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 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب
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معؿورة بذكر احلبقب، لقس فقفا لغره حظ وٓ كصقب، إن  هلل در أقوام قؾوهبم"

كطؼوا فبذكره، وإن حتّركوا فبلمره، وإن فرحوا فبؼربه، وإن ترحوا فبعتبه، أقواهتم ذكر 

احلبقب، وأوقاهتم بادـاجاة تطقب، ٓ يصزون عـه حلظة، وٓ يتؽؾؿون يف غر رضاه 

 "بؾػظة.
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 يـرش ٕول مرة

 

 بن عيل بن حجر العسؼالين لؾحافظ صفاب الدين أمحد

 هـ 258ت

 رمحه اهلل تعاىل

 

 

 اعتـى به

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 -غػر اهلل له ولوالديه وٕهؾه ودشاخيه ولؾؿسؾؿني-

 



 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 وصذ اهلل وشالم عذ شقدكا حمؿد وآله وصحبه وشؾم

 قال:

 ىاصطػم عذ عباده والذين احلؿد هلل وشال

ا بعد فؼد اكتؼقت يف هذا اجلزء عرشين حديثا من صحاِح إحاديث وحساِِنا      أم 

 فقام يؼوله اُدَؽؾَُّف يف يومه ولقؾته

 كػع اهلل تعاىل هبا قارئفا وكاتبفا وَمن شؿعفا بَؿـِّه وكرمه آمني:ـ 

*** 

 احلديث إول

 ل:عن صداد بن أوس ريض اهلل عـفام عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم قا

)شقد آشتغػار: الؾفم أكت ريب ٓ إله إٓ أكت خؾؼتـي وأكا عبدك وأكا عذ عفدك 

ووعدك ما اشتطعت ، أعوذ بك من رش ما صـعت أبوء لك بـعؿتك عيل وأبوء لك 

بذكبي فاغػر يل فإكه ٓ يغػر الذكوب إٓ أكت، إذا قاله حني يؿيس فامت دخل اجلـة، 

 دخل اجلـة( وإذا قاله حني يصبح فامت من يومه

 أخرجه البخاري . 

 .بػتح اهلؿزة وضم الباء ادوحدة بعد اهلؿزة معـاه: أعسف "أبوء"قوله:

 



 احلديث الثاين

 عن أيب هريرة عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم قال:

 )من قال حني يؿيس ثالث مرات:

 أعوذ بؽؾامت اهلل التامات من رش ما خؾق مل ترضه محة تؾك الؾقؾة(

 مذي ، وأصؾه يف صحقح مسؾم أخرجه الس

م ، "مُحَة"قوله:  بضم احلاء ادفؿؾة وختػقف ادقم بعدها هاء التلكقث:السَّ

ته   وققل:ِحدَّ

 قال بعُض رواة هذا احلديث يف السمذي :

 كان أهؾـا يؼولون ذلك، فؾدغت جارية مـفم فؾم جتد لذلك وجعا

 صذ اهلل عؾقه وشؾم:وعن عثامن بن عػان ريض اهلل عـه قال: قال رشول اهلل 

 )ما من عبد يؼول يف صباح كل يوم ومساء كل لقؾة:

بْسم اهلل الذي ٓ يرض مع اشؿه يشٌء يف إرض وٓ يف السامء وهو السؿقع العؾقم  

 ثالث مرات فقرضه يشء(

 أخرجه السمذي  وقال:حديث حسن، وصححه ابن حبان .

 احلديث الثالث

 قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم : وعن أيب هريرة ريض اهلل عـه قال:

 



من قال حني يصبح وحني يؿيس :شبحان اهلل وبحؿده مائة مرة غػرت ذكوبه وإن 

 كاكت مثل َزَبد البحر(

 أخرجه احلاكم يف صحقحه ، وأصؾه يف صحقح مسؾم 

 احلديث الرابع

 عن أكس بن مالك ريض اهلل عـه أن رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم قال:

 حني يصبح أو يؿيس: من قال

الؾفم إين أصبحت أصفدك وأصفد محؾة عرصك ومالئؽتك ومجقع خؾؼك أكك أكت  

اهلل ٓ إله إٓ أكت وأن حمؿد عبدك ورشولك أعتق اهلل ربعه من الـار، ومن قاهلا مرتني 

أعتق اهلل كصػه من الـار، ومن قاهلا ثالثا أعتق اهلل ثالثة أرباعه من الـار، فإن قاهلا 

 ا أعتؼه اهلل من الـار(أربع

 "ٓ إله إٓ أكت"رواه أبو داود  والؾػظ له، والسمذي  والـسائي  وزاد بعد قوله:

 ."وحدك ٓ رشيك لك":

 احلديث اخلامس

 عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عـه قال:

 )كان الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم إذا أمسى قال:

 



له إٓ اهلل وحده ٓ رشيك له، رب أشللك خر أمسقـا وأمسى ادؾك هلل واحلؿد هلل وٓ إ

ما يف هذه الؾقؾة وخر ما بعدها، وأعوذ بك من رش ما يف هذه الؾقؾة ورش ما بعدها، 

رب أعوذ بك من الؽسل وشوء الؽز، رب أعوذ بك من عذاب يف الـار وعذاب يف 

 الؼز، وإذا أصبح قال ذلك:أصبحـا وأصبح ادؾك هلل(

 أخرجه مسؾم 

 السادس احلديث

 عن أيب هريرة ريض اهلل عـه عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم أكه

 ) كان إذا أصبح يؼول:

 الؾفم بك أصبحـا وبك أمسقـا وبك كحقا وبك كؿوت وإلقك الـشور،

 وإذا أمسى قال مثؾه، ولؽن يف آخره:وإلقك ادصر( 

 أخرجه أبو عواكة يف صحقحه ، والسمذي  وقال:حسن

 احلديث السابع

 ن أيب هريرة ريض اهلل عـه أن أبا بؽر الصديق ريض اهلل عـه قال:وع

)يا رشول اهلل:ُمر يل بؽؾامت أقوهلن إذا أصبحت وإذا أمسقت قال:قل:الؾفم فاضر  

السؿوات وإرض عامل الغقب والشفادة رب كل يشء ومؾقؽه أصفد أن ٓ إله إٓ 

 



ا أصبحت وإذا أمسقت أكت أعوذ بك من كػيس ورش الشقطان ورشكه،قال قؾفا إذ

 وإذا أخذت مضجعك(

 أخرجه أبو داود  والؾػظ له والسمذي  والـسائي ، وصححه ابن حبان واحلاكم 

 قوله: ورشكه بؽرس الشني ادعجؿة وشؽون الراء، 

 وققل :بػتحفام أي:مصائده

 احلديث الثامن

 عن عبد اهلل بن عؿر ريض اهلل تعاىل عـفام قال: 

صذ اهلل عؾقه وشؾم يدع هذه الدعوات حني يؿيس وحني يصبح: )مل يؽن رشول اهلل 

الؾفم إين أشللك العافقة يف الدكقا وأخرة، الؾفم إين أشالك العػو والعافقة يف ديـي 

وأهيل ومايل، الؾفم اشس عورايت وآمن روعايت، الؾفم احػظـي من بني يدى ومن 

 أن أغتال من حتتي( خؾػي وعن يؿقـي وعن صاميل ومن فوقي، وأعوذ بعظؿتك

 أخرجه أبو داود  والؾػظ له، والـسائي ، وصححه احلاكم  وابن حبان  

 احلديث التاشع

 وعن عبداهلل بن غـام ريض اهلل تعاىل عـه أن رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم قال:

 )َمن قال حني يصبح:

 



ؽر فؼد الؾفم ما أصبح يب من كعؿة فؿـك وحدك ٓ رشيك لك فؾك احلؿد ولك الش 

أدى صؽر يومه، ومن قال مثل ذلك حني يؿيس فؼد أدَّى صؽر يومه،  ومن قال مثل 

 ذلك حني يؿيس فؼد أدى صؽر لقؾته(

 رواه أبو داود  والؾػظ له، والـسائي  

 احلديث العارش

 وعن عبد الرمحن بن أيب بؽرة أكه قال ٕبقه:

افـي يف شؿعي، الؾفم )إين أشؿعك تدعو كل غداة: الؾفم عافـي يف بدين الؾفم ع

 عافـي يف برصي ٓ إله إٓ أكت تؼوهلا ثالثا حني تصبح وثالثا حني متيس فؼال:

 إين شؿعت رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم يدعو هبن، فلكا أحب أن أشتن بسـته(

 أخرجه أبو داود  والؾػظ له، والـسائي .

 احلديث احلادي عرش

 قال: عن رجل خدم الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم

 شؿعت رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم يؼول:

)من قال إذا أصبح وإذا أمسى :رضقت باهلل ربا وباإلشالم ديـا وبؿحؿد رشوٓ كان 

 حؼا عذ اهلل أن يرضقه(

 أخرجه أبو داود  والؾػظ له، والسمذي  والـسائي  وصححه احلاكم 

 



 احلديث الثاين عرش

 اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم قال:عن أيب عقاش ريض اهلل عـه أن رشول 

 من قال إذا أصبح :

كان له  ،له ادؾك وله احلؿد وهو عذ كل يشء قدير ،ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ رشيك له

 عدل رقبة من ولد إشامعقل ، وكتب له عرش حسـات، وحط عـه عرش شقئات،

أمسى  ورفع له عرش درجات، وكان يف حرز من الشقطان حتى يؿيس، وإن قاهلا إذا

 كان له مثل ذلك حتى يصبح(

 أخرجه أبو داود  والؾػظ له، والـسائي  وابن ماجه  

 احلديث الثالث عرش

 وعن بعض بـات الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم أن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم قال:

 وما مل يشاء مل يؽن، أعؾم أن اهلل ،)شبحان اهلل وبحؿده ٓ قوة إٓ باهلل، ما صاء اهلل كان 

 وأن اهلل قد أحاط بؽل يشء عؾام ،عذ كل يشء قدير

 من قاهلن حني يصبح حػظ حتى أمسى، ومن قاهلن حني يؿيس حػظ حتى يصبح(  

 أخرجه أبو داود  والؾػظ له، والـسائي 

 احلديث الرابع عرش

 وعن ابن عباس ريض اهلل عـفام عن رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم قال:

 



ْؿُد يِف فَ  "من قال حني يصبح:   ُسْبَحاَن اهللَِّ ِحنَي مُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصبُِحوَن َوَلُه احْلَ

يَّ ِمَن اْدَقِِّت  ِرُج احْلَ َْرِض َوَعِشقًّا َوِحنَي ُتْظِفُروَن خُيْ ْٕ اَمَواِت َوا َك ذلِ َوكَ  "إىل قوله: "السَّ

َرُجوَن    ا فاته يف لقؾته( أدرك ما فاته يف يومه ذلك، ومن قاهلن حني يؿيس أدرك م  "خُتْ

 أخرجه أبو داود 

 احلديث اخلامس عرش

وعن أكس بن مالك ريض اهلل تعاىل عـه قال: قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم 

 لػاضؿة تؼولني:

يا ققوم برمحتك أشتغقث أصؾح يل صلين كؾه، وٓ  يح)إذا أصبحت وإذا أمسقت: يا  

 تؽؾـي إىل كػيس ضرفة عني(

 وصححه احلاكم  أخرجه الـسائي ،  

 احلديث السادس عرش

 وعن عبد الرمحن بن أبزى قال:

 كان الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم إذا أصبح قال:  

أصبحـا عذ فطرة اإلشالم وكؾؿة اإلخالص وعذ دين كبقـا حمؿد وعذ مؾة أبقـا 

 ابراهقم حـقػا وما كان من ادرشكني(

 .رواه الـسائي  بسـد صحقح 

 



 احلديث السابع عرش

قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه  :وعن أيب مسعود إكصاري ريض اهلل تعاىل عـه قال

 وشؾم :

 )من قرأ أيتني من شورة البؼرة يف لقؾة كػتاه(

 متػق عؾقه  

 احلديث الثامن عرش

 وعن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عـه قال: قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم:

 ة مل يؽتب من الغافؾني( ) من قرأ عرش آيات يف لقؾ

 أخرجه الدارمي  وصححه احلاكم 

 احلديث التاشع عرش 

 عن ابن عؿر ريض اهلل تعاىل عـفام قال: قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم:

 آية يف لقؾة كتب من الؼاكتني(   1)من قرأ )مائة( 

 أخرجه الدارمي ، وصححه احلاكم 

 احلديث العرشون 

 هلل تعاىل عـه قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم:اريض  عن جـدب بن عبد اهلل

 )من قرأ يس يف لقؾة ابتغاَء وجه اهلل غػر له(

                                                           
1
 ليست في األصل, وهي من مصادر التخريج. 

 



 أخرجه ابن حبان يف صحقحه  

 آخر اجلزء، واحلؿد هلل وحده 

****** 

 قال جامعه صقخـا صقخ اإلشالم :

ثامن عؾؼه كاتبه أمحد بن عذ بن حجر يف صبقحة احلادي والعرشين من صوال شـة 

واحلؿد هلل وحده، وصذ اهلل وشؾم عذ شقدكا حمؿد وآله وصحبه  وأربعني وثامكامئة،

 أمجعني حسبـا اهلل وكعم الوكقل،  كعم ادوىل وكعم الـصر.

 

****** 

 

 

 


