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للحصول عىل الكتاب أو املشاركة

٠٥٠٤٦٤٧٩١٦ يف طبعه ونرشه جوال:

# " !

  S   R   Q    P   O   N   M   L  [
ZX  W   V    U  T   (فصلت: ٣٣).

النفي أي: ال أحد  بمعنى  استفهام  * وهذا 
صاحلاً  وعمل  اهللا  إىل  دعا  ممن  قوالً  أحسن 
للغافلني،  وتنبيه  للجاهلني،  تعليم  من 
أمر  التباع  وذلك  للمعرضني،  ومناصحة 
اهللا واجتناب هنيه، وكلٌّ حسب قدرته بعلمه 
أمر  التباع  وذلك  للمعرضني،  للمعرضني، ومناصحة 

«وهذا من الصدقة اجلارية».  أو ماله أو جاهه



٤



٥ 

# " !

A

احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول 
اهللا وبعد:

اهللا  عند  وأزكاها  األعامل  خري  فإن   *
y هو ذكره سبحانه يف سائر األوقات 

من ليل أو هنار يف السفر واحلرض، وعىل 
  eنثأي حال يكون الذاكر، قال تعاىل:  نث

kمث   j       i   h   g   f
[آل عمران: ١٩١].



٦

ومن األذكار ما يكون حمدداً بوقت  *
وأدبار  واملساء  الصباح  أذكار  مثل  معنيّ 
الصلوات املكتوبة وعند األسباب كدخول 
املسجد واملنزل واخلروج منها وقبل وبعد 
الوضوء واألكل والنوم وبعد األذان وغري 
ذلك ويف كل مكان يذكر فيه اهللا سبحانه 
سو احلامم ونحوه تعظيامً هللا ـ والطهارة 

للذاكر أتم وأكمل لكنها ال تلزم.

«الذكر   :~ باز  ابن  قال اإلمام   *
احلامم  يف  ومكان  زمان  كل  يف  بالقلب 



٧ 

ونحوه  احلامم  يف  املكروه  وإنام  وغريه، 
إال  سبحانه  هللا  تعظيامً  باللسان  اهللا  ذكر 
مل  إذا  هبا  يأيت  فإنه  الوضوء  عند  التسمية 
واجبة  ألهنا  احلامم  خارج  الوضوء  يتيرس 
عند  مؤكدة  نَّة  وسُ العلم  أهل  بعض  عند 

اجلمهور» [فتاو ابن باز ٤٠٨/٥].

اخلري  أهل  مع  املشاركة  يف  ورغبة   *
ر إخواين املسلمني هبذه  والدعوة فإين أذكّ
الذاكر بال  يناهلا  التي  الفضائل العظيمة 
عناء وال مشقة وهي ما يغفل عنها الكثري من 



٨

طغت  الذي  الزمان  هذا  يف  خاصة  الناس 
فيه املاديَّات وكثرت املغريات واستحوذت 
دينهم  عن  بدنياهم  وانشغلوا  قلوهبم  عىل 

إال من رحم اهللا وقليل ما هم.

عثيمني   بن  حممد  الشيخ  عن  ونقل   *
هي  املسألة  أن  تتيقن  حتى  قوله:  ~
أسهل  من  الذكر  إىل  انظر  توفيق،  مسألة 
الطاعات، لكن ال يوفق له إال قليل لذلك 
ذكرك  عىل  أعني  «اللهم  عىل:  حافظ 

وشكرك وحسن عبادتك».



٩ 

بيدي  أخذ  ڤ  بن جبل  معاذ  قال   *
فقال: «إين ألحبك يامعاذ» رسول اهللا ☺
فقال  اهللا،  رسول  يا  أحبك  وأنا  فقلت: 
برِ  دُ يف  تقول  أن  تدع  «فال   :☺ اهللا  رسول 
وشكرك  ذكرك  عىل  أعني  اللهم  صالة  كل 
وحسن عبادتك» (رواه أبوداود وصححه األلباين).

بعد هناية التشهد وقبل السالم (ابن  دبر الصالة هنا: 
عثيمني رشح رياض الصاحلني ٥/٤٩٩).

* أعرض عرب هذه الرسالة ما تيرس يل 
نَّة رسوله ☺ وكالم أهل  من كتاب اهللا وسُ
والذكر  الدعاء  فضل  عن  املعتربين  العلم 



١٠

النيّة  استحرض  كلام  للمسلم  وخرييته 
☺ وتابع لرسوله ☺. y وأخلص العمل هللا

* قال العلامء: «إن من عالمات املحبة 
وأفعاله  أخالقه  يف   ☺ رسوله  متابعة  هللا 

وأوامره ونواهيه».
العمل  هبذا  ينفع  أن  اهللا  أسأل   *
لنا  ويغفر  الكريم  لوجهه  خالصاً  وجيعله 
ووالدينا ومشاخينا وحمبينا ومجيع املسلمني، 
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.
املؤلف



١١ 



قال  بالعبادة،  اهللا  إفراد  هو  التوحيد   *
مث   H   G   F   E   D    C نث  تعاىل: 
  i   h   g نث تعاىل:  وقال   ،[٥٦ [الذاريات: 

l  k  jمث [النساء: ٣٦]

قال قال:  ڤ  جبل  بن  معاذ  وعن   *
«يا معاذ أتدري ما حق اهللا  رسول اهللا ☺:
قال اهللا ورسوله أعلم، قال:  العباد؟»  عىل 
«أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئاً، أتدري ما 
حقهم عليه؟» قال: اهللا ورسوله أعلم، قال: 

«أن ال يعذهبم» (أخرجه البخاري ومسلم).



١٢



إن أفضل الذكر كلمة التوحيد (ال إله *
إال اهللا) وهي املنجية لصاحبها من النار، 
بمدلوهلا  وأيقن  بلسانه  هبا  نطق  هو  إن 
وعمل بمقتضاها يف سائر أعامله وعباداته.

* قال عليه الصالة والسالم: «وخري 
ما قلت أنا والنبيون من قبيل ال إله إال اهللا 
وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد 
وهو عىل كل يشء قدير» (أخرجه الرتمذي 

ومالك والبيهقي).



١٣ 



وهي  اهللا  إال  حقٌ  معبود  ال  أي   *
يُعبد  ما  جلميع  نفي  وإثباتاً،  نفياً  تتضمن 
من دون اهللا ال ملك مقرب وال نبي مرسل 
وال ويل وال صنم وال شجر وال حجر وال 
ال  وحده  هللا  العبادة  إثبات  اهللا:  إال  غريه، 
رشيك له، والعبادة اسم جامع لكل ما حيبه 
اهللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة 
والباطنة، وال جيوز رصف أي نوع من أنواع 
العبادة لغري اهللا كالدعاء واخلوف والرجاء 
والنذر  والذبح  واالستغاثة  واالستعانة 



١٤

لغري  منها  ذلك، فمن رصف شيئاً  وغري 
اهللا بعد قيام احلجة عليه فهو مرشك واجلنة 

  L  K  J نث تعاىل:  قال  حرام،  عليه 
  UT   S   R    Q   P   O   N   M

Y  X  W  Vمث[املائدة: ٧٢].
به  «من لقى اهللا ال يرشك   :☺ * قال 
شيئاً دخل اجلنة، ومن لقيه يرشك به دخل 

النار» (أخرجه مسلم ١٥٢).

الفوزان،  صالح  الشيخ  معايل  قال   *
هذه  يقول  عندما  «فاملسلم  اهللا:  حفظه 
الكلمة ـ ال إله إال اهللا ـ يعلن الرباءة من 
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الرشك واملرشكني ويلتزم بعبادة اهللا وحده 
خملصاً له الدين فإن وىفَّ هبذا االلتزام فقد 
ويلتزم بعبادة الرشك واملرشكني ويلتزم بعبادة اهللا وحده 

السالم،  بدار  وفاز  اإلسالم  دين  حقق 
عمل  غري  من  هبا  النطق  فمجرد  وإال 
بمدلوهلا ومقتضاها ال يفيد اإلنسان شيئاً 
فإن املنافقني كانوا يقولوهنا بألسنتهم وال 
الدرك  يف  فصاروا  بقلوهبم،  يعتقدوهنا 
يقوهلا  النار، وكذلك من  من  األسفل 
ويطوف  املوتى  يدعو  وهو  بلسانه  اليوم 
باً إىل األموات ويطلب املدد  باألرضحة تقرّ
لقبورهم وينذر  والصاحلني  األولياء  من 



١٦

ويذبح هلا فهذا ال تنفعه (ال إله إال اهللا) ألنه 
مل يعمل بمقتضاها وهو الرباءة من الرشك 
رب  هللا  العبادة  وإخالص  واملرشكني 
العاملني ألن معنى ال إله إال اهللا ترك عبادة 
كام  األموات،  إىل  التقرب  وترك  القبور 
  ك عبادة األوثان من الَّالت والعزَّ تْرَ تُ
ومناة، ال فرق بني عبادة األصنام وعبادة 
القبور، هذا هو معنى ال إله إال اهللا».. إىل 

أن قال، حفظه اهللا:
* وإن هذا الفهم اخلاطئ ملعنى ال إله 
ا من عوامٍّ هلان األمر؛  إال اهللا لو كان صادرً



١٧ 

ويمكن  تعليمهم،  يمكن  العوام  ألن 
ولكن  غريهم،  من  أكثر  للحق  قبوهلم 
املصيبة أن يكون هذا الفهم اخلاطئ ملعنى 
عون العلم  ا من قوم يدّ ال إله إال اهللا صادرً
فهؤالء  والتدريس،   للفتو ويتصدرون 
جهلهم  ألن  وإقناعهم  تفهيمهم  يصعب 
ال  الذي  هو  ب  املركّ واجلاهل  ب،  مركّ
وهو  يدري،  ال  أنه  يدري  وال  يدري، 
أبعد عن قبول احلق من اجلاهل البسيط 
علامء  هم  أولئك  بجهله،  يعرتف  الذي 
الضالل الذين أهلكوا أنفسهم وأهلكوا 



١٨

غريهم من اجلهلة الذين أحسنوا هبم الظن، 
الذين  هم  أولئك  الضالل،  يف  وقلّدوهم 
(وإنام  بقوله:   ☺ اهللا  رسول  منهم  رنا  حذّ
(أخرجه  املضلني)  األئمة  أمتي  عىل  أخاف 

اإلمام أمحد والرتمذي وقال حديث حسن صحيح).

فقه  كانوا علامء يف  إن هؤالء وإن  *
األصل،  جيهلون  فإهنم  الدين،  فروع 
معرفة  هو  الذي  األكرب  الفقه  ويفقدون 
التوحيد الذي جاءت به الرسل، ولذلك 
يعادونه ويعادون أهله، ويؤلّفون املؤلفات
اهللا  إال  إله  ال  معنى  وعن  عنه،  الصد  يف 



١٩ 

نث»  ¬  ®   ¯   ومقتضاها 
  ¶  µ  ́   ³  ²  ±°
 ،[٢٥ [النحل:  ½مث   ¼   »     º   ¹̧

(اخلطب املنربية: ١٠/٢-١١).

 

فيام  وتصديقه  أمر  فيام  طاعته  أي   *
أخرب واجتناب ما هنى عنه وزجر وأالّ 

نث <   يُعبد اهللا إال بام رشع، قال تعاىل: 
  F  E   D  C   B  A  @  ?
تعاىل: وقال   ،[٣١ عمران:  [آل  Hمث    G



٢٠

  v    u   t  s  r  q  pنث

نث[   :y مث [احلرش: ٧]، وقالw
  e  d   c  b  a   `   _^

h  g      f  مث [النور: ٦٣].
ليس  عمالً  عمل  «من   :☺ قال  *

». (أخرجه مسلم  ١٧١٨). عليه أمرنا فهو ردّ

أن  مسلم  كل  عىل  يتوجب  مما  إن   *
متبعاً   y اهللا  لوجه  خالصاً  عمله  يكون 
هلدي رسوله ☺ مستشعراً عظمة خالقه 
القولية  عباداته  ومجيع  ودعائه  ذكره  عند 
والفعلية حمققاً شهادة أن ال إله إال اهللا وأن 



٢١ 

حممداً رسول اهللا ناطقاً هبا عامالً بموجبها 
موقناً بمدلوهلا وإال فإهنا ال تنفعه.



قال اإلمام ابن باز ~: *
فلو  بالشهادتني،  النطق  من  البد  أوالً: 
مل  النطق من  امتنع  ولكنه  النطق  أمكنه 
يدخل يف اإلسالم حتى ينطق بالشهادتني،
مع  ثم  العلم،  أهل  من  إمجاع  حمل  وهذا 
الشهادتني  معنى  اعتقاد  من  بد  ال  النطق 
والصدق يف ذلك، وذلك بأن يعتقد بأنه ال 



٢٢

معبود حق إال اهللا ولو قاهلا كاذباً كاملنافقني 
آهلة  اهللا  مع  أن  يعتقدون  وهم  يقولوهنا 
أخر مل تنفعهم هذه الكلمة ومل يدخلوا يف 

نثاإلسالم باطناً، كام قال تعاىل: نث¢  £   

مث[النساء: ١٤٥]،   ̈ §  ¦  ¥  ¤
  A  @  ?  >      =  <نث :y وقال
 ،[٨ [البقرة:  F  E  D  C  Bمث

فالبد من التصديق بالقلب واليقني بأنه ال 
معبود حق إال اهللا، فإن استكرب عن االنقياد 
لرشع اهللا كفر ومل ينفعه النطق بالشهادتني.. 
عن  استكرب  لو  وهكذا   :~ قال  أن  إىل 



٢٣ 

الشهادة بأن حممداً رسول اهللا أو قاهلا كاذبا 
حممداً  بأن  يؤمن  حتى  كافراً  يكون  فإنه 
رسول اهللا وينقاد لرشعه، وهذا أمر جممع 

عليه بني أهل العلم.. واهللا املستعان.
(فتاو ابن باز: ٣٤٠/٥ ـ ٣٤١).



    ¨ نث§   :y اهللا  قال 
  °  ̄   ®  ¬  «  ª   ©

±مث  [األحزاب: ٣٥].
   Ü   Û   Úنث تعاىل:  وقال   *



٢٤

  ä   ãâ   á   àß  Þ   Ý
åمث [الرعد: ٢٨].

ربه  يذكر  الذي  «مثل   :☺ قال   *
وامليت» احلي  مثل  ربه  يذكر  والذي ال 

(أخرجه البخاري ٦٤٠٧).

«سبق والسالم:  الصالة  عليه  قال   *
املفردون» قالوا: وما املفردون يا رسول 
اهللا؟ قال: «الذاكرون اهللا كثرياً والذاكرات» 

(أخرجه مسلم ٢٦٧٦).

☺ وقال ☺: «أال أنبئكم بخري أعاملكم  *



٢٥ 

وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم 
قْ وخري  رِ وخري لكم من إنفاق الذهب والوَ
لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم 
ويرضبوا أعناقكم» قالوا: بىل يا رسول 
الرتمذي  (أخرجه  تعاىل»  «ذكر اهللا  اهللا، قال: 

وأمحد وابن ماجه وصححه األلباين).

قال ☺: «ال يقعد قومٌ يذكرون اهللا   *
الرمحة  وغشيتهم  املالئكة  م  تهُ حفَّ إال 
«ال يقعد قومٌ يذكرون اهللا  

y

ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن 
عنده» (أخرجه مسلم ٢٧٠٠).



٢٦

«ما جلس قوم جملساً مل   :☺ * قال 
يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا عىل نبيهم إال كان 

(أخرجه أمحد، والرتمذي وغريمها). عليهم ترة»
* جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة 
اهللا  يقول   ☺ اهللا  قال رسول  ڤقال، 
معه  وأنا  يب  عبدي  ظن  عند  «أنا   :y

إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف 
مألٍ  يف  ذكرته  مألٍ  يف  ذكرين  وإن  نفيس، 
تقربت  إيلَّ شرباً  ب  تقرَّ وإن  منهم،  خري 
إليه ذراعاً، وإن تقرب إيلَّ ذراعاً تقربت 

إليه باعاً، وإن أتاين يميش أتيته هرولة».



٢٧ 

* عن أيب ذر الغفاري ڤ أن ناساً من 
قالوا للنبي ☺:  أصحاب رسول اهللا ☺
يا رسول اهللا، ذهب أهل الدثور باألجور: 
نصوم  كام  ويصومون  نصيل  كام  يصلون 
ويتصدقون بفضول أمواهلم قال: «أوليس
بكل  إن  ما تصدقون؟  لكم  اهللا  قد جعل 
وكل  صدقة  تكبرية  وكل  صدقة  تسبيحة 
وأمر  صدقة  هتليلة  وكل  صدقة  حتميدة
باملعروف صدقة وهني عن منكر صدقة 
يا  قالوا:  صدقة»،  أحدكم  بضع  ويف 
له  أيأيت أحدنا شهوته ويكون  رسول اهللا 
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يف  وضعها  لو  «أرأيتم  قال:  أجر؟  فيها 
حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 

وضعها يف احلالل كان له أجر».
(أخرجه مسلم ١٠٠٦).

ڤ قال سألت  * عن معاذ بن جبل 
إىل  أحب  األعامل  أي   :☺ اهللا  رسول 
«أن متوت ولسانك رطب من  قال:  اهللا؟ 

ذكر اهللا تعاىل» (أخرجه البخاري).
«أحب  * قال عليه الصالة والسالم: 
الكالم إىل اهللا تعاىل أربع ال يرضك بأهين 
بدأت: سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال 
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اهللا، واهللا أكرب» (أخرجه مسلم).
الرتمذي وغريه عن أنس بن   رو *
☺ مرَّ بشجرة  ڤ أن رسول اهللا  مالك 
يابسة الورق فرضهبا بعصاه فتناثر الورق 
فقال: «إن احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال 
اقِطُ من ذنوب العبد كام  ُسَ لَت اهللا واهللا أكرب 
(صحيح الرتمذي). قُ هذه الشجرة» رَ طَ وَ اقَ تَسَ
جويرية  عن  ڤ  عباس  ابن  قال   *
ڤ أن النبي ☺ خرج من عندها بكرة 
حني صىل الصبح وهي يف مسجدها ثم 
رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: 
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«مازلت عىل احلال التي فارقتك عليها؟»، 
قلت  «لقد   :☺ النبي  قال  نعم،  قالت: 
بعدك أربع كلامت ثالث مرات لو وزنت 
اليوم لوزنتهن: سبحان اهللا  بام قلت منذ 
وزنة  نفسه  ورضا  خلقه  عدد  وبحمده 
عرشه ومداد كلامته» (أخرجه مسلم ٢٧٢٦).

اهللا  سبحان  قال  «من   :☺ قال   *
العظيم وبحمده غرست له نخلة يف اجلنة» 

(أخرجه الرتمذي والطرباين وأبو يعىل وغريهم).

اهللا  سبحان  أقول:  «ألن   :☺ قال    *
أكرب أحب  اهللا واهللا  إال  إله  واحلمد هللا وال 
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إيلَّ مما طلعت عليه الشمس» (أخرجه مسلم).
عىل  خفيفتان  «كلمتان   :☺ قال   *
اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن:
العظيم» اهللا  اهللا وبحمده، سبحان  سبحان 

(أخرجه البخاري ٦٦٨٢، ومسلم ٢٦٩٤).

☺  قال ☺: «يا عبداهللا بن قيس أال أدلك  *
يا رسول  قال: بىل  عىل كنز من كنوز اجلنة؟ 

اهللا، قال : قل ال حول وال قوة إال باهللا».
(أخرجه البخاري ٦٣٨٤، ومسلم ٢٧٠٤).

☺  قال ☺: «من قال ال إله إال اهللا، وحده  *
عىل  وهو  احلمد  وله  امللك  له  له،  رشيك  ال 
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كل يشء قدير يف يوم مئة مرة كانت له عدل 
عرش رقاب وكتبت له مئة حسنة وحميت عنه 
مئة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه 
مما  بأفضل  أحد  يأت  ومل  يميس،  حتى  ذلك 

جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك».
(أخرجه البخاري ٣٢٩٣، ومسلم ٢٦٩١).

«من  والسالم:  الصالة  عليه  قال   *
مرة مئة  يوم  يف  وبحمده  اهللا  سبحان  قال 
حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» 

(أخرجه البخاري ٦٤٠٥، ومسلم ٢٦٩١).

الذكر  فضل  يف  واألحاديث  واآليات 
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كثرية جداً.
«ويف   :~ القيم  ابن  اإلمام  قال   *
عددها:  ثم  فائدة  مائة  من  أكثر  الذكر 
ويكرسه  ويقمعه  الشيطان  يطرد  أنه 
وباملقابل فإنه يريض الرمحن، والذكر يزيل 
اهلم والغم عن القلب، بل جيلب له الفرح 
والقلب  الوجه  ر  ينوّ والذكر  والرسور 
ويقويه وهو سبب جللب الرزق، ويكسو 

صاحبه باملهابة والنرضة.. إىل آخره».
(الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص ٤١).
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السعدي ~ قال الشيخ السعدي ~ يف تفسريه  يف تفسريه  *
  Ï  Î  Í  Ìنث لقول اهللا تعاىل:
Öمث  Õ   ÔÓÒ   Ñ  Ð
[األحزاب ٤١ ـ ٤٢]، «يأمر تعاىل املؤمنني بذكره 
وتسبيح  وحتميد  هتليل  من  كثرياً  ذكراً 
قُربة  فيه  قولٍ  وتكبري وغري ذلك من كل 
اإلنسان  يالزم  أن  ذلك  وأقلُّ  اهللا،  إىل 

قُ فيه  قولٍ  قُوتكبري وغري ذلك من كل  فيه  قولٍ  وتكبري وغري ذلك من كل 

أوراد الصباح واملساء وأدبار الصلوات 
اخلمس وعند العوارض واألسباب، وينبغي
األوقات عىل مجيع  مداومة ذلك يف مجيع 
األحوال، فإنَّ ذلك عبادة يسبق هبا العامل 
األوقات عىل مجيع  مداومة ذلك يف مداومة ذلك يف مجيع 
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 ، وهو مسرتيح، وداعٍ إىل حمبةِ اهللا ومعرفتِهِ
وعونٌ عىل اخلري وكف اللسان عن الكالم 
 ، وهو مسرتيح، وداعٍ إىل حمبةِ اهللا ومعرفتِهِوهو مسرتيح، وداعٍ إىل حمبةِ اهللا ومعرفتِهِ

نثÖ Õ  Ôمث،  قال:  ثم  القبيح. 
ورشفها  لفضلها  وآخره  النهار  أول  أي: 
سعدي  ابن  (تفسري  فيها»..  العمل  وسهولة 

.(٦٦٧



  ¿¾   ½ نث  تعاىل:  قال   *
  Ç  Æ  Å  Ä ÃÂ  Á     À

É  Èمث [األنفال: ٣٣].
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فيهم  «كان  ڤ:  عباس  ابن  قال   *
فذهب  واالستغفار،   ☺ النبي  أمانان 
ابن  (أخرجه  االستغفار»  وبقي   ☺ النبي 

جرير وابن أيب حاتم والبيهقي).

سمعت  قال:  ڤ  هريرة  أيب  عن   *
رسول اهللا ☺ يقول: «واهللا إين ألستغفر 
من سبعني  أكثر  اليوم  يف  إليه  وأتوب  اهللا 

مرة» (أخرجه البخاري ٦٣٠٧).
* عن ابن عمر ڤ قال: «إن كنا لنعد 
لرسول اهللا ☺ يف املجلس الواحد مئة مرة: 
رب اغفر يل وتُب عيلَّ إنك أنت التواب 
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(أخرجه أبوداود ١٥١٦، والرتمذي ٣٤٣٤). الرحيم»
ملن  «طوبى   :☺ اهللا  رسول  قال   *
وجد يف صحيفته استغفاراً كثرياً» (أخرجه 

ابن ماجه ٣٨١٨، وغريه).

النبي   ☺ أن  النبي  * عن زيد موىل 
قال: «من قال أستغفر اهللا الذي ال إله  ☺

إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن 
 ،١٥١٧ أبوداود  (أخرجه  الزحف»  من  فر  كان 

والرتمذي ٣٥٧٧).

☺ قال ☺: «من لزم االستغفار جعل  *
اهللا له من كل ضيق خمرجاً، ومن كل هم 
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(أخرجه فرجاً، ورزقه من حيث ال حيتسب»
أبوداود ١٥١٨، وأمحد ٢٢٣٤).

قال، ڤ  الصامت  بن  * عن عبادة 
استغفر  «من   :☺ اهللا  رسول  قال 
بكل  له  اهللا  كتب  واملؤمنات  للمؤمنني 
(أخرجه الطرباين  مؤمن ومؤمنة حسنة»

٢١٥٥، وصححه األلباين).

* رو مسلم يف صحيحه عن األغر 
انُ  ليُغَ «إنه  قال:   ☺ اهللا  أن رسول  املزين 
مئة  اليوم  يف  اهللا  ألستغفر  وإين  قلبي  عىل 

مرة» (أخرجه مسلم ٢٧٠٢).
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☺ قال ☺   سيد   االستغفار أن يقول العبد:  *

إله إال أنت خلقتني وأنا  «اللهم أنت ريب ال 
استطعت  ما  وأنا عىل عهدك ووعدك  عبدك 
أعوذ بك من رش ما صنعت أبوء لك بنعمتك 
عيلَّ وأبوء بذنبي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب 
موقناً هبا فامت  النهار  قاهلا من  أنت، من  إال 
اجلنة،  أهل  من  فهو  يُميس  أن  قبل  يومه  من 
نَ الليل وهو موقن هبا فامت قبل  ومن قاهلا مِ
أن يصبح فهو من أهل اجلنة»  (أخرجه البخاري 

٦٣٠٦)، ومعنى «أبوء»: أقر وأعرتف.
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ـ ٢٤).. يقال يف الصباح واملساء.
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   X   W   V   U   T   S
  ^   ]   \   [   Z   Y
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تقرأ   .. iمث   h   g   f    e
السور ثالث مرات يف الصباح واملساء (أخرجه 

أبو داود ٥٠٨٢، والرتمذي:  ٣٥٧٥).

دُ مْ لْكُ هللاِ، والحَ بَحَ المُ أَصْ نَا وَ بَحْ «أَصْ *
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هُ  لَ  ، هُ لَ يكَ  رِ هُ الَ شَ دَ حْ اهللاُ وَ إِالَّ  هَ  إِلَ هللاِ، الَ 
ءٍ  يْ لِّ شَ ٰى كُ لَ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ هُ الحَ لَ ، وَ لْكُ المُ
هُ  لَ  ، لَهُ يكَ  رِ هُ الَ شَ دَ حْ اهللاُ وَ إِالَّ  هَ  إِلَ لَهُ هللاِ، الَ   ، لَهُ يكَ  رِ هُ الَ شَ دَ حْ اهللاُ وَ إِالَّ  هَ  إِلَ هللاِ، الَ 

اليَومِ  ا  ذَ هَ يفِ  ا  مَ  َ ريْ خَ أَلُكَ  أَسْ بِّ  رَ  ، يرٌ دِ قَ
ءٍ  يْ لِّ شَ ٰى كُ لَ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ هُ الحَ لَ ، وَ لْكُ ءٍ المُ يْ لِّ شَ ٰى كُ لَ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ هُ الحَ لَ ، وَ لْكُ المُ

ا  ذَ هَ
اليَومِ  ا  ذَ هَ يفِ  ا  مَ  َ ريْ خَ أَلُكَ  أَسْ بِّ  رَ  ، يرٌ دِ اليَومِ قَ ا  ذَ هَ يفِ  ا  مَ  َ ريْ خَ أَلُكَ  أَسْ بِّ  رَ  ، يرٌ دِ قَ

ا يفِ  ِّ مَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ أَعُ هُ وَ دَ عْ ا بَ َ مَ ريْ خَ وَ
اليَومِ  ا  ذَ هَ يفِ  ا  مَ  َ ريْ خَ أَلُكَ  أَسْ بِّ  رَ  ، يرٌ دِ اليَومِ قَ ا  ذَ هَ يفِ  ا  مَ  َ ريْ خَ أَلُكَ  أَسْ بِّ  رَ  ، يرٌ دِ قَ

نَ  وذُ بِكَ مِ أَعُ بِّ  ، رَ هُ دَ بَعْ ا  ِّ مَ رشَ اليَومِ وَ
ا يفِ  ِّ مَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ أَعُ هُ وَ دَ عْ ا بَ َ مَ ريْ خَ ا يفِ وَ ِّ مَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ أَعُ هُ وَ دَ عْ ا بَ َ مَ ريْ خَ وَ

بِكَ  وذُ  أَعُ بِّ  رَ  ، ِ الكِربَ وءِ  سُ وَ  ، لِ سَ الكَ
نَ  وذُ بِكَ مِ أَعُ بِّ  ، رَ هُ دَ بَعْ ا  ِّ مَ رشَ نَ اليَومِ وَ وذُ بِكَ مِ أَعُ بِّ  ، رَ هُ دَ بَعْ ا  ِّ مَ رشَ اليَومِ وَ

». ويف  ابٍ يفِ القَربْ ذَ عَ ابٍ يفِ النَّارِ وَ ذَ نْ عَ مِ
بِكَ  وذُ  أَعُ بِّ  رَ  ، ِ الكِربَ وءِ  سُ وَ  ، لِ سَ بِكَ الكَ وذُ  أَعُ بِّ  رَ  ، ِ الكِربَ وءِ  سُ وَ  ، لِ سَ الكَ

(اليوم)  وبدل  (أمسينا)  يقول:  المساء 
(الليلة) (أخرجه مسلم: ٢٧٢٣).

يْنَا،  سَ أَمْ بِكَ  وَ نَا،  بَحْ أَصْ بِكَ  مَّ  «اللَّهُ *
ور». النُّشُ
يْنَا،  سَ أَمْ بِكَ  وَ نَا،  بَحْ أَصْ بِكَ  مَّ  يْ«اللَّهُ سَ أَمْ بِكَ  وَ نَا،  بَحْ أَصْ بِكَ  مَّ  «اللَّهُ

إِلَيْكَ  ، وَ وتُ بِكَ نَمُ يَا، وَ بِكَ نَحْ وَ
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بِكَ  يْنَا وَ سَ مَّ بِكَ أَمْ ويف المساء يقول: (اللَّهُ

ري) (الرتمذي:٣٣٩١). إِلَيْكَ املَصِ نَا.... وَ بَحْ أَصْ
بِكَ  يْنَا وَ سَ مَّ بِكَ أَمْ (اللَّهُ

ىلَ  عَ ،  وَ مِ الَ ةِ اإلِسْ رَ ىلَ فِطْ نَا عَ بَحْ * «أَصْ
دٍ  مَّ حَ مُ بِيِّنا  نَ دِينِ  ىلَ  عَ وَ  ، الَصِ اإلِخْ ةِ  لِمَ كَ
ىلَ  عَ ،  وَ مِ الَ ةِ اإلِسْ رَ ىلَ فِطْ نَا عَ بَحْ ىلَ  «أَصْ عَ ،  وَ مِ الَ ةِ اإلِسْ رَ ىلَ فِطْ نَا عَ بَحْ  «أَصْ

لِماً  سْ نِيفاً مُ ، حَ يمَ اهِ ا إِبْرَ ةِ أَبِينَ لَّ ىلَ مِ عَ ، وَ
دٍ  مَّ حَ مُ بِيِّنا  نَ دِينِ  ىلَ  عَ وَ  ، الَصِ اإلِخْ ةِ  لِمَ دٍ كَ مَّ حَ مُ بِيِّنا  نَ دِينِ  ىلَ  عَ وَ  ، الَصِ اإلِخْ ةِ  لِمَ كَ

☺

». ويف المساء  ينَ كِ رِ شْ انَ مِنَ المُ ا كَ مَ وَ
لِماً  سْ نِيفاً مُ ، حَ يمَ اهِ ا إِبْرَ ةِ أَبِينَ لَّ ىلَ مِ عَ لِماً ، وَ سْ نِيفاً مُ ، حَ يمَ اهِ ا إِبْرَ ةِ أَبِينَ لَّ ىلَ مِ عَ ، وَ

(أمحد: ١٥٣٦٠، وغريه). يقول: (أمسينا)

افِيَةَ يفِ  العَ وَ وَ فْ لُكَ العَ أَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ * «اللَّ
وَ  فْ العَ لُكَ  أَ أَسْ إِينِّ  مَّ  هُ اللَّ ةِ،  رَ اآلخِ يَا وَ نْ الدُّ
افِيَةَ يفِ  العَ وَ وَ فْ لُكَ العَ أَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ افِيَةَ يفِ «اللَّ العَ وَ وَ فْ لُكَ العَ أَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ «اللَّ

 ، ايلِ مَ ، وَ يلِ أَهْ
وَ  فْ العَ لُكَ  أَ أَسْ إِينِّ  مَّ  هُ اللَّ ةِ،  رَ اآلخِ يَا وَ نْ وَ الدُّ فْ العَ لُكَ  أَ أَسْ إِينِّ  مَّ  هُ اللَّ ةِ،  رَ اآلخِ يَا وَ نْ الدُّ

، وَ نْيَايَ دُ ينِي وَ افِيَةَ يف دِ العَ أَوَ
مَّ  هُ ، اللَّ ايتِ عَ وْ آمِنْ رَ ايتِ وَ رَ وْ ْ عَ رتُ مَّ اسْ هُ اللَّ
 ، ايلِ مَ ، وَ يلِ ، هْ ايلِ مَ ، وَ يلِ هْ ، وَ نْيَايَ دُ ينِي وَ افِيَةَ يف دِ العَ ، وَوَ نْيَايَ دُ ينِي وَ افِيَةَ يف دِ العَ وَ



٤٧ 

نْ  عَ فِي، وَ لْ مِنْ خَ ، وَ يَّ ِ يَدَ نِي مِنْ بَنيْ ظْ فَ احْ
وذُ  أَعُ قِي، وَ وْ مِنْ فَ الِي، وَ مَ نْ شِ عَ ينِي، وَ يَمِ
نْ  عَ فِي، وَ لْ مِنْ خَ ، وَ يَّ ِ يَدَ نِي مِنْ بَنيْ ظْ فَ نْ احْ عَ فِي، وَ لْ مِنْ خَ ، وَ يَّ ِ يَدَ نِي مِنْ بَنيْ ظْ فَ احْ

تِي» (البخاري). تَالَ مِنْ تَحْ غْ تِكَ أَنْ أُ مَ ظَ بِعَ
وذُ  أَعُ قِي، وَ وْ مِنْ فَ الِي، وَ مَ نْ شِ عَ ينِي، وَ وذُ يَمِ أَعُ قِي، وَ وْ مِنْ فَ الِي، وَ مَ نْ شِ عَ ينِي، وَ يَمِ

 ، أَنْتَ إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  يبِّ  رَ أَنْتَ  مَّ  هُ «اللَّ  
تِي»  تَالَ مِنْ تَحْ غْ تِكَ أَنْ أُ مَ ظَ تِبِعَ تَالَ مِنْ تَحْ غْ تِكَ أَنْ أُ مَ ظَ بِعَ

*

كَ  دِ هْ عَ ىلََ  عَ أَنَا  وَ  ، كَ بْدُ عَ أَنَا  وَ نِي  تَ قْ لَ خَ
 ، أَنْتَ إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  يبِّ  رَ أَنْتَ  مَّ  هُ «اللَّ   ، أَنْتَ إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  يبِّ  رَ أَنْتَ  مَّ  هُ «اللَّ  

 ِّ وذُ بِكَ مِنْ رشَ ، أَعُ تُ عْ تَطَ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ وَ
كَ  دِ هْ عَ ىلََ  عَ أَنَا  وَ  ، كَ بْدُ عَ أَنَا  وَ نِي  تَ قْ لَ كَ خَ دِ هْ عَ ىلََ  عَ أَنَا  وَ  ، كَ بْدُ عَ أَنَا  وَ نِي  تَ قْ لَ خَ

ُوءُ  أَب ، وَ َّ يلَ تِكَ عَ مَ ُوءُ لَكَ بِنِعْ ، أَب تُ نَعْ ا صَ مَ
 ِّ وذُ بِكَ مِنْ رشَ ، أَعُ تُ عْ تَطَ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ ِّ وَ وذُ بِكَ مِنْ رشَ ، أَعُ تُ عْ تَطَ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ وَ

نُوبَ إِالَّ  رُ الذُّ فِ إِنَّهُ الَ يَغْ رْ يلِ فَ فِ اغْ نْبِي فَ بِذَ
ُوءُ  أَب ، وَ َّ يلَ تِكَ عَ مَ ُوءُ لَكَ بِنِعْ ، أَب تُ نَعْ ا صَ ُوءُ مَ أَب ، وَ َّ يلَ تِكَ عَ مَ ُوءُ لَكَ بِنِعْ ، أَب تُ نَعْ ا صَ مَ

» (تقدم خترجيه). أَنْتَ
نُوبَ إِالَّ  رُ الذُّ فِ إِنَّهُ الَ يَغْ رْ يلِ فَ فِ اغْ نْبِي فَ نُوبَ إِالَّ بِذَ رُ الذُّ فِ إِنَّهُ الَ يَغْ رْ يلِ فَ فِ اغْ نْبِي فَ بِذَ

ضِ  األرْ وَ اواتِ  مَ السَّ رَ  اطِ فَ مَّ  هُ «اللَّ  *
يءٍ  شَ كلِّ  بَّ  رَ
ضِ  األرْ وَ اواتِ  مَ ضِ السَّ األرْ وَ اواتِ  مَ السَّ

ةِ  هادَ الشَّ وَ يْبِ  الغَ الِمَ  عَ



٤٨

، أَعوذُ  دُ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ هَ ، أَشْ هُ ليكَ مَ وَ
انِ  يْطَ الشَّ رِّ  شَ مِن  وَ ي  سِ نَفْ رِّ  شَ مِنْ  بِكَ 
ا أوْ  وءً ي سُ سِ ى نَفْ لَ تَرِفَ عَ قْ هِ وأَنْ أَ كِ رْ شِ وَ
انِ  يْطَ الشَّ رِّ  شَ مِن  وَ ي  سِ نَفْ رِّ  شَ مِنْ  انِ بِكَ  يْطَ الشَّ رِّ  شَ مِن  وَ ي  سِ نَفْ رِّ  شَ مِنْ  بِكَ 

لِم». سْ هُ إلَى مُ رُّ أَجُ
ا أوْ  وءً ي سُ سِ ى نَفْ لَ تَرِفَ عَ قْ هِ وأَنْ أَ كِ رْ شِ ا أوْ وَ وءً ي سُ سِ ى نَفْ لَ تَرِفَ عَ قْ هِ وأَنْ أَ كِ رْ شِ وَ

(أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي).
هِ  مِ عَ اسْ ُّ مَ ي الَََ يَرضُ مِ اهللاِ الَّذِ «بِسْ  *
يعُ  مِ وَ السَّ هُ ءِ وَ امَ الَ يفِ السَّ ضِ وَ ءٌ يفِ األَرْ ْ يشَ
هِ  مِ عَ اسْ ُّ مَ ي الَََ يَرضُ مِ اهللاِ الَّذِ «بِسْ هِ   مِ عَ اسْ ُّ مَ ي الَََ يَرضُ مِ اهللاِ الَّذِ «بِسْ  

) (الرتمذي: ٣٣٨٨). اتٍ رَّ ثَ مَ » (ثَالَ لِيمُ العَ
مِ دِيناً،  الَ بِاإلِسْ اً، وَ بّ يتُ باهللاِ رَ ضِ * «رَ

.( اتٍ رَّ ثَ مَ بِيّاً» (ثَالَ  نَ
مِ دِيناً الَ بِاإلِسْ اً، وَ بّ يتُ باهللاِ رَ ضِ مِ دِيناً «رَ الَ بِاإلِسْ اً، وَ بّ يتُ باهللاِ رَ ضِ  «رَ

دٍ ☺ مَّ حَ وبمُ
(أخرجه أمحد، وابن ماجه، والنسائي).



٤٩ 

 ِّ نْ رشَ اتِ مِ تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ وذُ بِكَ * «أَعُ
(أخرجه أمحد، والرتمذي، واحلاكم). « لَقَ ا خَ مَ

* «حسبي اهللا ال إله إال هو عليه توكلت 
(سبع وهو رب العرش العظيم» (سبع مرات) (أخرجه 

أبوداود: ٥٠٨١، وغريه).

تَغِيثُ  َتِكَ أَسْ محْ يُّومُ بِرَ ا قَ يَ يُّ  ا حَ * «يَ
ٰ نَفْيسِ  نِي إِىلَ الَ تَكِلْ هُ وَ لَّ أْينِ كُ لِحْ يلِ شَ أَصْ
تَغِيثُ  َتِكَ أَسْ محْ يُّومُ بِرَ ا قَ يَ يُّ  ا حَ تَغِيثُ  «يَ َتِكَ أَسْ محْ يُّومُ بِرَ ا قَ يَ يُّ  ا حَ  «يَ

» (أخرجه النسائي واحلاكم). ٍ نيْ ةَ عَ فَ طَرْ
ٰ نَفْيسِ  نِي إِىلَ الَ تَكِلْ هُ وَ لَّ أْينِ كُ لِحْ يلِ شَ ٰ نَفْيسِ أَصْ نِي إِىلَ الَ تَكِلْ هُ وَ لَّ أْينِ كُ لِحْ يلِ شَ أَصْ

أو  ةٍ  مَ نِعْ نْ  مِ يبِ  بَحَ  أَصْ ا  مَ مَّ  «اللهُ  
 « ٍ نيْ ةَ عَ فَ طَرْ

*
يكَ  ِ كَ الَ رشَ دَ حْ نْكَ وَ مِ لْقِكَ فَ نْ خَ دٍ مِ بِأَحَ
أو  ةٍ  مَ نِعْ نْ  مِ يبِ  بَحَ  أَصْ ا  مَ مَّ  «اللهُ ةٍ   مَ نِعْ نْ  مِ يبِ  بَحَ  أَصْ ا  مَ مَّ  «اللهُ  

» ويف املساء  رُ كْ لَكَ الشُّ دُ وَ مْ لَكَ احلَ ، فَ لَكَ
يكَ  ِ كَ الَ رشَ دَ حْ نْكَ وَ مِ لْقِكَ فَ نْ خَ دٍ مِ يكَ بِأَحَ ِ كَ الَ رشَ دَ حْ نْكَ وَ مِ لْقِكَ فَ نْ خَ دٍ مِ بِأَحَ



٥٠

.« ى يبِ سَ ا أَمْ يقول: مَ
نعمة منك  «اللهم إين أصبحت يف   *
وعافية وسرت فأتم نعمتك عيلَّ وعافيتك 
مرات). ويف   ٣) واآلخرة  الدنيا  وسرتك يف 

املساء يقول: اللهم إين أمسيت...».
لَهُ،  يكَ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ  «الَ 

اللهم إين أمسيت...اللهم إين أمسيت...
*

ءٍ  ْ ٰ كُلِّ يشَ ىلَ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ لَهُ الحَ لْكُ وَ لَهُ المُ
لَهُ،  يكَ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ لَهُ «الَ  يكَ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ  «الَ 

(أخرجه مسلم ٢٦٩٢). ةٍ) رَّ ئَةَ مَ » (مِ يرٌ دِ قَ
ةٍ)  رَّ مَ ئَةَ  (مِ هِ»  دِ مْ بِحَ وَ اهللاِ  انَ  بْحَ «سُ  *

(أخرجه مسلم: ٢٦٩٢).



٥١ 

 ( ةٍ رَّ ئَةَ مَ » (مِ أَتُوبُ إِلَيْهِ رُ اهللاَ وَ فِ تَغْ * «أَسْ
(أخرجه البخاري).



  v   u  t     s نث  تعاىل: قال  *
١٠٣(النساء: ١٠٣). مث y  x  w

☺ قال ☺: (إن بني الرجل وبني الرشك  *
(أخرجه مسلم: ٨٢). والكفر ترك الصالة)

مسلم  امرئ  من  ( ما   :☺ قال   *
وضوءها  فيحسن  مكتوبة  صالة  حترضه 
وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة لما 



٥٢

تَ كبيرة وذلك  قبلها من الذنوب ما لم تُؤْ
(صحيح الدهر كله) (صحيح اجلامع: ٥٦٨٦، ومسلم بنحوه).



يقال بعد السالم:
أستغفر  اهللا،  أستغفر  اهللا،  (أستغفر   *
اهللا،  اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت
ياذا اجلالل واإلكرام) (أخرجه مسلم: ٥٩١).
* (ال إله اال اهللا وحده الرشيك له ، له 
امللك وله احلمد وهو عىل كل يشءٍ قدير، 
ال حول وال قوة إال باهللا، ال إله اال اهللا 



٥٣ 

وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل، 
وله الثناء احلسن، ال إله إال اهللا خملصني 
له الدين ولو كره الكافرون، ال إله إال اهللا 
وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد 
وهو عىل كل يشء قدير، اللهم ال مانع ملا 
أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا 

اجلد منك اجلد).
☺ وحيرص عىل ما ورد عن النبي ☺ يف  *
هذا الباب ـ كام يقول العلامء ـ من التسبيح 
والتحميد والتكبري، وقد ورد عىل عدة أوجه 

فاألفضل أن يقول هذا تارة وهذا تارة.



٥٤

أن يقول سبحان اهللا ثالثاً  ـ األول: 
وثالثني، واحلمد هللا ثالثاً وثالثني، واهللا 
اهللا  إال  إله  بال  ثالثاً وثالثني، وخيتم  أكرب 
احلمد  وله  امللك  له  له،  رشيك  ال  وحده 

وهو عىل كل يشء قدير.
ثالثاً  اهللا  سبحان  يقول  أن  الثاين:  ـ 
وثالثني، واحلمد هللا ثالثاً وثالثني، واهللا 

أكرب أربعاً وثالثني.
ـ الثالث: أن يقول سبحان اهللا عرشاً، 

واحلمد هللا عرشاً، واهللا أكرب عرشاً.
ـ الرابع: أن يقول سبحان اهللا واحلمد هللا 



٥٥ 

وال إله إال اهللا واهللا أكرب مخساً وعرشين مرة.
آية  يقرأ  أن  ـ  أيضاً  ـ  ينبغي  كام   *

  x    w    v   u   t   sنث الكريس:
نث!  "  #   الخمث، وكذلك  ..y
7مث    6   5 نث4   $مث   

نثS  R   Q  Pمث.

* ويضاف بعد صالة الفجر واملغرب 
(ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك 
ويميت وهو على كل  يحيي  الحمد  وله 
شيء قدير (عشر مرات)، كما يكرر فيهما 
سورة اإلخالص واملعوذتني (ثالث مرات).



٥٦



المى من  * قال ☺: (يُصبح عىل كل سُ
أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل 
وكل  صدقة،  هتليلة  وكل  صدقة،  حتميدة 
تكبرية صدقة، وأمرٌ باملعروف صدقة، وهني 
عن املنكر صدقة، وجيزء من ذلك ركعتان 

يركعهام من الضحى) (أخرجه مسلم: ٧٢٠).



نث «  ¼   ½   :y قال اهللا
  Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾



٥٧ 

  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ
(البقرة: ١٨٦). مث Í

اهللا  يدعو  مسلم  من  (ما   :☺ قال   *
yبدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم 

إال أعطاه اهللا هبا إحد ثالث خصال:
ـ  إما أن يعجل له دعوته.

ـ  وإما أن يدخرها له يف اآلخرة.
ـ  وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها.

ا نكثر؟، قال: اهللا أكثر. قالوا: إذً
(أخرجه أمحد: ١١١٣٣، احلاكم: ١٨١٦).



٥٨

نزل  إذا  بيشءٍ  أخربكم  (أال   :☺ قال   *
برجل منكم كربٌ أو بالءٌ من أمر الدنيا دعا 
رجَ عنه؟: دعاء ذي النون ال إله إال أنت  فُ به فَ
سبحانك إين كنت من الظاملني) (صحيح اجلامع: 
والتسبيح  التهليل  يشمل  الدعاء  وهذا   ،(٢٦٠٥

واإلقرار بالذنب.



* يقول: (بسم اهللا، اللهم إين أعوذ بك 
بَائِث) (أخرجه البخاري، ومسلم).  بُثِ والخَ من الخُ
(أخرجه  وإذا خرج يقول: (غفرانك) *

أبو داود ٣٠، والرتمذي ٧).



٥٩ 



(بسم اهللا) (أخرجه أمحد وأبو داود وغريمها). *



النبي  ڤ أن  عن عمر بن اخلطاب  *
الوضوء،  فأحسن  توضأ  (من  قال:   ☺
ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  قال:  ثم 
رشيك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، 
من  واجعلني  التوابني  من  اجعلني  اللهم 
اجلنة  أبواب  ثامنية  له  فُتحت  املتطهرين، 

يدخل من أهيا شاء) (صحيح اجلامع: ٦١٦٧).



٦٠


يف  إال  املؤذن  يقول  ما  مثل  يقول   *
الفالح» عىل  وحي  الصالة،  عىل  «حي 

«ال حول وال قوة إال باهللا») (أخرجه  يقول:
البخاري ٦١٣، ومسلم ٣٨٥).

إال  إله  ال  أن  أشهد  (وأنا  يقول:   *
اهللا، وحده ال رشيك له، وأن حممداً عبده 
ورسوله، رضيت باهللا رباً، وبمحمدٍ رسوالً

وباإلسالم ديناً) (أخرجه مسلم ٣٨٦).
د المؤذن)  هُّ * (يقول ذلك عقب تَشَ

(رواه ابن خزيمة).



٦١ 

* (يصلي على النبي ☺ بعد فراغه 
من إجابة المؤذن) (أخرجه مسلم ٣٨٤).

من قال حني يسمع النداء: (اللهم  *
القائمة  والصالة  التامة  الدعوة  هذه  رب 
آت حممداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً 
شفاعتي  له  حلَّت  وعدته،  الذي  حمموداً 

يوم القيامة) (أخرجه البخاري ٤٧١٩).


* يقول: (أعوذ باهللا العظيم وبوجهه 
الشيطان  من  القديم  وسلطانه  الكريم 

الرجيم)  (أخرجه أبوداود ٤٦٦).



٦٢

والسالم عىل  والصالة  اهللا  (بسم   *
رسول اهللا، اللهم افتح يل أبواب رمحتك) 

(أخرجه مسلم ٧١٣).



عىل  والصالة  اهللا  (بسم  يقول:   *
رسول اهللا، اللهم إين أسألك من فضلك) 
من  اعصمني  (اللهم   ،(٧١٣ مسلم  (أخرجه 

الشيطان الرجيم) (أخرجه ابن ماجه ٧٧٣).



* (بسم اهللا توكلت عىل اهللا وال حول 



٦٣ 

وال قوة إال باهللا، اللهم إين أعوذ بك أن 
أضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أو أظلم 
إال باهللا، اللهم إين أعوذ وال قوة إال باهللا، اللهم إين أعوذ بك أن 

) (أخرجه  ل عيلَّ هَ أو أُظلم أو أجهل أو جيُ
أضل أو أُضل أو أزل أو أُأضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أو أظلم 

الرتمذي ٣٤٢٦، وأبو داود ٥٠٩٤).

يف  وَ نورا،  لْبي  قَ يف  عَلْ  اجْ مَّ  (اللّهُ  *
نورا،  عي  مْ سَ يف  عَلْ  اجْ وَ نورا،  لِساين 
نْ  مِ عَلْ  اجْ وَ نورا،  ي  بَرصَ يف  عَلْ  اجْ وَ
عَلْ  اجْ نْ أَمامي نورا، وَ مِ لْفي نورا، وَ خَ
مَّ  تي نورا، اللّهُ ْ ن حتَ مِ قي نورا، وَ وْ نْ فَ مِ
 ،٦٣١٦ البخاري:  (أخرجه  نورا)  طِني  أَعْ
مَّ  تي نورا، اللّهُ ْ ن حتَ مِ قي نورا، وَ وْ نْ فَ مَّ مِ تي نورا، اللّهُ ْ ن حتَ مِ قي نورا، وَ وْ نْ فَ مِ

ومسلم: ٧٦٣).



٦٤



املولج  خري  أسألك  إين  (اللهم   *
وبسم  وجلنا،  اهللا  بسم  املخرج،  وخري 
اهللا خرجنا، وعىل ربنا توكلنا، ثم ليسلم 

عىل أهله) (أخرجه أبوداود ٥٠٩٦).



☺: (ال تدخلوا اجلنة حتى  * قال 
أوال  تؤمنوا حتى حتابوا،  تؤمنوا، وال 
حتاببتم،  فعلتموه  إذا  يشء  عىل  أدلكم 

أفشوا السالم بينكم) (أخرجه مسلم ٥٤).



٦٥ 



(سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد  *
وأتوب  أستغفرك  أنت،  إال  إله  ال  أن 
٤٨٥٩ داود  وأبو   ،٨٨١٨ أمحد  (أخرجه  إليك) 

وغريمها).



(اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك  *
وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم) (صحيح 

اجلامع ٣٧٣١).



٦٦



(ال إله إال اهللا وحده الرشيك له، له  *
وهو  ويُميت،  يُحيي  الحمد،  وله  الملك 
كل  عىل  وهو  اخلري  بيده  يموت،  ال  حي 
ابن ماجه ٢٢٣٥، والرتمذي  يشءٍ قدير) (أخرجه 

٣٤٢٨ وغريمها).



فيقرأ  فيهما  ينفث  ثم  كفيه  (يجمع  *

فيهما  بسم اهللا الرحمن الرحيم:   نث قل هو 
و   الفلق مث   برب  أعوذ  نث قل  و   أحد مث   اهللا 



٦٧ 

بهما  يمسح  ثم  الناسمث   برب  أعوذ  نث قل 
ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه 
(أخرجه ووجهه وما أقبل من جسده) (أخرجه البخاري 

(يفعل ذلك ثالث مرات). ٥٠١٧، ومسلم ٢١٩٢)،

* يقرأ آية الكرسي نثاهللا ال إله إال هو 
الحي القيوممث (أخرجه البخاري ٢٣١١).

* ثم يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة 
نثآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.. إلى 

آخرهامث.
* (باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن 



٦٨

به عبادك  بما تحفظ  أرسلتها فاحفظها 
(أخرجه الصاحلني) (أخرجه البخاري ٦٣٢٠، ومسلم ٢٧١٤).

لَقْتَ نفيس وأنت  * (اللهم إنك خَ
ياها، إن أحييتها  حْ اها، لك مماتها ومَ تتوفَّ
لَقْتَ نفيس وأنت   (اللهم إنك خَ

إين  اللهم  هلا،  فاغفر  أمتَّها  وإن  فاحفظها 
أسألك العافية) (أخرجه مسلم ٢٧١٢).

* (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك)
(أخرجه أمحد ٤٢٢٦، وأبو داود ٥٠٤٥ وغريمها).

كَ اللهم أموت وأحيا) (أخرجه (أخرجه (باسمِ *
البخاري ٦٣٢٥، ومسلم ٢٧١١).



٦٩ 

(ثالثاً سبحان اهللا (ثالثاً وثالثني)، واحلمد هللا   *
(ثالثاً وثالثني)، واهللا أكرب (أربعاً وثالثني). 

(أخرجه البخاري ٣٧٠٥ ومسلم ٢٧٢٧).



* (احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
(أخرجه البخاري ومسلم). وإليه النشور)

ـ استيقظ ـ من  ارَّ عَ *  قال ☺: (من تَ
اللّيل فقال ال إله إال اهللا وحده ال رشيك 
له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء 
إله إال  قدير، احلمد هللا وسبحان اهللا وال 



٧٠

اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا، 
يبَ  اللهم اغفر يل أو دعا استُجِ ثم قال: 
(رواه  بلت صالته) له، فإن توضأ وصىل قُ
يبَ  يبَ اللهم اغفر يل أو دعا استُجِ اللهم اغفر يل أو دعا استُجِ

البخاري ١١٥٤).

(احلمد هللا الذي عافاين يف جسدي وردَّ  *

عيلَّ روحي، وأذن يل بذكره) (أخرجه الرتمذي 
.(٣٤٠١١

آخر  من  آية  عرشة   إحد قراءة   *

نثإن في خلق السماوات  سورة آل عمران

واألرض.. إىل آخرهامث(متفق عليه).



٧١ 



اهللا عند  بيته فذكر  الرجل  إذا دخل  *
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: ال مبيت 
اهللا  يذكر  فلم  دخل  وإذا  عشاء،  وال  لكم 
عند دخوله قال الشيطان: أدركتم املبيت، 
أدركتم  قال:  مل يذكر اهللا عند طعامه  وإذا 

املبيت والعشاء) (رواه مسلم ٢٠١٨).
(إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: «بِسم  *
اهللا»، فإن نيس يف أوله فليقل: «بِسمِ اهللا يف 
داود ٣٧٦٧، والرتمذي  أبو  (أخرجه  أوله وآخره») 

اهللا»، فإن نيس يف أوله فليقل: «بِسمِاهللا»، فإن نيس يف أوله فليقل: «بِسمِ

.(١٨٥٩



٧٢



(احلمد هللا الذي أطعمني هذا ورزقنيه  *
أبوداود  (أخرجه  قوة)  وال  مني  حول  غري  من 

٤٠٢٣، والرتمذي ٣٤٥٤).



 : كرب أ هللا  ا  ، كرب أ هللا  ا  ، كرب أ هللا  ا *

له  كنا  وما  هذا  لنا  سخر  الذي  (سبحان 
مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون).

* اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب 
اللهم  ترىض،  ما  العمل  ومن   ،والتقو



٧٣ 

بعده،  عنا  واطو  هذا  سفرنا  علينا  هون 
اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة 
وعثاء  من  بك  أعوذ  إين  اللهم  األهل،  يف 
السفر  وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال 
فيهن:  وزاد  قاهلن  رجع  وإذا  واألهل، 
«آيبون، تائبون، عابدون ، لربنا حامدون»

(أخرجه مسلم ١٣٤٢).


له مظلمة  (من كانت   :☺ قال   *
ألخيه من عرضه أو يشء فليتحلله منه 
إن اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن 



٧٤

كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، 
سيئات  من  أخذ  حسنات  له  تكن  مل  وإن 

صاحبه فحمل عليه) (أخرجه البخاري ٢٤٤٩)


☺ أن رسول اهللا ☺ * عن أيب هريرة ڤ
قال: (حق املسلم عىل املسلم ست) قيل: 
لِّم  فَسَ لقيته  (إذا   :

املسلم ست) 
قال اهللا؟  رسول  يا  هن  ما 

استنصحك  وإذا  فأجبه،  دعاك  وإذا  عليه، 
ته،  فشمِّ اهللا  فحمد  عطس  إذا  و  له،  فانصح 
عُده، وإذا مات فاتبعه) (أخرجه وإذا مرض فَ

مسلم ٢١٦٢).



٧٥ 



الشهادة  ☺: (من سأل اهللا  قال   *
بصدق بلّغه اهللا منازل الشهداء وإن مات 

(أخرجه مسلم ١٩٠٩). عىل فراشه)

 

من  تألَّم  الذي  عىل  يدك  ضع   *
، وقل سبع  جسدك وقل: «بسم اهللا» ثالثاً
ما  رش  من  وقدرته  باهللا  «أعوذ  مرات: 
والرتمذي   ،٢٢٠٢ مسلم  (أخرجه  وأحاذر»  أجد 

وأبو داود).



٧٦



منك  اللهم  أكرب،  واهللا  اهللا  (بسم  *
ولك، اللهم تقبَّل مني) (أخرجه مسلم ١٩٦٧).



ڤ قال: سألت  * عن ابن مسعود 
☺النبي ☺ أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال: 

أي؟  ثم  قلت:  وقتها)،  عىل  (الصالة 
قال: (بر الوالدين)، قلت: ثم أي؟ قال: 
(اجلهاد يف سبيل اهللا) (أخرجه البخاري ٥٢٧، 

ومسلم ٨٥).



٧٧ 


سمعت  قال:  ڤ  هريرة  أيب  عن   *
ه أن يُبسط له  رسول اهللا ☺ يقول: (من رسَّ
نسأ له يف أثره فليصل رحمه) يف رزقه وأن يُ

(أخرجه البخاري ٢٠٦٧، ومسلم ٢٥٥٧).

* وعن عائشة ڤ قالت: قال رسول
اهللا ☺: (الرحم معلقة بالعرش تقول من 
وصلني وصله اهللا ومن قطعني قطعه اهللا) 

(أخرجه مسلم ٢٥٥٥).

☺ وقال ☺: (ال يدخل اجلنة قاطع) أي:  *
(أخرجه قاطع رحم (أخرجه البخاري ٥٩٨٤، ومسلم ٢٥٥٦).



٧٨

☺ قال ☺: «إن اهللا حرم عليكم عقوق  *
هَ  رِ البنات ومنعاً وهات وكَ األمهات ووأد 
وإضاعة  السؤال  وكثرة  وقال  قيل  لكم 

(أخرجه البخاري ٢٤٠٨، ومسلم ٥٩٣). املال»
☺ قال ☺: «رىض اهللا يف رىض الوالدين  *
(أخرجه  وسخط اهللا يف سخط الوالدين»

الرتمذي ١٩٠٠،  ابن حبان ٤٢٩ وغريمها).


* قال ☺: «إياكم والظن، فإن الظن 
أكذب احلديث» (أخرجه البخاري ٥١٤٣، ومسلم

.(٢٥٦٣



٧٩ 

☺ قال ☺: «ما من يشء يف امليزان أثقل  *

أبو داود ٤٧٩٩،  لق» (أخرجه  سن اخلُ من حُ
«ما من يشء يف 

.(٢٠٠٢ والرتمذي

الناس  تسعون  ال  «إنكم   :☺ قال   *
بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه
لق» (أخرجه البزار ٨٥٤٤، واحلاكم  سن اخلُ وحُ

بأموالكم ولكن بأموالكم ولكن ليسعهم 
(أخرجه 

.(٤٢٨

قال ☺: «أكثر ما يُدخل اجلنة تقو ☺ *
لق» (أخرجه الرتمذي ٢٠٠٤، وابن  سن اخلُ اهللا وحُ

حبان ٤٧٦).

أن  إيلَّ  أوحى  اهللا  «إن   :☺ قال   *



٨٠

 ، تواضعوا حتى ال يبغي أحدٌ عىل أحدٍ
مسلم  (أخرجه   « أحدٍ عىل  أحدٌ  يفخر  وال 

.(٢٨٦٥



* عن  سهل بن سعد ڤ قال: «جاء 
يا رسول اهللا!  ☺ فقال:  النبي  رجل إىل 
اهللا  أحبني  عملته  إذا  عمل  عىل  نِي  لَّ دُ

النبي  رجل رجل إىل 

الدنيا  يف  ازهد  فقال:  الناس،  وأحبني 
حيبك اهللا، وازهد فيام عند الناس حيبك 
(أخرجه الناس» (أخرجه ابن ماجه ٤١٠٢، والطرباين ٥٩٧٢).



٨١ 

«تعس عبد الدينار والدرهم  ☺ قال ☺: *
والقطيفة واخلميصة إن أعطي ريض وإن 

(أخرجه البخاري ٦١). مل يُعط مل يرض»
قال:  ڤ  أيب وقاص  بن  * عن سعد 
«إن اهللا حيب  يقول: ☺سمعت رسول اهللا ☺

(أخرجه مسلم ٢٩٦٥). العبد التقي، الغني، اخلفي»
«ما مأل آدمي  * قال رسول اهللا ☺:
.. احلديث» (أخرجه أمحد   اً من بطنٍ وعاءً رشّ

١٧١٨٦، واحلاكم ٧٩٤٥).

* عن أيب هريرة ڤ قال: قال رسول 
«من حسن إسالم املرء تركه ما  اهللا ☺:



٨٢

ماجه ماجه  وابن   ،٢٣١٨ الرتمذي  (أخرجه  يعنيه»  ال 
٣٩٧٦ وغريمها وصححه األلباين).



«من كان له ثالث بنات فصرب فصرب  * قال ☺:

من من  وكساهن  وسقاهن  وأطعمهن  عليهن 
جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة».. .. 

(أخرجه ابن ماجه ٣٦٦٩، وأمحد ١٧٤٠٣).



األرملة األرملة  على  (الساعي  :☺ قال   *

والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا أو والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا أو 



٨٣ 

(أخرجه البخاري القائم الليل والصائم النهار)
٥٣٥٣، ومسلم ٢٩٨٢).



(أنا وكافل اليتيم يف اجلنَّة  ☺ قال ☺: *
ج  وفرَّ والوسطى  بالسبابة  وأشار  هكذا 

(أخرجه البخاري ٥٣٠٤). بينهام شيئاً)



قال جابر بن عبداهللا ڤ كان رسول  *
كام  األمور  يف  االستخارة  يعلمنا   ☺ اهللا 
همَّ  (إذا  يقول:  القرآن،  من  السورة  يعلمنا 



٨٤

أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري 
أستخريك  إين  اللهم  ليقل:  ثم  الفريضة 
بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك 
أقدر،  وال  تقدر  فإنك  العظيم،  فضلك  من 
وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم 
خريٌ يل يف ديني  إن كنت تعلم أن هذا األمر
ومعايش وعاقبة أمري ـ أو قال ـ عاجل 
بارك  ثم  يل  ويرسه  يل  فاقدره  وآجله  أمري 
يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر رش يل 
ـ قال  أو  ـ  أمري  وعاقبة  ومعايش  ديني  يف 
عاجل أمري وآجله فارصفه عني وارصفني 



٨٥ 

ـ عنه واقدر يل اخلري حيث كان ثم أرضني بهـ  
(أخرجه البخاري ٧٣٩٠). قالـ  ويسمي حاجته)



  Æ  Å  Ä  Ã   Â نث  :  y * قال 
  Ï    Î   ÍÌ   Ë   Ê   É   È   Ç
Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð        ×مث
  O  N  M نث : y (سبأ: ٣٩)،  وقال

  V    U     T   S   R   Q   P
      ̀ _  ^]  \  [ Z  Y  X  W

(البقرة: ٢٦١). f  e  d  cb  a  مث
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* قال ☺: (ما نقص مال من صدقة 
(أخرجه بل تزده، بل تزده) (أخرجه أمحد)، ويف رواية:

(ما نقصت صدقة من مال) (أخرجه مسلم).
العباد  ☺: (ما من يوم يصبح  * وقال 
فيه إال ملكان ينزالن فيقول: أحدمها: اللهم 
أعطِ منفقاً خلفاً، ويقول اآلخر: اللهم أعطِ 

ممسكاً تلفاً) أخرجه البخاري ومسلم).
نَ اليَدِ  ٌ مِ ريْ يَا خَ لْ ☺ وقال ☺: (اليَدُ العُ *
نْ  ةِ عَ قَ دَ ُ الصَّ ريْ خَ ، وَ نْ تَعُولُ أْ بِمَ دَ ابْ ، وَ ىلَ فْ السُّ
نِ  تَغْ سْ نْ يَ مَ هُ اهللا وَ عِفَّ فْ يُ فِ تَعْ سْ نْ يَ مَ نًى، وَ رِ غِ هْ ظَ
نْ  ةِ عَ قَ دَ ُ الصَّ ريْ خَ ، وَ نْ تَعُولُ أْ بِمَ دَ ابْ ، وَ ىلَ فْ نْ السُّ ةِ عَ قَ دَ ُ الصَّ ريْ خَ ، وَ نْ تَعُولُ أْ بِمَ دَ ابْ ، وَ ىلَ فْ السُّ

نِهِ اهللا) (أخرجه البخاري ١٤٢٧، ومسلم ٢٤٣٣). غْ يُ
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☺ قال ☺: (إياكم واحلسد، فإن احلسد  *
يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب) 

(أخرجه أبو داود ).

إِنَّ الظُّلْمَ  وا الظُّلْمَ ، فَ قُ * وقال ☺: (اتَّ
ه  إِنَّ فَ  ، حَّ الشُّ وا  قُ اتَّ وَ  ، ةِ يَامَ القِ يَومَ  تٌ  لُامَ ظُ
إِنَّ الظُّلْمَ  وا الظُّلْمَ ، فَ قُ إِنَّ الظُّلْمَ (اتَّ وا الظُّلْمَ ، فَ قُ (اتَّ

) (أخرجه مسلم). مْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ أَهْ
إِنَّ فَ  ، حَّ الشُّ وا  قُ اتَّ وَ  ، ةِ يَامَ القِ يَومَ  تٌ  لُامَ إِنَّظُ فَ  ، حَّ الشُّ وا  قُ اتَّ وَ  ، ةِ يَامَ القِ يَومَ  تٌ  لُامَ ظُ

ا  إِذَ  : ثَالثٌ نَافِقِ  المُ ةُ  (آيَ  :☺ * وقال 
ا  إِذَ وَ  ، لَفَ أَخْ دَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ذَ كَ ثَ  دَّ حَ
ا  إِذَ  : ثَالثٌ نَافِقِ  المُ ةُ  إِذَآيَ  : ثَالثٌ نَافِقِ  المُ ةُ  آيَ

) (متفق عليه). انَ نَ خَ تُمِ اؤْ



٨٨

فسوق،  املسلم  (سباب   :☺ وقال   *
وقتاله كفر) (متفق عليه).

* وقال ☺: (إن رجاالً يتخوضون يف 

مال اهللا بغري حق، فلهم النار يوم القيامة) 
(أخرجه البخاري).

☺وقال ☺: (ال حتاسدوا، وال تناجشوا، *

وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم 
إخوانا،  اهللا  عباد  وكونوا  بعض،  بيع  عىل 
املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، 
وال حيقره، التقو هاهناـ  ويشري إىل صدره 
أن  الرش  من  امرئ  بحسب  ـ  مرات  ثالث 
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حيقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه) (أخرجه مسلم).

* وقال ☺: (من تعاظم يف نفسه، 
عليه  وهو  اهللا  لقي  مشيته  يف  واختال 

غضبان) (أخرجه احلاكم ورجاله ثقات).
☺ وقال ☺: (ويل للذي حيدث  فيكذب  *
(أخرجه  ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له) 

الثالثة وإسناده قوي).

* وقال ☺: (من تسمع حديث قومٍ 
وهم له كارهون صب يف أذنيه اآلنك 
(من تسمع حديث قومٍ (من تسمع حديث قومٍ 

واآلنك: يعني الرصاص يوم القيامة)
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(أخرجه البخاري).

ُم  إِهنَّ اتَ فَ وَ بُّوا األَمْ ☺  وقال ☺: (الَ تَسُ *
وا) (أخرجه البخاري). مُ دَّ ا قَ وا إِىلَ مَ دْ أَفضَ قَ

ُ إِهنَّ اتَ فَ وَ بُّوا األَمْ (الَ تَسُ

☺ وقال ☺: (إن اللعانني ال يكونون  *
شفعاء وال شهداء يوم القيامة)  (أخرجه مسلم).

هِ  الِ إِلَى اللَّ جَ (أَبْغَضُ الرِّ
شهداء يوم شهداء يوم القيامة

☺وقال ☺:  *
) (أخرجه مسلم). مُ صِ األَلَدُّ الْخَ

(إن : (إن اهللا يبغض الفاحش  ☺ وقال ☺  *
) (صحيح الرتمذي). البذيَّ

* عن عائشة ڤ قالت: قال رسول 
نْدَ اهللا  لَةً عِ نْزِ مَ النَّاسِ   َّ (إِنَّ رشَ  :☺ اهللا 
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النَّاسُ  هُ  كَ رَ تَ أوْ  هُ  عَ دَ وَ نْ  مَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ
) (أخرجه مسلم ٢٥٩١). هِ شِ اءَ فُحْ قَ اتِّ

* وقال ☺: (طوبى ملن شغله عيبه 
عن عيوب الناس)  (أخرجه البزار بإسناد حسن).



  #   " نث!   تعاىل:  قال   *
   *  )   (  '  &%  $
(الكهف: ٤٦)، ويقول  +  ,  -  .مث 
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أ: (آل عمران: ٣٠)، ويقول  )  (مث 
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نثZ  Y  X  W  ]   \مث

٧(الزلزلة: ٧).

  Õ  Ô  Ó نث * قال تعاىل:
(مريم: ٧٦). Ú    Ù  Ø  ×  Öمث

* قال الشيخ السعدي ~ يف تفسريه 
لآلية: «أي األعامل الباقية التي ال تنقطع إذا 
انقطع غريها وال تضمحل هي الصاحلات 
منها من صالة وزكاة وصوم وحج وعمرة 
وهتليل  وحتميد  وتكبري  وتسبيح  وقراءة 
قلبية  وأعامل  املخلوقني  إىل  وإحسان 

(تفسري السعدي ٤٩٩). وبدنية».. اهـ 
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☺

☺ قال ☺: (من صىل عيلَّ صالة صىل  *
اهللا عليه هبا عرشاً) (أخرجه مسلم ٣٨٤).

عيداً  قربي  جتعلوا  (ال   :☺ وقال   *
وصلوا عيلَّ فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم)

(أخرجه أمحد ٨٨٠٤، وأبو داود ٢٠٤٢).

☺ وقال ☺: (ما من أحد يسلم عيلَّ إالَّ   *
ردَّ اهللا عيلَّ روحي حتى أرد عليه السالم)
نه  وحسّ  ٣٨٦٤ والبيهقي   ،٢٠٤١ داود  أبو  (أخرجه 

األلباين).
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ياحني  * وقال ☺: (إن هللا مالئكة سَ
السالم)  أمتي  من  يبلغوين  األرض  يف 

(أخرجه أمحد ٣٦٦٦، والنسائي ١٢٨٢).

☺وقال ☺: (البخيل من ذُكرت عنده  *
) (أخرجه أمحد ١٧٣٦، والرتمذي  فلم يصلِّ عيلَّ

٣٥٤٠، وصححه األلباين).

تيرس يل مجعه وإعداده يف  ما  * هذا 
بنعمته  الذي  هللا  واحلمد  الرسالة،  هذه 
الصاحلات، وصىل اهللا وسلم عىل  تتم 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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٥٢األذكار بعد الصالة٤تأييد الشيخ الفوزان

٥٦فضل األدعية واألذكار٥مقدمة املؤلف

٥٨دعاء دخول اخلالء١١فضل التوحيد

٥٩الذكر قبل الوضوء١٢أفضل الذكر

٥٩الذكر بعد الوضوء١٣شهادة أن ال إله إال اهللا

٦٠أذكار اآلذان١٩شهادة أن حممداً رسول اهللا

٦١دعاء دخول املسجد٢١وجوب التصديق مع الشهادتني

٦٢دعاء اخلروج من املسجد٢٣فضل الذكر

٦٢دعاء اخلروج املنزل٣٥فضل االستغفار

٦٤دعاء دخول املنزل٣٩سيد االستغفار

٦٤إفشاء السالم٤٠أذكار الصباح واملساء

٦٥كفارة املجلس٥١أمهية الصالة يف وقتها

y
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٧٧فضل صلة الرحم٦٥دعاء اخلوف من الرشك

٧٨حماسن األخالق٦٦دعاء دخول السوق

٨٠فضل الزهد٦٦أذكار النوم

٨٢ثواب الصرب٦٩أذكار االستيقاظ

٨٢فضل السعي عىل األرملة٧١الذكر قبل الطعام

٨٣كفالة اليتيم٧٢الذكر بعد الطعام

٨٣دعاء االستخارة٧٢دعاء السفر

٨٥فضل النفقات٧٣حتريم الظلم

٨٧الرتهيب من مساوئ..٧٤حق املسلم عىل املسلم

٩١الباقيات الصاحلات٧٥فضل سؤال اهللا الشهادة

٩٣الصالة عىل النبي٧٥ما يقال عند األمل

٩٥الفهرس٧٦ما يقال عند النحر

٧٦فضل بر الوالدين


