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 بسم لله الرحمن الرحيم
وات وما في األرض وله الحمد في اآلخرة وهو االحمد لله الذي له ما في السم

وسلم ، وعلى آله وصحبه، السراج المنير لى نبينا محمد  ع وصلى الله، الحكيم الخبير
 :أما بعد، تسليًما مزيًدا إلى يوم الدين

التي في الصحيحين أو والدعوات جمعت فيه أحاديث األذكار  فهذا مكتوب
ُتجمع في  لمفإن هذه األحاديث ؛ والوقوف عليها، حفظهالمن رام  ًل يسهت؛ أحدهما

فل  ل  يطو  ضمن قصة  أو حديث   أو الدعاء كريكون الذ    احيانً وأ، كتابينمن ال موطن  واحد  
 .يُفطن له

مما ال شك فيه أنه قد صح من األحاديث في األذكار والدعوات مما ليس في و 
علم ما في الصحيحين؛ ولذا مما متالصحيحين شيٌء كثير، إال أن أولى ما يَبدأ به ال

 حكام، للحافظ عبد الغني المقدسي.يُوصى به المتعلم في أوائل محفوظاته عمدة األ
على شرح  -الغالبفي  -معو  اًل ، األلفاظ الغريبة بيان إلى هذا الجمع متضم ثم

رحمهما الله ، بن حجر  ا لحافظل، فتح الباري علىو ، لنوويللعلمة ا، صحيح مسلم  
 وجعلت هذا في الحاشية. ، تعالى

َقر يٌب  ربي إ ن، افًعا لعبادهن، يجعل عملنا خالًصا لوجهأسأل أن  الكريم واللهَ 
يبٌ   .(1)ُمج 

 وجل باب فضل ذكر الله عزَّ
لَثَ والذيَالَيذكرَربهَمَ ،َلَالذيَيذكرَربهثَ مَ ): قال النبي : قال، عن أبي موسى*

َالبيتَثَ مَ ): ولفظ مسلم   ،(2)أخرجاه. (الحيَوالميت َفيهي ََالذيل َالله َذكر والبيتَ،
 .(والميتَيلَالحثَ ذكرَاللهَفيهَمَ الَيَ َالذي

                           
جزيل  وله  kmy424@gmail.comوإني ألؤمل ممن يطلع عليه أن يفيدني بأي ملحظة  على البريد: (1)

 الشكر والدعاء.

في الحديث إيماء »(: 4/1441مرقاة المفاتيح )قال في  (667( صحيح مسلم )7446(صحيح البخاري )2)
 «. تورث الحياة الحقيقية التي ال فناء لها، كر الحي الذي ال يموتإلى أن مداومة ذ  
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وأناَ،َأناَعندَظنَعبديَبي:َيقولَاللهَتعالى): قال النبي : قال، عن أبي هريرةو *
ذكرتهَ،َوإنَذكرنيَفيَملَأ،َذكرتهَفيَنفسي،َفإنَذكرنيَفيَنفسه،َمعهَإذاَذكرني

َملَأ َمنهمَخيرَأَفي َتقرَ ، َإليَ وإن َذراعَ شبرَ َب َإليه َتقربت َاا َإليَ ، َتقرب اَذراعَ َوإن
أناَعندَ): مسلم  ل وفي رواية  ، (1)هاأخرج. (وإنَأتانيَيمشيَأتيتهَهرولةَ ،َاباعَ تقربتَإليهَ

 .(وأناَمعهَإذاَدعاني،َظنَعبديَبي
، قال له ُجْمدانيُ  على جبل   فمر  ، يسير في طريق مكة كان رسول الله : قال، عنهو *

َج ْمدان،َسيروا): فقال : قال؟ ا رسول اللهي دونفر   وما المُ : ( قالوادونفر َ سبقَالمَ ،َهذا
َكثيرَ )  .(2)أخرجه مسلم. (اَوالذاكراتالذاكرونَالله

 بوقٍت الذكر غير مقيٍدمن مما جاء  أحرٍف فضل باب في
َاللسان): قال عن النبي  عن أبي هريرة،* َعلى َخفيفتان َكلمتان َفيَ، ثقيلتان

، خرجاهأ. (سبحانَاللهَالعظيم،َسبحانَاللهَوبحمده:َحبيبتانَإلىَالرحمن،َالميزان
 .(3)(سبحانَاللهَوبحمده،َسبحانَاللهَالعظيم): وفي رواية  للبخاري

، خرج من عندها ُبكرًة حين صلى الصبح وهي في مسجدها أن النبي ، يريةوَ عن جُ و *
؟( علىَالحالَالتيَفارقتكَعليهاَماَزلتَ ): فقال، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة

َبع): قال النبي ، نعم: قالت َلوَو ز نتَبماَلقدَقلت  َثالثَمراتأ َكلماتأ َأربع دك 
،َةَعرشهنَ وزَ ،َورضاَنفسه،َعددَخلقه،َسبحانَاللهَوبحمده:َنلوزنتهَ َمنذَاليومَ َقلتَ 

َكلماتهومَ  سبحانَاللهَرضاَ،َسبحانَاللهَعددَخلقه): وفي رواية  ، أخرجه مسلم. (داد
َكلماتهسبحانَاللهَمَ ،َسبحانَاللهَز ن ةَعرشه،َنفسه  .(4)(داد

                           
 (.2764( صحيح مسلم )6444(صحيح البخاري )1)

 (.2767(صحيح مسلم )2)

 (.2774( صحيح مسلم )7447ح البخاري )(صحي3)

(. ظاهر صنيع أكثر العلماء أنهم يختارون أن هذا الذكر مطلق، وقد يومئ صنيع 2627(صحيح مسلم )4)
القاضي عياض إلى تقييده بأول النهار، فقد ترجم في إكمال الُمْعلم: باب التسبيح أول النهار، وتابَعه النووي 

، بينما في   كتاب األذكار ترجم لهذا الحديث وغيره: باٌب مختصر في أحرف  مما في شرح صحيح مسلم 
. وكذا في رياض الصالحين جعله من األذكار المطلقة.  جاء في فضل الذكر غير مقي د  بوقت 
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أحبَالكالمَإلىَاللهَأربع:َسبحانَ: )، قال: قال رسول الله وعن َسُمَرَة بن ُجْنُدب  *
َبدأت َبأيهن َيضرُّك َال َأكبر، َوالله َالله، َإال َإله َوال َلله، َوالحمد (. أخرجه الله،

 .(1)مسلم
والَ،َوالحمدَلله،َسبحانَالله:َألنَأقول):  قال رسول الله: قال، أبي هريرة عنو *

 .(2)مسلمأخرجه . (مماَطلعتَعليهَالشمسَإليَ َأحبَُّ،َواللهَأكبر،َإلهَإالَاللهَ 
َاللهَ): قال؟ ئل أي الكلم أفضلسُ  أن رسول الله ، عن أبى ذر   و * َاصطفى ما

قال رسول : قال: وفي رواية  ، أخرجه مسلم. (سبحانَاللهَوبحمده:َلمالئكتهَأوَلعباده
َإلىَاللهَأالَأخبركَ ):  الله بأحب  يأخبرن، يا رسول الله: قلت ،(؟بأحبَالكالم

 .(3)(سبحانَاللهَوبحمده:َإنَأحبَالكالمَإلىَالله): فقال، الكلم إلى الله
والحمدَ،َالطُّهورَشطرَاإليمان): قال رسول الله : قال، األشعري عن أبي مالك  و *

َالميزا َتمل َنلله َتمآلن، َلله َوالحمد َالله َتملَ-وسبحان َالسماواتََ-أو َبين ما
،َوالقرآنَحجةَلكَأوَعليك،َوالصبرَضياء،َوالصدقةَبرهان،َوالصالةَنور،َرضواأل

 .(4)أخرجه مسلم. (وبقهاأوَمَ ،َهَفمعتقهانفسَ َفبايعَ ،َكلَالناسَيغدو

                           
 .(2136(صحيح مسلم )1)

؟ وهي: تأمْل أطيَب الكلمات بعد القرآن، كيف ال تنبغي إال لله»... ( قال ابن القيم: 2774(صحيح مسلم )2)
سبحان الله، والحمد لله، وال إله إال الله، والله أكبر، وال حول وال قوة إال بالله؛ فإن سبحان الله تتضمن 
تنزيهه عن كل نقص  وعيب  وسوء ، وعن خصائص المخلوقين وشبههم. والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال  

وأبًدا. وال إله إال الله تتضمن انفراده باإللهية، وأن كل له، قواًل وفعًل ووصًفا، على أتم   الوجوه وأكملها أزاًل 
معبود  سواه فباطل، وأنه وحده اإلله الحق، وأنه من تأل ه غيَره فهو بمنزلة من اتخذ بيًتا من بيوت العنكبوت 

. يأوي إليه ويسكنه. والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء  وأجلُّ وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم
 (.111الكلم على مسألة السماع )ص «. فهذه الكلمات الطيبات ال تصلح هي ومعانيها إال لله وحده

 (.2631(صحيح مسلم )3)

 (.223(صحيح مسلم )4)
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وحدهَالَ،َالَإلهَإالَالله:َمنَقال): قال  عن رسول الله، أيوب األنصاري يعن أبو *
َكلَشيءَأ،َولهَالحمد،َلهَالملك،َشريكَله َكمنَ،ََعشرَمرارَأ،َقديرَوهوَعلى كان

 .(1)، واللفظ لمسلم  هاأخرج.َ(منَولدَإسماعيلَأعتقَأربعةَأنفسَأ
ا كلمً   منيعل   : فقال،  إلى رسول الله جاء أعرابي: قال، بن أبي وقاص  عد سعن و *

َقل): قال، أقوله َإالَالله: َالَإله َالَشريكَله، َوحده َكبيرَ ، َأكبر َاالله َللهََ، والحمد
َاكثيرَ  َانَاللهَربَالعالمينسبحَو، َالعزيزَالحكيم، َإالَبالله : قال،َ(الَحولَوالَقوة

أخرجه . (وارزقني،َواهدني،َوارحمني،َاللهمَاغفرَلي:َ)قل:َقال؟ فما لي، فهؤالء لربي
 .(2)مسلم

ئةَمنَبنيَآدمَعلىَستينَوثالثمَكلَإنسانَأََقَ لَ إنهَخَ ): قال  عن النبي، عن عائشةو *
َلَأصَ فَْمَ  َالله، َكبر َفمن َالله، َوحمد َالله، َوهلل َالله، َوسبح َالله، َواستغفر لَزَ وعَ ،

أوَنهىَ،َوأمرَبمعروفَأ،َاَعنَطريقَالناسأوَعظمَ ،َأوَشوكةَ ،َاَعنَطريقَالناسحجرَ 
وقدَزحزحَنفسهََفإنهَيمشيَيومئذَأ،َالسُّالمىَئةَ عددَتلكَالستينَوالثالثم،َنَمنكرَأع

 .(3)أخرجه مسلم. (عنَالنار
َكل َ ي َ): قال النبي عن ، ر   عن أبي ذَ و * فكلَ،َىَمنَأحدكمَصدقةالمَ سَ َصبحَعلى

وأمرَ،َصدقةَوكلَتكبيرةَأ،َصدقةَوكلَتهليلةَأ،َصدقةَوكلَتحميدةَأ،َصدقةَتسبيحةَأ
َصدقة َبالمعروف َصدقة، َالمنكر َعن َونهي َمنَويَ ، َيركعهما َركعتان َذلك َمن جزئ

 .(4)أخرجه مسلم. (الضحى
 يذكر الله على كل أحيانه كان النبي باب 

                           
 (.2773( صحيح مسلم )7444(صحيح البخاري )1)

 (.2777(صحيح مسلم )2)

 السُّلَمى: المفاصل.  (1446(صحيح مسلم )3)

وهذا أبلغ شيء في فضل صلة (: »277/ 2ال ابن عبد البر في االستذكار )( ق624(صحيح مسلم )4)
 فيه ضبطان: ُيجزئ، وَيجزي.  (ُيجزئقوله: )و  «الضحى
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، أخرجه البخاري معل ًقا. «يذكر الله على كل أحيانه كان النبي »: قالت، عن عائشة*
 .(1)ووصله مسلم

 باب فضل مجالس الذكر
َالَ):  قال: قاال، الخدري أبي سعيد  و ، هريرة*عن أبي  َالله َيذكرون َقوم عزَيقعد

َالمالئكة َوجلَإالَحفتهم َالرحمة، َوغشيتهم َالسكينة، َونزلتَعليهم َاللهَ، وذكرهم
 .(2)أخرجه مسلم. (فيمنَعنده

 اب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسىب
سبحانَ:َمنَقالَحينَيصبحَوحينَيمسي): قال رسول الله : قال، *عن أبي هريرة
إالَأحدَقالَمثلَ،َمئةَمرةأَلمَيأتَأحدَيومَالقيامةَبأفضلَمماَجاءَبه،َاللهَوبحمده

 .(3)أخرجه مسلم. (ماَقالَأوَزادَعليه
اللهمَأنتَربيَالَ:َدَاالستغفارَأنَتقولسي): قال عن النبي ، *وعن شد اد بن أوس  

أعوذَبكَ،َ(4)وأناَعلىَعهدكَووعدكَماَاستطعت،َخلقتنيَوأناَعبدك،َإلهَإالَأنت
                           

 (.363صحيح مسلم ) (344) قبل حديث (صحيح البخاري1)

مجالس الذكر هي مجالس الحلل والحرام، كيف تشتري »( قال عطاء الخراساني: 2644(صحيح مسلم )2)
 ابن رجب  وقال  (74/ 1فقيه والمتفقه )ال« وتبيع، وتصلي وتصوم، وتنكح وتطلق، وتحج؟ وأشباه هذا

روى فيها أو يُ  ،ذكر فيها تفسير كتاب اللهمن مجالس الذكر: مجالس العلم التي يُ : (24/ 1همجموع رسائل)
فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معانيه، فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ، سنة رسول الله 

كان من علوم   سواءٌ  ،من كتاب الله أو سنة رسوله  مستنبط   م  عل ويدخل في الفقه في الدين كلُ  ،ألفاظه
اإلسلم التي هي األعمال الظاهرة واألقوال، أو من علوم اإليمان التي هي االعتقادات الباطنة، أو من علوم 

علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب، ويدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء واإلنابة، ي اإلحسان التي ه
فالفقه فيه من الفقه  في حديث سؤال جبرئيل له عنه: ديًنا. ذلك قد سماه النبي  وكلُّ ... والصبر والرضا

في الدين، ومجالسه من أفضل مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة، وهي أفضل من مجالس ذكر اسم 
اهـ ، والذكر المجرد تطوع محض.كفاية    أو فرض   الله بالتسبيح والتحميد والتكبير؛ ألنها دائرة بين فرض عين  

 ( مجالس العلم أولى من التسبيح.4/217وقال الشيخ ابن باز  )الحلل اإلبريزية

 (.2772(صحيح مسلم )3)

من ثوابك،  بهأي على ما عهدته إلينا من طاعتك وما وعدتنا »(: 134قال شيخ اإلسلم في االستغاثة )( 4)
 «. أمتثل أمرك وأرجو وعدك
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فاغفرَليَفإنهَالَيغفرَ،َوأبوءَلكَبذنبي،َأبوءَلكَبنعمتكَعليَ ،َمنَشرَماَصنعت
يَفهوَفماتَمنَيومهَقبلَأنَيمس،َمنَقالهاَمنَالنهارَموقن اَبها،َالذنوبَإالَأنت

َمنَالليلَوهوَموقنَبها،َمنَأهلَالجنة فماتَقبلَأنَيصبحَفهوَمنَ،َومنَقالها
َقالَحينَيمسيَفماتَدخلَالجنة): وفي رواية  ، أخرجه البخاري. (أهلَالجنة َ-إذا

 .(1)(هوإذاَقالَحينَيصبحَفماتَمنَيومهَمثلَ َ-كانَمنَأهلَالجنة:َأو
،َأمسيناَوأمسىَالملكَلله): مسى قالإذا أ كان نبي الله : قال، بن مسعود  ا*وعن 

َكلَ،َولهَالحمد،َلهَالملك،َالَإلهَإالَاللهَوحدهَالَشريكَله،َوالحمدَلله وهوَعلى
وأعوذَبكَمنَشرَماَ،َربَأسألكَخيرَماَفيَهذهَالليلةَوخيرَماَبعدها،َقديرَشيءَأ

بكَربَأعوذَ،َوسوءَالك ب ر،َربَأعوذَبكَمنَالكسل،َفيَهذهَالليلةَوشرَماَبعدها
أصبحناَوأصبحَ): وإذا أصبح قال ذلك أيًضا، (فيَالقبرَوعذابَأ،َفيَالنارَمنَعذابَأ
 .(2)أخرجه مسلم. (الملكَلله

، فقال: يا رسول الله ما لقيُت من *وعن أبي هريرة، أنه قال: جاء رجل إلى النبي 
تَأماَلوَقلتَحينَأمسيت:َأعوذَبكلماتَاللهَالتاماقال: )؟ عقرب  لدغتني البارحة

 .(3)(. أخرجه مسلممنَشرَماَخلق،َلمَتضر ك
 باب ما ُيقرأ كل ليلٍة

اآليتانَمنَآخرَسورةَالبقرةَمنَقرأهماَ): قال رسول الله : قال، *وعن أبي مسعود  
َكفتاه  .(1)أخرجاه. (فيَليلةأ

                           
في فتح الباري البن حجر  و  ب عليه البخاري: باب أفضل االستغفار.( بو  7347(صحيح البخاري )1)

في هذا الحديث من بديع المعاني، وحسن األلفاظ ما يحق  قال بن أبي جمرة: جمع (: »11/144)
ه باإللهية والعبودية، واالعتراف بأنه الخالق، واإلقرار له أنه يسمى سيد االستغفار، ففيه اإلقرار لله وحد

بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، واالستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء 
إلى موجد ها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه ال يقدر أحد على ذلك إال 

 «.هو...

 ي: الهرم والَخَرف، والرد   إلى أرذل العمر.  (وسوء الك َبر) وقوله: (2623(صحيح مسلم )2)
 (.2647(صحيح مسلم )3)
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؟( ثلثَالقرآنَزَأحدكمَأنَيقرأَفيَليلةَأأيعجَ ): قال، عن النبي ، عن أبي الدرداء*و 
َالقرآن): قال؟ وكيف يقرأ ثلث القرآن: قالوا َثلث َتعدل َأحد َالله َهو  أخرجه. (قل

 .(2)وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد  الخدري، مسلم
 باب ما يقول في يومه

لهَ،َوحدهَالَشريكَله،َمنَقالَالَإلهَإالَالله): قال أن رسول الله ، *عن أبي هريرة
َق،َولهَالحمد،َالملك َكلَشيءأ َكانتَلهَعَ َ،ديروهوَعلى َمئةَمرةأ عشرََْدلَ فيَيومأ

َرقابَأ َحسنةَأ، َمئة َوك تبتَله َسيئةَأومَ ، َمئة َحيتَعنه َحَ ، َمنَالشيطانَوكانتَله رز ا
َذلكَحتىَيمسي َيومه َإالَأحدَعملَأكثرَمنََولمَيأتَ ، َبه َجاء أحدَبأفضلَمما

َذلك َومنَقال، َوبحمده: َسبحانَالله َمرةَأ، َمئة َفيَيوم َكانتَحَ ، َولو طتَخطاياه
 .(3)أخرجاه. (لَزبدَالبحرمث

َأنَ): فقال كنا عند رسول الله : قال، *وعن سعد بن أبي وقاص   َأحدكم ز أيعج 
َألفَحسنةَأ َكلَيومأ ب كيف يكسب أحدنا ألف : فسأله سائل من جلسائه، (؟يكس 

. (أوَي حطَعنهَألفَخطيئةَأ،َفي كتبَلهَألفَحسنةَأَ،يسبحَمئةَتسبيحةَأ): قال؟ حسنة  
 .(4)أخرجه مسلم

                           
 (.846( صحيح مسلم )4448(صحيح البخاري )1)

ما يستحب لإلنسان »( وترجم له النسائي في السنن الكبرى: 811( صحيح مسلم )4414(صحيح البخاري )2)
 «.أن يقرأ كل ليلة  

 (.2771( صحيح مسلم )3273(صحيح البخاري )3)

قال الحميدي: كذا هو (: »76( قال ابن اإلمام في سلح المؤمن في الدعاء )ص: 2778(صحيح مسلم )4)
في كتاب مسلم في جميع الروايات )أو يحط( قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى 

. انتهى كلم الحميدي. وقد جاء في رواية الترمذي الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا : )ويحط( بغير ألف 
، وقال الترمذي: حسن صحيح  «.والنسائي: )ويحط( بغير ألف 
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وإنيَألستغفرَاللهَ،َإنهَلي غانَعلىَقلبي): قال أن رسول الله ، *وعن األغر   المزني
فإنيَأتوبَ،َياَأيهاَالناسَتوبواَإلىَالله): وفي رواية  ، أخرجه مسلم. (فيَاليومَمئةَمرةَأ

 .(1)(فيَاليومَإليهَمئةَمرةَأ
َإنيَألستغفر: يقول سمعت رسول الله : قال، *وعن أبي هريرة اللهَوأتوبََ)والله

 .(2)أخرجه البخاري.َإليهَفيَاليومَأكثرَمنَسبعينَمرة (
 وعند االستيقاظ، باب ما يقول عند النوم

فأتاني آت  فجعل يحثو ، بحفظ زكاة رمضان وك لني رسول الله : قال، *عن أبي هريرة
إذا : فقال، فقص الحديث...ألرفعنك إلى رسول الله : فقلت، من الطعام فأخذته

وال يقربك شيطان ، لن يزال معك من الله حافظ، ت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيأوي
َكذوب): وقال النبي ، حتى تصبح َصدقكَوهو  أخرجه البخاري. (ذاكَشيطان،

 .(3)ُمَعلًقا مجزوًما به
، ثم نفث فيهما، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة  جمع كفيه  أن النبي ، *وعن عائشة

ثم ، و}قل أعوذ برب الناس{، و}قل أعوذ برب الفلق{، و الله أحد{فقرأ فيهما }قل ه
، وما أقبل من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يمسح بهما ما استطاع من جسده

 .(4)أخرجه البخاري. يفعل ذلك ثلث مرات  
َفليأخذَداخلةَ): قال أن رسول الله ، *عن أبي هريرة َإلىَفراشه َأوىَأحدكم إذا

َإزاره َوليسمَاللهفلين، َف راشه َبعدَ ؛َفضَبها َخ ل فه َعلىَفراشهفإنهَالَيعلمَما َه فإذاَ،
َشَ  َعلى َفليضطجع َيضطجع َأن َاأليمنق َ أراد َه َوليقل، َربي: َاللهم َسبحانك بكَ،

وإنَأرسلتهاَفاحفظهاَبماَ،َإنَأمسكتَنفسيَفاغفرَلها،َوضعتَجنبيَوبكَأرفعه

                           
 المراد: ما يتغشى القلب من الفترات عن الذكر. وقوله: )ليغان(  (2642(صحيح مسلم )1)

 لله عليه وسلم في اليوم والليلة.( وترجم عليه: باب استغفار النبي صلى ا7346(صحيح البخاري )2)

 (.3264(صحيح البخاري )3)

إذا أوى إلى  -صلى الله عليه وسلم  -كان رسول الله (: »4648( وفي رواية  له )4416(صحيح البخاري )4)
 «.فراشه، نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميًعا
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إذاَجاءَأحدكمَ): لبخاريولفظ ا، واللفظ لمسلم  ، أخرجاه. (تحفظَبهَعبادكَالصالحين
َبصَ  َفلينفضه َثالثَمراتَأَةَ فَ نَ فراشه َباسمكَرب َ ثوبه َوليقل: َوبكََ، وضعتَجنبي،

 .(1)(...أرفعه
فذكرْت ، تشكو إليه ما تلقى في يدها من الر حى أن فاطمة أتت النبي ، *وعن علي   

: فقال، فذهبنا نقوم، فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فلما جاء أخبرته عائشة، ذلك لعائشة
أالَ): فقال، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت بـَْرَد قدميه على بطني، (علىَمكانكما)

واحمداَ،َفسبحاَثالث اَوثالثين،َإذاَأخذتماَمضاجعكما؟َأدلكماَعلىَخيرأَمماَسألتما
ته منذ ما ترك: قال علي، (فهوَخيرَلكماَمنَخادمَأ،َوكبراَأربع اَوثالثين،َثالث اَوثالثين

ف  ين: قيل له، سمعته من النبي  وفي رواية  ، أخرجاه. وال ليلة صفين: قال؟ وال ليلة ص 
 .(2)(أخذتماَمضجعكماَمنَالليل): مسلم  ل

اللهمَ): يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول كان رسول الله : قال، *وعن أبي هريرة
َكلَشيءَأناَوَرربَ ،َوربَالعرشَالعظيم،َوربَاألرض،َربَالسماوات فالقَالحبَ،َب

َوالنوى َوالفرقانـومن، َواإلنجيل َالتوراة َزل َآخذَ، َأنت َشيءأ َكل َشر َمن َبك أعوذ
وأنتَ،َوأنتَاآلخرَفليسَبعدكَشيء،َاللهمَأنتَاألولَفليسَقبلكَشيء،َبناصيته

َعناَالد ينَوأغنناَ،َوأنتَالباطنَفليسَدونكَشيء،َالظاهرَفليسَفوقكَشيء اقض 
 .(3)لمأخرجه مس. (منَالفقر

اللهمَخلقتَنفسيَوأنتَ): بن عمر أنه أمر رجًل إذا أخذ مضجعه أن يقولا*وعن 
َتوفاها َومحياها، َلكَمماتها َلها، َفاغفر َوإنَأمتها َفاحفظها َإنَأحييتها َإنيَ، اللهم

م ْن ، م ْن عمر م ْن خير  : فقال؟ أسمعت هذا من عمر: فقال له رجل، (أسألكَالعافية

                           
اخلة إزاره( أي: طرفُه الذي يلي الجسد. وقوله: ( وقوله: )د2614( صحيح مسلم )7324صحيح البخاري )(1)

)ما َخَلفه بعَده على فراشه( أي: ما الذي أتى على فراشه من مؤذيات  وأقذار . والص ن فُة: طرف ثوبه، أو 
 حاشيته، أو طرته، وهو جانبه الذي ال هدب له.

 (.2626( صحيح مسلم )4371(صحيح البخاري )2)

 (.2613(صحيح مسلم )3)
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 .(1)مأخرجه مسل. رسول الله 
الحمدَللهَالذيَأطعمناَ): كان إذا أوى إلى فراشه قال  أن رسول الله ، *وعن أنس  

 .(2)أخرجه مسلم. (فكمَممنَالَكافيَلهَوالَمؤوي،َوسقاناَوكفاناَوآوانا
َوضوءكَ): قال النبي : قال، *وعن البراء بن عازب   َفتوضأ َمضجعك َأتيت إذا

َللصالة َشَ ، َعلى َاضطجع َاأليمنثم َقك َقل، َثم َإليك: َوجهي َأسلمت ،َاللهم
َإليك َأمري َوفوضت َإليك، َظهري َوألجأت َإليك، َورهبة  َرغبة  َمنجاَ، َوال َملجأ ال

َاللهمَآمنتَبكتابكَالذيَأنزلت،َمنكَإالَإليك َ،َوبنبيكَالذيَأرسلت، فإنَم ت 
َتتكلمَبه،َالفطرةَمنَليلتكَفأنتَعلى فَرد ْدتـَُها على النبي : قال، (واجعلهنَآخرَما

 ،ونبيكَ،َ)ال: قال، ورسولك: قلت. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت: ا بلغتفلم
َأرسلت َكالمك): في رواية  و ، أخرجاه. (الذي َآخر َمن إنََو): وفي رواية   (واجعلهن

 .(3)(اأصبتَخيرَ ،َأصبحت
، وضع يده تحت خده، إذا أخذ مضجعه من الليل  كان النبي: قال، عن حذيفةو *

الحمدَللهَالذيَأحياناَبعدَ): وإذا استيقظ قال (موتَوأحيااللهمَباسمكَأ): ثم يقول
 .(4)أخرجه البخاري. (ماَأماتناَوإليهَالنشور

يعق دَالشيطانَعلىَقافيةَرأسَأحدكمَإذاَ): قال أن رسول الله ، *وعن أبي هريرة
َكلَع قدةأَعليكَليل َطويلَفارقد،َثالثَع ق دَأَهوَنامَ  فإنَاستيقظَفذكرَاللهَ،َيضرب

َعقدةانحل َت َعقدة، َانحلت َتوضأ َفإن َعقدة، َانحلت َصلى َفإن َنشيط اَ، فأصبح
 .(4)أخرجاه. (وإالَأصبحَخبيثَالنفسَكسالن،َطيبَالنفس

                           
 (.2612ح مسلم )(صحي1)

 (.2614(صحيح مسلم )2)

 (.2614( صحيح مسلم )246(صحيح البخاري )3)

 (.7314(صحيح البخاري )4)

)يعقد( أي: يربط، فيثق  ل عليه النومة، والقافية: آخر  وقوله: (667( صحيح مسلم )1142(صحيح البخاري )4)
 الرأس. 
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 باب ما يقول إذا َتعارَّ من الليل
،َالَإلهَإالَالله:َمنَت عار َمنَالليلَفقال): قال عن النبي ، *عن عبادة بن الصامت

َلهَالملك،َوحدهَالَشريكَله َالحمدول، َقدير،َه َكلَشيءأ ،َالحمدَلله،َوهوَعلى
اللهمَ:َثمَقال،َوالَحولَوالَقوةَإالَبالله،َواللهَأكبر،َوالَإلهَإالَالله،َوسبحانَالله

 .(1)أخرجه البخاري. (فإنَتوضأَوصلىَقبلتَصالته،َأوَدعاَا ستجيبَله،َاغفرَلي
 إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره ما يقول باب

،َإذاَرأىَأحدكمَالرؤياَيحبها): يقول أنه سمع رسول الله ، الخدري *عن أبي سعيد  
وإذاَرأىَغيرَذلكَمماَيكرهَفإنماَ،َوليحدثَبها،َفليحمدَاللهَعليها،َفإنهاَمنَالله

َالشيطان َمن َهي َشرها، َمن َفليستعذ َألحدَأ، َيذكرها َوال َتضره، َلن أخرجه . (فإنها
 .(2)البخاري

حتى سمعت أبا ، فُتمر ُضني لقد كنت أرى الرؤيا: الق، *وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن
الرؤياَالحسنةَ): يقول وأنا كنت ألرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي : يقول قتادة

وإذاَرأىَماَيكرهَ،َفالَيحدثَبهَإالَمنَيحب،َفإذاَرأىَأحدكمَماَيحب،َمنَالله
فإنهاَ،ََيحدثَبهاَأحد اوال،َوليتف لَثالث ا،َومنَشرَالشيطان،َفليتعوذَباللهَمنَشرها

                           
، معناه»( قال الخطابي: 1144صحيح البخاري )(1) استيقظ من نومه، وأصل التعار: السهر والتقلب على  تعار 

: 742/ 1أعلم الحديث )« الفراش، ويقال: إنه ال يكون إال مع كلم  وصوت   حديث »( وقال ابن بطال 
عبادَة شريٌف عظيُم القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم َله َجًة ألسنتهم بشهادة التوحيد له 

إلذعان له بالملك، واالعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التي ال تحصى، رطبًة أفواههم باإلقرار والربوبية، وا
له بالقدرة التي ال تتناهى، مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه عما ال يليق باإللهية من صفات النقص، 

بة دعاء من بهذا دعاه، وقبول صلة والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء  إال به تعالى. فإنه وعد بإجا
من بعد ذلك صلى، وهو تعالى ال يخلف الميعاد، وهو الكريم الوهاب فينبغي لكل مؤمن  بلغه هذا الحديث 
أن يغتنم العمل به، ويخلص نيته لربه العظيم أن يرزقه حظًّا من قيام الليل، فل عون إال به، ويسأله فكاك رقبته 

ل األبرار، ويتوفاه على اإلسلم. قد سأل ذلك األنبياء الذين هم خيرة الله وصفوه من النار، وأن يوفقه لعم
من خلقه، فَمن رزقه الله حظًّا من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك، ويسأله أن يديم له ما رزقه، وأن يختم 

 (.146/ 3شرح صحيح البخاري )«. له بفوز العاقبة، وجميل الخاتمة

 (.7784(صحيح البخاري )2)
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 .(1)أخرجاه.َلنَتضره(
فليبصقَعنَ،َ)إذاَرأىَأحدكمَالرؤياَيكرهها: أنه قال عن رسول الله ، وعن جابر  *

َكانَعليه،َوليستعذَباللهَمنَالشيطانَثالث ا،َيسارهَثالث ا . (وليتحولَعنَجنبهَالذي
 .(2)أخرجه مسلم

 الخالء دخول عند باب ما يقول
ثَبَ اللهمَإنيَأعوذَبكَمنَالخَ ): إذا دخل الخلء قال  كان النبي: قال، عن أنس  *

 .(3)أخرجاه. (والخبائث
 ب الوضوءِقباب ما يقول َع

، ها بعشي   تُ حْ بتي فرو  وْ فجاءت نَـ ، كانت علينا رعاية اإلبل: قال، عن عقبة بن عامر  *
َمن): فأدركت من قوله، ث الناسحد   ا يُ قائمً   فأدركت رسول الله يتوضأََمسلمَأَما

َبقلبهَووجههَم ْقب لَ ،َركعتينَفيصليَثمَيقومَ ،َضوءهوَ َفيحسنَ  إالَوجبتَلهَ،َعليهما
فنظرت فإذا ، التي قبلها أجود: فإذا قائل بين يدي يقول! ما أجود هذه: فقلت. (الجنة
َأحدَأ): قال، اإني قد رأيتك جئت آنفً : قال، عمر َمن َمنكم ََما َيتوضأ أ ْوََ-فـ يـ ْبل غ 
،َاَعبدَاللهَورسولهوأنَمحمدَ ،َأشهدَأنَالَإلهَإالَالله:َثمَيقول،َضوءالوَ َ–ب غ َفـ ي سَْ

: وفي رواية  ، أخرجه مسلم. (يدخلَمنَأيهاَشاء،َإالَفتحتَلهَأبوابَالجنةَالثمانية
اَعبدهَ،َأشهدَأنَالَإلهَإالَاللهَوحدهَالَشريكَله:َمنَتوضأَفقال) وأشهدَأنَمحمد 

 .(4)(ورسوله

                           
 .(2271صحيح مسلم ) (6444(صحيح البخاري )1)

 .(2272(صحيح مسلم )2)

الُخُبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، ويجوز الُخْبث و ( 364( صحيح مسلم )7322(صحيح البخاري )3)
 بإسكان الباء، ويكون معناه: الش ر، والخبائث الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. 

قال أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار. « َرو حتها بعشي   »الر  عاية: الرعي، وقوله: و ( 234حيح مسلم )ص(4)
ويجب عليه أن يعمل الوضوَء احتسابًا لله تعالى لما أمره به، (: »18ابن أبي زيد  القيرواني في الرسالة )ص

أن ذلك تأهٌُّب وتنظٌُّف لمناجاة ربه والوقوف بين  يرجو تقبله وثوابه، وتطهيره من الذنوب به، وُيشع ُر نَفَسه
يديه ألداء فرائضه، والخضوع  له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين  بذلك، وتحفُّظ  فيه؛ فإن تمام كل  عمل  
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 عند النداء باب ما يقول
َقالَالمؤذن):  قال رسول الله: قال، *عن عمر بن الخطاب َإذا َاللهَ: َأكبر الله

َأكبر َفقالَأحدكم، َأكبر: َالله َأكبر َالله َقال، َثم َالله: َإال َإله َأشهدَأنَال :َقال،
َاأشهدَأنَمحمدَ :َقال،َرسولَاللهَاأشهدَأنَمحمدَ :َثمَقال،َأشهدَأنَالَإلهَإالَالله

حيَ:َثمَقال،َالَحولَوالَقوةَإالَبالله:َقال،َحيَعلىَالصالة:َالثمَق،َرسولَالله
اللهَ:َقال،َاللهَأكبرَاللهَأكبر:َثمَقال،َالَحولَوالَقوةَإالَبالله:َقال،َعلىَالفالح

. (الَإلهَإالَاللهَمنَقلبهَدخلَالجنة:َقال،َالَإلهَإالَالله:َثمَقال،َأكبرَاللهَأكبر
 .(1)أخرجه مسلم

:َقالَحينَيسمعَالمؤذنمنَ): أنه قال  عن رسول الله، وقاص  عن سعد بن أبي و *
رضيتَباللهَ،َاَعبدهَورسولهوأنَمحمدَ ،َوحدهَالَشريكَله،َأشهدَأنَالَإلهَإالَالله

َاربَ  َوبمحمدَرسوال َ، َدينَ ، َاوباإلسالم َذنبهغَ ، َله َوأنا): ة  رواي فيو ، أخرجه مسلم. (فر
 .(2)(أشهد

سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، »، قال: عن أبي أمامة بن سهل  *
أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن ال 

ا رسول الله، فقال معاوية: وأنا، إله إال الله، فقال معاوية: وأنا، فقال: أشهد أن محمدً 
 على هذا المجلس  س، إني سمعت رسول اللهفلما أن قضى التأذين، قال: يا أيها النا

 .(3)أخرجه البخاري .«حين أذن المؤذن، يقول ما سمعتم مني من مقالتي
إذاَسمعتمَالمؤذنَفقولواَمثلَماَ): يقول  النبيأنه سمع ، عن عبد الله بن عمرو  و *

لواَثمَس،َاصلىَاللهَعليهَبهاَعشرَ ،َصالةَ َعليَ فإنهَمنَصلىَ،َعليَ ثمَصلواَ،َيقول
                           

 «.بحسن النية فيه

 (.384(صحيح مسلم )1)

 (.387(صحيح مسلم )2)

ا به، أو وأنا قوله: )أنا( أي: وأنا أشهد أيضً : (7/213)عمدة القاري ( قال العيني في 714(صحيح البخاري )3)
وظاهره أن هذا المقدار يكفي، ولكن األولى أن  .وفيه: قول المجيب: وأنا كذلك، ونحوه... ا أقول مثلهأيضً 

 يقول مثل قول المؤذن.
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َ َالوسيلةَليالله َمن، َـفإنها َالََفيزلة َاللهَإالَلعبدَأَتنبغيالجنة َمنَعباد َأنَ، وأرجو
 .(1)أخرجه مسلم. (الشفاعةتَلهَحلَ ،َالوسيلةَليفمنَسألَ،َأكونَأناَهو

اللهمَ:َمنَقالَحينَيسمعَالنداء): قال  أن رسول الله، عن جابر بن عبد اللهو *
َاوابعثهَمقامَ ،َالوسيلةَوالفضيلةَاآتَمحمدَ ،َالقائمةوالصالةَ،َربَهذهَالدعوةَالتامة

 .(2)أخرجه البخاري. (تَلهَشفاعتيَيومَالقيامةحلَ ،َالذيَوعدتهَامحمودَ 
 باب ما يقول إذا دخل المسجد

َأحدكمَ):  قال رسول الله: قال، ُأَسْيد  أو عن أبى ، ُحَمْيد  عن أبى * َدخل إذا
اللهمَإنيَأسألكَ:َوإذاَخرجَفليقل،َحمتكأبوابََرَاللهمَافتحَلي:َالمسجدَفليقل

 .(3)أخرجه مسلم. (منَفضلك
 ل بين تكبيرة اإلحرام والقراءةوباب ما يق

، قبل أن يقرأ إذا كبر في الصلة سكت ُهنَـي ةً   كان رسول الله: قال، عن أبي هريرة*
؟ قولأرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما ت، بأبي أنت وأمي، يا رسول الله: فقلت

َخطاياي): أقول: قال َوبين َبيني َباعد َوالمغرب،ََاللهم َالمشرق َبين َباعدت ،َكما
َيَ ،ََاللهمَنقنيَمنَالخطايا اللهمَاغسلَخطايايَ،َىَالثوبَاألبيضَمنَالدنسنقَ كما

 .(4)هاأخرج. (درَ بالماءَوالثلجَوالبـَ 
اللهم سبحانك »: كان يجهر بهؤالء الكلمات يقول،  أن عمر بن الخطاب، دةبْ عن عَ *

                           
 (.384(صحيح مسلم )1)

وليس في شيء  من طرقه ذكر: (: »367/ 1( قال ابن حجر  في التلخيص الحبير )714(صحيح البخاري )2)
 «.الدرجة الرفيعة

، وخص  (613(صحيح مسلم )3) ُخصت الرحمة بالدخول؛ ألن الداخل طالٌب لآلخرة، والرحمة أخص مطلوب 
الفضل بالخروج؛ ألن اإلنسان يخرج من المسجد؛ لطلب المعاش في الدنيا، وهو المراد بالفضل، قال 

َيت  الص َلةُ  ُروا ف ي اأْلَْرض  َوابـْتَـُغوا م ْن َفْضل  الل ه  َواذُْكُروا الل َه َكث يرًا َلَعل ُكْم تـُْفل ُحوَن{. تعالى: }فَإ َذا ُقض   فَانـَْتش 

( وقوله: )ُهنَـي ًة( أي زمًنا يسيرًا. وقد تفيد هذه اللفظة أن النبي 478( صحيح مسلم )644(صحيح البخاري )4)
 ستفتاحات الطويلة، والله أعلم. لم يكن في الصلة الجهرية يستفتح باال 
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 .(1)أخرجه مسلم. «وال إله غيرك، وتعالى جدك، تبارك اسمك، وبحمدك
وجهتَ): أنه كان إذا قام إلى الصلة قال  عن رسول الله، عن علي بن أبي طالب  و *

َواألرض َالسماوات َفطر َللذي َوجهي َالمشركينحنيفَ ، َمن َأنا َوما َا َصالتيَ، إن
َالعالمينسَ ونَ  َرب َلله َومماتي َومحياي َكي َشَر، َلهال َيك َمنَ، َوأنا َأمرت وبذلك

،َظلمتَنفسي،َوأناَعبدك،َأنتَربي،َالَإلهَإالَأنت،َاللهمَأنتَالملك،َالمسلمين
َبذنبي َواعترفت َجميعَ ، َذنوبي َلي َافاغفر َأنت؛ َإال َالذنوب َيغفر َال َإنه واهدنيَ،

الَيصرفَعنيَ،َواصرفَعنيَسيئها،َالَيهديَألحسنهاَإالَأنت،َألحسنَاألخالق
َإالَأنت َلبيكَوسعديكَ،سيئها َكلهَفيَيديك، َليسَإليكَوالشر،َوالخير َبكَ، أنا

،َاللهمَلكَركعت): وإذا ركع قال. (أستغفركَوأتوبَإليك،َتباركتَوتعاليت،َوإليك
، (وعصبي،َوعظمي،َومخي،َوبصري،َخشعَلكَسمعي،َولكَأسلمت،َوبكَآمنت

َالحمد): وإذا رفع قال َلك َربنا َاللهم َالسماوات، َملء َاألرض، َوملء َماََو، ملء
َبينهما َشئتَمنَشيءَأ، َما َاللهمَلكَسجدت): وإذا سجد قال، (بعدَوملء وبكَ،
تباركَ،َوشقَسمعهَوبصره،َسجدَوجهيَللذيَخلقهَوصوره،َولكَأسلمت،َآمنت

اللهمَاغفرَ): آخر ما يقول بين التشهد والتسليم ثم يكون من. (اللهَأحسنَالخالقين
َأخرت َقدمتَوما َليَما َأعلن، َأسررتَوما َتوما َأسرفت، َوما َبهَ، َأنتَأعلم وما

كان : وفي رواية  ، مسلمأخرجه . (الَإلهَإالَأنت،َ(3)رؤخ َ مَوأنتَالمَ قد َ أنتَالمَ ،َ(2)مني

                           
وهو ابن  -وهو منقطع، فإن  َعْبَدة(: »2/144( قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )377(صحيح مسلم )1)

لم يدرك عمر، وإن ما رواه مسلم؛ ألن ه سمعه مع حديث غيره، فرواهما جميًعا، وإن لم يكن هذا  -أبي لُبابة
 «. هذا صحيح عن عمر قوله»موقوفًا، وقال:  عن عمر( 1143) هسننفي طني الدارقوأسنده «. على شرطه

(: ومعلوم أنه لو قيل: اغفر لي كل ما صنعت، كان أوجز، ولكن  278( قال ابن القيم في جلء األفهام )ص2)
، وإظهار العبودية واالفتقار، واستحضاُر األنواع التي يتو  ب العبد ألفاظ الحديث في مقام الدعاء  والتضرع 

 منها تفصيًل= أحسن، وأبلغ من اإليجاز واالختصار. 

ر ما شاء، َقد م المقادير قبل أن يخلق ـهو المن»( قال الَخط ابي: 3) زل لألشياء منازلها، يُقد  م ما شاء منها، ويؤخ  
، وَقد م من الخلق، وَقد م من أحب  من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض  درجا ت 

شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخ ر من شاء عن مراتبهم وثب طهم عنها، وأخ ر الشيء عن حين توقعه؛ 
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َوجهي): ثم قال، إذا استفتح الصلة كبر رسول الله  َأولَ): وقال، (وجهت وأنا
بناَولكََر،َسمعَاللهَلمنَحمده): قال، وإذا رفع رأسه من الركوع: وقال، (المسلمين

َفأحسنَ): وقال، (الحمد َليَماَ): قال، وإذا سلم: وقال، (ص و ر هَ وصو ره َاغفر اللهم
 .(1)ولم يقل بين التشهد والتسليم، ( إلى آخر الحديثقدمت

: (2)كان يقول إذا قام إلى الصلة من جوف الليل  أن رسول الله ، عن ابن عباس  و *
َ(3)مأنتَقي َ ،َولكَالحمد،َضَومنَفيهنأنتَنورَالسماواتَواألَر،َاللهمَلكَالحمد)

َفيهن َومن َواألرض َالسماوات َالحمد، َولك َومنَ، َواألرض َالسماوات َرب أنت
َفيهن َأنتَالحق، َووعدكَالحق، َوقولكَالحق، َولقاؤكَحق، َحق، َوالجنة والنارَ،
،َوإليكَأنبت،َوعليكَتوكلت،َوبكَآمنت،َاللهمَلكَأسلمت،َوالساعةَحق،َحق

َوبكَخاصمت َأخرت،َمتوإليكَحاك، َقدمتَوما َفاغفرَليَما َأسررتَوماَ، وما
وفي راوية   (ماأنتَقيَ ): لمسلم   في رواية  و ، أخرجاه. (أنتَإلهيَالَإلهَإالَأنت،َأعلنت

 . (4)(ومحمدَحق،َوالنبيونَحق): للبخاري
َربَ): يفتتح صلته إذا قام من الليل  كان نبي الله: عن عائشة قالتو * اللهم

                           
ر لما قدم...والجمع بين هذين االسمين  لعلمه بما في عواقبه من الحكمة، ال مقدم لما أخ ر، وال مؤخ  

 (. 1/214)األسماء والصفات للبيهقي «. أحسن من الت فر قة

 (.661(صحيح مسلم )1)

باب ما يستفتح به الصلة »(من أهل العلم من يرى أن هذا من أدعية استفتاح الصلة، فقد أسنده أبو داود في 2)
أخرجه أبو َعوانة، وأبو داود، وابن  (1/273« :)وقال األلباني في أصل صفة صلة النبي « من الدعاء

ي الكبير من طريق ع مران القصير، أن قيس بن سعد  حدثه، قال: ثنا طاوس نصر  في قيام الليل، والطبراني ف
: ... ثم ذكر معناه. وإسناده صحيح على -بعد ما يقول: الله أكبر -كان في التهجد يقول»به بلفظ: 

، وقد رواه في صحيحه من هذا الطريق، لكنه لم يسق لفظه؛ بل أحال على الذي قبله قال في «. شرط مسلم 
 «.حديث صحيح: »عن الحديث الذي رواه أبو داود (662رحيم الودود )حفضل ال

(: 7/321ومنهم من يقول: بل هو دعاء يقال عند القيام إلى صلة الليل، قال النسائي في السنن الكبرى )       
 ثم أورده.« ما يقول إذا قام إلى الصلة من جوف الليل»

 وات واألرض ومن فيهن. ( المعنى: أنه القائم بحفظ وتدبير السما3)

 .(677( صحيح مسلم )1124(صحيح البخاري )4)
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أنتَ،َالغيبَوالشهادةَعالمَ ،َالسماواتَواألرضَفاطرَ ،َوإسرافيلجبرائيلَوميكائيلَ
َكانواَفيهَيختلفون ،َلفَفيهَمنَالحقَبإذنكختَ اهدنيَلماَاَ ،َتحكمَبينَعبادكَفيما

 .(1)أخرجه مسلم. (إنكَتهديَمنَتشاءَإلىَصراطَمستقيم
، أن رجًل جاء، فدخل الصف، وقد َحَفَزه النـ َفس، فقال: الحمد ل*و  له، حمًدا  عن أنس 

َالمتكلمَصلته، قال:  كثيرًا، طيًبا مبارًكا فيه، فلما قضى رسول الله  )أيُّكم
َيقلَبأس افَأَرم  القوم، فقال: ) بالكلمات؟( َلم َفإنه َبها؟ َالمتكلم (، فقال رجل: أيُّكم

َأيهمَجئت وقد َحَفَزني النـ َفس فقلتها، فقال: ) َيبتدرونها، َمل ك ا لقدَرأيتَاثنيَعشر
 .(2)أخرجه مسلمَها(يرفع
إذ قال رجل من القوم: الله  بينما نحن نصلي مع رسول الله »عن ابن عمر، قال: *و 

منَ: )أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرًة وأصيًل، فقال رسول الله 
َوكذا؟ َكذا َكلمة َلها،َ( قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال: )القائل عجبت 

َأبوابَالسماءَفتحت  فما تركتهن منذ سمعت رسول الله »(، قال ابن عمر: لها
 .(3)أخرجه مسلم «يقول ذلك

 باب  التأمين بعد الفاتحة

                           
 (.664(صحيح مسلم )1)

أبو داود في باب ما يستفتح به الصلة من الدعاء، والنسائي في  ذا الحديثه ( قد أسند744(صحيح مسلم )2)
الصحيحين للحميدي: الجمع بين وفي لفظه عند أبي داود والنسائي و باب نوع  آخر من الذكر بعد التكبير. 

، وقد ذكره من أدعية االستفتاح ابن خزيمة وأبو عوانة والبغوي «...افقال: الله أكبر، الحمد لله كثيرً »
  والنووي وآخرون.

عبد الرزاق في مصن فه في باب استفتاح الصلة، والنسائي في  ذا الحديثه ( وقد أسند741(صحيح مسلم )3)
وقد ذكره من أدعية االستفتاح أبو عوانة والنووي وآخرون. قال شيخ  ة.باب القول الذي يفتتح به الصل

مثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى  ،امحضً  أفضل أنواع االستفتاح ما كان ثناءً »اإلسلم: 
الفتاوى  مجموع .وأصيًل  وسبحان الله بكرةً  ،اوالحمد لله كثيرً  ،اوقوله: الله أكبر كبيرً  .وال إله غيرك، جدك

(22/374). 
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َقالَاإلمام): قال أن رسول الله ، عن أبي هريرة* َإذا عليهمَوالَغيرَالمغضوبَ:
. (تقدمَمنَذنبهغ فرَلهَماَ،َفإنهَمنَوافقَقولهَقولَالمالئكة؛َآمين:َفقولوا،َالضالين
 .أخرجاه

 السجودفي و، همنوبعد الرفع ، ل في الركوعوباب ما يق
َربناَ): يقول في ركوعه وسجوده  كان النبي: قالت، عائشةعن * َاللهم سبحانك

إ َذا منذ نزل عليه } ما رأيت النبي : وفي لفظ  ، أخرجاه. (اللهمَاغفرَلي،َوبحمدك
َوبحمدك): ل فيهاو قيإال  لي صلةً { يصَجاَء َنْصُر الل ه  َوالَفْتحُ  َربي َسبحانك اللهمَ،

 .(اغفرَلي
المالئكةََربَُّ،َوسوحَق دَُّس بُّ): يقول في ركوعه وسجوده كان النبي : قالت، هاعنو *

 .(1)أخرجه مسلم. (والروح
 سبحانك أما: قال؟ الركوع في أنت تقول كيف: لعطاء   قلت: قال، جريج   ابن وعن*

 افتقدت النبي : قالت، عائشة عن مليكة أبي ابن فأخبرني. نتأ إال إله ال وبحمدك
فإذا هو راكع أو ، ثم رجعت، فتحسست، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، ذات ليلة  

إني لفي ، بأبي أنت وأمي: فقلت، (الَإلهَإالَأنت،َسبحانكَوبحمدك): ساجد يقول
 .أخرجه مسلم. وإنك لفي آخر، شأن  

، يركع عند المئة: فقلت، فافتتح البقرة ذات ليلة    مع النبي صليت: قال، عن حذيفةو *
، ثم افتتح النساء فقرأها، يركع بها: فقلت، فمضى، يصلي بها في ركعة  : فقلت، ثم مضى

 بسؤال   وإذا مر  ، حفيها تسبيح سب   بآية   ر  إذا مَ  لً رس   تَ يقرأ مُ ، ثم افتتح آل عمران فقرأها
ا فكان ركوعه نحوً ، (سبحانَربيَالعظيم): ثم ركع فجعل يقول، ذو  تع بتعوذ   وإذا مر  ، سأل

: ثم سجد فقال، ا مما ركع قريبً ثم قام طويًل ، (سمعَاللهَلمنَحمده): ثم قال، من قيامه

                           
( السُّبُّوح: أي المسب ح الُمبر أ من النقائص والشريك، وكل   ما ال يليق به، والقدوس: 486(صحيح مسلم )1)

يرويان بالضم (: »332/ 2في النهاية )قال ابن األثير المقدس المطه ر من كل ما ال يليق به جل وعل. و 
 «. اًل والفتح، والفتح أقيس، والضم أكثر استعما
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 .(1)أخرجه مسلم. ا من قيامهفكان سجوده قريبً ، (سبحانَربيَاألعلى)
:َفقولوا،َسمعَاللهَلمنَحمده:َإذاَقالَاإلمام): قال أن رسول الله ، *عن أبي هريرة

. (غ فرَلهَماَتقدمَمنَذنبه،َالمالئكةَهَقولَ فإنهَمنَوافقَقولَ ؛َاللهمَربناَلكَالحمد
 .(2)أخرجاه

َلمنَحمده): إذا قال كان النبي : قال، عنه*و  َولكَ): قال (سمعَالله اللهمَربنا
 .(3)أخرجه البخاري. (الحمد

ربناَ): إذا رفع رأسه من الركوع قال  ل اللهكان رسو : قال، الخدري عن أبي سعيد  و *
َالحمد َلك َواألرض، َالسماوات َملء َشيءَأ، َمن َشئت َما َبعدَوملء الثناءََأهلَ ،

اللهمَالَمانعَلماَأعطيتَوالَمعطيَلماََ،وكلناَلكَعبدَ،أحقَماَقالَالعبد،َوالمجد
 .(4)مسلم أخرجه. (دمنكَالجَ َد َ والَينفعَذاَالجَ ،َمنعت

سمعَاللهَ): قال، إذا رفع ظهره من الركوع كان رسول الله : قال، فىعن ابن أبي أو و *
وملءَاألرضَوملءَماَشئتَمنَ،َملءَالسماوات،َاللهمَربناَلكَالحمد،َلمنَحمده

                           
قال شيخ اإلسلم: السجود غاية الخضوع والذل من العبد، وغايُة تسفيله وتواضعه  (662(صحيح مسلم )1)

بأن يضعه على التراب، فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه  -وهو وجهه -بأشرف شيء  فيه لله
وعه سب ح اسم ربه األعلى، األعلى، واألعلى أبلغ من العلي ... فلما كان السجود غاية سفول العبد وخض

فهو سبحانه األعلى، والعبُد األسفل، كما أنه الرب، والعبد العبد، وهو الغني والعبد الفقير، وليس بين الرب 
والعبد إال محض العبودية، فكلما كم لها قـَُرب العبد إليه؛ ألنه سبحانه برٌّ جواٌد محسٌن يعطي العبد ما 

 (.4/236ان أغنى، وكلما عظم ذله له كان أعز. مجموع الفتاوى )يناسبه، فكلما عظم فقره إليه ك

 (.447( صحيح مسلم )677(صحيح البخاري )2)

 (.674(صحيح البخاري )3)

: ال ينفع ذا الحظ   في الدنيا بالمال، أو الولد، ( أيوال ينفع ذا الَجد   منك الَجد) قوله:( و 466(صحيح مسلم )4)
أي ال ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. قال النووي أو العظمة والسلطان منك حظه، 

الذي  وفي هذا الكلم دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ؛ فقد أخبر النبي (: »174/ 4في شرح مسلم )
ال ينطق عن الهوى، أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن ُيحافظ عليه؛ ألن كلنا عبد، وال نهمله، وإنما  

ن أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى، واإلذعان له، واالعتراف بوحدانيته، والتصريح كا
بأنه ال حول وال قوة إال به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا، واإلقبال على األعمال 

 . «الصالحة
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 .(1)مسلمأخرجه . (بعدَشيءَأ
فلما رفع رأسه من ،  ا نصلي وراء النبيكنا يومً : قال، قيرَ اعة بن رافع الزُّ فَ عن ر  و *

َلمنَحمده): الركعة قال ، اكثيرً ،  احمدً ، ربنا ولك الحمد: قال رجل وراءه (سمعَالله
وثالثينََرأيتَبضعةَ ): قال. أنا: قال؟(َالمتكلمَنَْمَ ): فلما انصرف قال. ا فيهمباركً ، اطيبً 

 .(2)أخرجه البخاري. (اَيبتدرونهاَأيهمَيكتبهاَأولكَ لَ مَ 
 ثم خرج...»: وفيه، الحديث« ب تُّ في بيت خالتي ميمونة»: قال، عن ابن عباس  و *

اللهمَاجعلَ): أو في سجوده، فجعل يقول في صلته، إلى الصلة فصلى رسول الله 
،َاوعنَشماليَنورَ ،َاوعنَيمينيَنورَ ،َاوفيَبصريَنورَ ،َاوفيَسمعيَنورَ ،َافيَقلبيَنورَ 
َاوأماميَنورَ  َاوخلفيَنورَ ، َاوفوقيَنورَ ، َاوتحتيَنورَ ، وفي ، أخرجاه. (اواجعلَليَنورَ ،

وفيَ،َاوفيَسمعيَنورَ ،َاوفيَلسانيَنورَ ،َااللهمَاجعلَليَفيَقلبيَنورَ ): مسلم  رواية  ل
ومنَ،َاوعنَشماليَنورَ ،َاوعنَيمينيَنورَ ،َاومنَتحتيَنورَ ،َاومنَفوقيَنورَ ،َابصريَنورَ 

: في رواية  و ،َ(امَليَنورَ عظَ وأَ ،َاواجعلَفيَنفسيَنورَ ،َاومنَخلفيَنورَ ،َابينَيديَنورَ 
َ.(3)(...)اللهمَاجعلَفيَقلبيَنور ا: وهو يقول، فخرج إلى الصلة، ن المؤذنفأذ

َكلهلال): كان يقول في سجوده   أن رسول الله، عن أبي هريرةو * ،َهمَاغفرَليَذنبي
 .(4)أخرجه مسلم. (هوعالنيتهَوسرَ ،َوأولهَوآخره،َهلَ هَوجَ قَ دَ 
اش فالتمسته فوقعت يدي على من الفر  ليلةً   فقدت رسول الله: قالت، عن عائشةو *

َمنَ): وهو يقول، بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان َبرضاك َأعوذ اللهم
َكماََثناءَ َالَأ حصي،َوأعوذَبكَمنك،َوبمعافاتكَمنَعقوبتك،َسخطك عليكَأنت

                           
 (.467(صحيح مسلم )1)

 (.677(صحيح البخاري )2)

 (.673( صحيح مسلم )7317حيح البخاري )(ص3)

الدعاء عبودية لله تعالى، وافتقار إليه، (: »278( قال ابن القيم في جلء األفهام )ص 483(صحيح مسلم )4)
وتذلل بين يديه، فكلما كث ره العبد وطو له، وأعاده وأبداه، ونو ع ُجَمله، كان ذلك أبلغ في عبوديته، وإظهار 

 «.حاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه، وأعظم لثوابهفقره، وتذلُّله و 
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 .(1)مسلم أخرجه. (أثنيتَعلىَنفسك
َالقرآنَراكعَ هيتَأنَأقأالَوإنيَنَ ): رسول الله قال : قال، عن ابن عباس  و * َأوَرأ ا

َالركوعَفعظ َ ،َاساجدَ  َفيهَالربفأما َفيَالدعاء،َموا أنَمنَ قَ فَـ ،َوأماَالسجودَفاجتهدوا
 .(2)أخرجه مسلم. (ستجابَلكميَ 

،َأقربَماَيكونَالعبدَمنَربهَوهوَساجد): قال أن رسول الله ، *وعن أبي هريرة
 .(3)أخرجه مسلم. (فأكثرواَالدعاء

باب ما يقول بين تكبيرة حديث علي بن أبي طالب المتقدم في : وفي هذا الباب أيًضا
 .اإلحرام والقراءة

 قنوت النازلةدعاء  باب
سمعَاللهَلمنَ): إذا قال، اشهرً  قنت بعد الركعة في صلة   أن النبي ، عن أبي هريرةو *

همَالل،َسلمةَبنَهشامَأَاللهمَنج َ ،َاللهمَأنجَالوليدَبنَالوليد): يقول في قنوته، (حمده
َاشَبنَأبيَربيعةعيَ َنج َ  َالمستضعفينَمنَالمؤمنينَاللهمَنج َ ، َاَ ، شددَوطأتكَاللهم

َكَ ،َرَأضَ علىَمَ   .(4)أخرجاه. (يوسفَني َ سَ اللهمَاجعلهاَعليهمَسنين
عصوا الله ، ةصي  وعُ ، كوانوذَ ، ًل عْ ا يلعن ر  قنت شهرً  أن النبي ، عن أنس بن مالك  و *

                           
 (.487(صحيح مسلم )1)

(. قوله: )فقمن( بفتح الميم وكسرها، ومعناه: حقيق وجدير. قال شيخ اإلسلم: الله 467(صحيح مسلم )2)
سبحانه قريب من قلب الداعي، فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معًنى متفق عليه 
بين أهل اإلثبات الذين يقولون: إن الله فوق العرش، وذلك بتقريبه قلب الداعي إليه، كما يقرب إليه قلب 
الساجد؛ كما ثبت في الصحيح: )أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد( فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو 

خر صار اآلخر إليه قريًبا بالضرورة. قلبه من ربه، وإن كان بدنه على األرض، ومتى قـَُرب أحد الشيئين من اآل
 (.447/ 4مجموع الفتاوى )

واألمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل (: »344/ 2( قال ابن حجر  في فتح الباري )482(صحيح مسلم )3)
: )ل يسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى  الحث على تكثير الطلب لكل حاجة ، كما جاء في حديث أنس 

الترمذي، ويشمل التكرار للسؤال الواحد. واالستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء شسع نعله( أخرجه 
 «.سؤله، واستجابة المثني بتعظيم ثوابه

 عقوبتك وبأسك. وطأتك: ( 764صحيح مسلم ) (7244(صحيح البخاري )4)
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 .(1)أخرجاه. ورسوله
،َغفارَغفرَاللهَلها): فقال، ثم رفع رأسه، ركع رسول الله: قال، اف بن إ يَماء  ُخفَ *وعن 

،َعال َوالعنَرَ ،َحياناللهمَالعنَبنيَلَ ،َوعصيةَعصتَاللهَورسوله،َوأسلمَسالمهاَالله
أخرجه  «فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك»: فافقال خُ  ،اثم وقع ساجدً ، (وذكوان

 .(2)مسلم
 باب التشهد في الصالة

التشهد كما يعلمني  -وكفي بين كفيه - علمني رسول الله: قال، عن ابن مسعود  *
َالتحياتَلله): (3)السورة من القرآن َوالصلواتَوالطيبات، َالنبيَ، َعليكَأيها السالم

َوبركاته َالله َورحمة َعلينا، َالسالم َالصالحين، َالله َوعلىَعباد َإالَ، أشهدَأنَالَإله
، انَ يْـ وهو بين ظهرانَـ : وفي رواية  للبخاري، أخرجاه. (رسولهاَعبدهََووأشهدَأنَمحمدَ ،َالله

ثمَيتخيرَمنَالدعاءَ):َوفي رواية  . على النبي  -(4)يعني -السلم : بض قلنافلما قُ 
 .(4)(فيدعو،َأعجبهَإليه

، يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن  كان رسول الله: قال، عن ابن عباس  و *
َالصلواتَالطيباتَلله،َاتَالمباركاتالتحي): فكان يقول َالنبيَ، السالمَعليكَأيها

                           
 .(766صحيح مسلم ) (3474(صحيح البخاري )1)

فيه الدعاء بما  (غفار غفر الله لها: )قوله»: (2/473اري )فتح البفي  ابن حجر  قال  (767(صحيح مسلم )2)
 «. وهو من جناس االشتقاق، أعلك الله ولعلي   ، أحمد الله عاقبتك: كأن يقول ألحمد،  يشتق من االسم

يتعل مون الدعاء كما يتعلمون القرآن، إذا دخل  ، قال: كان أصحاب رسول الل ه ( عن عبد الله بن هشام  3)
أو السنة: اللهم أدخله علينا باألمن وااليمان، والسلمة واإلسلم، وجواز  من الش يطان، ورضوان من الش هر 
وهذا موقوف على شرط أخرجه أبو القاسم والبغوي...( »4/218قال ابن حجر  في اإلصابة )«. الر حمن

 «. الصحيح

 (. 11/47). ينظر: فتح الباري، البن حجر هو اإلمام البخاري« يعني»( قائل: 4)

قال الترمذي »(: 2/314) البن حجر  ، فتح الباريفي  (442( صحيح مسلم )7274(صحيح البخاري )4)
م هذا ر  وإال حُ ، اا صالحً فليكن عبدً ، من أراد أن يحظى بهذا السلم الذي يسلمه الخلق في الصلة: الحكيم

لمحل جميع األنبياء والملئكة للمصلي أن يستحضر في هذا ا ينبغي: وقال الفاكهاني. الفضل العظيم
 «. يعني ليتوافق لفظه مع قصده، والمؤمنين
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،َأشهدَأنَالَإلهَإالَالله،َالسالمَعليناَوعلىَعبادَاللهَالصالحين،َورحمةَاللهَوبركاته
 .(1)أخرجه مسلم. (رسولَاللهَاوأشهدَأنَمحمدَ 

َكانَعندَالق ْعدةَفليكنَمنَأ...): قال رسو الله : قال، أبي موسىعن *و  ولَوإذا
السالمَعليكَأيهاَالنبيَورحمةَاللهَ،َالصلواتَلله،َالتحياتَالطيبات:َقولَأحدكم

وأشهدَأنَ،َأشهدَأنَالَإلهَإالَالله،َالسالمَعليناَوعلىَعبادَاللهَالصالحين،َوبركاته
اَعبدهَورسوله  .(2)أخرجه مسلم. (محمد 

 بعد التشهد  باب الصالة على النبي
 هدي لك هديةً أال أُ : رة فقالجْ لقيني كعب بن عُ : قال ،ليلى أبي عن عبد الرحمن بن*

يا : فقلنا،  ألنا رسول اللهسَ : فقال، ها ليهد  بلى فأَ : فقلت؟  سمعتها من النبي
: قال؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؛ رسول الله كيف الصلة عليكم أهل البيت

ليتَعلىَإبراهيمَوعلىَآلَكماَص،ََوعلىَآلَمحمدَأ،َعلىَمحمدَأَاللهمَصل َ :َقولوا)
كماَباركتَعلىَ،ََوعلىَآلَمحمدَأَاللهمَباركَعلىَمحمدَأ،َدإنكَحميدَمجي،َإبراهيم

 .(3)أخرجاه. (إنكَحميدَمجيد،َإبراهيمَوعلىَآلَإبراهيم
قال : الق؟ يا رسول الله كيف نصلي عليك: أنهم قالوا، الساعدي يد  مَ حُ  عن أبيو *

َآلَكماَصليتَعلى،ََوذريته،َوأزواجه،َعلىَمحمدَأَاللهمَصل َ :َقولوا):  رسول الله
كماَباركتَعلىَآلَإبراهيمَإنكَحميدَ،ََوذريته،َوأزواجه،َوباركَعلىَمحمدَأ،َإبراهيم
 .(4)أخرجاه. (مجيد

                           
 (.443(صحيح مسلم )1)

 (.444(صحيح مسلم )2)

 (.447( صحيح مسلم )3364(صحيح البخاري )3)

 (.446( صحيح مسلم )3377(صحيح البخاري )4)
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: قال؟ يفكيف نصل، هذا السلم عليك، يا رسول الله: قلنا: قال، عن أبي سعيد  و *
وباركَعلىَ،َكماَصليتَعلىَإبراهيم،ََعبدكَورسولكَعلىَمحمدَأَاللهمَصل َ :َقولوا)

 .(1)أخرجه البخاري. (كماَباركتَعلىَإبراهيمَوآلَإبراهيم،ََوعلىَآلَمحمدَأ،َمحمدَأ
ونحن في مجلس سعد بن  أتانا رسول الله : قال: قال، ياألنصار  عن أبى مسعود  و *

كيف ف، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله: فقال له بشير بن سعد  ، عبادة
ثم قال رسول الله ، حتى تمنينا أنه لم يسأله، فسكت رسول الله : قال؟ نصلي عليك

 َكماَصليتَعلىَآلَإبراهيم،ََوعلىَآلَمحمدَأ،َعلىَمحمدَأَاللهمَصل َ ): قولوا،
إنكَ؛َالعالمينَفيكماَباركتَعلىَآلَإبراهيمَ،ََوعلىَآلَمحمدَأ،َوباركَعلىَمحمدَأ

َكماَقدَعلمت، حميدَمجيد  .(2)أخرجه مسلم. (موالسالم
 باب الدعاء قبل السالم

َ):  قال رسول الله: قال، *عن أبي هريرة إذاَتشهدَأحدكمَفليستعذَباللهَمنَأربعأ
َالمحياَ َفتنة َومن َومنَعذابَالقبر، َبكَمنَعذابَجهنم، َإنيَأعوذ َاللهم يقول:

 .(3)مسلم أخرجه. (والممات،َومنَشرَفتنةَالمسيحَالدجال
، قال: كان النبي *وعن سعد بن أبي و  يعلمنا هؤالء الكلمات كما تُعل م الكتابة:  قاص 

ردَإلىَأاللهمَإنيَأعوذَبكَمنَالبخل،َوأعوذَبكَمنَالجبن،َوأعوذَبكَمنَأنَ)
: رواية  وفي  ،(. أخرجه البخاريأرذلَالعمر،َوأعوذَبكَمنَفتنةَالدنيا،َوعذابَالقبر

                           
 (.7348(صحيح البخاري )1)

قوله: )علمتم( هو بفتح العين وكسر (: »124/ 4سلم )( قال النووي في شرح صحيح م444(صحيح مسلم )2)
 «.اللم المخففة، ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللم، أي: علمتكموه، وكلهما صحيح

أُمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كل  ه؛ فإن الشر إما عذاب اآلخرة »( قال ابن القيم: 488(صحيح مسلم )3)
العذاُب وأسبابُه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في اآلخرة، وأسبابه  وإما سببه، فليس الشر إال

الفتنة، وهي نوعان: كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن 
وأحكام تاركها  الصلة«. تداركها بالتوبة، بخلف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون فيهما ال يتداركها

 (.142)ص
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 .(1)كان يتعوذ منهن ُدبُر الصلة  أن رسول الله 
َبكَمنَ): (2)كان يدعو في الصلة   أن رسول الله، عن عائشةو * َإنيَأعوذ اللهم

وفتنةَ،َوأعوذَبكَمنَفتنةَالمحيا،َوأعوذَبكَمنَفتنةَالمسيحَالدجال،َعذابَالقبر
ما أكثر ما تستعيذ : فقال له قائل. (مرَ غَْاللهمَإنيَأعوذَبكَمنَالمأثمَوالمَ ،َالممات

 .(3)اهأخرج. (ووعدَفأخلف،َثَفكذبدَ مَحَ رَ رجلَإذاَغَ إنَال): فقال، من المغرم
، قال:  )اللهمَاغفرَبين التشهد والتسليم:  ثم يكون من آخر ما يقول »...*وعن علي  

َبهَ َأنتَأعلم َوما َأسرفت، َوما َأعلنت، َأسررتَوما َوما َأخرت، َقدمتَوما ليَما
 .(4). أخرجه مسلممني،َأنتَالمقدمَوأنتَالمؤخر،َالَإلهَإالَأنت(

: قال، أدعو به في صلتي مني دعاءً عل   : أنه قال لرسول الله ، عن أبي بكر الصديقو *
َكثير ا:َقل) فاغفرَليَمغفرة َ،َوالَيغفرَالذنوبَإالَأنت،َاللهمَإنيَظلمتَنفسيَظلم ا

أدعو »: لمسلم   في رواية  و ، (4)أخرجاه. (إنكَأنتَالغفورَالرحيم،َوارحمني،َمنَعندك

                           
( الدُّبر من كل شيء َعق ُبه ومؤخرُه وطرفُه، ويطلق على ما له صلة بالشيء بعده، 7374(صحيح البخاري )1)

فلفظة )دبر الصلة( قد يراد بها ما قبل السلم، وقد يراد بها ما بعد السلم، فإن كان من األدعية فهو قبل 
 (. 22/477عد السلم. ينظر: مجموع الفتاوى )السلم، وإن كان من باب الذكر فهو ب

، وقد ترجم عليه البخاري: باب ( الظاهر أن المراد قبل السلم، كما يدل له التعوذات الواردة في الحديث2)
 . الدعاء قبل السلم

 ( المأثم: ما يسبب اإلثم. والمغرم: الد ين. 487( صحيح مسلم )832(صحيح البخاري )3)

لم يبق حال من أحوال الصلة (: » ... 264/ 1( قال شيخ اإلسلم )جامع المسائل 661(صحيح مسلم )4)
 «وال ركن من أركانها إال استغفر الله فيه، فُعلم أنه كان اهتمامه به أكثر من اهتمامه بسائر األدعية

ي البخار » (7/174إرشاد الساري ) قال القسطلني في (2644( صحيح مسلم )834(صحيح البخاري )4)
. وقال ابن القيم في جلء األفهام «والنسائي والبيهقي وغيرهم احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلة

، أحدها: أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في (: »143)ص الدعاء ثلثة أقسام 
. والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك، فتقول: أنا قوله تعالى: }َول ل ه  اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه بَها{

العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير، ونحو ذلك. والثالث: أن تسأل حاجتك وال تذكر واحًدا 
من األمرين، فاألول أكمل من الثاني، والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء األمور الثلثة كان أكمل، 

ذكر األقسام الثلثة؛ فإنه قال في أوله:  ، وفي الدعاء الذي عل مه صديق األمة عية النبي وهذه عامة أد
، وهذا حال «وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت»وهذا حال السائل، ثم قال: « ظلمت نفسي ظلًما كثيرًا»
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 .(1)(كبير اظلم اََ): له رواية   وفي، «في بيتيو ، به في صلتي
 باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصالة

إن الشيطان قد حال ، يا رسول الله: فقال، أتى النبي  أنه، *عن عثمان بن أبي العاص
َلهَ): فقال رسول الله ، سها علي  لب  بيني وبين صلتي وقراءتي يَ  َيقال ذاكَشيطان

ففعلت ذلك : قال. (الَعلىَيساركَثالثَ واتفَ ،َهَفتعوذَباللهَمنهفإذاَأحسست،َزبـنخَ 
 .(2)مسلمأخرجه . فأذهبه الله عني

 باب الذكر بعد الصالة
َاللهم): وقال، اإذا انصرف من صلته استغفر ثلثً   كان رسول الله: قال، عن ثوبان*

 .(3)أخرجه مسلم. (ذاَالجاللَواإلكرامَتباركت،َومنكَالسالمَ،أنتَالسالم
اللهمَأنتَ)إذا سلم لم يقعد إال مقدار ما يقول:   عن عائشة، قالت: كان النبي*و 

 .(4)(. أخرجه مسلمذاَالجاللَواإلكرامياَومنكَالسالم،َتباركتََ،السالم
الَإلهَإالَ): مكتوبة   يقول في دبر كل صلة    النبيكان ،  قال عن المغيرة بن شعبةو *

َكلَشيءَأ،َولهَالحمد،َلكلهَالم،َوحدهَالَشريكَله،َالله اللهمَ،َ(4)قديرَوهوَعلى
 .(7)هاأخرج.َ(منكَالجدَد َ والَينفعَذاَالجَ ،َوالَمعطيَلماَمنعت،َالَمانعَلماَأعطيت

                           
ناسب المطلوب فذكر حاجته، وختم الدعاء باسمين من األسماء الحسنى ت« فاغفر لي»المسؤول، ثم قال: 

 «.وتقتضيه

واستحب بعضهم أن ، صحيح   وكلهما بمعنى   (اوكثيرً  اكبيرً )يروى »: (7/484) هتفسير  في ابن كثير  قال  (1)
، كما أن ، وهذا تارةً ولى أن يقول هذا تارةً يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل األَ 

 . «سن، وليس له الجمع بينهماالقارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فح

 (.2243(صحيح مسلم )2)

 (.471(صحيح مسلم )3)

 (.472(صحيح مسلم )4)

، وعزاها ابن رجب  «زاد في نسخة الصغاني هنا: ثلث مرات  (: »346/ 11( قال ابن حجر  في فتح الباري )4)
 السلسلة ظر اإلبانة عن شذوذها في، وان«وهذه زيادٌة غريبةٌ »( ألحمد والنسائي، وقال: 416/ 6في فتح الباري )

 (. 4478الضعيفة )

 (.473( صحيح مسلم )844(صحيح البخاري )7)
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الَإلهَإالَ): حين يسلم ر كل صلة  بُ كان ابن الزبير يقول في دُ : قال، بيرعن أبي الزُّ و *
َكلَشيءَأوه،َولهَالحمد،َلهَالملك،َوحدهَالَشريكَله،َالله الَحولَ،َقديرَوَعلى

ولهَالثناءَ،َولهَالفضل،َلهَالنعمة،َوالَنعبدَإالَإياه،َالَإلهَإالَالله،َوالَقوةَإالَبالله
َالحسن َإالَالله، َالدين،َالَإله َكرهَالكافرون،َمخلصينَله كان رسول : وقال، (ولو

 .(1)أخرجه مسلم. ر كل صلة  بُ هلل بهن دُ يُ   الله
قبل يُ ؛ أحببنا أن نكون عن يمينه  كنا إذا صلينا خلف رسول الله: قال، عن البراءو *

. (عبادكَ(أوَتجمع)ربَقنيَعذابكَيومَتبعثَ): فسمعته يقول: قال، علينا بوجهه
 .(2)مسلم أخرجه

َثالث اَ): قال عن رسول الله ، *وعن أبي هريرة َصالةأ َكل َد ب ر َفي َالله َسبح من
َوثالثين َوثالثين، َثالث ا َالله َوثالثينَ،وحمد َثالث ا َالله َوكبر َوتسعون، َتسعة ،َفتلك

وهوَعلىََ،َولهَالحمد،َلهَالملك،َالَإلهَإالَاللهَوحدهَالَشريكَله:َوقالَتمامَالمئة
َكانتَمثلَزبدَالبحر،َكلَشيءأَقدير  .(3)أخرجه مسلم. (غ فرتَخطاياهَوإن

كلَََرَ بَـ دَ ،َهنخيبَقائلالَيَ َباتَ قَ عَ مَ ): قال  عن رسول الله، رةجْ عن كعب بن عُ و *
َمكتوبةَأَصالةَأ َتسبيحةَ : َوثالثون َثالث َتحميدةَ ، َوثالثون َوثالث َوثالثونَ، وأربع
 .(4)أخرجه مسلم. (تكبيرةَ 
ذهب أهل الدُّثور : فقالوا، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ، أبي هريرة *وعن

ويصومون  ، ا نصلييصلون كم: قالوا؟( وماَذاك): فقال، والنعيم المقيم، لىبالدرجات العُ 

                           
 (.474(صحيح مسلم )1)

 (.647(صحيح مسلم )2)

البداءة بالتسبيح؛ ألنه يتضمن نفى (: »328/ 2( قال ابن حجر  في فتح الباري )476(صحيح مسلم )3)
تحميد؛ ألنه يتضمن إثبات الكمال له؛ إذ ال يلزم من نفى النقائص النقائص عن الباري سبحانه وتعالى، ثم ال

إثبات الكمال، ثم التكبير؛ إذ ال يلزم من نفى النقائص وإثبات الكمال ]نفي[ أن يكون هناك كبير آخر، ثم 
اهـ. وما بين المعكوفتين من إرشاد الساري « يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك

(2 /138.) 

 ( والمعق  بات: أي تُفعل أعقاب الصلوات.477صحيح مسلم )(4)
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أفالَ): فقال رسول الله ، ويعتقون وال نعتق، ويتصدقون وال نتصدق، كما نصوم
أفضلََوالَيكونَأحدَ ،َوتسبقونَبهَمنَبعدكم،َدركونَبهَمنَسبقكمأعل  مكمَشيئ اَتَ 

َمنكم َصنعتم، َما َمثل َصنع َمن َإال ،َتسبحون): قال، بلى يا رسول الله: قالوا؟(
 .(1)أخرجاه. (اَوثالثينَمرةَ ثالثَ َكلَصالةَأََدبر،َوتحمدون،َوتكبرون

كيفَ): قال، والنعيم المقيم، ذهب أهل الدُّثور بالدرجات، يا رسول الله: قالوا، *وعنه
وليست ، وأنفقوا من ُفُضول أموالهم، وجاهدوا كما جاهدنا، صل وا كما صلينا: قالوا؟( ذاك

َكا): قال، لنا أموال َت دركونَمن ،َوتسبقونَمنَجاءَبعدكم،َنَقبلكمأفالَأخبركمَبأمرأ
َكلَصالةأَعشر ا؟َوالَيأتيَأحدَبمثلَماَجئتمَبهَإالَمنَجاءَبمثله ،َتسبحونَفيَد ب ر

 .(2)أخرجه البخاري. (وتكبرونَعشر ا،َوتحمدونَعشر ا
، أن ابن عباس  أخبره: أن رفع الصوت بالذكر حين و * عن أبي معبد  مولى ابن عباس 

: ة كان على عهد النبي ينصرف الناس من المكتوب كنت أعلم إذا »، وقال ابن عباس 
 كنت أعرف انقضاء صلة النبي »أخرجاه، وفي رواية : «. انصرفوا بذلك إذا سمعته

 .(3)«بالتكبير
 باب االستخارة

كما يعلمنا ،  يعلمنا االستخارة في األمور كلها كان رسول الله : قال، *عن جابر
َأحدكمَباألمرإ): السورة من القرآن يقول ثمَ،َفليركعَركعتينَمنَغيرَالفريضة،َذاَهم 

؛َوأسألكَمنَفضلكَالعظيم،َوأستقدركَبقدرتك،َاللهمَإنيَأستخيركَبعلمك:َليقل
َكنتَتعلمَأنَ،َوأنتَعالمَالغيوب،َوتعلمَوالَأعلم،َفإنكَتقدرَوالَأقدر اللهمَإن

،َ)عاجلَأمريَوآجله: أو قال.َوعاقبةَأمري(،َهذاَاألمرَخيرَليَفيَدينيَومعاشي

                           
(. والدثور: المال الكثير. وفي رواية  لمسلم  في هذا الحديث 474( صحيح مسلم )843(صحيح البخاري )1)

والذي يظهر في هذه الصفة، أنها (: »1/274)إحدى عشرة، إحدى عشرة(، قال ابن القيم في زاد المعاد )
 (. 328/ 2، وينظر: فتح الباري، البن حجر )«صرف بعض الرواة وتفسيره...من ت

 (.7327(صحيح البخاري )2)

 .(483) صحيح مسلم (841(صحيح البخاري )3)
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َكنتَتعلمَأنَهذاَاألمرَشرَليَفيَدينيَ،َثمَباركَليَفيه،َفاقدرهَليَويسرهَلي وإن
واصرفنيَ،َفاصرفهَعني،َ(1))فيَعاجلَأمريَوآجله: أو قالوعاقبةَأمري(َ،َومعاشي

َكان َحيث َالخير َلي َواْقد ر َعنه ،َ َبه( َأرضني َحاجته: قالثم أخرجه . ()ويسمي
 .(2)البخاري

 ؟ستفتح الخطبباب بم ُت
د وأثنى على فتشه  ، بعد الصلة ةً قام عشي   أن رسول الله ، الساعدي ميد  عن أبي حُ *
 .(3)أخرجاه. (أماَبعد): ثم قال، ه بما هو أهلهالل

 قام رسول الله، لما ذُكر من شأني الذي ذُكر: -في قصة اإلفك -قالت، *وعن عائشة
  ًَبعد): ثم قال، ما هو أهلهأثنى عليه بفحمد الله و ، ا فتشهدخطيب َأما أشيرواَ،
، فسلم، فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله : قالت: وفيه، ( الحديث...عليَ 

إنهَبلغنيَ،َياَعائشة،َأماَبعد): ثم قال، حين جلس  فتشهد رسول الله، ثم جلس

                           
ومثال ما يترجح فيه أحد األلفاظ، حديث االستخارة؛ فإن (: »...324( قال ابن القيم في جلء األفهام )ص1)

اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري(، أو : )الراوي شك، هل قال النبي 
قال: )وعاجل أمري وآجله( بدل: )وعاقبة أمري(؟ والصحيح اللفظ األول، وهو قوله: )وعاقبة أمري(؛ ألن 
عاجل األمر وآجله هو مضمون قوله: )ديني ومعاشي وعاقبة أمري(، فيكون الجمع بين المعاش وعاجل 

له تكرارًا، بخلف ذكر المعاش والعاقبة، فإنه ال تكرار فيه؛ فإن المعاش هو عاجل األمر، والعاقبة األمر وآج
 «. آجله

ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه (: »33قال ابن القيم في شفاء العليل )ص (7382(صحيح البخاري )2)
تيس ره له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، في معاشه ومعاده، إلى علم  ما فيه من المصلحة، وقدرة  عليه و 

بل ع ْلمه ممن عل م اإلنسان ما لم يعلم، وقدرته منه، فإن لم يـُْقد ره عليه وإال فهو عاجز، وتيسيره منه، فإن لم 
يَرة من  ييسره عليه وإال فهو متعسر عليه بعد إقداره= أرشده النبي  إلى محض  العبودية، وهو جلب الخ 

ب األمور، وتفاصيلها، وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه؛ فإنه إن لم يُقدره وإال فهو عاجز، العال م بعواق
وطلب فضله منه؛ فإن لم ييسره له، ويهيئه له وإال فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعلمه، وأعانه عليه 

تي يضعها فيه، والبركة تتضمن بقدرته، ويسره له من فضله، فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه، ويديمه بالبركة ال
ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليه، وتيسيره له، ثم إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به؛ 

 «. فإنه قد يُهيئ له ما يكرهه فيظل ساخطًا، ويكون قد خار الله له فيه

 .(1832صحيح مسلم ) (724(صحيح البخاري )3)
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َكذاَوكذا َكنتَبريئةَ ،َعنك َكنتَألممتَبذنبَأ،َفسيبرئكَالله،َفإن غفريَفاست،َوإن
، وفي رواية : أخرجاه. (تابَاللهَعليه،َفإنَالعبدَإذاَاعترفَثمَتاب،َاللهَوتوبيَإليه

جبه، قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي، فقلت: أجيبيه، إلى أبي، فقلت له: أَ  فالتفتُّ »
وأثنيت عليه، بما هو أهله،  ،فحمدت الله ،دتتشه   ،فقالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه

 .(1)«...أما بعد ثم قلت:
واشتد ، وعل صوته، إذا خطب احمرت عيناه كان رسول الله : قال، عن جابر  و *

بعثتَأناَوالساعةََ): ويقول، (صبحكمَومساكم): يقول، حتى كأنه منذر جيش  ، غضبه
َبعد): ويقول، ن بين إصبعيه السبابة والوسطىرُ قْ ويَـ ، (كهاتين َأما َالحديثََ، فإنَخير

. (ضاللةَوكلَبدعةَأ،َوشرَاألمورَمحدثاتها،َمحمدَأ يدهَ َيدلهَ وخيرَا،َكتابَالله
 .(2)أخرجه مسلم

وإن ، يا محمد إني أرقي من هذه الريح: فقال، قدم مكة، امادً أن ض  ، عن ابن عباس  و *
نحمدهَ،َإنَالحمدَلله): فقال رسول الله ؟ فهل لك، الله يشفي على يدي من شاء

وأشهدَأنَالَإلهَإالَ،َومنَيضللَفالَهاديَله،َمنَيهدهَاللهَفالَمضلَله،َونستعينه
 .(3)أخرجه مسلم. (...أماَبعد،َاَعبدهَورسولهوأنَمحمدَ ،َاللهَوحدهَالَشريكَله

 باب التكبير في العيد
، (4)رهادْ ج البكر من خ  خر  خرج يوم العيد حتى نُ كنا نؤمر أن نَ »: قالت، *عن أم عطية

ويدعون بدعائهم يرجون بركة ، فيكبرن بتكبيرهم، ن خلف الناسكُ فيَ ، ضي  ج الحُ خر  حتى نُ 
 .(4)أخرجاه. «ذلك اليوم وطهرته

                           
 .(2664صحيح مسلم ) (2771(صحيح البخاري )1)

)خير الهدى هدى محمد ( بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وإسكان الدال  (876(صحيح مسلم )2)
 أيًضا، أي أحسن الطرق طريق محمد ، وأما على رواية الضم فمعناه الداللة واإلرشاد.

 ون، ومس الجن.)من هذه الريح( المراد بالريح هنا الجنقوله:  (878(صحيح مسلم )3)

تٌر يكون للجارية البكر في ناحية البيت، وقيل: الخدور البيوت. 4) در: س   ( الخ 

دليل على « يكبرن مع الناس»وقولها: »( قال النووي: 874صحيح مسلم ) (761(صحيح البخاري )4)
 «. استحباب التكبير لكل أحد  في العيدين، وهو مجمع عليه
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 وعشر ذي الحجة، باب الذكر في أيام التشريق
أخرجه . (وشربَأَأيامَالتشريقَأيامَأكلَأ): قال رسول الله : قال، *عن نُبيشة الُهَذلي

 .(1)(للهَوذكرَأ): زاد في رواية  ، مسلم
فيكبرون ويكبر ، ى فيسمعه أهل المسجدته بمنً ب  مر يكبر في قُـ وكان ع»: البخاري*وقال 

وخلف ، ى تلك األياميكبر بمنً  وكان ابن عمر، اأهل األسواق حتى ترتج منى تكبيرً 
وكانت ، اوممشاه تلك األيام جميعً ، ومجلسه سطاطهوفي فُ ، وعلى فراشه، الصلوات

وعمر بن عبد العزيز ، بن عثمانالنساء يكبرن خلف أبان  انوك، تكبر يوم النحر ميمونة
 .(2)«ليالي التشريق مع الرجال في المسجد

، أيام العشر: {معلومات   واذكروا الله في أيام  } وقال ابن عباس  »: أيًضا البخاريقال و *
يخرجان إلى السوق في أيام  وأبو هريرة، وكان ابن عمر. أيام التشريق: واأليام المعدودات

 .(3)«ناس بتكبيرهماويكبر ال، العشر يكبران
ى ونحن غاديان من منً  سألت أنس بن مالك  : أنه قال، الثقفي عن محمد بن أبي بكر  و *

ال ، كان يلبي الملبي»: قال؟  مع النبي كيف كنتم تصنعون،  عن التلبية، إلى عرفات  
 .(4)أخرجاه. «فل ينكر عليه، ويكبر المكبر، ينكر عليه

 باب ما يقول عند الخسوف
الَ،َإنَالشمسَوالقمرَآيتانَمنَآياتَالله): رسول الله  قال: قالت، شةعن عائ*

                           
 .(1141(صحيح مسلم )1)

قوله: ترجم عليه البخاري: باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة. ( 764)قبل حديث البخاري  (صحيح2)
اتفق العلماء على أنه يشرع (: »7/22بيت من شعر  ونحوه. قال ابن رجب  في فتح الباري )أي:  «فسطاطه»

بل إنما فيه آثار عن الصحابة التكبير عقيب الصلوات في هذه األيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، 
 «. ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليه

 (.777)قبل حديث (صحيح البخاري 3)

فيه دليل على أن (: »7/34ابن رجب  في فتح الباري )قال  (1284صحيح مسلم ) (764(صحيح البخاري )4)
ها، مع أن شعار اإلحرام إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محر ًما قاصًدا عرفة للوقوف ب

التلبية، فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل األمصار 
 «. أولى، فهذا من أحسن ما ُيستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في األمصار وغيرها
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َأحدَأ َلموت َلحياتهَيخسفان َوال َذلك، َرأيتم َفإذا َاللهفا، َدعوا َوكبروا، ،َوصلوا،
 .(1)(لهَحتىَينجليافاذكرواَال،َافإذاَرأيتمَكسوفَ ): مسلم  ول، أخرجاه (وتصدقوا

 .(2)(واستغفاره،َودعائه،َهفافزعواَإلىَذكَر): ولهما من حديث أبي موسى*
 بينما أنا أرمي بَأْسُهمي في حياة رسول الله »قال: أنه  ،*وعن عبد الرحمن بن َسُمرة

في  إذ انكسفت الشمس فنبذتهن، وقلت: ألنظرن إلى ما يحدث لرسول الله 
انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو، ويكبر، وَيْحمد، ويهلل، 

 .(3). أخرجه مسلم«لي  عن الشمس، فقرأ سورتين، وركع ركعتينحتى جُ 

 باب ما يقول في االستسقاء واالستصحاء
ورسول الله ، اه المنبرجَ كان و     دخل يوم الجمعة من باب  أن رجًل ، أنس بن مالك  عن *
 الله  فاستقبل رسولَ ، قائم يخطب  ًهلكت المواشي: يا رسول الله: فقال، اقائم ،

،َاللهمَاسقنا): فقال، يديه فرفع رسول الله : قال، فادع الله يغيثنا، بلالسُّ  وانقطعت
، عة  زَ وال قَـ ، وال والله ما نرى في السماء من سحاب  : ( قال أنساللهمَاسقنا،َاللهمَاسقنا

فلما ، مثل التُّرس فطلعت من ورائه سحابةٌ : قال، وال دار   من بيت   ع  لْ وما بيننا وبين سَ 
ثم دخل رجل من ، اوالله ما رأينا الشمس ستً : قال، انتشرت ثم أمطرت، اءتوسطت السم

يا : فقال، افاستقبله قائمً ، قائم يخطب ورسول الله ، ذلك الباب في الجمعة المقبلة
فرفع رسول : قال، عن ا هافادع الله يمسكْ ، بلوانقطعت السُّ ، هلكت األموال، رسول الله

َ): ثم قال، يديه الله  َعليناَحوالينااللهم َوال َاآلكام، َعلى َاللهم ،َوالجبال،
َوالظ  راب ، أخرجاه. وخرجنا نمشي في الشمس، ( فانقطعتواألوديةَومنابتَالشجر،
 .(4)(اللهمَأغثنا،َاللهمَأغثنا،َاللهمَأغثنا): همال وفي رواية  

                           
 .(741صحيح مسلم ) (1444(صحيح البخاري )1)

 ( وترجم عليه النسائي: األمر باالستغفار في الكسوف.712( صحيح مسلم )1447(صحيح البخاري )2)

 .(713) (صحيح مسلم3)

سلع: جبل بقرب المدينة. و القزعة: القطعة من السحاب. ( 876( صحيح مسلم )1414صحيح البخاري )(4)
الظ  راب: قيل: الجبل المنبسط و . ع من األرضاآلكام: قيل: الهضبة الضخمة، وقيل: الجبل الصغير، وقيل: ما ارتفو 

 ليس بالعالي، وقيل: الرابية الصغيرة. 
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 ما يقول عند الموتباب 
ثمَماتَعلىَ،َإلهَإالَاللهَال:َقالَماَمنَعبدَأ): قال رسو الله : قال، *عن أبي ذر   

 .(1)أخرجاه. (ذلكَإالَدخلَالجنة
. (لقنواَموتاكمَالَإلهَإالَالله): قال رسول الله : قاال، عن أبي هريرة وأبي سعيد  و *

 .(2)أخرجه مسلم
: ظهره يقول ند إلي  سْ وهو مُ ، قبل أن يموت سمعت النبي : لتاق، عائشة*وعن 

 .(3)أخرحاه. (يَبالرفيقوألحقن،َاللهمَاغفرَليَوارحمني)
 ل عند المصيبةوباب ما يق

َعبدَأ): يقول   سمعت رسول الله: قالت، عن أم سلمة* َمن َمصيبةَما ،َتصيبه
إالَ،َاَمنهارَ و أ ْخل ْفَليَخي،َج ْرن يَفيَمصيبتياللهمَأَْ،َإناَللهَوإناَإليهَراجعون:َفيقول

َفيَمصيبته َالله َأ ج ر ه  َخيرَ خَْوأَ ، َمنهلفَله كما  فلما توفي أبو سلمة قلت: تقال (اا
 .(4)أخرجه مسلم.  الله رسولَ ، ا منهفأخلف الله لي خيرً ، أمرني رسول الله

 باب ما ُيسلَّى به المصاب
وتخبره ، إحدى بناته تدعوهإليه  فأرسلتْ ، كنا عند النبي : قال، *عن أسامة بن زيد  

ولهَماَ،َأنَللهَماَأخذ:َأخبرهاف،َارجعَإليها): فقال للرسول، في الموت ا لهاأن صبيًّ 
                           

 (.74( صحيح مسلم )4826(صحيح البخاري )1)

 (.716(صحيح مسلم )2)

 (.2444( صحيح مسلم )4444(صحيح البخاري )3)

علج المصاب،  وهذه الكلمة من أبلغ(: »163/ 4( قال ابن القيم في زاد المعاد )217(صحيح مسلم )4)
وأنفعه له في عاجلته وآجلته؛ فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسل ى عن مصيبته، 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملٌك لله عز وجل حقيقًة، وقد جعله عند العبد عاريًة، فإذا أخذه منه فهو  

ف بعدمين: عدم  قبله وعدم  بعده، وملك العبد له كالمعير يأخذ متاعه من المستعير، وأيًضا فإنه محفو 
منفعٌة معارة في زمن  يسير . والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مواله الحق، وال بد أن يخل  ف الدنيا 
، وال عشيرة ، ولكن بالحسنات، والسيئات،  ، وال مال  وراء ظهره، ويجيء ربه فرًدا كما خلقه أول مرة ، بل أهل 

كانت هذه بداية العبد وما ُخو  َله ونهايته، فكيف يفرح بموجود  أو يأسى على مفقود ؟ ففكره في مبدئه   فإذا
 «.ومعاده من أعظم علج هذا الداء
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َأعطى َمسمى، َبأجلأ َعنده َ(1)وكلَشيءأ َولتحتسبرَْفمَ ، َفلتصبر ، فعاد الرسول، (ها
ومعاذ بن ، وقام معه سعد بن عبادة، فقام النبي : قال، إنها قد أقسمت لتأتينها: فقال
، اضت عيناهفف، ه َتقعقع كأنها في َشن ة  سُ فرُفع إليه الصبي ونفْ ، وانطلقت معهم، جبل  

َاللهَفيَقلوبَعباده): قال؟ ما هذا يا رسول الله: فقال له سعد ،َهذهَرحمةَجعلها
 .(2)أخرجاه. (وإنماَيرحمَاللهَمنَعبادهَالرحماء

 إذا مات له ميت قولما يو، ما يقول عند المريض أو الميتباب 
َإذاَحضرتمَالمريض):  قال رسول الله: قالت، *عن أم سلمة َأوَالميت، ولواَفق،

َتقولونفإنَالمالئكةَيؤم َ ؛َاخيرَ  فلما مات أبو سلمة أتيت النبي : قالت، (نونَعلىَما
 ،َقولي): قال، إن أبا سلمة قد مات، اللهيا رسول : فقلت َليَوله: َاغفر ،َاللهم

. ا فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدً ، فقلت: قالت، (نيَمنهَعقبىَحسنةبَْوأعقَ 
 .(3)أخرجه مسلم

: ثم قال، فأغمضه (4)هعلى أبي سلمة وقد َشق  بصرُ   دخل رسول الله: قالت، هاعنو *
الَتدعواَعلىَأنفسكمَ): فقال، ناس من أهله ج  فضَ ، (عهَالبصربَ ضَتَ بَ إنَالروحَإذاَقَ )

َتقولونفإنَالمالئكةَيؤم َ ؛َإالَبخيرَأ ،َاللهمَاغفرَألبيَسلمة): ثم قال، (نونَعلىَما
َفيَالمهد َيينوارفعَدرجته َفيَالغابرين، َفيَعقبه َ(4)واخلفه َربَ، َيا َوله َلنا واغفر

                           
وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت، فالتعزية (: »174( قال األلباني في أحكام الجنائز )1)

النص، ولهذا قال النووي في االذكار وغيره: وهذا الحديث أحسن ما يعزي  بها فيمن قد مات أولى بداللة
 «. به

أي: أن روحه تضطرب وتتحرك، لها صوت  «َشن ة  »قوله: ( 723صحيح مسلم ) (1284(صحيح البخاري )2)
 وحشرجة، كصوت الماء إذا ألقي في الق ربة البالية. 

 (.717(صحيح مسلم )3)

 .(أي : انفتح4)

 : كن خليفًة له في ذريته بحفظك لهم. المعنى( 4)
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َالعالمين َفيَقبره، َوافسحَله َفيهونو َ ، َله َفيَ: وفي رواية  ، أخرجه مسلم. (ر )واخلفه
 .(1))اللهمَأوسعَلهَفيَقبره(:َوفيها أيًضا،َتركته(

 باب الدعاء للميت في الصالة
وهو  فحفظت من دعائه، ازة  على جن  صلى رسول الله: لاق، عوف بن مالك  عن *

َله): يقول َاغفر َاللهم َوارحمه، َوعافه، َعنه، َواعف َنزله، َوأكرم َمدخله، ،َووسع
َوالبـَ  َوالثلج َبالماء َدرَ واغسله َالخطاياق َ ونَـ ، َمن َمنَ،ََه َاألبيض َالثوب َنقيت كما

َنسالدَ  َدارَ ، َخيرَ وأبدله َدارها َمن َا َأهلهَخيرَ وأهال َ، َمن َا َخيرَ وزوجَ ، َزوجها َمن ،َا
: وفي رواية  ، أخرجه مسلم. (منَعذابَالنارَوأ،َنَعذابَالقبروأعذهَم،َخلهَالجنةوأد

 .(2)(فتنةَالقبرَوعذابَالنارَهَ وقَ ): وفيها، (دَأرَ وبَـ َوثلجَأَواغسلهَبماءَأ)
 بر والدعاء ألهلهااقمال ل عند زيارةوباب ما يق

َكمَدارَقومَأالسالمَعلي)فقال:  ،خرج إلى المقبرة عن أبي هريرة، أن رسول الله *
 .(3)(. أخرجه مسلموإناَإنَشاءَاللهَبكمَالحقونَ،مؤمنين

من آخر الليل إلى البقيع   يخرج رسول اللهكلما كان ليلتها : قالت، عن عائشةو *
وإناَإنَشاءَ،َاَمؤجلونوأتاكمَماَتوعدونَغدَ ،َمؤمنينَالسالمَعليكمَدارَقومَأ): فيقول

 .(4)أخرجه مسلم. (قدرَْعَالغَ اللهمَاغفرَألهلَبقي،َاللهَبكمَالحقون

                           
(: معناه َشُخَص، وهو الذي حضره 222/ 7قال النووي في شرح صحيح مسلم  ) (724(صحيح مسلم )1)

... وأجمع المسلمون استحباب إغماض الميت؛ لئل  الموت، وصار ينظر إلى الشيء ال يرتد إليه طرفه
معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه « ذا قبض تبعه البصرإن الروح إ»يقبح منظره لو ترك إغماضه. وقوله: 

 البصر ناظرًا أين يذهب؟ اهـ.

 (.773(صحيح مسلم )2)

 .(247(صحيح مسلم )3)

إنما قال: )أتاكم( ألن ما هو آت كالحاضر، أو لتحققه كأنه وقع. وقوله: )غًدا( متعلق  (764(صحيح مسلم )4)
ون( أي أنتم مؤخرون وُمْمهلون إلى غد ، باعتبار أجوركم، استيفاًء بما قبله، ويحتمل تعلقه بقوله: )مؤجل

 .(4/1248واستقصاًء. ينظر: مرقاة المفاتيح )
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السالمَعلىَأهلَالديارَمنََ:قولي): قال؟ كيف أقول لهم يا رسول الله: قالت، عنهاو *
َوالمسلمين َالمؤمنين َمَ ، َالمستقدمين َالله َوالمستأخريننَ ويرحم َا َاللهَ، َشاء َإن وإنا

 .(1)أخرجه مسلم. (بكمَلالحقون
أن  يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر  الله كان رسول: قال، يبصَ بن الحُ  بـَُرْيَدةَ عن و *

َوالمسلمين): يقولوا َالمؤمنين َمن َالديار َأهل َعليكم َالسالم َاللهَ، َشاء َإن وإنا
 .(2)أخرجه مسلم. (أسألَاللهَلناَولكمَالعافية،َلالحقون

 (3)باب صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة
َعليه): دقته قالبص كان إذا أتى رجل النبي  : قال، عن ابن أبي أوفى* ، (اللهمَصل  

 .(4)أخرجاه. (علىَآلَأبيَأوفىَاللهمَصل َ ): فقال، فأتاه أبي بصدقته
 باب ما يقول الصائم إذا ُشتم

َامرؤَ َوإنَْ،َفالَيرفثَوالَيجهل،َةنَ الصيامَجَ ): قال، أن رسول الله ، *عن أبي هريرة
َقاتله َفليقل، َأوَشاتمه َإنيَصائم: إنيَامرؤَ): لهما في رواية  و ، ( أخرجاهإنيَصائم،
 .(4)(صائم

 إلى طعاٍم دعىُيالصائم في  باٌب
:َفليقل،َوهوَصائمَعيَأحدكمَإلىَطعامَأإذاَدَ ): قال النبي : قال، *عن أبي هريرة

 .(7)أخرجه مسلم. (إنيَصائم
َكانَصائمَ ،َفليجبَإذاَدعيَأحدكم): قال رسول الله : *وعنه قال ،َيصل َ فلََْافإن

 .(1)خرجه مسلمأ. (عمطَْفليَ َاوإنَكانَمفطرَ 
                           

 .(764(صحيح مسلم )1)

 (.764(صحيح مسلم )2)

 ( م ن تراجم البخاري. 3)

 (.1468( صحيح مسلم )1476(صحيح البخاري )4)

 اشيئً  يفعل ال أي (يجهل وال. )الفاحش الكلم الرفث: (1141صحيح مسلم )( 1874(صحيح البخاري )4)
 . فهوالس   كالصياح،  الجهل أهل أفعال من

 .(1144) (صحيح مسلم7)
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 باب االشتراط في اإلحرام
َلعلكَ ): فقال لها، على ُضباعة بنت الزبير دخل رسول الله : قالت، *عن عائشة

عةً : قالت، (؟الحجَأردتَ  :َوقولي،َحجيَواشترطي): فقال لها، والله ال أجدني إال َوج 
ل َ   .(2)أخرجاه. (يَحيثَحبستنياللهمَم ح 

على الصفا و، عند الحجر األسودوما يقول  ،باب التلبية
 وعند رمي الجمار، وعند المشعر الحرام، والمروة

والعصر بذي ، ونحن معه بالمدينة الظهر أربًعا صلى رسول الله »: قال، *عن أنس  
حمد ، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، ثم بات بها حتى أصبح، الحليفة ركعتين
 .(3)أخرجه البخاري. «أهل بحج  وعمرة  ثم ، الله وسب ح وكب ر

لبيكَعمرة َ،َالبيكَعمرة َوحجَ ): بهما جميًعا أهل   سمعت رسول الله : قال، وعنه*
 .(4)أخرجه مسلم. (اوحجَ 

                           
قال الجمهور: معناه فليدُع ألهل الطعام بالمغفرة والبركة قوله: )فليصل( »قال النووي: ( 1431(صحيح مسلم )1)

ا فإن كان مفطرً » : : قال رسول اللهعن ابن عمر، قال( 3636سنن أبي داود )وفي «. ونحو ذلك
 «.ا فليدعفليطعم، وإن كان صائمً 

 (.1246( صحيح مسلم )4487(صحيح البخاري )2)

باب التحميد والتسبيح والتكبير، قبل اإلهلل، عند الركوب على »وترجم عليه:  (1441(صحيح البخاري )3)
قل  من تعرض  -ح وما ذُكر معه قبل اإلهللوهو استحباب التسبي -وهذا الحكم»قال ابن حجر : «. الدابة

ووجه ذلك أنه ، كتفى بالتسبيح وغيره عن التلبيةأراد المصنف الرد على من زعم أنه يُ : وقيل، لذكره مع ثبوته
 (4/224) البن بطال   يشرح صحيح البخار وفي «. ثم لم يكتف به حتى لبى، أتى بالتسبيح وغيره :

ثُم  َتْذُكُروا ن ْعَمَة }تحميده عليه السلم عند ركوبه أخًذا بقول الله تعالى: ويمكن أن يكون فعل تكبيره و »
وقال شيخ  «.ويمكن أن يكون يعلمنا عليه السلم جواز الذكر والدعاء مع اإلهلل {،َرب  ُكْم إ َذا اْستَـَويـُْتْم َعَلْيه  

ئل عطاء: أيبدأ الرجل ر الركوب، سُ بذك التلبية ويستحب أن يبدأ قبل: »(4/427شرح العمدة ) اإلسلم في
أو يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ قال: يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما   ،بالتلبية

ركب حتى إذا استوت به على البيداء، حمد الله   أن النبي، كنا له مقرنين. وقد تقدم من حديث أنس  
وألن هذا الذكر مختص بالركوب، فيفوت بفوات ، رواه البخاري .عمرة   أو تعالى وسبح وكبر، ثم أهل بحج   

 «.سببه، بخلف التلبية

 (.1241(صحيح مسلم )4)
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لبيكَالَ،َلبيكَاللهمَلبيك): يلبي إني ألعلم كيف كان النبي : قالت، عن عائشة*و 
 .(1)البخاري أخرجه. (إنَالحمدَوالنعمةَلك،َشريكَلكَلبيك

َلبيكَاللهم): يقول، ادً ب   لَ مُ  لُّ ه  يُ  سمعت رسول الله : قال، بن عمر*وعن ا ،َلبيك،
َلبيكَالَشريكَلكَلبيك َلكَوالملك، َإنَالحمدَوالنعمة ال يزيد  (الَشريكَلك،

ن هؤالء م    بإهلل رسول الله هلُّ يُ ، كان عمر بن الخطابو ، على هؤالء الكلمات
لبيك والرغباء ، والخير في يديك، لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك»: ويقول، الكلمات

 .(2)أخرجه مسلم. «إليك والعمل
 أهل  ، عند مسجد ذي الحليفة كان إذا استوت به راحلته قائمةً    أن رسول الله، *وعنه
َاللهم): فقال َلبيك َلبيك، َلبيك، َلك َشريك َال َلبيك َالحمد، َإن َوالنعمة، لكَ،

َوالملك كان عبد الله يزيد مع : قال نافع، هذه تلبية رسول الله  (الَشريكَلك،
أخرجه . «والرغباء إليك والعمل، والخير بيديك لبيك، وسعديك، لبيك لبيك»: هذا

 .(3)مسلم
َكأنيَأنظرَإليهَإذَانحدرَفيَ): قال رسول الله : قال، *وعن ابن عباس   أماَموسى

َيلبي َأنظ): ولفظ مسلم  ، أخرجاه. (الوادي َالثنيةكأني َمن َهابط ا َموسى َإلى َر ولهَ،
 .(4)(إلىَاللهَبالتلبيةَ(4)ج ؤار

 حتى، ثم ركب القصواء... »: قال -في صفة حجة النبي  -عن جابر بن عبد اللهو *
َلبيكَلبيكَاللهمبالتوحيد ) هل  فأَ ...إذا استوت به ناقته على البيداء لبيكَالَشريكَ،

                           
 (.1444(صحيح البخاري )1)

اإلهلل رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في اإلحرام. أما التلبيد فهو ضفر الرأس  (1184(صحيح مسلم )2)
، ويمنعه التمعط والقمل. بالص مغ أو شبهه مما يضم الشعر  ويلزق بعضه ببعض 

 .(1184(صحيح مسلم )3)

 ( الجؤار: رفع الصوت. 4)

 ( ترجم عليه البخاري: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. 177( صحيح مسلم )1444(صحيح البخاري )4)
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الناس بهذا الذي  هل  وأَ ، (الَشريكَلك،َكالحمدَوالنعمةَلكَوالملَ(1)إن،َلكَلبيك
 .تلبيته ولزم رسول الله ، ا منهعليهم شيئً  رسول الله  د  فلم يرُ ، (2)هلون بهيُ 

يَم ُمَصلًّى}: فقرأ، إلى مقام إبراهيم  ذَ فَ ثم نَـ : وفيه ُذوا م ْن َمَقام  إ بـَْراه  فجعل ، {َوات خ 
وال أعلمه ذكره إال عن النبي  -فكان أبي يقول، المقام بينه وبين البيت

كان : -(3)
كن ثم رجع إلى الرُّ ، {ُقْل يَا أَيُـَّها الَكاف ُرونَ و}، {ُقْل ُهَو الل ُه َأَحدٌ يقرأ في الركعتين }

إ ن  الص َفا َوالَمْرَوَة م ْن }: فلما دنا من الصفا قرأ، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فاستلمه
فاستقبل ، حتى رأى البيت، عليه يَ فرق  ، فبدأ بالصفا، (بماَبدأَاللهَبهأبدأَ){ َشَعائ ر  الل ه  

َإالَالله): وقال، د الله وكبرهفوح  ، القبلة َالَإله َالَشريكَله، َوحده َالملك، َله ولهَ،
َكلَشيءَأ،َالحمد ،َونصرَعبده،َوعدهَنجزَ أَ ،َالَإلهَإالَاللهَوحده،َقديرَوهوَعلى

، ثم نزل إلى المروة، مثل هذا ثلث مرات   قال، لكثم دعا بين ذ، (وهزمَاألحزابَوحده
                           

الحمد والنعمة لك على  ( قال النووي: يروى بكسر الهمزة وفتحها، قال الجمهور: الكسر أجود؛ ألن معناه إن1)
، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب، أي لبيك؛ ألن الحمد لك.   كل حال 

إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر، كما روي في (: »4/143( في إكمال الُمع لم )2)
هوبًا منك ومرغوبًا إليك، وعن ابن ذلك عن عمر أنه كان يزيد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مر 

 «. ...عمر: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل

كان »معنى هذا الكلم: أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه، عن جابر، قال: »( قال النووي: 3)
كر تلك القراءة عن قراءة جابر يعني محمًدا يقول: إنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر: وال أعلم أبي ذ « أبي

 «. في صلة جابر، بل عن جابر، عن قراءة النبي 
هذه الرواية مرسلة، وهي ليست على شرط الصحيح، ولعل مسلًما لم يقصد »وقال الشيخ عبد الله السعد: 

ر  وقد وقع في رواية جعف... تخريجها، وإنما أوردها ألن الحديث وقع له هكذا فروى الحديث كما سمعه
وكان (: »2/761فقال )« الفصل للوصل المدرج في النقل»هذه اختلف أشار إليه الخطيب في كتابه 

صلى عند مقام إبراهيم  أن النبي »، وهي: يحيى بن سعيد  يُدرج في روايته أيًضا أحرفًا، ويجعلها مرفوعةً 
الل ُه َأَحٌد{، وذكر قراءة هاتين السورتين خاصة في  ركعتين، وقرأ فيهما بـ }ُقْل يَا أَيُـَّها الَكاف ُروَن{، و}ُقْل ُهوَ 

، عن جعفر ،  ، وإنما هو حكاية جعفر بن محمد ، عن أبيه، كما بينه أبو أويس  هذا الحديث ليس بمرفوع 
، عن جعفر ، عن أبيه وقاال: لم يذكر ذلك في حديث جابر .   وكذلك رواه وهيٌب وابن جريج 

صلى عند المقام ركعتين: بـ  أن النبي »حديث الحج بطوله، وفيه:  وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر  
و}ُقْل يَا أَيُـَّها الَكاف ُروَن{. اهـ. وقد ساق الخطيب بعد ذلك الروايات السابقة  {}ُقْل ُهَو الل ُه َأَحدٌ 

 (. 84الحج أحكامه وصفته )ص«. بأسانيده
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، حتى أتى المروة، حتى إذا صعدتا مشى، ت قدماه في بطن الوادي سعىحتى إذا انصب  
 .عل على المروة كما فعل على الصفافف

إني ، اللهم: قلت: قال؟( ماذاَقلتَحينَفرضتَالحج): قال لعلي    أن النبي : وفيه
 .ولكأُهلُّ بما أهل  به رس

فلم يزل ، دهووح  ، وهلله، رهوكب  ، فدعاه، فاستقبل القبلة، حتى أتى المشعر الحرام: وفيه
 .فدفع قبل أن تطلع الشمس، اا حتى أسفر جدًّ واقفً 
 يكبر مع كل حصاة  ، فرماها بسبع حصيات  ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة: وفيه
 .(1)أخرجه مسلم. منها

من طوافه أتى الصفا، فعل  فلما فرغ » فتح مكة، وفيه: في حديث ،*وعن أبي هريرة
 .«ويدعو بما شاء أن يدعو ،فجعل يحمد الله ،عليه حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه

 .(2)أخرجه مسلم
كلما أتى الركن أشار إليه ،  بالبيت على بعير   طاف النبي »: قال، عن ابن عباس  و *

 .(3)أخرجه البخاري. «وكبر، في يده بشيء  
ن ا ، ى إلى عرفات  من منً  غدونا مع رسول الله »: قال، بن عمراعن و * ن ا الملبي وم  م 

 .(4)أخرجه مسلم. «المكبر
يقول ، سمعنا عبد الله بن مسعود  : قاال، واألسود بن يزيد، *وعن عبد الرحمن بن يزيد

ثم لبى ، (لبيكلبيكَاللهمَ): يقول، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا: بَجْمع  
 .(4)أخرجه مسلم. ولبينا معه

                           
 .(1218(صحيح مسلم )1)

 محرًما يومئذ. لنبي لم  يكن ا (1684(صحيح مسلم )2)

 (.1713(صحيح البخاري )3)

 .(1284(صحيح مسلم )4)

 .(1283(صحيح مسلم )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
ِنـْيـيِحـِحـالـصَّ ـْنـِموالـدََّعـَواُت  ــاُرَكْذَأاْل

 
 

42 

 

؟ هذا أعرابيٌ : فقيل، ع  مْ ى حين أفاض من جَ لب   أن عبد الله، عبد الرحمن بن يزيدعن *و 
سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا ؟ أنسي الناس أم ضلوا: قال عبداللهف

 .(1)أخرجه مسلم. (لبيكَاللهمَلبيك): المكان
ثم أردف ، من عرفة إلى المزدلفة ف النبي دْ كان ر    أن أسامة بن زيد، س  عن ابن عباو *

لبي حتى رمى جمرة ي لم يزل النبي : قاالفكلهما : قال، الفضل من المزدلفة إلى منى
أن رسول الله ، عن الفضل، بن عباس  افأخبرني : قال، كريب  عن   مسلم  ول، أخرجاه. العقبة
 (2)لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. 
، ر كل حصاة  يكبر على إثْ ، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات  »، عن ابن عمر*و 

ثم يرمي ، ويدعو ويرفع يديه، فيقوم طويًل ، فيقوم مستقبل القبلة، له  سْ ثم يتقدم حتى يُ 
ويدعو ، فيقوم طويًل ، ويقوم مستقبل القبلة، هلسالشمال فيُ  ثم يأخذ ذات، الوسطى

، وال يقف عندها، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، يقوم طويًل و ، ويرفع يديه
 .(3)البخاري أخرجه. «يفعله هكذا رأيت النبي : فيقول، ثم ينصرف

 والصيد باب ما يقول عند الذبح
، وسمى وكبر، ذبحهما بيده، بكبشين أملحين أقرنين ضحى النبي »: قال، عن أنس  *

 .(4)أخرجاه .«همافاح  ووضع رجله على ص  
َالله): ثم قال، ثم ذبحه، وأخذ الكبش فأضجعه: *ولمسلم  في حديث عائشة ،َباسم

 .(4)ثم ضحى به، (ومنَأمةَمحمدَأ،َوآلَمحمدَأ،َاللهمَتقبلَمنَمحمدَأ
َصَ ): قال رسو الله : قال، عن أبي ثعلبة الُخَشنيو * َاسمََ،بقوسكَدتَ ما فاذكر

َكَ ،َالله  .(1)أخرجاه. (ثمَكل،َفاذكرَاسمَاللهَ،وماَصدتَبكلبكَالمعل م،َلَْثم

                           
 .(1283(صحيح مسلم )1)

 (.1281( صحيح مسلم )1784(صحيح البخاري )2)

 (.1641(صحيح البخاري )3)

: هو ( )أملحين( قيل: هو األبيض الخالص البياض، وقيل1777( صحيح مسلم )4474(صحيح البخاري )4)
 األبيض ويشوبه شيء من السواد. )أقرنين( أي لكل واحد منهما قرنان. )صفاحهما( الصفحة: جانب العنق. 

 (.1776(صحيح مسلم )4)
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 جهادال فيكر باب الذِّ
: فقال، يوم األحزاب على المشركين دعا رسول الله : قال، عبد الله بن أبي أوفىعن *

. (اللهمَاهزمهمَوزلزلهم،َاللهمَاهزمَاألحزاب،َسريعَالحساب،َزلَالكتابـ)اللهمَمن
َاللهم): وفي رواية  ، أخرجاه َالسحابَومجريَ،الكتابَزلـمن، ،َاألحزابَوهازم،
 .(2)(عليهمَوانصرنا،َاهزمهم

، إلى المشركين وهم ألف لما كان يوم بدر  نظر رسول الله »: قال، *عن عمر
فجعل يهتف ، ثم َمد  يديه، فاستقبل نبي الله القبلة، وأصحابه ثلثمئة  وتسعة عشر رجًل 

َوعدتني): بربه َما َلي َأنجز َاللهم ََو، َما َآت َعدتنياللهم َتهلك، َإن هذهََ(3)اللهم
مادًّا يديه مستقبل ، فما زال يهتف بربه، (العصابةَمنَأهلَاإلسالمَالَتعبدَفيَاألرض

فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه، ثم  فأتاه أبو بكر   ،حتى سقط رداؤه عن منكبيه، القبلة
ك ما وعدك، فإنه سينجز ل ؛التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك

فأنزل الله عز وجل: }إ ْذ َتْسَتغ يُثوَن َرب ُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم أَن  ي ُمم دُُّكْم ب أَْلف  م َن اْلَمَلئ َكة  
 .(4)أخرجه مسلم .«ُمْرد ف يَن{

وأبو سفيان بن ، فأقبل القوم إلى رسول الله : قال -في غزوة حنين   -*وعن البراء
أناَابنَعبدَ،َأناَالنبيَالَكذب): وهو يقول، زل ودعا واستنصرـفن ،الحارث يقود به بغلته

 .(4)مسلم  ل ، واللفظهاأخرج. (لَنصركاللهمَنز َ ،َالمطلب
اللهَ): فلما دخل القرية قال: قال-الحديث -غزا خيبر أن رسول الله ، عن أنس  *و 

َفساءَصباحَالمَ ،َخ ر بتَخيبر،َأكبر . قالها ثلث مرار   .(ريننذَ إناَإذاَنزلناَبساحةَقومأ
 .(7)أخرجاه

                           
 .(1734صحيح مسلم ) (4488(صحيح البخاري )1)

 .(1642صحيح مسلم ) (2733(صحيح البخاري )2)

 ابة على أنها فاعل، وعلى الثاني تنصب تكون مفعولة. ( قال النووي: بفتح التاء وضمها، فعلى األول ترفع العص3)

 (.1673(صحيح مسلم )4)

 .(1667صحيح مسلم ) (2734)(صحيح البخاري 4)

قال . و الحرب عند التكبير بابترجم عليه البخاري: ( 1374صحيح مسلم ) (2771(صحيح البخاري )7)
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 ل إذا مطرتوباب ما يق
َنافعَ بَ اللهمَصي َ ): كان إذا رأى المطر قال   أن رسول الله، *عن عائشة أخرجه . (اا

 .(1)البخاري
، ف ذلك في وجههر  عُ ، إذا كان يوم الريح والغيم كان رسول الله : تلاق، انهعو *

َأنَ): فقال، هفسألتُ ، عنه ذلك وذهب، به ر  رت سُ طَ فإذا مَ ، وأقبل وأدبر َخشيت إني
 .(2)أخرجه مسلم. (رحمة): إذا رأى المطر، ويقول، (طَعلىَأمتيل َ اَسَ يكونَعذابَ 

ية ب  يْ دَ صلة الصبح بالحُ  صلى لنا رسول الله : أنه قال، عن زيد بن خالد الجهنيو *
هلَتدرونَماذاَ): فقال، فلما انصرف أقبل على الناس، كانت من الليلة  ثر سماء  على إ  

فأماَمنَ،َأصبحَمنَعباديَمؤمنَبيَوكافر): قال، الله ورسوله أعلم: قالوا؟( قالَربكم
بنوءََ:َوأماَمنَقال،َفذلكَمؤمنَبيَوكافرَبالكوكب،َناَبفضلَاللهَورحمتهطرَ مَ :َقال

َوكذا َكذا َبيَومؤمنَبالكوكب، َكافر فأماَ): لبخاريوفي رواية  ل ،(3)أخرجاه. (فذلك
 .(فهوَمؤمنَبي،َوبفضلَالله،َوبرزقَالله،َطرناَبرحمةَاللهم:َمنَقال
أصبحَمنَ): النبي : فقال،  ر الناس على عهد النبيط  مُ : قال، ابن عباس  *وعن 

َكافر َالناسَشاكرَومنهم َكذاَلقدَصدقَنَ :َوقالَبعضهم،َهذهَرحمةَالله:َقالوا، وء
ُم ب َمَواق ع  النُّجُ : زلتـفن: قال (وكذا { }َفَل أُْقس  }َوَتْجَعُلوَن ر ْزَقُكْم أَن ُكْم حتى بلغ وم 

 .(4)أخرجه مسلم. ُتَكذ  بُوَن{
 ل عند الريحوباب ما يق

،َأسألكَخيرهاَاللهمَإني): إذا عصفت الريح قال  كان النبي: قالت، عن عائشة*

                           
موافق لقوله تعالى: }يَا أَيُـَّها ال ذ يَن آَمُنوا إ َذا فيه دليل الستحباب الذكر والتكبير عند الحرب، وهو »النووي: 

 «. َلق يُتْم ف َئًة فَاثـْبُـُتوا َواذُْكُروا الل َه َكث يرًا{، ولهذا قالها ثلث مرات  

 (.1432(صحيح البخاري )1)

 .(877(صحيح مسلم )2)

 (.61( صحيح مسلم )4146(صحيح البخاري )3)

 (.63(صحيح مسلم )4)
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رسلتَوشرَماَأَ ،َوأعوذَبكَمنَشرهاَوشرَماَفيها،َوخيرَماَأرسلتَبه،َوخيرَماَفيها
ي  ر   فإذا مطرت سُ ، وأقبل وأدبر، وخرج ودخل، لت السماء تغير لونهي  خَ وإذا تَ : التق (به

َكماَقالَقومَعادَأ): فسألته فقال، وجهه ذلك في فعرفتُ ، عنه فلماَرأوهَ:َلعلهَياَعائشة
 .(1)أخرجه مسلم. (اَمستقبلَأوديتهمَقالواَهذاَعارضَممطرناعارضَ 

 ازًلـل إذا نزل منوباب ما يق
:َثمَقال،َزال َـمنَنزلَمن): يقول  سمعت رسول الله: تلاق ولة بنت حكيم  عن خَ *

َخلق َالتاماتَمنَشرَما َأعوذَبكلماتَالله زلهَـءَحتىَيرتحلَمنَمنيلمَيضرهَش،
 .(2)أخرجه مسلم. (ذلك

 فراسوإذا باب ما يقول إذا ركب 
وقال ، ثوساق الحدي -فتخل ف ناضحي، في سفر   كنا مع النبي : قال، *عن جابر  

 .(3)أخرجه مسلم. (اركبَباسمَالله): ثم قال لي، فنخسه رسول الله : -فيه
، اكبر ثلثً   ا إلى سفر  كان إذا استوى على بعيره خارجً   أن رسول الله ، عن ابن عمرو *

َكناَلهَمقرنين،َسبحانَالذيَسخرَلناَهذا): ثم قال اللهمَ،َوإناَإلىَربناَلمنقلبون،َوما
اللهمَه و  نَعليناَسفرناَ،َومنَالعملَماَترضى،َناَهذاَالبرَوالتقوىإناَنسألكَفيَسفَر

اللهمَإنيَ،َوالخليفةَفيَاألهل،َاللهمَأنتَالصاحبَفيَالسفر،َواْطو َع ن اَبـ ْعده،َهذا
َالسفر َبكَمنَو ْعثاء َأعوذ َالمنظر، َوكآبة َالمنقلبَفيَالمالَواألهل، ( وإذا وسوء

 .(4)أخرجه مسلم. (لربناَحامدون،َعابدون،َونتائب،َآيبون): رجع قالهن وزاد فيهن
سو * ،َالسفرَيتعوذَمنَو ْعثاءَ )إذا سافر  كان رسول الله : قال، عن عبد الله بن َسْرج 

َالمنقلبَوكآبةَ  َالكَ َرَ وَْوالحَ ، َروَْبعد َالمظلومَودعوةَ ، َاألهلََوسوءَ ، َفي المنظر

                           
يلة، وهي سحابة فيها رعد وبرق، يخي ل إليه أنها ماطرة. 877م )(صحيح مسل1)  ( )تخيلت( من الَمخ 

 .(2648(صحيح مسلم )2)

 ( )ناضحي( هي اإلبل التي يستقي عليها. 614صحيح مسلم )(3)

)الَوعثاء( المشقة، والشدة، و)الكآبة( تغير النفس من حزن  ونحوه، و)المنقَلب(  (1342) (صحيح مسلم4)
 ع.المرج
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 .(1)(نبعدَالك وَْ والح ْور): وفي رواية  ، أخرجه مسلم. (والمال
 بطهإذا عال َشَرًفا والتسبيح إذا باب التكبير 

فرفعوا  ،خيبر أشرف الناس على واد   لما غزا رسول الله : قال، *عن أبي موسى
ْربـ ع واَعلىَا): رسول الله  فقال، ال إله إال الله، الله أكبر الله أكبر، أصواتهم بالتكبير

وأنا ، (وهوَمعكم،َااَقريبَ تدعونَسميعَ إنكمَ،َاوالَغائبَ َإنكمَالَتدعونَأصمَ ؛َأنفسكم
ياَ): فقال لي، ال حول وال قوة إال بالله: فسمعني وأنا أقول، خلف دابة رسول الله 

َبنَقيس( َالله َعبد َكن: قال، لبيك يا رسول الله: قلت، َكنوزََزَأـ)أالَأدلكَعلى من
. (قوةَإالَباللهالَحولَوالَ): قال، اك أبي وأميدَ ف  ، بلى يا رسول الله: قلت، (الجنة

والله ، ال إله إال الله: نادى، ةً كلما عل ثني   فجعل رجل»: وفي رواية  لهما، أخرجاه
إال رفعنا  وال نهبط في واد  ، اوال نعلو شرفً ، افً رَ فجعلنا ال نصعد شَ »: لبخاريول، «أكبر

 .(2)«هللنا وكبرنا، كنا إذا أشرفنا على واد  »: وله أيًضا، «أصواتنا بالتكبير
 .(3)أخرجه البخاري. «وإذا نزلنا سبحنا، كنا إذا صعدنا كبرنا»: قال، عن جابر  و *

 فأسحر باب ما يقول إذا كان في سفٍر
بحمدََسم عَسامعَ ): يقول، وأسحر كان إذا كان في سفر     أن النبي، *عن أبي هريرة

َوحَ  َعليناَنَ سَْالله َبالئه َصاحَ ، َعلينابَْربنا َوأفض ل َنا َمعائذَ ، َبالله َالنارا أخرجه . (ن

                           
 الكون بالراء والنون جميًعا: الرجوع من االستقامة أو الزيادة إلى النقص. الكور و  (1343(صحيح مسلم )1)

( قال شيخ اإلسلم ابن تيمية: الله سبحانه قريب 2644صحيح مسلم ) (2772) (4244(صحيح البخاري )2)
له معًنى متفق عليه بين أهل  من قلب الداعي، فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربُه من قلب الداعي

اإلثبات الذين يقولون: إن الله فوق العرش، وذلك بتقريبه قلب الداعي إليه، كما يقرب إليه قلب الساجد؛  
كما ثبت في الصحيح: )أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد( فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من 

ب أحد الشيئين من اآلخر صار اآلخر إليه قريًبا بالضرورة. مجموع ربه، وإن كان بدنه على األرض، ومتى قـَرُ 
ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر »قال ابن القيم: و  (447/ 4الفتاوى )

من كنز تحت العرش، وكان  الناس، وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كنزًا من كنوز الجنة فأوتيها النبي 
 .(112شفاء العليل )ص «. سلم واستسلم لمن أزمة األمور بيديه وفوض أمره إليهقائلها أ

 (.2773)(صحيح البخاري 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
ِنـْيـيِحـِحـالـصَّ ـْنـِموالـدََّعـَواُت  ــاُرَكْذَأاْل

 
 

46 

 

 .(1)مسلم
 باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو

يكبر  أو عمرة   أو حج   ل من غزو  فَ كان إذا قَـ    أن رسول الله، عبد الله بن عمر عن*
وحدهَالَشريكَ،َالَإلهَإالَالله): ثم يقول، من األرض ثلث تكبيرات   ف  رَ على كل شَ 

َله َالملك، َله َالحمد، َوله َشيءَأوه، َكل َعلى َقديرَو َآيبون، َتائبون، ،َعابدون،
َساجدون َحامدون، َلربنا َوعده، َالله َصدق َعبده، َونصر َوحده، َاألحزاب . (وهزم

 .(2)أخرجاه
حتى إذا  ، ُة رديفته على ناقتهوصفي  ، أنا وأبو طلحة، أقبلنا مع النبي : قال، عن أنس  *و 

َتائبون،َآيبون): كنا ب ظهر المدينة قال فلم يزل يقول ذلك ، (بناَحامدونلَر،َعابدون،
 .(3)واللفظ لمسلم  ، أخرجاه. حتى قدمنا المدينة

 في المسجد د ضالًةنُشا َيرجًل باب في َمْن سمع
،َفيَالمسجدَدَضالةَ نشَ َيَ منَسمعَرجال َ): قال رسول الله : لقا، هريرة*عن أبي 

 .(4)سلمأخرجه م. (نَلهذابَْفإنَالمساجدَلمَتَـ ؛َالَردهاَاللهَعليك:َفليقل
من دعا إلى الجمل : فقال، شد في المسجد نَ أن رجًل ، بن الُحَصيب ريدةبُ *عن 

َوجدت): فقال النبي ، األحمر َال َبَ ، َبَ إنما َلما َالمساجد َلهنيت أخرجه . (نيت
 .(4)مسلم

 اروعند األمر السَّ، واستعظام األمر عند التعجبباب ما يقول 

                           
قام في الس حر، أو انتهى في سيره إلى الس حر، وهو آخر الليل. « وأسحر»قوله:  (2618(صحيح مسلم )1)

ْثله تن بيًها على الذ  كر في الس حر، وُروي بالتخفيف وقوله: )َسـم ع سامع( بـَل غ سامٌع قولي هذا لغيره، وقال م 
 )َسـم ع سامع(، ومعناه شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه، وحسن بلئه.

 مرتفع. المكان الَرف: ش  وال( 1344صحيح مسلم ) (1676(صحيح البخاري )2)

 تظهر فيه المدينة.   أي: بمحل  « ب ظهر المدينة»( قوله: 1344( صحيح مسلم )3484(صحيح البخاري )3)
 (.478(صحيح مسلم )4)

 (.477(صحيح مسلم )4)
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ماذاَأنزلَ،َسبحانَالله): يقول، ليلًة فزًعا استيقظ رسول الله : قالت، عن أم سلمة*
َأنزلَمنَالفتن،َاللهَمنَالخزائن يريد أزواجه  -راتجَ يوقظَصواحبَالحَ َنَْمَ ،َوماذا

َفيَاآلخرةََبَ رَ  -لكي يصلين َعاريةأ َفيَالدنيا : وفي رواية  ، أخرجه البخاري. (كاسيةأ
 .(1)(؟نزلَالليلةَمنَالفتنةأ ََماذا،َالَإلهَإالَالله): من الليل وهو يقول استيقظ النبي 

!َسبحانَالله): فقال -وفيه الحديث-وأنا جنب لقيني النبي : قال، وعن أبي هريرة*
 .(2)( أخرجاهإنَالمؤمنَالَينجس

أخرجه . الله أكبر: قلت (ال): قال؟ نساءك طلقتَ : قلت للنبي : قال، وعن عمر*
 .(3)البخاري

أن قال  النبي  تكلم بها كلمة  نت أول  فكا -في قصة اإلفك -قالت، عن عائشة*و 
 .(4)أخرجاه. (اللهَفقدَبرأكَ ،َياَعائشةَاحمديَالله): لي
َكلَ ،َاَألمرَالمؤمنعجبَ ): قال رسول الله : قال، عن صهيب  *و  وليسَ،َهَخيرإنَأمره

صبرَ،َوإنَأصابتهَضراءَ ،َاَلهفكانَخيرَ ،َشكرَإنَأصابتهَسراءَ ،َإالَللمؤمنَذاكَألحدَأ
 .(4)مسلمأخرجه  (اَلهرَ فكانَخي

َرَ ): قال لنا رسول الله »: قال، بن مسعود   عن عبد الله*و  بعَأماَترضونَأنَتكونوا
َالجنة َثلثَأهلَالجنة): ثم قال، فكبرنا: قال (؟أهل َتكونوا َأن َترضون : قال (؟أما

 .(7)أخرجاه« ...فكبرنا
كونواَثلثَأهلَإنيَألطمعَأنَت،َوالذيَنفسيَبيده): ولهما في حديث أبي سعيد  *

 .(1)«فحمدنا الله وكبرنا»: قال (الجنة

                           
في الحديث استحباب اإلسراع إلى الصلة عند خشية »قال ابن حجر:  (4844( )6477(صحيح البخاري )1)

 (.211/ 1فتح الباري )« الشر

 .(361( صحيح مسلم )284(صحيح البخاري )2)

 (.7218(صحيح البخاري )3)

 .(2664صحيح مسلم ) (2771ي )(صحيح البخار 4)

 (.2222(صحيح مسلم )4)

 .(221صحيح مسلم ) (7428(صحيح البخاري )7)
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 أو نهيق الحمار، كةَيباب ما يقول إذا سمع صياح الدِّ
؛َكةَفاسألواَاللهَمنَفضلهيَ إذاَسمعتمَصياحَالد َ ):َقال  أن النبي، عن أبي هريرة*

َمَ  َرأت َاكَ لَ فإنها َالشيطان، َمن َبالله َفتعوذوا َالحمار َنهيق َسمعتم َوإذا َرأ؛ ىَفإنه
 .(2)أخرجاه. (اشيطانَ 

 األوالدباب ما ُيعوَّذ به 
َكانَ): ويقول، ذ الحسن والحسينعو   يُ   كان النبي: قال، عن ابن عباس  * إنَأباكما
َإسماعيلَوإسحاقعو َ يَ  َذَبها َكلَشيطانَأأعوذَبكلماتَاللهَالتامَ : ومنََ،َةوهامَ َةَمن

 .(3)أخرجه البخاري. (ةالمَ َكلَعينَأ
 للمريض عيادة عند لوباب ما يق

إذا دخل   قال: وكان النبي -يعوده دخل على أعرابي     النبيأن ، *عن ابن عباس  
طهورَإنََ،الَبأس)فقال له:  -(الَبأس،َطهورَإنَشاءَالله)يعوده قال:  على مريض  

، تزيره كبير    قال: قلت: طهور؟ كل، بل هي حمى تفور، أو تثور، على شيخ   (شاءَالله
طهورََ،الَبأسَعليك) :، وفي رواية  أخرجه البخاري (.افنعمَإذَ ): النبي القبور، فقال 
 .(4)(إنَشاءَالله

                           
أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة : »النوويقال  (222صحيح مسلم ) (7434(صحيح البخاري )1)

مدوا الله على فح، وفي ذلك كله داللة على أنهم استبشروا بما بشرهم به... »: ابن حجر  وقال «. العظيمة
 «. ...ا لنعمتهنعمته العظمى وكبروه استعظامً 

قال عياض:  (: »343/ 7( وفي فتح الباري البن حجر  )2627( صحيح مسلم )3343(صحيح البخاري )2)
 «.كأن السبب فيه رجاء تأمين الملئكة على دعائه، واستغفارهم له، وشهادتهم له باإلخلص

ما يدب على  وأة( كل دابة ذات سم يقتل، ان( أي: جن وإنس )وهام  )كل شيط (3361(صحيح البخاري )3)
مرقاة المفاتيح . مه إذا جمعهل نْ ة( جامعة للشر على المعيون، م  الم   ا كالحشرات )عين  األرض مطلقً 

(3/1126). 

صلى  -وكان من هدي النبي (: »148/ 4( قال ابن القيم زاد المعاد )6464( )3717(صحيح البخاري )4)
أنه يسأل المريض عن شكواه، وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه، ويضع يده على جبهته،  -لله عليه وسلم ا

وربما وضعها بين ثدييه، ويدعو له ويصف له ما ينفعه في علته، وربما كان يقول للمريض: )ال بأس طهور إن 
 «.شاء الله( وهذا من كمال اللطف، وحسن العلج والتدبير
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ا): فقال، عادني النبي : قال، *وعن سعد بن أبي وقاص   َاللهمَاشفَسعد  اللهمَ،
ا َاشفَسعد  ثم ، ثم وضع يده على جبهتي: وللبخاري، أخرجاه. ا(اللهمَاشفَسعدَ ،

ا): قال ثم، مسح يده على وجهي وبطني فما زلت ، (وأ ْتم مَلهَهجرته،َاللهمَاشفَسعد 
 .(1)حتى الساعة -فيما ُيخال إلي   -أجد برده على َكب دي

 ذ بهعوَّوما ُي، رقى به المريضباب ما ُي
فمروا بحي   ، كانوا في سفر    أن ناًسا من أصحاب رسول الله ، الخدري *عن أبي سعيد  

فإن سيد الحي ؛ هل فيكم راق  : فقالوا لهم، ضيفوهمفاستضافوهم فلم ي، من أحياء العرب
فأُعطي ، فبرأ الرجل، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، نعم: فقال رجل منهم؟ لديغ أو مصاب

فذكر ، فأتى النبي ، حتى أذكر ذلك للنبي : وقال، فأبى أن يقبلها، قطيًعا من غنم  
وماَ): فتبسم وقال، حة الكتابوالله ما رقيت إال بفات، يا رسول الله: فقال، ذلك له

َمعكم،َخذواَمنهم): ثم قال، (؟أدراكَأنهاَرقية  .(2)أخرجاه. (واضربواَليَبسهمأ
، إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات كان رسول الله : قالت، عن عائشةو *

ألنها كانت ، وأمسحه بيد نفسه، جعلت أنفث عليه، فلما مرض مرضه الذي مات فيه
كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات »: وللبخاري ،أخرجاه. ًة من يديأعظم برك

 .(3)«...فيه بالمعوذات
أو كانت به قُرحة أو ، كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه  أن رسول الله ، وعنها*

باسمَثم رفعها ) -سبابته باألرض (4)ووضع سفيان -بإصبعه هكذا قال النبي ، جرح

                           
باب وضع اليد على المريض. وفي فتح قال البخاري: ( 1728( صحيح مسلم )4747) (صحيح البخاري1)

: في وضع اليد على المريض تأنيس له، وتعر ف لشدة 124/ 14الباري البن حجر  ) (: قال ابن بطال 
ل. مرضه؛ ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العلي

 قلت: وقد يكون العائد عارفًا بالعلج فيعرف العلة، فيصف له ما يناسبه.

 .(2241صحيح مسلم ) (4637(صحيح البخاري )2)

 .(2172صحيح مسلم ) (4634(صحيح البخاري )3)

 ( هو أحد رواة الحديث. 4)
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َالله َأرضنا، َبعضناَ،تربة  َبريقة َسقيمنا، َبه َليشفى َربنا، وهذا لفظ ، أخرجاه. (بإذن
 .(1)مسلم  

: ثم قال، مسحه بيمينه، إذا اشتكى من  ا إنسان كان رسول الله : قالت، هاعنو *
َأنتَالشافي،َربَالناس،َأذهبَالباس) شفاء َالَيغادرَ،َالَشفاءَإالَشفاؤك،َواشف  

، بيده ألصنع به نحو ما كان يصنع أخذتُ ، لوثـَقُ  فلما مرض رسول الله ، ((2)سقم ا
َاللهمَاغفرَلي): ثم قال، فانتزع يده من يدي : قالت، (واجعلنيَمعَالرفيقَاألعلى،

مسحَا َ): لهما وفي رواية  ، وهذا لفظ مسلم  ، أخرجاه. فإذا هو قد قضى، فذهبت أنظر
 .(3)(الَكاشفَلهَإالَأنت،َبيدكَالشفاء،َربَالناس،َالباس

، ريكبْ باسم الله يُـ »: قال، رقاه جبريل كان إذا اشتكى رسول الله : التق، هاعن*و 
 .(4)أخرجه مسلم. «وشر كل ذي عين  ، إذا حسد ومن شر حاسد  ، شفيكيَ  ومن كل داء  

، (نعم): فقال؟ يا محمد اشتكيتَ : فقال، أتى النبي  أن جبريل، عن أبي سعيد  *و 
الله ، أو عين حاسد  ، من شر كل نفس   ،يؤذيك من كل شيء  ، باسم الله أرقيك»: قال

 .(4)مسلم أخرجه. «باسم الله أرقيك، يشفيك

                           
ومعنى (: 161/ 4( قال ابن القيم في زاد المعاد )2174( صحيح مسلم )4644(صحيح البخاري )1)

الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلق بها منه شيء، فيمسح 
به على الجرح، ويقول هذا الكلم؛ ل ما فيه من بركة ذكر اسم الله، وتفويض األمر إليه، والتوكل عليه، فينضم 

ه: )تربة أرضنا( جميع األرض أو أرض المدينة أحد العلجين إلى اآلخر، فيقوى التأثير. وهل المراد بقول
خاصًة؟ فيه قوالن، وال ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة ، ويشفي به 

 أسقاًما ردي ًة. 

 ( بضم السين وإسكان القاف، وبفتحهما، لغتان. 2)

ففي هذه الرقية (: »163/ 4في زاد المعاد )( قال ابن القيم 2171( صحيح مسلم )4764(صحيح البخاري )3)
توسُّل إلى الله بكمال ربوبيته، وكمال رحمته بالشفاء، وأنه وحده الشافي، وأنه ال شفاء إال شفاؤه، فتضمنت 

 «.التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته

 (.2184(صحيح مسلم )4)

 .(2187(صحيح مسلم )4)
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ا يجده في جسده منذ وجعً   أنه شكا إلى رسول الله، عن عثمان بن أبى العاصو *
َضعَيدكَعلىَالذيَتأل مَمنَجسدك):  فقال له رسول الله، أسلم َوقل، باسمَ:
َالله َاثالثَ ، َمراتَأ، َسبع َوقل َبالله: َوأَ َأعوذ َأجد َما َشر َمن أخرجه . (حاذروقدرته

 .(1)مسلم
 والشدة باب ما يقول عند الكرب

َالعظيمَ): كان يقول عند الكرب   أن رسول الله، عن ابن عباس  * َالله َإال َإله ال
َالحليم َالعظيم، َالعرش َرب َالله َإال َإله َال َالسماوات، َرب َالله َإال َإله َال وربَ،
 .(2)«أمر كان إذا حزبه»: مسلم  وفي رواية  ل ،أخرجاه. (وربَالعرشَالكريم،َاألرض

، قالها إبراهيم عليه السلم حين أُلقي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل: قال، هعنو *
: َوقَاُلوا، }إ ن  الن اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم إ يَمانًا: حين قالوا وقالها محمد 
 .(3)أخرجه البخاري. ْعَم الوَك يُل{َحْسبـَُنا الل ُه َون  

 وعند طعامه وشرابه، باب ما يقول إذا دخل بيته
َعندَدخوله): يقول  أنه سمع النبي، عن جابر  * َفذكرَالله َدخلَالرجلَبيته ،َإذا

وإذاَدخلَفلمَيذكرَاللهَعندَ،َالَمبيتَلكمَوالَعشاء:َقالَالشيطان،َوعندَطعامه
َلمَيذكرَاللهَعندَطعامه،َلمبيتأدركتمَا:َقالَالشيطان،َدخوله َقال،َوإذا أدركتمَ:

                           
ففي هذا العلج من ذكر الله، والتفويض (: »162/ 4في زاد المعاد )( قال ابن القيم 2242(صحيح مسلم )1)

إليه، واالستعاذة بعزته، وقدرته من شر األلم ما يذهب به. وتكرارُه؛ ليكون أنجع وأبلغ، كتكرار الدواء؛ 
 «.إلخراج المادة، وفي السبع خاصية ال توجد في غيرها

في ابن القيم قال نابه وألم  به أمر شديد.  :أيحزبه:  (2634( صحيح مسلم )7344(صحيح البخاري )2)
ودعوة ذي  ،ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ،فعت شدائد الدنيا بمثل التوحيدما دُ : (43الفوائد )ص

ب العظام إال الشرك وال ينجي رَ في الكُ  يفل يلق ،به بالتوحيدرْ النون التي ما دعا بها مكروب إال فرج الله كَ 
 «.فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها ،دمنها إال التوحي

 (.4473(صحيح البخاري )3)
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َعندَطعامه): له وفي لفظ  ، أخرجه مسلم. (المبيتَوالعشاء ،َوإنَلمَيذكرَاسمَالله
 .(1)(وإنَلمَيذكرَاسمَاللهَعندَدخوله

وكانت يدي تطيش في ،  كنت في حجر رسول الله: قال، عمر بن أبي سلمة *وعن
 .(2)أخرجاه. (وكلَمماَيليك،َوكلَبيمينك،َمَاللهس،َياَغالم): فقال لي، الصحفة

َاألَ ):  قال رسول الله: قال، عن أنس  و * َيأكل َأن َالعبد َعن َليرضى َالله كلةَإن
 .(3)أخرجه مسلم. (أوَيشربَالشربةَفيحمدهَعليها،َفيحمدهَعليها

َكثيرَ ): كان إذا َرفَع مائدتَه قال   أن النبي، عن أبي أمامةو * َطيبَ الحمدَلله َا اَمباركَ ا
َعنهَربنا،َوالَم ود عَأ،َغيرَم ْكفي َأ،َفيه  .(4)أخرجه البخاري. (والَم ست غنى 

الحمدَ): قال -إذا رفع مائدته: وقال مرةً  -كان إذا فرغ من طعامه  أن النبي ، *وعنه
َكفانا َالذي َوأْرواناَلله َمكفورَأ، َوال َمْكفي أ َرب َ ): ( وقال مرةً غير َلله َناالحمد غيرَ،

 .(4)البخاريأخرجه . (ربنا،َستغنىَ والَمَ ،َعودَ َمَ وال،َمكفي َأ
وتخمير ، ربوإيكاء الِق، غلق األبواب باب التسمية عند

 اآلنية
َالليل): قال رسول الله : قال، جابر   عن* َج ْنح َكان َإذا َفكفواَ، َأمسيتم أو

وأغلقواَ،َفإذاَذهبَساعةَمنَالليلَفحلُّوهم،َفإنَالشياطينَتنتشرَحينئذَأ؛َصبيانكم
                           

 (.2418(صحيح مسلم )1)

. الصحفة نواحي إلى وتمتد تتحرك أي( تطيش) (2422( صحيح مسلم )4367(صحيح البخاري )2)
 . خمسةً  يشبع ما تسع ما: والصحفة

وللتسمية في أول الطعام والشراب، وحمد (: »213/ 4( قال ابن القيم في زاد المعاد )2634(صحيح مسلم )3)
الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه، ودفع مضرته. قال اإلمام أحمد: إذا جمع الطعام أربًعا، فقد  

ل     «.كمل: إذا ذُكر اسم الله في أوله، وُحمد الله في آخره، وكثرت عليه األيدي، وكان م ْن ح 

نا( بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خبره ( )رب4448(صحيح البخاري )4)
 متقدم، ويجوز النصب على المدح، أو االختصاص، أو إضمار: أعني. أفاده ابن حجر. 

بع والر  ي وغيرهما4447(صحيح البخاري )4) )أروانا( من الخاص  ( )كفانا وأروانا( من الكفاية، وهي أعم من الش  
( أي مجحود ( أي غير محتاج  إلى أحد ، فهو الذي يُطعم عباده ويكفيهم )وال مكفور  ام )غير مكفي   بعد الع

 . عنده فيما والرغبة إليه الطلب متروك غير أيفضله ونعمته )وال مود ع( 
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واذكرواَ،َوك واَق ر بكموأَ ،َلشيطانَالَيفتحَباب اَمغلق افإنَا؛َواذكرواَاسمَالله،َاألبواب
َالله َاسم َآنيتكم، َوخمروا َالله، َاسم َواذكروا َتعرَ ، َأن َشيئ اولو َعليها َضوا وأطفئواَ،

،َعر ضَعلىَإنائهَعود افإنَلمَيجدَأحدكمَإالَأنَيَ ): ولمسلم  ، أخرجاه. (مصابيحكم
 .(1)(فليفعل،َهويذكرَاسمَالل

 باب الدعاء للمتزوج
باركَاللهَ): حين أخبره أنه تزوج قال لعبد الرحمن بن عوف   أن النبي ، *عن أنس  

 .(2)أخرجاه. (لك
، ولفظ أخرجاه. (فباركَاللهَعليك): قال له لما أخبره أنه تزوج جابر  أن النبي *وعن 
:  .(3)(فباركَاللهَلك) مسلم 

فإذا نسوة من ، فأتتني أمي فأدخلتني الدار،  وجني النبيتز »: قالت، عن عائشة *و
 .(4)أخرجاه. «(4)وعلى خير طائر  ، على الخير والبركة: فقلن، األنصار في البيت

 أهله أراد أن يأتيباب ما يقول إذا 
:َلوَأنَأحدكمَإذاَأرادَأنَيأتيَأهلهَقال):  قال رسول الله: قال، عن ابن عباس  *

رَبينهماَولدَقدَ فإنهَإنَيَ ؛َوجنبَالشيطانَماَرزقتنا،َجنبناَالشيطاناللهمَ،َباسمَالله
 .(7)أخرجاه. (افيَذلكَلمَيضرهَشيطانَأبدَ 

 باب الدعاء للمولود
، بعبد الله بن الزبير بمكة عن أسماء بنت أبي بكر أنها حملتْ ، *عن عروة بن الزبير

                           
 (.2412( صحيح مسلم )3284(صحيح البخاري )1)

 .(1426صحيح مسلم ) (4144(صحيح البخاري )2)

 .(614) صحيح مسلم (7386ي )(صحيح البخار 3)

 . ونصيب   حظ    خير على أي (4)

باب الدعاء للنساء اللتي يهدين العروس : لبخاريقال ا (1422صحيح مسلم ) (3874(صحيح البخاري )4)
وفيه استحباب : النووي. وقال باب ما تقول النسوة للعروس: السنن الكبرى. وقال البيهقي في وللعروس

 . من الزوجين ركة لكل واحد  الدعاء بالخير والب

 .(1434صحيح مسلم ) (4174(صحيح البخاري )7)
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ثم أتيت به رسول الله ، بقباء هفولدتُ ، اءبزلُت قُ ــفأتيت المدينة فن، وأنا ُمت مٌّ  فخرجتُ : قالت
 ،شيء دخل  فكان أولَ ، ثم تفل في فيه، ثم دعا بتمرة  فمضغها، فوضعته في حْجره
ولفظ ، أخرجاه، «فبر ك عليه، ثم دعا له، ثم َحن كه بالتمرة، رسول الله  ه ريقُ جوفَ 

 .(1)«وسماه عبد الله، وصلى عليه، ثم مسحه»: مسلم  
 اجديًد اثوًب لبس لمن ىدعُي ما ابب

فيها خميصة  بثياب   تي رسول الله أُ »: قالت، بن سعيد   بنت خالد   أم خالد  عن *
َالخميصةمَ ): قال، سوداء َهذه َترونَنكسوها َبأمَ): قال، فُأسكت القوم؟( ن ائتوني
لى فجعل ينظر إ، ( مرتينأ بْليَوأ ْخلقي): وقال، فألبسنيها بيده ( فأُتي بي النبيُّ خالدَأ

 (انَ هذاَسَ َوياَأمَخالدَأ،َانَ هذاَسَ ،َياَأمَخالدَأ): ويقول، َعَلم الخميصة ويشير بيده إلي  
َليْبَأَ ،َثمَلفيخَْوأَ َليْبَأ َ): وفي رواية  ، أخرجه البخاري. «الحسن: ا بلسان الحبشيةنَ والس  

 .(2)(لفيخَْوأَ َليْبَأ ََثم،َلفيخَْوأَ 
 ؟باب بم تستفتح الرسائل

منَ،َبسمَاللهَالرحمنَالرحيم): كتب  أن رسول الله ، ه َرقل *عن ابن عباس  في قصة
َورسوله َالله َعبد َمحمدأ َهَ ، َالرومَلَ ْقَرَ إلى َعظيم َالهدى، َاتبع َمن َعلى َسالم أماَ،

 .(3)أخرجاه. (...بعد

                           
 .أي دعا له «صلى عليه» :عنىوم (2147صحيح مسلم ) (4477(صحيح البخاري )1)

أَبْلـ ي: أمر باإلبلء، وقوله: أخلقي: أمر باإلخلق، »قال ابن حجر:  (4823)( 4844(صحيح البخاري )2)
ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى  وهما بمعنى، والعرب تطلق

يـَْبلى الثوب وَيْخلق. قال الخليل: أَْبل  وَأْخل ْق: معناه عش وخرق ثيابك وارقعها، وأخلقت الثوب: أخرجت 
من التي بالقاف؛ ألن باليه ولف قته. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الف رْبري: وَأْخل في بالفاء، وهي أوجه 

ى ى، لكن جاز العطف؛ لتغاير اللفظين، والثانية تفيد معنً إذ اإلبلء واإلخلق بمعنً  ؛األولى تستلزم التأكيد
زائًدا وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره، وعلى ما قال الخليل ال تكون التي بالقاف للتأكيد، لكن التي بالفاء 

إذا  كان أصحاب رسول الله »صحيح  عن أبي َنْضرة، قال  داود بسند   ا أولى، ويؤيدها ما أخرجه أبوأيضً 
 «. لبس أحدهم ثوبًا جديًدا قيل له: تـُْبلي ويخلف الله

 .(1663صحيح مسلم ) (6(صحيح البخاري )3)
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َاكتب): لعلي    فقال النبي ، ا صالحوا النبي أن قريشً ، عن أنس  * َاللهَ، بسم
 .(1)أخرجه مسلم. (الرحمنَالرحيم

 باب السالم
،َاطولهَستونَذراعَ ،َخلقَاللهَآدمَعلىَصورته): قال عن النبي ، عن أبي هريرة*

َقال َخلقه َفلما َفس: َالمالئكةاذهب َمن َالنفر َأولئك َعلى َجلوسَلم َماَفاستمَ ، ع
َيحيونك َتحيتكَوتحيةَذريتك؛ َفقال،َفإنها َفقالوا،َالسالمَعليكم: السالمَعليكَ:

َالله َورحمة َفزادوه، َا: َللهورحمة َآدم، َعلىَصورة َفكلَمنَيدخلَالجنة فلمَيزلَ،
 .(2)أخرجاه. (حتىَاآلنَالخلقَينقصَبعدَ 

، جالس في ناحية المسجد ورسول الله ،  دخل المسجدأن رجًل ، عن أبي هريرةو *
َوعليكَالسالم): فقال له رسول الله ، ثم جاء فسلم عليه، فصلى ؛َارجعَفصل َ ،

َوعليكَالسالم): فقال، جاء فسلمثم ، فرجع فصلى (فإنكَلمَتصل َ  ؛َفارجعَفصل َ ،
 .(3)(وعليك): وفي رواية  للبخاري، أخرجاه. (فإنكَلمَتصل َ 

قلت: السلم عليك  اه بتحية اإلسلم،كنت أنا أول من حي  ...» :، أنه قالذر    يأبوعن *
َالله)فقال:  ،يا رسول الله ، وفي أخرجه مسلم. (؟منَأنت) :ثم قال (وعليكَورحمة

 .(4)؟(منَأنتَ،وعليكَالسالمرواية : )
 فخرج النبي : -بزينب بنت جحش   في حديث بناء رسول الله  -*وقال أنس

َالله): فقال، فانطلق إلى حجرة عائشة َورحمة َالبيت َأهل َعليكم : فقالت، (السالم
ُحَجر نسائه   (4)فتقر ى؟ بارك الله لك، كيف وجدت أهلك،  وعليك السلم ورحمة الله

: ولفظ مسلم  ، أخرجاه. ويقلن له كما قالت عائشة، يقول لهن كما يقول لعائشة، كلهن

                           
 .(1684(صحيح مسلم )1)

 .(2841صحيح مسلم ) (3327(صحيح البخاري )2)

 (.376( صحيح مسلم )7241(صحيح البخاري )3)

 .(2463(صحيح مسلم )4)

 أي: تتبع الُحَجرات واحدًة واحدًة.  (4)
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كيفَأنتمَياَأهلَ،ََسالمَعليكم): فيسلم على كل واحدة  منهن، فجعل يمر على نسائه
 .(1)(بخيرَأ): فيقول؟ كيف وجدت أهلك،  بخير  يا رسول الله: فيقولون، (؟البيت

، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، رسول اللهيا : قال، من أسلم أن فتىً ، عن أنس  و *
َكانَتجهز،َاائتَفالنَ ): قال ك ئْ ر  قْ يُـ   إن رسول الله: فقال، فأتاه، (فمرض،َفإنهَقد

وال ، به أعطيه الذي تجهزتُ ، يا فلنة: قال، أعطني الذي تجهزت به: ويقول، السلم
 .(2)مسلمأخرجه . «فيه فيبارك لك، ال تحبسي منه شيئا، فوالله، اتحبسي عنه شيئً 

( هذاَجبريلَي قر ئكَالسالم،َياَعائش): ايومً  قال رسول الله : قالت، عن عائشةو *
 .(3)«وبركاته»: زاد البخاري في بعض رواياته ،أخرجاه« وعليه السلم ورحمة الله»: فقلت

يك ون علؤ إن أصحابك أرسلوا يقر ، يا رسول الله»: لاقأنه  -في قصة   -*وعن أبي قتادة
 .(4)أخرجاه. «السلم ورحمة الله وبركاته

فإذاَ،َالَتبدؤواَاليهودَوالَالنصارىَبالسالم): قال أن رسول الله ، عن أبي هريرةو *
 .(4)أخرجه مسلم. (فاضطروهَإلىَأضيقه،َلقيتمَأحدهمَفيَطريقَأ

َسلمَعليكمَأهلَالكتاب): قال النبي : قال، عن أنس  و * َإذا َفقولوا، . (وعليكم:
 .(7)اهأخرج

،َبسمَاللهَالرحمنَالرحيم): كتب  أن رسول الله ، قلرَ في قصة ه   عن ابن عباس  و *
أماَ،َسالمَعلىَمنَاتبعَالهدى،َعظيمَالرومَلَ ْقَرَ إلىَهَ ،َعبدَاللهَورسولهَمنَمحمدَأ

 .(6)أخرجاه. (...بعد

                           
 (.86صحيح مسلم ) (4673(صحيح البخاري )1)

 (1874(صحيح مسلم )2)

 (.2446( صحيح مسلم )7241(صحيح البخاري )3)

 .(1177)لم صحيح مس( 1822(صحيح البخاري )4)

وا لهم عن الطريق الضيق إكراًما لهم أي: ال تتنح  »قال القرطبي في المفهم:  (2176(صحيح مسلم )4)
 «.واحتراًما

 .(2173صحيح مسلم ) (7248(صحيح البخاري )7)

 .(1663صحيح مسلم ) (6(صحيح البخاري )6)
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 ساعَطعند ال باب ما يقول
َعط سفإذاَ،َويكرهَالتثاؤبإنَاللهَيحبَالعطاسَ): قال  عن النبي، عن أبي هريرة*

َالله َفحمد َمسلمَأَفحقَ ، َكل َيشم َ َعلى َأن َتهسمعه َمنَ، َهو َفإنما َالتثاؤب وأما
َالشيطان َاستطاع؛ َما َفليرده َقال، َفإذا َها: َالشيطان، َمنه أخرجه . (ضحك
 .(1)البخاري

لهَأخوهَأوََوليقل،َالحمدَلله:َأحدكمَفليقلَعط سإذاَ): قال  عن النبي، نهعو *
َصاحبه َاللهي: َرحمك َالله، َيرحمك َله َقال َفإذا َفليقل، َالله: َيهديكم ويصلحَ،
 .(2)أخرجه البخاري. (بالكم

 ت الفضل بن عباس  بيت بن دخلت على أبي موسى وهو في: قال، دةرْ بُـ  عن أبيو *
: فلما جاءها قالت، فأخبرتها فرجعت إلى أمي، فشمتها تْ عَطسو ، فلم يشمتني تُ عَطسف

تَـَها تْ عَطسو ، تهفلم تشم عندك ابني عَطس فلم يحمد الله  عَطس إن ابنك  : فقال. فشم 
تـَُّهاالله  فحمدت   تْ عَطسو ، فلم أشمته َعط سإذاَ): يقول  سمعت رسول الله، فشم 

 .(3)أخرجه مسلم (فالَتشمتوه،َفإنَلمَيحمدَالله،َفشمتوه،َأحدكمَفحمدَالله
يرحمكَ): فقال له، هرجل عند عَطسو ، أنه سمع النبي ، عن سلمة بن األكوعو *

 .(4)أخرجه مسلم. (الرجلَمزكوم): فقال له رسول الله ، أخرى عَطسثم ، الله(
 باب الدعاء إذا رأى أول الثمر

َفيَ): فيقول، كان يُؤتى بأول الثمر  أن رسول الله ، عن أبي هريرة* اللهمَباركَلنا
ثم يعطيه أصغر من يحضره ، (معَبركةَأَوفيَصاعناَبركةَ ،َوفيَم د  نا،َوفيَثمارنا،َمدينتنا
 .(4)أخرجه مسلم. دانلْ من الوُ 

                           
 (.7223(صحيح البخاري )1)

 (.7224(صحيح البخاري )2)

 .(2772(صحيح مسلم )3)

 .(2773) (صحيح مسلم4)

(: وفي الحديث من اآلداب وجميل 222/ 8ي االستذكار )( قال ابن عبد البر ف1363(صحيح مسلم )4)
األخلق: إعطاء الصغير من الولدان التحفة والطرفة وما يُسرُّ به ويعجبه وينفعه، وأنه أولى بذلك من الكبير؛ 
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 يضحك رآه إذا ألخيه يقول ماباب 
وعنده نسوة من ،  استأذن عمر على رسول الله»: قال، عن سعد بن أبي وقاص  *

فبادرن  نَ مْ قُ  فلما استأذن عمر، أصواتهن على صوته عاليةً ، يكلمنه ويستكثرنه قريش  
: فقال عمر، يضحك فدخل عمر ورسول الله ، الله فأذن له رسول ، الحجاب

 .(1)أخرجاه. «ك يا رسول اللهن  أضحك الله س  
 دحباب ما يقول إذا َم

ويلكَقطعتَعنقَ): فقال، أثنى رجل على رجل  عند النبي : قال، *عن أبي بكرة
َكانَمنكمَم): ثم قال، ( مرارًاقطعتَعنقَصاحبك،َصاحبك ،َادح اَأخاهَالَمحالةمن

ا،َهواللهَحسيب،َبَفالن اأحس:َليقلف َكذاَوكذاأحس،َوالَأزكيَعلىَاللهَأحد  إنََ،َبه
 .(2)أخرجاه. (كانَيعلمَذلكَمنه

 بتلي بالوسوسةباب ما يقول إذا ُا
َكذاَ:َكمَفيقوليأتيَالشيطانَأحدَ ): قال رسول الله : قال، عن أبي هريرة* منَخلق

َوكذا َله؟ َيقول َحتى َربَ : َخلق َكمن َ؟ َبلغ َذلكفإذا ،َ َبالله . (و ْلي نت هَ فليستعذ
 .(3)أخرجاه

َاللهَ َقَ لَ هذاَخَ :َالَيزالَالناسَيتساءلونَحتىَيقال): قال رسول الله : قال، وعنه*
َالخلقَ  َالله، َخلق َفمن َشيئَ ؟ َذلك َمن َوجد َافمن َفليقل، َبالله: أخرجه . (آمنت
 .(4)مسلم

 باب ما يقول إذا غضب
                           
 لقلة صبره وشدة فرحه باليسير منه.

ويستفاد منه ما : »ن حجر  ابالتبويب مستفاد من النسائي في سننه الكبرى. قال  (7484(صحيح البخاري )1)
 ضد نفي أو ،السرور وهو ،الزمه بل ،الضحك بكثرة الدعاء به رديُ  لم»وقال أيًضا: « يقال للكبير إذا ضحك

 «. الحزن وهو ،الزمه

 .(3444صحيح مسلم ) (2772(صحيح البخاري )2)

 .(134صحيح مسلم ) (3267(صحيح البخاري )3)

 .(134(صحيح مسلم )4)
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وأحدهما ، ونحن عنده جلوس، رجلن عند النبي  استب  : قال، *عن سليمان بن ُصَرد  
َكلمةَ ): فقال النبي ، وجهه ا قد احمر  بً ضَ غْ مُ ، يسب صاحبه َألعلم َقالهاََإني لو

 .(1)أخرجاه. (أعوذَباللهَمنَالشيطانَالرجيم:َلوَقال،َلذهبَعنهَماَيجد
 باب ما يقول إذا غلبه أمر

َمنََنَالقويالمؤم): قال رسول الله : قال، *عن أبي هريرة َوأحبَإلىَالله خير
َالمؤمنَالضعيف َكلأَ ، َخيرَوفي َينفعكاحرَ ، َواستعنَبالله،َصَعلىَما ،َزوالَتعجَ ،

َكذاَوكذا:َفالَتقلَوإنَأصابكَشيءَ  اللهَوماَشاءَ قدر:َولكنَقل،َلوَأنيَفعلتَكان
 .(2)أخرجه مسلم. (فإنَلوَتفتحَعملَالشيطان؛َفعل

 باب ما يقول من حلف بالالت والعزى
َحلف): قال عن النبي ، هريرة *عن أبي َمن َحَ ، َفي َفهلَ فقال َوالعزى: ،َبالالت

 .(3)أخرجاه. (فليتصدق،َتعالَأقامرك:َومنَقالَلصاحبه،َالَإلهَإالَالله:َفليقل
 باب في آداب الدعاء

َعلىَ): وحديث أبي موسى، وأنه دعا ثلثًا، (اللهمَحوالينا): *فيه حديث أنس   ا ْربـ ع وا
فجعل يهتف ، يديه ثم مد  ، القبلة فاستقبل نبي الله »: وحديث عمر، (...أنفسكم

 وسيأتي. دعا بماء  فتوضأ، ثم رفع يديه، ، وحديث أبي موسى، أن النبي «...بربه
يصلي عند البيت، وأبو جهل  وأصحاب له  كان النبي »عن ابن مسعود ، قال: و *

: أيكم يجيء بسلى جزور ب ، فيضعه على ظهر جلوس، إذ قال بعضهم لبعض  ني فلن 
على ظهره   محمد  إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي

بين كتفيه، وأنا أنظر ال أغني شيًئا، لو كان لي َمَنعة، قال: فجعلوا يضحكون، ورسول الله 
  ساجد ال يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله 

، فشق عليهم؛ إذ دعا عليهم، قال: اللهمَعليكَبقريشَأ، ثم قال: )رأَسه ( ثلث مرات 

                           
 .(2714صحيح مسلم ) (7448ي )(صحيح البخار 1)

 بفتح الدال وضم الراء، وُضبط بتشديد الدال. (قدر الله)  (2774(صحيح مسلم )2)

 (.1746( صحيح مسلم )4874(صحيح البخاري )3)
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،َوكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: ) َعليكَبأبيَجهلأ اللهم
وعليكَبعتبةَبنَربيعة،َوشيبةَبنَربيعة،َوالوليدَبنَعتبة،َوأميةَبنَخلف،َوعقبةَبنَ

صرعى، في  ه، لقد رأيت الذين َعد  رسول الله ( قال: فوالذي نفسي بيدأبيَمعيطَأ
: « قليب بدر   صلتَه، رفع   فلما قضى النبي»أخرجاه، واللفظ للبخاري، ولمسلم 

 .(1)«صوته، ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلثًا، وإذا سأل سأل ثلثًا
،َقبلَإالَطيب اإنَاللهَطيبَالَي،َأيهاَالناس): قال رسول الله : قال، *وعن أبي هريرة

َ:َفقال،َوإنَاللهَأمرَالمؤمنينَبماَأمرَبهَالمرسلين َالط ي  ب ات  َك ل واَم ن  }ي اَأ يُـّه اَالرُّس ل 
َع ل يم {،َو اْعم ل واَص ال ح ا َ:َوقالَإ ن  يَب م اَتـ ْعم ل ون  َك ل واَم ْنَط ي  ب ات  َآم ن وا }ي اَأ يُـّه اَال ذ ين 

ن اك ْم{ َيديهَإلىَالسماء،َرَالرجلَيطيلَالسفرَأْشع ثَأغبرثمَذك،َم اَر ز قـْ ،َياَرب،َيمدُّ
ىَيستجابَفأنَ ،َوغ ذ يَبالحرام،َوملبسهَحرام،َومشربهَحرام،َومطعمهَحرام،َياَرب
 .(2)أخرجه مسلم. (لذلك

فقال ، فصار مثل الفرخ عاد رجًل من المسلمين قد َخَفتَ  أن رسول الله ، عن أنس  و *
َكنتَتدعوَبشيءَأ): له رسول الله  َهل َإياه، َتسأله َ؟أو : كنت أقول. نعم: قال(

)سبحانَ: فقال رسول الله ، اللهم ما كنت معاقبي به في اآلخرة فعجله لي في الدنيا
وفيَاآلخرةََاللهمَآتناَفيَالدنياَحسنةَ :َأفالَقلتَ-أوَالَتستطيعهََ-الَتطيقه!َالله

 .(3)أخرجه مسلم. فشفاه، فدعا الله له: قال(َ؟وقناَعذابَالنارَحسنةَ 

                           
بي فبر ك الن»ومرًة دعا خمًسا، كما قال جرير بن عبد الله:  (1674مسلم )صحيح ( 244البخاري )صحيح (1)

   في (: و 8/63فتح الباري )، قال ابن حجر  في أخرجاه«. س، ورجالها خمس مرات  مَ حْ أَ  على خيل
كان : »تخصيص لعموم قول أنس  : وفيه، وقد يجاوز الثلث، اأنه كان يدعو وترً حديث جرير  من الفوائد: 

وفي »: (1/342)ل أيًضا وقا ى اقتضى ذلك.وكأن الزيادة لمعنً ، فيحمل على الغالب «اإذا دعا دعا ثلثً 
 . «اوما ازدادت عند المسلمين إال تعظيمً  ،الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار

: 1414(صحيح مسلم )2) ومتى طال السفر، كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ ألنه مظنة حصول »( قال ابن رجب 
، واالنكسار م « ن أعظم أسباب إجابة الدعاءانكسار النفس بطول الُغربة عن األوطان، وتحمل المشاق  

كم )  (.277/ 1جامع العلوم والح 

 أي: َضُعف. :َخَفتَ قوله: ( 2788(صحيح مسلم )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
ِنـْيـيِحـِحـالـصَّ ـْنـِموالـدََّعـَواُت  ــاُرَكْذَأاْل

 
 

72 

 

، عني بزوجي رسول الله اللهم مت   : قالت أم حبيبة»: قال، عن عبد الله بن مسعود  *و 
َاللهَآلجالَأَسألتَ َإنكَ ): فقال لها رسول الله ، وبأخي معاوية، وبأبي أبي سفيان

َيؤخرَمنهاَوال،َهل َ اَمنهاَقبلَحَ لَشيئَ عج َ الَيَ ،َمقسومةَأَوأرزاقَأ،َموطوءةَأَوآثارَأ،َمضروبةَأ
َبعدَحَ شيئَ  َهل َ ا َأنَيعافيكَ ، َفيَالنارَمنَعذابَأَولوَسألتَالله فيَالقبرََوعذابَأ،

 .(1)أخرجه مسلم. (اَلكَ لكانَخيرَ 
فقال أعرابي وهو في ، وقمنا معه في صلة   قام رسول الله »: قال، هريرةعن أبي و *

: قال لألعرابي لم النبي فلما س، اوال ترحم معنا أحدً ، االلهم ارحمني ومحمدً : الصلة
 .(2)أخرجه البخاري. «يريد رحمة الله (ارتَواسعَ جَ لقدَحَ )

َكانَالَبدَ،َ)الَيتمنينَأحدكمَالموتَمنَضر أَأصابه: النبي  قال: قال، هن*وع فإن
َلي:َفليقل،َفاعال َ َكانتَالحياةَخير ا َاللهمَأحينيَما َكانتَالوفاةَخير اَ، وتوفنيَإذا
 .(3)أخرجاه.َلي(

الَتدعواَعلىَأنفسكم،َوالَتدعواَعلىَأوالدكم،َقال: ) عن جابر، أن رسول الله  *
( والَتدعواَعلىَأموالكم،َالَتوافقواَمنَاللهَساعة َي سألَفيهاَعطاء ،َفيستجيبَلكم

 .(4)أخرجه مسلم

                           
، فإن قيل: كيف ردها عن سؤال  : »(1/336كشف المشكل )في   قال ابن الجوزي (2773(صحيح مسلم )1)

، ا في اآلخرةسؤال ما يجلب نفعً  ا؟ فالجواب: أنوهو داخل في باب القدر أيضً  وعلل بالقدر، وأمرها بسؤال  
. «من السائل، أولى مما يجتلب به مجرد النفع في الدنيا، فأراد منها التشاغل بأمور اآلخرة ر عبوديةً ظه  ويُ 

إنما قال: )َلو سألت  الله أن يع يَذك  م ن  (: ... مع أنه 327/ 3وقال المازري في الُمعل م بفوائد مسلم )
 را لك( وال شك أن السؤال بالعياذة من النار خير وأفضل.عذاب في الن ار كان خيً 

: لم يُعجب (7/224) يشرح صحيح البخار في  ابن بطال  ( حج رت: ضي قت. قال 7414(صحيح البخاري )2)
ألنه بخل برحمة الله على خلقه، وقد أثنى الله على من فعل خلف ذلك بقوله: }َوال ذ يَن دعاؤه؛  النبي 

{َجاُءوا م ْن  يَمان   . بـَْعد ه ْم يـَُقوُلوَن َربـ َنا اْغف ْر لََنا َوإل ْخَوان َنا ال ذ يَن َسبَـُقونَا ب اإل 

 (.2784( صحيح مسلم )4761(صحيح البخاري )3)

 (.3447(صحيح مسلم )4)
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اللهمَاغفرَليَإنَ:َ)إذاَدعاَأحدكمَفالَيقل: قال أن رسول الله ، *وعن أبي هريرة 
َشئت َوليَ َولكن، َالمسألة َالرغبةعظ َ ليعزم َم َأعطاه(؛ َشيء َيتعاظمه َال َالله . فإن

 .(1)أخرجاه
،َأوَقطيعةَرحمَأَماَلمَيدعَبإثمَأ،َ)الَيزالَيستجابَللعبد: أنه قال عن النبي ، *وعنه

َيستعجل( َلم َوقدَ: يقول: قال؟ يا رسول الله ما االستعجال: قيل ما َدعوت )قد
َدعوت َيَ ، َأر  َليَستجيبَ فلم َذلكَويدعَالدعاء(في، َعند واللفظ ، أخرجاه ستحسر
 .(2)لمسلم

فإن أكثرت ، فإن أبيت فمرتين، مرةً  ث الناس كل جمعة  حد   »: قال، عن ابن عباس  و *
من  ك تأتي القوم وهم في حديث  فين  لْ وال أُ ، الناس هذا القرآن ل  م  وال تُ ، فثلث مرار  

                           
قوله: (: »144/ 11( قال ابن حجر  في فتح الباري )2767( صحيح مسلم )7337(صحيح البخاري )1)

بة( أي: يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء واإللحاح فيه، ويحتمل أن يراد به األمر بطلب الشيء )ليعظم الرغ
 «.العظيم الكثير، ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: )فإن الله ال يتعاظمه شيء(

في الداعي، وفي  لها من شروط   دإجابة الدعاء ال ب: (6/72المفهم )قال القرطبي في ( 2634مسلم )صحيح (2)
ادر على حاجته إال الله تعالى، قنه ال أب اأن يكون عالمً : ط الداعير دعاء، وفي الشيء المدعو به، فمن شال

ل ألكا مجتنبً ، وأن يكون لب  ق، وحضور صادقة   ية  بنرة بتسخيره، وأن يدعو وأن الوسائط في قبضته، ومسخ  
أن يكون : لي. ومن شروط المدعو فيه بويقول: قد دعوت فلم يستج، من الدعاء فيتركه ل  مي، وأال  الحرام

، فيدخل في اإلثم كل ما (أو قطيعة رحم   بإثم    دعما لم ي)ال: قا، كما من األمور الجائزة الطلب والفعل شرعً 
طيعة الرحم جميع حقوق المسلمين، ومظالمهم. والرحم ضربان: رحم قدخل في ويثم به من الذنوب، أي

 اإلسلم، ورحم القرابة.
س من اإلجابة، ودوام رجائهما، واستدامة اإللحاح أ: استدامة الدعاء، وترك اليلنهي عن االستحسارة ادئفاو 

ين عليه في الدعاء، وكيف ال؟ والدعاء مخ العبادة وخلصة العبودية. حالمل بفإن  الله يح؛ في الدعاء
رة الممتن بدعائه على من رحمة الله، وفي صو  -اقانطً  -ركتت، فلم أر يستجاب لي، ويو والقائل: قد دع

تعالى أن في عين ما طلب  لهربه، ثم إنه جاهل باإلجابة، فإن ه يظنها إسعافه في عين ما طلب، فقد يعلم ال
آخر أصلح للداعي،  ه إلى وقت  خيرَ أمفسدة، فيصرفه عنها، فتكون إجابته في الصرف، وقد يعلم الله أن ت

عه، فتكثر أجوره حتى يكون ذلك أعظم وأفضل من ضرُّ وام تاستماع دعائه، ود بوقد يؤخره ألنه سبحانه يح
إما أن يستجاب له،  يدعو إال كان بين إحدى ثلث   ما من داع  ): ضي له، وقد قال عين المدعو به لو قُ 

وإن وردت في مواضع من الشرع  -جابة الدعاءفإثم بعد هذا كله (. ر عنهكف  ما أن يُ وإخر له، دما أن يُ وإ
 . إليه إن شاء{ عوندت شف ماكفين}قيدة بمشيئته، كما قال تعالى: ي مهف -مطلقة
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فإذا أمروك ، ولكن أنصت، همملُّ تُ عليهم حديثهم ف فتقطعُ ، عليهم فتقصُّ ، حديثهم
 فإني عهدت رسول الله ؛ انظر السجع من الدعاء فاجتنبهو ، فحدثهم وهم يشتهونه

 .(1)أخرجه البخاري. «يعني ال يفعلون إال ذلك االجتناب، وأصحابه ال يفعلون إال ذلك
قال ف -وقص  الحديث -ا إلى عمرشكا أهل الكوفة سعدً »: قال، رةمُ عن جابر بن سَ و *

قال . وال يعدل في القضي ة، وال يقسم بالسوي ة، إن سعًدا ال يسير بالسري ة: رجل منهم
فأطل ، معةً وسُ  قام رياءً ، اك هذا كاذبً اللهم إن كان عبدُ : أما والله ألدعون بثلث  : سعد
أصابتني ، شيخ كبير مفتون: ئل يقولإذا سُ  وكان بعدُ ، ضه بالفتنر   وعَ ، وأطل فقره، عمره

 .(2)أخرجاه. «دعوة سعد  
فإني ، دعوها وإياها: فقال، أن أروى خاصمته في بعض داره، عن سعيد بن زيد  و *

َمنَاألرضَبغيرَحقهمنَأخذَشبرَ ): يقول، سمعت رسول الله  َا َفيَسبعَو َ طَ ، قه
: قال، واجعل قبرها في دارها، بصرها فأعم   إن كانت كاذبةً ، اللهم، (أرضينَيومَالقيامة

فبينما هي تمشي في ، أصابتني دعوة سعيد بن زيد  : ر تقولدُ عمياء تلتمس الجُ  فرأيتها
 .(3)أخرجاه. «فكانت قبرها، فوقعت فيها، في الدار الدار مرت على بئر  

إنك تعلم ، اللهم»: فقال، (4)مه للبرءلْ ر كَ وتحج  : قال، بن معاذ   أن سعد، عن عائشة*و 
فإن  ، اللهم، وأخرجوه، كذبوا رسولك   قوم   أن أجاهد فيك من أن ليس أحد أحب إلي  

فإني أظن أنك قد ، اللهم، فأبقني أجاهدهم فيك، شيء كان بقي من حرب قريش  

                           
(: المراد: 177/ 7( باب ما يكره من السجع في الدعاء. وفي شرح القسطلني )7336(صحيح البخاري )1)

السجع المتكلف المانع من الخشوع المطلوب فيه، أو المستكره من السجع، أو االستكثار منه. وفي فتح 
وال ير د على ذلك ما وقع في األحاديث الصحيحة؛ ألن ذلك كان يصدر من غير (: »137/ 11الباري )

 «.قصد  إليه، وألجل هذا يجيء في غاية االنسجام

 .(443صحيح مسلم ) (644(صحيح البخاري )2)

 .(1714صحيح مسلم ) (3178(صحيح البخاري )3)

 . أي يبس :روتحج  ، الجرح ،(الكلم بفتح الكاف4)
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واجعل موتي ، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، وضعت الحرب بيننا وبينهم
 .(1)أخرجاه. «فيها

 باب من طلب الدعاء
فلم ، زلهـفأتيت أبا الدرداء في من، قدمت الشام: الق، *عن صفوان بن عبد الله بن صفوان

فادع الله لنا : قالت، نعم: فقلت؟ أتريد الحج العام: فقالت، أجده ووجدت أم الدرداء
َالمرءَالمسلمَألخيهَبظهرَالغيبَمستجابة: كان يقول  فإن النبي ؛ بخير   ،َ)دعوة

َملَ  َبخيرَأ،ََكَموكلعندَرأسه َألخيه َدعا َكلما َلموكلَبهكَاقالَالملَ ، َآمين: ولكَ،
 .(2)أخرجه مسلم.َ(بمثلَأ

، (3)فقربنا إليه طعاًما وَوْطبةً ، على أبي نزل رسول الله : قال، سر  *وعن عبد الله بن بُ 
ويجمع السبابة ، ويلقي النوى بين إصبعيه، فكان يأكله، ثم أُتي بتمر  ، فأكل منها

وأخذ بل جام  -فقال أبي، نهثم ناوله الذي عن يمي، ثم أُتي بشراب  فشربه، والوسطى
. (وارحمهم،َواغفرَلهم،َباركَلهمَفيَماَرزقتهم،َاللهم): فقال، ادع الله لنا: -دابته

 .(4)أخرجه مسلم

                           
ألن ؛ ذا ليس من تمني الموت المنهي عنهه»قال النووي:  (1677صحيح مسلم )( 4122لبخاري )(صحيح ا1)

 «. اوهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدً ، نزل به ذلك فيمن تمناه لضر  
ألنه أبلغ في ؛ هوفي سر   ، في غيبة المدعو له (بظهر الغيب: قوله: )النوويقال  (2633(صحيح مسلم )2)

من المسلمين حصلت  ولو دعا لجماعة  ، فى هذا فضل الدعاء ألخيه المسلم بظهر الغيبو ... اإلخلص
وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو ، افالظاهر حصولها أيضً ، ولو دعا لجملة المسلمين، هذه الفضيلة
. (16/47مسلم ) صحيحشرح . ألنها تستجاب ويحصل له مثلها؛ ألخيه المسلم بتلك الدعوة لنفسه يدعو

إنما خص حالة الَغيَبة بالذ  كر؛ لبعدها عن الرياء، واألغراض المفسدة أو المنق صة؛ فإنه في »وقال القرطبي: 
حال الغيبة يتمح ض اإلخلص، ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك، فيوافقه الَمَلك في الدعاء، ويبشره على 

.. واإلنسان إذا دعا إلخوانه المسلمين حيث  لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له مثل ما دعا به ألخيه.
كانوا، وصدق الله في دعائه، وأخلص فيه في حال الَغيَبة عنهم، أو عن بعضهم، قال الَمَلك له ذلك القول، 

 (.6/71المفهم )« بل قد يكون ثوابه أعظم؛ ألن ه دعا بالخير، وقصده لإلسلم، ولكل المسلمين

 لَبرني واألقط المدقوق والسمن. ( الوطبة الحيس َيجمع التمر ا3)

 .(2442(صحيح مسلم )4)
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: فقال، فسلم ثم جلس، وهم جلوس ثم جاء رسول الله ، *وعن بـَُريدة في قصة ماعز  
َبنَمالكَأ) َلماعز : فقال رسول الله ، غفر الله لماعز بن مالك  : فقالوا، (استغفروا
متَبينَأمةأَلوسعتهم)  .(1)أخرجه مسلم. (لقدَتابَتوبة َلوَق س 

يا ابن : فقال: -وفيه، الحديث -في ركبته األشعري ُرمي عامر   اأبأن ، *وعن أبي موسى
 استغفرْ : يقول لك أبو عامر  : وقل له، أَْقر ْئُه مني السلمف انطلق إلى رسول الله ، أخي

فأخبرته بخبرنا وخبر أبي ، النبي  دخلت علىفلما : قال أبو موسى، ثم إنه مات، لي
اللهمَاغفرَ): قالف، ثم رفع يديه، فتوضأ فدعا بماء  ، لي استغفرْ : قل له: وقال، عامر  
َكثيرَأ): ثم قال، طيهحتى رأيت بياض إبْ ، (أبيَعامرَأَلعبيدَأ َاللهمَاجعلهَيومَالقيامةَفوق

َمنَخلقك َاغفرَ): فقال، غفرْ يا رسول الله فاستَ ، ولي :فقلت، (أوَمنَالناس، اللهم
 .(2)أخرجاه. (اَكريمَ خال َدَْوأدخلهَيومَالقيامةَمَ ،َذنبهَلعبدَاللهَبنَقيسَأ

، ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، يا رسول الله: قالأنه ، أبي هريرةعن و *
َعَ ): فقال رسول الله ، ويحببهم إلينا َحبب َعبادكَبيداللهم َإلى َوأمه َهذا ك

أخرجه . لق مؤمن يسمع بي وال يراني إال أحبنيفما خُ  (وحببَإليهمَالمؤمنين،َالمؤمنين
 .(3)مسلم

يأتيَعليكمَأ ويسَبنَعامرأ،َمعَأمدادَيقول: ) *وعن عمر، قال: سمعت رسول الله 
َكانَبهَبرصَفبـَ  ،َلهَوالدةَأَمنهَإالَموضعَدرهمَأرَ أهلَاليمن،َمنَم رادأ،َثمَمنَقـ ر ن،

،َلوَأقسمَعلىَاللهَألبرَ  ، فقال عمر (ه،َفإنَاستطعتَأنَيستغفرَلكَفافعلهوَبهاَبـ ر 
 :  .(4)فاستغفْر لي، فاستغفَر له. أخرجه مسلمألويس 

، يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، سمعت جرير بن عبد الله: قال، عن زياد بن ع لقةو *
                           

 (.1774(صحيح مسلم )1)

 (.2478( صحيح مسلم )4323(صحيح البخاري )2)

 .(2471(صحيح مسلم )3)

قال شيخنا أيًضا في الفتاوى المصرية: ال بأس (: »324/ 4( وفي الفروع البن مفلح  )2442(صحيح مسلم )4)
، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان بطلب الدعاء بعضهم من بعض  

 «.له من األجر على دعائه لهم أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحدها
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، والوقار، باتقاء الله وحده ال شريك له عليكم: وقال، قام فحمد الله وأثنى عليه
فإنه كان يحب ؛ استعفوا ألميركم: ثم قال. فإنما يأتيكم اآلن، حتى يأتيكم أمير، والسكينة

: فشرط علي  ، ك على اإلسلمأبايعُ : قلت فإني أتيت النبي ، أما بعد: ثم قال، العفو
َمسلمَأَوالنصحَ ) ثم ، د إني لناصح لكمورب   هذا المسج، فبايعته على هذا، (لكل

 .(1)أخرجه البخاري. ونزل، استغفر
(2)البركة معوالولد  المال بكثرة الدعاء باب

من  ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير  ، فصلى بنا، علينا دخل النبي : قال، عن أنس  *
فدعا لي بكل : قال، ويدمك ادع الله لهخُ ، يا رسول الله: فقالت أمي، خير الدنيا واآلخرة

َوولده): وكان في آخر ما دعا لي به أن قال، ير  خ َاللهمَأكثرَماله َفيه، . (وباركَله
 .(3)(وباركَلهَفيماَأعطيته): وفي رواية  لهما، أخرجاه

 والله يغفر لك، افعل كذا: باب من قال ألخيه
وأنا على ، كنا في مسير  مع رسول الله : قال، عن جابر بن عبد الله، *عن أبي َنْضرةَ 

هو لك يا : قلت، (؟ واللهَيغفرَلك،َأتبيع نيهَبكذاَوكذا): فقال رسول الله ، ناضح  
َوكذابيعَ أتَ ): قال، نبي الله فكانت كلمًة »: قال أبو نضرة...(واللهَيغفرَلكَ؟نيهَبكذا

 .(4)أخرجه مسلم. «والله يغفر لك، افعل كذا وكذا: يقولها المسلمون
 باب الدعاء بالفتح

، جلدتموه، لو أن رجًل وجد مع امرأته رجًل فتكلم: إن رجًل قال: لقا، *عن ابن مسعود  
، وجعل يدعوَ(اللهمَافتح): فقال ، سكت على غيظ  ، أو سكت، قتلتموه، أو قتل

 .(4)أخرجه مسلم. زلت آية اللعانـفن

                           
 أي: اطلبوا له العفو من الله. «استعفوا ألميركم» (48(صحيح البخاري )1)

 . ( من تراجم البخاري رحمه الله2)

 (7334بخاري )( صحيح ال774(صحيح مسلم )3)

 .(614) صحيح مسلم (2384(صحيح البخاري )4)

 .(1474(صحيح مسلم )4)
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 باب الدعاء لمن صنع معروًفا
؟(َمنَوضعَهذا): له َوضوًءا قال فوضعتُ ، دخل الخلء أن النبي ، *عن ابن عباس  

 .(1)(اللهمَفقهه): ولمسلم  ، أخرجاه. (اللهمَفقههَفيَالدين): فقال، فُأخبر
يسير حتى اْبهار   فبينما رسول الله : -في حديث  طويل   -*وعن أبي قتادة قال

حتى ، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه، فمال عن راحلته، وأنا إلى جنبه فنعس، (2)الليل
َهذا): فقال، فرفع رأسه -صنع مثل هذا مرتين -تهاعتدل على راحل أبو : قلت؟( من

َكانَهذاَمسيركَمني): قال، قتادة : قال، ما زال هذا مسيري منذ الليلة: قلت، (؟متى
 .(3)أخرجه مسلم. (حفظكَاللهَبماَحفظتَبهَنبيه)

ثم ، فسلم كما كان يسلم، فجاء النبي : -في قصة   -قال، بن األسود المقداد *وعن
فرفع رأسه إلى ، فلم يجد فيه شيًئا، ثم أتى شرابه فكشف عنه، أتى المسجد فصلى

َاللهمَأطعمَمنَأطعمني): فقال، اآلن يدعو علي  فأهلك: فقلت، السماء واسقَمنَ،
 .(4)مسلم  ، واللفظ لهاأخرج. فَعمد المقداد إلى شراب  فأتى به النبي  ، (سقاني

 ما يقول ألخيه إذا وفاه دينهباب 
من اإلبل، فجاءه يتقاضاه، فقال:  نٌّ س    على النبي عن أبي هريرة، قال: كان لرجل  

، فقال: أوفيتني أوفى (أعطوه)ا فوقها، فقال: نًّ ه، فلم يجدوا له إال س  ن  ، فطلبوا س  (أعطوه)
َقضاءَ ):  الله بك، قال النبي َأحسنكم ، وفي رواية : أخرجه البخاري(. إنَخياركم

 .(4)(أوفيتني أوفاك الله) ( وفي رواية :لله بكأوفيتني وفى ا)
 هغيَر أو هماَلباب الدعاء لمن َعَرض عليه  

بينه وبين سعد بن الربيع  فآخى النبي  قدم عبد الرحمن بن عوف  : قال، نس  *عن أ

                           
 .(2466صحيح مسلم )( 143(صحيح البخاري )1)

 ( أي انتصف. 2)

 .(781) (صحيح مسلم3)

 .(2444صحيح مسلم ) (2384(صحيح البخاري )4)

 (.2372) (2373) (2373(صحيح البخاري )4)
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بارك الله »: فقال، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، وعند األنصاري امرأتان، األنصاري
 .(1)أخرجه البخاري. «مالكلك في أهلك و 

 عليهمو، للمشركين الدعاء باب
 صتْ عَ  ا قدسً وْ إن دَ : فقال، إلى النبي  جاء الطفيل بن عمرو  : قال، عن أبي هريرة*
 .(2)أخرجاه. (بهمَاَوأتَ اللهمَاهدَدوسَ ): فقال، فادع الله عليهم، تْ بَ وأَ 

ملَاللهَقبورهمَ): فقال، يوم الخندق كنا مع النبي : قال، علي بن أبي طالب   *وعن
 .(3)أخرجاه. (كماَشغلوناَعنَصالةَالوسطىَحتىَغابتَالشمس،ََاوبيوتهمَنارَ 

دعوني أصلي : قال لهم ابيبً خُ أن  -بيب  في قصة قتل المشركين لخُ  -عن أبي هريرة*و 
: ثم قال، لزدت والله لوال أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ : فقال، فتركوه فركع ركعتين، ركعتين

 .(4)أخرجه البخاري. امنهم أحدً  ق  بْ وال تُـ ، اواقتلهم بددً ، اهم أحصهم عددً الل
 باب ما ُيؤمر به من التعوذ

، إذ حادت به -ونحن معه -له على بغلة    بينما النبي: قال، عن زيد بن ثابت*
َيعرفَأص): فقال، رٌ بُـ قْـ وإذا أَ ، فكادت تلقيه َاألقبرمن ، أنا: فقال رجل؟( حابَهذه

َهؤالءفمت): قال َمات َتَ ): فقال، ماتوا في اإلشراك: قال؟( ى َاألمة َهذه بتلىَفيَإن
سمعكمَمنَعذابَالقبرَالذيَأسمعَلدعوتَاللهَأنَيَ ،َفلوالَأنَالَتدافنوا،َقبورها

َباللهَمنَعذابَالنار): فقال، ثم أقبل علينا بوجهه (منه لله من نعوذ با: قالوا (تعوذوا
َباللهَ): فقال، عذاب النار ، نعوذ بالله من عذاب القبر: قالوا (منَعذابَالقبرتعوذوا

لفتن ما ظهر نعوذ بالله من ا: قالوا (ماَظهرَمنهاَوماَبطن،َتعوذواَباللهَمنَالفتن): قال
. نعوذ بالله من فتنة الدجال: قالوا (تعوذواَباللهَمنَفتنةَالدجال): قال، منها وما بطن

                           
 (.4462(صحيح البخاري )1)

 .(2424صحيح مسلم ) (2736حيح البخاري )(ص2)

 .(726صحيح مسلم ) (7377(صحيح البخاري )3)

 (.3444(صحيح البخاري )4)
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 .(1)أخرجه مسلم
باب ما يؤمر به من الكلمات إذا أسلم

الصلة، ثم أمره أن يدعو  *عن طارق بن َأْشَيم، قال: كان الرجل إذا أسلم عل مه النبي 
َبهؤالء الكلمات:  َوارزقني(. َوعافني، َواهدني، َوارحمني، َلي، َاغفر أخرجه )اللهم

 (.فإنَهؤالءَتجمعَلكَدنياكَوآخرتك، وفي رواية : )(2)مسلم
  باب في دعوات النبي

َحسنةَ ): كان أكثر دعاء النبي : قال، نس  *عن أ َفيَالدنيا َآتنا َربنا َاللهم وفيَ،
َحسنةَ  َاآلخرة َعذابَالنار، كان أنس إذا أراد أن يدعو »: زاد مسلم، أخرجاه. (وقنا

 .(3)«دعا بها فيه إذا أراد أن يدعو بدعاء  و ، دعا بها بدعوة  
َأ: يقول كان رسول الله : قال، *وعن أبي هريرة صلحَليَدينيَالذيَهوَ)اللهم

َأمري َعصمة َمعاشي، َفيها َالتي َدنياي َلي َوأصلح َفيهاَ، َالتي َآخرتي َلي وأصلح
َكلَخير،َمعادي َكلَشر(،َواجعلَالحياةَزيادة َليَفي . واجعلَالموتَراحة َليَمن

 .(4)أخرجه مسلم

                           
 (. قوله: )حادت به( أي مالت عن الطريق ونفرت.2876(صحيح مسلم )1)

 (.2776(صحيح مسلم )2)
فجمعت هذه (: »...1/448( قال ابن كثير  في تفسيره )2774( صحيح مسلم )7387(صحيح البخاري )3)

كل خير  في الدنيا، وصرفت كل شر  ؛ فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب  دنيوي، من عافية ،   الدعوة
، إلى غير  ، ومركب  هنيء ، وثناء  جميل  ، وعمل  صالح  ، وعلم  نافع  ودار  رحبة ، وزوجة  حسنة ، ورزق  واسع 

مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما  ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، وال منافاة بينها؛ فإنها كلها
الحسنة في اآلخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من األمن من الفزع األكبر في العرصات، وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور اآلخرة الصالحة، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، 

 «.ت والحراممن اجتناب المحارم واآلثام وترك الشبها

(: )عصمة أمري( أي: رباطه وعماده، واألمر بمعنى 6/46( قال القرطبي في المفهم )2624(صحيح مسلم )4)
الشأن، ومعنى هذا: أن الدين إن فسد لم يصلح لإلنسان دنيا وال آخرة، وهذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا 

يدعَو به آناء الليل وآناء النهار؛ لعله يوافق واآلخرة والدين والدنيا، فحٌق على كل سامع  له أن يحفظَه و 
 ساعة اإلجابة، فيحصل على خير الدنيا واآلخرة.
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إنَفيَالجنةَمائةَدرجة،َأعدهاَاللهَللمجاهدينَ): قال عن النبي ، وعن أبي هريرة*
َفإذافيَ َواألرض، َبينَالسماء َكما َبينهما َكلَدرجتينَما َفسلوهَ سبيله، َالله سألتم

َأنهارَ َتفجر َومنه َعرشَالرحمن، َوفوقه َوأعلىَالجنة، َأوسطَالجنة، َفإنه الفردوس؛
 .(1)أخرجه البخاري. (الجنة

اللهمَاغفرَليَ): أنه كان يدعو بهذا الدعاء عن النبي ، عن أبي موسى األشعريو *
َأنتَأعلمَبهَمني،َوإسرافيَفيَأمري،َهليوج،َخطيئتي يَد َ اللهمَاغفرَليَجَ ،َوما
وماَ،َاللهمَاغفرَليَماَقدمتَوماَأخرت،َوكلَذلكَعندي،َوخطئيَوعمدي،َوهزلي

وأنتَعلىََ،َوأنتَالمؤخر،َأنتَالمقدم،َوماَأنتَأعلمَبهَمني،َأسررتَوماَأعلنت
 .(2)أخرجاه. (كلَشيءَقدير

َالحكمة)إلى صدره، وقال:  مني النبي ، قال: ضعن ابن عباس  *و  َعلمه (، اللهم
والحكمة: اإلصابة في غير (. قال البخاري: علمهَالكتابأخرجه البخاري، وفي رواية : )

 .(3)النبوة
م في وجهي، ولقد منذ أسلمت، وال رآني إال تبس   ، قال: ما حجبني النبي عن جرير  *و 

َثب َ )بيده في صدري، وقال: ني ال أثبت على الخيل، فضرب أشكوت إليه  ،َتهاللهم
 .(4)(. أخرجاهااَمهديَ واجعلهَهاديَ 

                           
 (.6423(صحيح البخاري )1)

(: ومعلوم أنه لو 278( قال ابن القيم في جلء األفهام )ص2617( صحيح مسلم )7378(صحيح البخاري )2)
قام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية قيل: اغفر لي كل ما صنعت، كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في م

واالفتقار واستحضار األنواع التي يتوب العبد منها تفصيًل= أحسن وأبلغ من اإليجاز واالختصار، وهذا كثير 
في األدعية المأثورة، فإن الدعاء عبودية لله تعالى وافتقاٌر إليه وتذلل بين يديه، فكلما كث ره العبد وطو له 

نو ع جمله، كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من وأعاده وأبداه و 
ربه وأعظم لثوابه، وهذا بخلف المخلوق؛ فإنك كلما كثرت سؤاله ثق لت عليه، وكلما تركت سؤاله كان 

يه في الدعاء أحب إليه، والله سبحانه وتعالى كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عل
 أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه.

 (.3647(صحيح البخاري )3)

 (.2464( صحيح مسلم )7474(صحيح البخاري )4)
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ونصرَ،َأعزَجنده،َالَإلهَإالَاللهَوحده): كان يقول  أن رسول الله ، أبي هريرة *وعن
 .(1)أخرجاه. (فالَشيءَبعده،َوغلبَاألحزابَوحده،َعبده

َقوت اَاللهمَاجعلَرزقَآل: )*وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  ( وفي محمدأ
 .(2)هاأخرج(. كفاف ا: )رواية  

،َواذكرَبالهدى،َاللهمَاهدنيَوسددني:َ)قل:  قال لي رسول الله: قال، عن علي   و *
 .(3)أخرجه مسلم.َالسهم(َسدادَ ،َوالسدادَ ،َكَالطريقهدايتَ 

)اللهمَإنيَأسألكَالهدى،َأنه كان يقول:  *وعن عبد الله بن مسعود ، عن النبي 
 .(4)أخرجه مسلمقى،َوالعفاف،َوالغنى(.َوالت

َكل هاَيقول:  *وعن عبد الله بن عمرو ، قال: سمعت رسول الله  )إنَقلوبَبنيَآدم
َواحدأ،َيصرفهَحيثَيشاء(،َ َكقلبأ ثم قال رسول الله بينَإصبعينَمنَأصابعَالرحمن،

 :َ.)(4)أخرجه مسلم)اللهمَمصرفَالقلوبَصرفَقلوبناَعلىَطاعتك. 

                           
 .(2624صحيح مسلم ) (4114(صحيح البخاري )1)

(: القوت: ما يسد الرمق، وفيه فضيلة التقلل من 6/147( قال النووي في شرحه )1444صحيح مسلم )(2)
(: 14/166على القوت منها، والدعاء بذلك. وقال ابن بطال  في شرح صحيح البخاري ) الدنيا، واالقتصار

فيه دليل على فضل الكفاف، وأخذ الُبلغة من الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك؛ رغبًة في توفير نعيم اآلخرة، »
 «.وإيثارًا لما يبقى على ما يفنى؛ لتقتدي بذلك أمته، ويرغبوا فيما رغب فيه نبيهم

وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث (: »...1/76( قال ابن القيم في إغاثة اللهفان )2624صحيح مسلم )(3)
كونَه مسافرًا، وقد ضل عن الطريق، فل يدري   -إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته -أمره أن يذكر

لطريق، فهكذا شأن طريق اآلخرة أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها، فسأله أن يدل ه على ا
تمثيًل لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى من يهديه تلك الطريق، أعظم 
من حاجة المسافر إلى بلد  إلى من يدلُّه على الطريق الموصل إليها. وكذلك السداد، هو إصابة القصد قواًل 

السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه، فقد سد د سهمه وأصاب، ولم وعمًل؛ َفَمثـَُلُه َمَثُل رامي 
 «.يقع باطًل، فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه

أطلق الهدى والتقى؛ ليتناول كل ما (: »7/1724( قال الط  يبي في شرح المشكاة )2621(صحيح مسلم )4)
المعاش والمعاد، ومكارم األخلق، وكل   ما يجب أن يُتقى منه من الشرك  ينبغي أن يُهتدى إليه من أمر

 «.والمعاصي، ورذائل األخلق. وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم

أحوال القلوب منتقلة غير ثابتة  وال دائمة ، فحقٌّ العاقل أن يحذر على »( قال القرطبي: 2744(صحيح مسلم )4)
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، أن رسول الله  *وعن ابن َآمنت،َكان يقول: )  عباس  َوبك َأسلمت، َلك اللهم
َبعزتك َإنيَأعوذ َاللهم َوبكَخاصمت، َوإليكَأنبت، َإالََ-وعليكَتوكلت، َإله ال

َيموتونَ-أنت َواإلنس َوالجن َيموت، َال َالذي َالحي َأنت َتضلني، أخرجاه، ( أن
 .(1)واللفظ لمسلم  

للهمَإنيَأعوذَبكَمنَء الدعوات: )ا، كان يدعو بهؤال*وعن عائشة، أن رسول الله 
فتنةَالنار،َوعذابَالنار،َوفتنةَالقبر،َوعذابَالقبر،َومنَشرَفتنةَالغنى،َومنَشرَ
فتنةَالفقر،َوأعوذَبكَمنَشرَفتنةَالمسيحَالدجال،َاللهمَاغسلَخطايايَبماءَالثلجَ

َكماَنقيتَالثوبَاألبيضَمنَالد نس،َوبرَ والبـَ  َقلبيَمنَالخطايا، اعدَبينيَوبينَد،َون ق  
َالكسل،َ َمن َبك َأعوذ َفإني َاللهم َوالمغرب، َالمشرق َبين َباعدت َكما خطاياي،

 .(2)، واللفظ لمسلم  أخرجاه(. والهرم،َوالمأثم،َوالمغرم
كَالشقاء،َرَ تعوذواَباللهَمنَجهدَالبالء،َودَ )قال:  الله  عن النبي*وعن أبي هريرة، 

 .(3)لفظ للبخاري، والأخرجاه. (وسوءَالقضاء،َوشماتةَاألعداء

                           
 (.763/ 7المفهم )«. ربه في حفظه قلبه من قلبه، ويفزع إلى

 (.2744( صحيح مسلم )6383(صحيح البخاري )1)

: لما كانت الذنوب تؤث  ر في القلب دنًسا، 487( صحيح مسلم )7366(صحيح البخاري )2) ( قال ابن رجب 
ب وهو المذكور في قوله تعالى: }كل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون{ وتوجب للقلب احتراقًا؛ طل

المباعدة بينه وبينها على أقصى وجوه المباعدة، والمراد: المباعدة من تأثيراتها وعقوباتها الدنيوية واألخروية، 
وربما دخل فيه المباعدة بين ما ُقد  ر منها ولم يعلمه بعُد، فطلب مباعدته منه، على نحو قوله: )أعوذ بك 

قلبه من دنسها كما ينق ى الثوب األبيض من  من شر ما عملت وما لم أعمل(،  وطلب أيًضا أن ينق  ي
الدنس، وطلب أيًضا إطفاء حرارتها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا إنقاًء وتبريًدا، وهو الماء والثلج 

 (.363/ 7والبرد. فتح الباري )

الة التي (. قال القسطلني: قوله: )من جهد البلء( الح2646( صحيح مسلم )7346(صحيح البخاري )3)
يمتحن بها اإلنسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها الموت ويختاره عليها )ودرك الشقاء( اللحاق والوصول 
إلى الشيء، والشقاء: الهلك، وقد يطلق على السبب المؤدي إلى الهلك )وسوء القضاء( ما يسوء اإلنسان 

والبدن والمال واألهل، وقد يكون في ويوقعه في المكروه، قال النووي: شامل للسوء في الدين والدنيا 
 (.7/244الخاتمة )وشماتة األعداء( هي فرح العدو ببلية  تنزل بمن يعاديه. إرشاد الساري )
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َإنيَأعوذَبكَمنَزوالَ: *وعن ابن عمر، قال: كان من دعاء رسول الله  )اللهم
 .(1)أخرجه مسلمةَنقمتك،َوجميعَسخطك(.َأنعمتك،َوتحولَعافيتك،َوفجَْ

، قال: كنت أسمع النبي  َالهمَكثيرًا يقول:   *وعن أنس  َمن َبك َأعوذ َإني )اللهم
ََو َوالبخل َوالكسل، َوالعجز َالرجالوالح ز ن، َوغلبة َالدين، َوض ل ع (. أخرجه الجبن،

 .(2)البخاري
َماَيقول:  *وعن عائشة، قالت: كان رسول الله  َشر َمن َبك َأعوذ َإني )اللهم

 .(3)أخرجه مسلمعملت،َومنَشرَماَلمَأعمل(.َ
يقول، كان يقول:  *وعن زيد بن أرقم، قال: ال أقول لكم إال كما كان رسول الله 

َإنيَأعوذَبك َوعذابَالقبر،ََ)اللهم َوالهرم، َوالجبنَوالبخل، َوالكسل، منَالعجز
َاللهمَإنيَ َوموالها، َأنتَوليها َأنتَخيرَمنَزك اها، َنفسيَتقواها،َوزك  ها اللهمَآت 
َالَتشبع،َومنَدعوةأَالَ َالَيخشع،َومنَنفسأ َالَينفع،َومنَقلبأ أعوذَبكَمنَعلمأ

 . (4)أخرجه مسلميستجابَلها(.َ

                           
(: الفجأة على وزن ضربة، والفجاءة بضم الفاء وفتح 16/44( قال النووي في شرحه )2637(صحيح مسلم )1)

م: الذنوب من أقوى األسباب الجالبة لجهد البلء، ودرك الجيم والمد، لغتان، وهي البغتة. وقال ابن القي
الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة األعداء، ومن أقوى األسباب الجالبة لزوال نعم الله، وتحول عافيته إلى 

 (.64نقمته، وتجلب جميع سخطه. الداء والدواء )ص

تضمن : (4/171زاد المعاد )قال ابن القيم في وشدته.  هثُقلضلع الدين:  (2873(صحيح البخاري )2)
فإما أن  ،االستعاذة من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان مزدوجان، فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب

أوجب الهم، وتخلف العبد  ،ا في المستقبلا متوقعً ا، فيوجب له الحزن، وإن كان أمرً ا ماضيً يكون سببه أمرً 
ن يكون من عدم القدرة، وهو العجز، أو من عدم اإلرادة، وهو الكسل، عن مصالحه وتفويتها عليه، إما أ

أو بماله، فهو البخل، وقهر  ،فهو الجبن ،ه عن نفسه، وعن بني جنسه، إما أن يكون ببدنهوحبس خيره ونفع  
فهو غلبة الرجال، فقد تضمن الحديث االستعاذة من كل  ،فهو ضلع الدين، أو بباطل   ،الناس له، إما بحق   

 .ر   ش

 (.2617(صحيح مسلم )3)

وهذا يدل على أن العلم الذي ال (: »... 16/ 1( قال ابن رجب  )مجموع رسائله 2622(صحيح مسلم )4)
 «.يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع  
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سبحانكَ): يكثر أن يقول قبل أن يموت ان رسول الله ك: قالت، *وعن عائشة
َوبحمدك ما هذه الكلمات التي أراك ، يا رسول الله: قلت، (أستغفركَوأتوبَإليك،

( }إذا جاء نصر الله فيَأمتيَإذاَرأيتهاَقلتهاَج علتَليَعالمةَ ): قال؟ أحدثتها تقولها
َاللهَ): كثر من قولي: له وفي رواية  . أخرجه مسلم. والفتح{ إلى آخر السورة سبحان

 .(1)(أستغفرَاللهَوأتوبَإليه،َوبحمده
 

 .، والحمد لله رب العالمينوألف   مئة   أربعو وثلثين  سنة خمس  بفضل الله تم 

                           
التوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به »( قال شيخ اإلسلم ابن تيمية: 484(صحيح مسلم )1)

ترك ما نهى عنه، وليست التوبة من فعل السيئات فقط، كما يظن كثير من الجهال، ال يتصورون التوبة إال و 
عما يفعله العبد من القبائح، كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من 

الله به من أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال  فعل السيئات المنهي عنها، فأكثر الخلق يتركون كثيرًا مما أمرهم
/ 1جامع الرسائل )« البدن وأعماله، وقد ال يعلمون أن ذلك مما أُمروا به أو يعلمون الحق وال يتبعونه

228). 
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