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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

مقدمة
ــُر  ــَناُت، َوُتَكفَّ ــُف الَحَس ــاُت، َوَتَتَضاَع اِلَح ــمُّ الصَّ ــِرِه َتِت ــِذي ِبِذْك ــُد هلِل الَّ الَحْم

ــُع  ــاُت، َوُتْرَف ــُر الَخِطيَئ ــَرَكاُت، َوُتْغَف ــَراُت َوالَب ــلُّ الَخْي ــِه َتِح َئاُت، َوِبَدْعَوِت ــيِّ السَّ

ــٍد، َوَعَلــى آِلــِه َوَصْحِبــِه  َنــا ُمَحمَّ ــَلاُم َعَلــى َنِبيِّ ــَلاُة َوالسَّ َرَجــاُت، َوالصَّ الدَّ

ــا َبْعــُد: َفــِإنَّ اأَلْدِعَيــَة َواأَلْذَكاَر ُهَمــا الِعَباَدَتــاِن الَعِظيَمَتــاِن  َأْجَمِعيــَن، َأمَّ

ــِت  َفَق ــِد اتَّ ــاٍل، َوَق ــِة َح ــى َأيَّ ــٍت، َوَعَل ــي ُكلِّ َوْق ــٍد، َوِف ــُكلِّ َأَح ــَرَتاِن ِل الُمَتَيسِّ

ــِن                 ــاِن ْب ْعَم ــِن النُّ ــٌر، َوَصــحَّ َع ــا َكِثي ــٌر، َوَثَواَبُهَم ــا َكِبي ــى َأنَّ َفْضَلُهَم ــةُ َعَل اأُلمَّ

َبِشيٍر - َرِضَي اهلُل َعْنُه -،

َم -: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

عاُء ُهَو الِعباَدُة«،  »الدُّ

َم -:  َوَقَرَأ َرُسوُل اهلِل - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  ُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ۚ ِإنَّ الَّ )َوَقاَل َربُّ

َم َداِخِريَن(. َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  ْرِمِذيُّ  َرَواُه الَخْمَسُة، َوَقاَل التِّ

َوَعْن َثاِبٍت، َقاَل:

َعاَء ِنْصُف الِعَباَدِة؟ َقاَل: َلا، َبْل ُهَو  »ُقْلُت ِلَأَنٍس: َيا َأَبا َحْمَزَة، َأَبَلَغَك َأنَّ الدُّ

َها«.  الِعَباَدُة ُكلُّ

َرَواُه اْبُن َجِريٍر. 

َوَقاَل َتَعاَلى:

ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما(،  ُه َلُهم مَّ اِكَراِت َأَعدَّ اللَّ َه َكِثيًرا َوالذَّ اِكِريَن اللَّ  )َوالذَّ
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َم -:  َوَعْن أَِبي ُهرَْيرََة - رَِضَي اهلُل َعْنُه -، َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهلِل - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َه  اِكُروَن اللَّ )َسَبَق الُمَفرُِّدوَن. َقاُلوا: َوَما الُمَفرُِّدوَن َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: الذَّ

اِكَراُت(. َكِثيًرا، َوالذَّ

 َرَواُه ُمْسِلٌم.

 ، ْكــُر ِحــْرٌز َمِتيــٌن، ِمْن َشــرِّ َشــَياِطيِن اإِلْنــِس َوالِجنِّ َعــاُء ِحْصــٌن َحِصيــٌن، َوالذِّ َفالدُّ

ــِب  ــاِت َوالَمَعاِي ــَلاَءاِت، َوالَعاَه ــَقاِم َواآلَلاِم َواالْبِت ــرِّ، َواألَْس ــرِّ َوالضُّ ــَن الشَّ َوِم

َوالَمَصاِئــِب، َوِمــْن ُكلِّ ُســوٍء، َوَفَواِئُدُهَما َلا ِإْحَصــاَء َلَهــا، َوَكــْم ِمــْن َشــْخٍص 

َصَلَحــْت َنْفُســُه، َوُأْســَرُتُه، َوُدْنَيــاُه، َوُأْخــَراُه ِبَدْعــَوٍة َصاِلَحــٍة!، َوُفِتَحــْت َلــُه 

ــَرِة ِبِذْكــٍر.  ــا َواآلِخ ْنَي ــٍر َلا َعــدَّ َلَهــا َوَلا َحْصــَر ِفــي الدُّ ــَواُب َخْي َوِلُأْســَرِتِه أَْب

َوَثَبَت َعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ - َرِضَي اهلُل َعْنُه -، َقاَل:

 )َقاُلوا: ِإًذا ُنْكِثُر َيا َرُسوَل اهلِل. َقاَل: اهلُل َأْكَثُر(. 

. َد ِإْسَناَدُه الُمْنِذِريُّ َرَواُه َأْحَمُد َوَغْيُرُه، َوَجوَّ

                                                                                               أَْمَله ُ             

                                                                                               فَِضيلَةُ الشَّْيخِ الُمَحّدِث

 َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا النَُّميُّ
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أحاديث األذكار
َم - َقاَل:  اٍم - َرِضَي اهلُل َعْنُه -: أَنَّ َرُسوَل اهلِل - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َغنَّ

ــَك  ــَك، فَِمْن ــْن َخْلِق ــٍد ِم ــٍة أَْو بِأََح ــْن نِْعَم ــي ِم ــَح بِ ــا أَْصبَ ــمَّ َم ــُح: اللَُّه ــَن ُيْصِب ــاَل ِحي ــْن َق ))َم
ــو  ــهُ أَبُ ــْوَم((. أَْخَرَج ــَك اْليَ ــْكَر َذِل ــْد أَدَّى ُش ــْكُر، فَقَ ــَك الشُّ ــُد َولَ ــَك اْلَحْم ــَك، فَلَ ــِريَك لَ ــَدَك َل َش َوْح
َداُوَد، َوالنََّســائِيُّ فِــي َعَمــِل اليـَـْوِم َواللَّْيلـَـِة، َواْبــُن ِحبَّــاَن فِــي َصِحيِحــِه، َوَغْيُرُهــْم، َوَمــَداُرهُ َعلـَـى 

ــٍر. ــُن َحَج ــنَهُ اْب ، َوَحسَّ ــَوِويُّ ــنَاَدهُ النَّ َد إِْس ــوَّ ــوٌل، َوَج ــَو َمْقبُ ــةَ، َوُه ــِن َعْنبََس ــِد هللِا ْب َعْب

، َمْرُفوًعا: َعْن ُشَرْيٍح، َعْن َأِبي َماِلٍك اأَلْشَعِريِّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِميــَن، اللَُّهــمَّ إِنـِّـي أَْســأَلَُك   )ِإَذا أَْصَبــَح أََحُدُكــْم َفْلَيُقــْل: أَْصبَْحنـَـا َوأَْصبـَـَح اْلُمْلــُك ِلَّ
ــا فِيــِه  ــْن َشــّرِ َم ــَك ِم ــوذُ بِ ــَداهُ، َوأَُع ــوَرهُ، َوبََرَكتَــهُ، َوُه ــهُ، َونَْصــَرهُ، َونُ ــْوِم فَتَْح ــَذا اْليَ ــَر َه َخْي

َوَشــّرِ َمــا بَْعــَدهُ، ثـُـمَّ إَِذا أَْمَســى فَْليَقـُـْل ِمثْــَل َذِلــَك(.
، لَــْم يـُـْدِرْك أَبَــا َماِلــٍك   َرَواهُ أَبـُـو َداُوَد َوَغْيــُرهُ َوإِْســنَاُدهُ ُمْنقَِطــٌع فَُشــَرْيُح ْبــُن ُعبَْيــٍد الُحْضَرِمــيُّ
ــٍك  ــي َماِل ــْن أَبِ ــٍد َع ــُن ُعبَْي ــَرْيُح ْب ــوُل: ُش ــي يَقُ ــِمْعُت أَبِ ــٍم: َس ــي َحاتِ ــُن أَبِ ــاَل اْب ــعَِرّيِ، قَ األَْش

ــٌل. ــعَِرّيِ ُمْرَس اأْلَْش

َم َقاَل: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ ُه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ

ــى ُكّلِ َشــْيٍء  ــَو َعلَ ــُد َوُه ــهُ اْلَحْم ــُك َولَ ــهُ اْلُمْل ــهُ لَ ُ َوْحــَدهُ َل َشــِريَك لَ ــهَ إِلَّ للاَّ ــاَل َل إِلَ ــْن قَ  »َم
ةٍ؛ َكانَــْت لَــهُ َعــْدَل َعْشــِر ِرقَــاٍب؛ َوُكتِــَب لَــهُ ِمائـَـةُ َحَســنٍَة؛ َوُمِحيَــْت  قَِديــٌر؛ فِــي يَــْوٍم ِمائـَـةَ َمــرَّ
ــْيَطاِن يَْوَمــهُ َذِلــَك َحتَّــى يُْمِســَي؛ َولَــْم يَــأِْت أََحــٌد  َعْنــهُ ِمائـَـةُ َســيِّئٍَة؛ َوَكانَــْت لَــهُ ِحــْرًزا ِمــْن الشَّ

ــا َجــاَء؛ إِلَّ َرُجــٌل َعِمــَل أَْكثـَـَر ِمْنــهُ«. بِأَْفَضــَل ِممَّ
 ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.
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َم -، َقاَل: ِه - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك - َرِضَي اهلُل َعْنُه -: أَنَّ َرُسوَل اللَّ
 »َمــْن َقــاَل ِحيــَن ُيْصِبــُح أَْو ُيْمِســي: اللَُّهــمَّ إِنـِّـي أَْصبَْحــُت أُْشــِهُدَك، َوأُْشــِهُد َحَملـَـةَ َعْرِشــَك، 
ــًدا َعْبــُدَك َوَرُســولَُك؛ أَْعتـَـَق  ُ َل إِلـَـهَ إِلَّ أَْنــَت، َوأَنَّ ُمَحمَّ َوَمَلئَِكتـَـَك، َوَجِميــَع َخْلِقــَك، أَنَّــَك أَْنــَت للاَّ
ُ ثََلثَــةَ  ــا ثََلثًــا أَْعتَــَق للاَّ ــهُ، َوَمــْن قَالََه ُ نِْصفَ ــِن أَْعتَــَق للاَّ تَْي ــا َمرَّ ــْن قَالََه ــاِر، فََم ــهُ ِمــَن النَّ ُ ُربُعَ للاَّ

ُ ِمــَن النَّــاِر«. أَْربَاِعــِه، فَــإِْن قَالََهــا أَْربَعـًـا أَْعتَقَــهُ للاَّ
ــي األََدِب  ــاِريُّ فِ ــَرى، َوالبَُخ ــي الُكْب ــائِيُّ فِ ، َوالنََّس ــِذيُّ ــو َداُوَد، َوالتِّْرِم ــٌن، َرَواهُ أَبُ ــٌث َحَس  َحِدي
ــدُّ  ــْن يَُش ــاٍل، لَِك ــْن َمقَ ــا ِم ــٍق ِمْنَه ــو ُكلُّ َطِري ــٍس، َل يَْخلُ ــْن أَنَ ــُرٌق َع ــهُ ُط ــْم، َولَ ــَرِد، َوَغْيُرُه الُمْف
ــُن  ــَوِويُّ َواْب ــنَهُ النَّ ــْد َحسَّ ــَراِم، َوقَ ــَلِل َوالَح ــاِب األَْذَكاِر َل الَح ــي بَ ــةً فِ ــا، َخاصَّ ــا بَْعًض بَْعُضَه
ــٍد  ــَر ُمقَيَّ ــُوهُ، َغْي ــا نَْح ــهُ - َمْرفُوًع ــَي هللاُ َعْن ــّيِ - َرِض ــْلَماَن اْلفَاِرِس ــْن َس ــاِهٌد َع ــهُ َش ــٍر. َولَ َحَج

ــهُ. َح ــُم َوَصحَّ ــاِء، َرَواهُ الَحاِك ــاحِ َوالَمَس بَ بِالصَّ

َقــاَل:  َم  َوَســلَّ َعَلْيــِه  اهلُل  ــى  َصلَّ اهلِل  َرُســوِل  َعــْن  اْلَأْنَصــاِريِّ  ــوَب  أَيُّ أَِبــي  َعــْن 
ــْيٍء  ــى ُكِلّ َش ــَو َعلَ ــُد َوُه ــهُ اْلَحْم ــُك َولَ ــهُ اْلُمْل ــهُ، لَ ــَدهُ َل َشــِريَك لَ ــهَ إِلَّ هللاُ َوْح )َمــْن َقــاَل: َل إِلَ

ــِد إِْســَماِعيَل(. ــْن َولَ ــٍس ِم ــةَ أَْنفُ ــْن أَْعتَــَق أَْربَعَ ــَراٍر، َكاَن َكَم قَِديــٌر، َعْشــَر ِم
 متفق عليه.

َم -، َقــاَل: ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ ِبــيِّ - َصلَّ اِد ْبــِن أَْوٍس َرِضــَي اهلُل َعْنــُه، َعــِن النَّ َعــْن َشــدَّ
ُد اِلاْســِتْغَفاِر أَْن َتُقــوَل: اللَُّهــمَّ أَْنــَت َربِّــي َل إِلَــهَ إِلَّ أَْنــَت، َخلَْقتَنِــي َوأَنَــا َعْبــُدَك، َوأَنَــا   )َســيِّ
 ، َعلـَـى َعْهــِدَك َوَوْعــِدَك َمــا اْســتََطْعُت، أَُعــوذُ بـِـَك ِمــْن َشــّرِ َمــا َصنَْعــُت، أَبـُـوُء لـَـَك بِنِْعَمتـِـَك َعلـَـيَّ

َوأَبـُـوُء لـَـَك بَِذْنبِــي فَاْغِفــْر ِلــي، إِنَّــهُ َل يَْغِفــُر الذُّنـُـوَب إِلَّ أَْنــَت(. 
َقــاَل: )َوَمــْن قَالََهــا ِمــَن النََّهــاِر ُموقِنـًـا بَِهــا، فََمــاَت ِمــْن يَْوِمــِه قَْبــَل أَْن يُْمِســَي، فَُهــَو ِمــْن أَْهــِل 
الَجنَّــِة، َوَمــْن قَالََهــا ِمــَن اللَّْيــِل َوُهــَو ُموقـِـٌن بَِهــا، فََمــاَت قَْبــَل أَْن يُْصبِــَح، فَُهــَو ِمــْن أَْهــِل الَجنَّــِة(.

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوَغْيُرهُ.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َم ِإَذا أََراَد أَْن َيَنــاَم َقــاَل:  ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ ِبــيُّ َصلَّ َعــْن ُحَذْيَفــَة، َقــاَل: َكاَن النَّ
»بِاْسِمَك اللَُّهمَّ أَُموُت َوأَْحيَا«، 
َوِإَذا اْسَتْيَقَظ ِمْن َمَناِمِه َقاَل:

ِ الَِّذي أَْحيَانَا بَْعَد َما أََماتَنَا َوإِلَْيِه النُُّشوُر«.  »الَحْمُد ِلَّ
.  َرَواهُ البَُخاِريُّ

َم: ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ َعــْن أَِبــي ُهَرْيــَرَة َرِضــَي اهلُل َعْنــُه، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهلِل َصلَّ
ــْم يــأِْت أَحــٌد  . لَ ةٍ ــِدِه ِمائَــةَ َمــرَّ ِ َوبَِحْم  »َمــْن َقــاَل ِحيــَن ُيْصبــُح َوِحيــَن ُيْمِســي: ُســْبحاَن للاَّ

ــِه«. ــاَل أَْو َزاَد َعلَْي ــَل َمــا قَ ــاَل ِمثْ ــه،ِ إِلَّ أَحــٌد قَ ــا جــاَء بِ ــْوَم الِقياَمــِة بأْفَضــَل ِممَّ يَ
 َرَواهُ ُمْسِلٌم.

ــاَل: َم َق ــلَّ ــِه َوَس ــى اهلُل َعَلْي ــوَل اهلِل َصلَّ ــُه، أَنَّ َرُس ــَي اهلُل َعْن ــَرَة َرِض ــي ُهَرْي ــْن أَِب َع
ةٍ، ُحطَّْت َخَطايـَـاهُ َوإِْن َكانَْت ِمثـْـَل َزبَِد البَْحِر(.   )َمــْن قـَـاَل ُســْبَحاَن هللِا َوبَِحْمــِدِه فـِـي يـَـْوٍم ِمائَةَ َمرَّ

رواه البخاري.

َم  ِبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: َكاَن النَّ
ِإَذا َأْمَسى َقاَل:

ِ، َل إِلَهَ إِلَّ هللاُ َوْحَدهُ َل َشِريَك لَهُ«. ِ، والَحْمُد ِلَّ  »أْمَسْينا وأْمَسى الُمْلُك ِلَّ
: »لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر، َرّبِ أَْسأَلَُك َخْيَر  اِوي: أَُراُه َقاَل ِفيِهنَّ  َقاَل الرَّ
َما فِي َهِذِه اللَّْيلَِة َوَخْيَر َما بَْعَدَها، وأُعوذ بَِك ِمْن َشّرِ َما فِي َهِذِه اللَّْيلَِة َوَشّرِ َما بَْعَدَها، َرّبِ أَُعوذُ 
بَِك ِمَن الَكَسِل َوُسوِء الِكبَِر، َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاٍب فِي النَّاِر َوَعذَاٍب فِي القَْبِر، َوإذَا أْصبََح قَاَل 

ذَِلَك أَْيًضا: أَْصبَْحنَا َوأَْصبََح الُمْلُك هللِ ... «.
 َرَواهُ ُمْسِلٌم.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

ُه َعْنُه َقاَل: َوَثَبَت َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعَفاَن َرِضَي اللَّ
َم:  ِه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  َقاَل َرُسوُل اللَّ

ِ الَّــِذي َل يَُضــرُّ َمــَع اْســِمِه  »َمــا ِمــْن َعْبــٍد يَقـُـوُل فـِـي َصبـَـاحِ ُكّلِ يـَـْوٍم َوَمَســاِء ُكّلِ لَْيلـَـٍة: بِْســِم للاَّ
هُ َشــْيٌء«. اٍت، إِلَّ لَْم يَُضرَّ َشــْيٌء فِــي األَْرِض َوَل فِــي السَّــَماِء َوُهــَو السَّــِميُع اْلعَِليــُم، ثـَـَلَث َمــرَّ

 رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن القيم.

ُه َعْنُهَما،  َعْن ُحَذْيَفَة َوأَِبي َذرٍّ َرِضَي اللَّ
َم َكاَن ِإَذا أََوى ِإَلى ِفَراِشِه َقاَل: ِه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ أَنَّ َرُسوَل اللَّ

 »بِاْسِمَك اللَُّهمَّ أَْحيَا َوأَُموُت«.
 رواه البخاري.

َوَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل:
ــَل يَْحثُــو  ــي آٍت، فََجعَ ــِه َوَســلََّم بِِحْفــِظ َزَكاةِ َرَمَضــاَن، فَأَتَانِ ِ َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــي َرُســوُل للاَّ  َوكَّلَنِ
ِ َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم، إِلَــى أَْن قَــاَل:  ِمــَن الطَّعَــاِم، فَأَخْذتـُـهُ فَقُْلــُت: أَلَْرفَعَنَّــَك إِلَــى َرُســوِل للاَّ
ُمــَك َكِلمــاٍت  اٍت تَْزُعــُم أَنَّــَك َل تَعُــوُد، ثـُـمَّ تَعُــوُد، فَقَــاَل: َدْعنِــي فَإِنِّــي أُعلِّ َهــَذا آِخــُر ثـَـَلٍث َمــرَّ
ــْن  ــهُ لَ ــةَ اْلُكْرِســّيِ، فَإِنَّ ــاَل: إَِذا أََوْيــَت إِلَــى فِراِشــَك فَاْقــرأْ آيَ ؟ قَ ُ بَِهــا، قُْلــُت: َمــا ُهــنَّ يَْنفَعُــَك للاَّ
ــُت،  ــبِيلَهُ فَأَْصبَْح ــُت َس ــحِ، فََخلَّْي ــى تُْصبِ ــْيَطاٌن حتَّ ــَك َش ــٌظ، َوَل يَْقربُ ِ حافِ ــَن للاَّ ــَك ِم ــَزاَل َعلَْي يَ
ــْن  ــُم َم ــذُوٌب، تَْعلَ ــَو َك ــَك َوُه ــْد َصَدقَ ــه قَ ــا إِنَّ ــلََّم: أََم ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ َصلَّ ــي َرُســوُل للاَّ ــاَل ِل فَقَ

ــاَل: َذاَك َشــْيَطاٌن. ــُت: َل، قَ ــا ُهَرْيــَرة؟ قُْل ــا أَبَ ــذُ ثَــَلٍث يَ تَُخاِطــُب ُمْن
 رواه البخاري.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َم: ِه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َوَعْنُه َرِضَي اللَّ
»إَِذا أََوى أََحُدُكــم إِلـَـى فِراِشــِه، فَْليَْنفـُـْض فَِراَشــهُ بَِداِخلـَـِة إَِزاِرِه فَإِنَّــهُ َل يـَـْدِري َمــا َخلَفـَـهُ َعلَْيــِه، 
ــا، َوإِْن  ــْكَت نَْفِســي فَاْرَحْمَه ــهُ، إِْن أَْمَس ــَك أَْرفَعُ ــي، َوبِ ــُت َجْنبِ ــي َوَضْع ــِمَك َربِّ ــوُل: بِاْس ــمَّ يَقُ ثُ

اِلِحيــَن« ــاَدَك الصَّ ــِه ِعبَ ــُظ بِ أَْرَســْلتََها، فَاْحفَْظَهــا بَِمــا تَْحفَ
 متفق عليه.

ُه َعْنُه، َوَعْن أََنٍس َرِضَي اللَّ
َم َكاَن ِإَذا أََوى ِإَلى ِفَراِشِه َقاَل:  ِبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ أَنَّ النَّ

ْن َل َكافَِي لَهُ َوَل ُمْؤِوَي«. ِ الَّذي أَْطعََمنَا َوَسقَانَا، َوَكفَانَا َوآَوانَا، فََكْم ِممَّ »الَحْمُد لَّ
 رواه مسلم.

ه عْنهَما، َقاَل: َوعِن البَراِء بِن عاِزٍب، َرِضَي اللَّ
ِه َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم:   َقاَل لي رُسوُل اللَّ

ــِن، وقــْل:  ــقَِّك األَيَم ــلةِ، ثُــمَّ اْضَطِجــْع َعلــى ِش ــأْ وُضــوَءَك ِللصَّ ــَك فَتَوضَّ ــَت َمْضَجعَ »إَِذا أَتَي
ــةً  ــَك، رغبــةً ورْهبَ ــَك، َوأَلََجــأُْت َظهــِري إِلَْي ضــُت أَمــري إِلَْي اللَُّهــمَّ أَْســلَْمُت نِفســي إِلَيــَك، َوفَوَّ
إِلَْيــَك، لَملجــأَ ول َمنجــي ِمْنــَك إِلَّ إِليــَك، آمنــُت بِِكتَابِــَك الــِذي أَنَزْلــت، َوبِنَبِيِّــَك الــِذي أَرَســلَت، 

. ِمــتَّ َعلَــى الِفطــرةِ، واْجعَلُهــنَّ آِخــَر َمــا تَقُــوُل« فــإِْن ِمــتَّ
 ُمتَّفٌق عليِه.

َم: َوَســلَّ َعَلْيــِه  ــُه  اللَّ ــى  ــِه َصلَّ اللَّ َرُســوُل  َقــاَل  َقــاَل:  ُجْنــَدٍب،  ْبــِن  َســُمَرَة  َعــْن 
َك  ُ أَْكبـَـُر، َل يَُضــرُّ ُ، َوللاَّ ِ، َوَل إِلـَـهَ إِلَّ للاَّ ِ، َواْلَحْمــُد ِلَّ ِ أَْربـَـٌع، ُســْبَحاَن للاَّ  »أََحــبُّ اْلــَكَلِم إِلـَـى للاَّ

بِأَيِِّهــنَّ بـَـَدأَْت«.
َرَواهُ ُمْسِلٌم.



11
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َم -: ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ َعــْن أَِبــي ُهَرْيــَرَة َرِضــَي اهلُل َعْنــُه َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهلِل - َصلَّ
 ِ ــْبَحاَن للاَّ ــِن: ُس ْحَم ــى الرَّ ــاِن إِلَ َ ــَزاِن، َحبِيبَت ــي اْلِمي ــاِن فِ َ ــاِن، ثَِقيلَت ــى الِلَّس ــاِن َعلَ َ ــاِن َخِفيفَت  )َكِلَمتَ

ــِم(. ِ اْلعَِظي ــْبَحاَن للاَّ ــِدِه، ُس َوبَِحْم
 ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

ــاَل:  َم – َق ــلَّ ــِه َوَس ــى اهلُل َعَلْي ــيِّ - َصلَّ ِب ــِن النَّ ــُه، َع ــَرَة َرِضــَي اهلُل َعْن ــي ُهَرْي ــْن أَِب َع
ــِد  ــَل َزبَ ــْت ِمثْ ــاهُ َوإِْن َكانَ ــْت َخَطايَ ةٍ، ُحطَّ ــرَّ ــةَ َم ــْوٍم ِمائَ ــي يَ ــِدِه فِ ِ َوبَِحْم ــْبَحاَن للاَّ ــاَل ُس ــْن قَ )َم

ــِر(. اْلبَْح
.  َرَواهُ البَُخاِريُّ

َعْن َأِبي ُموَسى اأَلْشَعِريِّ َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل:

َم َوأََنا أَُقوُل ِفِي َنْفِسي: ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  أََتى َعَليَّ َرُسوُل اهلِل َصلَّ
ِ، فَإِنََّهــا  ةَ إِلَّ بِــالَّ ِ ْبــَن قَْيــٍس! قـُـْل: َل َحــْوَل َوَل قـُـوَّ ، َفَقــاَل: »يـَـا َعْبــَد للاَّ ِ ةَ إِلَّ بِــالَّ  َل َحــْوَل َوَل قـُـوَّ

َكْنــٌز ِمــْن ُكنُــوِز اْلَجنَِّة«. 
. َرَواهُ البَُخاِريُّ

َم َقاَل َلُه: ِبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَســلَّ َعــْن َعْبــِد اهلِل ْبــِن ُخَبْيــٍب َرِضَي اهلُل َعْنــُه: َأنَّ النَّ
اٍت، تَْكِفيَك ِمْن ُكّلِ َشْيٍء(. َذتَْيِن، ِحيَن تُْمِسي َوتُْصبُِح ثَلََث َمرَّ ُ أََحٌد«، َوالُمعَّوِ  ) ُقْل: »قُْل ُهَو للاَّ

 َحِديٌث َحَسٌن، َوقَْد اْختُِلَف فِي َسنَِدِه َوَمتْنِِه. َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوالنََّسائِيُّ َوالتِّْرِمِذيُّ 
، َواْبــُن َدقِيــِق  َحــهُ النَّــَوِويُّ َوَقــاَل: َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َصِحيــٌح َغِريــٌب ِمــْن َهــَذا الَوْجــِه. َوَصحَّ

ــنَهُ اْبــُن َحَجــٍر. العَيــِد، َوَحسَّ
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َم، َقالَ :   ــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ ــُه َعْنــُه -، َعْن َرُســوِل اللَّ َعــْن أَِبــي ُهَرْيــَرَة - َرِضــَي اللَّ
َ ثَلثـًـا  َ ثَلثـًـا َوثَلثيــَن، وَكبَّــَر للاَّ َ فــي ُدبُــِر ُكّلِ َصــلةٍ ثَلثـًـا َوثَلثِيــَن، َوَحِمــَد للاَّ »َمــْن َســبََّح للاَّ
ــُد  ــهُ الَحْم ــُك َولَ ــهُ الُمْل ــهُ، لَ ــِريَك لَ ــَدهُ َل َش ُ َوْح ــهَ إِلَّ للاَّ ــِة :  َل إِلَ ــَن، َوقــاَل َتمــاَم الِماَئ َوثَلثِي

ــِر«. ــِد البَْح ــَل َزبَ ــْت ِمثْ ــَرْت َخطايــاهُ َوإْن َكانَ ــَو علــى ُكّلِ َشــْيٍء قَِديــٌر، ُغِف َوُه

ُه َعْنُهَما،  َبْيِر َرِضَي اللَّ ِه ْبِن الزُّ َوَعْن َعْبِد اللَّ

ــهُ  ــهُ، لَ ــريَك لَ ُ َوحــَدهُ ل َش ــهَ إِلَّ للاَّ ُم :   » َل إِلَ ــَر ُكلِّ َصــَلاٍة ِحيــَن ُيَســلِّ ــُه َكاَن َيُقــوُل ُدُب أَنَّ
ُ َوَل  ــهَ إِلَّ للاَّ ِ، َل إِلَ ــالَّ ةَ إِلَّ بِ ــوَّ ــْوَل َوَل قُ ــٌر، َل َح ــْيٍء قَِدي ــى ُكّلِ َش ــَو َعلَ ــُد َوُه ــهُ الَحْم ــُك َولَ الُمْل
يــَن  ُ ُمْخِلِصيــَن لَــهُ الّدِ نَْعبُــُد إِلَّ إيَّــاهُ، لَــهُ النِّْعَمــةُ َولَــهُ الفَْضــُل، َولَــهُ الثَّنــاُء الَحَســُن، َل إِلَــهَ إِلَّ للاَّ

ــُروَن«. ــْو َكــِرهَ الكافِ َولَ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم يَُهلِّــُل بِِهــنَّ ُدبُــَر ُكّلِ َصــَلةٍ .   ـى للاَّ ِ َصلَـّ َبْيــرِ :  َوَكاَن َرُســوُل للاَّ َقــاَل اْبــُن الزُّ

أَْخَرَجُهَما ُمْسِلٌم.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

ِميِميِّ َعْن َرُسوِل  َرَوى أَُبو َداُوَد َعِن الَحاِرِث ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أَِبيِه ُمْسِلِم ْبِن الَحاِرِث التَّ

ُه أََسرَّ ِإَلْيِه َفَقاَل: َم أَنَّ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

اٍت، فَإِنَّــَك  ــاِر َســْبَع َمــرَّ  )ِإَذا اْنَصَرْفــَت ِمــْن َصــَلاِة الَمْغــِرِب َفُقــْل: اللَُّهــمَّ أَِجْرنِــي ِمــَن النَّ
ْبــَح فَقـُـْل َكَذِلــَك، فَإِنَّــَك  إَِذا قُْلــَت َذِلــَك ثـُـمَّ ِمــتَّ فـِـي لَْيلَتـِـَك ُكتـِـَب لـَـَك ِجــَواٌر ِمْنَهــا. َوإَِذا َصلَّْيــَت الصُّ

إِْن ِمــتَّ فـِـي يَْوِمــَك ُكتـِـَب لـَـَك ِجــَواٌر ِمْنَهــا(.

ــَح  َوالَحــاِرُث ْبــُن ُمْســِلٌم َمْجُهــوٌل، َوِمْنُهــْم َمــْن َيُقــوُل: ُمْســِلُم ْبــُن الَحــاِرِث، َوقـَـْد َصحَّ
َحِديثـَـهُ َهــَذا اْبــُن ِحبَّــاَن َعلـَـى قَاِعَدتِــِه فـِـي تَْوثِيــِق الَمَجاِهيــِل إَِذا لـَـْم يَُكــْن فِيَمــا َرَواهُ َمــا يُْنَكــُر.

َوأَْخَرَج الَحِديَث أَْحَمُد َوالنََّسائِيُّ فِي الُكْبَرى َوَغْيُرُهْم، َوَحسَّنَهُ اْبُن َحَجٍر.

ــْد  ــَكاِم، فَالَمْجُهــوُل قَ ــي األَْذَكاِر َل األَْح ــٌل فِ ــهُ ُمْحتََم ــَذا الَحِديــِث؛ أِلَنَّ َضْعفَ ــِل بَِه ــأَْس بِالعََم َوَل بَ
ــِه َمــا يُْنَكــُر. ــْم يَُكــْن فِــي ِرَوايَتِ يَُكــوُن ثِقَــةً َمــا لَ

َلاِة َثاِبٌت، ٍد ِبَعِقِب الصَّ اِر َغْيَر ُمَقيَّ َوَفْضُل االْسِتَعاَذِة ِمَن النَّ

َم: ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ  َفَعــْن أَِبــي ُهَرْيــَرَة َرِضــَي اهلُل َعْنــُه َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهلِل َصلَّ

اُر: اٍت ِفي َيْوٍم ِإلَّا َقاَلِت النَّ اِر َسْبَع َمرَّ  »َما اْسَتَجاَر َعْبٌد ِمَن النَّ

 يَــا َرّب، إِنَّ َعْبــَدَك فَُلنًــا قَــِد اْســتََجاَرَك ِمنِّــي فَأَِجــْرهُ، َوَل يَْســأَُل هللاَ َعْبــٌد الَجنَّــةَ فِــي يَــْوٍم َســْبَع 
اٍت إِلَّ قَالَــِت الَجنَّــةُ: يَــا َرّب، إِنَّ َعْبــَدَك فَُلنًــا َســأَلَنِي فَأَِدِخْلــهُ الَجنَّــةَ«. َمــرَّ

َحهُ ُهَو َوالُمْنِذِريُّ َواْبُن القَيِِّم. يَاُء َوَصحَّ  َرَواهُ أَبُو يَْعلَى َوالّضِ

َم: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ َوَثَبَت َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رَِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اللَّ
ــُة: اللَُّهــمَّ أَْدِخْلــهُ اْلَجنَّــةَ، َوَمــْن اْســتََجاَر  اٍت َقاَلــِت اْلَجنَّ ــَة َثــَلاَث َمــرَّ ــَه اْلَجنَّ  »َمــْن َســَأَل اللَّ

ــاُر: اللَُّهــمَّ أَِجــْرهُ ِمــْن النَّــاِر«. اٍت َقاَلــِت النَّ ِمــْن النَّــاِر ثـَـَلَث َمــرَّ
أْيِ. َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ َوالنََّســائِيُّ َواْبــُن  َوقـَـِد اْختُِلــَف فـِـي َرْفِعــِه َوَوْقِفــِه، َوِمثْلـُـهُ َل يُقـَـاُل ِمــْن قِبـَـِل الــرَّ

يـَـاُء َواْبــُن ِحبَّــاَن فـِـي َصِحيِحــِه َوالَحاِكــُم، َوقـَـاَل: َصِحيــُح اإِلْســنَاِد. َماَجــْه َوالّضِ
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َقــاَل:  َم  َوَســلَّ َعَلْيــِه  اهلُل  ــى  َصلَّ اهلِل  َرُســوِل  َعــْن  اْلَأْنَصــاِريِّ  ــوَب  أَيُّ أَِبــي  َعــْن 
ــى ُكِلّ َشــْيٍء  ــَو َعلَ ــُد َوُه ــهُ اْلَحْم ــُك َولَ ــهُ اْلُمْل ــهُ، لَ ــهَ إِلَّ هللاُ َوْحــَدهُ َل َشــِريَك لَ )َمــْن َقــاَل: َل إِلَ

ــِد إِْســَماِعيَل(.  ــْن َولَ ــٍس ِم ــةَ أَْنفُ ــْن أَْعتَــَق أَْربَعَ ــَراٍر َكاَن َكَم قَِديــٌر، َعْشــَر ِم
متفق عليه.

َباِح َوالَمَساِء. ٍد ِبَعِقِب َصَلاٍة َوَلا ِبالصَّ ْكُر ُمْطَلٌق َغْيُر ُمَقيَّ َوَهَذا الذِّ

َباِح  ًدا ِبالصَّ َم ُمَقيَّ ِبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َوَثَبَت َعْنُه َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن النَّ
َوالَمَساِء َقاَل:

 »َمــْن َقــاَل ِحيــَن ُيْصِبــُح: َل إِلـَـهَ إِلَّ هللاُ َوْحــَدهُ، َل َشــِريَك لـَـهُ، لـَـهُ الُمْلــُك، َولـَـهُ الَحْمــُد، يُْحيـِـِى 
ــَر  ــا َعْش ــَدةٍ قَالََه ــُكّلِ َواِح ــهُ بِ ــَب هللاُ لَ اٍت، َكتَ ــرَّ ــَر َم ــٌر َعْش ــْيٍء قَِدي ــى ُكّلِ َش ــَو َعلَ ــُت، َوُه ويُِميِ
ــِر  ــهُ َكعَْش ــنَّ لَ ــاٍت، َوُك ــَر َدَرَج ــا َعْش ــهُ هللاُ بَِه ــيِّئَاٍت، َوَرفَعَ ــَر َس ــهُ َعْش ــطَّ هللاُ َعْن ــنَاٍت، َوَح َحَس
، فَــإِْن  ِل النََّهــاِر إِلَــى آِخــِرِه، َولَــْم يَْعَمــْل يَْوَمئِــٍذ َعَمــًل يَْقَهُرُهــنَّ ِرقَــاٍب، َوُكــنَّ لَــهُ َمْســلََحةً ِمــْن أَوَّ

ــَك«. ــُل َذِل ــاَل ِحيــَن يُْمِســي فَِمثْ قَ
ــاِميِّيَن، َوَهــَذا  َوايَــِة َعــِن الشَّ  أَْخَرَجــهُ أَْحَمــُد َوَغْيــُرهُ، َوِرَجالُــهُ ثِقَــاٌت، َواْبــُن َعيَّــاٍش َصِحيــُح الّرِ

اإِلْســنَاُد ِمــْن َذِلــَك. 
َساِئيُّ ِفي ، َرَواُه أَْحَمُد َوأَُبو َداُوَد َوالنَّ َرِقيِّ اٍش الزُّ َوَلُه َشاِهٌد َعْن أَِبي َعيَّ

َحهُ اْبُن َحَجٍر.  )َعَمِل اليَْوِم َواللَّْيلَِة(، َوَصحَّ

َوِفي ِرَواَيٍة ِلَأْحَمَد ِبِإْسَناٍد َضِعيٍف َعْنُه َرِضَي اهلُل َعْنُه َمْرُفوًعا: 

ــَك«.  ــُل َذِل ــِرِب َفِمْث ــَد الَمْغ ــَح - َوَذَكــَرَه - َوِإَذا َقاَلَهــا َبْع ْب ــى الصُّ ــاَل ِإَذا َصلَّ »َمــْن َق
ــَلِف،  ــا بَْعــُض الْختِ ــي ُمتُونَِه ــاٍل، َوفِ ــْن َمقَ ــانِيُدَها ِم ــو أََس ــهُ َشــَواِهُد َل تَْخلُ َولَ

َح بَْعَضَها َكاْبِن ِحبَّاَن. َوِمَن العُلََماِء َمْن َصحَّ

ُح - َواهلُل أَْعَلُم - َوالِذي َيَتَرجَّ
بَاحِ َوَوْقِت الَمَساِء. َلتَْيِن يُْحَمُل َعلَى َوْقِت الصَّ ْكَر الُمقَيََّد بِالصَّ  أَنَّ َهَذا الذِّ
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

ِبيَّ َصلَّى اهلُل َعلْيِه  ُرِني ِبَحِديِث َعْبِد اهلِل ْبِن ُخَبْيٍب َرِضَي اهلُل َعْنُه: أَنَّ النَّ َوَهَذا ُيَذكِّ

َم َقاَل َلُه: َوَسلَّ
ــْن  ــَك ِم اٍت، تَْكِفي ــرَّ ــلََث َم ــُح ثَ ــَن تُْمِســي َوتُْصبِ ــِن، ِحي َذتَْي ــٌد« ، َوالُمعَّوِ ُ أََح ــَو للاَّ ــْل ُه )ُقــْل: »قُ
ُكّلِ َشــْيٍء(. َحِديــٌث َحَســٌن، َوقـَـِد اْختُِلــَف فِــي َســنَِدِه َوَمتْنِــِه. َرَواهُ أَبـُـو َداُوَد َوالنََّســائِيُّ َوالتِّْرِمــِذيُّ 
، َواْبــُن َدقِيــِق  َحــهُ النَّــَوِويُّ َوَقــاَل: َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َصِحيــٌح َغِريــٌب ِمــْن َهــَذا الَوْجــِه. َوَصحَّ

ــنَهُ اْبــُن َحَجــٍر. الِعيــِد، َوَحسَّ
ْبحِ َوالَمْغِرِب.  بَاحِ َوالَمَساِء َل ُمقَيًَّدا بِعَِقِب َصَلةِ الصُّ َوَهَذا التَّثِْليُث ِمْن أَْذَكاِر الصَّ

َواهلُل أَْعَلُم.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

، َعْن َعِليِّ ْبِن َرَباٍح، َعْن ُعْقَبَة  ٍد الُقَرِشيِّ َعْن ُحَنْيِن ْبِن أَِبي َحِكيٍم، َوَيِزيَد ْبِن ُمَحمَّ

ْبِن َعاِمٍر َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل:
َذاِت، فِي ُدبُِر ُكّلِ َصلَةٍ(.   )أََمَرنِي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْن أَْقَرأَ بِاْلُمعَّوِ

، َوالَحاِكــُم َوالبَْيَهِقيُّ  ــنِّّيِ َوالطَّبََرانِــيُّ ، َواْبــُن الُمْنــِذِر َواْبــُن السُّ أَْخَرَجــهُ أَْحَمــُد َوأَبـُـو َداُوَد َوالنََّســائِيُّ
َوَغْيُرُهْم.

َوَعــِن اْبــِن َلِهيَعَة، َعــْن َيِزيَد ْبِن أَِبي َحِبيٍب، َعْن َعِليِّ ْبِن َرَباٍح، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ِبِه، 
َذتَْيِن«. َوَلْفُظُه: »بِالُمعَّوِ

.  َرَواهُ التِّْرِمِذيُّ
َحــهُ الَحاِكــُم،  َوالَحِديــُث َصِحيــٌح، َوأَْخَرَجــهُ اْبــُن ُخَزْيَمــةَ َواْبــُن ِحبَّــاَن فـِـي َصِحيَحْيِهَمــا، َوَصحَّ

، َواْبــُن َحَجــٍر، َوَغْيُرُهــْم. َواْبــُن تَْيِميـَـةَ، َواْبــُن ُمْفِلــحٍ، َوالذََّهبِــيُّ

َذتَْيِن«،  َذاِت« أَْرَجــُح - َواهلُل أَْعَلــُم - ِمْن ِصيغَِة التَّثْنِيـَـِة »بِالُمعَّوِ َوِصيَغــُة الَجْمــِع »ِبالُمَعــوِّ
فََشــَهاَدةُ الثْنَْيــِن أَْولَى ِمــْن َشــَهاَدةِ الَواِحِد. 

اِوي َعْنهُ اْبَن قُتَْيبَةَ، إِلَّ أَنَّ فِي ِرَوايَتِِه َضْعفًا؛ ثُمَّ إِنَّ اْبَن لَِهيعَةَ َوإِْن َكاَن الرَّ
ْرِمِذيُّ َبْعَدُه: )َحَسٌن َغِريٌب(.   َوِلَذا َقاَل التِّ

َوبَْعُض َمْن َذَكَر ِرَوايَةَ التِّْرِمِذّيِ أَْيًضا َذَكَرَها بِِصيغَِة الَجْمعِ. 
َح ِصيغَةَ الَجْمعِ؛ ِمْنُهُم النََّوِويُّ َواْبُن َحَجٍر. ثُمَّ إِنَّ َكثِيًرا ِمَن العُلََماِء َرجَّ

اُس« َلاُث:»اإِلْخَلاُص، َوالَفَلُق، َوالنَّ َوُر الثَّ َذاِت«، َوالُمَراُد ِبِه السُّ َوِلَأنَّ َلْفَظ »الُمَعوِّ
ــنَِن الثََّلثـَـةُ، َوأَْحَمــُد َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ َواْبــُن ِحبَّــاَن   َجــاَء فِــي َحِديــٍث ثَابِــٍت، أَْخَرَجــهُ أَْصَحــاُب السُّ
ــْل َم: ُق ــلَّ ــِه َوَس ــى اهلُل َعَلْي ــوُل اهلِل َصلَّ ــي َرُس ــاَل ِل ــاَل: »َق ــٍر، َق ــِن َعاِم ــةَ ْب ــْن ُعْقبَ َع
.» ْذ بِِمثِْلِهنَّ ، فَإِنَّهُ لَْم يُتَعَوَّ ْذ بِِهنَّ  ُهَو هللاُ أََحٌد، َوقُْل أَُعوذُ بَِرّبِ الفَلَِق، َوقُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس، تَعَوَّ
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

ُه َعْنَها،  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ
ذَاِت،  ِ َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم َكاَن إِذَا أََخــذَ َمْضَجعـَـهُ نَفـَـَث فـِـي يََدْيــِه، َوقـَـَرأَ بِاْلُمعـَـّوِ أَنَّ َرُســوَل للاَّ

َوَمَســَح بِِهَمــا َجَســَدهُ. 
متفق عليه.

َم َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه ُكلَّ َلْيلٍة  ِبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّ َوِفي ِرَواَيٍة: َأنَّ النَّ
ْيِه، ُثمَّ َنَفَث ِفيِهَما، َفَقرَأ ِفيِهَما:  َجَمَع َكفَّ

ُ أََحــٌد{، }قـُـْل أَُعــوذُ بِــَرّبِ اْلفَلَِق{، }قـُـْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس{، ثُمَّ َمَســَح بِِهَما َما اْســتََطاَع  }قـُـْل ُهــَو للاَّ
اٍت. ِمــْن َجَســِدِه، يَْبــَدأُ بِِهَمــا َعلـَـى َرأِْســِه َوَوْجِهــِه، َوَمــا أَْقبـَـَل ِمــْن َجَســِدِه، يَْفعـَـُل ذَِلــَك ثـَـَلَث َمــرَّ

 متفق عليه.

ْفُث«؛ نَْفٌخ لَِطيٌف ِبَلا ِريٍق. َغِة: »النَّ َقاَل أَْهُل اللُّ

َم -  ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ ــِه - َصلَّ وَعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَي اهلُل َعْنَهــا: َأنَّ َرُســوَل اللَّ
َذاِت«. متفق عليه. »َكاَن إَِذا اْشتََكى نَفََث َعلَى نَْفِسِه بِاْلُمعَّوِ

َوِفي ِرَواَيٍة ِلُمْسِلٍم َعْنَها َقاَلْت: 
ذَات«ِ. ــّوِ ــِه بِاْلُمعَ ــَث َعلَْي ــِه نَفَ ــْن أَْهِل ــٌد ِم ــِرَض أََح ــلََّم إِذَا َم ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــوُل هللاِ َصلَّ »َكاَن َرُس
لـَـَواِت الَخْمــِس، َوَل أَْصــَل - ةً َواِحــَدةً بَْعــَد ُكّلِ الصَّ َر َهــَذا؛ فـَـإِنَّ السُّــَوَر الثَّــَلَث تُْقــَرأُ َمــرَّ ِإَذا َتَقــرَّ

 َوهللاُ أَْعلَُم -
 ِلَتْكَراِرَها َثَلاًثا

بَاحِ َوالَمَساِء. َعِقَب الفَْجِر، َوَعِقَب الَمْغِرِب، َوإِنََّما َذِلَك فِي أَْذَكاِر الصَّ
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َم،  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ اٍس، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اللَّ َعِن اْبِن َعبَّ
َربُّ  هللاُ،  إِلَّ  إِلَــهَ  َل  اْلَحِليــُم  اْلعَِظيــُم  هللاُ،  إِلَّ  إِلَــهَ  »َل  اْلَكــْرِب:  ِعْنــَد  َيُقــوُل  َكاَن 
اْلَكِريــِم«. اْلعَــْرِش  َوَربُّ  األَْرِض،  َوَربُّ  السَّــمَواِت،  َربُّ  هللاُ،  إِلَّ  إِلَــهَ  َل  اْلعَِظيــِم  اْلعَــْرِش 

 متفق عليه.

َم: ــلَّ ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى اللَّ ــيُّ َصلَّ ِب ــاَل النَّ ــاَل: َق ــُه، َق ــَي اهلُل َعْن ــَرَة َرِض ــي ُهَرْي ــْن َأِب َع
 »َيُقــوُل اهلُل َتَعاَلــى: أَنـَـا ِعْنــَد َظــّنِ َعْبــِدي بـِـي، َوأَنـَـا َمعـَـهُ إِذَا ذََكَرنـِـي فـَـإِْن ذََكَرنـِـي فـِـي نَْفِســِه، 
َب إِلَــيَّ بِِشــْبٍر،  ذََكْرتـُـهُ فِــي نَْفِســي، َوإِْن ذََكَرنِــي فِــي َمــٍإ، ذََكْرتـُـهُ فِــي َمــٍإ َخْيــٍر ِمْنُهــْم، َوإِْن تَقَــرَّ
ْبــُت إِلَْيــِه بَاًعــا َوإِْن أَتَانِي يَْمِشــي، أَتَْيتـُـهُ َهْرَولَةً«.  َب إِلـَـيَّ ِذَراًعــا، تَقَرَّ ْبــُت إِلَْيــِه ِذَراًعــا، َوإِْن تَقـَـرَّ تَقَرَّ

متفق عليه.

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهلُل َعْنُه، 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  َقاَل: »َكاَن أَْكثَُر ُدَعاِء النَبِّيِ َصلَّى للاَّ

ْنيَا َحَسنَةً، َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً، َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر«. اللُهمَّ َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ
 متفق عليه.

َوَعْنُه َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل:

َم َيُقوُل: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ  َكاَن َنِبيُّ اهلِل َصلَّ
 »اللُهــمَّ إِنـِّـي أَُعــوذُ بـِـَك ِمــَن اْلعَْجــِز َواْلَكَســِل، َوالُجْبــِن َواْلَهــَرِم، َوأَُعــوذُ بـِـَك ِمــْن َعــَذاِب اْلقَْبــِر، 

َوأَُعــوذُ بـِـَك ِمــْن فِتْنـَـِة اْلَمْحيـَـا َواْلَمَمــاِت«. 
متفق عليه.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

يِق َرِضَي اهلُل َعْنُه،  دِّ َعْن َأِبي َبْكٍر الصِّ

ْمِني ُدَعاًء أَْدُعو ِبِه ِفي َصاَلِتي، َقاَل: َم: َعلِّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ أَنَُّه َقاَل ِلَرُســوِل اهلِل َصلَّ

 »قُــِل: اللَُّهــمَّ إِنِّــي َظلَْمــُت نَْفِســي ُظْلًمــا َكثِيــًرا، َوَل يَْغِفــُر الذُّنُــوَب إِلَّ أَْنــَت، فَاْغِفــْر ِلــي َمْغِفــَرةً 
ِحيــُم«. ِمــْن ِعْنــِدَك، َواْرَحْمنِــي، إِنَّــَك أَْنــَت اْلغَفُــوُر الرَّ

متفق عليه.

َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها، َقاَلْت:
ــاِر،  ــِة النَّ ــْن فِتْنَ ــَك ِم ــوذُ بِ ــي أَُع ــمَّ إِنِّ َم َيُقــوُل: »اللُه ــِه َوَســلَّ ــُه َعَلْي ــى اللَّ ــيُّ َصلَّ ِب  َكاَن النَّ
َوَعــَذاِب النَّــاِر، َوفِتْنَــِة اْلقَْبــِر، َوَعــَذاِب اْلقَْبــِر، َوَشــّرِ فِتْنَــِة اْلِغنَــى، َوَشــّرِ فِتْنَــِة اْلفَْقــِر، اللُهــمَّ إِنِّــي 
ــاِل، اللُهــمَّ اْغِســْل قَْلبِــي بَِمــاِء الثَّْلــجِ َواْلبَــَرِد، َونَــّقِ قَْلبِــي  أَُعــوذُ بِــَك ِمــْن َشــّرِ فِتْنَــِة اْلَمِســيحِ الدَّجَّ
ــا  ــاَي، َكَم ــَن َخَطايَ ــي َوبَْي ــْد بَْينِ ــِس، َوبَاِع نَ ــَن الدَّ ــَض ِم ــْوَب األَْبيَ ــَت الثَّ ــا نَقَّْي ــا، َكَم ــَن اْلَخَطايَ ِم
ــَرِم«.  َــِم، َواْلَمْغ ــَن اْلَكَســِل، َواْلَمأْث ــَك ِم ــي أَُعــوذُ بِ ــمَّ إِنِّ ــَن اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغــِرِب، اللُه بَاَعــْدَت بَْي

متفق عليه.

َعــْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه،
ذُ ِمــْن َجْهــِد اْلبـَـَلِء، َوَدَرِك الشَّــقَاِء، َوُســوِء  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم، يَتَعـَـوَّ  َقــاَل: »َكاَن َرُســوُل هللِا َصلَّــى للاَّ

اْلقََضــاِء، َوَشــَماتَِة األَْعَداِء«.
 متفق عليه.

َوَعْنُه َرِضَي اهلُل َعْنُه: 

َم، َكاَن َيُقــوُل: َل إِلـَـهَ إِلَّ هللاُ َوْحــَدهُ، أََعــزَّ ُجْنــَدهُ،  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ أَنَّ َرُســوَل اهلِل َصلَّ
َونََصــَر َعْبــَدهُ، َوَغلـَـَب األَْحــَزاَب َوْحــَدهُ، فـَـَل َشــْيَء بَْعــَدهُ«.

 متفق عليه.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َم َكاَن َيُقوُل: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيَّ َصلَّى اللَّ اٍس، َأنَّ النَّ َعِن اْبِن َعبَّ
تَِك الَِّذي َل إِلَهَ إِلَّ أَْنَت الَِّذي َل يَُموُت، َواْلِجنُّ َواإِلْنُس يَُموتُوَن«.   »أَُعوذُ بِِعزَّ

متفق عليه.

ِعاِء: ُه َكاَن َيْدُعو ِبهَذا الدُّ َم، َأنَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّى اللَّ َعْن َأِبي ُموَسى، َعِن النَّ

ــِه، َوَمــا أَْنــَت أَْعلـَـُم بِــِه ِمنِّــي، اللَُّهــمَّ   »َرّبِ اْغِفــْر ِلــي َخِطيئَتِــي َوَجْهِلــي، َوإِْســَرافِي فِــي أَْمــِري ُكلِّ
اْغِفــْر ِلــي َخَطايـَـاَي َوَعْمــِدي، َوَجْهِلــي َوَهْزِلــي، َوُكلُّ ذَِلــَك ِعْنــِدي، اللُهــمَّ اْغِفــْر ِلــي َما قَدَّْمــُت َوَما 
ــُر، َوأَْنــَت َعلـَـى ُكّلِ َشــْيٍء قَِديــٌر«. ُم، َوأَْنــَت اْلُمَؤّخِ ــْرُت، َوَمــا أَْســَرْرُت َوَمــا أَْعلَْنــُت، أَْنــَت اْلُمقـَـّدِ أَخَّ

 متفق عليه.

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اهلُل َعْنُه:
النَّبِــيَّ  فَأَتَــى  َحــا،  الرَّ أَثَــِر  ِمــْن  تَْلقَــى  َمــا  َشــَكْت  َعْنَهــا،  اهلُل  َرِضــَي  َفاِطَمــَة،  أَنَّ   
فَأَْخبََرتَْهــا،  َعائَِشــةَ  فََوَجــَدْت  تَِجــْدهُ،  فَلَــْم  فَاْنَطلَقَــْت  َســْبٌي،  َوَســلََّم  َعلَْيــِه   ُ للاَّ ـى  َصلَـّ
فَاِطَمــةَ،  بَِمِجــيِء  َعائَِشــةُ  أَْخبََرتْــهُ  َوَســلََّم،  َعلَْيــِه   ُ للاَّ ـى  َصلَـّ النَّبِــيُّ  َجــاَء  ــا  فَلَمَّ
ألَقُــوَم، فََذَهْبــُت  َمَضاِجعَنَــا،  أََخْذنَــا  َوقَــْد  إِلَْينَــا  َوَســلََّم  َعلَْيــِه   ُ للاَّ ـى  َصلَـّ النَّبِــيُّ  فََجــاَء 
َصــْدِري، َعلَــى  قََدَمْيــِه  بَــْرَد  َوَجــْدُت  ـى  َحتَـّ بَْينَنَــا،  فَقَعَــَد  َمَكانُِكَمــا،  َعلَــى  َفَقــاَل:   
أَْربَعًــا  تَُكبِّــَرا  َمَضاِجعَُكَمــا  أََخْذتَُمــا  إَِذا  َســأَْلتَُمانِي،  ــا  ِممَّ َخْيــًرا  أُعلُِّمُكَمــا  أََل  َوَقــاَل:   
ــاِدٍم«.  ــْن َخ ــا ِم ــٌر لَُكَم ــَو َخْي ــَن، فَُه ــةً َوثََلثِي ــَدا ثََلثَ ــَن، َوتَْحَم ــا َوثََلثِي ً ــبَِّحا ثَلَث ــَن، َوتَُس َوثََلثِي

متفق عليه.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل:

َم َيُقوُل:  ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ  َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

ةً«. َ َوأَتُوُب إِلَْيِه فِي اليَْوِم أَْكثََر ِمْن َسْبِعيَن َمرَّ ِ إِنِّي أَلَْستَْغِفُر للاَّ »َوللاَّ
 رواه البخاري.

ُه َعْنُهَما َقاَل:  َوَثَبَت َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ
ٍة:  َم ِفي الَمْجِلِس ِماَئَة َمرَّ ِه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ا َنُعدُّ ِلَرُسوِل اللَّ ُكنَّ

ِحيُم«.  اُب الرَّ ، إِنََّك أَْنَت التَّوَّ »َرّبِ اْغِفْر ِلي َوتُْب َعلَيَّ
رواه أبو داود والترمذي وصححه.

َوَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه:

ــى  ــِه« ِمــْن َرُســوِل هللِا َصلَّ ُــوُب إِلَْي ــتَْغِفُر هللاَ َوأَت ــوَل: »أَْس ــْن أَْن يَقُ ــًدا أَْكثَــَر ِم ــُت أََح ــا َرأَْي  )َم
ــلََّم(. ــِه َوَس هللاُ َعلَْي

 َرَواهُ النََّسائِيُّ فِي »السُّنَِن الُكْبَرى«.

ُه َعْنُه َقاَل، َوَثَبَت َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَّ
َم: ِه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ الَّــِذي َل إِلـَـهَ إِلَّ ُهــَو الَحــيَّ القَيُّــوَم َوأَتـُـوُب إِلَْيــِه، ُغِفــَرْت ذُنُوبـُـهُ َوإِْن   »َمــْن قـَـاَل: أَْســتَْغِفُر للاَّ
ْحــِف«.  َكاَن قـَـْد فـَـرَّ ِمــَن الزَّ

رواه أبــو داود والترمــذي والحاكــم، وقــال: حديــث صحيــح علــى شــرط البخــاري ومســلم. 
ولــه شــاهد مــن حديــث زيــد بــن حارثــة؛ رواه الترمــذي.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َوَعِن اأَلَغرِّ ْبِن َيَساٍر الُمَزِنيِّ َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: 
َم:   َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ةٍ«. »يَا أَيَُّها النَّاُس، تُوبُوا إِلَى هللِا، فَإِنِّي أَتُوُب فِي اليَْوِم إِلَْيِه ِمائَةَ َمرَّ
 رواه مسلم.

َم َقاَل: َوَعْنُه َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
.» ةٍ  »إِنَّهُ لَيُغَاُن َعلَى قَْلبِي َوإِنِّي أَلَْستَْغِفُر هللاَ فِي اليَْوِم ِمائَةَ َمرَّ

 رواه مسلم.

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: 
َم:   َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ا َطلَعَْت َعلَْيِه  »أَلَْن أَقُوَل ُسْبَحاَن هللِا، َوالَحْمُد هلِل، َوَل إِلَهَ إِلَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكبَُر، أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ
الشَّْمُس«.

 رواه مسلم.

َوَثَبَت َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل َرِضَي اهلُل َعْنُهَما َقاَل:
َم َيُقوُل:  َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِ(. رواه الترمذي وقال: حسن غريب.  ُ، َوأَْفَضُل الدَُّعاِء الَحْمُد ِلَّ ْكِر َل إِلَهَ إِلَّ للاَّ  )أَْفَضُل الذِّ
ورواه النسائي في »السنن الكبرى«، وصححه ابن حبان، وحسنه ابن حجر.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َم َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها ُبْكَرًة ِحيَن  ِبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَســلَّ َوَعْن ُجَوْيِرَيَة َرِضَي اهلُل َعْنَها: »أَنَّ النَّ

ْبــَح، َوِهــَي ِفــي َمْســِجِدَها، ُثــمَّ َرَجــَع َبْعــَد أَْن أَْضَحــى، َوِهــَي َجاِلَســٌة ِفيــِه، َفَقــاَل: ــى الصُّ َصلَّ

 »َمــا ِزْلــِت َعلـَـى الَحالـَـِة الَّتِــي فَاَرْقتـُـِك َعلَْيَهــا؟ قَالـَـْت: نَعـَـْم، فَقـَـاَل النَّبِــيُّ َصلَّــى هللاُ َعلَْيِه َوَســلََّم: 
: ُســْبَحاَن  اٍت، لـَـْو ُوِزنـَـْت بَِمــا قُْلِت ُمْنــذُ اليـَـْوِم لََوَزنَتُْهنَّ لَقـَـْد قُْلــُت بَْعــَدِك أَْربـَـَع َكِلَمــاٍت ثـَـَلَث َمــرَّ
ِ َوبَِحْمــِدِه َعــَدَد َخْلِقــِه، َوِرَضــا نَْفِســِه، َوِزنـَـةَ َعْرِشــِه، َوِمَداَد َكِلَماتِــِه«. َوفِي ِرَوايٍَة: »ُســْبَحاَن  للاَّ
هللِا َعــَدَد َخْلِقــِه، ُســْبَحاَن هللِا ِرَضــا نَْفِســِه، ُســْبَحاَن هللِا ِزنـَـةَ َعْرِشــِه، ُســْبَحاَن هللِا ِمــَداَد َكِلَماتِــِه«

 رواه مسلم.

َم:  ِبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَســلَّ َوَعــْن َأِبي ُموَســى اأَلْشــَعِريِّ َرِضــَي اهلُل َعْنُه َقاَل: َقــاَل ِلَي النَّ

.»ِ ةَ إِلَّ بِالَّ »أََل أَُدلَُّك َعلَى َكْنٍز ِمْن ُكنُوِز الَجنَِّة؟ فَقُْلُت: بَلَى يَا َرُسوَل هللِا، قَاَل: قُْل: َل َحْوَل َوَل قُوَّ
 متفق عليه.

اٍص َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل: َعْن سْعِد ْبِن َأِبي وقَّ
َم َفَقاَل: ِه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى َرُسوِل اللَّ

 ِ ُ أَْكبَــُر َكبِيــًرا، َوالَحْمــُد لَّ ُ َوْحــَدهُ َل َشــِريَك لَــهُ، للاَّ  علِّْمنــي َكَلًمــا أَقُولُــهُ. قَــاَل: »قُــْل: َل إِلَــهَ إِلَّ للاَّ
ِ العَِزيــِز الَحِكيــِم، قَاَل: فََهــُؤَلِء ِلَربِّي،  ةَ إِلَّ بِــالَّ ِ َرّبِ العَالَِميــَن، َوَل َحــْوَل َوَل قـُـوَّ َكثيــًرا، َوُســْبَحاَن للاَّ

فََمــا ِلــي؟ قـَـاَل: قـُـْل: اللَُّهــمَّ اْغِفــْر ِلــي َواْرَحْمنـِـي. َواْهِدنـِـي، َواْرُزْقنـِـي وَعافِنـِـي«.
رواه مسلم.

َم، َوأََتاُه َرُجٌل، َفَقاَل:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيَّ َصلَّى اللَّ ُه َسِمَع النَّ َعْن أَِبي َماِلٍك، َعْن أَِبيِه، أَنَّ

ــِه، َكْيــَف أَُقــوُل ِحيــَن أَْســَأُل َربِّــي؟ َقــاَل: »قـُـِل: اللَُّهــمَّ اْغِفــْر ِلــي َواْرَحْمنِــي  َيــا َرُســوَل اللَّ

ــَك«.  ــاَك َوآِخَرتَ ــَك ُدْنيَ ــُع لَ ــُؤَلِء تَْجَم ــإِنَّ َه ــاَم، فَ ْبَه ــهُ إِلَّ اإْلِ ــُع أََصابِعَ ــي، َويَْجَم ــي َواْرُزْقنِ َوَعافِنِ
رواه مســلم.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

َعْن َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل:
َم: )َمــْن قـَـَرأَ آيـَـةَ اْلُكْرِســّيِ فـِـي ُدبـُـِر ُكّلِ َصــَلةٍ  ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ  َقــاَل َرُســوُل اهلِل َصلَّ

َمْكتُوبـَـٍة، لـَـْم يَْمنَْعــهُ ِمــْن ُدُخــوِل اْلَجنَّــِة إِلَّ أَْن يَُمــوَت(. 
ــِد ْبــِن ِزيـَـاٍد، َوقـَـْد ُوثِّقـَـا، َعــْن  ــِد ْبــِن ِحْميـَـر، َعــْن ُمَحمَّ إِْســنَاُدهُ َحَســٌن، ُروَي ِمــْن ُطــُرٍق َعــْن ُمَحمَّ

يــِه َعلـَـى َضْعــٍف فِيَهــا.  أَبـِـي أَُماَمــةَ بِــِه، َولـَـهُ َشــَواِهُد تُقَّوِ
، َواْبُن السُّنِّّيِ. ويَانِيُّ ، َوالرُّ َرَواهُ النََّسائِيُّ فِي الُكْبَرى َوالطَّبََرانِيُّ

َقاَل اْبُن َكِثيٍر: »إِْسنَاُدهُ َعلَى َشْرِط البَُخاِرّيِ«.
: »َرَواهُ الطَّبََرانِيُّ فِي اْلَكبِيِر َواأْلَْوَسِط بِأََسانِيَد، َوأََحُدَها َجيٌِّد«.  َوَقاَل الَهْيَثِميُّ

ـاَن فِــي   َوَقــاَل اْبــُن ُمْفِلــٍح: »إْســنَاُدهُ َجيِّــٌد، َوقَــْد تُُكلِّــَم فِيــِه، َوَرَواهُ الطَّبََرانِــيُّ َواْبــُن ِحبَـّ
َحــهُ َصاِحــُب اْلُمْختَــاَرةِ ِمــْن أَْصَحابِنَــا«. انتهــى. َصِحيِحــِه، َوَكــَذا َصحَّ

َحهُ اْبُن َعْبِد الَهاِدي. َوأَْوَرَدهُ اْبُن الَجْوِزّيِ فِي الَمْوُضوَعاِت. َوَصحَّ

ِم: َقاَل اْبُن الَقيِّ
ِ ْبــِن ُعَمــَر،  »قـَـْد ُرِوَي َهــَذا اْلَحِديــُث ِمــْن َحِديــِث أَبِــي أَُماَمــةَ، َوَعِلــّيِ ْبــِن أَبِــي َطاِلــٍب، َوَعْبــِد للاَّ
َهــا َضْعــٌف، َولَِكــْن إَِذا  ــِس ْبــِن َماِلــٍك، َوفِيَهــا ُكلِّ ِ، َوأَنَ ــِد للاَّ ــِر ْبــِن َعْب َواْلُمِغيــَرةِ ْبــِن ُشــْعبَةَ، َوَجابِ
اْنَضــمَّ بَْعُضَهــا إِلـَـى بَْعــٍض َمــَع تَبَايـُـِن ُطُرقَِهــا َواْختِــَلِف َمَخاِرِجَهــا، َدلَّــْت َعلـَـى أَنَّ اْلَحِديــَث لـَـهُ 
ُ ُروَحــهُ -  ــدََّس للاَّ ــةَ - قَ ــِن تَْيِميَ ــاِس اْب ــي العَبَّ ــْيِخنَا أَبِ ــْن َش ــي َع ــَس بَِمْوُضــوعٍ. َوبَلَغَنِ أَْصــٌل، َولَْي

« انتهــى. ــُه َقــاَل: َمــا تََرْكتَُهــا ُعقَْيــَب ُكّلِ َصــَلةٍ أَنَّ
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

ِه ْبِن  اِئِب، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد اللَّ َرَوى َأُبو َداُوَد ِمْن َطِريِق ُشْعَبَة، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
َم، َقاَل: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّى اللَّ َعْمٍرو، َعِن النَّ

ــْن  ــيٌر َوَم ــا َيِس ــةَ، ُهَم ــَل اْلَجنَّ ــِلٌم إِلَّ َدَخ ــٌد ُمْس ــا َعْب ــُظ َعلَْيِهَم ــاِن َل يَُحافِ ــاِن أَْو َخلَّتَ َ »َخْصلَت
ــُر َعْشــًرا،  َيْعَمــُل ِبِهَمــا َقِليــٌل: يَُســبُِّح فِــي ُدبُــِر ُكّلِ َصــَلةٍ َعْشــًرا، َويَْحَمــُد َعْشــًرا، َويَُكبِّ
فََذِلــَك َخْمُســوَن َوِمائـَـةٌ بِاللَِّســاِن، َوأَْلــٌف َوَخْمــُس ِمائـَـٍة فِــي اْلِميــَزاِن، َويَُكبِّــُر أَْربَعـًـا َوثََلثِيــَن إَِذا 
ــٌف  ــَك ِمائَــةٌ بِاللَِّســاِن َوأَْل ــَن، فََذِل ــبُِّح ثََلثًــا َوثََلثِي ــَن، َويَُس ــُد ثََلثًــا َوثََلثِي ــهُ، َويَْحَم ــَذ َمْضَجعَ أََخ

ــِدِه. ــِه َوَســلََّم يَْعِقُدَهــا بِيَ ُ َعلَْي ِ َصلَّــى للاَّ ــُت َرُســوَل للاَّ ــْد َرأَْي ــي اْلِميــَزاِن، فَلَقَ فِ
ــِه، َكْيــَف ُهَمــا َيِســيٌر َوَمــْن َيْعَمــُل ِبِهَمــا َقِليــٌل؟، قَــاَل: يَأْتِــي   َقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اللَّ
ــُرهُ  ــِه فَيَُذّكِ ــي َصَلتِ ــِه فِ ــهُ، َويَأْتِي ــَل أَْن يَقُولَ ــهُ قَْب ُم ــِه - فَيُنَّوِ ــي َمنَاِم ــْيَطاَن فِ ــي الشَّ ــْم - يَْعنِ أََحَدُك
ــاٌء  ــٌح، َعَط ــُث َصِحي ــنَِن. َوالَحِدي ــاِب السُّ ــةُ أَْصَح ــُد َوبَِقيَّ ــا«. َوَرَواهُ أَْحَم ــَل أَْن يَقُولََه ــةً قَْب َحاَج

ــٌد. ــهُ َجيِّ ــاد، َوَســَماُعُهْم ِمْن ــهُ َهــَذا الَحِديــَث ُشــْعبَةُ َوُســْفيَاُن َوَحمَّ َســِمَع ِمْن

ــبَِب  ــَلٌف بَِس ــِه اْختِ ــائِِب، َوفِي ــَن السَّ ــاَء ْب ــِه َعَط ــٌح، إِلَّ أَنَّ فِي ــنَاُدهُ َصِحي : إِْس ــَوِويُّ ــاَل النَّ َق
ــى. ــَذا. انته ــِه َه ــِة َحِديثِ ــى ِصحَّ ــْختِيَانِيُّ إِلَ ــوُب السَّ ــاَر أَيُّ ــْد أََش ــِه، َوقَ اْختَِلِط

اَن َواْبُن َحَجٍر َوَغْيُرُهْم. ْرِمِذيُّ َواْبُن ِحبَّ َح الَحِديَث التِّ َوَقْد َصحَّ

يــِه َمــا َرَواُه الُبَخــاِريُّ ِمْن َطِريِق َوْرَقاَء َعْن ُســَميٍّ َعْن أَِبي َصاِلٍح َعــْن أَِبي ُهَرْيَرَة  َوُيَقوِّ
ــِه:  ــث، َوفِي ــِم ... الَحِدي ــِم الُمِقي ــاِت َوالنَِّعي ــوِر بِالدََّرَج ثُ ــُل الدُّ ــَب أَْه ــوَل هللِا، َذَه ــا َرُس ــوا: يَ قَالُ

ــًرا«. ــُروَن َعْش ــًرا، َوتَُكبِّ ــُدوَن َعْش ــًرا، َوتَْحَم ــَلةٍ َعْش ــِر ُكّلِ َص ــي ُدبُ ــبُِّحوَن فِ »تَُس
َقــاَل اْبــُن َحَجــٍر: َوْرقـَـاُء َخالـَـَف َغْيــَرهُ فِــي قَْوِلِه َعْشــًرا، فَالــُكلُّ قَالـُـوا »ثََلثًا َوثََلثِيــَن«. انتهى.

ْسِبيِح َبْعَد الَفِريَضِة. َوَهِذِه ِصَفٌة ِمْن َأْرَبِع ِصَفاٍت ِللتَّ
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َجَها ُمْسِلٌم َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى  اِنَيُة: َخرَّ الثَّ
َم َقاَل:  اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ــٍة؛ ثَــَلٌث َوثََلثُــوَن تَْســبِيَحةً،  ــَر ُكّلِ َصــَلةٍ َمْكتُوبَ ــاٌت َل يَِخيــُب قَائِلُُهــنَّ - أَْو فَاِعلُُهــنَّ - ُدبُ بَ )ُمعَقِّ
ــٌع َوثََلثـُـوَن تَْكبِيــَرةً(. َوثَــَلٌث َوثََلثـُـوَن تَْحِميــَدةً، َوأَْربَ

اِلَثُة: َثَبَت َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل:  الثَّ

»أُِمــُروا أَْن يَُســبُِّحوا ُدبـُـَر ُكّلِ َصــَلةٍ ثََلثـًـا َوثََلثِيــَن، َويَْحَمــُدوا ثََلثـًـا َوثََلثِيــَن، َويَُكبِّــُروا أَْربَعًــا 
ِ َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  َوثََلثِيــَن، فَأُتِــَي َرُجــٌل ِمــَن اأْلَْنَصــاِر فِــي َمنَاِمــِه، فَِقيــَل لَــهُ: أََمَرُكــْم َرُســوُل للاَّ
ــا  ــُروا أَْربَعً ــَن، َوتَُكبِّ ــا َوثََلثِي ــُدوا ثََلثً ــَن، َوتَْحَم ــا َوثََلثِي ــَر ُكّلِ َصــَلةٍ ثََلثً ــبُِّحوا ُدبُ ــلََّم أَْن تَُس َوَس
ــا أَْصبـَـَح  َوثََلثِيــَن؟، َقــاَل: نَعـَـْم، قـَـاَل: فَاْجعَلُوَهــا َخْمًســا َوِعْشــِريَن، َواْجعَلـُـوا فِيَهــا التَّْهِليــَل، فَلَمَّ

أَتـَـى النَّبِــيَّ َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم، فََذَكــَر َذِلــَك لَــهُ، 
َفَقاَل: اْجعَلُوَها َكَذِلَك.

 رواه النسائي.

اِبَعُة: َرَواَها ُمْسِلٌم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل  الرَّ

َم َقاَل:  َعَلْيِه َوَسلَّ
ــَر هللاَ ثََلثًــا  ــِر ُكّلِ َصــَلةٍ ثََلثًــا َوثََلثِيــَن، َوَحِمــَد هللاَ ثََلثًــا َوثََلثِيــَن، َوَكبَّ )َمــْن َســبََّح هللاَ فِــي ُدبُ
َوثََلثِيــَن، فَتِْلــَك تِْســعَةٌ َوتِْســعُوَن، َوَقــاَل َتَمــاَم اْلِماَئــِة: َل إِلـَـهَ إِلَّ هللاُ َوْحــَدهُ َل َشــِريَك لـَـهُ، لـَـهُ 
اْلُمْلــُك َولـَـهُ اْلَحْمــُد َوُهــَو َعلـَـى ُكّلِ َشــْيٍء قَِديــٌر، ُغِفــَرْت َخَطايـَـاهُ َوإِْن َكانـَـْت ِمثـْـَل َزبـَـِد اْلبَْحــِر( .
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َياُق َلُه - َعْن ُسَميٍّ َعْن أَِبي َصاِلٍح َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة:  ا َما رََواُه الُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم - َوالسِّ أَمَّ

»أَنَّ فُقََراَء الُمَهاِجِريَن أَتَْوا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ..
ةً.  َوِفيِه: َقاَل: تَُسبُِّحوَن َوتَُكبُِّروَن َوتَْحَمُدوَن ُدبَُر ُكّلِ َصَلةٍ ثََلثًا َوثََلثِيَن َمرَّ

ــبُِّح هللاَ ثََلثًــا  ــاَل: تَُس ــا قَ ــاَل: َوِهْمــَت، إِنََّم ــَذا الَحِديــَث فَقَ ــُت بَْعــَض أَْهِلــي َه ثْ : فََحدَّ َقــاَل ُســَميٌّ
ــحٍ  ــي َصاِل ــى أَبِ ــُت إِلَ ــَن، فََرَجْع ــا َوثََلثِي ــُر هللاَ ثََلثً ــَن، َوتَُكبِّ ــا َوثََلثِي ــُد هللاَ ثََلثً ــَن، َوتَْحَم َوثََلثِي

ــِدي ــَذ بِيَ ــَك، فَأََخ ــهُ َذِل ــُت لَ فَقُْل
 َفَقــاَل: هللاُ أَْكبـَـُر َوُســْبَحاَن هللِا َوالَحْمــُد هلِل، هللاُ أَْكبـَـُر َوُســْبَحاَن هللِا َوالَحْمــُد هلِل َحتَّــى تَْبلـُـَغ ِمــْن 

َجِميِعِهــنَّ ثََلثـَـةً َوثََلثِيــَن.. َوِفيــِه: َيُقــوُل ُســَهْيٌل:
 إِْحَدى َعْشَرةَ إِْحَدى َعْشَرةَ، فََجِميُع َذِلَك ُكلِِّه ثََلثَةٌ َوثََلثُوَن«.

: َوَذَكــَر بَْعــَد َهــِذِه األََحاِديــِث ِمــْن ُطــُرٍق َغْيــِر َطِريــِق أَبِــي َصاِلــحٍ، َوَظاِهُرَهــا  ــَوِويُّ َقــاَل النَّ
ــَذا  ــَك، َوَه ــُد َكَذِل ــتَِقلَّةً، َويَْحَم ــَن ُمْس ــا َوثََلثِي ــُر ثََلثً ــتَِقلَّةً، َويَُكبِّ ــَن ُمْس ــا َوثََلثِي ــبُِّح ثََلثً ــهُ يَُس أَنَّ

ــِث.  ــُر األََحاِدي َظاِه
َقاَل الَقاِضي ِعَياض: َوُهَو أَْولَى ِمْن تَأِْويِل أَبِي َصاِلحٍ. انتهى.

ــحَّ  ــُر أََص ْك ــا َكاَن الذِّ ــا، َوُكلََّم ــْيٍء ِمْنَه ــٍر ِلَش ــا َوَرَد ُدوَن َهْج ــُكّلِ َم ــُل بِ ــِلِم العََم ــَن الُمْس ــُن ِم فَيَْحُس
َســنًَدا، َوأَْحَســَن َمتْنـًـا، َوأَْكثـَـَر فَْضــًل؛ َكاَن أَْولـَـى، ُدوَن َهْجــٍر ِلغَْيــِرِه، َوَل يَِصــحُّ التَّْلِفيــُق َوالَخْلــُط 

فِــي ُمتـُـوِن األَْذَكاِر،

 َواهلُل أَْعَلُم.

َوَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اهلُل َعْنُهَما،
َم َيُقوُل:  ُه َسِمَع َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  َأنَّ

َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصَلةً، َصلَّى هللاُ َعلَْيِه بَِها َعْشًرا. 
رواه مسلم.
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َوَثَبَت َعْن أَْوِس ْبِن أَْوٍس َقاَل:
َم:  َقاَل رَُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ــَلةِ فِيــِه، فـَـإِنَّ َصَلتَُكــْم َمْعُروَضــةٌ   إنَّ ِمــْن أَْفَضــِل أيَّاِمُكــْم يـَـْوَم الُجُمعـَـِة، فَأَْكثِــُروا َعلـَـيَّ ِمــَن الصَّ
، فَقَالـُـوا: يـَـا َرُســوَل هللِا، َوَكْيــَف تُْعــَرُض َصَلتُنـَـا َعلَْيــَك َوقـَـْد أََرْمــَت؟ قـَـاَل: يَقـُـوُل: بَِليــَت،  َعلـَـيَّ

َم َعلـَـى األَْرِض أَْجَســاَد األَْنبِيـَـاِء. قـَـاَل: إِنَّ هللاَ َحــرَّ
 رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. قال النووي: باألسانيد الصحيحة.

َوَعْن أََنٍس َقاَل:
َم:  َقاَل رَُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َلةَ َعلَيَّ يَْوَم اْلُجُمعَِة َولَْيلَةَ اْلُجُمعَِة؛ فََمْن َصلَّى َعلَيَّ َصَلةً َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َعْشًرا(.  )أَْكثُِروا الصَّ
 رواه البيهقي، وقال الذهبي: إسناده صالح. وحسنه السيوطي، وغيره.

َرَوى اإِلَماُم أَْحَمُد َواْبُن أَِبي َشْيَبَة َوأَُبو َيْعَلى

َبَراِنيُّ َوأَُبو ُنَعْيٍم َوالَبْيَهِقيُّ ِمْن ُطُرٍق َعْن َجْعَفر ْبِن ُسَلْيَماَن، َقاَل:  نِّيِّ َوالطَّ َواْبُن السُّ

ــي بَْعِضَهــا  ــًرا - َوفِ ــّيِ، َوَكاَن َكبِي ــٍش التَِّميِم ــِن َخْنبَ ْحَمــِن ْب ــِد الرَّ ــُت ِلعَْب ــاِح، َقــاَل: قُْل يَّ َثَنــا أَُبــو التَّ َحدَّ

 ُ ــى للاَّ ِ َصلَّ ــوَل للاَّ ــَت َرُس ــٍش - أَْدَرْك ــَن َخْنبَ ــِن ْب ْحَم ــَد الرَّ ــٌل َعْب ــأََل َرُج ــاَل: َس ــاحِ، قَ ــي التَّيَّ ــْن أَبِ َع

َم  ــلَّ ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى اللَّ ــِه َصلَّ ــوُل اللَّ ــَع َرُس ــَف َصَن ــُت: َكْي ــاَل: قُْل ــْم، قَ ــاَل: َنَع ــلََّم؟ َق ــِه َوَس َعلَْي

 ُ ــى للاَّ ِ َصلَّ ــوِل للاَّ ــى َرُس ــةَ َعلَ ــَك اللَّْيلَ ــدََّرْت تِْل ــيَاِطيَن تََح ــاَل: إِنَّ الشَّ ــَياِطيُن؟، فَقَ ــُه الشَّ ــَة َكاَدْت َلْيَل

ــهَ  ــا َوْج ــِرَق بَِه ــُد أَْن يُْح ــاٍر، يُِري ــْعلَةُ نَ ــِدِه ُش ــْيَطاٌن بِيَ ــْم َش ــعَاِب، َوفِيِه ــِة، َوالّشِ ــَن اأْلَْوِديَ ــلََّم ِم ــِه َوَس َعلَْي

ــُد ُقــْل، َقــاَل: َمــا أَُقــوُل؟  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم، فََهبَــَط إِلَْيــِه ِجْبِريــُل، َفَقــاَل: َيــا ُمَحمَّ ِ َصلَّــى للاَّ َرُســوِل للاَّ

ِة ِمْن َشــّرِ َما َخلََق، َوَذَرأَ، َوبََرأَ، َوِمْن َشــّرِ َما يَْنِزُل ِمَن السَّــَماِء، َوِمْن  ِ التَّامَّ َقاَل: ُقْل: أَُعوذُ بَِكِلَماِت للاَّ

َشــّرِ َمــا يَْعــُرُج فِيَهــا، َوِمْن َشــّرِ فِتَِن اللَّْيِل َوالنََّهاِر، َوِمْن َشــّرِ ُكّلِ َطاِرٍق إِلَّ َطاِرقًا يَْطــُرُق بَِخْيٍر يَا َرْحَمُن، 

ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى(. َقاَل: فََطِفئَْت نَاُرُهْم، َوَهَزَمُهُم للاَّ
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

: َلا َبْأَس ِبــِه، َمْقُبــوُل الَحِديِث. َبِعــيُّ َحِديــٌث َحَســٌن؛ َفَجْعَفــُر ْبــُن ُســَلْيَماَن، َوُهــَو الضُّ

ــَل إِلَــى أَْهــِل  ــهُ يَْنتَِحــُل الَمْي ــَر أَنَّ ــاِت، َغْي َوايَ ــاِت فِــي الّرِ ــٌر ِمــَن الثِّقَ ــاَن: َكاَن َجْعفَ َقــاَل اْبــُن ِحبَّ
تِنـَـا ِخــَلٌف أَنَّ الْحتَِجاَج  البَْيــِت، َولـَـْم يَُكــْن بَِداِعيـَـٍة إِلـَـى َمْذَهبِــِه، َولَْيــَس بَْيــَن أَْهــِل الَحِديِث ِمــْن أَئِمَّ

ــُدوِق الُمتِْقــِن إَِذا َكانـَـْت فِيــِه بِْدَعــةٌ َولـَـْم يَُكــْن يَْدُعــو إِلَْيَهــا؛ َجائـِـٌز.  بَِخبـَـِر الصَّ

ــي الَحِديــِث، َويُْؤَخــذُ  ــِذُب فِ ــلَِف، َوَكاَن َل يَْك : َكاَن فِيــِه تََحاُمــٌل َعلَــى بَْعــِض السَّ َوَقــاَل اأَلْزِديُّ
ــٌر.  ــِه نََظ ــٌر، َوفِي ــِرِه ُمْنَك ــٍت َوَغْي ــِه َعــْن ثَابِ ــةُ َحِديثِ ــا الَحِديــُث: فَعَامَّ ــُق، َوأَمَّ قَائِ ــُد َوالرَّ ْه ــهُ الزُّ َعْن

انتهــى.

ْحَمِن ْبُن َخْنَبٍش: قَاَل اْبُن ِحبَّاَن َوَغْيُرهُ: لَهُ ُصْحبَةٌ. َوَعْبُد الرَّ
َوأََعلَّهُ اْبُن َمْنَدْه بِاإِلْرَساِل. 

ْح بَِســَماِعِه ِلَذِلــَك ِمــْن َرُســوِل هللِا َصلَّــى  َقــاَل اْبــُن َحَجــٍر: »لَعَــلَّ اْبــَن َمْنــَدةَ أََراَد أَنَّــهُ لَــْم يَُصــّرِ
هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم«.

َوِلْلَحِديــِث َشــاِهٌد َضِعيــٌف ِمــْن َحِديــِث َعْبــِد هللِا ْبــِن َمْســعُوٍد، أَْخَرَجــهُ الطَّبََرانِــيُّ فـِـي »األَْوَســِط«، 
َوأَبُــو نُعَْيــٍم فِــي »الدََّلئِِل«.

ِأ«. َولَهُ َشاِهٌد ُمْعَضٌل، أَْخَرَجهُ َماِلٌك فِي »الُمَوطَّ

ُه َشَكى  َبَراِنيُّ ِفي »الَكِبيِر«، َعْن َخاِلِد ْبِن اْلَوِليِد: »أَنَّ َح، َرَواُه الطَّ َوَلُه َشاِهٌد َقْد ُصحِّ

َم، َفَقاَل:  ِإَلى َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ْيــِل، َفَقــاَل: )أََل أَُعلُِّمــَك َكِلَمــاٍت َعلََّمنِيِهــنَّ ِجْبِريــُل َعلَْيــِه السَّــَلُم، َوَزَعــَم  ِإنِّــي أَِجــُد َفَزًعــا ِباللَّ
، َوَل  ــرٌّ ــي َل يَُجاِوُزُهــنَّ بَ ــاِت الَّتِ ــي، َقــاَل: أَُعــوذُ بَِكِلَمــاِت هللِا التَّامَّ ــَن اْلِجــّنِ يَِكيُدنِ أَنَّ ِعْفِريتًــا ِم
ــَماِء َوَمــا يَْعــُرُج فِيَهــا، َوِمــْن َشــّرِ َمــا َذَرأَ فِــي اأْلَْرِض َوَمــا  فَاِجــٌر، ِمــْن َشــّرِ َمــا يَْنــِزُل ِمــَن السَّ
يَْخــُرُج ِمْنَهــا، َوِمــْن َشــّرِ فِتـَـِن اللَّْيــِل َوفِتـَـِن النََّهــاِر، َوِمــْن َشــّرِ َطــَواِرِق اللَّْيــِل َوالنََّهــاِر، إِلَّ َطاِرقـًـا 

يَْطــُرُق بَِخْيــٍر يَــا َرْحَمــُن(.
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ِة ُة ِفي اْلَأْذَكاِر الَيْوِميَّ اْلِإْمَلاَءاُت الَحِديِثيَّ

«: أَنَّ َكْعَب اْلَأْحَباِر َقاَل:  َفاِت ِلْلَبْيَهِقيِّ ِأ َماِلٍك«، َو«اأَلْسَماِء َوالصِّ َوَثَبَت ِفي »ُمَوطَّ

ــوذُ  ــاَل: »أَُع ؟، فَقَ ــُه: َوَمــا ُهــنَّ ــاًرا«. َفِقيــَل َل ــوُد ِحَم ــي يَُه ــنَّ لََجعَلَتْنِ ــاٌت أَقُولُُه ــْوَل َكِلَم » لَ
ــنَّ  ــي َل يَُجاِوُزُه ــاِت الَّتِ ــاِت هللِا التَّامَّ ــهُ، َوبَِكِلَم ــَم ِمْن ــْيٌء أَْعَظ ــَس َش ــِذي لَْي ــِم، الَّ ــِه هللِا اْلعَِظي بَِوْج
َهــا، َمــا َعِلْمــُت ِمْنَهــا َوَمــا لَــْم أَْعلَــُم، ِمــْن َشــّرِ َمــا َخلَــَق  بَــرٌّ َوَل فَاِجــٌر، َوبِأَْســَماِء هللِا اْلُحْســنَى ُكلِّ

ــَرأَ َوَذَرأَ«. َوبَ
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