َعَلْيهي َردم َعَلْيهي َمْن ُهَو َخْْيٌ مي ) 

 
َران بن احلصني رضي هللا عنهما -128 ، َجاَء رَُجٌل إيىَل النميبّي  »: قَالَ ، عن ع م 
اَلُم َعَلْيُكمْ : فَ َقالَ  صلى هللا عليه وسلم  -فَ َقاَل النيبُّ ، فَ َردم َعَلْيهي مثُم َجَلسَ ، السم

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة هللاي : فَ َقالَ ، مثُم َجاَء آَخرُ  «َعْشرٌ » :- ، فَ َردم َعَلْيهي َفَجَلسَ ، السم
ْشُرونَ »: فَ َقالَ  اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة هللا َوَبرَكاتُهُ : فَ َقالَ ، مثُم َجاَء آَخرُ  «عي فَ َردم ، السم

2) «َثالثُونَ »: فَ َقالَ ، َعَلْيهي َفَجَلسَ  ). 
 
 
 

                                                 

1رقم  5/174البزار ) - 1 والطرباين يف املعجم الكبي ) 771  ،)1 1رقم   182/  0 0391 ،)
ي يف األدب املفرد )ص  3والبخار 1رقم   58 ي البزار جيد  ( موقوفا.039 ي: أحد إسناد قال املنذر

ي. : (8/29يف اجملمع) جيد. قال اهليثمي هسنادإ: (4/1424يف التلخيص احلبي) قال ابن حجر قو
وصححه األلباين يف الص 1حيحة )رجاله رجال الصحيح.  894). 

ود )  - 2 ي )5195رقم  771/ 2أبو دا والرتمذ 2رقم  52/ 5(،  689) . 
ي وصححه األلباين يف صحيح الرتمذ ي: حسن صحيح.  وقال ا(2842)  قال الرتمذ لوادعي يف ، 

 على شرط مسلم. حديث حسن: (584 /5اْلامع الصحيح )
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 ثواب السالم عند دخول البيت
ٌن َعَلى هللاي   َثالثٌَة » : قال أن رسول هللا   عن أيب أمامة -129 ُكلُُّهْم َضامي

َتُه َفَسلمَم فَ ُهَو ، َوإيْن َماَت َأْدَخَلُه هللُا اجْلَنمة، إيْن َعاَش رُزيَق وَُكفيي َمْن َدَخَل بَ ي ْ
ٌن  ٌن َعَلى هللاي ، َعَلى هللاي َضامي دي فَ ُهَو َضامي َوَمْن َخَرَج يفي ، َوَمْن َخَرَج إيىَل اْلَمْسجي

ٍن َعَلى هللاي  1)«َسبييلي هللاي فَ ُهَو َضامي ). 
نه أعناه ء، فمالرعاية للشي: أي صاحب ضمان، والضمان: ضامن على اّللم تعاىل

 يف رعاية اّللم تعاىل.
 

إيَذا َدَخْلَت ، اَي ُبيَنم : » قال ل رسول هللا : قال  عن أنس بن مالك -130
2)«  َوَعَلى َأْهلي بَ ْيتيكَ ، َيُكوُن بَ رََكًة َعَلْيكَ ، َعَلى َأْهليَك َفَسلّيمْ  ). 

 
***** 

 

                                                 

ود ) - 1 2رقم  10/ 2أبو دا ن )494 وابن حبا 4رقم  251/ 2(،  واحلاكم ) 99  ،)2 /83 
2رقم 400.) 

وافقه الذهيبصحح و يه احلاكم،  وقال النوو ي )ص: يف  .  و 2األذكار للنو وحسم (4 نه : إسناده حسن، 
و 1/171يف نتائج األفكار ) أيضا ابن حجر وصححه  شعيب قال(،  وط: احلديث صحيح.  األرنؤ

3)  األلباين يف صحيح اْلامع 053.)  
ي )  - 2 2رقم  59/ 5الرتمذ والطرباين يف 698 وسط) (،  5رقم   123/ 6املعجم األ 991 .) 

ي: حسن ص وقال األلباين يف ختريقال الرتمذ 9) ص  الكلم الطيب جحيح غريب.   (: حسن صحيح . 1
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 اء ثواب القول الصاحل عند الطعامما جابب: 
 

 ثواب ذكر اسم هللا على الطعام
إيَذا َدَخَل  »: عن رسول هللا  ماعن جابر بن عبد هللا رضى هللا عنه -131

هي  ْنَد طََعامي ْنَد ُدُخوليهي َوعي َتُه َفذََكَر اَّللمَ عي ْيطَاُن: ََل َمبييَت َلُكْم َوََل ، الرمُجُل بَ ي ْ قَاَل الشم
ْنَد ُدُخوليهي  ْيطَانُ  ،َعَشاَء َوإيَذا َدَخَل فَ َلْم َيْذُكْر اْسَم اَّللمي عي َأْدرَْكُتْم : قَاَل الشم

هي ، اْلَمبييتَ  ْنَد طََعامي 1) «َأْدرَْكُتْم اْلَمبييَت َواْلَعَشاءَ : قَالَ ، َوإيَذا ََلْ َيْذُكْر اْسَم اَّللمي عي ). 
 .ألعوانه :قال الشيطان: أي

 بسبب سكنال مبيت لكم وال عشاء: ال حيصل لكم يف هذا البيت طعام وال م
 .مية هللاتس
 

ُّ  »عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  -132 تمٍة  َكاَن النميبي َيَُْكُل طََعاًما يفي سي
ْن َأْصَحابيهي، ، مي ٌّ فََأَكَلُه بيُلْقَمَتنْيي صلى هللا عليه  -فَ َقاَل َرُسوُل هللاي  َفَجاَء َأْعَرايبي

2) «َأَما إينمُه َلْو ََسمى َلَكَفاُكْم  »:-وسلم  ). 
 

                                                 

1رقم 3/346) أمحد -  1 ومسلم )4771 2رقم  1598/ 3(،  018. ) 
2رقم  265/ 6أمحد ) - 2 ي )6335 والرتمذ 1 رقم  288/ 4(،  وابن ماجه )858 رقم  1086/ 2(، 

ي: حسن صحيح،. (3264 ي) قال الرتمذ  وقال (: صحيح.4/269وقال ابن العريب يف عارضة األحوذ
وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل ) شعيب وط: حسن بشواهده.   .(165رقم  107/  1األرنؤ
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 ههللا يف أول طعام من نسي أن يذكر
َي َأْن َيْذُكَر  »:  قال رسول هللا : هللا بن مسعود قالعن عبد  -133 َمْن َنسي

نَي َيْذُكرُ  هي فَ ْليَ ُقْل حي ريهي،: اَّللمَ يفي َأوملي طََعامي نمُه َيْستَ ْقبيُل  بيْسمي هللاي يفي َأومليهي َوآخي فَإي
يًدا، ْنه طََعاَمُه َجدي يُب مي 1) «َوََيَْنُع اخْلَبييَث َما َكاَن ُيصي ). 

 أي: يف مجيع أجزائه.: فليقل بسم هللا يف أوله وآخره
 

 ثواب القول الصاحل عند الفراغ من الطعام أو الشراب
: َمْن أَكَل طََعاَماً، َفقال»:  قَاَل رسول  هللا  : قَالَ   عن معاذ  بن أنس   -134

ْن َغْْيي َحْوٍل  ي أْطَعَميني َهَذا، َوَرزَقنييهي مي ةٍ احلَْمُد هللي المذي ينّي َوََل قُ وم ُغفيَر َلُه َما ، مي
ْن َذنْبيهي  َم مي 2) «تَ َقدم ). 

 
إينم اَّللمَ َلَْيَْضى َعني  »:  قال رسول هللا : قال  عن أنس بن مالك -135

َها، اْلَعْبدي َأْن َيَُْكَل اأَلْكَلةَ  ْربَةَ ، فَ َيْحَمَدُه َعَلي ْ َها ، َأْو َيْشَرَب الشم   «فَ َيْحَمَدُه َعَلي ْ
(3 ). 

                                                 

ن ) - 1 والطرباين يف املعجم الكبي5213رقم  12/ 12ابن حبا  ،)  (1 1رقم  170/ 0 0354 ،)
وائد )واهليثمي يف جمم 3/  5ع الز 5.) 

وصححه األل شعيبقال و قال اهليثمي: رجاله ثقات.  وط: إسناده صحيح،  لة  السلسباين يفاألرنؤ
1) الصحيحة 98  .) 

1رقم  439/ 3) أمحد - 2 ود )56070 وأبو دا 4رقم 440/ 2(،  ي )023 والرتمذ  ،)5 /5 رقم  08
واحلاكم )3458 1رقم  687/ 1(،  870  .) 

ي: حسن  ي.قال الرتمذ يف  ر كماوقال ابن حج غريب. قال احلاكم: صحيح على شرط البخار
وط: إسناده حسن شعيبوقال  (: إسناده حسن.1/300الفتوحات الرابنية) وحسنه األلبااألرنؤ ين يف . 

واء 1)  اإلر 989 .) 
2رقم  2095/ 4مسلم ) - 3 ي )734 والرتمذ 1رقم  265/ 4(،  816.) 
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م   َعن  َأيب  ه َري  َرةَ  -136 ْثُل »قَاَل:  َعن  النَّيب  َن اأَلْجري مي اكيري مي مي الشم إينم لليطماعي
1) «َما لليصمائيمي الصمابيري  ). 

 .«برالصا لصائماالطاعم الشاكر ِبنزلة  » هذا لفظ أمحد، ويف رواية الرتمذي:
 

***** 

                                                 

7رقم  289/ 2أمحد ) - 1 والرت 876 ي )(،  واحلاكم )2486رقم  653/ 4مذ رقم  151/ 4(،  
ي: حسن.7195 2ورمز له السيوطي ابلصحة يف اْلامع الصغي) (.قال الرتمذ وصححه 370  ،)

1أمحد شاكر يف ختريج مسند أمحد) وصححه  شعيبوقال  (4/214 وط: إسناده حسن.  األرنؤ
2)  األلباين يف صحيح اْلامع 179 .) 
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 يف املرض وعند عيادة املريض صاحلما جاء يف ثواب القول الابب: 

 
 ثواب َمن وجد أملا فقال هذه الكلمات

ه يف جيد   ا  عَ جَ وَ  أنه شكا إىل رسول هللا   عن عثمان بن أيب العاص -137
كَ  » :ه منذ أسلم فقال له رسول هللا جسد   ْن َجَسدي َ مي ي َتَََلم ، َضْع َيَدَك َعَلى المذي

هللي َوُقْدرَتيهي : َوُقْل َسْبَع َمرماتٍ ، َثاَلثً ، بيْسمي هللاي : َوُقلْ  ُد ، َأُعوُذ ابي ْن َشرّي َما َأجي مي
1) «َوُأًحاذرُ  ) . 

ا ْم َأَزْل آُمُر ِبيَ فَ لَ ، يبي  انَ كَ  َما  فََأْذَهَب هللا، فَ َفَعْلُت َذليكَ : قَالَ » زاد أبو داود:
 .«َأْهليي َوَغْْيَُهمْ 

 
 ثواب القول الصاحل عند عيادة املريض

َمْن َعاَد َمريْيضًا ََلْ  » :قال عن النيب  رضي هللا عنهما عن ابن عباس -138
َرارٍ  ََيُْضر َأَجُلهُ  ْنَدُه َسْبَع مي ْيم: فَ َقاَل عي ْيم، اْسَأُل هللَا اْلَعظي َأْن ، َربم اْلَعرشي اْلَعظي

ْن َذليَك اْلَمَرضي : َيْشفييكَ  2) «إيَلم َعافَاُه هللاُ مي ). 
 .مل يكن يف مرض املوته: حيضر أجل   مل
 
 

                                                 

ود) 2202 رقم   728/  4)  مسلم - 1 3رقم  404/ 2(،أبو دا 891.) 
ود ) - 2 3رقم  204/ 2أبو دا ي ) 106 والرتمذ 2رقم   410/ 4(،  واحلاكم) 083  ،)1  /4 رقم   93

والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة )1268  ،)4  /218.) 
و  ود،  ي: حسن، واحلديث سكت عنه أبو دا ي. رط القال احلاكم: صحيح على شو قال الرتمذ بخار

6وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ) 388.) 
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 ثواب من قال َل إله إَل هللا قبل موته
ََل : َمْن قَالَ »ىل صدري فقال: إ  قال: " أسندت النيبَّ    عن حذيفة -139

َا َدَخَل اجْلَنمة َوَمْن َصاَم َيومًا ابْتيَغاء َوْجهي هللاي ، إيَلَه إيَلم هللُا ابْتيغَاء َوْجهي هللاي ُختيَم لَُه ِبي
َا َدَخَل ، ُختيَم َلُه بيهي َدَخَل اجْلَنمة َق بيَصَدَقٍة ابْتيَغاَء َوْجهي هللاي ُختيَم لَُه ِبي َوَمْن َتَصدم

1)« اجْلَنمة ) . 
 ما عنهضي هللار  عن األغر أىب مسلم أنه شهد على أىب هريرة وأىب سعيد -140

 َأْكَْبُ.  َوهللاُ  هللاي ََل إيَلَه إيَلم  إيَذا قَاَل اْلَعْبدُ  »: قال أهنما شهدا على رسول هللا 
ى ََل  إيَذا قَاَل اْلَعْبُد َلَ وَ َوَأََن َأْكَْبُ.  َلم َأَنَ  إي َلهَ إي قَاَل يَ ُقوُل هللاي َعزم َوَجلم َصَدَق َعْبدي

ى َلَ  ى. َوإيذَ َنَ إيَلم أَ  َلهَ  إي إيَلَه إيَلم هللاي َوْحَدُه. قَاَل َصَدَق َعْبدي ا قَاَل ََل إيَلَه إيَلم  َوْحدي
ى ََل إيلَ  . وَ  َأََن وَ َلم َه إي هللاي ََل َشرييَك َلُه. قَاَل َصَدَق َعْبدي إيَذا قَاَل ََل إيلََه ََل َشرييَك ِلي

ى ََل  عَ َدقَ إيَلم هللاي َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد. قَاَل صَ  َ َلَه إيَلم َأََن إي ْبدي َ  الْ ِلي ُمْلُك َوىلي
هلل.َوََل قُ وم  ْولَ  حَ احْلَْمُد. َوإيَذا قَاَل ََل إيَلَه إيَلم هللاي َوَلَ  ى َلَ قَاَل َصَدقَ  َة إيَلم ابي  َعْبدي

َة إيَلم  ْنَد َمْوتيهي  رُزيقَ هُ َمنْ  يبي  إيَلَه إيَلم َأََن َوََل َحْوَل َوَلَ قُ وم ُه النمارُ  نم عي  «ََلْ ََتَسم
 .ابن ماجههذا لفظ 

ََل ، هللُا َأْكَْبُ وَ ، هللاُ  َلم َه إي ََل إيلَ : َمْن قَالَ » وحده: يف رواية للنسائي عن أيب هريرةو 
ََل إيَلَه إيَلم ، احْلَْمدُ  َوَلهُ ، ُه اْلُمْلكُ لَ ،  هللاُ َلم إي َلَه ََل إي ، َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ ، إيَلَه إيَلم هللاُ 

هللي َوََل َحْوَل ، هللاُ  َة إيَلم ابي ُدهُ يَ عْ ، َوََل قُ وم َمْن قَاَُلُنم يفي : الَ مثُم قَ ، َصابيعيهي ًسا ِبيَ َخَْ نم قي
َلةٍ ، يَ ْومٍ  َلةي ْو يفي تيْلَك اللم أَ ، ْليَ ْومي َك ا َذلي مثُم َماَت يفي ، َأْو يفي َشْهرٍ ، َأْو لَي ْ َأْو يفي ، ي ْ

ْهري   .«ُغفيَر َلُه َذنْ ُبهُ ، َذليَك الشم
                                                 

2رقم   391/  5أمحد ) - 1 3 والرتهيب  )  372 ي يف الرتغيب  واملنذر ي يف 51/  2(،  والبوصي  ،)
6رقم  140/  6إحتاف اخلية املهرة ) 125 .) 

وقال اهليث ي: إسناده صحيح.  ي: إسناده ال أبس به. قال البوصي ن.جاله مو ر مي: قال املنذر  ثقو
4األلباين يف أحكام اْلنائز )ص قال  وقال3 وط شعيب (: إسناده صحيح.   .صحيح لغيه :األرنؤ
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 اب القول الصاحل عند املصيبة تنزل بهثو 

  قالت: مسعت رسول هللا زوج النيب رضي هللا عنها عن أم سلمة  -141
يَبٌة فَ يَ ُقولُ مَ »يقول:  ْن َعْبٍد ُتصيُبُه ُمصي ُعوَن؛ اللمُهمم أُجْرِني : ا مي إَّن َّلليمي وإَنم إيلَْيهي رَاجي

ْنها  يَبِت وأْخليْف ِل َخْْيًا مي يَبتيهي وأْخَلَف َلُه َخْْياً يفي ُمصي إَلم َأَجَرُه اَّللمُ تَعاىل يف ُمصي
ْنها " فلما تويف أبو سلمة قلت كما أمرِن رسول اَّلّل صلى اَّلّل عليه : قالت، مي

1)« رسوَل اَّلّل صلى اَّلّل عليه وسلم: وسلم، فأخلف اَّلّل تعاىل ِل خْياً منه ). 
ل ف  ل: أي: عوض ل  وأخ 

 
إيَذا َحَضْرُُتُ  » : قال رسول هللا  :قالت رضي هللا عنها سلمةعن أم  -142

ُنوَن َعَلى َما نم اْلَمالئيَكَة يُؤمّي : قَاَلتْ . «تَ ُقوُلونَ  اْلَمرييَض أو اْلَميّيَت فَ ُقوُلوا َخْْيًا فَإي
ا َماَت أبو َسَلَمَة اتَ ْيُت النميبم صلى هللا عليه وسلم. فَ ُقْلتُ  إينم ، َرُسوَل هللاي  ايَ : فَ َلمم

ْنُه ُعْقََب َحَسَنًة. » :ُقوِلي  :قال، ااَب َسَلَمَة َقْد َماتَ  اللمُهمم اْغفيْر ِلي َوَلُه َواْعقيْبيني مي
ًدا صلى هللا عليه وسلمأفَ ُقْلُت. فَ : قَاَلتْ  ْنُه ُُمَمم  «ْعَقَبيني اَّللمُ َمْن ُهَو َخْْيٌ ِلي مي

(2 ). 
 

َعر يم  َعن  َأيب   -143 إيَذا َماَت َوَلُد اْلَعْبدي  »قَاَل:  َأنَّ َرس وَل اّللَّ     م وَسى األش 
ي؟ فَ يَ ُقوُلوَن: نَ َعْم. فَ يَ ُقوُل: قَ َبْضُتْم َِثََرَة  قَاَل اَّللمُ ليَمالَئيَكتيهي: قَ َبْضُتْم َوَلَد َعْبدي

                                                 

ود )  918 رقم  631/  2مسلم )   - 1 وأبو دا 3  رقم  208/  2(،  119  .) 
ود )  919  رقم  633/  2مسلم )  - 2 وأبو دا 3 رقم  207/  2(،  115  .) 
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هي؟ فَ يَ ُقوُلوَن: نَ َعْم. فَ يَ ُقوُل: َماَذا قَاَل  َدَك َواْسَْتَْجَع، فُ َؤادي ي؟ فَ يَ ُقوُلوَن: ْحَي َعْبدي
ًتا يفي اجْلَنمةي َوََسُّوُه: بَ ْيَت احْلَْمدي  ي بَ ي ْ ُ: ابْ ُنوا ليَعْبدي 1)« فَ يَ ُقوُل اَّللم ). 

 نتجها الشجرة نتيجته كالثمرة ت   يأ: قبضتم مثرة فؤاده
 .قال إان هلل وإان إليه راجعونأي: : واسرتجع

 
***** 

  

                                                 

5رقم  69/  1) يالطيالس - 1 ي ) 08 والرتمذ 1 رقم  341 / 3(،  ن  يف   021 وابن حبا  ،)
2رقم  210/ 7صحيحه ) والليلة948 وابن السين يف عمل اليوم  5) ص (.  3 5رقم  3 81.) 

ي: حسن غريب. نه األلباين يف وحسم (. 4/123وحسنه ابن حجر كما يف الفتوحات الرابنية ) قال الرتمذ
1)  الصحيحة وانظر: صحيح األحاديث القدسية ص 408 .)7 1.) 
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 بعض األقوال عند األمور العارضات:ما جاء يف ثواب ابب
 

 من رضوان هللا تكلم بكلمةٍ  نْ ثواب مَ  
  رسول هللاأن  صاحب رسول هللا   عن بالل بن احلرث املزين -144
ُلَغ َما » قال: ْن ريْضَواني هللاي َما َيُظنُّ َأْن تَ ب ْ ْلَكليَمةي مي بَ َلَغْت إينم َأَحدُكْم لَيَ َتَكلمُم ابي

َا ريْضَوانَُه إيىَل يَ ْومي يَ ْلَقاهُ  ْن َسَخطي ، فَ َيْكُتُب هللاُ َلُه ِبي ْلَكليَمةي مي َوإينم َأَحدُكْم لَيَ َتَكلمُم ابي
َا َسَخطَُه إيىَل يَ ْومي يَ ْلَقاهُ  ُلَغ َما بَ َلَغْت فَ َيْكُتُب هللاُ َعَلْيهي ِبي 1) «هللاي َما َيُظنُّ َأْن تَ ب ْ ). 

َوان  هللا :م ن    .  مما يرضيه وحيبه ر ض 
 م ن  َسَخط  هللا : أي مما يغضبه

 
 عند حدوث نعمة

َما أَنْ َعَم هللُا َعَلى َعْبٍد نيْعَمًه  »:  قال رسول هللا : قال  عن أنس   -145
ما َأَخذَ : فَ َقالَ  ي َأْعطَاُه َأْفَضُل ِمي 2)«  احْلَْمُد هللي َإَلم َكاَن المذي  ).  
 رواية الطرباين:ويف 

 .« خذلذي أمن ا احلمد هلل رب العاملني إَل كان الذي أعطى خْيا :فقال » 
 

                                                 

ي ) -  1 ن ) 2319رقم  559/ 4الرتمذ وابن حبا  ،)1 /5 2رقم  16 واحلاكم )81  ،)1 /1 رقم  07
138 .) 

وقال  صححه احلاكم وافقه الذهيب.  وصححه األ شعيبو وط: إسناده حسن.  ح يف صحي لبايناألرنؤ
1)  اْلامع 619 . ) 

3رقم  1250/ 2ابن ماجه ) - 2 وسط805 والطرباين يف املعجم األ 1قم ر  93/ 2)  (،  357 ،)
 (.475/  2والضياء املقدسي يف  األحاديث املختارة)

وصححه األل وقال حمقق املختارة: إسناده حسن.  ي: إسناده حسن،   ح اْلامعيف صحي باينقال البوصي
 (5 563.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

75 

 
 من قال ملن صنع إليه معروف جزاك هللا خْياً 

َمْن »:  قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنهما -عن أسامة بن زيد -146
ليهي  1) «فَ َقْد أَبْ َلَغ يفي الث مَناءي ، َخْْياً  َجَزاَك هللاُ : ُصنيَع إيلَْيهي َمْعُروٌف فَ َقاَل ليَفاعي ). 

 .أي بذل اْلهد يف مكافأته: فقد أبلغ يف الثناء
 

 عند رؤية أهل البالء
َتلًى َفقالَ  »: قال عن النيبم  عن أيب هريرة  -147 احلَْمُد َّلليمي : َمْن رأى ُمب ْ

ما ابْتالَك بيهي َوَفضمَليني على َكثيٍْي  ْبُه ذلَك المذي عافاِن ِمي ياًل، َلَْ ُيصي مْن َخَلَق تَ ْفضي ِمي
2) «الَبالءُ  ). 

 
 كفارة اجمللس 

َفَكثُ َر ، َمْن َجَلَس يف ََمْليسٍ  »:  قال رسول هللا : قال  عن أيب هريرة -148
هي َذليكَ  ْن ََمْليسي كَ ُسْبَحاَنَك اللمُهمم : فييهي َلَغطُُه، فَ َقاَل قَ ْبَل أْن يَ ُقوَم مي َْمدي أْشَهُد ، َوِبي

                                                 

ي ) - 1 2رقم  380/ 4الرتمذ ن )035 وابن حبا 3رقم  202/ 8(،  والضياء املقدسي يف  413  ،)
 (.154 / 2األحاديث املختارة) 

ن،  ي: حسن جيد غريب، قال ابن حجر: صححه ابن حبا وط:األر  شعيبقال و قال الرتمذ إسناده  نؤ
وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ) 6صحيح.  368.) 

ي )  - 2 والطرباين يف املعجم الصغي)  3432رقم  493/ 5الرتمذ 6رقم   4/ 2(،  ي يف 75 واملنذر  ،)
والرتهيب)   (.139/  4الرتغيب 

وحسنه األلباين يف صحقال  ي: إسناده حسن.  ي: حسن غريب. قال املنذر 6امع )يح اْلالرتمذ 248.) 
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ُرَك َوأَُتوُب إلَْيكَ ، أْن َل إلَه إيَلم أْنتَ  هي َذليكَ ، أْستَ ْغفي َر َلُه َما َكاَن يف ََمْليسي  «إيَلم ُغفي
(1 ). 

 ائل حتته منال ط ماول، و راء من القلغطه: اللَّغط: الصوت واْللبة، وأراد به اهل  
 الكالم.

ُسْبَحاَن : َمْن قَالَ  »: قال قال رسول هللا  :قال  عن جبي بن مطعم   -149
ُرَك َوأَُتوُب  َك َأْشَهُد َأْن ََل إيَلَه إيَلم أَْنَت َأْستَ ْغفي َْمدي هي ُسْبَحاَنَك اللمُهمم َوِبي َْمدي هللاي َوِبي

نْ ، إيلَْيكَ  َوَمْن قَاَُلَا يفي ََمْليسي ، قَاَُلَا يفي ََمْليسي ذيْكٍر َكاَنْت َكالطمابيعي ُيْطَبُع َعَلْيهي  فَإي
2)« َلْغٍو َكاَنْت َكفمارًَة َلهُ  ). 

 
 بس الثوبعند لُ 
: فَ َقالَ ، َمْن لَبيَس ثَ ْوابً " قال: أن رسول هللا   عن معاذ بن أنس   -150

ي َكَساِني َهَذا الث مْوبَ » ي الذّي ينّي َوََل ، َوَرزَقَنييهي ، احْلَْمُد َّللي ْن َغْْيي َحْوٍل مي ةٍ مي َر ، قُ وم ُغفي
ْن َذنْبيهي  َم مي 3) «َلُه َما تَ َقدم ). 

                                                 

ي ) -  1 ن )3433رقم  494/ 5الرتمذ وابن حبا 5رقم  354/ 2(،  واحلاكم )94 رقم  720/  1(، 
1969.) 

ي: حسن صحيح غريب، قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم، قال  وط: ألرنشعيب اقال الرتمذ ؤ
وصححه األلباين يف صحيح اْلامعرجاله  6)  ثقات.  192 .) 

ى -  2 1رقم  112/ 6)  النسائي يف الكرب واحلاكم )0257 1رقم  720/ 1(،   ي يف 970 (، املنذر
والرتهيب)   (.264/  2الرتغيب 

وصححه األلباين يف صحيح وقال املنذري: رجاله رجال الصحيح.  6) امعاْل صححه احلاكم.  430.) 
1 رقم  62/ 3أبو يعلى) - 3 4 ود )88 وأبو دا 4رقم  440/ 2(،  وابن السين يف عمل اليوم  023  ،)

واحلاكم )239/  1والليلة)  7رقم  213/ 4(،  409 .) 
وقال احلافظ ابن حجر: إسناده حسن ومل خيرجاه.  وققال احلاكم: صحيح اإلسناد  سليم  ال حسني. 

وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه 2)  أسد: إسناده حسن.  واملشكاة) 656  ،) 4 343.) 
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 وحنوه ثواب القول عند وضع الثوب لنوم  

ْْتُ َما بنَي أْعني  » : قال رسول هللا  :قال  عن أنس بن مالك -151 سي
1)« اجلينّي َوَعْورَات بين آَدَم إذا َوَضَع أحُدُهْم ثَ ْوبَُه أن يقول: بسم هللا  ). 

رت   َما   .بنَي: حجابس 
 

 عند اْلماع 
َلْو َأنم  » :  قال رسول هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال -152

 َ ْسمي اَّللمي َأَحدَُكْم إيَذا َأرَاَد َأْن َيَِْتي ْيطَانَ ،  َأْهَلُه فَ َقاَل ابي َنا الشم َوَجنّيبي ، اللمُهمم َجنّيب ْ
نمُه  ْيطَاَن َما َرزَقْ تَ َنا. فَإي نَ ُهَما َوَلٌد يفي الشم ْر بَ ي ْ  «َذليَك َلَْ َيُضرُُّه َشْيطَاٌن أََبًدا إيْن يُ َقدم

(2 ). 
َنا: أي أبعد    عنا  اللَّه مَّ َجنم ب  

امل  ة. يسلمط عليه ألجل بركة التسميمل: أي:  يضره الشيطان أبد 
 

 عند اخلروج من البيت
ْن إيَذا  »:  قال رسول هللا  :قال  عن أنس بن مالك -153 َخَرَج الرمُجُل مي

ْلُت َعَلى هللاي ، بيْسمي هللاي : فَ َقالَ ، بَ ْيتيهي  هللي ، تَ وَكم َة إيَلم ابي : فَ يُ َقاُل َلهُ ، ََل َحْوَل َوََل قُ وم

                                                 

والليلة - 1 2) ص  ابن السين يف عمل اليوم  و الط40 وسط) (،  رقم 128/  7رباين يف املعجم األ
وائد ) 7066 واهليثمي يف جممع الز واللفظ له.،   ،)1  /253.) 

وسط إبسنادين أحدمها فيه سعيد ابن مس واه الطرباين يف األ ي ضالمة قال اهليثمي: ر ي ألمو عفه البخار
وصححه األلباينو  ن.  وبقية رجاله موثقو ي  وابن عد ن  وثقه ابن حبا و 3)ْلامعاحيح صيف  غيه.  610). 

ي  -  2 ومسلم )9661رقم 2692/ 6)البخار 1رقم 1058/ 2(،  434 ). 
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يتَ ، ُكفييتَ  َقدْ ، َحْسُبكَ  ْيطَاُن َشْيطَاًَن آَخرَ ، َوُوقييتَ ، َوُهدي فَ يَ ُقوُل ، فَ يَ ْلَقى الشم
يَ ، ُجٍل َقْد ُكفييَ َكْيَف َلَك بيرَ :  َلهُ  1)«َوُوقييَ ، َوُهدي  هذا لفظ ابن حبان.  .( 

ْلُت عَ ، هللاي بيْسمي : ْيتيهي ْن ب َ يَ ْعيني إيَذا َخَرَج مي ، َمْن قَالَ » ويف رواية الرتمذي: َلى تَ وَكم
هللي ، هللاي  َة إيَلم ابي ى ، قييتَ َووُ ، فييتَ كُ :   َلهُ يُ َقالُ ، ََل َحْوَل َوََل قُ وم ْنُه عَ َوتَ َنحم

ْيطَانُ   .«الشم
 
 عند دخول السوق -

  » :قال رسول هللا  :عن أبيه قال رضي هللا عنهما عن عبد هللا بن عمر -154
وقَ  نَي َيْدُخُل السُّ َلُه اْلُمْلُك َولَُه ، َوْحَدُه ََل َشرييَك َلهُ ، ََل إيَلَه إيَلم هللاُ : َمْن قَاَل حي

ْْيُ ُكلُّهُ ، َوُهَو َحيٌّ ََل ََيُوتُ ، َُيْييي َوَيُييتُ ، احْلَْمدُ  هي اخلَْ َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء ، بيَيدي
يرٌ  ًتا يفي ، َوَُمَا َعْنُه أَْلَف أَْلفي َسيّيَئةٍ ، َكَتَب هللُا َلُه أَْلَف أَْلفي َحَسَنةٍ ،  َقدي َوَبََن َلُه بَ ي ْ
2) « اجْلَنمةي  ) . 

 

                                                 

ود ) - 1 5رقم  746/ 2أبو دا ي095 والرتمذ 3رقم  5/490)  (،  ن ) 426 وابن حبا  ،)3 /1 04   
8رقم ي: 22 وقال ابن حجر  2/335وحسنه ابن القيم يف زاد املعاد )حسن صحيح.  (. قال الرتمذ  ،)

3 /1الفتوحات الرابنية )كما يف  6وصححه األلباين: . رجاله رجال الصحيح: (35 يف صحيح  419
 اْلامع.

1رقم  722/ 1(، احلاكم )2235قمر   2/752)  ابن ماجه -  2 والضياء يف األحاديث 975  ،)
والرتهيب) (، 115/  1املختارة ) 3/  2واملنذري يف  الرتغيب  37.) 

ي: إسناده متصل حسن، قال احلافظ قال احلاكم: هذا إسناد صحيح. سناده ياطي: إالدم قال املنذر
وحسنه األلباين يف صحيح اْلامع ) 6حسن.  231.) 
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 عند نزول املنزل
:  أهنا مسعت رسول هللا  رضي هللا عنها السلميةعن خولة بنت حكيم  -155

ْن َشرّي َما َخَلقَ : إيَذا نَ َزَل َأَحدُُكْم َمْنزيًَل فَ ْليَ ُقلْ  » ، َأُعوُذ بيَكليَماتي هللاي التماَماتي مي
ْنهُ  نمُه ََل َيُضرُُّه َشْيٌء َحَّتم يَ ْرَتَيَل مي 1)« فَإي ). 

 . كلمات هللا: كالمه، وقيل علمه
 .الساملة من النقص والعيب: التامة

 
 عند تعثر الدابة

فعثرت دابته فقلت  كنت رديف النيب :  قال عن أيب املليح عن رجل   -156
نمَك إيَذا قُلَت َذليَك تَ َعاَظَم َحَّتم  »: تعس الشيطان فقال ْيطُاُن فَإي َل تَ ُقْل تَعيَس الشم

ثَل الََبيتي  ِتي : َويَ ُقولُ  ،َيُكوَن مي نمَك إيَذا قُلَت َذليَك : َوَلكين ُقلْ ، بيُقوم بيْسمي هللاي فَإي
اَببي  ثَل الذُّ 2) «َتَصاَغَر َحَّتم َيُكوَن مي ). 

 تعس الشيطان: أي: هلك، وقيل: سقط
  وكبيا   أي صار عظيما  : تعاظم

 أي حدث ذلك األمر بقويت : ويقول بقويت
  .وحقيا   أي صار صغيا  : تصاغر 
 

                                                 

2رقم  4/2081مسلم ) -  1 ي )708 والرتمذ 3رقم  496/ 5(،  437.) 
2رقم  59/ 5أمحد ) -  2 ود )(، 0610 4رقم  714/ 2وأبو دا واحلاكم )948  ،)4  /3 رقم  24

والضياء يف املختارة )7792  ،)2  /188.) 
ي وقال النوو وافقه الذهيب.  و ي )ص: يف  صححه احلاكم  و 3األذكار للنو  ناده صحيح متصل.: إس(09

 /5)ْلامع الصحيح ا الوادعي يف وقال (: إسناده جيد.3/424وقال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية )
وط. وصححه األلباين يف صحيح اْل شعيبوصححه  .يث صحيحهذا حد: (429  امعاألرنؤ

(7 401). 
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 عند نزول املطر
َصاَلَة الصُّب ح   صلَّى بنا رسول  هللا  : قال  عن زيد بن خالد اْلهين -157

حل َدي ب يَّة  يف إث ر  مَسَاء  َكاَنت  م َن اللَّي ل   َهْل »: فقالَ ، فَ َلمَّا ان َصَرَف أق  َبَل َعَلى النَّاس  ، اب 
ي : قالَ »: قالهللا  َوَرس ول ه  أع َلم . : قال وا «؟َتْدُروَن َماَذا قاَل رَبُُّكمْ  َبادي ْن عي أْصَبَح مي

ٌن يبي  ْرََن بيَفْضلي هللاي َوَرْْحَتيهي : فََأمما َمْن قَالَ ، وََكافيرٌ ، ُمْؤمي ٌن يبي َكافيٌر ، ُمطي َفذليَك ُمْؤمي
لَكوَْكبي  ْرََن بيَنوءي َكَذا وََكَذا، ابي لَكوَْكبي ، وَأما َمْن قَاَل ُمطي ٌن ابي « َفذلَك َكافيٌر يبي ُمْؤمي

(1 ). 
ََطر  : السَّماء  ه َنا

 .امل
 رين.أي ابلنجم الفالين من الثمانية والعش: طران بنوء كذا وكذام  

 
***** 

                                                 

ي ) -  1 8رقم 290/ 1البخار ومسلم ) 10  (.810رقم  83/ 1(، 
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 ما جاء يف ثواب الدعاء بعامة وبعض الدعوات ِباصةابب: 
 

ب  لَ قال هللا تعاىل:  َتج   [60افر: { ]غك م  }َوقَاَل رَبُّك م  اد ع وين  َأس 
ف  َيك  ال م ض َطرَّ إ َذا َدَعاه  وَ  أَمَّن  جي  يب  }: وقال تعاىل  [62النمل: ]السُّوَء{  ش 

 
َما َعَلى اأَلْرضي » :قال أن رسول هللا  عن عبادة بن الصامت  -158

ثْ َلَها َما ََلْ  وءي مي َن السُّ َها َأْو َصَرَف َعْنُه مي ُمْسليٌم َيْدُعو اَّللمَ بيَدْعَوٍة إيَلم آََتُه اَّللمُ إيايم
ُ َأْكثَ رُ َيدُْع  َن اْلَقْومي إيًذا ُنْكثيَر قَاَل اَّللم ٍم فَ َقاَل رَُجٌل مي يَعةي رَحي َْأمثٍَ َأْو َقطي 1) «ِبي ). 

 هللا أكثر إجابة :يعين هللا أكثر:
 

ْن ُمْسليٍم َيْدُعو بيَدْعَوٍة  » قال: أن النيب   عن أيب سعيد اخلدري -159 َما مي
َا إْحَدى َثالثٍ لَْيَس فييَها إيمْثَ َوَل  ٍم إيَلم َأْعطَاُه اَّللمُ ِبي يَعُة رَحي َل َلُه : َقطي إمما َأْن يُ َعجّي

َرةي ، َدْعَوتَهُ  َرَها لَُه يفي اَلخي خي وَء ِبييْثليَها، َوإيمما َيدم َف َعنُه من السُّ : قَاُلوا، َوإيمما َأْن َيْكشي
ُ : قَالَ ، إًذا ُنْكثيُر اَي نيب هللا 2)« َأْكثَ رُ اَّللم ). 

                                                 

ي )  - 1 وسط )  (،3573رقم  566/ 5الرتمذ 5رقم  1/53والطرباين يف األ والضياء املقدسي  (، 3
والرتهيب) (، 305/  3)  يف األحاديث املختارة ي  يف الرتغيب   (.314/  2واملنذر

ي: حسن صحيح ي ) وقال ابن حجر. قال الرتمذ 1يف فتح البار وقال(1/98 األلباين يف  : صحيح، 
2 - 271/  2)  التعليق الرغيب  (:  حسن صحيح. 72

1رقم  18/ 3أمحد ) - 2 واحلاكم )1149 ي يف األدب املفرد1816رقم  670/ 1(،  والبخار  ،)  (
2ص 4 7قم ر  8 10). 

ي  والرتهيب )يف  قال احلاكم: صحيح اإلسناد. قال املنذر وصححه  سانيده جيدة.أ: (479 /2الرتغيب 
4املتجر الرابح )ص: الدمياطي يف  حديث : (348 /1الصحيح املسند )وقال الوادعي يف  (.85

وقال األلباين شعيبقال  .صحيح وط: إسناده جيد،  و  األرنؤ 1ب )الرتهييف صحيح الرتغيب  631 :)
 حسن صحيح.
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فيما يروي عن هللا تبارك وتعاىل أنه  قال رسول هللا : قال  عن أيب ذر -160
ي »قال:  َبادي ي، اَي عي َنُكْم ُُمَرمًما، إيِّني َحرمْمُت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفسي َفالَ ، َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ

ي َبادي ي، فَاْستَ ْهُدوِني َأْهديُكمْ  َهَديْ ُتُه،ُكلُُّكْم َضالٌّ إيَلم َمْن ،  َتظَاَلُموا اَي عي َبادي ، اَي عي
ي، ُكلُُّكْم َجائيٌع إيَلم َمْن َأْطَعْمُتهُ  َبادي ُكلُُّكْم َعاٍر إيَلم ،  فَاْسَتْطعيُموِني ُأْطعيْمُكْم، اَي عي

ي، فَاْسَتْكُسوِني َأْكُسُكمْ ، َمْن َكَسْوتُهُ  َبادي للميْ ، اَي عي ُئوَن ابي َهاري إينمُكْم َُتْطي َوَأََن ، لي َوالن م
يًعا نُوَب مجَي ُر الذُّ ْر َلُكمْ ، َأْغفي ُروِني َأْغفي ي، فَاْستَ ْغفي َبادي ُلُغوا َضرّيي ، اَي عي إينمُكْم َلْن تَ ب ْ

َفُعوِني ، فَ َتُضرُّوِني  ُلُغوا نَ ْفعيي فَ تَ ن ْ ي، َوَلْن تَ ب ْ َبادي رَُكمْ ، اَي عي ، َلْو َأنم َأومَلُكْم َوآخي
نمُكمْ َوإيْنَسُكمْ  ْنُكمْ ،   َوجي ٍد مي َما زَاَد َذليَك يفي ، َكانُوا َعَلى أَتْ َقى قَ ْلبي رَُجٍل َواحي

ًئا ي، ُمْلكيي َشي ْ َبادي رَُكمْ ، اَي عي نمُكمْ ، َلْو َأنم َأومَلُكْم َوآخي َكانُوا َعَلى ،  َوإيْنَسُكْم َوجي
دٍ  ْن ، َأْفَجري قَ ْلبي رَُجٍل َواحي ًئاَما نَ َقَص َذليَك مي ي، ُمْلكيي َشي ْ َبادي َلْو َأنم ، اَي عي

رَُكمْ  نمُكمْ ، َأومَلُكْم َوآخي ٍد َفَسأَُلوِني ، َوإيْنَسُكْم َوجي فََأْعطَْيُت ُكلم ، قَاُموا يفي َصعييٍد َواحي
ي، إيْنَساٍن َمْسأَلََتهُ  ْندي ما عي ْخَيُط إيَذا ُأدْ ، َما نَ َقَص َذليَك ِمي ُقُص اْلمي َل إيَلم َكَما يَ ن ْ خي

ي، اْلَبْحرَ  َبادي يَها َلُكمْ ، اَي عي َي َأْعَماُلُكْم ُأْحصي َا هي َها، إيَّنم َفَمْن َوَجَد ، مثُم ُأَوفّييُكْم إيايم
1) «َفالَ يَ ُلوَمنم إيَلم نَ ْفَسُه ، َوَمْن َوَجَد َغْْيَ َذليكَ ، فَ ْلَيْحَمدي هللاَ ، َخْْيًا ). 

 
ي النُّوني  » : قال رسول هللا : قال بن أيب وقاص  عن سعد -161 َدْعَوُة ذي

نمُه  نَي فَإي ْن الظماليمي إيْذ َدَعا َوُهَو يفي َبْطني احْلُوتي ََل إيَلَه إيَلم أَْنَت ُسْبَحاَنَك إيِّني ُكْنُت مي
ُ َلهُ  َا رَُجٌل ُمْسليٌم يفي َشْيٍء َقطُّ إيَلم اْسَتَجاَب اَّللم 2)« ََلْ َيدُْع ِبي ). 

                                                 

2 رقم  1994/ 4مسلم ) -1 ن )577 وابن حبا 6رقم   385/ 2(،  19.) 
1رقم  170/  1أمحد ) -  2 4 ي )  62 والرتمذ 3 رقم  529/  5(،  4/ 2( احلاكم ) 505 رقم  14

3444 ) 
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 رواية البن أيب الدنيا:ويف 
ْن َأْمري  » ْنُكْم َكْرٌب َأْو َباَلٌء مي ثُُكْم بيَشْيٍء إيَذا نَ َزَل بيَرُجٍل مي َأََل ُأْخْبيُُكْم َأْو ُأَحدّي

نْ َيا َدَعا رَبمُه فَ َفرمَج َعْنُه؟ ، قَاَل: « الدُّ ي النُّوني قَاَل: فَ َقاُلوا: بَ َلى، قَاَل: " ُدَعاُء ذي
نيَ }ََل إيَلَه إي  َن الظماليمي 1)« [87{ ]األنبياء: َلم أَْنَت ُسْبَحاَنَك إيِّني ُكْنُت مي ). 

 
َكليَماُت »:  قال رسول هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال -162
يمُ ، ََل إيَله إيَلم هللُا احْلَليْيُم اْلَكريَيُْ : اْلَفَرجي  إيَلَه إيَلم هللاُ ََل ، ََل إيَلَه إيَلم هللُا اْلَعلييُّ اْلَعظي

ْبعي َوَربُّ اْلَعرشي اْلَكريَيي  َمواتي السم 2)« ُربُّ السم ). 
 

اللمُهمم! َرْْحََتَك : َدْعَواُت اْلَمْكُروبي »قال:  عن النيب   عن أيب بكرة -163
ي َطْرَفَة َعنيٍ ، َأْرُجو « إيلََه إيَلم أَْنتَ َل ، َوَأْصليْح ِلي َشْأِني ُكلمهُ ، َفاَل َتكيْليني إيىَل نَ ْفسي

(3 ). 
 

َما قَاَل َعْبٌد َقطُّ  » : قال رسول هللا : قال  عن عبد هللا بن مسعود -164
كَ ، اللمُهمم إيِّني َعْبُدكَ : إيَذا َأَصابَُه َهمٌّ َوَحَزنٌ  كَ ، َواْبُن َأَمتيكَ ، َواْبُن َعْبدي َيِتي بيَيدي ، ََنصي

م ُحْكُمكَ  م ، َماٍض يفي َأْسأَُلَك بيُكلّي اْسٍم ُهَو َلَك ََسمْيَت بيهي ، َقَضاُؤكَ َعْدٌل يفي
                                                                                                                                            

 وقالهذا حديث حسن. : (93 /4)نتائج األفكارقال ابن حجر يف قال احلاكم: صحيح اإلسناد. 
وصححه األلباين يف صحيح اْلامع شعيب وط: إسناده حسن.  3)  األرنؤ 383  .) 

1) ص  الفرج بعد الشدة ابن أيب الدنيا يف  -  1 وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ) 0  )2 605.) 
6رقم 220/ 1عبد بن محيد ) - 2 7الفرج بعد الشدة )ص ابن أيب الدنيا يف (، 57 ( 47رقم  (7

4) اْلامعصححه األلباين يف صحيح و  والسلسلة الصحيحة ) 571  ،)2 045) 
2رقم  42/  5أمحد ) - 3 ود ) 0447 وأبو دا 5رقم  745/  2(،  ن )090 وابن حبا  ،)3 /2 رقم  50

و حديث حسن: (9 /4الفتوحات الرابنية ). قال ابن حجر كما يف (970 وط:  شعيبقال .  األرنؤ
وحسنه األلباين يف صحيح اْلامع )  (.3388إسناده حمتمل للتحسني، 
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ْن َخْلقيكَ ، َأْو أَنْ َزْلَتُه يفي كيَتابيكَ ، نَ ْفَسكَ  َأوي اْسَتْأثَ ْرَت بيهي يفي ، َأْو َعلمْمَتُه َأَحًدا مي
ْنَدكَ  ْلمي اْلغَْيبي عي ، َوَجاَلَء ُحْزِني ، َونُوَر َصْدريي، َأْن ََتَْعَل اْلُقْرآَن رَبييَع قَ ْليبي ، عي

ي : َوأَْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزنيهي فَ َرًحا . قَاُلوا، َُهمهُ ، َعزم َوَجلم ، إيَلم َأْذَهَب اَّللمُ ، َوَذَهاَب ُهَّي
؟ قَالَ ، اَي َرُسوَل هللاي  َبغيي لََنا َأْن نَ تَ َعلمَم َهُؤََلءي اْلَكليَماتي َبغيي ليَمْن ، َأَجلْ : يَ ن ْ يَ ن ْ

َعُهنم  1) «َأْن يَ تَ َعلمَمُهنم  َسَي ). 
 أي ال حول وال قوة إال بك: انصييت بيدك

 أي اثبت وانفذ: ماض
َتأ ثَ ر َت ب ه    اخرتته وتفردت به ال يعلمه إال أنت: اس 

 وته وتدبره تالا يفربيع قليب: اجعل قليب مراتح ا إىل القرآن مائال  إليه راغب  
 .نور بصييتم  : نور بصري

 إزالته وكشفهوجالء حزين: أي 
 

: مسَ ع ت  َرس وَل هللا   -165 َها قَاَلت  َي هللا  َعن   َاَء ب ن َت ع َميس َرض  أب  ذ يَنَّ  -عن  َأمس 
: ةٌ  »َهاَتني   يَ ق ول  دم هللُا َريبّي ََل َشريْيَك : فَ َقالَ ، َمْن َأَصابَُه َهمٌّ َأْو َغمٌّ َأْو ُسْقٌم َأْو شي

َف َذليَك َعْنهُ  2)« َلُه ُكشي .) 
 

                                                 

3رقم  391/ 1أمحد ) - 1 ن )  712 وابن حبا 9قمر  253/ 3(،  واحلاكم)  72  ،)1  /6 90 
1قمر  واهليثمي يف (877 وائد )،  1جممع الز 1رقم  136 /0 بدائع الفوائد (. صححه ابن القيم يف 7129
ن (:426 /4التلخيص احلبي )يف  قال ابن حجرو  (.187 /2) و  صححه ابن حبا قال اهليثمي: وغيه. 

وصححه األلباين يف الصحيحة  ن.  وثقه ابن حبا وقد  رجال أمحد رجال الصحيح غي أيب سلمة اْلهين 
(1 99.) 

2)  الطرباين يف املعجم الكبي - 2 3رقم 154/ 4 ويف الدعاء له)  96  ،)1 /313 .) 
6)  اْلامعوحسنه األلباين يف صحيح  040.) 
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ُّ   َعن  أََنس  ب ن  َمال ك   -166 : قَاَل: مسَ َع النَّيب  اللمُهمم إيِّني  » َرج ال  يَ ق ول 
نم َلَك احْلَْمدَ  يُع ، اْلَمنمانُ ، َوْحَدَك ََل َشرييَك َلكَ ، ََل إيلََه إيَلم أَْنتَ ، َأْسأَُلَك ِبَي َبدي

َماَواتي َواأَلْرضي  هي اأَلْعَظمي : فَ َقالَ ، َواإليْكَرامي ُذو اجْلاََللي ، السم َسْي ، َلَقْد َسَأَل هللَا ابي
ي إيَذا ُسئيَل بيهي َأْعَطى َي بيهي َأَجابَ ، المذي 1) « َوإيَذا ُدعي ). 

 
 يقول يف تشهده: مسع رجال    رسول هللاأن   عن حمجن بن األدرع -167

َنمَك ، اللمُهمم إيِّني َأْسأَُلَك اَي هللاُ » ُد اأَلَحُد الصمَمدُ ِبي ي ََلْ يَليْد َوََلْ يُوَلدْ ، اْلَواحي َوََلْ ، المذي
َر ِلي ُذنُويبي ، َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  يمُ ، َأْن تَ ْغفي فَ َقاَل َرُسوُل هللاي ، إينمَك أَْنَت اْلَغُفوُر الرمحي

َر َلهُ : صلى هللا عليه وسلم 2) « َثاَلثً ، َقْد ُغفي .) 
 

َمْن َسَأَل اَّللمَ اجْلَنمَة  »: قال رسول هللا : قال  بن مالك عن أنس -168
ْن النماري َثاَلَث َمرماٍت  ْلُه اجْلَنمَة َوَمْن اْسَتَجاَر مي َثاَلَث َمرماٍت قَاَلْت اجْلَنمُة اللمُهمم َأْدخي

ْن النماري  ْرُه مي 3) «قَاَلْت النماُر اللمُهمم َأجي ). 
                                                 

1رقم  245/  3)  أمحد - 1 3 وابن ماجه ) 595 3رقم  1268/  2(،  858 .) 
و  شعيبقال و  .هذا حديث حسن: (91 /1الصحيح املسند )قال الوادعي يف  ط: حديث األرنؤ

ود وقال األلباين يف صحيح أيب دا ي.  وهذا إسناد قو 1)  صحيح   يح.(: حسن صح 341
ود ) - 2 والنسائي)  985رقم  323/  1أبو دا 1رقم  52/  3(،  واحلاكم )  301 رقم  400 /1(، 

985). 
ود)  وقال الشيخ األلباين يف صحيح أيب دا وافقه الذهيب.  و ه صحيح (: إسناد140 / 4صححه احلاكم، 

وصححه ابن خزمية.  على شرط مسلم، 
ي ) -  3 والنسائي)  2572رقم  699/  4الرتمذ 5 رقم  279 /8(،  وابن ح521 ن )(،   308/ 3با

1  رقم  والضياء يف األحاديث املختارة )034  ،)2  /244.) 
8واحلديث رمز له السيوطي ابلصحة يف اْلامع الصغي ) 7 وقال الوادعي 09  /2اْلامع الصحيح ) يف(، 

وط: إسناده صحيح شعيبقال و  .هذا حديث صحيح: (530 يح  يف صحوصححه األلباين  .األرنؤ
6) اْلامع 275.) 
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ْدٍق  »: قال أن النيب   حنيف عن سهل بن -169 َهاَدُة بيصي َمْن َسَأَل الشم

هي  ، َوإيْن َماَت َعَلى فيَراشي َهَداءي 1) «بَ َلَغُه هللا َمَنازيَل الشُّ .) 
 

إىل النيب   قال: انطلقت مع أيب بكر الصديق  عن معقل بن يسار -170
 :ْرُك فييُكْم َأْخَفى ، اَي َأاَب َبْكرٍ  » فقال ْن َدبييبي النمْملي َللشّي : فَ َقاَل أَبُو َبْكرٍ ، مي

ُّ صلى هللا عليه وسلم ْرُك إيَلم َمْن َجَعَل َمَع هللاي إيَُلًا آَخَر ؟ قَاَل النميبي : َوَهلي الشّي
هي  ي بيَيدي ي نَ ْفسي ْن َدبييبي النمْملي ، َوالمذي ْرُك َأْخَفى مي َأََل َأُدلَُّك َعَلى َشْيٍء إيَذا ، لَلشّي

اللمُهمم إيِّني َأُعوُذ بيَك َأْن ُأْشريَك بيَك َوَأََن : ُقلي : قُ ْلَتُه َذَهَب َعْنَك َقلييُلُه وََكثيْيُُه؟ قَالَ 
ُرَك ليَما َلَ َأْعَلمُ ، َأْعَلمُ  2) «َوَأْستَ ْغفي ). 

 أخفى من دبيب النمل: أي: حركته ومشيه على األرض
 

، فقال : أن م كاتبا  جاءه فقال عن عليم   -171 إين عجزت  عن كتابيت فأعينم 
نم َرُسوُل اَّللمي ، َأََل ُأَعلّيُمَك َكليَماتٍ  »علي:  ْثُل َجَبلي ، َعلمَمنييهي َلْو َكاَن َعَلْيَك مي

ٍْي َدََننيْيَ  َالَليَك َعْن : بَ َلى. قَالَ : أَلدماُه اَّللمُ َعْنَك ؟ قُ ْلتُ ، صي يني ِبي ُقلي اللمُهمم اْكفي
كَ  َواكَ ، َحَرامي ْن سي 3)« َوَأْغنييني بيَفْضليَك َعمم ). 

                                                 

1رقم  1517/  3مسلم ) - 1 ود ) ،( 909 1رقم  475/  1أبو دا 520 .) 
ي يف األدب املفرد )ص   - 2 2البخار 7 رقم  50 وزي يف مسند أيب بكر )ص   16 واملر (. قال 34(، 

2األلباين يف صحيح األدب املفرد )ص   (:صحيح لغيه .59
والطرباين من حديث أيب موسى ي وحسنه ،وقد أخرجه أمحد  ث ابن من حدي بايناأللو  احلكيم الرتمذ

وأبو نعيم من حديث عائشعباس وأخرجه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة،   ة.، 
1رقم  153/ 1أمحد ) - 3 ي )318 والرتمذ واحلاكم ) 3563رقم  560/ 5(،   ،)1 /721 
1رقم والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة) 973  ،)1  /274.) 
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َأَل  »: ملعاذ بن جبل قال رسول هللا  :قال  عن أنس بن مالك  -172

ْثُل َجَبٍل َديْ ًنا أَلدمى هللُا َعْنَك ؟ ُقْل اَي  ُأَعلّيُمَك ُدَعاًء َتْدُعو بيهي َلْو َكاَن َعَلْيَك مي
مْن َتَشاءُ ، تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ ، َماليُك اْلُمْلكي اللمُهمم : ُمَعاذُ  ، َوتَ ْنزيُع اْلُمْلَك ِمي

لُّ َمْن َتَشاءُ ، َوتُعيزُّ َمْن َتَشاءُ  يرٌ ، َوُتذي ْْيي إينمَك َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي َك اخلَْ َرْْحَاُن ، بيَيدي
َرةي  نْ َيا َواَلخي يُهَما َمْن َتَشاءُ ، الدُّ ُهَما َمْن َتَشاءُ َوَتَْ ، تُ ْعطي ن ْ اْرَْحْيني َرْْحًَة تُ ْغنيييني ، َنُع مي

َواكَ  َا َعْن َرْْحَةي َمْن سي 1) « ِبي .) 
 

َلَم يَ ق ول   مسَ ع ت  َرس وَل اّللَّ   :قال  عن طارق بن أشيم -173 : ي  َعلم م  َمن  َأس 
نْ َيا  » ْر ِلي َواْرَْحْيني َواْرزُْقيني َوُهَو يَ ُقوُل َهُؤََلءي َُيَْمْعَن َلَك َخْْيَ الدُّ اللمُهمم اْغفي

َرةي  2)« َواَْلخي ). 
 

َر  »: قال أن رسول هللا   عبد هللا بن مسعودعن  -174 َمْن قَاَل اللمُهمم فَاطي
نْ َيا  هي احْلََياةي الدُّ َهاَدةي إيِّني َأْعَهُد إيلَْيَك يفي َهذي َمَواتي َواأْلَْرضي َعاَليَ اْلغَْيبي َوالشم السم

ًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ   َأِّني َأْشَهُد َأْن ََل إيَلَه إيَلم أَْنَت َوْحَدَك ََل َشرييَك َلَك َوَأنم ُُمَمم
ْْيي َوإيِّني ََل أَثيُق إيَلم  ْن اخلَْ ْدِني مي رّي َوتُ َباعي ْن الشم ي تُ َقرّيْبيني مي نمَك إيْن َتكيْليني إيىَل نَ ْفسي فَإي
                                                                                                                                            

ي: حسن غر  ومل خيرجاه.قال الرتمذ نتائج األفكار وقال ابن حجر يف  يب. قال احلاكم: صحيح اإلسناد 
2وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )  هذا حديث حسن غريب.: (127 /4) ويف صحيح 66  ،)

2اْلامع ) 625 .) 
5  رقم  336/  1الطرباىن يف املعجم الصغي )  - 1 والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة 58  ،) 

والرتهيب  )137/  3) ي يف الرتغيب  واملنذر  ،)2  /381) 
وحسنه األلباين يف وقال اهليثمي: رجاله ثقات.  ي: إسناده جيد،  والرتهيبح الرتغصحي قال املنذر  ) يب 

2  /171.) 
1 رقم  472/  3أمحد )  -2 5 ومسلم 922 وهذا لفظه،  2رقم   2073/  4)  (  697.) 
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يَعاَد إيَلم  ْنَدَك َعْهًدا تُ َوفّيينييهي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي إينمَك ََل َُتْليُف اْلمي بيَرْْحَتيَك فَاْجَعْل ِلي عي
ُلُه  قَاَل اَّللمُ  ُه فَ ُيْدخي َد إيَِلم َعْهًدا فََأْوُفوُه إيايم ي َقْد َعهي ليَماَلئيَكتيهي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي إينم َعْبدي

ُ اجْلَنمةَ  1)«اَّللم ). 
 
 

 فرثواب دعوة الرجل ألخيه بظهر الغيب، ودعوة الوالد واملسا
 

يهي بيَظْهري َمْن َدَعا » : قال رسول هللا : قال  عن أيب الدرداء -175 أَلخي
ُل بيهي ، اْلغَْيبي  نيَ : قَاَل اْلَمَلُك اْلُموَكم 2) «َوَلَك ِبييْثلٍ ، آمي ). 

 .صيف غيبة املدعو له ويف سره ألنه أبلغ يف اإلخال: بظهر الغيب
 
 

َدْعَوُة اْلَمْرءي  »:قال أن رسول هللا  رضي هللا عنها عن أم الدرداء -176
يهي بيَظْهري اْلغَْيبي اْلُمْسليمي ُمْسَتَجابٌَة  َخي ُن َعَلى ُدَعائيهي ُكلمَما  ،ألي هي َمَلٌك يُ َؤمّي ْنَد رَْأسي عي

نيَ  َْْيٍ قَاَل: آمي 3) «َوَلَك ِبييْثلٍ  ،َدَعا ليه ِبي ). 
 

                                                 

2رقم  412/  1أمحد ) -  1 9 وابن أيب شيبة)  ( 16 2رقم   68/ 6مرفوعا،  واحلاكم )9526  ،)2  /
3رقم  409 واهليثمى ) ( لكن موقوفا   426 1على عبد هللا،  1رقم  274/  0 7368 .) 

  حيح.قال احلاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب. قال اهليثمي: رجاله رجال الص
وط: رجاله ثقات شعيب وقال ن عوان مل يسمع من  األرنؤ  عود. عبد هللا بن مسإال أ

2رقم  2094/ 4مسلم ) - 2 ود ) 732 وأبو دا 1رقم   480/ 1(،  534.) 
2رقم  2094/  4مسلم ) - 3 وابن ماجه ) 733 2رقم  966/ 2(،  895.) 
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َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجااَبٌت » : قال رسول هللا : قال  عن أيب هريرة -177
نم  هي ، َوَدْعَوُة اْلُمَسافيري ، اْلَمْظُلومي َدْعَوُة : ََل َشكم فييهي 1)« َوَدْعَوُة اْلَواليدي َعَلى َوَلدي ). 

***** 

                                                 

ود ) - 1 1رقم  480/ 1أبو دا ي )536 والرتمذ 1رقم  314/ 4(،  ن ) 905 وابن حبا  ،)6 /4 رقم  16
2699.) 

يقال  ي يف الرتمذ وصححه النوو والعمرة: حديث حسن.  7)ص:  اإليضاح يف مناسك احلج  2) ، 
ويف صحيح اْلامع)  596وحسنه األلباين يف الصحيحة )  )3031.) 
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 ما جاء يف ثواب اَلستغفارابب: 
 

َشة  َأو  }قال هللا تعاىل:  تَ غ َفر وا  م  ذََكر وا اّللََّ ا أَن  ف َسه  َلم و  ظَ َوالَّذ يَن إ َذا فَ َعل وا فَاح  فَاس 
( 135 يَ ع َلم وَن )ى َما فَ َعل وا َوه م  رُّوا َعلَ  ي ص  ملَ  يَ غ ف ر  الذُّن وَب إ الَّ اّللَّ  وَ ل ذ ن وهب  م  َوَمن  

َار  خَ ي م ن  حَت  ر   َت  أ ولَئ َك َجزَاؤ ه م  َمغ ف َرة  م ن  َرهبم  م  َوَجنَّات   َهن  ال د يَن ف يَها َون ع َم ت َها األ 
ر  ال َعام ل نَي )  [136، 135 { ]آل عمران:(136َأج 
تَ غ فَ  ء وكَ َجا َوَلو  أهنَّ م  إ ذ  ظََلم وا أَن  ف َسه م  }وقال  تعاىل:  ت َ فَاس  غ َفَر هَل م  ر وا اّللََّ َواس 

يم ا ) َ تَ وَّااب  َرح   [64نساء: { ]ال(64الرَّس ول  َلَوَجد وا اّللَّ
تَ غ ف ر وا رَبَّك م  مث َّ ت وب و } وقال تعاىل: َتم ع ك   ي ه  ا إ لَ َوَأن  اس  إ ىَل َأَجل  م َسمًّى  م  َمَتاع ا َحَسن امي 

َله    [3{ ]هود: َوي  ؤ ت  ك لَّ ذ ي َفض ل  َفض 
تَ غ ف ر وا رَبَّك م  إ نَّه  َكا} وقال تعاىل: ل  السََّماَء َعَلي ك م  ( ي   10ر ا )فَّاَن غَ فَ ق ل ت  اس  ر س 

رَار ا ) َوال  َوبَن  11م د  َم  { (12ار ا )َعل  َلك م  َأهن َ ات  َوجَي  م  َجنَّ َعل  َلك  نَي َوجَي  ( َومي  د د ك م  أب 
 [12-10]نوح: 

 
ُر اَّللمَ : َمْن قَالَ  »: قال رسول هللا : قال  عن ابن مسعود -178 َأْستَ ْغفي

ي ََل إيَلَه إيَلم ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّومُ  َرْت ُذنُوبُُه َوإيْن َكاَن فَارًا ، َثاَلثً ، َوأَُتوُب إيلَْيهي ، المذي ُغفي
َن الزمْحفي  1) «مي ). 

: أي صف القتال  .فارما م َن الزَّح ف 
 

                                                 

1رقم  128 /2احلاكم ) - 1 وأقره الذهيب. 884 وقال:  صحيح على شرط مسلم،  وقال األلباين يف  ( 
6) ص  تعليقه على رايض الصاحلني وط يف تعليقه على (: إسناده قو 39 وقال عبد القادر األرانؤ ي. 

وية ) وانظر: 349/  1األذكار النو ى احلديثية للحويين )  (: حسن.   .(397/  1الفتاو
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يقول  مسعت رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -عن عبادة بن الصامت -179
َناتي » نينْيَ َواْلُمْؤمي ٍن ،  َمني اْستَ ْغَفَر ليْلُمْؤمي َنٍه َحَسَنةً َكَتَب هللاُ لَُه بيُكلّي ُمْؤمي 1) «َوُمْؤمي ). 
 

َن إيَذا َأْذَنَب َكاَنْت » :قال رسول هللا: قال  عن أيب هريرة -180 إينم اْلُمْؤمي
ْن ََتَب َونَ زََع َواْستَ ْغَفَر ُصقيَل قَ ْلُبهُ ، ُنْكَتٌة َسْوَداُء يفي قَ ْلبيهي  َوإيْن زَاَد زَاَدْت َحَّتم ، َفإي

ي ذََكَر هللاُ يَ ْعُلَو قَ ْلَبُه َذاَك  } َكالم َبْل رَاَن َعَلى يفي اْلُقْرآني ، َعزم َوَجلم ، الرمْيُن المذي
ُبونَ  2)« [14{ ]املطففني: قُ ُلوِبييْم َما َكانُوا َيْكسي ). 

 .فلسيقليال كالنقطة تشبه الوسخ يف حنو املرآة وا ا  نكتة سوداء: أي أثر 
 .قل قلبه: أي نظف واجنلىص  

 .الغشاوة وهو كالصدى على الشيء الصقيل الرَّي ن :
 

اَي : قَاَل اَّللمُ  » يقول: مسعت رسول هللا : قال  عن أنس بن مالك -181
اَي ، َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن فييَك َوََل ُأاَبِلي ، إينمَك َما َدَعْوَتيني َورََجْوَتيني ، اْبَن آَدمَ 
َماءي َلْو بَ َلَغْت ُذنُوُبَك ، اْبَن آَدمَ  ، َغَفْرُت َلَك َوََل ُأاَبِلي ، مثُم اْستَ ْغَفْرَتيني ، َعَناَن السم

َتيني بيُقَرابي اأَلْرضي َخطَاايَ ، اَي اْبَن آَدمَ  ًئا، إينمَك َلْو أَتَ ي ْ ، مثُم َلقييَتيني ََل ُتْشريُك يبي َشي ْ
َرًة  َا َمْغفي ُتَك بيُقَراِبي 3) «ألَتَ ي ْ ). 

                                                 

2 رقم  234/  3الطرباين يف مسند الشاميني ) - 1 واهليثمى ) 155  ،)1 1رقم   352/  0 7598 .) 
وحسنه  وإسناده جيد.  واه الطرباين  6)  عاأللباين يف صحيح اْلامقال اهليثمي: ر 026.) 

7رقم  297/ 2أمحد ) - 2 ي ) 939 والرتمذ 3رقم   434/ 5(،  واحلاكم )334 رقم    562/ 2(، 
3908.)  

وافقه الذهيب. و ي: حسن صحيح. قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم،   شعيبوقال  قال الرتمذ
وحسنه األلباين يف التعليق الرغيب)  ي،  وط: إسناده قو  (. 74 / 4و  268/  2األرنؤ

ي )  - 3 والضياء املقدسي  يف األحاديث املختارة )  3540رقم  548/ 5الرتمذ  ،)2  /249) 
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 وهو السحاب: عنان السماء بفتح العني
 .ما ي قارب م أَلَها: قراب األرض

 
فيما يروي عن هللا تبارك وتعاىل أنه  قال رسول هللا : قال عن أيب ذر  -182
ي »قال:  َبادي ي، اَي عي َنُكْم ُُمَرمًما، إيِّني َحرمْمُت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفسي َفالَ ، َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ

ي َبادي ي، فَاْستَ ْهُدوِني َأْهديُكمْ  ُكلُُّكْم َضالٌّ إيَلم َمْن َهَديْ ُتُه،،  َتظَاَلُموا اَي عي َبادي ، اَي عي
ي ُكلُُّكْم َجائيٌع إيَلم َمْن َأْطَعْمُتُه، َبادي ُكلُُّكْم َعاٍر إيَلم ،  فَاْسَتْطعيُموِني ُأْطعيْمُكْم، اَي عي

ي، فَاْسَتْكُسوِني َأْكُسُكمْ ، َمْن َكَسْوتُهُ  َبادي َهاري ، اَي عي للمْيلي َوالن م ُئوَن ابي َوَأََن ، إينمُكْم َُتْطي
يًعا نُوَب مجَي ُر الذُّ ْر َلُكمْ ، َأْغفي ُروِني َأْغفي ي، فَاْستَ ْغفي َبادي ُلُغوا َضرّيي ، اَي عي إينمُكْم َلْن تَ ب ْ

َفُعوِني ، فَ َتُضرُّوِني  ُلُغوا نَ ْفعيي فَ تَ ن ْ ي، َوَلْن تَ ب ْ َبادي رَُكمْ َلْو َأنم َأوملَ ، اَي عي ، ُكْم َوآخي
نمُكمْ  ْنُكمْ ،  َوإيْنَسُكْم َوجي ٍد مي َما زَاَد َذليَك يفي ، َكانُوا َعَلى أَتْ َقى قَ ْلبي رَُجٍل َواحي

ًئا ي، ُمْلكيي َشي ْ َبادي رَُكمْ ، اَي عي نمُكمْ ، َلْو َأنم َأومَلُكْم َوآخي َكانُوا َعَلى ،  َوإيْنَسُكْم َوجي
دٍ  ًئا، َأْفَجري قَ ْلبي رَُجٍل َواحي ْن ُمْلكيي َشي ْ ي، َما نَ َقَص َذليَك مي َبادي َلْو َأنم ، اَي عي

رَُكمْ  نمُكمْ ، َأومَلُكْم َوآخي ٍد َفَسأَُلوِني ، َوإيْنَسُكْم َوجي فََأْعطَْيُت ُكلم ، قَاُموا يفي َصعييٍد َواحي
ي، إيْنَساٍن َمْسأَلََتهُ  ْندي ما عي قُ ، َما نَ َقَص َذليَك ِمي َل إيَلم َكَما يَ ن ْ ْخَيُط إيَذا ُأْدخي ُص اْلمي

ي، اْلَبْحرَ  َبادي يَها َلُكمْ ، اَي عي َي َأْعَماُلُكْم ُأْحصي َا هي َها، إيَّنم َفَمْن َوَجَد ، مثُم ُأَوفّييُكْم إيايم
1) «َفالَ يَ ُلوَمنم إيَلم نَ ْفَسُه ، َوَمْن َوَجَد َغْْيَ َذليكَ ، فَ ْلَيْحَمدي هللاَ ، َخْْيًا ). 

***** 

                                                                                                                                            

ي: حسن غريب،  واحلكم )ص قال الرتمذ 3وقال ابن رجب يف جامع العلوم  (: إسناده ال أبس به. 90
6ورمز له السيوطي ابلصحة يف اْلامع الصغي ) وط يف حسنه شعيبو (. 047  ختريج رايض األرنؤ

4الصاحلني)ص 4 وحسنه يف  السلسلة الصحيحة) (، 2 ي،  وصححه األلباين يف صحيح الرتمذ
127.) 

2رقم  1994/ 4مسلم ) - 1 ن ) 577 وابن حبا 6رقم  385/ 2(،  19.) 
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آن، وثواب قراءة سور وآايت ما جاء يف ثواب قراءة القر ابب:  
 معينة

 
 ثواب اإلكثار من تالوة القرآن، وحسن ترتيله 

ع ود   -183 ْن  » : قَاَل َرس و ل  هللا  : قَالَ   َعن  َعب د  هللا  ب ن  َمس  َمْن قَ َرَأ َحْرفاً مي
َاَواحلََْسَنُه ، كيَتابي هللاي فَ َلُه بيهي َحَسَنة َوَلكيْن أَليٌف ، ََل َأُقوُل آَل َحْرفٌ ، بيَعْشري َأْمثَاُلي

ْيٌم َحْرفٌ  1) «َحْرٌف َوََلٌم َحْرٌف َومي ). 
ْلُقْرآني »:  قال رسول هللا : قالتا رضي هللا عنه عن عائشة -184 ُر ابي اْلَماهي

ي يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن  َفَرةي اْلكيَرامي الَْبَرَةي، َوالمذي َويَ تَ تَ ْعَتُع فييهي، َوُهَو َعَلْيهي َشاقٌّ لَُه َمَع السم
2) «َأْجَراني  ). 

  ويف رواية ألمحد:
َفَرةي اْلكيَرامي » ْلُقْرآني َمَع السم ُر ابي ي يَ ْقَرُؤُه َوُهوَ َوالم ، ةي رَ ْلْبََ ااْلَماهي لَُه ،  َيُشقُّ َعَلْيهي ذي

  .«َأْجُرُه َمرمَتنْيي 
  .وقيل الكتبة والسفرة: الرسل،

 .الربرة: املطيعون
 .يرتدد يف تالوته يتتعتع فيه:

 

                                                 

ي ) -  1 2قمر  175/ 5الرتمذ 2رقم  1/741واحلاكم )  (، 910 ي يف الرتغيب  (040 واملنذر
 (.225/  2والرتهيب) 

ي: حسن صحيح غريب.قال ال ومل خيرجاه. رتمذ ح احب صحيل صوقا وقال احلاكم: صحيح اإلسناد 
وصححه األلباين يف صحيح اْلامع )5األذكار )ص  6(: إسناده حسن.  469.) 

ي ) - 2 ومسلم )4653رقم  1882/ 4البخار 7رقم  549/ 1(،  98 .) 
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وحنن يف الصفة  قال خرج علينا رسول هللا   عن عقبة بن عامر -185
َ  »:فقال ْنُه بيَناقَ َتنْيي أَيُُّكْم َيُيبُّ َأْن يَ ْغُدَو ُكلم يَ ْوٍم إيىَل بُْطَحاَن َأْو إيىَل اْلَعقييقي فَ َيْأِتي  مي

مٍ َكْوَماَوْيني في  َأَفالَ » :قَالَ  َرُسوَل اَّللمي َنُيبُّ َذليكَ فَ ُقْلَنا اَي  «.َغْْيي إيمثٍْ َوََل َقْطعي رَحي
ْن كيَتابي اَّللمي َعزم َوَجلم َخْْيٌ لَُه  دي فَ يَ ْعَلَم َأْو يَ ْقَرَأ آيَ َتنْيي مي يَ ْغُدو َأَحدُُكْم إيىَل اْلَمْسجي

ْن ََنقَ َتنْيي َوَثاَلٌث َخْْيٌ َلُه مي  َن مي نم مي هي ْن َأْعَدادي ْن َأْرَبٍع َومي ْن َثاَلٍث َوَأرَْبٌع َخْْيٌ َلُه مي
بيلي  1)«اإلي ). 

 وهاحنأو  واداين بينهما وبني املدينة قريب من ثالثة أميال: ب طحان والعقيق
 .وهي الناقة العظيمة السنام؛ تثنية َكو َماء: الَكو َماَوان

 
َأَيُيبُّ َأَحدُُكْم إيَذا رََجَع إيىَل  »:  قال رسول هللا : قال  عن أيب هريرة  -186

َاٍن َأْهليهي َأْن ُيَيَد فييهي َثالَ  ظَاٍم َسي فَ َثاَلُث آاَيٍت » قُ ْلَنا نَ َعْم. قَاَل «.َث َخليَفاٍت عي
َانٍ  يَ ْقَرأُ ِبيينم َأَحدُُكْم يفي  ظَاٍم َسي ْن َثاَلثي َخليَفاٍت عي 2) «َصالَتيهي َخْْيٌ َلُه مي ). 

: ثالث ن    .وقَثاَلث  َخل َفات 
 

َمْن قَ َرَأ َعْشَر آاَيٍت يفي  »:   قال رسول هللا :قال  عن أيب هريرة -187
َن اْلَغافيلينيَ  َلٍة ََلْ ُيْكَتْب مي 3) «لَي ْ .) 

 

                                                 

8رقم  552/ 1مسلم )  - 1 ود ) 03 وأبو دا 1رقم  460/ 1(،  456 .) 
9رقم   552/ 1مسلم ) -  2 وابن ماجه )02 3رقم  243/  2(،  782 .) 
2رقم  742/ 1احلاكم ) - 3 والرتهيب041 ي يف الرتغيب   (.232/  2)  (، املنذر

والرتهي وقال األلباين يف صحيح الرتغيب  1ب )قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم.  5 (: صحيح 87
 .لغيه
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 »: قال عن النيب  -مارضي هللا عنه -عن فضالة بن عبيد وتيم الداري  -188
نْ َيا وما فيها  من قَ َرَأ َعْشَر آاَيتٍ  َن الدُّ َلٍة ُكتيَب له قيْنطَاٌر َواْلقيْنطَاُر َخْْيٌ مي يف لَي ْ

َي  َتهي فإذا كان يوم اْلقيَياَمةي يقول رَبَُّك عز وجل اقْ َرْأ َواْرَق ليُكلّي آيٍَة َدرََجًة حَّت يَ ن ْ
ري  يده اي َربُّ أنت آيٍَة معه يقول رَبَُّك عز وجل ليْلَعْبدي اْقبيْض فيقول اْلَعْبُد ب إىل آخي

هي النمعييمَ  َذي هي اخْلُْلَد َوِبي َذي 1) «َأْعَلُم فيقول ِبي ). 
 القنطار: املال الكثي  

َلٍة مائََة آيٍَة »:  قال رسول هللا : قال  عن أيب هريرة -189 َمْن قَ َرَأ يفي لَي ْ
َن اْلَقانيتيني 2)« ُكتيَب مي ). 

 .أي املواظبني على الطاعة :تب من القانتنيك  
 

َلةٍ  :» قَاَل َرس و ل  هللا  : قَالَ  َعن  تَ ي م  الدَّار يم   -190 ، َمْن قَ َرَأ ِبييَئةي آيٍَة يفي لَي ْ
َلةٍ  3)« ُكتيَب َلُه قُ ْنوُت لَي ْ ). 

 .عبادهتا قنوت ليلة:
                                                 

1رقم   50/ 2) بياملعجم الك الطرباين يف -  1 وسط) 253 ويف املعجم األ 8رقم  218/ 8(،  451 ،)
والرتهيب)  ي يف الرتغيب   (.248/  1واملنذر

ي: إسناده حسن.  1املتجر الرابح )ص: وقال الدمياطي يف  قال املنذر قال و  ناده حسن.: إس(49
وائد )في  اهليثمي وايته(267 /2جممع الز ولكنه من ر . مقبولة وهي عن الشاميني : فيه إمساعيل بن عياش 

والرتهيب ) 1وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب  747.) 
واحلاكم )1142رقم  180/ 2ابن خزمية ) -  2 1رقم  452/ 1(،  وهذا لفظه.160  ) 

وافقه الذهيب. و وهو ك قال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني،  وصحما قاقال األلباين:  حه أيضا ال. 
والرتهيب ) 6يف صحيح الرتغيب  40.) 

1رقم  103/ 4أمحد ) - 3 والدارمي)  6999 3قمر   556/ 2(،  وابن السين يف عمل اليوم  450  ،)
6والليلة) ص  23.)  

و ذا حديث حسن صحيح: ه(249 /3) نتائج األفكارقال ابن حجر يف  وط: ا شعيبقال .   ألرنؤ
وصححه األلباين يف صحيح اْلامع ) 6حسن بشواهده.  والصحيحة468  ،) (6 44.) 
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 ثواب قراءة البقرة، واَليتني من آخرها

اقْ َرُءوا ُسورََة  » :يقول مسعت رسول هللا : قال عن أيب أمامة الباهلي -191
نم َأْخَذَها بَ رََكٌة َوتَ رَْكَها َحْسَرٌة َوَلَ َتْسَتطييُعَها اْلَبطََلةُ  1) « اْلبَ َقَرةي فَإي ). 

 .السََّحَرة  : ال َبطََلةَ    وسيأيت بتمامه قريبا
 

بُ ُيوَتُكْم َمَقابيَر إينم ََل ََتَْعُلوا  » :قال أن رسول هللا   عن أيب هريرة -192
ى تُ ْقَرأُ فييهي ُسورَُة اْلبَ َقَرةي  َن اْلبَ ْيتي المذي ُر مي ْيطَاَن يَ ْنفي 2)«  الشم ). 

نم بُ ُيوتيكُ   يفي َرةي اقْ َرُءوا ُسورََة اْلبَ قَ »ويف حديث ابن مسعود عند احلاكم:  ْم فَإي
ًتا يُ ْقَرأُ فييهي ُسورَ  ْيطَاَن ََل َيْدُخُل بَ ي ْ  «َقَرةي ْلب َ ا ةُ الشم

 لكن اختلف يف رفعه ووقفه.، وهو أليق بشرط الكتاب 
 

َي هللا  َعن  ه َما -َعن  اب ن  َعبَّاس   -193 م  : قَالَ  -َرض  رب  يل  قَاع د  ع ن َد النَّيب  َنَما ج    بَ ي  
َماءي »َقاَل: ف َ ، مسَ َع نَق يضا  م ن  فَ و ق ه  فَ َرَفَع رَأ َسه   َن السم فُتيَح اْليَ ْوَم ََلْ يُ ْفَتْح  َهَذا اَبٌب مي
نُه َمَلكٌ  ْنزيْل َقطُّ َلَْ ي َ ، َهَذا َمَلٌك نَ َزَل إيىَل اأَلْرضي »َقاَل: ف َ  «َقطُّ إيَلم اْليَ ْوَم فَ نَ َزَل مي

تَ ُهَما»َوقَاَل: َفَسلمَم  «إيَلم اْليَ ْومَ  ْر بيُنورَْيني ُأوتيي ْ َلكَ ، أَْبشي ٌّ قَ ب ْ َُة ، َلَْ يُ ْؤَُتَُما َنيبي فَاَتي
يَتهُ ، َوَخَواتييُم ُسورَةي اْلبَ َقَرةي  اْلكيَتابي  ُهَما إيَلم ُأْعطي ن ْ َْرٍف مي 3)«َلْن تَ ْقَرَأ ِبي )

  
. مسع نقيض ا من فوقه أي:  صوات 

                                                 

2رقم  249/ 5أمحد ) - 1 ومسلم )220 8رقم  553/ 1(،  04.) 
7رقم 539/ 1مسلم ) - 2 8رقم  337/ 2أمحد )، ( 80 424). 
8رقم   554/ 1مسلم ) - 3 0 والنسائي) 6  ( .912رقم  138/ 2(، 
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إينم هللاَ  » : قال عن النيب  -رضي هللا عنهما -عن النعمان بن بشي -194
َْلَفْي َعامٍ َكَتَب كيَتااًب قَ ْبَل َأْن ََيُْلَق  َماَواتي َواأَلْرَض ِبي ْنُه آيَ َتنْيي َخَتَم ، السم فَأَنْ َزَل مي

1) «فَ يَ ْقَرُِبَا َشْيطَانٌ ، َثاَلَث لََيالٍ ، َوََل تُ ْقَرآني يفي َدارٍ ، ِبييَما ُسورََة اْلبَ َقَرةي   ). 
 

َهاَتنْيي َمْن قَ َرَأ  »: قال رسول هللا : قال  عن أيب مسعود األنصاري -195
ري ُسورَةي اْلبَ َقَرةي يفي  ْن آخي َلٍة َكَفَتاهُ  اَليَ َتنْيي مي 2)« لَي ْ ). 

 
 ثواب قراءة سورة البقرة وآل عمران

اقْ َرُؤوا » :يقول مسعت رسول هللا : قال  أمامة الباهلي عن أيب -196
يعًا أَلْصَحابيهي ، اْلُقْرآنَ  نمُه َيَِْتي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َشفي اقْ َرُؤوا الزمْهَراَوْيني اْلبَ َقَرَة َوُسورََة ، فَإي

َُما َغَماَمَتاني  َُما َيَْتيَياني يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َكَأَنم َنم ْمَراَن فَإي َُما ، آلي عي َُما َغييايَ َتاني َأْو َكَأَنم َأْو َكَأَنم
اني َعْن َأْصَحاِبييَما ْن َطْْيٍ َصَوافٍّ َُتَاجم نم َأْخَذَها اقْ َرُؤو ، فيْرقَاني مي ا ُسورََة اْلبَ َقَرةي فَإي

يُعَها اْلَبطََلةُ  3)«  بَ رََكٌة َوتَ رَْكَها َحْسَرٌة َوَلَ َتْسَتطي ). 
 .مسيتا الزهراوين لنورمها وهدايتهما وعظيم أجرمها: الزهراوان
 .بةلسحاا يمثىن غياية وه الغيايتان والغمامتان مبعىن واحد،: غيايتان
 .اْلماعتان: الفرقان

 .اهلواء الباسطة أجنحتها يف يمجع صافة وه: الصواف

                                                 

ي )  - 1 ن ) 882 رقم  159/ 5الرتمذ وابن حبا 7رقم  61/ 3(،  واحلاكم ) 82  ،)1 /7 رقم  50
ي: حسن 2065 ورمز له السيوطي ابلصحة  غريب، قال احلاكم: صحيح اإلسناد.(.  قال الرتمذ

1يف اْلامع الصغي ) وصححه األلباين يف التعليق  شعيبوقال  (758 وط: إسناده صحيح.  األرنؤ
واملشكاة)  219/  2)  الرغيب  ،)2 145.) 

ي ) -  2 3رقم  1472/ 4البخار ومسلم ) 786 8رقم  555/ 1(،  08 .) 
8رقم   553/ 1مسلم ) - 3 0 2رقم  249/ 5أمحد )، ( 4 220). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

98 

 
 ثواب قراءة آية الكرسي

، أَنمُه َكاَن َُلُْم ُجْرٌن فييهي ََتْرٌ  » :أخربه  أن أابه، عن ابن أيب بن كعب -197
ُقصُ ، وََكاَن َأيبي يَ تَ َعاَهُدهُ  َذا ُهَو بيَدابمٍة ُتْشبيُه ، َفَحَرَسهُ ، فَ َوَجَدُه يَ ن ْ اْلُغاَلَم فَإي

اَلمَ ، َفَسلمْمتُ : قَالَ ، اْلُمْحَتليمَ  نٌّ َأْم إيْنٌس ؟ قَالَ : فَ ُقْلتُ ، فَ َردم السم : َمْن أَْنَت ؟ َأجي
نٌّ  َذا َيُد َكْلبٍ ، فَ َناَوَليني َيَدهُ ، فَ َناويْليني َيَدكَ : قَالَ ، جي َهَكَذا : قَالَ ، َوَشْعُر َكْلبٍ ، فَإي

ينّي َلقَ : قَالَ ، َخْلُق اجلْينّي  ْم َأَشدُّ مي َما َْحََلَك : قَاَل َلُه ُأيَبٌّ ، ْد َعليَمتي اجلْينُّ َما فييهي
ْن ، بَ َلغََنا أَنمَك رَُجٌل َتُيبُّ الصمَدَقةَ : َعَلى َما َصنَ ْعَت؟ قَالَ  يَب مي َنا َأْن ُنصي فََأْحبَ ب ْ

كَ  ْنُكْم؟ قَالَ : قَاَل ُأيَبٌّ ، طََعامي ي ُيُيْيََُن مي هي اَليَةُ هَ : َفَما المذي يّي ، ذي مثُم َغَدا ، آيَُة اْلُكْرسي
ّي صلى هللا عليه وسلم 1)« َصَدَق اخْلَبييثُ : فََأْخَْبَُه، فَ َقالَ ، ُأيَبٌّ إيىَل النميبي ويف رواية .(

 النسائي:
نما إيىَل »  ْرَت مي نَي ُتْصبيَح ُأجي يَ  َتُْ  َأنْ إيَذا قُ ْلتَ َها حي نيَ وَ ، سي ْرَت  إيَذا قُ ْلتَ َها حي ي ُأجي َتُْسي

نما إيىَل َأْن ُتْصبيحَ   .«مي
 ن بضم اْليم وسكون الراء هو البيدر وكذلك اْلرينر  اْل  
 

من قرأ آيَة الكرسيّي ُدبُ َر   » : قال رسول  هللا : قال  مامةَ أعن أيب  -198
2)« كلّي صالٍة مكتوبٍة َل َينْعه من دخولي اجلنةي إَل أن َيوتَ  ). 

                                                 

ن ) - 1 7رقم  63/ 3ابن حبا واحلاكم ) 84 2رقم   749/ 1(،  والنسائي يف عمل اليوم 064  ،)
والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة )533/  1والليلة)  ي يف ل(130/  2(،  واملنذر لرتغيب ،  

ي .(261 /1والرتهيب ) وقال املنذر املتجر وصححه الدمياطي يف إسناده جيد.  :صححه احلاكم. 
4الرابح )ص:  وائد )يف  وقال اهليثمي(. 51 1جممع الز وصححه األلباين يف (118 /0 : رجاله ثقات. 

والرتهيب ) 1صحيح الرتغيب  470.) 
و  - 2  تقدم خترجيه يف ثواب الذكر دبر الصلوات.قد صحيح، 
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 الكهفثواب قراءة سورة 
َمْن قَ َرَأ ُسورََة :»  قال: قال رسول هللا   عن أيب سعيد اخلدري -199

َة، َوَمْن قَ َرَأ َعْشَر  هي إيىل َمكم ْن مقامي اْلَكْهفي َكما أُْنزيَلْت كاَنْت َلُه نُورًا يَ ْوَم اْلقيياَمةي مي
اُل ََلْ ُيَسلمْط َعَلْيهي  جم ريها مثُم َخَرَج الدم ْن آخي 1)« آايٍت مي ). 

:  عىن.مقص حسا وال غي نبلها كيقرؤها   أي: َمن  قَ َرأَ س ورََة ال َكه ف  َكما أ ن ز َلت 
 

َّ   أيب هريرة عن -200 َمْن قَ َرَأ ُسْورَة اْلَكْهف يف يَ ْوَم »قَاَل:  َأنَّ النَّيب 
َن اْلنُّوري َما َبنْيَ اجْلُُمَعَتنْيي  2) «اجْلُُمَعةي، َأَضاَء َلُه مي ). 
َلَة اجْلُُمَعة »: ويف رواية موقوفة على أيب سعيد اخلدري قال َمْن قَ َرَأ ُسْورََة اْلَكْهفي لَي ْ

َنُه َوَبنْيَ اْلَبيتي اْلَعتييق َن النُّوري فييَما بَ ي ْ 3) «َأَضاَء َلُه مي ). 
  .أضاء له: أي يف قلبه أو قربه أو يوم حشره

 النور: أي نور السورة أو نور أجرها.

                                                 

ى -  1 1رقم  236/ 6)  النسائي يف الكرب واحل 0788 2رقم  752/  1اكم) (،  والطرباين يف 072  ،)
وسط)  1رقم  123/ 2املعجم األ 455 .) 

وافقه الذهيب. قال األلباين: صحيح لغيه. ا و غيب حيح الرت صنظر صححه احلاكم على شرط مسلم، 
وآداب محلته ص 90/  2)  والرتهيب ن  ي يف فضائل القرآ وقال العدو  ." ،)1 إسناده صحيح  :(5
 لشواهده.

3رقم  399/ 2كم )احلا  - 2 ى)  392 والبيهقي يف السنن الكرب 5رقم  249/ 3(،  ( .قال 792
ورد يف سورة الكهف. و  ،احلاكم: صحيح اإلسناد. قال ابن حجر: حديث حسن ى ما  وهو أقو قال:  

6يف صحيح اْلامع ) وصححه األلباين مرفوعا   470.) 
وقفه، لكن قال الشيخ ابن ابز )جمموع   ى وقد رجح مجاعة  ومثل هذا ال يعمل من  (: "12/415الفتاو

ن لديه فيه سنة " ا.ه . ي بل يدل على أ  جهة الرأ
وصححها األلباين يف صحيح اْلامع ) 3407رقم  546/ 2)  الدارمي -  3  .)6 471.) 
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ا ثرها وثواهبليه أعال ال يز : ْلمعتني: أي مقدار ما بينهما من الزمان، وقيلما بني ا
 .يف مجيع األسبوع

 
ْن َأوملي » قال عن النيب   عن أيب الدرداء -201 َظ َعْشَر آاَيٍت مي َمْن َحفي

الي  جم َن الدم َم مي 1)«ُسورَةي اْلَكْهفي ُعصي ). 
ري اْلَكْهفي »َويف  ر َوايَة    ْن آخي  .«مي
 

 ثواب قراءة سورة تبارك 
م    َعن  َأيب  ه َري  َرةَ  -202 إينم ُسورًَة يف اْلُقْرآني َثالَثُوَن آيًَة » قَالَ  َعن  النَّيب 

َي ُسورَُة}تستغفر لصاحبها َحَّتم  َر َلُه َوهي هي تَ َبا يُ ْغفي ي بيَيدي 2).«اْلُمْلُك{ َرَك المذي ). 
ْن  » هذا لفظ ابن حبان، ويف رواية احلاكم: َما ، َوَجلم  َعزم ، بي هللاي َتاكي إينم ُسورًَة مي

َي إيَلم َثالَثُوَن آيَةً  َي ، جْلَنمةَ اَوَأْدَخَلْتُه ، ري َن النمامي ُه َرَجتْ فََأخْ ، َشَفَعْت لَرُجلٍ ، هي َوهي
 «ُسورَُة تَ َباَركَ 

الثواب  هو و منه  ولدتستغفر لصاحبها: أراد به ثواب قراءهتا فأطلق االسم على ما ت
 كما يطلق اسم السورة نفسها عليه.

 .صاحبها: أي قارئها املالزم لتالوهتا بتدبر واعتبارو 
 

                                                 

8رقم  555/ 1مسلم ) - 1 0 ود ) 9 وأبو دا 4رقم  520/ 2(،  323.) 
ود ) - 2 1رقم  445/ 1أبو دا ي )400 والرتمذ 2رقم  164/ 5(،  ن )891 وابن حبا  ،)3 /6 رقم  7

واحلاكم ) 787 3رقم  540/ 2(،  838.)  
وافقه الذهيب. و وصححه احلاكم،  ي.  قال و  .(562 /3 )ملنياالبدر وصححه ابن امللقن يف  حسنه الرتمذ

وحسنه األلباين يف املشكاةشعيب  وط: إسناده حسن.  2)  األرنؤ ويف صح 153 2يح اْلامع )(  091 .) 
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هي اْلُمْلُك( : َمْن قَ َرأَ  » قال:  عن عبد هللا بن مسعود -203 ي بيَيدي " تَ َباَرَك المذي
َلةٍ  ْن َعَذابي اْلَقْْبي ، ُكلم لَي ْ َا مي َعْهد َرُسولي هللاي صلى هللا عليه وَُكنما يفي ، َمنَ َعُه اَّللمُ ِبي

يَها اْلَمانيَعةَ  َا يفي كيَتابي هللاي ُسورَةٌ ، وسلم ُنَسمّي َلةٍ ، َوإيَنم َا يفي ُكلّي لَي ْ فَ َقْد ، َمْن قَ َرَأ ِبي
1)« َأْكثَ َر َوَأطَابَ  ). 

 إال إن له حكم الرفع، وهللا أعلم. وهذا وإن كان موقوفا  
 

 ثواب قراءة سورة الكافرون
ُقْل اَي اقْ َرْأ ) » :قال لنوفل أن النيب    عن فروة بن نوفل عن أبيه -204

ْركي أَي َُّها اْلَكافيُرونَ  َن الشّي َا بَ َراَءٌة مي َنم َتيَها فَإي 2) «( مثُم ََنْ َعَلى َخاَتي ). 
 

 ثواب قراءة سورة اإلخالص
 

َع  »:  هاجر الصائغ عن رجل مل يسمه من أصحاب النيب عن م   -205 أَنمُه َسَي
م َصلمى اَّللمُ َعَلْيهي َوَسلمَم يَ ْقَرأُ  قَاَل َأمما َهَذا {ُقْل اَي أَي َُّها اْلَكافيُروَن  }رَُجاًل يَ ْعيني النميبي

َر  َع آَخَر يَ ْقَرُأ ُقْل ُهَو اَّللمُ َأَحٌد فَ َقاَل َأمما َهَذا فَ َقْد ُغفي ْركي َوَسَي ْن الشّي فَ َقْد َبريَئ مي
3) «َلهُ  ). 

                                                 

والليلة - 1 واحلاكم )433/  1) النسائي يف عمل اليوم   ،)2 /5 3رقم  40 والطرباين يف املعجم 839  ،)
وسط 6رقم  212/ 6)  األ 216  .) 

وحسنه األلباين يف صحيح الرت  1) الرتهيبو غيب قال احلاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب.  589.) 
 تقدم خترجيه يف ثواب القول الصاحل عند النوم. - 2
1رقم  65/ 4أمحد ) -  3 والدارمي6668 3رقم  551/ 2)  (،  والنسائي يف عمل اليوم  426  ،)

 .(431/  1والليلة) 
ي : (145 /7مع )يف اجمل قال اهليثميو : إسناده صحيح. (306 /6)املهرة  اخلية إحتافيف  قال البوصي

وصححه  وبقية رجاله رجال الصحيح.  وفيه خالف،  واه أمحد إبسنادين يف أحدمها شريك  شعيب ر
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َا َوَجَبْت َلُه اجْلَنمةُ » :ويف رواية أخرى ألمحد  «ِبي
 

، َأقْ بَ ْلُت َمَع َرُسولي هللاي صلى هللا عليه وسلم »: قال عن أيب هريرة  -206
َع رَُجاًل يَ ْقَرأُ  َماَذا : َفَسأَْلُتهُ ، َوَجَبتْ  )ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد( فَ َقاَل َرُسوُل هللاي : َفَسمي

1)«  اجْلَنمةُ : َرُسوَل هللاي ؟ فَ َقالَ اَي  ). 
 

م   َعن  َأيب  الدَّر َداء   -207 َلٍة  »قَاَل:  َعن  النَّيب  ُز َأَحدُُكْم َأْن يَ ْقَرَأ يفي لَي ْ أَيَ ْعجي
؟ : قَاُلوا«. ثُ ُلَث اْلُقْرآني  ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد { » } قَاَل: وََكْيَف يَ ْقَرْأ ثُ ُلَث اْلُقْرآني

ُل ثُ ُلَث اْلُقْرآني  2)« تَ ْعدي ). 
 

 
 

  

                                                                                                                                            

وصحح  وقال حسني سليم أسد: إسناده صحيح جهالة الصحايب غي قادحة يف احلديث.  وط.  األرنؤ
2) ( رقم396/  6إسناده األلباين يف الصحيحة ) 897.) 

1رقم  535/ 2أمحد )  - 1 والنسائي0932 9رقم  2/171)  (،  ي )( 94 والرتمذ  .5 /1 رقم  67
2رقم  754/ 1واحلاكم )(، 2897 079  .) 

وقال وقال احلاكم: صحيح اإلسناد.  ي: حسن غريب.  وط: شعيب قال الرتمذ  .إسناده صحيح األرنؤ
والرتهيب )وصححه األلباين يف  1صحيح الرتغيب  وقال الوادعي يف ( 478  /1مع الصحيح )اْلا، 

532) 
 .حديث حسن

8رقم  556/ 1مسلم ) - 2 1 2رقم   195/ 5أمحد )، ( 1 1753). 
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع م
 3 استهالل 1
 4 املقدمة 2
يف األمر ابإل خالص وحسن النيمات يف مجيع األعمال الظاهرات ابب  3

 واخلفيَّات.
7 

 8 ما جاء يف ثواب ذكر هللا تعاىل.  ابب 4
 11 ما جاء يف ثواب حلق الذكر واالجتماع عليه.  ابب 5
 14 ما جاء يف ثواب كلمة التوحيد) ال إله إال هللا(. ابب 6
 17 ما جاء يف ثواب القول الصاحل بعد الطهارة. ابب 7
 19 ما جاء يف ثواب التأذين وإجابة املؤذن والدعاء بعده.  ابب 8
 24 ما جاء يف ثواب القول الصاحل يف الصالة.  ابب 9

 29 ما جاء يف ثواب األذكار دبر الصلوات. ابب 10
 36 ما جاء يف ثواب أذكار الصباح واملساء.  ابب 11
 42 ما جاء يف ثواب القول الصاحل عند النوم واالستيقاظ. ابب 12
ما جاء يف ثواب أذكار مطلقة غي مقيدة ابلصباح واملساء،  ابب 13

 وثواب الذكر املضاعف.
47 

 60 ما جاء ثواب يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم. ابب 14
 65 ما جاء يف ثواب السالم.  ابب 15
 67 ما جاء يف ثواب القول الصاحل عند الطعام.  ابب 16
 70 ما جاء يف ثواب القول الصاحل عند املرض وعند عيادة املريض ابب 17
 74 ما جاء يف ثواب القول الصاحل يف أمور عارضات. ابب 18
 81 ما جاء يف ثواب الدعاء. ابب 19
 89 ما جاء يف ثواب االستغفار. ابب 20
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 92 ابب ما جاء يف ثواب قراءة القرآن. 21
 103 فهرس املوضوعات 22
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