
لشوكاين: كتاب  احلصن احلصني ل بعدة  كرين  لذا   حتفة ا
لشوكاين: املؤلف  ا بن حممد  بن علي   حممد 

  مقدمة الكتاب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :السند 

يروي املفتقر إىل رمحة اهللا سبحانه وتعاىل حممد بن حممد بن حيىي زبارة احلسىن اليمين غفر اهللا له ولوالديه وللمؤمنني 
اكرين هذا وسائر مؤلفات القاضي الشهري حممد بن علي بن حممد الشوكاين عن إمام السنة النبوية يف كتاب حتفة الذ

البالد اليمنية املوىل احلسني بن علي بن حممد العمري عمره اهللا تعاىل عن السيد احلافظ إمساعيل بن حمسن بن عبد 
  املؤلف الشوكاين قال رمحه اهللا تعاىل الكرمي بن أمحد بن حممد بن إسحاق احلسىن املتوىف سنة هجرية عن

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  رب يسر وأعن يا كرمي يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعني
احلمد اهللا الذي جعل ذكره عدة للمتقني يتوصلون هبا إىل خريى الدنيا والدين وجنة واقية للمؤمنني عرض الشياطني 

ف اخللق أمجعني والصالة والسالم على خري البشر الذي أنزل عليه ولذكر اهللا أكرب وشر إخواهنم املتمردين من طوائ
  فبني للعباد من فضائل األذكار وما فيها من املنافع الكبار 

والفوائد ذوات األخطار ما مأل األسفار وتناقلته ألسن الرواة يف مجيع األقطار وكان به العمل يف مجيع األعصار 
أصحابه اهلادين وبعد فإنه ملا كان كتاب عدة احلصن احلصني يف األذكار الواردة عن سيد وعلى آله الطاهرين و

املرسلني من أكثر الكتب نفعا وأحسنها صنعا وأتقنها مجعا وأحكمها رصعا يقي فيه ما يقي الرين من العني وإن مل 
اه لعزوه إىل خمرجيه على الكمال يكن فيه شني وهو عدم التنبيه على ما يف بعض أحاديثه من املقال وعدم االنتب

وذلك يقتضي أن ال تكون بصائر املطلعني عليه بصرية وال أبصار املتطلعني إليه به قريرة فإن بيان التحسني أو 
التصحيح أو التضعيف مبا يقتضيه النظر من الترجيح بعد املوازنة بني التعديل والتجريح هو املقصد األعلى من علم 

يت ليس وراءها غاية واملطلب الذي ينبغي أن ترفع له أول راية قبل كل ما يتعلق باحلديث من الرواية والغاية ال
تفسري أو دراية ومعلوم أن كل من له فضل ورغبة إىل العمل مبا ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم من قول أو عمل إذا 

اطه وانقبض انبساطه ألنه مل يكن مل يقف على حقيقة حال املنقول وال درى أهو صحيح أو حسن أو معلول فتر نش
على ثقة لتردده بني طريف املوافقة واملخالفة ولفقده لالملاع مبا يتميز به االتباع من االبتداع ومل نقف إىل اآلن وال 

مسعنا عن أمحد من أهل العرفان أنه شرح هذا الكتاب بشرح يشرح صدور أويل األلباب ويتبني به القشر من اللباب 
أحد حول هذا املقصد النفيس والغرض الذي هو لطالب هذا الكالم على فوائد احلديث كالرئيس وأما  وال أنه حام

الكالم على املعىن العريب والتعرض ملا يقتضيه العلم األعرايب فهو وإن كان مشتمال على فائدة يعود هبا على الطالب 
  شرقني فإنه إذا تبني احلال منأحسن عائدة لكن بني الفائدتني من التفاوت يف النفع ما بني امل



تصحيح أو حتسني أو إعالل فقد وقع الظفر باملطلب الذي تدور عليه الدوائر وتعمر فوقه مشيدات القناطر وهذا 
هو السبب الذي نشطت به إىل شرح هذا الكتاب ورغبت ألجله إىل السبح يف هذا البحر العباب مستعينا باهللا 

نفع به ما شاء من عباده الصاحلني وجيعله يل ذخرية يدوم خريها بعد االنتقال إىل مفوضا أمري إىل اهللا راجيا أن ي
جوار رب العاملني على أنك حبمد اهللا ستقف يف هذا الشرح بعد األخذ من بيان ذلك املقصد الكبري مبا تبلغ إليه 

لشرحه وإن طال يف جلجة الطاقة من التفتيش والتنقري على فوائد شوارد وفرائد قالئد مل يتعرض هلا من تعرض 
بشوط سبحه واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب يف أحد الصحيحني فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي 
عينني ألنه قد قطع عرق النزاع ما صح من اإلمجاع على تلقي مجيع الطوائف اإلسالمية ملا فيهما بالقبول وهذه رتبة 

ل واملنقول على أهنما قد مجعا يف كتابيهما من أعال أنواع الصحيح ما فوق رتبة التصحيح عند مجيع أهل العقو
اقتدى به وبرجاله من تصدي بعدمها للتصحيح كأهل املستخرجات واملستدركات وحنوهم من املتصدرين ألفراد 
الصحيح يف كتاب مستقل وأما ما عدا ما يف الصحيحني أو أحدمها فقد وطنت النفس على البحث عنه وإمعان 

نظر فيه حىت أقف على ما يضعفه أو يقويه وقد اكتفى بتصحيح إمام إذا أعوز احلال يف املقام فائدة ذكر السيوطي ال
يف ترمجة اجلامع الكبري أن عزوه لألحاديث اليت فيه إىل الصحيحني وابن حبان واحلاكم يف مستدركه والضياء يف 

نبه عليه مث قال وهكذا ما يف موطأ مالك وصحيح ابن املختارة معلم بالصحة سوى ما تعقب على املستدرك فإنه 
خزمية وصحيح أيب عوانة وابن السكن واملنتقى البن اجلارود واملستخرجات فالعزو إليها معلن بالصحة أيضا مث قال 

  بعد ذلك

 وكل ما كان يف مسند أمحد فإنه مقبول فان الضعيف الذي فيه يقرب من احلسن مث قال بعد ذلك إن ما عزى إىل
العقيلي يف الضعفاء وابن عدي يف الكامل واخلطيب وابن عساكر واحلكيم الترمذي يف نوادر األصول واحلاكم يف 
تارخيه وابن اجلارود يف تارخيه والديلمي يف مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغين بالعزو إليها أو إىل بعضها عن بيان 

حث عن أسانيد هذه الكتب اليت جعل العزو إليها معلنا بالصحة ضعفه وهذه الفائدة مل أقتد به فيها بل حبثت كل الب
أو الضعف كما ستعرف ذلك إال يف الصحيحني وضممت إىل التصحيح والتسقيم فائدة جليلة هي أين أذكر ألفاظ 
احلديث إذا كان له ألفاظ وأورد ما يطابق معىن ذلك احلديث من األحاديث كما ستقف على ذلك رواية املصنف 

هللا للعدة ولنقدم اآلن ذكر رواييت هلذا الكتاب عن مؤلفه رمحه اهللا فأقول أنا أرويه من طرق أحدها عن شيخنا رمحة ا
السيد اإلمام عبد القادر بن أمحد بن عبد القادر الكوكباين رمحه اهللا عن شيخه السيد سليمان بن حيىي األهدل عن 

لبطاح األهدل عن السيد الطاهر بن حسني األهدل عن السيد حيىي بن عمر األهدل عن احلافظ يوسف بن حممد ا
احلافظ عبد الرمحن بن علي الديبع عن احلافظ زين الدين بن أمحد بن عبد اللطيف الشرجي عن املؤلف رمحه اهللا 

وقد شارك احلافظ الشرجي يف رواية هذا الكتاب عن املؤلف مجاعة من علماء اليمن وغريهم فمنهم الفقيه إمساعيل 
د بن أمحد بن مبارك ومنهم عبد اهللا بن عمر بن جعمان ومنهم إمساعيل بن إبراهيم بن بكر ومنهم عبد الرمحن بن حمم

  بن عبد الكرمي بن زياد وأنا أروي عنهم مجيعا هبذا اإلسناد املذكور إىل الديبع
روفني مشهورين ومسيت هذا عن املؤلف رمحه اهللا ولنقتصر على هذا اإلسناد لكون رجاله مجيعا ثقات أثباتا أعالما مع

  الشرح املبارك
  حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني

  وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به وجيعله ذخرية خري يل يستمر يل نفعها بعد مويت إىل يوم الدين آمني



  ترمجة ابن اجلزري رمحه اهللا

بن علي بن يوسف اجلزري رمحه اهللا ولد بدمشق سنة أما املؤلف رمحه اهللا فهو اإلمام الكبري حممد بن حممد بن حممد 
إحدى ومخسني وسبعمائة ورحل إىل مصر وشرياز واحلرمني وأخذ عن شيوخ بلده مولده ومنشئه وعن شيوخ البالد 
اليت رحل إليها ومهر يف كثري من العلوم خصوصا علم القرآن فإنه تفرد به وأخذ عنه الناس فيه ويف غريه من العلوم 

نشر يف القراءات العشر وله التوضيح يف شرح املصابيح ومن مصنفاته أصل هذا الكتاب وهو احلصن وصنف ال
احلصني مث اختصره يف هذا الكتاب ومساه عدة احلصن احلصني وله مؤلف آخر مساه مفتاح احلصن وله مصنفات 

عد القرن السابع وقد طوف كثريا من كثرية وقد استوفيتها يف ترمجيت له يف تارخيي املسمى البدر الطالع مبحاسن من ب
األقطار ووفد على امللوك الكبار منهم من ذكرت يف ترمجة هذا الكتاب اليت سنذكرها وأشار إليه بقوله مليك على 
الدنيا بطلعة وجهه مجال وإجالل وعز مؤبد وهو السلطان إبراهيم بن تيمرلنك سلطان بالد العجم ووفد أيضا على 

ملنصور يف سنة مثان وعشرين ومثامنائة فأكرمه وأمسع حبضرته صحيح مسلم وعقد جملس سلطان اليمن امللك ا
  احلديث بزبيد يف مساجد األشاعرة

وأخذ عنه مجهور علماء هذه الديار مث رجع إىل القاهرة يف سنة تسع وعشرين وتوجه منها إىل شرياز وتويف هبا سنة 
 كتايب املشار إليه وقد ابتدأ املصنف رمحه اهللا خبطبة كتابه وتبويب ثالث وثالثني ومثامنائة وبقية أحواله مستوفاة يف

أبوابه وكل ذلك غىن عن الشرح لوضوحه لفظا ومعىن وعدم الفائدة بتبيني البني وتوضيح اجللي فإن ذلك من 
  ليه كتابهحتصيل احلاصل ومن شغلة اخلري مبا ليس فيه طائل وقد كتبنا ذلك هاهنا لتكمل الفائدة ومعرفة ما بىن ع

  خطبة ابن اجلزري رمحه اهللا قال رمحه اهللا ما لفظه 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي جعل ذكره عدة من احلصن احلصني وصالته وسالمه على سيد اخللق حممد 
ملا كان كتايب النيب األمي األمني وعلى آله الطاهرين وأصحابه أمجعني والتابعني هلم باحسان إىل يوم الدين وبعد فإنه 

احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني مما مل يسبق إىل مثاله أحد من املتقدمني وعز تأليف نظريه على من سلك 
طريقه من املتأخرين ملا حوى من االختصار املبني واجلمع الرصني والتصحيح املتني والرمز الذي هو على العزو معني 

أصله املذكور بعد أن كنت سئلت عن ذلك مرارا يف سنني وشهور من  حداين على االختصار يف هذه األوراق من
  أنس غربيت وكشف كربيت فأوجب احلق علي مكافأته ومل أقدر عليها إال بالدعاء له فأسأل اهللا نصره ومعافاته

جد ورمزت مليك على الدنيا لغرة وجهه مجال وإمجال وعز مؤبد فىت ما مسعنا قبله كان مثله وال بعده فاهللا يبقيه يو
للكتب املخرج منها هذه األحاديث املذكورة يف هذا الكتاب فصحيح البخاري خ وصحيح مسلم م وسنن أيب 

داود د والترمذي ت والنسائي س وابن ماجه القزويين ق وهذه األربعة عه وهذه الستة ع وموطأ مالك طا 
ك احلاكم على الصحيحني مس وصحيح ابن خزمية مه وصحيح ابن حبان حب وصحيح أيب عوانة عو ومستدر

ومسند اإلمام أمحد أ ومسند أيب يعلى املوصلي ص ومسند الدارمي مي ومسند البزار ز ومعجم الطرباين الكبري ط 
واملعجم األوسط له طس واملعجم الصغري له صط والدعاء له طب والدعاء البن مردويه مر والسنن للدارقطين قط 

ء له قى ومصنف ابن أيب شيبة مص وعمل اليوم والليلة البن السىن ى وعالمة والسنن الكربى للبيهقي سى والدعا
املوقوف منها قف وجعلته يف عشرة أبواب كل باب يتعلق بأنواع وأسباب الباب األول يف فضل الذكر والدعاء 

هلا وأماكنها والصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وآداب ذلك الباب الثاين يف أوقات اإلجابة وأحوا



ومن يستجاب له ومب يستجاب واسم اهللا األعظم وأمسائه احلسىن وعالمة االستجابة واحلمد عليها الباب الثالث فيما 
يقال يف الصباح واملساء والليل والنهار عموما وخصوصا وأحوال النوم واليقظة الباب الرابع فيما يتعلق بالطهور 

لوات منصوصات الباب اخلامس فيما يتعلق باألكل والشرب والصوم واملسجد واألذان والصالة الراتبة وص
  والصالة والزكاة والسفر واحلج واجلهاد والنكاح الباب

السادس فيما يتعلق باألمور العلوية كسحاب ورعد وبرق ومطر وريح وهالل وقمر الباب السابع فيما يتعلق 
الثامن فيما يهم من عوارض وآفات يف احلياة إىل املمات  بأحوال بين آدم من أمور خمتلفات باختالف احلاالت الباب

الباب التاسع يف ذكر ورد فضله ومل خيص بوقت من األوقات واستغفار ميحو اخلطيئات وفضل القرآن العظيم وسور 
منه وآيات الباب العاشر يف أدعية صحت عنه صلى اهللا عليه وسلم مطلقات غري مقيدات فجاء حبمد اهللا كبري 

ر غاية يف االختصار جامعا للصحيح من األخبار مل يؤلف مثله يف األعصار مجع بني الذكر النبوي واحلديث املقدا
املصطفوي واخلري الدنيوي واألخروي لو كتب مباء الذهب لكان من حقه أن يكتب بل بسواد األحداق الستحق 

أهله وأن يولينا مجيعا فضله وأن وكان أجدر أن يسطر على كل حديث منه صحيح جمرب أسأل اهللا أن ينفع به 
ينصر به كل مظلوم وأن يرزق به كل حمروم وأن جيرب به كل مكسور وأن يؤمن به كل مذعور وأن يفرج به عن 

  كل مكروب وأن يرد به عن كل حمروب انتهى
  قال رمحه اهللا

  وآداب ذلكالباب األول يف فضل الذكر والدعاء والصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فضل الذكر

قال صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف 
نفسي وإن ذكرين يف مالء ذكرته يف مالء خري منه خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا 

  نه ومتامه فإن اقترب إيل شربا اقتربت منه وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا ع

ذراعا وإن اقترب إيل ذراعا اقتربت منه باعا وإن أتاين ميشي أتيته هرولة وأخرجه أيضا من حديثه الترمذي وأخرجه 
أمحد يف املسند من حديث أنس رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا ابن شاهني يف الترغيب يف الذكر من حديث ابن عباس 

م إن ذكرتين يف نفسك ذكرتك يف نفسي وإن ذكرتين يف مأل ذكرتك يف مأل أفضل منهم وأكرم وإن بلفظ ابن آد
دنوت مين شربا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك باعا وإن مشيت إيل هرولت إليك ويف إسناده 

وأمحد يف املسند من حديث أنس  معمر بن زائدة قال العقيلي ال يتابع على حديثه وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي
أيضا بلفظ إذا تقرب مين عبدي شربا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مين ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاين ميشي أتيته 
هرولة ومن حديث قتادة أيضا وأخرجه هبذا اإلسناد البخاري من حديث قتادة عن أنس ومن حديث التميمي عنه 

حديث أيب ذر رضي اهللا عنه بلفظ ومن تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا ومن تقرب أيضا وأخرجه مسلم أيضا من 
مين ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاين ميشي أتيته هرولة وأخرج البخاري تعليقا من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

يب شفتاه قوله قال اهللا تعاىل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا يقول أنا مع عبدي إذا ذكرين وحتركت 
أنا عند ظن عبدي يب فيه ترغيب من اهللا عز وجل لعباده بتحسني ظنوهنم وأنه يعاملهم على حسبها فمن ظن به خريا 



أفاض عليه جزيل خرياته وأسبل عليه مجيل تفضالته ونثر عليه حماسن كراماته وسوابغ عطياته ومن مل يكن يف ظنه 
له هكذا وهذا هو معىن كونه سبحانه وتعاىل عند ظن عبده فعلى العبد أن يكون حسن الظن  هكذا مل يكن اهللا تعاىل

بربه يف مجيع حاالته ويستعني على حتصيل ذلك باستحضاره ما ورد من األدلة الدالة على سعة رمحة اهللا سبحانه 
ا قضى اهللا أمر اخللق كتب كتابا وتعاىل كحديث أيب هريرة يف الصحيحني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل

  فهو عنده فوق عرشه إن رمحيت سبقت غضيب ويف رواية

غلبت غضيب وكحديثه أيضا يف الصحيحني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن هللا مائة رمحة أنزل منها رمحة 
طف الوحش على ولده وأخر اهللا تسعا واحدة بني اجلن واألنس والبهائم واهلوام فبها يتعاطفون وهبا يترامحون وهبا يع

وتسعني رمحه يرحم هبا عباده يوم القيامة وكحديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الصحيحني قال قدم على 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سىب فإذا امرأة من السيب قد حتلب ثديها تسعى إذ وجدت صبيا يف السيب فأخذته 

ال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها يف النار فقلنا ال وهي فألصقته ببطنها وأرضعته فق
تقدر على أن ال تطرحه فقال اهللا أرحم بعباده من هذه بولدها ومثل هذا ما أخرجه أبو داود عن بعض الصحابة قال 

د التف عليه فقال يا رسول اهللا بينا حنن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل رجل عليه كساء ويف يده شيء ق
مررت بغيضة شجر فيها أصوات فراخ طائر فأخذهتن فوضعتهن يف كسائي فجاءت أمهن فدارت على رأسي 

فكشفت هلا عنهن فوقعت عليهن فلففتهن بكسائي فهن أوالء معي فقال ضعهن فوضعتهن فأبت أمهن إال لزومهن 
حم أم األفراخ بفراخها فوالذي بعثين باحلق هللا أرحم بعباده من أم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتعجبون لر

األفراخ بفراخها ارجع هبن حىت تضعهن من حيث أخذهتن وأمهن معهن فرجع هبن ومن هذا القبيل ما ورد فيمن 
جلميع قال ال إله إال اهللا وهي أحاديث صحيحة كثرية ويف الباب أحاديث ال يتسع هلا إال مؤلف مستقل ويغىن عن ا

ما أخربنا به الرب سبحانه وتعاىل يف كتابه من أن رمحيت وسعت كل شيء ومن أنه كتب على نفسه الرمحة فإن هذا 
  وعد من اهللا عز وجل وهو ال خيلف على خلقه الوعد وخري منه لعباده وهو صادق املقال على كل حال

ليفة العادل عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا فإنه كان دعاء عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا وما أحسن ما كان يدعو به اخل
يقول يا من وسعت رمحته كل شيء أنا شيء فلتسعين رمحتك يا أرحم الرامحني وقلت أنا يا من كتب على نفسه 

 الرمحة لعباده إين من عبادك فارمحين يا أرحم الرامحني قوله وأنا معه إذا ذكرين فيه تصريح بأن اهللا سبحانه وتعاىل مع
عباده عند ذكرهم له ومن مقتضى ذلك أن ينظر إليه برمحته وميده بتوفيقه وتسديده فإن قلت هو مع مجيع عباده 

كما قال سبحانه وتعاىل وهو معكم أين ما كنتم وقوله جل ذكره ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم اآلية قلت 
بعد دخوله مع أهل املعية العامة وذلك يقتضي  هذه معية عامة وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على اخلصوص

مزيد العناية ووفور اإلكرام له والتفضل عليه ومن هذه املعية اخلاصة ما ورد يف الكتاب العزيز من كونه مع 
الصابرين وكونه مع الذين اتقوا وما ورد هذا املورد يف الكتاب العزيز أو السنة فال منافاة بني إثبات املعية اخلاصة 

بات املعية العامة ومثل هذا ما قيل من أن ذكر اخلاص بعد العام يدل على أن للخاص مزية اقتضت ذكره على وإث
اخلصوص بعد دخوله حتت العموم قوله فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي حيتمل أن يريد سبحانه وتعاىل أن العبد 

وأعطاه عطاء ال يطلع عليه غريه وحيتمل أن يريد الذكر إذا ذكره ذكرا قلبيا غري شفاهي أثابه ثوابا خمفيا عن عباده 
الشفاهي على جهة السر دون اجلهر وأن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل ثواب هذا الذكر اإلسراري ثوابا مستورا ال يطلع 

د قد عليه أحد ويدل على هذا االحتمال الثاين قوله وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه فإنه يدل على أن العب



جهر بذكره سبحانه وتعاىل بني ذلك املأل الذي هو فيهم فيقابله االسرار بالذكر باللسان ال جمرد الذكر القليب فانه 
  ال يقابل الذكر اجلهري بل يقابل مطلق الذكر اللساين أعم من أن يكون سرا أو جهرا

ك الذكر مبرأى ومسمع من مالئكته أو ومعىن قوله سبحانه وتعاىل ذكرته يف مأل خري منه أن اهللا جيعل ثواب ذل
يذكره عندهم مبا يعظم به شأنه ويرتفع به مكانه وال مانع من أن جيمع بني األمرين ويف قوله ذكرته يف نفسي 

مشاكلة كما يف قوله عز وجل تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك وقد حقق ذلك أهل علم البيان وإمنا حيتاج 
فس معىن من معانيها ال جيوز إطالقه على الرب سبحانه وتعاىل وأما إذا أريد هبا الذات فال إىل هذا إذا أريد بالن

حاجة إىل القول باملشاكلة وكما جاءت السنة بفضائل الذكر والترغيب إليه وعظم األجر عليه كذلك جاء مثل 
اه من األعمال الصاحلة وقال سبحانه ذلك يف الكتاب العزيز قال اهللا سبحانه وتعاىل ولذكر اهللا أكرب أي أكرب مما سو

وتعاىل فاذكروين أذكركم وقال سبحانه وتعاىل واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون وقال سبحانه وتعاىل أال بذكر اهللا 
تطمئن القلوب والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة اخل وغريها من اآليات فضل الذكر على الصدقة 

ضل من ذكر اهللا طس احلديث أخرجه الطرباين يف معجمه األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من ما صدقة أف
حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما كذا يف اجلامع الصغري للسيوطي وذكره املنذري يف الترغيب والترهيب يف الذكر 

عباس أن رجاله موثوقون وفيه دليل معزوا إىل الطرباين من حديث أيب موسى وحسنه وقال اهليثمي يف حديث ابن 
على أن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل ال يفضل عليه شيء من مجيع أنواع الصدقة ألن قوله صدقه نكرة يف سياق نفى 

فتعم كل صدقة ومقتضاه أن ال توجد صدقه كائنة ما كانت افضل من ذكر اهللا فتكون إما مساوية له أو دونه 
منها وال يكون دوهنا استشكال بعض أهل العلم هلذا احلديث واجلواب عنه وقد والذكر قد يكون مثلها أو افضل 

  أورد بعض أهل العلم أشكاال هاهنا فقال أن صدقة املال يتعدى

نفعها إىل الغري خبالف الذكر والنفع املتعدي أفضل من النفع القاصر وأجاب احلليمي عن ذلك بأنه مل يكن املراد من 
حده بل املراد ذكر اللسان والقلب مجيعا وذكر القلب أفضل ألنه يردع عن التقصري يف هذا الذكر ذكر اللسان و

الطاعات وعن املعاصي والسيئات وذكر مثل هذا اجلواب البيهقي يف شعب اإلميان وأقره ونقل عن النووي أن ذكر 
جارحتني اللسان مع حضور القلب أفضل من شغل جارحة واحدة وكذلك شغل ثالث جوارح أفضل من شغل 

وكل ما زاد فهو أفضل وسيأيت متام الكالم على هذا يف شرح احلديث الذي يليه وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل ما ينبغي 
االعتماد عليه أفضل األعمال ذكر اهللا أال أخربكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري 

تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول  لكم من إنفاق الذهب والفضة وخري لكم من أن
اهللا قال ذكر اهللا أ ت مس احلديث أخرجه أمحد والترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وأخرجه 

لترغيب يف الذكر أيضا مالك يف املوطأ وابن ماجه والطرباين يف الكبري والبيهقي يف شعب اإلميان وابن شاهني يف ا
كلهم من حديث أيب الدرداء إال أن مالكا يف املوطأ وقفه عليه وقد صححه احلاكم يف املستدرك وغريه وأخرجه 

أمحد أيضا من حديث معاذ قال املنذري بإسناد جيد إال أن فيه انقطاعا وقال يف حديث أيب الدرداء أن أمحد أخرجه 
لدرداء إسناده حسن وقال يف حديث معاذ رجاله رجال الصحيح إال أن بإسناد حسن وقال اهليثمي يف حديث أيب ا

زياد بن أيب زياد موىل ابن عباس مل يدرك معاذا قوله خبري أعمالكم فيه دليل على أن الذكر خري األعمال على العموم 
  كما يدل عليه إضافة اجلمع إىل الضمري وكذلك إضافة أزكى وأرفع إىل ضمري



اء والربكة فأفاد كل ذلك أن الذكر أفضل عند اهللا سبحانه وتعاىل من مجيع األعمال اليت يعملها األعمال والزكا النم
العباد وأنه أكثرها مناء وبركة وأرفعها درجة ويف هذا ترغيب عظيم فإنه يدخل حتت األعمال كل عمل يعمله العبد 

اق الذهب والورق ويف نسخة اجلمع بني كائنا ما كان قوله وخري لكم من إنفاق الذهب والفضة ويف نسخة من إنف
الفضة الورق والورق هي الدراهم املضروبة فعطفه على الفضة من عطف اخلاص على العام وعطف إنفاق الذهب 
والفضة على ما تقدم من عموم األعمال مع كونه مندرجا حتتها يدل على فضيلة زائدة على سائر األعمال كما هو 

اص على العام وهكذا قوله وخري لكم من أن تلقوا العدو وهذا من عطف اخلاص على النكتة املذكورة يف عطف اخل
العام لكون اجلهاد من األعمال الفاضلة وطبقته مرتفعة على كثري من األعمال ويف ختصيص هذين العملني الفاضلني 

كم وما بعده من فضيلة الذكر بالذكر أيضا بعد تعميم مجيع األعمال زيادة تأكيد ملا دل عليه أال أنبئكم خبري أعمال
على كل األعمال ومبالغة يف النداء بفضله عليها ودفع ملا يظن من أن املراد باألعمال هاهنا غري ما هو متناه يف 
الفضيلة وارتفاع الدرجة وهو اجلهاد والصدقة مبا هو حمبب إىل قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع املال وهو 

ض أهل العلم تفضيل الذكر على اجلهاد وقد استشكل بعض أهل العلم تفضيل الذكر املذهب والفضة استشكال بع
على الصدقة وقد قدمت يف شرح احلديث املتقدم على هذا طرفا من ذلك واستشكل بعضهم تفضيل الذكر على 

املشتملة اجلهاد مع ورود األدلة الصحيحة أنه أفضل األعمال وقد مجع بعض أهل العلم بني ما ورد من األحاديث 
على تفضيل بعض األعمال على بعض آخر وما ورد منها مما يدل على تفضيل البعض املفضل عليه بأن ذلك باعتبار 
األشخاص واألحوال فمن كان مطيقا للجهاد قوي األثر فيه أفضل أعماله اجلهاد ومن كان كثري املال فأفضل أعماله 

  ني فأفضل أعماله الذكر والصالة وحنو ذلك ولكنهالصدقة ومن كان غري متصف بأحد الصفتني املذكورت

يدفع هذا تصرحيه صلى اهللا عليه وسلم بأفضلية الذكر على اجلهاد نفسه يف هذا احلديث ويف األحاديث اآلخرة 
كحديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عند الترمذي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي العباد أفضل 

يوم القيامة قال الذاكرون اهللا كثريا قال قلت يا رسول اهللا ومن الغازي يف سبيل اهللا قال لو ضرب درجة عند اهللا 
بسيفه يف الكفار واملشركني حىت ينكسر وخيتضب دما لكان الذاكرون اهللا كثريا أفضل منه درجة قال الترمذي بعد 

جنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا قالوا إخراجه حديث غريب وكحديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا وفيه وال شيء أ
وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال ولو أن يضرب بسيفه حىت يتقطع أخرجه ابن أيب الدنيا والبيهقي من رواية سعيد بن 

سنان وسيأيت قريبا حديث إال أن يضرب بسيفه حىت ينقطع ومما يدل على أن الذكر أفضل من الصدقة ما أخرجه 
جه وقال الترمذي حديث حسن من حديث ثوبان قال ملا نزلت والذين يكنزون الذهب أمحد والترمذي وابن ما

والفضة قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت يف الذهب والفضة 
انه ومما يدل على لو علمنا أي املال خري فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إمي

ذلك احلديث اآليت يف الرجل الذي يف حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر اهللا ومما يدل على ذلك يف اجلهاد 
والصدقة وغري ذلك ما أخرجه أمحد والطرباين من حديث معاذ رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثرهم هللا تبارك وتعاىل ذكرا قال فأي الصاحلني أعظم أجرا قال أن رجال سأله قال أي اجملاهدين أعظم أجرا قال أك
أكثرهم هللا تبارك وتعاىل ذكرا مث ذكر الصالة والزكاة واحلج والصدقة كل ذلك ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ري يقول أكثرهم هللا تبارك وتعاىل ذكرا فقال أبو بكر لعمر رضي اهللا عنهما يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خ
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجل فإن قلت قد يرشد إىل اجلمع املذكور ما أخرجه الطرباين والبزار من 

  حديث



  ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده
ذكر اهللا قلت ليس فيه إال أن العاجز عن هذه األمور وخبل باملال أن ينفقه وجنب عن العدو أن جياهده فليكثر من 

املذكورة يستكثر من الذكر وليس فيه أهنا أفضل من الذكر على أن يف إسناد هذا احلديث أبا حيىي القتات وهو 
ضعيف مثل الذي يذكر اهللا والذي ال يذكره كاحلي وامليت مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي 

احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه  وامليت خ م
وهذا اللفظ الذي ذكره املصنبف رمحه اهللا هو لفظ البخاري يف كتاب الدعوات من صحيحه وذكره مسلم يف 

اهللا فيه مثل احلي وامليت كتاب الصالة من صحيحه ولفظه مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه والبيت الذي ال يذكر 
ويف هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة وأنه مبا يقع منه من ذكر اهللا عز وجل يف حياة ذاتية وروحية ملا 
يغشاه من األنوار ويصل إليه من األجور كما أن التارك للذكر وإن كان يف حياة ذاتية فليس هلا اعتبار بل هو شبيه 

ن ال يفيض عليهم بشيء مما يفيض على األحياء املشغولني بالطاعة هللا عز وجل ومثل ما يف هذا باألموات الذي
احلديث قوله تعاىل أو من كان ميتا فأحييناه واملعىن تشبيه الكافر بامليت وتشبيه اهلداية إىل اإلسالم باحلياة ال يقعد 

نزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده م قوم يذكرون اهللا تعاىل إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة و
احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة وأيب سعيد معا رضي اهللا عنهما 

  وأخرجه أيضا من حديثهما معا أبو داود

يثهما معا ابن أيب شيبة الطيالسي وأمحد يف املسند وعبد بن محيد وأبو يعلى املوصلي وابن حبان وأخرجه أيضا من حد
وابن شاهني يف الترغيب يف الذكر وقال حسن صحيح بلفظ ما جلس قوم مسلمون جملسا يذكرون اهللا فيه إال 

حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده وأخرجه الترمذي يف الدعوات من 
 اخل ويف الباب أحاديث منها ما أخرجه أمحد يف املسند وأبو يعلى حديثهما معا بلفظ ما قعد قوم يذكرون اهللا

املوصلي والطرباين يف األوسط والضياء يف املختارة من حديث أنس رضي اهللا عنه بلفظ ما جلس قوم يذكرون اهللا 
ضياء يف إال ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم وما أخرجه الطرباين يف الكبري والبيهقي يف الشعب وال

املختارة من حديث سهل ابن احلنظلية بلفظ ما جلس قوم يذكرون اهللا تعاىل فيقومون حىت يقال هلم قوموا فقد 
غفرت لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات وأخرجه البيهقي من حديث عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه ويف 

 صلى اهللا عليه وسلم إن هللا مالئكة يطوفون يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا
الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا تعاىل تنادوا هلموا إىل حاجتكم فيحفوهنم بأجنحتهم إىل 
السماء احلديث بطوله وأخرجه البزار من حديث أنس رضي اهللا عنه وأخرج مسلم والترمذي والنسائي من حديث 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم فقالوا جلسنا نذكر اهللا معاوية أن ر
وحنمده على ما هدانا لإلسالم ومن به علينا قال آهللا ما أجلسكم إال ذلك قالوا آهللا ما أجلسنا إال ذلك قال أما أىن 

وجل يباهي بكم املالئكة ويف الباب أحاديث قوله مل أستحلفكم هتمة لكم ولكنه أتاين جربيل فأخربين أن اهللا عز 
حفتهم املالئكة أي أحدقت هبم واستدارت عليهم ومعىن غشيتهم الرمحة سترهتم أخذا من التغشي بالثوب والسكينة 

  هي الطمأنينة والوقار وقيل املراد بالسكينة الرمحة ويرد ذلك عطفها على قوله غشيتهم الرمحة

يمن عنده أنه يذكرهم عند مالئكته حسبما قدمنا بيانه ويف احلديث ترغيب عظيم ومعىن ذكر اهللا عز وجل ف
  لالجتماع على الذكر



فإن هذه األربع اخلصائص يف كل واحدة منها على انفرادها ما يثري رغبة الراغبني ويقوي عزم الصاحلني على ذكر 
 قالوا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد رب العاملني ما عمل ابن آدم عمال أجنى له من عذاب اهللا من ذكر اهللا

يف سبيل اهللا إال أن يضرب بسيفه حىت ينقطع ثالث مرات مص ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري وابن أيب شيبة 
يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه أمحد يف املسند 

ين أيضا يف األوسط وقال منذري يف الترغيب بعد أن عزاه إىل الطرباين يف الصغري األوسط ورجاهلما رجال والطربا
الصحيح وجعلهما عنده من حديث جابر هبذا اللفظ فظهر هبذا أن هذا املنت حديثان ال حديث واحد وقال اهليثمي 

بسند رجاله رجال الصحيح انتهى ويف  يف حديث معاذ رجاله رجال الصحيح قال وقد رواه الطرباين عن جابر
احلديث دليل على أن الذكر أفضل وقد قدمنا الكالم على ذلك لو أن رجال يف حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر 

اهللا لكان الذاكر هللا أفضل ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب 
من حديثه أيضا الطرباين يف األوسط وابن شاهني يف الترغيب يف الذكر ويف إسناده  موسى رضي اهللا عنه وأخرجه

جابر بن الوالع قال النسائي منكر احلديث انتهى ولكنه قد روى له مسلم فال وجه إلعالل احلديث به وقد حسن 
ناوي لكن صحح بعضهم إسناده املنذري يف الترغيب والترهيب يف الذكر قال اهليثمي رجاله وثقوا انتهى وقال امل

وقفه وأخرجه أيضا ابن أيب شيبة وعبد اهللا بن أمحد يف زوائد الزهد من حديث أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه قوله 
  يف حجره دراهم احلجر بفتح احلاء املهملة

وكسرها قيل هو طرف الثوب وقيل هو طرف كل شيء وقال يف القاموس أنه حضن اإلنسان وهذا أنسب مبعىن 
احلديث ويف احلديث دليل على أن الذكر أفضل من الصدقة وقد تقدم البحث عن ذلك إذا مررمت برياض اجلنة 

فارتعوا قالوا يا رسول اهللا وما رياض اجلنة قال حلق الذكر ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا 
املسند والبيهقي يف الشعب وقال الترمذي  وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه حممد يف

حسن غريب وقال املناوي وشواهده ترتقي إىل الصحة وأخرج الطرباين يف الكبري من حديث ابن عباس رضي اهللا 
عنهما عنه صلى اهللا عليه وسلم إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا قالوا وما رياض اجلنة قال جمالس العلم ويف إسناده 

رج الترمذي وقال غريب من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رجل جمهول وأخ
مررمت برياض اجلنة فارتعوا قالوا وما رياض اجلنة قال املساجد قيل وما الرتع قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال 

زار واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد اهللا واهللا أكرب وأخرج ابن أيب الدنيا وأبو يعلى والطرباين والب
والبيهقي من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا أيها 

الناس إن هللا سرايا من املالئكة حتل وتقف على جمالس الذكر يف األرض فارتعوا يف رياض اجلنة قالوا وأين رياض 
قال جمالس الذكر فاغدوا وروحوا يف ذكر اهللا وذكروا أنفسكم من كان يريد أن يعلم منزلته عند اهللا فلينظر اجلنة 

كيف منزلة اهللا عنده فإن اهللا ينزل العبد عنده حيث أنزله تعاىل يف نفسه قال املنذري واحلديث حسن انتهى وال 
وجمالس العلم واملساجد وال مانع من ذلك انتهى وأما  خمالفة بني هذه األحاديث فرياض اجلنة تطلق على حلق الذكر

  قوله يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قيل وما الرتع قال سبحان اهللا اخل ففيه ما

يدل على أن هذا الذكر له مزية تشرف على سائر األذكار وال ينايف ما يدل عليه قوله حلق الذكر من العموم وال 
خر حيث قال جمالس العلم واحلاصل أن اجلماعة املشتغلني بذكر اهللا عز وجل أي ذكر ينايف أيضا ما يف احلديث اآل

كان واملشتغلني بالعلم النافع وهو علم الكتاب والسنة وما يتوصل به إليهما هم يرتعون يف رياض اجلنة قوله إذا 



هبا وشبه الذكر بالرتع يف  مررمت برياض اجلنة مجع روضة وهي املوضع املشتمل على النبات وإمنا شبه حلق الذكر
اخلصب قوله حلق الذكر بكسر احلاء املهملة وفتح الالم مجع حلقة بفتح احلاء وسكون الالم وكذا يف كثري من 

النسخ من كتب اللغة وقال اجلوهري مجع حلقة حلق بفتح احلاء واملراد باحللقة مجاعة من الناس يستديرون كحلقة 
لبه بيتان يف أحدمها امللك ويف اآلخر الشيطان فإذا ذكر اهللا خنس وإذا مل يذكر اهللا الباب وغريه ما من آدمي إال لق

وضع الشيطان منقاره يف قلبه ووسوس له مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا 
خاري تعليقا عن ابن وهو من حديث عبد اهللا ابن شقيق ورجال إسناده رجال الصحيح ويف معناه ما أخرجه الب

عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشيطان جامث على قلب ابن آدم إذا ذكر اهللا خنس 
وإذا غفل وسوس له وكذا ما أخرجه ابن أيب الدنيا وأبو يعلى والبيهقي من حديث أنس رضي اهللا عنه عن النيب 

اضع خطمه على قلب أبن آدم فإن ذكر اهللا خنس وإن نسي التقم قلبه صلى اهللا عليه وسلم قال إن الشيطان و
واملراد بقوله خطمه فمه وهو بفتح اخلاء وسكون الطاء املهملة قوله خنس بفتح اخلاء املعجمة والنون أي تأخر 

  وخرج من املكان الذي قد كان فيه وهو قلب اآلدمي قوله منقاره املراد به هاهنا فمه

ئر يف لقطه ملا يلتقط به من هاهنا بسرعة وخفة من صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع شبهه مبنقار الطا
الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة ت انقلب بأجر حجة وعمرة ط احلديث أخرجه 

ال الترمذي حسن غريب الترمذي والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه ق
واللفظ الذي ذكره املصنف معزوا إىل الطرباين هو من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم من صلى الغداة يف مجاعة مث جلس يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث قام فصلى ركعتني انقلب بأجر حجة 

رج أمحد يف املسند وابن جرير وصححه والبيهقي يف الشعب من حديث علي وعمرة قال املنذري وإسناده جيد وأخ
رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من صلى الفجر يف مجاعة مث جلس يف مصاله يذكر اهللا صلت عليه 

عليه اللهم  املالئكة وصالهتم عليه اللهم اغفر له اللهم ارمحه ومن جلس ينتظر الصالة صلت عليه املالئكة وصالهتم
اغفر له اهللا ارمحه ويف تكرير قوله تامة تامة تامة تأكيد لرفع توهم أنه مل يرد احلجة والعمرة على التمام وهو تأكيد 

راجع إىل احلجة والعمرة فكأنه قال كأجر حجة تامة تامة تامة وعمرة تامة تامة تامة وهذا األجر املذكور حيصل 
صالة الفجر يف مجاعة مث القعود للذكر حىت تطلع الشمس مث صالة ركعتني بعد مبجموع ما اشتمل عليه احلديث من 

طلوع الشمس ذاكر اهللا يف الغافلني مبنزلة الصابر يف الفارين ز احلديث أخرجه البزار يف مسنده كما قال املصنف 
واألوسط ورجاله يف رمحه اهللا ومن حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه الطرباين يف الكبري 

  األوسط ثقات وأخرج أبو نعيم يف احللية والبيهقي يف

الشعب من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذاكر اهللا يف الغافلني مثل الذي 
 كمثل الشجرة اخلضراء يف يقاتل عن الفارين وذاكر اهللا يف الغافلني كاملصباح يف البيت املظلم وذاكر اهللا يف الغافلني

وسط الشجر الذي قد حتات وذاكر اهللا يف الغافلني يعرف مقعده يف اجلنة وذاكر اهللا يف الغافلني يغفر اهللا له بعدد 
كل فصيح وعجمي ويف إسناده عمران بن مسلم القصري قال البخاري منكر احلديث وقال احلافظ العراقي سنده 

ناده هذا الرجل قوله ذاكر اهللا يف الغافلني اخل الذاكر بني مجاعة ال يذكرون اهللا ضعيف ولعله يشري إىل كون يف إس
كمن جياهد الكفار بعد فرار أصحابه من الزحف وهذه فضيلة جليلة ومنقبة نبيلة ما من قوم جلسوا جملسا وتفرقوا 

قيامة مس دت حب احلديث عنه ومل يذكروا اهللا فيه إال كأمنا تفرقوا عن جيفة محار وكان عليهم حسرة يوم ال



أخرجه احلاكم يف املستدرك وأبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة 
رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه أمحد يف املسند وابن السين يف عمل اليوم والليلة والبيهقي يف الشعب 

شرط مسلم وقال النووي يف األذكار والرياض إسناده صحيح ويف  وحسنه الترمذي وقال احلاكم صحيح على
الباب عن أيب هريرة أيضا عند أيب داود والترمذي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما جلس قوم جملسا مل يذكروا 

حسن اهللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم قال الترمذي حديث 
وأخرجه ابن أيب الدنيا والبيهقي وأخرجه أيضا أمحد بإسناد صحيح والنسائي وابن حبان وصححه وأخرجه أيضا 

الطرباين يف الكبري من حديث أيب أمامة وأخرجه أيضا الطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي من حديث عبد اهللا بن 
  وسلممغفل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما من قوم اجتمعوا يف جملس فتفرقوا ومل يذكروا اهللا إال كان ذلك اجمللس حسرة عليهم يوم القيامة قال املنذري 
ورجال الطرباين حمتج هبم يف الصحيح وأخرجه أمحد يف املسند من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما بلفظ ما من قوم 

يوم القيامة قوله إال كأمنا تفرقوا عن جيفة محار أي مثلها يف الننت جلسوا جملسا ال يذكرون اهللا فيه إال رأوه حسرة 
ويف هذا التشبيه غاية التنفري عن ترك ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف اجملالس وأنه مما ينبغي لكل أحد أن ال جيلس فيه وال 

ها قوله وكان عليهم يالبس أهله وأن يفر عنه كما يفر عن جيفة احلمار فإن كل عاقل يفر عنها وال يقعد عند
حسرة يوم القيامة أي بسبب تفريطهم يف ذكر اهللا سبحانه وتعاىل وذلك ملا يظهر هلم يف موقف احلساب من أجور 
العامرين جملالسهم بذكر اهللا سبحانه وتعاىل فينبغي ملن حضر جمالس الغفلة أن ال خيليها عن شيء من ذكر اهللا وأن 

لس اليت أرشد إليها صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث عائشة رضي اهللا عنها عند يأيت عند القيام منها بكفارة اجمل
أيب داود واحلاكم أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم من جملس قال سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن 

ال ذلك كفارة ملا يكون الإله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل إنك لتقول قوال ما كنت تقوله فيما مضى ق
يف اجمللس وأخرجه أيضا النسائي وابن أيب الدنيا والبيهقي من حديثها وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 

حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه الترمذي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه أبو داود من حديث أيب 
نسائي والطرباين ورجاهلما رجال الصحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط برزة األسلمي رضي اهللا عنه وأخرجه ال

مسلم وأخرجه النسائي واحلاكم وصححه من حديث رافع ابن خديج رضي اهللا عنه وأخرجه أبو داود وابن حبان 
يف صحيحه من حيث عبد اهللا بن عمرو ابن العاص رضي اهللا عنهما وسيذكر املصنف رمحه اهللا هذا احلديث يف 

  باب السابع إن خيار عباد اهللا الذين يراعون الشمس والقمر والنجومال

  واألظلة لذكر اهللا عز وجل مس
احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه وصححه 

لطرباين يف الكبري قال اهليثمي رجال الطرباين احلاكم وقرره الذهيب يف كتابه على املستدرك وأخرجه أيضا من حديثه ا
موثقون وأخرجه أيضا ابن شاهني وقال حديث غريب صحيح قوله الذين يراعون الشمس أي يرصدون دخول 

األوقات هبذه العالمات ألجل ذكر اهللا سبحانه وتعاىل الذي يعتادونه يف أوقات خمصوصة ومن ذلك ارتقاب طلوع 
لك الوقت وما بعده وكذلك ارتقاب زواهلا لدخول وقت الظهر وارتقاب اصفرارها الشمس لكراهة الصالة يف ذ

لكراهة الصالة يف ذلك الوقت وما بعده وهكذا ارتقاب القمر ملعرفة ساعات الليل ملن يعتاد التهجد والذكر وهكذا 
ووقت العصر فقد  ارتقاب النجوم ملعرفة هذه الساعات ملن هو كذلك وهكذا ارتقاب األظلة ملعرفة وقت الظهر



ثبت تقدير ذلك أي تقدير صالة الظهر ووقت صالة العصر مبقدار من الظل كما يف األحاديث الصحيحة وكل هذه 
األمور هي من ذكر اهللا وهلذا قال سبحانه و ولذكر اهللا أكرب ليس يتحسر أهل اجلنة إال على ساعة مرت هبم ومل 

رباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ رضي يذكروا اهللا تعاىل فيها ط احلديث أخرجه الط
اهللا عنه قال اهليثمي ورجاله ثقات ويف شيخ الطرباين حممد بن إبراهيم الصوري خالف وأخرجه أيضا البيهقي يف 

جلنة أي إذا الشعب قال املنذري يف الترغيب والترهيب أنه رواه البيهقي بأسانيد أحدها جيد قوله ليس يتحسر أهل ا
رأوا ما أعد اهللا لعباده الذاكرين له من األجور املوفرة على الذكر كان ذلك حسرة يف قلوب التاركني له ويف كوهنم 

  ال

يتحسرون إال على هذه اخلصلة أعظم دليل على أهنا عند اهللا مبكان عظيم وأن أجرها فوق كل أجر أكثروا ذكر 
ث أخرجه ابن حبان يف صحيحه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث اهللا تعاىل حىت يقولوا جمنون حب احلدي

أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه أمحد يف مسنده وأبو يعلى املوصلي يف مسنده والطرباين يف 
أن يف إسناده دراجا الكبري واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد وقال اهليثمي بعد أن عزاه إىل أمحد وأيب يعلي 

ضعفه مجع وبقية رجال مسند أمحد ثقات انتهى وقد حسنه احلافظ ابن حجر يف أماليه قوله حىت يقولوا جمنون ويف 
لفظ أكثر ذكر اهللا حىت يقال إنك جمنون قيل املراد هنا حىت يقول املنافقون بدليل ما أخرجه أمحد يف الزهد والضياء 

ب من حديث أيب اجلوزاء مرسال عنه صلى اهللا عليه وسلم أكثروا ذكر اهللا حىت يقول يف املختارة والبيهقي يف الشع
املنافقون إنكم مراءون وليس يف هذا ما يقتضي قصر املقالة يف حديث الباب على املنافقني فينبغي تفسري ضمري حىت 

رغبة هلم يف الذكر ويدخل  يقولوا مبا هو أعم من ذلك أي حىت يقول الغافلون عن الذكر أو حىت يقول الذين ال
املنافقون يف هذا دخوال أوليا ويف احلديث دليل على جواز اجلهر بالذكر وقد تقدم حديث ومن ذكرين يف مأل 
ذكرته يف مأل خري منهم وميكن أن يكون سبب نسبتهم اجلنون إليه ما يرونه من إدامة الذكر وحتريك شفتيه به 

بذكره وهو الرب سبحانه فقد يظنون إذا رأوه كذلك أنه من واضطراب بدنه من خوف من صار مشتغال 
املمسوسني املصابني بطرف من اجلنون وكثريا ما يرى من ال شغلة له بالطاعات أو من هو مشتغل مبعاصي اهللا يظهر 

السخرية بأهل الطاعات واالستهزاء هبم ألنه قد طبع على قلبه وصار يف عداد املخذولني وقد وردت أحاديث 
  ي االسرار بالذكر وأحاديثتقتض

تقتضي اجلهر به واجلمع بينهما أن ذلك خمتلف باختالف األحوال واألشخاص فقد يكون اجلهر أفضل إذا أمن 
الرياء وكان يف اجلهر تذكري للغافلني وتنشيط هلم إىل االقتداء به وقد يكون األسرار أفضل إذا كان األمر خبالف 

تعاىل من صالة الغداة حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد  ذلك ألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا
إمساعيل وألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا من صالة العصر حىت تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة د 
حسن  احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال العراقي إسناده

وتبعه يف حتسني إسناده السيوطي وقال اهليثمي يف إسناده حمتسب أبو عامد وثقة ابن حبان وضعفه غريه وبقية رجاله 
ثقات وأخرجه أيضا أبو نعيم يف املعرفة والبيهقي يف الشعب والضياء يف املختارة قوله حىت تطلع الشمس زاد يف 

خص األربعة بالنسبة ألن املفضل عليه جمموع أربعة أشياء ذكر اهللا  رواية مث أصلي ركعتني قوله أربعة قال البيضاوي
والقعود له واالجتماع عليه واالستمرار به إىل الطلوع والغروب وخص بىن امسعيل لشرفهم وانافتهم على غريهم 

امسعيل  وقرهبم منه ومزيد اهتمامه حباهلم قوله أحب إيل من أن أعتق أربعة ترك ههنا ذكر كون األربعة من ولد



استغنا عنه مبا تقدم يف الطرف األول يف رواية ثبوت من ولد إمسعيل بعد لفظ أربعة ويف رواية مكان أربعة لفظ رقبة 
من ولد إمسعيل ويف احلديث دليل على مزيد شرف الذكر يف هذين الوقتني مع قوم يذكرون اهللا فإنه قد ثبت أن 

  وا من النارمن أعتق رقبة أعتق اهللا منه بكل عضو منها عض

إن اهللا أمر حيىي بن زكرياء أن يأمر بين إسرائيل خبمس كلمات منها ذكر اهللا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
يف أثره سراعا حىت إذا أتى على حصن حصني فأحرز نفسه منهم كذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر 

حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث احلارث بن اهللا تعاىل ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن 
احلارث األشعري رضي اهللا عنه وأخرجه من حديثه أمحد يف املسند والبخاري يف التاريخ والنسائي واحلاكم يف 

املستدرك وقد صححه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه واحلديث 
اهللا أمر حيىي بن زكرياء خبمس كلمات أن يعمل هبن وأن يأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن وكأنه  طويل ولفظه إن

أبطأ عن تبليغهن فأوحى اهللا إىل عيسى أن يبلغهن أو تبلغهن فأتاه عيسى فقال له إنك أمرت خبمس كلمات أن 
ين أن أعذب أو خيسف يب فجمع حيىي بن تعمل هبن فأما أن تبلغهن أو بلغهن فقال له يا روح اهللا إين أخشى أن سبقت

زكريا بين إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتأل املسجد فقعد على الشرفات فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن اهللا أمرين 
خبمس كلمات أن أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك باهللا 

ى عبدا من خالص ملكه بذهب أو ورق مث أسكنه دارا فقال له اعمل وارفع إيل عملك فجعل كمثل رجل اشتر
العبد يعمل ويرفع على غري سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن اهللا تعاىل خلقكم ورزقكم فاعبدوه وال 

قبل بوجهه إىل عبده ما مل يلتفت تشركوا به شيئا وآمركم بالصالة وإذا أقمتم الصالة فال تلتفتوا فإن اهللا عز وجل لي
وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك يف عصابة كلهم جيد ريح املسك وإن خلوف فم الصائم 

  أطيب عند اهللا من ريح املسك وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو

دي نفسي فجعل يفدي نفسه منهم بالقليل فشدوا يديه إىل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال هلم هل لكم أن أفت
والكثري حىت فك نفسه وآمركم بذكر اهللا كثريا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا يف أثره فأتى على حصن 
حصني فأحرز نفسه فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر اهللا تعاىل وأنا آمركم خبمس أمرين 

لسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهللا فإنه من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اهللا هبن اجلماعة وا
اإلسالم من عنقه إال أن يرجع ومن ادعى بدعوى اجلاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 

ك يف بعض النسخ ويف بعضها فادعوا بدعوى اهللا الذي مساكم املسلمني املؤمنني عباد اهللا انتهى قوله مسرعا كذل
سراعا وهو املوافق للفظ احلديث الذي كتبناه ههنا قوله حىت إذا أتى على حصن حصني لعل املصنف رمحة اهللا أخذ 
تسمية كتابه احلصن احلصني الذي هو أصل هذا الكتاب من ههنا ويف احلديث دليل على أن الذكر حيرز صاحبه من 

من جلأ إليه من العدو فالذاكر يف أمان من ختبط الشيطان ووسوسته إليه وإضالله الشيطان كما حيرز احلصن احلصني 
  إياه ومن سلم من الشيطان الرجيم فقد كفى من أخطر اخلطرين ومها الشيطان والنفس 

  فضل الدعاء

يستكربون  قال صلى اهللا عليه وسلم الدعاء وهو العبادة مث تال قوله تعاىل وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين
عن عباديت اآلية حب مص ع احلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه وابن أيب شيبة يف مصنفه وأهل السنن األربع 



كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه وصححه الترمذي وصححه أيضا ابن 
  حبان واحلاكم وأخرج 

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدعاء مخ العبادة قوله الدعاء هو الترمذي من حديث أنس رضي اهللا عنه قا
العبادة هذه الصفة املقتضية للحصر من جهة تعريف املسند إليه ومن جهة تعريف املسند ومن جهة ضمري الفصل 

لم الدعاء مخ تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها وإىل هذا أشار بقوله صلى اهللا عليه وس
العبادة واآلية الكرمية قد دلت على أن الدعاء من العبادة فإنه سبحانه وتعاىل أمر عباده أن يدعوه مث قال إن الذين 

يستكربون عن عباديت فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار وال اقبح من هذا 
و خالق له ورازقه وموجده من العدم وخالق العامل كله ورازقه وحمييه االستكبار وكيف يستكرب العبد عن دعاء من ه

ومميتة ومثيبة ومعاقبة فال شك أن هذا االستكبار طرف من اجلنون وشعبة من كفران النعم من فتح له باب يف 
 وهو الدعاء منكم فتحت له أبواب اإلجابة مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا

من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وأخرجه أيضا من حديثه الترمذي وابن حبان واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وقال املنذري يف الترغيب والترهيب بعد أن عزاه إىل الترمذي واحلاكم أنه رواه كالمها من طريق عبد الرمحن بن 

نافع عن ابن عمر وقال الترمذي حديث غريب ولفظ  أيب بكر املليكي وهو ذاهب احلديث عن موسى بن عقبة عن
احلديث عند هؤالء من فتح له باب يف الدعاء منكم فتحت له أبواب الرمحة وما يسأل اهللا شيئا أحب إليه من أن 

يسأل العافية وأخرجه ابن مردويه بلفظ فتحت له أبواب اجلنة قوله من فتح له باب يف الدعاء منكم لعل املراد واهللا 
  م أن من فتح اهللا له باإلقبال على الدعاء خبشوع وخضوع وتضرع وتذلل كان هذا الفتح سببا إلجابةأعل

دعائه وهلذا قال فتحت له أبواب اإلجابة وهكذا قوله يف الرواية الثانية فتحت له أبواب الرمحة فإن فتح أبواب 
له أبواب اجلنة فإن العبد إذا وجد من نفسه الرمحة دليل على إجابة دعائه وهكذا قوله يف الرواية الثالثة فتحت 

النشاط إىل الدعاء واإلقبال عليه فليستكثر منه فإنه جماب وتقضي حاجته بفضل اهللا ورمحته ال يرد القضاء إال 
الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

رضي اهللا عنه وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم وصححه وقال الترمذي حسن غريب ومل حديث سلمان 
يصححه ألن يف إسناده أبا مودود البصري وامسه فضة قال أبو حامت ضعيف وأخرجه أيضا الطرباين يف الكبري 

واحلاكم يف املستدرك وابن والضياء يف املختارة ومثله حديث ثوبان الذي أخرجه ابن أيب شيبة والطرباين يف الكبري 
حبان يف صحيحه بلفظ ال يرد القدر إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 

قوله ال يرد القضاء إال الدعاء فيه دليل على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد وقد وردت هبذا 
وله تعاىل ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهذه املسألة هي من املعارك أحاديث كثرية ويؤيد ذلك ق

الختالف األدلة فيها من الكتاب والسنة وقد أفردناها برسالة قوله وال يزيد يف العمر إال الرب فيه دليل أن ما يصدق 
يف العمر واملراد الزيادة احلقيقية  عليه الرب على العموم يزيد يف العمر وقد ثبت يف الصحيح أن صلة الرحم تزيد

وقيل املراد الربكة يف العمر والظاهر األول ومنه قوله سبحانه وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره اآلية وقوله 
  مث قضى أجال وأجل مسمى عنده وحتقيق البحث عن هذا يطول وقد أودعناه يف الرسالة اليت أشرنا إليها قريبا



والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل فيتلقاه الدعا فيعتلجان إىل يوم القيامة مس  ال يغين حذر من قدر
ز احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك والبزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

يح اإلسناد وتعقبه الذهيب وابن حجر يف وأخرجه أيضا من حديثها الطرباين يف األوسط واخلطيب وقال احلاكم صح
التلخيص بان زكريا بن منصور أحد رجاله وهو جممع على ضعفه وقال يف امليزان ضعفه ابن معني ووهاه أبو زرعة 
وقال البخاري منكر احلديث وقال ابن اجلوزي حديث ال يصح وقال اهليثمي يف جممع الزوائد رواه أمحد وأبو يعلى 

طرباين يف األسط ورجال أمحد وأيب يعلى وأحد أسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غري علي بن بنحوه والبزار وال
علي الرفاعي وهو ثقة قوله ال يغين حذر من قدر فيه دليل أن احلذر ال يغين عن صاحبه شيئا من القدر املكتوب 

عاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وأكد عليه ولكنه ينفع من ذلك الدعاء ولذلك عقبه صلى اهللا عليه وسلم بقوله والد
ذلك بقوله أن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة ومعىن يعتلجان يتصارعان ويتدافعان حبث نفيس 
يف كون الدعاء يرد القضاء واحلاصل أن الدعاء من قدر اهللا عز وجل فقد يقضي بشيء على عبده قضاء مقيدا بأن 

دعاه إندفع عنه وحتقيق البحث عن هذا يرجع إىل ما ذكرناه يف شرح احلديث الذي قبله ويف الرسالة ال يدعوه فإن 
اليت أشرنا إليها ما يدفع اإلشكال ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان 

  ه أيضا أمحد يف املسند والبخاريكما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها وقد أخرج

يف التاريخ والترمذي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح وأقره الذهيب وقال ابن حبان حديث صحيح 
وقال الترمذي حسن غريب وإمنا مل يصححه ألن يف إسناده عنده عمران القطان ضعفه النسائي وأبو داود ومشاه 

م ثقات إال عمران وفيه خالف قوله ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء قيل وجه أمحد وقال ابن القطان رواته كله
ذلك أنه يدل على قدرة اهللا تعاىل وعجز الداعي واألوىل أن يقال أن الدعاء ملا كان هو العبادة وكان مخ العبادة 

خللق هلا كما قال تعاىل وما كما تقدم كان أكرم على اهللا من هذه احليثية ألن العبادة هي اليت خلق اهللا سبحانه ا
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون قال الطييب وال منافاة بني هذا احلديث وبني قوله تعاىل إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم 

ألن كل شيء شرف يف بابه فإنه يوصف بالكرم قال تعاىل وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج أي كرمي من مل يسأل اهللا 
دع اهللا غضب عليه مص احلديث أخرجه باللفظ األول الترمذي والثاين ابن أيب شيبة يف يغضب عليه ت من مل ي

املصنف كما قال املصنف رمحه اهللا وكالمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرج اللفظ األول احلاكم 
هنما مبعىن واحد وأخرج أيضا اللفظ الثاين احلاكم يف املستدرك وصححه وتصحيح أحد اللفظني تصحيح لآلخر أل

ومن حديث صحايب واحد وفيهما دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم املفروضات ألن 
جتنب ما يغضب اهللا منه ال خالف يف وجوبه وقد انضم إىل هذا األوامر القرآنية ومنها قوله تعاىل ادعوين أستجب 

هنم داخرين وقوله واسألوا اهللا من فضله وقد قدمنا أن قوله لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون ج
سبحانه إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين يدل على أن ترك دعاء العبد لربه من اإلستكبار 
وجتنب ذلك واجب ال شك فيه ومما يؤيد ذلك قوله عز وجل أم من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإن 

  ستفهام هو للتقريع والتوبيخ ملن ترك دعاء ربه ومن هذا قوله تعاىل وإذا سألك عباديهذا اال

عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإن هذا التعليل بالقرب مث الوعد بعده باإلجابة يقطع كل معذرة 
بن حبان يف صحيحه كما ويدفع كل تعلة ال تعجزوا يف الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد حب احلديث أخرجه ا

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه وقد أخرجه أيضا من حديثه احلاكم يف املستدرك والضياء 



يف املختارة فهؤالء ثالثة أئمة صححوا احلديث ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 
هو صحيح عنده وإذا عرفت هذا فال وجه لتعقب الذهيب للحاكم يف تصحيحه والضياء يف املختارة وما ذكره فيها ف

ألن غاية ما قاله أن يف إسناده عمر بن حممد األسلمي وأنه ال يعرفه وعدم معرفته له ال تستلزم عدم معرفة غريه له 
جر يف لسان امليزان نعم قال الذهيب يف امليزان حاكيا عن أيب حامت أنه جمهول وهذا قادح صحيح وهلذا قال ابن ح

وقد تساهل احلاكم يف تصحيحه ولكن ال خيفاك أن تصحيح ابن حبان والضياء يكفي وال حيتاج معه إىل غريه وعلى 
تقدير ان يف إسنادمها هذا الرجل الذي قيل أنه جمهول فمعلوم أهنما ال يصححان احلديث املروي من طريقه إال وقد 

جة على من مل يعلم وليسا ممن يظن به التساهل يف التصحيح قوله ال تعجزو عرفاه وعرفا صحة ما رواه ومن علم ح
اخل فيه النهي عن أن يعجز اإلنسان عن دعاء ربه فإن ضرر ذلك الحق به وعائد عليه وما أحسن ما علل به صلى 

للخري وينشط  اهللا عليه وسلم هذا النهي بقوله فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد فإن هذه املزية يهتز هلا كل طالب
بسببها كل عارف مبعاين الكالم وال سيما مع ما مر إن الدعاء يرد القضاء ويدفع القدر من سره أن يستجيب اهللا له 

عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء يف الرخاء ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
  حديث أيب

بعد أن أخرجه حديث غريب وأخرجه أيضا احلاكم من حديثه يف املستدرك وقال هريرة رضي اهللا عنه قال الترمذي 
صحيح اإلسناد وأقره الذهيب وأخرجه احلاكم أيضا يف املستدرك من حديث سلمان رضي اهللا عنه وقال صحيح 

يف  اإلسناد قوله والكرب بضم الكاف وفتح الراء مجع كربة وهي ما يأخذ النفس من الغم قوله فليكثر الدعاء
الرخاء أي يف حال الصحة والرفاهية واألمن من املخاوف والسالمه من احملن قال احلليب املراد هبذا الدعاء يف الرخاء 
هو دعاء الشفاء والشكر واالعتراف باملنن وسؤال التوفيق واملعونة والتأييد واالستغفار لعوارض التقصري فإن العبد 

هللا بتمامها ومن غفل عن ذلك فال حظ له وكان ممن صدق عليه قوله تعاىل وإن أجتهد مل يعرف ما عليه من حقوق با
فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون انتهى واألوىل أن يقال كان ممن 

سي ما كان يدعو إليه من قبل صدق عليه قوله تعاىل وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيبا إليه مث إذا خوله نعمة منه ن
اآلية وقوله تعاىل يف اآلية األخرى وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 
وقوله تعاىل وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر 

ن وعماد الدين ونور السموات واألرض مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال مسه الدعاء سالح املؤم
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه أبو يعلى من حديث 

هللا صلى اهللا عليه وسلم علي رضي اهللا عنه هبذا اللفظ وأخرج أبو يعلى من حديث جابر رضي اهللا عنه قال رسول ا
أال أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون اهللا يف ليلكم وهناركم فإن الدعاء سالح املؤمن 

قوله الدعاء سالح املؤمن فيه تشبيه الدعاء بالسالح الذي يقاتل به صاحبه العدو فإن هذا الداعي كأنه بالدعاء 
  ا خيشاه من سوء العواقب وما أفخميقاتل ما يعتوره من املصائب وم

  احلكم على الدعاء بأنه عماد الدين وبأنه نور
السموات واألرض فإن ذلك قد اشتمل على تعظيم ال يقادر قدره وال يبلغ مداه والعاجز من عجز عن لبس هذا 

ما من مسلم ينصب  السالح وترك االعتماد على هذا العماد ومل ينتفع هبذا النور الذي أنارت به السموات واألرض
وجهه هللا يف مسئلة إال أعطاه إياها إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له ا مس احلديث أخرجه أمحد واحلاكم يف 



املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال املنذري يف الترغيب والترهيب رواه 
البخاري يف األدب املفرد ويشهد ملعناه ما أخرجه أمحد والبزار وأبو يعلى قال  أمحد بإسناد ال بأس به وأخرجه أيضا

املنذري بأسانيد جيدة وأخرجه أيضا احلاكم وقال صحيح اإلسناد من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن 
ال أعطاه اهللا هبا إحدى النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إ

ثالث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له يف اآلخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وأخرج أبو داود 
والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني من حديث سلمان 

عليه وسلم إن اهللا حي كرمي يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردمها رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
صفرا خائبتني وأخرج احلاكم وقال صحيح اإلسناد من حديث أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

على أن عليه وسلم إن اهللا حي كرمي يستحيي من عبده أن يرفع إليه يده مث ال يضع فيها خريا ويف احلديث دليل 
  دعاء املسلم ال يهمل بل يعطى ما سأله إما معجال وإما مؤجال تفضال من اهللا عز وجل

  فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  قال صلى اهللا عليه وسلم ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال 

اب د ت حب احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا اجلنة للثو
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا أمحد من حديثه قال املنذري 

بإسناد صحيح وأخرجه احلاكم وقال صحيح على شرط البخاري وصححه ابن حبان وأخرجه أبو داود والترمذي 
ن حديث أيب هريرة أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا وقال حديث حسن م

فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم وأخرجه الترمذي أيضا 
ى أن اجمللس الذي مل يذكر اهللا من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه وقال حديث حسن ويف هذا احلديث دليل عل

تعاىل فيه ومل يصل على رسوله فيه يكون حسرة يوم القيامة على أهله ملا فاهتم من األجر والثواب وإن دخلوا اجلنة 
للثواب على أعماهلم مع تفضل اهللا سبحانه عليهم بدخوهلا فإنه قد فاهتم ما فيه زيادة يف الدرجات وكثرة يف 

ليهم حسرة يوم القيامة أي بفوات الثواب بترك الذكر والصالة وقد قدمنا طرفا من هذه املثوبات وهلذا كان ع
األحاديث يف الباب السابق يف فضل الذكر أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة د ت حب احلديث أخرجه 

ي اهللا عنه قال الترمذي أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رض
بعد إخراجه حديث حسن غريب وقال ابن حبان صحيح وال ينايف هذا التصحيح كون يف إسناده موسى بن يعقوب 

  الزمعي فإنه قد وثقه ابن معني وأبو داود وال

كثرهم يضره قول النسائي ليس بالقوي قوله أوىل الناس يب يوم القيامة أي أوالهم بشفاعيت وأحقهم بالقرب مين أ
علي صالة يف الدنيا ألن هذا الذي استكثر من الصالة على النيب قد توسل إىل شفاعته بوسيلة مرعية وتقرب بقربة 

مرضية ولو مل يكن يف ذلك إال ما سيأيت من أنه من صلى عليه مرة صلى اهللا عليه هبا عشرا فإن هذه املكافأة من رب 
من ذكرت عنده فلم يصل علي ت حب احلديث أخرجه الترمذي  العزة سبحانه مستلزمة للثواب األكثر البخيل

وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث احلسني بن علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنهما قال الترمذي 
بعد إخراجه حديث حسن صحيح غريب وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه أمحد يف املسند والنسائي 



ستدرك وقال صحيح وأقره الذهيب وهو من رواية عبد اهللا بن علي بن احلسني بن علي عن أبيه عن واحلاكم يف امل
احلسني وقد روى من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كما يف سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

محله على أنه الكامل غريب قوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي تعريف املسند إليه يقتضي احلصر فينبغي 
يف البخل ألنه حنل مبا ال نقص عليه فيه وال مؤنة مع كون األجر عظيما واجلزاء موفرا قال الفاكهاين وهذا أقبح خبل 

وشح مل يبق بعده إال الشح بكلمة الشهادة ويف احلديث دليل على وجوب الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم عند 
م يصل علي ت حب احلديث أخرحه الترمذي وابن حبان كما قال املصنف ذكره رغم أنف رجل ذكرت عنده فل

  رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال الترمذي بعد إخراجه حسن غريب

وأخرجه أيضا من حديثه احلاكم وقال صحيح وقال ابن حجر له شواهد وهذا الذي ذكره املصنف هو بعض من 
أدرك عنده أبواه الكرب فلم يدخاله اجلنة ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان مث احلديث وبعده ورغم أنف رجل 

انسلخ قبل أن يغفر له وقد أورده يف جممع الزوائد من حديث ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن عباس وعبد اهللا بن 
ه رغم بكسر احلارث وجابر بن مسرة وأنس وكعب بن عجرة ومالك بن احلويرث وأيب هريرة رضي اهللا عنهم قول

الغني املعجمة وتفتح أي لصق أنفه بالتراب والرغام هو التراب وفيه كناية عن حصول الذل واهلوان وقال ابن 
األعرايب هو بفتح الغني ومعناه ذل وذكر الرجل وصف طردي فإن املرأة مثل الرجل يف ذلك ويف احلديث دليل 

ألنه ال يدعو بالذل واهلوان على من ترك ذلك إال وهو على وجوب الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم عند ذكره 
واجب عليه قوله فلم يصل علي قال الطييب الفاء إستبعادية واملعىن بعيد على العاقل أن يتمكن من إجراء كلمات 
عليه  معدودة على لسانه فيفوز هبا فلم يغتنمه فحقيق أن يذله اهللا وقيل أهنا للتعقيب فتفيد به ذم التراخي عن الصالة
عند ذكره صلى اهللا عليه وسلم من ذكرت عنده فليصل علي س طس احلديث أخرجه النسائي والطرباين يف 

األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه الطرباين يف الكبري 
ا قال النووي يف األذكار إسناده جيد وقال اهليثمي وابن السين ومتامه فإنه من صلى علي مرة صلى اهللا عليه هبا عشر

رجاله ثقات ويف احلديث دليل على وجوب الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم عند ذكره ومما يدل على ذلك 
احلديثان املذكوران قبل هذا ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة من حديث جابر 

  بلفظ من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي وقد ضعف النووي يف األذكاررضي اهللا عنه 

إسناده وما أخرجه الطرباين يف الكبري عن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى 
كندي أو اهللا عليه وسلم من ذكرت عنده فخطى الصالة علي خطى طريق اجلنة قال اهليثمي وفيه بشر بن حممد ال

بشري فإن كان بشرا فقد ضعفه ابن املبارك وابن معني والدارقطين وغريهم وإن كان بشريا فلم أر من ذكره وقال 
القسطالين حديث معلول واخرج ابن ماجه والطرباين من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 

ويف إسناده جبارة بن املفلس وهو خمتلف يف االحتجاج  صلى اهللا عليه وسلم من نسي الصالة علي خطى طريق اجلنة
به من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه عشرا م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 

أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان ويف بعض ألفاظه من 
واحدة كتب اهللا له هبا عشر حسنات كذا يف سنن الترمذي ويف لفظ ألمحد والنسائي من صلى علي  صلى علي مرة

صالة واحدة صلى اهللا عليه هبا عشر صلوات وحط عنه هبا عشر سيئات ورفعه هبا عشر درجات وأخرجه أيضا ابن 



ؤالء من حديث أنس رضي حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه وقال صحيح اإلسناد وأقره الذهيب وهو عند ه
  اهللا عنه وأخرج أمحد واحلاكم من حديث عبد الرمحن

بن عوف أن جربيل قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم أال أبشرك أن اهللا عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه 
علي ومن سلم عليك سلمت عليه قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه ابن أيب الدنيا وأبو يعلى بلفظ من صلى 

صالة من أميت كتب اهللا له هبا عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات وأخرج النسائي والطرباين والبزار من حديث 
أيب بردة بن نيار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صلى علي من أميت صالة خملصا قلبه صلى اهللا عليه هبا 

سنات وحما عنه عشر سيئات وأخرج حنوه ابن أيب عشر صلوات ورفعه هبا عشر درجات وكتب له هبا عشر ح
عاصم من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه وزاد وكن له عدل عشر رقاب وأخرج مسلم وأبو داود 

والترمذي من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما بلفظ فإن من صلى علي صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا 
حة األنصاري رضي اهللا عنه قال أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما طيب وأخرج أمحد والنسائي عن أيب طل

النفس يرى يف وجهه البشر فقالوا يا رسو ل اهللا إنك أصبحت اليوم طيب النفس يرى يف وجهك البشر قال أجل 
ات وحما أتاين آت أي جربيل من ريب عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صالة صلى اهللا عليه هبا عشر صلو

عنه هبا عشر سيئات ورفع له هبا عشر درجات وأخرج الطرباين من حديث أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم آتاين جربيل آنفا عن ربه عز وجل فقال ما على األرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إال 

ري من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه حنوه ويف الباب صليت عليه أنا ومالئكيت عشرا وأخرج الطرباين يف الكب
أحاديث وسيذكر املصنف رمحه اهللا بعضها قريبا إن شاء اهللا تعاىل أتاين ملك فقال يا حممد إن اهللا يقول أما يرضيك 

أنه ال يصلي عليك أحد من أمتك إال صليت عليه عشرا وال يسلم عليك أحد من أمتك إال سلمت عليه عشرا 
  حبعشرا س 

احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب طلحة األنصاري رضي اهللا عنه 
وأخرجه أيضا من حديثه أمحد يف املسند هبذا اللفظ وزاد قال يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم بلى وأخرجه أيضا 

الصالة وأن اهللا سبحانه يسلم على من سلم على رسول الطرباين وقد صححه ابن حبان وفيه دليل على أن السالم ك
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يصلي على من صلى على رسوله عشرا إن هللا مالئكة سياحني يبلغوين عن أميت 

السالم س حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي 
م صحيح وأقره الذهيب وصححه ابن حبان وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا اهللا عنه قال احلاك

أمحد يف املسند وأخرج الطرباين يف الكبري بإسناد حسن من حديث احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما أن 
ج الطرباين يف األوسط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صالتكم تبلغين وأخر

بإسناد ال بأس به من حديث أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صلى على بلغتين 
صالته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات واالقتصار يف احلديث على السالم ال ينايف إبالغ الصالة 

دل عليه احلديثان املذكوران هنا قوله سياحني بالسني املهملة من إليه صلى اهللا عليه وسلم فحكمهما واحد كما ي
السياحة وهو السري يقال ساح يف األرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها وأصله من السيح وهو املاء اجلاري املنبسط 

ن ويف احلديث الترغيب العظيم لالستكثار من الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم فإن إذا كانت صالة واحدة م
صالة من صلى عليه تبلغه كان ذلك منشطا له أعظم تنشيط ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد 



عليه السالم د احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
ال ابن حجر رواته ثقات وأخرجه أمحد يف املسند النووي يف األذكار إسناده صحيح وكذا قال يف الرياض وكذا ق

  من

حديثه وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن حبان من حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم إن اهللا وكل بقربي ملكا فأعطاه إمساع اخللق فال يصلي علي أحد إىل يوم القيامة إال بلغين بامسه واسم 

يه هذا فالن ابن فالن قد صلى عليك زاد أبو الشيخ فيصلي الرب تعاىل على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا أب
وأخرج الطرباين يف الكبري بنحوه قال ابن حجر رووه كلهم عن نعيم بن هضيم وفيه خالف عن عمران احلمريي 

ل القسطالين وهو ألطف وأنسب وبني وال يعرف قوله أال رد اهللا علي روحي لفظ أمحد أال رد اهللا إيل روحي قا
التعديتني فرق لطيف فإن رد يتعدى كما قال الراغب بعلي يف اإلهانة وباىل يف اإلكرام وقيل واملراد برد الروح 
النطق ألنه صلى اهللا عليه وسلم حي يف قربه وروحه ال تفارقه ملا صح أن األنبياء أحياء يف قبورهم كذا قال ابن 

ابن حجر األحسن أن يؤول رد الروح حبصول الفكر كما قالوه يف خرب يغان على قليب وقال  امللقن وغريه وقال
الطييب معناه أهنا تكون روحه القدسية يف احلضرة اإلهلية فإن بلغه السالم من احد من األمة رد اهللا روحه يف تلك 

ا أحسنها واالقتصار يف احلديث على احلالة إىل رد سالم من يسلم عليه ويف املقام أجوبة كثرية وهذا الذي ذكرن
السالم ال يدل على أن الصالة ليست كذلك كما ذكرناه يف احلديث املتقدم قبل هذا وكما يفيد ذلك حديث عمار 
الذي ذكرناه إين لقيت جربيل فبشرين وقال ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه 

ه أمحد واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث فسجدت هللا شكرا ا مس احلديث أخرج
عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه وقال احلاكم صحيح ولفظ احلديث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فاتبعته حىت دخل خنال فسجد فأطال السجود

رأسه فقال مالك يا عبد الرمحن فذكرت حىت خفت أو خشيت أن اهللا قد توفاه أو قبضه قال فجئت أنظر فرفع 
ذلك له فقال إن جربيل قال يل أال أبشرك أن اهللا عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك 

سلمت عليه فسجدت هللا شكرا وقال اهليثمي يف إسناده من مل أعرفه وقد قدمنا ذكر األحاديث املصرحة بأن اهللا 
وله صلى اهللا عليه وسلم مرة واحدة عشر صلوات من صلى علي واحدة صلى تعاىل يصلي على من صلى على رس

اهللا عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئآت ورفعت له عشر درجات س حب ط وكتبت له عشر حسنات 
س ط احلديث أخرجه النسائي وابن حبان والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه 

يضا أمحد يف املسند والبخاري يف األدب املفرد واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح وأقره الذهيب وصححه وأخرجه أ
ابن حبان وقال ابن حجر رواته ثقات وقد قدمنا ذكر األحاديث الواردة هبذا املعىن واملراد بالصالة من اهللا الرمحة 

د وقيل املراد بصالته عليهم إقباله عليهم بعطفه لعباده وأنه يرمحهم رمحة بعد رمحة حىت تبلغ رمحته ذلك العد
وإخراجهم من حال ظلمة إىل رفعة ونور كما قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات 

إىل النور من صلى علي النيب صلى اهللا عليه وسلم واحدة صلى اهللا ومالئكته عليهم سبعني صالة احلديث أخرجه 
يف املسند كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا ابن عمرو رضي اهللا عنهما كما قال أمحد بن حنبل 

املنذري يف الترغيب والترهيب أخرجه أمحد بإسناد حسن وكذلك حسنه اهليثمي ومتامه فليقل عبده من ذلك أو 
  ليكثر واجلمع بني هذا احلديث وبني ما تقدم بأنه صلى اهللا عليه وسلم كان



لم هبذا الثواب شيئا فشيئا وكلما علم بشيء قاله فعلم صلى اهللا عليه وسلم بأن ثواب من صلى عليه هو ما يف يع
احلديث األول وما ورد يف معناه فأخرب به مث علم بأن ثوابه هو ما جاء يف احلديث الثاين فأخرب به من سره أن يكتال 

لهم صل على حممد النيب األمي وازواجه أمهات املؤمنني وذريته باملكيال األوىف إذا صلى علينا أهل البيت فليقل ال
وأهل بيته كما صليت على إبراهيم ي ت ز ط وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد م د احلديث أخرجه مسلم وأبو 
داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة وأخرجه أيضا من حديثه البيهقي وفيه الترغيب العظيم 

ىل أن تكون الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم على تلك الصفة وأصل احلديث ثابت يف الصحيحني وغريمها إ
من األمهات الست من دون قوله من سره أن يكتال باملكيال األوىف فإنه تفرد بذلك مسلم وأبو داود من صلى 

له شفاعيت ز ط احلديث أخرجه البزار والطرباين  على حممد وقال اللهم أنزله املقعد املقرب عندك يوم القيامة وجبت
يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث رويفع ابن ثابت األنصاري وأخرجه أيضا من حديث الطرباين 
يف األوسط قال املنذري يف الترغيب والترهيب وبعض أسانيدهم حسن ويف احلديث اجلمع بني الصالة عليه صلى 

وسؤاله أن ينزله املقعد املقرب عنده يوم القيامة فمن وقع منه ذلك استحق الشفاعة احملمدية وكانت  اهللا عليه وسلم
  واجبة له

قيل يا رسول اهللا جعلت لك صاليت كلها قال إذا تكفى مهك ويغفر ذنبك ت مس حب احلديث أخرجه النسائي 
واحلاكم وهو من حديث أيب بن كعب رضي  وابن حبان والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا ويف نسخة الترمذي

اهللا عنه قال الترمذي حسن صحيح وقال احلاكم صحيح وأخرجه أمحد يف املسند ولفظ احلديث قال كان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال أيها الناس اذكروا اهللا اذكروا اهللا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 

ا فيه جاء املوت مبا فيه قال أيب بن كعب فقلت يا رسول اهللا إين أكثر الصالة فكم أجعل لك من جاء املوت مب
صاليت فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وان زدت فهو خري لك قلت النصف قال ما شئت وان زدت فهو 

قال جاء رجل فقال يا  خري لك قال أجعل لك صاليت كلها قال إذن تكفى مهك ويغفر ذنبك ويف رواية ألمحد عنه
رسول اهللا أرأيت أن جعلت صاليت كلها عليك قال إذا يكفيك اهللا تعاىل ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك قال 

املنذري وإسناد هذه الزيادة جيد وأخرج الطرباين بإسناد حسن عن حممد بن حيىي بن حبان عن أبيه عن جده أن 
يك قال نعم إن شئت قال الثلثني قال نعم أن شئت قال صاليت كلها رجال قال يا رسول اهللا أجعل ثلث صاليت عل

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذن يكفيك اهللا ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك قوله جعلت لك صاليت كلها 
ات األذكار املراد بالصالة هنا الدعاء ومن مجلته الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس املراد الصالة ذ

واألركان قوله إذن تكفى مهك ويغفر ذنبك يف هذين اخلصلتني مجاع خري الدنيا واآلخرة فإن من كفاه اهللا مهه سلم 
من حمن الدنيا وعوارضها ألن كل حمنة ال بد هلا من تأثري اهلم وإن كانت يسرية ومن غفر اهللا ذنبه سلم من حمن 

  بهاآلخرة ألنه ال يوبق العبد فيها إال ذنو

أكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة فإن صالتكم معروضة علي د حب احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما 
قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أوس ابن أوس رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه أمحد واحلاكم يف 

ليه وسلم قال من أفضل أيامكم يوم املستدرك وصححه هو وابن حبان ولفظ احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا ع
اجلمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة الثانية وفيه الصعقة فأكثروا من الصالة علي فيه فإن صالتكم معروضة 
علي قالوا يا رسول اهللا وكيف تعرض عليك صالتنا وقد أرمت يعين بليت قال إن اهللا سبحانه حرم على األرض ان 



وأخرج البيهقي بإسناد حسن عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه تأكل أجساد األنبياء 
وسلم أكثروا من الصالة علي يف كل يوم مجعة فإن صالة أميت تعرض علي يف كل مجعة فمن كان أكثرهم علي 

يه وقد تقدم أيضا حديث صالة كان أقرهبم مين منزلة ويف احلديث دليل على أن صالة العباد يوم اجلمعة تعرض عل
ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي ورحي حىت أرد عليه السالم وقد تقدم حديث أن هللا مالئكة سياحني يبلغوين 
السالم وظاهر اجلميع أن كل صالة وسالم تبلغه صلى اهللا عليه وسلم وسواء كان ذلك يف يوم اجلمعة أو يف غريه 

لعرض عليه زيادة على جمرد اإلبالغ إليه ويكون ذلك من خصائص الصالة عليه صلى من األيام أو الليايل فلعل يف ا
  اهللا عليه وسلم يف يوم اجلمعة

ليس أحد يصلي علي يوم اجلمعة إال عرضت علي صالته مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال 
ا من حديثه ابن ماجة بإسناد جيد بلفظ املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه وأخرجه أيض

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة فإنه يوم مشهود تشهده املالئكة وأن 
أحد صلى علي إال عرضت علي صالته حىت يفرغ منها قال وقلت وبعد املوت قال إن اهللا حرم على األرض أن 

تقدم اجلمع بني األحاديث الدالة على أن األنبياء أحياء يف قبورهم واألحاديث املصرحة  تأكل أجساد األنبياء وقد
بأن اهللا يرد عليه روحه عند سالم من سلم عليه وعند صالة من صلى عليه حىت يرد عليه رسول اهللا كل دعاء 

سلم تأيت يف التشهد حمجوب حىت يصلى على حممد وعلى آل حممد طس وصفة الصالة على النيب صلى اهللا عليه و
يف الصالة إن شاء اهللا تعاىل احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي 

رضي اهللا عنه قال املنذري أنه موقوف ورواته ثقات ورفعه بعضهم واملوقوف أصح انتهى وقال اهليثمي رجاله ثقات 
أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس من حديث أنس رضي اهللا عنه بلفظ وأخرجه البيهقي يف الشعب من حديثه و

كل دعاء حمجوب حىت يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف إسناده حممد بن عبد العزيز الدينوري قال الذهيب 
يف الضعفاء منكر احلديث وأخرج الترمذي عن أيب قرة األسدي عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب رضي 

اهللا عنه موقوفا قال إن الدعاء موقوف بني السماء واألرض ال يصعد منه شيء حىت تصلي على نبيك صلى اهللا عليه 
وسلم وللوقف يف مثل هذا حكم الرفع ألن ذلك مما ال جمال لالجتهاد فيه ويشهد ملا يف الباب ما أخرجه أمحد وأبو 

  ان وصححاه من حديثداود والنسائي والترمذي وقال حسن وابن خزمية وابن حب

فضالة بن عبيد قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد يف املسجد إذ دخل عليه رجل فصلى فقال اللهم 
اغفر يل وارمحين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عجلت أيها الرجل إذا صليت فقعدت فامحد اهللا مبا هو أهله 

بعد ذلك فحمد اهللا وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له النيب  وصل علي مث ادعه قال مث صلى رجل آخر
  صلى اهللا عليه وسلم ادع جتب

  فصل يف آداب الذكر

ينبغي أن يكون املكان الذي يذكر اهللا فيه نظيفا خاليا والذاكر على أكمل الصفات اآلتية وأن يكون فمه نظيفا وأن 
أن يتدبر ما يقول ويتعقل معناه وأن جهل شيئا تبينه وال يعتد له بشيء مما يزيل تغريه بالسواك وأن يستقبل القبلة و

رتبه الشارع على وقوله حىت يتلفظ به ويسمع نفسه وأفضل الذكر القرآن إال فيما شرع بغريه واملواظب على 
كان له ورد  األذكار املأثورة صباحا ومساء ويف األحوال املختلفة هو من الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات ومن



معروف ففاته فليتداركه إذا أمكنه ليعتاد املالزمة عليه قوله ينبغي أن يكون املكان الذي يذكر اهللا فيه نظيفا خاليا 
أقول وجه هذا أن الذكر عبادة للرب سبحانه والنظافة على العموم قد ورد الترغيب فيها واألمر بالبعد عن 

والرجز فاهجر وال شك أن القعود حال الدعاء يف مكان متنجس خيالف  النجاسة كما يف قوله تعاىل وثيابك فطهر
آداب العبادة كما يف آداب الصالة من تطهري مكاهنا وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم كما يف الصحيحني 
مطلقا وغريمها أنه قال يف الذي ال يتنزه عن بوله أن عامة عذاب القرب منه واحلاصل أن التنزه عن مالبسة النجاسة 

  مندوب إليه فتدخل حالة الدعاء حتت ذلك دخوال أوليا وإن مل يرد ما يدل على هذا على 

اخلصوص وأما قوله خاليا فوجهه أن ذلك أقرب إىل حضور القلب وأبعد من الرياء واملباهاة وأعون على تدبر معىن 
ذاكر على أكمل الصفات اآلتية أقول ما يدعو به أو يذكر به وال شك أن هذه احلالة أكمل مما خيالفها قوله وال

ستأيت هذه الصفات يف الباب الذي يلي هذا قوله وأن يكون فمه نظيفا وأن يزيل تغريه بالسواك أقول وجه هذا أن 
الذكر عبادة باللسان فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن وهلذا جاءت السنة املتواترة مبشروعية السواك للصالة 

ل الذي يكون الذكر به يف الصالة وقد صح أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا سلم عليه بعض والعلة يف ذلك تنظيف احمل
الصحابة متيم من جدار احلائط مث رد عليه وإذا كان هذا يف جمرد رد السالم فكيف بذكر اهللا سبحانه فإنه أوىل 

 إال على طهر وصححه بذلك وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس عنه صلى اهللا عليه وسلم كرهت أن أذكر اهللا
ابن خزمية قوله وأن يستقبل القبلة أقول وجه ذلك أهنا اجلهة اليت شرع اهللا سبحانه أن تكون الصالة إليها وهي 
اجلهة اليت يتوجه إىل اهللا عز وجل منها وهلذا ورد النهي عن أن يبصق الرجل إىل جهة قبلته معلال مبثل هذه العلة 

يأيت يف هذا الباب املذكور بعد هذا ما ورد يف استقبال القبلة قوله ويتدبر ما يقول كما يف األحاديث الصحيحة وس
ويتعقل معناه وإن جهل شيئا تبينه أقول ال ريب أن تدبر الذاكر ملعاين ما يذكر به أكمل ألنه بذلك يكون يف حكم 

الوعد به من ثواب األذكار ملن جاء املخاطب واملناجي لكن وإن كان أجر هذا أمت وأوىف فإنه ال ينايف ثبوت ما ورد 
هبا فإنه أعم من أن يأيت هبا متدبرا ملعانيها متعقال ملا يراد منها أوال ومل يرد تقييد ما وعد به من ثواهبا بالتدبر والتفهم 
م قوله وال يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حىت يتلفظ به ويسمع نفسه أقول أما باعتبار التلفظ فهو معلو
من أقواله صلى اهللا عليه وسلم املصرحة بأن من قال كذا كان له من األجر كذا فال حيصل له ذلك األجر إال مبا 

  يصدق عليه معىن القول وهو ال يكون إال بالتلفظ

  باللسان وأما اشتراط أن يسمع
سمع نفسه فينظر ما وجه نفسه فلم يرد ما يدل عليه ألنه يصدق القول مبجرد التلفظ وهو حتريك اللسان وأن مل ي

االشتراط مع أنه قد تقدم احلديث الذي يف الصحيحني املذكور يف أول هذا الكتاب بلفظ فإن ذكرين يف نفسه 
ذكرته يف نفسي فإذا كان جمرد الذكر النفسي مقتضيا للثواب فكيف ال يكون الذكر اللساين الذي قد صدق عليه 

جه هلذا االشتراط ال باعتبار أصل الثواب وال باعتبار كماله بل قد يكون أنه قول مقتضيا للثواب واحلاصل أنه ال و
التدبر والتفهم مبا ال يسمع النفس من األذكار أمت وأكمل قوله وأفضل الذكر القرآن إال فيما شرع بغريه أقول 

ا ورد يف تالوة ثواب األذكار قد قدرها الشارع صلى اهللا عليه وسلم وصرح مبا حيصل لفاعلها من األجر وهكذا م
القرآن على العموم ويف تالوة سورة منه معينة وآيات خاصة كما هو معروف يف مواضعه وكون هذا الذكر أفضل 
من هذا الذكر إمنا يظهر مبا يترتب عليه من األجر فما كان أجره أكثر كان أفضل وال ريب أن كالم الرب سبحانه 

أين يكون كالم البشر من كالم خالق القوى والقدر تبارك امسه أفضل من حيث ذاته وأشرف الكالم عل اإلطالق و



وعال جده وال إله غريه وأما قوله إال فيما شرع بغريه فذلك يف املواطن اليت قد ورد النهي عن قراءة القرآن فيها 
ه السنة كما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح إين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا وهكذا ما وردت ب

من األذكار يف األوقات وعقيب الصلوات فإنه ينبغي االشتغال مبا ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم فإن إرشاده إليه 
يدل على أنه أفضل من غريه قوله واملواظب على األذكار املأثورة صباحا مساء ويف األحوال املختلفة هو من 

هذا الوصف أعين كونه من الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات  الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات أقول ال شك أن صدق
أكمل من صدقه على من ذكر اهللا كثريا من غري مواظبة وقد ثبت يف الصحيح من حديث عائشة أن النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم كان يذكر اهللا كثريا على كل أحيانه وورد عنه

مه قوله ومن كان له ورد معروف ففاته تداركه إذا أمكنه صلى اهللا عليه وسلم أن أحب العمل إىل اهللا تعاىل أدو
ليعتاد املالزمة عليه أقول هكذا ينبغي حىت يصدق عليه أنه مدمي للذكر مواظب عليه وقد كان الصحابة رضي اهللا 
عنهم يقضون ما فاهتم من أذكارهم اليت كانوا يفعلوهنا يف أوقات خمصوصة وثبت يف الصحيح من حديث عمر بن 

ب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقرأه ما بني اخلطا
  صالة الفجر وصالة الظهر كتب اهللا له كأمنا قرأه من الليل

فصل يف آداب الدعاء وآكدها جتنب احلرام مأكال ومشربا وملبسا واإلخالص هللا وتقدمي عمل صاحل والوضوء 
  ال القبلة والصالة واجلثو على الركب والثناء على اهللا تعاىل والصالة على نبيه أوال وآخراواستقب

وبسط يديه ورفعهما حذو منكبيه وكشفهما مع التأدب واخلشوع واملسكنة واخلضوع وأن يسأل اهللا بأمسائه العظام 
  احلسىن واألدعية املأثورة ويتوسل إىل اهللا بأنبيائه والصاحلني 

واعتراف بذنب ويبدأ بنفسه وال خيص نفسه إن كان إماما ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد وحيضر  خبفض صوت
قلبه وحيسن رجاءه ويكرر الدعاء ويلح فيه وال يدعو بإمث وال قطيعة رحم وال بأمر قد فرغ منه وال مبستحيل وال 

فراغه وال يستعجل أو يقول دعوت  يتحجر ويسأل حاجاته كلها ويؤمن الداعي واملستمع وميسح وجهه بيديه بعد
فلم يستجب يل قوله آداب الدعاء أعلم أن املصنف رمحه اهللا ذكر يف كتابه احلصن احلصني هذه اآلداب كما هنا 

ورمز رموزا ملن خرجها فلم نكتف بذلك بل حبثنا كل البحث عن أدلتها كما تراه ههنا وقد نشري إىل رمز نادر وقد 
جنده صحيحا ولعل ذلك سببه اختالف أقالم الناسخني لذلك الكتاب قوله وآكدها جتنب تتبعنا كثريا منها فلم 

احلرام مأكال ومشربا وملبسا أقول وجه ذلك أن مالبسة املعصية مقتضية لعدم اإلجابة إال إذا تفضل اهللا على عبده 
ومما يدل على ذلك قوله يف حديث  وهو ذو الفضل العظيم ومما يدل على هذا قوله عز وجل إمنا يتقبل اهللا من املتقني

أيب هريرة رضي اهللا عنه عند مسلم وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب 
ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب له ووجه ختصيص 

دعوته مستجابة فإذا كانت مالبسته للحرام مانعة لقبول دعوته فغريه بفحوى املسافر بالذكر أنه قد ورد أن 
اخلطاب أوال قوله واإلخالص هللا أقول هذا األدب هو أعظم اآلداب يف أجابة الدعاء ألن اإلخالص هو الذي تدور 

حقيق بأن ال جياب  عليه دوائر اإلجابة وقد قال عز وجل فادعوا اهللا خملصني له الدين فمن دعا ربه غري خملص فهو
إال أن يتفضل اهللا عليه وهو ذو الفضل العظيم وقد روى ما يدل على ذلك احلاكم يف املستدرك قوله وتقدمي عمل 

  صاحل أقول ليكون ذلك وسيلة إىل



اإلجابة ويدل على ذلك احلديث يف أمره صلى اهللا عليه وسلم بالصالة عليه ويدل على ذلك حديث الثالثة الذين 
عليهم الصخرة كما يف الصحيحني وغريمها فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم حكى عنهم أنه توسل واحد انطبقت 

منهم بأعظم أعماله اليت عملها هللا عز وجل فإنه استجاب اهللا دعاءهم وارتفعت عنهم الصخرة وكان ذلك حبكايته 
اب املتقدم على هذا من قوله صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة ألمته قوله والوضوء أقول وجهه ما تقدم يف الب

عليه وسلم كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر والدعاء ذكر ويدل على ذلك حديث أخرجه الطرباين يف الكبري من 
حديث أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن وضوءه مث صلى ركعتني 

ابة معجلة أو مؤخرة وحديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا فدعا ربه إال كانت دعوته مستج
صلى اهللا عليه وسلم دعا مباء مث توضأ مث رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد بن عامر احلديث وهو يف الصحيحني ويف 

ليه وسلم أنه قال قصة طويلة ويدل على ذلك احلديث الذي أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك عنه صلى اهللا ع
من كانت له حاجة إىل اهللا عز وجل أو إىل أحد من بين آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء مث ليصل ركعتني مث ليثن 
على اهللا تعاىل مبا هو أهله وليصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم سيد اجملالس قبالة القبلة قوله واستقبال القبلة 

جه إليها العابدون هللا سبحانه والداعون له واملتقربون إليه وقد ورد ما يرغب يف أقول وجه ذلك أهنا اجلهة اليت يتو
ذلك على العموم كما أخرجه الطرباين بإسناد حسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ث ابن عباس رضي اهللا وسلم إن لكل شيء سيدا وإن سيد اجملالس قبالة القبلة وأخرج حنوه يف األوسط من حدي
عنهما ومن ذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يدعو يف االستسقاء استقبل القبلة كما يف البخاري وغريه وقد 

  استقبل صلى اهللا عليه وسلم القبلة يف دعائه يف غري موطن كما يف يوم بدر

يبا مث ليصل ركعتني اخل وحنوه قوله واجلثو أخرجه مسلم وغريه قوله والصالة أقول يدل على ذلك الذي ذكرناه قر
على الركب أقول مل يثبت يف هذه اهليئة شيء يصلح لالحتجاج به وقد روى ما يدل عليه أبو عوانة قوله والثناء 

على اهللا سبحانه أقول يدل على هذا قوله يف احلديث املذكور قريبا مث ليثن على اهللا مبا هو أهله وصل علي مث ادعه 
لصالة على نبيه أقول يدل على ذلك ما تقدم بلفظ كل دعاء حمجوب حىت يصلى على حممد وآل حممد وما قوله وا

تقدم أيضا هنالك يف حديث آخر بلفظ وصل علي وما تقدم قريبا بلفظ وليصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليه وسلم من رفع يديه يف حنو  قوله وبسط يديه ورفعهما حذو منكبيه أقول يدل على ذلك ما وقع منه صلى اهللا

ثالثني موضعا يف أدعية متنوعة وما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه واحلاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخني من حديث سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا 

  حي كرمي

إليه يديه أن يردمها صفرا خائبتني وأخرج احلاكم حنوه وقال صحيح اإلسناد من حديث يستحي إذا رفع الرجل 
أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا رحيم كرمي يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا  مث ال يضع فيهما خريا وأخرج أمحد وأبو داود من حديث مالك بن بشار رضي اهللا عنه
عليه وسلم إذا سألتم اهللا فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها مسح الوجه باليدين يف الدعاء وأخرجا أيضا 

من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما حنوه وزاد فيه فإذا فرغتم فامسحوا هبا وجوهكم وأخرج الترمذي من حديث 
قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع يديه يف الدعاء مل حيطهما حىت  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

ميسح هبما وجهه وأما كشفهما فقد روى ذلك ابن مردويه قوله مع التأدب واخلشوع واملسكنة واخلضوع أقول 



 ذلك سبب اإلجابة هذا املقام هو أحق املقامات هبذه األوصاف ألن املدعو هو رب العاملني خالق اخللق ورازقه ويف
ألن العبد إذا خشع وخضع رمحه ربه وتفضل عليه باإلجابة وقد ورد يف الترغيب يف هذه األوصاف على العموم ما 

فيه كفاية ومنه قوله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقد روى ما يدل على التأدب مسلم وغريه وروى ما يدل 
ما يدل على اخلضوع الترمذي فأما ما رواه مسلم فهو من حديث على اخلشوع ابن أيب شيبة يف املصنف وروى 

علي رضي اهللا عنه وفيه أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب وأما ما رواه ابن أيب شيبة فهو من قول مسلم بن 
يسار قال لو كنت بني يدي ملكا تطلب حاجة لسرك أن ختشع له وأما ما رواه الترمذي فهو يف أحاديث االستسقاء 
من كتابه قوله وأن يسأل بأمساء اهللا العظام احلسىن واألدعية املأثورة أقول يدل على ذلك قوله عز وجل وهللا األمساء 

  احلسىن فادعوه هبا وما أخرجه أبو داود

والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما من حديث عبد اهللا بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال يقول اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله بريدة عن أبيه أن 

إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت اهللا باالسم الذي إذا سئل به 
عنه قال مسع النيب صلى اهللا عليه أعطى وإذا دعي به أجاب وأخرج الترمذي وحسنه من حديث معاذ رضي اهللا 

وسلم رجال وهو يقول يا ذا اجلالل واإلكرام فقال قد استجيب لك فسل ويف الباب أحاديث كثرية سيأيت بعضها 
وجه التوسل باألنبياء بالصاحلني قوله ويتوسل إىل اهللا سبحانه بأنبيائه والصاحلني أقول ومن التوسل باألنبياء ما 

حسن صحيح غريب والنسائي وابن ماجة وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح أخرجه الترمذي وقال 
على شرط البخاري ومسلم من حديث عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه أن أعمى أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هاب فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن يكشف يل عن بصري قال أو أدعك فقال يا رسول اهللا أين قد شق علي ذ
بصري قال فانطلق فتوضأ فصل ركعتني مث قل اللهم أين أسألك وأتوجه إليك مبحمد نيب الرمحة احلديث وسيأيت هذا 

احلديث يف هذا الكتاب عند ذكر صالة احلاجة وأما التوسل بالصاحلني فمنه ما ثبت يف الصحيح أن الصحابة 
ه وسلم وقال عمر رضي اهللا عنه اللهم إنا نتوسل إليك استسقوا بالعباس رضي اهللا عنه عم رسول اهللا صلى اهللا علي

بعم نبينا اخل قوله خبفض صوت أقول حلديث أربعوا على أنفسكم فإنكم لن تدعوا أصم وال غائبا وهو يف 
الصحيحني وغريمها من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه قوله واعتراف بذنب أقول لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف 

 عنه عند مسلم ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعها قوله ويبدأ بنفسه أقول حديث علي رضي اهللا
  وجه ذلك ما روى من األحاديث املصرحة بأنه يبدأ اإلنسان

بنفسه وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح غريب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
له بدأ بنفسه قوله وال خيص نفسه إن كان إماما أقول حلديث ال يؤم رجل قوما فيخص  وسلم إذا ذكر أحدا فدعا

نفسه بالدعاء دوهنم فإن فعل فقد خاهنم أخرجه الترمذي وحسنه وأخرجه أيضا غريه قوله ويسأل بعزم ورغبة وجد 
قال رسول اهللا صلى اهللا واجتهاد أقول وجه هذا ما أخرجه البخاري وغريه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

عليه وسلم إذا دعا أحدكم فال يقول اللهم اغفر يل إن شئت وارمحين إن شئت وارزقين إن شئت وليعزم مسألته أنه 
يفعل ما يشاء وال مكره له ويف لفظ ملسلم من هذا احلديث ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن اهللا تعاىل ال يتعاظم شيئا 

حيسن رجاءه أقول وجه ذلك ما أخرجه أمحد بإسناد حسن عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا أعطاه قوله وحيضر قلبه و
عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم اهللا تعاىل أيها 



ل وأخرجه أيضا الترمذي الناس فاسألوه وأنتم موقنون اإلجابة فإن اهللا ال يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غاف
واحلاكم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال احلاكم مستقيم اإلسناد وتفرد به صاحل املرى وهو أحد زهاد 

  البصرة قال املنذري صاحل املرى ال شك يف زهده لكن تركه أبو داود

اهللا عنها أنه صلى اهللا عليه والنسائي قوله ويكرر الدعاء ويلح فيه أقول وجه ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي 
وسلم قال إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء أخرجه ابن عدي يف الكامل والبيهقي يف الشعب من حديث عائشة رضي 
اهللا عنها وأخرج مسلم يف صحيحه أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دعا كرره ثالثا قوله وال يدعو بإمث وال قطيعة 

ه مسلم وغريه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه رحم أقول وجه ذلك ما أخرج
وسلم يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم وأخرج أمحد والبزار وأبو يعلى قال املنذري بأسانيد جيدة من 

عوة ليس فيها إمث وال قطيعة حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بد
رحم إال أعطاه اهللا هبا إحدى ثالث أما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له يف اآلخرة وإما أن يصرف عنه من 

السوء مثلها وأخرجه احلاكم وقال صحيح اإلسناد قوله وال بأمر قد فرغ منه أقوم وجه ذلك أن الشيء إذا قد فرغ 
فائدة وقد روى مسلم والنسائي ما يدل على ذلك من حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها ملا منه مل يتعلق بالدعاء فيه 

مسعها تدعو للنيب صلى اهللا عليه وسلم وألبيها وألخيها بأن ميتعها اهللا هبم فقال صلى اهللا عليه وسلم لن يعجل اهللا 
هو من االعتداء يف الدعاء وقد ثبت  شيئا قد أجله احلديث قوله وال مبستحيل أقول وجه ذلك أن الدعاء باملستحيل

النهي القرآين عنه قال اهللا تعاىل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين وأخرج البخاري تعليقا عن ابن 
عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل إنه ال حيب املعتدين قال يف الدعاء وغريه وأخرج أبو داود وابن ماجة وابن 

عن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه أنه مسع ابنه يقول اللهم أين أسألك القصر األبيض عن ميني حبان يف صحيحه 
اجلنة إذا دخلتها فقال أي بين سل اهللا اجلنة وتعوذ من النار فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إنه 

  سيكون

أقول وجهه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مسع  يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء قوله وال يتحجر
األعرايب يقول اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا قال له لقد حتجرت واسعا وهو ثابت يف الصحيح من 

حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قوله ويسأل حاجاته كلها أقول ملا أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي اهللا عنه 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حىت يسأل شسع نعله إذا انقطع وأخرجه  قال قال رسول

أيضا ابن حبان قوله ويؤمن الداعي واملستمع أقول وجهه أن التأمني مبعىن طلب اإلجابة من الرب سبحانه 
شد إىل ذلك وأخرج أبو داود عنه واستنجازها فهو تأكيد ملا تقدم من الدعاء وتكرير له وقد ورد يف الصحيح ما ير

صلى اهللا عليه وسلم أنه مسع رجال يدعو فقال وجب أن ختمه بآمني وأخرج احلاكم وقال صحيح اإلسناد عن أم 
سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمن يف دعائه وأخرج احلاكم أيضا وقال صحيح اإلسناد أنه 

مع مأل فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إال أجاهبم اهللا قوله وميسح وجهه بيديه بعد صلى اهللا عليه وسلم قال ال جيت
الفراغ من الدعاء أقول وجهه ما أخرجه أمحد وأبو داود عن مالك بن يسار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

امسحوا وجوهكم وأخرجه اهللا عليه وسلم إذا سألتم اهللا فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها فإذا فرغتم ف
أيضا الترمذي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم من حديثه وأخرجه الترمذي واحلاكم أيضا من حديث عمر رضي اهللا 
عنه قوله وال يستعجل أو يقول دعوت فلم يستجب يل أقول وجهه ما يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة 



وسلم قال يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
وأخرج أمحد وأبو يعلى برجال الصحيح من حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزال العبد 
  خبري ما مل يستعجل قالوا يا نيب اهللا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت اهللا فلم يستجب يل ففي احلديث تفسري

  الستعجال بقول الداعي دعوت فلم يستجب يل وليس جمرد سؤال العبد لربه عز وجل أن يعجل لها
اإلجابة من هذا فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف دعاء االستسقاء عاجال غري رائث وكان األحسن أن 

  اميقول املصنف وال يستعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب يل ملا يف عبارته من اإلهب

الباب الثاين يف أوقات اإلجابة وأحواهلا وأماكنها ومن يستجاب له ومب يستجاب واسم اهللا األعظم وأمسائه احلسىن 
  وعالمة االستجابة واحلمد عليها

  فصل يف أوقات اإلجابة وأحواهلا ليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان وليلة اجلمعة ويوم اجلمعة وساعة اجلمعة

س اإلمام إىل أن تقضى الصالة واألقرب أهنا عند قراءة الفاحتة حىت يؤمن وجوف الليل ونصفه وهي ما بني أن جيل
الثاين وثلثه األول وثلثه األخري ووقت السحر وعند النداء بالصالة وبني األذان واإلقامة وبني احليعلتني للمجيب 

ودبر الصلوات املكتوبات ويف السجود املكروب مس وعند اإلقامة وعند الصف يف سبيل اهللا وعند التحام احلرب 
وعند تالوة القرآن ال سيما اخلتم وعند قول اإلمام وال الضالني وعند شرب ماء زمزم خ م وصياح الديكة 

واجتماع املسلمني ويف جمالس الذكر وعند تغميض امليت د س ت وعند نزول الغيث وعند الزوال يف يوم األربعاء 
قوله فصل يف أوقات اإلجابة أقول قد رمز املصنف رمحه اهللا يف كتابه احلصن احلصني  قاله البيهقي يف شعب اإلميان

  يف هذا الفصل كما فعل يف الفصل األول وقد ذكرنا هنالك 

عدم اعتمادنا على رموزه ورجوعنا إىل البحث لتلك العلة قوله ليلة القدر أقول قد نطق الكتاب العزيز بشرف تلك 
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من الليلة قال اهللا تعاىل 

كل أمر سالم وشرفها مستلزم لقبول دعاء الداعني فيها وهلذا أمرهم صلى اهللا عليه وسلم بالتماسها وحرض 
رج أمحد والطرباين يف الكبري من الصحابة على ذلك غاية التحريض وكرروا السؤال عنها وتالحوا يف شأهنا وقد أخ

حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن من قامها إميانا واحتسابا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وثبت يف 
الصحيحني وغريمها مبعناه وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة واحلاكم ما يدل على أن الدعاء فيها جماب 

شة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا تقول يف ليلة القدر اللهم إنك عفو وأخرجوا من حديث عائ
حتب العفو فاعف عين وقد اختلف يف تعيينها على أقوال كثرية زيادة على أربعني قوال وقد استوفيناها يف شرحنا 

قول قد ثبت ما يدل على فضيلة هذا للمنتقي وذكرت أدلتها ورجحت ما هو الراجح فلريجع إليه قوله ويوم عرفة أ
اليوم وشرفه حىت كان صومه يكفر سنتني وورد يف فضله ما هو معروف وذلك يستلزم إجابة دعاء الداعني فيه وقد 
روى الترمذي ما يدل على إجابة دعاء الداعني فيه وهو ما أخرجه وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

صلى اهللا عليه وسلم قال خري الدعاء يوم عرفة قوله وشهر رمضان أقول قد ورد يف جده رضي اهللا عنهم أن النيب 
شرفه وفضله من األدلة الثابتة يف األمهات وغريها ما هو معروف وأخرج أمحد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن 

هللا عليه وسلم ثالثة خزمية وابن حبان يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا



ال ترد دعوهتم الصائم حني يفطر ويف لفظ لبعضهم حىت يفطر واإلمام العادل ودعوة املظلوم وأخرج البيهقي من 
  حديث عبد اهللا ابن عمرو بن

العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ال ترد قوله وليلة 
وم اجلمعة وساعة اجلمعة أقول قد ثبت فضل يوم اجلمعة وشرفه على سائر األيام وهكذا ليلته وتواترت اجلمعة وي

النصوص بأن يف يوم اجلمعة ساعة ال يسأل العبد فيها ربه شيئا إال أعطاه إياه وقد اختلف العلماء يف تعيينها على 
لتها ورجحنا ما هو الراجح منها فلريجع إليه وقد أكثر من أربعني قوال قد أوضحناها يف شرحنا للمنتقى وذكرنا أد

روى الترمذي واحلاكم حديثا يف قبول الدعاء ليلة اجلمعة من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم قال لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن يف ليلة اجلمعة ساعة الدعاء فيها مستجاب وحسنه الترمذي 

احلاكم وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم حديثا يف قبول الدعاء يوم اجلمعة من وصححه و
غري نظر إىل تلك الساعة اليت تواترت األحاديث بقبول الدعاء فيها قوله وجوف الليل أقول يدل على هذا ما 

ل اهللا أي الدعاء يسمع قال يف جوف أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قيل يا رسو
الليل ودبر الصالة قوله ونصفه الثاين وثلثه األول وثلثه األخري أقول يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وقال حسن 
صحيح من حديث عمرو بن عبسة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه يف جوف 

أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن وأخرجه أيضا ابن خزمية يف صحيحه ويف  الليل اآلخر فإن استطعت
الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة 

فأعطيه من يستغفرين فأغفر له  إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين
  ويف رواية ملسلم أن اهللا سبحانه ميهل حىت إذا ذهب ثلث الليل األول نزل إىل

مساء الدنيا فيقول أنا امللك أنا امللك من الذي يدعوين احلديث وأخرج مسلم من حديث جابر قال مسعت رسول اهللا 
رجل مسلم يسأل اهللا خريا من أمور الدنيا واآلخرة إال  صلى اهللا عليه وسلم يقول إن يف الليل لساعة ال يوافقها

أعطاه إياه وذلك يف كل ليلة قوله ووقت السحر أقول هذا جزء من أجزاء ثلث الليل اآلخر وقد تقدم يف 
الصحيحني وغريمها ما يدل على قبول الدعاء فيه قوله وعند النداء بالصالة أقول ملا أخرجه مالك يف املوطأ وأبو 

حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثنتان ال يردان الدعاء عند  داود من
النداء وعند البأس حني يلحم بعضهم بعضا وزاد أبو داود وحتت املطر وأخرجه ابن حبان واحلاكم وصححاه قوله 

ديث أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا وبني األذان واإلقامة أقول ملا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من ح
صلى اهللا عليه وسلم ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة قيل ماذا نقول يا رسول اهللا قال سلو اهللا العافية يف الدنيا 

واآلخرة وأخرجه أيضا النسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما قوله وبني احليعلتني للمجيب املكروب أقول 
باجمليب الذي يقول كما يقول املؤذن فإنه كاجمليب له وبقوله املكروب من أصابه كرب وفيه إشارة إىل ما ورد يريد 

يف ذلك وهو ما أخرجه احلاكم وقال صحيح اإلسناد من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
ء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحني املنادي فإذا وسلم قال إذا نادى املنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعا

كرب كرب وإذا تشهد تشهد وإذا قال حي على الصالة قال حي على الصالة وإذا قال حي على الفالح قال حي على 
الفالح مث يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا 

  جعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا مث يسأل اهللا حاجته ويفعليها وا



إسناده عفري بن معدان قال املنذري وهو واه وال خيفاك أن هذا الدعاء يف هذا احلديث مصرح بأنه بعد احليعلتني 
إىل فقول املصنف وبني احليعلتني غري صواب قوله وعند اإلقامة أقول ولعل الوجه يف ذلك أن اإلقامة هي نداء 

الصالة كاألذان وقد تقدم مشروعية الدعاء مطلقا عند النداء ويدل على خصوصية اإلقامة ما أخرجه أمحد من 
حديث جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا ثوب بالصالة فتحت أبواب السماء واستجيب 

بن سعد رضي اهللا عنه بلفظ ساعتان ال ترد  الدعاء ويف إسناده ابن هليعة وأخرج احلاكم وصححه من حديث سهل
على داع دعوته حني تقام الصالة ويف الصف ولفظ ابن حبان يف صحيحه من هذا احلديث عند حضور الصالة 

وقوله فيما تقدم قريبا يف الشرح إذا ثوب بالصالة املراد بالتثويب اإلقامة وكذلك قوله يف احلديث اآلخر حني تقام 
الصالة قوله وعند الصف يف سبيل اهللا أقول يدل على ذلك ما أخرجه مالك يف املوطأ عن أيب الصالة وعند حضور 

هريرة رضي اهللا عنه ساعتان تفتح هلا أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصالة والصف يف 
  سبيل اهللا

يدل على ذلك حديث سهل بن سعد املتقدم  ورواه أيضا ابن حبان والطرباين مرفوعا قوله وعند التحام احلرب أقول
بلفظ وعند البأس حني يلحم بعضهم بعضا قوله ودبر الصلوات املكتوبات أقول قد ورد اإلرشاد إىل األذكار يف دبر 

الصلوات وهي مشتملة على ترغيب عظيم وفيها أن الذاكر يقوم مغفورا له وفيها أهنا حتل له الشفاعة وفيها أنه 
 عز وجل إىل الصالة األخرى وفيها أهنا لو كانت خطاياه مثل زبد البحر حملتهن وغري ذلك من يكون يف ذمة اهللا

الترغيبات وكل ذلك يدل على شرف هذا الوقت وقبول الدعاء فيه وقد ورد حديث أخرجه الترمذي أن دبر 
قيل يا رسول اهللا أي الصالة من األوقات اليت جتاب فها الدعوات وهو من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال 

الدعاء امسع قال جوف الليل األخري ودبر الصالة املكتوبة قال الترمذي حديث حسن قوله ويف السجود أقول يدل 
على ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

تالوة القرآن ال سيما اخلتم أقول يدل على ذلك ما أخرجه فأكثروا الدعاء أخرجه مسلم وغريه قوله وعند 
الترمذي وقال حديث حسن من حديث عمران بن حصني أنه مر على قارئ يقرأ مث يسأل فاسترجع مث قال مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل اهللا به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به 

وأخرج الطرباين ما يدل على مشروعية الدعاء عند ختم القرآن وأخرج ابن أيب شيبة عن جماهد إذا ختم الناس 
القرآن نزلت الرمحة قوله وعند قول اإلمام وال الضالني أقول يدل على ذلك ما ثبت يف مسلم وغريه بلفظ إذا قال 

ثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني حيبكم اهللا و
رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له 

  ما تقدم من ذنبه ويف املوطأ أنه

الدارقطين واحلاكم من حديث يقول رب اغفر يل آمني قوله وعند شرب ماء زمزم أقول يدل على ذلك ما أخرجه 
ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماء زمزم ملا شرب له إن شربته تستشفى به 

شفاك اهللا وإن شربته لشبعك أشبعك اهللا وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اهللا وهو هزمة جربيل وسقيا امساعيل وزاد 
ك اهللا قال وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال اللهم أين أسألك علما نافعا احلاكم وإن شربته مستعيذا أعاذ

ورزقا واسعا وشفاء من كل داء قال احلاكم بعد إخراجه صحيح اإلسناد إذا سلم من اجلارود معناه حممد بن حبيب 
شام املروزي ال أعرفه قال املنذري سلم منه فإنه صدوق قاله اخلطيب البغدادي وغريه ولكن الراوي عنه حممد بن ه



وروى الدارقطين دعاء ابن عباس مفردا من رواية حفص بن عمر العدين قوله وصياح الديكة أقول يدل عليه ما 
ورد يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مسعتم 

ا رأت ملكا وإذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا باهللا فإنه رأى شيطانا قوله صياح الديكه فاسألوا اهللا من فضله فإهن
واجتماع املسلمني ويف جمالس الذكر أقول املراد باجتماع املسلمني يف جمالس الذكر فإهنا قد وردت بذلك األدلة 

 عنه أهنما الصحيحة ومن ذلك ما أخرجه مسلم وغري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأيب سعيد رضي اهللا
شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال يقعد قوم يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة 

ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده وثبت يف الصحيحني من احلديث الطويل وفيه أن اهللا يقول ملالئكته 
ملالئكة فيهم فالن ليس فيهم إمنا جاء حلاجة قال هم القوم ال يشقى هبم اشهدوا أين قد غفرت هلم فيقول ملك من ا

  جليسهم

وثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث حفصة بنت سريين يف خروج النساء يوم العيد وفيه وليشهدن اخلري ودعوة 
الدليل على ذلك ما املسلمني فهذا دليل على أن جمامع املسلمني من مواطن الدعاء قوله وعند تغميض امليت أقول 

أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث أم سلمة قالت دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق 
بصره فاغمضه فقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن 

اغفر أليب سلمة وأرفع درجته يف املهديني وأخلفه يف عقبة يف الغابرين املالئكة يؤمنون على ما تقولون مث قال اللهم 
واغفر لنا وله يا رب العاملني وأفسح له يف قربه ونور له فيه قوله واحلضور عند امليت أقول ثبت هذا اللفظ يف بعض 

قال قال رسول اهللا النسخ ومل يثبت يف أكثرها ولعل وجهه ما أخرجه النسائي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
صلى اهللا عليه وسلم إذا حضر املؤمن أتت مالئكة الرمحة احلديث فيكون الدعاء عند حضور هؤالء املالئكة مقبوال 

قوله وعند نزول الغيث أقول وجهه ما تقدم من حديث سهل بن سعد عند أيب داود بلفظ وحتت املطر وأخرجه 
كم من حديثه وهو حديث صحيح ووقع يف بعض النسخ من هذا الكتاب أيضا الطرباين يف الكبري وابن مردويه واحلا

زيادة وهو قوله وعند الزوال يف يوم األربعاء ومل تثبت يف أكثر النسخ ووجه ذلك أنه ذكره البيهقي يف شعب 
  اإلميان

  فصل يف أماكن اإلجابة

وسلم إال ما رواه الطرباين بسند جيد إن وهي املواضع املباركة وال أعلم دليال يف ذلك ورد عن النيب صلى اهللا عليه 
  الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة قوله وهي املواضع املباركة أقول وجه ذلك أنه يكون يف هذه املواضع 

املباركة مزيد اختصاص فقد يكون ما هلا من الشرف والربكة مقتضيا لعود بركتها على الداعي فيها وفضل اهللا 
ديث هم القوم ال يشقى هبم جليسهم فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس واسع وعطاؤه جم وقد تقدم ح

منهم وإمنا عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم فال يبعد أن تكون املواضع املباركة هكذا فيصري الكائن فيها 
قوله وال أعلم دليال ورد  الداعي لربه عندها مشموال بالربكة اليت جعلها اهللا فيها فال يشقى حينئذ بعدم قبول دعائه

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال ما رواه الطرباين أقول لعله يشري إىل ما أخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط من 
حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال ترفع األيدي إال يف سبعة مواطن حني 

سجد احلرام فتنظر إىل البيت وحني تقوم على الصفا وحني تقوم على املروة وحني تقوم تفتتح الصالة وحني تدخل امل



مع الناس عشية عرفة وجتمع العشاءين وحني ترمي اجلمرة ولفظه يف األوسط أنه قال رفع اليدين إذا رأيت البيت 
األول حممد بن أيب ليلى وهو  وفيه وعند رمي اجلمار وإذا أقيمت الصالة قال اهليثمي يف جممع الزوائد يف اإلسناد

سيئ احلفظ وحديثه حسن اه ويف اإلسناد الثاين عطاء بن السائب وقد اختلط وكان على املصنف رمحه اهللا أن جيعل 
هذه املواضع املذكورة يف هذا احلديث منصوصا عليها هلذا احلديث وال خيص رؤية البيت وأخرج مسلم من حديث 

يثه الطويل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى الصفا وصلى عليه حىت نظر إىل أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حد
البيت ورفع يديه وجعل حيمد اهللا ويدعو ما شاء اهللا أن يدعو وأخرج الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث 

ذا تعظيما وتشريفا حذيفه بن أسيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نظر إىل البيت قال اللهم زد بيتك ه
  وتكرميا وبرا ومهابة ويف إسناده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما قال اهليثمي

وورد جمربا يف مواضع كثرية مشهورة يف املساجد الثالثة وبني اجلاللتني من سورة األنعام ويف الطواف وعند امللتزم 
عل وجه ما ثبت هبذا التجريب مزيد شرف هذه وفيه حديث مرفوع رويناه مسلسال قوله وورد جمربا أقول ل

املواضع ولذلك مدخلية يف قبول الدعاء كما قدمنا قريبا وقد ثبت فيما يضاعف أجر الصالة يف املسجد احلرام ويف 
مسجده صلى اهللا عليه وسلم ما هو معروف فغري بعيد أن يكون فيها مقبوال زيادة على ما يف غريها قوله وفيه 

ل هو ما أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما حديث مرفوع أقو
بني الركن واملقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إال برئ قال يف جممع الزوائد وفيه عباد بن كثري الثقفي وهو 

الكتاب بلفظ وفيه حديث متروك وهبذا تعرف أن احلديث ضعيف باملرة فال يصح ما وقع يف بعض نسخ هذا 
صحيح ويف داخل البيت وعند زمزم وعلى الصفا واملروة ويف املسعى وخلف املقام ويف عرفات واملزدلفة ومىن 
وعند اجلمرات الثالث قوله ويف داخل إىل آخر ما ذكره أقول ملا ثبت يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه 

يف الصحيحني أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل البيت دعا على نفر من وسلم ملا دخل البيت دعا يف نواحيه وثبت 
قريش وظاهر كالمه أنه مل يثبت يف هذه املواضع شيء إال جمرد التجريب كما تقدم وفيه نظر وقد تقدم حديث ابن 

على الصفا وحني عباس رضي اهللا عنهما املذكور قريبا أن من مجلة املواضع السبعة اليت ترفع فيها األيدي حني تقوم 
تقوم على املروة وحني تقف مع الناس عشية عرفة وجتمع العشاءين وعند رمي اجلمار يرمي ويدعو وثبت يف صحيح 
البخاري وغريه أنه كان يرفع يديه عند رمي اجلمار ويدعو وثبت عند مسلم وأهل السنن أنه صلى اهللا عليه وسلم 

سائي وابن ماجة من حديث جابر رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه دعا عند املشعر احلرام وأخرج أبو داود والن
  وسلم رقى على الصفا فوحد اهللا وكربه وهلله مث دعا بني ذلك وفعل على املروة كما فعل على الصفا

وعند قبور األنبياء عليهم السالم وال يصح قرب نيب بعينه سوى قرب نبينا صلى اهللا عليه وسلم باإلمجاع فقط وقرب 
راهيم عليه السالم داخل السور من غري تعيني وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصاحلني بشروط معروفة قوله إب

وعند قبور األنبياء أقول هذا جعله املصنف رمحه اهللا داخال فيما تقدم من التجريب الذي ذكره ووجه ذلك مزيد 
داعي كما تسري بركة الصاحلني الذاكرين اهللا الشرف ونزول الربكة وقد قدمنا أهنا تسري بركة املكان على ال

سبحانه على من دخل فيهم ممن ليس هو منهم كما يفيده قوله صلى اهللا عليه وسلم هم القوم ال يشقى هبم جليسهم 
قوله وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصاحلني أقول وجه هذا ما ذكرناه ههنا وفيما تقدم ولكن ذلك بشرط أن 

مفسدة وهي أن يعتقد يف ذلك امليت ما ال جيوز اعتقاده كما يقع لكثري من املعتقدين يف القبور  ال تنشأ عن ذلك
فإهنم قد يبلغون الغلو بأهلها إىل ما هو شرك باهللا عز وجل فينادوهنم مع اهللا ويطلبون منهم ما ال يطلب إال من اهللا 



وصا العامة الذين ال يفطنون لدقائق الشرك وقد عز وجل وهذا معلوم من أحوال كثري من العاكفني على القبور خص
  مجعت يف ذلك رسالة مطوله مسيتها الدر النضيد يف إخالص التوحيد جواب عن سؤال بعض األعالم

  فصل الذين يستجاب دعاؤهم ومب

  يستجاب املضطر واملظلوم مطلقا ولو كان فاجرا أو كافرا والوالد على ولده 

والولد البار بوالديه واملسافر والصائم حني يفطر واملسلم ألخيه بظهر الغيب واملسلم واإلمام العادل والرجل الصاحل 
ما مل يدع بظلم أو قطيعة رحم أو يقول دعوت فلم أجب والتائب فقد قال صلى اهللا عليه وسلم إن هللا عز وجل 

لكتاب العزيز أم من عتقاء يف كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة قوله املضطر أقول يدل على ذلك ا
جييب املضطر إذا دعاه وقد روى يف ذلك حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فإهنم مضطرون وهو ثابت 

يف الصحيحني وغريمها قوله واملظلوم مطلقا ولو كان فاجرا أو كافرا أقول يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي 
ثالث دعوات ال شك يف إجابتها دعوة املظلوم ودعوة املسافر وحسنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ودعوة الوالد على ولده وأخرجه أيضا أبو داود والبزار وما أخرجه الطرباين بإسناد جيد كما قال املنذري وأخرجه 
سافر أيضا أمحد من حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم ثالثة تستجاب دعوهتم الوالد وامل

واملظلوم وأخرج حنوه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه البيهقي يف شعب اإلميان وكذلك البزار وأخرج أمحد 
والترمذي وابن ماجة من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم ثالثة ال ترد دعوهتم اإلمام 

ويف الصحيحني وغريمها من حديث ابن عباس رضي اهللا العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم وحسنه الترمذي 
عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن فقال اتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب 

ويف الباب أحاديث وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم دعوة 
  ظلوم مستجابة وإن كان فاجراامل

ففجوره على نفسه وحنوه حديث أنس رضي اهللا عنه عند أمحد وإن كان فاجرا وأخرجه أيضا البزار قال املنذري 
واهليثمي وإسناده حسن وأخرجه أمحد وابن حبان بلفظ ولو كان فاجرا قوله والوالد على ولده واإلمام العادل أقول 

من األحاديث قوله والرجل الصاحل أقول ال بد من تقييد ذلك مبا سيأيت يف حديث  يدل على ذلك ما ذكرنا ه ههنا
دعوة املسلم ال ترد بقوله صلى اهللا عليه وسلم ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم وكأن ذكر املسلم فيما سيأيت يغين عن 

البار بوالديه أقول ملا أخرجه البزار  ذكر الصاحل ههنا ألن لفظ املسلم يتناول الرجل الصاحل تناوال أوليا قوله والولد
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أن اهللا تبارك وتعاىل لريفع للرجل الدرجة فيقول أىن 
يل هذه فيقول بدعاء ولدك قال اهليثمي ورجاله رجال الصحيح غري عاصم بن هبدلة وهو حسن احلديث وله طرق 

يث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا اهللا بصاحل أعماهلم وكان أحدهم بارا بوالديه ويدل على هذا حد
فتوسل إىل اهللا تعاىل بذلك فأجاب دعاءه وهذا احلديث يف الصحيح مطوال قوله واملسافر والصائم أقول يدل على 

ل على ذلك ما أخرجه مسلم وغريه ذلك األحاديث اليت ذكرناها قريبا قوله واملسلم ألخيه بظهر الغيب أقول يد
من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر 
الغيب إال قال امللك ولك مثل ذلك وما أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال 

وسلم إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب قال الترمذي حديث غريب وأخرج  رسول اهللا صلى اهللا عليه



الطرباين من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعوتان ليس دوهنما 
بن  حجاب دعوة املظلوم ودعوة املرء ألخيه املسلم بظهر الغيب وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عمر

  اخلطاب رضي اهللا عنه قال استأذنت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العمرة فأذن يل وقال

أشركنا يا أخي يف دعائك وال تنسنا فقال كلمة ما يسرين أن يل هبا الدنيا قوله واملسلم ما مل يدع بظلم أو قطيعة 
ن صحيح واحلاكم وقال رحم أو يقول دعوت فلم أجب أقول يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وقال حس

صحيح اإلسناد من حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما على األرض 
مسلم يدعو بدعوة إأل آتاه اهللا إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم وأخرج أمحد 

جيد من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه  والبزار وأبو يعلى قال املنذري بإسناد
وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا إحدى ثالث إما أن يعجل له 
ح دعوته وإما أن يدخرها له يف اآلخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وأخرجه أيضا احلاكم وقال صحي

اإلسناد وأخرج البخاري ومسلم وغريمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال قال يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل ويف رواية ملسلم والترمذي ال يزال يستجاب 

اهللا ما االستعجال قال يقول قد دعوت فلم  للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم وما مل يستعجل قيل يا رسول
يستجب يل فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ويف الباب عن أنس رضي اهللا عنه عند أمحد وأيب يعلى بإسناد رجاله 
رجال الصحيح قوله والتائب فقد قال صلى اهللا عليه وسلم اخل أقول هذا احلديث أخرجه أمحد كما قال من حديث 

د رضي اهللا عنهما قال اهليثمي رجال أمحد رجال الصحيح وقيل يف إسناده أبان بن عياش وهو أيب هريرة وأيب سعي
متروك ومن تعار من الليل أي استيقظ فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل 

  شيء قدير وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله

قوة إال باهللا اللهم اغفر يل ويدعو يستجب له فإن توضأ وصلى قبلت صالته خ إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال 
احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا 

تح التاء املثناة من من حديثه أمحد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والطرباين وابن حبان قوله من تعار بف
فوق بعدها عني مهملة وبعد األلف راء مهملة مشددة أي هب من نومه مع صوت وقوله تعار فقال ظاهره أنه ينبغي 

أن يكون هذا القول عقيب االستيقاظ من غري تراخ كما يفيد ذلك الفاء وظاهر احلديث أن استجابة الدعاء ال 
ذكر فيه وإمنا أفرد قوله اللهم اغفر يل مع دخوله يف عموم الدعاء املذكور حتصل إال بعد أن يقول املستيقظ مجيع ما 

بعده ألن مغفرة مجيع الذنوب هي أعظم ما يطلبه املتوجهون إىل اهللا سبحانه بالدعاء وثبت يف بعض النسخ بعد قوله 
شيئا إال أعطاه ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ومن دعا هبؤالء الكلمات اخلمس مل يسأل اهللا 

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا ط احلديث 
أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  هبؤالء الكلماتوسلم يقول من دعا 

اخلمس فذكره قال املنذري يف الترغيب والترهيب رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد حسن وهذه الكلمات 
اخلمس األوىل منهن قوله ال إله إال اهللا وحده ال شريك له والثانية له امللك وله احلمد والثالثة وهو على كل شيء 



امسة وال حول وال قوة إال باهللا ومسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال يقول يا ذا قدير والرابعة ال إله إال اهللا واخل
اجلالل واإلكرام فقال قد استجيب لك فسل ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

ستفتاح حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن ويف احلديث دليل على أن ا
الدعاء بقول الداعي يا ذا اجلالل واإلكرام يكون سببا يف اإلجابة وفضل اهللا واسع إن هللا ملكا موكال مبن يقول يا 

أرحم الرامحني فمن قاهلا ثالث مرات قال له امللك إن أرحم الرامحني قد أقبل عليك فسل مس احلديث أخرجه 
هو من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه وقد صححه احلاكم وتعقبه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا و

الذهيب بأنه من حديث كامل بن طلحة عن فضالة أو قال فضالة ليس بشيء فأين الصحة قوله قد أقبل عليك أي 
بالرمحة والرأفة وإجابة ما دعوت به قيل واملراد أن كل إنسان يقول ذلك يوكل به ملك خمصوص وقيل أن امللك 

كل مبن يقول ذلك هو ملك واحد واألول أظهر لكثرة القائلني هبذه املقالة من خلق اهللا وتفرقهم يف األقطار من املو
سأل اهللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار اللهم أجره 

  من النار ت حب

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه  احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما
وأخرجه أيضا من حديثه النسائي يف االستعاذة يف كل يوم وليلة وابن ماجه يف الزهد وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

يقة وأن اهللا ومل يتعقبه الذهيب وكذا صححه ابن حبان قوله قالت اجلنة وكذا قالت النار الظاهر أن هذا املقال هو حق
سبحانه خيلق فيهما احلياة والقدرة على النطق وقيل هو بلسان احلال ال بلسان املقال وقيل هو على حذف مضاف 
أي قالت خزنة اجلنة وقالت خزنة النار وأخرج أبو يعلى بإسناد على شرط الشيخني ما استجار عبد من النار سبع 

 آخر احلديث ويف رواية أليب داود الطيالسي من قال أسأل اهللا اجلنة مرات إال قالت النار يا رب أن عبدك فالنا إىل
قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط إال 

املصنف رمحه اهللا  استجاب اهللا له ا ت مس احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك وأمحد يف املسند كما قال
وهو من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ولفظ الترمذي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعوة 

ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني فإنه مل يدع هبا رجل مسلم يف 
لنسائي وقال احلاكم صحيح اإلسناد وزاد يف طريق عنده فقال رجل يا شيء قط إال استجاب اهللا له وأخرجه أيضا ا

رسول اهللا هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنني عامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال تسمع إىل قول اهللا 
ئمة والصالة عز وجل وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني من قال حني ينادي املنادي اللهم رب هذه الدعوة القا

  النافعة صل على سيدنا حممد وارض عين رضا ال تسخط بعده إال استجاب اهللا دعوته ا طس

احلديث أخرجه أمحد والطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر ابن عبد اهللا بن حرام 
أمامة رضي اهللا عنه وفيه ما يقول السامع ويف إسناده ابن هليعة وأخرج احلاكم وقال صحيح اإلسناد من حديث أيب 

للنداء مث يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا 
عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا مث يسأل اهللا حاجته ويف إسناده عفري بن معدان وهو واه 

يتم تصحيح احلاكم حلديثه وأخرج البخاري وأهل السنن من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول فال 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا 

عيت يوم القيامة قوله رب هذه الدعوة القائمة كذا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفا



يف كثري من نسخ هذا الكتاب بلفظ القائمة ويف غري هذا الكتاب بلفظ التامة قوله وارض عين رضا هو مقصور 
حيث أريد به املصدر كما هنا وممدود حيث أريد به االسم ذكر معىن ذلك يف الصحاح من استغفر اهللا للمؤمنني 

يوم سبعا وعشرين أو مخسا وعشرين مرة أحد العددين كان من الذين يستجاب دعاؤهم ويرزق هبم واملؤمنات كل 
أهل األرض ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب الدرداء قال 

تنصيص على هذين العددين اهليثمي فيه عثمان بن عاتكة وثقة غري واحد وضعفه اجلمهور وبقية رجاله ثقات وال
حلكمة اختص بعلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينبغي االقتصار على أحدمها من دون زيادة وال نقصان وقد 

ترتب على ذلك فضيلة عظيمة وهي أن املستغفر مبا ذكر يكون من الذين يستجاب دعاؤهم وممن يرزق هبم أهل 
  األرض وهم الصاحلون من عباد اهللا

   بيان اسم اهللا األعظمفصل يف

اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني مس 
احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه 

من حديثه ويف لفظ بعضهم هكذا عن سعد قال قال رسول اهللا صلى وكذلك أخرجه أمحد والترمذي وابن جرير 
اهللا عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا هبا وهو يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني مل يدع 

ا سئل به هبا رجل مسلم يف شيء إال استجاب اهللا له ولفظ ابن جرير اسم اهللا األعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذ
أعطى دعوة يونس بن مىت وقد اقتصر السيوطي يف اجلامع الكبري واجلامع الصغري على عزوه إىل ابن جرير من 
حديث سعد هذا الذي ذكرناه قال املناوي يف خمتصرة للشرح بإسناد ضعيف ولعله تبع يف ذلك رمز السيوطي 

يف تعيني االسم األعظم ثالثة أحاديث هذا أحدها ومثل ذلك ال يوثق به واعلم إن املصنف قد ذكر يف كتابه هذا 
واحلديثان اآلخران سنذكرمها ونتكلم عليهما وسنذكر هنا ما ورد يف تعيني االسم األعظم مما مل يذكره املصنف ما 

ورد يف تعيني االسم األعظم فمنها ما أخرجه ابن ماجه واحلاكم يف املستدرك والطرباين يف الكبري من حديث أىب 
الباهلي رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم قال اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به اجاب يف ثالث سور  أمامه

من القرآن يف البقرة وآل عمران و طه قال املناوي يف شرحه الكبري على اجلامع وفيه هشام بن عمار خمتلف فيه 
  ال يف املختصر وقال يف املختصر على اجلامع وفيه هشام بن عمار خمتلف فيه وق

وإسناده حسن وقيل صحيح قال أبو أمامة فالتمستها فوجدت يف البقرة يف آية الكرسي اهللا ال إله إال هو احلي 
القيوم ويف آل عمران اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ويف طه وعنت الوجوه للحي القيوم ومنها ما أخرجه أمحد وأبو 

اء بنت يزيد عنه صلى اهللا عليه وسلم أسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني داود والترمذي وابن ماجه من حديث أمس
وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم وفاحتة آل عمران اهللا ال إله إال هو احلي القيوم وقد حسنه الترمذي 

لني وضعفه ابن معني وقال أبو قال املناوي يف املختصر وصححه غريه ويف إسناده عبد اهللا ابن أيب ذئاب القداح وفيه 
داود يف أحاديثه مناكري ومنها ما أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عنه صلى اهللا عليه 

وسلم قال اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف هذه اآلية وهي قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء 
هليثمي يف إسناده حنش بن فرقد وهو ضعيف قال املناوي ويف إسناده أيضا حممد بن زكريا إىل آخر اآلية قال ا

السعداين وثقه ابن معني وقال أمحد ليس بالقوي وقال النسائي والدارقطين ضعيف ويف إسناده أيضا أبو اجلوزاء وفيه 



عليه وسلم اسم اهللا األعظم يف آيات نظر ومنها ما أخرجه الديلمي عن ابن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 
من آخر سورة احلشر اختلف يف االسم األعظم على حنو أربعني قوال وقد اختلف يف تعيني االسم األعظم على حنو 

أربعني قوال قد أفردها السيوطي بالتصنيف قال ابن حجر وأرجحها من حيث السند اهللا ال إله إال هو األحد الصمد 
د ومل يكن له كفوا أحد وسيأيت هذا احلديث ويأيت الكالم على إسناده إن شاء اهللا تعاىل وقال الذي مل يلد ومل يول

  املصنف رمحه

اهللا يف شرحه وعندي أن االسم األعظم ال إله إال هو احلي القيوم وذكر ابن القيم يف اهلدى أنه احلي القيوم فينظر يف 
إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد  وجه ذلك أرجح ما ورد يف تعيني االسم األعظم اللهم

الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ع حب احلديث أخرجه أهل السنن األربع وابن حبان كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث بريدة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه احلاكم وقال 

على شرطهما ولفظه عنده لقد سألت اهللا بامسه األعظم قال املنذري قال شيخنا أبو احلسني املقدسي وإسناده  صحيح
ال مطعن فيه ومل يرد يف هذا الباب حديث أجود منه إسنادا وقد قدمنا أن ابن حجر قال إن هذا احلديث أرجح ما 

أنت املنان بديع السموات واألرض ياذا اجلالل  ورد من حيث السند اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال
واإلكرام يا حي يا قيوم ع حب احلديث أخرجه أهل السنن األربع وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

حديث أنس رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه أمحد وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم من حديثه وقال 
م قوله املنان لفظ أمحد وابن ماجه يا حنان يا منان يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل صحيح على شرط مسل

واإلكرام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد دعا بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى 
  ف هنا وزادوزاد أبو داود والنسائي وابن حبان يف آخره يا حي يا قيوم كما ذكره املصن

  احلاكم يف رواية أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار قوله يا قيوم هو الذي به قيام كل شيء وهو قائم على كل شيء 

  فصل يف فضل أمساء اهللا احلسىن

أمساء اهللا احلسىن اليت أمرنا بالدعاء هبا ومن أحصاها دخل اجلنة وال حيفظها أحد إال دخل اجلنة خ م ت س ق 
من ذكره املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه ايضا من حديثه ابن  احلديث أخرجه

خزمية وأبو عوانه وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين وابن منده وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي قال قال رسول 
أحصاها دخل اجلنة إنه وتر حيب الوتر ويف لفظ  اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن هللا تسعا وتسعني امسا مائة إال واحدا من

ابن مردويه وأيب نعيم من دعا هبا استجاب اهللا دعاءه ويف لفظ للبخاري وال حيفظها أحد إال دخل اجلنة وهذا اللفظ 
يفسر معىن قوله أحصاها فاالحصاء هو احلفظ وهكذا قال األكثرون وقيل أحصاها قرأها كلمة كلمة كأنه يعدها 

اها علمها وتدبر معانيها واطلع على حقائقها وقيل أطاق القيام حبقها والعمل مبقتضاها والتفسري األول وقيل أحص
هو الراجح املطابق للمعىن اللغوي وقد فسرته الرواية املصرحة باحلفظ كما عرفت وهذا احلديث قد ورد من طريق 

قائمة هو اهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم  مجاعة من الصحابة خارج الصحيحني واحلجة مبا فيهما على انفراده
امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب اخلالق الباريء املصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 

العظيم الغفور العليم القابض الباسط اخلافض الرافع املعز املذل السميع البصري احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم 
  الشكور العلي الكبري احلفيظ املقيت احلسيب اجلليل الكرمي الرقيب اجمليب الواسع احلكيم الودود اجمليد 



الباعث الشهيد احلق الوكيل القوي املتني الويل احلميد احملصي املبديء املعيد احمليي املميت احلي القيوم الواجد املاجد 
تدر املقدم املؤخر األول اآلخر الظاهر الباطن الوايل املتعايل الرب التواب املنتقم العفو الواحد األحد الصمد القادر املق

الرءوف مالك امللك ذو اجلالل واإلكرام املقسط اجلامع الغين املغين املانع الضار النافع النور اهلادي البديع الباقي 
ا قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أىب الوارث الرشيد الصبور ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان كم

هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه من حديثه ابن خزمية واحلاكم يف املستدرك والبيهقي يف الشعب والترمذي رواه عن 
اجلوزجاين عن صفوان بن صاحل عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 

إخراجه هذا حديث غريب وقد روى من غري وجه عن أيب هريرة وال نعلم يف شيء من  هريرة مرفوعا وقال بعد
الروايات ذكر األمساء احلسىن إال يف هذا احلديث انتهى ورواه اآلخرون من طريق صفوان بإسناده املذكور وأخرجه 

فروى األمساء  ابن ماجة من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا
املتقدمة بزيادة ونقصان وذكره آدم بن أيب إياس بسند آخر وال يصح وقد صححه ابن حبان واحلاكم من حديث 

أيب هريرة رضي اهللا عنه وقال النووي يف األذكار أنه حديث حسن وقال ابن كثري يف تفسريه والذي عول عليه 
  ث وإمنا ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد امللكمجاعة من احلفاظ أن سرد األمساء مدرج يف هذا احلدي

ابن حممد الصغاين عن زهري بن حممد أنه بلغه عن غري واحد من أهل العلم أهنم قالوا ذلك أي أهنم مجعوها من 
القرآن كما روى جعفر بن حممد وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوي قال مث ليعلم أن األمساء احلسىن ليست 

تسعة والتسعني بدليل ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أيب مبنحصرة يف ال
سلمة اجلهين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم وال حزن فقال اللهم إين عبدك و
حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك 

أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب ونور بصري وجالء حزين وذهاب مهي 
نه وأبدله مكانه فرحا قيل يا رسول اهللا أال نتعلمها فقال بلى ينبغي ملن مسعها أن وغمي إال أذهب اهللا مهه وغمه وحز

يتعلمها وال خيفاك أن هذا العدد قد صححه إمامان وحسنه إمام فالقول بأن بعض أهل العلم مجعها من القرآن غري 
مبثله وأما احلديث الذي ذكره سديد وجمرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك ال ينتهض ملعارضة الرواية وال تدفع األحاديث 

عن اإلمام أمحد فغايته أن األمساء احلسىن أكثر من هذا املقدار وذلك ال ينايف كون هذا املقدار هو الذي ورد 
الترغيب يف إحصائه وحفظه وهذا ظاهر مكشوف ال خيفى ومع هذا فقد أخرج سرد األمساء هبذا العدد الذي ذكره 

م من حديث ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه الترمذي وابن مردويه وأبو نعي
وسلم فذكراه وأخرج ابن أيب الدنيا واحلاكم يف املستدرك وأبو الشيخ وابن مردويه كالمها يف التفسري وأبو نعيم يف 

سعني امسا من أحصاها دخل اجلنة األمساء احلسىن والبيهقي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه بلفظ إن هللا تسعا وت
  أسأل اهللا الرمحن الرحيم اإلله

الرب امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب اخلالق البارئ املصور احلكيم العليم السميع البصري 
بدئ املعيد النور البارئ ويف احلي القيوم الواسع اللطيف اخلبري احلنان املنان البديع الغفور الودود الشكور اجمليد امل

لفظ القائم األول اآلخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد ويف لفظ القادر األحد الصمد الوكيل الكايف 
الباقي املغيث الدائم املتعايل ذا اجلالل واإلكرام املوىل النصري احلق املبني الوارث املنري الباعث القدير ويف لفظ اجمليب 



املميت احلميد ويف لفظ اجلميل الصادق احلفيظ احمليط الكبري القريب الرقيب الفتاح التواب القدمي الوتر  احمليي
الفاطر الرزاق العلي العظيم الغين امللك املقتدر األكرم الرؤوف املدبر املالك القاهر اهلادي الشاكر الكرمي الرفيع 

ق الكفيل اجلليل ويف إسناده ضعف ويف الباب غري ما ذكر وقد الشهيد الواحد ذا الطول ذا املعارج ذا الفضل اخلال
أطال الكالم أهل العلم على األمساء احلسىن قال ابن حزم جاءت يف إحصائها يعين األمساء احلسىن أحاديث مضطربة 

لعلم ال يصح منها شيء أصال وبالغ بعضهم يف تكثريها حىت قال ابن العريب يف شرح الترمذي حاكيا عن بعض أهل ا
أنه مجع من الكتاب والسنة من أمساء اهللا تعاىل ألف اسم انتهى واهنض ما ورد يف إحصائها احلديث الذي ذكره 

املصنف فلنتكلم على تفسري ما اشتمل عليه باختصار فنقول اهللا علم دال على املعبود حبق داللة جامعة جلميع معاين 
ن الرحيم صفتان للمبالغة من الرمحة وامللك ذو امللك واملراد به األمساء اآلتية والذي ال إله إال هو صفته والرمح

القدير على إجياد ما يشاء واختراع ما يريد والقدوس املنزه عن صفات النقص والسالم املسلم عباده عن املهالك أو 
يف املراقبة واحلفظ ذو السالمة من كل آفة ونقص واملؤمن املصدق رسله أو الذي أمن الربية واملهيمن الرقيب املبالغ 

  والعزيز ذو العزة الغالب لغريه واجلبار الذي جرب خلقه على ما يشاء واخلالق املقدر املبدع واملتكرب ذو

  الكربياء والبارئ الذي خلق اخللق واملصور مبدع
والرزاق  املخترعات والغفار ستار القبائح والذنوب والقهار الذي قهر خملوقاته كيف يشاء والوهاب كثري األنعام

معطي األرزاق جلميع من حيتاج إىل الرزق من خملوقاته والفتاح احلاكم بني اخلالئق أو الذي يفتح خزائن الرمحة 
لعباده والعليم العامل بكل معلوم والقابض الذي يضيق على من يشاء والباسط الذي يوسع ملن يشاء واخلافض الذي 

ملعز الذي جيعل من يشاء عزيزا واملذل الذي جيعل من يشاء ذليال خيفض من عصاه والرافع الذي يرفع من أطاعه وا
والسميع املدرك لكل مسموع والبصري املدرك لكل مبصر واحلكم الذي حيكم بني عباده والعدل الذي يعدل يف 

ي ال قضائه واللطيف العامل خبفيات األمور واملالطف لعباده واخلبري العامل ببواطن األمور وحقائقها واحلليم الذ
يستفزه الغضب والعظيم الذي ال يتصوره عقل وال حييط به فهم والغفور كثري املغفرة والشكور املثين على املطيعني 

من عباده املعطي هلم ثواب ما فعلوه من اخلري والعلي البالغ يف علو املرتبة والكبري الذي تقصر العقول عن إدراك 
الك واملقيت بالقاف والتحتية والتاء املثناة من فوق خالق األقوات حقيقته واحلفيظ احلافظ جلميع خلقه عن امله

ووقع يف نسخة من هذا الكتاب عوض املقيت املغيث بالغني املعجمة والتحتية والثاء املثلثة وهو املغيث ملن إستغاثه 
أو احملاسب وأكثر النسخ من هذا الكتاب على النسخة األوىل وهو كذلك يف غري هذا الكتاب واحلسيب الكايف 

واجلليل املنعوت بنعوت اجلالل والكرمي املتفضل على خلقه بكل خري من غري سؤال وال وسيلة والرقيب مراقب 
األشياء ومالحظها فال يعزب عنه شيء واجمليب الذي جييب دعوة من دعاه والواسع الذي وسع غناه ما حيتاجه 

يائه واجمليد املتبالغ يف اجملد وهو سعة الكرم والباعث ملن يف عباده واحلكيم ذو احلكمة البالغة والودود احملب ألول
القبور والشهيد العامل بظواهر األشياء فال يغيب عنه شيء واحلق الثابت أو املظهر للحق والوكيل القائم بأمور عباده 

  والقوي الذي

  ئق واحلميد املستحقال يلحقه ضعف واملتني الذي له كمال القوة والويل الناصر أو املتويل ألمور اخلال
للثناء واملبدىء املظهر للشيء من العدم واملعيد الذي يعيد ما فين واحمليي الذي يعطي احلياة ملن يشاء واملميت ملن 

أراد من خلقه واحلي الدائم احلياة والقيوم القائم بأمور خلقه والواجد باجليم الذي جيد كل ما يريده واملاجد املتعايل 
الذي يصمد إليه يف احلوائج مجيع خلقه ويلتجئون أليه والقادر املتمكن من كل ما يريده بال معاجلة املتنزه والصمد 



واملقتدر املتويل على كل ذي قدرة واملقدم الذي يقدم بعض األشياء على بعض واملؤخر الذي يؤخر بعضها عن بعض 
والباطن الذي بطن بذاته والوايل الذي يتوىل واألول مبدأ الوجود واآلخر منتهى الوجود والظاهر الذي ظهر بآياته 

أمور خلقه واملتعايل البالغ يف العلو املتنزه عن النقص والرب احملسن باخلري والتواب الذي يرجع باألنعام على كل 
مذنب واملنتقم املعاقب للعصاة والعفو كثري العفو عن السيئات والرؤوف ذو الرمحة البالغة ومالك امللك الذي يفعل 

 ملكه ما يريد وذو اجلالل واإلكرام الذي ال شرف وال كمال إال وهو مستحقه وال مكرمة إال منه واملقسط يف
العادل يف أحكامه واجلامع املؤلف بني شتات احلقائق املختلفة والغين املستغين عن كل شيء واملغين لعباده عن غريه 

مانع من يستحق املنع والضار الذي يضر من يشاء والنافع  يعطي من يشاء ما يشاء واملانع الرافع ألسباب اهلالك أو
الذي ينفع من أراد والنور الظاهر بنفسه واهلادي الذي يهدي خلقه إىل ما يريد والبديع املبدع وهو اآليت مبا مل يسبق 

الصواب  أليه والباقي الدائم الوجود والوارث الباقي بعد فناء العباد والرشيد الذي تكون تدبرياته على غاية
والسداد واملرشد للخلق إىل مصاحلهم والصبور الذي ال يعجل باملؤاخذة ملن عصاه من كان دعاؤه اللهم أحسن 

عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة مات قبل أن يصيبه البالء ط احلديث أخرجه الطرباين 
  يف الكبري كما قال املصنف رمحه

  ث بسر بن أيب أرطاة وأخرجه أيضا من حديثه أمحد يف مسنده وابناهللا وهو من حدي
حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه قال اهليثمي وإسناد أمحد وأحد اسنادي الطرباين ثقاة انتهى وكلهم رووه 

خره ما بلفظ اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة وزاد الطرباين يف أوله وآ
ذكره املصنف ههنا فلهذا عزى احلديث أليه وبسر هو ابن أيب أرطاة ال ابن أرطاة كما يقول كثري من الناس قال 
ابن حجر يف اإلصابة انه ابن أيب أرطاة قال ابن حبان ومن قال ابن أرطاة فقد وهم وهو الذي واله معاوية اليمن 

ري حممودة وقال حيىي بن معني كان بسر رجل سوء وأهل الدينة وفعل تلك األفاعيل قال ابن عساكر له هبا آثار غ
ينكرون مساعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث دليل على مشروعية سؤال اهللا عز وجل أن حيسن للداعي 

خريا عاقبة أموره كلها وأعظم األمور واجلها وأمهها حسن خامتة عمره فإنه يلقى ربه على ما ختم له به إن خريا ف
وإن شرا فشرا وهلذا يقول صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أخرجه البزار عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال العمل خبواتيمه ثالث مرات ويف إسناده عبد الرمحن بن ميمون القداح وهو ضعيف 

رجاله رجال الصحيح وأخرج أمحد وأبو يعلى والبزار  وقال البزار هو صاحل قال اهليثمي يف جممع الزوائد وبقية
والطرباين يف األوسط من حديث أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال عليكم أن ال تعجلوا 

بأحد حىت تنظروا مبا خيتم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صاحل لو مات عليه دخل 
مث يتحول فيعمل عمال سيئا وإن العبد ليعمل الربهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار مث يتحول  اجلنة

فيعمل عمال صاحلا وإذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله قبل موته قالوا يا رسول اهللا وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل 
وأخرج أمحد وأبو يعلى من حديث عائشة رضي اهللا صاحل مث يقبضه عليه قال اهليثمي رجال أمحد رجال الصحيح 

  عنها

مرفوعا حنوه قال اهليثمي وبعض أسانيده رجاله رجال الصحيح وهكذا أخرج حنوه البزار والطرباين يف األوسط من 
  حديث أيب

وكان  هريرة قال اهليثمي رجال الطرباين رجال الصحيح وأخرج البزار الطرباين يف الكبري والصغري من حديث عمرية



من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنوه قال اهليثمي ورجاهلم ثقات وأخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط 
من حديث عبد اهللا بن مسعود ويف إسناده عمر بن إبراهيم العبدي وقد وثقه غري واحد وأخرج الطرباين يف األوسط 

أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األعمال خبواتيمها  من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حنوه وفيه
األعمال خبواتيمها األعمال خبواتيمها ويف إسناده محاد بن واقد الصفار قال اهليثمي وهو ضعيف وأخرج حنوه 

الطرباين عن أكثم بن أيب اجلون وقال اهليثمي وإسناده حسن وقد ثبت يف الصحيح حديث أن الرجل ليعمل بعمل 
اجلنة إىل آخر احلديث وهو مبعىن األحاديث املذكورة هنا وأخرج أمحد البزار والطرباين يف األوسط والكبري من  أهل

حديث عمرو بن احلمق اخلزاعي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله قبل 
احلا بني يدي موته حىت يرضى عنه قال اهليثمي رجال أمحد موته قيل وما استعمله قبل موته قال يفتح له عمال ص

والبزار رجال الصحيح وأخرج أمحد من حديث جبري بن نفري حنوه ويف إسناده بقية بن الوليد قال اهليثمي وبقية 
رجاله ثقات وأخرج أمحد والطرباين من حديث سريج بن النعمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد 

اهللا بعبد خريا غسله قيل وما غسله قال يفتح له عمال صاحلا قبل موته مث يقبضه عليه ويف إسناده بقية بن الوليد وقد 
صرح بالسماع عنه وبقية رجاله ثقات كما قال اهليثمي وأخرجه أيضا الطرباين يف األوسط من حديث عائشة 

ان وهو ثقة وأخرج الطرباين يف األوسط عن أنس بن مرفوعا قال اهليثمي رجاله رجال الصحيح غري يونس ابن عثم
  مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد

اهللا بعبد خريا استعمله مث صمت قالوا فيما ذا يا رسول اهللا قال يستعمله عمال صاحلا قبل أن ميوت قال اهليثمي رواه 
  مد بن نافع ومل أعرفه وبقيةالطرباين يف األوسط عن شيخه أمحد بن حم

رجاله رجال الصحيح ويف الباب غري ما ذكرنا والكل يدل على أن االعتبار باخلامتة فينبغي للعبد االستكثار من 
دعاء اهللا سبحانه أن حيسن خامتته وكذا الدعاء بأن جيريه من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة فإن هذا من جوامع الكلم 

  ين وسيذكر املصنف هذا احلديث يف آخر الكتاب إن شاء اهللاملشتملة على خريي الدار

  فصل يف عالمة استجابة الدعاء

عالمة استجابة الدعاء اخلشية والبكاء والقشعريرة ورمبا حتصل الرعدة والغشي والغيبة ويكون عقيبه سكون القلب 
تفيه محلة ثقيلة فوضعها عنه وبرد اجلأش وظهور النشاط باطنا واخلفة ظاهرا حىت يظن الداعي أنه كان على ك

وحينئذ ال يغفل عن التوجه واإلقبال والصدقة واألفضال واحلمد واالبتهال وأن يقول احلمد هللا الذي بنعمته تتم 
الصاحلات قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مينع أحدكم إذا عرف اإلجابة من نفسه فشفي من مرض أو قدم 

ذي بعزته وجالله تتم الصاحلات مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال من سفر أن يقول احلمد هللا ال
املصنف وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها وأخرجه أيضا ابن ماجة وابن السين قال يف األذكار وإسناده جيد 

عند احلاكم  وحسنه السيوطي وقال احلاكم صحيح اإلسناد وهذا اللفظ الذي ذكره املصنف هو أحد ألفاظ احلديث
ولفظه عند اآلخرين وعند احلاكم أيضا يف رواية أخرى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى ما حيب قال 
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد هللا على كل حال وأخرجه البيهقي يف األمساء 

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا سأل أحدكم ربه مسألة فعرف  والصفات من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن



االستجابة فليقل احلمد هللا الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات ومن أبطأ عليه من ذلك شيء فليقل احلمد هللا على كل 
  حال 

  وأخرجه أيضا البزار من حديث علي رضي
عروفني قوله احلمد هللا الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات هكذا اهللا عنه وفيه عبد اهللا بن رافع وابنه حممد ومها غري م

يف بعض النسخة ويف بعضها احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ويف بعضها احلمد هللا الذي يعزته وجالله ونعمته 
ه بعزته تتم الصاحلات فالظاهر أنه مجع يف النسخ األوىل بني ما يف النسخ وكأنه جعل نسخة بنعمته عوضا عن قول

وجالله فإنه ليس يف ألفاظ احلديث عند غري املصنف إال أحد اللفظني ومل يوجد اجلمع بينهما وهذه العالمات اليت 
ذكرها املصنف هي جتريبية فال حتتاج إىل االستدالل عليها وكل فرد من أفراد الداعني إذا حصل له القبول وتفضل 

لك واهللا ذو الفضل العظيم وعليه عند إدراك ذلك أن يتبع ما أرشد إليه اهللا عليه باإلجابة ال بد أن جيد شيئا من ذ
  الشارع من تكرار احلمد هبذا اللفظ الذي أمرنا به صلى اهللا عليه وسلم

  الباب الثالث فيما يقال يف الصباح واملساء والليل والنهار خصوصا وعموما وأحوال النوم واليقظة

  فصل يف أذكار الصباح واملساء

 الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ثالث مرات ع حب احلديث بسم اهللا
أخرجه أهل السنن األربع وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال 

من حديثه احلاكم وقال صحيح الترمذي بعد إخراجه حسن غريب صحيح وصححه أيضا ابن حبان وأخرجه أيضا 
اإلسناد ومتام احلديث بعد قوله ثالث مرات فال يضره شيء ويف ولفظ فيضره شيء وأول احلديث ما من عبد يقول 

  يف صباح كل يوم 

ومساء كل ليلة بسم اهللا اخل ويف احلديث دليل على أن هذه الكلمات تدفع عن قائلها كل ضر كائنا ما كان وأنه ال 
 ليلة وال يف هناره إذا قاهلا يف الليل والنهار وكان أبان بن عثمان قد أصابه طرف فاجل فجعل الرجل يصاب بشيء يف

الذي مسع منه هذا احلديث ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما أن احلديث كما حدثتك ولكين مل أقله يومئذ ليمض 
الذي مساه مفتاح احلصن إن الصباح من طلوع الفجر اهللا علي قدره قوله يف الصباح واملساء قال املصنف يف كتابه 

إىل غروب الشمس واملراد باملساء من الغروب إىل الفجر وقد أبعد من قال أن املساء يدخل وقته بالزوال فإن أراد 
دخول العشى فقريب وإن أراد املساء فبعيد فإن اهللا عز وجل يقول حني متسون وحني تصبحون فقابل املساء 

ذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق صباحا مرة ت طس ومساءا ثالثا ت احلديث أخرجه الترمذي بالصباح أعو
والطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه رواه الطرباين من ثالث 

ي من قال حني ميسي وحني يصبح طرق قال اهليثمي روايتان منها رجاهلما ثقات ويف بعضهم خالف ولفظ الترمذ
ثالث مرات أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل تضره محة تلك الليلة وقال هذا حديث حسن وأصل 

  احلديث يف صحيح مسلم وأهل السنن بلفظ أنه جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يا رسول



 أمسيت أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق وظاهره انه اهللا لقيت عقربا لدغين البارحة فقال أما قلت حني
يقوهلا مرة واحدة قوله أعوذ بكلمات اهللا التامات قال اهلروي وغريه الكلمات هي القران والتامات قيل هي 

الكامالت واملعىن انه ال يدخلها نقص وال عيب كما يدخل يف كالم الناس وقيل هي النافعات الكافيات الشافيات 
من كل ما يتعوذ منه أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم ثالثا هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب 

والشهادة إىل آخر سورة احلشر ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معقل ابن 
نيب صلى اهللا عليه وسلم قال من قال حني يصبح يسار رضي اهللا عنه ولفظ الترمذي وعن معقل بن يسار عن ال

ثالث مرات أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثالث آيات من أخر سورة احلشر وكل اهللا سبعني 
ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك املنزلة قال 

خراجه حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وأخرجه أيضا الدارمي وابن السين قال الترمذي بعد إ
النووي بإسناد ضعيف قل هو اهللا أحد ثالثا قل أعوذ برب الفلق ثالثا قل أعوذ برب الناس ثالثا د ت احلديث 

 ابن خبيب عن أبيه وأخرجه أخرجه أبو داود والترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ بن عبد اهللا
أيضا النسائي وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه ولفظ أيب داود قال خرجنا يف ليلة مطر وظلمة 

  شديدة نطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه فقال

قلت يا رسول اهللا ما أقول قال قل هو  قل فلم اقل شيئا مث قال قل فلم اقل شيئا مث قال قل فلم أقل شيئا مث قال قل
اهللا أحد واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفك عن كل شيء احلديث ويف احلديث دليل على أن 
تالوة هذه السور عند املساء وعند الصباح تكفي التايل من كل شيء خيشى منه كائنا ما كان فسبحان اهللا حني 

يف السماوات واألرض وعشيا وحني تظهرون خيرج احلي من امليت وخيرج امليت  متسون وحني تصبحون وله احلمد
من احلي وحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون اآليتني د احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا 

ن قال حني وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ولفظ أيب داود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه م
يصبح فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون وله احلمد يف السموات واألرض وعشيا وحني تظهرون خيرج احلي 
من امليت وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون أدرك ما فاته يف يومه ذلك ومن قال حني 

من حديثه الطرباين وابن السين وضعف هذا احلديث  ميسي مثل ذلك أدرك ما فاته يف ليلته تلك وأخرجه أيضا
البخاري يف تارخيه يف كتاب الضعفاء له ويف إسناد أيب داود حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين وهو ضعيف وآية 

الكرسي ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه 
قرأ عشر آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتني بعدها وخواتيمها مل يدخل ذلك البيت شيطان حىت  بلفظ من

يصبح وأخرجه احلاكم وصححه من حديثه وأخرج الديلمي يف مسند الفردوس عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه 
ك اليوم عني أنس أو جن ويغين عن مرفوعا من قرأ فاحتة الكتاب وآية الكرسي وال يقرؤمها عبد يف دار فيصيبه ذل

  هذا ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

أنه رأى الشيطان الذي جاء يسرق التمر فأخذه أبو هريرة رضي اهللا عنه فسأله أن خيلي سبيله ويعلمه كلمات ينفعه 
ل عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت اهللا هبا مث قال إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزا

تصبح فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أما أنه قد صدقك وهو كذوب ورواه النسائي والترمذي من حديث 
أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه بنحوه وقال الترمذي حسن أصبحنا وأصبح امللك هللا واحلمد هللا ال إله إال اهللا 



له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير رب إين أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري ما بعده وحده ال شريك له 
وأعوذ بك من شر ما يف هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب رب أعوذ بك من عذاب 

 وهو من حديث ابن يف النار وعذاب يف القرب م د احلديث أخرجه مسلم وأبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا
مسعود رضي اهللا عنه ولفظ مسلم قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى امللك هللا 
واحلمد هللا وال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم إين أسألك من خري 

بك من شرها وشر ما فيها اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم وسوء الكرب وفتنة  هذه الليلة وخري ما فيها وأعوذ
الدنيا وعذاب القرب وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح امللك هللا ويف رواية رب أعوذ بك من عذاب يف 

أمسينا وكذلك  النار وعذاب القرب وقد وقع االختالف يف نسخ كتاب املصنف هذا ففي بعضها أصبحنا ويف بعضها
قوله خري هذا اليوم وشر ما بعده وكان على املصنف أن يؤثر لفظ مسلم قوله من الكسل بفتح الكاف اللهم إين 

  أعوذ بك من الكسل واهلرم وسوء الكرب وفتنة الدنيا وعذاب القرب م

ء الكرب بفتح احلديث هو طرف من احلديث األول كما عرفناك وهو من حديث ابن مسعود كما قدمنا قوله وسو
الباء املوحدة وهو استعاذة من طول العمر وآفاته وما جيلبه الكرب من اخلرف وذهاب العقل وروى بسكون الباء 
املوحدة الذي هو النخوة والصواب األول أصبحنا وأصبح امللك هللا رب العاملني اللهم إين أسألك خري هذا اليوم 

شر ما فيه وشر ما بعده د احلديث أخرجه أبو داود كما قال  فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه ويف إسناده إمساعيل بن عياش وفيه مقال 

معروف ويف إسناده أيضا ضمضم بن زرعة احلضرمي ضعفه أبو حامت ولكن قد وثقه ابن معني وابن حبان ويف آخره 
ند أيب داود وهي مث إذا امسى فليقل مثل ذلك وقد وقع االختباط يف نسخ هذا الكتاب ففي بعضها أصبحنا زيادة ع

كما هو هنا ويف بعضها أمسينا ووقع تغيري للضمائر بالتذكري والتأنيث مراعاة للفظ الصباح ولفظ املساء والليلة 
د أخرجه الطرباين يف الكبري اللهم بك أصبحنا واليوم وأول هذا احلديث بلفظ إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وق

وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور ع حب احلديث أخرجه أهل السنن األربع وابن حبان كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح 

أخرجه أمحد بإسناد رجاله رجال الصحيح ورواه أبو عوانة يف صحيحه وابن السين وصححه ابن حبان والنووي و
يف عمل اليوم والليلة وأول احلديث بلفظ كان إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وعند بعض هؤالء املخرجني له 

ا الكتاب ويف بلفظ إذا أصبحتم فقد اجتمع يف احلديث القول والفعل قوله وإليك النشور هكذا يف بعض نسخ هذ
  بعضها

وإليك املصري وعليه أكثر ألفاظ املخرجني هلذا احلديث ولكنه خرج هذا احلديث وما بعده أبو داود والترمذي بلفظ 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك 

وبك أصبحنا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور فأفاد هذا أن لفظ املصري  املصري وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا
يف الصباح ولفظ النشور يف املساء وتقدمي بك على أصبحنا وما بعده يفيد االختصاص والباء لالستعانة أصبحنا 

وابن السين كما قال وأصبح امللك هللا واحلمد هللا ال شريك له ال إله إال هو وإليه النشور ز ي احلديث أخرجه البزار 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أصبح قال أصبحنا 

اخل وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد هللا ال إىل إال هو إليه املصري قال اهليثمي وإسناده جيد وروى 



 عنه وأخرجه أيضا من حديث ابن النجار بلفظ اللهم أنت ريب ال شريك لك أيضا من حديث سلمان رضي اهللا
أصبحت وأصبح امللك هللا ال شريك له ثالث مرات وإذا أمسيت فقل مثل ذلك فإهنن يكفرن ما بينهن وأول 
هم فاطر احلديث إذا أصبحت فقل اللهم اخل قوله وإليه النشور ويف بعض النسخ وإليه املصري وقد تقدم بيان ذلك الل

السموات واألرض عامل الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد ان ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشركه د ت حب احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 

من حديثه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وقد أخرجه أيضا النسائي 
وصححه ابن حبان وأول احلديث أن أبا بكر رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا مرين بكلمات أقوهلن إذا أصبحت 

  وإذا

أمسيت قال قل اللهم فاطر السموات اخل وزاد يف أواخرهن قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 
أخرى وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو جنره إىل مسلم قوله وشركه قال اخلطايب مضجعك وزاد الترمذي من طريق 

روى على وجهني أحدمها بكسر الشني وسكون الراء ومعناه ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس به من اإلشراك باهللا 
سوءا أو أجره إىل سبحانه وتعاىل والثاين بفتح الشني والراء يريد حبائل الشيطان ومصائده وأن أقترف على نفسي 

مسلم طس وإن نقترف على أنفسنا سوءا أو جنره إىل مسلم ت هذا طرف من احلديث األول كما قدمنا وقد نسب 
املصنف اللفظ األول إىل الطرباين يف األوسط واللفظ الثاين إىل الترمذي وقد قدمنا أنه لفظ الترمذي اللهم إين 

يع خلقك بأنك ال إله إال أنت وأن حممدا عبدك ورسولك من أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومج
قاهلا غفر اهللا له ما أصاب يومه وليلته طس احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

أعرفه حديث أنس رضي اهللا عنه قال اهليثمي رواه الطرباين يف األوسط من طريق أيب محيد األنصاري عن القاسم ومل 
وحسن إسناده باعتبار بقية رجاله وأخرجه أيضا الترمذي وأبو داود من حديثه بلفظ قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم من قال حني يصبح اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت 

لك إال غفر اهللا له ما أصاب يف يومه ذلك ومن قاهلا اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممدا عبدك ورسو
حني ميسي غفر اهللا له ما أصاب تلك الليلة من ذنب قال الترمذي بعد إخراجه هذا احلديث غريب قوله ومالئكتك 

هو من عطف العام على اخلاص ألن محلة العرش هم من املالئكة وكذا قوله ومجيع خلقك ألن املالئكة من مجلة 
  اخللق

هم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال الل
شريك لك وأن حممدا عبدك ورسولك أربع مرات د ت احلديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال املصنف رمحه 

ولفظ احلديث عند هؤالء من  اهللا وهو من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من حديثه النسائي
قال حني يصبح أو حني ميسي اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت 

اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممدا عبدك ورسولك أعتق اهللا ربعه من النار ومن قاهلا مرتني أعتق اهللا 
عتق اهللا ثالثة أرباعه فإن قاهلا أربعا أعتقه اهللا من النار وقد جود النووي إسناد هذا نصفه من النار ومن قاهلا ثالثا أ

احلديث واملصنف اقتصر على بعضه كما ترى اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم إين أسالك العفو 
حفظين من بني يدي ومن خلفي وعن والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم استر عوريت وأمن روعيت اللهم ا

مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت د حب احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال 



املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ما وأخرجه أيضا من حديثه النسائي وابن ماجة واحلاكم 
أيضا ابن حبان وقال النووي رويناه باألسانيد الصحيحة وأول احلديث عند أيب وقال صحيح اإلسناد وصححه 

داود وغريه بلفظ عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدع هؤالء الدعوات 
جلميع وعند ابن أيب حني ميسي وحني يصبح اللهم إين أسألك اخل قوله استر عوريت وأمن روعيت هكذا باإلفراد عند ا

  شيبة اللهم استر عورايت وأمن روعايت

باجلمع فيهما والعورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر والروعة الفزع قوله وإن أغتال من حتيت قال وكيع بن اجلراح 
يعين اخلسف ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير د س احلديث أخرجه 

بو داود والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب عياش الزرقي وأخرجه أيضا أمحد وابن ماجه أ
ولفظ احلديث عن أيب عياش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال إذا أصبح ال إله إال اهللا وحده ال 

قبة من ولد إمساعيل وكتب له عشر حسنات شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل ر
وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يف حرز من الشيطان حىت ميسي وان قاهلا إذا أمسى كان له 

مثل ذلك حىت يصبح قال يف حديث محاد بن سلمة فرأى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرى النائم 
حيدث عنك بكذا وكذا فقال صدق أبو عياش هذا لفظ أيب داود وقد ورد يف  فقال يا رسول اهللا إن أبا عياش

الترغيب يف هذا الذكر غري مقيد بلفظ الصباح أحاديث فمنها ما يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب أيوب 
ه له امللك األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل

وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل ويف رواية ألمحد 
والطرباين من هذا احلديث كن كعدل عشر رقاب من ولد إمساعيل ومنها ما أخرجه أمحد من حديث الرباء بإسناد 

شريك له له امللك وله احلمد وهو على لك شيء قدير  رجاله رجال الصحيح بلفظ من قال ال إله إال اهللا وحده ال
فهو كعتق نسمة وأخرجه أيضا الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان ومنها ما أخرجه الطرباين 

من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه بإسناد رجاله رجال الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال ال 
حده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مل يسبقها عمل ومل تبق معها سيئة ويف إله إال اهللا و

  الباب أحاديث

رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال ع ط رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا ثالثا مص احلديث 
 فاألول عزاه إىل أهل السنن األربع والطرباين يف الكبري أخرجه باللفظني املذكورين من ذكره املصنف رمحه اهللا

والثاين عزاه إىل مصنف ابن أيب شيبة وهو من حديث سالم رضي اهللا عنه خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حمد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومب

رسوال كان حقا على اهللا أن يرضيه وأخرجه أيضا من حديثه أمحد قال اهليثمي ورجال أمحد والطرباين ثقات وزاد 
ثالث مرات ومن حديثه أخرجه أيضا احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد وأخرجه أيضا الترمذي من حديث 

قال حسن غريب وأخرجه ابن أيب شيبة وابن السين من ثوبان بلفظ رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا و
حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه بلفظ رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وزاد ثالث مرات وسالم هذا قد 
ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب وذكر هذا احلديث من حديثه وقال هذا هو الصحيح يف إسناد هذا احلديث قوله 

اية األوىل رسوال ويف الثانية نبيا قال النووي فيستحب أن جيمع بينهما فيقال نبيا ورسوال ولو اقتصر على يف الرو



أحدمها لكان عامال باحلديث اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك 
نف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا احلمد ولك الشكر د حب احلديث أخرجه أبو داود وأبن حبان كما قال املص

بن غنام البياضي وأخرجه أيضا من حديثه النسائي وصححه ابن حبان وجود النسائي إسناده ولفظه أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم قال من قال حني يصبح اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال 

  د أدى شكر يومه ومن قاهلا مثل ذلكشريك لك فلك احلمد ولك الشكر فق

حني ميسي فقد أدى شكر ليلته وأخرجه أيضا ابن حبان يف صحيحه وفيه اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من 
خلقك ورواه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ويف احلديث فضيلة عظيمة ومنقبة كرمية حيث تكون تأدية 

القليلة وأن قائلها صباحا قد أدى شكر يومه وقائلها مساء قد أدى شكر ليلته  واجب الشكر هبذه األلفاظ اليسرية
مع أن اهللا تعايل يقول وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها وإذا كانت النعم ال ميكن إحصاؤها فكيف يقدر العبد على 

ه اللهم عافين يف بدين اللهم شكرها فلله احلمد وهللا الشكر على هذه الفائدة اجلليلة املأخوذة من معدن العلم ومنبع
عافين يف مسعي اللهم عافين يف بصري ال إله إال أنت ثالثا اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إين أعوذ بك 

من عذاب القرب ال إله إال أنت ثالثا د س احلديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
 عنه وأخرجه أيضا من حديثه النسائي ولفظ احلديث أن عبد الرمحن بن أيب بكرة رضي اهللا حديث أيب بكر رضي اهللا

عنه قال ألبيه يا أبت إين مسعتك تدعو كل غداة اللهم عافين يف بدين اللهم عافين يف مسعي اللهم عافين يف بصري ال 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو هبن فأنا إله إال أنت تعيدها ثالثا حني تصبح وثالثا حني متسي فقال إين مسعت رس

أحب أن أسنت بسنته قال عباس ابن عبد العظيم فيه ويقول اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ال إله إال أنت 
يعيدها ثالثا حني يصبح وثالثا حني ميسي فيدعو هبن فإين أحب أن أسنت بسنته وأخرجه أيضا احلاكم يف املستدرك 

يه جعفر بن ميمون ليس بالقوى سبحان اهللا وحبمده ال قوة إال باهللا ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وقال النسائي ف
أعلم أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شي علما د س احلديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال 

  مه حدثته وكانت ختدم بعض بناتاملصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد احلميد موىل بين هاشم أن أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان ابنة النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثتها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعلمها 
فيقول قويل حني تصبحني سبحان اهللا وحبمده وال قوة أال باهللا ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن أعلم أن اهللا على 

ر وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما فانه من قاهلن حني يصبح حفظ حىت ميسي ومن قاهلن حني ميسي كل شيء قدي
حفظ حىت يصبح قال املنذري يف خمتصر السنن ويف إسناده امرأة جمهولة وهي هذه املرأة اليت كانت ختدم بعض بنات 

فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى  النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه أيضا ابن السين من حديثه أصبحنا على
دين نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني ا ط احلديث أخرجه أمحد 

والطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد الرمحن بن أبزي رضي اهللا عنه وأخرجه النسائي 
يق أخرى رجال إسناده رجال الصحيح ولفظ احلديث قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا من حديثه من طر

أصبح قال أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى دين نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى ملة أبينا 
إذا أمسى وهلذا جعله املصنف من إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من املشركني ولفظ أمحد والطرباين كان إذا أصبح و

أدعية الصباح واملساء وأخرجه أيضا ابن السين بإسناد صححه النووي وقال اهليثمي رجاهلما يعين أمحد والطرباين 
رجال الصحيح قوله حنيفا قال األزهري معىن احلنيفية يف اإلسالم امليل إليه واإلقامة على عقده واحلنف إقبال 



رى واحلنيف الصحيح امليل إىل اإلسالم والثابت عليه وقال ابن سيده يف حمكمه احلنيف إحدى القدمني على األخ
املسلم الذي يتحنف عن األديان أي مييل إىل احلق قال وقيل هو املخلص والفطرة ابتداء اخللقة وفطرة اإلسالم دين 

له سبحانه فطرة اهللا اليت فطر اإلسالم ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ومنه قو
  الناس عليها

يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني س مس احلديث أخرجه النسائي 
واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ة ما مينعك أن تسمعي ما أوصيك به تقولني إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برمحتك عليه وسلم لفاطم
أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني قال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وأخرجه أيضا 

مان بن موهب فهو ثقة البزار والطرباين قال املنذري بإسناد صحيح وقال اهليثمي رجاله رجاله الصحيح غري عث
واحلديث من جوامع الكلم ألن صالح الشأن كله يتناول مجيع أمور الدنيا واألخرة فال يفز شيء منها فيفوز قائل 

هذا إذا تفضل اهللا عليه باإلجابة خبريي الدنيا واآلخرة مع ما يف احلديث من تفويض األمور إىل الرب سبحانه وتعاىل 
جل خصاله وأشرف أنواعه اللهم أنت ريب ال إله أال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على فإن ذلك من أعظم اإلميان وأ

عهدك و وعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت أعوذ بك من 
ما استطعت أعوذ بك شر ما صنعت خ اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 

من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت د ي احلديث األول أخرجه 
البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث شداد بن أوس رضي اهللا عنهما ما عن النيب صلى اهللا عليه 

   وآخره إذا قاله حني ميسي فمات دخل اجلنة أو كان منوسلم قال سيد االستغفار اللهم أنت ريب اخل

أهل اجلنة وإذا قاله حني يصبح فمات من يومه مثله وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي واللفظ اآلخر أخرجه أبو 
داود وابن السين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أوس بن أوس وأخرجه أيضا امحد يف مسنده والبخاري 

يد االستغفار أن تقول اللهم أنت ريب اخل وآخره من قاهلا من النهار موقنا هبا فمات من يومه قبل أن ميسي وأوله س
فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة قال الطييب ملا كان هذا 

وهو يف األصل الرئيس الذي يقصد يف احلوائج ويرجع إليه يف  الدعاء جامعا ملعاين التوبة كلها استعري له اسم السيد
املهمات قال ابن أيب محزة مجع احلديث من بديع املعاين وحسن األلفاظ ما حيق له أن يسمى بسيد االستغفار ففيه 

الرجاء مبا وعد اإلقرار هللا وحده باأللوهية ولنفسه بالعبودية واالعتراف بأنه اخلالق واإلقرار بالعهد الذي أخذ عليه و
به واالستعاذة مما جىن به على نفسه وإضافة النعم إىل موجدها وإضافة الذنب إىل نفسه ورغبته يف املغفرة واعترافه 
بأنه ال يقدر على ذلك إال هو قوله وأنا على عهدك ووعدك أي ما عاهدتك عليه وواعدتك من اإلميان وإخالص 

لذر والوعد ما جاء على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من مات ال الطاعة لك وقيل العهد ما أخذ يف عامل ا
يشرك باهللا دخل اجلنة ومعىن ما استطعت مدة دوام استطاعيت وفيه االعتراف بالعجز والقصور ومعىن أبوء لك 

  أعترف وألتزم قال الطييب اعترف أوال بأنه أنعم عليه ومل يقيده ليشمل كل إنعام مث اعترف

وأنه مل يقم بأداء شكرها وعده ذنبا مبالغة يف التقصري وهضم النفس اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من بالتقصري 
عبد وانصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت امللك ال شريك لك والفرد ال ند لك 



وتعصى فتغفر أقرب شهيد  كل شيء هالك إال وجهك لن تطاع إال بإذنك ولن تعصى إال بعلمك تطاع فتشكر
وأدىن حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت اآلثار ونسخت اآلجال القلوب لك مفضية والسر 

عندك عالنية احلالل ما أحللت واحلرام ما حرمت والدين ما شرعت واألمر ما قضيت اخللق خلقك والعبد عبدك 
رقت له السموات واألرض وبكل حق هو لك وحبق وأنت اهللا الرءوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أش

السائلني عليك أن تقيلين يف هذه الغداة ويف هذه العشية وأن جتريين من النار بقدرتك ط احلديث أخرجه الطرباين يف 
الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا هبذا الدعاء اللهم أنت أحق من ذكر اخل قال اهليثمي يف جممع الزوائد وفيه فضالة و
بن جبري وهو ضعيف جممع علي ضعفه قوله اللهم أنت أحق من ذكر هذه ممادح عظيمة استفتح هبا هذا الدعاء 

اك يف أصل الفعل فهي كما قال الشاعر فشر وقوله وأحق من عبد ليس أفعل التفضيل على حقيقتها لعدم االشتر
كما خلريكما الفداء قوله تطاع فتشكر الفعل األول مبين للمجهول والثاين للمعلوم وكذا قوله وتعصي فتغفر قوله 
  حلت دون النفوس هو كقوله تعاىل حيول بني املرء وقلبه قوله مفضية بفتح امليم وسكون الفاء وكسر الضاد املعجمة

اة حتتية أي منكشفة هللا سبحانه يراها ويعلم ما فيها وليس بينها وبينه حجاب وقيل متسعة مشروحة قوله وبعدها مثن
وحبق السائلني عليك حق السائلني على رهبم أهنم إذا مل يشركوا به شيئا أدخلهم اجلنة كما يف احلديث الثابت يف 

ى العباد وما حق العباد على اهللا فقال إن حقه الصحيح أنه سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حق اهللا عل
سبحانه على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد عليه أهنم إذا مل يشركوا به شيئا أدخلهم اجلنة وميكن 

أن يراد أن حق السائلني على اهللا أن ال خييب دعاءهم كما وعدهم بقوله ادعوين أستجب لكم وبقوله وإذا سألك 
ي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان قوله وأن تقيلين بضم التاء املثناة من فوق من اإلقالة يقال أقال عباد

عثرته إذا جتاوز عنه فاملعىن أن تتجاوز عن ذنويب يف هذه الغداة حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب 
قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب الدرداء  العرش العظيم سبع مرات ي احلديث أخرجه ابن السين كما

رضي اهللا عنه قال ابن السين يف عمل اليوم والليلة حدثين حممد بن سليمان اجلرمي حدثنا أمحد بن عبد الرزاق 
الدمشقي قال حدثين جدي عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي حدثنا مدرك بن سعد قال مسعت يونس بن ميسرة بن 

م الدرداء عن أيب الدرداء رضي اهللا عنهما فذكره ومدرك بن سعيد ال بأس به وأخرجه أيضا حلبس يقول مسعت أ
  من حديثه ابن عساكر ويف احلديث زيادة يف أوله بلفظ من قال حني يصبح وحني ميسي ويف

ا وأخرجه آخره زيادة أيضا بعد قوله سبع مرات وهي كفاه اهللا ما أمهه من أمر الدنيا واآلخرة صادقا هبا أم كاذب
أيضا أبو داود موقوفا على أيب الدرداء وله حكم الرفع ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو 
على كل شيء قدير عشر مرات س حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

يف أرض الروم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أنه قال وهو 
قال غدوة ال إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب اهللا له عشر 

حسنات وحما عنه عشر سيئات وكان له قدر عشر رقاب وأجاره اهللا من الشيطان ومن قاهلا عشية مثل ذلك هذا 
سائي وصحح احلديث ابن حبان وأخرجه أمحد يف املسند واحلاكم يف املستدرك غريه مقيد بوقت وفيه بعد لفظ الن

قوله عشر مرات كان عدل نسمة وكذا أخرجه النسائي وابن حبان ولكنهم أخرجوه مجيعا هبذا اللفظ من حديث 
و احلديث أخرجه مسلم وأبو داود كما  الرباء سبحان اهللا وحبمده مائة مرة سبحان اهللا العظيم وحبمده مائة مرة م



قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قال 
حني يصبح وحني ميسي سبحان اهللا وحبمده مائة مرة مل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد 

الترمذي والنسائي واللفظ األول الذي ذكره املصنف هو لفظ مسلم والترمذي والنسائي عليه وأخرجه أيضا 
واللفظ اآلخر هو لفظ أيب داود ورواه احلاكم من حديثه يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه من 

ت مثل زبد البحر قال إذا أصبح مائة مرة وإذا أمسى مائة مرة سبحان اهللا العظيم وحبمده غفرت ذنوبه وإن كان
  ورواه أيضا من حديثه ابن حبان يف صحيحه مثل لفظ احلاكم

سبحان اهللا مائة مرة احلمد هللا مائة مرة ال إله إال اهللا مائة مرة اهللا أكرب مائة مرة ت احلديث أخرجه الترمذي كما 
 صلى اهللا عليه وسلم قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا

من سبح اهللا مائة مرة بالغداة ومائة مرة بالعشي كان كمن حج مائة حجة ومن محد اهللا مائة مرة بالغداة ومائة مرة 
بالعشي كان كمن محل على مائة فرس يف سبيل اهللا أو قال غزا مائة غزوة ومن هلل اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي 

إمساعيل ومن كرب اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي مل يأت أحد يف ذلك اليوم بأكثر مما  كان كمن أعتق مائة من ولد
أتى به إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال قال الترمذي بعد إخراجه حسن غريب ويصلي على النيب صلى 

ه اهللا وهو من حديث أيب اهللا عليه وسلم عشر مرات ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمح
الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صلى علي حني يصبح عشرا وحني ميسي عشرا أدركته 
شفاعيت يوم القيامة وقد حسنه السيوطي وقال احلافظ العراقي فيه انقطاع قال اهليثمي رواه الطرباين بإسنادين 

ا مل يسمع من أيب الدرداء وقد تقدمت األحاديث الواردة يف فضل الصالة أحدمها جيد إال إن فيه انقطاعا ألن خالد
عليه صلى اهللا عليه وسلم واعلم أن هذه األعداد الواردة يف هذه األحاديث ويف مجيع هذا الكتاب ويف سائر كتب 

سبحانه ال احلديث تقتضي أن األجر املذكور لفاعلها حيصل بفعلها فإن نقص من ذلك من أجره بقدره ألن اهللا 
يضيع عمل عامل وإن زاد على العدد املذكور حصل له األجر بالعدد املقدر واستحق ثواب ما زاد وقد قيل أنه ال 

  يستحق األجر املرتب

على العدد إال إذا اقتصر عليه من غري زيادة وال نقصان وليس ذلك بصواب إال ما ورد النهي عن الزيادة فيه 
الوضوء وحنو ذلك وإن ابتلي بدين أو هم فليقل اللهم إين أعوذ بك من اهلم  كزيادة الركعات وزيادة غسالت

واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال د 
دخل احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم املسجد فإذا هو برجل من األنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما 
يل أراك جالسا يف املسجد يف غري وقت صالة قال مهوم لزمتين وديون يا رسول اهللا قال أفال أعلمك كالما إذا قلته 

اهللا قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إين أعوذ بك من اهلم أذهب اهللا مهك وقضى دينك قلت بلى يا رسول 
واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال 
ففعلت ذلك فأذهب اهللا مهي وقضى ديين وال مطعن يف إسناد هذا احلديث ويف الباب ما أخرجه أمحد والبخاري 

م وغريهم من حديث أنس ولفظ البخاري اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل واجلنب ومسل
والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال قوله أعوذ بك من اهلم واحلزن بضم احلاء املهملة وإسكان الزاي وهو الغم على 

ا يكون ألمر متوقع وأن احلزن يكون من أمر الفائت وبفتحهما ضد السرور وقيل والفرق بني اهلم واحلزن أن اهلم إمن



قد وقع وقيل أن الفرق بني اهلم واحلزن أن احلزن على املاضي واهلم للمستقبل وقيل الفرق بينهما بالشدة والضعف 
فاهلم أشد يف النفس من احلزن ملا حيصل فيها من الغم بسببه قوله من العجز العجز ضد القدرة وأصله التأخر عن 

  مل يف مقابلة القدرة قوله والكسل هو التثاقل عن األمور قوله واجلنب هو بضم اجليمالشيء استع

وإسكان املوحدة وبضمها صفة اجلبان قوله والبخل فيه أربع لغات قريء هبا وهي ضم الباء واخلاء وفتحهما وضم 
إىل هنا يقال يف الصباح  الباء وفتحها مع إسكان اخلاء قوله وقهر الرجال هو شدة تسلطهم بغري حق تغلبا وجدال

واملساء مجيعا إال إنه يقال يف املساء موضع أمسى وموضع التذكري التأنيث ويبدل النشور باملصري كما كتب فوق 
كل ويزاد يف املساء فقط أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد هللا أعوذ باهللا الذي ميسك السماء أن تقع على األرض إال 

وبرأ ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما بإذنه من شر ما خلق وذرأ 
وقال اهليثمي رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات ويف بعضهم خالف وقد أخرج بعضه يف صحيح مسلم من 

مللك هللا حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى ا
واحلمد هللا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له احلديث قوله إال أنه يقول يف املساء موضع أصبح أمسى هكذا يف نسخ 

هذا الكتاب وإمنا فعل ذلك تنبيها للذاكر وتذكريا له قوله والتذكري والتأنيث أي يقال يف املساء موضع التذكري 
قد قدمنا احلديث الذي ذكرناه سابقا فإنه صرح فيه بلفظ النشور يف  التأنيث قوله ويبدل النشور باملصري أقول

الصباح ولفظ املصري يف املساء قوله وذرأ أي خلق قال يف النهاية ذرأ اهللا اخللق يذرأ ذرءا أي خلقهم وكأن الذرئ 
ذه اللفظة من خيتص خبلق الذرية قوله وبرأ أي خلق قال يف النهاية البارئ هو الذي خلق اخللق ال عن مثال وهل

االختصاص خبلق احليوان ما ليس لغريها من املخلوقات وقل ما يستعمل يف غري احليوان فيقال برأ اهللا النسم وخلق 
  السموات واألرض ويزاد يف الصباح فقط أصبحنا وأصبح امللك هللا والكربياء والعظمة

ل أول هذا النهار صالحا وأوسطه فالحا واخللق واألمر والليل والنهار وما يضحى فيهما هللا وحده اللهم اجع
وآخره جناحا أسألك خري الدنيا واآلخرة يا أرحم الرامحني مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه وأول احلديث قال كان رسول اهللا صلى اهللا 
ح قال أصبحنا وأصبح امللك هللا اخل وأخرجه أيضا من حديثه الطرباين ويف إسناده فائد أبو عليه وسلم إذا أصب

الورقاء وهو متروك وأخرجه ابن السين أيضا من حديثه بلفظ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أصبح قال 
ليل والنهار وما يسكن فيهما هللا تعاىل أصبحنا وأصبح امللك هللا واحلمد هللا والكربياء والعظمة هللا واخللق واألمر وال

اللهم اجعل أول هذا النهار صالحا وأوسطه فالحا وآخره جناحا يا أرحم الرمحني قوله وما يضحى بفتح الياء 
التحتية وإسكان الضاد املعجمة وفتح احلاء املهملة أي يربز ويظهر ويف رواية ابن السين وما يسكن فيهما كما 

ك لبيك وسعديك واخلري يف يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف ذكرنا لبيك اللهم لبي
أو نذرت من نذر فمشيئتك بني يدي ذلك كله ما شئت كان وما مل تشأ مل يكن وال حول وال قوة إال بك إنك على 

يي يف الدنيا كل شيء قدير اللهم ما صليت من صالة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت إنك ول
واآلخرة توفين مسلما واحلقين بالصاحلني اللهم إين أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد املوت ولذة النظر إىل 

وجهك وشوقا إىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى 
  علي أو أكسب خطيئة أو ذنبا ال يغفر



اطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة ذا اجلالل واإلكرام فإين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا اللهم ف
وأشهدك وكفى بك شهيدا أين أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك لك امللك ولك احلمد وأنت على كل 

اعة آتية ال ريب فيها وأنك شيء قدير وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والس
تبعث من يف القبور وأنك إن تكليين إىل نفسي تكلين إىل ضعف وعوزة وذنب وخطيئة وإين ال أثق إال برمحتك 

فاغفر يل ذنويب كلها إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ا مس ط احلديث هذا بطوله 
املستدرك والطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث زيد بن أخرجه أمحد يف املسند واحلاكم يف 

ثابت رضي اهللا عنه قال احلاكم صحيح اإلسناد وقال اهليثمي أحد إسنادي الطرباين وثقوا ويف بقية األسانيد أبو بكر 
ث مرات وال وجه لذلك بن أيب مرمي وهو ضعيف وقد تكرر رمز املصنف هذا ملن خرج احلديث يف بعض النسخ ثال

فاحلديث واحد والصحايب زيد بن ثابت رضي اهللا عنه فينبغي االقتصار على الرمز يف آخره كما فعلنا ههنا وهو 
كذلك يف أكثر النسخ وأخرجه أيضا ابن السين وأول احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم زيد بن ثابت هذا 

باح لبيك اللهم لبيك اخل قوله فمشيئتك بني يدي ذلك كله روى برفع الدعاء وأمره أن يتعاهد أهله يف كل ص
مشيئتك على االبتداء واملعىن االعتذار بسابق األقدار العائقة عن الوفاء مبا ألزم به نفسه وروى بنصب فمشيئتك 

حاديث على تقدير أقدم مشيئتك يف ذلك وأنوي االستثناء فيه طرحا للحنث عين عند وقوع احللف وقد جاءت األ
بأن تقييد اليمن وحنومها باملشيئة يقتضي عدم لزومها فهذا القول يقتضي أن مجيع ما يقوله الذاكر هبذا الذكر من 

األقوال من حلف ونذر وغريمها مقيد باملشيئة الربانية قوله اللهم ما صليت من صالة بضم التاء من صليت ألهنا تاء 
  هنا ضمري املخاطب وهو اهللا سبحانه وكذا قوله وما لعنت مناملتكلم قوله فعلى من صليت بفتح التاء أل

  لعن فعلى من لعنت قوله اللهم إين
أسألك الرضا بعد القضاء قيل هذا أبلغ من الرضا بالقضاء فإنه قد يكون عزما فإذا وقع القضاء تنحل العزمية وإذا 

اليت قضاها اهللا سبحانه بل الرضا مبا قضى  حصل الرضا بالقضاء بعد القضاء كان حاال وليس املراد الرضا بالذنوب
به من مصائب الدنيا أو ما يبتلي العبد به قوله وبرد العيش أي الراحة الدائمة بعد املوت يف الربزخ ويف القيامة 

وأصل الربد يف الكالم السهولة ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة فإذا طلعت الشمس 
ى ركعتني كان له كأجر حجة وعمرة تامة كما تقدم ت ط احلديث قد ذكره املصنف يف الباب األول بلفظ وصل

من صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يذكر اهللا تعاىل حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة 
ة تامة وقد ذكرنا هنالك الكالم على تامة تامة تامة هذه رواية الترمذي ورواية الطرباين انقلب بأجر حجة وعمر

احلديث وعلى من رواه من الصحابة فلريجع إليه ويقول اهللا تعاىل يا ابن آدم اركع يل أربع ركعات أول النهار 
أكفك آخره ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أىب الدرداء وأيب ذر رضي اهللا 

غريب قال املنذري ويف إسناده إمساعيل بن عياش ولكنه إسناد شامي وهو قوي يف عنهما قال الترمذي حسن 
الشاميني وأخرجه أمحد عن أيب الدرداء وحده قال املنذري ورواته كلهم ثقات ويف الباب عن عقبة بن عامر اجلهين 

يا ابن آدم اكفين أول هنارك رضي اهللا عنه عند أمحد وأيب يعلى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن اهللا يقول 
  بأربع ركعات

أكفك هبن آخر يومك قال املنذري ورجال أمحد رجال الصحيح وعن أيب مرة الطائفي عند أمحد قال قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل يا ابن آدم صل يل أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره قال املنذري رجال 



م يف الصحيح وقد قيل أن هذه األربع الركعات هي الفجر وسنته وقيل أهنا غريها وأن هذه بعد إسناده حمتج هب
  طلوع الشمس ويدل على ذلك ذكر املصنف هلذا احلديث هنا

  فصل فيما يقال يف الليل والنهار مجيعا

استطعت أعوذ بك من سيد االستغفار اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت من قاهلا من النهار موقنا هبا 
فمات فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل موقنا هبا فمات فهو من أهل اجلنة خ احلديث أخرجه البخاري كما قال 

يث أوس ابن أوس وقد قدم املصنف رمحه اهللا هذا احلديث يف أدعية الصباح واملساء املصنف رمحه اهللا وهو من حد
ذكره بلفظني مث أعاده هنا ووجه ذلك أنه ورد يف بعض الروايات مقيدا بالصباح واملساء وورد يف هذه الرواية يف 

هار وقد ذكرنا يف شرحه هنالك مطلق الليل ومطلق النهار من غري تقييد بالصباح واملساء فجعله من أدعية الليل والن
ما يغين عن اإلعادة هنا من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال إله إال اهللا ال شريك له ال إله إال اهللا 

م أو يف له امللك وله احلمد ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا يف يوم أو يف ليلة أو يف شهر مث مات يف ذلك اليو
  تلك الليلة أو يف ذلك الشهر غفرت له ذنوبه س 

احلديث أخرجه النسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا من 
حديثه اخلطيب بدون قوله يعقدهن مخسا واشتمل احلديث على كلمة الشهادة مخس مرات مع التكبري والتحميد 

سبحانه امللك وأنه ال شريك له وأنه املتفرد باأللوهية وختم ذلك بقوله وال حول وال قوة إال باهللا مث  واإلقرار بأنه
عقب ذلك بذكر الفضيلة العظيمة والفائدة اجلليلة وهي أن من قال ذلك يف يوم أو يف ليلة أو يف هنار مث مات يف 

سري وأجر وثواب عظيم والفضل بيد اهللا سبحانه ذلك اليوم أو الليلة أو الشهر غفرت له ذنوبه فإن هذا عمل ي
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه من حديثه بأخصر من هذا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سليمان فقال إن نيب 

اهللا يريد أن مينحك بكلمات من الرمحن ترغب إليه فيهن وتدعو هبن يف الليل والنهار اللهم إين أسألك صحة يف 
يف حسن خلق وجناحا يتبعه فالح ورمحة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا طس احلديث أخرجه  إميان وإميانا

الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه من حديثه احلاكم 
قال أن نيب اهللا يريد أن مينحك يف املستدرك قال أبو هريرة أوصى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلمان اخلري ف

كلمات تسأل هبن الرمحن ترغب إليه فيهن وتدعو هبن بالليل والنهار قل اللهم اخل قال اهليثمي رجاله ثقات قوله 
صحة يف إميان أي صحة يف بدين مع أميان يف قليب وميكن أن يكون معناه أسألك صحة يف إميان حبذف الياء اليت هي 

كما يقع ذلك كثريا يف القرآن العظيم ويف كالم العرب قوله وإميانا يف حسن خلق أي أسألك ضمري املتكلم ختفيفا 
إميانا يتبعه حسن خلق قوله وجناحا يتبعه فالح النجاح حصول املطلوب والفالح الفوز بالبغية والرضوان بكسر 

  الراء وضمها اسم مبالغة يف معىن الرضا

  فصل فيما يقال يف النهار

هللا وحده ال شريك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة خ م أو مائيت مرة مل يسبقه أحد ال إله إال ا
ومل يدركه إال من قال مثل ما قال أو زاد عليه احلديث أخرجه باللفظ األول أعين قوله مائة مرة البخاري ومسلم 



ه وأخرجه أيضا من حديثه الترمذي والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عن
وابن ماجة ولفظ احلديث من قال ال إله إال اهللا اخل ويف آخره كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة 

وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد 
اد مسلم والترمذي والنسائي يف هذا احلديث ومن قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة عمل أكثر من ذلك وز

حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وأخرجه باللفظ اآلخر أعين قوله أو مائيت مرة اخل أمحد كما قال املصنف 
ى اهللا عليه وسلم من قال ال إله رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صل

إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مائيت مرة يف يوم مل يسبقه أحد كان قبله ومل 
يدركه أحد بعده إال من عمل بأفضل من عمله قال املنذري وإسناده جيد وأخرجه أيضا من حديثه الطرباين وأخرجه 

 املنذر اجلهين قال قلت يا نيب اهللا علمين أفضل الكالم قال يا أبا املنذر قل ال إله إال اهللا وحده البزار من حديث أيب
ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير مائة مرة يف يوم فإنك يومئذ أفضل 

وهو ضعيف جدا من قال سبحان اهللا وحبمده مائة مرة الناس عمال إال من قال مثل ما قلت ويف إسناده جابر اجلعفي 
  حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر م 

هذا اللفظ هو طرف من لفظ حديث أيب هريرة السابق قبل هذا كما قدمنا والتسبيح التنزيه وقيل أنه لفظ يقتضي 
ه أمت معىن وأكمل شرفا من استعاذ غاية التعظيم وهذا أوىل من األول وإن كان األول هو الشائع لغة وعرفا إال أن

باهللا يف اليوم عشر مرات من الشيطان وكل اهللا به ملكا يرد عنه الشياطني ص احلديث أخرجه أبو يعلى املوصلي 
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه ويف إسناده ليث بن أيب سليم ويزيد الرقاشي وقد 

جاله رجال الصحيح كذا يف جممع الزوائد وأخرج الترمذي وحسنه وابن السين وثقوا على ضعفهما وبقية ر
وإسناده فيه ضعف من حديث معقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قال حني يصبح ثالث مرات أعوذ 

فظونه إىل أن باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثالث آيات من سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ملكا حي
ميسي وإذا مات يف ذلك اليوم مات شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك املنزلة أيعجز أحدكم أن يكسب يف كل 
يوم ألف حسنة يسبح مائة تسبيحه فيكتب له ألف حسنة م ت حب أو حتط عنه ألف خطيئة حب احلديث أخرجه 

من حديث سعد ابن أيب وقاص رضي اهللا عنه وأخرجه  مسلم والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو
  أيضا النسائي

ولفظ مسلم أو حتط عنه ألف خطيئة كما أشار إليه املصنف رمحه اهللا قال احلميدي كذا هو يف مجيع الروايات أو 
 حتط أعين مجيع روايات مسلم ولفظ الترمذي والنسائي وابن حبان وحتط بغري ألف فعلى رواية مسلم يكون اجر

القائل بذلك أن يكتب له ألف حسنه أو حتط عنه ألف خطيئة أي حيصل إحد األمرين وعلى رواية اآلخرين انه جيمع 
له بني األمرين فيكتب له ألف حسنه وحتط عنه ألف خطيئة قال الرقاشي رواه شعبه وأبو عوانة وحيىي القطان وحتط 

رواية غريهم وعند أذان املغرب اللهم هذا إقبال ليلك  بغري ألف ورواية هؤالء الثالثة األئمة احلفاظ حجة على
وإدبار هنارك واصوات دعاتك فاغفر يل د مس احلديث أخرجه أبو داود واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف 
رمحه اهللا وهو من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقول عند أذان 

اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار هنارك وأصوات دعاتك فاغفر يل قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه أيضا املغرب 
  من حديثها الترمذي وقال غريب إمنا نعرفه من هذا الوجه 



  فصل فيما يقرأ يف الليل

ه اهللا وهو من من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه ع احلديث أخرجه اجلماعة كما قال املصنف رمح
حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قرأ اآليتني اخل قوله اآليتني يف رواية 

البخاري من قرأ باآليتني كفتاه بالتخفيف أي أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن او أجزأتاه عن قراءته القرآن أو 
  أجزأتاه فيما 

د ملا اشتملت عليه من اإلميان واألعمال إمجاال أو وقتاه من كل سوء ومكروه أو كفتاه شر الشياطني يتعلق باالعتقا
أو شر الثقلني أو شر اآلفات كلها أو كفتاه مبا حصل له من الثواب عن ثواب غريها وال مانع من إرادة هذه األمور 

ملتعلق مشعر بالتعميم فكأنه قال كفتاه من كل شر مجيعها ويؤيد ذلك ما تقرر يف علم املعاين والبيان من أن حذف ا
أو من كل ما خياف وفضل اهللا واسع أيعجز أحدكم أن يقرأ يف كل ليلة ثلث القرآن قل هو اهللا أحد خ م احلديث 

أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أىب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول 
 عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف كل ليله فشق عليهم ذلك فقالوا أينا يطيق ذلك يا اهللا صلى اهللا

رسول اهللا فقال اهللا الواحد الصمد ثلث القرآن وأخرجه أيضا النسائي من حديثه وأخرجه مسلم من حديث أيب 
حديث أيب بن كعب أو من حديث رجل  هريرة وأخرج أمحد يف املسند والنسائي والضياء املقدسي يف املختارة من

من األنصار عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد ثالث مرات فكأمنا قرأ القرآن قال اهليثمي ورجاله 
رجال الصحيح وأخرج العقيلي يف الضعفاء عن رجاء الغنوي عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد 

رآن أمجع ويف إسناده أمحد بن حارث الغساين وهو متروك وال يعرف لرجاء صحبة وال ثالث مرات فكأمنا قرأ الق
رواية وأخرج أمحد عن معاذ بن أنس اجلهين عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين اهللا له 

  قصرا يف اجلنة قال

عن خالد بن زيد األنصاري رضي اهللا عنه عنه  اهليثمي فيه مرشد بن سعد وزياد بن وكالمها ضعيف وأخرج زجنويه
صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد إحدى وعشرين مرة بىن اهللا له قصرا يف اجلنة وأخرج حممد بن نصر 

من حديث أنس عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد مخسني مرة غفرت له ذنوب مخسني سنة وأخرج 
يف الشعب من حديث أنس عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد مائة مرة غفرت له ابن عدي والبيهقي 

خطيئة مخسني عاما ما اجتنب خصاال أربعا الدماء والفروج واألموال واألشربة ويف إسناده اخلليل بن مرة وهو من 
نيب صلى اهللا عليه وسلم قال الضعفاء الذين يكتب حديثهم وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي اهللا عنه عن ال

من قرأ كل يوم مائة مرة قل هو اهللا أحد حمى عنه ذنوب مخسني سنة إال أن يكون دينا قال الترمذي حديث غريب 
من حديث ثابت عن أنس وأخرج الطرباين من حديث فريوز عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد يف 

اهللا له براءة من النار وأخرج ابن عدي والبيهقي يف الشعب من حديث أنس عنه الصالة أو يف غريها مائة مرة كتب 
صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد مائيت مرة كتب اهللا له ألفا ومخسني حسنة إال أن يكون عليه دين ويف 

امت بن ميمون قال ابن إسناده حامت بن ميمون وهو يروي ما ال يتابع عليه وقال ابن اجلوزي حديث ال يصح فيه ح
حبان ال جيوز االحتجاج به وأخرجه الترمذي من حديثه هبذا اللفظ وأخرج البيهقي يف الشعب من حديث أنس عنه 
صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد مائيت مرة غفر اهللا له ذنوب مائيت سنة ويف إسناده أيضا عبد الرمحن بن 



 إسناده أيضا حممد بن أيوب الرازي قيل فيه كذاب وأخرج اخليارجي يف احلسن األسدي وهو ضعيف جدا ويف
فوائده من حديث حذيفة بن اليمان عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ قل هو اهللا أحد عشية عرفة ألف مرة أعطاه 

  ااهللا ما سأل وسيأيت للمصنف رمحه اهللا يف الباب التاسع أحاديث يف فضائل هذه السورة وسنتكلم عليه

  هنالك إن شاء اهللا
ومن قرأ مائة آية كتب من القانتني مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ويف لفظ له من قرأ مائة آية مل يكتب من الغافلني وصححه السيوطي تبعا للحاكم 
نه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ مبائة آية كتب له قنوت ليلة قال العراقي وأخرج أمحد والنسائي من حديث بريدة ع

إسناده صحيح وقال اهليثمي فيه سلمان بن موسى الشامي وثقة ابن معني وأبو حامت وقال البخاري عنده منا كري 
قال وصححه أيضا السيوطي وعشر آيات مل يكتب من الغافلني مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قرأ عشر 
آيات يف ليلة مل يكتب من الغافلني قال احلاكم صحيح على شرط مسلم وصححه ابن خزمية وأخرج الطرباين من 

ليه وسلم من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع
الغافلني ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ مائيت آية كتب من القانتني ومن قرأ أربعمائة آية كتب من 
العابدين ومن قرأ مخسمائة آية كتب من املخبتني احلافظني ومن قرأ ستمائة آية كتب من اخلاشعني ومن قرأ مثامنائة 

ية كتب من املخبتني ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار والقنطار ألف ومائتا أوقية واألوقية خري مما بني السماء أ
واألرض أو قال خري مما طلعت عليه الشمس ومن قرأ ألفي آية كان من املوجبني من قرأ يس ابتغاء وجه اهللا غفر له 

وهو من حديث جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا
وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه ابن السين وأخرج البيهقي يف الشعب من حديث أيب هريرة عنه صلى اهللا 

  عليه وسلم من قرأ يس يف كل ليلة غفر له ويف إسناده املبارك بن فضالة ضعفه أمحد والنسائي وقال أبو

يف احللية من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ سورة  زرعة يدلس وأخرج أبو نعيم
يس يف ليلة أصبح مغفور له وقد حكم ابن اجلوزي بوضعه ورد عليه السيوطي وقد ذكرنا ذلك يف الفوائد اجملموعة 

يف السنن من حديث يف األحاديث املوضوعة وذكرنا أنه روى من طرق بعضها على شرط الصحيح وأخرج البيهقي 
أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم من قرأ سور يس فكأمنا قرأ القرآن مرتني ويف إسناده 

طالوت بن عباد قال أبو حامت صدوق ضعيف ونازعه الذهيب ويف إسناده أيضا سويد أبو حامت ضعفه النسائي وأخرج 
لى اهللا عليه وسلم من قرأ يس ابتغاء وجه اهللا غفر له ما تقدم من ذنبه البيهقي يف الشعب عن معقل بن يسار عنه ص

فاقرءوها عند موتاكم وقد أخرج هذا احلديث عن معقل بن يسار أمحد وأبو داود وابن ماجه ولفظ أيب داود وابن 
رآن وال ماجه عن معقل بن يسار عنه صلى اهللا عليه وسلم قال اقرءوا يس على موتاكم ولفظ أمحد يس قلب الق

يقرؤها رجل يريد هبا اهللا والدار اآلخرة إال غفر له فاقرؤها على موتاكم وأخرجه أيضا من حديثه النسائي وابن 
حبان يف صحيحه وصححه احلاكم وسيأيت بقية ما ورد يف هذه السورة يف الباب التاسع من قرأ عشر آيات أربعا 

لكرسي وآيتني بعدها وخواتيمها مل يدخل ذلك البيت شيطان من أول سورة البقرة إىل أولئك هم املفلحون وآية ا
  حىت يصبح ط



احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال اهليثمي 
ه حكم ورجاله رجال الصحيح إال أن الشعيب مل يسمع من ابن مسعود قيل وهو موقوف على ابن مسعود ولكن ل

الرفع ألنه ال جمال لالجتهاد يف مثل هذا وأخرج ابن حبان يف صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها يف بيته ليال مل 

ابن مسعود قال أقرءوا سورة البقرة يف بيوتكم فإن  يدخل الشيطان بيته ثالث ليال وأخرج احلاكم من حديث
الشيطان ال يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة قال احلاكم صحيح اإلسناد على شرطهما قوله وآيتني بعدها يعين إىل 
خالدون قوله وخواتيمها أي خواتيم سورة البقرة إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذ 

ا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم اهللا وأطفيء مصباحك واذكر اسم اهللا وأوك سقاءك فإذ
واذكر اسم اهللا ومخر إناءك واذكر اسم اهللا ولو أن تعرض عليه شيئا ع احلديث أخرجه اجلماعة البخاري ومسلم 

ي اهللا عنه وأخرجه أيضا أمحد يف املسند وأهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر رض
قوله جنح الليل بضم اجليم وكسرها قال الطييب جنح الليل طائفة منه وأراد به هنا الطائفة األوىل عند امتداد فحمة 

العشاء قوله فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من اخلروج قيل والعلة يف ذلك أن النجاسة اليت يلوذ هبا الشيطان 
ألن الذكر الذي يستعصم به منه معدوم عندهم قوله تنتشر أي حني فحمة الليل ألن حركتهم ليال موجودة معهم و

أمكن منها هنارا إذ الظالم أمجع لقوى الشيطان قوله فخلوهم ويف رواية يف صحيح البخاري حباء مهملة أي حلوهم 
عجمة أي اتركوهم يدخلوا وخيرجوا عن ذلك الكف الذي كففتموهم وكأنه شبه الكف بالرباط ويف رواية باخلاء امل

  مث ذكر هذه األشياء اليت ينبغي ذكر اسم اهللا سبحانه عند مباشرهتا وهي إغالق الباب وإطفاء

املصباح وايكاء السقاء وختمري اإلناء قوله ولو أن تعرض عليه شيئا بفتح التاء من تعرض وضم الراء وكسرها ويف 
أي شيء كان من عود أو غريه فإن ذلك يكفي وأن مل يستر مجيع فم اإلناء رواية ولو أن تعرضوا قوله شيئا يعين 

وإذا رأى ليلة القدر قال اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين ت مس احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف 
در ما املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة قالت قلت يا رسول اهللا أرأيت إن علمت ليلة الق

أقول فيها قال قويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين وقد صححه الترمذي واحلاكم أيضا قوله عفو بفتح العني 
  املهملة وضم الفاء وتشديد الواو أي كثري العفو

  فصل يف النوم واليقظة

وضعت جنيب وبك إذا أتى فراشه فليتوضأ وضوءه للصالة مث ينفضه بطرف ثوبه ثالث مرات مث ليقل بامسك ريب 
  أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر هلا وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني وليضطجع على شقه األمين ع 

احلديث أخرجه اجلماعة البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي 
ذا جاء أحدكم إىل فراشه اخل قوله مث ينفضه بطرف ثوبه ويف رواية اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إ

فلينفضه بصنفة ثوبه ولفظ مسلم فليأخذ داخل إزاره فلينفض هبا فراشه وليسم اهللا فإنه ال يعلم ما خلفه بعده على 
هلا يف فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه األمين وليقل سبحانك ريب وضعت جنيب اخل قوله فاغفر 

رواية البخاري فارمحها بدل فاغفر هلا زاد الترمذي فإذا استيقظ فليقل احلمد هللا الذي عافاين يف جسدي ورد علي 
روحي وأذن يل بذكره ويضع ميينه حتت خده د ت ويقول اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك ز مص احلديث 



بن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو أخرجه باللفظ أبو داود والترمذي وباللفظ اآلخر البزار وا
من حديث حفصة رضي اهللا عنها ولكنه باللفظني مجيعا ويف سنن أيب داود من حديثها قالت إن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد رفع يده اليمىن حتت خده مث يقول

أخرجه الترمذي من حديث حذيفة وقال حديث حسن صحيح اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك ثالث مرات و
وأخرجه أيضا من حديثه البزار ومل يذكر فيه ثالث مرات ويف رواية أليب داود من حديث الرباء رضي اهللا عنه إذا 

أويت إىل فراشك وأنت طاهر فتوسد ميينك ويف رواية للنسائي من حديث الرباء أيضا إذا أوى إىل فراشه توسد 
قال بسم اهللا وأخرجه البزار من حديث أنس بإسناد حسن بامسك أموت وأحيا خ م احلديث أخرجه  ميينه مث

البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا 
مد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه قال بامسك أموت وأحيا وإذا قام قال احل

وإليه النشور وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه أيضا مسلم من حديث الرباء بن عازب رضي 
اهللا عنه اهللا أكرب أربعا وثالثني سبحان اهللا ثالثا وثالثني احلمد هللا ثالثا وثالثني خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم 

ف رمحه اهللا وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال أن فاطمة رضي اهللا عنها أتت النيب كما قال املصن
صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما فقال أال أخربك مبا هو خري لك منه تسبحني اهللا عند منامك ثالثا وثالثني 

وإحداهن أربعا وثالثني وأخرجه أيضا أبو داود  وحتمدين اهللا ثالثا وثالثني وتكربين اهللا أربعا وثالثني مث قال سفيان
والنسائي ويف رواية للبخاري أن فاطمة شكت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تلقى يف يدها من الرحا فأتت 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما فلم جتده فذكرت ذلك لعائشة رضي اهللا

مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حىت وجدت برد قدميه  عنها فلما جاء أخربته فجاءنا وقد أخذنا
على صدري فقال أال أدلكما على ما هو خري لكما من خادم إذا آويتما إىل فراشكما وأخذمتا مضاجعكما فكربا 

بن سريين ثالثا وثالثني وسبحا ثالثا وثالثني وأمحد ثالثا وثالثني فهذا خري لكما من خادم وعن شعبة عن خالد عن ا
قال التسبيح أربعا وثالثني ويف بعض طرق النسائي التحميد أربعا وثالثني زاد أبو داود يف بعض طرقه قالت رضيت 
عن اهللا عز وجل وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم وجيمع كفيه مث ينفث فيهما فيقرأ قل هو اهللا أحد والفلق والناس 

على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثالث مرات خ احلديث أخرجه  مث ميسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ هبما
البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 

ب إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو اهللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بر
الناس مث يسمح هبما ما استطاع من جسده يبدأ هبما على ظهر رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث 
مرات قوله مث ينفث فيهما قال أبو عبيد النفث شبيه النفخ قال الصفاين وهو أقل من التفل يقال نفث ينفث وينفث 

  كون قبل القراءة وفائدته التربك باهلواء والنفسبضم الفاء وكسرها قيل وهذا النفث يكون بعد مجع الكفني وي

ويقرأ آية الكرسي خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
يف حديث الغول الذي جاء يسرق عليه متر الصدقة فأخذه مث خلى سبيله على أن يعلمه كلمات ينفعه اهللا هبن فقال 

إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح فقال له  إذا أويت
النيب صلى اهللا عليه وسلم أما انه قد صدقك وهو كذوب وأخرج حنوه الترمذي من حديث أيب أيوب األنصاري 



عب رضي اهللا عنه ويقول احلمد رضي اهللا عنه وحسنه وأخرج أيضا حنوه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب بن ك
هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن ال كايف له وال مؤى م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف وهو 

من حديث أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا آوى إىل فراشه قال احلمد هللا الذي 
ضا من حديثه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح وقال احلاكم صحيح اإلسناد أطعمنا وسقانا اخل وأخرجه أي

وأخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة وابن حبان يف صحيحهما من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
الذي من علي صلى اهللا عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه احلمد هللا الذي كفاين وآواين وأطعمين وسقاين و

فأفضل والذي أعطاين فأجزل واحلمد هللا على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من 
النار قوله وآوانا أي ردنا إىل مأوى وهو املنزل ومل جيعلنا ممن ال مأوى له كسائر احليوانات اللهم أنت خلقت نفسي 

احفظها وإن أمتها فاغفر هلا اللهم إين أسألك العافية م احلديث أخرجه وأنت تتوفاها لك مماهتا وحمياها إن أحييتها ف
  مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر

رضي اهللا عنهما أنه أمر رجال إذا أخذ مضجعه قال اللهم أنت خلقت نفسي اخل فقال له الرجل أمسعت هذا من 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه أيضا النسائي ويف احلديث  عمر رضي اهللا عنه فقال من خري من عمر من رسول

ذكر املوت واحلياة والدعاء للنفس على تقدير احلياة باحلفظ وعلى تقدير املوت باملغفرة وذلك أن النوم شبيه باملوت 
ا واليت مل متت يف ألن اهللا سبحانه يتوىف فيه نفس النائم كما قال تعاىل يف كتابه العزيز اهللا يتوىف األنفس حني موهت

منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى فناسب ذكر اجمليء هبذا الدعاء على 
التقديرين أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ثالث مرات من قاهلا غفرت ذنوبه وإن كانت 

جل أو عدد أيام الدنيا ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال كزبد البحر أو عدد ورق الشجر أو عدد رمل عا
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من قال حني 

يأوي إىل فراشه أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ثالث مرات قال الترمذي بعد إخراجه 
حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد اهللا بن الوليد الرصايف ويف رواية زيادة بلفظ وإن كانت 
عدد النجوم ويف احلديث فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة يف مغفرة ذنوب القائل هبذا الذكر ثالث مرات وأن كانت 

ؤه جم وإن قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له بالغة إىل هذا احلد الذي ال حييط به عدد وفضل اهللا واسع وعطا
  امللك وله احلمد وهو على كل

شيء قدير ال حول وال قوة إال باهللا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا أكرب غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
يرة رضي اهللا عنه عن النيب البحر حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هر

صلى اهللا عليه وسلم من قال حني يأوي إىل فراشه اخل وصححه ابن حبان ورواه النسائي موقوفا قوله غفرت ذنوبه 
ويف رواية أو خطاياه على الشك والشاك مسعر أحد رجال السند اللهم رب السموات ورب األرض ورب العرش 

نوى ومنزل التوراة واإلجنيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت العظيم ربنا ورب كل شيء فالق احلب وال
اخذ بناصيته اللهم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 

وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا 
هو من حديث سهيل قال كان أبو صاحل يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه األمين مث يقول اللهم و

رب السموات اخل قال وكان يروى ذلك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه أيضا أهل السنن 



مها للألنبات قوله أنت األول أي أنت القدمي قوله فالق احلب والنوى أي الذي يشق حب الطعام ونوى الثمر وحنو
الذي ال ابتداء له واآلخر أي الباقي بعد فناء خلقه ال انتهاء له وال انقضاء لوجوده الظاهر الذي ظهر فوق كل 

شيء الباطن الذي حجب إبصار اخلالئق عن إدراكه فليس دونك شيء أي ال حيجبه شيء عن إدراك خملوقاته اللهم 
يك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ منك إال إليك آمنت أسلمت وجهي إل

  بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت جيعلهن آخر ما يتكلم به ع

احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه 
اهللا عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث قل قال قال النيب صلى 

اللهم إين وجهت وجهي إليك اخل ويف لفظ فإن مت يف ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال 
الذي أرسلت قال ال  فرددهتا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك

ونبيك الذي أرسلت ويف رواية للبخاري كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا آوى إىل فراشه نام على شقه 
األمين وقال اللهم إين أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ويف رواية أليب داود قال يل رسول اهللا صلى اهللا 

فتوسد ميينك مث ذكر حنوه ويف رواية للنسائي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أويت إىل فراشك وأنت طاهر 
عليه وسلم إذا آوى إىل فراشه توسد ميينه مث قال بسم اهللا وذكره مبعناه قوله أسلمت وجهي إليك قيل املراد بالوجه 

أن يراد به القصد  هنا النفس كما رواه النووي عن العلماء وقال ابن اجلوزي حيتمل أن يراد به الوجه حقيقة وحيتمل
كأنه يقول قصدتك يف طلب سالميت وقال القرطيب معىن الوجه هنا القصد والعمل الصاحل ومعىن أسلمت وجهي 
سلمت وجهي إليك إذ ال قدرة يل وال تدبري جللب نفع وال دفع ضر ومعىن فوضت أمري إليك رددته إليك فال 

ومعىن أجلأت ظهري إليك اعتمدت عليك يف مجيع أموري حول يل وال قوة إال بك فاكفين مهه وأصلحه مبا شئت 
وأسندهتا إليك كما يعتمد اإلنسان بظهره إىل ما يستند إليه ومعىن قوله رغبة ورهبه إليك الرغبة يف ثوابك ومغفرتك 

والرهبة من عقابك وسخطك قوله ال ملجأ مهموز من أجلأت وال منجا هو غري مهموز من النجاة واملراد بالكتاب 
  قرآن وقيل مجيع الكتب املنزلةال

وليقرأ قل يا أيها الكافرون مث لينم على خامتتها فإهنا براءة من الشرك حب ط احلديث أخرجه الطرباين وابن حبان 
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عروة بن نوفل عن أبيه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

الكافرون مث من على خامتتها فإهنا براءة من الشرك وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي واحلاكم وقال له اقرأ قل يا أيها 
صحيح اإلسناد وصححه ابن حبان ونوفل هذا هو ابن األشجع وليس له يف كتب أهل السنة إال هذا احلديث ويف 

ند البزار ويف إسناده جابر اجلعفي الباب أحاديث منها عن جبله بن حارثة عند الطرباين برجال ثقات وعن خباب ع
وهو ضعيف جدا وعن عباد بن أخصر عند البزار وفيه جابر املذكور وحيىي احلماين ومها ضعيفان وعن ابن عباس 
عند الطرباين وفيه جبارة بن املغلس وهو ضعيف جدا وإمنا كانت براءة من الشرك ملا فيها من التربي من عبادة ما 

لى اهللا عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد يعبده املشركون وقال ص
فقد أمنت من كل شيء إال املوت ز حب احلديث أخرجه البزار وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

يح قلنا ومع حديث أنس قال اهليثمي فيه غسان بن عبيد وهو ضعيف وثقة ابن حبان وبقية رجاله رجال الصح
توثيق ابن حبان له فقد صار من قسم احلسن ال من قسم الضعيف قال وال بد أن تكون قراءة هاتني السورتني 

حبضور تفكر ومجع مهة وصفاء قلب وقوة يقني وظاهر احلديث أن هذا األمان حيصل مبجرد القراءة وال دليل يدل 



ابتدره ملك وشيطان فيقول امللك اختم خبري ويقول الشيطان على اعتبار زيادة على ذلك إذا أوى الرجل إىل فراشه 
اختم بشر فإن ذكر اهللا مث نام بات امللك يكلؤه وإن وقع عن سريره فمات دخل اجلنة س حب احلديث أخرجه 

  النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من

عليه وسلم إذا أوى الرجل إىل فراشه ابتدره ملك  حديث جابر رضي اهللا عنه ولفظ النسائي أن رسول اهللا صلى اهللا
وشيطان فيقول امللك اختم خبري ويقول الشيطان افتح بشر فإن ذكر اهللا تعاىل مث نام بات امللك يكلؤه فإذا استيقظ 

د هللا قال له امللك افتح خبري وقال الشيطان افتح بشر فإن قال احلمد هللا الذي رد إيل نفسي ومل ميتها يف منامها احلم
الذي ميسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا احلمد هللا 
الذي ميسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه إن اهللا بالناس لرؤف رحيم فإن وقع من على سريره فمات دخل 

رط مسلم وزاد يف آخره احلمد هللا الذي حييي امليت اجلنة وصححه ابن حبان وأخرجه احلاكم وقال صحيح على ش
وهو على كل شيء قدير وقال اهليثمي رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غري إبراهيم بن احلجاج الشامي وهو 

ثقة قوله إذا أوى إىل فراشه هو مقصور ألنه فعل الزم وميد إذا كان متعديا وقد جاء الآلزم واملتعدي يف القرآن فمن 
الزم قوله سبحانه وتعاىل إذ أوينا إىل الصخرة وقوله إذ أوى الفتية إىل الكهف ومن املتعدي قوله سبحانه وتعاىل ال

وآوينامها إىل ربوة ذات قرار ومعني وقوله تعاىل أمل جيدك يتيما فآوى وحكى القاضي غياض اللغتني يف كل منهما 
رسه ما من رجل يأوي إىل فراشه فيقرأ سورة من كتاب اهللا عز وهو بعيد قوله يكلؤه باهلمزة املضمومة أي حيفظه وحي

وجل إال بعث اهللا إليه ملكا حيفظه من كل شيء يؤذيه حىت يهب من نومه مىت هب احلديث أخرجه أمحد بن حنبل 
رضي اهللا عنه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 

م قال ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة يس قال اهليثمي ورجال أمحد رجال الصحيح وأخرجه أيضا وسل
  الترمذي وحسنه السيوطي ورد عليه بأن يف إسناده جمهوال

وأيضا قد ضعف النووي يف األذكار إسناده وأخرجه أيضا ابن السين قوله يهب من نومه مىت هب أي يستيقظ من 
  نومه مىت استيقظ

  يف آداب الرؤيا فصل

إذا رأى يف نومه ما حيب فليحمد اهللا عليه وال حيدث مبا رأى إال من حيب خ م وإذا رأى ما يكره فليتفل ثالثا خ م 
أو لينفث ثالثا عن يساره وليتعوذ باهللا من الشيطان ومن شرها ثالثا فإهنا ال تضره ع وال يذكرها ألحد خ وليتحول 

يقم فليصل خ احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا يف هذه عن جنبه الذي كان عليه م أو ل
األطراف وهي من حديث مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم فمنها حديث أىب سلمة يف الصحيحني وغريمها قال 

سول اهللا لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضين حىت مسعت أبا قتادة يقول وأنا كنت ألرى الرؤيا فتمرضين حىت مسعت ر
صلى اهللا عليه وسلم يقول الرؤيا احلسنة من اهللا فإذا رأى أحدكم ما حيب فال حيدث به إال من حيب وإذا رأى ما 

يكره فليتعوذ باهللا من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثالثا وال حيدث هبا أحدا فإهنا لن تضره ومنها ما أخرجه 
اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا الصاحلة من اهللا البخاري ومسلم وأهل السنن عن أىب قتادة رضي 

واحللم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه لينفث عن مشاله ثالثا وليتعوذ من الشيطان فإهنا ال تضره وإن الشيطان ال 
الصحيحني  يترائى يب ويف رواية ملسلم من حديثه فليبصق عن يساره حني يهب من نومه ثالث مرات ومنها يف



وغريمها من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا 
حيبها فإمنا هي من اهللا فليحمد اهللا عليها وليحدث هبا من حيب وإذا رأى غري ذلك مما يكره فإمنا هي من الشيطان 

فإهنا ال تضره ومنها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف الصحيحني  فليستعذ باهللا من شرها وال يذكرها ألحد
  وغريمها وفيه ومن 

رأى شيئا يكرهه فال يقصه على أحد فليقم فليصل وهذا لفظ البخاري ومنها حديث جابر رضي اهللا عنه عند مسلم 
يا يكرهها فليبصق عن وأيب داود وابن ماجه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤ

يساره ثالثا وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه قوله وال حيدث هبا إال من حيب 
ينبغي محل الرواية املطلقة وهي قوله يف حديث أيب سعيد فليحمد اهللا عليها وليحدث هبا على هذه الرواية املقيدة فال 

ذلك أنه إذا قص الرؤيا على من ال حيبه فقد يعرب مبا يكره قوله فليتفل يف الرواية حيدث هبا إال من حيب ووجه 
اآلخرة فلينفث ويف حديث جابر فليبصق والظاهر أنه حيصل اإلمتثال مبا فعله من تفل أو بصق أو نفث والتفل أخف 

فل يتفل ويتفل ومنه تفل من البزق والبصق أخف من التفل والنفخ أخف من النفث ذكر معىن ذلك الصفاين يقال ت
الراقي قال النووي والظاهر أن املراد النفث وهو نفخ لطيف ال ريق له وهذا التفل هو زجر للشيطان الذي أراه ما 

يكره ليحزنه ويضجره مع زجره باالستعاذة منه واحلاصل من األحاديث أنه يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إذا رأى 
ل عن جنبه الذي كان عليه وال يذكرها ألحد فإنه إذا فعل ذلك مل تضره وإذا أمكنه ما يكره ويتفل وينفث ويتحو

القيام والصالة كان ذاك أمت وأكمل وأخرج ابن السين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا 
فإهنا ال تكون شيئا يكرهها فليتفل ثالث مرات مث ليقل اللهم إين أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات األحالم 

وأخرج ابن السين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملن قال له رأيت رؤيا قال خريا رأيت وخريا يكون ويف 
رواية له خريا تلقاه وشرا توقاه خريا لنا وشرا على أعدائنا احلمد هللا رب العاملني فإذا فزع أو وجد وحشة أو أرقا 

مة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون وكان عبد اهللا بن فليقل أعوذ بكلمات اهللا التا
  عمرو بن العاص يلقنها من عقل من ولده ومن مل يعقل كتبها له يف صك

مث علقها يف عنقه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه إياها إذا فزع من النوم د ت وملا شكا إليه صلى اهللا عليه 
بن الوليد أنه جيد وحشة يف نومه قال له قلها فإنه ال يضرك احلديث أخرجه أبو داود والترمذي كما وسلم الوليد 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا فزع 
ه ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون أحدكم يف النوم فليقل أعوذ بكلمات التامات من غضبه وعقابه وشر عباد

فإهنا ال تضره قال وكان عبد اهللا بن عمرو يلقنها من عقل من ولده اخل قال الترمذي حديث حسن غريب وأخرجه 
أيضا النسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ويف رواية للنسائي قال كان خالد بن الوليد رجال يفزع يف منامه فذكر 

 عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اضطجعت فقل بسم اهللا أعوذ بكلمات ذلك لرسول اهللا صلى اهللا
اهللا التامة فذكر مثله وقال مالك يف املوطأ بلغين أن خالد بن الوليد رضي اهللا عنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم أين 

له الطرباين يف األوسط من حديث أيب أروع يف منامي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم قل فذكر مثله وأخرج مث
أمامة رضي اهللا عنه قال حدث خالد بن الوليد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أهاويل يراها بالليل فذكره 

ورواه أمحد يف املسند عن حممد بن حيىي بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال يا رسول اهللا أين أجد وحشة قال إذا 
فذكر مثله قال املنذري وحممد مل يسمع من الوليد وقال اهليثمي رجال أمحد رجال الصحيح أخذت مضجعك فقل 



إال أن حممد بن حيىي مل يسمع من الوليد قوله أو أرقا األرق السهر قوله ومن مهزات الشياطني أي خطراهتم اليت 
ز التمائم فال تقوم بفعل عبد ختطر بقلب اإلنسان قوله يف صك الصك ما يكتب فيه وقد ورد ما يدل على عدم جوا

اهللا بن عمرو حجة وملا شكا إليه خالد بن الوليد الفزع علمه ما علمه جربيل أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال 
  جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج

ومن شر طوارق الليل والنهار إال فيها ومن شر ما ذرأ يف األرض وما خيرج منها ومن شر فنت الليل وفنت النهار 
طارقا يطرق خبري يا رمحن ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو هكذا يف إحدى 

روايات قصة خالد وقال اهليثمي يف إسناده املسيب بن أوضح وقد وثقه غري واحد وضعفه مجاعة وكذلك احلسن بن 
ل الصحيح وأخرجه أيضا أمحد وأما حديث تعليم جربيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم على العمري وبقية رجاله رجا

فقد أخرجه أمحد وأبو يعلى قال املنذري ولكل منهما إسناد جيد حمتج به من حديث خنبش التميمي بفتح املعجمة 
لى اهللا عليه وسلم بعدها نون ساكنة وباء موحدة مفتوحة وشني معجمة أن أبا التياح قال له أدركت رسول اهللا ص

قال نعم قال كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة كادته الشياطني قال إن الشياطني حتدرت تلك الليلة 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األودية والشعوب وفيهم شيطان يف يده شعلة من نار يريد أن حيرق هبا 

ط إليه جربيل عليه السالم وقال يا حممد قل قال وما أقول قال قل أعوذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فهب
بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فنت الليل 

عاىل وقد رواه مالك والنهار ومن شر كل طارق إال طارقا يطرق علينا خبري يا رمحن قال فطفئت نارهم وهزمهم اهللا ت
يف املوطأ عن حيىي بن سعيد مرسال ورواه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه قوله ال جياوزهن أي ال حييد عنهن 
وال مييل قوله ما ذرأ يف األرض أي خلق وقد تقدم تفسريه قوله طوارق مجع طارق وهو من الطرق وقيل أصله من 

ه إىل الدق وملا شكا إليه أيضا األرق علمه اللهم رب السموات السبع وما الدق ومسي اآليت بالليل طارقا إلحتياج
أظلت ورب األرضني وما أقلت ورب الشياطني وما أضلت كن يل جارا من شر خلقك أمجعني أن يفرط علي أحد 

  منهم أو أن يطغى عز جارك وتبارك امسك فقاهلن فنام طص مص

شيبة يف مصنفه وهو من حديث خالد بن الوليد رضي اهللا عنه أنه احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط وابن أيب 
أصابه األرق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال أعلمك كلمات إذا قلتهن منت قل اللهم اخل وأخرجه أيضا 

ط مل من حديثه الطرباين يف الكبري كما أخرجه يف األوسط قال املنذري وإسناده جيد إال أن عبد الرمحن بن سابا
يسمع من خالد وأخرجه أيضا الترمذي من حديث بريدة قال شكا خالد بن الوليد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فقال يا رسول اهللا ما أنام من األرق فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أويت إىل فراشك فقل اللهم اخل وضعف 

السبع وما أظلت من اإلظالل أي وما ارتفعت عليه إسناد حديث بريدة املنذري والنووي قوله رب السموات 
واستعلت فوقه حىت أظلته قوله ورب الشياطني وما أضلت من االضالل أي صريته بإغوائها ضاال قوله أن يفرط 

بفتح الياء التحتية وضم الراء وهو العدوان وجماوزة احلد وملا شكا إليه ذلك زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال له قل 
ارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم ال تأخذك سنة وال نوم يا حي يا قيوم اهدأ ليلي وأمن عيين فقاله اللهم غ

فأذهب اهللا عنه ذلك ي احلديث أخرجه ابن السين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث زيد بن ثابت رضي 
ه فقال قل اللهم اخل وأخرجه أيضا من حديثه اهللا عنه قال شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرقا أصادف

الطرباين وقال اهليثمي وفيه عمرو بن احلصني العقيلي وهو متروك قلت وهذا الرجل قد أخرج حديثه هذا ابن السين 



من طريقه قال حدثنا أبو يعلى حدثنا عمرو بن احلصني بن مروان عن أبيه عن جده مروان بن احلكم عن زيد بن 
ه غارت أي غابت ومعىن هدأت أي سكنت مبا حصل فيها من النوم قوله أهد ليلي من اهلداية ويف ثابت فذكره قول

رواية أهدأ ليلي باهلمزة فيكون من اهلدو أي اجعل قليب ليلي ساكنا وإذا انتبه قال احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما 
  أماتنا وإليه النشور خ

هللا وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال كان احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه قال بامسك أموت وأحيا وإذا قام قال احلمد هللا الذي أحيانا بعد 

ء بن ما أماتنا وإليه النشور وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه مسلم من حديث الربا
عازب رضي اهللا عنه قوله بعد ما أماتنا جعل النوم موتا لكونه شبيها به من حيث عدم اإلحساس وفقد اإلدراك 
وقيل أن املراد به البعث يوم القيامة بعد املوت احلقيقي ال إله إال أنت ال شريك لك سبحانك أستغفرك لذنيب 

يتين وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب د ت وأسألك رمحتك اللهم زدين علما وال تزغ قليب بعد إذ هد
حب احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا 
عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال ال إله إال أنت سبحانك أستغفرك اخل 

حديثها النسائي واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من 
وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا تضور من الليل قال ال إله إال اهللا الواحد القهار رب السموات واألرض وما بينهما 

وهو من حديث عائشة رضي العزيز الغفار س حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا 
اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه أيضا احلاكم من حديثها وقال صحيح على شرط 

الشيخني وصححه ابن حبان قوله تضور بالضاد املعجمة وتشديد الواو والتضور هو التقلب يف الفراش وقال من 
عشر مرات آمنت باهللا وكفرت بالطاغوت عشرا وقي كل شيء  قال حني يتحرك بسم اهللا عشر مرات سبحان اهللا

  يتخوفه ومل ينبغ لذنب أن يدركه إىل مثلها طس وتقدم ما يقول من تعار من الليل يف الباب الثاين

احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وقد 
أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه من حديث عائشة رضي اهللا عنها ملا سأهلا سائل أخرج التسبيح عشرا 

عن ما كان يفتتح به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيام الليل احلديث املتقدم قال املنذري يف الترغيب والترهيب 
يث كثرية من فعله صلى اهللا عليه يف الزهد بعد ذكر هذا احلديث الذي ذكره املصنف رمحه اهللا ويف الباب أحاد

وسلم وأخرج الطرباين عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقل أحدكم 
حني يريد أن ينام آمنت باهللا وكفرت بالطاغوت وعد اهللا حق وصدق املرسلون اللهم أعوذ بك من طوارق الليل 

يثمي ويف إسناده حممد بن إمساعيل بن عباد وهو ضعيف ويف احلديث دليل على أن يف إال طارقا يطرق خبري قال اهل
  هذا الذكر وقاية من كل خموف وحجاب عن كل ذنب

  الباب الرابع فيما يتعلق بالطهور واملسجد واألذان واإلقامة والصالة الراتبة وصلوات منصوصات

  فصل الطهور



ث أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من إذا دخل اخلالء فليقل بسم اهللا مص احلدي
حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ستر ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم 

احلافظ إذا دخل الكنيف أن يقول بسم اهللا وأخرجه الترمذي هبذا اللفظ وقال إسناده ليس بالقوي وقد اعترض 
مغلطاي على الترمذي يف قوله إسناده ليس بالقوي قال وال أدرى ما يوجب ذلك ألن مجيع من يف سنده غري 

  مطعون عليهم بوجه من الوجوه بل لو قال قائل 

إسناده صحيح لكان مصيبا وقد صححه السيوطي وأخرجه أيضا أمحد يف مسنده من حديثه وابن ماجه يف سننه وقد 
ل العلم أنه يستحب ملن دخل اخلالء أنه يقول أوال بسم اهللا مث يقول اللهم إين أعوذ بك من ذكر مجاعة من أه

اخلبث واخلبائث عمال هبذا احلديث وهو ينتهض لالحتجاج به وقد وردت أحاديث مبشروعية التسمية لكل ما يفعله 
م وأهل السنن كما قال املصنف اإلنسان اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ع احلديث أخرجه البخاري ومسل

رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال اللهم إين 
أعوذ بك من اخلبث واخلبائث قوله اخلالء بفتح اخلاء املعجمة وباملد حمل قضاء احلاجة وبالقصر اسم ملوضعها وأصله 

ذلك قوله من اخلبث بضم الباء وقيل بسكوهنا مجع خبيث واخلبائث مجع خبيثه وقال ابن من اخللوة ألنه يقصد ل
األنباري اخلبث الكفر واخلبائث الشياطني وقيل اخلبيث الشيطان واخلبائث واملعاصي وإذا خرج قال غفرانك ع 

محه اهللا وهو من حب احلديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كما قال املصنف ر
حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال غفرانك وقال 

الترمذي حسن غريب ال نعرفه إال من حديث إسرائيل عن يوسف بن أيب بردة وال يعرف يف هذا الباب إال حديث 
وي يف األذكار وأخرج ابن السين والطرباين من حديث عائشة وأخرجه ابن حبان يف صحيحه وصححه أيضا النو

ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال احلمد هللا الذي أذاقين 
  لذته وأبقى يف قوته وأذهب عين أذاه قوله غفرانك هو منصوب بإضمار

ا االستغفار أنه ملا ترك ذكر اهللا تعاىل بلسانه مدة قضاء احلاجة رأى فعل وهو أين أسألك غفرانك قيل واحلكمة يف هذ
ذلك تقصريا فاستدرك باالستغفار وقيل أن االستغفار لتقصريه يف شكر النعمة اليت أنعم اهللا عليه هبا من إطعام الطعام 

ال املصنف رمحه اهللا وهضمه وتسهيل خمرجه وإذا توضأ فليسم اهللا د ت احلديث أخرجه أبو داود والترمذي كما ق
وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال صالة ملن ال وضوء له وال 

وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديثه وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد 
اجه من حديث أيب سعيد وسهل بن سعد رضي اهللا عنهما قال الترمذي ابن زيد رضي اهللا عنه وأخرجه أيضا ابن م

قال حممد بن امسعيل احسن شيء يف هذا الباب حديث رباح بن عبد الرمحن يعين حديث أيب هريرة واحلديث 
ينتهض لالحتجاج به لكثرة طرقه فهو حينئذ أقل أحواله أن يكون من قسم احلسن لغريه وقد أطلنا الكالم عليه يف 

رحنا للمنتقي مث يقول اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل يف رزقي س ى احلديث أخرجه النسائي ش
وابن السين من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتوضأ فسمعته وهو 

ال قلت يا رسول اهللا لقد مسعتك تدعو بكذا وكذا يقول اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل يف رزقي ق
قال وهل تراهن تركن من شيء ورجال إسناد النسائي رجال الصحيح إال عباد بن عباد بن علقمة وقد وثقه أبو 

داود وحيىي بن معني وذكره ابن حبان يف الثقات وصحح إسناد هذا احلديث النووي يف األذكار وأخرج الترمذي 



ة رضي اهللا عنه معناه ومل يذكر الوضوء ويف احلديث دليل على أنه ال بأس بالدعاء فيما يرجع من حديث أيب هرير
  إىل مصاحل الدنيا والتوسعة فيها والربكة يف الرزق

وإذا فرغ من الوضوء قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فتحت له 
ل من أيها شاء م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عقبة أبواب اجلنة الثمانية يدخ

بن عامر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ مث 
والنسائي وابن ماجه  يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اخل وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود

والترمذي من حديثه خمتصرا وزاد يف آخره اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين وأخرجه أيضا ابن ماجه 
من حديث أنس بلفظ وأحسن الوضوء مث قال ثالث مرات فذكره وأخرجه هبذه الزيادة أمحد وإسناده ضعيف ومن 

ك وأتوب إليك كتب يف رق مث جعل يف طابع فلم يكسر إىل يوم القيامة توضأ فقال سبحانك اللهم وحبمدك أستغفر
طس احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا 
ه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم اخل وأخرج النسائي أيضا من حديثه عن
صلى اهللا عليه وسلم قال من توضأ ففرغ من وضوءه مث قال سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت 

أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع مث دفعت حتت العرش فلم تكسر إىل يوم القيامة قال النسائي بعد إخراجه 
م يف مستدركه وقال صحيح على شرط هذا رفعه خطأ والصواب موقوف وضعف النووي إسناده وأخرجه احلاك

مسلم قوله يف رق الرق هو ما يكتب فيه من جلد أو غريه والطابع بفتح الباء هو اخلامت وكسر الباء لغة واملعىن أنه 
  خيتم على ذلك املكتوب يف الرق فال يتطرق إليه تغيري وال إبطال

  فصل يف أذكار اخلروج إىل املسجد

اجعل يف قليب نورا ويف بصري نورا ويف مسعي نورا وعن مييين نورا وخلفي نورا إذا خرج للصالة فليقل اللهم 
واجعل يل نورا ويف عصيب نورا ويف حلمي نورا ويف دمي نورا ويف شعري نورا ويف بشري نورا ويف لساين نورا 

و من حديث واجعل يف نفسي وأعظم يل نورا خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وه
ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل الصالة وهو يقول اللهم اجعل يف قليب نورا اخل وأخرجه أيضا من 

حديثه أبو داود والنسائي ولفظ مسلم يف حديثه الطويل اللهم اجعل يف قليب نورا ويف لساين نورا واجعل يف مسعي 
ورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن حتيت نورا اللهم نورا واجعل يف بصري نورا واجعل من خلفي ن

أعطين نورا قوله واجعل يف قليب نورا إمنا قدم القلب ألنه املضغة اليت إذا صلحت صلح سائر البدن وإذا فسدت 
ة ألن فسد سائر البدن وألن القلب إذا نور فاض نوره على البدن مجيعا ومن الزم تنوير هذه األعضاء حلول اهلداي

النور يقشع ظلمات الذنوب ويرفع سدفات اآلثام وإذا قال عند دخول املسجد أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي 
وبسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم قال الشيطان حفظ مين سائر اليوم د احلديث أخرجه أبو داود كما قال 

ص رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العا
إذا دخل املسجد قال أعوذ باهللا اخل وجود النووي إسناده وإذا دخله فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم د 

  حب ويقول اللهم افتح يل 



 من الشيطان حب ق أبواب رمحتك م وإذا خرج منه فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليقل اللهم اعصمين
الرجيم ق اللهم إين أسألك من فضلك م احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان وابن ماجه ومسلم من حديث أيب 

هريرة رضي اهللا عنه ومن حديث أيب محيد وأيب أسيد أما حديث أيب هريرة فلفظ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليسلم وليقل اللهم اعصمين من قال إذا دخل أحدكم املسجد فليقل اللهم افت

الشيطان وأخرجه أيضا النسائي وزاد ابن ماجه لفظ الرجيم وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه احلاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخني وأما حديث أيب محيد وأيب أسيد فقاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا 

كم املسجد فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا دخل دخل أحد
أحدكم املسجد فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ليقل اللهم اخل ورواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح بنحو 

وسلم ورواه ابن ماجه وأبو عوانة من حديث  رواية أيب داود وزاد فيه وإذا خرج فليسلم على النيب صلى اهللا عليه
أيب محيد وحده ولفظ أيب عوانة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول إذا دخل املسجد اللهم افتح يل أبواب 

رمحتك وسهل لنا أبواب رزقك قال النووي يف األذكار بعد ذكره حلديث أيب محيد وأيب أسيد رواه مسلم يف 
سائي وابن ماجه وغريهم بأسانيد صحيحة وليس يف رواية مسلم فليسلم على النيب صلى صحيحه وأبو داود والن

اهللا عليه وسلم وهي رواية الباقني زاد ابن السين وإذا خرج فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليقل اللهم 
يحهما وأخرج ابن أيب شيبة أعذين من الشيطان الرجيم وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزمية وأبو حامت يف صح

يف مصنفه والترمذي وابن ماجه من حديث فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت كان رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم إذا دخل املسجد يقول بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل 

  أبواب رمحتك

هللا والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك ورواه ابن وإذا خرج قال بسم ا
  مردوية يف كتاب

األدعية من حديثها وزاد بعد قوله والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم صل على حممد وعلى أل حممد وال جيلس 
املصنف رمحه اهللا وهو ثابت يف الصحيحني حىت يصلي ركعتني خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال 

وغريمها من حديث مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم وكرره البخاري يف أكثر من عشرة أبواب ومها ركعتا حتية 
املسجد وما كان للمصنف أن يذكرمها هنا بل يؤخرمها إىل الصلوات املنصوصات كما سيأيت ومما ينبغي ذكره ههنا 

املستدرك وقال صحيح اإلسناد عن ابن عباس يف قوله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على  ما أخرجه احلاكم يف
أنفسكم حتية قال هو املسجد إذا دخلته فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني وإذا مسع من ينشد ضالة يف 

اهللا وهو من حديث أيب هريرة املسجد فليقل ال ردها اهللا عليك م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل ال ردها اهللا 

عليك فإن املساجد مل تنب هلذا وأخرجه من حديثه أيضا أبو داود وابن ماجه قوله ينشد ضالة بفتح التحتية وضم 
الة إذا طلبتها وأنشدهتا إذا عرفتها وإذا رأى من يبيع أو يبتاع فيه فليقل ال أربح اهللا الشني املعجمة يقال نشدت الض

جتارتك ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي 
سجد فقولوا ال أربح اهللا جتارتك اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف امل

وإذا رأيتم من ينشد ضالة فيه فقولوا ال ردها اهللا عليك قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن غريب وصححه 



ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه النسائي واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ويف الباب عن بريدة أن رجال 
  نشد يف املسجد فقال من دعا

مل األمحر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له وأخرجه مسلم والنسائي إىل اجل
  وابن ماجه ويف احلديث دليل على جواز الدعاء على من فعل ما ال يطابق الشريعة املطهرة

  فصل األذان

لسنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا إذا مسع املؤذن فليقل كما يقول ع احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل ا
وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا مسعتم النداء فقولوا 
كما يقول املؤذن وظاهر هذا احلديث أنه يقول مثل ما يقول يف مجيع ألفاظ األذان احليعلتني وغريمها وسيأيت بيان 

شاء اهللا تعاىل وبعد احليعلتني ال حول وال قوة إال باهللا خ م إذا قال ذلك من قلبه دخل اجلنة م ذلك قريبا إن 
احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال 

ال أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال أشهد أن ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا أكرب فق
إله إال اهللا قال أشهد أن ال إله إال اهللا مث قال أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال حي على الصالة قال ال حول ال قوة 

رب اهللا أكرب مث قال إال باهللا مث قال حي على الفالح قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب قال اهللا أك
ال إله إال اهللا قال ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة وأخرجه من حديثه أبو داود والنسائي وظاهر هذا احلديث أنه 

ينبغي يف احليعلتني أن ال يقول مثل ما يقول بل يقول ال حول وال قوة إال باهللا فينبغي أن يبين العام على اخلاص 
  يف احليعلتني فيحولق وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أنه ينبغي اجلمع بني اخلاص  فيقول مثل ما يقول إال

والعام فيقول يف احليعلتني مثل ما يقول وحيولق وقد أوضحنا الكالم على هذا يف شرحنا للمنتقي من قال حني يسمع 
 ربا ومبحمد رسوال املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا

وباإلسالم دينا غفر له ذنبه م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سعد بن أيب وقاص 
رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا وحده اخل 

لترمذي وابن ماجه مث ليصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يسأل اهللا له وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وا
الوسيلة م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا 

صلوا علي فإنه من  عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث
صلى علي واحدة صلى اهللا هبا عليه عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا 

وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت له شفاعيت وأخرجه من حديثه أيضا أبو داود والترمذي 
وة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي والنسائي اللهم رب هذه الدع

وعدته خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن 
تامة اخل ويف آخره حلت له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة ال

  شفاعيت يوم



القيامة قوله الوسيلة قد تقدم قريبا أهنا نزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وهو يدفع ما قيل أهنا الشفاعة 
م وقيل الوسيلة القرب من اهللا تعاىل كما يدل على معناها لغة فإهنا الوصيلة اليت يتوصل هبا إىل املطلوب ما من مسل

يسمع النداء فيكرب ويكرب ويقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا مث يقول اللهم أعط حممدا 
الوسيلة والفضيلة واجعل يف األعلني درجته ويف املصطفني حمبته ويف املقربني ذكره إال وجبت له الشفاعة يوم القيامة 

ا قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه ط احلديث أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري كم
قال اهليثمي يف جممع الزوائد ورجاله موثقون وأخرج الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث أيب الدرداء رضي اهللا 

القائمة  عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول إذا مسع املؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة
صل على حممد وأعطه سؤله يوم القيامة وكان يسمعها من حوله وحيب أن يقولوا مثل ذلك إذا مسعوا املؤذن قال 
ومن قال مثل ذلك إذا مسع املؤذن وجبت له شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة ويف إسناده صدقة بن 

ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى  السمني وهو ضعيف وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث
اهللا عليه وسلم سلوا اهللا يل الوسيلة فإنه مل يسأهلا يل عبد يف الدنيا إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ويف 

نداء فقال إسناده الوليد بن عبد امللك احلراين وفيه مقال وأخرجه من حديثه أيضا الطرباين يف الكبري بلفظ من مسع ال
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله اللهم صل على حممد وبلغه درجة الوسيلة 

  عندك واجعلنا يف شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة ويف إسناده إسحق بن عبد اهللا بن كيسان وهو لني احلديث

وا ص واسألوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة ت احلديث أخرجه والدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد ت حب فادع
الترمذي وابن حبان وأبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

حيح قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة قال الترمذي بعد إخراجه حسن ص
وزاد فيه عن حيىي بن ميان قال فماذا نقول يا رسول اهللا قال سلوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة وصححه ابن حبان 
وأخرجه أيضا أبو داود بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ء وعند البأس حني يلحم بعضهم بعضا وقد قدمنا طرفا من هذه ثنتان ال يردان أو قال ما يردان الدعاء عند الندا
األحاديث عند كالم املصنف رمحه اهللا على أوقات اإلجابة وأخرج أبو داود من حديث أيب أمامة أو عن بعض 

الصحابة رضي اهللا عنهم ظ أن بالال أخذ يف اإلقامة فلما أن قال قد قامت الصالة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قامها اهللا وأدامها ويف إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال معروف وأخرج أمحد من حديث جابر رضي اهللا عنه أن أ

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا ثوب بالصالة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ويف إسناده ابن هليعة 
ث سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول واملراد بالتثويب هبا اإلقامة وأخرج ابن حبان يف صحيحه من حدي

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساعتان ال ترد على داع دعوته حني تقام الصالة ويف الصف يف سبيل اهللا

  فصل فيما يقال يف الصالة املكتوبة

يقول بعد التكبرية وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا مسلما وما أنا من املشركني إن صاليت 
  نسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال و

أنت أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين 
ال يصرف عين سيئها إال أنت لبيك وسعديك  ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها



واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك م احلديث 
أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا 

ام إىل الصالة قال وجهت وجهي اخل وأخرجه من حديثه أيضا أمحد وأبو داود والترمذي عليه وسلم أنه كان إذا ق
والنسائي ويف رواية للترمذي والنسائي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول ذلك بعد التكبرية وزاد الترمذي 

من حديثه وزاد فيه كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة وقال حديث حسن صحيح وأخرجه ابن حبان يف صحيحه 
الصالة املكتوبة وزاد بعد قوله حنيفا لفظ مسلما وقد ورد هذا احلديث مقيدا بصالة الليل كما يف صحيح مسلم 
قوله وجهت وجهي قيل معناه قصدت بعباديت وقيل معناه أقبلت بوجهي قوله حنيفا احلنيف املائل إىل الدين احلق 

املسلمني والنسك العبادة واحمليا واملمات احلياة واملوت قوله ألحسن األخالق وهو اإلسالم قاله األكثر قوله وأنا من 
أي أكملها أفضلها ومعىن سيئها قبيحها قوله والشر ليس إليك معناه ال يتقرب به إليك وقيل معناه غري ذلك وقد 

  أوضحنا شرح هذا احلديث وتكلمنا على فوائده يف شرحنا للمنتقي فلريجع إليه مثة

اعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب اللهم اغسل خطاياي باملاء والثلج والربد اللهم نقين اللهم ب
من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا 

 عليه وسلم يسكت بني التكبرية والقراءة وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا
اسكاته قال أحسبه قال هنية فقلت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا إسكاتتك بني التكبرية والقراءة ما تقول قال أقول 

اللهم باعد بيين وبني خطاياي اخل وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظ مسلم اغسلين من خطاياي قوله 
راد باملباعدة حمو ما حصل من اخلطايا والعصمة عما سيأيت منها قوله اللهم اغسل يف الروايات الكثرية باعد قيل امل

تقدمي اللهم نقين على قوله اللهم اغسل ومجع بني املاء والثلج والربد تأكيدا ومبالغة وخص الثوب األبيض بالذكر 
راد أن هذه األلفاظ جماز عن حمو الذنوب ورفع أثرها ألن الدنس يظهر فيه زيادة على ما يظهر يف سائر األلوان وامل

وهذا احلديث أصح األحاديث الواردة يف التوجه وكل ما صح من التوجهات فالتوجه به جمزئ وال وجه للقول بأنه 
ال جيزئ إال واحد منها معني كما يقوله بعض أهل العلم ولكنه ينبغي العدول إىل األصح وأن كان غريه من 

ئا اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف الصحيح جمز
رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال بينما أنا أصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قال رجل 

ة وأصيال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من القائل من القوم اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكر
  كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول اهللا قال عجبت

هلا فتحت هلا أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك 
نا عشر ملكا احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه م د احلديث وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وزاد لقد ابتدرها اث

أخرجه مسلم وأبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رجال جاء 
فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال احلمد هللا كثريا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لصالة قال أيكم املتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم املتكلم هبا فإنه مل يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفزين ا
النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثين عشر ملكا يبتدروهنا أيهم يرفعها وأخرجه أيضا النسائي ولفظه ولفظ أيب داود 

فيه قوله فأرم القوم بفتح الراء وتشديد امليم أي سكتوا وإذا قال فقال اهللا أكرب احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا 
اإلمام وال الضالني فليقل آمني وليقل املأموم آمني حيبه اهللا م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 



 فقولوا آمني من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه وفيه إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني
حيبكم اهللا وأخرجه من حديثه أيضا أبو داود والنسائي وأخرجه الطرباين يف الكبري من حديث مسرة بن جندب هبذا 

اللفظ قوله آمني فيه أربع لغات أفصحهن وأشهرهن آمني باملد والتخفيف والثانية بالقصر والتخفيف والثالثة باإلمالة 
النووي يف األذكار ومعىن آمني استجب كذا قال أكثر أهل العلم وقال يف والرابعة باملد والتشديد ذكر هذا 

الصحاح معىن آمني كذلك فليكن وإذا أمن اإلمام فليؤمن املأموم فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من 
  ذنبه خ م

رضي اهللا عنه قال قال  احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

وويف رواية للبخاري وإذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني فإنه من وافق تأمينه تأمني 
م من ذنبه وملسلم معناه ويف رواية أخرى للبخاري إذا أمن القارئ فأمنوا فإن املالئكة تؤمن املالئكة غفر له ما تقد

فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما نقدم من ذنبه وملا قال صلى اهللا عليه وسلم آمني مد هبا صوته ورفعه هبا 
اغفر يل آمني أ دق ط احلديث أخرجه أمحد فريتج املسجد وقال آمني ثالث مرات وحني قال وال الضالني قال رب 

وأبو داود وابن ماجه والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث وائل بن حجر رضي اهللا عنه قال مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ غري املغضوب عليهم وال الضالني قال آمني مد هبا صوته ويف لفظ أليب داود 

خرجه أيضا من حديثه الترمذي وحسنه وأخرجه أيضا من حديثه النسائي وابن أيب شيبة يف مصنفه رفع هبا صوته وأ
و احلاكم وصححه ويف لفظ من هذا احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قال رب اغفر يل آمني وأخرجه الطرباين ويف 

ضعفه مجاعة وقال ابن عدي مل أر له إسناده أمحد بن عبد اجلبار العطاردي وثقه الدارقطين وأثىن عليه أبو كريب و
حديثا منكرا وأخرجه أيضا البيهقي ويف لفظ من هذا احلديث للطرباين بإسناد حسن أنه قال آمني ثالث مرات 

وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا تال 
الني قال آمني حىت يسمع من يليه من الصف ولفظ ابن ماجه حىت يسمعها أهل الصف غري املغضوب عليهم وال الض

  األول ويرتج هبا املسجد وأخرجه أيضا الدارقطين وقال إسناده حسن

واحلاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقي وقال حسن صحيح وأخرج أمحد وابن ماجه بإسناد صحيح وابن 
اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء  خزمية يف صحيحه من حديث عائشة رضي

ما حسدتكم على السالم والتأمني وصححه السيوطي أيضا وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على أمني فإكثروا من قول آمني ويف إسناده
طلحة بن عمرو وهو ضعيف وأخرج ابن عدي من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 

اليهود قوم حسد حسدوكم على ثالث إفشاء السالم وإقامة الصالة وآمني وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث 
 شرحي للمنتقي وبه قال اجلمهور وليس معاذ مثله وقد ثبت يف مشروعية التأمني سبعة عشر حديثا كما أوضحته يف

بيد من خالف يف ذلك شيء يصلح للتمسك به أصال وقد أوضحت ذلك يف الشرح املشار إليه ويف الركوع 
سبحان ريب العظيم ثالثا م ز احلديث أخرجه مسلم والبزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث حذيفة رضي 

سبحان ريب العظيم وقد ثبت زيادة ثالثا يف كتب السنن ال كما يفيده رمز اهللا عنه وفيه مث ركع فجعل يقول 
املصنف أنه مل خيرج التثليث إال البزار بل أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي اهللا 



ث مرات فقد عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال يف ركوعه سبحان ريب العظيم ثال
مت ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ريب األعلى ثالثا فقد مت سجوده وذلك أدناه وحديث البزار الذي 
أشار إليه املصنف أخرجه من حديث عبد اهللا ابن مسعود أنه قال من السنة أن يقول الرجل يف ركوعه سبحان ريب 

  ويف إسناده السري بن امسعيل وهو ضعيف ورواه البزار العظيم ثالثا ويف سجوده سبحان ريب األعلى ثالثا

أيضا من حديث أيب بكر رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يسبح يف ركوعه سبحان ريب العظيم ثالثا ويف 
سجوده سبحان ريب األعلى ثالثا ويف إسناده عبد الرمحن بن أيب بكر وهو صاحل احلديث سبحانك اللهم ربنا 

للهم اغفر يل خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة وحبمدك ا
رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر ان يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 

سلم من حديثها سبحانك اللهم ريب وحبمدك اهللا اغفر يل وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ويف لفظ مل
وحبمدك اللهم اغفر يل وأخرج أمحد وأبو داود وابن ماجة من حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال ملا نزلت 

فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك 
وأخرجه أيضا ابن حبان واحلاكم وصححه سبحان اهللا وحبمده ثالثا أ ط احلديث  األعلى قال اجعلوها يف سجودكم

أخرجه أيضا أمحد والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه وفيه شهر 
ه وأخرج أيضا بن حوشب وهو ضعيف وقد رواه أمحد والطرباين من حديث ابن السعدي عن أبيه بدون قوله وحبمد

احلاكم من حديث أيب حجيفة وإسناده ضعيف وأخرجه أيضا أبو داود من حديث عقبة بن عامر وقال بعد إخراجه 
أنه خياف أن ال تكون حمفوظة يعين قوله وحبمده وقد رويت من طريق ابن مسعود ويف إسناده السري بن إمسعيل 

رمحن بن أيب ليلى وهو ضعيف وقد أنكر هذه الزيادة ابن وهو ضعيف ومن طريق حذيفة ويف إسناده حممد بن عبد ال
  الصالح وغريه وسئل أمحد بن حنبل عنها فقال أما أنا فال أقول وحبمده

سبوح قدوس رب املالئكة والروح احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عقبة بن عامر 
م كان يقول يف ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب املالئكة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

والروح وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي قوله سبوح قدوس بضم أوهلما وبفتحهما والضم أكثر قال ثعلب كل 
اسم على فعول فهو مفتوح إال السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر قال اجلوهري سبوح من صفات اهللا تعاىل 

الزبيدي وغريمها سبوح هو اهللا عز وجل وكذلك قدوس واملراد املسبح واملقدس ومعىن سبوح املربأ قال ابن فارس و
من النقائص ومعىن قدوس املطهر من كل ما ال يليق به ومها خربان ملبتدأ حمذوف قوله رب املالئكة والروح الروح 

سريين هو من عطف اخلاص على ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع املالئكة وقيل هو جربيل وعلى هذين التف
العام وقيل إن الروح خلق ال تراهم املالئكة كنسبة املالئكة إلينا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع 
لك مسعي وبصري وخمي وعظمي وعصيب م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي 

ل ومنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ركع قال بن أيب طالب رضي اهللا عنه وفيه حديث طوي
اللهم لك ركعت اخل وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت مسجد وجهي للذي خلقه 

وصوره وشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي ويف رواية ملسلم وصوره 
رواية للنسائي من حديث جابر خشع مسعي وبصري ودمي وحلمي وعظمي وعصيب هللا رب  فأحسن صورته ويف



العاملني وأخرجه ابن حبان يف صحيحه أيضا وزاد وما استقلت به قدمي هللا رب العاملني وإذا اعتدل قال مسع اهللا ملن 
  محده اللهم ربنا لك احلمد خ م محدا كثريا طيبا مباركا فيه خ

ري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ورفاعة بن احلديث أخرجه البخا
رافع الزرقي رضي اهللا عنه أما حديث أيب هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن إال ابن ماجه أن رسول اهللا 

ك احلمد فإنه من وافق قوله قول صلى اهللا عليه وسلم قال إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا ل
املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه ويف رواية للبخاري فقولوا ربنا ولك احلمد ويف رواية للبخاري أيضا كان النيب 
صلى اهللا عليه وسلم إذا قال مسع اهللا ملن محده قال اللهم ربنا ولك احلمد وأما حديث رفاعة بن رافع فأخرجه 

لنسائي قال كنا يوما نصلي وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة البخاري وأبو داود وا
قال مسع اهللا ملن محده فقال رجل وراءه ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من املتكلم 

لبخاري ومسلم وغريمها من حديث أنس قال أنا قال رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول وأخرج ا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد ويف الباب أحاديث 

حاصلها أنه ينبغي لإلمام واملنفرد واملؤمت أن جيمعوا بني قوله مسع اهللا ملن محده وبني قوله ربنا ولك احلمد وقد 
لك يف شرحنا للمنتقى اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل أوضحنا ذ

الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطى ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد م 
رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه  احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس

وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك احلمد اخل وأخرجه من حديثه ربنا لك احلمد ملء 
السموات واألرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله أهل الثناء منصوب على النداء أو على االختصاص قوله ذا 

  غىن والعظمة أو املعىن أنه ال ينفعه ذلك إمنااجلد بفتح اجليم أي احلظ وال

  ينفعه العمل الصاحل اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد اللهم طهرين من الذنوب
واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول لك احلمد ملء السموات وملء عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه 
األرض وملء ما شئت من شيء من بعد اللهم طهرين اخل قوله طهرين من الذنوب ويف رواية ملسلم من الدرن ويف 

ركوع يقول أخرى له كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ ويف رواية أليب داود وابن ماجه كان إذا رفع رأسه من ال
فذكره وهذه التطهرة هبذه األشياء كناية عن حمو الذنوب وخص الثوب األبيض ألن ظهور الدنس فيه أظهر من 
ظهوره يف غريه كما تقدم ويقنت يف الفجر ز مس احلديث أخرجه البزار واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يزل يقنت يف الصبح رمحه اهللا وهو من حديث أنس ابن مالك رضي اهللا عنه أن ر
حىت فارق الدنيا وأخرجه أيضا من حديثه عبد الرزاق والدارقطين ويف إسناده أبو جعفر الرازي وفيه مقال وقال 

اهليثمي يف جممع الزوائد رجال حديث أنس املذكور موثقون قال احلاكم حديث صحيح وأخرج احلاكم يف 
سىن يف عمل اليوم والليلة من حديث أسامة بن عمري أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم املستدرك وابن ال

ركعيت الفجر وصلى قريبا منه وصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعتني فسمعته يقول اللهم رب جربيل وميكائيل 
وهو جالس فال يكون دليال على وإسرافيل وحممد أعوذ بك من النار ثالث مرات ولكنه زاد ابن السين مسعته يقول 

القنوت قبل الركوع وال بعده واحلق اختصاص القنوت بالنوازل وحديث أنس هذا ال تقوم به احلجة ملا تقدم وأيضا 



فيه اضطراب مينع من االحتجاج به وقد أوضحنا هذا يف شرحنا للمنتقى ويف سائر الصلوات إن نزلت نازلة إذا قال 
  كعة األخرية أ دمسع اهللا ملن محده يف الر

احلديث أخرجه أمحد وأبو داود وكما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب 
صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة األخرية من الفجر يقول اللهم العن فالنا و فالنا بعد ما 

احلمد فأنزل اهللا سبحانه وتعاىل ليس لك من األمر شيء إىل قوله فإهنم ظاملون  يقول مسع اهللا ملن محده ربنا ولك
وأخرجه أيضا البخاري والنسائي وأما األحاديث الدالة على اختصاص القنوت بالنوازل فهي كثرية فمنها حديث 

يب بكر وعمر أيب مالك األشجعي قال قلت أليب يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأ
وعثمان رضي اهللا عنهم وعلي رضي اهللا عنه هاهنا بالكوفه قريبا من مخس سنني أكانوا يقنتون قال أي بين فحدث 

احلديث أخرجه أمحد و الترمذي وصححه والنسائي و ابن ماجه ومنها حديث عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه 
وصححه من حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقنت  وسلم قنت شهرا مث تركه أخرجه أمحد وأخرج ابن خزمية

إال إذا دعا لقوم أو دعا على قوم وأخرج مثله ابن حبان من حديث أيب هريرة ويف صحيح مسلم وغريه من حديث 
أنس قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب مث تركه واألحاديث اليت يف ذكر القنوت مصرحة بأنه كان يف 

كما يف الصحيحني وغريمها من غري فرق بني الفجر وبني سائر الصلوات إال القنوت يف الوتر فإنه ورد النوازل 
موردا خاصا كما يأيت إن شاء اهللا تعاىل ويؤمن من خلفه أز د احلديث أخرجه أمحد وأبو داود كما قال املصنف رمحه 

صلى اهللا عليه وسلم شهرا متتابعا يف الظهر اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قنت رسول اهللا 
والعصر واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال مسع اهللا ملن محده من الركعة األخرية يدعو على حي 
من بين سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ويف إسناده هالل بن خباب وفيه مقال ولكنه قد وثقه 

  مهاأمحد وابن معني وغري

ويف السجود سبحان ريب األعلى م ثالثا ز احلديث أخرجه مسلم والبزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه وأخرجه أهل السنن وأمحد أيضا من حديثه قال صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ه سبحان ريب األعلى وتثليث التسبيح أخرجه أيضا وسلم فكان يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم ويف سجود
الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا ركع 
أحدكم فقال يف ركوعه سبحان ريب العظيم ثالث مرات فقد مت ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال يف سجوده 

الث مرات فقد مت سجوده وذلك أدناه وقد قدمنا اإلشارة إىل مثل هذا يف الركوع وذكرنا أن سبحان ريب األعلى ث
البزار روى هذا احلديث من حديث ابن مسعود ومن حديث أيب بكر رضي اهللا عنهما سبحانك اللهم ربنا وحبمدك 

حديث عائشة رضي اهللا  اللهم اغفر يل خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من
عنها كما قدمنا يف الركوع أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يكثر من أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم 

ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل وأخرجه أهل السنن أيضا إال الترمذي ويف لفظ ملسلم أنه كان يقول سبحانك ريب 
ك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء وحبمدك اللهم اغفر يل اللهم إين أعوذ برضا

عليك أنت كما أثنيت على نفسك م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة 
رضي اهللا عنها قالت فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 

  ومها منصوبتان وهو يقول اللهم إين أعوذ يف املسجد



برضاك اخل قوله اللهم أين أعوذ برضاك من سخطك استعاذ باهللا سبحانه وتعاىل أن جيربه برضاه من سخطه وكذلك 
استعاذ به سبحانه وتعاىل أن جيربه مبعافاته من عقوبته والرضا و السخط ضدان ال جيتمعان وكذلك املعافاة والعقوبة 

ه أحدها سلم من اآلخر وملا صار إىل ما ال ضد له قال وأعوذ بك منك ومعناه االستعفاء عن التقصري فإذا حصل ل
فيما جيب عليه من العبادة والشكر قوله ال أحصى ثناء عليك أي ال أطيق إحصاءه ومعناه ال أحصي الثناء بنعمتك 

راف بالعجز عن القيام بواجب الشكر وإحسانك وإن اجتهدت يف ذلك قوله أنت كما أثنيت على نفسك فيه االعت
والثناء وأنه ال يقدر عليه وإن بلغ فيه كل مبلغ بل هو سبحانه وتعاىل كما أثىن على نفسه فكأنه قال هذا أمر ال 

تقوم به القوى البشرية ولكن أنت القادر على الثناء على نفسك مبا يليق هبا فأنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك 
ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني م سجدت وبك آمنت 

احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف حديث طويل 
شع لك مسعي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خ

وبصري وخمي وعظمي وعصيب وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي قوله وصوره 
ويف رواية ملسلم وصوره فأحسن صوره خشع مسعي وبصري ودمي وحلمي وعظمي وعصيب وما استقلت به قدمي 

 وهو من حديث جابر رضي اهللا عنه هللا رب العاملني حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا
وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا النسائي من حديث بلفظ خشع مسعي وبصري ودمي وحلمي وعظمي وعصيب هللا 

  رب العاملني ومل يذكر وما استقلت به قدمي ولكن ذكرها ابن حبان يف

خلاص سبوح قدوس رب املالئكة صحيحه واملراد بقوله وما استقلت به قدمي مجيع بدنه فهو من عطف العام على ا
والروح م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها كما تقدم يف 

الركوع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف ركوعه وسجوده سبوح قدوس اخل وأخرجه أيضا من حديثها 
هذا احلديث يف أذكار الركوع اللهم اغفر يل ذنيب كله دقة وجله أوله أمحد وأبو داود والنسائي وقد تقدم شرح 

وآخره وعالنيته وسره م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
د قوله دقه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف سجوده اللهم اغفر يل وأخرجه أيضا من حديثه أبو داو

وجله بكسر أوهلما وتشديد القاف من دقه والالم من جله ومعىن دقه قليله ومعىن جله كثرية سجود التالوة سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره حبوله وقوته مرارا د ت س مس احلديث أخرجه أبو داود والنسائي 

 وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول والترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف سجود القرآن بالليل وسجد وجهي اخل قال الترمذي حسن صحيح وزاد أبو 

داود يقول يف السجدة مرارا وزاد احلاكم فتبارك اهللا أحسن اخلالقني وقال صحيح على شرط الشيخني اللهم اكتب 
أجرا وضع عين هبا وزرا واجعلها يل عندك ذخرا وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود ت حب  يل هبا عندك

  احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا

وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا 
 الليلة وأنا نائم كأين أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم رأيتين

أكتب يل هبا عندك أجرا وضع عين هبا وزرا واجعلها يل عندك ذخرا وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود قال 
يه وسلم سجدة مث سجد فقال ابن احلسن قال يل ابن جريج قال يل جدك قال ابن عباس فقرأ النيب صلى اهللا عل



عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخربه الرجل عن قول الشجرة وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا ابن ماجه 
واحلاكم يف املستدرك وقال هو من شرط الصحيح وحسن النووي يف األذكار إسناده ما وضع رجل جبهته هللا 

غفر له مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال  ساجدا فقال رب اغفر يل ثالثا إال رفع رأسه وقد
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد موقوفا عليه ولكنه له حكم الرفع إذ ال جمال لالجتهاد يف مثله وأخرجه 

ثالث أيضا الطرباين عن أيب مالك عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما من عبد يسجد فيقول رب اغفر يل 
مرات إال غفر له قبل أن يرفع رأسه قال اهليثمي يف جممع الزوائد رواه الطرباين يف الكبري من رواية حممد ابن جابر 

عن أيب مالك هذا ومل أر من ترمجها وليس هذا خاصا بسجود التالوة كما يومهه ذكر املصنف هنا بل هو يف 
نا أوىل من تأويل املصنف على هذا األثر فمنها ما أخرجه الترغيب يف السجود وقد ورد يف ذلك ما كان ذكره هاه

مسلم يف صحيحه وغريه من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وأخرجه مسلم وغريه من حديث معدان بن أيب طلحة قال لقيت ثوبان موىل رسول 

  اهللا عليه وسلم فقلت أخربين بعمل يدخلين اهللا به اجلنة أو قال قلت بأحب األعمال إىل اهللاهللا صلى 

فسكت مث سألته فسكت مث سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عليك بكثرة 
ة وأخرج ابن ماجه بإسناد السجود هللا فإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وحط هبا عنك خطيئ

صحيح عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد هللا 
سجدة إال كتب له هبا حسنة وحما عنه سيئة ورفع له هبا درجة فاستكثروا من السجود وأخرج مسلم وغريه من 

اهللا عليه وسلم قال كنت ابيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث ربيعة بن كعب وكان خيدم النيب صلى 
فآتيه بوضوئه وحاجته فقلت سلين فقلت أسألك مرافقتك يف اجلنة قال أو غري ذلك قال هو ذاك قال فأعين على 

نفسك بكثرة السجود وأخرج أمحد وابن ماجه بإسناد جيد عن أيب فاطمة قال قلت يا رسول اهللا أخربين بعمل 
تقيم عليه وأعمل قال عليك بالسجود فإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وحط هبا عنك خطيئة أس

ولفظ أمحد أنه قال له صلى اهللا عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاين فأكثر السجود وأخرج الطرباين يف 
لى اهللا عليه وسلم ما من حالة يكون العبد األوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة قال قال رسول اهللا ص

عليها أحب إىل اهللا من أن يراه ساجدا يعفر وجهه بالتراب وأخرج أمحد والبزار بإسناد صحيح من حديث أيب ذر 
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من سجد هللا سجدة كتب اهللا له هبا حسنة وحط عنه هبا سيئه 

 الباب أحاديث ما يقال بني السجدتني اللهم اغفر يل وارمحين وعافين واهدين وارزقين ورفع له هبا درجة ويف
واجربين وارفعين د ت مس احلديث أخرجه أبو داود والترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا 

بني السجدتني اللهم  وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  اغفر يل ويف رواية اللهم اغفر يل وارمحين أجربين وارفعين واهدين وارزقين وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديثه قال

احلاكم صحيح اإلسناد وقد مجع ابن ماجه بني لفظ ارمحين وأجربين وزاد وارفعين ومل يقل واهدين وال عافين ومجع 
 يقل عافين ويف إسناده كامل بن العالء التيمي السعدي الكويف وثقه حيىي بن معني احلاكم بينهما مجيعا إال أنه مل

وتكلم فيه غريه وقال النووي يف األذكار إسناد حسن وثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث أنس رضي اهللا عنه 
قائما حىت يقول الناس قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب 

قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث جالسا حىت يقول الناس قد نسي وأخرج أهل السنن من حديث حذيفة 



عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول بني السجدتني رب اغفر يل رب اغفر يل التشهد التحيات هللا 
اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة 

إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ع احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال املصنف رمحه 
السالم  اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلنا

على جربيل وميكائيل السالم على فالن وفالن فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال إن اهللا هو السالم 
فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات هللا اخل مث قال صلى اهللا عليه وسلم فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صاحل يف 

ن مسعود علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكفي بني كفيه السماء واألرض ويف لفظ للبخاري أنه قال اب
التشهد كما يعلمين السورة من القرآن فذكره ويف رواية للنسائي أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن 
د حممدا عبده ورسوله قال الترمذي وهذا أصح حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد والعمل عليه عن

أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم من التابعني وقال البزار هو أصح حديث يف 
  التشهد والعمل عليه قال وروى من نيف وعشرين طريقا قال مسلم صاحب

 الصحيح إمنا أمجع الناس على تشهد ابن مسعود ألن أصحابه ال خيالف بعضهم بعضا وغريه قد اختلف أصحابه
وقال الذهلي أنه أصح حديث روي يف التشهد وكذا قال البغوي يف شرح السنة ومن مرجحاته أهنم اتفقوا على 
لفظه ومل خيتلفوا يف حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفحة واحدة قوله التحيات مجع حتية معناها السالم وقيل 

الصلوات قيل املراد الصلوات اخلمس وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السالمة من اآلفات وقيل امللك قوله و
العادات كلها وقيل الرمحة قوله والطيبات قيل هي ما طاب من الكالم وقيل ذكر اهللا تعاىل وهو أخص وقيل 

األعمال الصاحلة وهو أعم التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته 
عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا م احلديث أخرجه مسلم السالم عليها وعلى 

كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أهل السنن ولفظ الترمذي سالم يف  يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات اخل وأخرجه

املوضعني بدون تعريف ولفظ النسائي وابن ماجه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وكذا وقع يف بعض النسخ من 
كتاب املصنف وكذا وقع فيتشهد أيب موسى عند مسلم وأيب داود بلفظ أشهد أن ال إله أال اهللا وأشهد أن حممدا 

ئي من حديث أيب موسى بلفظ أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد عبده ورسوله وأخرجه أيضا النسا
أن حممدا عبده ورسوله وقد رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تشهدات كثرية من طريق مجاعة من 
ن الصحابة كما أشرت إىل ذلك يف شرحي للمنتقى واحلق أنه جيزئ التشهد بكل واحد منها إذا كان صحيحا وإ

كان اختيار أصحها وهو تشهد ابن مسعود أوىل وأحسن لكن هذه األولوية واألحسنية ال تنايف جواز التشهد بغريه 
  وال تنايف كونه جمزئا

صفة الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت على 
جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل  إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد

إبراهيم إنك محيد جميد ع احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
من رسول اهللا حديث كعب بن عجرة رضي اهللا عنه أنه قال لعبد الرمحن بن أيب ليلى أال أهدى لك هدية مسعتها 

صلى اهللا عليه وسلم قال بلى فأهدها إيل قال سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا يا رسول اهللا كيف الصالة 



عليكم أهل البيت فإن اهللا قد علمنا كيف نسلم عليكم فقال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما 
جميد اللهم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على  صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ويف لفظ للبخاري ومسلم والنسائي اللهم صل على حممد وعلى آل حممد 
كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد ويف لفظ ملسلم وبارك على حممد ومل يقل اللهم ويف لفظ للبخاري 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد  والنسائي
وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد وال خيفاك أن هذا احلديث ليس فيه لفظ النيب اهللا صلى اهللا 

عود األنصاري رضي اهللا عنه ولفظه أن عليه وسلم األمي كما ذكره املصنف وإمنا هذه الزيادة يف حديث أيب مس
بشري بن سعد قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم أمرنا اهللا أن نصلي عليك يا رسول اهللا فكيف نصلي عليك قال 

فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت متنينا أنه مل يسأله مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا اللهم 
  ل حممد كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آلصل على حممد وعلى آ

إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد والسالم كما قد علمتم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ويف رواية 
هيم وبارك على حممد ملسلم اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد وزاد النسائي كما صليت على إبرا

النيب األمي كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد فعرفت هبذا أن لفظ النيب األمي مل يوجد إال يف حديث أيب 
مسعود ال يف حديث كعب بن عجرة فإن أراد املصنف حديث كعب بن عجرة فنعم فقد أخرجه اجلماعة ولكنه 

ففيه النيب األمي كما يف بعض رواياته اليت ذكرناها ولكنه مل يتفق ليس فيه النيب األمي وإن أراد حديث أيب مسعود 
عليه اجلماعة فإنه مل يكن يف البخاري فالظاهر أن املصنف مجع بني احلديثني ومل جتر له بذلك عادة على أن يف حديث 

لصالة على النيب أىب مسعود رضي اهللا عنه زيادة لفظ يف العاملني ومل يذكره املصنف وقد اختلف أهل العلم هل ا
صلى اهللا عليه وسلم واجبة يف التشهد أم ال وقد أوضحنا ما هو احلق يف شرحنا للمنتقي فلريجع إليه أقبل رجل 
حىت جلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن عنده فقال يا رسول اهللا أما السالم عليك فقد عرفناه 

تنا فصمت حىت أحببنا أن الرجل مل يسأله مث قال إذا صليتم علي فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا عليك يف صال
فقولوا اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على 

حممد النيب األمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد مس حب احلديث أخرجه احلاكم يف 
ملستدرك وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو أحد روايات حديث أيب مسعود رضي اهللا عنه الذي قد قدمنا ا

ذكره والرجل املذكور هو بشري بن سعد كما ذكرناه سابقا وصححه أيضا ابن حبان وقال احلاكم صحيح على 
قطين والبيهقي وفيه تقييد الصالة عليه شرط مسلم ومل خيرجاه وأخرجه أيضا أمحد وابن خزمية يف صحيحه والدار

  صلى اهللا عليه وسلم بالصالة فيفيد ذلك أن هذه األلفاظ املروية خمتصة بالصالة وأما خارج

الصالة فيحصل االمتثال مبا يفيده فيفيده قوله سبحانه وتعاىل إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا 
فإذا قال القائل اللهم صل وسلم على حممد فقد امتثل األمر القرآين وقد جاءت صلوا عليه وسلموا تسليما 

أحاديث يف تعليمه صلى اهللا عليه وسلم لصفة الصالة عليه فيجزي املصلي أن يأيت بواحد منها إذا كان صحيحا 
وأيب مسعود  كما قلناه يف التشهد والتوجه ولكنه ينبغي أن يأيت مبا هوى أعلى صحة وأقوى سندا كحديث كعب

املذكورين ومثل ذلك حديث أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه عند البخاري ومسلم وأيب داود والنسائي وابن 
ماجه قال قالوا يا رسول اهللا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على 



ى إبراهيم إنك محيد جميد ومثل ذلك حديث أيب سعيد إبراهيم وبارك على حممد وأزواجه وذريته كما باركت عل
اخلدري أيضا عند البخاري والنسائي وابن ماجه قال قلنا يا رسول اهللا هذا التسليم فكيف نصلي عليك فقال قولوا 
اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على 

بو صاحل عن الليث على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم ويف رواية للبخاري وبارك إبراهيم قال أ
على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو خ 

املتقدم يف التشهد وأخرجه احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو طرف من حديث ابن مسعود 
هبذا اللفظ مسلم وأبو داود وفيه التفويض للمصلي الداعي بأن خيتار من الدعاء ما هو أعجبه إليه إما من كالم 

النبوة أو من كالمه واحلاصل أنه يدعو مبا أحب من مطالب الدنيا واآلخرة ويطيل يف ذلك أو يقصر وال حرج عليه 
  و قطيعة رحم كما سبق يف الدعاءمبا شاء دعا ما مل يكن إمث أ

اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور 
الرحيم خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بكر رضي اهللا عنه أنه 

سلم علمين دعاء أدعو به يف صاليت قال قل اللهم إين ظلمت نفسي اخل وأخرجه أيضا قال للنيب صلى اهللا عليه و
النسائي والترمذي وابن ماجه قوله ظلمت نفسي أي مبالبسة ما يوجب العقوبة أو ينقص األجر قوله كثريا باملثلثة 

إال انت فيه اعتراف بالقصور  واملوحدة قال النووي ينبغي أن جيمع بينهما فيقول كثريا كبري قوله وال يغفر الذنوب
وإقرار بأن ذلك للرب سبحانه وتعاىل ال يقدر عليه غريه ومثل ذلك قوله تعاىل ومن يغفر الذنوب إال اهللا وهذا 
احلديث مطلق ليس فيه تعيني املوضع الذي يقال فيه قال ابن دقيق العيد رمحة اهللا ولعل األوىل أن يكون يف أحد 

ألنه أمر فيهما بالدعاء وقد أشار البخاري إىل حمله فأورده يف باب الدعاء قبل السالم مواطن السجود أو التشهد 
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت 

وهو من حديث علي بن أيب املؤخر ال إله إال أنت خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا 
طالب رضي اهللا عنه يف حديث طويل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان آخر ما يقول بني التشهد والتسليم 

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت اخل وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي ويف حديث اإلحاطة 
ا وسرها وعلنها وما كان منها على جهة اإلسراف وما علم به الداعي وما مل مبغفرة مجيع الذنوب متقدمها ومتأخره

  يعلم به

اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات اللهم إين 
ه اهللا وهو من حديث عائشة أعوذ بك من املغرم واملأمث خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمح

رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو يف الصالة اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ويف 
آخره فقال له قائل ما أكثر ما تستغيث من املغرم قال ألن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وأخرجه 

احلديث تعيني حمل التعوذ من هذه األمور ألنه قال كان يدعو يف الصالة  أيضا أبو داود والنسائي وليس يف هذا
ولكنه سيأيت يف احلديث املذكور بعد هذا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان من آخر ما يقول بني التشهد 

حمليا هي ما يعرض والتسليم ويف رواية منه إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فيحمل املطلق على املقيد قوله فتنة ا
لإلنسان مدة حياته من الفنت يف الدنيا وشهواهتا وفتنة املمات هي الفتنة عند املوت بأن يذهل عن التخلص مما عليه 

ومن كلمة الشهادة وقيل املراد هبا فتنة القرب كما ورد يف احلديث أهنم يفتنون يف قبورهم واملراد بفتنة املسيح 



ن األمور اليت يضل هبا من ضعف إميانه كما اشتملت على ذلك األحاديث املشتملة الدجال هي ما يظهر على يده م
على ذكره وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك األمور قوله من املأمث أي ما يوجب اإلمث ومن املغرم وهو الدين 

املصرحة بذلك وقال وقد استعاذ صلى اهللا عليه وسلم من غلبة الدين واستعاذ من ضلع الدين كما يف األحاديث 
صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليقل اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 

القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن شر فتنة املسيح الدجال م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 
  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللامن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قا

من أربع يقول اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم اخل وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ويف 
من هذه  رواية ملسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ باهللا من أربع وقد تقدم شرح ما حيتاج إىل شرحه

األلفاظ بعد السالم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ثالث مرات أو 
مرة اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم 

ة بن شعبة قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث املغري
دبر كل صالة إذا سلم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم ال مانع 

ة للبخاري ملا أعطيت وال معطى ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي ويف رواي
والنسائي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول هذا التهليل وحده ثالث مرات وزاد الطرباين من طريق أخرى 

عن املغرية حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ورواته موثقون وروى مثله البزار من 
ح لكن يف أدعية الصباح واملساء ال يف هذه املواضع قوله وال حديث عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه بسند صحي

ينفع ذا اجلد منك اجلد قد تقدم ضبطه وتفسريه وبعد املرة ال حول وال قوة إال باهللا ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه له 
م احلديث أخرجه مسلم كما النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه أنه كان يقول دبر كل صالة ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وال حول وال قوة إال باهللا ال إله إال اهللا وال نعبد 

  خل وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهللإال إياه له النعمة ا

هبن دبر كل صالة وأخرجه من حديثه أيضا أبو داود والنسائي قوله ال حول وال قوة إال باهللا يف بعض نسخ املصنف 
ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه ويف بعضها حذف التهليل من هذا املوضع والصواب إثباته ألنه ثابت يف األصول 

اهللا ثالثا اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ياذا اجلالل واإلكرام م احلديث أخرجه مسلم كما قال  أستغفر
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ثوبان رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا انصرف من 

ي كيف االستغفار قال يقول أستغفر اهللا أستغفر صالته ثالثا وقال اللهم أنت السالم اخل قال الوليد فقلت لألوزاع
اهللا وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واملراد باالنصراف املذكور يف احلديث السالم 

قوله أنت السالم ومنك السالم األول من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل والثاين من السالمة قوله تباركت تفاعلت من 
كة وهي الكثرة ومعناه تعاظمت إذا كثرت صفات جاللك وكمالك سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب ليكون الرب

منهن كلهن ثالثا وثالثني مرة أو إحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك كله ثالث وثالثون أو عشرا عشرا عشرا خ م 
يب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أ

الفقراء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور من األموال بالدرجات العلى 



والنعيم املقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضل من أموال حيجون هبا ويعتمرون وجياهدون 
ذا أخذمت به أدركتم من سبقكم ومل يدرككم أحد بعدكم وكنتم خري من أنتم ويتصدقون فقال أال أحدثكم بشيء إ

بني ظهرانيه إال من عمل مثله تسبحون وحتمدون وتكربون خلف كل صالة ثالثا وثالثني فاختلفنا بيننا فقال بعضنا 
  نسبح ثالثا وثالثني وحنمد ثالثا وثالثني ونكرب أربعا

ن اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب حىت يكون منهن كلهن ثالثا وثالثني وزاد مسلم وثالثني فرجعت إليه فقال تقولون سبحا
فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا مسع إخواننا أهل األموال مبا فعلنا ففعلوا مثله فقال 

من هذا احلديث تسبحون وحتمدون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ويف رواية ملسلم 
وتكربون دبر كل صالة ثالثا وثالثني إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك كله ثالث وثالثون ويف 

رواية للبخاري من هذا احلديث تسبحون يف دبر كل صالة عشرا وحتمدون عشرا وتكربون عشرا وأخرج أول هذا 
ن وصححه الترمذي وابن حبان والنووي من حديث ابن عمر رضي احلديث النسائي أيضا وأخرج أمحد وأهل السن

اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خصلتان ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة ومها يسري وأجر 
 من يعمل هبما كثري يسبح اهللا يف دبر كل صالة عشرا ويكربه عشرا وحيمده عشرا قال فرأيت رسول اهللا صلى اهللا

عليه وسلم يعقدها بيده فتلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسمائة يف امليزان وأخرجه أمحد من حديث علي 
بإسناد رجاله ثقات وأخرج عدد اإلحدى عشرة املذكور البزار من حديث ابن عمر ويف إسناده موسى ابن عبيدة 

  سناده عبدالربذى وهو ضعيف وأخرج حديث العشر أيضا البزار وأبو يعلى ويف إ

الرمحن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف وأخرجه أيضا الطرباين بإسناد فيه عطا بن السائب وهو ثقة وبقية رجاله 
رجال الصحيح من سبح دبر كل صالة ثالثا وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكرب اهللا ثالثا وثالثني مث قال متام املائة 

امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 
البحر م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

الثا وثالثني فتلك صلى اهللا عليه وسلم قال من سبح اهللا دبر كل صالة ثالثا وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكربه ث
تسع وتسعون وقال متام املائة ال إله إال اهللا اخل وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي ويف بعض طرق النسائي من حديثه 

هذا من سبح يف دبر كل صالة مكتوبة مائة وكرب مائة وهلل مائة ومحد مائة غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من 
أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالث وثالثون تسبيحة وثالث وثالثون حتميدة زبد البحر معقبات ال خييب قائلهن 

وأربع وثالثون تكبرية م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث كعب بن عجرة رضي 
قوله  اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال معقبات اخل وأخرجه من حديثه أيضا الترمذي النسائي

معقبات هو من التعقيب وهو اجللوس بعد انقضاء الصالة للدعاء وحنوه وجيوز أن يراد به العود مرة بعد أخرى أو 
من كل ذلك مع ال إله إال اهللا عشرا يدرك به من سبقه وال يسبقه من بعده ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال 

هما قال جاء الفقراء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عن
فقالوا يا رسول اهللا األغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم أموال يعتقون ويتصدقون فقال إذا 

  صليتم فقولوا سبحان اهللا ثالثا وثالثني واحلمد هللا ثالثا



 عشر مرات فإنكم تدركون به من سبقكم وال يسبقكم من وثالثني واهللا أكرب أربعا وثالثني مرة وال إله إال اهللا
بعدكم قال الترمذي بعد إخراجه غريب وأخرجه أيضا النسائي مبعناه وعنده التكبري ثالث وثالثون أو من كل مائة 

ديث مع ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وال حول وال قوة إال باهللا ولو كانت خطاياه مثل زبد البحر حملتها أ احل
أخرجه أمحد كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب كثري موىل بين هاشم أنه مسع أبا ذر الغفاري رضي اهللا 
عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كلمات من ذكرهن مائة مرة دبر كل صالة اهللا أكرب وسبحان 

حول وال قوة إال باهللا مث لو كانت خطاياه مثل زبد البحر حملتها اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا وحده ال شريك له وال 
وهو موقوف ولكن له حكم الرفع ألن مثل هذا ال يقال من قبيل االجتهاد قال يف جممع الزوائد وأبو كثري يعين 

وبه وإن الراوي عن أيب ذر مل أعرفه وبقية رجاله حديثهم حسن أو من كل منها ومن التهليل مائة مائة غفرت له ذن
كانت أكثر من زبد البحر س احلديث أخرجه النسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي 
اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من سبح اهللا يف دبر كل صالة مكتوبة مائة وكرب مائة وهلل مائة ومحد 

أومن كل مخسا وعشرين مرة س حب احلديث أخرجه النسائي مائة غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر 
وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال أمروا أن يسبحوا دبر كل 
 صالة ثالثا وثالثني وحيمدوا ثالثا وثالثني ويكربوا ثالثا وثالثني فأتى رجل من األنصار يف منامه فقيل أمركم رسول

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صالة ثالثا وثالثني

وحتمدون ثالثا وثالثني وتكربون ثالثا وثالثني قال نعم قال اجعلوا ذلك مخسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما 
احلاكم أصبح أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوه كذلك وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا 

يف املستدرك واملعوذات س د واملعوذتني ت حب احلديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقرأ 

املراد باملعوذات أو املعوذتني قل أعوذ برب الفلق و قل املعوذات دبر كل صالة وصحح هذا احلديث ابن حبان و
أعوذ برب الناس وأخرجه أيضا احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وكلهم رووه بلفظ املعوذات إال الترمذي 
فرواه بلفظ املعوذتني وكذلك ابن حبان من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن 

حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أمامة رضي اهللا  ميوت س
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قرأ آية الكرسي اخل ويف إسناد النسائي احلسن بن بشر قال 

ال الصحيح وأخرجه من حديثه الطرباين النسائي ال بأس به وقال يف موضع آخر ثقة وقال أبو حامت وبقية رجاله رج
أيضا بأسانيد قال املنذري أحدها صحيح وقال يف جممع الزوائد أحدمها جيد وصححه ابن حبان وزاد الطرباين يف 

بعض طرق هذا احلديث و قل هو اهللا أحد قال املنذري وإسناد هذه الزيادة جيد وقد أخرج هذا احلديث الدمياطي 
ي وعبد اهللا بن عمرو واملغرية وجابر وأنس رضي اهللا عنهم وقال وإذا انضمت هذه من حديث أيب أمامة وعل

  األحاديث بعضها إىل بعض أحدثت قوة

ويف لفظ كان يف ذمة اهللا إىل الصالة األخرى ط احلديث أخرجه الطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
صلى اهللا عليه وسلم من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة احلسن بن على رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 

مكتوبة كان يف ذمة اهللا إىل الصالة األخرى قال اهليثمي يف جممع الزوائد وإسناده حسن اللهم إين أعوذ بك من 
اجلنب وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب خ احلديث أخرجه 



خاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه كان يعلم بنيه هذه الب
الكلمات كما يعلم املعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ هبن دبر الصالة 

وصححه ويف لفظ بزيادة وأعوذ بك من البخل اللهم إين أعوذ بك من اجلنب اخل وأخرجه أيضا النسائي والترمذي 
قوله من اجلنب بضم اجليم وسكون الباء وتضم وهو املهابة لألشياء والتأخر عن فعلها وإمنا تعوذ منه صلى اهللا عليه 

وسلم ألنه يؤدي إىل عدم القيام بفريضة اجلهاد والصدع باحلق وإنكار املنكرات وقد قدمنا ضبط هذا اللفظ 
وأن أرد إىل أرذل العمر هو البلوغ إىل حد يف اهلرم يعود معه كالطفل يف ضعف العقل وقلة الفهم وتفسريه قوله 

وفتنة الدنيا االغترار بشهواهتا وقد تقدم الكالم على عذاب القرب رب قين عذابك يوم تبعث عبادك م احلديث 
هللا عنه قال كنا إذا صلينا خلف أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث الرباء بن عازب رضي ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحببنا أن نكون عن ميينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قين عذابك يوم 
  تبعث عبادك أو جتمع عبادك وأخرجه من حديثه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة يف مسنده الصحيح

م يقول دبر كل صالة اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل أعذين من حر النار وعذاب وكان صلى اهللا عليه وسل
القرب طس احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

من حديثها أهنا قالت قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اخل وقد ذكر هذا احلديث يف جممع الزوائد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الركعتني قبل صالة الفجر مث يقول اللهم رب جربيل وميكائيل ورب 
إسرافيل ورب حممد أعوذ بك من النار مث خيرج إىل الصالة قال يف جممع الزوائد ويف إسناده عبد اهللا بن محيد وهو 

زوائد قلت رواه النسائي حنوه من غري تقييد بركعيت الفجر مث قال رواه يعين متروك وقال يف موضع أخر يف جممع ال
هذا احلديث الذي ساق لفظه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ومل يذكر هذا احلديث يف األذكار 

من حديث اليت تقال دبر كل صالة وقد عزاه السيوطي يف اجلامع هبذا اللفظ الذي ذكره املصنف إىل النسائي 
عائشة رضي اهللا عنها ومل يذكر دبر كل صالة وأخرجه أيضا من حديثها أمحد والبيهقي قال القاضي عياض 

ختصيصهم بربويته وهو رب كل شيء مبالغة يف التعظيم ودليل على القدرة وامللك وأشباه هذا كثري وقال القرطيب 
كرك وشكرك وحسن عبادتك د احلديث أخرجه أبو ختصيصهم بالذكر النتظام هذا الوجود هبم اللهم أعين على ذ

داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ 
بيده يوما مث قال يا معاذ إين ألحبك قال بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا وأنا واهللا أحبك قال أوصيك يا معاذ أال تدعن 

صالة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان وابن  دبر كل
خزمية يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وهذا احلديث مسلسل باحملبة كما ذكرته يف إحتاف 

  األكابر بإسناد الدفاتر

ال واألخالق ال يهدي لصاحلها وال يصرف سيئها إال أنت اللهم اغفر يل خطاياي وعمدي اللهم اهدين لصاحل األعم
ز احلديث أخرجه البزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال ما 

صليت وراء نبيكم صلى اهللا عليه وسلم صالة إال وهو بني ينصرف من صالته يقول اللهم اغفر يل خطاياي اخل قال 
الزوائد وإسناده جيد وأخرجه أيضا البزار من حديث ابن عمر قال ما صليت وراء نبيكم صلى اهللا عليه  يف جممع

وسلم إال مسعته يقول حني ينصرف من صالته اللهم اغفر يل خطاياي وعمدي اخل قال يف جممع الزوائد ورجاله 
اغفر يل خطئي وذنويب كلها اللهم وثقوا وأخرجه من حديث أيب أيوب أيضا احلاكم يف املستدرك ولفظه اللهم 



أنعشين واجربين وارزقين واهدين لصاحل األعمال واألخالق ال يهدي لصاحلها إال أنت وال يصرف سيئها إال أنت 
وأخرجه ابن السىن من حديث أيب أمامة بلفظ احلاكم والطرباين قال يف جممع الزوائد ورجال الصحيح غري الزبري بن 

موضع آخر رجاله وثقوا اللهم أصلح يل ديين ووسع يل يف ذداري وبارك يل يف رزقي أ ط خريق وهو ثقة وقال يف 
احلديث أخرجه الطرباين وأمحد كما قال املصنف رمحه اهللا ومها روياه من حديث رجل من الصحابة رضي اهللا عنهم 

شيء وأخرجه النسائي وزاد فسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهن يعين عن هذه الكلمات فقال وهل تركن من 
وابن السين من حديث أيب موسى قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول اللهم 
أصلح يل اخل وترجم عليه ابن السين باب ما يقول بني ظهراين وضوئه وترجم له النسائي باب ما يقول بعد فراغ 

  الترمذي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه بلفظوضوئه قال يف األذكار إسناده صحيح وأخرجه 

اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل يف رزقي وصححه السيوطي فاحلديث من أذكار الصالة ومن 
أذكار الوضوء باعتبار جمموع الروايات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب 

رجه أبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن يزيد ابن أرقم العاملني ص احلديث أخ
عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من قال دبر كل صالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على 

ال باجلريب األوىف من األجر قال يف املرسلني واحلمد هللا رب العاملني وأخرجه من حديثه أيضا الطرباين وزاد فقد اكت
جممع الزوائد وفيه عبد املنعم بن بشري وهو ضعيف وأخرجه الطرباين أيضا من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 
قال كنا نعرف انصراف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على 

ني قال يف جممع الزوائد يف إسناده حممد بن عبد الرمحن بن عبيد بن عمري وهو متروك املرسلني واحلمد هللا رب العامل
وأخرجه أبو يعلى املوصلي من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال كان إذا سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مد هللا رب العاملني من الصالة قال ثالث مرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحل
وحسنه السيوطي وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى وفرغ من صالته ميسح بيمينه على رأسه ويقول بسم اهللا 

الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم اللهم أذهب عين اهلم واحلزن ز طس احلديث أخرجه الطرباين والبزار كما قال 
لك رضي اهللا عنه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى وفرغ من املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس بن ما

صالته مسح بيده وقال اخل وأخرجه ابن السين من حديثه أيضا بلفظ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قضى 
  صالته مسح جبهته بيده اليمىن مث قال أشهد أن ال

 اهلم واحلزن قال يف جممع الزوائد بعد إخراج هذا احلديث ويف أله إال هو الرمحن الرحيم احلمد هللا اللهم أذهب عين
إسناده زيد العمى وقد وثقه غري واحد وضعفه اجلمهور وبقية رجال أحد إسنادي الطرباين ثقات ويف بعضهم خالف 

بيده وقد تقدم تفسري اهلم واحلزن فال نعيده وأخرجه أيضا من حديثه اخلطيب يف التاريخ بلفظ كان إذا صلى مسح 
ودبر صالة الصبح من قال وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي 
ومييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات وحمى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات 

ضل أهل األرض عمال طس ت احلديث أخرجه وكان يومه يف حرز من الشيطان فإن قاهلا مائة مرة كان من أف
أخرجه الطرباين يف األوسط والترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال إن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال دبر صالة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم ال إله إال اهللا وحده ال 
آخره وكان يومه ذلك يف حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ومل ينبغ لذنب أن يدركه يف شريك له اخل ويف 



ذلك اليوم إال الشرك باهللا تعاىل هذا لفظ الترمذي وقد مجع بني قوله قان رجليه وبني قوله قبل أن يتكلم قال 
زاد فيه أيضا وكان له بكل الترمذي بعد إخراجه حسن غريب صحيح وأخرجه أيضا النسائي وزاد فيه بيده اخلري و

واحدة قاهلا عتق رقبة ورواه أيضا من حديث معاذ وليس فيه حييي ومييت وقال فيه وكن له عدل عشر رقاب ومل 
يلحقه يف ذلك اليوم ذنب ومن قاهلا حني ينصرف من صالة العصر أعطى مثل ذلك يف ليلته ورواية املائة مرة اليت 

وسط أصلها يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى عزاها املصنف إىل الطرباين يف األ
  اهللا عليه وسلم قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد

وهو على كل شيء قدير يف يومه مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة وحمى عنه مائة سيئة 
من الشيطان يومه حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر منه اللهم إين  وكانت له حرزا

أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعمال متقبال صط احلديث أخرجه الطرباين يف الصغري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 
قول بعد صالة الفجر اللهم إين أسألك من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ي

اخل قال يف جممع الزوائد ورجاله ثقات وأخرجه أيضا أمحد يف املسند واحلاكم يف املستدرك وابن ماجه وابن السين 
ومن حديثها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الصبح قال اخل ودبر املغرب والصبح مجيعا أيضا 

ىن رجليه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر قبل أن ينصرف ويث
مرات كتب له عشر حسنات ورفع له عشر درجات وحمى عنه عشر سيئات وكان يومه يف حرز من الشيطان أ س 

حديث أيب أيوب  حب احلديث أخرجه أمحد والنسائي وابن ماجه وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من
رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال إذا أصبح ال إله إال اهللا اخل وقال يف آخره كن له 
عدل عتاقة أربع رقاب وكن له حرزا من الشيطان حىت ميسي ومن قاهلا إذا صلى املغرب دبر صالته فمثل ذلك حىت 

لطرباين وقال يف جممع الزوائد ورجاله ثقات وصححه ابن حبان وهو عنده يصبح وأخرجه من حديثه هبذا اللفظ ا
هبذا اللفظ كما ذكرناه وبعدمها قبل أن يتكلم اللهم أجرين من النار سبع مرات د حب احلديث أخرجه أبو داود 

عليه وسلم وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث مسلم بن احلارث التيمي عن رسول اهللا صلى اهللا 
  أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صالة املغرب فقل اللهم أجرين من النار سبع مرات فإنك إذا

قلت ذلك مث مت يف ليلتك كتب لك جواز منها وإذا صليت الصبح فقلت كذلك فإنك إن مت من يومك كتب 
وبة الصالة يف جوف الليل م لك جواز منها وصحح هذا احلديث ابن حبان فضل التطوع أفضل الصالة بعد املكت

احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم أي الصالة أفضل بعد املكتوبة قال الصالة يف جوف الليل قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر اهللا 

الباب أحاديث وقد استوفيناها يف شرحنا للمنتقى يف باب ما جاء يف قيام الليل احملرم وأخرجه أيضا أهل السنن ويف 
فلريجع إليه قوله جوف الليل قد ورد مقيدا بلفظ جوف الليل اآلخر وهو الثلث األخري وهو اخلامس من أسداس 

قال املصنف رمحه اهللا الليل أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما 
وهو من حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال 
املكتوبة وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه وأخرج ابن ماجه معناه من حديث عبد اهللا بن سعد 

ة التطوع يف البيوت وظاهره أهنا أفضل من الصالة يف املسجد احلرام ويف ويف احلديث دليل على أفضلية صال
مسجده صلى اهللا عليه وسلم وقد ورد التصريح بذلك يف إحدى رواييت أيب داود حلديث زيد بن ثابت هذا فانه 



ح واملراد قال فيها صالة املرء يف بيته أفضل من صالته يف مسجدي هذا إال املكتوبة قال العراقي وإسناده صحي
باملكتوبة هي الصلوات اخلمس قال النووي إمنا حث على النافلة يف البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من 

  حمبطات األعمال وليتربك البيت بذلك وتنزل فيه الرمحة واملالئكة وينفر الشيطان منه كما جاء يف

ى صالة الليل والنهار مثىن مثىن خ م احلديث أخرجه احلديث ويف الباب احاديث قد استوفيناها يف شرحنا للمنتق
البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قام رجل فقال يا رسول 

اهللا كيف صالة الليل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة 
من حديثه أهل السنن األربع أيضا وأمحد وزيادة لفظ والنهار أخرجها أيضا أمحد وأهل السنن بلفظ صالة وأخرجه 

الليل والنهار مثىن مثىن وقد اختلف يف هذه الزيادة وضعفها مجاعة ألهنا من طريق علي البارقي األزدي وقد ضعفه 
النهار وقال الدارقطين يف العلل أهنا وهم وقد ابن معني وأيضا قد خالفه مجاعة من أصحاب ابن عمر فلم يذكروا 

صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم قال اخلطايب سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل وقال البيهقي هذا حديث 
صحيح وعلي البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد ثبت حديث صالة الليل مثىن مثىن عن مجاعه 

هللا عنهم غري ابن عمر رضي اهللا عنه وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال من الصحابة رضي ا
اللهم لك احلمد أنت قيوم السموات األرض ومن فيهن ولك احلمد أنت ملك السموات واألرض ومن فيهن ولك 

وقولك حق واجلنة احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت احلق ووعدك احلق ولقاؤك حق 
حق والنار حق والنبيون حق وحممد صلى اهللا عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 

  ال حول وال قوة إال باهللا خ مأنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت ع و

احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا 
عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم اخل قوله يتهجد التهجد أصله 

لنوم ويقال هتجد إذا سهر وهجد إذا نام وقال اجلوهري هجد وهتجد أي نام ليال التيقظ والسهر بعد نوم واهلجود ا
وهجد وهتجد سهر ومها من أمساء االضداد وقال ابن فارس املتهجد املصلي ليال قيل وحاصل ما قيل يف التهجد 

مبخلوقاته قال أبو ثالثة أقوال السهر الصالة االستيقاظ من النوم قوله أنت قيوم السموات واألرض أي هو القائم 
عبيدة القيوم القائم على كل شيء أي املدبر أمر خلقه وفيه لغات قيوم وقيام وقيم ولفظ املوطأ أنت قيام السموات 
واألرض قوله ومن فيهن أي القائم هبن ومبن فيهن من املخلوقات قوله أنت نور السموات واألرض ومن فيهن أي 

لى وجودك وقيل املعىن بنورك يهتدي من يف السموات واألرض وقيل هو أنت منور هذه األمور حىت صارت دالة ع
من قوله اهللا نور السماوات واألرض اآلية قوله أنت احلق هو من أمساء اهللا تعاىل أي أنت الثابت حقا ال يتغري وال 

اهللا وعدكم يزول واحلق ضد الباطل قوله ووعدك احلق أي وعدك هو الثابت الذي ال خيلف ومنه قوله تعاىل إن 
وعد احلق قوله ولقاؤك حق أي لقاؤك بعد البعث حق ثابت ال شك فيه قوله لك أسلمت أي استسلمت وانقدت 

ألمرك وهنيك من قوهلم أسلم فالن لفالن إذا أطاعه وانقاد له قوله وبك آمنت أي صدقت قوله وعليك توكلت أي 
أنبت أي رجعت إىل طاعتك وامتثال أمرك والتوبة تربأت من احلول والقوة يل وفوضت األمر إليك قوله وإليك 

إليك من ذنويب قوله وبك خاصمت أي ال بغريك قوله وإليك حاكمت أي ال إىل غريك قوله فاغفر يل ما قدمت فيه 



اإلحاطة جبميع ما حيتاج إىل املغفرة من الصادرات منه صلى اهللا عليه وسلم قدميها وحديثها سرها وعالنيتها قوله 
  دم وأنت املؤخر أي املقدم ملا شئت تقدميه واملؤخر ملا شئت تأخريه قوله وال حول والأنت املق

قوة إال بك أي ال حول وال قوة يف مجيع أموري إال بك ما شئت كان وما مل تشأ مل يكن وكان يكرب عشرا وحيمد 
افين د عشرا حب د عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا د حب اللهم اغفر يل واهدين وارزقين وع

ويتعود من ضيق املقام يوم القيامة عشرا حب د احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا 
وهو من حديث عاصم ابن محيد قال سألت عائشة رضي اهللا عنها بأي شيء كان يفتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سألين عنه أحد غريك كان إذا قام كرب عشرا ومحد عشرا واستغفر  وسلم قيام الليل فقالت لقد سألتين عن شيء ما
عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا وقال اللهم اغفر يل واهدين وارزقين وعافين ويتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة 
 عشرا هذا لفظ أيب داود وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا ويف لفظ البن ماجه اللهم اغفر يل واهدين وارزقين
عشرا ويتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة عشرا وقد صحح هذا احلديث ابن حبان ومل يثبت يف اكثر النسخ من 
كتب املصنف ذكر التهليل ويف بعض النسخ بعد قوله ويسبح عشرا مما لفظه ويهلل عشرا وهذه النسخة هي 

شرة ركعة يوتر خبمس ال جيلس إال الصواب فالتهليل مذكور يف احلديث كما عرفت وكان يصلي من الليل ثالث ع
يف آخرهن خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر من ذلك خبمس ال جيلس يف شيء 
على مشروعية االيتار خبمس وذلك أحد الصفات اليت صحت عنه صلى اهللا منهن إال يف آخرهن ويف احلديث دليل 

  عليه وسلم وقد ثبت االيتار خبمس أحاديث صحيحة غري هذا ويصلي إحدى عشرة ركعة ويوتر بواحدة خ م

احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان 
صلى اهللا عليه وسلم يصلي ما بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بني رسول اهللا 

كل ركعتني ويوتر بواحدة وإذا سكت املؤذن من صالة الفجر وتبني له الفجر وجاءه املؤذن قام فركع ركعتني 
د والنسائي وابن ماجه وفيه دليل على خفيفتني مث اضطجع على شقة األمين حىت يأتيه املؤذن لإلقامة وأخرجه أبو داو

مشروعية االيتار بواحدة وقد وردت بذلك أحاديث كثرية ويوتر بثالث وسبع ويف الثالث يف األوىل سبح ويف 
الثانية الكافرون ويف الثالثة قل هو اهللا أحد د س ب حب مع املعوذتني د أ حب ويفضل بني الشفع والوتر بتسليمة 

 آخرهن أ س هذه األحاديث عزاها املصنف رمحه اهللا إىل من أشار إليه يف الرمز وااليتار يسمعها وال يسلم إال يف
بالسبع ثابت عند أمحد والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة رضي اهللا عنها عند حممد ابن 

ة رضي اهللا عنها أهنا قالت نصر املقدسي وعن ابن عباس عند أيب داود وأخرج أمحد والنسائي وأبو داود عن عائش
فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ويف االيتار بسبع أحاديث يف األمهات وغريها والعجب من املصنف حيث مل 

يرمز يف السبع إىل الطرباين يف الكبري من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه ورجاله ثقات وأخرجه أيضا أمحد يف املسند 
محد والنسائي والبيهقي واحلاكم من حديث عائشة رضي اهللا عنا قالت كان رسول اهللا وأما االيتار بثالث فأخرج أ

صلى اهللا عليه وسلم يوتر بثالث ال يفصل بينهن وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وأخرجه أيضا الترمذي 
بن نصر عن وأخرج الترمذي عن علي رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يؤثر بثالث وأخرج حممد 

عمران بن حصني رضي اهللا عنه وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أيب ابن كعب رضي اهللا عنه 
  بنحو حديث علي وأخرج النسائي عن عبد الرمحن بن أبزى حنوه وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر حنوه أيضا



بن زكرياء بن أيب احلواجب وهو ضعيف وأخرج الدارقطين من حديث ابن مسعود حنوه أيضا ويف إسناده حيىي 
وأخرج حممد بن نصر عن أنس حنوه أيضا وأخرج البزار عن أيب أمامة حنوه أيضا ويف الصحيحني وغريمها عن عائشة 
رضي اهللا عنها أهنا قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي 

نهن وطوهلن مث يصلي ثالثا وورد ما خيلف االيتار بثالث فأخرج الدارقطين من حديث أيب أربعا فال تسأل عن حس
هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال توتروا بثالث أوتروا خبمس أو سبع وال تشبهوا بصالة 

واحلاكم وصححه قال ابن املغرب وقال رجال إسناده كلهم ثقات وأخرجه أيضا من حديثه ابن حبان يف صحيحه 
حجر ورجاله كلهم ثقات وال يضره وقف من وقفه وأخرجه أيضا حممد بن نصر من حديثه بلفظ ال توتروا بثالث 

تشبهوا بصالة املغرب ولكن أوتروا خبمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك قال العراقي 
ها العراقي أيضا وأخرج حممد بن نصر عن ابن عباس وإسناده صحيح وأخرجه عنه أيضا من طريق أخرى صحح

رضي اهللا عنهما قال الوتر سبع أو مخس وال حنب الثالث بترا وصحح إسناده العراقي أيضا وأخرج حممد بن نصر 
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت الوتر سبع أو مخس وإين ألكره أن يكون ثالثا بترا وصححه العراقي قال حممد بن 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خربا ثابتا أنه أوتر بثالث موصولة قال نعم ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم  نصر مل جند
أنه أوتر بثالث لكن مل يبني الراوي هل هن موصولة أو مفصولة وقد مجع بني هذا األحاديث حبمل النهي على االيتار 

بل التسليم ملشاهبتها بذلك لصالة املغرب ومحل بثالث على أهنا بتشهدين يف وسطها بعد ركعتني ويف آخرها ق
األحاديث الواردة يف االيتار بثالث على أنه ال تشهد فيها أوسط بل كانت بتشهد يف واحد يف آخرها وقيل جيمع 
بني األحاديث حبمل النهي على الكراهة واألوىل ترك االيتار بثالث وقد جعل اهللا يف األمر سعة فيوتر بواحدة أو 

  خبمس أو

  بسبع أو بتسع وااليتار بسبع ثابت يف صحيح مسلم وغريه من حديث عائشة رضي اهللا عنها
قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات ال جيلس فيها إال يف الثامنة فيذكر 

وحيمده ويدعو مث يسلم تسليما  اهللا وحيمده ويدعو مث ينهض وال يسلم مث يقوم فيصلي التاسعة مث يقعد فيذكر اهللا
يسمعنا مث يصلي ركعتني بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة وأما القراءة يف الوتر فأخرج النسائي 

بإسناد رجاله ثقات إىل عبد العزيز بن خالد وهو مقبول من حديث أيب بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 
األعلى ويف الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ويف الثالثة بقل قل هو اهللا أحد وال يقرأ يف الوتر سبح اسم ربك 

يسلم إال يف آخرهن وأخرجه من حديثه أيضا امحد وأبو داود وابن ماجه بدون قوله وليسلم إال يف آخرهن وأخرج 
كعب ومل يذكروا وال يسلم ابن أيب شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس بنحو حديث أيب بن 

إال يف آخرهن وأخرج النسائي عن عبد الرمحن بن ابزى حنو حديث ابن عباس وقد اختلف يف صحبته ويف إسناده 
حديثه هذا وأخرج حممد بن نصر عن أنس حنو حديث ابن عباس أيضا وأخرج البزار عن عبد اهللا بن أيب أوىف حنوه 

عبد اهللا بن عمرو حنوه ويف إسناده سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا  أيضا وأخرج البزار والطرباين من حديث
وأخرج البزار وأبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط من حديث عبد اهللا بن مسعود حنوه أيضا ويف إسناده عبد 

ط من امللك بن الوليد بن معدان وثقه ابن معني وضعفه البخاري وغري واحد وأخرج الطرباين يف الكبري واألوس
حديث عبد الرمحن بن مسرة حنوه أيضا ويف إسناده إمساعيل ابن رزين ذكره األزدي يف الضعفاء وذكره ابن حبان يف 

الثقات وأخرج النسائي عن عمران ابن حصني حنوه أيضا وأخرج الطرباين يف األوسط عن النعمان بن بشري رضي 



ضعيف وأخرج الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة رضي اهللا اهللا عنه حنوه أيضا ويف إسناده السرى بن إمساعيل وهو 
  عنه حنوه

بزيادة املعوذتني يف الثالثة ويف إسناده املقدام بن داود وهو ضعيف وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عائشة 
  رضي اهللا عنها بزيادة كل سورة

زري وفيه لني ورواه الدارقطين وابن حبان يف ركعة ويف األخرية قل هو اهللا أحد واملعوذتني ويف إسناده خصيف اجل
واحلاكم من حديث حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة وتفرد به حيىي بن أيوب عنه وفيه مقال ولكنه صدوق وقال 
العقيلي إسناده صاحل وقال ابن اجلوزي وقد أنكر أمحد وحيىي زيادة املعوذتني وروى ابن السكن يف صحيحه لذلك 

اهللا بن سرجس وإسناده غريب وروى املعوذتني أمحد بن نصر من حديث أيب ضمرة عن أبيه  شاهدا من حديث عبد
عن جده وهو حسني بن عبد اهللا بن أيب ضمرة وقد ضعفه أمحد وابن معني وأبو زرعة وأبو حامت وكذبه مالك وأبوه 

هللا أكرب كبريا ثالثا واحلمد هللا ال يعرف وجده ضمرية يقال أنه موىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم وإذا كرب لإلحرام ا
كثريا ثالثا وسبحان اهللا بكرة وأصيال ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه د حب احلديث 

أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جبري بن مطعم رضي اهللا عنه أنه رأى النيب 
يصلي صالة فقال اهللا أكرب كبريا اهللا أكرب كبريا اهللا أكرب كبريا احلمد هللا كثريا احلمد هللا كثريا صلى اهللا عليه وسلم 

احلمد هللا كثريا سبحان اهللا بكرة وأصيال ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه قال نفخه الكرب 
ن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف ونفثه الشعر ومهزه املوتة ويف رواية عن نافع بن جبري ع

التطوع فذكره ويف رواية عن بعض رواته وهو عمرو بن مرة قال ال أدري أي الصالة هي وأخرجه ابن ماجه 
واحلاكم أيضا وصححه وكذلك صححه ابن حبان واملؤتة بضم امليم وسكون الواو وفتح املثناة من فوق هي اجلنون 

  قال

يف العباب يسمى الشعر نفثا ألنه كالشيء ينفث من الفم كالرقية ومسى الكرب نفخا ملا يوسوس إليه الشيطان  الصغاين
يف نفسه ويعظمها عنده وحيقر الناس يف عينه حىت يدخله الزهو ومهزات الشيطان مهزاهتا اليت حتضرها بقلب اإلنسان 

لعظمة طس احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما سبحان ذي امللك وامللكوت والعزة واجلربوت والكربياء وا
قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات 

ليلة فتوضأ وقام يصلي فأتيته فقمت عن يساره فأقامين عن ميينه فقال سبحان ذي امللك وامللكوت والعزة واجلربوت 
اء والعظمة قال يف جممع الزوائد رجاله موثوقون وقعد صلى اهللا عليه وسلم الثلث األخري من النوم فنظر إىل والكربي

السماء فقال إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب اآليات حىت ختم آل 
صلى ركعتني مث خرج فصلى الصبح خ م عمران مث قام فتوضأ واسنت وصلى إحدى عشرة ركعة مث أذن بالل ف

احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بت 
عند خاليت ميمونة فتحدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أهله ساعة مث رقد فلما كان ثلث الليل األخري قام 

أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ويف رواية للبخاري مث قرأ العشر األواخر فنظر إىل السماء فقال اخل و
من آل عمران حىت ختم قوله من النوم كذا يف كثري من النسخ ويف بعضها من الليل واملراد بالنوم هنا الليل ألن 

علي رضي اهللا عنهما اللهم اهدين النوم يقع فيه والقنوت يف الوتر الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن بن 
  فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت



وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت 
واحلاكم يف تباركت ربنا وتعاليت حب مس مص صلى اهللا عليه وسلم س احلديث أخرجه أهل السنن وابن حبان 

املستدرك وابن أيب شيبة يف مصنفه وهو من حديث احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال علمين رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم كلمات أقوهلن يف الوتر ويف رواية يف قنوت الوتر اللهم اهدين اخل وصححه ابن حبان واحلاكم وأخرجه 

والدارقطين والبيهقي وأخرجه أيضا احلاكم من حديث أيب هريرة  أيضا احلاكم من حديثه أيضا وأمحد وابن خزمية
رضي اهللا عنه بلفظ حديث احلسن مقيدا بصالة الصبح فقال صحيح وقال ابن حجر ليس هو كما قال بل هو 

ضعيف ألن يف إسناده عبد اهللا بن سعيد املقربى وأخرجه بنحوه الطرباين من حديث بريدة قوله إنك تقضي يف رواية 
مذي والنسائي فإنك تقضي بزيادة الفاء وزاد الترمذي قبل تباركت ربنا وتعاليت سبحانك قوله وال يعز من للتر

عاديت هذا اللفظ أخرجه النسائي والطرباين والبيهقي ومل خيرجه الباقون قوله و صلى اهللا عليه وسلم هذه الزيادة 
ادة بسند صحيح أو حسن وتعقبه ابن حجر بأنه منقطع عزاها املصنف إىل النسائي وهو كما قال قال النووي إهنا زي

وأخرج هذه الزيادة الطرباين واحلاكم وقد طولنا املقال على حديث احلسن هذا يف شرحنا للمنتقى فلريجع إليه وقد 
ضعفه بعض احلفاظ وصححه آخرون وأقل أحواله إذا مل يكن صحيحا أن يكون حسنا ويف لفظ للحاكم يف 

قال علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وتري إذا رفعت رأسي ومل يبق يل إال السجود  املستدرك أن احلسن
ولفظ ابن حبان يف صحيحه أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو هبذا الدعاء وبعد السالم سبحان 

روح قط احلديث أخرجه أبو داود امللك القدوس ثالث مرات ميد صوته ويرفعه يف الثالثة د س قط رب املالئكة وال
  والنسائي والدارقطين كما قال املصنف رمحه اهللا

وهو من حديث أيب ابن كعب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الوتر سبح اسم ربك 
رات ميد صوته يف الثالثة األعلى قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد فإذا سلم قال سبحان امللك القدوس ثالث م

ويرفعه ولفظه الدارقطين إذا سلم قال سبحان امللك القدوس ثالث مرات وميد صوته ويقول رب املالئكة والروح 
وأخرج هذه الزيادة أعين سبحان امللك القدوس أمحد وصححها العراقي وأخرجها أيضا أمحد والنسائي من حديث 

صوته يف اآلخرة وصححها العراقي من حديث عبد الرمحن كما صححها  عبد الرمحن بن أبزى ويف آخره ورفع هبا
من حديث أيب بن كعب وأخرجها أيضا البزار من حديث ابن أيب أوىف وقال اخطأ فيه هاشم بن سعيد ألن الثقات 

يروونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعوذ برضاك من 
خطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصى ثناء عليك كما أثنيت على نفسك عه احلديث أخرجه س

أهل السنن األربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي بن أيب 
ر وتره اللهم إين أعوذ برضاك اخل طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف آخ

وأخرجه أيضا من حديثه أمحد واحلاكم وصححه والبيهقي مقيدا بالقنوت وأخرجه أيضا من حديثه الدارمي وابن 
خزمية وابن اجلارود وابن حبان وليس فيه ذكر الوتر قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن غريب ال نعرفه من 

سلمة ويف رواية للنسائي وكان يقول إذا فرغ من صلواته وتبؤأ مضجعه ويف هذه هذا الوجه إال من حديث محاد بن 
الرواية للنسائي ال أحصى ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك ويف الباب حديث آخر عن 

و بن بكر علي عند الدارقطين بنحوه وفيه مث قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخر الوتر ويف إسناده عمر
  اجلعفي وهو كذاب ويف



الباب أيضا عن أيب بكر وعمر وعثمان عند الدارقطين أهنم كانوا يقولون قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك ويف إسناده عمرو بن بكر املذكور وقد قدمنا شرح احلديث يف أدعية السجود يف 

  الصلوات اخلمس

  املنصوصاتفصل الصلوات 

ركعتا الفجر يف األوىل قل يا أيها الكافرون ويف الثانية اإلخالص م حب احلديث أخرجه مسلم وابن حبان كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأخرج مسلم 

ى اهللا عليه وسلم شهرا فكان يقرأ يف الركعتني قبل الفجر قال وأمحد وأهل السنن عن ابن عمر قال رمقت النيب صل
يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد وأخرج حنوه البزار من حديث أنس ورجال إسناده ثقات وأخرج حنوه ابن ماجه 

يف  عن عائشة رضي اهللا عنها وأخرج حنوه الطرباين يف األوسط عن عبد اهللا بن جعفر وأخرج حنوه ابن حبان أيضا
صحيحه عن جابر رضي اهللا عنه وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يكن 
على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعيت الفجر وأخرج أمحد وأبو داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

جر ولو طردتكم اخليل ويف إسناده عبد الرمحن بن إسحاق قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تدعوا ركعيت الف
املدين وفيه مقال وقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معني وثبت يف صحيح مسلم والترمذي من 

حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ويف الباب 
  حاديث أو يف األوىل قولوا آمنا باهللا واآلية ويف الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا اآلية م أ

احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى 
اليت يف آل عمران يا أهل الكتاب تعالوا إىل اهللا عليه وسلم يقرأ يف ركعيت الفجر قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا و

كلمة سواء بيننا وبينكم اآلية وأخرجه أبو داود والنسائي ويف رواية ملسلم ويف اآلخرة آمنا باهللا واشهد بأنا 
مسلمون ويقول وهو جالس اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل وحممد أعوذ بك من النار ثالثا مس احلديث 

ملستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أسامة بن عمري رضي اهللا عنه أنه صلى مع أخرجه احلاكم يف ا
النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعيت الفجر فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعيت الفجر فسمعته وهو يقول اللهم 

اية مث مسعته يقول وهو جالس وقد رب جربيل وميكائيل اخل وأخرجها أيضا ابن السين يف عمل اليوم والليلة ويف رو
صححه احلاكم وأخرج أبو يعلى من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يصلي الركعتني قبل الفجر مث يقول اللهم رب جربيل وميكائيل ورب إسرافيل ورب حممد أعوذ بك من النار مث 
الزوائد وفيه عبد اهللا بن أيب محيد وهو متروك وأخرجه أيضا الطرباين يف الكبري خيرج إىل صالته قال اهليثمي يف جممع 

من حديث أسامة ابن عمري أيضا باللفظ الذي ذكره املصنف قال يف جممع الزوائد وفيه عباد ابن سعيد قال الذهيب 
للهم بك أصاول وبك عباد بن سعيد عن مبشر ال شيء قلت ذكره ابن حبان يف الثقات انتهى وبعد صالة الضحى ا

أحاول وبك أقاتل ي احلديث أخرجه ابن السين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث صهيب أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم كان حيرك شفتيه بعد صالة الضحى بشيء فقلت يا رسول ما هذا الذي تقول قال أقول اللهم 

  بك أصاول وبك أحاول



اليوم والليلة البن السىن هكذا حدثنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن احلجاج الشامي حدثنا  وبك أقاتل وإسناده يف عمل
محاد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرمحن ابن أيب ليلى عن صهيب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وبقية إسناده ثقات قوله أصاول كان حيرك شفتيه بعد صالة الضحى بشيء اخل وإبراهيم بن احلجاج ثقة يهم قليال 
أي أسطو وأقهر قوله وبك أحول مأخوذ من احملاولة أي بك أحترك كما يف احلديث اآلخر بلفظ بك أحاول وقيل 

معناه أحتال وقيل احملاولة تطلب الشيء حبيلة وقبل صالة االستسقاء إذا بدا حاجب الشمس خرج فقعد على املنرب 
هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين ال إله إال اهللا يفعل ما يريد اللهم أنت فكرب ومحد اهللا مث قال احلمد 

اهللا ال إله إال أنت أنت الغين وحنن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوتا وبالغا إىل حني مث يرفع 
رافع يديه مث يقبل على الناس وينزل فيصلى  يديه حىت يبدو بياض إبطيه مث حيول إىل الناس ظهره وحيول رداءه وهو

ركعتني د حب احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا 
عنها قالت شكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قحط املطر فأمر مبنرب فوضع له يف املصلى ووعد الناس 

قالت عائشة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بدا حاجب الشمس فكرب مث محد اهللا عز يوما خيرجون فيه 
وجل مث قال إنكم شكومت إىل جدب دياركم واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم اهللا سبحانه أن تدعوه 

انه وتعاىل سحابة فرعدت وأبرقت مث ووعدكم أن يستجيب لكم مث قال احلمد هللا اخل مث قال الراوي فانشأ اهللا سبح
أمطرت بإذن اهللا سبحانه فلم يأت مسجده صلى اهللا عليه وسلم حىت سالت السيول فلما رأى سرعتهم إىل الكن 
ضحك مث قال أشهد أن اهللا على كل شيء قدير وأين عبد اهللا ورسوله وأخرجه أبو عوانة واحلاكم وصححه ابن 

  ريب إسناده جيد قوله إذا بداالسكن قال أبو داود وهذا حديث غ

حاجب الشمس أي ضوؤها أو ناحيتها وإمنا مسي الضوء حاجبا ألنه حيجب جرمها عن اإلدراك قوله مث حيول إىل 
الناس ظهره هذا من املصنف على وجه احلكاية ولفظ احلديث مث حول إىل الناس ظهره وحول رداءه وفيه استحباب 

حيول رداءه وذلك لقصد التفاؤل وهو أن يتحول اجلدب باخلصب والبالغ ما استقبال القبلة من اخلطيب عند أن 
يتبلغ به ويتوصل به إىل الشيء املطلوب صالة الطواف إذا فرغ من الطواف تقدم إىل مقام إبراهيم فقرأ واختذوا من 

ل يا أيها الكافرون ويف مقام إبراهيم مصلى وعهدنا اخل وجعل املقام بينه وبني البيت وصلى ركعتني فقرأ يف األوىل ق
الثانية قل هو اهللا أحد مث يرجع إىل الركن فيستلمه وخيرج من الباب إىل الصفا م احلديث أخرجه مسلم كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر رضي اهللا عنه احلديث الطويل يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملا 
واختذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل املقام بينه وبني البيت وصلى ركعتني فقرأ فاحتة انتهى إىل مقام إبراهيم قرأ 

الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد مث عاد إىل الركن فاستلمه مث خرج إىل الصفا وأخرجه أيضا أمحد 
بعد قوله مث خرج إىل الصفا  وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة يف مسنده الصحيح ويف حديث جابر هذا

فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا واملروة من شعائر اهللا ابدءوا مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى البيت 
فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 

اهللا أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده قوله واختذوا من مقام إبراهيم مصلى قريء على صيغة  ال إله إال
  الفعل املاضي وعلى صيغة األمر و قوله مث خيرج مث يرجع هو على إرادة احلكاية ولفظ احلديث مث رجع مث خرج

واحيه كلها فإذا خرج ركع من قبل البيت صالة الكعبة إذا دخل البيت كرب يف نواحيه خ ويف زواياه د ويدعو يف ن
ركعتني خ م د احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس 



رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم مكة أىب أن يدخل البيت وفيه اآلهلة فأمر هبا فأخرجت 
وإمساعيل يف أيديهما األزالم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم قاتلهم اهللا لقد علموا ما  وأخرج صورة إبراهيم

استقسما هبا قط مث دخل البيت فكرب يف نواحي البيت وخرج ومل يصل هذا لفظ البخاري وأيب داود وزاد أيب داود 
ما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ويف زواياه ولفظ مسلم من حديثه أيضا قال أخربين أسامة بن زيد رضي اهللا عنه

دخل البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل حىت خرج فلما خرج ركع يف قبل البيت ركعتني وملا دخل صلى اهللا عليه 
وسلم البيت أمر بالال فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حىت إذا كان بني اإلسطوانتني اللتني 

س فحمد اهللا وأثىن عليه وسأله واستغفره مث قام حىت إذا ما استقبل من دبر الكعبة فوضع يليان باب الكعبة جل
جبهته وخده عليه ومحد اهللا وأثىن عليه وسأله املغفرة مث انصرف إىل كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبري 

فصلى ركعتني مستقبال هبا وجه الكعبة مث والتهليل والتسبيح والثناء على اهللا سبحانه واملسألة واالستغفار مث خرج 
انصرف س احلديث أخرجه النسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو طرف من حديث ابن عباس املتقدم وبعد قوله 
مث انصرف ما لفظه فقال هذه القبلة هذه القبلة وابن عباس رواه عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما ألنه مل حيضر إذ 

أمحد ورجاله رجال الصحيح قوله فأجاف الباب أي أغلقه وفيه مشروعية دخول البيت وذكر  ذاك وأخرجه أيضا
  اهللا سبحانه وتعاىل مبا اشتمل عليه هذا احلديث ووضع الوجه واخلد على الصفة املذكورة ومشروعية صالة ركعتني

العلماء أن دخوهلا من  بعد اخلروج وقد ذهب اجلمهور إىل أن دخول الكعبة ليس بنسك وحكى القرطيب عن بعض
املناسك واحلق ما ذهب إليه اجلمهور وقد أخرج أمحد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه وصححه ابن خزمية 

واحلاكم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة رضي اهللا عنها إين دخلت البيت وودت أين مل أكن فعلت إين 
ة اإلستخارة قال صلى اهللا عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارة اهللا أخاف أن أكون أتعبت أميت من بعدي صال

ومن شقاوته تركه استخارة اهللا سبحانه وتعاىل مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا 
بن آدم اخل وهو من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سعادة ا

قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه من حديثه أيضا أمحد وأبو يعلى وأخرجه أيضا الترمذي من حديثه بلفظ من 
سعادة ابن آدم كثرة استخارة اهللا ورضاه مبا قضى اهللا له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة اهللا وسخطه مبا قضى 

حممد بن أيب محيد وليس بالقوي عند أهل احلديث وأخرجه أيضا اهللا له وقال حديث غريب ال نعرفه إال من حديث 
البزار من حديثه بنحو لفظ الترمذي وأخرجه ابن حبان يف كتاب الثواب وكذا أخرجه البزار إذا هم بأمر فلريكع 
ركعتني من غري الفريضة مث ليقل اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك 

در وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ودنياي تق
  ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه وإن كنت تعلم أن

صرفه عين واصرفين عنه واقدر يل هذا األمر شر يل يف ديين ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فا
اخلري حيث كان مث رضين به خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر بن عبد 
اهللا رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور كما يعلمنا السورة من 

فليقل اخل وقال بعد قوله مث رضين به ويسمى حاجته وأخرجه أيضا أهل السنن  القرآن يقول إذا هم أحدكم
وصححه الترمذي وابن أيب حامت ومع كونه صحيح البخاري فقد ضعفه أمحد وقال إنه منكر لكون يف إسناده عبد 

ه حديث االستخارة الرمحن بن أيب املوال قال ابن عدي يف الكامل يف ترمجة عبد الرمحن بن أيب املوال أنه أنكر علي



قال وقد رواه غري واحد من الصحابة وقد وثق عبد الرمحن مجهور أهل العلم كما قال العراقي ويف الباب أحاديث 
قد ذكرناها يف شرحنا للمنتقى قوله إين أستخريك أي أطلب منك اخلري أو اخلرية قال يف احملكم استخار اهللا طلب 

ك أي أعطاك ما هو خري لك قوله ومعاشي املعاش العيش واحلياة ويقال املعاش منه اخلري قال يف النهاية خار اهللا ل
واملعيشة واملعيش ما يؤنس به قوله أو عاجل امري وآجله هو شك من الراوي واملراد أنه يقول أحد األمرين إما يف 

زواج ليكتم ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله وصالة االستخارة مشروعة بال خالف صالة ال
اخلطبة مث ليتوضأ فيحسن وضوءه مث ليصل ما كتب اهللا له مث حيمد اهللا وميجده مث يقول اللهم إنك تقدر وال أقدر 

وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب فإن رأيت أن يف فالنة ويسميها بامسها خري يل يف ديين ودنياي وآخريت فاقدرها 
   ودنياي وآخريت فاقدرها يل حبيل وإن كان غريها خريا يل منها يف ديين

احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اكتم اخلطبة مث توضأ وأحسن وضوءك مث صل ما كتب اهللا لك مث امحد ربك وجمده مث 

جه من حديثه أيضا احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد وهذا األمر داخل حتت قل اللهم إنك تقدر اخل وأخر
قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املذكور قبله إذا هم بأمر فإنه يتناول النكاح وغريه وأخرج هذا احلديث من 

ه ابن حبان صالة التوبة ما حديث أيب أيوب الطرباين يف الكبري قال يف جممع الزوائد ورجاله كلهم ثقات ا ه وصحح
من رجل يذنب ذنبا مث يقوم مث يصلي ركعتني مث يستغفر اهللا لذلك الذنب إال غفر له عه حب ى احلديث أخرجه 

أهل السنن األربع وابن حبان وابن السين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
ليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا مث يقوم فيتطهر مث يصلي مث يستغفر اهللا إال قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع

غفر اهللا له مث قرأ هذه اآلية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا اخل اآلية وزاد ابن حبان والبيهقي 
حسن هذا احلديث الترمذي أيضا لفظ ركعتني وبعد قوله مث يصلي وهذه زادها ابن خزمية يف صحيحه وقد 

وصححه ابن حبان وابن خزمية وأخرج البيهقي عن احلسن البصري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما 
أذنب عبد ذنبا مث توضأ فأحسن الوضوء مث خرج إىل براز من األرض فصلى فيه ركعتني واستغفر اهللا من ذلك 

هللا عليه وسلم كل شيء يتكلم به ابن آدم مكتوب عليه فإذا أخطأ الذنب إال غفر اهللا له وهو مرسل وقال صلى ا
  خطيئة أو أذنب ذنبا فأحب أن يتوب إىل اهللا فليمد يديه إىل اهللا عز وجل مث

يقول اللهم إين أتوب إليك منها ال أرجع إليها أبدا فإنه يغفر له ما مل يرجع يف عمله ذلك مس احلديث أخرجه 
ل املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم احلاكم يف املستدرك كما قا

قال كل شيء اخل قال احلاكم صحيح على شرطهما وأقره الذهيب يف تلخيصه للمستدرك لكنه قال يف التهذيب أنه 
وله إذا اخطأ يقال أخطأ إذا مل منكر وأخرجه الطرباين يف الكبري قوله مكتوب عليه أي يكتبه عليه امللكان احلافظان ق

يصب الصواب وأخطأ إذا أذنب وينبغي اجلمع يف صالة التوبة بني االستغفار املذكور يف احلديث األول وبني التوبة 
والعزم على عدم العود كما يف هذا احلديث وجاءه رجل فقال واذنوباه واذنوباه فقال قل اللهم مغفرتك أوسع من 

ي من عملي فقاهلا مث قال عد فعاد مث قال عد فعاد فقال قم فقد غفر اهللا لك مس احلديث ذنويب ورمحتك أرجى عند
أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر رضي اهللا عنه أن رجال جاء إىل النيب 

يقوهلا مرة ثانية مث أمره أن يقوهلا مرة  صلى اهللا عليه وسلم فقال واذنوباه اخل ويف رواية بعد قوله فقاهلا مث أمره أن
ثالثة فقاهلا فقال قم فقد غفر اهللا لك وأخرج أبو نعيم والعسكري والديلمي من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن 



النيب صلى اهللا عليه وسلم قال خلبيب بن احلارث عفو اهللا أكرب من ذنوبك صالة اآلبق والضياع إذا ضاع له شيء 
ويصلي ركعتني ويتشهد ويقول بسم اهللا يا هادي الضالل وراد الضالة اردد على ضاليت بعزتك أو أبق يتوضأ 

وسلطانك فإهنا من عطائك وفضلك مص اللهم راد الضالة وهادي الضاللة أنت هتدي من الضاللة اردد علي 
  ضاليت بقدرتك وسلطانك فإهنا من عطائك وفضلك ط

لطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه وا
عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا ضاع له شيء أو أبق اخل قال احلاكم رواته موثوقون مدنيون ال يعرف 

سلم يف واحد منهم جبرح واللفظ الذي أخرجه الطرباين هو من حديث ابن عمر أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و
الضالة أن يقول اللهم اخل قال يف جممع الزوائد فيه عبد الرمحن ابن يعقوب بن عباد املكي ومل أعرفه وبقية رجاله 

ثقات وهذه الصالة للضياع واإلباق داخلة حتت صالة احلاجة اليت ستأيت ألن هذه حاجة من حوائج اإلنسان وسيأيت 
حاجة إىل اهللا سبحانه وتعاىل أو إىل أحد من بين آدم فصالة اآلبق يف صالة احلاجة يف بعض ألفاظها من كانت له 

والضياع داخله حتت هذا العموم صالة حفظ القرآن إذا كان ليلة اجلمعة فإن استطاع أن يقوم يف الثلث اآلخر فإهنا 
ع ركعات ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب فإن مل يستطع ففي أوساطها فإن مل يستطع ففي أوهلا فيصلي أرب

يقرأ يف األوىل الفاحتة ويس ويف الثانية الفاحتة والدخان ويف الثلثة الفاحتة وامل تنزيل السجدة ويف الرابعة الفاحتة 
وتبارك الذي بيده امللك فإذا فرغ من التشهد فليحمد اهللا وليحسن الثناء عليه وليصل على النيب صلى اهللا عليه 

ستغفر للمؤمنني واملؤمنات وإلخوانه الذين سبقوه باإلميان مث ليقل يف آخر وسلم وليحسن وعلى سائر النبيني ولي
ذلك اللهم ارمحين بترك املعاصي أبدا ما أبقيتين وارمحين أن أتكلف ما ال يعنيين وارزقين حسن النظر فيما يرضيك 

 يا رمحن جباللك ونور عين اللهم بديع السموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام أسألك يا اهللا
وجهك أن تلزم قليب حفظ كتابك كما علمتين وارزقين أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عين اللهم بديع 

  السموات واألرض ذا

اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام أسألك يا اهللا يا رمحن جباللك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق 
عن قليب وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدين فإنه ال يعينين على احلق غريك وال يؤتيه  به لساين وأن تفرج به

إال أنت وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم يفعل ذلك ثالث مجع أو مخسا أو سبعا جياب بإذن اهللا تعاىل قال 
جه الترمذي واحلاكم يف املستدرك صلى اهللا عليه وسلم والذي بعثين باحلق ما أخطأ مؤمن قط ت مس احلديث أخر

كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينما حنن عند رسول اهللا إذ جاءه علي 
بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال بأيب أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدين أقدر عليه فقال له رسول 

يا أبا احلسن أال أعلمك كلمات ينفعك اهللا هبن وينفع هبن من علمهن ويثبت ما يف صدرك  اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال أجل يا رسول اهللا فعلمين فقال إذا كان ليلة اجلمعة فقل اخل وهذا اللفظ الذي ساقه املصنف رمحه اهللا هو لفظ 

اهللا ما لبث إال مخسا أو سبعا حىت الترمذي بعد هذا اللفظ الذي ساقه املصنف قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فو
جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا كنت فيما خالال آخذ إال أربع آيات أو حنوهن وإذا 

قرأهتن على نفسي تفلنت وأنا أتعلم اليوم أربعني آية أو حنوها فإذا قرأهتا على نفسي فكأمنا كتاب اهللا بني عيين ولقد 
حلديث فإذا أردته تفلت وأنا اليوم أمسع األحاديث فإذا حتدثت هبا مل أخرم منها حرفا فقال له رسول اهللا كنت أمسع ا

صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك مؤمن ورب الكعبة أبا احلسن قال الترمذي بعد إخراجه حسن غريب ال نعرفه إال 



ا حديث صحيح على شرط الشيخني من حديث الوليد بن مسلم وقال احلاكم بعد إخراجه يف املستدرك هذ
وأخرجه أيضا الدارقطين باختصار وقال تفرد به هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال ابن اجلوزي الوليد بن 

  مسلم مدلس تدليس التسوية وال

نقاش أهتم به إال النقاش يعين حممد بن احلسن بن حممد املقري الشيخ الدارقطين قال ابن حجر هذا الكالم هتافت وال
بريء من عهدته فإن الترمذي أخرجه يف جامعه من طريق الوليد قال السيوطي يف الآلىلء اليت ألفها على 

موضوعات ابن اجلوزي وأخرجه احلاكم عن أيب النضر الفقيه وأيب احلسن سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي عن 
يح على شرط الشيخني ومل تركن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس وقال صح

النفس إىل مثل هذا من احلاكم فاحلديث يقصر عن احلسن فضال عن الصحة ويف ألفاظه نكارة وأنا يف نفسي من 
حتسني هذا احلديث فضال عن تصحيحه فإنه منكر غري مطابق للكالم النبوي والتعليم املصطفوي وقد أصاب ابن 

رته أنا يف كتايب الذي مسيته الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة قوله اجلوزي بذكره يف املوضوعات وهلذا ذك
وليصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليحسن أي ليحسن الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم قوله وال يؤتيه أي 

احلاجة يتوضأ يعطيه ويف نسخة وال يؤتينه قوله ما أخطأ مؤمن املعىن أنه يستجاب به لكل مؤمن صالة الضر و
ويصلي ركعتني مث يدعو اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب يف 

حاجيت هذه لتقضى يل اللهم فشفعه يف ت س مس احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك والنسائي كما 
ف رضي اهللا عنه قال جاء أعمى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عثمان بن حني

وسلم فقال يا رسول اهللا ادع اهللا يل أن يعافيين قال إن شئت دعوت وإن شئت صربت فهو خري لك قال فادعه قال 
  فأمره أن يتوضأ وحيسن وضوءه وزاد النسائي يف بعض طرقه فتوضأ فصلى ركعتني مث ذكر يف

نف من قوله صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أسألك اخل وأخرجه من حديثه أيضا ابن ماجه الترمذي ما ذكره املص
واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني وزاد فيه فدعا هبذا الدعاء فقام وقد أبصر وقال الترمذي 

وأخرجه الطرباين بعد حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أيب جعفر وهو غري اخلطمي وقال 
ذكر طرقه اليت روى هبا واحلديث صحيح وصححه أيضا ابن خزمية فقد صحح احلديث هؤالء األئمة وقد تفرد 

النسائي بذكر الصالة ووافقه الطرباين يف بعض الطرق اليت رواها ويف احلديث دليل على جواز التوسل برسول اهللا 
تقاد أن الفاعل هو اهللا سبحانه وتعاىل وأنه املعطي املانع ما شاء كان وما صلى اهللا عليه وسلم إىل اهللا عز وجل مع اع

يشأ مل يكن وقال صلى اهللا عليه وسلم من كانت له حاجة إىل اهللا تعاىل أو إىل أحد من بىن آدم فليتوضأ وليحسن 
قل ال إله إال اهللا احلليم وضوءه مث ليصل ركعتني مث يثين على اهللا تعاىل ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ولي

الكرمي سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والعصمة من 
كل ذنب والغنيمة من كل بر والسالمة من كل إمث ال تدع يل ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته وال حاجة هي لك 

ني ت س مس احلديث أخرجه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك كما قال رضا إال قضيتها يا أرحم الرامح
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ه يا أرحم الرامحني مث فقعد فقال من كانت له حاجة إىل اهللا اخل وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجه وزاد بعد قول
يسأل من أمر الدنيا واآلخرة ما شاء فإنه يقدر ويف إسناده فايد بن عبد الرمحن بن الورقاء وهو ضعيف قال الترمذي 

  بعد إخراجه هذا احلديث حديث غريب



 وفايد يضعف يف احلديث وقال أمحد متروك وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه وقال احلاكم بعد إخراجه هلذا
احلديث أخرجته شاهدا وفايد مستقيم احلديث وأخرج ابن النجار يف تاريخ بغداد عن غري فايد قال ابن حجر يف 

أماليه واحلديث له شاهد من حديث أنس وسنده ضعيف وأخرجه أيضا األصبهاين من حديث أنس ولفظه أن النيب 
غم تدعو به ربك يستجاب لك بإذن اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا علي أال أعلمك دعاء إذا أصابك هم أو 

ويفرج عنك توضأ وصل ركعتني وامحد اهللا تعاىل وأثن عليه وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنني واملؤمنات 
مث قل اللهم أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ال إله إال اهللا العلي العظيم ال إله إال اهللا احلليم الكرمي 

السموات السبع ورب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني اللهم كاشف الغم مفرج اهلم جميب دعوة  سبحان رب
املضطرين إذا دعوك رمحان الدنيا واآلخرة ورحيمهما فارمحين يف حاجيت هذه بقضائها وجناحها رمحة تغنيين هبا عن 

لصمد ضعيف جدا وأخرج هلذا احلديث يف رمحة من سواك وأخرجه الطرباين ويف إسناده أبو معمر عباد بن عبد ا
مسند الفردوس طريقا أخرى من حديث أنس رضي اهللا عنه ويف إسناده أبو هاشم وامسه عبد الرمحن وهو ضعيف 
وأخرجه أمحد بإسناد صحيح من حديث أيب الدرداء خمتصرا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من 

ني بتمامها أعطاه اهللا عز وجل ما سأل معجال أو مؤخرا وأخرجه أيضا من توضأ فاسبغ الوضوء مث صلى ركعت
حديث أيب الدرداء الطرباين يف الكبري قال اهليثمي يف جممع الزوائد وإسناده حسن وقد ذكرت هذا احلديث 
موضوع وذكرت ما قيل فيه بأطول من هذا يف الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة استدركت على من قال إنه 

  واحلاصل أن مجيع طرق أحاديث هذه الصالة ال ختلو عن ضعف إال

حديث أيب الدرداء كما ذكرنا وبعده حديث ابن أيب أوىف الذي ذكره املصنف رمحه اهللا وعنه صلى اهللا عليه وسلم 
 تعاىل تصلي اثنيت عشرة ركعة من ليل أو هنار وتشهد بني كل ركعتني فإذا جلست يف آخر صالتك فأثن على اهللا

وصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث كرب واسجد واقرأ وأنت ساجد فاحتة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي 
سبع مرات وقل هو اهللا أحد سبع مرات وقل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل 

من عرشك ومنتهى الرمحة من كتابك وامسك األعظم شيء قدير عشر مرات مث قل اللهم إين أسألك مبعاقد العز 
وجدك األعلى وكلمتك التامة مث سل حاجتك مث ارفع رأسك فسلم عن مينك وعن مشالك واتق السفهاء أن 

يعلموها فيدعوا رهبم فيستجاب هلم قال البيهقي إنه قد جرب فوجد سببا لقضاء احلاجة قلت وقد رويناه يف كتاب 
ده غري واحد من أهل العلم ذكر أنه جربه فوجده كذلك وأنا جربته فوجدته كذلك على الدعاء للواحدي ويف سن

أن يف سنده من ال أعرفه قى احلديث أخرجه البيهقي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي 
يب والترهيب بعد ذكر اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم قال ثنيت عشرة ركعة يصليهن اخل قال املنذري يف الترغ

هذا احلديث رواه احلاكم وقال قال أمحد بن حرب قد جربته فوجدته حقا وقال إبراهيم بن علي الديلمي قد جربته 
فوجدته حقا وقال احلاكم قد جربته فوجدته حقا تفرد به عامر بن خداش وهو ثقة مأمون اخل قال يف الترغيب 

افظ عامر ابن خداش هذا هو النيسابوري مث قال قال شيخنا احلافظ أبو والترهيب بعد أن ذكر هذا الكالم قال احل
  احلسن يعين املقدسي كان صاحب مناكري وقد تفرد به عن عمر بن

هارون البلخي وهو متروك متهم أثىن عليه ابن مهدي وحده فيما أعلمه واالعتماد يف مثل هذا على التجربة ال على 
 تثبت مبجرد التجربة وال خيرج هبا الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا اإلسناد واهللا أعلم وأقول السنة ال

وقبول الدعاء ال يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد جييب اهللا الدعاء من غري 



يقال أنه حديث خمالفة  توسل بسنة وهو أرحم الرامحني وقد تكون اإلستجابة استدراجا ومع هذا ففي هذا الذي
للسنة املطهرة فقد ثبت يف السنة ثبوتا صحيحا ال شك فيه وال شبهة النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود 

فهذا من أعظم الدالئل على كون هذا املروي موضوعا وال سيما ويف إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي 
همني وإن كان حافظا ولعل ثناء ابن مهدي عليه من جهة حفظه وكذا تلميذه عامر بن املذكور فإنه من املتروكني املت

خداش فلعل هذا من مناكريه اليت صار يرويها والعجب من اعتماد مثل احلاكم والبيهقي والواحدي ومن بعدهم 
يها قوله مبعاقد مجع على التجريب يف أمر يعلمون مجيعا أنه مشتمل على خالف السنة املطهرة وعلى الوقوع يف مناه

معقد أي حمل انعقاده ومتكنه صالة التسبيح علمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه العباس رضي اهللا عنه فقال 
يا عماه أال أعطيك أال أمنحك أال أحبوك أال أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر اهللا لك ذنبك أوله 

ه وكبريه سره وعالنيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ يف كل وآخره قدميه وحديثه خطأه وعمده صغري
  ركعة فاحتة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة قلت وأنت قائم

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب مخسة عشر مرة مث تركع فتقوهلا وأنت راكع عشرا مث ترفع رأسك 
عشرا مث ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عشرا فذلك مخس وسبعون مرة يف كل ركعة تفعل  من الركوع فتقوهلا

ذلك يف أربع ركعات إن استطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل فإن مل تفعل ففي كل مجعة فإن مل تفعل ففي كل 
رجه أبو داود وابن شهر مرة فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة فإن مل تفعل ففي عمرك مرة د حب مس احلديث أخ

حبان واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس رضي اهللا عنه اخل وقد ذكر هذا احلديث ابن خزمية يف صحيحه وقال إن صح 

شيئا فذكره مث قال رواه إبراهيم بن احلكم بن أبان عن عكرمة مرسال مل  هذا اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد
يذكر ابن عباس وإبراهيم بن احلكم بن أبان قال ابن معني ليس بشيء وقال النسائي متروك احلديث وقال البخاري 

رمل عاجل غفر  سكتوا عنه قال احلافظ املنذري ورواه الطرباين وقال يف آخره فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو
اهللا لك قلت رواه الطرباين يف الكبري من حديث ابن عباس بإسناد فيه نافع بن هرمز وهو ضعيف ورواه يف األوسط 

من طريق أخرى عن ابن عباس أنه قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا غالم أال أحبوك ويف إسناده عبد 
ق أخرى عن ابن عباس أنه قال أليب اجلوزاء أال أحبوك مث قال القدوس بن حبيب وهو متروك ورواه أيضا من طري

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات فذكر حنوه ويف إسناده حيىي بن عقبة بن أيب 
العيزار وهو ضعيف قال املنذري قد روى هذا احلديث من طرق كثرية عن مجاعة من الصحابة وأمثلها حديث 

ا يعين الذي ذكره املصنف قال وقد صححه مجاعة منهم احلافظ أبو بكر اآلجرى وشيخنا أبو حممد عبد عكرمة هذ
  الرحيم املصري وشيخنا احلافظ أبو

احلسن املقدسي قال أبو بكر بن أيب داود مسعت أيب يقول ليس يف صالة التسبيح حديث صحيح غري هذا وقال 
إسناد أحسن من هذا يعين إسناد عكرمة عن ابن عباس وقال مسلم صاحب الصحيح ال يروى يف هذا احلديث 

احلاكم قد صحت الرواية عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علم ابن عمه هذه الصالة مث قال حدثنا 
أمحد بن داود حدثنا إسحق بن كامل حدثنا إدريس بن حيىي عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أيب حبيب عن نافع عن 

عمر قال وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل بالد احلبشة فلما قدم ابن 
اعتنقه وقبل بني عينيه وقال له أال أهب لك أسرك أال أمنحك فذكره قال هذا إسناد صحيح ال غبار عليه واعترض 



احلراين تكلم فيه غري واحد من األئمة وكذبه على هذا التصحيح من وجوه بأن شيخ احلاكم أمحد بن داود املصري 
الدارقطين وقد أخرج هذا احلديث الترمذي وابن ماجه والدارقطين والبيهقي من حديث أيب رافع قال قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس يا عم أال أحبوك فذكر احلديث قال الترمذي حديث غريب من حديث أيب 

ي من حديث أيب حيان الكليب عن أيب اجلوزاء عن ابن عمر وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه رافع وأخرجه البيهق
وسلم أال أحبوك فذكر احلديث وروى أيضا الدارقطين هذا احلديث من طريق عبد اهللا ابن عباس ومن طريق أيب 

أس بإسناد حديث ابن عباس وهو رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس اخل قال ابن حجر رمحه اهللا ال ب
من شرط احلسن فإن له شواهد تقويه وقد أساء ابن اجلوزي بذكره يف املوضوعات وقد رواه أبو داود من حديث 
ابن عمر بإسناد ال بأس به واحلاكم من حديث ابن عمرو قال ابن العريب يف شرح الترمذي يف حديث أيب رافع أنه 

وال يف احلسن وقال إمنا ذكره الترمذي لينبه عليه لئال يغتر به وقال العقيلي حديث ضعيف ليس له أصل يف الصحة 
ليس يف صالة التسبيح حديث يثبت وقال الدارقطين أصح شيء يف فضائل السور قل هو اهللا أحد وأصح شيء يف 

  فضائل الصالة صالة

ة التسبيح صحيحا فإهنم يقولون هذا التسبيح قال النووي يف اإلذكار وال يلزم من هذا العبارة أن يكون حديث صال
  أصح ما جاء يف الباب وإن

كان ضعيفا فمرادهم أرجحه وأقله ضعفا واحلاصل أن صالة التسبيح وردت من طريق عبد اهللا ابن عباس وأخيه 
الفضل وأبيهما العباس وعبد اهللا بن عمر وأيب رافع وعلي بن أيب طالب وأخيه جعفر وأم سلمة ورجل من األنصار 

ي اهللا عنهم أمجعني وقد صحح هذا احلديث أو حسنه مجاعة من احلفاظ منهم من تقدم ذكره ومنهم ابن منده رض
واخلطيب وابن الصالح والسبكي واحلافظ العالئي قال السبكي صالة التسبيح من مهمات مسائل الدين وال تغتر 

ذي وابن ماجه ورأى قول العقيلي ليس فيها مبا فهم من النووي يف االذكار من ردها فإنه اقتصر على رواية الترم
حديث يثبت صحيح وال حسن والظن به لو استحضر ترجيح أيب داود حلديثها وتصحيح ابن خزمية واحلاكم ملا قال 

ذلك وقد استوفينا الكالم على صالة التسبيح يف كتابنا يف املوضوعات الذي مسيناه الفوائد اجملموعة يف األحاديث 
ك وال ريب أن هذه الصالة يف صفتها وهيئتها نكارة شديدة خمالفة ملا جرت عليه التعليمات النبوية املوضوعة وال ش

والذوق يشهد والقلب يصدق وعندي أن ابن اجلوزي قد أصاب بذكره هلذا احلديث يف املوضوعات وما أحسن ما 
لطرق هذه احلديث واحلق أن قال السيوطي يف كتابه الآللئ الذي جعله على موضوعات ابن اجلوزي بعد ذكره 

طرقه كلها ضعيفة وأن حديث ابن عباس يقرب من احلسن إال أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم املتابع والشاهد من 
وجه معترب وخمالفة هيئتها هليئة باقي الصلوات صالة القدوم من السفر وصالة القدوم من السفر ركعتان يف املسجد 

ح وهي مثان ركعات ومث صلوات وردت منصوصات عليها غري أن أسانيدها ضعيفة متفق عليها وكذلك صالة الفت
  النصف من شعبان وصالة القدر من رمضان فال تصح

وسندها موضوع باطل وصالة الكفاية جربت وال أعلمها وردت عنه صلى اهللا عليه وسلم والسجود بعد الوتر 
بعده ركعتني جالسا قوله وصالة القدوم من السفر  موضوع ولكنه صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي

ركعتان يف املسجد متفق عليها أقول هو ثابت يف الصحيحني من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فلما قدمنا املدينة قال يل ادخل املسجد فصل ركعتني وثبت أيضا 

 عليه وسلم كان إذا قدم من سفر دخل املسجد فصلى ركعتني قبل أن جيلس قوله وكذلك صالة الفتح أنه صلى اهللا



أقول هي ما أخرجه البخاري ومسلم وغريمها من حديث أم هاينء قالت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل بيتها 
م الركوع والسجود قوله كصالة يوم فتح مكة فاغتسل وصلى مثان ركعات فلم أر صالة قط أخف منها غري أنه يت

السفر أقول أي الصالة عند إرادة اخلروج إىل السفر ال عند القدوم منه فاحلديث بذلك ثابت يف الصحيحني 
وغريمها كما تقدم وهذه الصالة عند إرادة السفر أخرجها الطرباين يف الكبري من حديث ابن مسعود رضي اهللا 

ى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين أريد أن أخرج إىل البحرين يف جتارة عنهما قال جاء رجل إىل رسول اهللا صل
فقال صلى اهللا عليه وسلم قم صل ركعتني قال يف جممع الزوائد ورجاله موثقون وهبذا يعرف أن حديث صالة 

سه عند قدومه يف السفر مل يكن إسناده ضعيفا قال املصنف رمحه اهللا وميكن أن يراد بصالة السفر صالة املسافر نف
البيت ال يف املسجد وقد أخرج ذلك الطرباين يف الكبري من حديث فضالة بن عبيد قال كان رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم إذا نزل منزال يف سفر أو دخل بيته مل جيلس حىت يصلي ركعتني ويف إسناده الواقدي وقد ضعفه اجلمهور 
بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث علي 

إذا قدم من سفر صلى ركعتني ويف إسناده احلارث األعور وهو ضعيف وميكن أن يريد املصنف مبا أخرجه الطرباين 
  من حديث

ركعهما عندهم حني املطعم بن املقداد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتني ي
  يريد سفرا وقد ذكر

النووي يف األذكار صفة هذه الصالة بعد ذكره هلذا احلديث قوله وصالة الغفلة أقول صالة الغفلة هذه مل جندها 
مذكورة يف الكتب املدونة يف املوضوعات فلعلها صالة اشتهرت يف عهد املصنف جاء هبا بعض الكذابني من العوام 

غائب أول مخيس يف رجب أقول هذه الصالة مكذوبة موضوعة وقد روى الواضع هلا حديثا قوله وأما صالة الر
طويال وأنه يصلي يف أول مخيس من رجب يف الليلة اليت بعده وهي ليلة اجلمعة بني العشاءين اثنيت عشرة ركعة يقرأ 

اثنيت عشرة مرة يفصل بني كل ركعتني يف كل ركعة فاحتة الكتاب و إنا أنزلناه يف ليلة القدر ثالثا و قل هو اهللا أحد 
بتسليمة وقد سقنا ما قيل يف ذلك يف الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة وقد اتفق احلفاظ أهنا موضوعة كما 

قال اجملد صاحب القاموس يف خمتصره الذي ألفه يف املوضوعات وكذا قال املقدسي وهي أبطل من أن يتكلم يف 
من اخلطيب وابن الصالح كالم يف شأهنا اقتضى ذلك بيان بطالهنا وقد رد عليهما من يف بطالهنا ولكن ملا وقع 

عصرمها كعز الدين بن عبد السالم رمحه اهللا وغريه من احلفاظ ومجع ابن حجر اهليثمي كتابا مساه اإليضاح والبيان ملا 
يس فيه شيء يفيد ثبوت صالة جاء يف صالة الرغائب وليلة النصف من شعبان وقد وقفنا على هذا الكتاب ول

الرغائب وال ثبوت صالة ليلة النصف من شعبان وأما جمرد ثبوت ورود ما يدل على فضيلة الوقت فال مالزمة بينه 
وبني مشروعية الصالة فيه قوله وصالة ليلة النصف من شعبان أقول هذا حديث موضوع مكذوب فيه على من 

قرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب و قل هو اهللا أحد عشر مرات إال قضى صلى مائة ركعة يف ليلة النصف ن شعبان ي
اهللا له حاجة ويف ألفاظه املصرحة بثواب من يفعل ذلك ما يشعر أعظم إشعار ويدل أبلغ داللة على أنه مكذوب قال 

  اجملد يف املختصر حديث صالة ليلة النصف من شعبان باطل وهكذا قال غريه

  طلنا الكالم يفمن أئمة هذا الشأن وقد أ
كتابنا املذكور سابقا وقد روى ابن ماجه يف سننه الترغيب يف قيامها من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا هنارها فإن اهللا ينزل 



مستغفر فأغفر له أال من مسترزق فأرزقه أال من مبتلي فأعافيه أال كذا أال كذا فيها إىل مساء الدنيا فيقول أال من 
حىت يطلع الفجر وهو مع كونه ال يدل على ما هو مطلوب فيها بذلك العدد هو أيضا ضعيف اإلسناد وأخرجه 

ليطلع يف ليلة أيضا ابن ماجه من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا 
النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه وأخرجه أيضا أمحد يف املسند من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي 

اهللا عنهما وأخرج البيهقي يف الدعوات من حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال هلا 
ن شعبان قالت ما فيها يا رسول اهللا قال فيها أنه يكتب كل مولود من أتدرين ما يف هذه الليلة يعين ليلة النصف م

بين آدم يف هذه السنة وفيها يكتب كل هالك من بين آدم يف هذه السنة وفيها ترفع أعماهلم وفيها تنزل أرزاقهم 
لبه قال اجملد يف قوله وصالة القدر من رمضان قلت لعله يريد ما أخرجه ابن ماجه بلفظ من أحيا ليلة القدر مل ميت ق

املختصر فيه ضعف قوله وصالة الكفاية أقول هو حديث موضوع وصفتها ركعتان يف كل ركعة الفاحتة وقل هو اهللا 
أحد مخس مرات والقدر مخس مرات مث يقول يف آخره يا شديد القوى يا شديد احملال يا ذا القوة واجلالل يا ذا 

ما أخاف وأحذر يقوهلا ثالث مرات مث يتشهد ويسلم وهو حديث  العزة والسلطان أذللت مجيع خملوقاتك اكفين
مكذوب والتجريب ال يدل على صحته كما قدمنا قوله والسجود بعد الوتر موضوع أقول قال النسائي باب قدر 

السجدة بعد الوتر مث ذكر حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي 
  رة ركعة فيما بني أن يفرغ من صالة العشاءإحدى عش

  إىل صالة الفجر سوى ركعيت الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية فهذا يدل على أهنا
سجدة منفردة بعد الوتر كما فهم النسائي وبوب عليه فالعجب من املصنف رمحه اهللا كيف خيفى عليه ذلك وهو يف 

ست اليت هي دواوين اإلسالم قوله ولكنه صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه هذا الكتاب الذي هو أحد األمهات ال
كان يصلي بعده ركعتني جالسا أقول هذا صحيح وقد قدمناه فال نعيده وقد ذكرنا مجيع الصلوات املوضوعة يف 

  كتابنا يف املوضوعات فمن أراد الوقوف على ذلك فلريجع إليه

  ب والصوم والزكاة والسفر واحلج واجلهاد والنكاحالباب اخلامس فيما يتعلق باألكل والشر

  فصل يف األكل والشرب والصوم

إذا دعي إىل وليمة فليجب فإن كان صائما صلى م ودعا وبرك د احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا 
هو عند مسلم وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أما حديث أيب هريرة ف

وأيب داود والترمذي والنسائي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دعي أحدكم إىل وليمة فليجب فإن 
كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم وأخرجه أيضا النسائي من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه وقال فيه 

جه أبو داود وابن ماجه وأبو عوانة يف مسنده الصحيح أن وإن كان صائما دعا بالربكة وأما حديث ابن عمر فأخر
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إىل وليمة عرس فليجب فإن كان صائما دعا وبرك وإن كان مفطرا 

أكل وأصل حديث ابن عمر هذا يف الصحيحني بلفظ إذا دعي أحدكم إىل وليمة فليأهتا ويف لفظ ملسلم وأيب داود 
ال قال صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو حنوه ويف الباب عن جابر رضي اهللا منه ق

عنه عند مسلم وأيب داود والنسائي وابن ماجه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دعي أحدكم إىل طعام 
  ة رضي اهللا عنه فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ويف الصحيحني من حديث أيب هرير



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها األغنياء ويترك املساكني ومن مل يأت الدعوة 
فقد عصى اهللا ورسوله وعن عبد اهللا بن عمر عند أيب داود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من دعي فلم 

على غري دعوة فقد دخل سارقا وخرج معريا ويف إسناده درست ابن زياد  جيب فقد عصى اهللا ورسوله ومن دخل
عن شهاب بن طارق فاألول ضعفه اجلمهور والثاين جمهول قوله إذا دعى إىل وليمة فليجب فيه داللة على وجوب 

إجابة الدعوة سواء كانت عرسا أو غريه إذا صدق عليها مسمى الوليمة كما يدل على ذلك ما ذكرناه من 
حاديث املطلقة اليت ذكرناها مع التصريح يف بعضها بقوله عرسا كان أو حنوه وال ينايف ذلك االقتصار على وليمة األ

العرس يف بعض األحاديث فإن ذلك هو من التنصيص على بعض مدلوالت اللفظ فال يكون ختصيصا على فرض 
هذا املقام يف شرحنا للمنتقي قوله فإن كان جترده عن املعارض كيف وهو معارض مبا ذكرنا وقد أوضحنا الكالم يف 

صائما صلى قال هشام بن حسان أحد رواة هذا احلديث إن املراد بالصالة هنا الدعاء ويدل على هذا قوله يف 
حديث ابن عمر فإن كان صائما دعا وبرك قوله ودعا وبرك أي دعا لصاحب الدعوة بالدعاء املأثور الذي سيأيت إن 

رك أن دعا له بالربكة وإذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا د س شاء اهللا تعاىل وب
احلديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو من حديث أبن عمر رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

شرط البخاري قوله ذهب  إذا أفطر قال ذهب الظمأ اخل وأخرجه أيضا احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على
الظمأ هو شدة العطش قوله وابتلت العروق يعين مبا وصل إليها من الطعام والشراب فيذهب عنها ما كان فيها من 
اجلفاف بانقطاعها بالصوم قوله وثبت األجر إن شاء اهللا جعل ثبوته مقيدا مبشيئة اهللا تعاىل ألن الصائم ال يدري هل 

  دهقبل اهللا تعاىل صيامه أو ر

فإن كان عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة ق حب احلديث 
أخرجه ابن ماجه وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما قال أفطر 

ندكم الصائمون اخل وأخرجه ابن حبان يف صحيحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر ع
هبذا اللفظ ولكنه جعل مكان سعد بن معاذ سعد بن عبادة وقد أخرج هذا احلديث أبو داود بإسناد صحيح من 
حديث انس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل سعد بن عبادة رضي اهللا عنه فجاء خببز وزيت 

لى اهللا عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة وقد فأكل مث قال النيب ص
اشتمل هذا احلديث على ثالث دعوات كلها موجبة لألجر والربكة فإن من أفطر عنده الصائمون استحق األجر 

آلكلني له من األبرار ومن املوعود به فيمن فطر صائما ومن أكل طعامه األبرار كان له أجر اإلطعام موفرا لكون ا
صلت عليه املالئكة فقد فاز ألن دعوهتم له بالرمحة مقبولة وقد أخرج البخاري وغريه من حديث أنس رضي اهللا عنه 

قال دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر ومسن فقال أعيدوا متركم يف وعائه ومسنكم يف سقائه 
ة البيت فصلى ركعتني غري املكتوبة ودعا ألم سليم وأهلها وأهل بيتها وأخرج ابن ماجه فإين صائم مث قام يف ناحي

واحلاكم يف املستدرك من حديث عبد اهللا بن عمرو انه كان يقول عند فطره اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت 
م احلديث أخرجه البخاري كل شيء أن تغفر يل ذنويب وإذا حضر الطعام فليسم اهللا وليأكل مما يليه بيمينه خ 

ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمر أن ابن أيب سلمة رضي اهللا عنه قال كنت غالما يف حجر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت يدي تطيش يف الصفحة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا غالم 

  فما زالت تلك طعميت بعد وأخرجهسم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك فقال 



الترمذي أيضا والنسائي من حديثه وقد اشتمل احلديث على ثالث سنن التسمية واألكل باليمني واألكل مما يلي 
اآلكل وظاهر األمر الوجوب ال سيما مع ما سيأيت من أن الشيطان يستحل الطعام الذي ال يذكر اسم اهللا عليه وما 

باليمني وإن ا لشيطان يأكل بشماله وقد وردت أوامر يف أحاديث وهي مؤيدة ملا ذكرنا  ورد أيضا من األمر باألكل
إن الشيطان يستحل الطعام الذي ال يذكر اسم اهللا عليه م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 

عليه وسلم مل يضع أحدنا من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول اهللا صلى اهللا 
يده حىت يبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيضع يده فلما أن حضرنا معه مرة على طعام فجاءت جارية كأمنا 
تدفع فذهبت تضع يدها يف الطعام فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدها مث جاء أعرايب كأمنا يدفع فذهب 

صلى اهللا عليه وسلم بيده وقال إن الشيطان ليستحل الطعام الذي ال يذكر  ليضع يده يف الطعام فأخذ رسول اهللا
اسم اهللا عليه وأنه جاء هبذه اجلارية ليستحل هبا فأخذت بيدها وجاء هبذا األعرايب ليستحل به فأخذت بيده فوالذي 

اسم اهللا عليه مث أكل نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي زاد مسلم مث ذكر 
ويف احلديث دليل على أن الشيطان يشارك من مل يسم على أكل طعامه وذلك سبب انتزاع الربكة منه وعدم 

االنتفاع به قوله يستحل أي جيعله حالال ألنه ممنوع منه بفعل الشرع فإذا ترك األكل الشرعي بعدم التسمية جعل 
لى اهللا عليه وسلم الصحابة يف الشاة املسمومة اليت أهدهتا إليه الشيطان ذلك ذريعة الستحالل طعامه وأمر ص

اليهودية إن اذكروا اسم اهللا وكلوا فأكلوها فلم يصب أحدا منهم شيء مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن يهودية أهدت شاة إىل رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم مسيطا فلما بسطوا القوم أيديهم قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم كفوا

  أيديكم فإن
عضوا من أعضائها خيربين أهنا مسمومة قال فأرسل إىل صاحبتها أمسمت طعامك هذا قالت نعم أحببت إن كنت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اذكروا اسم كاذبا أريح الناس منك وإن كنت صادقا علمت أن اهللا سيطلعك فقال 
اهللا وكلوا فأكلنا فلم يضر أحدا منا شيء قال احلاكم بعد إخراجه صحيح اإلسناد ولكنه قد روى ما خيالف هذا 

وهو أن بشر بن الرباء بن معرور كان من مجلة من أكل معه صلى اهللا عليه وسلم من هذه الشاة فمات منها وروى 
ه وسلم مازال جيد أثر هذا السم حىت مات وذكر مجاعة من العلماء أنه صلى اهللا عليه وسلم مات أنه صلى اهللا علي

شهيدا هبذا السبب وذكر بعض أهل العلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل هذه اليهودية وقوى ذلك احلافظ 
نسي التسمية فليقل بسم اهللا  الدمياطي والسيوطي وهذه اليهودية هي زينب بنت احلرث امرأة سالم بن مشكم ومن

أوله وأوسطه وآخره د ت حب احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا عليه فإذا 

قل بسم اهللا أوله وأوسطه وآخره وهذا لفظ أيب داود وقال الترمذي بعد إخراجه نسي أن يذكر اسم يف أوله فلي
حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم يف مستدركه وقال صحيح اإلسناد ويف احلديث 

التسمية يف دليل على أنه إذا نسى يف أثناء أكله للطعام وقال بسم اهللا أوله وآخره كان ذلك استدراكا ملا فاته من 
أوله وروى النووي يف األذكار عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من نسي أن يسمي 
على طعامه فليقرأ قل هو اهللا أحد إذا فرغ هكذا روى احلديث ومل يعزه إىل كتاب من كتب احلديث ولو قدرنا 

ايب ولالجتهاد فيه مدخل وأخرج الترمذي من حديث عائشة ثبوته عن جابر مل يكن ذلك شرعا غالبا ألنه قول صح
  رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل طعاما يف ستة من أصحابه فجاء أعرايب فأكله



بلقمتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما إنه لو مسى لكفاكم قال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه 
  أيضا أبو

اود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وأخرج أبو داود والنسائي واحلاكم من حديث أمية بن خمشي وكان د
صحابيا أن رجال كان يأكل والنيب صلى اهللا عليه وسلم ينظر فلم يسم اهللا حىت كان يف آخر طعامه قال بسم اهللا 

ه حىت مسى فما بقي يف بطنه شيء إال قاءه قال أوله وآخره فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل مع
احلاكم صحيح اإلسناد قال الدارقطين مل يسند أمية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري هذا احلديث وخمشي بفتح 

امليم وسكون اخلاء املعجمة بعدها شني معجمة وأن أكل مع جمذوم أو ذي عاهة قال بسم اهللا ثقة باهللا وتوكال عليه 
احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر أن د ت حب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد جمذوم فأدخلها معه يف القصعة مث قال كل بسم اهللا ثقة باهللا وتوكال عليه 
ذا احلديث خيالف األحاديث الواردة وهذا لفظ الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجه وه

يف الفرار من اجملذوم فيحمل هذا على من مل يتأثر باألكل مع اجملذوم وال تداخله األوهام والكالم يف هذا يرجع إىل 
الكالم يف أحاديث العدوى والطرية وقد أوضحنا الكالم فيها يف شرحنا للمنتقي وأفردنا هذا البحث برسالة مطولة 

ما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه فإن كان لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه د ت وإذا أكل طعا
احلديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

مونة فجائتنا بإناء من لنب فشرب صلى اهللا دخلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على مي
  عليه وسلم وأنا عن ميينه وخالد عن مشاله فقال يل الشربة لك فإن شئت آثرت هبا خالدا فقلت ما كنت أوثر

على سؤرك أحدا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أطعمه اهللا طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
ه اهللا لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء جيزيء من الطعام والشراب غري اللنب خريا منه ومن سقا

قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن وأخرجه أيضا ابن ماجه وأخرج النسائي الفصل األول منه وفيه دليل على 
طلب أن يطعمه اهللا ما هو خري من الطعام  أن اللنب أرفع حاال من الطعام ووجه ذلك ان النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومل يطلب ذلك يف اللنب وإمنا طلب الزيادة منه فإذا فرغ من األكل والشرب قال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا 
فيه غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه ربنا احلمد هللا الذي كفانا وآوانا وأروانا غري مكفي وال مكفور خ ت س 

خرجه البخاري والترمذي والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه أن احلديث أ
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال احلمد هللا اخل ويف رواية للبخاري منه أيضا كان إذا فرغ من 

مكفور ويف رواية له منه لك احلمد ربنا غري مكفي  طعامه قال احلمد هللا الذي كفانا وآوانا وأروانا غري مكفي وال
وال مودع وال مستغىن عنه ربنا ويف رواية الترمذي وابن ماجه وإحدى روايات النسائي احلمد هللا محدا ويف لفظ 

للنسائي اللهم لك احلمد محدا كثريا وعلى اجلملة فاحلديث يف صحيح البخاري الفصل األول منه والفصل اآلخر ال 
مهه كالم املصنف رمحه اهللا أنه مل يكن يف البخاري إال الفصل األخري منه قوله غري مكفى بفتح امليم وسكون كما يو

الكاف وتشديد الياء قال النووي هذه الرواية الصحيحة الفصيحة ورواه أكثر الرواة باهلمز وهو فاسد من حيث 
  العربية سواء كان من الكفاية أو من

ع األنوار يف تفسري هذا احلديث املراد هبذا املذكور كله الطعام وإليه يعود الضمري فيكون كفأت اإلناء قال يف مطال
املعىن على هذا الكفاية وقال احلريب املكفى اإلناء املقلوب لالستغناء عنه كما قال غري مستغىن عنه وقال اخلطايب 



ر عائدة إىل اهللا عز وجل قوله وال مودع معناه أن اهللا هو املطعم الكايف وهو غري مطعم وال مكفي فجعل الضمائ
بفتح الدال اسم مفعول واملعىن أنه حمتاج إليه غري متروك الطلب منه والرغبة إليه قوله وال مستغىن عنه هو أيضا 

اسم مفعول واملعىن أنه حمتاج إليه غري مستغىن عنه قوله ربنا منصوب على االختصاص واملدح أو منصوب على أنه 
ذوف حرف النداء كأنه قال يا ربنا امسع دعاءنا قوله وال مكفور أي وال جمحود النعم اليت أنعم هبا منادى مضاف حم

على عباده بل هو مشكور فإذا غسل يده قال احلمد هللا الذي يطعم وال يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة بالء حسن أبالنا س حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال 

رضي اهللا عنه قال دعا رجل من األنصار من أهل قباء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم 
وغسل يده أو يديه قال احلمد هللا الذي يطعم وال يطعم اخل وبعده احلمد هللا غري مودع وال مكايف وال مكفور وال 

د هللا الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرى وهدى من الضالل وبصر من مستغىن عنه احلم
العمى وفضل على كثري ممن خلق تفضيال هذا لفظ النسائي وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم وقال صحيح 

ه قال كان على شرط مسلم وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه عن أيب األنصاري رضي اهللا عن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال احلمد هللا الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرجا وأخرج 
أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ا وسقانا وجعلنا مسلمني ولفظ الترمذي كانكان إذا فرغ من طعامه قال احلمد هللا الذي أطعمن

  إذا أكل أو شرب قال اخل قوله يطعم وال
يطعم األول مبىن للفاعل والثاين مبىن للمفعول قوله وكل بالء حسن أبالنا اإلبالء اإلحسان واإلنعام فاملعىن وكل 

بالء ويف الشر بلوته أبلوه بالء ويف  إحسان منه وإنعام من به علينا وأنعم علينا به قال العيين يقال يف اخلري بليت
النهاية أن االبتالء يكون يف اخلري والشر معا من غري فرق بني فعلهما ومنه قوله تعاىل ونبلوكم بالشر واخلري فتنة 

ويدعو ألهل الطعام اللهم بارك هلم فيما رزقتهم فاغفر هلم وارمحهم م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه 
من حديث عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب فقرب إليه اهللا وهو 

طعاما ووطبة مث أتى بتمر وكان يأكله ويلقي النوى بني أصبعيه وجيمع السبابة والوسطى مث أتى بشراب فشربه مث 
لهم بارك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم ناوله الذي عن ميينه فقال أيب وأخذ بلجام الدابة ادع لنا فقال ال

وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي والوطبة بالواو وإسكان الطاء بعدها موحدة قيل هي األقط وقيل متر خيرج نواه 
ويعجن بلنب وقال النووي هي قربة لطيفة يكون فيها اللنب اللهم أطعم من أطعمين واسق من سقاين م احلديث 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث املقداد رضي اهللا عنه قال أقبلت أنا وصاحبان يل وقد أخرجه مسلم كما 
ذهبت أمساعنا وأبصارنا من اجلهد فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر احلديث بطوله وفيه أن النيب صلى اهللا عليه 

بر رضي اهللا عنه قال صنع أبو اهليثم بن وسلم قال اللهم أطعم من أطعمين واسق من سقاين وأخرج أبو داود عن جا
  التيهان للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما قال فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم

أصحابه فلما فرغ قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول اهللا وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب 
  جل مل يسم وقد تقدم يف أول هذا الباب بعض ما يدعى به ألهل الطعامشرابه فادعوا له فذاك إثابته ويف إسناده ر

  فصل الزكاة



أميا رجل له مال يكون فيه صدقة فقال اللهم صل على حممد عبدك ورسولك وعلى املؤمنني واملؤمنات واملسلمني 
اهللا وهو من حديث واملسلمات فإهنا له زكاة أي منو ص احلديث أخرجه أبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه 

أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال القسطالين وهو خمتلف فيه أي يف هذا احلديث ولكن إسناده حسن وأخرجه 
أيضا ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه فهذان إمامان صححاه وصححه إمام ثالث وهو السيوطي رمحه 

ن رواية ابن هليعة عن دراج عن أيب اهليثم وقد ضعفوه انتهى اهللا وأما املناوي يف شرح اجلامع الصغري فقال هو م
هكذا يف شرحه الكبري واقتصر يف خمتصره على قوله وإسناده حسن قوله أميا رجل له مال يكون فيه صدقة هكذا يف 

غالب النسخ ويف بعضها ال يكون فيه صدقة ويف اجلامع الصغري للسيوطي بلفظ أميا رجل مسلم مل تكن له صدقة 
ال شارحه املناوى يعين ال مال له يتصدق منه فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه الصالة عليه وعلى املؤمنني ق

واملؤمنات واملسلمني واملسلمات قائمة مقام الصدقة وعلى اللفظ الذي حكاه رمحه اهللا أن هذه الصالة مع إخراجه 
ول املقيم ملن يودعه أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم الصدقة تكون موجبة لنمو املال أي زيادته فصل السفر يق

  عملك د س حب وأقرأ عليك السالم س 

احلديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمر أنه قال 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بيدي لقزعة الراوي عنه ملا أراد االنصراف قال كما أنت حىت أودعك كما ودعين ا

فصافحين مث قال أستودعك اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك زاد النسائي يف رواية له وأقرأ عليك السالم وأخرج 
أيضا الترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحهما من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول 

مىن حىت أودعك كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع اهللا للرجل إذا أراد السفر ادن 
دينك اخل قال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرج أبو داود واللفظ له عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي رضي اهللا 

 دينكم وأمانتكم عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا شيع جيشا فبلغ ثنية الوداع قال أستودع اهللا
وخواتيم عملكم وصحح إسناده النووي قوله دينك وأمانتك قال اخلطايب األمانة هنا أهله ومن خيلفه وماله الذي 

عند أمينه قال وذكر الدين هنا ألن السفر مظنه املشقة ورمبا كان سببا إلمهال بعض أمور الدين قوله وخواتيم 
ل أي يكون آخره دعا له بذلك ألن األعمال خبواتيمها كما تدل عليه عملك هي مجع خامت وهو ما خيتم به العم

األحاديث اليت قدمنا ذكرها ويوصيه فيقول عليك بتقوى اهللا والتكبري على كل شرف اللهم اطو له البعد وهون 
أن  عليه السفر ت س احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
رجال قال يا رسول اهللا أين أريد أن أسافر فأوصين قال عليك بتقوى اهللا والتكبري على كل شرف فلما أن وىل 

الرجل قال اللهم أطو له البعد وهون عليه السفر قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن وأخرجه أيضا ابن 
رجني له فال وجه ملا وقع من املصنف من ماجه واحلديث كما عرفت حديث صحايب واحد بلفظ واحد عند املخ

  تكرير الرمز

يف وسطه وآخره قوله على كل شرف الشرف بفتح الشني املعجمة والراء هو املكان العايل ففيه استحباب التكبري 
عند أن يصعد املسافر إىل مكان مرتفع قوله وأطو له البعد أي قربه له وسهله عليه حىت خيف تعبه وتقل مشقته ويف 

اب ما أخرجه أمحد وأبو يعلى من حديث انس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا عال الب
نشزا من األرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك احلمد على كل حال قال يف جممع الزوائد وفيه زياد 

هللا ذنبك ويسر لك اخلري حيثما كنت ت النمريي وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله ثقات زودك اهللا التقوى وغفر ا



س احلديث أخرجه الترمذي والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال جاء رجل 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين أريد السفر فزودين فقال زودك اهللا التقوى قال زدين 

زدين بأيب أنت وأمي فقال ويسر لك اخلري حيثما كنت قال الترمذي بعد إخراجه حسن فقال وغفر ذنبك قال 
غريب وأخرجه أيضا احلاكم يف املستدرك ويف احلديث دليل على مشروعية الدعاء للمسافر هبذه الدعوات جعل اهللا 

والطرباين يف الكبري  التقوى زادك وغفر ذنبك ووجه لك اخلري حيثما توجهت ز ط احلديث أخرجه البزار يف مسنده
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث هشام بن قتادة الرهاوي عن أبيه قتادة رضي اهللا عنه قال ملا عقد يل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قوم أخذت بيده فودعته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل اهللا 
رجاهلا يعين البزار والطرباين ثقات ويقول له املسافر أستودعك اهللا الذي ال التقوى زادك اخل قال يف جممع الزوائد و

  ختيب ى أو ال تضيع ودائعه طب احلديث أخرجه ابن السين والطرباين يف الدعاء كما قال املصنف رمحه اهللا

خلف وهو من حديث من أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من أراد أن يسافر فليقل ملن 
أستودعك اهللا الذي ال يضيع ودائعه هكذا لفظ ابن السين ولفظ الطرباين يف الدعاء الذي ال ختيب ودائعه ورمز 

املصنف يفيد عكس هذا اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسري أ ز احلديث أخرجه أمحد والبزار كما قال املصنف 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفرا  رمحه اهللا وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

قال اللهم اخل قال يف جممع الزوائد بعد أن عزاه إىل أمحد والبزار ورجاهلما ثقات قوله بك أصول أي أسطو وأقهر 
ل وهو من املصاولة وهي املواثبة قوله وبك أحاول باحلاء املهملة أي أحترك وقيل أحتال وقيل أدفع وأمنع وقيل أحتو

وإن كان خائفا فليقرأ إليالف قريش فهي أمان من كل سوء جمرب مو احلديث ذكره املصنف رمحه اهللا ومل يعزه إىل 
أحد وال إىل كتاب حىت ينظر فيه بل رمز أنه موقوف فال ندري من هو موقوف عليه من الصحابة وال من أخرجه 

رد التجريب كما يقع منه يف بعض املواضع وقد عن الصحايب الذي وقفه عليه وهذا خلل ولكنه قد اتكل على جم
قدمنا ذلك وعدم الركون على مثله فإن التجريب ال يقول به قائل أنه يدل على ما وقع التجريب له ثابت عن 

الشارع أو عن أهل الشرع قال النووي رمحه اهللا يف باب أذكار املسافر عند إرادته اخلروج من منزله ويستحب أن 
ش فقد قال اإلمام السيد اجلليل أبو احلسن القزويين الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة واألحوال يقرأ إليالف قري

الباهرة واملعارف املتظاهرة أنه أمان من كل سوء قال وقد ذكرت حكايته يف كتاب الزهد الذي مجعته يف باب 
  لقزويينالكرامات عن أيب طاهر بن حشويه قال أردت سفرا وكنت خائفا منه فدخلت إىل ا

أسأله الدعاء يل فقال يل ابتداء من قبل نفسه من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ إليالف قريش فإهنا أما 
من كل سوء فقرأهتا فلم يعرض يل عارض حىت اآلن انتهى كالم النووي فإذا وضع رجله يف الركاب قال بسم اهللا 

سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون احلمد هللا  فإذا استوى على ظهرها قال احلمد هللا سبحان الذي
ثالثا اهللا أكرب ثالثا سبحانك إين ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت د ت حب احلديث أخرجه أبو 

ضي اهللا داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي بن ربيعة قال شهدت عليا ر
عنه أتى بدابة لريكبها فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم اهللا فلما استوى على ظهرها قال سبحان الذي اخل ويف 

آخره بعد هذا السياق الذي ذكره املصنف رمحه اهللا مث ضحك فقلت يا أمري املؤمنني ألي شيء ضحكت قال إن 
يب يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريه هذا لفظ أيب داود قال ربك تبارك وتعاىل يعجب من عبده إذا قال اغفر يل ذنو

الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أيضا احلاكم وقال صحيح على شرط 



مسلم وكلهم وقفوه على علي قوله وما كنا له مقرنني أي مطيقني اللهم إين أسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن 
حل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف العمل الصا

األهل اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال واألهل والولد وإذا رجع قاهلن وزاد 
ما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون م احلديث أخرجه مسلم ك

عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا استوى على بعريه خارجا إىل السفر كرب ثالثا مث 
  قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل

من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي ويف رواية  ربنا ملنقلبون اللهم إين أسألك يف سفرنا هذا اخل وأخرجه أيضا
ملسلم وكآبة املنقلب وسوء املنظر زاد أبو داود يف آخره وكان صلى اهللا عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كربوا 
ة وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصالة على ذلك قوله وعثاء بفتح الواو وإسكان العني املهملة بعدها ثاء مثلثة ممدود

أي شدته ومشقته قوله وكآبة املنظر الكآبة باملد التغري واالنكسار من مشقة السفر وما حيصل على املسافر من 
االهتمام بأموره قوله سوء املنقلب أي سوء االنقالب إىل أهله من سفره وذلك بأن يرجع منقوصا مهموما مبا يسوءه 

ن ومن تكلم به بالياء بعد اهلمزة املفتوحة فقد أخطأ كذا قوله آيبون بفتح اهلمزة بعدها مهزة مكسورة أي راجعو
قيل وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد اهللا بن سرجس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا 
 سافر يقول اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر ومن

احلور بعد الكور ومن دعوة املظلوم ومن سوء املنظر يف األهل واملال قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن 
صحيح وإذا عال ثنية كرب وإذا هبط سبح خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 

لنا سبحنا وأخرجه من حديثه النسائي وقد تقدم جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال كنا إذا صعدنا كربنا وإذا نز
حديث التكبري على كل شرف وتقدم حديث أنه صلى اهللا عليه وسلم كان هو وجيوشه إذا علوا الثنايا كربوا وإذا 

  هبطوا سبحوا وإذا أشرف على واد هلل وكرب ع

هللا عنه قال كنا مع احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن وهو من حديث أيب موسى األشعري رضي ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكربنا وارتفعت أصواتنا فقال النيب صلى اهللا عليه 

وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا أنه معكم أينما كنتم تبارك وتعاىل أنه مسيع 
لم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قريب وأخرج البخاري ومس

قفل من احلج والعمرة قال الراوي ال أعلمه إال يف الغزو فكان كلما أوىف على ثنية أو فدفد كرب ثالثا مث قال ال إله 
سيأيت وقد تقدم تفسري الشرف إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير احلديث و

وضبطه وإذا عثرت دابته فليقل بسم اهللا س مس احلديث أخرجه النسائي واحلاكم يف املستدرك وهو من حديث أيب 
املليح عن أبيه قال كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم فعثر بعريه فقلت تعس الشيطان فقال النيب صلى اهللا عليه 

ان فإنه يعظم حىت يصري مثل البيت ويقول صرعته بقويت ولكن قولوا بسم اهللا فإنه وسلم ال تقولوا تعس الشيط
يصغر حىت يصري مثل الذباب قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه أمحد بإسناد جيد واحلاكم والبيهقي عن متيمة 

لت تعس الشيطان اهلجيمي عمن كان رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كنت رديفه على محار فعثر احلمار فق
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم يف نفسه وقال صرعته 



بقويت وإذا قلت بسم اهللا تصاغر إليه نفسه حىت يكون أصغر من ذباب ولفظ احلاكم وإذا قيل بسم اهللا خنس حىت 
  لتت فليناد يا عباد اهللا احبسوا زيصري مثل الذباب وقال صحيح اإلسناد وإذا انف

احلديث أخرجه البزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد يا عباد اهللا احبسوا فإن اهللا حاضر يف األرض 

ئد وفيه معروف بن يثه أبو يعلى املوصلي والطرباين وابن السين قال يف جممع الزواسيحبسه وأخرجه أيضا من حد
حسان وهو ضعيف قال النووي يف األذكار بعد أن روى هذا احلديث عن كتاب ابن السين قلت وحكى يل بعض 

شيوخنا الكبار يف العلم أهنا انفلتت دابته أظنها بغلة وكان يعرف هذا احلديث فقاله فحبسها اهللا عليه يف احلال 
عجزوا عنها فقلته فوقفت يف احلال بغري سبب وإن أراد عونا فليقل يا وكنت أنا مرة مع مجاعة فانفلتت معنا هبيمة ف

عباد اهللا أعينوا يا عباد اهللا أعينوا يا عباد اهللا أعينوا ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا 
يء وأراد أحدكم عونا وهو من حديث عتبة بن غزوان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا ضل على أحدكم ش

وهو بأرض فالة ليس هبا أحد فليقل يا عباد اهللا أعينوا يا عباد اهللا أعينوا يا عباد اهللا أعينوا فإن هللا عباد ال يراهم قال 
يف جممع الزوائد ورجاله وثقوا على ضعف يف بعضهم إال أن زيد بن علي مل يدرك عتبة وأخرج البزار من حديث 

هما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن هللا مالئكة يف األرض سوى احلفظة يكتبون ما ابن عباس رضي اهللا عن
سقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم شيء بأرض فالة فليناد أعينوين يا عباد اهللا قال يف جممع الزوائد رجاله 

 من املالئكة وصاحلي اجلن وليس يف ثقات ويف احلديث دليل على جواز االستعانة مبن ال يراهم اإلنسان من عباد اهللا
  ذلك بأس كما جيوز لإلنسان أن يستعني ببين آدم إذا عثرت دابته أو انفلتت

وإذا أمسى بأرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بك من أسد 
د ت مس احلديث أخرجه أبو داود والترمذي  وأسود ومن احلية والعقرب ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد

واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم إذا سافر وأقبل الليل قال يا أرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا اخل وأخرجه من حديثه أيضا 

بعد إخراجه صحيح اإلسناد قوله وإذا أمسى بأرض ريب وربك اهللا هكذا يف غالب النسخ ويف  النسائي قال احلاكم
بعضها فليقل ريب وربك اهللا واحلذف هو لالختصار ألن املعىن على ذلك مستقيم ولكن احلديث لفظه كما ذكرنا أن 

لعظيم من احليات فيه سواد وخصصه النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سافر فأقبل الليل قال اخل قوله وأسود هو ا
بالذكر خلبثه قوله ومن شر ساكن البلد قال اخلطايب هم اجلن الذين هم سكان األرض والبلد من األرض ما يأوى 
احليوان إليه وإن مل يكن فيه منازل وبناء قوله ووالد ومن ولد قال اخلطايب املراد إبليس وجنوده والظاهر أن املراد 

صغري وكبري من احليوان كائنا ما كان وإذا نزل منزال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق االستعاذة من كل 
فإنه ال يضره شيء حىت يرحتل م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث خولة بنت حكيم 

مث قال أعوذ بكلمات اهللا التامات  رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من نزل منزال
من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وقد تقدم 
تفسري هذا احلديث يف أدعية الصباح واملساء ووقت السحر مسع سامع حبمد اهللا وحسن بالئه علينا ربنا صاحبنا 

  النار موأفضل علينا عائذا باهللا من 



احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم كان يقول إذا كان يف سفر أو سحر مسع سامع اخل وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي واحلاكم وزاد أبو داود 

ت ويرفع هبا صوته قوله مسع بتشديد امليم املفتوحة كذا ضبطه حبمد اهللا ونعمته وزاد احلاكم يقول ذلك ثالث مرا
القاضي عياض وقال معناه بلغ سامع وضبطه اخلطايب مسع بكسر امليم وختفيفها قال ومعناه شهد شاهد فاألول خرب 

أن البالء  بالتبليغ والثاين خرب مبعىن األمر أي يشهد شاهد على محد اهللا سبحانه وتعاىل وحسن نعمته علينا وقد تقدم
منه سبحانه وتعاىل قد يكون بالنعمة وقد يكون بضدها واملراد هنا النعمة قوله صاحبنا بصيغة األمر دعا اهللا سبحانه 

وتعاىل أن يصاحبه ويتفضل عليه قوله عائذا باهللا سبحانه وتعاىل أي حال كونه عائذا باهللا سبحانه وتعاىل من مجيع 
ركب البحر فأمانه من الغرق أن يقول بسم اهللا جمراها ومرساها اآلية ما قدروا الشرور ومعتصما به مما أخاف وإن 

اهللا حق قدره اآلية ط ى ص احلديث أخرجه الطرباين وابن السين وأبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا 
يه وسلم أمان أميت وهو من حديث احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا بسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم وما قدروا اهللا حق قدره اآلية 
ويف إسناده جبارة بن املغلس وهو ضعيف ويف الباب ما أخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث ابن عباس 

عليه وسلم أمان أميت من الغرق إذا ركبوا السفن والبحر أن يقولوا بسم اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا 
امللك وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما 

  يشركون

إذا رأى بلدا يقصدها قال بسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم ويف إسناده هنشل بن سعيد وهو متروك 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب األرضني السبع وما أقللن ورب الشياطني وما أضللن ورب الرياح 
وما ذرين فإنا نسألك خري هذه القرية وخري أهلها وخري ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها س 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث صهيب رضي اهللا عنه أن النيب  حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما
صلى اهللا عليه وسلم مل ير قرية يريد دخوهلا إال قال حني يراها اللهم رب السموات اخل وصححه ابن حبان 

اين وأخرجه أيضا احلاكم يف املستدرك وصححه وأخرجه أيضا الطرباين قال يف جممع الزوائد بعد أن عزاه إىل الطرب
ورجاله رجال الصحيح غري عطء بن مروان وابنه وكالمها ثقة ويف الباب ما أخرجه الطرباين يف األوسط عن أيب 
لبابة بن عبد املنذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد دخول قرية مل يدخلها حىت يقول اللهم رب 

ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطني وما أضلت السموات السبع وما أظلت ورب األرضني السبع وما أقلت 
أين أسألك خريها وخري ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها قال اهليثمي يف جممع الزوائد وإسناده حسن 

وأخرج الطرباين أيضا من حديث أيب مغيث بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أشرف على خيرب قال 
قفوا قال مث ذكر احلديث وقال يف آخره وكان يقوهلا يف كل قرية يريد دخوهلا قال اهليثمي يف  ألصحابه وأنا فيهم

جممع الزوائد وفيه راو مل يسم وبقية رجاله ثقات وسؤال خري القرية والتعوذ من شرها هو باعتبار ما حيدث فيها من 
  اخلري و الشر وأما هي نفسها فال خري هلا وال شر وهذا جماز معروف

عند دخوهلا اللهم بارك لنا فيها ثالثا اللهم ارزقنا جناها وحببنا إىل أهلها وحبب صاحل أهلها إلينا طس احلديث و
أخرجه االطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كنا نسافر مع 

أن يدخلها قال اللهم بارك لنا فيها ثالث مرات اللهم ارزقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد 



جناها اخل قال اهليثمي يف جممع الزوائد وإسناده جيد قوله جناها بفتح اجليم بعدها نون قال يف الصحاح اجلىن ما 
ما جيتين من جيتين من الشجر وكأنه عرب باجلىن عن فوائدها اليت ينتفع هبا من مجيع األشياء وميكن أن يراد حقيقة 

الثمر ألنه أعظم فوائد األرض وأن أراد حسن هيئته ومنو زاده فليقرأ الكافرون والنصر وإخالص واملعوذتني يفتتح 
كل سورة بالتسمية وخيتم قراءهتا هبا قال جبري بن مطعم فكنت أخرج يف سفر فأكون أبذهم هيئة وأقلهم زادا فما 

ليه وسلم وقرأت هبن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادا حىت أرجع زلت منذ علمتهن من رسول اهللا صلى اهللا ع
من سفري ي ص احلديث أخرجه أبو السىن وأبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جبري بن 

 مطعم رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا جبري إذا خرجت يف سفر أن تكون من أمثل
أصحابك هيئة وأكثرهم زادا قلت نعم بأيب أنت وأمي قال فاقرأ هذه السور اخلمس قل يا أيها الكافرون وإذا جاء 
نصر اهللا وقل هو اهللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وافتتح كل سورة ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

عم وكنت غنيا كثري املال فكنت أخرج يف سفر فأكون واختم قراءتك ببسم اهللا الرمحن الرحيم قال جبري بن مط
أبزهم هيئة وأقلهم زادا فما علمتهن زلت منذ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرأت هبن أكون من أحسنهم 
 هيئة وأكثرهم زادا قال يف جممع الزوائد ويف إسناده من مل أعرفه قوله أبذهم بالباء املوحدة والذال املعجمة والبهاوة

  سوء اهليئة وخالف حتسينها

فإذا رجع من سفره يكرب على كل شرف من األرض ثالثا مث يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 
احلمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم 

اري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي األحزاب وحده خ م احلديث أخرجه البخ
اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قفل من احلج والعمرة كلما أوىف على ثنية أو فدفد كرب ثالثا مث 

احلديث بفتح  قال ال إله إال اهللا اخل قوله يكرب على كل شرف قد تقدم ضبطه وتفسريه أيضا والفدفد املذكور يف
الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال مهملة أيضا قيل هو املرتفع وقيل الفالة اليت ال شيء فيها وقيل هو 
الغليظ من األرض ذات احلصى وقيل اجللد من األرض يف االرتفاع واملصنف رمحه اهللا قال يكرب على كل شرف 

لفدفد وهو غري الثنية كما يفيده عطفه عليها وكما وقع يف تفسريه وهو معىن قوله كلما أوىف على ثنية وترك ذكر ا
هنا وإذا أشرف على بلده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وال يزال يقوهلا حىت يدخلها خ م احلديث أخرجه 
ملا  البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أشرف على املدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقوهلا حىت دخل املدينة وأخرجه أيضا من 
حديثه النسائي وقد تقدم تفسري ما يف هذا احلديث من األلفاظ فإذا دخل على أهله قال أوبا لربنا توبا ال يغادر علينا 

ا قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما حوبا ز ص احلديث أخرجه البزار وأبو يعلى كم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد الرجوع قال تائبون عابدون لربنا حامدون فإذا دخل على أهله قال اخل 

  قال يف جممع الزوائد ورواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط وأبو يعلى والبزار ورجاهلم

صحيح إال بعض أسانيد الطرباين قوله أوبا أوبا أي رجوعا رجوعا قوله لربنا توبا هو مصدر أي نتوب توبا رجال ال
قوله ال يغادر علينا حوبا أي ال يترك علينا حوبا واحلوب بفتح احلاء املهملة وضمها االمث وقيل الفتح لغة احلجاز 

  والضم لغة متيم



  فصل احلج

اء محد اهللا وسبح وكرب خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو إذا استوت به راحلته على البيد
من حديث أنس رضي اهللا عنه قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن معه باملدينة الظهر أربعا والعصر بذى 

هللا وكرب مث أهل حبج وعمرة احلليفة ركعتني مث بات هبا حىت أصبح مث ركب حىت استوت به راحلته على البيداء محد ا
احلديث وفيه مشروعية التحميد والتسبيح والتكبري للحاج فإذا أحرم لىب لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن 

احلمد لك والنعمة لك وامللك ال شريك لك ع احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال املصنف 
 عنهما قال إن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبيك اللهم لبيك رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا

زاد مسلم وأهل السنن وكان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك 
من لبب والرغباء إليك والعمل لبيك قوله لبيك معناه سرعة اإلجابة وإظهار الطاعة قال النحويون أصله مأخوذ 

الرجل باملكان وألب به إذا لزمه قالوا والثنية فيه للتوكد كأنه قال إلبابا بعد إلباب ولزوما لطاعتك بعد لزوم قوله 
  إن احلمد روى بفتح اهلمزة وبكسرها قال ثعلب االختيار الكسر وهو أجود يف املعىن من الفتح ألن من 

من فتح قال لبيك هبذا السبب لبيك إله احلق لبيك س حب كسر جعل معناه إن احلمد والنعمة لك على كل حال و
احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال تلبية 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبيك إله احلق لبيك وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجه واحلاكم 
ل صحيح على شرط الشيخني والظاهر من احلديث أن هذه تلبية مستقلة غري منضمة إىل التلبية املذكورة يف وقا

احلديث السابق وكأنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقول تارة بالتلبية املتقدمة وتارة هبذه فإذا طاف كلما أتى الركن 
من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال طاف  كرب خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو

النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكرب وفيه دليل على مشروعية 
التكبري يف الطواف عند إتيان الركن وبني الركنني ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار د 

ا بني الركن واحلجر مص احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان وابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف حب وكذ
رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن السائب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما بني 

صححه ابن حبان وأخرجه أيضا النسائي واحلاكم الركنني ربنا اخل وفيه مشروعية هذا الذكر بني الركنني للطائف و
وقال صحيح على شرط مسلم قوله وكذا بني الركن واحلجر أي وكذا يقول هذا الدعاء واملراد بالركن الركن 
  الذي فيه احلجر األسود واحلجر بكسر احلاء املهملة وإسكان اجليم وهو احملوط الذي هو مشال البيت وأخرج

 حيىي عن سفيان قال حدثين عاصم بن هبدلة عن املسيب بن رافع عن حبيب بن صبهان مسدد يف مسنده قال حدثين
قال رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يطوف بالبيت وهو يقول بني الباب والركن أو بني املقام والباب ربنا آتنا 

كل غائبة يل خبري مس احلديث يف الدنيا حسنة اخل ويف الطواف اللهم قنعين مبا رزقتين وبارك يل فيه واخلف علي 
أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو اللهم قنعين اخل وصحح إسناده وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه عن سعيد بن جبري قال 
موقوفا عليه قوله واخلف علي كل غائبة يل خببري أي اجعل يل عوضا حاضرا عما  كان من دعاء ابن عباس فذكره

غاب علي وفات أوال أمتكن من إدراكه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 



قوف على ابن عمر قدير مص مو احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا كما قال املصنف رمحه اهللا وهو مو
رضي اهللا عنهما روى ذلك عنه نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدىن احلرم مم ساق حديثا وقال يف آخره إنه كان 
يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وروى حنوه من طريقه أمحد يف 

ن الطواف صلى ركعتني كما تقدم فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا املسند ورجاله رجال الصحيح فإذا فرغ م
واملروة من شعائر اهللا فريقى على الصفا حىت يرى البيت فيستقبل القبلة ويوحد اهللا ويكربه ويقول ال إله إال اهللا 

ر عبده وهزم وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونص
  األحزاب وحده مث يدعو بعد ذلك ويقول مثل هذا

ثالث مرات مث ينزل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت إذا صعد مشى حىت إذا أتى املروة فعل 
 على املروة كما فعل على الصفا م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر رضي اهللا

عنه يف حديثه الطويل يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه مث رجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب 
إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا واملروة من شعائر اهللا أبدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى 

ل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل البيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقا
شيء قدير ال إله إال اهللا أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث دعا بني ذلك فقال مثل ذلك ثالث مرات 

كما فعل على مث نزل إىل املروة فلما انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت إذ صعد مشى حىت إذا أتى املروة فعل 
الصفا هكذا يف صحيح مسلم وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة يف مسنده 

الصحيح وزاد فيه حييي ومييت وبني الصفا واملروة رب اغفر وارحم وأنت األعز األكرم مص مو احلديث أخرجه 
وابن مسعود رضي اهللا عنهم ومل يرد يف املرفوع  ابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا وهو موقوف على عمر ابن عمر

دعاء بني الصفا واملروة قال النووي يف األذكار ويقول يف األربعة الباقية من أوساط الطواف اللهم اغفر وارحم 
واعف عما تعلم إنك أنت األعز األكرم اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا سار إىل 

فات لىب وكرب م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال عر
  غدونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مىن إىل عرفات منا املليب

ضرته صلى اهللا ومنا املكرب وفيه دليل على مشروعية التلبية والتكبري عند املسري من مىن إىل عرفات ألن ذلك وقع حب
عليه وسلم خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي وال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 

امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
هللا عليه وسلم قال خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلته أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى ا

والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير قال الترمذي بعد 
بإسناد إخراجه حسن غريب من هذا الوجه ويف إسناده محاد بن أيب محيد وهو ضعيف وأخرجه أيضا من حديثه أمحد 

رجاله ثقات ولفظه كان أكثر دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وهذا اللفظ مصرح بأن أكثر دعائه صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة هو 

إمنا هو توحيد وثناء قيل وقد سئل عن ذلك احلافظ سفيان  هذا الذكر وقد استشكل بأن هذا الذكر ليس فيه دعاء
بن عيينة فأجاب بقول الشاعر أأذكر حاجيت أم قد كفاين ثنائي أن شيمتك احلياء إذا أثىن عليك املرء يوما كفاه من 

مد وهو على تعرضه الثناء أكثر دعائي ودعاء األنبياء قبلي بعرفة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احل



كل شيء قدير اللهم اجعل يف قليب نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا اللهم اشرح يل صدري ويسر يل أمري 
  وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات األمر وفتنة القرب اللهم إين أعوذ

ن أيب شيبة يف بك من شر ما يلج يف الليل وشر ما يلج يف النهار وشر ما هتب به الرياح مص احلديث أخرجه اب
مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أنه قال أكثر دعائي ودعاء األنبياء قبلي اخل ويف إسناده قيس بن الربيع وفيه مقال وأخرجه إسحق بن راهويه يف 
دة عن عبد اهللا بن عبيدة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه مسنده قال أخربنا وكيع حدثنا موسى بن عبي

وسلم أكثر دعائي اخل مث ذكر هذا احلديث باللفظ الذي ذكره املصنف رمحه اهللا وقال يف آخره وشر بوائق الدهر 
ناده قال ابن حجر يف املطالب العالية موسى بن عبيدة ضعيف احلديث وأخرجه أيضا من حديثه البيهقي ويف إس

موسى بن عبيدة أيضا وهو الربذي وأخوه عبد اهللا مل يدرك عليا قوله اللهم اجعل يف قليب نورا قد تقدم شرح هذه 
األلفاظ قوله وأعوذ بك من وساوس الصدر وهي ما يلقيه الشيطان يف صدور العباد من اخلواطر اليت جتلب 

ه وشتات األمر أي تفرقه وعدم انضباطه وذلك هو الشكوك حىت يكون ذريعة إىل معاصي الرب سبحانه وتعاىل قول
من أعظم أسباب الضرر الالحق ملن ال تنضبط له األمور قوله يلج يف الليل أي يدخل فيه وكذا ما يلج يف النهار 

واملراد ما يتصل بالناس من الشياطني وغريهم يف الليل أو يف النهار قوله وشر ما هتب به الرياح أي شرما يتأثر عنها 
ن الضرر يف األبدان أو األموال فإذا صلى العصر ووقف يرفع يديه ويقول اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب وهللا احلمد م

  اهللا أكرب وهللا احلمد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك

ت قدر ما يقرأ اإلنسان وله احلمد اللهم اهدين باهلدى ونقين بالتقوى واغفر يل يف اآلخرة واألوىل مث يرد يديه فيسك
فاحتة الكتاب مث يعود فريفع يديه مث يقول مثل ذلك مص مو احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا على ابن 
عمر رضي اهللا عنهما من طريق أيب جملز أنه كان مع ابن عمر فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت وارحتل من 

عل يرفع يديه أو قال ميد يديه وقال ال أدري لعله قال دون أذنيه وجعل يقول مىن فلما صلى العصر وقف بعرفة فج
اهللا أكرب اخل ويف إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف وقد ثبت الدعاء ورفع اليدين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أيب سعيد أن قال أمحد بن منيع يف مسنده حدثنا شريج بن النعمان حدثنا جاد بن سلمة عن بشر بن حرب عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف بعرفة فجعل يدعو هكذا فجعل ظهر كفيه مما يلي صدره وقال أمحد بن منبع 
يف مسنده أيضا حدثنا أبو يوسف حدثنا إمساعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال لقد رأيت 

حىت يرى ما حتت إبطيه واحلاصل أن املشروع يف هذا املوطن ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم عشية عرفة رافعا يديه 
اهللا سبحانه وتعاىل ودعاؤه رفع اليدين وإذا رجع وأتى املشعر احلرام استقبل القبلة فدعا اهللا وكربه وهلله ووحده 

ي اهللا ومل يزل واقفا حىت أسفر جدا م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر رض
عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقل القبلة اخل وهو من حديث 
  جابر الطويل الذي اشتمل على ذكر حج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه

بخاري ومسلم وأهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه ومل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة ع احلديث أخرجه ال
اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أردف الفضل وخربه الفضل أنه مل يزل 

مرة يليب حىت رمى مجرة العقبة وفيه استحباب االستمرار على التلبية حىت يرمي اجلمرة وإذا رمى اجلمار فإذا أتى اجل



الدنيا رماها بسبع حصيات يكرب على أثر كل حصاة خ أو مع م كل حصاة مث يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة 
قياما طويال فيدعو ويرفع يديه مث يرمى اجلمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة 

من بطن الوادي وال يقف عندها خ أخرجه البخاري كما  قياما طويال فيدعو ويرفع يديه مث يرمي اجلمرة ذات العقبة
قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث يزيد بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات 
يكرب على أثر كل حصاة وقال يف آخره هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل وأخرجه أيضا مسلم 

ل حصاة كما أشري إليه يف الرمز وأخرجه أيضا النسائي قوله اجلمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها أي لكنه رواه مع ك
القريبة إىل جهة مسجد اخليف وهي أول اجلمرات اليت ترمي ثاين يوم النحر قوله فيسهل بضم التحتية وسكون 

قوله ويرفع يديه قال ابن املنذري وال املهملة أي يقصد السهل من األرض وهو املكان املستوى الذي ال ارتفاع فيه 
أعلم أحد أنكر رفع اليدين يف الدعاء عند اجلمرة إال ما حكى عن مالك حىت إذا فرغ قال اللهم اجعله حجا مربورا 

وذنبا مغفورا مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو طرف من حديث ابن 
ملتفق عليه انفرد بذكر هذا اللفظ أمحد بن حنبل يف املسند وأصل احلديث يف الصحيحني مسعود رضي اهللا عنه ا
  ومسند أمحد بن حنبل

عن ابن مسعود أنه انتهى إىل اجلمرة الكربى فجعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه وقال هكذا رمى اجلمار الذي 
إىل مجرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصاة أنزلت عليه سورة البقرة ويف رواية من هذا احلديث أنه انتهى 

وهو راكب يكرب مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجار مربورا وذنبا مغفورا مث قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة وفيه دليل على مشروعية هذا الدعاء مع التكبري قال يف فتح الباري أمجعوا على أن من مل يكرب ال 

يء عليه وإذا شرب من ماء زمزم فليستقبل القبلة ويذكر اهللا وليتضلع منه وليحمد اهللا تعاىل ق مس احلديث ش
أخرجه ابن ماجه واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

هللا بن عباس فجاءه رجل فقال من أين جئت عنهما قال حممد بن أيب بكر رضي اهللا عنهما كنت جالسا عند عبد ا
قال من زمزم قال فشربت منه كما ينبغي قال وكيف ذلك قال إذا شربت من مائها فاستقبل القبلة واذكر اسم اهللا 

وتنفس ثالثا واشرب من زمزم وتضلع منها فإذا فرغت فامحد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن آية ما 
فقني أن ال يتضلعون من زمزم قال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وأخرجه أيضا الدارقطين وفيه بيننا وبني املنا

استحباب الشرب من زمزم واالستكثار منه وهو معىن التضلع وأصله أن يشرب حىت ميتلئ جوفه ويصل إىل 
  محه اهللا وهو منأضالعه وماء زمزم ملا شرب له مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف ر

حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماء زمزم ملا شرب له فإن شربته 
تستشفي شفاك اهللا وإن شربته مستعيذا أعاذك اهللا وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اهللا وصححه احلاكم وأخرجه 

من ماء زمزم قال اللهم إين أسألك علما نافعا ورزقا  الدارقطين ويف لفظ للحاكم أن ابن عباس كان إذا شرب
واسعا وشفاء من كل داء ويف الباب عن جابر رضي اهللا عنه عند أمحد وابن ماجه والبيهقي والدارقطين واحلاكم 

وصححه النووي والدمياطي وحسنه ابن حجر وعن ابن عباس عند ابن حبان وصححه الطرباين يف الكبري بإسناد 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري ماء على وجه األرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء رجاله ثقات 

السقم وعن أيب ذر رضي اهللا عنه عند البزار بإسناد صحيح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماء زمزم طعام 
أخرجه البخاري ومسلم وأهل طعم وشفاء سقم فإذا ذبح مسى وكرب ووضع رجله على عرض خده ع احلديث 



السنن كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بكبشني أملحني أقرنني فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما فسمى وكرب وذحبهما بيده قوله مسى وكرب فيه مشروعية 

على عرض خده إمنا فعل ذلك ليكون أثبت له ولئال تضطرب الذبيحة التكبري مع التسمية قوله ووضع رجله 
برأسها فتمنعه من إكمال الذبح ويقول يف األضحية بسم اهللا اللهم تقبل مين ومن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم م 

اهللا احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت إن النيب صلى 
  عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ويربك يف

سواد وينظر يف سواد فأتى به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي املدية مث قال اشحذيها على حجر ففعلت مث أخذها 
وأخذ الكبش فأضجعه مث ذحبه مث قال بسم اهللا اللهم تقبل من حممد وآل حممد ومن أمة حممد مث ضحى به وأخرجه 

محد وأبو داود وفيه مشروعية شحذ الشفرة وإضجاع الكبش والتسمية وسؤال اهللا عز وجل أن يتقبل ذلك أيضا أ
وإن كانت بدنة فليقمها مث ليقل اهللا أكرب ثالثا اللهم منك ولك مث ليسم مث لينحر مو مس فإن كانت عقيقة 

 هذين األثرين وكان له عن ذكرمها فكاألضحية مو مس ويقول بسم اهللا عقيقة فالن مو مس ذكر املصنف رمحه اهللا
غىن ملا تدل عليه مطلقات األدلة الصحيحة من الكتاب والسنة أما األثر األول فأخرجه احلاكم يف املستدرك عن أيب 

ظبيان وهو حصني بن جندب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قلت له والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم 
اهللا عليها صواف قال إذا أردت أن تنحر البدنة فألقها مث قل اهللا أكرب اهللا أكرب منك ولك  فيها خري فاذكروا اسم

احلمد مث سم مث احنرها قال قلت وأقول ذلك يف األضحية قال واألضحية قال احلاكم صحيح على شرطهما ويف 
مر رضي اهللا عنهما أنه أتى البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال صواف قياما ويف الصحيحني عن ابن ع

على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم وأما األثر الثاين فهو من 
قول قتادة قال يسمى على العقيقة كما يسمى على األضحية بسم اهللا عقيقة فالن هكذا عند احلاكم يف املستدرك 

  قتادة تابعي ولقد شغل املصنف اخلرب مبا ال يسمن وال يغين من جوعوابن أيب شيبة يف مصنفه و

  فصل اجلهاد

إذ أمر امريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا مث قال اغزوا بسم اهللا وال 
نف رمحه اهللا وهو من حديث تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا م احلديث أخرجه مسلم كما قال املص

بريدة الطويل وهذا طرف منه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمر أمريا على جيش اخل قوله أو سرية 
هي القطعة من اجليش تنفرد عنه مث تعود إليه وقيل هي قطعة من اخليل زهاء أربعمائة كذا قال إبراهيم احلريب 

لى خفية قوله وال تغلوا بضم الغني وتشديد الالم أي ال ختونوا يف الغنيمة قوله وال ومسيت سرية ألهنا تسري ليال ع
تغدروا بكسر الدال وضمها هو ضد الوفاء قوله وال متثلوا بفتح التاء املثناة وإسكان امليم وضم املثلثة وهي قطع 

ل اجملاهد يف طريقه اللهم أنت األطراف أو األنف أو األذن أو حنو ذلك قوله وال تقتلوا وليدا هو الصيب ويقو
عضدي ونصريي بك أجول وبك أصول وبك أقاتل د ت حب احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا 
د إخراجه حسن غريب وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أيضا غزا قال اللهم أنت عضدي قال الترمذي بع

النسائي قوله أجول قد تقدم تفسري هذه األلفاظ ويف احلديث دليل على أنه يشرع له أن يدعو عند غزوه مبثل هذا 



واسألوا اهللا الدعاء وإذا أرادوا لقاء عدو انتظر اإلمام فإذا مالت الشمس قام فقال يا أيها الناس ال متنوا لقاء العدو 
  العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا 

واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف اللهم منزل الكتاب وجمرى السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا 
عليهم خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف رضي 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو انتظر حىت مالت الشمس مث قام  اهللا عنه قال إن رسول
يف الناس فقال يا أيها الناس اخل ويف رواية للبخاري ومسلم اللهم منزل الكتاب سريع احلساب اهزم األحزاب 

ال الشمس وأن اإلمام يقوم يف اللهم اهزمهم وزلزهلم ويف احلديث دليل على أن القتال ينبغي أن يكون بعد زو
اجملاهدين فيخطبهم وحيضهم على الصرب ويرغبهم فيما عند اهللا من األجر ويدعو بالنصر وفيه أيضا أنه ال جيوز 

للمجاهدين أن يتمنوا لقاء العدو ألهنم ال يدرون ملن تكون الغلبة وعلى من تكون الدائرة وهلذا أرشدهم إىل سؤال 
بلدهم قال اهللا أكرب خربت ويسمي البلد إنا إذا نزلنا بساحة بقوم فساء صباح املنذرين خ العافية وإذا أشرف على 

م ثالث مرات م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه يف 
لم قالوا حممد واهللا حممد صفة خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب فلما رأوا النيب صلى اهللا عليه وس

واخلميس وهو اجليش فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح املنذرين وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه ويف رواية ملسلم أنه صلى اهللا عليه وسلم قاهلا 

يل على أنه ينبغي لإلمام إذا أشرف على بالد العدو أن يقول كذلك تفاؤال فإن خراب ثالث مرات ويف احلديث دل
مسكن العدو ال يكون إال بعد النصر عليه والغلب له وإذا خاف قوما قال اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك 

  من شرورهم د حب

حديث أيب موسى رضي اهللا عنه قال إن  احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا جنعلك اخل وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا النسائي 

واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني ويف احلديث دليل على مشروعية الدعاء عند اخلوف من قوم هبذا 
م استر عوراتنا وأمن روعاتنا أ ز احلديث أخرجه أمحد والبزار كما قال املصنف الدعاء فإن حصرهم عدو قال الله

رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قلنا يوم اخلندق يا رسول اهللا هل من شيء نقول قد 
وجوه أعدائنا بالريح بلغت القلوب احلناجر قال نعم اللهم استر عوارتنا وأمن روعاتنا قال فضرب الرب عز وجل 

فهزمهم اهللا تعاىل قال يف جممع الزوائد وإسناد البزار متصل ورجاله ثقات وكذلك رجال أمحد وقد تقدم تفسري 
العورات والروعات فإذا حصل النصر سوى اإلمام اجليش صفوفا خلفه مث قال اللهم لك احلمد كله ال قابض ملا 

للت وال مضل ملن هديت وال معطي ملا منعت وال مانع ملا أعطيت وال بسطت وال باسط ملا قبضت وال هادي ملا أض
مقرب ملا باعدت وال مباعد ملا قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك اللهم إين أسألك 

طيتنا ومن النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول اللهم إين أسألك األمان يوم اخلوف اللهم إين عائذ بك من شر ما أع
شر ما منعتنا اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين 

اللهم توفنا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني غري خزايا وال مفتونني اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين ويكذبون 
  برسلك ويصدون عن سبيلك واجعل



يهم رجزك وعذابك إله احلق آمني س حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو عل
من حديث رفاعة بن رافع رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم أحد وانكشف املشركون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

احلمد اخل وهذا لفظ النسائي وصححه ابن  وسلم استووا حىت أثىن على ريب فصاروا خلفه صفوفا مث قال اللهم لك
حبان وأخرجه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني قوله الذي ال حيول أي الذي ال يتحول قوله 
من شر ما أعطيتنا وجه ذلك أنه قد تقع املعصية يف الرزق الذي يعطاه الرجل بترك ما جيب عليه من الزكاة أو صلة 

وله ومن شر ما منعتنا وجه ذلك أنه قد حيصل احلسد لصاحبه أو الغبطة له أو السعي يف هالكه الرحم أو حنومها ق
بغيا وعدوانا قوله غري خزايا باخلاء املعجمة من اخلزي وهو الوقوع يف ذل املعصية قوله واجعل عليهم رجزك الرجز 

  الرجس وإمنا خصه بالذكر مع كونه داخال حتت العذاب لبيان شدته وقوته 

  فصل النكاح

خطبته إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي اهللا فال 
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله يا أيها 

ديدا اآلية عه احلديث أخرجه أهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال س
من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبة الصالة وخطبة احلاجة مث 

بركاته السالم علينا ذكر خطبة الصالة وهي التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا و
وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث قال وخطبة احلاجة أن احلمد هللا 
إىل قوله وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فقال مث تصل خطبتك بثالث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته 

  مون وال متوتن إال وأنتم مسل

واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا لفظ ابن ماجه قال الترمذي بعد إخراجه حديث 

ستدرك وصححه وأخرجه من حديثه أيضا أبو عوانة يف مسنده حسن صحيح وأخرجه من حديثه أيضا احلاكم يف امل
الصحيح وهو من رواية أيب عبيدة عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود ومل يسمع منه وقد رواه احلاكم من طريق أخرى 

عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن ابن مسعود وليس فيه اآليات ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أيب 
أيب عبيدة أن عبد اهللا بن مسعود قال فذكر حنوه ورواه البيهقي من طريق واصل األحدب عن شقيق عن األحوص و

ابن مسعود قوله إن احلمد هللا هكذا يف بعض الروايات بإثبات ان ويف بعضها حبذفها ويف رواية حبذفها أو إثباهتا على 
  بة هي خطبة احلاجة فقول املصنفالشك ويروي بتشديد النون وختفيفها واحلديث مصرح بأن هذه اخلط

  فصل النكاح

خطبته هو باعتبار أن النكاح من مجلة ما هو حاجة ويف رواية للترمذي مكان خطبة الصالة وخطبة احلاجة التشهد 
يف الصالة والتشهد يف احلاجة ويقول ملن تزوج بارك اهللا لك خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال 

و من حديث أنس رضي اهللا عنه قال رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم على عبد الرمحن بن عوف املصنف رمحه اهللا وه
أثر صفرة فقال ما هذا قال إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك اهللا لك أو مل ولو بشاة وأخرجه 



ر رضي اهللا عنه أن النيب صلى أيضا الترمذي والنسائي ويف الباب يف البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن جاب
  اهللا عليه وسلم قال له حني أخربه أنه تزوج بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري عه حب 

احلديث أخرجه أهل السنن األربع وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
فأ اإلنسان إذا تزوج قال بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ر

قال الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه احلاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم قوله رفأ بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز وغري مهموز مأخوذ من رفا الثوب ورفوته رفوا والرفاء 

لتئام واالتفاق فهو دعاء للمتزوج بأن حيصل االلتئام واالتفاق بينهما وأخرجه أمحد والنسائي وابن ماجه عن اال
عقيل بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه تزوج امرأة من بين جشم فقالوا بالرفاء والبنني فقال ال تقولوا هكذا ولكن 

رك هلم وبارك عليهم ويف رواية ال تقولوا ذلك فإن النيب قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم با
صلى اهللا عليه وسلم قد هنانا عن ذلك قولوا بارك اهللا فيك وبارك لك فيها وأخرجه أيضا من حديثه أبو يعلى 

املوصلي والطرباين من رواية احلسن عن عقيل قال يف فتح الباري ورجاله ثقات إال أن احلسن مل يسمع من عقيل 
يقال وإذا دخل بأهله فليأخذ بناصيتها مث ليقل اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ بك من  فيما

شرها وشر ما جبلتها عليه د ص احلديث أخرجه أبو داود وأبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه 

خادما فليقل اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى 
بعريا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك ويف رواية مث ليأخذ بناصيتها وليدع بالربكة يف املرأة واخلادم وأخرجه 

بن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح وصححه أيضا النووي وقد تكلم مجاعة من أهل العلم يف النسائي وا
  رواية

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مبا هو معروف ويف احلديث مشروعية هذا الدعاء عند الدخول كما قال املصنف 
تزوج أحدكم وهو أوسع من وقت  ولكن ظاهر اللفظ الذي سقناه أن هذا الدعاء يكون عند التزوج لقوله إذا

الدخول وإذا أراد اجلماع فليقل بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد مل 
يضره الشيطان أبدا ع احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

ا قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله قال بسم حديث ابن عباس رضي اهللا عنهم
اهللا اخل ويف هذا احلديث على دليل مشروعية التسمية والدعاء مبا اشتمل عليه عند إرادة الوقاع وقد اختلفوا يف 

ائه وإضالله بالكفر وحيتمل أن تأويل قوله يف احلديث مل يضره الشيطان فقد حيتمل أن يكون دفع ضره حبفظه من إغو
  يكون حبفظه من الكبائر وقيل ال يضره عن توفيقه للتوبة إذا عصى وقيل ال يضره بالصرع وقيل غري ذلك

  الباب السادس فيما يتعلق باألمور العلوية كسحاب ورعد ومطر وهالل وريح وقمر

لهم صيبا نافعا فإن كشفه اهللا ومل ميطر محد اهللا يقول إذا رأى سحابا مقبال اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به ال
على ذلك د احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت إن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبال من أفق من اآلفاق ترك ما هو فيه وإن كان يف صالة حىت 



ويقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا وإن كشفه اهللا ومل ميطر محد يستقبله 
  اهللا على ذلك وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وهذا لفظ 

ل النسائي قوله سيبا السيب بفتح السني املهملة وسكون الياء املثناة من حتت وهو العطاء وقيل معىن سيبا جاريا يقا
ساب املاء وانساب إذا جرى وكان على املصنف أن يقول بعد قوله من شر ما أرسلت به فإن أمطر قال اللهم كما 
يف احلديث وإذا قحطوا املطر فليجثوا على الركب مث ليقولوا يا رب يا رب عو احلديث أخرجه أبو عوانة كما قال 

أبيه عن جده إن قوما شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عامر بن خارجة بن سعد عن 
عليه وسلم قحط املطر فأمرهم أن جيثوا على الركب فقال قولوا يا رب يا رب ففعلوا فسقوا حىت أحبوا أن يكشف 

اهللا عنهم وأخرج هذا احلديث البزار والطرباين يف األوسط وهو عند البزار عن عمرو بن خارجة بن سعد عن أبيه 
وعند الطرباين عن عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه عن جده وقد ذكر الذهيب هذا احلديث يف ترمجة عن جده 

عمرو بن خارجة بن سعد وضعفه وإذا رأى املطر اللهم صيبا نافعا خ اللهم سيبا نافعا مرتني أو ثالثا مص احلديث 
من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت إن  أخرجه البخاري وابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر قال اللهم صيبا نافعا وظاهره أن يقول ذلك مرة واحدة ولكن 
ما ذكر من رواية ابن أيب شيبة أنه كان يقول ذلك مرتني أو ثالثا أفاد أنه ال بد من التكرار وينبغي أن يقوله ثالثا 

كثر وأخرج هذا اللفظ الذي يف البخاري أمحد والنسائي والصيب املطر قاله ابن عباس وبه قال اجلمهور عمال باأل
وقال بعضهم الصيب السحاب ولعله أطلق ذلك جمازا ألنه من صاب املطر يصوب إذا نزل فأصاب األرض وقوله 

  نافعا صفة للصيب ليخرج بذلك

ىب شيبة املراد به الصيب هنا وقد تقدم تفسريه يف أول الباب فإذا كثر الصيب الضار والسيب املذكور يف رواية ابن أ
أو خشي الضرر اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام واآلجام والضراب واألودية ومنابت الشجر خ م 

احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه أن رجال دخل 
ملسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فاستقبل الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما مث قال يا ا

رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل فاسأل اهللا أن يغيثنا قال فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه مث 
يف السماء من سحابة وال قزعة وما بيننا وبني سلع من بيت  قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس وال واهللا ما نرى

وال دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت قال فال واهللا ما رأينا 
الشمس سبتا مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم خيطب فاستقبله 

ما فقال يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا ميسكها عنا قال فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه قائ
وسلم يديه مث قال اللهم حوالينا وال علينا اخل قوله اآلكام بكسر اهلمزة وقد تفتح مجع أكمة بفتح اهلمزة قيل هي 

  بة الضخمة وقيل ما ارتفع من األرضالتراب اجملتمع وقيل هي احلجر الواحد وقيل هي اهلض

قوله واآلجام مجع أمجة وهي الشجر املتلف الكثري وقيل ما ارتفع من األرض قوله والضراب بكسر الضاد املعجمة 
وآخره موحدة مجع ضرب بكسر الضاد وهو اجلبل املنبسط الذي ليس بالعايل وقال اجلوهري الرابية الصغرية وإذا 

هم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ت مس احلديث أخرجه الترمذي مسع الرعد والصواعق الل
واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال كان رسول 



لكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مسع الرعد والصواعق قال اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هت
وضعف النووي إسناد الترمذي سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته مو طا هذا األثر أخرجه يف 

املوطأ موقوفا على عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما أنه كان إذا مسع الرعد يترك احلديث وقال سبحان الذي 
ن خيفته وصحح إسناده النووي وروى الشافعي بإسناده عن طاووس أنه كان يقول يسبح الرعد حبمده واملالئكة م

إذا مسع الرعد سبحان من سبحت له قال الشافعي كأنه يذهب إىل قول اهللا تعاىل ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من 
م إذا مسعتم الرعد خيفته وأخرج الطرباين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

فاذكروا اهللا تعاىل فإنه ال يصيب ذاكرا ويف إسناده حيىي بن أيب كثري أبو النضر وهو ضعيف وإذا هاجت الريح 
استقبلها بوجهه وجثا على ركبتيه ويديه طب ط وقال اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به 

سلت به م اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا اللهم رمحة ال عذابا طب وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أر
  ط

احلديث أخرجه مسلم والطرباين يف الدعاء ومعجمه الكبري فسلم أخرجه من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ما أرسلت  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري

به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وأما الطرباين يف الدعاء 
الكبري فأخرجه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتدت الريح 

للهم إين أسألك من خري هذه الريح وخري ما أرسلت به وأعوذ استقبلها بوجهه وجثا على ركبتيه ومد يديه وقال ا
بك من شرها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا قال يف 
 جممع الزوائد وفيه حسني بن قيس الرحيب وأبو علي الواسطي امللقب حبنش وهو متروك وقد وثقه حسني بن منري

وبقية رجاله رجال الصحيح قوله جثا على ركبتيه ويديه ظاهره أنه جثا على الركبتني وعلى اليدين وليس كذلك بل 
جثا على ركبتيه ومد يديه يدعو ففي كالم املصنف رمحه اهللا خلل وكان عليه أن يذكر ما يف الرواية قوله اللهم 

قول ال تلقح الشجر إال من الرياح املختلفة وال تلقح من اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا قيل وجه هذا أن العرب ت
ريح واحدة فهو صلى اهللا عليه وسلم دعا بأن جيعلها رياحا تلقح وال جيعلها رحيا ال تلقح وقيل إن الرياح هي 
املذكورة يف آيات الرمحة والريح هي املذكورة يف آيات العذاب كقوله عز وجل الريح العقيم و رحيا صرصرا 

 ما يفيد أن الريح تأيت مبا هو خري ومبا هو شر قوله اللهم رمحة ال عذابا كان على املصنف أن يأيت بلفظ وسيأيت
الرواية فيقول اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذابا ولعله اكتفى بالفعل املذكور قبل هذا ولكنه اكتفاء غري حسن 

ذلك وكان عليه أن يذكر كل واحد من احلديثني على ألن املطلع على هذا الكتاب يظن أن الرواية هكذا وليس ك
  انفراده كما

جرت به عادته وهاهنا قد أدخل أحد احلديثني بني طريف اآلخر كما عرفت وإن جاء مع الريح ظلمة تعوذ باملعوذتني 
شر ما د وقال اللهم إين أسألك من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما أمرت به وأعوذ بك من شر هذه الريح و

فيها وشر ما أمرت به ت احلديث الثاين أخرجه الترمذي وقد خلطه املصنف من حديثني حيث قال بعد الفصل 
األول وقال اللهم فإن ذلك يفيد أن احلديث واحد وليس كذلك فاألول أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر 

فة واألبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل قال بينا أنا أسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني احلج
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ ب أعوذ برب الفلق و أعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ هبا فما متعوذ 



مبثلها وقال مسعته يؤمنا هبما يف الصالة واحلديث الثاين أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أيب بن كعب 
نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا رضي اهللا ع

نسألك اخل وأخرجه أيضا النسائي قال الترمذي صحيح ويف الباب عن عائشة رضي اهللا عنها وأيب هريرة وعثمان 
وابن ماجه واحلاكم وابن حبان  بن أيب العاص وأنس بن مالك وابن عباس وجابر وأخرج أبو داود والنسائي

وصححه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول الريح من روح اهللا 
تأيت بالرمحة وتأيت بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها واسئلوا اهللا خريها واستعيذوا باهللا من شرها وهبذا يعرف أن 

وقد تأيت بالشر فلعل وجه قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتقدم اللهم اجعلها رياحا وال  الريح قد تأيت باخلري
جتعلها رحيا أن الرياح ال تأيت إال باخلري والريح تأيت تارة هبذا وتارة هبذا فسأل اهللا أن جيعلها رياحا ألهنا خري حمض وال 

  جيعلها رحيا حتتمل اخلري والشر

ا حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سلمة بن األكوع اللهم لقحا ال عقيم
رضي اهللا عنه يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كان إذا اشتدت الريح قال اللهم اجعلها لقحا ال عقيما 

بفتح الالم مع فتح القاف  وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه ابن السين بإسناد صححه النووي قوله لقحا
وسكوهنا وهي الريح احلاملة للسحاب احلاملة للماء كاللقاحة من االبل والعقيم اليت ال ماء فيها كالعقيم من احليوان 

وإذا رأى الكسوف فليدع اهللا وليكربه وليصل وليتصدق خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف 
رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان  رمحه اهللا وهو من حديث عائشة

من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا ويف بعض 
أيتم ذلك فاذكروا اهللا الروايات يف الصحيحني فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وتصدقوا ويف رواية فيهما إذا ر

وهو مروى فيهما من حديث ابن عباس وأيب موسى ويف حديثه فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه واستغفروه وهو أيضا 
فيهما من حديث املغرية ويف البخاري من حديث أيب بكر رضي اهللا عنه ويف مسلم من حديث عبد الرمحن بن مسرة 

مجاع وهكذا ما ذكر معها يف هذه األحاديث وإذا رأى اهلالل قال اهللا رضي اهللا عنه وصالة الكسوف مشروعة باإل
أكرب مى احلديث أخرجه الدرامي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه وزاد يف أوله 

تثبت يف احلديث اهللا أكرب مث ذكر مثل احلديث اآليت بعد هذا وقد أفردناه كما أفرده املصنف لكون هذه الزيادة مل 
اآليت وإسناده يف مسنده الدارمي هكذا أخربنا سعيد بن سليمان عن عبد الرمحن بن عثمان بن إبراهيم حدثين أيب 

  عن أبيه وعمه عن ابن عمر فذكره وسعيد فيه مقال وهو مقبول

هللا ت حب احلديث اللهم أهله علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم والتوفيق ملا حتب وترضى ريب وربك ا
أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث طلحة ابن عبيد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا 

حديث حسن وأخرجه ابن حبان يف صحيحه وزاد بعد قوله واإلسالم والتوفيق  هذا لفظ الترمذي وقال بعد إخراجه
ملا حتب وترضى ويف احلديث مشروعية الدعاء عند رؤية اهلالل ملا اشتمل عليه هذا احلديث وقد رواه الطرباين من 

باليمن واإلميان حديث ابن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا 
والسالمة والتوفيق ملا حتب وترضي ربنا وربك اهللا قال يف جممع الزوائد ويف إسناده عثمان بن إبراهيم احلاطيب وفيه 

ضعف وبقية رجاله ثقات هالل خري ورشد اللهم إين أسألك من خري هذا الشهر وخري القدر وأعوذ بك من شره 



الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث رافع بن خديج رضي ثالث مرات ط احلديث أخرجه الطرباين يف 
اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى اهلالل قال هالل خري ورشد مث قال اللهم إين أسألك من 

األوسط خري هذا الشهر وأعوذ بك من شره ثالث مرات قال يف جممع الزوائد وإسناده حسن وأخرج الطرباين يف 
من حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا رأى اهلالل قال هالل خري ورشد آمنت بالذي خلقك 

فعد لك قال يف جممع الزوائد وفيه أمحد بن عيسى اللخمي ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات وأخرج الطرباين يف األوسط 
   صلى اهللا عليه وسلم يتعلمون هذاأيضا من حديث عبد اهللا بن هشام قال كان أصحاب النيب

الدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر اللهم أدخله علينا باألمن واالميان والسالمة واإلسالم ورضوان من الرمحن 
وحذار من الشيطان قال يف جممع الزوائد وإسناده حسن وأخرجه الطرباين يف األوسط أيضا من حديث عبادة بن 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى اهلالل قال اهللا أكرب احلمد هللا وال حول الصامت رضي اهللا عنه قال كا
وال قوة إال باهللا اللهم إين أسألك خري هذا الشهر وأعوذ بك من سوء احملشر ويف إسناده راو مل يسم قوله وخري 

ظ مل يكن يف حديث رافع بن القدر بفتح القاف والدال وهو ما يقدره اهللا سبحانه وتعاىل على عباده وهذا اللف
خديج الذي ذكره املصنف وذكرناه بل هو يف حديث عبادة بن الصامت هذا الذي ذكرناه عن عبد اهللا بن أمحد يف 

زوائد املسند وعند الطرباين يف الدعاء فلعل املصنف أدخل اللفظ من حديث عبادة يف حديث رافع وهذا خلل يف 
الذي ذكرناه ال باللفظ الذي ذكره املصنف رمحه اهللا فإن ذلك لفظ حديث التصنيف ألن حديث عبادة هو باللفظ 

رافع وإذا نظر إىل القمر فليقل أعوذ باهللا من شر هذا الغاسق ت مس احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف 
سلم نظر املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت إن النيب صلى اهللا عليه و

إىل القمر فقال يا عائشة استعيذي باهللا من شر هذا الغاسق إذا وقب قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن 
صحيح وقال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه من حديثه أيضا النسائي وكان على املصنف إن يزيد لفظ إذا وقب 

اسق يعين القمر والغسق الظلمة يقال غسق إذا فهو يف احلديث عند املخرجني له كما ذكرنا قوله من شر هذا الغ
  أظلم ودخل يف املغيب قال ابن سيده وقب وقوبا دخل يف الظل الذي يكسفه

  الباب السابع فيما يتعلق بالشخص من أمور خمتلفات باختالف احلاالت

  فصل يف نفسه

ه وخري ما صنع له وأعوذ بك من إذا لبس ثوبا جديدا مساه بامسه مث يقول اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك خري
شره وشر ما صنع له د حب احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب 

سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استجد ثوبا مساه بامسه عمامة أو قميصا أو 
مد اخل وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي واحلاكم قال الترمذي بعد رداء مث يقول اللهم لك احل

إخراجه حديث حسن وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم زاد أبو داود يف هذا احلديث قال أبو نضرة فكان 
اه بامسه قد بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلى وخيلف اهللا قوله مس

هذا ما يف الرواية بلفظ عمامة أو قميصا أو رداء كما ذكرنا فيقول اللهم لك احلمد أنت كسوتين هذا القميص أو 
هذه العمامة أو هذا الرداء أو حنو ذلك مث يقول أسألك خريه احلمد هللا الذي كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به 

ذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب يف حيايت ت مس احلديث أخرجه الترم



أمامة رضي اهللا عنه قال لبس عمر بن اخلطاب ثوبا جديدا فقال احلمد هللا الذي كساين ما أوارى به عوريت وأجتمل 
 الذي كساين ما به يف حيايت مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال احلمد هللا

  أوارى به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث عمد إىل الثوب الذي 

أخلق فتصدق به كان يف كنف اهللا ويف حفظ اهللا ويف ستر اهللا حيا وميتا هذا لفظ الترمذي قال بعد إخراجه غريب 
بو العلى جمهول وأصبغ وأخرجه أيضا ابن ماجه وكلهم رووه من طريق أصبغ ابن زيد عن أيب العلى عن أيب أمامة وأ

بن زيد هو اجلهين موالهم الواسطي صدوق ضعفه ابن سعد وقال ابن حبان ال اجوز االحتجاج به وقال النسائي ال 
بأس به ووثقه ابن معني والدارقطين وقال صلى اهللا عليه وسلم من لبس ثوبا جديدا فقال احلمد هللا الذي كساين هذا 

غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر د مس احلديث أخرجه أبو داود واحلاكم يف  ورزقنيه من غري حول مين وال قوة
املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ بن أنس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 قوة غفر له ما وسلم قال من أكل طعاما فقال احلمد هللا الذي أطعمين هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مين وال
تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبا جديدا فقال احلمد هللا الذي كساين اخل هذا لفظ أيب داود وقال احلاكم 

صحيح على شرط البخاري وأخرجه من حديثه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي حسن غريب وكلهم رووه من 
عبد الرحيم هو ابن ميمون ضعفه حيىي بن معني وقال أبو طريق عبد الرحيم ابن مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه و

حامت يكتب حديثه وال حيتج به ولكنه قد حسن حديثه عن سهل عن أبيه الترمذي وصححه ابن خزمية واحلاكم 
وغريمها ويف سهل بن معاذ مقال ولكن ال التفات إىل ذلك بعد تصحيح هؤالء األئمة حلديثه فإذا خلعه فستر ما بني 

  ن وعورته أن يقول بسم اهللا مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهوأعني اجل

من حديث أنس يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بلفظ ستر ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا وضع 
ل يف جممع الزوائد رواه الطرباين بإسنادين أحدهم ثوبه أن يقول بسم اهللا وأخرجه الطرباين يف األوسط وهذا لفظه قا

أحدمها فيه سعد بن مسلم األموي ضعفه البخاري وغريه ووثقه ابن حبان وبقية رجاله موثوقون قوله فستر هو 
بالكسر احلجاب وبالفتح مصدر سترت الشيء استره إذا غطيته قوله بسم اهللا ظاهره أن هذا اللفظ يكفي من دون 

يم وقد ذكرنا هذا احلديث فيما تقدم وإذا خرج إىل سوق أو دخله يقول بسم اهللا اللهم إين أن يزيد الرمحن الرح
أسألك خري هذه السوق وخري ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إين أعوذ بك أن أصيب فيها ميينا 

اهللا وهو من حديث بريدة  فاجرة أو صفقة خاسرة مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه
رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم اهللا احلديث اخل قال احلاكم يف 

املستدرك ويف الباب عن جابر وأيب هريرة وبريدة األسلمي وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم أمجعني وأقر هبا من 
حديث بريدة وأخرجه الطرباين من حديثه أيضا قال كان رسول اهللا صلى اهللا شرائط هذا الكتاب أعين املستدرك 

عليه وسلم إذا خرج إىل السوق قال اللهم إين أسألك اخل قال يف جممع الزوائد فيه حممد بن أبان اجلعفي وهو 
تنفيق السلع ضعيف قوله أن أصيب فيها ميينا فاجرة إمنا استعاذ من ذلك ألن األسواق مظنة اإلميان الفاجرة و

املعروضة للبيع ومظنة التغابن واملغبون صفقته خاسرة ومن دخل السوق فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 
امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير كتب اهللا له ألف ألف حسنة 

  ت مس وبىن بيتا يف اجلنة ت وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة



احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمر بن اخلطاب رضي 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من دخل السوق فقال ال إله إال اهللا احلديث اخل وقد ذكر احلاكم 

طرق وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجه وزاد وبىن له بيتا يف اجلنة كما زاد ذلك  هلذا احلديث يف املستدرك عدة
الترمذي قال الترمذي بعد إخراجه حديث غريب وقال يف الترغيب والترهيب للمنذري إسناده متصل حسن 

اللفظ ابن ورواته ثقات أثبات ويف إثبات أزهر بن سنان خالف قال ابن عدي أرجو أنه ال بأس به قال ورواه هبذا 
ماجه وابن أيب الدنيا واحلاكم وصححه كلهم من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن سامل بن عبد اهللا عن 

أبيه عن جده ورواه احلاكم أيضا من حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا أيضا وقال صحيح اإلسناد كذا قال ويف 
قد ذكر يف آخر كتابه مسروق بن املرزبان وقال قال أبو حامت إسناده مسروق بن املرزبان يأيت الكالم عليه قلت 

ليس بالقوى ووثقه غريه وذكر أيضا أزهر بن سنان وقال قال ابن معني ليس بشيء وقال ابن عدي ليست أحاديثه 
باملنكرة جدا وقال إنه ال بأس به قلت واحلديث أقل أحواله أن يكون حسنا وإن كان يف ذكر العدد على هذه 

نكارة يا معشر التجار أيعجز أحدكم إذا رجع من سوقه أن يقرأ عشر آيات فيكتب اهللا له بكل آية حسنة ط  الصفة
احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال 

يف جممع الزوائد ورجاله رجال الصحيح غري الربيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا معشر التجار احلديث اخل قال 
بن ثعلب وأيب إمساعيل املؤذن وكالمها ثقة قوله فيكتب اهللا له بكل آية حسنة قد ثبت أن احلسنة بعشر أمثاهلا إىل 

  سبعمائة ضعف

مرات د كفارة اجمللس قبل أن يقوم سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ثالث 
حب احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه فقال فيه قبل أن يقوم من جملسه سبحانك 

كان يف جملسه ذلك قال الترمذي بعد إخراجه حسن اللهم وحبمدك احلديث اخل وقال يف آخره إال غفر له ما 
صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه النسائي واحلاكم من حديثه أيضا وصححه وأخرجه أبو داود والترمذي 

والنسائي وابن حبان يف صحيحه من حديث عائشة رضي اهللا عنها وقال الترمذي حسن وأخرجه أيضا الطرباين يف 
ورجاله ثقات وأخرجه أيضا البزار والطرباين يف األوسط بدون قوله أشهد أن ال  الكبري من حديث رافع بن خديج

إله إال أنت من حديث أنس رضي اهللا عنه ويف أسناده عثمان بن مطر وهو ضعيف وأخرجه الطرباين يف األوسط 
الطرباين يف  والكبري من حديث ابن مسعود مثل حديث أيب هريرة يقول ذلك بعد أن يقوم من اجمللس وأخرجه أيضا

الصغري واألوسط من حديث الزبري بن العوام رضي اهللا عنه ويف إسناده من ال يعرف وأخرجه الطرباين يف الكبري من 
حديث جبري بن مطعم رضي اهللا عنه وزاد يقوهلا ثالث مرات فإن كان جملس لغط كان كفارة له وأن كان جملس 

العمري وهو ضعيف وأخرجه أيضا الطرباين من حديثه باسناد آخر ذكر كان طابعا عليه ويف إسناده خالد بن يزيد 
ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ويف إسناده حممد بن 

جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه مجاعة وبقية رجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا يف األوسط من حديث أم 
  رضي اهللا عنها قالت كانسلمة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ميوت يكثر أن يقول سبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك قال إين 
قد أمرت هبذه الكلمات فقرأ إذا جاء نصر اهللا والفتح ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا فيه من حديث عائشة 



صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه إىل سقف البيت قال سبحانك اللهم  رضي اهللا عنها قالت وكان رسول اهللا
وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة فسألته عنهن فقال أمرت هبن ويف إسناده من ال يعرف وأخرجه أمحد 

عليه وسلم  والطرباين من حديث يزيد بن اهلاد عن إمساعيل بن عبد اهللا ابن جعفر قال بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا
قال ما من إنسان يكون يف جملس فيقول حني يريد أن يقوم سبحانك اللهم وحبمدك اخل مث قال فحدثت هذا احلديث 
يزيد بن خصيفة فقال هكذا حدثين السائب بن يزيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجاهلما رجال الصحيح 

يث أيب برزة عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال وأخرجه أبو داود واحلاكم يف املستدرك وصححه من حد
يغفر الذنوب إال أنت س مس احلديث أخرجه النسائي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

حديث رافع بن خديج قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال 
حبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال سبحانك اللهم و

يغفر الذنوب إال أنت قال قلت يا رسول اهللا هذه كلمات أحدثتهن قال أجل جاءين جربيل فقال يا حممد هي كفارة 
  اجمللس وأخرجه من حديثه الطرباين بإسناد رجاله ثقات

  لولدفصل املال والرقيق وا

إذا رأى يف ماله أو نفسه أو غريه ما يعجبه فليدع بالربكة س مس احلديث أخرجه أيضا النسائي واحلاكم يف 
املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم 

يعجبه فليدع بالربكة فإن العني حق وأخرجه أيضا ابن ماجه من إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا 
حديثه وأخرجه ابن السىن من حديث سعيد بن حليم قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خاف أن يصيب 

شيئا بعينه قال اللهم بارك فيه وال تضره وأخرجه أيضا من حديث عمرو بن حنيف قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
ه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه يف نفسه أو ماله فليربك عليه فإن العني حق وأخرجه أيضا من حديث عامر بن علي

ربيعة باللفظ الذي ذكره املصنف وفيه مشروعية الدعاء مبا تضمنته هذه األحاديث إذا رأى ما يعجبه وخاف أن 
قل اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ يصيبه بعينه وإذا اشترى دابة أو رقيقا فليأخذ بناصيتها مث لي

بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليأخذ بذروة سنام البعري د س احلديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا 

كم الغالل أو اجلارية أو الدابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إين أسألك خريه وخري ما جبل عليه وأعوذ اشترى أحد
بك من شره وشر ما جبل عليه وإذا اشترى بعريا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك وأخرجه أيضا ابن ماجه من 

فصل النكاح ولكنه أورده املصنف هنالك حديثه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح وقد تقدم هذا احلديث يف 
باعتبار ما ورد يف بعض ألفاظه وهي قوله وإذا تزوج أحدكم امرأة احلديث اخل فينبغي هذا الدعاء عند شراء الرقيق 
والدابة وعند التزوج مجعا بني الروايات قوله ما جبلتها عليه أي ما خلقتها عليه وطبعتها على فعله وحببته إليها قوله 

ة سنامه بكسر الذال املعجمة وقيل إنه جيوز يف الذال احلركات الثالث وذروة السنام أعاله وإذا أيت مبولود بذرو
  أذن يف أذنه حني والدته د س



احلديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بن رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا 
 عليه وسلم أذن يف أذن احلسن بن علي حني ولدته فاطمة رضي اهللا عنها بأذان عليه وسلم أن النيب صلى اهللا

الصالة وأخرجه أيضا الترمذي من حديثه وقال حسن صحيح وفيه مشروعية التأذين باألذان الذي يؤذن به للصالة 
لفطرة وال تزاحم بني قيل وسبب ذلك تلقينه كلميت الشهادة وقيل التربك بألفاظ األذان وقيل ليعيش املولود على ا

املقتضيات فقد يكون التأذين جلميع ما ذكر ووضعه يف حجره وحنكه بتمرة ودعا له وبرك عليه خ م احلديث 
أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب موسى األشعري قال ولد يل غالم فأتيت به 

وحنكه ودعا له بالربكة ودفعه إيل وكان أكرب أوالد أيب موسى ويف  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسماه إبراهيم
احلديث مشروعية جعل املولود يف احلجر أي حجر من محل إليه ليدعو له وحينكه بالتمر ملا فيه من احلالوة ولكونه 

ارك فيه وتعويذ أحسن ما تزرعه بالد العرب ويدعو له مبا أمكن من الدعاء ومن مجلة ذلك الدعاء بأن اهللا تعاىل يب
الطفل أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة خ احلديث أخرجه البخاري كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن 
حق أعوذ بكلمات اهللا احلديث اخل وأخرجه أيضا من حديثه أهل واحلسني ويقول إن إبراهيم كان يعوذ إمساعيل وإس

السنن األربع ولفظ أيب داود أعيذكما بكلمات اهللا قوله وهامة بتشديد امليم واحدة اهلوام اليت تدب على األرض 
  وتؤذي الناس وقيل هي ذات السموم واهللا أعلم والظاهر أهنا أعم من ذوات السموم

له صلى اهللا عليه وسلم أيؤذيك هو أم رأسك قوله المة بتشديد امليم وهي اليت تصيب ملا ثبت يف احلديث من قو
بسوء كما يف الصحاح وإذا أفصح فليعلمه ال إله إال اهللا ى احلديث أخرجه ابن السين كما قال املصنف رمحه اهللا 

إال اهللا مث ال تبالوا مىت  وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا إذا أفصح أوالدكم فعلموهم ال إله
ماتوا وإذا أثغروا فمروهم بالصالة وإسناده يف عمل اليوم والليلة البن السين هكذا أخربنا أبو حممد بن صاعد 

أخربنا محزة ابن العباس املروزي حدثنا علي بن احلسن بن شقيق حدثنا احلسني بن واقد حدثنا أبو أمية يعين عبد 
ال وجدت يف كتاب جدي الذي حدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره الكرمي عن عمرو بن شعيب ق

واحلسني بن واقد هو املروزي القاضي ثقة له أوهام واالثغار سقوط سن الصيب ونباهتا واملراد هنا السقوط كما يف 
  اإلميان وأوثق أساطينه النهاية ووجه تعليم الصيب إذا أفصح كلمة الشهادة أهنا مفتاح اإلسالم ورأس أركانه وأساس 

  فصل الرؤية

إذا رأى ما حيب قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد هللا على كل حال ق مس 
احلديث أخرجه ابن ماجه واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

اهللا عليه وسلم إذا رأى ما حيب قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما  قالت كان رسول اهللا صلى
يكره قال احلمد هللا على كل حال قال احلاكم صحيح اإلسناد وقال النووي جيد اإلسناد وأخرجه أيضا ابن السين 

رف اإلجابة من نفسه فشفى من ويف رواية للحاكم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما مينع أحدكم إذا ع
مرض أو قدم من سفر أن يقول احلمد هللا الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات وقد تقدمت هذه الرواية يف آخر الباب 

  الثاين وشرحناها هنالك وذكرنا من رواها 



حلديث وإذا رأى وجهه يف املرآة قال اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي حب مر وحرم وجهي على النار مر ا
أخرجه ابن حبان وابن مردويه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كان 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نظر وجهه يف املرآة قال حديث اخل وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أمحد 
عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا وأبو يعلى برجال ثقات ورواه البيهقي يف كتاب الدعوات عن 

عليه وسلم إذا نظر وجهه يف املرآة فذكره وأخرجه أيضا أمحد من حديثها بإسناد رجاله رجال الصحيح وأخرجه أبو 
بكر بن مردويه يف كتاب األدعية من حديث أيب هريرة وعائشة وزاد وحرم وجهي على النار ورواه باللفظ األول 

ين من حديث علي رضي اهللا عنه احلمد هللا الذي سوى خلقي فعدله طس احلديث أخرجه الطرباين يف ابن الس
األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا 

فأحسنها وجعلين من املسلمني قال نظر وجهه يف املرآة قال احلمد هللا الذي سوى خلقي فعدله وصور صورة خلقي 
يف جممع الزوائد وفيه هاشم بن عيسى ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات وأحسن صوريت وزان مين ما شان من غريي ز 
احلديث أخرجه البزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا 

آة قال احلمد هللا الذي سوى خلقي وأحسن صوريت وزان مين ما شان من غريي قال يف عليه وسلم إذا نظر يف املر
  جممع الزوائد ويف إسناده داود بن اجملرب وهو ضعيف جدا وقد وثقه غري واحد وبقية

رجاله ثقات وأخرج الطرباين يف الكبري من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ذكره بدون قوله وأحسن صوريت ويف إسناده عمرو ابن احلصني العقيلي وهو متروك وصور صورة وجهي وسلم ف

فأحسنها وجعلين من املسلمني طس احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
إىل الطرباين يف األوسط مها حديث أنس املتقدم ذكره وهذا اللفظ الذي ذكره املصنف رمحه اهللا فيما تقدم وعزا 

واحد عن صحايب واحد يف كتاب واحد ففصله عنه وتوسيط احلديث الذي أخرجه البزار ليس كما ينبغي وكان 
على املصنف أن ال يفصل بني لفظي احلديث ويدخل بينهما فاصال أجنبيا وقد روى هذا احلديث جامعا بني طرفيه 

ما مجع بينهما الطرباين يف األوسط وهذه األحاديث تدل على أنه يستحب ملن نظر ابن السين يف عمل اليوم والليلة ك
يف املرآة أن يدعو هبما مجيعا فإن ذلك أمت وأكثر ثوابا وإذا رأى باكورة مثرة قال اللهم بارك لنا يف مثرنا وبارك لنا يف 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث  مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف مدنا م احلديث أخرجه مسلم كما
أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا أخذه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اللهم بارك لنا يف مثرنا وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف 
اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك وإين عبدك ونبيك وإنه دعا ملكة وأنا أدعوك للمدينة مبثل ما دعا ملكة  مدنا

ومثله معه مث يدعو أصغر وليد معه فيعطيه الثمر وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه ويف لفظ مسلم مث 
  يعطيه أصغر من

هذا احلديث أنه كان صلى اهللا عليه وسلم إذا أتى بباكورة متر وضعها حيضر من الولدان ويف رواية البن السين من 
على ميينه مث على شفتيه مث قال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره مث يعطيه من يكون عنده من الصبيان قوله باكورة 

اري ومسلم متر هي أول الفاكهة وإذا رأى أخاه املسلم يضحك قال أضحك اهللا سنك خ م احلديث أخرجه البخ
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال استأذن على رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتن على صوته 



احلجاب فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل  فلما استأذن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قمن فابتدرن
عمر ورسول اهللا يضحك فقال له عمر أضحك اهللا سنك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عجبت 

من هؤالء الاليت كن عندي فلما مسعن صوتك قمن فابتدرن احلجاب فقال عمر هلن يا عدوات أنفسهن أهتبنين وال 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلن نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا  هتنب رسول

صلى اهللا عليه وسلم إيه يا ابن اخلطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا غري 
هللا عنه أنه قال يف حضرة رسول اهللا فجك وأخرجه أيضا النسائي ووجه االستدالل بقول عمر بن اخلطاب رضي ا

صلى اهللا عليه وسلم فقرره فكان القول بذلك ملن ضحك فيما ال بأس به سنة وإذا رأى عليه ثوبا جديدا قال تبلي 
وخيلف اهللا د احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

ا يقول اإلنسان إذا لبس ثوبا جديدا ويف رواية أليب داود قال أبو نضرة فكان أصحاب رسول الذي قدمنا ذكره فيم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلى وخيلف اهللا وقد حسن أصل هذا احلديث الترمذي 

  يعيش حىت يبلى ذلك الثوبوصححه احلاكم وابن حبان كما تقدم ويف احلديث اجلمع بني الدعاء لالبس بأن 

  وأن خيلف اهللا عليه ما يلبسه
أبل وأخلق مث أبل وأخلق مث أبل وأخلق خ د احلديث أخرجه البخاري وأبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 

من حديث أم خالد بنت أسيد قالت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب وعلي قميص أصفر فقال رسول 
اهللا عليه وسلم سنه سنه وهي باحلبشية حسنة قالت فذهبت ألعب خبامت النبوة ويردين أىب فقال رسول اهللا  اهللا صلى

صلى اهللا عليه وسلم دعها مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبلي واخلقي مث أبلي واخلقي مث أبلي واخلقي 
الثوب الذي لبسه ويصري خلقا مث تأكيد بالتكرير ويف احلديث الدعاء لالبس الثوب بأن يطول عمره حىت يبلي ذلك 

وقد عاشت هذه أم خالد دهرا كما وقع يف بعض طرق هذا احلديث بسبب هذه الدعوة النبوية وإذا رأى احلريق 
فليطفئه بالتكبري ص جمرب احلديث أخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطفئوا احلريق بالتكبري وأخرجه أيضا من حديثه الطرباين يف أيب هريرة قال ق
األوسط ويف إسناد راو مل يسم وأخرجه أيضا ابن السين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا 

صنف رمحه اهللا هاهنا أن ذلك جمرب وأذا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم احلريق فكربوا فإن التكبري يطفئه وذكر امل
قد جرب فبها ونعمت وإذا رأى مبتلى قال احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري من خلق تفضيال 

مل يصبه ذلك البالء ت طس احلديث أخرجه الترمذي والطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رأى مبتلى فقال احلمد هللا احلديث اخل حديث أيب هريرة رضي 

قال الترمذي بعد إخراجه حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه الطرباين يف الصغري واألوسط والبزار من حديثه 
  بنحوه

عمر رضي اهللا عنهما بلفظ حديث  قال يف جممع الزوائد وإسناده حسن وأخرجه الطرباين يف األوسط من حديث ابن
أيب هريرة قال يف جممع الزوائد وفيه زكريا بن حيىي ابن أيوب الضرير ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات وأخرجه أيضا 

الترمذي من حديث عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من رأى صاحب البالء قال احلمد هللا 
به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال إال عوىف من ذلك البالء كائنا ما كان ما عاش وقد الذي عافاين مما ابتالك 



ضعف الترمذي إسناد هذا احلديث وقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا حبيث ال يسمعه املبتلى 
  لئال يتأمل بذلك

  فصل يف بيان ما يقال عند مساع صياح الديكة وغريها

اح الديكة فليسأل اهللا من فضله خ م وإذا مسع هنيق احلمار فليتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم خ م إذا مسع صي
وكذلك إذا مسع نباح الكالب د س احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كما قال املصنف رمحه 

ال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا وهو من حديث أيب هريرة وجابر رضي اهللا عنهما أما حديث أيب هريرة فق
إذا مسعتم صياح الديكة فاسئلوا اهللا من فضله فإهنا رأت ملكا وإذا مسعتم هنيق احلمار فاستعيذوا باهللا من الشيطان 

الرجيم فإنه رأى شيطانا وهبذا تعرف أنه ال وجه لتكرير رمز البخاري ومسلم كما فعل املصنف فاحلديث بلفظ 
احد فكان الرمز يف آخره يغين عن الرمز يف وسطه وأما حديث جابر فقال قال رسول اهللا صلى واحد عن صحايب و

اهللا عليه وسلم إذا مسعتم نباح الكالب وهنيق احلمري من الليل فتعوذوا باهللا من الشيطان الرجيم فإهنا ترى ما ال 
ط مسلم وقوله يف احلديث اآلخر من ترون وأخرجه أبو داود والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شر

الليل يفيد املطلق فتكون االستعاذة إذا مسع النباح ليال ال هنارا وإذا كان يف أمر ومسع ما يكره فال يتطري قال صلى 
  اهللا عليه وسلم من ردته الطرية عن 

غريك أ ط احلديث حاجة فقد أشرك وكفارة ذلك ان يقول اللهم ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال إله 
أخرجه أمحد والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو ابن العاص رضي اهللا عنهما قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ردته الطرية عن حاجة فقد أشرك فقالوا يا رسول اهللا فما كفارة ذلك قال 

وال طري إال طريك وال إله غريك قال يف جممع الزوائد رواه أمحد والطرباين وفيه يقول أحدهم اللهم ال خري إال خريك 
ابن هليعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات وأخرج الترمذي من حديث بريده قال ذكرت الطرية عند 

 عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال من أصابه من ذلك شيء وال بد فكان قول رسول اهللا صلى اهللا
وال بد أحب إلينا من كذا فليقل اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك قال يف جممع الزوائد وفيه 
احلسن بن جعفر وهو متروك وقد قيل فيه صدوق منكر احلديث وأخرج البزار من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

لهم ال طائر إال طائرك ثالث مرات قال يف جممع الزوائد وفيه عمرو بن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال
أيب سلمة وثقه ابن حبان وغريه وضعفه شعبة وغريه وبقية رجاله رجال الصحيح ويف احلديث دليل على أن من وقع 

للهم ال يأيت يف قلبه شيء من الطرية فقال هذا القول فإن ذلك كفارته وإذا رأيتم من الطرية ما تكرهون فقولوا ا
باحلسنات إال أنت وال يذهب بالسيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بك د مص احلديث أخرجه أبو داود وأبن 
أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عروة بن عامر القرشي رضي اهللا عنه قال ذكرت 

نها الفأل وال يرد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل الطرية عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أحس
اللهم احلديث اخل وعروة هذا هو اجلهين وقيل القرشي قال ابن عساكر وال صحبه له تصح ومل يرو له إال هذا 

  احلديث وذكر البخاري وغريه أنه مسع من ابن عباس رضي اهللا عنهما فعلى هذا يكون حديثه مرسال

ن طريقه ابن السين قال سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الطرية فقال أصدقها الفأل وال وأخرج هذا احلديث م
يرد مسلما فإذا رأيتم من الطرية شيئا تكرهونه فقولوا اللهم وقال يف آخره وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 



منا رجال يتطريون قال ذلك شيء وأخرج مسلم وغريه عن معاوية بن احلكم السلمي قال قلت يا رسول اهللا 
جيدونه يف صدورهم فال يصدهم وقد مجعنا يف ذلك رسالة مسيناها الرياض النضره يف الكالم على العدوى أو الطرية 
وذكرنا يف شرح املنتقي األحاديث الواردة يف ذلك وكالم أهل العلم وترجيح ما هو الراجح فلريجع إليه وإذا بشر 

م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي  مبا يسر فليحمد اهللا خ
اهللا عنها يف حديث اإلفك قالت فلما سرى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان أول كلمة تكلم هبا أن قال يل 

ديثها أبو داود والنسائي يا عائشة امحدي اهللا فقد برأك اهللا وهو حديث طويل هذا طرف منه وأخرجه أيضا من ح
وابن ماجه محد وكرب خ م وسجد هللا شكرا أ مس احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 

من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده إين ألرجو أن 
ا مث قال والذي نفسي بيده إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة فحمدنا اهللا تكونوا ربع أهل اجلنة فحمدنا اهللا وكربن

وكربنا مث قال والذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونوا شطر أهل اجلنة إن مثلكم يف األمم كمثل الشعرة البيضاء يف 
ملستدرك من حديث عبد جلد الثور األسود و كالرقمة يف ذراع احلمار واحلديث الثاين أخرجه أمحد واحلاكم يف ا

  الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوجه حنو صدقته فدخل فاستقبل

القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حىت ظننت أن اهللا قد قبض نفسه فيها فدنوت منه فرفع رأسه فقال من هذا 
ل اهللا سجدت سجدة حسبت أن اهللا قد قبض نفسك فيها فقلت عبد الرمحن بن عوف فقال ما شأنك فقلت يا رسو

فقال إن جربيل أتاين فبشرين فقال إن اهللا عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه 
فسجدت هللا شكرا قال يف جممع الزوائد رجاله ثقات وأخرج الطرباين حنوه يف األوسط والصغري من حديث جابر 

وائد ورجاله رجال الصحيح غري شيخ الطرباين حممد بن عبد الرحيم بن حبري ومل أجد من ذكره ويف قال يف جممع الز
  الباب أحاديث يف سجود الشكر عند حادث النعمة

  فصل يف كيفية السالم ورده

إذا سلم على أحد فليقل السالم عليكم خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
يث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال صلى اهللا عليه وسلم خلق اهللا آدم على صورته ستون ذراعا فلما خلقه اهللا حد

قال اذهب فسلم على أولئك النفر من املالئكة فاستمع ما جييبونك فإهنا حتيتك وحتية ذريتك فقال السالم عليكم 
من يدخل اجلنة على صورة آدم فلم يزل اخللق ينقص حىت فقالوا السالم عليك ورمحة اهللا فزادوه ورمحة اهللا فكل 

اآلن وأخرجه من حديثه النسائي وإفشاء السالم من آكد السنن وقد ورد الترغيب العظيم فيه يف أحاديث كثرية بل 
ورد أنه من حقوق املسلم كما يف حديث أيب هريرة عند البخاري ومسلم عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من حق 

لم على املسلم مخس ويف رواية قيل وما هي يا رسول اهللا قال إذا لقيته فسلم عليه وإذ دعاك فأجبه وإذا املس
  استنصحك فانصحه وإذا عطس فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ورمحة اهللا وبركاته د ت 

حصني رضي اهللا عنه قال  احلديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمران بن
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال السالم عليكم فرد عليه مث جلس فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عشرا مث جاء رجل آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا فرد عليه فجلس فقال عشرون مث جاء رجل آخر فقال 

يه فجلس فقال ثالثون قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فرد عل



أيضا النسائي والبيهقي وحسنه ورواه أبو داود أيضا من حديث معاذ بن أنس مبعناه وزاد فيه مث أتى آخر فقال 
مرحوم  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته فقال أربعون وهكذا تكون الفضائل ويف إسناده عبد الرحيم بن

بن ميمون وقد تقدم الكالم عليه وأخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة فذكر حنو حديث عمران وأخرج 
الطرباين من حديث سهل بن حنيف قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قال السالم عليكم كتب له عشر 

قال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  حسنات ومن قال السالم عليكم ورمحة اهللا كتب له عشرون حسنه ومن
كتب له ثالثون حسنة ويف إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وأخرجه أيضا الطرباين من حديث مالك بن 

التيهان ويف إسناده موسى املذكور فإذا رد السالم وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ع احلديث أخرجه البخاري 
ا قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يا عائشة ومسلم وأهل السنن كم

هذا جربيل يقرأ عليك السالم فقالت وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته ترى ماال نرى تعين النيب صلى اهللا عليه 
وسلم لعائشة على هذا اجلواب وسلم ويف احلديث مشروعية أن يكون اجلواب هكذا لتقرير النيب صلى اهللا عليه 

  الواقع منها

وعلى أهل الكتاب عليك م وعليك خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
حديث ابن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإمنا يقول أحدهم 

ه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي ويف رواية ملسلم والترمذي والنسائي فقل السام عليك فقل وعليك وأخرج
عليك بغري واو وقال اخلطايب هكذا يرويه عامة احملدثني بالواو وكان سفيان بن عيينة يرويه عليك حبذف الواو وهو 

الواو يقع االشتراك معهم  الصواب وذلك ألنه إذا حذف الواو صار قوهلم الذين قالوه بعينه مردودا عليهم وبإدخال
والدخول فيما قالوه فإن الواو حرف عطف يقتضي االشتراك واالجتماع بني الشيئني والسام فسروه باملوت وقال 

غريه أما من فسر السام باملوت فال يبعد الواو ومن فسره بالسآمة وهي املاللة أي تسأمون دينكم فإسقاط الواو هو 
س احلديث أخرجه النسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي الوجه وإذا بلغ سالما وعليك 

اهللا عنه قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده خدجية فقال إن اهللا يقرئ خدجية السالم فقالت إن اهللا 
رجل قال حدثين أيب عن  هو السالم وعلى جربيل السالم وعليك السالم ورمحة اهللا وأخرج ابن القطان يف سننه عن

جدي قال بعثين أىب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبوه فاقرئه السالم فأتيته فقلت إن أيب يقرئك السالم 
فقال عليك وعلى أبيك السالم ويف إسناده جماهيل وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته ع احلديث أخرجه البخاري 

صنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها املذكور قريبا أن النيب صلى ومسلم وأهل السنن كما قال امل
اهللا عليه وسلم قال هلا هذا جربيل يقرأ عليك السالم فقالت وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته ويف هذا احلديث 

  االقتصار يف الرد على الذي أرسل بالسالم دون املبلغ له ويف

ا فيحسن أن يكون الرد هبذا اللفظ الكامل ويكون عليهما فيقول عليك وعليه السالم األول الرد عليهما مجيع
ورمحة اهللا وبركاته وإذا قيل له إين أحبك قال أحبك الذي أحبتين له س د حب احلديث أخرجه النسائي وأبو داود 

عند رسول اهللا صلى اهللا وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال كنت جالسا 
عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم يا نيب اهللا واهللا إين ألحب هذا الرجل فقال هل أعلمته ذلك قال ال قال 

قم فأعلمه فقام إليه فقال يا هذا واهللا إين ألحبك فقال أحبك الذي أحببتين له هذا لفظ النسائي وصحح هذا 
اإلعالم باحلب ألن يف ذلك بعثا على الوداد من اجلانب اآلخر وبه يكون التراحم احلديث ابن حبان وفيه مشروعية 



والتعاطف وينبغي أن يكون اجلواب كما تضمنه احلديث ومن أحبه اهللا سبحانه وتعاىل فقد فاز وإذا قال غفر اهللا لك 
ول عن عبد اهللا بن قال ولك س احلديث أخرجه النسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عاصم األح

سرجس قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأكلت معه خبزا وحلما أو قال ثريدا قال فقلت له استغفر لك يا 
رسول اهللا قال نعم ولك مث تال هذه اآلية واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات وأخرجه هبذا اللفظ مسلم ويف رواية 

هللا قال ولك ويف احلديث مشروعية أن يقول الرجل ملن قال له غفر اهللا لك للنسائي فقلت غفر اهللا لك يا رسول ا
ولك وإذا قيل كيف أصبحت قال أمحد اهللا إليك ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا 

لم لرجل كيف وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أصبحت يا فالن قال أمحد اهللا إليك يا رسول اهللا قال ذلك الذي أردت منك قال يف جممع الزوائد وإسناده حسن 

  وأخرجه الطرباين يف

األوسط من حديثه هبذا اللفظ ويف إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد قال الطرباين ال يروي عن النيب صلى 
سناد وقد عقد البخاري يف صحيحه بابا فقال باب قول الرجل كيف أصبحت وذكر فيه اهللا عليه وسلم إال هبذا اإل

حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن عليا رضي اهللا عنه خرج من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وجعه الذي 
هللا بارئا وأخرج أمحد تويف فيه فقيل له يا أبا احلسن كيف أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أصبح حبمد ا

يف املسند من حديث أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يلقي الرجل فيقول يا فالن كيف أنت 
فيقول خبري أمحد اهللا فيقول له النيب صلى اهللا عليه وسلم جعلك اهللا خبري قال يف جممع الزوائد ورجاله رجال 

ة وفيه ضعف وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس قال جاء رجل إىل النيب الصحيح غري مؤمل بن إمساعيل وهو ثق
صلى اهللا عليه وسلم فقال كيف أصبحت فقال خبري من قوم مل يعودوا مريضا ومل يشهدوا جنازة وإسناده حسن وإذا 

اهللا عنه ناداه رد عليه لبيك ي احلديث أخرجه ابن السين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ رضي 
قال يف عمل اليوم والليلة أخربنا أبو يعلى أخربنا هدية بن خالد حدثنا مهام عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي اهللا 

عنه قال كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم ما بيين وبينه إال مؤخرة الرحل فقال يا معاذ فقلت لبيك يا رسول 
ن ينبغي للمصنف أن يقتصرعلى العزو إىل ابن السين وكان يغين عن اهللا وسعديك احلديث وهو يف الصحيح فما كا

ذلك ما ثبت يف غري حديث يف الصحيحني وغريمها أن الصحابة كانوا إذا ناداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  قالوا

ل بقوله لبيك لبيك يا رسول اهللا وسيأيت يف حديث الرقية ملن به حرق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاب أم مجي
وسعديك وهو حديث صحيح كما سيأيت قال النووي يف األذكار مسألة ويستحب إجابة من ناداك بلبيك وسعديك 

أو لبيك وحدها ويستحب أن يقول ملن ورد عليه مرحبا وأن يقول ملن أحسن إليه أو رأى منه فعال مجيال حفظك 
احلديث الصحيح كثرية مشهورة وإذا عرض عليه من أهله  اهللا أو جزاك اهللا خريا أو ما أشبه ذلك ودالئل هذا من

وماله قال له بارك اهللا لك يف أهلك ومالك خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قدم عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني 

د بن الربيع األنصاري رضي اهللا عنه وعند األنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك اهللا سع
لك يف أهلك ومالك وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وفيه دليل على أنه يستحب للمعروض عليه أن يدعو 

ل أوفيتين أويف اهللا بك أو بارك اهللا لك خ م للمعارض بالربكة فيما عرض عليه من أهل أو مال وإذا استوىف دينه قا



احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أىب هريرة رضي اهللا عنه قال كان 
لرجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم سن من اإلبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنة فلم جيدوا إال سنا فوقها 

ال أوفيتين أوىف اهللا بك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء وأخرجه أيضا فقال أعطوه فق
الترمذي والنسائي وابن ماجه ويف رواية للبخاري أوفاك اهللا وكذا يف مسلم ويف احلديث مشروعية الدعاء من 

  صاحب الدين ملن عليه الدين هبذا الدعاء عند أن يوفيه دينه

عروفا لصاحبه جزاك اهللا خريا فقد أبلغ يف الثناء ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما ومن صنع إليه م
قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

ذي بعد إخراجه حسن غريب ال نعرفه صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك اهللا خريا فقد أبلغ يف الثناء قال الترم
من حديث أسامة ابن زيد إال من هذا الوجه وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا النسائي وأخرجه أبو داود والنسائي 

واحلاكم وابن حبان وصححاه من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
م باهللا فأعطوه ومن استجار باهللا فأجريوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن مل استعاذ باهللا فأعيذوه ومن سألك

جتدوا فادعوا اهللا حىت تعلموا أن قد كافأمتوه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث أنس قال قالت املهاجرون يا 
ة للقليل منهم ولقد كفونا رسول اهللا ذهب األنصار باألجر كله ما رأينا قوما أحسن بذال للكثري وال أحسن مواسا

املؤنة جزاهم اهللا خريا قال أليس تثنون عليهم به وتدعون اهللا هلم قالوا بلى قال فذاك فذاك ويعلم من اسلم اللهم 
اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين عو احلديث أخرجه أبو عوانة كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث طارق بن 

مسلم من حديث طارق بن األشيم هذا قال كان الرجل إذا أسلم يعلمه النيب صلى اهللا  األشيم واحلديث يف صحيح
عليه وسلم الصالة مث يأمره أن يدعو هبؤالء الكلمات اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين فالعجب من 

ج ابن أيب الدنيا عن ابن أيب املصنف رمحه اهللا حيث يترك وعز احلديث إيل صحيح مسلم ويعزوه إىل أيب عوانة وأخر
  أوىف قال قال أعرايب يا رسول اهللا

إين قد عاجلت القرآن فلم استطعه فعلمين شيئا جيزئ من القرآن قال قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 
وارمحين وعافين وارزقين أكرب فقاهلا وأمسكها بأصابعه وقال يا رسول اهللا هذا لريب فما يل قال تقول اللهم اغفر يل 

وأحسبه قال واهدين ومضى األعرايب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب األعرايب وقد مأل يديه خريا قال 
املنذري وإسناده جيد وأخرجه البيهقي خمتصرا ويف حديث الباب داللة على أنه ينبغي عند إسالم من أسلم أن يعلم 

  املغفرة والرمحة واهلداية وتيسري الرزقهذا الدعاء ألن فيه اجلمع بني 

  الباب الثامن فيما يهم من عوارض وآفات يف احلياة إىل املمات

دعاء الكرب واهلم والغم واحلزن ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله إال اهللا رب 
اهللا احلليم الكرمي ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله  السموات ورب األرض ورب العرش الكرمي خ م ال إله إال

إال اهللا رب السموات ورب األرض رب العرش الكرمي خ م مث يدعو بعد ذلك عو احلديث أخرجه البخاري ومسلم 
وأبو عوانة كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لم كان يقول عند الكرب ال إله إال اهللا احلديث اخل وأخرجه أيضا النسائي والترمذي وابن ماجه وغريهم ويف وس
رواية للبخاري ال إله إال اهللا احلليم الكرمي وزاد أبو عوانة يف مسنده الصحيح مث يدعو بعد ذلك ويف رواية للبخاري 



حني ألقى يف النار وقاهلا حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق  حسبنا اهللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم عليه السالم
حني قالوا إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل ويف رواية للبخاري أيضا 

  كان آخر قول إبراهيم 

م كان إذا أحزنه أمر أي نزل به أمر مهم ويف عليه السالم حني ألقى يف النار حسبنا اهللا ونعم الوكيل ويف رواية ملسل
احلديث مشروعية الدعاء مبا اشتمل عليه ملن نزل به كرب وبعد فراغه يدعو بأن يكشف اهللا عنه كربه ويذهب ما 
أصابه ويدفع ما نزل به ولعل قول املصنف دعاء الكرب هو باعتبار رواية أيب عوانة حيث قال مث يدعو بعد ذلك 

ر ذكر وليس بدعاء ال إله إال اهللا احلليم الكرمي سبحان اهللا وتبارك اهللا رب العرش العظيم واحلمد هللا ألن هذا املذكو
رب العاملني مص س حب احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه والنسائي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل يب كرب أن  وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال علمين رسول اهللا
أقول ال إله إال اهللا احلديث اخل وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وهذا 

املذكور يف احلديث هو ذكر وليس بدعاء ولعل املراد أنه يستفتح به الدعاء فيقوله ابتداء مث يدعو بعد ذلك فإن اهللا 
شف كربه ال إله إال اهللا احلليم الكرمي سبحان اهللا رب السموات السبع ورب العرش العظيم سبحانه وتعاىل يك

احلمد هللا رب العاملني اللهم إين أعوذ بك من شر عبادك حسبنا اهللا ونعم الوكيل خ حسيب اهللا ونعم الوكيل خ 
سابق وفيه أنه ينبغي تقدمي هذا احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو إحدى رواياته للحديث ال

الذكر مث تعقيبه باالستعاذة من شر عباد اهللا مث خيتم بقوله حسبنا اهللا ونعم الوكيل اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا د س 
  اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا حب اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا ثالث مرات ط

أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والطرباين يف الدعاء له كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث احلديث 
أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال أعلمك كلمات تقولينهن عند 

ثالث مرات وأخرجه أيضا ابن ماجه وأخرجه ابن الكرب اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا وزاد الطرباين يف الدعاء له 
حبان يف صحيحه من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع أهل بيته فقال إذا أصاب 

أحدكم غم أو كرب فليقل اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا وصححه ابن حبان وأخرج الطرباين يف الكبري واألوسط 
رضي اهللا عنهما قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضاديت الباب وحنن يف البيت فقال من حديث ابن عباس 

يا بين عبد املطلب إذا أنزل بكم كرب أو جهد أو ألواء فقولوا اهللا اهللا ربنا ال نشرك به شيئا ويف إسناده صاحل بن 
ئشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عبد اهللا أبو حيىي وهو ضعيف وأخرجه الطرباين يف األوسط من حديث عا

وسلم لنفر من بين هاشم هل معكم أحد غريكم فقالوا ال إال ابن أختنا أو موالنا فقال إذا أصاب أحدكم هم أو 
ألواء فليقل اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا توكلت على احلي الذي ال ميوت احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له 

لك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف شريك يف امل
رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماكريين أمر إال متثل يل 

ت اخل قال احلاكم صحيح اإلسناد اللهم رمحتك جربيل عليه السالم فقال يا حممد قل توكلت على احلي الذي ال ميو
أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بكر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال دعوة املكروب اللهم 

  رمحتك أرجو



ديث اخل وصححه ابن حبان قوله شأين الشأن يطلق على األمر واحلال واخلطب ومجعه شئون واملراد هنا إصالح احل
حاله وما حيتاج إليه من أمره يف حياته وبعد موته وأخرجه أيضا من حديثه الطرباين يف الكبري أن رسول اهللا صلى اهللا 

ث اخل قال يف جممع الزوائد وإسناده حسن يا حي يا عليه وسلم قال كلمات املكروب اللهم رمحتك أرجو احلدي
قيوم برمحتك أستغيث مس ويكرر وهو ساجد يا حي يا قيوم س مس احلديث أخرج اللفظ األول احلاكم يف 

املستدرك واللفظ الثاين النسائي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف واألول هو من حديث أبن مسعود رضي 
اهللا عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث قال احلاكم  اهللا عنه أن النيب صلى

صحيح اإلسناد وأخرجه الترمذي من حديث أنس رضي اهللا عنه والنسائي من حديث ربيعة بن عامر واللفظ اآلخر 
ال مث جئت إىل رسول اهللا هو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم بدر قاتلت شيئا من قت

صلى اهللا عليه وسلم أنظر ما صنع فجئت وإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم مث رجعت إىل القتال مث جئت فإذا هو 
ساجد يقول ذلك ففتح اهللا هذا لفظ النسائي وقال احلاكم صحيح اإلسناد ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من 

لترمذي واحلاكم يف املستدرك وأمحد وأبو يعلى املوصلي كما قال املصنف الظاملني ت مس أ ص احلديث أخرجه ا
رمحه اهللا وهو من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم دعوة ذي النون إذ 

ال استجاب اهللا دعا وهو يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني فإنه مل يدع هبا رجل مسلم إ
له هذا لفظ الترمذي وقال احلاكم صحيح اإلسناد وزاد فيه من طريق أخرى فقال رجل يا رسول اهللا هل كانت 
ليونس خاصة أم للمؤمنني عامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال تسمع إىل قول اهللا عز وجل وجنيناه من 

  الغم وكذلك ننجي

ى هذا احلديث وأنه اسم اهللا األعظم على خالف يف ذلك أوضحناه هنالك وما قال املؤمنني وقد تقدم الكالم عل
عبد أصابه هم أو حزن اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك 
لم أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف ع

الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور بصري وجالء حزين وذهاب مهي وغمي إال أذهب اهللا مهه وغمه 
وأبدله مكان حزنه فرحا حب أ ز احلديث أخرجه ابن حبان وأمحد والبزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

سلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
اللهم إين عبدك وابن عبدك احلديث اخل ويف آخره قالوا يا رسول اهللا ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات قال أجل 
ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أيضا احلاكم وصححه وقال يف جممع الزوائد 

ى والبزار والطرباين ورجال أمحد وأبو يعلى رجال الصحيح غري أيب سلمة اجلهين وقد وثقه ابن رواه أمحد وأبو يعل
حبان وأخرجه الطرباين وابن السين أيضا من حديث أىب موسى هبذا اللفظ وقال يف آخره قال قائل يا رسول اهللا إن 

وعلمهن الناس أذهب اهللا كربه وأطال املغبون من غنب هؤالء الكلمات قال أجل فقولوهن وعلموهن فإنه من قاهلن 
فرحه قال يف جممع الزوائد وفيه من مل أعرفه قوله أسألك بكل اسم هو لك احلديث اخل أقول فيه دليل أن هللا 

سبحانه وتعاىل أمساء غري التسعة والتسعني االسم املتقدم ذكرها قوله أو استأثرت به االستئثار االنفراد بالشيء أي 
دك ال يعلمه إال أنت قوله أن جتعل القرآن ربيع قليب أي أسألك أن جتعل القرآن كالربيع الذي انفردت بعلمه عن
  يرتبع فيه احليوان



وكذلك القرآن ربيع القلوب أي جيعل قلبه مرتاحا إىل القرآن مائال إليه راغبا يف تالوته وتدبره قوله ونور بصري 
وبه يتم معاش العباد وسأله أن جيعله شفاء مهه وغمه ليكون مبنزلة سأله أن جيعله منور البصرية والنور مادة احلياة 

الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إىل صحته واعتداله وأن جيعله حلزنه كاجلالء الذي جيلو الطبوع واألصدية 
خرجه احلاكم من قال ال حول وال قوة إال باهللا كانت له دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم مس ط احلديث أ

يف املستدرك والطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم قال من قال ال حول وال قوة إال باهللا كانت له دواء احلديث اخل قال احلاكم صحيح اإلسناد 

الذكر شفاء هذا العدد املذكور وميكن أن يكون خارجا خمرج املبالغة كما  قوله من تسعة وتسعني داء ظاهره أن هذا
يف قوله تعاىل ذرعها سبعون ذراعا فيكون املراد أنه شفاء من مجيع األمراض والعلل اليت أيسرها اهلم ومن لزم 

ال حيتسب االستغفار حب د ومن أكثر منه س جعل اهللا له من كل ضيق خمرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث 
د حب س احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس 

رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لزم االستغفار احلديث اخل وصححه ابن حبان 
 احلديث فضيلة عظيمة وهي أن االستكثار من وأخرجه من حديثه ابن ماجه ولفظ النسائي من اكثر االستغفار ويف

االستغفار فيه املخرج من كل ضيق والفرج من كل هم وحصول األرزاق له من حيث ال حيتسب وال يكتسب فمن 
  حصل له ذلك

عاش يف نعمة ساملا من كل نقمة من نزل به كرب أو شدة فليتحني املنادي فإذا كرب كرب وإذا تشهد تشهد وإذا قال 
الصالة قال حي على الصالة وإذا قال حي على الفالح قال حي على الفالح مث يقول اللهم رب هذه حي على 

الدعوة الصادقة املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار 
 املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من أهلها أحياء وأمواتا مث يسأل اهللا حاجته مس احلديث أخرجه احلاكم يف

حديث أىب أمامة رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا نادى املنادي فتحت أبواب السماء واستجيب 
الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة احلديث اخل قال احلاكم صحيح اإلسناد قوله فليتحني املنادي أي يطلب حني 

هو األذان واحلني الوقت أي وقت األذان فيقول كما يقول املؤذن مث يدعو هبذا الدعاء مث يسأل اهللا النداء بالصالة و
حاجته كائنة ما كانت وقد قدمنا ذكر هذا يف كالم املصنف على أوقات اإلجابة وإن توقع بالء أو أمرا مهوال قال 

كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب  حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توكلنا ت احلديث أخرجه الترمذي
سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 

واستمع األذن مىت يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم قولوا 
عم الوكيل على اهللا توكلنا قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن قوله بالء يعين وإن كان حقريا كما حسبنا اهللا ون

يفيده التنكري قوله أمرا مهوال هو األمر الذي يهول سامعه لعظمه وشدته كهذا األمر الذي قصه رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم على الصحابة رضي اهللا عنهم

فليقل بقدر اهللا وما شاء فعل م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من وإن وقع له ماال خيتاره 
حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤمن القوي خري وأحب عند اهللا من 

ء فال تقل لو أين فعلت املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شي
كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وأخرجه من حديثه النسائي وابن ماجه 



ويف رواية للنسائي وال تضجر فإن غلبك أمر فقد قدر اهللا وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان 
رفت قدر اهللا ولعل ما ذكره املصنف ثابت يف بعض الروايات هبذا اللفظ واملعىن قوله بقدر اهللا لفظ احلديث كما ع

أن هذا األمر جرى بقدر اهللا أو أن هذا األمر قدر اهللا والقدر بفتح الدال عبارة عما قضى اهللا وحكم به على عباده 
رمحه اهللا وهو من حديث  وإن غلبه فليقل حسبنا اهللا ونعم الوكيل د احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف

عوف بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بني رجلني فقال املقضي عليه حسيب اهللا ونعم 
الوكيل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ردوا علي الرجل فقال ما قلت قال قلت حسيب اهللا ونعم الوكيل 

اهللا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وإن غلبك أمر فقل حسيب اهللا  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن
ونعم الوكيل ويف احلديث دليل على أنه ال يقال هذا الدعاء إال إذا غلبه أمر وعجز عن دفعه قوله نعم الوكيل أي 

ة قال إنا هللا وإنا إليه نعم الكفيل بأمور عباده العامل هبا فهو املستقل باألمور وكلها موكولة إليه وإن أصابته مصيب
  راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدلين خريا منها ت مس

احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سلمة رضي اهللا عنه 
ا هللا وإنا إليه راجعون وبعده فلما احتضر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إن

أبو سلمة قال اللهم اخلف يف أهلي خريا مين فلما قبض قالت أم سلمة رضي اهللا عنها إنا هللا وإنا إليه راجعون 
عندك اهللا أحتسب مصيبيت فأجرين فيها قال الترمذي بعد إخراجه حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه ابن ماجه 

حديث أم سلمة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم تصيبه وقد أخرجه مسلم من 
مصيبة فيقول إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها قالت فلما تويف أبو سلمة قلت 

 عليه وسلم وإن استصعب عليه ما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخلف يل خريا منه رسول اهللا صلى اهللا
شيء قال اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال حب احلديث أخرجه ابن حبان كما 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اللهم ال سهل 
وله احلزن بفتح احلاء املهملة املفتوحة والزاي املعجمة الساكنة والنون املكان احلديث اخل وصححه ابن حبان ق

اخلشن والصعب والوعر وهو ضد السهل ويطلق على كل شيء ال سهولة فيه من عني أو معىن ويف احلديث الدعاء 
إعياء من شغل أو  بأن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل كل صعب من األمور سهال ميكن الوصول إليه بال صعوبة وإن أخذه

طلب زيادة قوت فليسبح اهللا عند نومه كل ليلة ثالثا وثالثني وليحمد اهللا ثالثا وثالثني وليكرب أربعا وثالثني خ م 
أويف دبر كل صالة عشرا وعند النوم ما تقدم أ احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 

  من

عنه قال إن فاطمة رضي اهللا عنها أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسأله  حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا
خادما فأمرها أن تقول ذلك عند منامها ويف رواية للبخاري أهنا شكت ما تلقى يف يدها من الرحى وقد ذكر 

ثاين أخرجه املصنف رمحه اهللا هذا احلديث يف فصل النوم واليقظة وذكرنا هنالك لفظ احلديث وطرقه واحلديث ال
أمحد كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما وقد ذكره املصنف يف األذكار 
اليت تقال بعد الصالة وذكره هنالك وذكرنا الكالم عليه قوله وإن أخذه إعياء من شغل اإلعياء التعب والنصب 

ه وإن خاف سلطانا أو ظاملا قال اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أعز من والعجز يقال أعي الرجل وأعي عليه األمر إذا غلب
خلقه مجيعا اهللا أعز مما أخاف وأحاذر أعوذ باهللا الذي ال إله إال هو املمسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه 



وعز جارك  من شر عبدك فالن وجنوده وأتباعه وأشياعه من اجلن واإلنس اللهم كن يل جارا من شرهم جل ثناؤك
وال إله غريك ثالث مرات اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى ط مص مو احلديث أخرجه 

الطرباين يف الكبري وابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا 
يك فقل اهللا أكرب اهللا أكرب من خلقه مجيعا اهللا أعز مما أخاف عنهما قال إذا أتيت سلطان مهيبا ختاف أن يسطو عل

وأحذر أعوذ باهللا الذي ال إله إال هو املمسك السموات السبع أن يقعن على األرض إال بإذنه من شر عبدك فالن 
صنف قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف على ابن عباس كما ترى وقد عزاه امل

  إىل الطرباين ومل ينبه على انه موقوف بل جعل املوقوف رواية ابن أيب شيبة يف مصنفه كما تراه وقد أخرجه ابن أيب

شيبة يف مصنفه هبذا اللفظ الذي ذكره املصنف رمحه اهللا ومل يكن قوله ثالث مرات عند الطرباين بل هي عند ابن أيب 
س عند ابن أيب شيبة وعند الطرباين وهذه الزيادة اليت عزاها املصنف شيبة واحلاصل أن احلديث موقوف على ابن عبا

إىل ابن أيب شيبة يف مصنفه هي يف األدعية البن مردويه بلفظ اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط علينا أحد منهم أو أن 
 الكبري من يطغى موقوفه على ابن عباس وأخرج هذا احلديث موقوفا على ابن عباس ابن خزمية وأخرج الطرباين يف

حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا ختوف أحدكم السلطان فليقل اللهم رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم كن يل جارا من شر فالن بن فالن الذي يريد وشر اجلن واإلنس وأتباعهم أن 

ك قال يف جممع الزوائد وفيه جنادة بن مسلم وثقه ابن حبان يفرط على أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك وال إله غري
وضعفه غريه وبقية رجاله رجال الصحيح اللهم إله جربيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإمساعيل وإسحاق 
عافين وال تسلطن أحدا من خلقك علي بشيء ال طاقة يل به مص مو هذا األثر أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

كما قال عن علقمة بن يزيد قال كان الرجل إذا كان من خاصة الشعيب أخربه هبذا الدعاء اللهم رب جربيل موقوفا 
احلديث اخل وقال يف آخره وذكر أن رجال أتى أمريا فقاهلا فأرسله والشعيب هو اإلمام الكبري التابعي عامر بن 

ومبحمد نبيا وبالقرآن حكما وإماما مص مو هذا شراحيل الذي قتله احلجاج ظلما رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا 
األثر أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا قال عن أيب جملز وامسه الحق بن محيد قال من خاف أمريا أو ظاملا فقال 

  رضيت باهللا ربا

يكونا مرويني عن  وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وبالقرآن حكما وإماما جناه اهللا منه وهذا األثر والذي قبله ميكن أن
الصحابة رضي اهللا عنهم وميكن أن يكون مستند هذين اإلمامني الكبريين التجريب فإهنما قد جرباه فوجداه صحيحا 

وإن خاف شيطانا أو غريه أعوذ بوجه اهللا الكرمي وبكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما 
سماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ يف األرض ومن شر ما خيرج خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من ال

منها ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر طارق إال طارقا يطرق خبري يا رمحن س أ ط احلديث أخرجه النسائي وأمحد 
ئي من حديث يف املسند والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه رواه النسا

حيىي بن سعيد عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن عباس السلمي عن ابن مسعود مرفوعا وأخرجه مالك 
يف املوطأ بنحو هذا اللفظ الذي ذكره املصنف رمحه اهللا ولكنه مل يذكر إسناده بل قال عن حيىي بن سعيد أنه قال ملا 

عفريتا يطلبه بشعلة من نار كلما التفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى 
وسلم رآه فقال له جربيل أال أعلمك كلمات تقوهلن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا 

وال فاجر من شر عليه وسلم بلى فقال جربيل قل أعوذ بوجه اهللا الكرمي وبكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر 



ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ يف األرض ومن شر ما خيرج منها و من فنت الليل والنهار 
ومن طوارق الليل والنهار إال طارقا يطرق خبري يا رمحن وقد قدمنا الكالم على هذا احلديث وفسرنا منه ما حيتاج إىل 

بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن تفسري ما يقال عند الفزع أعوذ 
  حيضرون د ت

احلديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن 
غضبه وعقابه وشر  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات اهللا التامة من

عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون احلديث وقد قدمنا الكالم عليه وشرحنا ما حيتاج منه إىل شرح وأخرجه 
أيضا النسائي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي حسن غريب قوله ومن مهزات الشياطني مجع مهزة وهي النخس 

ضرون بكسر النون وأصله حيضرونين فحذفت النون األوىل لدخول والغمز وكل شيء مهزته فقد دفعته قوله وأن حي
الناصب عليه وحذفت الياء ختفيفا وبقيت نون الوقاية مكسورة لتدل على الياء احملذوفة ما يقال هلرب الشياطني أية 

الكرسي ت وكذا األذان م وكذا إذا تغولت الغيالن مص احلديث أخرجه مسلم والترمذي وابن أيب شيبة يف 
مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو مروى من حديث جابر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما وسعد بن أيب وقاص 

رضي اهللا عنه وحديث أيب هريرة هو ثابت يف صحيح مسلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إن 
ة وغريه يف أمر الشيطان الذي الشيطان إذا نودي بالصالة وىل له حصاص أي ضراط وقد تقدم حديث أيب هرير

جاء يسرق متر الصدقة فأرشده إىل قراءة آية الكرسي فقال صلى اهللا عليه وسلم فلقد صدقك وهو كذوب فكون 
الشيطان يهرب من آية الكرسي هو ثابت يف الصحيحني كما قدمنا وحديث سعد بن أيب وقاص أخرجه البزار قال 

  ذا تغولت لنا الغول أو إذا رأينا الغول أن ننادي باألذان قال يف جممع الزوائدأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ

ورجاله ثقات إال أن احلسن البصري مل يسمع من سعد فيما أحسب ولفظ الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة 
ن الشيطان إذا مسع النداء املذكور قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا تغولت لكم الغول فنادوا باألذان فإ

أدبر وله حصاص ويف إسناده عدي بن الفضل وهو متروك قوله تغولت الغيالن هم جنس من اجلن قيل هم سحرهتم 
ومعىن تغولت تلونت يف صور واملراد ادفعوا شرها باألذان وقيل الغول بالضم هم السعاىل وهم أخبث اجلن ومن 

خ م أو ليقل آمنت باهللا ورسله م اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له ابتلى بالوسوسة فليستعذ باهللا ولينته 
كفوا أحد مث ليتفل عن يساره ثالثا وليستعذ باهللا من الشيطان الرجيم ومن فتنتة س د احلديث أخرجه البخاري 

 عنه قال قال رسول اهللا ومسلم وأبو داود والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يأيت الشيطان أحدكم فليقل من خلق كذا من خلق كذا حىت يقول من خلق ربك فإذا بلغ 
فليستعذ باهللا ولينته ويف لفظ ملسلم من حديثه فليقل آمنت باهللا ورسله ويف رواية أليب داود والنسائي من حديثه 

مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد مث ليتفل عن يساره ثالثا وليستعذ باهللا من  أيضا فقولوا اهللا أحد اهللا الصمد
الشيطان الرجيم ويف لفظ للنسائي مث ليتفل عن يساره ثالثا وليستعذ باهللا منه ومن فتنته ويف احلديث دليل على أنه 

ويشتغل بغريه مما يلهيه ويصرف  جيب على من بلغت به الوسوسة الشيطانيه إىل هذا احلد أن ينتهي عن ذلك ويترك
ذهنه عنه ويقول أمنت باهللا ويتلو قل هو اهللا أحد ويتفل ثالثا عن يساره دفعا للشيطان الذي قد أتى هبذه الوسوسة 

  ويستعيذ باهللا منه ومن فتنته



ثا م احلديث وإن كانت الوسوسة يف األعمال فإن ذلك شيطان يقال له خنزب فليتعوذ باهللا منه وليتفل عن يساره ثال
أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عثمان بن أيب العاص أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فقال يا رسول اهللا إن الشيطان قد حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ذ باهللا منه واتفل عن يسارك ثالثا قال ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعو

قوله خنزب خباء معجمة مكسورة مث نون ساكنة مث زاي مفتوحة مث باء موحدة قال النووي واختلف العلماء يف 
 ضبط اخلاء منه فمنهم من فتحها ومنهم من كسرها وهذان مشهوران ومنهم من ضمها حكاه ابن األثري يف هناية

الغريب واملعروف الفتح والكسر انتهى وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن أيب زميل قال قلت البن عباس ما شيء 
أجده يف صدري قال ما هو قلت واهللا ال أتكلم به قال يل أشيء من شك وضحك قال ما جنا منه أحد حىت أنزل اهللا 

ذا وجدت يف نفسك شيئا فقل هو األول واآلخر سبحانه وتعاىل فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك اآلية فقال إ
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ويف الباب أحاديث كثرية منها قوله صلى اهللا عليه وسلم حنن أحق بالشك 
من إبراهيم وهو يف الصحيح وورد يف بعض األحاديث أن هذا الشك هو صريح اإلميان وقد كتبنا يف ذلك رسالة 

ألعالم من أهل الديار البعيدة فلريجع إليها فإن فيها ما يدفع الشبهة ويرفع الشك مع اجلمع جوابا عن سؤال بعض ا
بني األحاديث الواردة يف هذا الشأن وإذا عطس فليقل احلمد هللا على كل حال خ د احلديث أخرجه البخاري وأبو 

نيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن ال
عطس أحدكم فليقل احلمد هللا وليقل له أخوه أو صاحبه يرمحك اهللا فإذا قال له يرمحك اهللا فليقل يهديكم اهللا 

  ويصلح بالكم وزاد أبو داود والنسائي بإسناد صحيح على كل حال

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سامل  احلمد هللا رب العاملني د حب احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال
بن عبيد أنه كان يف سفر فعطس رجل من القوم فقال السالم عليك فقال عليك وعلى أمك وكأن الرجل وجد أي 

غضب أو حزن نفسه فقال إين مل أقل إال ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عطس رجل عند النيب صلى اهللا عليه 
ل النيب صلى اهللا عليه وسلم عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا وسلم فقال السالم عليكم فقا

رب العاملني وليقل له من يرد عليه يرمحك اهللا وليقل يغفر اهللا يل ولكم وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه 
سنان وبني سامل رجال النسائي والترمذي وقال هذا حديث اختلفوا يف روايته عن منصور وقد أدخلوا بني هالل بن 

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى د ت احلديث أخرجه أبو داود والترمذي 
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث رفاعة بن رافع رضي اهللا عنه قال صليت خلف النيب صلى اهللا عليه 

طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى فلما صلى رسول اهللا  وسلم فعطست فقلت احلمد هللا محدا كثريا
صلى اهللا عليه وسلم انصرف فقال من املتكلم يف الصالة فقال له رفاعة بن رافع أنا يا رسول اهللا قال له كيف قلت 

ل اهللا صلى اهللا عليه قال قلت احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى فقال رسو
وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكا أيهم يصعد هبا قال الترمذي حديث حسن قال كأن هذا 
احلديث عند بعض أهل العلم يف التطوع ألن غري واحد من التابعني قالوا إذا عطس الرجل يف الصالة املكتوبة إمنا 

  أكثر من ذلكحيمد اهللا يف نفسه ومل يوسعوا له ب

وليقل له يرمحك اهللا خ د ت س ولريد عليه يهديكم اهللا ويصلح بالكم خ احلديث هو طرف من حديث أيب هريرة 
املتقدم قريبا وقد ذكرنا لفظه قوله بالكم البال الشأن واملعىن أصلح اهللا شأنكم وقد قدمنا حديث أيب هريرة الثابت 



سلم على املسلم ست ومنها إذا عطس فشمته واألحاديث الواردة يف يف الصحيح الوارد يف التشميت بلفظ حق امل
التشميت متضمنة األوامر كقوله فليحمد اهللا وليقل اآلخر يرمحك اهللا وإذا قال يرمحك اهللا فليقل يهديكم اهللا 

 ويصلح بالكم واألمر معناه احلقيقي الوجوب على ما هو احلق فالظاهر وجوب احلمد عند أن يعطس العاطس مث
وجوب أن يقول له أخوه يرمحك اهللا مث وجوب أن يرد عليه بقوله يهديكم اهللا ويصلح بالكم واألصل عدم وجود 

الصارف عن املعىن احلقيقي وقد تأكد ذلك بكونه من حق املسلم على املسلم وقد قال بالوجوب ابن العريب املالكي 
ال دافع له حبديث البخاري وأنه فرض عني يغفر اهللا يل وابن أيب زيد كما حكى ذلك ابن القيم يف زاد املعاد قال و

ولكم د ت حب احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث رفاعه 
بن رافع املتقدم قريبا وقد ذكرنا لفظه واألوىل العمل مبا يف الصحيح من قوله يهديكم اهللا ويصلح بالكم وال سيما 

االختالف يف إسناد هذا احلديث كما قدمنا عن الترمذي وأخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث ابن مع 
مسعود رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا رب 

ل يغفر اهللا يل ولكم ويف إسناده عطاء بن العاملني فإذا قال ذلك فليقل من عنده يرمحك اهللا فإذا قال ذلك فليق
  السائب وقد اختلط يرمحنا اهللا وإياكم ويغفر اهللا لنا ولكم ط

احلديث أخرجه مالك يف املوطأ كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما موقوفا عليه أنه 
يغفر اهللا لنا ولكم ووقع يف بعض النسخ يف كتاب كان إذا عطس فقيل له يرمحك اهللا قال يرمحنا اهللا وإياكم و

املصنف هنا مكان رمز املوطأ رمز الطرباين وهو غلط وقد قدمنا أن األوىل التشميت مبا ثبت يف الصحيح وهو أيضا 
ثبت بذلك اللفظ املذكور يف الصحيح من حديث مجاعة يف غري الصحيح وأكثرها أحاديث صحيحة فما حيسن 

ديث ضعيف أو إىل قول صحايب وإن كان كتابيا قيل له يهديكم اهللا ويصلح بالكم ت د مس العدول عنها إىل ح
احلديث أخرجه الترمذي وأبو داود واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب موسى 

هلم يرمحكم اهللا فيقول هلم رضي اهللا عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يرجون أن يقول 
يهديكم اهللا ويصلح بالكم فهذا لفظ الترمذي قال بعد إخراجه حسن صحيح وكذا صححه احلاكم وأخرجه أيضا 
النسائي ويف احلديث تشميت الذمي هبذا اللفظ وال يقال له إذا عطس يرمحك اهللا كما يقال للمسلم ومن قال كل 

ل ما كان مل جيد وجع ضرس وال أذن أبدا مص مو احلديث أخرجه ابن أيب عطسة احلمد هللا رب العاملني على كل حا
شيبة يف مصنفه موقوفا كما قال املصنف رمحه اهللا على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وميكن أن يكون ذلك 
جه لشيء قد حفظه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وميكن أن يكون مستند ذلك التجريب ومما يؤيد األول ما أخر

الطرباين يف األوسط من حديث حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عطس العاطس 
فشمته ولو خلف سبعة أحبر ومن مشت عاطسا ذهب عنه ذات اجلنب ووجع الضرس واألذنني ويف إسناده حممد بن 

  داود من حديث أيب حمصن العكاشي وهو متروك ومن آداب العطاس ما أخرجه الترمذي وأبو

هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه وخفض صوته 
أو غض هبا صوته شك الراوي أي اللفظني قاله صلى اهللا عليه وسلم قال الترمذي حديث حسن صحيح ومن ذلك 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليشمته ما أخرجه ابن السين عن أيب هريرة قال مسعت رسول 
جليسه فإن زاد على الثالث فهو مزكوم وال يشمت بعد الثالث قال النووي يف هذا احلديث رجل مل أحتقق حاله 

وباقي إسناده صحيح ا ه وقد أخرج ابن السين بعد هذا احلديث حديثا آخر عن رفاعة بن رافع وفيه تشميت 



فإن زاد فإن شاء يشامته وإن شاء تركه وإذا طنت أذنه فليذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم وليصل العاطس ثالثا 
عليه وليقل ذكر اهللا خبري من ذكرين ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

 عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم حديث أيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا
فليذكرين وليصل علي وليقل ذكر اهللا خبري من ذكرين قال يف جممع الزوائد بعد أن عزاه إىل معاجم الطرباين الثالثة 
وإىل مسند البزار إن إسناد الطرباين يف الكبري حسن وفيه أنه حيسن عند طنني األذن الصالة على رسول اهللا صلى 

ويقول ذكر اهللا خبري من ذكرين وفيه إشارة إىل أن سبب ذلك ذكر بعض من يذكره وقد ذكر أهل اهللا عليه وسلم 
علم الطب أن ذلك يكون من تصعد األخبرة ولكن هذه اإلشارة من الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم وإن مل 

يف عمل اليوم والليلة ما تكن صرحية يف السببية فهي أقدم من كالم أهل الطب وأخرج هذا احلديث ابن السين 
  يقوله من خدرت رجله وإذا خدرت رجله فليذكر أحب الناس إليه ي مو

هذا األثر أخرجه ابن السين موقوفا على ابن عباس وعلى ابن عمر رضي اهللا عنهم كما قال املصنف رمحه اهللا فرواه 
حدثنا سالم بن سليم حدثنا غياث بن  عن ابن عباس من طريق جعفر بن عيسى أبو أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن روح

إبراهيم عن عبد اهللا بن خيثم عن جماهد عن ابن عباس ورواه عن ابن عمر من طريق حممد بن خالد الربذعي حدثنا 
حاجب بن سليم حدثنا حممد بن مصعب حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن اهليثم بن حنش قال كنا عند ابن عمر 

أن لذلك حكم الرفع فقد يكون مرجع مثل هذا التجريب واحملبوب األعظم لكل  فذكره وليس يف هذا ما يفيد
مسلم هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينبغي ذكره عند ذلك كما ورد ما يفيد ذلك يف كتاب اهللا سبحانه 

أكون أحب أليه وتعاىل مثل قوله قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وكما يف حديث ال يؤمن أحدكم حىت 
من أهله وماله والناس أمجعني وأما أهل علم الطب فقد ذكروا أن سبب اخلدر اختالطات بلغمية ورياحات غليظة 

قال يف النهاية ومنه حديث ابن عمر أهنا خدرت رجله فقيل له مالرجلك فقال اجتمع عصبها قيل اذكر أحب الناس 
 األذكار باب ما يقول إذا خدرت رجله روينا يف كتاب ابن السين إليك فقال يا حممد فبسطها انتهى قال النووي يف

عن اهليثم ابن احلنش قال كنا عند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فخدرت رجله فقال رجل اذكر أحب الناس 
إليك فقال يا حممد صلى اهللا عليه وسلم فكأمنا نشط من عقال ورويناه عن جماهد قال خدرت رجل رجل عند ابن 

عباس فقال ابن عباس اذكر أحب الناس إليك فقال حممد صلى اهللا عليه وسلم فذهب خدره وروينا عن إبراهيم بن 
املنذر اخلزامي أحد شيوخ البخاري الذي روى عنهم يف صحيحه قال أهل املدينة يتعجبون من حسن بيت أيب 

خلدر انتهى من األذكار وفيه بيان لفظ الروايتني العتاهية وختدر يف بعض األحايني رجله فإن مل يقل يا عتب مل يذهب ا
  املوقوفتني ما يقال عند الغضب ومن غضب فقال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما جيد خ م

احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سليمان بن صرف قال استب رجالن 
م وحنن جلوس عنده وأحدمها يسب صاحبه وهو مغضب قد امحرت عيناه ووجهه عند النيب صلى اهللا عليه وسل

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألعلم كلمة لو قاهلا أذهبت عنه ما جيد لو قال أعوذ باهللا من الشيطان 
خرجه أيضا أبو الرجيم فقالوا للرجل أال تسمع ما يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إين لست مبجنون وأ

داود والنسائي والترمذي ويف رواية هلؤالء الثالثة من حديث معاذ اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم ويف 
احلديث دليل على أن الغضب متسبب عن عمل الشيطان وهلذا كانت االستعاذة مذهبة للغضب فمن غضب يف غري 



عب به وأنه مسه طائف منه ويف هذا ما يزجر عن الغضب حق وال موعظة صدق فليعلم أن الشيطان هو الذي يتال
  لكل من يود أن ال يكون يف يد الشيطان يصرفه يف يشاء

  فصل فيما يقوله حد اللسان

ومن كان حد اللسان فاحشه فليستغفر اهللا حلديث حذيفة شكوت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذرب لساين فقال 
اهللا يف اليوم مائة مرة س مس احلديث أخرجه النسائي واحلاكم يف املستدرك كما أين أنت من االستغفار إين ألستغفر 

قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث حذيفة باللفظ الذي ذكره املصنف قال احلاكم صحيح اإلسناد على شرط 
ن السين من حديثه مسلم ويف رواية للنسائي إين الستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة وأخرج هذا احلديث اب

قوله ذرب لساين الذرب بفتح الذال املعجمة والراء قال أبو زيد وغريه من أهل اللغة هو فحش اللسان ويف احلديث 
دليل على أن سبب ذرب اللسان هو الذنوب فإذا غفرها اهللا سبحانه وتعاىل باالستغفار ذهب ذلك عن صاحبه وأما 

  وم عن ذلك وإمنا قال هذه املقالة واستغفر هذا االستغفار ليبني ألمته ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو معص

يفعلون إذا بلى أحدهم بذلك وقد ثبت يف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قليب فأستغفر 
ن اللهم اكفين حباللك عن اهللا يف اليوم والليلة سبعني مرة أو كما قال ما يقال إذا ابتلي بالدين وإذا ابتلي بالدي

حرامك واغنين بفضلك عمن سواك ت س احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه 
اهللا وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إن مكاتبا جاءه فقال إين عجزت عن كتابيت فأعين فقال أال 

ى اهللا عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صرب دينا أداه اهللا عنك أعلمك كلمات تقوهلن علنيمهن رسول اهللا صل
قال اللهم اخل قال الترمذي حسن غريب وقال احلاكم صحيح وجبل صرب بفتح الصاد املهملة وكسر الباء املوحدة 
ة وآخره راء مهملة جبل باليمن مشهور اللهم فارج اللهم كاشف الغم جميب دعوة املضطرين رمحن الدنيا واآلخر

ورحيمهما أنت ترمحين فارمحين برمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما 
قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل علي أبو بكر رضي اهللا عنه فقال هل مسعت 

قال كان عيسى ابن مرمي يعلمه أصحابه قال لو كان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاء علميه قالت ما هو 
على أحدكم جبل ذهب فدعا اهللا بذلك لقضاه اهللا عنه وهو اللهم فارج اهلم كاشف الغم جميب دعوة املضطرين 
رمحن الدنيا واآلخرة احلديث اخل قال أبو بكر وكان علي بقية من الدين وكنت أدعو بذلك فقضاه اهللا عين قالت 

  مساء بنت عميس على دينار وثالثةعائشة كان أل

دراهم فكانت تدخل علي فأستحي أن أنظر يف وجهها ألين ال أجد ما أقضيها فكنت أدعو بذلك فما لبثت إال قليال 
حىت رزقين اهللا رزقا ما هو بصدقة تصدق علي به وال مرياث ورثته فقضاه اهللا عين وقسمت يف أهلي قسما حسنا 

ث أواق ورق وفضل لنا فضل حسن قال احلاكم يف املستدرك بعد أن ذكر هذا السياق وحليت ابنة عبد الرمحن بثال
أنه صحيح اإلسناد وأخرجه البزار من حديثها قال يف جممع الزوائد وفيه احلكم بن عبد اهللا االيلي وهو متروك اللهم 

ء بيدك اخلري إنك على كل مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشا
شيء قدير رمحن الدنيا واآلخرة تعطيهما من تشاء ومتنعهما من تشاء ارمحين رمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك صط 
علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاذا وقال لو كان عليك مثل أحد ذهبا لوفاه اهللا عنك صط وتقدم ما يقول 

أمسى يف مكانه احلديث أخرجه الطرباين يف الصغري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من من عليه دين إذا أصبح وإذا 



حديث معاذ وأنس رضي اهللا عنهما أما حديث معاذ فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افتقده يوم اجلمعة فلم 
رك فقال يا رسول اهللا اليهودي علي جيده فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى معاذا فقال يا معاذ مايل مل أ

أوقية من ترب فخرجت إليك فحبسين عنك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا معاذ أال أعلمك دعاء تدعو 
به فلو كان عليك من الدين مثل جبل صرب أداه اهللا عنك وصرب جبل اليمن فادع اهللا يا معاذ قل اللهم مالك امللك 

وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير توجل تؤيت امللك من تشاء 
الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل وخترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي وترزق من تشاء بغري حساب 

  محين رمحة تغنيين هبا عن رمحة منرمحن الدنيا واآلخرة ورمحيمهما تعطي منهما من تشاء ومتنع منهما من تشاء ار

سواك ويف رواية ملعاذ رضي اهللا عنه قال كان لرجل علي بعض احلق فخشيته فلبثت يومني ال أخرج فجئت رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أال أخربك بكلمات لو كان عليك مثل اجلبال قضاه اهللا عنك قلت بلى قال قل اللهم 

ختصار وزاد يف آخره اللهم أغنين من الفقر واقض عين الدين وتوفين يف عبادتك وجهاد مالك امللك فذكر حنوه با
يف سبيلك قال يف جممع الزوائد رواه كله الطرباين ويف الرواية األوىل نصر ابن مرزوق ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات 

أما حديث أنس فقال قال رسول اهللا إال أن سعيد بن املسيب مل يسمع من معاذ ويف الرواية الثانية من ال أعرفه و
صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ أال أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا ألداه اهللا عنك قل يا معاذ 
اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على 

دنيا واآلخرة ورحيمها تعطيهما من تشاء ومتنع منهما من تشاء ارمحين رمحة تغنيين هبا عن كل شيء قدير رمحن ال
رمحة من سواك قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين يف الصغري ورواته ثقات قوله ونقدم ما يقول من عليه دين أقول 

لم ويف آخره اقض عنا الدين وأغننا تقدم يف فصل ما يقال يف النوم واليقظة وذكر هنالك احلديث الذي أخرجه مس
من الفقر وقد قدمنا شرحه هنالك وكذلك تقدم يف أدعية الصباح واملساء حديث اللهم إين أعوذ بك من اهلم 
واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال 

ومن أصيب بعني رقي بقوله بسم اهللا اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها  وشرحناه هنالك ما يقول ملن أصيب بعني
  مث يقول قم بإذن اهللا س مس احلديث أخرجه النسائي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا

وهو من حديث عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال خرجت أنا وسهل بن حنيف رضي اهللا عنه نلتمس اخلمر فأصبنا 
را مخرا فكان أحدنا يستحي أن يتجرد وأحد يراه فاستتر صاحيب حىت إذا رأى أن قد فعل نزع جبة صوف عليه غدي

فنظرت إليه فأعجبين خلقه فأصبته بعيين فأخذته قعقعة فدعوته فلم جيبين فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته 
أنظر إىل وضح ساقي النيب صلى اهللا عليه وسلم فضرب فقال قوموا بنا فرفع عن ساقية حىت خاض إليه املاء وكأين 

صدره مث قال بسم اهللا اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها مث قال قم بإذن اهللا تعاىل فقام فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالربكة فإن العني حق هذا لفظ النسائي 
واحلاكم وأخرجه أيضا ابن ماجه وأمحد يف املسند قوله ووصبها الوصب بفتح الواو والصاد دوام الوجع ولزومه 

كذا قيل والظاهر أنه التعب مطلقا وقوله يف احلديث اخلمر هو بفتح اخلاء املعجمة وامليم كل ما يستر من شجر أو 
ح الواو والضاد املعجمة وباحلاء املهملة البياض ويف جبل أو حنوه والغدير مستنقع املاء من املطر والواضح بفت

احلديث مشروعية الرقية من العني مبا ذكر وقد ثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال العني حق ولو كان شيء يسابق القدر لسبقته العني وإذا استغسلتم



حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عند مسلم وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال العني فاغسلوا وثبت من 
حق ويف الباب أحاديث وإن كانت دابة نفث يف منخرها األمين أربعا ويف األيسر ثالثا وقال ال بأس أذهب الباس 

ن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا رب الناس اشف أنت الشايف ال يكشف الضر إال أنت مص مو هذا األثر أخرجه اب
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو موقوف على ابن مسعود رضي اهللا عنه وهو حيتمل أن يكون قال ذلك لشيء مسعه 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن يكون قاله اعتمادا على التجريب وقع له أو ملن يف عصره من العرب أو ملن 
ون هبا خمتلفة متعددة وال خيفاك أن الرقية الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبلهم فقد كان للعرب رقي يرق

يف العني ليست خباصة يف بين آدم بل ثابتة لكل من أصابته العني من آدمي أو غريه وسيأيت منها أحاديث ومنها 
وهو مبعىن هذا املوقوف بل احلديث الذي سيأيت بلفظ أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشايف ال شايف إال أنت 

بأكثر لفظه فكان للمصنف رمحه اهللا يف العدول عن هذا األثر املوقوف إىل ما قد ذكر هو وغريه من املرفوع سعة 
وسيأيت شرح ما اشتمل عليه هذا احلديث يف شرح احلديث املرفوع والظاهر أن ابن مسعود رضي اهللا عنه رقى هذه 

لى احلديث اآليت ملا ذكرنا من عدم اختصاص الوارد عنه صلى اهللا عليه وسلم ببين الدابة هبذه األلفاظ اعتمادا ع
آدم ما يقال للمصاب بلمة من اجلن وإن أصيب بلمة من جن وضعه بني يديه وعوذه بالفاحتة ومن أول البقرة إىل 

األرض إىل آخر البقرة ومن املفلحون ومنها وإهلكم إله واحد إىل يعقلون وآية الكرسي وهللا ما يف السماوات وما يف 
  آل عمران شهد اهللا أنه ال إله إال هو إىل آخر اآليات وإن ربكم اهللا اآلية اليت يف

األعراف إىل احملسنني و فتعاىل اهللا إىل آخر املؤمنني وعشر آيات من أول الصافات إىل الزب وثالث من آخر سورة 
اهللا أحد واملعوذتني أ مس احلديث أخرجه أمحد واحلاكم يف احلشر وأنه تعاىل جد ربنا اآلية من ا جلن و قل هو 

املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال كنت عند النيب صلى اهللا عليه 
عه بني يديه وسلم فجاء أعرايب فقال يا نيب اهللا إن يل أخا به وجع قال وما وجعه قال به ملم قال فأتين به فأتاه به فوض

فعوذه بفاحتة الكتاب احلديث اخل وقال يف آخره فقلم الرجل كأن مل يشك شيئا قط قال احلاكم يف املستدرك 
صحيح ورواه ابن ماجه من طريق أخرى وعزاه اهليثمي يف جممع الزوائد من حديثه إىل عبد اهللا ابن أمحد يف زوائد 

سه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وأخرجه أبو املسند وقال فيه أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدلي
يعلى بنحوه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل عن أبيه ويف إسناده أبو جناب املذكور قوله بلمة بفتح الالم 
 وتشديد امليم وهي ضرب من اجلنون تلم باإلنسان أي تقرب منه مأخوذ من قوهلم أمل به وكذلك املم املذكور يف

احلديث قال اهلروي هو طرف من اجلنون يلم باإلنسان ويف احلديث دليل على مشروعية الرقية ملن أصيب جبنون ملا 
اشتمل عليه هذا احلديث وفيه دليل أيضا على أن بعض أنواع اجلنون يكون من جهة الشيطان نعوذ باهللا منه وبه 

قال للمعتوه احلديث أخرجه أبو داود كما قال املصنف يندفع قول من قال أنه ال سبيل للشيطان إىل مثل ذلك ما ي
رمحه اهللا وهو من حديث خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم مث أقبل 
راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل جمنون موثق باحلديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم قد جاء خبري فهل 

ك شيء تداويه فرقيته بالفاحتة فربئ فأعطوين مائة شاة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال هل عند
  إال هذا

فلعمري ملن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق هذا لفظ أيب داود ويف رواية له فرقاه بأم القرآن ثالثة أيام غدوة 
جه أيضا من حديثه النسائي وإسناد أيب داود إسناد الصحيح وأخرج وعشية كلما ختمها مجع بصاقه مث تفله وأخر



هذا احلديث من حديثه أيضا ابن السين قوله املعتوه هو اجملنون املصاب بعقله ما يقال للديغ واللديغ بالفاحتة ع سبع 
ث ايب سعيد مرات ت احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حدي

اخلدري رضي اهللا عنه قال إن رهطا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم انطلقوا يف سفرة سافروها حىت نزلوا 
حبي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغع سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء 

عله يكون عند بعضهم شيء فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا بكم ل
لدغ فسعينا له بكل شيء ال ينفعه شيء فهل عند أحدكم شيء فقال بعضهم نعم واهللا إين لراق ولكن واهللا قد 

استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حىت جتعلوا يل جعال فصاحلوه على قطيع من الغنم فانطلق وجعل يتفل 
الفاحتة احلمد هللا رب العاملني سبع مرات فكأمنا نشط من عقال فانطلق ميشي ما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم  ويقرأ

الذي صاحلوهم فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقي ال تفعلوا حىت نأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتوه 
وا يل معكم ويف رواية للترمذي فقرأت عليه احلمد فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أهنا رقية أصبتم اقسموا واضرب

هللا رب العاملني سبع مرات ويف رواية للترمذي والنسائي وابن ماجه أن الذي رقاه هو راوي هذا احلديث أبو سعيد 
اخلدري رضي اهللا عنه قوله واللديغ هو بفتح الالم وكسر الدال املهملة بعدها مثناة حتتية ساكنة وآخره غني معجمة 

  هوو

الذي لدغته احلية أو األفعى أو العقرب أو حنوها أي أصابته بسمها وقوله يف احلديث وما به قلبه هو بفتح القاف 
والالم والباء املوحدة وهو الوجع ويف احلديث دليل على أن فاحتة الكتاب رقية نافعة وأنه جيوز أن يداوي هبذا 

ة العقرب مباء وملح ويقرأ عليها الكافرون واملعوذتني صط امللدوغ على الصفة املذكورة يف احلديث وميسح لدغ
احلديث أخرجه الطرباين يف معجمه الصغري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث علي ابن أيب طالب رضي اهللا 

عنه قال لدغت عقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فلما فرغ قال لعن اهللا العقرب ال تدع مصليا وال 
ه مث دعا مباء وملح فجعل ميسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس غري

قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين يف الصغري وإسناده حسن ويف احلديث جواز الرقية هبذه السور مع مسح موضع 
يف مصنفه من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه بنحو ما  اللدغة باملاء وامللح وقد أخرج هذا احلديث ابن أيب شيبة

قلنا وفيه لعن اهللا العقرب ما تدع نبيا وال غريه وقد اجتمع يف هذا احلديث العالج بأمرين االهلي والطبيعي وتقدم 
ضبط اللدغة وتفسريها بسم اهللا شجة قرنية ملحة حبر قفطا طس احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال 

نف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه قال عرضنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املص
رقية من احلمة فأذن لنا فيها وقال إمنا هي مواثيق والرقية بسم اهللا احلديث اخل قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين يف 

  األوسط وإسناده حسن قوله

د اجليم قوله قرنية بفتح القاف والراء وبالنون قوله ملحة بكسر امليم وإسكان الالم شجة بفتح املعجمة وتشدي
وباحلاء املهملة وقفطا بفتح القاف وأسكان الفاء وبالطاء املهملة هكذا ضبطهما املصنف يف مفتاح احلصن وقال هي 

د اهللا بن مسعود قال ذكر عند كلمات ال يعرف معناها يرقي هبا كما ورد وأخرج الطرباين يف الكبري من حديث عب
النيب صلى اهللا عليه وسلم رقية من احلمة فقال أعرضوها علي فعرضوها عليه بسم اهللا شجية قرنية ملحة حبر قفطا 
فقال هذه مواثيق أخذها سليمان صلى اهللا عليه وسلم على اهلوام ال أرى هبا بأسا قال فلدغ رجل وهو مع علقمة 

عقال قال يف جممع الزوائد يف إسناده من مل أعرفه ويف احلديث دليل على أهنا جتوز الرقية فرقاه هبا فكأمنا نشط من 



باأللفاظ اليت ال يعرف معناها إذا حصل التجريب بنفعها وتأثريها لكن ال بد أن يعرف الراقي أهنا ليست من السحر 
واثيق كما يف احلديث األول وأهنا مواثيق الذي ال جيوز استعماله فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أخربنا أهنا م

أخذها سليمان على اهلوام وهبذا يتبني أهنا ال جتوز الرقية إال مبا عرف الراقي معناه أو عرف أنه قد قرره الشارع 
صلى اهللا عليه وسلم كما يف هذا احلديث وال جتوز بغري ذلك ألنه قد قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم الرقية إىل 

قية حق ورقية باطل فرقية احلق ما كان بالقرآن أو مبا ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله أو فعله قسمني ر
أو تقريره ورقية الباطل ما مل تكن كذلك وعلى الرقية الباطل حتمل األحاديث الواردة يف النهي عن الرقي وعلى 

خرجه الطرباين يف الكبري من حديث جابر رضي اهللا عنه رقية احلق حتمل األحاديث الواردة باإلذن هبا ومن ذلك ما أ
قال جاء رجل من األنصار يقال له عمرو بن حية وكان يرقى من احلمة فقال يا رسول اهللا إين هنيت عن الرقي وإين 

أرقي من احلمة قال قصها علي فقصصتها عليه فقال ال بأس هبذه هذه مواثيق قال وجاء رجل من األنصار كان يرقي 
  العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه من

  فليفعل قال يف جممع الزوائد هو يف الصحيح
باختصار ورواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح خال قيس بن الربيع وقد وثقه شعبة والثوري وضعفه مجاعة ما يقال 

حلديث أخرجه النسائي وأمحد للمحروق واحملروق أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشايف ال شايف إال أنت س أ ا
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث حممد بن حاطب قال تناولت قدرا كانت يل فاحترقت يدي فانطلقت يب 
أمي إىل رجل جالس فقالت يا رسول اهللا قال لبيك وسعديك مث أدناين منه وجعل يتفل ويتكلم بكالم ما أدري ما 

قالت كان يقول أذهب الباس رب الناس ورجال أمحد والنسائي رجال هو فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول 
الصحيح وأخرجه أيضا أمحد من طريق أخرى من حديث حممد بن حاطب ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا من 
حديثه الطرباين من طرق وأم حممد بن حاطب هذه هي أم مجيل بنت احمللل وامسها فاطمة وقيل جويرية وهذا احلديث 

كان الرقية به حملروق فإنه ال يدل على أنه ال يرقي هبا إال احملروق بل يرقي هبا كل من أصيب بشيء كائنا ما  وأن
كان وال ختصيص مبجرد السبب كما هو معروف يف األصول ويدل على هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد رقي 

د الطرباين يف األوسط وكما يف حديث ميمونة هبذه األلفاظ غري من به حرق كما يف حديث السائب بن يزيد عن
رضي اهللا عنها عند الطرباين يف الكبري واألوسط وكما يف حديث رافع بن خديج عند الطرباين ورجاله رجال 

  الصحيح ما يقول من احتبس بوله أو به حصاة ومن احتبس بوله أو به حصاة ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك

رض كما رمحتك يف السماء فاجعل رمحتك يف األرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب أمرك يف السماء واأل
الطيبني فأنزل شفاء من شفائك ورمحة من رمحتك على هذا الوجع فيربأ د س احلديث أخرجه أبو داود والنسائي 

ن أباه احتبس بوله كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه أتاه رجل يذكر أ
وأصابته حصاة البول فعلمه رقية مسعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربنا أنت الذي يف السماء تقدس امسك 

أمرك يف السماء واألرض احلديث اخل هذا لفظ النسائي وفيه بعد قوله فيربأ ما لفظه فأمره أن يرقيه هبا فرقاه هبا 
هملة وضمها وهو االمث قوله على هذا الوجع بكسر اجليم وهو من به وجع قوله أنت فربئ قوله حوبنا بفتح احلاء امل

رب الطيبني مجع طيب وخصهم بالذكر ملا اتصفوا به من الطيب ومعلوم أنه رب كل شيء مبا يتصف بالطيب 
 ترفعها واخلبيث وغريمها ما يقال ملن به قرحة أو جرح ومن به قرحة أو جرح تضع أصبعك السبابة يف األرض مث

قائال بسم اهللا تربة أرضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا 



وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه وكان به قرحة أو جرح قال النيب 
بابتيه باألرض مث رفعهما بسم اهللا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى صلى اهللا عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان س

سقيمنا بإذن ربنا وأخرجه أيضا البخاري وأهل السنن إال الترمذي من حديثها بلفظ كان يقول للمريض بسم اهللا 
ه مسلم هو تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا وإمنا عزاه املصنف رمحه اهللا إىل مسلم وحده ألن اللفظ الذي ذكر

  لفظه

ومعىن احلديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ووضعها على التراب يعلق هبا شيء منه فمسح هبا على 
املوضع العليل أو اجلرح قائال بسم اهللا اخل قوله يشفي سقيمنا مبين للمفعول ورفع سقيمنا على النيابة ويف لفظ 

والضرس ما تقدم يف العطاس أقول قد قدمنا الكالم هنالك على ما ذكره ليشفي سقيمنا بزيادة الالم ولوجع األذن 
املصنف رمحه اهللا حيث ذكر حديث من قال عند كل عطسة احلمد هللا رب العاملني على كل حال ما كان مل جيد 
 يف وجع ضرس وال أذن أبدا ما يقول من أصابه رمد ومن أصابه رمد اللهم متعين ببصري واجعله الوارث مين وأرين

العدو ثأري وانصرين على من ظلمين مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
حديث أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أصابه رمد أو أحدا من أهله أو أصحابه دعا 

ى العدو بأن يريه اهللا ثأره فيه وعلى الظامل بأن ينصره اهللا عليه هبؤالء الكلمات اللهم متعين اخل وفيه جواز الدعاء عل
وقد ورد بذلك أحاديث ودلت عليه آيات قرآنية ما يقول من حصل له محى ومن حصل به محى يقول بسم اهللا 
الكبري مس مص نعوذ باهللا العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار مس مص احلديث أخرجه احلاكم يف 

  رك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو مناملستد

حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعلمهم من األوجاع أو ملن به محى أن يقول 
بسم اهللا الكبري نعوذ باهللا العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار هذا لفظ احلاكم وصححه قوله نعار بفتح 

ني املهملة وبالراء املهملة يقال نعر العرق بالدم إذا عال وارتفع وجرح نعار و نعور إذا تصوب النون وتشديد الع
دمه ويف احلديث إشارة إىل أن احلمى تكون من فوران الدم يف البدن وأهنا نوع من حر النار وثبت يف صحيح 

ل على أعرايب يعوده فقال ال بأس البخاري من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخ
طهور إن شاء اهللا وكان إذا دخل على من يعوده قال ال بأس طهور إن شاء اهللا وقد وردت أحاديث يف أن احلمى 
من فيح النار وأهنا تربد باملاء ما يقول من اشتكى أملا أو شيئا يف جسده وإذا اشتكى أملا أو شيئا يف جسده فليضع 

يأمل منه وليقل بسم اهللا ثالث مرات وليقل سبع مرات أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد  يده على املكان الذي
وأحاذر م أعوذ بعزة اهللا وقدره من شر ما أجد سبعا طا مص احلديث أخرجه مسلم ومالك يف املوطأ وابن أيب شيبة 

نه شكا إىل رسول اهللا صلى اهللا يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عثمان بن أيب العاص الثقفي أ
عليه وسلم وجعا جيده يف جسده منذ أسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضع يدك على الذي يأمل من 

جسدك وقل بسم اهللا ثالثا وقل سبع مرات أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر هذا لفظ مسلم وأخرجه من 
اد النسائي فأذهب اهللا ما كان يب فلم أزل آمر به أهلي وغريهم ولفظ مالك يف حديثه أيضا أهل السنن األربع وز

املوطأ من حديثه أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عثمان ويب وجع قد كاد يهلكين قال فقال يل امسح 
هللا ما كان يب فلم بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر قال فقلت ذلك فأذهب ا

  أزل آمر به أهلي ويف احلديث أن من تأمل بشيء من جسده وضع عليه يده قائال بسم اهللا



  اخل هذا إذا كان األمل يف موضع واحد من جسده
فإن كان يف مواضع منه وضع يده على موضع موضع منها ويقول يف كل موضع بسم اهللا اخل ويف األعداد اليت ترد 

سر من أسرار النبوة وليس لنا أن نطلب العلة والسبب الذي يقتضيه كما يف أعداد الركعات  يف مثل هذا احلديث
واألنصباء واحلدود أعوذ بعزة اهللا وقدرته على كل شيء من شر ما أجد سبعا يضع يده حتت أمله أ ط احلديث 

 عنه قال قال رسول اهللا أخرجه أمحد والطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث كعب بن مالك رضي اهللا
صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد أحدكم أملا فليضع يده حتت أمله مث ليقل سبع مرات أعوذ بعزة وقدرته على كل شيء 

من شر ما أجد سبعا قال يف جممع الزوائد رواه أمحد والطرباين وفيه أبو معشر ال حيتج به وقد وثق على أن مجاعة 
بقية رجاله ثقات ويف هذا احلديث أنه يضع يده حتت أمله ويف احلديث األول أنه يضع كثرية ضعفوه وتوثيقه لني و

يده على املكان الذي يأمل منه وميكن اجلمع بأن يضع يده حبيث يكون بعضها فوق األمل وبعضها حتته وهذا احلديث 
ويشد من عضده أوثق شد وإن كان يف إسناده أبو معشر فاحلديث األول الثابت يف الصحيح يشهد له أمت شهادة 

بسم اهللا أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا وترا مث يرفع يده مث يعيدها ت احلديث أخرجه 
الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه ولفظه فضع يدك حيث تشتكي مث قل بسم 

ن وجعي هذا مث ارفع يدك مث أعد ذلك وترا واملراد بقوله وترا ثالث اهللا أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد م
مرات أو مخسا أو سبعا أو أكثر من ذلك وظاهر هذا احلديث أنه يقول بسم اهللا اخل وترا واضعا يده على موضع 

  األمل مث يرفعها مث يعيدها مث يقول ذلك وال منافاة بني هذا وبني ما تقدم فاجلمع

ويقول ذلك سبعا مث يعيدها ويقول ذلك سبعا فمن صنع هكذا فقد عمل باحلديث هذا ممكن بأن يضع يده 
وباحلديثني املذكورين قبله ويزيد ما فيه زيادة من األلفاظ فيقوله سبعا وذلك بان يقول بسم اهللا أعوذ باهللا وعزته 

وينفث خ م احلديث وقدرته على كل شيء من شر ما أجد وأحاذر من وجعي هذا ويقرأ على نفسه باملعوذات 
أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح بيده رجاء 

ماجه من حديثها والنفث املذكور يف احلديث قد تقدم تفسريه غري  بركتها وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن
مرة ويكون على موضع األمل إن كان موضعا خمصوصا وإن كان األمل يف مجيع البدن نفث على مواضع منه أو على 

ه وسلم ما أراد من بدنه إن مل يتمكن من النفث على مجيعه وقد ثبت يف رواية من هذا احلديث أنه كان صلى اهللا علي
ميسح بيده ما استطاع من جسده يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات هكذا يف 

الصحيحني من حديثها وهبذه الرواية تتبني كيفية املسح وإن أصابه ضر وسئم احلياة فال يتمىن املوت وليقل اللهم 
فاة خريا يل خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الو

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يتمىن أحدكم 
املوت من ضر أصابه فإن كان ال بد فاعال فليقل اللهم أحييين ما كانت احلياة خري يل احلديث اخل قال النووي قال 

علماء من أصحابنا وغريهم هذا إذا متىن لضر أو حنوه فإن متىن املوت خوفا على دينه لفساد الزمان وحنو ذاك مل ال
  يكره وهذا ختصيص مبجرد االستحسان فإن النهي عام فال جيوز التمين حبال من

اهللا عليه وسلم واخلشية األحوال لكن إذا نزل به الضر وسئم احلياة قال هذه املقالة اليت ارشد إليها الشارع صلى 
على دينه لفساد الزمان هي من مجلة ما يصدق عليه أنه ضر بل الضر العائد إىل الدين أشد عند املؤمن من الضر 



العائد إىل البدن أو العائد إىل الدنيا فاحلاصل أنه ليس ألحد أن يتمىن املوت لشيء من األشياء كائنا ما كان بل 
الذي جاء عن الشارع صلى اهللا عليه وسلم ما يقول إذا عاد مريضا وإذا عاد مريضا  يعدل عن ذلك إىل هذا الدعاء

قال ال بأس طهور إن شاء اهللا مرتني بسم اهللا تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا خ م بإذن اهللا خ احلديث 
النيب صلى اهللا عليه  أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن

وسلم كان يقول للمريض بسم اهللا اخل ويف لفظ للبخاري بإذن ربنا ويف لفظ آخر له بإذن اهللا وأخرجه أيضا أبو 
داود والنسائي وابن ماجه وأما قوله ال بأس طهور إن شاء اهللا مرتني فهو ثابت يف البخاري والنسائي لكن حديث 

صلى اهللا عليه وسلم دخل على أعرايب يعوده فقال ال بأس طهور إن شاء اهللا  ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب
وكان إذا دخل على من يعود قال ال بأس طهور إن شاء اهللا تعاىل وقد قدمنا الكالم على قوله تربة أرضنا وميسح 

ال يغادر سقما خ م  بيده اليمىن ويقول اللهم أذهب الباس رب الناس اشفه وأنت الشايف وال شفاء إال شفاؤك شفاء
احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان النيب 
صلى اهللا عليه وسلم يعود بعض أهله وميسح بيده اليمىن ويقول اللهم أذهب الباس اخل وهلما يف رواية أخرى من 

  ء ال كاشف له إال أنتحديثها أمسح الباس رب الناس بيدك الشفا

وأخرجه أيضا النسائي من حديثها ويف لفظ هلما من حديثها كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو 
جرح قال النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته على األرض مث رفعها 

يف احلديث الذي تقدم قبل هذا ويف البخاري من حديث أنس رضي اهللا عنه وقال بسم اهللا تربة أرضنا إىل آخر ما 
أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقول اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشايف شفاء إىل آخر ما يف حديث 
م عائشة رضي اهللا عنها قوله شفاء منصوب على املصدر بفعل مقدر أي اشف شفاء والشايف اسم فاعل وليس بعل

قوله ال يغادر سقما أي ال يترك سقما قد تقدم بيان هذا بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو 
عني حاسد اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب 

ال يا حممد اشتكيت قال نعم قال بسم اهللا أرقيك سعيد رضي اهللا عنه أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فق
اخل وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه قوله أرقيك بفتح اهلمزة أي أعوذك من كل شيء يؤذيك من أنواع 
املرض قوله ومن شر كل نفس النفس العني والتكرار يف قوله بسم اهللا أرقيك للتأكيد ملا سبق قوله يشفيك جيوز أن 

تح حرف املضارعة وجيوز أن يكون بضمه من أشفاه بسم اهللا أرقيك واهللا يشفيك من كل داء فيك ومن يكون بف
شر النفاثات يف العقد ومن شر حاسد إذا حسد مس مص ثالث مرات مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك 

هللا عنه قال جاءين النيب صلى وابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي ا
اهللا عليه وسلم فقال أال أرقيك رقية رقاين هبا جربيل فقلت بأيب أنت وأمي فقال بسم اهللا اخل ويف آخره فرقى هبا 
ثالث مرات وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجه وصححه السيوطي قوله منشر النفاثات يف العقد هن السواحر 

  ن ورقنيالاليت ينفثن يف عقدهن إذا سحر

اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو ميشي لك إىل جنازة د حب احلديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا لفظ أيب داود وصححه بن حبان وأخرجه أيضا احلاكم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اهللا اشف عبدك اخل هذ
يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم قوله ينكأ لك بفتح حرف املضارعة وآخره مهزة يقال نكأت يف العدو 



أنكأ نكاية فأنا ناكئ إذا أكثرت فيهم اجلروح والقتل فوهنوا لذلك ويقال نكأت القرحة أنكؤها إذا قشرهتا قوله أو 
ك إىل جنازة أي يطلب ثوابك ويطيعك بامتثال أمرك الذي من مجلته املشي مع اجلنازة واجلنازة بفتح اجليم ميشي ل

وكسرها امليت وسريره الذي حيمل عليه وقيل بالكسر السرير وبالفتح امليت وقيل بالعكس وهو األشهر اللهم 
ي وابن حبان يف صحيحه كما قال املصنف اشفه اللهم عافه مس حتب احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك والترمذ

رمحه اهللا وهو من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال كنت شاكيا فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فارمحين وإن كان متأخرا فارفعين وإن كان بالء فصربين فقال النيب صلى 

قلت قال فأعاد عليه ما قال فضربه برجله فقال اللهم اشفه أو عافه الشاك شعبة قال فما  اهللا عليه وسلم كيف
شكيت وجعي بعد هذا هذا لفظ الترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه النسائي 

شفه اللهم اعفه ويف واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني ولفظه اللهم اشفه اللهم عافه ولفظ النسائي اللهم ا
احلديث معجزة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا فالن شفى اهللا سقمك وغفر ذنبك وعافاك يف دينك وجسمك 

  إىل مدة أجلك مس

احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال 
عليه وسلم وأنا عليل فقال يا سلمان شفى اهللا سقمك اخل ويف احلديث الدعاء للسقيم دعاين رسول اهللا صلى اهللا 

بالشفاء لسقمه وغفران ذنبه ومعافاته يف دينه وجسمه إىل حضور أجله احملتوم ومن عاد مريضا مل حيضر أجله فقال 
ك املرض د ت حب احلديث عنده سبع مرات أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهللا من ذل

أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من عاد مريضا مل حيضر أجله فقال عنده سبع مرات اخل هذا لفظ أيب داود قال 

ه أيضا النسائي واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني ويف الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان وأخرج
لفظ للنسائي وابن حبان قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه مث قال فذكره 

واحلديث مقيد بعدم حضور األجل فإذا كان قد حضر فكما قال الشاعر وإذا املنية أنشبت أظفارها ألفيت كل متيمة 
ع وهذا العدد من أسرار النبوة فليس ألحد أن يطلب العلة لذلك أو يبحث عن السبب وهكذا كل عدد يرد ال تنف

عن الشارع صلى اهللا عليه وسلم وأميا مسلم دعا بقوله ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني أربعني مرة 
وبه مس احلديث أخرجه احلاكم يف فمات من مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برأ برأ وقد غفر له مجيع ذن

املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سعد بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم قال يف قوله تعاىل ال

نبيلة إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني أميا مسلم دعا هبا أربعني مرة اخل ويف احلديث فائدة جليلة ومكرمة 
هي أن هذا الدعاء ينزل املريض إذا مات من مرضه ذلك منازل الشهداء وإن برأ غفر اهللا له مجيع ذنوبه وغري 

مستبعد هذا فإنه قد تقدم ما يفيد أن هذه اآلية هي االسم األعظم وقد تقرر أن احلاكم يف مستدركه ال يذكر إال ما 
املستدرك وقد تعقب عليه ما تعقب ومن مجلة من تعقبه هو صحيح على شرط الشيخني أو أحدمها وهلذا مساه 

الذهيب يف بعض ما يف املستدرك وقرر البعض منه ومن قال يف مرضه ال إله إال اهللا واهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال 
إال باهللا مث مات مل إله إال اهللا وحده ال شريك له ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد ال إله إال اهللا وال حول وال قوة 

تطعمه النار ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من رواية األغر أيب مسلم 



قال أشهد على أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 صدقه ربه وقال ال إله إال أنا وأنا أكرب وإذا قال ال إله إال اهللا وحده قال يقول اهللا ال من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب

إله إال أنا وحدي وإذا قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له قال اهللا ال إله إال أنا وحدي ال شريك يل وإذا قال ال 
امللك ويل احلمد وإذا قال ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال  إله إال اهللا له امللك وله احلمد قال اهللا ال إله إال أنا يل

باهللا قال اهللا ال إله إال أنا وال حول وال قوة إال يب وكان يقول من قاهلا يف مرضه مث مات مل تطعمه النار وهذا لفظ 
واه الترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه واحلاكم وصححه ور

  النسائي من حديث أيب هريرة وحده

باللفظ الذي ذكره املصنف وزاد بعد قوله وال حول وال قوة إال باهللا يعقدهن مخسا بأصبعه مث قال من قاهلن يف يوم 
أو يف ليلة أو يف شهر مث مات يف ذلك اليوم أو يف تلك الليلة أو يف ذلك الشهر غفر له ذنبه قوله مث مات مل تطعمه 

ه هذا أن هذه الكلمات قد اشتملت على التوحيد مخس مرات وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أن من النار وج
مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة وسيأيت أن من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة ووردت هبذا املعىن 

ضر ويقول احملتضر ال إله إال اهللا إن أحاديث كثرية عن مجاعة من الصحابة يف الصحيحني وغريمها ما يقول احملت
للموت سكرات اللهم اغفر يل وارمحين وأحلقين بالرفيق األعلى خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ميوت 
للهم اغفر يل وارمحين وأحلقين بالرفيق األعلى وأخرجه أيضا الترمذي من حديثها قوله وهو مسند إىل ظهره يقول ا

بالرفيق األعلى هم األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون املذكورون يف قوله تعاىل وحسن أولئك رفيقا وكما يف 
النبيني والصديقني والشهداء  احلديث اآلخر أنه صلى اهللا عليه وسلم جعل يقول مع الذين أنعم اهللا عليهم من

والصاحلني وقيل هم املالئكة املقربون كما يف قوله تعاىل ال يسمعون إىل املإل األعلى يعين املالئكة وقال اجلوهري 
الرفيق األعلى اجلنة وقيل هو دعاء بأن يلحق باهللا عز وجل كما يقال اهللا رفيق بعباده من الرفق والرأفة فهو فعيل 

لهم أعىن على غمرات املوت وسكرات املوت ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا مبعىن فاعل ال
وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بني يديه ركوة أو علبة شك عمر 

  فجعل يدخل يديه يف املاء وميسح هبما وجهه ويقول ال إله إال اهللا إن

رات مث جعل يقول يف الرفيق األعلى حىت قبض ومالت يده هكذا أخرجه البخاري والترمذي والنسائي للموت سك
وابن ماجه ولفظ الترمذي اللهم أعين على غمرات املوت وسكرات املوت قوله اللهم أعين على غمرات املوت هي 

إله إال اهللا م احلديث أخرجه مسلم مجع غمرة وهي الشدة واملعىن أعين على شدائد املوت ويلقنه من حضر عنده ال 
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ أيب داود لقنوا 
إله إال اهللا وقد ورد هبذا املعىن أحاديث عن مجاعة من الصحابة قد ذكرناها يف شرحنا للمنتقي قوله  موتاكم قول ال

ويلقنه من حضر ال إله إال اهللا أي يذكره ال إله إال اهللا ليكون آخر كالمه وقد أمجع العلماء على مشروعية هذا 
ث أخرجه أبو داود كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من التلقني من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة د احلدي

حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كان اخل ويف إسناده صاحل بن أيب 
عريب قال ابن القطان ال يعرف وتعقب بأنه قد ذكره ابن حبان يف الثقات وأخرج هذا احلديث من حديثه أيضا 



اكم وقال صحيح اإلسناد ووردت أحاديث مبعناه وقد ذكرناها يف شرحنا للمنتقي من سأل اهللا الشهادة أمحد واحل
بصدق بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

  لشهادة اخل وأخرجه أبو داودحديث سهل بن حنيف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من سأل اهللا ا

والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه واحلديث يدل على مشروعية سؤال العبد ربه أن يكتب له الشهادة فإن 
كتبها له فيها ونعمت وإن مل يكتبها له نال منازل الشهداء وبلغه اهللا إليها وأعطاه مثل ما أعطاهم وإذا غمضه دعا 

يؤمنون على ما يقول اللهم اغفر يل وله وأعقبين منه عقىب حسنة م احلديث أخرجه مسلم  لنفسه خبري فإن املالئكة
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا 

ما مات أبو سلمة أتيت النيب حضرمت املريض أو امليت فقولوا خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون قالت فل
صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا إن أبا سلمة قد مات قال قويل اللهم اغفر يل وله أعقبين منه عقىب حسنة 

قالت فقلت ذلك فأعقبين من هو خري يل منه حممد صلى اهللا عليه وسلم وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي 
الن وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر لنا وله يا رب العاملني وابن ماجه اللهم اغفر لف

وافسح له يف قربه ونور له فيه م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أم سلمة رضي 
أغمضه فقال إن الروح إذا اهللا عنها قالت دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره ف

قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون مث 
قال اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر لنا وله يا رب العاملني 

فيه وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقد ذكرنا هذا احلديث عند وافسح له يف قربه ونور له 
ذكر املصنف ألوقات اإلجابة قوله يف الغابرين بالغني املعجمة أي الباقني وقد تأتى مبعىن املاضني يف غري هذا املوضع 

  وليقرأ عليه يس س د ت

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معقل بن يسار أن رسول  احلديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي كما قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قلب القرآن يس ال يقرؤها رجل يريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة إال غفر له اقرءوها 

على موتاكم وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجه وأمحد وابن حبان واحلاكم وصححاه وأعله ابن القطان باالضطراب 
و بالوقف وجبهالة حال الراوي أيب عثمان وابنه املذكورين يف إسناده وقال الدارقطين هذا حديث ضعيف اإلسناد 

جمهول املنت وال يصح يف الباب حديث انتهى واملراد بقوله اقرءوها على موتاكم على من حضره املوت كذا قال ابن 
ذا هو الصواب وال وجه إلخراجه عن معناه احلقيقي حبان يف صحيحه ورده احملب الطربي وقال هو على ظاهره وه

ويقول صاحب املصيبة إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم اؤجرين يف مصيبيت واخلفين خريا منها م احلديث أخرجه مسلم 
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أوجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها إال  يقول ما
آجره اهللا يف مصيبته وأخلفه خريا منها قالت وملا توىف أبو سلمة قلت كما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا احلديث هبذا اللفظ مفرد به مسلم وفيه دليل على أنه فأخلف اهللا يل خريا منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذ
يشرع ملن له ميت أن يقول هذا القول فإن ذلك يدفع عنه ما جيده من ثقل املصيبة ويوجب له حتصيل بدل خري منها 

ن أولئك فينتفع هبذا الدعاء عاجال وآجال كما قال اهللا تعاىل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعو
  عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون



ما يقوله من مات له ولد وإذا مات ولد العبد قال اهللا تعاىل للمالئكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول ماذا 
قال عبدي فيقولون محدك واسترجع فيقول ابنو لعبدي بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد ت حب احلديث أخرجه 

مذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا التر
عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال اهللا ملالئكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم قبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم 

يب وصححه ابن حبان قوله واسترجع أي قال إنا هللا فيقول ماذا قال عبدي اخل هذا لفظ الترمذي وقال حسن غر
وإنا إليه راجعون وأخرج أمحد وابن ماجه من حديث احلسني بن على رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم أنه قال ما من مسلم وال مسلمة يصاب مبصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إال جدد 
فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب ويف إسناده هشام بن يزيد وفيه ضعف عن أمه وهي ال تعرف ما اهللا له عند ذلك 

يقال يف العزاء ويف العزاء يسلم ويقول إن هللا ما أخذ وهللا ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصرب 
بن زيد رضي  ولتحتسب خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أسامة

اهللا عنهما قال أرسلت ابنة النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه أن ابنا هلا يف املوت فأتنا فأرسل يقرئ السالم ويقول إن 
هللا ما أخذ وهللا ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصرب ولتحتسب فأرسلت تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه 

ب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصيب سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأيب بن كع
ونفسه تقعقع كأهنا شن وفاضت عيناه فقال سعد يا رسول اهللا ما هذه قال هذا رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده فإمنا 

  يرحم اهللا من عباده الرمحاء وأخرجه أيضا من حديثه أبو داود

ث تذكري أهل املصيبة بأن ذلك الذي توفاه اهللا هو هللا ومنه فليس هلم أن يريدوا غري والنسائي وابن ماجه ويف احلدي
ما يريده مث تذكريهم بأن ذلك قضاه اهللا الذي ال يدفع وقدره الذي هو حتم يف رقاب العباد فال مفر منه وال مذهب 

صدمة املصيبة واهللا مع  عنه مث أمرهم بالصرب واالحتساب فإن قال بذلك حتصل له األجر العظيم وختف عنه
الصابرين كما نطق به كتابه العزيز وكتب حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل معاذ يعزيه يف ابنه بسم اهللا الرمحن الرحيم 

من حممد رسول اهللا إىل معاذ بن جبل سالم عليك فإين أمحد اهللا إليك الذي ال إله إال هو أما بعد فأعظم اهللا لك 
رزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأوالدنا من مواهب اهللا عز وجل اهلنية األجر وأهلمك الصرب و

وعواريه املستودعة ميتع هبا إىل أجل معدود ويقبضها بوقت معلوم مث افترض علينا الشكر إذا أعطى والصرب إذا 
سرور وقبضه منك بأجر كثري الصالة ابتلى وكان ابنك من مواهب اهللا اهلنية وعواريه املستودعة متعك به يف غبطة و

والرمحة واهلدى إن احتسبت واصرب وال حيبطك جزعك أجرك فتندم واعلم أن اجلزع ال يرد شيئا وال يدفع حزنا 
وما هو نازل فكأن قد والسالم مس مر احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك وابن مردويه وهو من احلديث املكتوب 

عنه قال أنه مات ابن له فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعزيه بسم اهللا إىل معاذ ابن جبل رضي اهللا 
الرمحن الرحيم اخل قال احلاكم بعد إخراجه غريب حسن وزاد احلافظ أبو بكر بن مردويه يف كتاب األدعية 

  فليذهب

بن أياس عن أبيه أن أسفك ما هو نازل لك فكأن قد والسالم وأخرج النسائي بإسناد حسن عن معاوية بن قرة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا يا رسول اهللا بنيه الذي رأيته هلك فعزاه عليه مث قال 

يا فالن أميا كان أحب إليك أن متتع به عمرك أو ال تأيت غدا بابا من أبواب اجلنة إال وجدته قد سبقك إليه يفتحه 
سبقين إىل اجلنة فيفتحها يل هو أحب إيل قال فذلك لك قوله غبطة بكسر الغني املعجمة لك قال يا رسول اهللا بل ي



هي النعمة واخلري وحسن احلال قوله إن اجلزع بفتح اجليم والزاي هو احلزن وهو ضد الصرب قوله فكأن قد أي 
  فكان قد وقع ما هو نازل وقد حصل فال فائدة يف اجلزع قال النووي يف األذكار

  ا لفظ التعزية فال حجة فيه فبأي لفظ حصلتفصل وأم

واستحب أصحابنا أن تقول يف تعزية املسلم أعظم اهللا أجرك وأحسن عزاك وغفر مليتك ويف املسلم بالكافر أعظم 
اهللا أجرك وأحسن عزاءك ويف الكافر باملسلم أحسن اهللا عزاءك وغفر مليتك ويف الكافر بالكافر أخلف اهللا عليك 

أحسن ما يعزي به ما رويناه يف صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد مث ذكر حديث أسامة وال نقص عددك و
املتقدم فأصاب باستحسان التعزية مبا ورد عن الشارع فإن هذا الذي رواه عن أصحابه إمنا هو جمرد رأي ليس عليه 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دليل وأما ما رواه الشافعي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال ملا توىف ر
وجاءت التعزية مسعوا قائال يقول إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فباهللا 
  فثقوا وإياه فارجوا فإن املصاب من حرم الثواب ويف إسناده القاسم بن عبد اهللا بن عمر وهو متروك وقد كذبه 

وقال أمحد أنه كان يضع احلديث وأخرجه احلاكم يف مستدركه من حديث جابر أمحد بن حنبل وحيىي بن معني 
وصححه ويف إسناده عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف جدا وأخرجه أيضا يف املستدرك من حديث أنس وزاد 

احلاكم يف هذا احلديث فقال أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما هذا اخلضر ويف رفع سرره ومحله بسم اهللا مص مو 
ديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا على ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مسع رجال يقول ارفعوا على اسم احل

اهللا تعاىل ال تقولوا على اسم اهللا فإن اسم اهللا على كل شيء قل ارفعوا بسم اهللا وقال ابن أيب شيبة يف مصنفه أيضا 
فقل بسم اهللا وسبح وميكن االستدالل للتسمية عند الرفع مبا ورد وعن بكر بن عبد اهللا املزين قال إذا محلت السرير 

يف املرفوع من التسمية على كل أمر ذي بال وذلك يغين عن غريه كيفية الصالة على امليت وإذا صلى عليه كرب مث 
إال أنت  قرأ الفاحتة مث صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال اللهم إنه عبدك وابن أمتك يشهد أن ال إله

وحدك ال شريك لك ويشهد أن حممدا عبدك ورسولك أصبح فقريا إىل رمحتك وأصبحت غنيا عن عذابه ختلى من 
الدنيا وأهلها إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده مس احلديث 

من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه صلى على  أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو
جنازة باألبواء فكرب فقرأ الفاحتة رافعا صوته مث صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال اللهم إن هذا عبدك 

وابن عبدك أصبح فقريا إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه إن كان زكيا فزكه وإن كان خمطئا فاغفر له اللهم ال 
جره وال تضلنا بعده مث كرب ثالث تكبريات مث انصرف فقال أيها الناس إين مل أقرأ يعين جهرا إال لتعلموا أهنا حترمنا أ

  سنة ويف إسناده شرحبيل ابن سعد وهو خمتلف يف توثيقه وأخرجه احلاكم

نازة ليصلي أيضا من حديث يزيد بن ركانة بن عبد املطلب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام للج
عليها قال اللهم إنه عبدك وابن أمتك اخل ما ذكره املصنف رمحه اهللا وليس يف هذا احلديث ذكر قراءة الفاحتة 

والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلعل املصنف مجع بني حديث ابن عباس وحديث يزيد بن ركانة أنه قال 
نادمها صحيح وقد ثبت قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة يف احلاكم بعد إخراجه حديث ابن عباس وحديث يزيد إس

صحيح البخاري أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ فاحتة الكتاب وقال لتعلموا أهنا من السنة وأخرجه أيضا أبو 
داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقر أ بفاحتة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق وأخرج 



يف مسنده عن أيب أمامة بن سهل أنه أخربه رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن السنة يف  الشافعي
الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل سرا يف نفسه مث يصلي على النيب صلى 

أ يف شيء منهن مث يسلم سرا يف نفسه ويف إسناده اهللا عليه وسلم وخيلص الدعاء للجنازة يف التكبريات وال يقر
مطرف لكنه قد قواه البيهقي مبا رواه له يف املعرفة من طريق عبد اهللا بن زيد الرصايف عن الزهري مبعناه وأخرج 

حنوه احلاكم كما تقدم وأخرجه أيضا النسائي وعبد الرزاق قال يف الفتح وإسناده صحيح وليس فيه قوله بعد 
ألوىل وليس قوله فيه مث يسلم سرا يف نفسه قوله ختلى من الدنيا بفتح التاء املثناة واخلاء املعجمة وتشديد التكبرية ا

الالم أي فارق أهلها وتركها قوله زاكيا أي طاهرا من الذنوب قوله فزكه أي فطهره باملغفرة ورفع الدرجات ويف 
 فاحتة الكتاب ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث احلديث أنه يشرع يف اجلنازة أن يقرأ بعد التكبرية األوىل

يدعو للميت هبذا الدعاء اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله باملاء والثلج 
  والربد ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من

وجا خريا من زوجه وأدخله اجلنة وأعذه من النار م الدنس وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وز
احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال صلى رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له اخل وأخرجه أيضا الترمذي 
وله نزله بضم النون والزاي وهو يف األصل قرى الضيف واملراد هنا الرمحة واملغفرة قوله والنسائي وابن ماجه ق

مدخله بضم امليم يعين موضع دخوله الذي يدخل فيه وهو قربه قوله واغسله باملاء والثلج والربد اخل قد تقدم شرح 
ذي يقال فيه هذا الدعاء فيقوله املصلي هذه األلفاظ يف دعاء التوجه يف الصالة وليس يف هذا احلديث تعني املوضع ال

على اجلنازة بعد أي تكبرية أراد وقد وردت أدعية غري ما ذكره املصنف هاهنا فينبغي للمصلي على اجلنازة أن يأيت 
منها مبا أمكنه وإذا استكثر من ذلك فهو الصواب فإن هذا موطن ال ينبغي فيه إال املبالغة يف الترحم والدعاء ألنه قد 

بذلك امليت إىل إخوانه املسلمني ليدعو له من صلى منهم عليه وندهبم الشارع إىل ذلك وشرعه هلم ما يقال إذا أتى 
وضعه يف القرب وإذا وضعه يف القرب قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى بسم اهللا ويف سبيل 

ملستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب اهللا وعلى ملة رسول اهللا مس احلديث أخرجه احلاكم يف ا
أمامة رضي اهللا عنه قال ملا وضعت أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرب قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم منها خلقناكم اخل وقد ضعف ابن حجر إسناد هذا احلديث وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن 

ن من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا وضع امليت يف حبا
  قربه

قال بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وصححه ابن حبان ويف رواية للنسائي 
املستدرك من حديثه ولفظه امليت إذا وضع يف قربه  إذا وضعتم موتاكم يف القرب فقولوا اخل وأخرجه أيضا احلاكم يف

فليقل الذين يضعونه بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا قال النووي قال مجاهري أصحابنا يستحب أن يقول يف 
احلثية األوىل منها خلقناكم ويف الثانية وفيها نعيدكم ويف الثالثة ومنها خنرجكم تارة أخرى ما يقال إذا فرغ من 

دفن وإذا فرغ من الدفن وقف على القرب فقال استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل د مس ال
احلديث أخرجه أبو داود واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عثمان بن عفان رضي 

وقف عليه فقال اخل قال احلاكم صحيح اإلسناد اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت 



وأخرجه أيضا من حديثه البيهقي بإسناد حسن وأخرج مسلم يف صحيحه عن عمرو بن العاص قال إذا دفنتموين 
فأقيموا حول قربي قدر ما ينحر جزور وقسم حلمها حىت أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ريب وأخرج 

يب طالب رضي اهللا عنه قال كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد فأتانا رسول اهللا صلى اهللا البخاري ومسلم عن علي ابن أ
عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه خمصرة فنكس وجعل ينكت مبخصرته فقال ما منكم من أحد إال وقد كتب 

ا خلق له احلديث ويقرأ مقعده من النار ومقعده من اجلنة فقالوا يا رسول اهللا أفال نتكل فقال اعملوا فكل ميسر مل
على القرب بعد الدفن أول سورة البقرة وخامتتها قى احلديث أخرجه البيهقي يف السنن كما قال املصنف رمحه اهللا 

  وهو عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال استحب أن يقرأ على القرب بعد الدفن أول سورة

فمثل ذلك ال يقال من قبل الرأي وميكن أنه ملا علم  البقرة وخامتتها وحسن النووي إسناده وهو وإن كان من قوله
  مبا ورد يف ذلك فضل على العموم استحب أن يقرأ على القرب لكونه فاضال رجاء أن ينتفع امليت بتالوته

  ما يقال إذا زار القبور

الحقون نسأل اهللا لنا وإذا زار القبور فليقل السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم ل
ولكم العافية م أنتم لنا فرط وحنن لكم تبع س احلديث أخرجه مسلم والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن جربيل عليه السالم أتاين فقال إن ربك 
هلم قال قلت وكيف أقول يا رسول اهللا قال قويل السالم عليكم أهل الديار من يأمرك أن تأتى أهل البقيع فاستغفر 

املسلمني ويرحم اهللا املستقدمني واملستأخرين وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد فيه أنتم لنا 
والنسائي وابن ماجه من فرط وإنا بكم الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تضلنا بعدهم وأخرجه أيضا مسلم 

حديث بريدة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر فكان قائلهم يقول السالم 
عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون نسأل اهللا لناولكم العافية زاد النسائي أنتم 

أخرجه مسلم والنسائي من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا لنا فرط وحنن لكم تبع و
عليه وسلم خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون احلديث 

ملشيئة هنا كقول القائل إن ولعل املصنف نقل ألفاظ حديث بريدة فإهنا كما يف حديثه الذي ذكرناه قبل والتقييد با
  أحسنت إيل شكرتك وقيل التقييد باملشيئة عائد إىل قوله من املؤمنني 

وهو بعيد وكثريا ما يستعمل التقييد باملشيئة لقصد تأكيد ما تقدمه وأنه واقع على كل حال واملراد إنا بكم الحقون 
  على كل حال

وقات واستغفار ميحو اخلطيئات وفضل القرآن العظيم وسور الباب التاسع يف ذكر ورد فضله ومل خيص وقتا من األ
  منه وآيات

  فصل الذكر



قال صلى اهللا عليه وسلم ال إله إال اهللا أفضل الذكر وهي أفضل احلسنات ت أ احلديث أخرجه الترمذي وأمحد بن 
وسلم قال أفضل الذكر  حنبل كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه

ال إله إال اهللا وألمحد ال إله إال اهللا أفضل الذكر وهي أفضل احلسنات وهكذا يف مسند البزار وأخرجه أيضا ابن 
ماجه من حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر ال إله إال اهللا وأفضل الدعاء احلمد هللا وكذا 

ححه احلاكم وقال صحيح اإلسناد وكلهم أخرجوه من طريق طلحة بن خراش عن أخرجه النسائي وابن حبان وص
جابر وهو أبصاري مدين صدوق وقال األيردي له ما ينكر ووثقه ابن حبان وأخرج له يف صحيحه وأخرج أمحد من 

قلت يا  حديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة متحوها قال
رسول اهللا أمن احلسنات ال إله إال اهللا قال هي أفضل احلسنات قال يف جممع الزوائد رجاله ثقات إال أن مشر بن 

  عطية حدث به عن أشياخه عن أيب ذر ومل يسم أحدا منهم ويف 

بابه الذي  احلديث دليل على أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر وأفضل احلسنات وحق هلا فإهنم مفتاح اإلسالم بل
ال يدخل إليه إال منه بل عماده الذي ال يقوم بغريه وهي أحد أركان اإلسالم وهي الفرقان بني اإلسالم والكفر وبني 

احلق والباطل أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قاهلا خالصا من قلبه خ احلديث أخرجه البخاري كما قال 
ضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة ر

القيامة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أوىل منك ملا 
ه رأيت من حرصك على احلديث أسعد الناس بشفاعيت اخل قوله أسعد الناس بشفاعيت فيه دليل على أن قائل هذ

الكلمة هو اسعد الناس بالشفاعة النبوية لكن مقيدا بأن يقول ذلك خالصا ال إذا قاهلا من دون خلوص وفيه أنه أراد 
بالشفاعة بعض انواعها وأما الشفاعة العظمى فأسعد الناس من يدخل اجلنة بغري حساب ما من عبد قاهلا مث مات 

ن سرق م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا على ذلك إال دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق وإن زىن وإ
وهو من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض مث أتيته فإذا 

ت هو نائم مث أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث مات على ذلك دخل اجلنة قل
وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق قلت وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق قلت وإن زىن وإن 
سرق قال وإن زىن وإن سرق ثالثا مث قال يف الرابعة على رغم أنف أيب ذر وهو يقول وإن رغم أنف أيب ذر ويف 

  احلديث دليل على أن

د على قوهلا وكانت خامتة كالمه الذي يتكلم به عاقال خمتارا هذه الكلمة اليت هي كلمة التوحيد إذا مات العب
أوجبت له اجلنة ومل يضره ما تقدم من املعاصي وإن كانت كبائر كالزىن والسرق وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 

ومن أىب هذه قلنا له صح هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصادق املصدوق على رغم أنفك وهو ال يقول 
إال احلق ملكان العصمة ال سيما فيما طريقه البالغ وقد تكلف قوم لرد هذا احلديث الصحيح وما ورد يف معناه من 
األحاديث الصحيحة مبا ال يسمن وال يغين من جوع وبعضهم تكلف بتقييده بعدم املانع وليس على ذلك أثارة من 

ميانكم قيل وكيف جندد إمياننا يا رسول اهللا قال أكثروا علم وسيأيت متام الكالم على هذا يف حديث البطاقة جددوا إ
من قول ال إله إال اهللا أ ط احلديث أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب 

حسن  هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جددوا إميانكم اخل قال املنذري وإسناد أمحد
وقال البيهقي رجال أمحد ثقات ويف احلديث دليل على أن هذه الكلمة الشريفة كما كانت حمصلة لإلسالم ابتداء 



تكون جمددة له إذا قال القائل من املسلمني املؤمنني هبا فمن قال ال إله إال اهللا فقد جتدد إميانه احلاصل من قبل 
ما كان عليه قبل أن يقول هذه الكلمة قوهلا ال يترك ذنبا وال ومعلوم أن ذلك يقتضي قوة اإلميان وزيادة على 

يشبهها عمل مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أم هانئ بنت أيب 
طالب رضي اهللا عنها وهذا اللفظ الذي ذكره املصنف رمحه اهللا هو لفظ احلاكم وقال صحيح اإلسناد وأصل 

ث أخرجه النسائي وابن ماجه من حديثها قال مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فقلت له مرين احلدي
بعمل أعمله وأنا جالسة قال سبحي اهللا مائة تسبيحة فإهنا تعدل مائة رقبة من ولد إمساعيل وامحدي اهللا مائة حتمدية 

  فإهنا تعدل مائة فرس مسرجة

اهللا وكربي اهللا مائة تكبرية فإهنا تعدل مائة بدلة مقلدة متقبلة وهللي اهللا مائة هتليلة  ملجمة حتملني عليها يف سبيل
قال أبو خلف ال أحسبه إال قال متأل ما بني السموات واألرض وهكذا أخرجه احلاكم وصحح إسناده إال أنه قال 

وفيه دليل على أن هذه الكلمة ال تترك  مكان متأل السما واألرض وقول ال إله إال اهللا ال يترك ذنبا وال يشبهها عمل
ذنبا لقائلها بل يغفره اهللا له وإهنا فائقة على غريها من األعمال حبيث ال يشبهها عمل وال يبلغ إىل درجتها كائنا ما 

كان ليس هلا دون اهللا حجاب حىت ختلص إليه ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن التسبيح نصف امليزان  حديث عبد اهللا

واحلمد ميلؤه وال إله إال اهللا ليس هلا دون اهللا حجاب حىت ختلص إليه قال الترمذي حديث غريب فيه دليل على أن 
ا الوصول إليه من دون حجاب هو كناية هذه الكلمة حسنة من احلسنات الواصلة إىل اهللا تعاىل على كل حال وهذ

عن قبوهلا وحصول الثواب لقائلها وأهنا من األعمال املقبولة على كل حال ويف الباب أحاديث كثرية دالة على 
شرف هذه الكلمة واختصاصها مبزايا عاجلة وآجلة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على 

ا عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إمساعيل خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كل شيء قدير من قاهل
كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من 

ل على ان هذا الذكر يقول من قال ال إله إال اهللا اخل وأخرجه من حديثه أيضا الترمذي والنسائي ويف احلديث دلي
األجر مقام أربع رقاب من ولد إمساعيل وهم أشرف العرب وقد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق اهللا بكل عضو منها 

  عضوا منه من النار فعلى هذا يعتق قائل هذا الكلمات عشر مرات عتقا متضاعفا

ا وأعظم أجرا ومرة كعتق نسمة أ م مص مرة بعد مرة حىت يبلغ أربع مرات وال شك أن عتق النفس أكثر ثواب
احلديث أخرجه أمحد بن حنبل ومسلم وابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث الرباء بن 

عازب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من منح منيحة ورق أو منيحة لنب فهو كعتق نسمة و من 
وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة قال املنذري قال ال إله إال اهللا 

رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح وهو يف الترمذي باختصار التهليل وقال حديث حسن صحيح وفرقه ابن 
رج الطرباين يف الكبري حبان يف صحيحه يف موضعني فذكر املنيحة يف موضع وذكر التهليل يف موضع آخر انتهى وأخ

من حديث أيب أيوب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 
احلمد وهو على كل شيء قدير كان كعدل حمرر أو حمررين قال املنذري رواته ثقات حمتج هبم وقال اهليثمي يف جممع 

احلديث أن قوله هذه الكلمة تعدل حترير رقبة ويف احلديث اآلخر على الشك يف الزوائد رجاله رجال الصحيح ويف 
كوهنا تعدل رقبة أو رقبتني وهذا أجر عظيم وثواب كبري هي اليت علمها نوح ابنه فإن السموات لو كانت يف كفة 



رمحه اهللا وهو لرجحت هبا ولو كانت حلقة لضمتها مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف 
من حديث جابر رضي اهللا عنه مرفوعا وأخرجه البيهقي من حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا وأخرجه أيضا البزار 
  من حديثه بإسناد رجاله ثقات حمتج هبم إال ابن إسحاق وأخرجه احلاكم من حديث عبد اهللا بن عمرو أيضا مرفوعا

ضعت ال إله إال اهللا عليها لقصمتها وقال صحيح اإلسناد قوله لو أن السموات واألرض وما فيهن كانت حلقة فو
يف كفة بالكسر للكاف يعين كفة امليزان الستدارهتا وكل شيء مستدير كفة بالكسر كما أن كل مستطيل كفة 

بالضم قوله لضمتها من بالضم ولفظ البزار والبيهقي لقصمتها من القصم وهو الكسر للشيء وإبانته قيل ومعىن 
هنا ال يعرف قلت بل املراد أن السموات لو كانت حلقة لضمتها هذه الكلمة أي انضمت عليها حىت صارت الضم 

داخلها كما أهنا لو كانت يف كفة لرجحت هذه الكلمات عليها واملراد لعظم شأن هذه الكلمة وأما القصم فمعناه 
اىل كما هو لفظ البزار فإنه قال فيه من هاهنا ظاهر واضح أي لو كانت يف حلقة لقصمتها حىت ختلص إىل اهللا تع

حديث عبد اهللا بن عمرو أوصيك بقول ال إله إال اهللا فإهنا لو وضعت يف كفة ووضعت السموات واألرض يف كفة 
لرجحت هبن ولو كانت حلقة لقصمتهن حىت ختلص إىل اهللا تعاىل وكان على املصنف أن جيعل هذا احلديث متصال 

ل ال إله إال اهللا وال يوسط بينه وبينها ما وسطه ال إله إال اهللا واهللا أكرب كلمتان إحدامها باألحاديث الواردة يف فض
ليس هلا هناية دون العرش واألخرى متأل ما بني السماء واألرض ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال 

لس عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن جعفر املصنف رمحه اهللا وهو مروي عن معاذ بن عبد اهللا بن رافع قال كنت يف جم
وعبد الرمحن بن أيب عمرة قال مسعت معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

كلمتان إحدامها ليس هلا هناية دون العرش واألخرى متأل ما بني السماء واألرض ال إله إال اهللا واهللا أكرب قال ابن 
أيب عمرة مسعته يقول ذلك قال نعم فبكى عبد اهللا بن عمر حىت اختضبت حليته بدموعه وقال مها كلمتان عمر البن 

نعلقهما ونألفهما قال يف جممع الزوائد ومعاذ بن عبد اهللا بن رافع مل أعرفه وابن هليعة حديثه حسن وبقية رجاله 
  كما تقدم قريبا أنهثقات قوله إحدامها ليس هلا هناية دون العرش هي كلمة التوحيد 

  ليس هلا من دون اهللا حجاب حىت ختلص إىل اهللا وقوله هناية
هكذا يف نسخ كتب املصنف رمحه اهللا ويف غريه ليس هلا ناهية أي ال تنهاها عن الوصول إىل العرش ناهية قوله 

وال قوة إال باهللا العلي العظيم واألخرى متأل ما بني السماء واألرض هي اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول 
ما على األرض أحد يقوهلا إال كفرت خطاياه عنه ولو كانت مثل زبد البحر ت س احلديث أخرجه الترمذي 

والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى 
قول ال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا إال كفرت خطاياه ولو اهللا عليه وسلم ما على األرض أحد ي

كانت مثل زبد البحر هذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن وأخرجه من حديثه ابن أيب الدنيا واحلاكم وزاد 
ل على أن التكلم هبذا سبحان اهللا واحلمد هللا وقال احلاكم وحامت بن أيب صغرية ثقة وزيادته مقبولة ويف احلديث دلي

الذكر مرة واحدة ميحو الذنوب وأن كان يف الكثرة إىل غاية تساوي زبد البحر وفضل اهللا واسع وعطاؤه جم وهو 
واسع الرمحة أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ما أحد يشهد هبا إال حرمه اهللا على النار خ م احلديث 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه أخرجه البخاري ومسلم كما قال 
وسلم ركب ومعاذ ورديفة على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول اهللا وسعديك ثالثا قال ما من أحد 

هللا على النار قال يا يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صادقا من قلبه إال حرمه ا



رسول اهللا أفال أخرب هبا الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخرب هبا معاذ عند موته تأمثا وأخرجه مسلم والترمذي 
  من حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه انه قال عند موته مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من

رسول اهللا حرم اهللا عليه النار ويف احلديث دليل على أن هذه الكلمة املشتملة  يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا
على الشهادتني تقتضي حترمي قائلها على النار ومن حرم على النار فال متسه أبدا وظاهرة أهنا تكفر مجيع الذنوب 

بطاقة اليت تثقل بالتسعة على اختالف أنواعها وهللا احلكمة البالغة وهو الغفور الرحيم حديث البطاقة وحديث ال
والتسعني سجال كل سجل مد البصر هي أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله ق مس حب احلديث 

أخرجه ابن ماجه يف السنن واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
صلى اهللا عليه وسلم ان اهللا سيخلص رجال من أميت على رؤوس اخلالئق عبد اهللا بن عمرو قال قال يل رسول اهللا 

يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعني سجال يوم القيامة كل سجل مثل مد البصر قال مث يقول اهللا أتنكر من هذا 
تعاىل بلى أن شيئا أظلمتك كتبيت احلافظون فيقول ال يا رب فيقول أفلك عذر فيقول ال يا رب فيقول اهللا سبحانه و

لك عندنا حسنة وأنه ال ظلم اليوم عليك فيخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
فيقول اهللا احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت قال فإنك ال تظلم فتوضع السجالت يف 

مع اسم اهللا شيء وصححه ابن حبان واحلاكم وأخرجه أيضا كفه فطاشت السجالت وثقلت البطاقة وال يثقل 
الترمذي من حديثه وقال حديث حسن غريب وأخرجه أيضا البيهقي من حديثه ويف احلديث حتقيق ملا ذكرناه قريبا 
من أن هذه الشهادة تكفر مجيع الذنوب وان مال إىل خالف ذلك قوم وقالوا إن هذا وحنوه كان يف ابتداء اإلسالم 

  كانت الدعوة إىل جمردحني 

اإلقرار بالتوحيد فلما فرضت الفرائض وحدث احلدود نسخ ذلك ومن القائلني هبذا الضحاك والزهري والنووي 
وال خيفاك أن هذا جمرد رأي حبث مل يعضد بدليل وال ينايف ذلك ورود العقوبات املعينة على ترك فريضة من فرائض 

ار هلذه األدلة الصحيحة املتواترة ومن شك يف تواترها فلريجع إىل دواوين اهللا تعاىل فإن اجلمع ممكن من دون إهد
احلديث فإنه سيقف على ذلك بأيسر حبث فكيف يدعي نسخ ما هو متواتر مبجرد الرأي واالستبعاد فإن كان ذلك 

وجمازفة يف دعوى  لقصد أن ال يتكل الناس على هذه املنح الربانية فذلك ممكن بدون تقينط لعباد اهللا سبحانه وتعاىل
النسخ لشرائعه اليت شرعها على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم وقالت طائفة أنه ال حاجة إىل دعوى النسخ من 
غري دليل وزعموا أن القيام بفرائض الدين وجتنب منهياته هو من لوازم اإلقرار هبذه الشادة ومن تتماته وقالت طائفة 

بب لدخول اجلنة والعصمة من النار بشرط أن يأيت بالفرائض ويتجنب احملرمات وإن ثالثة إن التلفظ هبذه الشهادة س
عدم اإلتيان بالواجبات وعدم اجتناب احملرمات مانع ملا تقتضيه هذه األحاديث الصحيحة الكثرية وهذه األقوال كما 

وال على رأي سوي ورد  ترى مل تربط مبا يشد من عضدها ومل يعبأ هبا ويقتضي قبوهلا وال بنيت على أساس قوي
جحد للنعمة وإنكاره كفران هلا واهلداية إىل احلق بيد الوهاب العليم ومما يدفع هذه التأويالت ما وقع يف حديث 

عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه اآليت بعد هذا بلفظ أدخله اهللا اجلنة على ما كان منه من عمل وهو يف الصحيحني 
كسر الباء وهي رقعة صغرية يكتب فيها ما يراد كتابته قوله سجالت بكسر السني وغريمها قوله وحديث البطاقة ب

املهملة واجليم وتشديد الالم مجع سجل وهو الصحيفة وقيل الكتاب الكبري من قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
ىل مرمي وروح منه وأن اجلنة شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا وابن أمته وكلمته ألقاها إ

  حق والنار حق أدخله اهللا من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء خ



  م
احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن 

مسلم من قال اشهد اخل وأخرجه  النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من شهد أن ال إله إال اهللا احلديث اخل ولفظ
أيضا النسائي ويف هذا احلديث زيادة مل يذكرها املصنف وهي قوله صلى اهللا عليه وسلم على ما كان منه من عمل 

وهي ثابتة يف الصحيح وهبذا يدفع تأويل املتأولني هلذه التفضالت الربانية واملنح اإلهلية حسبما قدمنا اإلشارة إىل هذا 
العاملني ويف لفظ ملسلم والترمذي من هذا احلديث من يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا  واحلمد هللا رب

حرم اهللا عليه النار والظاهر أن ختصيص عيسى عليه السالم بالذكر يف هذه الشهادة وجهه أنه آخر الرسل قبل 
اهلا عشرا كتب له مائة ومن قاهلا مائة كتب له البعثة احملمدية ومن قال سبحان اهللا وحبمده مرة كتب له عشرا ومن ق

ألفا ومن زاد زاده اهللا ت س احلديث أخرجه الترمذي والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن 
عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم ألصحابه قولوا سبحان اهللا وحبمده مائة 

مرة كتب له عشرا ومن قاهلا مائة كتب له ألفا ومن زاد زاده اهللا ومن استغفر غفر اهللا له هذا لفظ مرة من قاهلا 
الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه احلاكم من حديث اسحق بن عبد اهللا ابن أيب طلحة عن أبيه عن جده قال قال 

بت له اجلنة ومن قال سبحان اهللا وحبمده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة أو وج
مائة مرة كتب له مائة ألف حسنة وأربعا وعشرين ألف حسنة قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرج الطرباين من 

حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قال سبحان اهللا وحبمده مائة مرة كتب له مائة ألف حسنة وأربع 
لترمذي يف إسناده نظر قوله ومن زاد زاده اهللا فيه دليل على أن هذا التضعيف غري وعشرون ألف حسنة قال ا

  خمتص هبذا العدد املنصوص بل هو ثابت يف كل عدد وإن زاد كما تدل عليه

  األدلة القاضية بأن احلسنة بعشر أمثاهلا
رجه مسلم والترمذي كما قال هي أحب الكالم إىل اهللا م ت أحب الكالم الذي اصطفاه اهللا ملالئكته م احلديث أخ

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا 
تعاىل قال قلت بلى يا رسول اهللا أخربين بأحب الكالم إىل اهللا تعاىل فقال إن أحب الكالم إيل سبحان اهللا وحبمده 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي الكالم أفضل قال ما اصطفاه اهللا لرسله وملالئكته أو ويف رواية ملسلم أن ر
لعباده سبحان اهللا وحبمده وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه من حديث مصعب ابن سعد 

سب كل يوم ألف حسنة قال حدثين أيب قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يك
فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو حيط عنه 
ألف خطيئة قال احلميدي هو يف كتاب مسلم يف مجيع الروايات أو حيط قال الربقاين ورواه شعبة وأبو عوانة وحيىي 

قالوا وحيط بغري ألف وقد وقع يف رواية للترمذي والنسائي وابن القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته ف
حبان وحيط بغري ألف قال الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح هي اليت أمر نوح هبا ابنه فإهنا صالة اخللق وتسبيح 

عبد اخللق وهبا يرزق اخللق مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
اهللا بن عمرو وقد أخرجه مستوىف النسائي من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال إن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم قال قال نوح البنه أين موصيك بوصية وقاصرها لكي ال تنساها أوصيك باثنتني وأهناك عن اثنتني أما 

يكثران الولوج على اهللا سبحانه وتعاىل أوصيك بال إله إال  اللتان أوصيك هبما فيستبشر اهللا هبما وصاحل خلقه ومها
  اهللا فإن السموات واألرض لو كانتا حلقة



قصمتها ولو كانت يف كفة وزنتها وأوصيك بسبحان اهللا وحبمده فإهنا صالة اخللق وتسبيح اخللق وهبا يرزق اخللق 
يما غفورا وأما اللتان أهناك عنهما فيحتجب وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسببيحهم إنه كان حل

اهللا وصاحل خلقه منهما أهناك عن الشرك باهللا والكرب هذا لفظ النسائي وأخرجه البزار واحلاكم وقال صحيح 
اإلسناد وكان األوىل للمصنف أن يعزو احلديث إىل هؤالء فإنه يكثر النقل عنهم ولكنه مال إىل االختصار من قاهلا 

يف اجلنة ز احلديث نسخ املصنف يف رمز من أخرجه خمتلفة ففي بعضها رمز البزار ويف بعضها رمز  غرست له شجرة
الترمذي ويف بعضها بلفظ غرست له شجرة يف اجلنة ويف بعضها غرست له خنلة وقد أخرجه الترمذي وحسنه 

إال يف رواية النسائي والنسائي وابن حبان واحلاكم وصححاه من حديث جابر وكلهم رووه بلفظ غرست له خنلة 
وإحدى روايات ابن حبان ففيهما بلفظ شجرة بدل خنلة وأخرجه البزار من حديث عبد اهللا بن عمرو بلفظ خنلة 

كما سيأيت عند ذكر املصنف له من هاله الليل ان يكابدهن ينفقه أو جنب عن العدو أن يقاتله فليكثر منها فإهنا أحب 
يل اهللا ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من إىل اهللا من جبل ذهب ينفقه يف سب

حديث أيب امامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده أو خبل باملال أن 
 اهللا من جبل ذهب ينفقه يف ينفقه أو جنب عن العدو أن يقاتله فليكثر من قول سبحان اهللا وحبمده فإهنا أحب إىل

سبيل اهللا قال يف جممع الزوائد وفيه سليمان بن أمحد الواسطي وثقه عبدان وضعفه اجلمهور والغالب على بقية 
رجاله التوثيق وقال املنذري يف الترغيب والترهيب هو حديث غريب وال بأس بإسناده ويف احلديث دليل على أن 

  ضل من هذا الذكر املذكور وهلذا قيد العدولالقيام هبذه األمور املذكورة أف

إليه بالعجز عنها وقد قدمنا شيئا من البحث يف أول كتاب املصنف رمحه اهللا عند ذكره لفضل الذكر على العموم 
قوله من هاله من اهلول وهو األمر الشديد ومعىن املكابدة له مقاساة شدته من قال سبحان اهللا العظيم نبت له غرس 

أ احلديث أخرجه أمحد كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ بن أنس رضي اهللا عنه عن رسول يف اجلنة 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال سبحان اهللا العظيم نبت له غرس يف اجلنة قال يف جممع الزوائد رواه أمحد 

مل املطلق على املقيد بكوهنا خنلة من قال وإسناده حسن وهاهنا أطلق الغرس وكذلك يف احلديث األول فينبغي أن حي
سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة مص ز حب احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه والبزار يف 
مسنده وابن حبان يف صحيحه كما قال املصنف وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

بحان اهللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة قال يف جممع الزوائد رواه البزار وإسناده عليه وسلم من قال س
جيد وقد تقدم إىل جتويد إسناده املنذري يف الترغيب والترهيب وصححه ابن حبان وقد تقدم إنه حيمل املطلق على 

د هذه األحاديث وتفريقها والفصل بينها املقيد فيكون املغروس هنا يف اجلنة هو النخلة وكان يغين املصنف عن تعدا
أن يذكر املنت يف مكان واحد ويذكر رمز من قال خنلة ومن قال شجرة ورمز من قال غرس كما كان يفعل قبل هذا 

يف كثري من هذا الكتاب فإهنا عبادة اخللق وهبا تقطع أرزاقهم ز احلديث أخرجه البزار كما قال املصنف رمحه اهللا 
اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما وقد قدمنا ذكر من أخرجه عند املصنف لبعض ألفاظه معزو إىل  وهو من حديث عبد

  ابن أيب شيبة يف مصنفه مث عزاه إىل البزار باعتبار هذا

اللفظ املذكور وما كان حيسن منه هذا الصنيع ولكنه ذكر ذلك يف فضل كلمة التوحيد وهذا اللفظ يف فضل 
أن حديث عبد اهللا بن عمرو قد اشتمل على اللفظني املذكورين فقال أوصيك بال إله  سبحان اهللا وحبمده واحلاصل

إال اهللا مث قال فيه بسبحان اهللا وحبمده فإهنا صالة اخللق وهبا يرزق اخللق وقد قدمنا ذكر من أخرج احلديث 



عنهم وعدم وصوهلا إليهم وصححه قريبا فال نعيده قوله وهبا تقطع أرزاقهم أي تقسم هلم وليس املراد هنا قطعها 
ومن ذلك قوهلم قطعت له قطعة من املال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان 
اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمتان اخل وأخرجه من حديثه الترمذي قوله كلمتان هريرة رضي اهللا عنه قال قا
خفيفتان على اللسان أي ال كلفة يف النطق هبما على الناطق هبما على الناطق خلفة حروفهما وذلك أنه ليس فيهما 

لباء والدال قوله ثقيلتان حرف من حروف االستعالء وال من حروف اإلطباق غري الظاء وال من حروف الشدة غري ا
يف امليزان يعين أن أجرمها عظيم كثري وهلما يف ميزان احلسنات أثر عظيم من قاهلا مع أستغفر اهللا العظيم وأتوب إليه 

كتب له كما قاهلا مث علقت بالعرش ال ميحوها ذنب عمله صاحبها حىت تلقى اهللا يوم القيامة خمتومة كما قاهلا ز 
ر كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال يل رسول اهللا احلديث أخرجه البزا

صلى اهللا عليه وسلم سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم أستغفر اهللا وأتوب إليه من قاهلا كتب له كما قال اخل 
  ويف إسناده حيىي بن عمرو بن مالك النكري بضم النون البصري وهو ضعيف

قال الدارقطين صويلح يعترب به وبقية رجاله ثقات كذا قال يف جممع الزوائد ويف احلديث دليل على أن هذه الكلمة و
تبقى مثبتة لقائلها خمتوما عليها ال حيبطها عمل وال ميحوها ذنب ملوقف احلساب يوم القيامة وقال صلى اهللا عليه 

تسبح مث رجع وهي جالسة بعد أن أضحى ما زلت على  وسلم جلويرية وقد خرج من عندها حني صلى الصبح وهي
احلال اليت فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم 

لوزنتهن سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه و زنة عرشه ومدد كلماته سبحان اهللا عدد خلقه سبحان اهللا 
اهللا وزنة عرشه سبحان اهللا مداد كلماته م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو  رضا نفسه سبحان

من حديث جويرية رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف 
ماجه ويف رواية ملسلم سبحان  مسجدها مث رجع إليها اخل وأخرجه من حديثها أبو داود والترمذي والنسائي وابن

اهللا عدد خلقه سبحان اهللا رضا نفسه سبحان اهللا زنة عرشه سبحان اهللا مداد كلماته وزاد النسائي يف آخر احلديث 
واحلمد هللا كذلك ويف رواية له سبحان اهللا وحبمده وال إله إال اهللا واهللا أكرب عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 

د أن أضحى دخل يف الضحوة وهي ارتفاع النهار قوله وزنة عرشه أي مقدار وزن عرشه أي ومداد كلماته قوله بع
مقدار وزن عرشه سبحانه مع عظم قدره وكون السموات واألرض بالنسبة إليه كحلقة يف فالة قوله ومداد كلماته 

قال سبحان اهللا عدد كذا أي عددها وقيل املداد مصدر كاملد وهو ما يكثر به ويزيد ويف احلديث دليل على أن من 
وزنه كذا كتب له ذلك القدر وفضل اهللا مين به على من يشاء من عباده وال يتجه هاهنا أن يقال أن مشقة من قال 
هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ الذكر حىت يبلغ إىل مثل ذلك العدد فإن هذا باب منحه رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه ختفيفا عليهم وتكثريا ألجورهم من دون تعب وال نصب فاهللا عليه وسلم لعباد اهللا وأرشدهم ودهلم

  احلمد وقد ورد ما يقوي هذا يف
كثري من األحاديث وسيذكر املصنف بعضها ومما يدل على ما ذكرناه حديث سعد بن أيب وقاص أنه دخل مع 

ا أال أخربك مبا هو خري لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة وبني يديها نوى أو حصا تسبح به فقال هل
وأيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان اهللا عدد ما خلق يف السماء وسبحان اهللا عدد ما هو خالق واهللا أكرب 
مثل ذلك واحلمد هللا مثل ذلك وال إله إال اهللا مثل ذلك وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك وأخرجه أبو داود 



بان وصححاه وأخرج الترمذي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان وصححاه عن والترمذي وحسنه احلاكم وابن ح
صفية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها وبني يديها أربعة آالف نواة تسبح هبن فقال يا بنت حي ما هذا 

بحان قالت أسبح هبن قال قد سبحت منذ قمت على فراشك أكثر من هذا قالت علمين يا رسول اهللا قال قويل س
اهللا عدد ما خلق من شيء وقال صلى اهللا عليه وسلم أليب الدرداء أال أعلمك شيئا هو أفضل من ذكر الليل مع 

النهار والنهار مع الليل سبحان اهللا عدد ما خلق وسبحان اهللا ملء ما خلق وسبحان اهللا عدد كل شيء وسبحان اهللا 
اهللا ملء ما أحصى كتابه واحلمد هللا عدد ما خلق واحلمد ملء كل شيء وسبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه وسبحان 

هللا ملء ما خلق واحلمد هللا عدد كل شيء واحلمد هللا ملء كل شيء واحلمد هللا ملء كل شيء واحلمد هللا عدد ما 
أحصى كتابه واحلمد هللا ملء ما أحصى كتابه ز ط احلديث أخرجه البزار والطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه 

  هللا وهو من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال أبصرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأناا

أحرك شفيت فقال أبا الدرداء ما تقول قلت أذكر اهللا قال أفال أعلمك ما هو أفضل من ذكرك الليل مع النهار 
طرباين والبزار وفيه ليث بن أيب سليم والنهار مع الليل قلت بلى قال سبحان اهللا اخل قال يف جممع الزوائد رواه ال

وهو ثقة ولكنه مدلس وأبو إسرائيل املالئي حسن احلديث وبقية رجاهلما رجال الصحيح انتهى ويشد من عضدها 
األحاديث اليت سيذكرها املصنف بعد هذا وسيذكر غريها مما يقوي معىن هذا احلديث كما ستقف على ذلك ويف 

ا من أنه يكتب للذاكر إذا قال عدد كذا أو حنو ذلك مجيع ما ذكر بعدده أو حنوه هذا احلديث دليل على ما قدمن
وإن كان يفوت االحصاء وال ميكن الوقوف على مقدار من بين آدم فإن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ذلك وحييط بكل 

وتقدره العقول وإن كان  شيء علما قوله ملء ما خلق هذا يراد به الداللة على الكثرة اجملاوزة ملا تتصوره األذان
الكالم يف األصل من األعراض اليت ال استقرار هلا وال تتصف بأنه ملء كذا وال تتصف أيضا بكيل وال وزن وميكن 
أن يقال أن اهللا سبحانه وتعاىل يريب صدقة املتصدق كما يريب أحدنا فلوه وما ورد يف معىن ذلك قوله عدد ما أحصى 

لوح احملفوظ الذي يقول اهللا سبحانه يف شأنه ما فرطنا يف الكتاب من شيء وميكن أن يراد كتابه ميكن أن يراد هبذا ال
به القرآن وميكن أن يراد به مجيع كتبه املنزلة على رسله وقال صلى اهللا عليه وسلم أليب أمامة أال أخربك بأكثر 

خلق سبحان اهللا ملء ما خلق سبحان وأفضل من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل تقول سبحان اهللا عدد ما 
اهللا عدد ما يف األرض والسماء وسبحان اهللا ملء ما يف األرض والسماء وسبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه وسبحان 

  اهللا ملء ما أحصى كتابه وسبحان اهللا عدد كل شيء وسبحان اهللا ملء كل شيء واحلمد هللا

هللا ثالثا احلمد هللا مث قال وتسبح مثل ذلك وتكرب مثل ذلك كذلك س حب وكذا رواه ط وقال يف موضع سبحان ا
وكذا رواه أ ومل يذكر التكبري احلديث أخرجه النسائي وابن حبان والطرباين يف الكبري وأمحد بن حنبل كما قال 
وسلم  املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه ولفظ النسائي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

مر به وهو حيرك شفتيه فقال ماذا تقول يا أبا أمامة فقال أذكر ريب فقال أال أخربك بأكثر أو أفضل وأخرجه من هذا 
الوجه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني ولفظ الطرباين يف الكبري من حديثه قال 

د هللا عدد ما يف السموات واألرض ملء ما يف السموات تقول احلمد هللا عدد ما خلق واحلمد ملء ما خلق واحلم
وما يف األرض واحلمد هللا ملء ما يف السموات وما يف األرض واحلمد هللا عدد ما أحصى كتابه واحلمد هللا ملء ما 
أحصى كتابه واحلمد هللا عدد كل شيء واحلمد هللا ملء كل شيء وتسبح اهللا مثلهن مث قال قلهن وعلمهن عقبك 

يف إسناده ليث بن أيب سليم وهو ثقة مدلس كما تقدم وأخرجه الطرباين يف الكبري من حديثه من وجه من بعدك و



آخر مبثل هذا اللفظ وقال يف آخره وتسبح مثل ذلك وتكرب مثل ذلك قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين من 
بلفظ واحلمد هللا عدد ما خلق  طريقني وإسناده أحدمها أحسن وأخرجه يف الكبري من حديثه أيضا من وجه ثالث

واحلمد هللا عدد ما أحصى كتابه واحلمد هللا عدد كل شيء واحلمد هللا ملء كل شيء وسبحان اهللا ملء كل شيء 
وسبحان اهللا عدد كل شيء ويف إسناده حممد بن خالد الواسطي وقد نسب إىل الكذب ووثقه ابن حبان وقال خيطئ 

يف جممع الزوائد وأما لفظ أمحد فأخرجه من طريق سامل بن أيب اجلعد عن  وخيالف وبقية رجاله رجال الصحيح كذا
أيب أمامة أنه حدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال احلمد هللا عدد ما خلق واحلمد هللا ملء ما خلق 

  ما أحصى كتابهواحلمد هللا عدد ما يف السموات واألرض واحلمد هللا ملء ما يف السموات واألرض واحلمد هللا عدد 

واحلمد هللا ملء ما أحصى كتابه واحلمد هللا عدد كل شيء واحلمد هللا ملء كل شيء و سبحان اهللا مثل ذلك قال يف 
جممع الزوائد رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح واحلديث يدل على ما قدمنا من كتب األجر بعدد ما أضاف الذاكر 

األحاديث املذكورة هنا وقد قدمنا تفسري ما حيتاج إىل تفسريه من العدد إليه أو الوزن أو حنومها وهكذا سائر 
األلفاظ املذكورة هنا يف شرح احلديث املذكور قبله واحلاصل أنه صحح حديث أيب أمامة هذا باعتبار البعض من 

اين وكذا طرقه ثالثة أئمة ابن حبان واحلاكم كما تقدم والثالث ابن خزمية وحسن املنذري إسنادا من أسانيد الطرب
اهليثمي كما تقدم وقال إن رجال أمحد ورجال الصحيح سبحان ريب وحبمده سبحان ريب وحبمده أفضل الكالم ت 

احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 
لى يا رسول اهللا أخربين بأحب الكالم إىل اهللا قال أحب اهللا عليه وسلم أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا قلت ب

الكالم إىل اهللا سبحان اهللا وحبمده هكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي ويف لفظ ملسلم من حديثه أيضا أن رسول 
 لفظ اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي الكالم أفضل قال ما اصطفاه اهللا ملالئكته أو لعباده سبحان اهللا وحبمده ويف

للترمذي سبحان ريب وحبمده سبحان ريب وحبمده وقال حديث حسن صحيح وقد تقدم ذكر هذا احلديث قريبا عند 
ذكر املصنف حديث أن هذه الكلمة هي أحب الكالم إىل سبحانه وتعاىل سبحان اهللا واحلمد هللا واحلمد هللا ميآلن ما 

أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بني السماء واألرض واحلمد هللا ميأل امليزان م احلديث 
مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا ميأل امليزان 

  وسبحان اهللا واحلمد هللا ميآلن ما بني السماء واألرض والصالة

ة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها نور والصدقة برهان والصرب ضياء والقرآن حج
وأخرجه من حديثه الترمذي والنسائي وأخرج الترمذي عن رجل من بين سليم قال عدهن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم يف يدي قال التسبيح نصف امليزان واحلمد هللا ميلؤه والتكبري ميأل ما بني السماء واألرض والصوم نصف 
صرب والطهور نصف اإلميان قال الترمذي حديث حسن وأخرج حنوه أيضا من حديث عبد اهللا بن عمرو قوله ال

ميآلن ما بني السماء واألرض يعين أجرمها بالغ يف الكثرة إىل هذا احلد أنه ميأل هذا الفضاء الواسع وميكن أن يراد 
وله واحلمد هللا ميأل امليزان وحنوه أحب الكالم إىل اهللا نفس هذا الذكر على التأويل املذكور قريبا وهكذا الكالم يف ق

أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ال يضرك بأيهن بدأت م احلديث أخرجه مسلم كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب 

م إىل اهللا أربع اخل وأخرجه من حديثه أيضا النسائي وابن ماجه زاد النسائي وهن من القرآن ويف احلديث دليل الكال
على أن هذه األربع كلمات أحب إىل اهللا تعاىل وال ينافيه ما تقدم من أن سبحان اهللا وحبمده أحب الكالم إىل اهللا 



ور هنا واعلم أن هذه الواو الواقعة بني هذه الكلمات هي ألن التسبيح والتحميد هن من مجلة هذه األربع املذك
واقعة لعطف بعضها على بعض كسائر األمور املتعاطفة فهل يكون الذكر هبا بغري واو فيقول الذاكر سبحان اهللا 

وال إله إال اهللا احلمد هللا ال إله إال اهللا واهللا أكرب أو يكون الذكر هبا مع الواو فيقول الذاكر هبا سبحان اهللا واحلمد هللا 
واهللا أكرب والظاهر األول ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربهم بأهنم يقولون كذا وكذا فاملقول هو املذكور من 
دون حرف العطف كسائر التعليمات الواردة عنه صلى اهللا عليه وسلم كل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة 

  وكل تكبرية صدقة وكل هتليلة صدقة م

خرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أىب ذر رضي اهللا عنه أن ناسا من أصحاب النيب احلديث أ
صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي 

عل لكم ما تتصدقون به إن بكل ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم وال نتصدق قال أو ليس قد ج
تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل هتليلة صدقة وأمر مبعروف صدقة وهني عن منكر صدقة 

ويف بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها يف حرام 
احلالل كان له أجر وأخرجه من حديثه أيضا ابن ماجه ويف احلديث دليل على  أكان عليه وزر كذلك إذا وضعها يف

أن كل كلمة من هذه األربع تقوم مقام الصدقة وقد ثبت يف الصحيح أنه يصبح على كل سالمي صدقة أي على 
ه كل مفصل من مفاصل اإلنسان ويف هذا احلديث دليل على أن كل واحدة من هذه األربع جتزئ عن صدقة من هذ

الصدقات اليت على اإلنسان هي أفضل الكالم بعد القرآن وهن من القرآن أ احلديث أخرجه أمحد كما قال املصنف 
رمحه اهللا وهو من حديث مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هن أفضل الكالم 

 واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب قال يف جممع بعد القرآن وهن من القرآن ال يضرك بأيتهن بدأت سبحان اهللا
الزوائد رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح انتهى قلت وقد تقدم لفظ حديث مسرة الثابت يف الصحيح قريبا وأخرج 

  الطرباين والبزار من حديث أيب الدرداء عنه صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا اختار لكم من

رآن سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ويف إسناده معاوية بن حيىي الصدقي الكالم أربعا وهن من الق
وهو ضعيف والراوي عنه إسحاق بن سليمان الرازي وهو أضعف منه ويف احلديث دليل على أن هذه األربع 

لتحميد والتكبري والتهليل الكلمات هن أفضل الكالم بعد القرآن وأما قوله وهن من القرآن فمعناه أن التسبيح وا
ثابت يف القرآن بتلك الصيغ القرآنية وهذه مزية منضمه إىل مزية كوهنا أفضل الكالم بعد القرآن من قاهلا كتب له 
بكل حرف عشر حسنات ط احلديث أخرجه الطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي 

 عليه وسلم من قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب كتب له اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا
بكل حرف عشر حسنات وأخرجه أيضا من حديثه ابن أيب الدنيا قال املنذري بإسناد ال بأس به ويف هذا احلديث 

وفضل اهللا  تنصيص على أجر عظيم وثواب كبري وهو أن للذاكر هبذا الذكر بكل حرف من حروفه عشر حسنات
واسع وعطاؤه جم هي أحب إيل مما طلعت عليه الشمس م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو 

من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألن 
أكرب أحب إيل مما طلعت الشمس وأخرجه من حديثه أيضا النسائي أقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 

وينبغي لكل مسلم أن تكون هذه الكلمات أحب إليه مما طلعت عليه الشمس كما كانت إىل رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس ومن الزم احملبة إكثار الذكر هبا ال يغيب عن حمبوبه



اد مبا طلعت عليه الشمس الدنيا بأسرها فإن الشمس تطلع عليها وتغيب عنها إن اجلنة طيبة التربة مع ذكره واملر
عذبة املاء وإهنا قيعان وإن غراسها هذه ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن 

ليلة أسري يب فقال يا حممد أقرئ أمتك مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لقيت إبراهيم 
السالم وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء وأهنا قيعان وأن غرسها سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 
أكرب قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود انتهى وهو عند الترمذي من طريق 

زياد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عبد اهللا بن مسعود والقاسم هذا مل يسمع من عبد الواحد بن 
أبيه عبد اهللا بن مسعود وعبد الرمحن ابن إسحاق هو أبو شيبة الكويف قال املنذري واه وأخرجه من حديثه من هذا 

سيأيت وأخرجه هبذه الزيادة ابن حبان رضي الطريق الطرباين يف األوسط والصغري وزاد وال حول وال قوة إال باهللا و
اهللا عنه بإسناد واه ولفظه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن يف اجلنة قيعانا فأكثروا من غراسها 
سني قالوا يا رسول اهللا وما غرسها قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب قال يف جممع الزوائد وفيه احل

بن علوان وهو ضعيف قوله قيعان مجع قاع وهو املكان املستوى الواسع وقال ابن فارس القاع األرض امللساء وقيل 
األرض اخلالية من الشجر يغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة ق مس احلديث أخرجه ابن ماجه واحلاكم يف 

ضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر به املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة ر
وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا قال أال أدلك على غراس خري من هذا سبحان اهللا 

  واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة قال احلاكم صحيح اإلسناد وحسن

اد ابن ماجه وأخرج الطرباين من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه املنذري إسن
وسلم من قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب غرس له بكل واحدة منهن شجرة يف اجلنة قال 

ولوهن فإهنن يأتني يوم القيامة جمنبات ومقعبات املنذري وإسناد حسن ال بأس به يف املتابعات خذوا جنتكم من النار ق
وهن الباقيات الصاحلات س مس طس احلديث أخرجه النسائي واحلاكم يف املستدرك والطرباين يف األوسط كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال خذوا جنتكم 
اهللا من عدو قد حضر قال ال ولكن جنتكم من النار قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا  قالوا يا رسول

أكرب فإهنن يأتني يوم القيامة جمنبات معقبات وهن الباقيات الصاحلات قال احلاكم صحيح على شرط مسلم وزاد 
إسناده املنذري وأخرجه من حديثه يف الصغري قال الطرباين يف األوسط من حديثه وال حول وال قوة إال باهللا وجود 

يف جممع الزوائد ورجاله يف الصغري رجال الصحيح وأخرجه من حديثه البيهقي أيضا قوله جنتكم بضم اجليم 
وتشديد النون أي ما يستركم ويقيكم قوله جمنبات بضم امليم وفتح اجليم مث نون مشددة مفتوحة وبعدها باء موحدة 

مكم وقيل هي بكسر النون املشددة مجع جمنبة وهي اليت تكون يف امليمنة وامليسرة واألول أوىل أي مقدمات أما
بدليل قوله يف احلديث معقبات وهي بضم امليم وكسر القاف املشددة أي مؤخرات يعقبونكم من ورائكم وجمنبات 

اين يف األوسط ومجع بني اللفظني يف من أمامكم ويف رواية للحاكم منجيات بتقدمي النون على اجليم وكذا رواه الطرب
الصغري فقال منجيات وجمنبات وهن مع ال حول وال قوة إال باهللا فإهنن الباقيات الصاحلات وهن حيططن اخلطايا كما 

حتط الشجرة ورقها وهن من كنوز اجلنة ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
  ء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحديث أيب الدردا



  قل سبحان اهللا
واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا فإهنن الباقيات الصاحلات وهن حيططن اخلطايا كما 

الباقيات الصاحلات اخل حتط الشجرة ورقها وهن من كنوز اجلنة ويف لفظ له خذهن قبل أن حيال بينك وبينهن وهن 
قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين بإسنادين يف أحدمها عمرو بن راشد اليمامي وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح وقد وردت أحاديث يف تسمية هذه الكلمات بالباقيات الصاحلات منها ما أخرجه النسائي وابن 

هللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات حبان يف صحيحه من حديث أيب سعيد رضي ا
الصاحلات قيل واما هن يا رسول اهللا قال التهليل والتكبري والتسبيح واحلمد وال حول وال قوة إال باهللا وأخرجه 

وهو ضعيف وقد أمحد وأبو يعلى بإسنادين حسنني ومنها ما أخرجه الطرباين يف األوسط ويف إسناده كثري بن سلم 
ذكره ابن حبان يف الثقات ويف الضعفاء ومنها حديث أيب هريرة املتقدم قبل هذا جتزي من القرآن من ال يستطيعه 

مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه 
رآن فلم استطعه فعلمين شيئا جيزي عن القرآن فقال قل سبحان اهللا قال قال أعرايب يا رسول اهللا قد عاجلت الق

واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فقاهلا وأمسكها بأصابعه وقال يا رسول اهللا هذا لريب فما يل فقال تقول اللهم 
هللا عليه وسلم ذهب اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين وأحسبه قال واهدين ومضى األعرايب فقال رسول اهللا صلى ا

األعرايب وقد مأل يديه خريا وأخرجه ابن أيب الدنيا من رواية احلجاج بن أرطاة وهو صدوق كثري اخلطأ عن إبراهيم 
السكسكي وهو صدوق ضعيف احلفظ عن ابن أيب أوىف وأخرج هذا احلديث من حديثه أيضا أبو داود والنسائي 

  قال واهدين وقال يفهبذا اللفظ الذي ذكرناه ومل يذكرا وأحسبه 

آخره أما هذا فقد مأل يديه من اخلري واحلديث يف صحيح مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص لكن ليس فيه لفظ 
قد عاجلت القرآن فلم أستطعه إن اهللا اصطفى من الكالم أربعا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فمن 

نة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال احلمد هللا فمثل ذلك ومن قال اهللا قال سبحان اهللا كتب له عشرون حس
أكرب فمثل ذلك ومن قال ال إله إال اهللا فمثل ذلك ومن قال احلمد هللا رب العاملني من قبل نفسه كتب له ثالثون 

صنف حسنة وحطت عنه ثالثون سيئة أ س مس احلديث أخرجه أمحد والنسائي واحلاكم يف املستدرك كما قال امل
رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إن اهللا 

اصطفى من الكالم اخل قال احلاكم يف املستدرك صحيح على شرط مسلم وقال يف جممع الزوائد رواه أمحد والبزار 
الدنيا والبيهقي وزاد يف آخره ومن أكثر ذكر اهللا فقد  ورجاهلما رجال الصحيح وأخره أيضا من حديثهما ابن أيب

برئ من النفاق ويف احلديث دليل على أن هذه األربع الكلمات اصطفاها اهللا سبحانه على سائر الكالم وما اصطفاه 
صيب اهللا عز وجل فهو حقيق بأن يشتغل العباد به ويتقربوا إليه مبحبته واالستكثار منه وقد اشتمل من األجر على ن
وافر وثواب عظيم فإن ثبوت عشرين حسنة وتكفري عشرين سيئة يف كل واحدة من هذه األربع الكلمات مما 

يتنافس املتنافسون فيه ويرغب إليه الراغبون قوله ومن قال احلمد هللا رب العاملني من قبل نفسه يعين من عند نفسه 
يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عمال قالوا  يعين زيادة على ما ذكر أوال من التسبيح وما ذكر بعده أما

  يا رسول اهللا ومن يستطيع ذلك قال كلكم يستطيعه قالوا يا رسول اهللا ماذا قال

سبحان اهللا أعظم من أحد وال إله إال اهللا اعظم من أحد واحلمد هللا أعظم من أحد واهللا أكرب أعظم من أحد ز ط 
الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمران بن احلصني رضي اهللا احلديث أخرجه البزار والطرباين يف 



عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عمال اخل وأخرجه 
له كلهم أيضا ابن أيب الدنيا من حديثه وكلهم رووه عن احلسن البصري عن عمران بن حصني ومل يسمع منه ورجا

ثقات إثبات لوال هذا االنقطاع بني احلسن وعمران وشيخ النسائي عمرو بن منصور هو ثقة أيضا ويف احلديث 
التعريف للعباد مبا يف هذه األربع الكلمات من األجر العظيم فإن كل واحدة منها إذا كانت أعظم من أحد وهو 

تشويق إىل االستكثار من قوهلا ما يهز أعطاف الراغبني أعظم جبال دار اهلجرة كان يف ذلك من الترغيب إليها وال
وجيذب قلوب الصاحلني سبحان اهللا مائة تعدل مائة رقبة من ولد إمساعيل واحلمد هللا مائة تعدل مائة فرس مسرجة 
 اهللا ملجمة حيمل عليها يف سبيل اهللا واهللا أكرب مائة تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة س مس ط تنحر مبكة ط وال إله إال
متأل ما بني السماء واألرض س مس احلديث أخرجه النسائي واحلاكم يف املستدرك والطرباين يف الكبري كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أم هانئ بنت أيب طالب رضي اهللا عنها قال مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ذات يوم فقلت مر يب بعمل أعمله وأنا جالسة

بحي اهللا مائة تسبيحة فإهنا تعدل مائة رقبة من ولد أمساعيل وامحدي اهللا مائة حتميدة فإهنا تعدل مائة فرس قال س
مسرجة ملجمة حتملني عليها يف سبيل اهللا وكربي اهللا مائة تكبرية فإهنا تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة وهللي اهللا مائة 

ل متأل ما بني السماء واألرض هذا لفظ النسائي قال احلاكم صحيح هتليلة قال أبو خلف رمحه اهللا ال أحسبه إال قا
اإلسناد وقال يف آخره وقول ال إله إال اهللا ال تترك ذنبا وال يشبهها عمل وأخرجه أمحد بن حنبل يف املسند بإسناد 

ا يرفع لك حسن وقال يف آخره قال أبو خلف أحسبه قال متأل ما بني السماء واألرض وال يرفع ألحد عمل أفضل مم
إال أن يأيت مبثل ما أتيت به وأخرجه ابن ماجه باختصار وأخرجه البيهقي بتمامه وأخرجه ابن أيب الدنيا فجعل ثواب 

الرقاب يف التحميد وثواب املائة الفرس يف التسبيح وقال فيه وهللي مائة هتليلة فإهنا ال تذر ذنبا وال يسبقها عمل 
ل أحسبه اخل ورواه يف األوسط بإسناد حسن إال أنه قال فيه قال قلت يا رسول اهللا ورواه الطرباين يف الكبري ومل يق

قد كربت سين ورق عظمي فدلين على عمل يدخلين اجلنة فقال بخ بخ لقد سألت اخل وقال فيه وقويل ال إله إال اهللا 
يرفع لك إال من قال مثل ما مائة مرة فهو خري لك مما أطبقت عليه السماء واألرض وال يرفع يومئذ عمل أفضل مما 

قلت أو زاد وأخرج الطرباين يف الكبري من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من قال سبحان اهللا وحبمده كان له مثل مائة بدنة إذا قاهلا مائة مرة ومن قال احلمد هللا مائة مرة كان كعتق مائة 

بيل اهللا ومن قال اهللا أكرب مائة مرة كان كعدل مائة بدنة تنحر مبكة قال املنذري إسناده فرس مسرجة ملجمة يف س
رواة الصحيح خال سليم بن عثمان الفوزي مل يكشف حاله فإنه ال حيضرين اآلن فيه جرح وال عدالة قال يف امليزان 

  سليم بن عثمان الفوزي ليس بثقة ويف احلديث دليل على

ل مائة رقبة من ولد إمساعيل وكلمة احلمد تعدل مائة فرس يف سبيل اهللا وكلمة التكبري تعدل أن كلمة التسبيح تعد
مائة بدنة مقلدة متقبلة وهذا أجر عظيم وثواب كثري وقد ذكرنا ثبوت كلمة الشهادة يف احلديث وأن لقائلها ذلك 

يدل على مزيد شرفه على التكبري  األجر العظيم ويف جعل أجر التسبيح كعدل عتق مائة رقبة من ولد إمساعيل ما
والتحميد بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف امليزان ال إله إال اهللا وسبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب والولد الصاحل يتوىف 

للمرء فيحتسبه س أ حب ط احلديث أخرجه النسائي وأمحد وابن حبان والطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه 
يث أيب سلمى رضي اهللا عنه راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا اهللا وهو من حد

عليه وسلم يقول بخ بخ اخل وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم من حديثه ورجال أمحد والطرباين رجال 



أن شيخه العباس بن عبد  الصحيح وأخرجه أيضا البزار من حديث ثوبان وحسن إسناده قال يف جممع الزوائد إال
العظيم القاساين مل أعرفه وأخرجه الطرباين عن أيب سلمى راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طريقني قال يف 
جممع الزوائد ورجال أحدمها ثقات وأخرجه أيضا الطرباين يف األوسط من حديث سفينة ورجاله رجال الصحيح 

طريق أيب سلمى راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن طريق سفينة  فهذا احلديث مروي من طريق ثوبان ومن
ومن طريق موىل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قيل إن هذا املوىل هو ثوبان قوله بخ بخ يروى بفتح الباء 

روى بالعكس املوحدة وسكون اخلاء على أنه مبين ويروى بالتنوين فيهما ويروى بتنوين األوىل وسكون الثانية وي
  وهي كلمة تقال عند إرادة املبالغة يف الشيء وقد تقال عند الرضا بالشيء قوله فيحتسبه أي حيتسب األجر فيه

إن مما تذكرون من جالل اهللا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا يتعطفن حول العرش هلن دوي كدوي النحل 
ذكر به ق مس احلديث أخرجه ابن ماجه واحلاكم يف املستدرك تذكر بصاحبها أما حيب أحدكم أن ال يزال ممن ي

كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن مما تذكرون من جالل اهللا التسبيح والتحميد والتهليل احلديث اخل قال احلاكم صحيح على شرط مسلم 

أيضا من حديثه ابن أيب الدنيا قوله يتعطفن أي يدرن حول العرش قوله هلن دوي بفتح الدال املهملة أي  وأخرجه
صوت ليس بالعايل بل كصوت النحل وهذا من األدلة اليت تدل على أن األعمال ليس بالعايل بل كصوت النحل 

اإلشارة إىل هذا قوله تذكر بصاحبها  وهذا من األدلة اليت تدل على أن األعمال يصري هلا صوت يدرك وقد قدمنا
بتشديد الكاف أي يكون منها هذا الدوي حول العرش ألجل التذكري يف املقام األعلى بقائلها وهلذا قال صلى اهللا 

عليه وسلم يف آخر احلديث أما حيب أحدكم أن ال يزال ممن يذكر به استكثروا من الباقيات الصاحلات اهللا أكرب وال 
وسبحان اهللا واحلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا س حب احلديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال إله إال اهللا 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
والتكبري واحلمد هللا وال حول وال قوة إال  استكثروا من الباقيات الصاحلات قيل وما هن يا رسول اهللا قال التهليل

باهللا هذا لفظ النسائي وصححه ابن حبان وأخرجه أمحد وأبو يعلى واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وقد تقدم ذكر 
  األحاديث املصرحة بأن هذه الكلمات هي الباقيات الصاحلات وهذا احلديث من مجلتها

ل ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا كنز من كنوز اجلنة ع احلديث وقال صلى اهللا عليه وسلم أليب موسى وغريه ق
أخرجه اجلماعة البخاري ومسلم وأهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب موسى 

األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له قل ال حول وال قوة إال باهللا اخل وأخرجه ابن ماجه 
وابن أيب الدنيا وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال كنت أمشي خلف النيب صلى اهللا عليه 
وسلم فقال يل يا أبا ذر أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قلت بلى قال قل ال حول وال قوة إال باهللا قوله كنز من 

جر الذي حيرزه قائله والثواب الذي يدخر له فيه قوله أليب كنوز اجلنة قال اخلطايب معىن الكنز يف هذا احلديث األ
موسى وغريه هذا باعتبار جمموع األحاديث الواردة يف هذا املعىن وأما باعتبار حديث أبو موسى هذا فلم يقله إال له 

حديث معاذ باب من أبواب اجلنة أ ط احلديث أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له أال أدلك على باب من أبواب اجلنة قال وما هو قال ال حول وال قوة إال 

باهللا قال املنذري وإسنادمها صحيح إن شاء اهللا فإن عطاء بن السائب ثقة وقد حدث عنه محاد بن سلمة قبل 
اين إال أنه قال أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة ورجاهلما رجال اختالطه وقال يف جممع الزوائد رواه أمحد والطرب



الصحيح على شرطهما من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فأتى 
 علي نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد صليت ركعتني فضربين برجله وقال إال أدلك على باب من أبواب اجلنة

  قلت بلى قال ال حول وال قوة إال باهللا

غراس اجلنة حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أىب أيوب األنصاري رضي 
اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسرى به مر على إبراهيم عليه السالم فقال من معك يا جربيل 

اهيم يا حممد مر أمتك فليكثروا من غراس اجلنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما فقال حممد فقال له إبر
غراس اجلنة قال ال حول وال قوة إال باهللا وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أمحد بإسناد حسن وابن أيب الدنيا 

اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن قال يف جممع الزوائد أخرجه أمحد والطرباين ورجال امحد رجال الصحيح غري عبد 
عمر بن اخلطاب وهو ثقة مل يتكلم فيه أحد ووثقه ابن حبان وأخرجه ابن أيب الدنيا والطرباين من حديث ابن عمر 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثروا من غراس اجلنة فإهنا عذب ماؤها طيب تراهبا فأكثروا من غراسها 
 وما غراسها قال ما شاء اهللا ال حول وال قوة إال باهللا ويف إسناد الطرباين علي بن عقبة بن علي قالوا يا رسول اهللا

وهو ضعيف دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم مس ط احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك والطرباين كما 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حول وال  قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول

قوة إال باهللا دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين يف األوسط وفيه بشر بن 
رافع احلارثي وهو ضعيف وقد وثقوه وبقية رجاله رجال الصحيح إال أن النسخة من الطرباين األوسط سقط منها 

الذي بينه وبني أيب هريرة وهكذا عزاه املنذري إىل الطرباين يف األوسط كما عزاه صاحب جممع عجالن والد حممد 
الزوائد فينظر يف رمز املصنف للطرباين يف الكبري وقال احلاكم يف املستدرك صحيح اإلسناد وقد تقدم هذا احلديث 

  وقدمنا شرحه

احلديث أخرجه النسائي والبزار كما قال املصنف رمحه  وهي مع وال منجا من اهللا إال إليه كنز من كنوز اجلنة س ز
اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثروا من قول ال حول وال 

هذا  قوة إال باهللا ال منجا من اهللا إال إليه كشف اهللا عنه سبعني بابا من الضر أدناهن الفقر هذا لفظ الترمذي وقال
حديث إسناده ليس مبتصل ألن مكحوال مل يسمع من أيب هريرة ورواه النسائي والبزار مطوال ورفع وال منجا من 

اهللا إال إليه قال املنذري رواته ثقات حمتج هبم ورواه احلاكم وقال صحيح وال علة له ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا 
من حتت العرش من كنز اجلنة تقول ال حول وال قوة إال باهللا  عليه وسلم قال أال أعلمك أو أال أدلك على كلمة

فيقول اهللا أسلم عبدي واستسلم ويف رواية له وصححها قال يا أبا هريرة أال أدلك على كلمة من حتت العرش من 
ا هو ما كنز اجلنة قلت بلى قال تقول ال حول وال قوة إال باهللا وال ملجأ وال منجا من اهللا إال إليه قوله وال منج

تكون به النجاة وامللجأ ما يكون إليه االلتجاء وينبغي اجلمع بني اللفظني كما وقع يف رواية احلاكم من قال رضيت 
باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال وجبت له اجلنة س م احلديث أخرجه النسائي ومسلم كما قال املصنف رمحه 

لى رمز مسلم ألن اللفظ الذي ذكره هو لفظ النسائي وهو من حديث أيب اهللا وإمنا قدم املصنف هنا رمز النسائي ع
سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 

رضي باهللا ربا رسوال وجبت له اجلنة هذا لفظ النسائي ولفظ مسلم أنه صلى اهللا عليه وسلم قال يا أبا سعيد من 



وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وجبت له اجلنة فتعجب هلا أبو سعيد وقال أعدها يا رسول اهللا ففعل مث قال وأخرى 
  يرفع هبا العبد مائة درجة يف اجلنة ما

 بني كل درجتني كما بني السماء واألرض قال وما هي يا رسول اهللا قال اجلهاد يف سبيل اهللا ويف احلديث دليل على
  أن التكلم هبذا الذكر هو من موجبات اجلنة وقد تقدم شرحه وذكرنا اجلمع بني ما ورد بلفظ رسوال وبلفظ نبيا

  فصل االستغفار

قال صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر 
نف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا هلم م احلديث أخرجه مسلم كما قال املص

صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده اخل ويف احلديث دليل على كثرة وقوع الذنوب من بين آدم وأن من حاول 
و الذي جبلوا أن ال يقع منه ذنب البتة فقد حاول ما ال يكون ألن هذا أعين وقوع الذنب من هذا النوع اإلنساين ه

عليه وقد خلقهم اهللا تعاىل وأمرهم باخلري والكف عن الشر ولكن ما يف جبلتهم يأىب أن ال يقع منهم ذنب ألن 
العصمة ال تكون إال ملن أعطي النبوة من بين آدم فلو أرادوا أهنم ال يذنبون أصال راموا ما ليس هلم وقد أطال 

ف وفيه اإلرشاد إىل االستغفار والترغيب فيه وأنه رافع للذنوب دافع شراح احلديث الكالم على معناه مبا هو معرو
للمأمث وقد أرشدنا إىل ذلك الكتاب العزيز كقوله سبحانه وتعاىل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد 

وا لذنوهبم ومن يغفر اهللا غفورا رحيما وقوله تعاىل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفر
الذنوب إال اهللا وقوله تعاىل وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون والذي نفسي بيده لو أخطأمت حىت متأل خطاياكم ما 
بني السماء واألرض مث استغفرمت اهللا لغفر لكم والذي نفس حممد بيده لو مل ختطئوا جلاء اهللا بقوم خيطئون مث يستغفرن 

  فيغفر هلم أ ص 

يث أخرجه أمحد وأبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه احلد
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول والذي نفس حممد بيده أو والذي نفسي بيده لو أخطأمت احلديث 

محد والطرباين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما اخل قال يف جممع الزوائد رواه أمحد وأبو يعلى ورجاله ثقات وأخرج أ
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفارة الذنب الندامة وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو مل تذنبوا 

جلاء اهللا بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم وأخرج الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث عبد اهللا بن عمرو قال 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو مل تذنبوا خللق اهللا خلقا يذنبون فيستغفرون مث يغفر هلم وأخرجه أيضا البزار قال رسو

ورجاهلم ثقات وأخرج البزار من حديث أبن سعيد مثل حديث أيب هريرة املتقدم ويف إسناده حيىي بن كثري صاحب 
له وينبغي محل اخلطأ هنا على خالف الصواب ال البصري وهو ضعيف ومعىن هذا احلديث هو معىن احلديث الذي قب

على خالف العمد فإنه مغفور وقد قال هنا خيطئون فيستغفرون فيغفر هلم فدل هذا على أنه وقع عن عمد من فاعله 
من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من االستغفار طس احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه 

ث الزبري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من أحب اخل قال يف جممع الزوائد اهللا وهو من حدي
رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي أيضا قال املنذري بإسناد ال بأس به وأخرج البزار من 

إىل اهللا يف يوم صحيفة فريى تبارك حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من حافظني يرفعان 



وتعاىل يف أول الصحيفة ويف آخرها استغفارا إال قال تبارك وتعاىل قد غفرت لعبدي ما بني طريف الصحيفة قال يف 
  جممع الزوائد رواه البزار وفيه متام بن جنيح وثقه ابن معني وغريه وضعفه البخاري وغريه وبقية رجاله

هذا احلديث قريبا قوله من أحب أن تسره صحيفته يعين عند اإلطالع عليها يف  رجال الصحيح وسيذكر املصنف
يوم احلساب من استغفر اهللا غفر له ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن 

وحبمده مائة  عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم ألصحابه قولوا سبحان اهللا
مرة من قاهلا مرة كتبت له عشرا ومن قاهلا عشرا كتبت له مائة ومن قاهلا مائة كتبت له ألفا ومن زاد زاده اهللا ومن 
استغفر اهللا غفر له هذا لفظ الترمذي وقد نقل املصنف هنا اللفظ املذكور يف آخر احلديث كما تراه قال الترمذي 

أيضا النسائي وقد ذكرنا هذا احلديث فيما تقدم ما من مسلم يعمل ذنبا بعد إخراجه حديث حسن غريب وأخرجه 
إال وقف امللك املوكل بإحصاء ذنوبه ثالث ساعات فإن استغفر اهللا من ذنبه ذلك يف شيء من تلك الساعات مل 

هللا وهو من يوقفه عليه ومل يعذب عليه يوم القيامة مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه ا
حديث أم عصمة العوصية رضي اهللا عنها وكانت قد أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت قال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ما من مسلم يعمل ذنبا إال وقف امللك املوكل بإحصاء ذنوبه ثالث ساعات فإن استغفر اهللا من ذنبه 

اإلسناد وأخرجه من حديثها أيضا الطرباين ويف إسناده أبو مهدي  ذلك احلديث اخل قال احلاكم يف املستدرك صحيح
سعيد ابن سنان وهو متروك وأخرج الطرباين من حديث أيب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن 

صاحب الشمال لريفع القلم ست ساعات عن العبد املسلم املخطئ أو املسيء فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإال 
  تبت واحدة قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين بأسانيد رجال أحدهاك

وثقوا وأخرج الطرباين أيضا من حديثه من وجه آخر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحب اليمني أمني 
على صاحب الشمال فإذا عمل حسنة أثبتها وإذا عمل سيئة قال له صاحب اليمني امكث ست ساعات فإن 

ر مل تكتب عليه وإال كتبت عليه قال يف جممع الزوائد ورجاله وثقوا وأخرجه من وجه ثالث من حديث أيب استغف
أمامة بنحوه ويف إسناده جعفر بن الزبري وهو كذاب قوله مل يوقفه عليه بالقاف وبعدها فاء أي مل يطلعه عليه هكذا 

لتوقيع أي مل يكتبه عليه وهذا أقوم معىن ألن إيقاف يف غالب النسخ ووقع يف نسخة بالعني املهملة بعد القاف من ا
العبد عليه ليس له كثري معىن هاهنا إن إبليس قال لربه عز وجل وعزتك وجاللك ال أبرح أغوي بين آدم ما دامت 

األرواح فيهم فقال اهللا تعاىل فبعزيت وجاليل ال أبرح أغفر هلم ما استغفروين أ ص احلديث أخرجه أمحد وأبو يعلى 
ملوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ا

عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه احلديث اخل قال يف جممع الزوائد رواه أمحد وأبو يعلى بنحوه وقال ال أبرح 
ه رجال الصحيح وكذا أحد إسنادي أيب يعلى وأخرجه أغوي عبادك والطرباين يف األوسط وأحد إسنادي أمحد رجال

احلاكم من حديثه يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد وفيه نظر فإن يف إسناده دراجا ويف احلديث دليل على أن 
االستغفار يدفع ما وقع من الذنوب بإغواء الشيطان وتزيينه وأهنا ال تزال املغفرة كائنة هلن ما داموا يستغفرون 

بو يعلى من حديث أيب بكر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عليكم بال إله إال اهللا وأخرج أ
واالستغفار فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوين بال إال إله اهللا واإلستغفار فلما رأيت ذلك منهم 

ان ابن مطر وهو ضعيف وتقدم سيد أهلكتهم باالغواء واألهواء وهم حيسبون أهنم مهتدون ويف إسناده عثم
  االستغفار يف الباب الثالث



أقول قد ذكره يف موضعني هنالك وشرحناه وهو ثابت يف الصحيحني وغريمها وقد بينا هنالك الوجه يف تسميته 
ال سيد االستغفار ما من حافظني يرفعان إىل اهللا يف كل يوم صحيفة فريى يف أول الصحيفة ويف آخرها استغفارا إال ق
اهللا تبارك وتعاىل قد غفرت لعبدي ما بني طريف هذه الصحيفة ز احلديث أخرجه البزار كما قال املصنف رمحه اهللا 

وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من حافظني يرفعان احلديث اخل قال 
معني وغريه وضعفه البخاري وبقية رجاله رجال الصحيح وكان  يف جممع الزوائد ويف إسناده متام ابن جنيح وثقه ابن

حيسن من املصنف رمحه اهللا أن جيعل هذا احلديث والذي بعده متصلني حبديث من أحب أن تسره صحيفته فليكثر 
ه فيها من االستغفار وهلذا قدمنا ذكر هذا احلديث هنالك وفيه دليل على مشروعية اإلكثار من االستغفار ألنه سبحان

وتعاىل عند عرض املالئكة لصحائف أعمال عباده عليه يغفر لصاحب الصحيفة مبجرد وقوع كتب االستغفار يف 
أوهلا ويف آخرها وينبغي أيضا أن يكون االستغفار عنوان األعمال اليت خيشى العبد من عقاهبا كما ينبغي أن يكون يف 

يث أخرجه ابن ماجه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من خامتتها طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفارا كثريا ق احلد
حديث عبد اهللا بن بشر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول طوىب ملن وجد يف صحيفته 

استغفارا كثريا وإسناد ابن ماجه صحيح وهكذا صححه املنذري وغريه قوله استغفارا كثريا هكذا يف نسخ هذا 
صب استغفارا على أنه مفعول به وأن الفعل وهو وجد مبين للمعلوم ويف غري هذا الكتاب برفع استغفار الكتاب بن

على أن الفعل مبين للمجهول وهذا أقوى وأوىل ألن املقصود وجود ذلك يف الصحيفة ألي واحد كان من ملك أو 
  ببشر ال وجود ذلك لصاحب الصحيفة نفسه وإن كان ال بد أن جيدها يوم احلسا

من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب اهللا له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ط احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري كما 
قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من 

وائد وإسناده جيد وأخرج الطرباين أيضا من حديث أم استغفر للمؤمنني واملؤمنات احلديث اخل قال يف جممع الز
سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قال كل يوم اللهم أغفر يل وللمؤمنني واملؤمنات 
أحلق به من كل مؤمن حسنة ويف إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف وأخرج الطرباين أيضا من حديث أيب هريرة 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مل يكن عنده مال يتصدق به فليستغفر للمؤمنني واملؤمنات فإهنا صدقة قال 
قال اهليثمي يف جممع الزوائد فيه من مل أعرفه ويف احلديث دليل على أهنا تلحق باملؤمن يف استغفاره للمؤمنني 

ورين كانت له حسنات حمصورة على عددهم ومن واملؤمنات حسنات بعدد من استغفر له فإن كانوا مجاعة حمص
أراد االستكثار من فضل اهللا من احلسنات فليقل اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات فإنه يكتب له من احلسنات ما ال 

حييط به حصر وال يتصوره فكر وفضل اهللا واسع وتقدم يف الباب الثاين من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كل يوم 
حلديث قد تقدم كما أشار إليه املصنف وقد قدمنا الكالم عليه وهو من حديث أيب الدرداء رضي اهللا احلديث اخل ا

عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة أو 
ل األرض قال يف جممع الزوائد رواه مخسا وعشرين مرة أحد العددين كان من الذين يستجاب هلم ويرزق هبم أه

  الطرباين وفيه عثمان بن أيب العاتكة وقال فيه حديث عن أم

الدرداء وعثمان هذا وثقه غري واحد وضعفه اجلمهور وبقية رجاله املسمني ثقات وهذا العدد املنصوص عليه ليس 
من أسرار النبوة ليس لنا أن نقدم  لنا أن نكشف عن العلة اليت يعلل هبا أو نطلب وجه احلكمة فيه فإن ذلك سر

على تفسريه وبيان وجهه وحكمته بدون برهان وتقدم من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل ضيق خمرجا احلديث 



يف الباب الثامن وتقدم قبله أيضا حديث الذي شكا إليه صلى اهللا عليه وسلم ذرب لسانه فقال أين أنت من 
 الباب الثامن كما قال املصنف رمحه اهللا وقد قدمنا شرحهما حيث ذكرمها ووقع يف االستغفار مس احلديثان تقدما يف

النسخ رمز احلاكم يف املستدرك بعد حديث الذي شكا إليه ذرب لسانه ومل يرمز يف األول وقد قدمنا أنه أخرج 
النسائي وابن ماجه  احلديث األول أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس وأنه أخرج احلديث الثاين

واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم من حديث حذيفة وأخرجه أيضا الطرباين من حديث أنس 
بزيادة ولفظه أنه جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين رجل ذرب اللسان وأكثر من ذلك 

أين أنت من االستغفار إين أستغفر اهللا يف اليوم والليلة مائة مرة قال على أهلي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف جممع الزوائد رواه الطرباين بإسنادين و رجال أحدمها رجال الصحيح وقد رمز املصنف يف الباب الثامن حلديث 

ما تراه وجاءه ذرب اللسان للنسائي واحلاكم يف املستدرك فما كان ينبغي له هنا أن يقتصر على الرمز للحاكم ك
رجل فقال يا رسول اهللا أحدنا يذنب مث يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب 
عليه قال مث يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه وال ميل اهللا حىت متلوا طس ط احلديث أخرجه الطرباين يف 

  هللاألوسط والكبري كما قال املصنف رمحه ا

وهو من حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أحدنا 
يذنب قال احلديث اخل قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد حسن وأخرج الطرباين يف 

بن احلرث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا  األوسط من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت جاء خبيب
رسول اهللا إين أتوب مث أعود قال كلما أذنبت فتب قال يا رسول اهللا إذن تكثر ذنويب قال عفو اهللا أكثر من الذنب 

يا خبيب بن احلرث ويف إسناده نوح بن ذكوان وهو ضعيف وأخرج البزار من حديث أنس قال جاء رجل إىل 
صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين ألذنب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا إذنبت  رسول اهللا

فاستغفر ربك قال فإن أستغفره مث أعود فأذنب قال إذا أذنبت فعد فاستغفر ربك فقال إين ألستغفره مث أعود فأذنب 
ربك حىت يكون الشيطان هو احملسور ويف إسناده قال إذا أذنبت فعد فاستغفر ربك فقاهلا يف الرابعة فقال استغفر 

بشار ابن احلكم الضيب ضعفه غري واحد وقيل ال بأس به وبقية رجاله ثقات وهذه األحاديث فيها دليل على أن اهللا 
سبحانه وتعاىل يقبل استغفار من عاد إىل الذنب غري مرة إذا عاود االستغفار وهذه بشارة جليلة ينبغي أن يفرج هبا 

اهللا وحيمدوا اهللا عليها على سعة رمحته ولطفه بعباده يقول اهللا تعاىل يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت  عباد
لك على ما كان منك وال أبايل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك على ما كان منك 

محه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال مسعت وال أبايل ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف ر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قال اهللا يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين احلديث اخل وزاد يف آخره يا ابن 

  آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة قال

ن غريب قوله عنان السماء بفتح العني املهملة وهو السحاب وأحدها عنانة وقيل ما عن لك الترمذي حديث حس
وظهر إذا رفعت رأسك وقوله بقراب بضم القاف وهو ما يقارب مألها ويف احلديث دليل على سعة رمحة اهللا تعاىل 

أستغفر اهللا تعاىل بعد استكثاره من  بعباده وأن العبد إذا كان يدعو اهللا سبحانه وتعاىل ويرجوه غفر له وأنه إذا قال
الذنوب وبلوغها إىل حد ال ميكن حصره وال الوقوف على قدره غفرها له فانظر إىل هذا الكرم الفائض واجلود 

املتتابع بل ورد ما يدل على ان العبد إذا أذنب فعلم أن اهللا تعاىل إن شاء أن يعذبه عذبه وإن شاء أن يغفر له غفر له 



ده موجبا للمغفرة من اهللا سبحانه وتعاىل تفضال منه ورمحة كما يف حديث أنس رضي اهللا عنه عند على ذلك مبجر
الطرباين يف األوسط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أذنب ذنبا فعلم أن اهللا عز وجل إن شاء عذبه وأن 

اجلدي وهو ضعيف بل ورد أن جمرد علم  شاء غفر له كان حقا على اهللا أن يغفر له ويف إسناده جابر بن مرزوق
العبد أن اهللا قد أطلع على ذنبه يكون سببا للمغفرة كما أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث ابن مسعود رضي 

اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أذنب ذنبا فعلم أن اهللا قد أطلع عليه غفر له وإن مل يستغفر 
راسة وهو متروك ومثل هذا غري مستبعد من الفضل الرباين والتطول الرمحاين فهو الذي يغفر وال ويف إسناده بن ه

يبايل ويعطي بغري حساب وليس ملن وهب اهللا له نصيبا من العلم وحظا من احلكمة أن يقنط عباد اهللا ويباعدهم من 
  حسن الرجاء ومجيل الظن

لقيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف د ت ثالث من قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي ا
مرات ت حب ومخس مرات غفر له وإن كان عليه مثل زبد البحر مص احلديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن 

حبان وابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث بالل بن يسار بن زيد قال حدثين أيب عن 
نه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من قال أستغفر اهللا احلديث اخل قال الترمذي حديث غريب ال جدي أ

نعرفه إال من هذا الوجه وقال املنذري إسناده جيد متصل فقد ذكر البخاري يف تارخيه الكبري أن بالال مسع من أبيه 
عليه وسلم وقد اختلف يف يسار والد بالل هل هو  يسار وأن يسارا مسع من أبيه زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا

بالباء املوحدة أو باملثناة من حتت وذكر البخاري يف تارخيه أنه بالباء املوحدة وأخرجه الترمذي من حديث أيب سعيد 
رضي اهللا عنه وقال فيه ثالث مرات وأخرجه احلاكم من حديث ابن مسعود وذكر هذه الزيادة أعين ثالث مرات 

ها أبو سعيد يف حديثه وقال صحيح على شرط الشيخني وزاد ابن أيب شيبة ما ذكره املصنف من قوله كما ذكر
مخس مرات وقوله وإن كان عليه مثل زبد البحر من حديث أيب سعيد ورواه الطرباين أيضا من حديث ابن مسعود 

لقيوم وأتوب إليه إال غفر له وإن كان بإسناد رجاله ثقات قال ال يقول رجل أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي ا
فر من الزحف ويف احلديث دليل على أن االستغفار ميحو الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر فإن الفرار من 

الزحف من الكبائر بال خالف قال صلى اهللا عليه وسلم إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم سبعني مرة ط طس 
ة مرة مص طس ص احلديث أخرجه البخاري والطرباين يف الكبري واألوسط وأبو يعلى أكثر من سبعني مرة خ مائ

  املوصلي

وابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا أما لفظ السبعني مرة فأخرجه الطرباين يف األوسط والكبري وأبو 
ستغفر اهللا يف اليوم سبعني مرة ويف يعلى والبزار من حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين أل

رواية إين ألتوب مكان استغفر وقد حسن اهليثمي إسناد الطرباين وقال إن إسناد أبو يعلى والطرباين رجاله رجال 
الصحيح وأما قوله أكثر من سبعني مرة فأخرجها البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا 

يقول واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة وأخرجه من حديثه  صلى اهللا عليه وسلم
النسائي وابن ماجه وأخرجه من حديثه الطرباين يف األوسط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين ألستغفر اهللا 

أخرى منه له مائة مرة قال يف جممع الزوائد وأتوب إليه سبعني مرة ويف رواية منه له اكثر من سبعني مرة ويف رواية 
رواها كلها الطرباين يف األوسط وأسانيدها حسنة وهذه الرواية الثالثة هي اليت أشار إليها املصنف رمحه اهللا وعزاها 

وب إىل الطرباين يف األوسط وابن أيب شيبة وينبغي األخذ باألكثر وهو رواية املائة فيقول يف كل يوم أستغفر اهللا وأت



إليه مائة مرة فإن قال اللهم إين أستغفرك فاغفر يل وأتوب إليك فتب علي فقد أخذ بطريف الطلب واهللا سبحانه 
وتعاىل غافر الذنب قابل التوب إنه ليغان على قليب وإين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة م احلديث أخرجه مسلم كما 

 وكانت له صحبة صحبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إنه قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث األغر املزين
ليغان على قليب احلديث اخل وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي قوله ليغان بالغني املعجمة مبينا للمجهول والغني هم 

يه قيل واملراد الغيم الذي يكون يف السماء كما قال أبو عبيد وغريه عن أئمة اللغة واملراد هنا ما يغشى القلب ويغط
به هنا ما يعرض من غفالت القلوب عن مداومة الذكر وقيل هو غشاء رقيق دون الغيم والغيم فوقه والران املذكور 

  يف قوله تعاىل كال بل ران

  على قلوهبم هو فوق الغني ألنه الطبع والتغطية واحلاصل أن املراد هنا ما يعرض من الغفلة
وقد قال صلى اهللا عليه وسلم فيما صح عنه إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون والسهو الذي ال خيلو منه البشر 

فإذا نسيت فذكروين وإمنا استغفر منه صلى اهللا عليه وسلم وإن مل يكن ذنبا لعلو مرتبته وارتفاع منزلته حىت كأنه ال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ينبغي له أن يغفل عن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف وقت من األوقات إن كنا لنعد ل

اجمللس الواحد رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة د حب احلديث أخرجه أبو داود وابن 
حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال إن كنا لنعد لرسول اهللا صلى اهللا 

ابن حبان وأخرجه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح غريب ولفظه إنك أنت عليه وسلم احلديث اخل وصححه 
التواب الرحيم وأخرجه من حديثه النسائي أيضا وابن ماجة بلفظ الترمذي ويف رواية للنسائي اللهم اغفر يل 

من وارمحين وتب علي إنك أنت التواب الغفور ومما ورد يف االستغفار احلديث الطويل الذي أخرجه مسلم وغريه 
حديث أيب ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يقول اهللا عز وجل يا بين آدم كلكم مذنب إال من 

عافيت فاستغفروين أغفر لكم احلديث ومنه حديث أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن العبد إذا 
لت فإن عاد زيد فيها حىت يغلق قلبه فلذلك الران أخطأ خطيئة نكت يف قلبه نكتة فإن هو نزع عنها واستغفر صق

  الذي ذكر اهللا تعاىل كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

والنسائي وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وأخرج البيهقي من حديث 
صلى اهللا عليه وسلم قال إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجالؤها االستغفار  أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه من حديث علي بن أيب طالب 
ينفعين به  رضي اهللا عنه قال كنت رجال إذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا نفعين اهللا به ما شاء أن

وإذا حدثين أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استحلفته فإذا حلف يل صدقته قال وحدثين أبو بكر 
الصديق رضي اهللا عنه وصدق أبو بكر انه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا 

 إال غفر له مث قرأ هذه اآلية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فيحسن الطهور مث يقوم فيصلي ركعتني مث يستغفر اهللا
أنفسهم إىل آخرها وليس عند بعضهم ذكر الركعتني وأخرج احلاكم من حديث جابر رضي اهللا عنه قال جاء رجل 

اهللا عليه  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال واذنوباه قال هذا القول مرتني أو ثالثا فقال له رسول اهللا صلى
وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب ورمحتك أرجى عندي من عملي فقاهلا مث قال عد فعاد مث قال عد فعاد مث 

قال قم فقد غفر اهللا لك وقد تقدم هذا احلديث يف هذا الكتاب قال احلاكم رواته مدنيون ال يعرف واحد منهم 
أبا عمارة قال اهللا تعاىل وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة أهو الرجل جبرح وأخرج احلاكم عن الرباء أنه قال له رجل يا 



يلقى العدو فيقاتل حىت يقتل قال ال ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول ال يغفره اهللا رواه احلاكم هكذا موقوفا 
هللا عليه وقال صحيح على شرطهما وأخرج الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث ثوبان موىل رسول اهللا صلى ا

وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أحب أن يل الدنيا وما فيها هبذه اآلية قل يا عبادي الذين أسرفوا 
  على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا قال يف جممع الزوائد

كنا منسك عن االستغفار ألهل الكبائر حىت وإسناده حسن وأخرج البزار من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
  مسعنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن اهللا ال يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

وقال أخرت شفاعيت ألهل الكبائر يوم القيامة قال يف جممع الزوائد وإسناده جيد فضل القرآن العظيم وسور منه 
يوم القيامة شفيعا ألصحابه م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو وآيات إقرءوا القرآن فإنه يأيت 

من حديث أيب امامة الباهلي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اقرءوا القرآن فإنه يأيت 
وم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإهنما يأتيان ي

غيابتان أو كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
وال يستطيعها البطلة ويف احلديث دليل على أن القرآن الكرمي يشفع ألصحابه وهو التالون له وهلذا أمر صلى اهللا 

ته فقال اقرءوا القرآن وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن من حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عليه وسلم بقراء
عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال خريكم من تعلم القرآن وعلمه وأخرج مسلم وغريه من حديث أيب هريرة 

وت اهللا يتلون كتاب اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما اجتمع قوم من بيت من بي
ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده وأخرج ابن 

حبان يف صحيحه من حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله 
ظهره ساقه إىل النار من شغله القرآن عن ذكري ومسأليت أعطيته أفضل ما أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلف 

أعطي السائلني وفضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال 
  املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب

يقول الرب تعاىل من شغله القرآن عن ذكري سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
احلديث اخل قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وإسناده يف سنن الترمذي هكذا حدثنا حممد ابن إمساعيل حدثنا 

شهاب بن عباد حدثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين عن عمرو بن قيس عن عطية عن أيب سعيد فذكره 
و العبدي الكويف ثقة أخرج له البخاري ومسلم وغريمها وشيخه حممد بن احلسن بن وشهاب بن عباد هو أبو عمر

أيب يزيد احلمداين ضعيف ومل خيرج من الستة إال الترمذي وعمرو بن قيس املالئي ثقة متقن أخرج له مسلم وغريه 
ها قال أبو حامت وعطية هو ابن سعد بن جنادة العويف ضعفه هشيم وابن عدي وحسن له الترمذي أحاديث هذا من

وابن سعد هذا مع ضعفه يكتب حديثه ويف احلديث دليل على أن املشتغل بالقرآن تالوة وتفكر جيازيه اهللا أفضل 
جزاء ويثيبه بأعظم إثابة قوله وفضل كالم اهللا اخل هذه الكلمة لعلها خارجة خمرج التعليل ملا تقدمها من انه يعطى 

السائلني ووجه التعليل أنه ملا كان االشتغال بكالم الرب سبحانه وتعاىل الفائق  املشتغل بالقرآن أفضل ما يعطى اهللا
على كل كالم كان أجر املشتغل به فوق كل أجر واحلديث لوال أن فيه ضعفا لكان دليال على أن االشتغال بالتالوة 

ذكار وعرفت ما تقدم عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا األجر العظيم وقد عرف ما تقد م من ثواب األ
من قوله صلى اهللا عليه وسلم الدعاء هو العبادة من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ت 



احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول آمل حرف ولكن ألف صلى اهللا عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب 

حرف والم حرف وميم حرف قال الترمذي بعد إخراجه هو حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه مسعت 
قتيبة بن سعيد يقول بلغين أن حممد بن كعب القرظي يعين الراوي هلذا احلديث عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ولد 

  يف حياة

النيب صلى اهللا عليه وسلم ويروي هذا احلديث من غري هذا الوجه من حديث ابن مسعود رواه أبو األحوص عن 
عبد اهللا بن مسعود واحلديث فيه التصريح بأن قارئ القرآن له بكل حرف منه حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا وملا كان 

 عليه وسلم ان املراد هنا احلرف البسيط املنفرد احلرف فيه يطلق على الكلمة املتركبة من حروف أوضح صلى اهللا
ال الكلمة وهذا أجر عظيم وثواب كبري وهللا احلمد الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة والذي 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا 

هو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام و
الربرة احلديث اخل وهذا لفظ مسلم ويف رواية والذي يشتد عليه له أجران وأخرجه من حديثه أهل السنن قوله 

تالوة وال يشق عليه قراءته جلودة حفظه وحسن ماهر به أي حاذق يف حفظه وتالوته ال يتوقف وال يتردد عند ال
أدائه قوله مع السفرة الكرام السفرة مجع سافر وهم الرسل من املالئكة ألهنم يسفرون إىل الناس برساالت اهللا 

سبحانه وتعاىل واملعىن أن هذا التايل للقرآن مع مهارته به قد يكون مع املالئكة الذين يرسلهم اهللا سبحانه وتعاىل إىل 
عباده وقيل املراد بالسفرة الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد من املالئكة والربرة املطيعون من الرب وهو الطاعة قوله 

ويتتعتع من التتعتع وهو التردد يف قراءته لضعف حفظه أو لثقل لسانه فهذا يعطي أجران أحدمها بالقراءة واآلخر 
وأما املاهر فأجره عظيم صار به مع املالئكة املقرين وذلك ال يشبهه أجر  باملشقة احلاصلة عليه من التردد يف القراءة

  ورتبة ال متاثلها رتبة

  فضل سورة الفاحتة

احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد بن املعلى األنصاري املدين وامسعه 
لى قال كنت أصلي باملسجد فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه رافع بن أوس بن املعلى وقيل احلارث بن أوس بن املع

وسلم فلم أجبه قلت يا رسول اهللا إين كنت أصلي قال أمل يقل اهللا سبحانه وتعاىل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا 
اد أن وللرسول إذا دعاكم مث قال إال أعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج فأخذ بيدي فلما أر

خيرج قلت يا رسول اهللا إنك قلت أال أعلمنك أعظم سورة يف القرآن قال احلمد هللا رب العاملني هي السبع املثاين 
والقرآن العظيم الذي أوتيته وأخرجه من حديثه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرج الترمذي من حديث 

كعب فقال أحتب أن أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة وال يف أيب هريرة أنه صلى اهللا عليه وسلم خرج على أيب بن 
اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها قال نعم يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا كيف تقرأ يف 

اة وال يف صالتك قال أقرأ بأم القرآن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل يف التور
اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها وإهنا سبع من املثاين والقرآن العظيم الذي أعطيته قال الترمذي حديث 
حسن صحيح وأخرجه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحهما وأخرجه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم قوله 



سلم بأهنا أعظم سورة يف القرآن فال ينبغي بعد هذا أن يقال أعظم سورة يف القرآن هذا تصريح منه صلى اهللا عليه و
سورة كذا مثل الفاحتة يف العظم استدالال مبا ورد يف بعض السور من عظم الثواب لتاليها فإن الثواب شيء آخر 

  وقد يكون هذا العظم املنصوص عليه هلذه السورة مستلزما لعظم أجرها 

 غريها من السور قوله هي السبع املثاين والقرآن العظيم هذا يدل على أن وأنه أعظم من األجور املنصوص عليها يف
املراد يف اآلية هي هذه السورة وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبري أن السبع املثاين هي البقرة وآل عمران 

اآلية يف  والنساء واملائدة واألنعام واألعراف ويونس وروى غري ذلك من األقوال وقد أوضحنا الكالم يف هذه
تفسرينا فلريجع إليه أعطيت فاحتة الكتاب من حتت العرش مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معقل ابن يسار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعملوا 
روا بشيء منه وما تشابه عليكم فردوه إىل اهللا وإىل أويل بالقرآن أحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكف

العلم من بعدي كما خيربوكم وآمنوا بالتوراة واإلجنيل والزبور وما أوتى النبيون من رهبم وليسعكم القرآن وما فيه 
ني من البيان فإنه أول شافع مشفع وماحل مصدق وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول وأعطيت طه والطواس
واحلواميم من ألواح موسى وأعطيت فاحتة الكتاب من حتت العرش قال احلاكم بعد إخراجه صحيح اإلسناد ويف 

احلديث دليل على شرف هذه السورة لكونه صلى اهللا عليه وسلم أعطيها من حتت العرش وهذه مزية مل توجد يف 
لى شرط مسلم من حديث أنس رضي غريها وأخرج ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه وقال صحيح ع

اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسري فنزل ونزل رجل إىل جانبه قال فالتفت النيب صلى اهللا عليه 
وسلم وأخرج أمحد من حديث جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أال أخربكم بأخري سورة يف القرآن 

قرأ احلمد هللا رب العاملني ويف إسناده ابن عقيل وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات بينا قلت بلى يا رسول اهللا قال ا
  جربيل قاعدا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع نقيضا من فوقه فرفع رأسه

فقال هذا ملك نزل األرض مل ينزل قط فسلم فقال أبشر بنورين اتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم 
البقرة لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث  سورة

ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينا جربيل قاعدا احلديث اخل وأخرجه من حديثه أيضا النسائي واحلاكم وقال 
وت قوله مل ينزل قط هذا يدل على انه صحيح على شرطهما قوله نقيضا بالنون والقاف والضاد املعجمة وهو الص

نزل بالفاحتة وخواتيم سورة البقرة ملك غري جربيل وقيل إن جربيل نزل قبل هذا امللك معلما وخمربا بنزول امللك 
فهو مشارك له يف إنزاهلا وقال القرطيب إن جربيل نزل هبا أوال مبكة مث أنزل هذا امللك ثانيا بثواهبا قوله بنورين قد 

بقوله فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة قوله إال أعطيته أي أعطيت ثوابه أو أعطاه اهللا ثواب ما اشتمل  فسرمها
عليه من الدعاء كما يف خواتيم سورة البقرة فإهنا دعاء وهكذا الفاحتة فأهنا ثناء ودعاء كما ثبت يف صحيح مسلم 

 صلى اهللا عليه وسلم يقول قال اهللا سبحانه وتعاىل وغريه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا
  قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل احلديث

  فضل سورة البقرة

إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
هللا عليه وسلم قال ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى ا



تقرأ فيه سورة البقرة وأخرجه أيضا من حديثه النسائي والترمذي قوله يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
ذه القراءة هبذه السورة ظاهره أنه يفر إذا مسعها مرة وال يعود بعد ذلك ألن بقراءهتا مرة يف البيت قد صدق على ه

  يف البيت أهنا قرئت فيه ولكن سيأيت تقييد هذا املنع 

بثالثة أيام أو ثالث ليال وأخرجه احلاكم وصححه عن ابن عباس موقوفا عليه قال اقرءوا سورة البقرة فإن الشيطان 
أنه ما ينبغي لإلنسان أن ال يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة وحسن إسناده املنذري ويف أول احلديث دليل على 

يترك القراءة يف بيته وأنه ينبغي أن جيعل يف بيته جزءا من تالوته وبعضا من صالته اليت يتنفل هبا اقرءوا البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 

اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم  حديث أيب أمامة الباهلي رضي
القيامة شفيعا ألصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيابتان أو 

إن أخذها بركة وتركها حسرة وال كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما اقرءوا سورة البقرة ف
تستطيعها البطلة قال معاوية بن سالم بلغين أن البطلة السحرة قوله والبطلة بفتح الباء والطاء والالم يقال أبطل إذا 

جاءه بالباطل وقيل هم الشجعان من أهل الباطل لكل شيء سنام وسنام القرآن البقرة ت حب مس احلديث أخرجه 
احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال الترمذي وابن حبان و

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن 
يف صحيحه من حديث آية الكرسي قال الترمذي حسن غريب وصححه ابن حبان واحلاكم وأخرجه ابن حبان 

سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة 
البقرة من قرأها يف بيته ليال مل يدخل الشيطان بيته ثالث ليال ومن قرأها يف بيته هنارا مل يدخل الشيطان بيته ثالثة 

  لشيء أعالهأيام قوله لكل شيء سنام سنام ا

فاملعىن أن سورة البقرة أعلى القرآن وأرفعه قيل واملراد بكوهنا سناما للقرآن أهنا مجعت من األحكام ما مل جيمعه 
غريها وقيل لطوهلا طوال يزيد على كل سورة من سور القرآن والظاهر أن هذه الفضيلة هلا ثابتة من غري نظر إىل 

ا كان أخذها بركة وكان الشيطان يفرمن البيت الذي تقرأ فيه من قرأها ليال طوهلا أو مجعها لكثري من األحكام وهلذ
مل يدخل الشيطان بيته ثالث ليال ومن قرأها هنارا مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيام حب احلديث أخرجه ابن حبان يف 

اهللا صلى اهللا عليه  صحيحه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول
وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها احلديث اخل وقد قدمنا لفظ هذا احلديث يف 
شرح احلديث الذي قبله وفيه دليل أن قراءهتا ليال متنع الشيطان من دخول البيت ثالث ليال وقراءهتا هنارا متنع 

يكون هذا احلديث مبينا حلديث أيب هريرة املتقدم إن الشيطان يفر من البيت الشيطان من دخول البيت ثالثة أيام ف
الذي تقرأ فيه أعطيت البقرة من الذكر األول مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا 

لقرآن أحلوا حالله وهو من حديث معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعملوا با
وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم منه فردوه إىل اهللا وإىل أوىل العلم من بعدي كما 
خيربوكم وآمنوا بالتوراة واإلجنيل والزبور وما أوتى النبيون من رهبم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع 

أعطيت سورة البقرة من الذكر األول إىل آخر احلديث وقد قدمناه يف فضائل الفاحتة مشفع وما حل مصدق وإين 



ألن املصنف ذكر طرفا منه هنالك وطرفا منه هنا فذكر هنالك قوله وأعطيت فاحتة الكتاب من حتت العرش وهذا 
  الفضل هو آخر هذا احلديث وذكر هنا قوله وأعطيت

لذكر األول الكتب املنزلة على األنبياء املتقدمني فضل البقرة وآل عمران سورة البقرة من الذكر األول واملراد با
اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما غيايتان أو كأهنما فرقان من 

و من حديث أيب أمامة طري صواف حياجان عن أصحاهبما م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وه
الباهلي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اقرءوا الزهراوين احلديث اخل قوله 

الزهراوين مسيت البقرة وآل عمران زهراوين لنورمها وهدايتهما وعظم أجرمها واملراد بالزهراوين املنريتان قوله 
وإمنا مسي غماما ألنه يغم السماء أي يسترها قوله غيايتان بالغني املعجمة  غمامتان بالغني املعجمة يعين سحابتني

وتكرير الياء التحتية مث مثناه من فوق قال أبو عبيد الغياية كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية 
ة أجنحتها حال قوله فرقان بكسر الفاء وإسكان الراء تثنية فرق وهو القطع أي قطعتان من طري صواف باسط

طرياهنا قوله حياجان عن أصحاهبما أي يقيمان احلجة له وجيادالن عنه وصاحبهما هو املستكثر من قراءهتما وظاهر 
احلديث أهنما يتجسمان حىت يكونا كأحد هذه الثالثة اليت شبهها هبا صلى اهللا عليه وسلم مث يقدرمها اهللا سبحانه 

ستبعد من قدرة القادر القوي الذي يقول للشيء كن فيكون وأخرج مسلم وتعاىل على النطق باحلجة وذلك غري م
وغريه من حديث النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن 

  يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل

هللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأهنما غمامتان أو ظلتان عمران وضرب هلما رسول ا
سوداوان بينهما شرق أو كأهنما فرقان من طري حياجان عن صاحبهما فضل آية الكرسي هي أعظم آية يف كتاب اهللا 

ه قال قال رسول اهللا م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عن
صلى اهللا عليه وسلم يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم قلت اهللا ال إله إال هو احلي القيوم قال 
فضرب يف صدري وقال ليهنك العلم يا أبا املنذر وأخرجه من حديثه أمحد وأبو داود وابن أيب شيبة وزاد والذي 

وشفتني تقدس امللك عند ساق العرش وهذه الزيادة رواها بإسناد مسلم ويف احلديث  نفسي بيده إن هلذه اآلية لسانا
دليل على أن آية الكرسي أعظم أية يف القرآن وقد ثبت يف الصحيحني أنه ال يقرب قارئها شيطان كما يف حديث 

سيدة آي القرآن  أيب هريرة وأيب أيوب وكالمها يف الصحيح يف قصة الشيطان الذي جاء يسرق عليهما التمر هي
حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن فيها آية هي سيدة آي القرآن 
ا اللفظ وقال حديث غريب وأخرجه أيضا احلاكم من وصححه ابن حبان وأخرجه الترمذي من هذا الوجه هبذ

حديثه بلفظ سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن ال تقرأ يف بيت وفيه شيطان إال خرج منه آية الكرسي وقال 
  صحيح اإلسناد قوله هي سيدة آي القرآن فيه إثبات السيادة هلذه اآلية على مجيع آيات

قوم ال يكون إال أشرفهم خصاال وأكملهم حاال وأكثرهم جالال ال تضعها القرآن وذلك شرف عظيم فإن سيد ال
على مال أو ولد فيقربك شيطان حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب 

طرق أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن الغول تأيت فتأخذ طعامه فشكاها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف بعض 



هذا احلديث أن الغول قالت له أرسلين وأعلمك آية من كتاب اهللا تعاىل ال تضعها على مال وال ولد فيقربك 
شيطان أبدا قلت ما هي قالت ال أستطيع أن أتكلم هبا آية الكرسي وقد أخرج هذا احلديث الترمذي وحسنه 

أنه يفر منها الشيطان وال يقرب تاليها ويف  النسائي وصححه ابن حبان ويؤيد معىن هذا احلديث ما ثبت يف الصحيح
حديث أيب أيوب األنصاري أنه قال له اقرأها يف بيتك فال يقربك شيطان وال غريه فقال له النيب صلى اهللا عليه 

وسلم صدقك وهو كذوب أخرجه الترمذي وحسنه ويف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة أنه قال اقرأ آية 
ه لن يزال عليك من اهللا حافظ ولن يقربك شيطان حىت تصبح فقال له رسول اهللا صلى اهللا الكرسي حىت ختتمها فإن

عليه وسلم قد صدقك وهو كذوب فضل آخر سورة البقرة اآليتان من آخر سورة البقرة آمن الرسول إىل آخرها 
ال املصنف رمحه اهللا ال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان ت حب احلديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما ق

  وهو من

حديث النعمان ابن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا قد كتب كتابا قبل أن خيلق السموات واألرض 
بألفي عام أنزل منه آيتني وختم هبما سورة البقرة ال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان هذا لفظ الترمذي 

حبان وأخرجه النسائي أيضا من حديثه واحلاكم وصححه ولفظه ال يقرآن يف بيت وقال حسن غريب وصححه ابن 
فيقربه شيطان ثالث ليال من قرأمها يف ليلة كفتاه ع احلديث أخرجه اجلماعة البخاري ومسلم وأهل السنن األربع 

 عليه وسلم من كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا
قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه قوله كفتاه أي أجزأتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه من كل شيطان فال 
يقربه ليلته وقيل كفتاه ما يكون من اآلفات اليت تكون يف تلك الليلة وقيل معناه حسبه هبما فضال وأجرا وقد تقدم 

 تقال يف الليل وقد قدمنا هنالك أن األوىل محل قوله كفتاه على مجيع املعاين هذه ألن هذا احلديث يف األدعية اليت
حذف املتعلق مشعر بالتعميم كما تقرر يف علم املعاين إن اهللا ختم البقرة بآيتني أعطانيهما من كنزه الذي حتت عرشه 

أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإهنا صالة وقرآن ودعاء مس احلديث 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا ختم سورة 

البقرة احلديث اخل قال احلاكم صحيح على شرط البخاري ويف إسناده معاوية بن صاحل وقد أخرج له مسلم 
مراسيله عن جبري بن نفري قوله فإهنا صالة وقرآن ودعاء أي يقرأ هبما املصلي يف  وأخرج هذا احلديث أبو داود يف

  صالته ويتلو هبما التايل يف تالوته ويدعو هبما الداعي يف دعائه

  فضل سورة األنعام

ملا نزلت سبح صلى اهللا عليه وسلم مث قال لقد شيع هذه السورة من املالئكة ما سد األفق مس احلديث أخرجه 
كم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث جابر رضي اهللا عنه قال ملا نزلت سورة األنعام سبح احلا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال احلديث اخل قال احلاكم صحيح على شرط البخاري وأخرج الطرباين يف 
عيف وأخرج الطرباين يف األوسط عن أنس حنوه الكبري والصغري حنوه عن ابن عمر ويف إسناده عطية الصفار وهو ض

أيضا ويف إسناده رجالن جمهوالن قوله سبح صلى اهللا عليه وسلم أي قال سبحان اهللا تعجبا من كثرة من نزل من 
املالئكة مع هذه السورة قوله لقد شيع هذه السورة أي نزل مشيعا هلا ما سد األفق من املالئكة لكثرهتم وفيه دليل 

ه السورة نزلت مجلة واحدة فضل سورة الكهف من قرأها يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني على أن هذ



مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول 
من النور ما بني اجلمعتني وقال احلاكم  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قرا سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له

صحيح اإلسناد قوله ليلة اجلمعة هكذا يف بعض نسخ هذا الكتاب ويف بعضها يوم اجلمعة وهو الصواب املوافق ملا 
يف املستدرك كما ذكرنا ومعنا إضاءة النور له ما بني اجلمعتني أنه ال يزال عليه أثرها وثواهبا يف مجيع األسبوع من 

لة اجلمعة أضاء له من النور فيما بينه وبني البيت العتيق مى مو احلديث أخرجه الدارمي موقوفا كما قال قرأها لي
  املصنف رمحه اهللا وهكذا يف 

بعض النسخ رمز الدارمي ويف بعضها رمز ابن السين وهو غلط فإن الدارمي أخرجه يف مسنده موقوفا عن أيب سعيد 
سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور فيما بينه وبني البيت العتيق  اخلدري رضي اهللا عنه ولفظه من قرأ

ورجاله ثقات حمتج هبم إال أبا هاشم حيىي بن دينار الرماين وقد وثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وأبو زرعة وأبو 
ا تتعقله األفهام وتتصوره العقول حامت ومعىن إضاءة النور له فيما بينه وبني البيت العتيق املبالغة يف ثواب تالوهتا مب

من قرأها كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إىل مكة ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال مل يسلط عليه 
مس س احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري 

ليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إىل مكة ومن قرأ أن رسول اهللا صلى اهللا ع
بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال مل يسلط عليه هذا لفظ النسائي وقال بعد إخراجه هذا رفعه خطأ والصواب 

نا أن رواهتا ثقات حمتج أنه موقوف انتهى يعين أن الصواب الوقف كما ذكره الدارمي يف روايته املتقدمة وقد قدم
هبم والذين رووا املوقوف هم الذين رووا املرفوع قال احلاكم بعد إخراجه هذا احلديث صحيح على شرط مسلم 
وأخرج أمحد والطرباين من حديث معاذ بن أنس أنه صلى اهللا عليه وسلم قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها 

ا كلها كانت له نورا ما بني السماء واألرض ويف إسناده ابن هليعة وفيه كانت له نورا من قدمه إىل رقبته ومن قرأه
مقال وحديثه حسن ومعىن إضاءة النور هو ما قدمناه واهللا أعلم من حفظ عشر آيات من أوهلا عصم من فتنة 
الدجال م د من قرأ ثالث آيات من أول الكهف عصم من فتنه الدجال ت احلديث أخرجه مسلم وأبو داود 

  رمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهووالت

من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال هذا لفظ مسلم ولفظ أيب داود عصم من فتنة الدجال ولفظ الترمذي من قرأ ثالث آيات 

قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح ويف رواية ملسلم وأيب من أول الكهف عصم من فتنة الدجال و
داود من هذا احلديث من آخر الكهف وأخرجه النسائي من حديثه بلفظ من قرأ العشر األواخر من الكهف وال 

اختالف  منافاة بني رواية الثالث اآليات والعشر اآليات ألن الواجب العمل بالزيادة فيقرأ عشر آيات من أوهلا وأما
الروايات بني أن تكون العشر من أوهلا أو من آخرها فينبغي اجلمع بينها بقراءة العشر األوائل والعشر األواخر ومن 
أراد أن حيصل على الكمال ويتم له ما تضمنته هذه األحاديث كلها فليقرأ سورة الكهف كلها يوم اجلمعة ويقرأها 

عليه فواحتها م عه فإهنا جواركم من فتنته د احلديث أخرجه مسلم وأهل كلها ليلة اجلمعة من أدرك الدجال فليقرأ 
السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث النواس ابن مسعان رضي اهللا عنه وهو حديث طويل ذكر 

أيب داود فيه صلى اهللا عليه وسلم الدجال وحذر منه مث قال يف آخره فمن أدركه فليقرأ فواتح سورة الكهف ولفظ 
فإهنا جواركم من فتنته وينبغي أن حتمل هذه الفواتح على العشر اآليات من أول الكهف مجعا بني هذه األحاديث 



واحلديث األول أعطيت طه والطواسني واحلواميم من ألواح موسى مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعملوا قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معقل بن يسار رضي 

  بالقرآن أحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفروا بشيء منه وما

تشابه عليكم فردوه إىل اهللا وإىل أويل العلم من بعدي كما خيربوكم وآمنوا بالتوراة واإلجنيل والزبور وما أويت 
و ما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وما حل مصدق وأين أعطيت سورة البقرة  النبيون من رهبم وليسعكم القرآن

من الذكر األول وأعطيت طه والطواسني واحلواميم من ألواح موسى وأعطيت فاحتة الكتاب من حتت العرش قال 
املصنف فرقه يف احلاكم صحيح اإلسناد وقد تقدم هذا احلديث يف فضائل الفاحتة ويف فضائل البقرة وذكرناه هنا ألن 

  مواضع هذا املوضع الثالث منها

  فضل سورة يس

قلب القرآن يس ال يقرؤها رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر له اقرؤها على موتاكم س د ق حب احلديث 
أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معقل بن يسار أن 

هللا صلى اهللا عليه وسلم قال قلب القرآن يس احلديث اخل هذا لفظ النسائي وقد قدمنا ذكر ألفاظه رسول ا
وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أيضا أمحد واحلاكم وصححه قوله قلب القرآن يس قلب كل شيء لبه 

ا من اآليات اليت ذكر وخالصه فهذه السورة لب القرآن وخالصه قوله اقرءوها على موتاكم وجه ذلك ما ذكر فيه
فيها املوت واحلياة مثل قوله سبحانه وتعاىل إنا حنن حنيي املوتى وقوله ونفخ يف الصور وحيتمل ان يكون ذلك خلاصية 

موجودة فيها تقتضي التخفيف على األموات بقراءهتا وأخرجه الترمذي من حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى 
وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب اهللا له بقراءهتا قراءة القرآن عشر مرات اهللا عليه وسلم إن لكل شيء قلبا 

قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث غريب وأخرج ابن حبان يف صحيحه وابن السين من حديث جندب رضي 
اين يف اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قرا يس يف ليلة ابتغاء وجه اهللا غفر له وأخرجه الطرب

  األوسط والصغري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ويف إسناده أغلب بن متيم وهو ضعيف وأخرج الطرباين يف الصغري من حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم من داوم على قراءة يس يف كل ليلة مث مات مات شهيدا ويف إسناده سعيد بن موسى األزدي وهو 

  كذاب 

  سورة الفتحفضل 

الفتح احب أيل مما طلعت عليه الشمس خ احلديث أخرجه البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن 
عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الليلة سورة هلي احب إيل مما طلعت 

رجه من حديثه الترمذي والنسائي ومعىن أحب إيل مما طلعت عليه عليه الشمس مث قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأخ
الشمس أن هذه السورة أحب إليه من الدنيا وما فيها ويف ذلك فضيلة عظيمة هلذه السورة فضل سورة امللك تبارك 
امللك ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له حب عه تستغفر لصاحبها حىت يغفر له حب احلديث أخرجه أهل السنن 



األربع وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي بيده امللك هذا لفظ الترمذي ويف 

وددت أهنا يف قلب كل مؤمن مس احلديث أخرجه  رواية البن حبان يف صحيحه تستغفر لصاحبها حىت يغفر له
احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ضرب بعض 

  أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خباءه على قرب وهو ال حيسب أنه قرب فإذا هو قرب إنسان يقرأ سورة امللك حىت 

 صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا ضربت خبائي على قرب وأنا ال أحسب أنه قرب فإذا هو ختمها به فأتى النيب
قرب إنسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب 

م بعد إخراجه إسناده عند اليمانيني صحيح وددت أهنا يف قلب كل مؤمن يعين تبارك الذي بيده امللك قال احلاك
وأخرجه الترمذي من حديثه خمتصرا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وددت أهنا يف قلب كل مؤمن يعين 
تبارك الذي بيده امللك وقال حسن غريب وأخرج احلاكم من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال يؤتى الرجل 

ل ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة امللك مث يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه يف قربه فتؤتى رجاله فيقو
فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرا سورة امللك مث يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي 

ك من قرأها يف ليلة فقد أكثر سبيل كان يقرأ سورة امللك فهي املانعة متنع من عذاب القرب وهي يف التوراة سورة املل
وأطاب قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه النسائي خمتصرا من حديثه بلفظ من قرأ تبارك الذي بيده امللك كل 

ليلة منعه اهللا عز وجل هبا من عذاب القرب وكنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسميها املانعة ألهنا يف 
  انعة من قرأها يف كل ليلة فقد أكثر وأطاب كتاب اهللا عز وجل سورة امل

  فضل سورة الزلزلة

إذا زلزلت األرض ربع القرآن ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من أنس رضي اهللا عنه 
ا قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فالن قال ال واهللا يا رسول اهللا م

عندي ما أتزوج به قال أليس معك قل هو اهللا أحد قال بلى قال ثلث القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر اهللا قال 
  بلى 

قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت األرض 
د إخراجه هذا حديث حسن وقد تكلم يف هذا احلديث مسلم قال بلى قال ربع القرآن تزوج تزوج قال الترمذي بع

يف كتاب التمييز وهو من رواية سلمة بن وردان عن انس قال ابو حامت ليس بقوي عامة ما عنده عن انس منكر 
وقال حيىي بن معني ليس حديثه بذاك تعدل نصف القرآن مس ت احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك 

رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا  كما قال املصنف
زلزلت األرض تعدل نصف القرآن و قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن و قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن 

رية انتهى وقال احلاكم صحيح قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ميان بن الغ
االسناد قلت ميان بن املغرية الذي هو العنزي قال حيىي ابن معني ليس حديثه بشيء وقال البخاري منكر احلديث 
وضعفه أبو زرعة والدارقطين وقال ابن عدي ال أرى به بأسا فالعجب من احلاكم حيث صحح حديثه قوله تعدل 

ة على أحوال اآلخرة وهي بالنسبة إىل أحوال الدنيا نصف ولكون فيها قوله نصف القرآن قيل وجه ذلك أهنا مشتمل



عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والظاهر أن ذلك لسر ال نعلمه وال كلفنا 
ل قال رسول بعلمه وكان ينبغي للمصنف رمحه اهللا أن يذكر هنا سورة التكاثر فقد أخرج احلاكم عن ابن عمر قا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية يف كل يوم قالوا ومن يستطيع ذلك قال أما يستطيع 
أحدكم أن يقرأ أهلاكم التكاثر أخرجه احلاكم عن عقبة بن حممد عن نافع عن ابن عمر وقال املنذري ورجال إسناده 

  ثقات إال أن عقبة ال أعرفه

  فرونفضل سورة الكا

الكافرون ربع القرآن ت تعدل ربع القرآن ت مس احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال 
املصنف رمحه اهللا واللفظ األول من حديث أنس املتقدم بلفظ أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع 

يها الكافرون تعدل ربع القرآن وقد قدمنا الكالم القرآن واللفظ الثاين من حديث ابن عباس املتقدم بلفظ وقل يا أ
على احلديثني فال نعيده نعم السورتان يقرآن يف الركعتني قبل الفجر اإلخالص والكافرون حب احلديث أخرجه ابن 

حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
السورتان يقرآن يف الركعتني قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد وصححه ابن حبان قوله  يقول نعم

اإلخالص والكافرون كذا يف بعض نسخ هذا الكتاب ويف أكثرها تقدمي الكافرون على اإلخالص وهو الصواب 
اإلخالص يف الثانية وقد وردت ملطابقة منت احلديث كما ذكر لكون سورة الكافرون تقرأ يف الركعة األوىل و

أحاديث يف مشروعية القراءة يف هاتني الركعتني هباتني السورتني وقد قدمنا ذكر بعضها يف هذا الكتاب فضل إذا 
جاء نصر اهللا إذا جاء نصر اهللا ربع القرآن ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 

ظ أليس معك إذا جاء نصر اهللا والفتح قال بلى قال ربع القرآن وقد قدمنا ذكر احلديث ابن عباس املتقدم وفيه بلف
  وذكرنا ما قيل يف إسناده 

فضل قل هو اهللا أحد قل هو اهللا ثلث القرآن م تعدل ثلث القرآن خ احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال 
د عند البخاري وأيب داود والنسائي أن رجال املصنف وهو مروي من طريق مجاعة من الصحابة منها عن أىب سعي

مسع رجال يقرأ قل هو اهللا أحد يرددها فلما أصبح أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل 
يتقاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده أهنا لتعدل ثلث القرآن ومنها عن أيب الدرداء عند 

ومسلم وغريمها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن قالوا البخاري 
وكيف يقرأ ثلث القرآن يف ليلة قال قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن ومنها حديث أنس املتقدم يف حديث الزلزلة 

ة اآليت وقد علل كوهنا تعدل ثلث القرآن بعلل ومنها حديث ابن عباس املتقدم هنالك أيضا ومنها حديث أيب هرير
ضعيفة واهية واألحسن أن يقال ذلك لسر مل نطلع عليه وليس لنا الكشف عن وجهه وهكذا سائر ما تقدم ومسع 
رجال يقرؤها فقال وجبت له اجلنة ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف وهو من حديث أيب هريرة قال 

اهللا عليه وسلم فسمع رجال يقرأ قل هو اهللا أحد إىل آخرها فقال رسول اهللا صلى اهللا  أقبلت مع رسول اهللا صلى
عليه وسلم وجبت وجبت فسألته ماذا يا رسول اهللا فقال اجلنة قال أبو هريرة فأردت أن أذهب إىل الرجل أبشره مث 

وجدته قد ذهب قال الترمذي بعد فرقت أن يفوتين الغداء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ذهبت إىل الرجل ف
إخراجه حديث حسن صحيح غريب وأخرجه من حديثه أيضا مالك يف املوطأ والنسائي واحلاكم وقال صحيح 



اإلسناد وقد وردت يف هذه السورة أحاديث دالة على عظم فضلها وكثرة أجر تاليها منها ما تقدم ومنها ما أخرجه 
رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجال على سرية البخاري ومسلم وغريمها من حديث عائشة 

  وكان يقرأ ألصحابه يف صالته فيختم بقل هو اهللا

أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال سلوه ألي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال إهنا 
عليه وسلم أخربوه أن اهللا سبحانه حيبه وأخرج البخاري حنوه صفة الرمحن وأنا أحب أن أقرأ هبا فقال النيب صلى اهللا 

من حديث أنس وفيه أن أصحاب الرجل قالوا له أما أن تقرأ هبا وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى مث ارتفعوا إىل رسول 
ياها اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له ما حيملك على لزوم هذه السورة يف كل ركعة فقال إين أحبها فقال حبك أ

أدخلك اجلنة ومنها حديث أيب هريرة عند مسلم وغريه إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه احشدوا فأين 
سأقرا عليكم ثلث القرآن مث خرج فقرأ قل هو اهللا أحد وقد قدمنا يف األذكار اليت تقال يف الليل والنهار أحاديث 

عداد فلريجع إىل ذلك فضل سوريت الفلق والناس أال أعلمك وذكرنا أجر من قرأها مرة أو مرات على اختالف األ
خري سورتني قرئتا د س احلديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عقبة بن 

عامر قال كنت أقود برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناقته يف السفر فقال يل يا عقبة أال أعلمك خري سورتني قرئتا 
فعلمين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلم يرين سررت هبما جدا فلما نزل لصالة الصبح صلى هبما 

صالة الصبح للناس فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الصالة التفت إيل فقال يا عقبة كيف رأيت ويف 
رجه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم بنحو هذا وقال رواية أنه قال يا عقبة تعوذ هبما فما تعوذ متعوذ مبثلهما وأخ

صحيح اإلسناد وأصل هذا احلديث يف مسلم عن عقبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمل تر آيات أنزلت 
الليلة مل ير مثلهن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولفظ احلاكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا 

  أ قل أعوذ برب الفلق فإنك لن تقرأ سورة أحب إىل اهللا وأبلغ منها فإن استطعت أن ال تفوتكعقبة أقر

فافعل وأخرج النسائي وابن حبان يف صحيحه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرأ يا جابر فقلت بأيب 
ل ولن تقرأ مبثلهما وأخرج أمحد وأمي وأنت وما أقرأ قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقرأهتما فقا

برجال ثقات من حديث عقبة قال لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل يا عقبة بن عامر أال أعلمك سورا 
ما أنزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلهن ال تأيت ليلة إال قرأت هبن قل هو اهللا أحد وقل 

فلق وقل أعوذ برب الناس وأخرج الطرباين يف األوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن مسعود أعوذ برب ال
رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لقد أنزل علي آيات مل ينزل علي مثلهن املعوذتني قوله خري 

ه مثل ذلك من السور واآليات بل سورتني قرئتا فيه دليل على مزيد فضلهما وال تعارض بني هذا وبني ما ورد في
ينبغي أن حيمل ما ورد تفضيله على انه فاضل على ما عدا ما قد وقع تفضيله بدليل آخر فالتفضيل من هذه احليثية 

إضايف ال حقيقي وهذا مجع حسن فإن منع مانع من ذلك فاملرجع الترجيح بني األدلة القاضية بالتفضيل ما سأل 
ثلهما مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من سائل وال استعاذ مستعيذ مب

حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعقبة اقرأ هبما كلما منت وكلما قمت ما 
أخرج هذه الرواية هبذا اللفظ سأل سائل وال استعاذ مستعيذ مبثلهما وهذا أحد ألفاظ حديث عقبة املتقدم وهكذا 

أمحد والنسائي واحلاكم وصححه السيوطي وكان يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان حىت نزلتا أخذ هبما وترك ما 



سوامها ت س احلديث أخرجه الترمذي والنسائي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب سعيد اخلدري 
  يه وسلم يتعوذ من اجلانرضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عل

وعني اإلنسان حىت نزلت املعوذتان فلما نزلتا أخذ هبما وترك ما سوامها قال الترمذي حسن غريب وأخرجه ابن 
ماجة من حديثه أيضا ويف احلديث دليل على االستعاذة هباتني السورتني أوىل من االستعاذة بغريمها لكن ال يف مطلق 

ان وعني اإلنسان اقرأمها كلما منت وكلما قمت مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف االستعاذة بل يف التعوذ من اجل
مصنفه وهو أحد ألفاظ حديث عقبة بن عامر املتقدم كما عرفناك وقد أخرجه هبذا اللفظ امحد والنسائي واحلاكم 

حيح عن يزيد بن وصححه السيوطي ومما ورد يف فضل هاتني السورتني ما أخرجه أمحد ورجال إسناده رجال الص
عبد اهللا بن الشخري قال قال رجل كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر والناس يعتقبون ويف الظهر قلة 
فحانت نزلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونزليت فلحقين من بعدي فضرب منكيب فقال قل أعوذ برب الفلق 

هتا معه و قال يل قل أعوذ برب الناس فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه فقرأ هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرأ
وسلم وقرأهتا معه مث قال إذا أنت صليت فاقرأ هبما وأخرج البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبد اهللا 

ضبابة فأضلتنا األسلمي قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة حىت إذا كنا ببطن واق استقبلتنا 
الطريق فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك عدل إىل كثيب فأناخ عليه مث قال وقام عليه ما شاء اهللا فما 
زال يصلي حىت طلع الفجر فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم براس ناقته مث مشى وعبد اهللا األسلمي إىل جنبه 

يده على صدري مث قال قل قلت وما أقول قال قل هو اهللا أحد قال مث قال فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  قل قلت وما أقول قال قل أعوذ برب الفلق من

شر ما خلق فقلت حىت فرغت منها مث قال قل قلت وما أقول قال قل أعوذ برب الناس قلت قل أعوذ برب الناس 
يتعوذ فما تعوذ العباد مبثلهن قط وأخرج أمحد بن منيع حىت فرغت منها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هكذا 

يف مسنده قال حدثنا يوسف بن عطية قال حدثنا هرون بن كثري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب بن كعب قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قرأ املعوذات فكأمنا قرأ مجيع ما أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد 

عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ال يثبت هاتني السورتني يف مصحفه كما روى عبد اهللا بن أمحد يف مسنده كان 
والطرباين عن عبد الرمحن بن يزيد يعين النخعي قال كان عبد اهللا بن مسعود حيك املعوذتني من مصاحفه ويقول 

رجال الصحيح ورجال إسناد الطرباين ثقات وهكذا  إهنما ليستا من كتاب اهللا تعاىل ورجال إسناد عبد اهللا بن أمحد
أخرج البزار يف مسنده أن ابن مسعود كان حيك املعوذتني من املصحف ويقول إمنا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن يتعوذ هبما وكان عبد اهللا ال يقرأ هبما ورجال إسناده ثقات وهكذا أخرج الطرباين بإسناد رجاله ثقات قال البزار 
 يتابع عبد اهللا بن مسعود أحد من الصحاب وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قرأ هبما يف الصالة وأثبتتا مل

يف املصحف انتهى قلت وقد تقدم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فيهما أهنما خري سورتني قرئتا وتقدم أمره 
ا أن من قرأمها فكأمنا قرأ مجيع ما أنزل على حممد صلى بالقراءة هبما وهذه خاصية من خواص القرآن وتقدم أيض

اهللا عليه وسلم وأمجع على ذلك الصحابة ومجيع أهل اإلسالم طبقة بعد طبقة والصحايب بشر وليس قوله حجة يف 
  مثل هذا على فرض عدم خمالفته ملا ثبت عن الشارع فكيف وقد خالف ههنا السنة الثابتة واإلمجاع املعلوم

  اشر يف أدعية صحت عنه صلى اهللا عليه وسلم مطلقات غري مقيداتالباب الع



اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم واملغرم واملأمث اللهم إين أعوذ بك من عذاب النار وفتتنة النار وفتنة القرب 
الثلج والربد وعذاب القرب وشر فتنة الغىن وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة املسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي مباء 

ونق قليب من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وباعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب 
ع احلديث أخرجه اجلماعة البخاري ومسلم وأهل السنن األربع كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عائشة 

كان يقول اللهم إين أعوذ بك من الكسل احلديث اخل قوله من الكسل رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هو بفتح الكاف والسني فترة تلحق اإلنسان بكون بسببها تثبيطه عن العمل وإمنا استعاذ منه صلى اهللا عليه وسلم ملا 

مر إىل سن تضعف فيه فيه من عدم انبعاث النفس على اخلري وقلة الرغبة فيه مع إمكانه قوله واهلرم هو البلوغ يف الع
احلواس والقوى ويضطرب فيه الفهم والعقل وهو أرذل العمر وأما جمرد طول العمر مع سالمة احلواس وصحة 

االدراك فذلك فما ينبغي الدعاء به ألن به متمتعا حبواسه قائما مبا جيب عليه متجنبا ملا ال حيل له فيه حصول الثواب 
ستدين اإلنسان ما يتعسر أو يتعذر عليه قضاؤه وقد تقدم تفسريه يف أدعيه التشهد وزيادة اخلري قوله واملغرم هو أن ي

قوله واملأمث هو ما يكون سببا للوقوع يف اإلمث وقد تقدم تفسريه أيضا قوله وفتنة النار أي الفتنة اليت تؤدي إىل 
شيطان يوسوس للميت يف قربه دخول النار وأصل الفتنة االمتحان واالختبار قوله وفتنة القرب هي ما ورد أن ال

وحياول اغواءه وخذالنه عند سؤال امللكني له واالستعاذة من عذاب القرب هي مشروعة لثبوت عذاب القرب بالسنة 
املتواترة وقد تقد م تفسري بقية األلفاظ يف أذكار الصالة فلريجع وفتنة الغىن هي ما حيصل بسببه البطر واألشر 

  والشح مبا جيب إخراجه 

واجبات املال ومندوباته وفتنة الفقر هي ما حيصل بسببها من السخط والقنوط ملن ال صرب له مينعه من ذلك وال من 
إميان قوي يدفعه عن ذلك اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب واهلرم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ 

وة والغفلة والعيلة والذلة واملسكنة وأعوذ بك من الفقر بك من فتنة احمليا واملمات خ م اللهم إين أعوذ بك من القس
والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم واجلنون واجلذام وسيء األسقام حب 
صط احلديث أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان والطرباين يف الصغري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 

 عنه قال كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب أنس رضي اهللا
واهلرم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات هكذا أخرجه من حديثه البخاري ومسلم وأبو 

ين أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة داود والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحه وزاد فيه ابن حبان اللهم إ
والذلة واملسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم 
واجلنون واجلذام وسيء األسقام وهكذا أخرج هذه الزيادة احلاكم من حديثه وقال صحيح على شرط الشيخني 

ين يف الصغري من حديثه ورجال إسناده رجال الصحيح قوله من العجز إمنا استعاذ منه وأقره الذهيب وأخرجها الطربا
صلى اهللا عليه وسلم ألنه مينع العبد من أداء احلقوق الواجبة عليه الدينية واملالية كنا تقدم يف الكسل وقد ذم اهللا 

لوكا ال يقدر على شيء كما ذم سبحانه العاجز يف كتابه وضرب فيه مثال فقال سبحانه ضرب اهللا مثال عبدا مم
الكساىل بقوله تعاىل وال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال ينفقون إال وهم كارهون وقال وإذا قاموا إىل الصالة 

قاموا كساىل وقد تقدم بيان معىن اجلنب واهلرم وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات قوله من القسوة أي قسوة القلب 
  يقبل املوعظة وال خياف العقوبة وال يرحم من يستحق الرمحة قولهوهي غلظته حىت ال 



  والغفلة وهي الذهول عن اخلري وعدم
التنبه ملا جيب التنبه له مما جيب على العبد وحيرم عليه قوله والعيلة بفتح العني املهملة وسكون التحتية وهي الفاقة 

يعوله قوله والذلة هي ضد العزة ملا يلحق صاحبها من اهلوان  واحلاجة وعدم القدرة على القيام مبا حيتاج إليه هو ومن
ومنه احلديث اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس قوله واملسكنة هي اخلضوع والذلة 
 ملا يعرض من احلاجة قوله والفسوق هو اخلروج عن االستقامة بارتكاب معاصي اهللا سبحانه والوقوع يف حمرماته

قوله والشقاق بكسر الشني املعجمة وهو اخلالف والتنازع والعداوة مبا يقع من األسباب املوجبة لذلك وأصله أن 
يصري كل واحد من املتنازعني يف شق مقابل للشق الذي فيه صاحبه قوله والسمعة بضم السني املهملة وهو أن يفعل 

ك فيما بينهم قوله والرياء هو أن يفعل الطاعة مراآة للناس اخلري ال لوجه اهللا سبحانه بل ليسمع الناس ويشتهر بذل
وطلبا للمدح والثناء وال يريد بذلك وجه اهللا سبحانه ومعىن الصمم والبكم واجلنون واجلذام ظاهر قوله وسيء 
ء األسقام هو ما كان فيه منها زيادة يف املشقة والتعب ويف احلديث مشروعية التعوذ من هذه األمور كلها اقتدا

بالصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها 
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا م احلديث 

رضي اهللا عنه قال ال أقول لكم إال كما كان أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث زيد بن أرقم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلرم وعذاب القرب 
اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن 

نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا وأخرجه أيضا من حديثه الترمذي والنسائي وأمحد يف  قلب ال خيشع ومن
  مسنده

وعبد بن محيد وقد ورد يف االستعاذة من هذه األربع أحاديث سيأيت ذكرها قريبا إن شاء اهللا تعاىل وقد اشتمل هذا 
نفسه تقواها وأن يزكيها أي جيعلها زاكية كاملة احلديث على الدعاء منه صلى اهللا عليه وسلم بأن يعطي اهللا سبحانه 

يف اإلميان مث استعاذ من علم ال ينفع ألنه يكون وباال على صاحبه وحجة عليه واستعاذ أيضا من القلب الذي ال 
خيشع ألنه يكون حينئذ قاسيا ال تؤثر فيه موعظة وال نصيحة وال يرغب يف ترغيب وال يرهب من ترهيب واستعاذ 

ليت ال تشبع ألهنا تكون متكالبة على احلطام متجزئة على املال احلرام غري قانعة مبا يكفيها من الرزق فال من النفس ا
تزال يف تعب يف الدنيا وعقوبة يف اآلخرة واستعاذ من الدعوة اليت ال تستجاب هلا ألن الرب سبحانه هو املعطي 

يف دعائه ومل يستجب دعوته فقد خاب الداعي وخسر ألنه  املانع الباسط القابض الضار النافع فإذا توجه العبد إليه
طرد من الباب الذي ال يستجلب اخلري إال منه وال يستدفع الضر إال به اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ بك رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما مل أعمل م س د ق اللهم أين أعوذ بك من 
شر ما علمت ومن شر ما مل أعلم س مص احلديث أخرجه باللفظ األول منه مسلم والنسائي وابن أيب شيبة يف 

مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وكال اللفظني من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 أعمل هكذا أخرجه مسلم وأبو داود وابن كان يقول يف دعائة اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما مل

ماجة والنسائي ويف رواية للنسائي من شر ما علمت ومن شر ما مل أعلم وهكذا يف مصنف ابن أيب شيبة وكال 
اللفظني من جوامع الكلم اليت جتري كثريا على اللسان النيب املصطفوي وقد استعاذ صلى اهللا عليه وسلم من شر 

ومن شر أعماله اليت سيعملها كما استعاذ يف الرواية األخرى من شر األمور اليت يعلمها ومن أعماله اليت قد عملها 
  شر



األمور اليت ال يعلمها وهذا تعليم منه صلى اهللا عليه وسلم ألمته ليقتدوا به وإال فجميع أعماله سابقها والحقها 
ومعصوم من شره اللهم إين أعوذ بك من زوال  كلها خري ال شر فيها ومجيع ما يعلمه سابقة وال حقه هو ميسر خلريه

نعمتك وحتول عافيتك وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك م احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعوذ بك من زوال 

جأة نقمتك ومجيع سخطك وأخرجه هبذا اللفظ من حديثه أبو داود والنسائي إال أن أبا نعمتك وحتول عافيتك وف
داود قال وحتويل عافيتك استعاذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زوال نعمته ألن ذلك ال يكون إال عند عدم 

ما جيب عليه من الشكر  شكرها واملضي على ما تستحقه وتقتضيه كالبخل مبا تقتضيه النعم على صاحبها من تأدية
واملواساة وإخراج ما جيب إخراجه واستعاذ أيضا صلى اهللا عليه وسلم من حتول عافيته سبحانه ألنه إذا كان قد 
اختصه اهللا سبحانه بعافيته فقد ظفر خبري الدارين فإن حتولت عنه فقد أصيب بشر الدارين فإن العافية يكون هبا 

اذ صلى اهللا عليه وسلم من فجأة نقمة اهللا سبحانه ألنه إذا انتقم من العبد فقد صالح أمور الدنيا واآلخرة واستع
أحل به من البالء ما ال يقدر على دفعه وال يستدفع بسائر املخلوقني وإن اجتمعوا مجيعا كما يف احلديث الصحيح 

معوا مجيعا على أن يضروا أحدا القدسي أن العباد لو اجتمعوا مجيعا على أن ينفعوا أحدا مل يقدروا على نفعه أو اجت
مل يقدروا على ضره والفجاءة بضم الفاء وفتح اجليم ممدودة مشتقة من فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غري أن يعلم 

بذلك ويف رواية بفتح الفاء وإسكان اجليم من غري مد واستعاذ صلى اهللا عليه وسلم من مجيع سخطه ألنه سبحانه 
د هلك وخاب وخسر ولو كان السخط يف أدين شيء وبأيسر سبب وهلذا قال الصادق إذا سخط على العبد فق

  املصدوق ومجيع سخطك وجاء هبذه العبارة شاملة لكل سخط اللهم إنا نعوذ بك من شر سخطك

  ونسألك رضاك واجلنة فمن رضيت عنه فقد فاز يف
ك وفجأة نقمتك يا رمحن يا رحيم يا ذا مجيع أموره وأفلح يف كل شؤونه ونعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيت

اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم اللهم إين أعوذ بك من اهلدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق واحلرق 
واهلرم وأعوذ بك من أن يتخبطين الشيطان عند املوت وأعوذ بك من أن أموت يف سبيلك مدبرا وأعوذ بك من أن 

ث أخرجه أبو داود واحلاكم يف مستدركه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أموت لديغا د مس احلدي
اليسر رضي اهللا عنه قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو اللهم إين بك من اهلدم والتردي والغرق واحلرق 

وسلم من اهلدم والتردي و  احلديث اخل قال احلاكم صحيح اإلسناد وأخرجه أيضا النسائي استعاذ صلى اهللا عليه
الغرق واحلرق ألن ذلك يكون بغتة وقد يكون اإلنسان يف ذلك الوقت غري مقرر أموره بالوصية فيما يكون حمتاج 

الوصية فيه وبإخراج ما جيب إخراجه ركونا منه على ما هو فيه من الصحة والعافية وقد ال يتمكن عند حدوث هذه 
دة ملا يفجأه من الفزع ويدمهه من اخلوف واهلدم بسكون الدال املهملة اهندام األمور من أن يتكلم بكلمة الشها

البناء عليه والتردي بفتح التاء املثناة من فوق وفتح املهملة وتشديد الدال هو السقوط من مكان عال إىل مكان 
ق بفتح املهملتني وآخره منخفض والغرق بفتح الغني املعجمة والراء املهملة وآخره قاف هو السقوط يف املاء واحلر

قاف هو الوقوع يف النار واستعاذ صلى اهللا عليه وسلم من أن يتخبطه الشيطان عند املوت أي يفتنه ويغلبه على 
أمره وحيسن له ما هو قبيح ويقبح له ما هو حسن ويناله بشيء من املس كالصرع واجلنون وملا قيده بالتخبط عند 

ن يغويه ويوسوس له ويلهيه عن التثبت بالشهادة واإلقرار بالتوحيد واستعاذ صلى املوت كان أظهر املعاين فيه هو أ
  اهللا عليه وسلم من



أن ميوت يف سبيله مدبرا ألن ذلك من الفرار من الزحف وهو من كبائر الذنوب واستعاذ صلى اهللا عليه وسلم من 
اخى موته فيشتغل هبذا األمل الشديد عن أن أن ميوت لديغا ألنه قد ميوت بذلك فجأة فال يقدر على التثبت وقد يتر

يتخلص مبا جيب عليه التخلص عنه واللديغ هو الذي تلدغه احلية أو العقرب أو غريمها من ذوات السموم فهو 
فعيل مبعىن مفعول اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ منه رسولك صلى اهللا عليه وسلم وقد تقدم بيان وجه االستعاذة من 

ين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء ت حب واألدواء ت احلديث أخرجه الترمذي اهلرم اللهم إ
وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث زياد بن عالقة عن عمه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لترمذي يف آخره واألدواء قال وسلم يقول اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال احلديث اخل وزاد ا
الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح غريب وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم وقال صحيح على شرط 

مسلم استعاذ صلى اهللا عليه وسلم من منكرات األخالق ألن األخالق املنكرة تكون سببا جللب كل شر ودفع كل 
مال ألهنا إذا كانت منكرة فهي ذنوب واستعاذ صلى اهللا عليه خري واستعاذ صلى اهللا عليه وسلم من منكرات األع

وسلم من األهواء ألهنا هي اليت توقع يف الشر ويتأثر عنها من معاصي اهللا سبحانه كما قال سبحانه أفرأيت من اختذ 
وال أكثر منه إهله هواه وإذا كان اهلوى يصري صاحبه باتباعه كالعابد له فكأنه إهله فال شيء يف الشر أزيد من ذلك 

واستعاذ صلى اهللا عليه وسلم من األدواء وهي مجع داء وهو السقم الذي عرض له اإلنسان وقد يراد بذلك أدواء 
الدين والدنيا من مجيع ما يضر بالبدن والدين اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومشاتة العباد حب 

  املصنف رمحه اهللا وهو مناحلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه كما قال 

حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو هبؤالء 
الكلمات اللهم احلديث اخل وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 

ء واستعاذ صلى اهللا عليه وسلم من غلبة الدين ألن يف ذلك هم وهو عنده هبذا اللفظ ولكنه قال ومشاتة األعدا
القلب واخللف يف الوعد واالشتغال بالقضاء عن أمور الدين يف غالب األحوال وإمنا استعاذ رسول اهللا صلى اهللا 

 عليه عليه وسلم من غلبته ألن االستدانة بدون غلبة قد حيتاج إليها كثري من العباد وقد مات رسول اهللا صلى اهللا
وسلم ودرعه مرهونة يف أصواع من شعري واستعاذ من غلبة العدو ألنه يتحكم مبن يعاديه وينزل به أنواع املضار 
واستعاذ صلى اهللا عليه وسلم من مشاتة العباد ألن لذلك يف القلب موقعا عظيما وتأثرا كبريا ولفظ العباد يشمل 

من رواية ومشاتة األعداء وقد يتحصل بتوجع املترمحني ممن العدو والصديق ومن ليس بعدو وال صديق فهو أعم 
يتظهر الصداقة فوق ما جيده اإلنسان من مشاتة األعداء كما قال الشاعر لتوجع املترمحني مضاضة يف القلب فوق 
بلفظ مشاتة األعداء أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك وقد تقدم يف األدعية ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي اهللا عنه 
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال ويف لفظ لغري 
البخاري من غلبة الدين وقهر الرجال كما تقدم يف موضعه اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع 

املستدرك وابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال  ودعاء ال يسمع ونفس ال تشبع مص مس احلديث أخرجه احلاكم يف
  املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كان من

دعائه صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع ودعاء ال يسمع ومن نفس ال تشبع 
ة ومن الكسل واجلنب والبخل ومن اهلرم ومن أن أرد إىل ومن اجلوع فإنه بئس الضجيع ومن اخليانة فلبئست البطائ

أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة خمبئة منيبة يف سبيلك 



نجاة من اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسالمة من كل إمث والغنيمة من كل بر والفوز باجلنة وال
النار قوله اللهم إين أعوذ بك احلديث اخل قال احلاكم بعد إخراجه صحيح اإلسناد وأخرج ابن حبان يف صحيحه 
من حديث أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع 

رباين يف الكبري من حديث ابن عباس ومن حديث أنس وعمل ال يرفع وقلب ال خيشع ودعاء ال يسمع وأخرجه الط
رضي اهللا عنهما واآلخر رجاله رجال الصحيح وقد اقتصر املصنف ههنا على بعض احلديث وقد قدمنا تفسري مجيع 
ما ذكره من ألفاظه يف شرح حديث زيد بن أرقم املتقدم قريبا وكان ينبغي للمصنف أن جيعل هذا احلديث متصال 

ن معنامها واحد أو يكتفي حبديث زيد بن أرقم لكونه يف الصحيح أو يذكر ما اشتمل عليه هذا بذلك احلديث أل
احلديث ليكون عذرا له يف التكرير مع التفريق اللهم اغفر يل ذنويب وخطئ وعمدي طس احلديث أخرجه الطرباين 

من قيس أهنما مسعا رسول اهللا  يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عثمان بن أيب العاص وامرأة
صلى اهللا عليه وسلم قال أحدمها مسعته يقول اللهم اغفر يل ذنويب وخطي وعمدي وقال اآلخر مسعته يقول اللهم إين 

أستهديك ألرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا أمحد يف املسند ورجاله 
جه أمحد عن عجوز من بين منري أهنا رمقت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو رجال الصحيح وصححه ابن حبان وأخر

  يصلي باألبطح جتاه البيت قبل اهلجرة ومسعته يقول اللهم اغفر يل ذنيب وخطئي وجهلي ورجاله رجال الصحيح

  وأخرجه الطرباين عن
غفر يل خطئي وعمدي كلها اللهم أيب ايوب قال ما صليت وراء نبيكم صلى اهللا عليه وسلم إال مسعته يقول اللهم ا

أنعشين وأجربين وارزقين واهدين لصاحل األعمال واألخالق ال يهدي لصاحلها وال يصرف سيئها إال أنت ورجال 
إسناده ثقات وإمنا استغفر صلى اهللا عليه وسلم من اخلطأ وان كان عفوا كما يف قوله تعاىل ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا 

صحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إن اهللا سبحانه وتعاىل قال قد فعلت ألن جتنب ما ال أو أخطأنا وثبت يف ال
بأس به يقوي صاحبه على جتنب ما به بأس وأيضا املقام النبوي ال يصدر منه ما هو بصورة الذنب وميكن محل ذلك 

هم إين أعوذ بك من اجلذام والربص على غري ما طريقة البيان فإنه صلى اهللا عليه وسلم معصوم عن اخلطأ فيه الل
وسيء األسقام مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس وقد 
أخرج هذا من حديث أنس أبو داود والنسائي بإسنادين صحيحني قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

ون واجلذام وسيء األسقام وكان األوىل أن يعزوه املصنف هبما إليهما والكالم اللهم إين أعوذ بك من الربص واجلن
على احلديث هذا قد تقدم عند الكالم على احلديث الثاين من أحاديث هذا الباب وجعل هنا مكان مكان اجلنون 

ستعاذ صلى اهللا عليه الربص ولكنه رواه املصنف رمحه اهللا يف احلصن احلصني باللفظني مجيعا اجلنون والربص وإمنا ا
وسلم من هذه األمور ألهنا مما تنفر عنه الطباع البشرية اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطى وعمدي وكل ذلك 

عندي مص احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب موسى وهو ثابت 
ي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي فالعجب من املصنف يف الصحيحني من حديثه بلفظ اللهم اغفر يل جد

رمحه اهللا حيث عزاه إىل مصنف ابن أيب شيبة ترك عزوه إىل الصحيحني وهكذا عزاه يف احلصن احلصني إىل ابن أيب 
  شيبة فقط وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث أيب بن كعب قال قال النيب صلى اهللا

  جربيل عليه وسلم أال أعلمك ما علمين
قلت بلى يا رسول اهللا قال قل اللهم اغفر يل خطئي وعمدي وهزيل وجدي وال حترمين بركة ما أعطيتين وال تفتين 



فيما أحرمتين ورجاله رجال الصحيح غري سلمة بن أيب حكيمة وهو ثقة وأخرج أمحد والطرباين من حديث عبد اهللا 
 عليه وسلم كان يدعو اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا

وجدنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا قال يف جممع الزوائد وإسنادمها حسن وقد تقدم توجيه االستعاذة من اخلطأ 
وكذلك يكون توجيه طلب املغفرة منه اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها 

اشي وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واجعل املوت راحة يل من كل شر م مع
احلديث أخرجه مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أىب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى 

ن جوامع الكلم لشموله لصالح الدين والدنيا اهللا عليه وسلم يقول اللهم أصلح يل احلديث اخل هذا احلديث م
ووصف إصالح الدين بأنه عصمة أمره ألن صالح الدين هو رأس مال العبد وغاية ما يطلبه ووصف إصالح الدنيا 
بأهنا مكان معاشه الذي ال بد منه يف حياته وسأله إصالح آخرته اليت هي املرجع وحوهلا يدندن العباد وقد استلزمها 

الدين ألنه إذا أصلح اهللا دين الرجل فقد أصلح له آخرته اليت هي دار معاده وسأله أن جيعل احلياة سؤال إصالح 
زيادة له يف كل خري ألن من زاده اهللا خريا يف حياته كانت حياته صالحا وفالحا وسأله أن جيعل له املوت راحة له 

ري الكثري للعبد ولكنه ينبغي أن يقول اللهم أحيين ما من كل شر ألنه إذا كان املوت دافعا للشرور قاطعا هلا ففيه اخل
  كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كان املوت خري يل كما علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه يشمل كل أمر

ال ومعلوم أن من مل يكن يف حياته إال الوقوع يف الشرور فاملوت خري له من احلياة وراحة له من حمنها رب أعين و
تعن علي وانصرين وال تنصر علي وامكر يل وال متكر علي واهدين ويسر اهلدى يل وانصرين على من بغى علي رب 

اجعلين لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك خمبتا إليك أواها منيبا رب توبيت واغسل حوبيت وأجب 
احلديث أخرجه األربعة أبو داود  دعويت وثبت حجيت واهد قليب وسدد لساين واسلل سخيمة صدري حب عه

والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 
قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول رب أعين احلديث اخل وهذا لفظ الترمذي وقال بعد إخراجه حديث 

حلاكم قوله وامكر يل وال متكر علي أي أعين على أعدائي بإيقاع املكر حسن صحيح وصححه أيضا ابن حبان وا
منك عليهم ال علي كما يف قوله تعاىل ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين وقيل إمنا ذكر املكر من اهللا يف هذه اآلية 

له رب اجعلين لك ذكارا أي وأمثاهلا من باب املشاكلة وال حاجة إىل ذلك والكالم يف هذه طويل وال يأيت بطائل قو
كثري الذكر لك كما تفيده صيغة املبالغة وهكذا قوله لك شكارا أي كثري الشكر وهكذا رهابا أي كثري الرهبة 

وكذا لك مطواعا أي كثري الطاعة ألمرك واالنقياد إىل قبول أوامرك ونواهيك ويف تقدمي اجلار واجملرور يف مجيع هذه 
قوله خمبتا من اإلخبات وهو اخلشوع والتواضع واخلضوع واملعىن اجعلين لك خاشعا  األمور داللة على االختصاص

خاضعا متواضعا واألواه هو كثري الدعاء والتضرع والبكاء واملندب هو الراجع إىل اهللا يف أموره قوله حوبيت يفتح 
اب عند السؤال قوله وسدد احلاء املهملة وضمها وهو اإلمث قوله وثبت حجيت أي قو إمياين بك وثبتين على الصو

لساين السداد االعتدال يف األمر وإيقاعه على الصواب قوله واسلل سخيمة صدري السخيمة بفتح السني املهملة 
  وكسر اخلاء املعجمة هي احلقد واملعىن أخرج احلقد من صدري هذا

فعليه لعنة اهللا فإن املراد هبا  معىن السخيمة هنا وقد ترد مبعىن آخر كما يف حديث من سل سخية يف طريق املسلمني
هناك الغائط اللهم إين أسألك الثبات يف األمر وأسألك عزمية يف الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك 

وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خري ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت 



جه الترمذي وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث شداد بن عالم الغيوب ت حب احلديث أخر
أوس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إين أسألك الثبات يف األمر 
 احلديث اخل وأخرجه أيضا من حديثه النسائي واحلاكم وزاد وخلقا مستقيما وقال صحيح على شرط مسلم

وصححه أيضا ابن حبان فال وجه ملا قاله العراقي أنه منقطع وضعيف بعد تصحيح هذين اإلمامني له سأله سأل النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ربه الثبات يف األمر وهي صيغة عامة يندرج حتتها كل أمر من األمور وإذا وقع الثبات يف كل 

ه بضرر وسأله عزمية الرشد وهي اجلد يف األمر حبيث ينجز أموره أجرها على فال خيشى من عاقبتها وال تعود علي
كل ما هو رشد من أموره والرشد بضم الراء املهملة وإسكان الشني املعجمة هو الصالح والفالح والصواب مث 

سأله شكر نعمته وحسن عبادته ألن شكر النعمة يوجب مزيدها واستمرارها على العبد فال تنزع منه وحسن العبادة 
الفوز بسعادة الدنيا واآلخرة وسأله اللسان الصادق ألن الصدق هو مالك اخلري كله وسأله سالمة القلب يوجب 

ألن من كان كذلك يسلم عن احلقد والغل والغدر واخليانة وحنو ذلك وسأله أن يعيذه من شر ما ال يعلم سبحانه 
علمه البشر ومبا ال يعلمونه فال يبقى خري وال وسأله من خري ما يعلم إلحاطة علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة مبا ي

  شر إال هو داخل يف ذلك واستغفر مما يعمله سبحانه ألنه يعلم بكل ذنب مما يعلمه

العبد ومما ال يعلمه وما أوقع تتميم هذا الدعاء هبذه اجلملة الواقعة موقع التأكيد ملا قبلها وهي قوله إنك أنت عالم 
أعذين من شر نفسي ت احلديث أخرجه الترمذي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من الغيوب اللهم أهلمين رشدي و

حديث عمران بن احلصني رضي اهللا عنه قال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاه حصني فعلمه كلمتني يدعو هبما 
ئي واحلاكم اللهم اهلمين رشدي اخل قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن غريب وأخرجه أيضا الترمذي والنسا

وابن حبان وصححاه من حديث حصني والد عمران أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يسلم فلما أراد أن 
ينصرف قال ما أقول قال قل اللهم قين شر نفسي واعزم علي على رشد أمري ولفظ الترمذي من حديث احلصني 

سن غريب وقد ورد هذا احلديث عن عمران بن اللهم اهلين رشدي وأعذين من شر نفسي وقال هذا احلديث ح
احلصني من غري هذا الوجه وهذا احلديث من جوامع الكلم النبوية ألن طلب إهلام الرشد يكون به السالمة من كل 

ضالل واالستعاذة من شر النفس يكون هبا السالمة من غالب معاصي اهللا سبحانه فإن أكثرها من جهة النفس 
إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وأن تغفر يل وترمحين وإذا أردت بقوم األمارة بالسوء اللهم 

فتنة فتوفين غري مفتون وأسألك حبك وحب من حيبك وحب عمل يقربين إىل حبك ت مس احلديث أخرجه 
ذكر له الترمذي  الترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث معاذ رضي اهللا عنه وقد

قصة وفيها أن اهللا عز وجل قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم سل يا حممد قال قلت اللهم إين أسألك فعل اخلريات 
وترك املنكرات احلديث اخل وبعد هذه الكلمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إهنا كلمة حق فادرسوها مث 

ن صحيح وأخرجه أيضا احلاكم من حديث ثوبان وقال صحيح على تعلموها قال الترمذي بعد إخراجه حديث حس
  شرط البخاري سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه فعل اخلريات وترك املنكرات وذلك شامل

لكل خري وبفعل اخلري الفوز باألجر وسأله ترك املنكرات وذلك شامل لكل منكر وبذلك السالمة من الوزر وسأله 
دليل كمال اإلميان وشعبة من شعب التواضع وهلذا أمر اهللا سبحانه رسوله اهللا صلى اهللا حب املساكني ألن حبهم 

عليه وسلم بأن يصرب نفسه معهم وقال سبحانه واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم اآلية وقال تعاىل عبس وتوىل 
فال يشقى أبدا وسأله أن يتوفاه غري أن جاءه األعمى وسأله املغفرة والرمحة ألن من غفر اهللا له ذنوبه واختصه برمحته 



مفتون إذا أراد بقوم فتنة وذلك تعليم منه صلى اهللا عليه وسلم ألمته كيف يدعون ألنه معصوم عن أن يكون مفتونا 
أو أن يؤثر فيه ذلك مث سأله سبحانه أن يرزقه حبه عز وجل ألن من أحب اهللا عز وجل أحبه اهللا سبحانه ومن أحبه 

فاز مبا ال يساويه شيء مع استلزامه حبه عز وجل لعبده أن يدخله اجلنة وأن يصرفه به عن النار  اهللا سبحانه فقد
وأن يصلح له أمور دينه ودنياه كلها وقد أرشدنا اهللا سبحانه إىل الشيء الذي حيصل به من اهللا احملبة لنا بقوله تعاىل 

ذكر األسباب اليت يتسبب إىل حمبة اهللا سبحانه وسأله حب  إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وقد ورد يف السنة
من حيبه فإنه ال حيب اهللا عز وجل إال املخلص من عباده فحبهم طاعة من الطاعات وقربة من القرب وسأله أن يرزقه 

هما من العمل الذي يقربه إىل حمبة ألنه من أحب الشيء استكثر منه ودوام عليه اللهم متعين بسمعي وبصري واجعل
الوارث مين وانصرين على من ظلمين وخذ منه بثاري ت مس ز احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك 

والبزار يف مسنده كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بعد إخراجه هذا حديث حسن غريب من هذا  يدعو فيقول اللهم متعين بسمعي وبصري احلديث اخل قال الترمذي

الوجه وأخرجه أيضا الطرباين من حديثه هبذا اللفظ إال أنه قال وأرين فيه ثأري وأقر بذلك عيين وأخرجه أيضا البزار 
  من حديثه قال يف جممع الزوائد بإسناد جيد وأخرجه أيضا

  يةالبزار من حديث جابر ويف إسناده ليث بن أيب سليم وهو مدلس وبق
رجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا البزار و الطرباين من حديث عبد اهللا بن الشخري بدون قوله وانصرين اخل ويف 

إسناده احلسن ابن احلكم بن طهمان وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ويف احلديث سؤاله صلى اهللا عليه 
سمع وال يبصر ال يصفو له عيش وال تطيب حياته له وسلم أن ميتعه اهللا سبحانه وتعاىل بسمعه وبصره ألن من ال ي

حياة ومعىن جعلهما الوارثني منه أن ميوت ومها صحيحان سويان فكأهنما ورثاه وبقيا بعده وسأله النصرة على من 
 ظلمه واألخذ منه بثأره ألنه ال قدرة للعبد على االنتصاف إال بأقدار الرب عز وجل يا من ال تراه العيون وال ختالطه
الظنون وال يصفه الواصفون وال تغريه احلوادث وال خيشى الدوائر ويعلم مثاقيل اجلبال ومكاييل البحار وعدد قطر 
األمطار وعدد ورق األشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وال تواري منه مساء مساء وال أرض أرضا 

عمري آخره وخري عملي خوامته وخري أيامي يوم ألقاك فيه طس وال حبر ما يف قعره وال جبل ما يف وعره اجعل خري 
احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه قال ان النيب 
ي صلى اهللا عليه وسلم مر بأعرايب وهو يدعو يف صالته وهو يقول يا من ال تراه العيون احلديث اخل مث قال أنس رض
اهللا عنه بعد هذا اللفظ الذي ساقه املصنف فوكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألعرايب رجال فقال إذا صلى 

فأتين به فلما صلى أتاه األعرايب وقد كان أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب من بعض املعادن فلما أتاه 
من بين عامر بن صعصعة يا رسول اهللا قال يا أعرايب هل  األعرايب وهب له الذهب وقال ممن أنت يا أعرايب قال

  تدري مل وهبت لك الذهب قال للرمحة بيننا وبينك قال إن للرمحة حقا

ولكن وهبت لك الذهب حلسن ثنائك على اهللا سبحانه وتعاىل قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين يف األوسط 
بد الرمحن األذرمي وهو ثقة قوله يا من ال تراه العيون أي يف ورجاله رجال الصحيح غري عبد اهللا بن حممد بن ع

الدنيا وأما يف اآلخرة فقد صحت السنة املتواترة بأن العباد يرون رهبم عز وجل وال التفات إىل اجملادالت الواقعة من 
ن القرآن والرجوع املعتزلة فكلها خياالت خمتلة وعلل معتلة وما متسكوا به من الدليل القرآين فهو معارض مبثله م

إىل السنة املتواترة واجب على كل مسلم وأما ما متسكوا به من األدلة العقلية فهو السراب الذي حيسبه الظمآن ماء 



حىت إذا جاءه مل جيده شيئا وليس لنا يف هذا إال ما جاءنا من طريق رسوله صلى اهللا عليه وسلم وقد جاءنا مبا ال 
ال يدخله خيال قوله وال ختالطه الظنون أي إن علمه عز وجل عن يقني فهو العامل تبقى معه شبهة وال يرفعه شك و

خبفيات األمور ودقائقها كما يعلم بظواهرها وجلياهتا قوله وال يصفه الواصفون أي ال يقدرون على ذلك كما قال 
بل هو كما أثىن على عز وجل وال حييطون به علما فال أحد من عباده يقدر على إحصاء الثناء عليه والوصف له 

نفسه قوله وال تغريه احلوادث أي احلوادث الكائنة يف الزمان على اختالف أنواعها كأنه إمنا يتغري بتغريها العامل 
احلادث ال القدمي الواجب الوجود والبقاء سبحانه وتعاىل قوله ويعلم مثاقيل اجلبال أي مقادير وزهنا قوله ومكاييل 

قوله وعدد ما أظلم عليه الليل وهو مجيع هذا العامل الكائن باألرض من حيوان ومجاد وهو البحار أي مقدارها كيال 
أيضا الذي يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار وهو جل وعال يعلم األشياء كما هي فال حيجبها عنه حاجب وال 

وتعاىل أن جيعل خري عمره آخره ألنه حيول بينه وبينها حائل وال مساء وال أرض وال حبر وال جبل مث سأل اهللا سبحانه 
  وقت الضعف والعجز عن الكسب وسأل اهللا تعاىل أن جيعل خري عمله خوامته ألهنا تدور على اخلامتة

دوائر السعادة والشقاوة كما تدل عليه األحاديث اليت قدمنا ذكرها يف هذا الكتاب وسأل اهللا أن يكون خري أيامه 
لك الوقت هو وقت الظفر بالرمحة الواسعة والفوز مبا ال خري يساويه وال نعمة يوم يلقاه سبحانه وتعاىل ألن ذ

تضاهيه وكون ذلك اليوم خري أيامه يستلزم أن يكون ينال فيه ما يرجوه ويظفر مبا يطلبه ألنه لو مل حيصل له ذلك مل 
اء به من السنة وقد تقرر أن يكن خري أيامه وقد مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا الدعاء وقرره فكان الدع

السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم وفعله وتقريره قوله يوم ألقاك فيه هكذا وقع يف بعض النسخ بفتح يوم من دون 
تنوين وذلك جائز كما تقرر يف علم النحو ألن الظرف املضاف إىل اجلملة جيوز بناؤه على الفتح اللهم بارك يل يف 

يف آخريت اليت إليها مصريي ويف دنياي اليت فيها بالغي واجعل احلياة زيادة يل يف كل ديين الذي هو عصمة أمري و
خري واجعل املوت راحة يل من كل شر ز احلديث أخرجه البزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث الزبري 

يف ديين احلديث اخل قال يف  بن العوام رضي اهللا عنه قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول اللهم بارك يل
جممع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري صاحل بن حممد جزرة وهو ثقة انتهى وقد تقدم حديث أيب 

هريرة عند مسلم قريبا وهو مبعىن هذا احلديث وأكثر ألفاظه وقد شرحناه هنالك وكان على املصنف رمحه اهللا أن 
إذ مل يكتف مبا يف الصحيح وال وجه هلذا التفريق الذي جعله بينهما اللهم إين يضم هذا احلديث إىل ذلك احلديث 

أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غري خمزي وال فاضح ط احلديث أخرجه الطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا 
  م كان يقول اللهموهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال إن النيب صلى اهللا عليه وسل

إين أسألك عيشة نقية احلديث اخل قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين والبزار واللفظ له وإسناد الطرباين جيد قوله 
عشية نقية أي حياة طيبة خالصة عن شوائب الكدر والنقي من كل شيء خياره وأطيبه ألنه مل يشب مبا ميحقه وال 

أي صاحلة معتدلة واقعة على الوجه الذي يرضاه الرب سبحانه وتعاىل وذلك بأن خالطه ما يقذره قوله وميتة سوية 
يثبته اهللا للتوبة والتخلص عما جيب عليه التخلص عنه وخيتم كالمه بشهادة احلق قوله ومردا غري خمزي أي رجوعا 

بة وحسن خامتة إليك ليس فيه خزى على وال فضيحة يل وذلك بان يكون املرد إىل الرب سبحانه وتعاىل مع تو
واخلزي هو الذل واهلوان والفضيحة انكشاف املساوي للناس وظهورها عليهم اللهم اجعلين صبورا واجعلين 

شكورا واجعلين يف عيين صغريا ويف أعني الناس كبريا ز احلديث أخرجه البزار كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من 
اهللا عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلين شكورا واجعلين حديث بريدة رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى 



صبورا اخل ويف إسناده عقبة بن عبد اهللا األصم وهو ضعيف وقد حسن البزار حديثه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ربه عز وجل أن يرزقه الصرب وهو من أعظم خصال اخلري املوجبة للسالمة من الذنوب ومن فنت الدنيا وهلذا أخربنا

اهللا سبحانه وتعاىل أنه مع الصابرين فكفى هبذه املعية شرفا وفضال وقال سبحانه وتعاىل إال الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب وسأله أن يرزقه الشكر ألن به يكون تقييد النعم عن شرودها 

أله أن جيعله يف عينه صغريا ليكون متواضعا غري واالستزادة منها كما قال اهللا عز وجل لئن شكرمت ألزيدنكم وس
متكرب وال معجب بنفسه فإن من كانت نفسه صغرية مل يقع منه ذلك وسأله أن جيعله يف أعني الناس كبريا ليسلم من 

أذاهم واالستخفاف به منهم وعدم االعتراف بعظم حقه ممن ال ينظر إىل احلقائق بل يقصر نظره على الظواهر رب 
  حم واهدين السبيل األقوم صاغفر وار

احلديث أخرجه أبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت إن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول رب اغفر وارحم اخل قال يف جممع الزوائد رواه أمحد وأبو يعلى املوصلي 

مع الكلم ألن من فاز باملغفرة والرمحة واهلداية إىل احلق فقد حتصل على أعظم بإسنادين حسنني واحلديث من جوا
املطالب وأشرف الرغائب مت نورك فهديت فلك احلمد عظم حلمك فغفرت فلك احلمد بسطت يدك فأعطيت فلك 

ى احلمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك اعظم اجلاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع ربنا فتشكر وتعص
فتغفر وجتيب املضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة وال جيري باالئك أحد وال يبلغ 
مدحتك قول قائل ص احلديث أخرجه أبو يعلى املوصلي كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث الفرات بن 

يصلي أربع ركعات ويقول فيهن ما كان سليمان قال قال يل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إال يقوم أحدكم ف
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مت نورك فهديت احلديث اخل والفرات بن سليمان مل يدرك عليا فهو منقطع 

ويف إسناده اخلليل بن مرة وثقه أبو زرعة وضعفه اجلمهور وبقية رجاله ثقات محد صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل 
يته وعلى عظم حلمه ومغفرته وعلى بسط يديه باخلري وعطيته مث ناجى ربه عز وجل فقال على متام نوره وهدا

وجهك أكرم الوجوه وجاهك أكرم اجلاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها وهذه ممادح عظيمة وأستفتاح للدعاء مبا 
لفعل الثاين مبين للمعلوم تصحبه اإلجابة مث قال تطاع ربنا فتشكر الفعل األول مبين للمجهول أي يطيعك املطيع وا

وهو اهللا سبحانه أي يطيعك املطيع فتشكره على طاعته ويعصيك العاصي فتغفر له معصيته وهذا غاية الكرم وأعظم 
  اجلود مث ذكر

ما ينعم به الرب سبحانه وتعاىل على عباده فقال وجتيب املضطر اخل مث ذكر عجز العباد عن القيام بشكر اهللا عز 
ا يستحقه من الثناء فقال وال جيزي بأالئك أي نعمك أحد كائنا من كان وال يبلغ مدحتك قول قائل وجل والوفاء مب

أي ما تستحقه من املدح ويليق بك من الثناء ال يبلغه قول قائل وإن أطال وأطاب وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها 
كما أثنيت على نفسك اللهم إين أسألك وقال صلى اهللا عليه وسلم يف ثنائه على ربه ال أحصي ثناء عليك أنت 

علما نافعا وأعوذ بك من علم ال ينفع حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 
جابر رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول اللهم إين أسألك علما نافعا اخل وصححه ابن 

يف األوسط أيضا من حديثه هبذا اللفظ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اللهم  حبان وأخرجه الطرباين
إين أسألك علما نافعا وعمال متقبال قال اهليثمي يف جممع الزوائد ورجاله وثقوا وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديثه 

نافعا ألن ذلك هو مثرة العلم وفائدته مث  بلفظ سلوا اهللا علما نافعا ويف احلديث سؤال اهللا عز وجل أن يرزقه علما



استعاذ من علم ال ينفع ألن ذلك وبال على صاحبه وحجة عليه ال له اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كرب سين 
وانقطاع عمري مس طس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك والطرباين يف األوسط كما قال املصنف رمحه اهللا 

اهللا عنها قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو اللهم اجعل أوسع وهو من حديث عائشة رضي 
رزقك على عند كرب سين وانقطاع عمري قال احلاكم بعد إخراجه حسن اإلسناد واملنت ورد عليه بان يف إسناده 

كم يف متهما وهو عيسى بن ميمون وقد أدخل هذا احلديث ابن اجلوزي يف املوضوعات ولكنه قد وافق احلا
التحسني صاحب جممع الزوائد فإنه أخرجه من حديثها هبذا اللفظ الطرباين يف األوسط فقال يف جممع الزوائد 

  وإسناده حسن سأل النيب

صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل أن جيعل أوسع رزقه عليه عند كرب سنه ألن الكبري يضعف عن السعي ويكسل 
ري فليس املراد االنقطاع التام وهو املوت فإنه ال رزق للعبد عند املوت بل عن حتصيل الرزق وأما قوله انقطاع عم

املراد انقطاع غالب العمر حىت صار يف سن الشيخوخة منتظرا للموت اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء 
إمياين وارفع درجيت وخري النجاح وخري العمل وخري الثواب وخري احلياة وخري املمات وثبتين وثقل موازيين وحقق 

وتقبل صاليت واغفر خطيئيت وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه 
وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك خري ما آيت وخري ما أفعل وخري ما 

والدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري  أعمل وخري ما أبطن وخري ما أظهر
وتصلح أمري وتطهر قليب وحتصن فرجي وتنور قليب وتغفر يل ذنيب وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم 

ممايت ويف  أين أسألك أن تبارك يل يف مسعي ويف بصري ويف روحي ويف خلقي ويف خلقي ويف أهلي ويف حمياي ويف
عملي وتقبل حسنايت وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال 
املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت هذا ما سأل حممد 

ة احلديث اخل هكذا ساقه احلاكم يف املستدرك هبذا اللفظ الذي صلى اهللا عليه وسلم ربه اللهم إين أسألك خري املسأل
ذكره املصنف من حديثها وساقه الطرباين من حديثها ببعض هذه األلفاظ وبألفاظ أخر قالت عن رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو هبؤالء

بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك  الكلمات اللهم أنت األول فال شيء قبلك وأنت اآلخر فال شيء بعدك أعوذ
وأعوذ بك من املأمث واملغرم اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم باعد بيين وبني 

خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب هذا ما سأل حممد ربه اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء وخري 
لثواب وخري احلياة وخري املمات وثبتين وثقل موازيين وارفع درجيت وتقبل صاليت واغفر النجاح وخري العمل وخري ا

خطيئيت وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري 
جنين من النار قال  وتطهر قليب وتغفر ذنيب وحتصن فرجي وتنور قليب وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم

جممع الزوائد رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن زنبور وعاصم بن عبيد ومها ثقات 
وساقه الطرباين يف الكبري من طريق آخر عنها قالت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو هبؤالء 

اآلخر ال شيء بعدك اللهم إين أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها  الكلمات اللهم أنت األول ال شيء قبلك وأنت
بيدك وأعوذ بك من املأمث والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القرب ومن فتنة الغىن ومن فتنة الفقر وأعوذ بك من 

اي كما بعدت املأمث واملغرم اللهم نق قليب من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم باعد بيين وبني خط



بني املشرق واملغرب هذا ما سأل حممد ربه اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء وخري النجاح وخري العمل 
وخري الثواب وخري احلياة وخري املمات وثبتين وثقل موازيين وحقق إمياين وارفع درجايت وتقبل صاليت واغفر 

للهم جنين من النار ومغفرة بالليل والنهار واملنزل الصاحل آمني خطيئيت وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني ا
اللهم إين أسألك خالصا من النار ساملا وأدخلين اجلنة آمني اللهم إين أسألك أن تبارك يل يف رزقي ويف مسعي ويف 

  بصري ويف

من اجلنة آمني قال يف  روحي ويف خلقي ويف أهلي ويف حمياي ويف ممايت اللهم تقبل حسنايت وأسألك الدرجات العلى
جممع الزوائد رواه الطرباين يف الكبري ورواه يف األوسط ورجال األوسط ثقات استفتح رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم هذا الدعاء بسؤاله عز وجل خري املسألة وخريها أقواها تأثريا يف اإلجابة وأحسنها مجعا للمطلوب الذي العبد 
 الدعاء واملراد أنه طلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن يرشده إىل خري املسألة اليت يسأل أحرج إليه من غريه وهكذا خري

هبا عز وجل وإىل خري الدعاء الذي يدعي به سبحانه وتعاىل وسأله خري النجاح أي التمام والكمال وخري العمل 
لذي يثاب به العباد على أعماهلم الذي يعمله فإن خري العمل هو أكثر األعمال ثوابا وسأله أن يثبته خري الثواب ا

وسأله خري احلياة وخريها أن يكون يف طاعة الرب سبحانه وتعاىل واجتناب معاصيه وسأله خري املمات وهو أن 
ميوت مرضيا عنه مغفورا له مثابا متثبتا خمتوما له بالسعادة وبكلمة الشهادة مث سأله أن يثبته وحذف املفعول مشعر 

يت يف مجيع األفعال واألقوال وسأله أن يثقل موازينه بكثرة احلسنات حىت ترجح حسناته على بالتعميم فيشمل التثب
سيئاته فإنه يكون بذلك الفوز والسعادة وسأله أن حيقق إميانه أي جيعله ثابتا قويا فإن قوة اإلميان سبب للرضا 

ه أن يرفع درجته أي يف الدار بالقضاء ولالذعان ألحكام القدر وذلك أصل كبري يوجب الفوز بالسعادة وسأل
اآلخرة وميكن أن يكون املقصود رفعها يف الدارين ألن رفعها يف الدنيا ملثل األنبياء والصاحلني يكون سببا لقبول 

قوهلم وامتثال ما يرشدون إليه من احلق وسأله أن يتقبل صالته ألن الصالة هي رأس اإلميان وأساسه وقبوهلا يستلزم 
غفران خطيئته ألن من غفر اهللا له ذنوبه فقد ظفر بأعظم املطالب وأرفع املراتب مث سأله  قبول غريها وسأله

الدرجات العلى من اجلنة ومتم هذا الدعاء بالتأمني فإنه تأكيدا ملا قبله وقد تقدم ما ورد يف التأمني فإنه تأكيد ملا قبله 
  وقد تقدم ما ورد يف التأمني على الدعاء

وخوامته فجمع بني طريف اخلري مث سأله بعد ذلك جوامعه ألن ما جيمع األمر املتفرق هو أقرب  مث سأله فواتح اخلري
  إىل ضبطه وأسهل لتيسره

وأقرب حلصوله مث أكد الطلب فقال وأوله وآخره وظاهره وباطنه مث سأله خري ما يأيت أي خري الذي يأتيه من مجيع 
وصول وعطف عليه خري ما يفعله وخري ما يعمله وخري ما يبطنه األمور فيشمل األقوال واألفعال كما يدل عليه امل

وخري ما يظهره وذلك من عطف اخلاص على العام والنكتة فيه معروفة مث سأله أن يرفع ذكره ألنه يترتب على ذلك 
ا حكى مصاحل من قبول الدعاء إىل احلق وامتثال املوعظة احلسنة وهذا قد سأله خليل اهللا إبراهيم عليه السالم كم

اهللا سبحانه عنه ذلك بقوله واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين وقد امنت اهللا سبحانه وتعاىل على نبيه صلى اهللا عليه 
وسلم فقال ورفعنا لك ذكرك مث سأله وضع وزره أي غفران ذنوبه والعفو عنها وسأله إصالح أمره وهو يشمل كل 

وسأله تطهري قلبه ألنه إذا تطهر القلب ابصر احلق فتبعه وعرف أموره كما يدل عليه إضافة اسم اجلنس إىل الضمري 
الباطل فاجتنبه وسأله حتصني فرجه ألنه يكون بذلك العصمة عن الذنوب املتعلقة بالفرج وهي تنبعث بانبعاث 

ناب الباطل الشهوة من النظر احملرم وحنوه وسأله أن ينور قلبه ألن تنوير القلب يستلزم اهلداية إىل احلق واتباعه واجت



والنفور عنه وسأله غفران ذنبه ألن مبغفرة الذنب فوز العبد يف الدار اآلخرة وسأله أن يبارك له يف مسعه وبصره ألن 
بالسمع تلقى مجيع املسموعات وبالبصر إدراك مجيع املبصرات وإذا بورك له فيهما قبل احلق ورد الباطل وهكذا 

ح مباركة كانت مجيع األعمال الصادرة عنها مباركة جارية على الصواب املباركة يف الروح فإهنا إذا كانت الرو
ماشية على الصراط املستقيم وقد يراد بالروح هنا نفس الشخص ليكون من عطف العام على اخلاص وقد يراد 
إىل ما  حقيقة الروح وهو اجلوهر اجملرد وقد تعرض كثري من الناس للكالم عليه وبيان ماهيته تناهت األقوال يف ذلك

  ال يتسع املقام لبسط بعضه فضال عن كله

وقد اختص اهللا سبحانه وتعاىل بالعلم به مث سأله حتسني خلقه وخلقه واألول بفتح اخلاء وهو مجال الصورة والثاين 
بضمها وهو حسن األخالق الصادرة عن الشخص وإذا بورك فيهما كان سببا جللب اخلري ودفع الشر وقد ورد يف 

  قحسن األخال
أدلة ليس موضع بسطها ويغين عن ذلك ما وصف اهللا سبحانه وتعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقوله وإنك لعلى 
خلق عظيم فإذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم على خلق عظيم ومدحه اهللا سبحانه وتعاىل على ذلك فينبغي 

له ألنه إذا بارك اهللا له يف األهل كانوا له قرة عني لكل مقتد به أن يكون على خلق عظيم مث سأله أن يبارك له يف أه
ومسرة قلب وجرت أموره على الصالح والسداد ومتسكوا هبدى صاحل العباد وسأله أن يبارك له يف حمياه ومماته 
 ألنه من بورك له فيهما فاز خبريي الدنيا واآلخرة سأله أن يبارك له يف عمله ألن العمل إذا بورك فيه تكاثر ثوابه

وتضاعف أجره وسأله أن يتقبل حسناته ألهنا إذا كانت مقبولة كانت ذخرية لصاحبها يستحق ثواهبا مث ختم هذا 
الدعاء املبارك بسؤاله الدرجات العلى من اجلنة ألن ذلك هو أعظم مقاصد أنبياء اهللا وصاحل عباده يا من أظهر 

ستر يا حسن التجاوز يا واسع املغفرة يا باسط اليدين اجلميل وستر القبيح يا من ال يؤاخذ باجلريرة وال يهتك ال
بالرمحة يا صاحب كل جنوى يا منتهى كل شكري يا كرمي الصفح يا عظيم املن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا 
ربنا ويا سيدنا ويا موالنا ويا غاية رغبتنا أسألك يا اهللا أن ال تشوي خلقي بالنار مس احلديث أخرجه احلاكم يف 

ملستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال نزل ا
جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا الدعاء من السماء وإن جربيل عليه السالم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه 

السالم عليك يا حممد فقال وعليك السالم يا  وسلم يف أحسن صورة مل ينزل مبثلها قط ضاحكا مستبشرا فقال
  جربيل قال إن اهللا بعثين إليك هبدية قال وما تلك اهلدية يا جربيل قال

هي كلمات من كنوز العرش أكرمك اهللا هبن قال وما هن يا جربيل قال جربيل يا من أظهر اجلميل احلديث اخل قال 
  احلاكم

مدنيون ثقات استفتح صلى اهللا عليه وسلم دعاءه بالسالمة من النار بعد إخراجه صحيح اإلسناد فإن رواته كلهم 
هبذه الفواتح العظيمة واملمادح اجلليلة وتوسل بذلك إىل إجابة الدعوة وقبول املسئلة فقال يا من أظهر اجلميل أي 

منه عظيم وكرم  أظهر للناس اجلميل من أقوال عباده وأفعاهلم وستر عنهم القبيح من أقواهلم وأفعاهلم وهذا تفضل
فياض وجتاوز حسن وعلى العباد أن يقتدوا برهبم فيستروا ما بلغهم من قبيح األقوال واألفعال ويظهروا ما وصل 
إليهم من مجيلها وال يكونوا كما قال الشاعر أن يسمعوا سبة طاروا هبا فرحا مين وما يسمعوا من صاحل دفنوا وال 

وأن يسمعوا شرا أذاعوا وإن مل يسمعوا أفكوا مث قال يا من ال يؤاخذ كما قال اآلخر أن يسمعوا اخلري خيفوه 
باجلريرة وهي بفتح اجليم وكسر الراء املهملة وبعدها مثناة حتية ساكنة وبعدها مهمله وهي الذنب الكائن بسبب من 



ن الذنوب بل يستر األسباب اليت يتسبب هبا إىل الذنوب مث قال وال يهتك الستر أي ال يفضح العبد مبا جيري منه م
عليه حىت إذا أصر واستكرب وتظاهر وهتتك هتك ستره وفضحه على رؤس اخلالئق وإذا مل يفعله به يف الدنيا فعله يف 
اآلخرة عند اجتماع اخلالئق مث وصف ربه تبارك وتعاىل بأنه حسن التجاوز واسع املغفرة وهذان الوصفان من أبدع 

زه عن املسيء وفتح باب املغفرة له فقد تكرم أبلغ الكرم وجاد أبلغ اجلود مث األوصاف وأعالها رتبة فإن حسن جتاو
قال يا باسط اليدين بالرمحة أي هو عز وجل باسط يديه برمحته على عباده فال مينعها إال عمن تعدى حدوده وخالف 

قال يا صاحب كل جنوى  رسوله كما هو باسط يديه بالعطاء واجلود كما يف قوله تعاىل بل يداه مبسوطتان اآلية مث
أي يا من إليه كل مناجاة العباد وطلقاهتم فال خري إال منه وال جنوى نافعة إال إليه وهذا معىن قوله يا منتهى كل 

  شكوى أي يا من إليه منتهى شكوى عباده من كل ما

  يصيبهم فإهنا ال تنتهي
ال يشكيهم يف احلقيقة ويدفع ضريهم إال اهللا شكواهم إىل غريه وإذا شكا بعضهم إىل بعض فإمنا ذلك جعلوه سببا و

سبحانه مث قال يا كرمي الصفح يا عظيم املن وصفه عز وجل بأن صفحه عن املذنبني كرمي صفح غري مشاب مبا 
يكدره وال خملوط مبا ينغصه ووصفه بأن منه عظيم أي عطاءه لعباده وتفضله عليهم عظيم فخزائن ملكه ال تنفد 

مث وصفه بأنه يبتدئ عباده بالنعم قبل استحقاقها فإنه ينعم عليهم وهم ال يطيعونه بل ينعم وواسع كرمه ال يضيق 
عليهم وهم يعصونه وينعم عليهم قبل أن يبلغوا مبالغ من يتعقل العبادة وحيسن فعلها بل ينعم عليهم يف بطون 

يا ربنا ويا سيدنا ويا موالنا ال أمهاهتم فسبحان من أعطى بال حساب وأنعم بال استحقاق وتفضل بال عوض مث قال 
خالف يف جواز إطالق السيد واملوىل على الرب سبحانه وتعاىل واختلفوا يف جواز إطالقه على العبد وقد ورد 

احلديث السيد هو اهللا سبحانه وتعاىل وورد على لسان النبوة يف إطالقه على البشر مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
إن ابين هذا سيدكم وقوله هذا سيد الوبر وغري ذلك وورد إطالق املوىل على العبد مثل قوموا إىل سيدكم وقوله 

من كنت مواله فعلي مواله وحنوه كثري ويف قوله غاية رغبتنا ما يثري مههم الصاحلني إىل االقتداء بسيد املرسلني بأن 
دح العظيمة اليت استفتح هبا ذكر ما هو جيعلوا رهبم سبحانه وتعاىل غاية رغبتهم ومنتهى طلبتهم مث بعد هذه املما

املقصود من هذه املناجاة واملطلوب من هذه املناداة فقال أن ال تشوي خلقي بالنار تشوي بفتح حرف املضارعة 
وسكون املعجمة وكسر الواو من شوى يشوي وخص اخللق ألنه يشمل مجيع ذات اإلنسان فاملراد ال تشوي ذايت 

ف كان هدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالنار تفكر هداك اهللا كي
من سؤاله ربه عز وجل بأن ال يعذبه بالنار مع االستعانة على اإلجابة هبذه املمادح اليت ال خييب قائلها وال يرد 

  املتوسل هبا

و سيئاته اللهم غفرا غفرا اللهم عفوا عفوا اللهم فكيف مبن ال يعصم عن الذنب وال أخربه خمرب بغفران ذنوبه وحم
جتاوزا جتاوزا نعوذ باهللا من عذاب النار نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن نعوذ باهللا من فتنة الدجال عو 

احلديث أخرجه أبو عوانة يف مسنده الصحيح كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث زيد بن ثابت رضي اهللا 
قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا باهللا من عذاب النار فقلنا تعوذ باهللا من عذاب عنه 

النار فقال تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن قلنا نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا باهللا 
تنة الدجال أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتعوذوا باهللا من عذاب النار من فتنة الدجال قلنا نعوذ باهللا من ف

ألهنا دار الشقاوة يف اآلخرة فمن سلم منها فقد سلم السالمة الكلية ورشد الرشاد البني مث أمرهم صلى اهللا عليه 



ك الدماء وهنب اآلمال ومع وسلم أن يتعوذوا من الفنت ما ظهر منها وما بطن ألهنا يف الغالب سبب هتك احلرم وسف
هذا فهي أعظم األسباب يف اإلمث وهلذا سأله نبيه صلى اهللا عليه وسلم أنه إذا أراد بقوم فتنة توفاه غري مفتون 

وأرشدنا إىل أن نقول ذلك وندعو به ففي ذلك دليل على أن خطبها عظيم وأمثها وخيم وعقاهبا جسيم وفيه دليل 
كما وصفها اهللا سبحانه وتعاىل بأهنا أكرب من القتل مث عطف فتنة املسيح الدجال على على أن الفتنة أعظم من املوت 

ا لفنت العامة وهو من عطف اخلاص على العام ويستفاد منه أنه فتنة املسيح الدجال أشد الفنت وأعظمها كما تقتضيه 
مشاتة األعداء خ احلديث أخرجه نكتة هذا العطف اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء و

البخاري كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  تعوذوا باهللا من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء وأخرجه أيضا مسلم والنسائي قوله

ها وقيل هو بالفتح كل ما أصاب اإلنسان من شدة املشقة وبالضم ما ال طاقة له جهد البالء بفتح اجليم وروي بضم
حبمله وال قدرة له على دفعه والبالء ممدود استعاذ صلى اهللا عليه وسلم من جهد البالء ألن ذلك مع ما فيه من 

فيكون ذلك سببا يف  املشقة على صاحبه قد حيصل به التفريط يف بعض أمور الدين وقد يضيق صدره حبمله فال يصرب
اإلمث قوله ودرك الشقاء الدرك روي بفتح املهملة وإسكاهنا فبالفتح االسم وباإلسكان املصدر وهو شدة املشقة يف 
أمور الدنيا وضيقها عليه وحصول الضرر البالغ يف بدنه أو أهله أو ماله وقد يكون باعتبار األمور األخروية وذلك 

قوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر واقترفه من اإلمث استعاذ صلى اهللا عليه وسلم من مبا حيصل عليه من التبعة والع
ذلك ألنه النهاية يف البالء والغاية يف احملنة وقد ال يصرب من امتحنه اهللا به فيجمع بني التعب عاجال والعقوبة آجال 

ك أعم من أن يكون يف دينه أو يف قوله وسوء القضاء هو ما يسوء اإلنسان وحيزنه من األقضية املقدرة عليه وذل
دنياه أو يف نفسه أو يف أهله أو يف ماله ويف االستعاذة منه صلى اهللا عليه وسلم من ذلك ما يدل على أنه ال خيالف 

الرضا بالقضاء فإن االستعاذة من سوء القضاء هي من قضاء اهللا سبحانه وتعاىل وقدره وهلذا شرعها لعباده ومن هذا 
ت الوتر السابق بلفظ وقين شر ما قضيت واحلاصل أهنا قد وردت السنة الصحيحة ببيان أن القضاء ما ورد يف قنو

باعتبار العباد ينقسم إىل قسمني خري وشر فإنه قد شرع هلم الدعاء بالوقاية من شره واالستعاذة منه وال ينايف هذا ما 
ه بقوله أن نؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والقدر ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم يف بيان معىن اإلميان ملن سأله عن

خريه وشره كما هو ثابت يف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه وسلم وغريمها من طرق فإنه ميكن أن يكون اإلنسان 
مؤمنا مبا قضاه اهللا سبحانه وتعاىل من خري وشر مستعيذا باهللا من شر القضاء عمال مبجموع األدلة فحديث اإلميان 

  قضاء كما دل على أنه من مجلة مابال

يصدق عليه مفهوم مطلق اإلميان دل على أن القضاء منقسم إىل ما هو خري وإىل ما هو شر كما قال و القدر خريه 
  وشره مث بني صلى اهللا عليه وسلم مبا وقع منه من االستعاذة من شر القضاء أن ذلك جائز للعباد بل

نؤمن بقضائك خريه وشره ونعوذ بك من شر ما قضيت فقنا شره وأعطنا خريه سنة قومية وصراط مستقيم اللهم إنا 
يا من بيده اخلري والشر والعطاء واملنع والقبض والبسط قوله ومشاتة األعداء الشماتة هي فرح األعداء مبا يقع على 

ت به بالكسر يشمت الشخص من املكروه وحيل به من احملنة قال يف الصحاح الشماتة الفرح ببلية العدو ويقال مش
مشاتة وبات فالن بليلة الشوامت أي ليلة تشمت الشوامت انتهى ويف القاموس مشت كفرح مشتا ومشاتة فرح بلية 

العدو ويف النهاية مشاتة األعداء فرح العدو ببلية تنزل مبن يعاديه انتهى استعاذ صلى اهللا عليه وسلم من مشاتة 
األنفس البشرية ونفور طباع العباد عنها وقد يتسبب عن ذلك تعاظم العداوة  األعداء لعظم موقعها وشدة تأثريها يف



املفضية إىل استحالل ما حرمه اهللا سبحانه وتعاىل اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إىل طاعتك م احلديث أخرجه 
ه مسع رسول اهللا مسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ان

صلى اهللا عليه وسلم يقول إن قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء مث قال 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إىل طاعتك سأل رسول اهللا صلى اهللا 

وب العباد بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل مبنزلة قلب واحد يصرفه كيف عليه وسلم ربه سبحانه وتعاىل بعد بيانه أن قل
يشاء أن يصرف قلبه إىل طاعته ألن من جعل اهللا سبحانه وتعاىل قلبه مصروفا إىل طاعته مل يكن له اهتمام بغري طاعة 

من املعصية ومثل هذا ما  اهللا تعاىل والعمل مبا يقرب منه تعاىل إذ ال رغبة لقلبه إىل غري طاعته وال التفات إىل شيء
  ورد من دعائه صلى اهللا عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك

واحلاصل أن تثبيت قلب العبد على الدين وانصرافه إىل احلق من أعظم أسباب النجاة والفالح والعصمة عن كثري 
نا وتقبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من النار من الذنوب اليت يقارفها كثري من العباد اللهم اغفر لنا وارمحنا وارض ع

  وأصلح لنا شأننا كله د ق
احلديث أخرجه أبو داود وابن ماجه كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال 

ا كما يفعل أهل خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متكئ على عصى فلما رأيناه قمنا فقال ال تفعلو
فارس بعظمائها قلنا يا رسول اهللا لو دعوت لنا قال اللهم اغفر لنا احلديث اخل قال فكأنا أحببنا أن يزيدنا قال أو 
ليس قد مجعت لكم ما فيه اخلري كله أخرجه من هذا اللفظ ابن ماجه وأخرجه أبو داود خمتصرا ويف إسنادمها أبو 

دة وبعدها مهملة كويف جمهول ويف أسنادمها أبو مرزوق وهو لني احلديث ال العدبس بفتح املهملتني بعدمها مشد
يعرف أمسه وأخرج الطرباين من حديث السائب بن يزيد أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر يل 

اهللا عليه وسلم  وارمحين وأدخلين اجلنة ورجاله رجال الصحيح غري ابن هليعة وهو من رجال احلسن سأل النيب صلى
ربه املغفرة للذنوب مث سأله ما هو أعم من ذلك وهو الرمحة مث سأله ما هو أكرب من املغفرة والرمحة وهو الرضا كما 
قال عز وجل ورضوان من اهللا أكرب مث سأله ما هو النتيجة للمغفرة والرمحة والرضوان وهو أن يدخله اجلنة وينجيه 

أمور الدنيا والدين فقال وأصلح لنا شأننا كله فإنه ال يبقى شيء من شؤون الدنيا  من النار مث سأله ما هو أعم من
واآلخرة إال وهو مندرج حتت هذا اللهم زدنا وال تنقصنا وأكرمنا وال هتنا وأعطنا وال حترمنا وآثرنا وال تؤثر علينا 

املصنف رمحه اهللا وهو من وأرضنا وارض عنا ت مس احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال 
حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي مسع عند 

  وجهه كدوي النحل فأنزل عليه الوحي

فمكثنا ساعة فسرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا احلديث اخل وصححه احلاكم وأخرجه من 
يضا النسائي قوله اللهم زدنا أي من عطائك وفضلك ويف هذا مشروعية طلب الزيادة من نعم اهللا سبحانه حديثه أ

  وتعاىل وملا كانت الزيادة رمبا تكون يف شيء من أمور الدين والدنيا ويلحق النقص
قال أكرمنا بشيء آخر قال صلى اهللا عليه وسلم وال تنقصنا وهكذا اإلكرام فإنه قد يكون من جهة دون أخرى ف

وال هتنا وهكذا اإلعطاء فإنه قد يكون بسبب واملنع بسبب آخر فقال وأعطنا وال حترمنا وهكذا قوله وآثرنا باملد 
فإنه قد يكون التأثري للشخص بشيء بدون شيء فقال وال تؤثر علينا واملعىن اجعلنا غالبني ألعدائنا ال مغلوبني 

ا قال القاضي والطييب عطف النواهي على األوامر تأكيدا ومبالغة وتعميما منصورين ال خمذولني ظافرين ال مظفورا بن



وحذف ثواين املفعوالت يف بعض األلفاظ إرادة إجرائها جمرى قولك فالن يعطي ومينع انتهى وقد قرر أهل املعاين ما 
قضاه اهللا له من خري  يفيده حذف املتعلقات من التعميم مبا هو معروف مث سأله صلى اهللا عليه وسلم أن يرضيه مبا

وشر وحمبوب ومكروه وال ينايف ذلك ما ورد من االستعاذة من سوء القضاء كما قدمنا الكالم على ذلك قريبا مث 
ختم هذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم بسؤاله عز وجل الرضا عنه وذلك هو األمر الذي يتنافس فيه 

ليس بعد الرضا شيء وال يساويه أمر اللهم ارض عنا يا أرحم املتنافسون فمن حظي بالرضا فقد فاز بكل خري و
الرامحني اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مس احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك كما قال املصنف 

اء رمحه اهللا وهو من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلم أحتبون أيها الناس إن جتتهدوا يف الدع
قالوا نعم يا رسول اهللا قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصححه احلاكم وأخرجه من 

حديثه أيضا أمحد يف املسند هبذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن طارق وهو ثقة وأخرجه من حديث 
  ابن مسعود مطلقا غري

ري عمرو بن عبد اهللا األودي وهو ثقة وقد أخرجه أبو داود مقيد بأذكار بعد الصالة ورجاله رجال الصحيح غ
  والنسائي من

حديث معاذ مقيدا بإذكار الصالة وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم فهذا الدعاء هبذا اللفظ ورد مطلقا كما 
وتعاىل على هذه  هنا وورد مقيدا بإذكار الصالة وهلذا ذكره املصنف يف البابني وفيه طلب اإلعانة من الرب سبحانه

الثالثة األمور وهي الذكر هللا عز وجل والشكر له وحسن عبادته فإنه ال يقول هبا إال املوقنون املعانون من اهللا عز 
وجل ألن الذكر إذا وقع مع حضور وخشوع وتذلل كان له موقع غري موقع الدعاء مع الذهول وعدم احلضور 

الشكر فإنه ال يقوم به إال من استحضر نعم اهللا تعاىل عليه وعرف وعدم اخلشوع وعدم التذلل واملراقبة وهكذا 
مقدارها وشكرها عن خلوص وإقبال وتطابق على الشكر لسانه وقلبه وأركانه وهكذا العبادة فإنه ال يهتدي حلسنها 

لعطاء اجلليل اللهم وإحساهنا إال الراغبون يف اخلري املقبلون على اهللا عز وجل الطالبون ملا لديه من الثواب اجلزيل وا
أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة حب احلديث أخرجه ابن حبان كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث بسر بن أرطاة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
خزي الدنيا وعذاب اآلخرة وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من 

حديث أمحد يف مسنده واحلاكم يف مستدركه وصححه والطرباين يف الكبري قال يف جممع الزوائد وإسناد أمحد وأحد 
 إسنادي الطرباين ثقات انتهى ولفظ الطرباين من كان دعاؤه اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي
الدنيا وعذاب اآلخرة مات قبل أن يصيبه البالء وهلذا ذكره املصنف معزوا إىل الطرباين هبذا اللفظ يف الباب الثاين 
كما تقدم وقد قدمنا هنالك ما ورد من األحاديث اليت فيها ذكر حسن اخلامتة وهذا الدعاء من جوامع الكلم ألنه 

  ا فاز يف مجيع أمورهإذا أحسن اهللا تعاىل عاقبة العبد يف األمور كله

  ووقعت أعماله مرضية مقبولة وجنبه ما ال يرضيه ووفقه وسدده وثبته حىت حتسن عاقبة أموره مث قال وأجرنا من
خزي الدنيا وهو كل ما فيه ذل وفضيحة مث قال وعذاب اآلخرة وهو يشمل مجيع أنواع عذاهبا كما يفيده إضافة 

اآلخرة فقد ظفر خبري الدارين ووقي من شرمها اللهم اقسم لنا من اسم اجلنس ومن سلم من خزي الدنيا وعذاب 
خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا 

انصرنا على من ومتعنا بإمساعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا و



عادانا وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرمحنا ت مس 
احلديث أخرجه الترمذي واحلاكم يف املستدرك كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما 

وسلم يقوم من جملس حىت يدعو هبذه الدعوات اللهم اقسم لنا احلديث اخل  قال ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه
قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن وقال احلاكم صحيح على شرط البخاري ويف إسناده عبد اهللا بن زحر وقد 

قد قال ضعفوه مبا يقتضي أن ال يكون حديثه صحيحا بل غاية رتبة هذا احلديث أن يكون حسنا كما قال الترمذي ف
أبو زرعة أنه صدوق وقال النسائي ال بأس به وأخرجه من حديثه أيضا النسائي قوله اقسم أي اجعل لنا قسما 

ونصيبا واخلشية اخلوف املقترن بالتعظيم ومعىن ما حتول به بيننا وبني معاصيك حتجب بيننا وبينها وجتعلها ممتنعة منا 
غي لكل عبد أن يستكثر من طلبها ويكرر سؤاهلا فإنه أوال سأل وقد اشتمل هذا احلديث اجلليل على مطالب فينب

ربه عز وجل أن يرزقه اخلشية وبذلك تصري الطاعات حمبوبة إىل العبد واملعاصي مبغضة لديه مث سأله أن حيول بينه 
أله وبني املعاصي ومن رزق اخلشية وعصم من املعصية على اختالف أنواعها فقد ظفر باخلري كله دقة وجله مث س

  صلى اهللا عليه وسلم أن يرزقه من طاعته ما

يبلغه به جنته وال شيء أنفع من هذه األمور اليت يبلغ هبا صاحبها إىل اجلنة فإن اجلنة هي الغاية القصوى واملطلب 
األمسى واملقصود األعظم وال بد مع ذلك من الفضل الرباين والتفضل الرمحاين وهلذا صح عنه صلى اهللا عليه وسلم 

ه قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد اجلنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن أن
يتغمدين اهللا برمحته مث سأله أن يرزقه من اليقني ما يهون به عليه مصائب الدنيا وذلك أن من حصل له اليقني التام 

وتعاىل وأنه املعطي املانع والضار النافع ليس ألحد معه حكم وال له واإلميان اخلالص علم أن األمور بقدر اهللا سبحانه 
معه تصرف وعند ذلك هتون عليه املصائب الدنيوية ألن تقديره عز وجل ال خيلو عن حكم ومصلحة للعبد لو 
جعل  كشف له الغطاء لوجدها أنفع له ومع ذلك ينبغي له أال يعمل االستعاذة به سبحانه وتعاىل من شر القضاء وقد

صلى اهللا عليه وسلم اإلميان بالقدر خريه وشره داخال حتت مفهوم اإلميان كما تقدم فإذا حصل للعبد اإلميان الكامل 
فهو اليقني الكامل الذين هتون به عليه مصائب الدنيا وباجلملة فمن جاهد نفسه حىت تصري مؤمنة بقدر اهللا عز وجل 

جيلبها ضعف اإلميان وعدم كماله اللهم قو إمياننا وارزقنا اليقني الذي  عاش سعيدا وطاحت عنه اهلموم والغموم اليت
ال يتعلق بذيله شك قلب وال شبهة نفس مث بعد هذا سأله أن ميتعه مبا ال يتم اإلتيان مبا فرضه اهللا عليه إال به وال 

م لنا االنتفاع هبذه األمور ما دمنا يف تصفو له احلياة بدونه فقال ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا أي أد
احلياة الدنيا فإنه ال حياة ملن مل يكن متمتعا هبا وال عيش ملن فقدها مث أكد ما أفاده هذا الكالم بقوله واجعله الوارث 

إال بذهابه منا أي اجعله باقيا نافعا حىت تتوفانا فمعىن الوراثة لزومها له عند موته لزوم الوارث له فكأهنا ملا مل تذهب 
  ومل تفقد إال مبوته باقية والنفع هبا مستمر وهذا املعىن قد أفاده قوله ما أحييتنا ولكنه زاده تأكيدا

  وتقريرا والضمري يف قوله واجعله يعود إىل املذكور وهي األمور الثالثة أو إىل مصدر متعنا أي
جعل اي اجعل هذا اجلعل الوارث منا أو الضمري اجعل التمتع هبذه األشياء الثالثة هو الوارث منا أو إىل مصدر ا

مبعىن اسم اإلشارة وقد وقع مثل هذا يف الكتاب العزيز كثريا كما أوضحت ذلك يف التفسري الذي مسيته فتح القدير 
مث سأله أن جيعل ثأره على من ظلمه والثأر يف األصل هو الدم الذي يكون عند قوم لقوم وطالب الثأر هو طالب 

ثأرت القتيل وثأرت به أي طلبت بدمه واستوفيته من قاتله وإمنا خص من ظلمه ألن االنتصاف من الظامل  الدم يقال
هو الذي وردت به الشريعة كقوله تعاىل وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقوله تعاىل فمن اعتدى 



وغري ذلك وأما سؤاله للنصر على غري من ظلمه  عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها
فذلك تعد وشروع يف ظلم جديد إال أن يكون ممن جيوز االنتصار عليه ابتداء كالكفار والبغاة ولكن هذا يدخل 

حتت قوله وانصرنا على من عادانا فإن فريق الكفار على اختالف أنواعهم أعداء لفريق املسلمني وهكذا فريق البغاة 
بغى عليهم بل هم إذا قد وقع االعتداء عليهم ظاملون فيدخل حتت قوله واجعل ثأرنا على من ظلمنا كما أعداء للم

يدخل حتت قوله وانصرنا على من عادانا مث أخذ يف نوع آخر من الدعاء فقال وال جتعل مصيبتنا يف ديننا أي ال 
حلياة املستمرة الدائمة بال انقطاع وأما مصائب تبتلنا باملصائب الدينية فإهنا هي املصائب اليت يعود ضررها على ا

الدنيا فهي زائلة منقضية بانقضائها وذاهبة بذهاب احلياة وبني األمرين من البعد ما بني املشرق واملغرب مث ملا كانت 
هنا ليست الدنيا حقرية يسرية والبقاء فيها ذاهب وطويلها كالقصري وباقيها كذاهبها قال وال جتعل الدنيا أكرب مهنا فإ

حبقيقة بذلك وإمنا قال اكرب مهنا ألن يسري اهلم ال بد منه يف دار األكدار ولو مل يكن إال بتحصيل ما متس إليه احلاجة 
  من قوام العيش وسداد الفاقة مث ملا كان العلم بأحوال

يه قال وال مبلغ علمنا يعين الدنيا وصفاهتا وتقلباهتا بأهلها ليس من العلم النافع وال مما حيصل به الثواب واألجر عل
  حبيث يكون رأس معلومات اإلنسان وغاية ما يطمح إليه

نظره وتتطلبه نفسه فإن العلم النافع يف احلقيقة هو املتعلق باحلياة الدائمة وهي الدار اآلخرة وإمنا قال وال مبلغ علمنا 
وم به املعيشة إال به مث ختم هذا الدعاء اجلامع ألنه ال بد من العلم بأحوال الدنيا يف اجلملة وال يتيسر حتصيل ما تق

خلريي الدنيا واآلخرة بقوله وال تسلط علينا بذنوبنا من ال يرمحنا فإن تسليط من ال يرحم على من ال يقدر على 
الدفع عن نفسه من أعظم حمن الدنيا وأشد مصائبها وذلك تسليط الكفرة والبغاة والظلمة والفسقة على املؤمنني 

إن ظفروا هبم بالغوا يف التنكيل هبم إىل غاية ليس بعدها غاية للعداوة اليت بني أهل اخلري وأهل الشر واملنافاة فإهنم 
اليت بني أهل الطاعة وأهل املعصية وباجلملة فهذا العداء الشريف مستحق لإلطالة يف شرحه واإلطالة يف بيان فوائده 

ات رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمة من كل إمث والغنيمة من كل فلنقتصر على هذا املقدار اللهم إنا سألك موجب
بر والفوز باجلنة والنجاة من النار مس ط اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته وال دينا إال قضيته وال 

األول منه  حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الرامحني طب احلديث أخرج الطرف
احلاكم يف املستدرك والطرباين يف الكبري وأخرج الطرف الثاين منه الطرباين يف الدعاء له كما قال املصنف رمحه اهللا 

وهو من حديث أنس وقد مجع الطرباين الطرفني يف األوسط والصغري وهو من حديث أنس رضي اهللا عنه بلفظ 
والغنيمة من كل بر والسالمة من كل إمث اللهم ال تدع لنا ذنبا اللهم إين أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك 

إال غفرته وال مها إال فرجته وال دينا إال قضيته وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة إال قضيتها برمحتك يا أرحم 
  الرامحني قال يف جممع الزوائد بعد سياق هذا اللفظ أخرجه الطرباين يف

ملصنف رمحه اهللا من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه وقال صحيح على األول باللفظ الصغري باللفظ الذي ذكره ا
الذي ذكره املصنف رمحه اهللا من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه وقال صحيح على شرط مسلم قوله موجبات 

  رمحتك بكسر اجليم مجع موجبة وهي ما
جب لنا رمحتك حسب وعدك الصدق الذي ال جيوز أوجبت لقائله الرمحة من قربة أي قربة كانت أي نسألك ما أو

اخللف فيه بقولك كتب ربكم على نفسه الرمحة وبقول رسولك صلى اهللا عليه وسلم فيما حيكيه عنك تباركت 
وتعاليت سبقت رمحيت غضيب والعزائم مجع عزمية والعزمية عقد القلب على إمضاء األمر أي نطلب منه أن ترزقنا 



ات اليت نتوصل هبا إىل املغفرة وهذا الدعاء من جوامع الكلم النبوية فإنه سأله أوال أن يرزقه العزائم منا على الطاع
ما يوجب له رمحة اهللا عز وجل ومن فعل ما يوجب له الرمحة فقد دخل بذلك حتت رمحته اليت وسعت كل شيء 

ن به مغفورا له فإن من غفر اهللا واندرج يف سلك أهلها ويف عداد مستحقها مث سأله أن يهب له عزما على اخلري يكو
له ذنوبه وتفضل عليه برمحته فقد ظفر خبريي الدارين الدنيا واآلخرة واستحق العناية الربانية يف حمياه ومماته وألنه قد 

صفا عن كدورات الذنوب وأدران املعاصي ومشلته الرمحة اليت توصل إىل السعادتني وتصرف عنه الشقاوتني مث ملا 
بعد مغفرة ذنوبه ال يأمن من الوقوع يف معاصي آخره ويف ذنوب مستأنفة سأل ربه أن يرزقه السالمة  كان اإلنسان

من كل إمث كائنا ما كان كما تدل عليه هذه الكلية اليت ال خيرج عنها فرد من أفرادها وقد تفضل اهللا سبحانه وتعاىل 
لغري األنبياء لكنها بالنسبة إىل األنبياء واجبة على بعض عباده بالسالمة من كل ذنب وإن مل تكن العصمة ثابتة 

وبالنسبة إىل غريهم جائزة وسؤال اجلائز جائز وإن كان ال خيلو من الذنب أحد وال يسلم من املعصية فرد من أفراد 
ون من مل يوجب اهللا تعاىل له العصمة كما يف قوله يف حديث لو مل تذنبوا فتستغفروا جلاء اهللا بقوم يذنبون فيستغفر

  فيغفر هلم وقد تقدم مث ملا كانت

مغفرة الذنب والسالمة منه ال تستلزم أن يفعل العبد الطاعات ويرزقه اهللا منها ما يشاء قال والغنيمة من كل بر أي 
من كل نوع من أنواع الرب كما تدل عليه هذه الكلية والرب بكسر الباء الطاعة فكأنه قال والغنيمة من كل طاعة 

  ب االغتنام من مجيع أنواع طاعاته فقد يسر له من اخلري ما يفوز به ويدرك عندهومن فتح له با
طلبته وهلذا كمل هذا الدعاء بقوله والفوز باجلنة والنجاة من النار وهذا من باب التعليم منه صلى اهللا عليه وسلم 

ذنب ألنه مغفور له وال تقع منه معصية  ألمته ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد أخربه بأنه فائز باجلنة ناج من النار ال يضره
ألنه معصوم مث جاء مبا يشمل أمور الدين والدنيا ويعم أحوال املعاش واملعاد فقال اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته 
وتنكري ذنب للتحقري أي ال تدع لنا ذنبا حقريا يسريا إال غفرته فضال عن ذنب أكرب منه مث قال وال مها إال فرجته 

اشتغال خاطر العبد باهلموم يكسر من نشاطه إىل الطاعة ويثين من عزمه على اخلري ويقبض من عنان جواد سعيه ألن 
إىل مراضي اهللا عز وجل فإذا انفرج مهه واندفع كربه تراجع له نشاطه وقوى عزمه وجرى جواده وملا كان الدين 

ري قال وال دينا إال قضيته وهو من عطف اخلاص هو أعظم ما يكون به االهتمام والتكاسل عن كثري من إفعال اخل
على العام ملزيد العناية واالحتياج إليه ألن اهتمام الدين هو من مجلة اهلموم الدنيوية اليت أفادها قوله وال مها إال 
ائج فرجته وملا كانت أمور الدنيا وحاجاهتا مما ال بد للعبد منه لقوام عيشه واستمرار حياته قال وال حاجة من حو

الدنيا واآلخرة هي لك رضا إال قضيتها وقيد ذلك بكون احلاجة هي هللا رضا ألن من احلوائج الدنيا واآلخرة هي 
لك رضا إال قضيتها وقيد ذلك بكون احلاجة هي هللا رضا فيكون طلبها معصية حمصنة فال يستعان باهللا عز وجل 

نهي وما وقع هذا املوقع منها فهو يف صيغ العموم كما عليها وهذه النكرات املذكورة هنا هي نكرات واقعة بعد ال
  هو مقرر يف علم األصول مث ختم هذا الدعاء بقوله

يا أرحم الرمحني ويف هذا استحضار العبد لرمحة اهللا عز وجل فإنه ال جياب منه الدعاء بدوهنا وهي مما يقتضي أن 
داءه اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا يتفضل اهللا هبا عليه وإذا تفضل عليه هبا أجاب دعاءه ولىب ن

عذاب النار خ م احلديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أنس بن مالك رضي 
  اهللا عنه قال كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم ربنا

النار زاد مسلم وكان أنس رضي اهللا عنه إذا أراد أن يدعو آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 



بدعوة دعا هبا وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا فيه وأخرجه من حديثه أبو داود والنسائي واحلديث من جوامع 
الكلم وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك كما أخرجه ابن 

بإسناد جيد من حديث عائشة رضي اهللا عنها وقد اختلف يف تفسري احلسنة يف الدنيا واحلسنة يف اآلخرة فروي  ماجه
عن علي رضي اهللا عنه أنه قال احلسنة يف الدنيا املرأة الصاحلة ويف اآلخرة احلور وعذاب النار امرأة السوء وقال 

خرة اجلنة ومعىن وقنا عذاب النار احفظنا من كل شهوة احلسن البصري احلسنة يف الدنيا العلم والعبادة ويف اآل
وذنب وقيل احلسنة يف الدنيا الصحة والكفاف والعفاف والتوفيق للخري واحلسنة يف اآلخرة الثواب والرمحة وقيل 
د غري ذلك مما يطول ذكره واحلاصل أنه ال عموم ألنه ال صيغة عامة هاهنا ألن وقوع النكرة يف حيز األثبات ال يفي

العموم إال أن العبد يعطى يف الدنيا حسنة واحدة ويف اآلخرة حسنة واحلدة ومعلوم أنه لو كان املطلوب حسنة 
واحدة مل يكن هذا الدعاء من جوامع الكلم وال وقعت منه صلى اهللا عليه وسلم املواظبة عليه حىت كان أكثر دعائه 

فيكون كل خصلة من خصال الدنيا حسنة وكل خصلة من  فالظاهر أن املراد أنه يكون ما يعطاه يف الدنيا حسنة
خصال اآلخرة حسنة أو تفسر احلسنة يف الدنيا بفرد من أفرادها يستلزم سائر األفراد وتفسر احلسنة يف اآلخرة 

  بفرد من

أفرادها يستلزم مجيع األفراد وذلك بأن يقال املراد حسن املعاد وحسن املعاش وحسن احلياة وحسن املمات فإن 
ذلك يستلزم أن يكون كل أمور دنياه وآخرته حسنة قال النووي وأظهر األقوال يف تفسري احلسنة يف الدنيا أهنا 

الصحة والعافية ويف اآلخرة التوفيق للخري واملغفرة وال خيفاك أن الصحة داخلة يف العافية والتوفيق للخري يستلزم 
يا مبجرد العافية وحسنة اآلخرة هبا لكان ذلك أوىل عدم وجود الشر فال ذنب حىت يغفر ولو فسر حسنة الدن

  وأنسب ملا سيأيت من أن سؤال العافية يستلزم حصول املطالب كلها للعبد

اللهم إنا نسألك من خري ما سألك منه نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك 
البالغ وال حول وال قوة إال باهللا ت احلديث أخرجه الترمذي  حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنت املستعان وعليك

كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم بدعاء كثري مل 
مع ذلك كله حنفظ منه شيئا فقلنا يا رسول اهللا دعوت بدعاء كثري مل حنفظ منه شيئا مث قال أال أدلكم على ما جي

تقولون اللهم إنا نسألك من خري ما سألك منه نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم اخل قال الترمذي بعد إخراجه حسن 
غريب انتهى كالم الترمذي وإمنا مل يصححه ألن يف إسناده ليث بن أيب سليم وهو وإن كان فيه مقال فقد أخرج له 

من حديثه الطرباين يف الكبري هبذا اللفظ ويف إسناده ليث بن أيب مسلم وحديثه ال يقصر عن رتبة احلسن وأخرجه 
سليم وأخرجه يف الصغري من حديث أيب هريرة قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بدعاء مل يسمع الناس 

ما دعوت وأن مثله واستعاذ استعاذه مل يسمع الناس مثلها فقال له بعض القوم كيف لنا يا رسول اهللا أن ندعوه مثل 
نستعيذ مثل ما استعذت فقال قولوا اللهم إنا نسألك مبا سألك حممد عبدك ورسولك ونستعيذ مبا استعاذ منه حممد 
عبدك ورسولك ويف إسناده حممد بن عبد الرمحن بن اجملرب وهو متروك وال شيء أمجع وال أنفع من هذا الدعاء فإن 

ن األدعية الكثري الطيب وصح عنه من التعوذ مما ينبغي التعوذ منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صح عنه م
الكثري الطيب حىت مل يبق خري يف الدنيا واآلخرة إال وقد سأله من ربه ومل يبق شر يف الدنيا واآلخرة إال وقد استعاذه 

ر ما استعاذ منه نبيه ربه منه فمن سأل اهللا عز وجل من خري ما سأله منه نبيه صلى اهللا عليه وسلم واستعاذ من ش



صلى اهللا عليه وسلم فقد جاء يف دعائه مبا ال حيتاج بعد إىل غريه وسأله اخلري على اختالف أنواعه واستعاذ من الشر 
  على

اختالف أنواعه وحظى بالعمل بإرشاده صلى اهللا عليه وسلم إىل هذه القول اجلامع والدعاء النافع وقال صلى اهللا 
العفو والعافية فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا من العافية ت حب احلديث أخرجه الترمذي عليه وسلم سلوا اهللا 

وابن حبان كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال قام رسول اهللا صلى 
ة فإن أحدا مل يعط احلديث اخل قال الترمذي اهللا عليه وسلم عاما أوال على املنرب مث بكى فقال سلوا اهللا العفو والعافي

بعد إخراجه هذا حديث حسن من هذا الوجه وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه أمحد والنسائي وابن 
ماجه واحلاكم وصححه وإمنا مل يصححه الترمذي ألن يف إسناده عبد اهللا بن حممد بن عقيل وفيه مقال لكنه قد قال 

ى عن البخاري أن أمحد بن حنبل رمحه اهللا وإسحاق بن راهويه واحلميدي رمحهم اهللا كانوا الترمذي أنه صدوق وحك
حيتجون حبديثه قوله العفو هو التجاوز عن العبد بغفران ذنوبه وعدم مؤاخذته مبا اقترفه منها قوله والعافية قال يف 

سبحانه وتعاىل عن العبد وتوضع موضع الصحاح وعافاه اهللا وأعفاه مبعىن واحد واالسم العافية وهي دفاع اهللا 
املصدر فيقال عافاه عافية فقوله دفاع اهللا عن العبد يفيد أن العافية مجيع ما يدفعه اهللا عن العبد من الباليا كائنة ما 
كانت وقال يف النهاية والعافية أن يسلم من األسقام والباليا وهذا يفيد العموم كما أفاده كالم صاحب الصحاح 

 القاموس والعافية دفاع اهللا عن العبد عافاه اهللا من املكروه معافاة وعافية وهب له العافية من العلل كأعفاه وقال يف
انتهى وهكذا كالم ساى أئمة اللغة وهبذا تعرف أن العافية هي دفاع اهللا عن العبد وهذا الدفاع املضاف إىل االسم 

  الشريف يشمل كل نوع من أنواع الباليا واحملن فكل

ما دفعه اهللا عن العبد منها فهو عافية وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث فإن أحدا مل يعط بعد 
اليقني خريا من العافية سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه سبحانه وتعاىل أن يرزقه العفو الذي هو العمدة يف الفوز 

 هي العمدة يف صالح أمور الدنيا والسالمة من شرورها وحمنها فكان هذا بدار املعاد مث سأله أن يرزقه العافية اليت
الدعاء من الكلم اجلوامع والفوائد النوافع فعلى العبد أن يستكثر من الدعاء بالعافية وقد أغىن عن التطويل يف ذكر 

ت حبيث أنه مل يعط أحد بعد فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث فإهنا إذا كان
اليقني خريا منها فقد فاقت كل اخلصال وارتفعت درجتها على كل خري وسيأيت يف حديث العباس رضي اهللا عنه ما 
يدل على أن العافية تشمل أمور الدنيا واآلخرة وهو الظاهر من كالم أهل اللغة ألن قوهلم دفاع اهللا عن العبد غري 

دنيا فقط بل يعم كل دفاع يتعلق بالدنيا واآلخرة وقال يف النهاية واملعافاة أن يعافيك اهللا مقيد بدفاعه عنه ألمور ال
من الناس ويعافيهم منك أن يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم وقيل هي مفاعلة من 

اهللا من الناس ويعافيهم منك  العفو وهي أن يعفو عن الناس ويعفوا هم عنك وقال يف القاموس واملعافاة أن يعافيك
وقال صلى اهللا عليه وسلم ما سأل اهللا العباد شيئا أفضل من أن يغفر هلم ويعافيهم ز احلديث أخرجه البزار كما قال 

املصنف رمحه اهللا وهو من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما سأل اهللا 
اخل قال يف جممع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن السائب وهو ثقة  العباد شيئا احلديث

أخرب صلى اهللا عليه وسلم هبذا القول العام والكالم الشامل بأنه ما سأل العباد رهبم من املسائل املتعلقة بأمور الدنيا 
أن العمدة الكربى يف نيل السعادة األخروية هي واآلخرة أفضل من أن يسألوه أن يغفر هلم ويعافيهم ملا قدمنا من 

  مغفرة الذنوب وعفو



اهللا عنها والعمدة العظمى يف نيل السعادة الدنيوية هي العافية وهذه الكلمة كما ترى فيها ما يبعث رغبات الراغبني 
  إىل إمامة الطلب من رب العاملني أن يغفر ويعايف فمن رزق االستكثار من

رير هذا الدعاء فقد الح له عنوان السعادة وفتح له باب الفوز وأخذ بطريف النجاة ومر هذا السؤال وحظي بتك
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوم مبتلني فقال أما كان هؤالء يسألون اهللا العافية ز احلديث أخرجه البزار كما 

عله غلط فإنه مل يوجد هذا احلديث قال املصنف رمحه اهللا ويف بعض نسخ هذا الكتاب رمز الترمذي مكان البزار ول
يف الترمذي بعد مزيد البحث عنه وهو يف مسند البزار من حديث أنس رضي اهللا عنه قال مر النيب صلى اهللا عليه 

وسلم بقوم مبتلني فقال أما كان هؤالء يسألون اهللا العافية قال يف جممع الزوائد رواه البزار ورجاله ثقات ويف 
سؤال اهللا سبحانه وتعاىل العافية يدفع كل بلية ويرفع كل حمنة وهلذا جاء صلى اهللا عليه وسلم احلديث دليل على أن 

هبذا االستفهام مبعىن االستنكار فكأنه قال هلم كيف تتركون أنفسكم يف هذه احملنة واالبتالء وأنتم جتدون الدواء 
واستدفاع هذه احملنة النازلة بكم هبذه الدعوة الكافية احلاسم هلا واملرهم الشايف ملا أصابكم منها وهو الدعاء بالعافية 

ويف هذا ما يزيد النفوس نشاطا والقلوب بصرية باستعمال هذا الدواء عند عروض كل داء ومساس كل حمنة 
ونزول كل بلية قوله مبتلني بفتح الالم مجيع مبتلى كمصطفني مجع مصطفى وقال العباس يا سول اهللا علمين شيئا 

به فقال سل ربك العافية قال فمكثت أياما مث جئت فقلت يا رسول اهللا علمين شيئا اسأله ريب عز وجل أدعو اهللا 
فقال يا عم سل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة ط احلديث أخرجه الطرباين كما قال املصنف رمحه اهللا وهو من حديث 

ين شيئا اسأله اهللا فقال سل ربك العافية احلديث العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا علم
  اخل قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غري يزيد

بن أيب زياد وهو حسن احلديث وهذا احلديث أخرجه الترمذي يف سننه قال حدثنا أمحد أبن منيع حدثنا عبيدة بن 
  اهللا بن احلارث عن أمحد عن يزيد بن أيب زياد عن عبد

العباس بن عبد املطلب قال قلت يا رسول اهللا علمين شيئا أسأله اهللا قال سل اهللا العافية فمكثت أياما مث جئت فقلت 
يا رسول اهللا علمين شيئا أسأله اهللا تعاىل قال يا عباس يا عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سل اهللا العافية يف الدنيا 

الترمذي قال بعد إخراجه هذا حديث صحيح وعبد اهللا هو بن احلارث بن نوفل وقد مسع من  واآلخرة هذا لفظ
العباس بن عبد املطلب وكان عزو هذا احلديث من املصنف رمحه اهللا إىل الترمذي أوىل ال سيما بعد تصحيحه له ويف 

أنه يعلمه شيئا يسأل اهللا به دليل جلي أمره صلى اهللا عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله ب
بأن الدعاء بالعافية ال يساويه شيء من األدعية وال يقوم مقامه شيء من الكالم الذي يدعي به ذو اجلالل واإلكرام 

وقد تقدم حتقيق معىن العافية أهنا دفاع اهللا عن العبد فالداعي هبا قد سأل ربه دفاعه عنه كل ما ينوبه وقد كان 
 صلى اهللا عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه ويرى له من احلق ما يراه الولد لوالده ففي ختصيصه رسول اهللا

هبذا الدعاء وقصره على جمرد الدعاء بالعافية حتريك هلمم الراغبني على مالزمته وأن جيعلوه من أعظم ما يتوسلون 
 كلمه صلى اهللا عليه وسلم بقوله سل اهللا العافية يف به إىل رهبم سبحانه وتعاىل ويستدفعون به يف كل ما يهمهم مث

الدنيا واآلخرة فكان هذا الدعاء من هذه احليثيه قد صار عدة لدفع كل ضر وجللب كل خري اللهم إنا نسألك 
ر العافية يف الدنيا واآلخرة يا أرحم الرامحني آمني وكان يقول له يا عم أكثر الدعاء بالعافية ط فلينظر العاقل مقدا
هذه الكلمة اليت أختارها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه من دون الكلم وليؤمن بأنه صلى اهللا عليه وسلم 

  أعطي جوامع الكلم واختصرت له احلكم فإن من أعطي العافية فاز مبا يرجوه وحيبه قلبا



اهللا عليه وسلم دعاؤه بالعافية وورد عنه  وقالبا ودينا ودنيا ووقي ما خيافه يف الدارين علما يقينا فلقد تواتر عنه صلى
صلى اهللا عليه وسلم لفظا ومعىن من حنو مخسني طريقا هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو املعصوم 

على اإلطالق حقيقة فكيف بنا وحنن عرض لسهام القدر وغرض بني النفس والشيطان واهلوى كما ورد يف اخلرب 
  افية يف الدنيااللهم إنا نسألك الع

واآلخرة وليكن ذلك آخر ما نعده من عدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني احلديث الذي ذكره املصنف 
رمحه اهللا يف أول كالمه هذا وهو آخر احاديث هذا الكتاب كما أن ما يتكلم به بعده آخر هذا التصنيف وخامتته 

ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أخرجه الطرباين يف الكبري كما قال وهو من حديث 
لعمه العباس يا عم أكثر الدعاء بالعافية قال يف جممع الزوائد رواه الطرباين وفيه هالل بن خباب وهو ثقة وقد ضعفه 

جال جاء إىل مجاعة وبقية رجاله ثقات ومما ورد يف هذا املعىن ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي اهللا عنه أن ر
النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أي الدعاء أفضل قال سل ربك العافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة مث 

أتاه يف اليوم الثاين فقال يا رسول اهللا أي أفضل فقال له مثل ذلك مث أتاه يف اليوم الثالث فقال له مثل ذلك قال فإذا 
وأعطيتها يف اآلخرة فقد أفلحت قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن من هذا أعطيت العافية يف الدنيا 

الوجه وإمنا نعرفه من حديث سلمة بن وردان ففي هذا احلديث التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء وال سيما 
الدعاء بالعافية أفضل من غريه بعد تكريره للسائل يف ثالثة أيام حني أن يأتيه للسؤال عن افضل الدعاء فأفاد هذا أن 

من األدعية مع ما قدمناه من اشتماله على جلب كل نفع ودفع كل ضر مث يف قوله صلى اهللا عليه وسلم يف آخر 
هذا احلديث فإذا أعطيت العافية يف الدنيا وأعطيتها يف اآلخرة فقد أفلحت دليل ظاهر واضح بأن الدعاء بالعافية 

  يشمل أمور

ألنه قال هذه املقالة بعد أن قال له سل ربك العافية ثالث مرات فكان ذلك كالبيان لعموم بركة الدنيا واآلخرة 
  هذه الدعوة بالعافية ملصاحل الدنيا واآلخرة مث رتب على ذلك الفالح الذي هو املقصد األسىن واملطلوب األكرب

نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ومن ذلك ما أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث معاذ بن جبل رضي اهللا ع
وسلم ما من دعوة احب إىل اهللا أن يدعو هبا أحد من أن يقول اللهم إين أسألك املعافاة والعافية يف الدنيا واآلخرة 

ورجاله رجال الصحيح فهذا احلديث قد دل على أن الدعاء بالعافية أحب إىل اهللا سبحانه وتعاىل من كل دعاء كائنا 
ا يفيده هذا العموم وتدل عليه هذه الكلية فجمع هذا الدعاء هبذه الكلمة بني ثالث مزايا أوهلا مشوله ما كان كم

خلريي الدنيا واآلخرة وثانيها أنه أفضل الدعاء على اإلطالق وثالثها أنه أحب إىل اهللا سبحانه من كل دعاء يدعو به 
اين يف الكبري أيضا من حديث حممد بن عبد اهللا بن العبد على اإلطالق كائنا ما كان ومن ذلك ما أخرجه الطرب

جعفر رمحه اهللا قال كنت مع عبد اهللا بن جعفر إذ جاءه رجل فقال مرين بدعوات ينفعين اهللا هبن قال نعم مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسأله رجل عما سألتين عنه فقال سل اهللا العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة ويف 

ده سليمان بن داود الشاذكوين وفيه ضعف ومن ذلك احلديث الذي رواه البزار عن ابن عباس قال كان رسول إسنا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل احلديث وفيه دليل على 

لك ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزمية مشول هذه الدعوة هبذه الكلمة خلريي الدنيا واآلخرة ومن ذ
وابن حبان وصححاه من حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة 

قيل ماذا نقول يا رسول اهللا قال سلوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة ومن ذلك ما أخرجه النسائي وغريه من حديث 
  هريرة رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم أنهأيب 



  قال سلوا اهللا العفو والعافية وباجلملة فاألحاديث يف هذا املعىن كثرية جدا منها ما ورد يف الدعاء خبصوص
العافية ومنها ما ورد يف الدعاء هبا مع غريها من األدعية واستيفاء ذلك حيتاج إىل مزيد بسط ومن له خربة بعلم 

املطهرة عرف صدق ما قاله املصنف رمحه اهللا يف كالمه هذا الذي ختم به كتابه أن الدعاء بالعافية ورد من السنة 
حنو مخسني طريقا والتواتر يثبت بدون هذا املقدار وبه تعرف أن ثبوت الدعاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ة ما اشتمل عليه من الفوائد الشاملة للدارين ومنها بالعافية قوال منه وتعليما للغري مقطوع به معلوم صدقه وصح
حسن اخلامتة املشار إليها يف علم البديع من أئمة ذلك وإىل هنا انتهى الشرح املفيد الشارح لصدور أهل التقوى من 

كل مراد ومريد واحلمد هللا رب العاملني محدا كثري طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 

  الغافلون
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