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 األذكار التي تقال في الصباح والمساء
 آية الكرسي. -1
 قل هو اهلل أحد واملعوذتني )ثالث مرات(. -2
ال إله إال اهلل وحده ال شرري  لرهل لره املور  ولره اوهردل وهرو  -3

 عوى كل شيء قدير )مائة مرة( أو )عشر مرات( أو )مرة واحدة(.
 سبحان اهلل وحبهده )مائة مرة(. -4
الررررريض ال ي رررررر مرررررض االررررره شررررريء   ا    وال    بسررررر  اهلل -5

 السهاء وهو السهيض العوي  )ثالث مرات(.
نبيمدررا )ثررالث   ضرريب برراهلل  بررال وبايسررال  مبيمدررال و حهررد  -6
 مرات(.
حسرررررال اهلل ال إلررررره  إال هرررررو عويررررره توكورررررب وهرررررو    العرررررر   -7

 العظي  )سبض مرات(.
ل ومبيررن نبيمررا أصرربحما عوررى  ارررة ايسررال ل وكوهررة اي ررال  -8
ل وموة أبيما إبراهي  حميفدا مسوهدا ومرا كران مرن املشرركنيل و  حمهد 

 املساء )أمسيما( بدالد من )أصبحتا(.
أمسيما وأمسى املو  هللل واوهرد هللل ال إلره إال اهلل وحرده ال  -9

شري  لهل له املو  وله اوهد وهو عوى كل شريء قرديرل    أسر ل  
و رري مرا بعردهال وأعروذ بر  مرن شرر هريه الويورة  ري ما   هيه الويورة 

وشر ما بعدهال    أعوذ ب  مرن الكسرلل وأعروذ بر  مرن عريا    
 الما  وعيا    القربل و  الصباح )أصبحما( بدالد من )أمسيما(.
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أصرربحما وأصررربك املورر  هلل    العررراملنيل الوكرر  إ  أسررر ل   -11
ل وأعوذ ب  مرن شرر مرا  ري هيا اليو   تحه ونصره ونو ه وبركته وهداه

 يرررره وشررررر مررررا قبورررره وشررررر مررررا بعرررردهل و  املسرررراء  )أمسرررريما( برررردالد مررررن 
 )أصبحما(.
الوكررر  بررر  أصررربحما وبررر  أمسررريما وبررر   يرررا وبررر   رررروت  -11

وإلي  المشو    الصباحل و  املساء الوكر  بر  أمسريما وبر  أصربحما 
 وب   يا وب   وت وإلي  املصري.

ك وأشررررررررركد  ورررررررررة عرشررررررررر  الوكررررررررر  إ  أصررررررررربحب أشررررررررركد -12
ومالئكتررر  و يررررض  وقرررر  ب نرررر  أنرررب اهلل ال إلرررره إال أنررررب وحررررده ال 
ا عبدك و سول  )أ بض مرات( و  املسراء )الوكر   شري  ل  وأن حمهدد

 إ  أمسيب(.
الوكرر  مررا أصرربك ع مررن نعهررة أو ب حررد مررن  وقرر   همرر   -13

وحدك ال شري  ل   و  اوهرد ولر  الشركرل و  املسراء )الوكر  مرا 
 أمسى(.
يررا حرري يررا قيررو  بر ترر  أسررتأي  أصرروك   شرر   كورره وال  -14

 تكوين إىل نفسي طر ة عني.
الوكرر  عررا ين   بررد ل الوكرر  عررا ين   العرريل الوكرر  عررا ين  -15

   بصرضل ال إله إال أنب )ثالثدا(.
الوكرر  إ  أعرروذ برر  مررن الكفررر والفقرررل الوكرر ل إ  أعرروذ برر  مررن 

 أنب )ثالثا(. عيا  القربل ال إله إال
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الوكررررر  إ  أسررررر ل  العا يرررررة   الررررردنيا وا  ررررررةل الوكررررر  إ   -16
أسرررر ل  العفررررو والعا يررررة   مبيررررين ومبنيرررراض وأهورررري ومررررا ل الوكرررر  اسرررر  
عررو او وآمررن  وعرراول الوكرر  احفظررين مررن بررني يرردض ومررن  وفرري وعررن 

 مييين وعن مشا  ومن  وقي وأعوذ بعظهت  أن أغتال من حتيت.
طر السررهاوات وا    عرال الأيرل والشرركامبة     الوكر   را -17

كل شيء ومويكره أشركد أن ال إلره إال أنرب أعروذ بر  مرن شرر نفسري 
وشرررررر الشرررررياان وشرررررركه وأن أقررررر أ عورررررى نفسررررري سررررروءدا أو أ رررررره إىل 

 مسو .
الوكررر  أنرررب  ع ال إلررره إال أنرررب  وقترررين وأنرررا عبررردكل وأنرررا  -18

صرمعبل وأبروء  عوى عكدك ووعدك ما استاعب أعوذ ب  من شرر مرا
لرر  بمعهترر  عورريل وأبرروء بررينالل  رراغفر    لنرره ال يأفررر الررينو  إال 

 أنب.
الوك  إ  أعوذ ب  من اهل  واوزنل وأعروذ بر  مرن الع رز  -19

والكسررلل وأعرروذ برر  مررن الررو والببررلل وأعرروذ برر  مررن غوبررة الرردين 
 وقكر الر ال.

 الوك  صل عوى حمهد )عشر مرات(. -21
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 اف في المساءاألذكار التي تض
 آ ر آيتني من سو ة البقرة )  الويل(. -21
أعررررروذ بكوهرررررات اهلل التامرررررات مرررررن شرررررر مرررررا  وررررر  )ثرررررالث  -22
 مرات(.

 األذكار التي تضاف في الصباح
سرربحان اهلل حبهررده عرردمب  وقررهل و ضررا نفسررهل و نررة عرشرره  -23

 ومدامب كوهاته. )ثالث مرات(.
 الوك  ب  أحاول وب  أصاول وب  أقاتل. -24
 استأفر اهلل وأتو  إليه. )مائة مرة(. -25

إن اوهررد هللل  هررده ونسررتعيمه ونسررتأفرهل ونعرروذ برراهلل مررن شرررو  
أنفسما ومن سرياات أعهالمرال مرن يكرده اهلل  رال م رل لرهل ومرن ي رول 
 ال هامبض لهل وأشكد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  لهل وأشكد أن 

ا عبده و سروله صروى اهلل عويره  وآلره وأصرحابه وسرو  تسرويهدا ك رريدا حمهدد
 إىل يو  الدين أما بعد 

 رررلن ذكرررر اهلل  رررل وعرررال مرررن أ  رررل مرررا تقرررر  بررره العبرررد إىل  برررهل 
ومرررن أك رررر مرررا  ررراءت المصرررو      ررروه و  رررل أهوررره واملتوبسرررني بررره 

قرررالوا  ومرررا  «سببببل الموببب دو »  ويكفرري   ذلررر  قرررول  سررول اهلل 
] واه  «ك و  اهلل كثيب اا والبذاك ا الذا »املفرمبون يا  سول اهلل؟ قال  

أال أنببكك  خييب  أامبالك  وأهكاعبا البك م بيكك  »مسرو نن وقولره  
وأرفعها في درجاتك ، وخي  لك  من إنواق الذعب والورق، وخيب  
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لكبب  مببن أ  ت قببوا اببكوك  فتضبب خوا أالببا ه ، وكضبب خوا أالببا ك   
 .ن2629]ال ميض وابن ما ه صحيك الامض برق   «ذك  اهلل

وأنفررض الرريكر مررا تواطرر  عويرره القوررل والوسررانل والرريكر أنرروا ل ومررن 
أ  رروكا أذكررا  الصررباح واملسرراءل وهرري مررا اهررت  برره العوهرراء   كرر  اهلل 
قدميدا وحدي دال وألفوا  يكا إمرا   كترل ا ذكرا  تبعدرا أو  تلفرات مفررمبة 

 لكن القا ئ هلا يوحظ  يكا أمو دا من أمهكا 
هوب عورى أحامبير  شرديدة ال رعت ال تصركل أوالد  أهنا   را اشرت

وهرريا ال يقررره مررن يرررب العهررل باورردي  ال ررعيت   ررالد عهررن ال يرررب 
ذل ؛  ن   الصحيك غمية عن ال رعيت )واقتصرامب   سرمة  رري مرن 

 ا تكرررامب   بدعرررة(  العهرررل اليسرررري املوا ررر  ملرضررراة اهلل وسرررمة  سررروله 
 .(1)عن ذل  أو بع ه أحل إىل اهلل تعاىل من العهل الك ري إذا  ال 

ثانيدا  أن من كتل ا ذكرا  مرا اقتصرر عورى بعرو مرا و مب  يكرا ول 
يستقص   ذكرهرا  يعدرا   حببرب أن أ رض   هريه الرسرالة مرا وقفرب 
عويه ما  اء   هيا البا  مما صححه العوهاء وإن كران  يره ا رتالأ 

 يسري.
مررن ا ذكررا  ثال دررا  أن ممكررا ممررا ال يفررري بررني مررا يقتصررر عوررى قولرره 

  املسررراء أو الصرررباح برررل يررريكرها  يعدرررا عورررى أهنرررا مرررن أذكرررا  الصرررباح 
واملساء وا مر ليس كيل  بل إن بعرو ا ذكرا   راء الرمص عورى أهنرا 
تقال   الويل ومن املعوو  أن الويل  زء من املساءل واملساء يد ل  يه 
العصررررررل  البرررررد مرررررن التفريررررر  برررررني هررررريا وهررررريا الوقررررروأ عمرررررد ألفرررررا  

                              
 .37-35املما  املميت  (1)
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حامبيرر    ذلرر  واهلل أعورر  وقبررل ذكررر ا حامبيرر  الرروا مبة   أذكررا  ا 

الصررباح واملسررراء أومب أن أقرررد  برررني يررديكا بعرررو التمبيكرررات املكهرررة الررريت 
 تتعو  هبيا املوضو  

 أوالا: و ت الورد:
حمررل و مب الصررباح   ايبكررا  وهررو الأرردو بعررد صررالة الصرربك وقبررل 

ا صرررال بعرررد صرررالة  وهرررو   الشرررهس وحمرررل و مب املسررراء   العشررريطورررو 
فَاْصببرْ  َا َبى َمبا كَبُقولُبوَ  َوَسبب ْ  العصر قبل الأرو  لقولره سربحانه  

ْر َو َبْببببَل اْل ُبببُ و ر  ل (1)ن39]ي   خرَحْمبببكر رَخ بببَب  َبْببببَل لُ ُبببوور الْببببْم
ََ ذرْكبب اا َكثريبب اا   َوَسببب ُحوُ  وقولرره   كَببا أَكَبَهببا الْببذركَن َوَملُببوا اذُْكببُ وا ال ْبب

يلا خُ   ن.42ل 41]ا حزا    ْكَ ةا َوَأصر
يَوببلا َوُدوَ  اْلَ ْهبب ر وقولرره   ببَب َتَضببَ ااا َوخر َواذُْكببْ  رَخْببَب فرببي نَبْوسر

بببببببببَن اْل َبببببببببافر رينَ  بببببببببَن اْلَقبببببببببْولر خراْل ُبببببببببُكو  َواْلََصبببببببببالر َواَل َتُكبببببببببْن مر   مر
 ن.215]ا عراأ  

َر َقبل  فَاْصببرْ  إر قرال تعراىل  قال ابن القي    ه اهلل   ْ  َوْابَك ال ْب
ْخَكبببببببارر  بببببببي  َواْ ر   َواْسبببببببتَبْ ورْ  لربببببببَذْنبرَب َوَسبببببببب ْ  خرَحْمبببببببكر رَخ بببببببَب خراْلَعبر

  آ رررررهل وقررررال تعرررراىل  والعشرررري  ن  ايبكررررا   أول المكررررا 55]غررررا ر  
 ْر فَاْصبببرْ  َا َببى َمببا كَبُقولُببوَ  َوَسببب ْ  خرَحْمببكر رَخ ببَب  َبْبببَل لُ ُببوور الْبببْم
ن وهرريا تفسررري مررا  رراء   ا حامبيرر   أن 39]ي   َل اْل ُببُ و ر َو َبْببب

مررن قررال كرريا وكرريا حررني يصرربك وحررني ميسرري  أن املرررامب برره  قبررل طوررو  
الشهس وقبل غروهبال وأن حمل هيه ا ذكا  بعد الصبكل وبعد العصرر 

                              
 .17أذكا  طر  المكا    (1)
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(1). 
    رررل وقرررب وو مب الصرررباح قبرررل طورررو  الشرررهس و مب املسررراء قبرررل 

واسض وهلل اوهد  وو أ ر و مبه الصباحي إىل ما غروهبا وا مر   ذل  
بعد طوو  الشهس واملسائي إىل ما بعد غروهبا  ال ب س إال أن املبرامب ة 

 .(2)«أوىل
 ثانياا: االلتزام خالعكد الوارد:

 رررراءت هرررريه ا و امب حمرررردمبة ب عرررردامب معيمررررةل يمبأرررري عررررد  الزيررررامبة 
ل قرال  اعرة عويكا أو المقصان ممكا كها هو  أض بعو أهل العو ل بر

مررررن العوهرررراء  وا عرررردامب الرررروا مبة   ا ذكررررا  إذا  يررررد عويكررررا ال  صررررل 
 .(3)ال وا  امل تل عويكا 

وإذا انتكرررى مرررن و مبه  وررره بعرررد ذلررر  أن يك رررر ممرررا قرررد  ررراءت بررره 
ا حامبي    ال غيل   قوله مما ل  دمب له وقرب كرالتكبري والتسربيك 

وقررراءة القرررآن و ررو ذلرر  واهلل  والتحهيررد والتكويررل واووقوررة واالسررتأفا 
 .(4)أعو  

ثال دا  الف ل امل تل عورى هريه ا و امب مقررون برالقول مرض ح رو  
ادابببببوا اهلل وأنبببببت  مو لبببببو  »القورررررل لقولررررره عويررررره الصرررررالة والسرررررال   

                              
 .183 الوابل الصيل  (1)
 .17 ا ض أذكا  طر  المكا    (2)
 .19أذكا  طر  المكا   71حتفة الياكرين   (3)
يك ر ممكا أو  وقد أ رمبت  صالد   آ ر الرسالة  اصدا با مبعية اليت كان المال  (4)

 أوصى بايك ا  ممكا من با  الفائدة.
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 «خا جاخل، واا مبوا أ  اهلل ال كسبت يب داباء مبن   بب الافبل ال 

 ن.245برق  ] واه ال ميض واواك  وهو   صحيك الامض 
  كوها كان القول حاضرَا كوها كان الو مب أك ر أ ردأ وأك ر ت ثريدا.

وكررل قررول  تررل الشررا   مررا  تررل عويرره »قررال ابررن القرري    رره اهلل  
من  ال في كبوم سببحا  »  من ال وا   ل ا هو القول التا  كقوله 

اهلل وخحمك  مائبل مب ة، ق بت خ اكبا  أو الوب   ذنوخبَ ولبو كانبت 
] واه الببا ض ومسرو ن  ولريس هريا مرتبدرا عورى  ررمب  «البح  مثل هخك

قررول الوسرررانل نعرر  مرررن قاهلررا بوسرررانهل غررا الد عرررن معماهررال معرضدرررا عرررن 
ترردبرهال ول يررواطب قوبرره لسررانهل وال عرررأ قررد ها وحقيقتكررا  ا يدررا مررض 
ذل  ثواهبال حاب من  اايراهل حبسرل مرا   قوبرهل  رلن ا عهرال ال 

هال وإ ررررا تتفاضررررل بتفاضررررل مررررا   القوررررو ل تتفاضررررل بصررررو ها وعرررردمب
ل كهرررا برررني السرررهاء العهورررني واحررردة وبيمكهرررا   التفاضررر تكرررون صرررو ة 

ال وبرررني صرررالتيكا   وا    والرررر الن يكرررون مقامكهرررا   الصرررت واحررردد
 .(1)«كها بني السهاء وا   

 ابعدررا  هرريا الررو مب ممررة مررن اهلل وحصررن حصررني يتقرري العبررد برره مررا 
لسررحر والكيررد واملكررر وا  رراتل وهررو   عررة لد  ترره  رراذ  مررن العررني وا

عمد اهلل وسكيمة لوقول وطه نيمة   ا أوقته بالياكرين اهلل ك رريدا الريين 
ررال  رررال يمبأرري لوعبررد إمهالرره بررل يعررررأ  أعررد اهلل هلرر  مأفرررة وأ ررردا عظيهد
قرررد هل  يحرررر  عويررره ويتحفظررره ويعوهررره أوالمبهل ومرررن حترررب يرررده حررر  

 ى اخلري كفاعوه.يمال أ ره   الدال عو
                              

 (.341-1/339مدا ج السالكني ) (1)
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 هن و   لوعهل بكوكا  كري نعهرة و  رل »قال المووض   ه اهلل  
من اهلل تعاىل عويه وطوىب لهل ومن ع ز عرن  يعكرا  ويقتصرر عورى مرا 

ا  .(1)«شاء ولو كان ذكردا واحدد
 امسدا    ا تكر  أ ر بعو ا ذكا  وما ي تل عويكرال وهريا لره 

مب   ررا غفررل   أثمائكررا عررن تررد    ائرردةل وهرري أن مررن يقرررأ هرريه ا و ا
معانيكرررال  كررران أثرهرررا ضرررعيفدال  يررر و مرررا كررران   م رررل   ررروكا  يكهرررل 
الررمقص اواصررل برريل   كرري   ابررة ترقيررض الموا ررل لوفرررائول وهرري م ررل 
صرريا  عر ررة وعاشررو اءل و ررو ذلرر  ممررا  رراء   بعررو ا عهررال ممررا هررو 

 مكر  أ رها واهلل أعو .
مبلة   هريا البرا  بمصوصركا لكري سامبسدا  حرصب عوى ذكر ا 

يكون أمبعى و رو  القورل واحتسرا  ا  رر مرن اهلل  رل وعرال حرني 
 قراءهتا.
 

*** 

                              
 .116ا ذكا  لومووض   (1)
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 األذكار التي تقال في الصباح والمساء

 آية الكرسي. -1
 َمبا َُ بَللو َواَل نَببْومو لَب ََ إراْل ُعَو اْلَحَي اْلَقَيوُم اَل تَْأُخبُذُ  سر َُ اَل إرَل الْ 
َر فري السْ  ْلبَكُ  إراْل خرهرْذنرب َماَوا ر َوَمبا فربي اأْلَْر ر َمبْن َذا الْبذرش َكْببَوُن ار

َر إراْل  ب بْن ارْ مر ي ُبوَ  خرَببْيءن مر كَبْعَ ُ  َما خَبْيَن أَْككركهرْ  َوَمبا َخْ َوُهبْ  َواَل ُكحر
وْ  َُ الْسبَماَوا ر َواأْلَْرَ  َواَل كَبكُبوُدُ  قر بَي َن ُكْ سر ظُُهَمبا َوُعبَو خرَما َشاَء َوسر

مبببن »ن قرررال عويررره الصرررالة والسرررال   255]البقررررة   اْلَع ربببَي اْلَعظربببي ُ 
 الهببا قببين كصببب  أجيبب  مببن ال ببن قتببى كمسببي، ومببن  الهببا قببين 

] واه المسرررائي والارررربا  واوررراك   «كمسبببى أجيببب  مبببله  قتبببى كصبببب 
 ن.622وهو   صحيك ال غيل برق  

 ررل لرره وكرران  زئدررا لرره عررن وإذا قرأهررا املرررء بعررد كررل صررالة كرران أ 
  قال  قال  سرول اهلل  قراءهتا   الصباح واملساء  عن أع أمامة 

مبن دخبول  من   أ وكل الك سي دخ  كل صلة مكتوخبل، لب  كملعبَ»
] واه المسررررائي وابررررن حبرررران وهررررو   صررررحيك  «ال لببببل إال أ  كمببببو 

 ن.6464الامض برق  
مررض  قصررة أع هريرررة وآيررة الكرسرري ممررا يقرررأ قبررل المررو  كهررا   

الشررياان حررني قررال لرره  إذا أويررب إىل  راشرر   رر قرأ آيررة الكرسرريل  لنرره 
ال يرررزال معررر  مرررن اهلل تعررراىل حرررا ظ وال يقربررر  شرررياان حررر  تصررربك 

] واه  «صببببببك ب وعببببببو كببببببذو  ذا  البببببببي ا »   قررررررال المررررررال 
 الببا ضن.

قال   ر ما   ليوة مار وظوهرة  عن عبد اهلل بن  بيل  -2
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 ورر  أقررل  « ببل»ليصرروي لمررال   مب كمرراه  قررال   اوررل المررال شررديدة ن
 قوب  يا  سول اهلل  « ل» و  أقل شيادال قال   « ل»شيادال مث قال  
وقتببى   ببل عبو اهلل أقببك، والمعببوذتين قبين تمسببي»مرا أقرول؟ قررال  

] واه أبررررو مباومب  «تصببببب ، ثببببلت مبببب ا ، تكويببببب مببببن كببببل شببببيء
  صرحيك الرامض بررق   والمسائي وال ميض وقال  حسن صرحيك وهرو

 ل وحسمه ابن با    حتفة ا  يا ن.4416
وهيه السو  تقرأ مببر كل صالة مكتوبرة كهرا   حردي  عقبرة برن 

أ  أ بببب أ خببببالمعوذا  دخبببب  كببببل  أم نببببي رسببببول اهلل »عرررامر قررررال  
] واه أبو مباومب وال ميض وابرن حبران وهرو   صرحيك ال غيرل  «صلة
 ن.649برق  

السو  بعد صالة الف ر وصالة املأر  ثالث   عوى هيا تقرأ هيه
 مرات وتقرأ مرة واحدة بعد بقية الصووات املكتوبة.

وعن عبد اهلل بن عهرو  ضي اهلل عمكها قال  قال  سول اهلل  -3
مبببن  بببال: ال إلبببَ إال اهلل وقبببك  ال شببب كب لبببَ لبببَ الم بببب ولبببَ »و  

 الحمببك، وعببو ا ببى كببل شببيء  ببكك ، مببائتي مبب ة فببي كببوم لبب  كسبببقَ
كركَ أقك كا  خعك ، إال من امل خأفضل من أقك كا   ب َ، ول  ك

 ن.1519] واه أ د والاربا  وهو   صحيك ال غيل برق   «ام َ
مائببببل مبببب ة إذا أصببببب ، »وقررررد  رررراء   بعررررو  وايررررات اورررردي   

 ] واه الببا ضن. «ومائل م ة إذا أمسى
 مبببن  بببال ال إلبببَ إال اهلل»قرررال   أن المرررال  عرررن أع هريررررة 

وقببك  ال شبب كب لببَ، لببَ الم ببب ولببَ الحمببك، وعببو ا ببى كببل شببيء 
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 كك  في كوم مائل م ة، كانت لَ اكل اب  ر ا ، وكتبت لبَ مائبل 
قسببلل، ومحيببت مائببل سببيكل، وكانببت لببَ قبب هاا مببن البببي ا  كومببَ 
ذلبب قتبى كمسبي، ولب  كبأ  أقبك خأفضبل ممبا جباء خبَ، إال أقببك، 

 ن.] واه الببا ض ومسو  «امل أكث  من ذلب
أنررره قرررال وهرررو   أ   الررررو   إن  وعرررن أع أيرررو  ا نصرررا ض 

من  ال الكوة: ال إلَ إال اهلل وقبك  ال شب كب »قرال    سول اهلل 
ابببب   –لببَ، لببَ الم بببب ولببَ الحمببك، وعبببو ا ببى كببل شبببيء  ببكك  

كتببب اهلل لببَ اببب  قسببلا ، ومحببا الببَ اببب  سببيكا ،   –مبب ا  
 ا ، ومببن  الهببا وكببن لببَ  ببكر اببب  ر ببا ، وأجببار  اهلل مببن البببي

] واه أ ررد والمسررائي وحسررمه ابررن بررا  وصررححه « ابببيل فمثببل ذلببب
 ن.661ا لبا    صحيك ال غيل برق  

وظاهر إطالي اودي ل أن ا  رر  صرل »قال المووض   ه اهلل  
ملن قال هريا التكويرل   اليرو ل متواليدرا أو متفرقدرال    ورس أو  رالسل 

كررررن أ   ررررل أن يرررر و أول المكررررا  متواليدررررا؛   أول المكررررا  أو آ رررررهل ل
وكريا   أول الويرلل ليكرون لره حرر دا    ليكون لره حرر دا    يرض هنرا هل

 .(1)« يض ليوه
مببببببن  ببببببال إذا »قررررررال   أن  سررررررول اهلل   وعررررررن أع عيررررررا 

أصببب : ال إلببَ إال اهلل وقببك  ال شبب كب لببَ، لببَ الم ببب ولببَ الحمببك 
ل ر ببل مبن ولبك إسبماايل، وعبو ا بى كبل شبيء  بكك ، كبا  لبَ ابك

وكتبت لَ خها ابب  قسبلا ، وقبن البَ خهبا ابب  سبيكا ، ورفبن 
                              

 شرح صحيك مسو  لومووض. (1)
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لببَ خهببا اببب  درجببا ، وكببا  فببي قبب ه مببن البببي ا  قتببى كمسببي، 
] واه أ ررد  «ومببن  الهببا إذا أمسببى كببا  لببَ مثببل ذلببب قتببى كصببب 

وأبرررررو مباومب وابرررررن ما ررررره و رررررومب إسرررررمامبه المرررررووض وصرررررححه ا لبرررررا    
 ن.6418صحيك الامض برق  

من  ال قبين كصبب  »قال   عن المال  عن أع هريرة  -4
  اهلل وخحمببك  مائببل مبب ة لبب  كببأ  أقببك كببوم وقببين كمسببي: سبببحا

 «القيامل خأفضل مما جاء خَ إال أقك  ال مثل مبا  بال أو هاد ا يبَ
 ] واه مسو  وال ميض والمسائين.

]عمررد أع مباومب وهررو    «سبببحا  العظببي  وخحمببك »و   وايررة  
 ن.653صحيك ال غيل برق  

مائل مب ة:  صب  مائل م ة، وإذا أمسىأمن  ال إذا »و   واية  
سببببحا  اهلل وخحمبببك ، الوببب   ذنوخبببَ، وإ  كانبببت أكثببب  مبببن هخبببك 

]  مسررررتد ك اورررراك  وهررررو   صررررحيك ال غيررررل حتررررب  قرررر   «البحبببب 
 ن.653

من  ال: سبحا  اهلل وخحمك  في كوم مائبل »و  حدي  آ ر  
] واه الببرررا ض  «اكبببا ، ولبببو كانبببت مثبببل هخبببك البحببب مببب ة ق بببت خ 

 ومسو ن.
يقرول   عن أبان بن ع هان قال العرب ع هران برن عفران  -5

مببا مببن ابببك كقببول فببي صببباح كببل كببوم ومسبباء  »  قررال  سررول اهلل 
كبل لي ببل: خسبب  اهلل الببذش ال كضب  مببن اسببمَ شببيء فببي األر  وال 

. «شبببيءفبببي السبببماء وعبببو السبببمين الع بببي  ثبببلت مببب ا  فيضببب   
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 رررافل   عرررل الر رررل يمظرررر إليررره   قرررال  صرررابه طررررأأوكررران أبررران قرررد »

أبرران  مررا تمظررر؟ أمررا إن اورردي  يمظررر إليرره   قررال أبرران  مررا تمظررر؟ أمررا 
« إن اوررردي  كهرررا حررردثت ل ولكرررين ل أقوررره يوماررري ليه ررري اهلل قرررد ه

وابررن ما رره وصررححه ال مرريض واورراك  وابررن  وال مرريض ي] واه المسررائ
 ن.655با  وهو   صحيك ال غيل برق  القي  وابن 

مببن  ببال: خسبب  اهلل الببذش ال كببذر مببن اسببمَ شببيء »و   وايررة  
فببي األر  وال فببي السببماء وعببو السببمين الع ببي  ثببلت مبب ا  لبب  

ثببلت  –تصبببَ ف ببأة خببلء قتببى كصببب ، ومببن  الهببا قببين كصببب  
]عمد أع مباومب وهري    «، ل  تصبَ ف أة خلء قتى كمسى-م ا  

 .ن6429لامض برق  صحيك ا
مببا مببن ابببك مسبب   »قررال   أن  سررول اهلل  عررن ثوبرران  -6

ا، كقبببول قبببين كصبببب  وقبببين كمسبببي ثبببلت مببب ا  ر بببيت خببباهلل رخاببب
نبيابا إال كبا  ققابا ا بى اهلل أ  ك  بيَ  دكلاا، وخمحمبك  وخا سلم

] واه أ ررد وأبررو مباومب وابررن ما رره وال مرريضل وصررححه  «كببوم القيامببل
والررررريهال وابرررررن ح ررررررل وحسرررررمه ابرررررن برررررا    حتفرررررة  اوررررراك  والمرررررووض

 ا  با ن.
 ]عمد أع مباومبن. «رسوالا  وخمحمك »و اء    واية أ رب  
من  ال: ر يت خاهلل رخاا، وخا سبلم دكلابا، »و  حدي  آ رر  

] واه أبرو مباومب وابرن حبران وهرو   « وخمحمك نبيابا، وجببت لبَ ال لبل
 ن 6428صحيك الامض برق  

مببن ر ببي خبباهلل رخاببا، وخا سببلم دكلاببا وخمحمببك نبياببا »  و   وايررة
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 ]  صحيك مسو ن. «وجبت لَ ال لل
مببن  ببال فببي كببل »قررال   عررن المررال  عررن أع الررد مباء  -7

كبببوم قبببين كصبببب  وقبببين كمسبببي: قسببببي اهلل ال إلبببَ إال عبببو ا يبببَ 
كوا  اهلل تعالى ما   –م ا  سبن  –توك ت وعو ر  الع ش العظي  

] واه ابرن السرين   عهرل اليرو  والويورة  «لبكنيا والخب ةأعمَ من أم  ا
وأ ر ه أبو مباومب موقو دا عوى أع الرد مباء و  الره ثقرات وم وره ال يقرال 

 من قبل الرأضل وقد صححه ا  ناؤوط وبكر أبو  يد   و مبهن.
أن المررال  عررن عبررد اهلل بررن عبررد الررر ن بررن أبررزب عررن أبيرره  -8
   أصبببحلا ا ببى ف بب ة ا سببلم »أمسررى كران يقررول  إذا أصرربك وإذا

، وم بل أخيلبا إخب اعي  قليوابا وك مل ا خلص، ودكبن نبيلبا محمبك 
] واه أ ررد وابررن السررين والاررربا   «مسبب ماا ومببا كببا  مببلن المببب كين

وصررررححه المررررووض وابررررن بررررا  وا لبررررا  وهررررو   صررررحيك الررررامض برررررق  
 ن.4674
كران  سررول اهلل عرن عبرد اهلل بررن عهرر  ضرري اهلل عمكهرا قررال    -9
   أمسببيلا وأمسببى الم ببب هلل، والحمببك هلل ال إلببَ »إذا أمسرى قررال

إال اهلل وقببك  ال شبب كب لببَ، لببَ الم ببب ولببَ الحمببك وعببو ا ببى كببل 
شبيء  ببكك ، ر  أسبألب خيبب  مببا فبي عببذ  ال ي ببل وخيب  مببا خعببكعا، 

ابوذ خبب مبن الكسبل، وأاوذ خبب مبن شب عا وشب  مبا خعبكعا، ر  أ
ي اللبار وابذا  فبي القبب  وإذا أصبب  ذا  فبابر  أاوذ خبب مبن 

 .« ال ذلب أكضاا: أصبحلا وأصب  الم ب هلل...
أمسبببيلا وأمسبببى الم بببب هلل، »و   وايرررة  كررران إذا أمسرررى قرررال  
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وقك  ال ش كب لَ، لَ الم ب ولَ الحمك  ال اهللإوالحمك هلل ال إلَ 

وعببو ا ببى كببل شببيء  ببكك ، ال هبب  أسببألب خيبب  عببذ  ال ي ببل وأاببوذ 
عبذ  ال ي بل وشبب  مبا خعببكعا، ال هب  إنبي أاببوذ خبب مببن خبب مبن شبب  

الكسببل وسببوء الكببب ، ال هبب  إنببي أاببوذ خببب مببن اببذا  فببي اللببار 
 ني عمد مسو ن.ت]كال الرواي «واذا  في القب 

إذا »قررال   أن  سررول اهلل  عررن أع مالرر  ا شررعرض  -11
: أصبببحلا وأصببب  الم ببب هلل ر  العببالمين، أصببب  أقببكك  ف يقببل

أسبببألب خيببب  عبببذ  اليبببوم فتحبببَ ونصببب   ونبببور  وخ كتبببَ ال هببب  إنبببي 
وعكا ، وأاوذ خب من ش  ما فيبَ وشب  مبا  ب بَ وشب  مبا خعبك ، ثب  

] واه أبررررو مباومب وحسررررمه ابررررن القرررري   «إذا أمسببببى ف يقببببل مثببببل ذلببببب
 ن.352 وا  ناؤوط وا لبا  وهو   صحيك الامض برق 

 أنرررره كرررران يعورررر  أصررررحابه عررررن المررررال  عررررن أع هريرررررة  -11
صببحلا وخبب أمسبلا أإذا أصب  أقبكك  ف يقبل: ال هب  خبب »يقول  

وخب نحيبا وخبب نمبو  وإليبب اللببور، وإذا أمسبى ف يقبل: ال هب  
 «خب أمسيلا وخب أصبحلا وخب نحيا وخبب نمبو  وإليبب المصبي 

حرني يصربك وحرني ميسريل ] واه أبرو  وقد  راء هريا أي درا مرن  عوره 
حسرررمه ال مررريض وصرررححه ابرررن مباومب وال مررريض والمسرررائي وابرررن ما ررره و 

حبرررران وابررررن القرررري  وابررررن بررررا    حتفررررة ا  يررررا  وا لبررررا    السوسرررروة 
 ن.263-262الصحيحة برق  

من  ال قبين كصبب  أو »قال   أن المال  عن أنس  -12
شببببهك قم ببببل ا شببببب شببببهك  وأُ أكمسببببي: ال هبببب  إنببببي أصبببببحت 
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وملئكتب وجمين خ قب خأنب أنت اهلل ال إلَ إال أنبت وقبك  ال 
ا ابببك  ورسبولب أاتببل اهلل رخعببَ مببن اللببار، شب كب لبب ب وأ  محمببكا

ومن  الها مب تين أاتبل اهلل نصبوَ مبن اللبار، ومبن  الهبا ثلثابا أاتبل 
 «اهلل ثلثببل أرخااببَ مببن اللببار، فببه   الهببا أرخعاببا أاتقببَ اهلل مببن اللببار

والمسرائيل وصرححه اوراك ل ووا قره الريهالل  ] واه أبو مباومب وال مريض
و ومبه إسمامبه المووضل وحسرمه ابرن القري  وابرن ح رر وا  نراؤوط وابرن 

 با    حتفة ا  يا ن.
وهررريا اوررردي  يررردل عورررى أن املررررء   رررا يعررري  بعرررو  سرررده   

مبن  مبا أسبول مبن الكعببين»الما  كها   قوله عويه الصالة والسرال   
وكببببل لباقببببا  مببببن »] واه الببررررا ضن. وقولرررره   «ا هار فوببببي اللببببار

 و وها ]متف  عويهن. «اللار
مبببن »قرررال   أن  سرررول اهلل  عرررن عبرررد اهلل برررن غمرررا   -13

أو خأقبك مبن خ قبب  صب  خي مبن نعمبلأ ال قين كصب  ال ه  ما 
فملبب وقبك  ال شب كب لبب ف بب الحمبك ولبب الببك  فقببك أد  

 «ال ذلببب قببين كمسببي فقببك أد  شببك  لي تببَشببك  كومببَ، ومببن  بب
أبو مباومب والمسائي وصححه ابن حبان وابن ح ر و رومب إسرمامبه   واه]

 المووض وحسمه ابن القي  وا  ناؤوط وابن با    حتفة ا  يا ن.
و  اوررردي    رررريوة عظيهرررةل وممقبررررة  »قرررال الشررروكا    رررره اهلل  

اليسرررية القويوررة  كرميررة حيرر  تكررون ت مبيررة وا ررل الشرركر هبرريه ا لفررا 
ا قررد أمبب شركر يومررهل وقائوكررا مسراءد قررد أمبب شرركر  وإن قائوكرا صررباحد

َر اَل ُتْحُصببوَعاليوترره مررض أن اهلل تعرراىل يقررول    َوإرْ  تَبُعببَكوا نرْعَمببَل ال ْبب
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ن وإذا كانررررب الررررمع  ال ميكررررن إحصرررراؤها  كيررررت يقررررد  34]إبررررراهي   

يه الفائرردة الويوررة العبررد عوررى شرركرهال  وورره اوهررد وهلل لشرركر عوررى هرر
 .(1)«امل  وذة من معدن العو  وممبعه

لفاطهررة  ضررري اهلل  قررال  قرررال  سررول اهلل  عررن أنررس  -14
ما كملعب أ  تسمعي ما أوصبيب خبَ  تقبولين إذا أصببحت »عمكا  

أصب   لبي شبأني   ،وإذا أمسيت: كا قي كبا  يبوم خ قمتبب اسبت ي 
سرررائي وصرررححه ] واه الم «وال تك لبببي إال نوسبببي ل فبببل ابببين ،ك بببَ

 ن.661اواك  واليهال واملمي ض وا لبا    صحيك ال غيل برق  
عررن عبررد الررر ن برررن أع بكرررة أنرره قرررال  بيرره  يررا أبرررب إ   -15

الوكرررر  عررررا ين   برررردينل الوكرررر  عررررا ين   »أالعرررر  ترررردعو كررررل غررررداة  
العرررريل الوكرررر  عررررا ين   بصرررررضل ال إلرررره إال أنرررربل تعيررررده ثالثدررررا حررررني 

ا حرررني ؟سررري؟ وتقرررول  الوكررر  إ  أعررروذ بررر  مرررن الكفرررر تصررربكل وثالثدررر
القرربل ال إلره إال أنربل تعيردها  والفقرل الوك  إ  أعوذ ب  مرن عريا 

ثالثدررا حرررني تصرربكل وثالثدرررا حرررني ؟سرريل  تررردعو هبررن قرررال  إ  العرررب 
] واه أ رد وأبرو « يدعو هبن   نا أحرل أن أسرب بسرمته  سول اهلل 

وا  نراؤوط وا لبرا    صرحيك سرمن أع مباومب وحسن إسمامبه ابرن برا  
 ن.4245مباومب برق  
عن عبد اهلل بن عهر  ضي اهلل عمكها قال  ل يكرن  سرول  -16

ال هبب  إنببي »يررد  هررتالء الرردعوات حررني ميسرري وحررني يصرربك   اهلل 
أسألب العافيل في الكنيا والخ ة، ال ه  إني أسألب العوو والعافيل 

                              
 .65حتفة الياكرين   (1)
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ال ه  است  اوراتي وومن رواباتي،  في دكلي ودنياش وأع ي ومالي،
ال ه  اقوظلي من خين كبكش ومبن خ وبي وابن كميلبي وابن شبمالي 

] واه أ ررد وأبررو  «ومببن فببو ي وأاببوذ خعظمتببب أ  أالتببال مببن تحتببي
مباومب والمسررائي وابررن ما ررة وصررححه اورراك  وابررن حبرران والمررووض وابررن 

 ن.659با  وا لبا    صحيك ال غيل برق  
قرال  يرا  سرول اهلل مرر   أن أبرا بكرر  رة عن أع هري -17

 ببل ال هبب  فببال  »بكوهررات أقرروهلن إذا أصرربحب وإذا أمسرريبل قررال  
والبببهادة ر  كببل شببيء وم يكببَ  السببموا  واألر  اببال  ال يببب

أشهك أ  ال إلَ إال أنت، أابوذ خبب مبن شب  نوسبي وشب  الببي ا  
ها إذا وش كَ، وأ  أ ت ف ا ى نوسي سوءاا أو أج   إلى مس  ،   

] واه أ رررد وأبرررو  «وإذا أخبببذ  مضببب عب أصببببحت وإذا أمسبببيت
مباومب وال مرريض والمسررائي وصررححه ال مرريض والمررووض وابررن القرري  وابررن 
ح ررررر وابررررن بررررا    حتفررررة ا  يررررا  وا لبررررا    صررررحيك الررررامض برررررق  

 ن.7813
قرررررررال المرررررررووض  وض عورررررررى و كرررررررني  أظكرمهرررررررا « وشرررررررركه»قولررررررره  

إسكان الراء مض ايشراك أض ما يدعو إليه وأشكرمها  بكسر الشني مض 
 ويوسوس به من ايشراك باهلل تعاىل.

 بفتك الشني والراء أض  حبائوه ومصائده.« شركه»وال ا  
 كسببببببي»قررررررال   عررررررن المررررررال  عررررررن شرررررردامب بررررررن أوس  -18
: ال ه  أنت رخي ال إلَ إال أنت خ قتلي وأنا ابك ، وأنبا االست وار

أابوذ خبب مبن شب  مبا صبلعت،  ا ى اهبك  ووابك  مبا اسبت عت،
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أخبببوء لبببب خلعمتبببب ا بببي وأخبببوء خبببذنبي، فببباالو  لبببي فهنبببَ ال ك وببب  

 .«الذنو  إال أنت
ومببن  الهببا مببن أول اللهببار مو لاببا خهببا فمببا  مببن كومببَ »قررال  

 بببل أ  كمسببي فهببو مببن أعببل ال لببل، ومببن  الهببا مببن ال يببل وعببو 
] واه  «مببببو ن خهببببا فمببببا   بببببل أ  كصببببب  فهببببو مببببن أعببببل ال لببببل

 ا ضن.البب
 أض  أقر وأع أ.« أبوء»ومعىن قوله  

ذات  قرال  مب رل  سرول اهلل  عن أع سعيد اخلد ض  -19
يررو  املسرر دل  ررلذا هررو بر ررل مررن ا نصررا  يقررال لرره أبررو أمامررةل  قررال  

بببا فبببي المسببب ك فبببي اليببب  و بببت كبببا أخبببا أمامبببل  » مبببا لبببي أرا  جالسا
أفبل أا مبب  » قال  مهو  لرزمتين ومبيرون يرا  سرول اهللل قرال  «صلة 

قورب  بورى  «كلماا إذا   تَ أذعب اهلل عمب و ضبى البب دكلبب 
إنبببي  ذا أمسبببيت: ال هببب إ بببل إذا أصببببحت و »يرررا  سرررول اهللل قرررال  

أابببوذ خبببب مبببن الهببب  والحبببز ، وأابببوذ خبببب مبببن الع بببز والكسبببل، 
وأاببوذ خببب مببن ال بببن والبيببل، وأاببوذ خببب مببن ال بببل الببككن و هبب  

 مهي وغهي وق ري عرين مبيرين قال   فعوب ذل    ذهل اهلل «ال جال
] واه أبررررو مباومب وقررررال الشرررروكا   وال ماعررررن   إسررررمامب هرررريا اورررردي ل 

 وقال ا  ناؤوط  وهو حدي  ثابب بدعائه مبون ذكر السبلن.
يك رررر مرررن قرررول   أنررره قرررال  كمرررب أالرررض المرررال  وعرررن أنرررس 

ال ه  إني أابوذ خبب مبن الهب  والحبز  والع بز والكسبل والبيبل »
 ] واه الببا ض ومسو ن. «لككن وال بل ال جالو  ن ا وال بن
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ب رر  اورراء وإسرركان الررزاض وهررو الأرر  عوررى الفائرربل و « واوررزن»
بفتحكهررا ضررد السرررو  قيررل  والفررري بررني اهلرر  واوررزن أن اهلرر  « ناوررز »

إ ا يكون  مرر يتوقرضل وأن اورزن يكرون مرن أمرر وقرضل قيرل  إن الفرري 
واهلرر  لوهسررتقل والع ررز  ضررد  بررني اهلرر  واوررزن أن اوررزن عوررى املاضرري

 القد ة وأصوه الت  ر عن شيء.
 هو الت اقل عن ا مو .«  والكسل»
ب   الي  وسكون الباء والو ب هكها صفة البان «  والو»

 وهو اخلوأ   غري مكانه.
بفتحكهرررا أو « الببرررل»ب ررر  البررراء وسررركون اخلررراء و «  والببررل»

 سكون اخلاء  ضد الكر .بفتك الياء و « الببل»ب هكا و « الببل»
هو شدة تسواك  بأري ح  تأوبدا و دالد «  قكر الر ال»و 

(1). 
مبن صب ى »  قرال  قرال  سرول اهلل  عن أع الرد مباء  -21

ا ببي قببين كصببب  اببب اا وقببين كمسببي اببب اا أدركتببَ شببوااتي كببوم 
]أ ر رررره الاررررربا  و ررررومب إسررررمامب اهلي هرررري وحسررررمه السرررريوطي  «القيامببببل

 ن.6357يك الامض برق  وا لبا    صح
أتببباني أ ن مبببن »  قرررال  قرررال  سرررول اهلل  وعرررن أع طوحرررة 

الك رخي ابز وجبل فقبال: مبن صب ى ا يبب مبن أمتبب صبلة كتبب 
اهلل لَ خها اب  قسلا  ومحبا البَ ابب  سبيكا ، ورفبن لبَ ابب  

] واه أ ررررد والمسررررائي وهررررو   صررررحيك  «درجببببا ، ورد ا يببببَ مث هببببا
                              

 حتفة الياكرين. (1)
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 ن.57الامض برق  

  ت الصالة عوى المال ومن صفا
 الصالة ايبراهيهية اليت تقال   الصالة. -1
 الوك  صل وسو  وبا ك عوى عبدك و سول  نبيما حمهد. -2
 الوك  صل عوى حمهدل أو  و ذل . -3

 األذكار التي تضاف في المساء
مببن  بب أ »  قررال  قررال  سررول اهلل  عررن ابررن مسررعومب  -21

]أ ر رره الببرررا ض  «ي لي ببَ كوتببا خببالكتين مببن أخبب  سببورة البقبب ة فبب
 ومسو ن.
 َر َر َواْلُمْ مرلُببوَ  ُكببل  َوَمببَن خرال ْبب ببْن رَخ بب َر مر َوَمببَن الْ ُسببوُل خرَمببا أُنْببزرَل إرلَْيبب

َر َو َبالُوا َسبمرْعلَا َوَألَْعلَبا  َوَمَلئرَكترَر وَُكتُبرَر َورُُس رَر اَل نُبَو  ُق خَبْيَن َأَقكن مرْن رُُس ر
ببا إراْل ُوْسببَعَها لََهببا َمببا   الُْوَ انَبببَ  ُ نَبْوسا ُُ ال ْبَب ببيُ    اَل كَُك  بب رَخْبلَببا َوإرلَْيببَب اْلَمصر

ببيلَا َأْو َأْخ َأْنَببا رَخْبلَببا  ببْذنَا إرْ  َنسر َهببا َمببا اْكَتَسببَبْت رَخْبلَببا اَل تُبَ اخر َكَسببَبْت َوَا َيبْ
َُ َاَ ى الْذر  لَا إرْص اا َكَما َقَمْ َت كَن مرْن  َبْب رلَبا رَخْبلَبا َواَل ُتَحم ْ لَبا َواَل َتْحمرْل َا َيبْ

ُُ َالْببا َوااْلورببْ  لَلَببا َوارَْقْملَببا أَنْببَت َمْواَلنَببا فَاْنُصببْ نَا  َر َواْابب َمببا اَل لَا َببَل لَلَببا خربب
 ن.286ل 285]البقرة   َاَ ى اْلَقْومر اْلَكافر ركنَ 

الصرباح   كيه ا ية تقرأ   الويل ول يررمب مرا تردل عورى أهنرا تقررأ  
و  ررررك ابررررن القرررري  أن « كفترررراه»وقررررد ا توررررت العوهرررراء   معررررىن قولرررره 
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 .(1)«كفتاه من شر ما يتذيه»معماها 
 قررال  يررا  قررال   رراء   ررل إىل المررال  عررن أع هريرررة  -22

أمبا لبو   بت » سول اهلل  ما لقيب من عقرر  لردغتين البا حرة  قرال  
خ ببل، لبب   قببين أمسببيت: أاببوذ خك مببا  اهلل التامببا  مببن شبب  مببا

 ] واه مسو ن. «كض  
مبببن  بببال قبببين كمسبببي ثبببلت »  قرررال  قرررال المرررال  وعمررره 

مبب ا : أاببوذ خك مببا  اهلل التامببا  مببن شبب  مببا خ ببل، لبب  كضبب   
] واه ال مررريض وابرررن ما رررة وصرررححه ابرررن  «لكالبببل قيبببل ت بببب ال ي بببل

 ن.6427حبان واواك  وابن با  وهو   صحيك الامض برق  
 .«قمل ت ب ال ي لل  تض   »و   واية  

 واوهة  اس  ذوات السهو  كالعقر  واوية وغريها.
وعررن  ولررة بمررب حكرري   ضرري اهلل عمكررا قررال  العررب  سررول اهلل 

   من نزل ملزالا ث   ال: أابوذ خك مبا  اهلل التامبا  مبن »يقول
] واه  «شبب  مببا خ ببل لبب  كضبب   شببيء قتببى ك تحببل مببن ملزلببَ ذلببب

 مسو ن.
املسررراء ويقرررال عمرررد المرررزول   أض ممرررزل   كررريا الررريكر يقرررال   و مب

 يمزله العبد   الويل أو المكا  واهلل أعو .
 األذكار التي تضاف في الصباح

                              
 .9/56ل ولومظر   أقوال العوهاء انظر   تك البا ض 197الوابل الصيل  (1)
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عن ابن عباس  ضي اهلل عمكها عن  ويرية  ضري اهلل عمكرا  -23
 ررررررج مرررررن عمررررردها بكررررررة حرررررني صررررروى الصررررربك وهررررري    أن المرررررال 

أن أضررررحى  مسرررر دهال أض موضررررض صررررالهتا تسرررربك اهللل مث   ررررض بعررررد
 «مببا هلببت ا ببى الحببال التببي فار تببب ا يهببا »وهرري  السررةل  قررال  

خعببك  أرخببن ك مببا ، ثببلت  لقببك   ببتُ »  نعرر  قررال المررال قالررب  
م ا ، لو وهنت خما   ت ملذ اليوم لوهنتهن: سبحا  اهلل وخحمك  
  «ابببببببكد خ قبببببببَ، ور بببببببا نوسبببببببَ، وهنبببببببل ا شبببببببَ ومبببببببكاد ك ماتبببببببَ

 ] واه مسو ن.
اهلل  وهررريا يسررررهى الرررريكر امل رررراعتل وهررررو قرررال ابررررن القرررري    رررره 

أعظ  ثماء من اليكر املفررمب  وكريا كران أ  رل ممرهل وهريا إ را يظكرر   
سبحان اهلل وحبهرده عردمب »معر ة هيا اليكر و كههل  لن قول املسبك  

يت ررهن إنشرراء وإ بررا دا عهررا يسررتحقه الررر  مررن التسرربيك عرردمب  «  وقرره
 له.كل خمووي أو هو كائنل إىل ما ال هناية 

 ت هن اي با  عن تمزيكه الر  وتعظيهه وال ماء عويه هريا العردمب 
العظرري ل الرريض ال يبوأرره العررامبحيونل وال  صرريه انصررونل وت ررهن إنشرراء 
العبد لتسبيك هيا ش نهل ال أن ما أتى به العبد مرن التسربيك هريا قرد ه 
وعدمبه بل أ رب أن ما يستحقه الر  سبحانه وتعاىل من التسبيك هريا 

 ه وعرررردمبهل بررررل أ رررررب أن مررررا يسررررتحقه الررررر  سرررربحانه وتعرررراىل مررررن قررررد
التسربيك  هررو تسرربيك يبوررل هرريا العرردمب الريض لررو كرران   العرردمب مررا يزيررد 
ذكرررررهل  ررررلن ورررردمب املبووقررررات ال يمتكرررري عرررردمبدال وال  صررررى اواضرررررل 

    كو يت هن أمرين عظيهني «ور ا نوسَ»وكيل  قوله  
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والعظهرررة والرررالل سررريانل أحررردمها  أن يكرررون املررررامب تسررربيحدا هرررو 
ولرضررا نفسررهل وكهررا أنرره   ا ول خمرررب عررن تسرربيك مسرراو لعرردمب  وقررهل 
وال  يرررررل أن  ضررررررا نفرررررس الررررررر  ال هنايرررررة لرررررره   العظهرررررة والوصررررررتل 

 والتسبيك ثماء عويه سبحانه يت هن التعظي  والتمزيه.
 ررلذا كانررب أوصرراأ كهالرره ونعرروت  اللرره ال هنايررة هلررا وال غايررةل 

ذلرر  وأ ررلل كرران ال مرراء عويرره هبررا كرريل ل إذ هررو  بررل هرري أعظرر  مررن
تررررابض هلررررا إ بررررا دا وإنشرررراءدال وهرررريا املعررررىن يمررررتظ  املعررررىن ا ول مررررن غررررري 
عكررسل وإذا كرران إحسررانه سرربحانه وثوابرره وبركترره و ررريه ال ممتكررى لررهل 

 وهو من مو بات  ضاه ومثرته  كيت بصفة الرضا؟
كيرررت بالصرررفة  « إذا با كرررب ل يكرررن لربكررريت ممتكرررى»و  ا ثرررر  

الررريت صررررد ت عمكرررا الربكررررة؟ والرضرررا يسررررتوز  انبرررة وايحسررررانل والررررومب 
 والربل والعفول والصفك واملأفرة.

واخلوررر   يسرررتوز  العوررر ل والقرررد ة واي امبةل واويررراة واوكهرررةل وكرررل 
 ذل  مبا ل    ضا نفسهل وصفه  وقه.

 يررررره إثبرررررات لوعرررررر ل وإضرررررا ته إىل الرررررر  « و نرررررة عرشررررره»وقولررررره  
ه وتعاىل وأنه أثقرل املبووقرات عورى ايطراليل إذ لرو كران شريء سبحان

أثقل ممه لرو ن بره التسربيكل وهريا يررمب عورى مرن يقرول  إن العرر  لريس 
 ب قيل وال  فيتل وهيا ل يعرأ العر ل وال قد ه ح  قد ه.

 الت رررررعيت ا ول  لوعررررردمب والكهيرررررةل وال رررررا   لوصرررررفة والكيفيرررررةل 
 هقدا .ال ال   لوعظ  وال قلل وليس لو

هريا يعرر  ا قسرا  ال الثررة ويشرهوكال  ررلن « ومردامب كوهاترره»وقولره  
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هرررريا مرررردامب كوهاترررره سرررربحانه وتعرررراىل ال هنايررررة لقررررد هل وال لصررررفتهل وال 

ببَكاداا لرَك رَمببا ر رَخ ببي لََلورببَك لعرردمبهل قررال تعرراىل    ُببْل لَببْو َكبباَ  اْلَبْحببُ  مر
َوبببببَك َك رَمببببباُ  رَخ بببببي َر َمبببببَكداا اْلَبْحبببببُ   َبْببببببَل َأْ  تَبلبْ ْث رببببب لَبببببا خرمر كبْ   َولَبببببْو جر

بببْن َشبببَ َ ةن ن وقرررال تعررراىل  119]الككررت   َولَبببْو أَنَْمبببا فربببي اأْلَْر ر مر
َر إرْ   َعُل أَْخُح ن َما نَورَكْ  َك رَمباُ  ال ْب َأْ َلمو َواْلَبْحُ  َكُمَكُ  مرْن خَبْعكر ر َسببْ

ََ َازركزو َقكري و   ن.27]لقهان   الْ 
أنرره لرررو  رررر  البحررر مررردامبدال وبعرررده سرربعة أحبرررر ؟رررده   ومعررىن هررريا 

كوكا مدامبدال و يض أش ا  ا    أقالمدال وهو ما قا  ممه عورى سراي 
مرررن المبررراتل وا شررر ا  امل هررررة وغرررري امل هررررةل وتسرررتهد بررريل  املررردامبل 
لفميب البحرا  وا قرال ل وكوهرات الرر  ال تفرين وال تمفري  سربحان اهلل 

 .(1)ا نفسهل و نة عرشهل ومدامب كوهاته وحبهده عدمب  وقهل و ض
كرران  ررررك شرررفتيه بعرررد   أن  سرررول اهلل  عررن صررركيل  -24

صالة الف ر بشريء  قورب  يرا  سرول اهلل  مرا هريا الريض تقرول؟ قرال  
] واه أ رد والردا مي  «ال ه  خب أقاول وخب أصاول، وخب أ اتل»

 وابن السين وحسمه ا  ناؤوط   ا ذكا ن.
مبببببببا »  قرررررررال  قرررررررال  سرررررررول اهلل  ى عرررررررن أع موسررررررر -25

] واه  «فيهببا مائببل مبب ة اهلل تعببالى  سببت و  اأصبببحت الببكاة  ببن إال 
 ن.5534الاربا  وهو   صحيك الامض برق  

إنببَ لي ببا  ا ببى »قررال   أن  سررول اهلل  وعررن ا غررر املررز  
 . ] واه مسو ن.«  بي وإني ألست و  اهلل في اليوم مائل م ة

                              
 .31 ا ض املما  املميت البن القي    (1)
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وا رخك  إني است و  اهلل وأتو  إليَ كل كوم است و  »و   واية  
 ن.944]عمد البأوض وهو   صحيك الامض برق   «مائل م ة

 
 

***
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 األدايل واألذكار التي كا  اللبي
 ككث  ملها أو كوصي خا كثار ملها

أكث وا من شهادة أ  ال إلَ إال اهلل  بل أ  كحال خيبلك  » -1
 .(1)«وخيلها، ولقلوعا موتاك 

  مببببن ال قببببول وال  ببببوة إال خبببباهلل فهنهببببا مببببن كلببببز أكثبببب» -2
 .(2)«ال لل
أكثبب وا مببن  ببول: ال قببول وال  ببوة إال خبباهلل فهنهببا مببن كلببوه »
 .(3)«ال لل
أكثبب وا مببن البب ة ال لببل، فهنهببا اببذ  مابعببا، ليببب ت اخهببا، »

 .(4)«فأكث وا من ال اسها: ال قول وال  وة إال خاهلل
وال إلببَ إال اهلل واهلل أل  أ ببول: سبببحا  اهلل والحمببك هلل » -3

 .(5)«أكب  أقب إلي مما ل عت ا يَ البمْ
أ  مما تذك و  من جلل اهلل: التسبي  والته يل والتحميبك، »

كبلع ون قببول العبب ش لهببن دوش كببكوش اللحببل تببذك  خصبباقبها أمببا 
 .(6)«ما كذك  خَ  –أو ال كزال لَ  –ككو  لَ  كحب أقكك  أ 

                              
 .1212صحيك الامض  (1)
 .1215صحيك الامض  (2)
 .1214صحيك الامض  (3)
 .1413صحيك الامض  (4)
  واه مسو . (5)
 .3171صحيك سمن ابن ما ه  (6)
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أض  الزموهرررا   مبعرررائك   «مألظبببوا خيببباذا ال بببلل وا كببب ا» -4
 .(1)وكر وها  يه 

ال هبب  وتلببا فببي الببكنيا قسببلل »  كرران أك ررر مبعرراء المررال   -5
 .(2)«وفي الخ ة قسلل و لا اذا  اللار

كبببا مق بببب الق بببو  ثببببت   ببببي ا بببى »كررران أك رررر مبعائررره    -6
 .(3)«دكلب
ال هب  إنبي أابوذ خبب »يك رر أن يقرول   كمب أالض المرال   -7

والكسببل والبيببل وال بببن و بب ن الببككن    والع ببزمببن الهبب  والحببز 
 .(4)«وال بل ال جال

يقررو  مررن  وررس حرر  يرردعو هبررتالء  قوهررا كرران  سررول اهلل  -8
ال هبب  ا سبب  للببا مببن خبببيتب مببا تحببول خببَ »الرردعوات  صررحابه  

لااتبب مبا تب  لبا خبَ جلتبب ومبن اليقبين  خيللا وخين معاصيب، ومبن
 هب  متعلبا خأسبماالا، وأخصبارنا، ما تهو  خَ ا يلا مصائب الكنيا، ال

و وتلبببا مبببا أقييتلبببا، واجع بببَ البببوارت ملبببا، واجعبببل ثأرنبببا ا بببى مبببن 
ظ ملا، وانص نا ا ى من اادانا، وال ت عبل مصبيبتلا فبي دكللبا، وال 
ت عل البكنيا أكبب  عملبا، وال مب بم ا ملبا، وال تسب ن ا يلبا مبن ال 

                              
 .1251 واه أ د والمسائي وال ميض وهو   صحيك الامض برق   (1)
متف  عويه و امب عويه مسو   وكان أنس إذا أ امب أن يدعو بدعوة مبعا هبا وإذا أ امب أن  (2)

 يدعو بدعاء مبعا هبا  يه.
 .4811ق   واه ال ميض وهو   صحيك الامض بر  (3)
  واه الببا ض ومسو  عن أنس. (4)
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 .(1)«ك قملا
ر  االوب  لبي »س يقول    اجملو إن كما لمعد لرسول اهلل  -9

 .(2)«وتب ا ي إنب أنت التوا  ال وور مائل م ة
 .(3)«لوخى لمن وجك في صحيوتَ است واراا كثي اا»

 .(4)«إ  أولى اللاة خي كوم القيامل أكث ع  ا ي صلة» -11
 م وفيَ  بض،د ل وإ  من أفضل أكامك  كوم ال معل، فيَ خُ »

مببن الصببلة فيببَ، فببه   وفيببَ اللويببل، وفيببَ الصببعقل، فببأكث وا ا ببي
صببببببلتك  مع و ببببببل ا ببببببي، إ  اهلل قبببببب م ا ببببببى األر  أجسبببببباد 

 .(5)«األنبياء
رررا أو صررروى تكوررر  بكوهررراتل  سرررر لته   -11 كررران إذا  ورررس  وسد

إ  تك   خيي  كا  لاخعاا ا يهن إلى »عائشة عن الكوهات؟  قرال  
خببببب  كببببا  كوببببارة لببببَ: سبببببحانب ال هبببب   كببببوم القيامببببل، وإ  تك بببب 

] واه ابررن أع . «َ إال أنببت أسببت و   وأتببو  إليبببوخحمببك ، ال إلبب
الرردنيا والمسررائي   عهرررل اليررو  والويوررة وهرررو   صررحيك ال غيررل بررررق  

 ن.1518

                              
  واه ال ميض وحسمه وكيا حسمه ا لبا    صحيك الكو  الايل. (1)
  واه أ د وأبو مباومب وابن ما ه وال ميض وقال  حسن صحيك. (2)
 .3931 واه أ د وابن ما ه وهو   صحيك الامض برق   (3)
 .1668   واه ال ميض وهو   صحيك ال غيل برق (4)
 .2212 واه أ د وأبو مباومب والمسائي وابن ما ه وهو   صحيك الامض برق   (5)
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***
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