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  مقَدمةٌ
احلمد هللا الَِّذي أرشد اخللق إىل أكْمـِل              

، وفتح هلم من خزائِن رمحِتِه وجـوِدِه        اآلداب
       فأدركوا احلقائق املؤمنني ار بصائركُلَّ باب، أن
وطلبوا الثَّواب، وأعمى بصائر املُعِرضني عـن       
طاعِتِه فصار بينهم وبني نوره حجاب، هـدى   

فضله ورمحته وأضلَّ اآلخرين بعدلـه      أولئك ب 
وحكمته، إن يف ذلك لِذكْرى ألوىل األلباب،       
وأشهد أنْ ال ِإله ِإالَّ اهللا وحده ال شريك له، له       
امللك الْعزيز الوهاب، وأشهد أنَّ حممداً عبـده       
ورسوله املبعوثُ بأجلِّ العبـاداِت وأَكمـِل       

يـع االِل   اآلداب، صلَّى اهللا عليه وعلـى مج      
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واألصحاب، وعلى التابعني لَهم بإحـساٍن إىل     
  . يوم املَآب، وسلَّم تسليماً

هل ترغب يف مغفـرة     ... أخي يف اهللا  
هل ترجو رمحة   ...الذنوب وتكفري السيئات ؟   

هل تطمع أن تـأتى يـوم       ... بارى الربيات؟ 
القيامة بعمل مل يأت به أحد مـن املـسلمني          

  واملسلمات؟ 
 قلبـك،  مـن  صدقاً ذلك أردت إن

 وجـه  ابتغاء األعمال هذه من عمالً فعملت
 بإذن املطلوب، ولتحقق املرغوب، لنلت ربك،
 . الغيوب عالم

 اللَّـهِ  رسولُ قَالَ: قَالَ عباٍس ابِن عِن 
 الْعمـلُ  أَيـامٍ  ِمن ما«: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
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اِلحالص ِفيِهن بللَِّها ِإلَى أَح ـِذهِ  ِمنـامِ  هالْأَي 
 ِفـي  الِْجهاد ولَا اللَِّه رسولَ يا: قَالُوا »الْعشرِة
 ِإلَّا اللَِّه سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا«: قَالَ اللَِّه؟ سِبيِل
 ذَِلـك  ِمن يرِجع فَلَم وماِلِه ِبنفِْسِه خرج رجلٌ
  البخاِري رواه . »ِبشيٍء

لذا فالذكي الفطن هو الـذي يـستغل    
، مواسم اخلريات لتحصيل ماليني احلـسنات     

  ومن ثَم كان هذا الكتيب
*****  
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 :تصدق ال أو صدق
 ٣٠ حنـو  يـستغرق  عمالً تعمل أن ميكنك* 

تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبـد        ف دقيقة
  .اهللا  بإذنالبحر

  دقائق ٣ حنو يستغرق قوالً تقول أن وميكنك* 
 تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحـر        ف

  .اهللا بإذن
 دقيقتني حنو يستغرق قوالً تقول أن وميكنك*  
 تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحـر        ف

  .اهللا بإذن
 ١٠ حنـو  يستغرق تدعو دعاًء ً   أن وميكنك* 

تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبـد        ف  ثوان
  .اهللا  بإذنالبحر
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  ثوان ٣ حنو يستغرق قوالً قولت أن وميكنك* 
 تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحـر        ف

  .اهللا بإذن
 ، األفعـال  تلك ملعرفة اشتقت قد اآلن أراك

 تنـال  ـا  اليت ، األقوال تلك على والوقوف
 اهللا بإذن ،وتغفر ا الذنوب واألثقال    اآلمال،
 .األعمال هذهاآلن  وإليك .... املتعال الكبري

*****  
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األيام  ِفي كر لَك ذُنوبغفَ ِلتالستالوساِئلُ 
  البحِرِمثْلَ زبِدوِإنْ كَانت ، العشر

  ذكر ختام الصالة   .١
 رسولُ قَالَ: قَالَ  رِضي اُهللا عنه   هريرةَ ن أَِبي فع

 اللَّـه  سبح من: " : صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       اللَِّه
 ثَلَاثًا اللَّه وحمد وثَلَاِثني ثَلَاثًا صلَاٍة كُلِّ دبِر ِفي

ثَلَاِثنيو ركَبو ثَلَاثًا اللَّه ثَلَاِثنيو  ةٌ  فَِتلْـكعِتـس 
 وحده اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا: الِْمائَِة تمام وقَالَ وِتسعونَ

 علَـى  وهو الْحمد هولَ الْملْك لَه لَه شِريك لَا
 ِمثْلَ كَانت وِإنْ خطَاياه غُِفرت قَِدير شيٍء كُلِّ
  . (١) "الْبحِر زبِد

                              
  ١٤٦:اه مسلم رو:  صحيح)١(



 

 
  
  

٨  
 

 

 

 قَالَ: قَالَ  رِضي اُهللا عنه ذر أَِبي عن و
 ذَر أَبا يا«:  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       اللَِّه رسولُ

 سـبقَك  من تلْحق تقُولُهن اٍتكَِلم أُعلِّمك أَلَا
 يا بلَى: قَالَ »ِبعمِلك؟ أَخذَ من ِإلَّا يدِركُك ولَا

 ثَلَاثًـا  صلَاٍة كُلِّ دبر تكَبر«: قَالَ اللَِّه رسولَ
ثَلَاِثنيو حبستثَلَاثًا و ،ثَلَاِثنيو] دمحتثَلَاثًـا  و 
ثَلَاِثنيو [ ،وِتمخِبلَا ت ِإلَّا ِإلَه اللَّه  هـدحلَـا  و 
ِريكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وكُلِّ ع 
 ولو هوبنذُ له ترِفغُ ذلك الَقَ نم» قَِدير شيٍء

مثلَ كانت ِدِبز الب(١) »ِرح   
  

                              
  ٢٩١٩ – ٧٨٢١: صحيح اجلامع:  صحيح) ١(
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  :ومن فضائل أذكار ختام الصالة
 الذِّكْرالص دعةُ الِة بِصيوِل اِهللا  وسر

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص:  
: فعن معاِذ بِن جبٍل رِضي اُهللا عنه قَالَ       

 أَخذَ  - صلى اهللا عليه وسلم      -ِإنَّ رسولَ اِهللا    
واِهللا ِإنـي   ! : يا معـاذُ  «: بيِدي يوماً ثُم قَالَ   

كاذٌ . » ُألِحبعـولَ     : فَقَالَ مسا ري يأُمِبأَِبي و
أُوِصيك يا معاذُ   «: وأَنا واِهللا أُِحبك، فَقَالَ   ! اِهللا

! اللَّهـم : الَ تدعن ِفي دبِر كُلِّ صالٍَة أَنْ تقُولَ       
  (١)»أَعني علَى ِذكِْرك وشكِْرك وحسِن ِعبادِتِك

                              
باب التأمني، تعليـق    ) ١٠١٠(مستدرك احلاكم    )١(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل       "احلاكم  
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   ِالةالص دعب يِ  والذكرده وِل  ِمنسر
 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّماِهللا 
  :ومنه

       ،المالـس كِمنو ،المالس تأَن ماللَّه
  " تباركْت يا ذَا الْجالِل واِإلكْراِم 

  "      ـكِركوش ي على ِذكركأِعن اللهم
  "وحسِن عبادِتك

                                        
أبو ،  "على شرطهما "، والذهيب يف التلخيص     "خيرجاه
باب يف االستغفار، وصححه األلباين     ) ١٥٢٢(داود  

ـ  ٧٩٦٩: يف صِحيح الْجـاِمع    ِغيـِب   ، صرِحيح الت
  ١٥٩٦: والترِهيب
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  "       له ال شريك هإال اهللا وحد ال إله ، له
، وهـو على كلِّ شيٍء قدير    ، له احلمد امللك و 

    ملا أعطيت ال ماِنع اللهم ،  عطي ملا منعتوال م ،
 اجلد منك ذا اجلد وال ينفع "  

  "         لَه ِريكلَا ش هدحِإلَّا اُهللا و لَا ِإلَه ، لَه
         ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ،

ولَـا  ، لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا     ، ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباِهللا     لَا حولَ   
    اهِإلَّا ِإي دبعلُ     ، نالْفَض لَهةُ ومعالن اُء  ، لَهالثَّن لَهو

  نسِإلَّا اُهللا    ، الْح لَا ِإلَه ،  ينالـد لَه ِلِصنيخم ،
  "ولَو كَِره الْكَاِفرونَ

  "   اغِفر يلاللهم ،    أنت كإن علي بوت
  " التواب الغفور مائة مرة 
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  "    ًعلماً نافعا إين أسألك وعمالً ، اللهم
  بعد الفجر" متقبالً ورزقاً طيباً

    ةـسبيحوثـالثٌ   ً,ثالثٌ وثالثونَ ت 
  وأربع وثالثونَ تكبريةً، وثالثونَ حتميدةً

    ةـسبيحوثـالثٌ   ً,ثالثٌ وثالثونَ ت 
، ثالثٌ وثالثونَ تكـبريةً     و، وثالثونَ حتميدةً 

وحده لَا شِريك لَه ، لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا   : وتمام الِْمائَةِ 
 ، لْكالْم لَه ، دمالْح لَهٍء ، ويلَى كُلِّ شع وهو

قَِدير  
   ةسبيحونَ ترشعو سمخ,ً   ـسموخ 

، وخمس وعشرونَ تكبريةً  ، وعشرونَ حتميدةً 
  .وخمس وعشرونَ تهِليلَةً
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  اتسِبيحت شرات  ، عِميـدحت شروع ،
  .وعشر تكِْبريات

  ةسبيحصالِة     ً,مائة ت ربِليلَةً دهومائة ت  
  .الغداِة  
           لَـه ،لَه ِريكلَا ش هدحِإلَّا اُهللا و لَا ِإلَه

    دمالْح لَهو لْكالْم ،  ،ِميـتيِيي وحـِدِه   يِبي 
، الْخير، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير عشر مرات       

  .قَبل أنْ ينصرف من صالِة املغرِب والصبِح
           لَـه ،لَه ِريكلَا ش هدحِإلَّا اُهللا و لَا ِإلَه

    دمالْح لَهو لْكـِدِه     ، الْمِبي ،ِميـتيِيي وحي
 قَِدير، ِمائَةَ مرٍة قَبلَ  الْخير، وهو علَى كُلِّ شيءٍ    

  .  أنْ ينصرف من صالِة الصبِح
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      قُلْ هو اهللا أحد و  قُلْ أعوذُ ِبرب 
مرةً  دبر    قُلْ أعوذُ ِبرب الناس       و   الفلق  

  "  كلّ صالة 
 ر كلّ صالةبةً درم آيةَ الكرسي  

  
  

 اتقِّبعمـن      .. وم نقَـاِئلُه ِخيبالَ ي
اتاِإلخواَألخِة وو:  

      هناُهللا ع ِضية ررجِن عب بكَع نفَع  :
:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -عن رسوِل اِهللا    

»     نفَاِعلُه أَو ،نقَاِئلُه ِخيبالَ ي اتقِّبعثَالَثٌ : م
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وثَالَثُونَ تسِبيحه، وثَالَثٌ وثَالَثُونَ تحِميـده،      
 عبأَرِر كُلَِّ صالٍَةوبه ِفي دركِْبيثَالَثُونَ ت(١)»و  

وِإنْ ..  وذكر ِختاِم الصالِة يغِفر اخلَطَيئـات       
  :كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحاِر واملُحيطَات

     هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نفَع :  ـنع
مـن  «: - صلى اهللا عليه وسلم      -رسوِل اِهللا   

حبالَةٍ     سِر كُلِّ صباَهللا ِفي د  :    ثَالَِثـنيثَالَثـاً و
وحِمد اَهللا ثَالَثاً وثَالَِثـين وكَبـر اَهللا ثَالَثـاً          
        ـامقَـالَ ِتمونَ، وعِتسةٌ وعِتس فَِتلْك ،نثَالَِثيو

الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَـه لَـه     : الِْمائَة

                              
)١(   مسلم   رواه)باب استحباب الذكر بعـد     ) ٥٩٦

   )١٣٤٩(الصالة وبيان صفته، والنسائي 
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 لك ويء قَِدير،       الْملَى كُلِّ شع وهد ومالْح لَه
  (١)» غُِفرت خطَاياه وِإنْ كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِر

                              
)١ (  مسلم  رواه)الباب السابق، ابـن حبـان      ) ٥٩٧
)٢٠١٣ (  
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      اِم الصالةِخت افَظَ علي ذكرح نوم ..
    هدعب دأَح كْهردي لَمو ،قَهبس نم كرأَد

  :ِبِإذِْن اللَِّه
   ِضيةَ رريرأَِبي ه نقَالَ   فَع هناُء  :  اُهللا عاَء الْفُقَرج

   ِبيا  - صلى اهللا عليه وسلم      -ِإلَى النفَقَـالو  :
ذَهب أَهلُ الدثُوِر ِمن اَألمواِل ِبالدرجاِت الْعلَى    
والنِعيِم الْمِقيِم، يصلُّونَ كَما نصلِّي ويصومونَ      

    لٌ ِمنفَض ملَهو ،ومصا نا كَمونَ ِبهجحاٍل يوأَم 
أَالَ «: ويعتِمرونَ، ويجاِهدونَ ويتصدقُونَ، قَالَ   

       ـنم مكْـترِبـِه أَد مذتٍر، ِإنْ أَخبأَم ثُكُمدأُح
       مـتكُنو ،كُمدعب دأَح كْكُمردي لَمو ،قَكُمبس

 ِإالَّ من عِملَ مثْلَـه؟      خير من أَنتم بين ظَهرانيهِ    
تسبحونَ وتحمدونَ وتكَبرونَ، خلْـف كُـلِّ      
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فَاختلَفْنا بيننا، فَقَـالَ    . » ثَالَثاً وثَالَِثني : صالٍَة
نسبح ثَالَثاً وثَالَِثني، ونحمـد ثَالَثـاً       : بعضنا

ِثني، فَرجعت ِإلَيـِه،    وثَالَِثني ونكْبر أَربعاً وثَالَ   
سبحانَ اِهللا والْحمـد ِهللا واُهللا      : تقَولُ«: فَقَالَ

» أَكْبر حتى يكونَ ِمنهن كُلِّهن ثَالَثٌ وثَالَثُونَ      
(١)  

                              
)١ (  البخاري  رواه)باب الذكر بعد الـصالة،    ) ٨٠٧

 بعد  باب استحباب الذكر  ) ٥٩٥(واللفظ له، ومسلم    
  .الصالة وبيان صفته



 

 
  
  

١٩  
 

 

 

 اِن ولَتلدخوِل اجلنان..ِخص سبب: 
فَعن عبِد اِهللا بِن عمـٍرو رِضـي اُهللا         

 صلى اهللا عليـه     -قَالَ رسولُ اِهللا    : عنهما قَالَ 
ِخصلَتاِن ال يحِصيِهما رجلٌ مسِلم،      «-وسلم  

ِإالَّ دخلَ الْجنةَ، هما يسري، ومن يعملُ ِبِهمـا         
       هدمحراً، ويشالٍَة عكُلِّ ص رباَهللا د حبسلٌ، يقَلي

فَأَنا رأَيت النِبي   : الَقَ. » عشراً، ويكَبر عشراً  
:  يعِقدها ِبيِدِه، قَالَ   - صلى اهللا عليه وسلم      -

 وأَلْـف   (١)خمسونَ وِمئَةٌ ِباللِّـسانِ   «: فَقَالَ

                              
هو جمموع تـسبيحه يف     :  مخسون ومئة باللسان   )١(

إن سبح يف صـالة الفجـر       : الصلوات اخلمس، أي  
عشرا وكرب عشرا ومحد عشرا هذه ثالثون حـسنة،         
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وخمس ِمئٍَة ِفي الِْميزاِن وِإذَا أَوى ِإلَى ِفراِشِه،        
اللِّساِن،  فَِتلْك ِمئَةٌ بِ   (١)سبح وحِمد وكَبر ِمئَه     

وأَلْف ِفي الِْميزاِن، فَأَيكُم يعملُ ِفـي الْيـوِم         
كيف : قَالَ. » الْواِحِد أَلْفَيِن وخمس ِمئَِة سيئَةٍ    

يأَِتي أَحدكُم الشيطَانُ وهو «: الَ يحِصيها؟ قَالَ 
تى اذْكُر كَذَا، اذْكُر كَذَا ح    : ِفي صالٍَة، فَيقُولُ  

                                        
وإن فعلها يف باقي الصالوات اخلمس كان جممـوع         

  .تسبيحه مخسون ومئة باللسان
يـسبح   «وتفصيلها كما يف احلديث اآلخر    : مئه) ١(

ثالثا وثالثني وحيمد ثالثا وثالثـني ويكـرب أربعـا          
  .» وثالثني
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شغلَه، ولَعلَّةُ أَنْ الَ يعِقلَ، ويأتِيِه ِفي مـضجِعِه         
امنى يتح همونالُ يز(١)»فَالَ ي  

  

    اتراٍت، ثَالَثَ مكَِلم عببعـد  .. وأَر
  :صلَاِة الصبِح تعِدلُ ِذكْر ساعات
     هناُهللا ع ِضياٍس ربِن عاب نفَع :  ـنع

 - صلى اهللا عليه وسـلم       -أَنَّ النِبي   : يِريةَجو
   ِهىو ،حبلَّى الصص ةً ِحنيكْرا بِدهِعن ِمن جرخ

 ثُم رجع بعـد أَنْ أَضـحى،        (٢)ِفي مسِجِدها   
ما ِزلِْت علَى الْحاِل الَِّتي  «: وِهي جاِلسةٌ، فَقَالَ  

                              
)١ (  ابن حبان رواه)وصححه األلبـاين يف  ، ) ٢٠٠٩

   )٢٤٠٦(املشكاة 
  .موضع صالا: أي: يف مسجدها) ٢(
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 صلى  -نعم قَالَ النِبي    : تقَالَ» فَارقْتِك علَيها؟ 
لَقَد قُلْت بعـدِك أَربـع      «: -اهللا عليه وسلم    

كَِلماٍت، ثَالَثَ مراٍت، لَو وِزنت ِبما قُلِْت منذُ       
 نهتنزِم لَووالْي :      دـدـِدِه عمِبحانَ اِهللا وحبس

، وِمـداد   خلِْقِه، وِرضا نفِْسِه، وِزنةَ عرِشـهِ     
  (١)»كَِلماِتِه

                              
)١ (  مسلم  رواه)باب التسبيح أول النـهار     ) ٢٧٢٦

بـاب  ) ١٥٠٣(وعند النوم، واللفظ له، أبـو داود        
  حلصى التسبيح با
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   اة    وِذكردلَاِة الْغص ربد قَالَه نكَانَ .. م
  :ِبِإذِْن اللَِّهأَفْضلَ أَهِل الْأَرِض عملًا 

 - رضي اهللا عنـه      -فَعن أَِبي أُمامةَ    
- صلى اُهللا عليه وسلَّم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ
اِة الْغداة لَا ِإلَه ِإلَّـا اُهللا       من قَالَ ِفي دبِر صلَ    : " 

          ـدمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكلَا ش هدحو ،
يحِيي ويِميت، ِبيِدِه الْخير، وهو علَـى كُـلِّ         

، (١)شيٍء قَِدير، ِمائَةَ مرٍة قَبلَ أَنْ يثِْني ِرجلَيـِه      

                              
  : قال الشيخ  األلْباِني رِحمه اُهللا)١(

كنت ال أعمل ـا     " وهو ثاٍن رجليه    "        وقوله  
) مائـة (فيه التهليل     .. حىت وقفت على هذا الشاهد    

ـ .والكـل جـائز لثبوـا   ) عشر(مكان       أهـ
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   لَ أَهِئٍذ أَفْضموكَانَ ي      ـنلًا، ِإلَّا ممِض عِل الْأَر
  قَالَ ِمثْلَ مقَالَِتِه،

                                        
  )٢٦٦٤الصحيحة(
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  (١)" أَو زاد علَى ما قَالَ 
ومن سبح يف دبِر صالِة الغداِة مائـةَ        . ٢

غُفـرت لـه    ، وهللَ مائةَ ليلةٍ  ، تسبيحٍة
ولو كانت مثـل زبـِد      ، ذنوبه والسيئات 

                                      :الِبحاِر واملُِحيطَات
  نقـال       فَع  هناُهللا ع ِضىأيب هريرة ر :

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقال رسول اهللا ص " :
من سبح يف دبِر صالِة الغـداِة مائـةَ         

غُفرت له  ، وهللَ مائةَ ليلةٍ  ، تسبيحٍة

                              
  وصححه األلبـاين     ٧٢٠٠:  الطرباين يف األوسط   )١(

ِحيحــص ــِب   ، ٢٦٦٤: ةيف ال ــِحيح الترِغي ص
 ٤٧٦:والترِهيب
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همثل زبِد البحِر ، ذنوب (١)"ولو كانت  
  دعب ِرِبوِذكرغلَاِة الْماِة وصدلَاِة الْغص 

    كتباٍت يرم رشع     رـشع ِبِهـن لَه
       رـشع ِبِهـن هني عحمياٍت، ونسح
سيئَاٍت، ويرفَع لَه ِبِهن عشر درجاٍت،      
       لَه كُناٍت، ومسِر نشلَ عدع لَه كُنو

 وِحـرزا ِمـن     ِحفْظًا ِمن الـشيطَانِ   
الْمكْروهات، ولَم يلْحقْه ِفي يوِمـِه      

  : (٢)ذَِلك ذُنوب ولَا خِطيئَات

                              
  ١٣٥٣صحيح النسائي   )١(

  
 ِإلَّا الشرك ِباللَِّه)٢(
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  نفَع       ـهنع اللَّه ِضيٍل، ربِن جاِذ بعم
: " قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : قَالَ

غداِة قَبلَ أَنْ   من قَالَ ِحني ينصِرف ِمن صلَاِة الْ      
كَلَّمتي :          لَـه ،لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه

الْملْك، ولَه الْحمد ِبيِدِه الْخير وهو علَى كُلِّ        
كُِتب : شيٍء قَِدير عشر مراٍت أُعِطي ِبِهن سبعا     

    ماٍت، ونسح رشع ِبِهن لَه    رشع ِبِهن هنع ِحي
        لَه كُناٍت، وجرد رشع ِبِهن لَه ِفعرئَاٍت، ويس
         اِفظًـا ِمـنح لَه كُناٍت، ومسِر نشلُ عدع
الشيطَاِن، وِحرزا ِمن الْمكْروِه، ولَم يلْحقْه ِفي       

ِه عز وجلَّ، ومن يوِمِه ذَِلك ذَنب ِإلَّا الشرك ِباللَّ 
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قَالَهن ِحني ينصِرف ِمن الْمغِرِب أُعِطي ِمثْـلُ        
 هلَتلَي (١)" ذَِلك  

  نوع      هناُهللا ع ِضيِبيٍب رِن شةَ بارمع
- صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ
الَ شِريك لَه،   الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده      : من قَالَ «: 

لَه الْملْك ولَه الْحمد يحِيي ويميت، وهو علَى        
 (٢)كُلِّ شيٍء قَِدير، عشر مراٍت علَـى ِإثْـِر          

                              
رواه ابن أيب الدنيا والطرباين بإسناد حسن واللفظ       ) ١(
صـحيح الترغيـب   ، حسن لغـريه  :  وقال األلباين  له
)٤٧٥(  
  
  .بعد: أي: على أثر) ٢(
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      لَحهسم ثَ اَهللا لَهعِرِب، بغ(١)الْم   ِمن هفَظُونحي 
 عشر  الشيطَاِن حتى يصِبح، وكَتب اُهللا لَه ِبها      

 ومحا عنه عشر سيئاٍت     (٢)حسناٍت موِجباٍت   
 وكَانت لَه ِبعدِل عـشِر ِرقَـاٍب        (٣)موِبقَاٍت
  (٤)» مؤِمناٍت

                              
ن حيفظون الثغور من    املسلحة القوم الذي  : مسلحة) ١(

العدو ومسوا مسلحة ألم يكونون ذوي سـالح أو         
  .ألم يسكنون املسلحة وهي كالثغر

  .للجنة: أي:  موجبات)٢(
  .مهلكات:  موبقات)٣(
)٤ (الترمذي   رواه )حـسن  : وقال األلباين ،  ) ٣٥٣٤

   )٤٧٣(صحيح الترغيب ، لغريه
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    نيتاعس وحن ِرقغتسلٌ يمعو .. بكْتي
  :لَك ِبِه أَجر حجٍة وعمرٍة تامتين

  دلَّى الْغص نفَم     دقَع ٍة، ثُماعماةَ ِفي ج
يذْكُر اَهللا حتى تطْلُع الـشمس، ثُـم صـلَّى          

  :كَانت لَه كَأَجِر حجٍة وعمرٍة، ركْعتيِن 
 رضي اهللا عنه    - فَعن أَنِس بِن ماِلٍك     

 صلى اهللا عليه وسلم     -قَالَ رسولُ اِهللا    :  قَالَ -
لْغداةَ ِفي جماعٍة، ثُـم قَعـد       من صلَّى ا  : " -

يذْكُر اَهللا حتى تطْلُع الـشمس، ثُـم صـلَّى          



 

 
  
  

٣١  
 

 

 

تامٍة ، كَانت لَه كَأَجِر حجٍة وعمرٍة      ، ركْعتيِن  
  (١)"تامٍة ، تامٍة 

  

   ِذكْرو      طْلُعى تتاِة حدلَاِة الْغص اللَِّه ِمن
ضلُ ِمن ِعتِق أَربعٍة ِمن ولَِد      الشمس أَفْ 
اللَِّه ِمن صلَاِة الْعصِر    وِذكْر  ِإسماِعيلَ  

ِإلَى أَنْ تغرب الشمس أَفْضلُ ِمن ِعتِق       
  :أَربعٍة ِمن ولَِد ِإسماِعيلَ

  نقَـالَ    فَع هناُهللا ع ِضيٍس رقَـالَ  : أَن
لَأَنْ أَقْعـد   «: ه علَيِه وسلَّم  رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّ   

مع قَوٍم يذْكُرونَ اللَّه ِمن صلَاِة الْغـداِة حتـى    

                              
)١ (      اِنياأللْب هححصالترمذي و ِحيِح اجلَاِمِع    رواهيف ص
)٦٣٤٦-٢١٤٤(  
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         ةً ِمنعبأَر ِتقأَنْ أُع ِمن ِإلَي بأَح سمالش طْلُعت
        ونَ اللَّهذْكُرٍم يقَو عم دلَأَنْ أَقْعاِعيلَ وملَِد ِإسو

 الْعصِر ِإلَى أَنْ تغرب الشمس أَحب       ِمن صلَاةِ 
   (١)»ِإلَي ِمن أَنْ أُعِتق أَربعة

  

                              
 رواه أَبو داود وحـسنه األلبـاين يف املـشكاة           ) ١(
)٩٧٠(    
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         ِّـِر كُـلبِفي د ِسيةَ الْكُرأَ آيقَر نوم
 :صلَاة دخلَ الْجنةَ ِبِإذِْن اهللا

 نةَ قَالَ   فَعامـولُ اِهللا   :  أَِبي أُمسقَالَ ر
   ِه ولَيلَّى اُهللا عصلَّمِفي «: س ِسيةَ الْكُرأَ آيقَر نم

دبِر كُلِّ صلَاٍة مكْتوبٍة لَم يمنعه ِمـن دخـوِل        
وتمِة ِإلَّا أَنْ ين(١)»الْج    

  مرٍة ِمائَةَ وِبحمِدِه اللَِّه سبحانَ .٣
: قَـالَ   رِضي اُهللا عنه      أيب هريرة  نفع

 مـن " : صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       اللَِّه رسولُ قَالَ

                              
)١ ( ـِحيِح         رواهيف ص ـاِنياأللْب هححصالنسائى و

  )٦٤٦٤ (اجلَاِمِع
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 مـرةٍ  ِمائَةَ يوٍم ِفي وِبحمِدِه اللَِّه سبحانَ: قَالَ
طَّتح اهطَايِإنْ خو تِد ِمثْلَ كَانبِر زح(١) "الْب    

 رسولُ قَالَ: قَالَ  رِضي اُهللا عنه     هعنو
 ِحـني  قَـالَ  من: "م  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ    اللَِّه

ِبحصأمسى وإذا مرة مئة وحبمده اهللا سبحان: ي 
 زبد ِمن أَكْثَر كَانت وِإنْ ذُنوبه غُِفرت مرٍة مئة

  (٢))البحر
هنعو     هناُهللا ع ِضيولُ قَالَ: قَالَ  رسر 

 ِحـني  قَالَ من" :  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       اللَِّه

                              
  متفَق علَيِه:  صحيح) ١(
التعليقات احلسان علي صـحيح ابـن       :  صحيح ) ٢(

  ٨٥٦:حبان
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ِبحصي ِحنيِسي ومانَ: يحبِدِه اللَِّه سمِبحِمائَةَ و 
 جاَء ِمما ِبأَفْضلَ الِْقيامِة يوم أَحد يأِْت لَم مرٍة
   (١) )علَيِه زاد أَو قَالَ ما ِمثْلَ قَالَ أَحد ِإلَّا ِبِه

  صالة التسابيـــح .٤
 صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ عباٍس، ابِن عِنف

: " الْمطَِّلِب عبِد بِن ِللْعباِس قَالَ وسلَّم علَيِه اُهللا
 أَلَا أَمنحك، أَلَا أُعِطيك، أَلَا عماه، يا عباس، يا

،وكبلُ أَلَا أَحأَفْع ِبك رشاٍل، عِإذَا ِخص  ـتأَن 
لْتفَع ذَِلك غَفَر اللَّه ذَ لَككبن لَهأَو  ،هآِخـرو 
هقَِدمي ،ِديثَهحو طَأَهخ ،هدمعو هِغريص ،هكَِبريو 
هِسر ،هتلَاِنيعو رشاٍل عأَنْ: ِخص لِّيصت  ـعبأَر 

                              
   متفَق علَيِه: صحيح) ١(
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 الِْكتـابِ  فَاِتحـةَ  ركْعٍة كُلِّ ِفي تقْرأُ ركَعاٍت
 ركْعٍة أَوِل ِفي راَءِةالِْق ِمن فَرغْت فَِإذَا وسورةً،

تأَنو ،قَاِئم انَ: قُلْتحباللَِّه، س دمالْحِللَِّه، و 
 مرةً، عشرةَ خمس أَكْبر، واللَّه اللَّه، ِإلَّا ِإلَه ولَا
ثُم ،كَعرا تقُولُهفَت تأَنو اِكعا، ررشع ثُم فَعرت 

كأْسر كُوِع،ال ِمنا رقُولُها، فَترشع ِوي ثُمهت 
 ترفَع ثُم عشرا، ساِجد وأَنت فَتقُولُها ساِجدا،
كأْسر وِد ِمنجا السقُولُها، فَترشع ثُم ،دجست 
 عشرا، فَتقُولُها رأْسك، ترفَع ثُم عشرا، فَتقُولُها
فَذَِلك سمونَ، خعبسٍة كُلِّ ِفي وكْعـلُ  رفْعت 
ـعِ  ِفي ذَِلكبـاٍت،  أَركَعِإِن ر  تطَعـتأَنْ اس 

 تفْعـلْ  لَم فَِإنْ فَافْعلْ، مرةً يوٍم كُلِّ ِفي تصلِّيها
 كُـلِّ  فَِفي تفْعلْ لَم فَِإنْ مرةً، جمعٍة كُلِّ فَِفي
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 فَِإنْ مرةً، سنٍة كُلِّ فَِفي تفْعلْ لَم فَِإنْ مرةً، شهٍر
لْ، لَمفْعفَِفي ت ِركمةً عر(١)  "م  
)اسبا عاِلِه ) : يِزيِد ِإقْبا ِلمطَلَب  
) اهما عي : (      ـوهقَاِقِه، وِتحِزيِد اسةٌ ِإلَى مارِإش

     تكَلِِّم، فَقُِلبتاِء الْمِإلَى ي افضى مادنم   هـاؤي 
      هذَكَر ،اهاغُلَامكِْت، كَياِء السِبه أُلِْحقَتأَِلفًا، و

  . ابن الْملَِك

                              
 – ٧٩٣٧: صحيح اجلـامع   :  صحيح ) ١(

٣٠٣١   
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أَلَـا ِللتنِبيـِه، أَِو الْهمـزةُ       ) : أَلَا أُعِطيـك؟  (
ِلِلاسِتفْهاِم، وأَجاب ِبغيـِر جـواٍب ِلظُهـوِر        

  . الصواِب
عِطيـك ِمنحـةً،    أَلَـا أُ  : ، أَي ) أَلَا أَمنحك؟ (

         هِفيـدـا تِل ملَى ِفعلَالَةُ عِة الدحِبالِْمن ادرالْمو
الِْخصالُ الْعشر، وهو قَِريب الْمعنى ِمن الْأَوِل،       
وِفي الْمغِرِب الْمنح أَنْ يعِطي الرجلُ الرجـلَ        

م يردها ِإذَا ذَهب    شاةً أَو ناقَةً ِليشرب لَبنها، ثُ     
درها هذَا أَصلُه، ثُم كَثُر اسِتعمالُه حتى ِقيلَ ِفي    

  . كُلِّ عطَاٍء
أَلَـا أَحبـوك؟    : وِفي الِْحصنِ ) : أَلَا أُخِبرك؟ (

حباه كَذَا وِبكَذَا ِإذَا أَعطَاه، والِْحبـاُء       : يقَالُ
  .  النهايِةالْعِطيةُ، كَذَا ِفي
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: وِفي بعِض نسِخ الْمصاِبيحِ   ) : أَلَا أَفْعلُ ِبك؟  (
ِتيوِرِبشاِء، : ِباللَّاِم، قَالَ التةُ ِبالْبِحيحةُ الصايوالر

أَلَا أَفْعلُ ِبـك أَنـه    : وذَكَر ابن حجٍر ِفي قَوِلهِ    
لْمـصاِبيِح،  غَير واِحٍد، كَذَا ِفي نـسِخ ا     : قَالَ

ابوالص؟ اهـ: ولُ لَكأَلَا أَفْع  
وِفيما قَالُوه نظَر، ولَا صواب ِفي ذَِلك، بـِل         
الَِّذي ِفي الْأُصوِل الْمعتمدِة هو الْباُء، فَهو غَفْلَةٌ        
عن تحِقيِق مـا قَـالُوه ِبـسبِب التحِريـِف          

لتصِحيِف الَِّذي وقَع ِفي أَصِلِه ِمن نـسخِة        وا
الِْمشكَاِة، كَما تشهد علَيِه الْمواِضع الْمتقَدمةُ،      

   افا أَضمِإنو-     لَامالسلَاةُ وِه الصلَيـلَ   - عِفع 
ِلأَنه الْباِعـثُ علَيهـا،     ؛ الِْخصاِل ِإلَى نفِْسِه    

ي ِإلَيها، وكَرر أَلْفَاظًا متقَاِربةَ الْمعنـى       والْهاِد
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تقِْريرا ِللتأِْكيِد، وتأِْييدا ِللتـشِويِق، وتوِطئَـةً       
  . ِلِلاسِتماِع ِإلَيِه ِلتعِظيِم هِذِه الصلَاِة

ِبالنصِب علَى أَنـه مفْعـولٌ      ) : عشر ِخصالٍ (
 اِل الْمِللْأَفْع      ِويرِع، وـازنِبيِل التلَى سِة عمقَدت

        ِتيوِرِبـشقَـالَ الت ،قِْديِر ِهـيلَى تفِْع عِبالر :
        ـاِرضِتلَـالُ الْعاِلاخ ِهيلَّةُ والْخ لَةُ ِهيصالْخ
ِللنفِْس، ِإما ِلشهوِتها الشيَء، أَو ِلحاجِتها ِإلَيِه،       

ما تقَالُ ِللْمعاِني الَِّتي تظْهر ِمـن       فَالْخصلَةُ كَ 
نفِْس الِْإنساِن تقَالُ أَيضا ِلما تقَع حاجته ِإلَيِه،        

أَي :      رـشالُ الْعالِْخصو ،وِبكاِع ذُنوةُ أَنرشع
أَولَه وآِخره، وقَد زادهـا     : منحِصرةٌ ِفي قَوِلهِ  

عشر ِخصاٍل بعد حصِر هـِذِه      : ِهِإيضاحا ِبقَولِ 
اِم، أَيالْأَقْس : قَطَ ِمنس اٍل، فَقَدِخص رشِذِه عه
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  ِديِث، أَيذَا الْحه :     ٌء ِمـنياِبيِح شصِفي الْم
أَولَه وآِخره سقَطَ   : موِضعيِن، الْأَولُ بعد قَوِلهِ   

 هِمن  
) ِديثَهحو هقَِدمي (   ِِلهقَو دعالثَّاِني بو ،) :هتلَاِنيعو (

        وا هلَى مِديثُ عاٍل، فَالْحِخص رشع هقَطَ ِمنس
         قَّقَـهِقيٍم، كَـذَا حتـسم راِبيِح غَيصِفي الْم

فَمن نصب عـشرا    : التوِرِبشِتي وغَيره، وقَالَ  
   كوند ا أَوذْهى خنعِقيلَ   فَالْماٍل، وِخص رشع  :

ومعنى الْأَِخريِة أَلَا أُصيرك ذَا عشِر      : ِعدها، ِقيلَ 
ِخصاٍل، أَو أَلَا آمرك ِبما يتسبب عنه أَنك ِإذَا          
         ،ـكبا ذَنِبه فَرغاٍل يِر ِخصشذَا ع ِصريت هلْتفَع

 الرفْع علَى أَنه خبر مبتـدٍأ       وفُِهم ِمما تقَدم أَنَّ   
  كقَالَ ِمريذُوٍف، وحِع    : مـازنلَى تع وبصنم
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      اٍف، أَيضذِْف ملَى حع وها، ولَهاِل قَبالْأَفْع :
    لُهقَو هحضواٍل يِر ِخصشع كَفِّرم) :   ـتِإذَا أَن

 ذَِلك لْتِإذَا كَا  ؛ ) فَع ها    ِلأَنرقَـدم افضنَ الْم
  .وجهِت الِْإشارةُ ِإلَيِه اهـ

  . الْمعنى ِإذَا فَعلْت ما أُعلِّمك: وِقيلَ
)   كبذَن لَك اللَّه غَفَر : (     كقَـالَ ِمـري ثُـم :

        ةُ ِمـنرـشالْع امالْأَقْس ِهي رشالُ الْعفَالِْخص
و أَكْثَِر نسِخ الْمصاِبيِح    الذُّنوِب، وِمن أَجِل خلُ   

    مهضعِديِثِه قَالَ بحقَِدِميِه و ِر  : ِمنشِبالْع ادرالْم
    ِليلَاتهالتو اتِميدحالتو اتِبيحساِل التالِْخص
        رـشع رـشاِم عى الِْقيا ِسوهفَِإن ،اتكِْبريالتو

  فَِفيِه تغِليب . اهـ
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)أَو هآِخرو لَه : (  أَي ،ِتيوِرِبشِب، قَالَ التصِبالن :
مبدأَه ومنتهاه، وذَِلك أَنَّ ِمن الذَّنِب مـا لَـا          
        ـهى ِمنأَتتا يمِإنةً، واِحدةً وفْعانُ دسالِْإن هاِقعوي

   اهنعكُونَ ملُ أَنْ يمتحيئًا، ويئًا فَشيش  مقَـدا تم
ِمن ذَنِبِه وما تأَخر، ويؤيده أَنَّ ِفي ِروايٍة مـا          

     اِنيرٍة ِللطَّبايِفي ِروو ،رأَخا تمو مقَدت :  اللَّه غَفَر
      كَـاِئن ـوه ٍب كَانَ أَوكُلَّ ذَن لَك) .  ـهقَِدمي

ِديثَهحو ( ا ِفي أَ   : ، أَيكَم هِديدِل الْأَِصيِل،  جص
ِإثْباتهما أَشهر ِمن ِإسـقَاِطِهما     : قَالَ ابن حجرٍ  

  )١(ِفي نسِخ الْمصاِبيِح اهـ

                              
/ ٣(مرقاة املفاتيح شرح مـشكاة املـصابيح        .  ()١(

٩٩٣((  
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 )طَأَهخ : (   ٍةزمهِن ويتحِبفُت)هدمعِقيلَ) : و :
 علَيـِه   -يشِكلُ ِبأَنَّ الْخطَأَ لَا ِإثْم ِفيِه، ِلقَوِلِه        

ِإنَّ اللَّه تجاوز ِلي عن أُمِتي  «: " لسلَامالصلَاةُ وا 
) . » الْخطَأَ والنسيانَ وما اسـتكِْرهوا علَيـهِ      
     أُِجيبِب؟ ولَِة الذَّنمج لُ ِمنعجي فِبأَنَّ : فَكَي

الْمراد ِبالذَّنِب ما ِفيِه نقْص، وِإنْ لَم يكُن ِفيـِه       
 ؤيو ،الَى ِإثْمعت لُهقَو هدا ِإنْ  {: ياِخـذْنؤا لَا تنبر

ويحتملُ أَنْ  ] ٢٨٦: البقرة[} نِسينا أَو أَخطَأْنا  
يراد مغِفرةُ ما يترتب علَى الْخطَِأ ِمـن نحـِو          
الِْإتلَاِف ِمن ثُبوِت بدِلها ِفي الذِّمـِة، ومعنـى         

 ِحينِئٍذ ِإرضاُء الْخصوِم، وفَك الـنفِْس       الْمغِفرِة
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 علَيـِه   -عن مقَاِمها الْكَِرِمي الْمشاِر ِإلَيِه ِبقَوِلِه       
لَامى     «: [" السقْضى يتةٌ حونهرِمِن مؤالْم فْسن

هنيد هنع « . ["  
)   هتلَاِنيعو هِسر ،هكَِبريو هِغريص: (     ـنقَـالَ اب 

: والضِمري ِفي هِذِه كُلِّها عاِئد ِإلَى قَوِلهِ      : الْملَِك
ذَنبك، وسقَطَ ِمن الِْمشكَاِة هنا لَفْـظُ عـشِر      
       دهشا يلَى مِل عِفي الْأَص ودجوم وهاٍل، وِخص

هرغَيو نِبِه الِْحص.  
أَولَه وآِخره يندِرج   : لْتفَِإنْ قُ : قَالَ ِفي الْأَزهارِ  

تحته ما يِليِه، وكَذَا باِقيِه فَما الْحاجةُ ِإلَى تعدِد         
  وِب؟ قُلْتاِع الذُّنوِم أَنَّ     : أَنها ِلـوقَطْع هذَكَر

ذَِلك الْأَولَ والْآِخر ربما يكُونُ عمدا أَو خطَأً،        
 أَقْراِنِه، وأَيضا ِفي التنِصيِص علَى      وعلَى هذَا ِفي  
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الْأَقْساِم حثٌّ ِللْمخاطَِب علَى الْمحثُوِث علَيِه      
ِبأَبلَِغ الْوجوِه، ثُم كُلٌّ ِمن الْأَقْساِم أَعم ِمما يِليه         

ِإِذ الْأَولُ والْآِخر قَد يكُونُ قَـِدميا،       ؛ ِمن وجٍه   
 ي قَدكُونُ      وي ِديثُ قَدالْحو الْقَِدميِديثًا، وكُونُ ح

        قَـد دمالْعطَأُ والْخا، ودمكُونُ عي قَدطَأً وخ
     ِغريالـصا، وكُـونُ كَـِبريي قَدا وِغريكُونُ صي
والْكَِبري قَد يكُونُ ِسرا وقَد يكُونُ علَنا، وعلَى        

 الْأَسفَِل، فَِإنَّ السر والْعلَاِنيةَ قَد هذَا ِمن الْجاِنبِ  
  . يكُونُ صِغريا ِإلَى أَوِلِه وآِخِرِه

) لِّيصلَكِ  ) : أَنْ تالْم نةٌ " أَنْ  : " قَالَ ابرفَسم
ِلأَنَّ التعِليم ِفي معنى الْقَوِل، أَو ِهي خبر مبتدٍأ         

 قَدالْمذُوٍف، وحم    أَي ،ِإلَى ذَِلك اِئدع ر :  ـوه
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التقِْدير ِهي،  : يعِني الْمأْمور ِبِه أَنْ تصلِّي، وِقيلَ     
مقَدا تلَى مِر عشاِل الْعةٌ ِإلَى الِْخصاِجعر ِهيو.  

قَالَ ابن حجٍر، أَي تصلِّي ِبِنيِة صلَاِة التسِبيِح،        
هذَا :  الْمكْروِه ِفيما يظْهر، قُلْت    ولَو ِفي الْوقْتِ  

ِمما لَم يظْهر، فَِإنَّ الْأَحاِديثَ الْواِردةَ الصِحيحةَ      
الصِرحيةَ ِبالنهِي عِن الـصلَاِة ِفـي الْأَوقَـاِت         
الْمكْروهِة، ماِنعةٌ ِمن ِإرادِة الِْإطْلَاِق الْمفْهـوِم       

  ذَا الْحه ةُ      ِمناِفِعيالـشـِه، ولَيةٌ عِديِث، قَاِضي
استثْنوا الصلَواِت الَِّتي لَها سبب مقَدم، وهِذِه       
       را ظَهطْلَانُ مب راِع، فَظَهمِبالِْإج ببا سلَه سلَي

لَمأَع اللَّهو ،لَه .  
ٍم واِحٍد لَيلًا   ظَاِهره أَنه ِبتسِلي  ) : أَربع ركَعاتٍ (

  كَانَ أَو نهارا 
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) : تقْرأُ ِفي كُلِّ ركْعٍة فَاِتحةَ الِْكتاِب وسورةً      (
وسيأِْتي ما ورد ِفي تعِييِنها وتعـِيِني أَفْـضِل         

الْأَفْضلُ أَنْ يقْرأَ ِفيهـا     : أَوقَاِت صلَاِتها، وِقيلَ  
الْحِديـِد، والْحـشِر،    : ِتأَربعا ِمن الْمسبحا  

بيـنهن  والصف، والْجمعِة، والتغابِن ِللْمناسبِة     
  وبينها ِفي اِلاسِم

: ، أَي ) فَِإذَا فَرغْت ِمن الِْقراَءِة ِفي أَوِل ركْعةٍ      (
  . قَبلَ الركُوِع، والْجملَةُ حاِليةٌ

سبحانَ اللَِّه، والْحمد ِللَِّه،    : لْتوأَنت قَاِئم، قُ  (
     رأَكْب اللَّهو ،ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَهو : ( اِليزالْغ ادلَا : زو

خمـس  . (حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيمِ      
  .ِبسكُوِن الشِني وتكْسر) : عشرةَ مرةً

نٍرقَالَ ابجِبِه:  ح حرا صم  
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 هذَا السياق أَنَّ التسِبيح بعد الِْقراَءِة أَخذَ ِبـِه         
أَِئمتنا، وأَما ما كَانَ يفْعلُه عبد اللَِّه بن الْمبارِك         
         ـدعباَءِة ولَ الِْقـرةَ قَبرشع سمِلِه الْخعج ِمن

ولَا يسبح ِفي اِلاعِتداِل مخاِلف     الِْقراَءِة عشرا،   
لَِكن جلَالَتـه  : ِلهذَا الْحِديِث، قَالَ بعض أَِئمِتنا    

       ِويـوالن افَقَهوالَفَِتِه، وخم نع قُّفوِضي التقْتت
        ـها، لَِكنرشِة علَ الْفَاِتحلَ قَبعِفي الْأَذْكَاِر، فَج

 مقَابلَِتها مـا يقَـالُ ِفـي ِجلْـسِة       أَسقَطَ ِفي 
  مهضعِة، قَالَ باحِترـِن     : اِلاسِن ابٍة عايِفي ِروو

الْمبارِك أَنه كَانَ يقُولُ ِعشِرين ِفي الـسجدِة        
الثَّاِنيِة، وهذَا ورد ِفي أَثٍَر ِبِخلَاِف مـا قَبـلَ          

  . الِْقراَءِة



 

 
  
  

٥٠  
 

 

 

) ،كَعرت ا    ثُمرشع اِكعر تأَنا وقُولُهفَت  ( أَي ، :
  . بعد تسِبيِح الركُوِع، كَذَا ِفي شرِح السنِة

، ) ثُم ترفَع رأْسك ِمن الركُوِع، فَتقُولُها عشرا(
  أَي بعد التسِميِع والتحِميِد، 

الْفَتِح يهِوي هوى ِب: ِفي الصحاِح) : ثُم تهِوي(
ِويِر هفَلَِبالْكَسقَطَ ِإلَى أَسا ِإذَا س  

) فَتقُولُها وأَنت ساِجد عشرا   (حالٌ  ) : ساِجدا(
  ي بعد تسِبيِح السجوِدأَ: 
) ثُم ترفَع رأْسك ِمن السجوِد، فَتقُولُها عشرا       (
ٍء ِعندنا، وظَاِهر مـذْهِب     ِمن غَيِر ِزيادِة دعا   : 

    ـدعا بقُولَهأَنْ ي اِفِعيِلـي،      :الش اغِْفـر بر 
  .ونحِوِه

)دجست ا ) ثُمثَاِني أَي ،  



 

 
  
  

٥١  
 

 

 

)    كأْسر فَعرت ا، ثُمرشا عقُولُهفَت ( أَي ، :  ِمـن
  السجدِة الثَّاِنيِة 

بلَ أَنْ تقُوم علَى ما ِفي قَ: ، أَي) فَتقُولُها عشرا(
الِْحصِن، وهو يحتِملُ ِجلْسةَ اِلاسِتراحِة وِجلْسةَ 

مجموع ما ذُِكر ِمن    : ، أَي ) فَذَِلك(التشهِد،  
  التسِبيحاِت 

مرةً علَى مـا ِفـي      : ، أَي ) خمس وسبعونَ (
  الِْحصِن 

  ثَاِبتةٌ ِفيها : ، أَي) ِفي كُلِّ ركْعٍة(
)لُ ذَِلكفْعت (ِة : ، أَيكْعِذِه الرِفي ه ا ذُِكرم  
ِفي مجموِعها ِبلَـا    : ، أَي ) ِفي أَربِع ركَعاتٍ  (

مخالَفٍَة بين الْأُولَى والثَّلَاِث فَتـِصري ثَلَاثَِمائَـِة        
  تسِبيحٍة 



 

 
  
  

٥٢  
 

 

 

)تطَعتِإِن اس : (افِتئْناسأَي ، : ترِإنْ قَد  
  هِذِه الصلَاةَ : ، أَي) أَنْ تصلِّيها(
: ، أَي ) ِفي كُلِّ يوٍم مرةً فَافْعلْ، فَِإنْ لَم تفْعلْ       (

ِفي كُلِّ يوٍم ِلعدِم الْقُدرِة، أَو مـع وجوِدهـا          
ِبـضم الِْمـيِم    ) : فَِفي كُلِّ جمعـةٍ   (ِلعاِئٍق،  

ستو أَي ،ـا      : كَّنِبه ِبريعالتوٍع، وبِفي كُلِّ أُس
مرةً، فَِإنْ  (ِإشارةٌ ِإلَى أَنها أَفْضلُ أَياِم الْأُسبوِع       

  ِلما تقَدم ) : لَم تفْعلْ



 

 
  
  

٥٣  
 

 

 

فَِفي كُلِّ شهٍر مرةً، فَِإنْ لَم تفْعلْ فَِفي كُـلِّ          (
ِبـضم  ) : علْ فَِفي عمِرك  سنٍة مرةً، فَِإنْ لَم تفْ    

 كَّنستةً(الِْميِم ور(١))  م 
 ولَا حولَ ولَا أَكْبر واللَّه اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا .٥

  ِباللَِّه ِإلَّا قُوةَ
فع ِد نبِن اللَِّه عٍرو، بمقَـالَ : قَالَ ع 

 علَـى  ما" : وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ
 ولَا أَكْبر واللَّه اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا: يقُولُ أَحد اَألرِض

                              
/ ٣(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ()١(

٩٩٥-)٩٩٤( 



 

 
  
  

٥٤  
 

 

 

 خطَاياه عنه كُفِّرت ِإلَّا ِباللَِّه، ِإلَّا قُوةَ ولَا حولَ
لَوو تِد ِمثْلَ كَانبِر زح(١)"الب   

***** 

                              
   ٥٦٣٦-١٨١٨: صحيح اجلامع:  حسن) ١(
  



 

 
  
  

٥٥  
 

 

 

 لَه لَه، يكشِر لَا وحده اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا  .٦
لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش 
،لَ لَا قَِديرولَا حةَ وِباللَّـِه،  ِإلَّـا  قُو 

 اللَّه ِإلَّا ِإلَه ولَا ِللَِّه والْحمد اللَِّه سبحانَ
اللَّهو ر(١)أَكْب  

 للَّـه ا صلَّى النِبي عِن هريرةَ، أَِبي عنف
 ِإلَـى  يأِْوي ِحني قَالَ من«:  قَالَ وسلَّم علَيِه

 لَـه  لَه، شِريك لَا وحده اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا: ِفراِشِه
لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عيش ،قَِدير 

 والْحمد اللَِّه سبحانَ ِباللَِّه، ِإلَّا قُوةَ ولَا حولَ لَا
 أَو ذُنوبه اللَّه غَفَر أَكْبر، واللَّه اللَّه ِإلَّا ِإلَه ولَا ِللَِّه

                              
 من قَالَها ِحني يأِْوي ِإلَى ِفراِشِه)١(



 

 
  
  

٥٦  
 

 

 

اهطَايخ - كش رعِإنْ - ِمسـدِ  ِمثْلَ كَانَ وبز 
   (١) »الْبحِر

***** 

                              
  ٣٤١٤:لصحيحةا:  صحيح) ١(



 

 
  
  

٥٧  
 

 

 

 :أنك اآلن عرفت قد أظنك
أن تصلى صالة التسابيح      ميكنك دقيقة ٣٠يف* 
 نوبك وإن كانت مثل زبد البحـر      تغفر لك ذ  ف

  .اهللا بإذن
أن تـسبح اهللا ثالثـاً       ميكنك دقائق ٣يفو* 

وثالثني وحتمد اهللا ثالثاً وثالثـني وتكبـر اهللا     
 اللَّـه  ِإلَّا ِإلَه لَا: ةثالثاً وثالثني  وتقول متام املائ     

هدحلَا و ِريكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهو 
ٍء كُلِّ لَىعيش غفر لك  ف بعد كل صالة      قَِديرت

  .اهللا  بإذنذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر
 اللَّـهِ  سبحانَ:  دقيقتني ميكنك أن تقول    يفو* 

تغفر لك ذنوبك وإن كانت ف مرٍة ِمائَةَ وِبحمِدِه
  .اهللا  بإذنمثل زبد البحر



 

 
  
  

٥٨  
 

 

 

ـ     ميكنك ثوان   ١٠ يفو*  وم أن تدعو بدعاِء الن
 تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحـر        ف

  .اهللا بإذن
ال إله إال اهللا    : أن تقول  ميكنك ثوان   ٣ يفو* 

تغفر لك  ف واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا       
  .اهللا  بإذنذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر



 

 
  
  

٥٩  
 

 

 

 املتنافسون فليتنافس ذلك ويف
 لقد شوقتم إىل الفضائل فهل اشتقتم؟، وزجرمت      
عن الرذائل وكنتم يف سكر اهلوى فهل أفقتم؟،       
فلو حاسبتم أنفسكم وحققتم، لعلمتم أنكـم       
بغري وثيق توثقتم، فاطلبوا اخلالص من أسـر        

 .اهلوى فقد جد الطالبون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

 وصفت ،يثثإخواين، توانيم وسري الصاحلني ح   
أعماهلم وبعض أعمالكم كدر خبيث، وكـم       

ا ضاع احلديث، فهل أراكـم      م ولرمب نصحناك
 .تتفكرون

 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون



 

 
  
  

٦٠  
 

 

 

أيقظنا اهللا وإياكم ملصاحلنا، وعصمنا من ذنوبنا       
وقبائحنا، واستعمل يف طاعته مجيع جوارحنا،      

 .وال جعلنا ممن يرضى بالدون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

 



 

 
  
  

٦١  
 

 

 

  وأَِخريا
   ضظَى ِبمحأَنْ ت تدـِذِه   ِإنْ أَرفَِة هاع

: اُألجوِر واحلَسناِت فَتذَكَّر قَولَ سيِد البرياتِ     
  (١)»من دلَّ علَى خيٍر فَلَه ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِه«

فَطُوبي ِلكُلِّ من دلَّ علَى هذَا اخلَيـِر        
ِبها واتقَى مولَاه، سواًء ِبكَِلمٍة أَو موِعظٍَة ِابتغى        

 رجـاَء ثواـا     (٢)وجه اِهللا، كَذَا ِمن طَبعهـا     
ووزعها علَى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنواِت        
       ِمـنِة، والَِميِنت العِتركَِة اِإلنبش ِة، أَواِئيالفَض

     ِبه ِفعتنِة، ِلتِبيناِت اَألجا ِإلَى اللُّغهمجرةُ  تا اُألم

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(



 

 
  
  

٦٢  
 

 

 

نضر اللَّه «: :اِإلسلَاِميةُ، ويكِْفيه وعد سيِد البريةِ   
        بفَر ،هلِّغبى يتح ِفظَهِديثًا، فَحا حِمن ِمعأً سرام
حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمـِل       

  (١) »ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه
  موت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته   أَ

   فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا         
  ه أَنْ يعفُو عنى     عسى اِإللَ

   ويغِفر ِيل سوَء فَعاِليا       

                              
رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١(
 :٦٧٦٤   



 

 
  
  

٦٣  
 

 

 

هبكَت  
  أَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَفَى

غفر اُهللا له ولوالديه وللمسلمني (
 )ماتواملسل

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com  
)  ِفيِه أَو رغَي نا مدِلٍم عسِع ِلكُلِّ مالطَّب قُوقح

 )استخدمه ِفي أَغْراٍض ِتجاِريٍة

*****



 

 
  
  

٦٤  
 

 

 

ِرسالِفه  
  ٢.....................................................مقَدمةٌ

  ٥......................................:صدق أو ال تصدق

وِإنْ ، الوساِئلُ الست ِلتغفَر لَك ذُنوبك ِفي األيام العشر
  ٧.....................................زبِد البحِركَانت ِمثْلَ 

  ٧......................................ذكر ختام الصالة.١

وهللَ مائةَ ، ومن سبح يف دبِر صالِة الغداِة مائةَ تسبيحٍة. ٢
ولو كانت مثل زبِد ، ه والسيئاتغُفرت له ذنوب ،ليلٍة

  ٢٥.....................................:الِبحاِر واملُِحيطَات

  ٣٣........................سبحانَ اللَِّه وِبحمِدِه ِمائَةَ مرٍة.٣

  ٣٥...............................صالة التسابيـــح.٤

  ٥٣...لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واللَّه أَكْبر ولَا حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه.٥



 

 
  
  

٦٥  
 

 

 

٦....هدحو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكلَا ش 
وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، لَا حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه، سبحانَ 

رأَكْب اللَّهو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَهِللَِّه و دمالْح٥٥.............()اللَِّه و  

  ٥٩...........................ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

  ٦١..................................................وأَِخريا

ِرس٦٤.................................................الِفه  

  
  


