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ِ
والدعوات من أفضل العبادات،
األذكار
 «ال ري�ب أنَ

والعب�ادات مبناه�ا على التوقي�ف واالتب�اع ،ال على اهلوى
ُ
يتحراه
واالبت�داع ،فاألدعي ُة
واألذكار النبوية ه�ي أفضل ما َّ
ُ
س�بيل ٍ
ِ
أمان
املت ََح ِّ�ري م�ن الذك�ر والدع�اء ،وس�الكُها على

ِّب� عنها لس�ان،
وسلامة ،والفوائ�د الت�ي حتص�ل هب�ا ال ُي َع رِّ ُ

وال حييط هبا إنسان.»...

 « ..ولي�س ألح�د أن َي ُس� َّن للن�اس نو ًعا م�ن األذكارِ
الناس
ب ُ
واألدعية غري املس�نون ،وجيع َلها عباد ًة راتبة ،يواظ ُ
ِ
ابتداع
الصلوات اخلم�س ،بل هذا
عليها ،كما يواظبون عىل
ُ
ٍ
دين مل يأذن اهلل به.»..
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غري ِ
كر ِ
 « ..وأما اختا ُذ ِو ْر ٍد ِواس�تنان ِذ ٍ
ُ
غري رشعي :فهذا
رشع ٍّي،
ِ
واألذكار الرشعية غاي ُة
مما ُين َْهى عنه ،ومع هذا؛ ففي األدعية الرشعية،
ِ
ِ
املقاصد العلية ،وال َي ْع ِد ُل عنها إىل غريها
املطالب الصحيحة ،وهناي� ُة
ٌ
جاهل ،أو ُم َف ِّر ٌط،أو ُم َت َعدٍّ » .اهـ.
من األذكار ا ُمل ْحدَ َث ِة املبتدَ َع ِة إال
من« :جمموع الفتاوى» ()510/22
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J
احلمد هلل نس�تعينه ونس�تغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،من

هي�د اهلل فلا مضل ل�ه ،ومن يضلل فال ه�ادي له ،وأش�هد أن ال إله
ونذيرا
بشريا
ً
إال اهلل ،وأش�هد أن حممدً ا عبده ورسوله ،أرسله باحلق ً

بني يدي الساعة.

من يطع اهلل ورس�وله فقد رش�د ،وم�ن يعص اهلل ورس�وله فإنه

ض اهلل شي ًئا.
ال يرض إال نفسه ،وال َي رُ ُّ

ِ
ٍ ِ
�ي ،وعىل آل
النبي األُ ِّم ِّ
الله�م صل عىل حمم�د عبدك ورس�ولك ِّ
ٍ
ِ
صليت عىل إبراهي�م وعىل آل إبراهيم،
وأزواجه وذريتِ�ه ،كام
حمم�د
َ
ٍ
األمي ،وعلى آل حممد وأزواجه وذريته ،كام
النبي
ِّ
وب�ارك عىل حممد ِّ

باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد.
َ
أما بعد:

ج َع
فه�ذا خمتصر «النصيح�ة يف األذكار واألدعية الصحيح�ة» مَ َ
ِ
ِ
واألذكار املج�ردة يف األوق�ات واألح�وال النبوي�ة
األدعي�ة
�ح
أص َّ
َ
الثابتة ،وجعلته كاملتن توطئ ًة لرشحه وبسطه يف الطبعة اآلتية لألصل
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كثريا م�ن الفوائد واألح�كام واآلداب
الت�ي س�تتضمن إن ش�اء اهلل ً
ٍ
فصلاً  ،مع بيان
جيا دقي ًقا و ُم َّ
الرشعي�ة ،بجانب ختريج كل حديث ختر ً
من صححه أو حسنهِ ،
َ
الفضائل عىل خالف
وذك ِْر ن َِّصه كاملاً حمتو ًيا
َ ْ َ َّ َ ُ
َّ
ما كان يف الطبعات السابقة ،وهذا املخترص.

تعجلت إخراجه هبذه الص�ورة املخترصة مبادر ًة باألعامل،
وإنام
ُ
وتس�هيلاً عىل الراغبني يف ٍ
مزيد من التيسري مع التمسك باملنهجية يف
السنَّة الرشيفة.
العمل باألذكار ،واحلرص عىل اتباع ُّ

ومل آل جه�دً ا يف التحري عن صحة األحاديث ،واالس�تفادة من

خريا -وما
املالحظ�ات التي أبداه�ا بعض الناصحني -جزاه�م اهلل ً
من مجلة مسطورة يف الكتاب إال وعليها -بفضل اهلل -دليل من قرآن
أو س�نة ثابت�ة ،أو أثر صحي�ح ،وال خترج بحال عن أق�وال أهل هذا

العلم الرشيف.

أذكار كثيرة يف وظيفة
واعل�م -رمحن�ي اهلل وإي�اك -أنه قد تَ�ر ُد
ٌ

�ق للعمل هبا ك ِّلها فهي نعم� ٌة من اهلل وفضل ،ومن
واح�دة ،فمن ُو ِّف َ
عجز ع�ن مجيعها فليقترص من خمترصاهتا عىل ٍ
ق�در يداوم عليه ،ولو
8

ِ
ُ
ُ
واألوس�ط أقصد ،وهو أجدر
األكثر أكثر،
وفضل
ذكرا واحدً ا،
كان ً
بأن يدوم عليه.

وكل وظيف�ة ال يمكن املواظبة عىل كثريه�ا ،فقلي ُلها مع املداومة

تأثريا يف القلب من كثريها مع الفرتة.
أفضل وأشد ً

ٍ
ببع�ض م�رة ،وبالبعض اآلخر م�ر ًة أخرى حتى
يت
وعلي�ه أن ي�أ َ
ٍ
هاجر لبعضها.
غري
يكون عاملاً هبا مجيعهاَ ،
ُ
وأتوس�ل إليه بأسامئه احلسنى وصفاته
العظيم،
وأس�أل اهلل ال َع َّيل
َ

خالص�ا لوجهه الكري�م ،ناف ًعا لعب�اده الصاحلني،
العلي�ا ،أن جيعل�ه
ً

وأسأله سبحانه أن يمن علينا بالعفو والعافية ،وحسن اخلامتة.

واحلم�د هلل أولاً
وآخ�را ،وصلى اهلل وس�لم وب�ارك على عب�ده
ً

ورسوله حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

اإلسكندرية يف اجلمعة

 6من ذي القعدة 1407هـ

املوافق  3من يوليو 1987م
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األذكار املوظفــة
أذكار الصباح

(((

اإلسلا ِم ،وك َِل ِ
م�ة ِ
 -1أصبحنا عىل فِ ْط َر ِة ِ
ِ
ِ
ودين نَبِ ِّينا
خالص،
اإل
حمم�د ِ ،H
ٍ
إبراهيم ،حني ًفا مس�لماً  ،وما كان من
وم َّل ِة أبين�ا
َ

املرشكني.

ٍ
ِ -2
ِ
وبمحمد H
وباإلسلام دينً�ا،
ي�ت ب�اهلل ر ًّبا،
رض ُ

نَبِ ًّيا.

[ثالث مرات]

نموت،
 -3الله�م بك أصبحنا ،وبك أمس�ينا ،وبك نحيا ،وبك
ُ

وإليك النشور.

رشيك له ،له ُ
َ
امللك ،وله احلمدُ  ،وهو
 -4ال إ ٰله إال اهللُ وحدَ ه ،ال
عىل كل يشء قدير.
ِ
ُ
ح�ي يا قي�و ُم برمحتِ َ
�ح يل ش�أين ُك َّله،
�ك
أس�تغيثَ ،أ ْصل ْ
 -5ي�ا ُّ
وال ت ِ
َك ْلني إىل نفيس َط ْر َف َة ٍ
عني أبدً ا.

( )1وقتها من بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس.
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 -6آية الكريس :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم [ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ] اآلية [البقرة.]255:

 -7اللهم أنت ريب ،ال إله إال أنت ،خلقتني ،وأنا عبدُ ك((( ،وأنا
ِ
عىل ِ
صنعت ،أبو ُء
استطعت ،أعو ُذ بك من شرَ ِّ ما
ووعدك ما
عهدك
ُ
ُ
ِ
َل َ
الذنوب إال
يغفر
َ
�ك بنعمت َك َعليَ َّ  ،وأبو ُء بذنبي ،فاغف�ر يل ،فإنه ال ُ

أنت.

ِ
ِ
ِ
ِ
الغيب والشهادةَ ،ر َّب
 -8اللهم فاط َر السموات واألرض ،عامل َ
ٍ ِ
رش نفيس،
ك ُِّل يشء و َملي َك ُه ،أش�هد أن ال إله إال أنت ،أعو ُذ بك من ِّ
ِ
الش�يطان وشرِ ِك ِه((( ،وأن ِ
ورش
ف عىل نفيس سو ًءا ،أو َأ ُج َّر ُه إىل
أقرت َ
ْ
ِّ
مسلم.

وأصبح ُ
امللك هلل ،واحلمدُ هلل ،ال إله إال اهلل وحده،
 -9أصبحنا،
َ

ال رشي�ك ل�ه ،له امللك ،وله احلم�د ،وهو على كل يشء قديرَ ،ر ِّب

خير م�ا يف هذا الي�و ِم،
وخري ما بع�دَ ه ،وأعوذ ب�ك من شرَ ِّ
َ
أس�أ ُلك َ
( )1وتقول املرأة« :وأنا أ َمت َُك» يف مثل هذا املوضع عىل الراجح.

( )2أي ما يدعو إليه من الرشك باهلل ،وبفتح الشني والراء ما يصيد به.
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الكس�ل وس ِ
�وء
م�ا يف ه�ذا اليوم ،وشرَ ِّ م�ا بعدهَ ،ر ِّب أعو ُذ بك ِمن
ِ ُ
ِ
عذاب يف ِ
ٍ
ٍ
الكبرَ ِ َ ،ر ِّب أعو ُذ َ
وعذاب يف القرب.
النار،
بك من
 -10الله�م إين أس�ألك العافي� َة يف الدني�ا واآلخ�رة ،اللهم إين

ودنياي ،وأهيل ومايل ،اللهم استر
العفو والعافي َة ،يف ديني
أس�ألك
َ
َ
وآمن رو َعات((( ،اللهم احفظني ِمن بني يدَ يِ ،
عورايتِ ،
ومن خلفي،
َ َّ
ْ َ ْ
َ (((
وعن يميني ،وعن ِشمايل ،ومن فوقي ،وأعو ُذ بعظمتِك أن ُأغتال
ِم ْن حتتي.

 -11اللهم إين أسألك علام ناف ًعا ،ورز ًقا طي ًبا ،وعملاً ُم َت َق َّبلاً .
أصبحت ُأثني عليك محدً ا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل.
-12
ُ

[ثالث مرات]

 -13بس�م اهللِ ال�ذي ال َيُض�رُ ُّ م�ع اس�مه يش ٌء يف األرض
ِ
السميع العليم.
السامء ،وهو
وال يف
ُ
[ثالث مرات]
( )1روعاتي  :مجع روعة ،وهي الفزعة.

( )2االغتي���ال :االحتي�ال ،وحقيقته أن ُيدْ َهى اإلنس�ان من حيث ال يش�عر ،أي:
أوخذ ِغي َل ًة من حتتي ،قال وكيع  :يعني اخلسف.
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سبحان اهللِ ِر َضا ِ
سبحان اهللِ
َ
َ
َ
نفسه،
سبحان اهللِ عَدَ َد َخ ْل ِق ِه،
-14

ِز َن َة ِ
َ
سبحان اهللِ ِمدَ ا َد كلامتِ ِه.
عرش ِه،

[ثالث مرات]

يف برصي ،ال إله إال أنت.

[ثالث مرات]

 -15اللهم عافِني يف بدين ،اللهم عافني يف سمعي ،اللهم عافني
 -الله�م إين أع�و ُذ بك من الكفر والفقر ،اللهم إين أعوذ بك من

عذاب القرب ،ال إله إال أنت.

 -16سورِ :
(اإلخالص ،والفلق ،والناس).

[ثالث مرات]
[ثالث مرات]

[ -17ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ].

[سبع مرات]

ُ
املل�ك ،وله احلمدُ ،
 -18ال إ ٰل�ه إال اهلل وح�ده ،ال رشيك له ،له

ميت ،وهو عىل كل يشء قدير.
حييي و ُي ُ

[عرش مرات]

ٍ
 -19الله�م ص ِّ�ل على ٍ
حممد وعلى ِ
صليت عىل
حمم�د ،كما
آل
َ
َ
آل إبراهي�م ،إنك محي�دٌ جميد ،اللهم ب�ارك عىل ٍ
إبراهي�م وعلى ِ
حممد
َ
َ
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باركت عىل إبراهيم وعىل ِ
وعلى ِ
آل
آل حممد ،كام
إبراهيم ،إنك محيدٌ
َ
َ
َ
جميد(((.

ِ
سبحان اهللِ
َ
وبحمده.
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ِ
َ
وبحمده.
سبحان اهللِ العظي ِم
أو:

[عرش مرات]
[مائة مرة أو أكثر]
[مائة مرة أو أكثر]

 -21أستغفر اهلل.

[مائة مرة]

َ
سبحان اهلل،
-22

[مائة مرة أو أكثر]

احلمدُ هلل،

[مائة مرة أو أكثر]

رب،
اهلل أك ُ

[مائة مرة أو أكثر]

رشيك له ،له ُ
َ
امللك ،وله احلمدُ  ،وهو عىل
ال إله إال اهللُ وحدَ ه ،ال

كل يشء قدير.

[مائة مرة أو أكثر]

( )1أو أي صيغ�ة أخ�رى للصلاة على النب�ي  ،Hوأخرصه�ا أن يقول:
ٍ ِِ
وس ِّلم».
«اللهم َص ِّل عىل حممد وآله َ
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تنبيــه:

ِ
رشع يف األذكار
ب ل�ه أن َي َ
ف�إذا فرغ من األذكار املو َّظفة؛ اس�تُح َّ
واألدعية املطلقة((( ،وأفض ُلها عىل ِاإلطالق قراءة القرآن الكريم ،ثم

الصالة عىل النبي  ،Hوالتهليل ،واالس�تغفار ،والتسبيح،
والتحميد ،والتكبري ،واحلوقلة ،وغريها.

 -فإذا قام عن جملسه ختمه بكفارة املجلس :

ِ
َ
وبحمده،
سبحان اهلل
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ِ
وبحمد َك،
اللهم
سبحان ََك
َّ

أنت،
أشهد أن ال إله إال َ
ِ
وأتوب إليك.
أستغف ُرك،
ُ

( )1التي ال ختتص بوقت معني.
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أذكار املســـاء

(((

ِ
وكلمة ِ
 -1أمس�ينا عىل فِ ْط َر ِة ِ
ِ
ِ
ودين نَبِ ِّينا
خلاص،
اإل
اإلسلا ِم،
حمم�د ِ ،H
ٍ
إبراهيم ،حني ًفا مس�لماً  ،وما كان من
وم َّل ِة أبين�ا
َ

املرشكني.

ٍ
ِ -2
ِ
وبمحمد H
وباإلسلا ِم دينً�ا،
ي�ت ب�اهلل ر ًّبا،
رض ُ

نَبِ ًّيا.

[ثالث مرات]

نموت،
 -3اللهم بك أمس�ينا ،وب�ك أصبحنا ،وبك نحيا ،وبك
ُ

املصري.
وإليك
ُ

 -4ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو

عىل كل يشء قدير.

ِ
ُ
�ي يا قي�و ُم برمحتِ َ
�ح يل ش�أين ُك َّله،
�ك
أس�تغيثَ ،أ ْصل ْ
 -5ي�ا َح ُّ
وال ت ِ
َك ْلني إىل نفيس َط ْر َف َة ٍ
عني أبدً ا.

( )1وقتها :ما بني العرص وغروب الشمس.
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ِ
الش�يطان الرجي� ِم [ﮣ
 -6آي�ة الك�ريس :أع�و ُذ ب�اهلل م�ن

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] اآلية [البقرة.]255:

 -7الله�م أنت ريب ،ال إل�ه إال أنت ،خلقتني ،وأن�ا عبدُ ك ،وأنا
ِ
عىل ِ
صنعت ،أبو ُء
استطعت ،أعو ُذ بك من شرَ ِّ ما
ووعد َك ما
عهد َك
ُ
ُ
ِ
َل َ
الذنوب إال
يغفر
َ
�ك بنعمت َك َعليَ َّ  ،وأبو ُء بذنبي ،فاغف�ر يل ،فإنه ال ُ
أنت.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والشهادةَ ،ر َّب
الغيب
 -8اللهم فاط َر السموات واألرض ،عامل َ
ٍ ِ
رش نفيس،
ك ُِّل يشء و َملي َك ُه ،أش�هدُ أن ال إله إال أنت ،أعو ُذ بك من ِّ
الش�يطان وشرِ ِك ِ
ِ
�ه ،وأن ِ
ف عىل نفيس س�و ًءا ،أو َأ ُج َّر ُه إىل
ورش
أقتر َ
ْ
ِّ
مسلم.

 -9أمس�ينا وأمس�ى ُ
امللك هلل ،واحلمدُ هلل ،ال إل�ه إال اهلل وحده،
امللك ،وله احلم�دُ  ،وهو على كل ٍ
ال رشي�ك ل�ه ،له ُ
يشء قديرَ ،ر ِّب
ُ َ

خير ما يف هذه الليل�ة،
وخري ما بعدَ ها ،وأع�وذ بك من شرَ ِّ
َ
أس�أ ُلك َ
ِ
وس�وء
م�ا يف هذه الليلةَ ،وشرَ ِّ ما بعدهاَ ،ر ِّب أعو ُذ بك ِمن الكس�ل
ِ
عذاب يف ِ
ٍ
ٍ
الكبرَ ِ َ ،ر ِّب أعو ُذ َ
وعذاب يف القرب.
النار،
بك من
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 -10الله�م إين أس�ألك العافي� َة يف الدني�ا واآلخ�رة ،اللهم إين

ودنياي ،وأهيل ومايل ،اللهم استر
العفو والعافي َة ،يف ديني
أس�ألك
َ
َ
وآمن رو َعاتيِ  ،اللهم احفظني ِمن بين يدَ يِ ،
ع�ورايتِ ،
ومن خلفي،
َ َّ
ْ َ ْ
وعن يميني ،وعن ِشاميل ،ومن فوقي ،وأعو ُذ بعظمتِك أن ُأ ْغ َ
تال ِم ْن

حتتي.

بكلامت اهللِ التام ِ
ِ
ات ِمن شرَ ِّ ما خلق.
 -11أعوذ
َّ

[ثالث مرات]

أمسيت ُأثني عليك محدً ا ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل.
-12
ُ

[ثالث مرات]

ِ
ِ
األرض
اس�م ِه يش ٌء يف
 -13بس�م اهلل ال�ذي ال َيُض�رُ ُّ م�ع
ِ
السميع العليم.
وه َو
وال يف السامءُ ،
ُ
[ثالث مرات]
 -14اللهم عافِني يف َبدَ ين ،اللهم عافني يف سمعي ،اللهم عافني

يف برصي ،ال إله إال أنت.

[ثالث مرات]

ِ
ِ
والفقر ،اللهم إين أعو ُذ َ
 الله�م إين أع�و ُذ َبك ِمن
الكفر
بك من

عذاب ِ
ِ
القرب ،ال إله إال أنت.
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[ثالث مرات]

 -15سورِ :
(اإلخالص ،والفلق ،والناس).

[ثالث مرات]

[ -16ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ].

[سبع مرات]

ُ
املل�ك ،وله احلمدُ ،
 -17ال إل�ه إال اهلل وح�ده ،ال رشيك له ،له

يحُ يي و ُيميت ،وهو عىل كل يشء قدير.

[عرش مرات]

جميد(((.

[عرش مرات]

ٍ
 -18الله�م ص ِّ�ل على ٍ
حممد وعلى ِ
صليت عىل
حمم�د ،كما
آل
َ
َ
آل إبراهي�م ،إنك محي�دٌ جميد ،اللهم ب�ارك عىل ٍ
إبراهي�م وعلى ِ
حممد
َ
َ
باركت عىل إبراهيم وعىل ِ
وعلى ِ
آل
آل حممد ،كام
إبراهيم ،إنك محيدٌ
َ
َ
َ
ِ
سبحان اهللِ
َ
وبحمده.
-19

ِ
َ
وبحمده.
سبحان اهللِ العظي ِم
أو:

[مائة مرة أو أكثر]

 -20سبحان اهلل،

[مائة مرة أو أكثر]

احلمدُ هلل،

[مائة مرة أو أكثر]

( )1راجع هامش (ص.)14
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رب،
اهلل أك ُ

[مائة مرة أو أكثر]

ال إل�ه إال اهلل وح�ده ،ال رشي�ك له ،له ُ
امللك ،ول�ه احلمدُ  ،وهو

عىل كل يشء قدير.

ِ
َ
وبحمده،
سبحان اهلل
-21

ِ
وبحمد َك،
اللهم
سبحان ََك
َّ

أنت،
أشهدُ أن ال إله إال َ
ِ
وأتوب إليك.
أستغف ُرك،
ُ
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[مائة مرة أو أكثر]

من آداب الصباح واملساء
* األول :أن يستحرض أن اهلل  Eيستعتبه ،ويمد يف أجله
يتوب إليه ،و ُي ْقبِ َل عليه ،وهلذا املعنى كان  Hإذا
عس�ى أن َ
ِ
وحه ،وعافاه يف جسده،
«ر َّد عليه ُر َ
استيقظ من نومه حمَ د اهللَ عىل أن َ
َ
أفضل
و َأ ِذن ل�ه بذكره» ،وقال رس�ول اهلل « :Hليس أح ٌد

اإلسالم ،لتسبيحه ،وتكبريه ،وتهليله».
عند اهلل من
ٍ
مؤمن ُي َع َّمر يف ِ

وقال ابن مسعود  Iجلاريته حني أخربته بطلوع الشمس« :احلمد

هلل الذي َو َه َب لنا هذا اليو َم ،وأقالنا فيه عثراتنا ،ومل يعذبنا بالنار».

وقال سعيد بن جبري ُّ :V
«كل يو ٍم َي ُ
عيشه املؤم ُن غنيمة».

* الثان���ي :أن يلزم االس�تغفار ،وجيد َد التوبة م�ن مجيع الذنوب
ِ
ِ
وأداء
األكيد عىل عدم معاودهتا،
بالكف عنها ،والندم عليها ،والعز ِم
احلقوق إىل أصحاهبا.

�ق ب ُن حبي�ب« :إن حق�وق اهلل تعاىل أعظم م�ن أن يقوم
ق�ال َط ْل ُ
هب�ا العباد ،وإن نعم اهلل أكث�ر من أن تحُ ْ ىَص ،ولك�ن أصبِحوا تائبني،
وأمسوا تائبني».
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وقال رجل حلاتم األصم« :ما تَشتهي؟» قال« :أشتهي عافي َة يو ٍم

إىل اللي�ل» ،فقال له« :أليس�ت األيام كلها عافي�ة؟» ،قال« :إن عافية
يومي أن ال أ ْع ِص َياهلل فيه».
�م اآلخ�رة ،ق�ال
* الثال���ث :أن يك�ون م�ن أصح�اب َه ِّ
هم���ه اآلخر ُة؛ مج���ع اهلل له
رس�ول اهلل « :Hم���ن كان���ت َّ

همه
مش َل���ه ،وجع���ل غناه يف قلب���ه ،وأتته الدنيا راغم ًة ،وم���ن كانت َّ
���رق اهلل علي���ه أمره ،وجع���ل فقره بني عيني���ه ،ومل يأته من
الدني���ا ،ف َّ
الدنيا إال ما َ
ك َت َب اهلل له».

وذلك يقتيض أن جيتهد يف تعمري وقته ،وشغل قلبه بكل ما يريض

اهلل من صالح األعامل.

مشس ق ُّ
ق�ال رس�ول اهلل « :Hما َط َل َع ْ
���ط إال ُب ِعث
���ت
ٌ

عان َ
األرض إال الثقلني:
أهل
جِ َ
كان ،إنهما َل ُي ْس ِم ِ
ب ْن َب َت ْيها م َل ِ
ِ

فإن ما َّ
يا أيُّها الناس َه ُل ُّموا إىل ربكمَّ ،
ري مما ك ُثر
قل وكفى ،خ ٌ
ملكان يناديان:
مشس قط إال و ُب ِعث جبنبتيها
وأهلى ،وما غربت
ٌ
ِ

وع ِّج ْل ملُ ْم ِس ٍك َت َل ًفا!».
ملنفق َخ َل ًفاَ ،
اللهم َع ِّج ْل ٍ
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* الرابع :أن يعزم عىل كف رشه عن الناس ،ويطهر قلبه من الغل

ألَ ٍّي من املسلمني ،قال الصحايب-الذي برشه النبي  Hبأنه
من أهل اجلنة -لعبد اهلل بن عمرو ملا أقام معه ثال ًثا كي يرقب عبادته،

فاس َت َق َّلها ،وسأله عام يكون قد بلغ به هذه املنزلة ،فقال « :Iما

رأيت ،غير أين ال أجد على أحد من املس�لمني يف نفيس
ه�و إال م�ا َ
ِغ ًّش�ا ،وال حس�دً ا عىل خري أعطاه اهلل إياه» ،ق�ال عبد اهلل :فقلت له:
«هي التي بلغت بك ،وهي التي ال نطيق».

ِ
* اخلام���س :أن يس�تحرض َ
رس�ول اهلل « :Hإذا
ق�ول

أصبح ُ
ابن آد َم فإن األعضا َء كلها ُت َك ِّفر((( اللسان ،تقول :اتق اهلل فينا
َ
َ
اعوججت اعوججنا»،
���تقمت اس���تقمنا ،وإن
فإمنا حنن بك ،فإن اس

ابن آد َم يف لسانه».
وقو َله « :Hأكث ُر خطايا ِ

* الس���ادس :أن يمك�ث يف مصَّل�اَّ ه بعد صالة الصب�ح يذكر اهلل

حت�ى تطل�ع الش�مس ،ثم يصلي ركعتين ،وأن يمك�ث كذلك بعد
(ُ )1ت َك ِّف��� ُر اللس���ان :تتذل�ل وختض�ع ل�ه ،وق�ال يف «النهاي�ة»« :التكفير :ه�و أن
ينحني ِ
اإلنس�ان ،ويطأطئ رأس�ه قري ًبا من الركوع ،كام يفعل من يريد تعظيم
صاحبه».
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صالة العرص ،فإنه من أرشف أوقات الذكر(((.
قال رس�ول اهلل « :Hمن صلى الفج��� َر يف مجاعة ،ثم
���مس ،ثم صلى ركعتني ،كانت له
قعد يذكر اهلل حتى تطلع الش ُ

تام ٍة تام ٍة تام ٍة».
كأجر َحج ٍة وعمر ٍة َّ
( )1وليجتن�ب الغفلة عن فضيلة ه�ذا الوقت املبارك بأن ال يع�اود النوم بعد صالة
الفج�ر ،فقد روى صخر الغامدي أن رس�ول اهلل  Hق�ال« :اللهم بارك
جيشا بعثهم َ
ألمتي يف بكورها» ،قال :وكان إذا بعث رسية أو ً
أول النهار ،وكان
صخر رجلاً
تاجرا ،وكان إذا بعث جتارة بعثها أول النهار ،فأثرى ،وكثر ماله.
ً
ٍ
ولذل�ك ق�ال النووي ُ « :Vيس�ن -ملن له وظيف�ة من ِ
نحو ق�راءة ،أو عل ٍم
رشعي ،أو تسبيح ،أو اعتكاف ،أو صنعة -فِع ُله َ
أول النهار ،وكذا نحو سفر،
وعقد نكاح ،وإنشاء أمر» .اهـ.
فحركه
و َم َّر عبد اهلل بن عمرو  Lعىل رجل بعد صالة الصبح ،وهو نائمَّ ،
بِرجله حتى اس�تيقظ ،وقال له« :أما علمت أن اهلل  Dي َّط ِل ُع يف هذه الس�اعة
إىل خلقه ،في ِ
دخل ُث َّل ًة منهم اجلنة برمحته؟».
ُ
ورأى اب�ن عب�اس  Lابنً�ا له نائًم�اً نوم الصبح�ة ،فقال له« :ق�م! أتنام يف
الساعة التي تُقسم فيها األرزاق؟».
لمِ
تعج إىل اهلل تعاىل من نومة العا ِ بعد
وقال علقمة بن قيس« :بلغنا أن األرض ُّ
صالة الصبح».
ِ
ِ
وسئل مسعر بن كدام عن املروءة ،فقال« :التفق ُه يف الدين ،ولزو ُم املسجد إىل
الشمس».
تطلع
أن
ُ
َ
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وع�ن جابر بن س�مرة  Iأن النب�ي « :Hكان إذا

الشمس».
الفجر قعد يف ُم َصلاَّ ه ،حتى تط ُل َع
صىل
ُ
َ

وعن�ه  Iق�ال« :كان  Hإذا صىل الفجر ،تر َّبع يف
ِ
الشمس حسنا َء».
جملس ِه حتى تطلع
ُ
واعل�م -رمح�ك اهلل -أن الس�لف كان�وا يكره�ون ال�كالم -يف

املسجد -بعد ركعتي الفجر ،حتى تطلع الشمس:

 -فع�ن عطاء ق�ال :خرج ابن مس�عود على قوم يتحدث�ون بعد

ركعتي الفجر ،فنهاهم ع�ن احلديث ،وقال« :إِنام جئتم للصالة ،إِما
أن تصلوا ،وإِما أن تسكتوا».

عزيزا عىل ابن مسعود أن يتكلم بعد
 -وعن أيب عبيدة قال« :كان ً

طلوع الفجر إال بذكر اهلل».

 وعن خصيف قال :سألت سعيد بن جبري عن ٍآية بعد الركعتني

فل�م جيبني ،قال :فلام ىّ
صّل� قال« :إِنه ل ُيكره ال�كالم بعد الركعتني»،
قلت :يقول الرجل ألهله :الصالةَ ،قال :ال بأس.
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 -وعن عثامن بن أيب سليامن قال« :إِذا طلع الفجر فليسكتوا وإِن

كانوا ركبانًا».

أمحق ِم َن الذي يتكلم
 -و ُذ ِكر أن ابن املسيب كان يقول« :أنا إِ َذ ْن ُ

بعد ما يطلع الفجر».

 -وق�ال األوزاعي « :Vكان الس�لف إِذا صدع الفجر كأنام

عىل رؤوسهم الطري ،مقبلني عىل أنفسهم ،حتى لو أن محيماً ألحدهم
غ�اب عنه حينًا ثم قدم ما التفت إِليه ،فال يزالون كذلك حتى يكون
قري ًبا من طلوع الشمس».

 -وقال الوليد بن مس�لم« :كان األوزاعي يبيت يف مصاله يذكر

اهلل حتى تطلع الشمس ،وخيربنا عن السلف أن ذلك كان هدهيم».
 -وعن إِبراهيم :أهنم كرهوا الكالم بعد ركعتي الفجر.

 -وعن مالك قال :كان سعيد بن أيب هند ،ونافع موىل ابن عمر،

وموس�ى بن ميرسة ،جيلس�ون بعد صالة الصبح حتى يرتفع النهار،
بعضا ،فقلنا له :اش�تغالاً بذكر اهلل؟
ث�م يتفرق�ون ،ما يكلم بعضه�م ً

قال« :كل ذلك».
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 -وعن جماهد قال :رأيت ابن عمر صىل ركعتي الفجر ثم احتبى،

فلم يتكلم حتى صىل الغداة.

* الس���ابع :أن جيته�د يف اجلم�ع يف يوم واحد بني ص�وم تطوع،

وعي�ادة مري�ض ،وتش�ييع جن�ازة ،وإطع�ام مس�كني ،فق�د ق�ال

ُ
يوم إال دخل
« :Hم���ا اجتمع���ت هذه
اخلصال يف رج ٍ
���ل يف ٍ

َّ
اجلنة».

* الثام���ن :أن يس�تحرض قوله « :Hم���ن أصبح منكم

قوت يومهَ ،
آم ًنا يف ِس��� ْر ِبهُ ،معا ًفى يف جس���ده ،عنده ُ
فكأمنا ِحي َز ْت له

الدنيا حبذافريها».

(((

وليستحرض قوله « :Hيُصبح((( على كل ُسلاَ َمى

م���ن أحدكم صدقة ،فكل تس���بيح ٍة صدق��� ٌة ،وكل حتميدة صدقة،
( )1أي :إذا مىض الليل ،وأصبح ِ
اإلنسان؛ يلزمه صدقة عىل كل ُسال َمى.

�ل�امى :عظ�ام األصابع وس�ائر الكف ،ثم اس�تعمل يف مجيع عظام
الس َ
( )2أص���ل ُّ
البدن ومفاصله ،قال اخلطايب« :إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة»،
واملقصود :أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليماً عن اآلفات ،باق ًيا عىل
صوره ،ووقاه عام يغريه.
شكرا ملن َّ
اهليئة التي تتم هبا منافعه؛ فعليه صدقة ً
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وكل تهليل���ة صدق���ة ،وكل تكب�ي�رة صدقة ،وأم��� ٌر باملعروف صدقة،
���ي ع���ن املنكر صدقة ،وجيزي م���ن ذلك ركعت���ان تركعهما من
ونه ٌ

الضحى».

* التاسع :أن يبادر بكتابة وصيته بيشء من مالهُ :ث ُل ٍ
ث أو أقل ،إذا

كان له مال كثري وورثته أغنياء ،فيويص به إىل أقربائه من غري الوارثني،

كأوالد ولده الذي توىف يف حياته ،أو جلهة من جهات اخلري.

وإذا كان علي�ه َدي�ن ،أو عن�ده وديع�ة ،أو علي�ه حق�وق خيش�ى

أن تضي�ع على أصحاهب�ا بموته جي�ب علي�ه أن ي�ويص بذلك حتى
ال يؤاخ�ذه اهلل هب�ا ،وكذا له أن ي�ويص بالعهد إىل من ينظر يف ش�أن

أوالده الصغار إىل بلوغهم.

* العاش���ر :أن يس�تحرض أن ه�ذا اليوم أو هذه الليل�ة قد يكون
آخر ِ
ِ
عهد ِه باحلياة ،لقوله تعاىل[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ]
َ
[األع�راف ،]185:وق�د ُر ِو َي عنه  Hأنه ق�ال« :أكثروا ِذ ْ
ك َر

���وت؛ فإنه مل يذك���ره أح ٌد يف ِضيق م���ن العيش إال
ه���ا ِذ ِم الل���ذات امل ِ

وسعه عليه ،وال ذكره يف َس َع ٍة إال َض َّي َقها عليه».
َّ
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وق�ال « :Hأتان���ي جربي���ل ،فقال :يا حمم���د عش ما

ش َ
���ئت ،فإنك ميت ،وأحبب من ش���ئت فإنك مفارقه ،واعمل ما ش���ئت

م ِز ٌّي به »...احلديث.
فإنك جَ ْ
وع�ن اب�ن عم�ر  Lق�ال :أخ�ذ رس�ول اهلل H

وع َّد
بمنكب�ي ،فقال« :ك���ن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر س���بيلُ ،

نفسك يف أصحاب القبور».
َ

أمس�يت فلا تنتظر الصب�اح ،وإذا
وكان اب�ن عم�ر يق�ول« :إذا
َ

أصبحت فال تنتظر املس�اء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك
َ

ملوتك».

َّ
من ُ
�������وم وليل ٍة
�������وت وحن����ي����ا ك������ل ي ٍ
�����وم ن���م ُ
وال ب َّ
���وت وال نحيا
����د م���ن ي ٍ
وق�ال بكر ا ُمل َ�زين « :Vما ِمن ي�و ٍم أخرج�ه اهللُ إىل الدنيا إال

يقول :ابن آدم اغتنمني ،فلعله ال يوم لك بعدي! وال ٍ
ليلة إال تنادي:
َ
َ َ
اب َن آد َم اغتنمني ،لعله ال ليل َة َ
لك بعدي!».
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جواب بعض السلف

من سأله  :كيف أصبحت ؟

ِ
أصبح�ت؟ قالت:
 -1ع�ن خيثم�ة قال :س�ألت عائش�ة :كيف

«بنعمة اهلل».

 -2وكان أب�و الدرداء  Iإذا قيل له :كيف أصبحت؟ قال:
«أصبحت ٍ
نجوت من النار».
بخري إن
ُ
ُ
 -3وكان رج�ل م�ن الصحاب�ة  Mإذا قي�ل ل�ه :كي�ف

أصبحت؟ قال« :ال نرشك باهلل».

 -4وقي�ل ألوي�س القرين :كيف أصبحت؟ ق�ال« :كيف يصبح

رج�ل إذا أمس�ى ال ي�دري أن�ه ُيصب�ح ،وإذا أصب�ح ال ي�دري أن�ه
ُيميس؟».

 -5وقيل لبعض احلكامء :كيف أصبحت؟

قال« :أصبحت ال أرىض حيايت ملاميت ،وال نفيس لريب».
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أصبح�ت؟» قال« :ما ظنك
 -6وقي�ل ملحمد بن واس�ع« :كيف
َ
ِ
برجل ِ
ٍ
اآلخرة َّ
كل يو ٍم مرحل ًة؟!».
يرحت ُل إىل
 -7وكان الربي�ع ب�ن ُخ َث ْيم إذا قيل له« :كي�ف أصبحتم؟» قال:

«ضعفا َء مذنبني ،نأكل أرزاقنا ،وننتظر آجالنا».

 -8وقي�ل ملالك بن دينار« :كي�ف أصبحت؟» فقال« :أصبحت

ٍ
وذنوب تَزيد».
ص،
يف ُع ُم ٍر ين ُق ُ

 -9وق�ال رجل أليب متيمة« :كيف أصبحت؟» ،قال« :أصبحت

ٍ
ذنوب سَت�رَ ها اهلل فال يس�تطيع أن
بني نعمتني ال أدري أيتهام أفضل:
ٍ
ومودة قذفها اهلل يف قلوب العباد ومل يبلغها عميل».
ُي َعيرِّ َ ين هبا أحد،
دخلت عىل الش�افعي يف ِع َّلته التِي مات فيها،
 -10وقال املزين:
ُ

«أصبح�ت من الدني�ا راحلاً ،
أصبحت؟» ،فق�ال:
فقل�ت« :كي�ف
ُ
َ
ُ
ولكأس ِ
ِ
املنية ش�ار ًبا ،ولس�وء األعمال مالق ًيا،
ولإلخ�وان مفار ًق�ا،
وعلى اهلل وار ًدا ،فال أدري :أروحي تصري إىل اجلنة فأح ِّييها؟! أم إىل

النار ُفأ َع ِّزهيا؟!».
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 -11وروي ع�ن ا َمل�ر ِ
وذ ِّي ق�ال :قلت ألمحد ب�ن حنبل :V
ُّ
ُ
أصبحت؟ قال« :كيف أصبح َمن ر ُّب�ه ُيطالِ ُبه بأداء الفرائض،
كي�ف
َ
ِ
ونفس�ه
الس�نة ،وا َمل َلكان يط ُلبانه بتصحيح العملُ ،
ونب ُّيه ُيطالبه بأداء ُّ

وإبليس ُيطالبه بالفحشاء ،و َم َل ُك املوت ُيراقب َقبض
تطالبه هبواها،
ُ
روحهِ ،
وعياله ُيطالبونه بالنفقة؟!».
ُ
وس�ئل بع�ض الصاحلين« :كي�ف أصبح�ت؟» فق�ال:
ُ -12

«أصبحت وبنا من نعم اهلل ما ال يحُ ىَص ،مع كثري ما ُي ْع ىَص ،فال ندري
عىل ما نشكر :عىل مجيل ما نَشرَ  ،أو عىل قبيح ما سترَ ؟!».

بأرض ُغ ٍ
(((
ِ
ربة ،ننتظر
 -13وقال آخر« :أصبحنا أضيا ًفا ُمنيخني

متى نُد َعى فنجيب».

(ِ )1من أناخ باملكانَ :ح َّل به وأقام.
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أذكار االستيقاظ
ما يقول إذا استيقظ من نومه

 -1احلمدُ هللِ الذي أحيانا بعد ما أماتنا ،وإليه النشور.

 -2احلم�د هلل ال�ذي َر َّد َعليَ َّ ُروحي ،وعافاين يف جس�دي ،و َأ ِذ َن
يل بِ ِذ ِ
كره.
 -3أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

#

[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ].
#

[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ].
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ما يقول إذا أراد دخول اخلالء
 -1بسم اهلل.

بك من اخلب ِ
 -2اللهم إين أعو ُذ َ
ث واخلبائث.
ُُ

ما يقول إذا خرج من اخلالء
ُ -غ ْفران ََك.
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أذكـار الوضـــوء
ما يقول على وضوئه
 -بسم اهلل.

ما يقول إذا فرغ من وضوئه
 -1أشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،وأشهدُ أن حممدً ا

عبده ورسوله.

أن�ت،
 -2س�بحانك الله�م وبحم�دك ،أش�هدُ أن ال إل�ه إال َ

وأتوب َ
إليك.
أستغفرك،
ُ
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أذكار اللباس
وبه
س َث َ
ما يقول إذا َل ِب َ

ِ ِ
�و ٍل مني
 -احلم�دُ هللِ ال�ذي كس�اين ه�ذاَ ،و َر َز َقني�ه م�ن غير َح ْ

وال قوة.

جديدا
ثوبا
ً
بس ً
ما يقول إذا َل َ
أو نعلاً أو شبهه

* يسميه باسمه((( ،ثم يقول :

 -1الله�م لك احلمدُ  ،أنت كَس ِ ِ
وخري ما
خيره،
َ ْ
َ
�وتَنيه ،أس�أ ُلك َ
ُصنِ َع له ،وأعوذ بك من شرَ ِّ ِه ،وشرَ ِّ ما ُصنِ َع له.
ِ ِ
�و ٍل مني
 -2احلم�د هلل ال�ذي كس�اين ه�ذاَ ،و َر َز َقني�ه من غري َح ْ

وال قوة.

( )1معنى «يسميه باسمه» يعني :فيقول مثلاً  :اللهم أنت كسوتني هذه العاممة ،أو
هذا القميص ،أو هذا الرداء أو نحو ذلك ،ثم يقول :أسألك خريه» إلخ .اهـ.
من «نزل األبرار» (ص.)338
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ما يقول إذا خلع ثوبه ُ
لغسل
أو نوم أو نحوهما

 -بسم اهلل.

ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه
جديدا
ثوبا
ً
ً

ف اهللُ تعاىل.
ُ -1ت ْبيلَ ،ويخُ ِْل ُ

َ -2أ ْب ِل و َأ ْخ ِل ْق ،ثم أبل وأخلق ،ثم أبل وأخلق(((.

 -3اِ ْلب�س جديدً اِ ،
وع ْش محيدً اَ ،و ُم ْت ش�هيدً ا ،ويرز ُق َك اهللُ ُق َّر َة
َ ْ

ٍ
عني يف الدنيا واآلخرة.

�ق) تطل�ق الع�رب ذل�ك ،وتري�د الدع�اء بط�ول البق�اء للمخا َط�ب
(و َأ ْخ ِل ْ
(َ )1
بذل�ك ،أي أن�ه تط�ول حياته حتى يبىل الث�وب وخيلق .انظ�ر « :فتح الباري»
(.)280/10
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أذكار دخول البيت ،واخلروج منه
ما يقول إذا خرج من بيته
توكلت عىل اهلل ،ال حول وال قوة إال باهلل.
 -1بسم اهلل،
ُ
 -2الله�م إين أع�و ُذ َ
بك أن َأ ِض َّ�ل أو ُأ َض َّ�ل ،أو َأ ِز َّل أو ُأ َز َّل ،أو

َأ ْظ ِل َم أو ُأ ْظ َل َم ،أو َأ ْج َه َل أو يجُ ْ َه َل َعلىَ َّ .

ما يقول إذا دخل بيته

وخري ا َمل ْخ َر ِج ،بس ِم اهللِ َولجَ ْنا،
خري ا َمل ْو َل ِج،
َ
 -1اللهم إين أسألك َ
وبسم اهلل خرجنا ،وعىل اهللِ َر ِّبنا توكلنا.
 -2ثم ْل ُي َس ِّل ْم عىل أهله.

بالسواك.
* وكان  Hإذا دخل بيته بدأ ِّ

ما يدعو به في بيته
الذنوب إال أنت،
يغفر
 اللهم إينُ
َ
كثريا ،وال ُ
ظلمت نفيس ظلماً ً
فاغفر يل مغفر ًة من ِع ِ
ِ
الغفور الرحيم.
ند َك ،وارمحني ،إنك أنت
ُ
ْ
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أذكــــار املسجــــ ِد
ما يقول إذا َت َو َّجهَ إلى املسجد
* يقول ما تقدم يف( :ما يقول إذا خرج من بيته)((( ،ويزيد:
نورا ،واجعل يف سمعي
نورا ،ويف لساين ً
 -اللهم اجعل يف قلبي ً

ِ
نورا ،ومن أمامي
نورا ،واجع�ل من خلفي ً
ن�ورا ،واجعل يف برصي ً
ً
ِ
نورا.
نورا ،اللهم أعطني ً
نورا ،ومن حتتي ً
نورا ،واجعل من فوقي ً
ً

ما يقول عند دخول املسجد

ِ
وبوجه ِه الكري ِم ،وس�لطانِ ِه القدي ِم من
 -1أع�و ُذ باهلل العظي� ِم،
ِ
الشيطان الرجي ِم.
 -2بس�م اهلل ،اللهم ص ِّل على ٍ
حممد وآلِ ِه وس� ِّلم ،اللهم افتح يل
َ

أبواب رمحتِك.
َ

( )1تقدم (ص.)38
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ما يقول في املسجد

* ُيس�تحب فيه ِ
كثار من ذكر اهلل تعاىل ،والتس�بيح ،والتهليل،
اإل ُ

ِ
وغريه�ا من األذكار
والتحمي�د ،والتكبري ،واالس�تغفار ،والدعاء،

املطلقة(((.

* ويس�تحب اإلكثار من ق�راءة القرآن الكري�م ،وقراءة حديث

رسول اهلل  ،Hوعلم الفقه ،وسائر العلوم الرشعية.

ً
ضالة في املسجد
ما يقول إذا سمع من َي ْن ُش ُد
 -1ال َر َّد اهللُ عليك ضا َّلت ََك.
 -أو  :ال َر َّدها اهللُ عليك.

ويمكن أن يزيد َ :ف َّ
إن املساجدَ مل ُت ْب َن هلذا.

 -2أو  :ال َو َجدْ َت.

ويمكن أن يزيد :إنَّام ُبنِ َيت املساجدُ ملا ُبنِ َي ْت ل ُه.

( )1انظر« :األذكار املطلقة» (ص ،)199-166و«األدعية املطلقة» (ص.)227-200

40

وإذا رأى من يبيع ،أو يبتاع يف املسجد قال:
 -ال َأ ْر َب َح اهلل جتارتَك.

ما يقول عند اخلروج من املسجد

 -1بسم اهلل ،اللهم ص ِّل عىل ٍ
حممد وآلِ ِه وس ِّلم ،اللهم إين أسألك
َ
من ِ
فضلك.
 -2اللهم ا ْع ِص ْمني من الشيطان الرجيم.
 أو  :اللهم ِأع ْذين من الشيطان الرجيم.

 -أو  :اللهم َأ ِج ْرنيِ من الشيطان الرجيم.
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أذكــار األذان
صفة األذان
رب.
رب ،اهللُ أك ْ
 اهللُ أك َرب »
 -أو  « :اهللُ أك ْ

[مرتني يف َن َفس واحد]
(((

[أرب ًعا]

( )1ق�ال اإلمام النووي « :Vيس�تحب للمؤذن أن يق�ول كل تكبريتني بنَ َفس
رب ،اهلل
رب» ثم يق�ول« :اهلل أك َ
بر ،اهلل أك ْ
واح�د ،فيق�ول يف أول األذان« :اهلل أك َ
بر» بنفس آخر .اهـ .من «رشح النووي» ( ،)79/4ودليل ما قاله النووي
أك ْ
حديث عمر  Iمرفوعًا« :إذا قال املؤذن :اهلل أكرب ،اهلل أكرب .فقال أحدكم:
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ...احلديث» .رواه مسلم (.)385
وإذا وصل املؤذن التكبريتني يفتح الراء يف التكبرية األوىل.
ِ
وذكروا أن األصل يف الراء األوىل الضم ،ثم ُسكنت للوقف ،ثم نُق َل ْت حركة
مه�زة وص�ل ( ال ) التعريف املفتوح�ة إليها ،فصارت مفتوح�ة ،وهذا بتعبري
النحويين :وصل بنية الوقف ،فهي تنط�ق يف األذان واإلقامة مفتوحة ،وهي
السنَّة.
ُّ
وقي�ل :املؤذن خمير بنطقها بني الفت�ح ،والضم ..قال احلنفي�ة« :يكرب يف أوله
أرب ًع�ا ،ويس�كن راء (أكبر) األوىل ،أو يصله�ا ب�ـ (اهلل أكرب الثاني�ة) ،وينوي
السنَّة.
السكون ،وحيرك الراء بالفتحة ،فإن ضم خالف ُّ
وق�ال اهلروي« :وعوام الناس يضمون الراء من قول�ه «اهلل أكرب» وكان املربد
بر» ،فيفتحها يف الكلمة األوىل ،ويقف
رب ،اهلل أك ْ
يفت�ح الراء ،ويقول« :اهلل أك َ
=
					
يف الثانية» .اهـ.
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* ثم يقول بخفض صوت:
«أش�هد أن ال إله إال اهلل ،أش�هد أن ال إله إال اهلل ،أشهد أن حممدً ا

ُ
ُ
رسول اهلل».
رسول اهلل ،أشهد أن حممدً ا

* ثم ُيعيدُ مها برفع الصوت ،ثم يقول :
َح َّي عىل الصالةَ ،ح َّي عىل الصالة،

َح َّي عىل الفالحَ ،ح َّي عىل الفالح،

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل.
=

وق�ال ابن عابدي�ن« :إن وصلها؛ نوى الس�كون ،فحرك ال�راء بالفتحة ،فإن

الس�نَّة» اهـ .من «احلاش�ية» ( ،)51/2يعني ألن طلب الوقف
ضمها خالف ُّ

عىل «أكرب» األوىل؛ صريه كالساكن أصالةَ ،ف ُح ِّر َك بالفتح.

وع�ن إبراهيم النخعي ق�ال« :األذان جزم ،واإلقامة ج�زم ،والتكبري جزم»،
ومعنى قوله« :األذان جزم» أنه مقطوع املدِّ بعد مهزة الوصل ،فال تقول« :آهلل

أكرب»؛ ألنه استفهام ،وهو حلن.
أو :مقط�وع حركة ِ
اآلخر للوقف ،فال يق�ف بالتحريك؛ ألن العرب ال تقف
عىل متحرك .وانظر« :العبادات القولية» للشيخ حسني شيخ عثامن (ص،48

.)49
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التثويب في أذان الفجر

(((

* يقول بعد الفالح :

ِ
الصلاَ ُة َخيرْ ٌ ِم َن الن َّْو ِم.
 -الصال ُة َخيرْ ٌ م َن الن َّْو ِمَّ ،

األذان في الليلة املطيرة أو الشديدة البرد
* يمك�ن للم�ؤذن إذا ق�ال« :أش�هد أن حمم�دً ا رس�ول اهلل»؛ أن

«حي عىل الصالة».
يقولَ :
«ص ُّلوا يف بيوتكم» ،وال يقولَّ :
* أو يقول بعد الفراغ من األذان:
الرحال(((.
 أال َص ُّلوا يف ِّ -أو  :ومن قعد فال حرج.

(ْ )1
�ف يف التثوي�ب :ه�ل يشرع يف األذان األول للفجر أم الث�اين؟ ويف األمر
اخت ُِل َ
س�عة ،وال ُينْكَ�ر فيه عىل م�ن جعل�ه يف األول أو الثاين أو فيهما ،انظر« :الدرر
السنية» ( ،)210-207/4و«الرشح املمتع» (.)64-61/2

الرحال :مجع َر ْحل ،وهو مسكن الرجل وما فيه أثاثه.
(ِّ )2
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اإلقامــة
صفة ِ
رب ،اهلل أكرب(((،
 -اهلل أك َ

أشهد أن ال إله إال اهلل ،أشهد أن حممدً ا رسول اهلل،
ِ
الصالةَ ،ح َّي عىل الفالح،
َح َّي عىل
ِ
قامت الصالةُ ،قد قامت الصالة،
قد
اهلل أكرب ،اهلل أكرب،

ال إله إال اهلل.

( )1اختلفوا يف ألفاظ اإلقامة:

 -فق�ال بعضه�م :إن ألفاظها مفردة م�ا عدا التكبري يف أوهل�ا وآخرها ،وقول

املقيم« :قد قامت الصالة» ،فهو مثنى.

 -وق�ال بعضه�م :إن ألفاظه�ا مثن�ى ،فيك�ون التكبير يف أوهلا أرب ًع�ا ،وبقية

ألفاظها مثنى ،ما عدا قول« :ال إله إال اهلل».

وكال القولين صحي�ح حي�ث ثبت�ت أحادي�ث اإلف�راد وأحادي�ث التثني�ة،
واالختلاف بينها حممول عىل اإلباحة والتخيري ،وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد،

وإس�حاق ب�ن راهويه ،وابن حب�ان ،وابن خزيمة ،وابن جري�ر ،وداود ،وهو
اختيار ش�يخ اإلسلام ابن تيمية ،وابن القيم ،والصنعاين ،والشوكاين ،انظر:

«االستذكار» البن عبد الرب ( ،)16/4و«جمموع الفتاوى» (.)67 ،66/22
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مع املؤذنَ َوا ُملقيم
ما يقول إذا َس َ

ُ
امل�ؤذن((( واملقي�م((( ،إال عند قوله:
* يق�ول ِم�ن قلبِ ِه م�ا يقول

«ح َّي عىل الفلاح» فإنه ُ
يقول بع�د ك ٍُّل منهام:
�ي عىل الصلاة»َ ،
َ
«ح َّ

«ال َح ْو َل وال ُق َّوة إال باهلل»(((.

( )1وطري�ق الق�ول امل�روي أن يقول كل كلمة عق�ب فراغ املؤذن منها مس�اوقة،
ال أن يقول الكل بعد فراغ األذان.
( )2ألن اإلقام�ة أذان لغ�ة ورشعًا ،ق�ال « :Hبني كل أذانين صالة» ،ويف
مثل ما ُ
احلديث« :إذا س�معتم الن�داء فقولوا َ
يقول امل�ؤذن» رواه البخاري .قال
احلافظ« :اس�تُدل به عىل مرشوعية إجابة املؤذن يف اإلقامة ،قالوا :إال يف كلمتي
اإلقامة ،فيقول« :أقامها اهلل وأدامها» ،وقياس إبدال احليعلة باحلوقلة يف األذان
أن جييء هنا ،لكن قد يفرق بأن األذان إعالم عام فيعرس عىل اجلميع أن يكونوا
دعاة إىل الصالة ،واإلقامة إعالم خاص وعدد من يس�معها حمصور ،فال يعرس
أن يدع�و بعضهم بعضا» اهـ.من «الفت�ح» ( ،)417/2وعليه فإن املقيم جياب
قوله« :قد قامت الصالة» بمثله ،وأما ما ُروي من أن باللاً أخذ يف اإلقامة ،فلام
أن ق�ال« :قد قام�ت الصالة» قال النبي « :Hأقامه�ا اهلل وأدامها» ،فإن
فيه جمهولاً وضعيفني ،ولذلك ضعفه البيهقي ،والنووي ،وابن حجر ،وكذلك
األلب�اين ال�ذي جزم بأن�ه ال جيوز العمل هب�ذا احلديث الضعي�ف ألنه «خمالف
لعم�وم قول�ه ( :Hفقولوا مثل ما يقول) ،فالواج�ب البقاء مع عمومه،
فنق�ول يف اإلقامة« :ق�د قامت الصالة» ،فتأمل» اهـ .من «التعليق عىل مش�كاة
املصابيح» ( ،)212/1وانظر« :متام املنة» (ص ،)150 ،149و«ضعيف س�نن
أيب داود» (ص.)259 ،258
ُّ
لاً
( )3ق�ال الطيبي« :معنى احليعلتنيَ :هل َّم بوجهك ورسيرتك إىل اهلدى عاج = ،
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* وجي�وز له أن يقترص أحيانًا عىل إجابة قول املؤذن« :أش�هد أن

ال إله إال اهلل ،أشهد أن حممدً ا رسول اهلل» بقوله« :وأنا ،وأنا».
األخري للمؤذن قال:
* فإذا سمع التشهدَ
َ

 -1وأنا أش�هدُ أن ال إ ٰل َه إال اهلل وحدَ ُه ،ال رشيك له ،وأش�هد َّ
أن
ٍ
ِ
وباإلسال ِم
وبمحمد رسولاً ،
يت باهلل َر ًّبا،
حممدً ا َع ْبدُ ُه ورسو ُلهَ ،ر ِض ُ
ِدينًا».

 -2ثم يصيل َو ُي َس ِّل ُم عىل النبي .(((G
ِ
ِ
ِ
القائمة،
والصالة
الدع�وة التا َّمة،
 -3ث�م يقول :اللهم َر َّب َه ِذ ِه
ِ
آت حممدً ا الوسيل َة والفضيل َةَ ،وا ْب َع ْث ُه َمقا ًما حممو ًدا الذي َوعَدْ َت ُه.
ِ
األذان ِ
واإلقام�ة لق�ول رس�ول اهلل
* و ُيكْثِ ُ�ر الدُّ ع�ا َء بين
اب ،فادعوا».
ُّعا ُء بني
« :Hالد َ
واإلقام ِة ُم ْس َت َج ٌ
ِ
األذان ِ

للم َصلني بني َي َدي الصالة
ما يقول اإلمام ُ

ِ
ِ ِ
َ -1س ُّووا ُص ُفو َفك ُْمَ ،ف َّ
الصالة.
الصفوف م ْن إقا َمة َّ
إن تسوي َة ُّ
= والف�وز بالنعيم آجلاً  ،فناس�ب أن يق�ول :هذا أمر عظيم ال أس�تطيع -مع
ضعفي -القيا َم به إال إذا وفقني اهلل بحوله وقوته» اهـ .نقلاً من «فتح الباري»
(.)416/2

( )1انظر (ص.)63
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* أو أ ًّيا من الوصايا التالية:

َ -2لتُسو َّن ص ُفو َفكم ،أو َلي َخالِ َفن اهللُ ب َ وج ِ
وهك ُْم.
َّ َ ينْ ُ ُ
ْ ُ
َ ُ
 -3اِ ْست َُووا ،اِ ْست َُووا ،اِ ْست َُووا.
ِ
ف قلو ُبك�م ،لِ َي ِل َيني منكم أولو
 -4اِ ْس�ت َُووا ،وال ختتلف�وا
فتختل َ
األحالم والنُّهىُ ،ثم الذي َن َي ُلونهَ م ،ثم الذين يلوهنم.

ُ -5ر ُّصوا صفو َفكم ،وقاربوا بينها ،وحا ُذوا باألعناق.
تمِ
ٍ
نقص فليك ْن
ف ا ُمل َقدَّ َمُ ،ث�م الذي َي ِليه ،فام كان ِم ْن
الص َّ
َ -6أ ُّ�وا َّ
الصف َّ
املؤخ ِر.
يف
ِّ

ِ
وس�دُّ وا اخلَ َل َل،
َ -7أ ِقيم�وا
َ
الصف�وفَ ،وح�ا ُذوا َبْي�نْ َ املناك�بُ ،
ولِينوا بأي�دي إخوانِكم ،وال ت ََذروا ُفر ٍ
جات للش�يطان ،ومن َو َص َل
َ
ُ ُ
ْ
َص ًّفا َو َص َل ُه اهلل ،ومن َق َط َع َص ًّفا قطعه اهلل.
«ص ُّلوا صال َة مو ِّدع».
* وال بأس أن يقول للمصلني أحيانًاَ :
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أذكار الصـــالة
اإلحرام
ما يقول بعد تكبيرة ِ

(((

عاء االستفتاح (أو التوجه)
و ُي َس َّمى ُد َ

ِ
واألرض حني ًفا مسلماً ،
السموات
وجهي لِلذي َف َط َر
َ -1و َّج ْه ُت
َ
َ

وم�ا أن�ا من املرشكينَّ ،
إن صلايت ونُس�كي َومحَ ْياي ومم�ايت هلل َر ِّب
العاملني ،ال رشيك له ،وبذلك ُأ ِم ْر ُت ،وأنا َّأو ُل((( املسلمني.
( )1هذا ما ورد من األذكار يف دعاء التوجه ،فيس�تحب اجلمع بينها ُك ِّلها ملن صىل
منف�ر ًدا ،ولإلم�ام إذا أذن له املأمومون ،فأم�ا إذا مل يأذنوا له فال يطول عليهم،

بل يقترص عىل بعض ذلك.

( )2ق�ال العالم�ة املجدِّ د األلب�اين « :Vهكذا يف أكثر الرواي�ات ،ويف بعضها:
«وأنا من املس�لمني» ،والظاهر أنه من ترصف بعض الرواة ،وقد جاء ما يدل

على ذل�ك ،فعىل املصلي أن يقول« :وأنا أول املس�لمني» ،وال ح�رج عليه يف
مها منه أن املعنى( :إين أول ش�خص اتصف
ذل�ك ،خال ًفا ملا يزعم البعض تو ً

بذلك بعد أن كان الناس بمعزلة عنه) ،وليس كذلك ،بل معناه بيان املسارعة
يف االمتث�ال مل�ا ُأ ِم َ�ر ب�ه ،ونظيره[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ]،
وقال موس�ى -صىل اهلل عليه وعىل نبينا وس�لم[ :-ﯹ ﯺ ﯻ]».

اهـ .من «صفة صالة النبي ( »Hص.)84
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اللهم أنت ا َمل ِل ُك ،ال إله إال أنت ،سبحانك وبحمدك ،أنت ريب،

واعرتف�ت بذنبي ،فاغفر يل ذنويب مجي ًعا،
ظلمت نفيس،
وأن�ا عبدُ ك،
ُ
ُ
إن�ه ال ِ
واه ِدين ألحس�ن األخالق ،ال يهَ ْ ِدي
يغف ُر
الذن�وب إال أنتْ ،
َ
ِ
ف عني سي َئها إال
أنت،
ف عني َس� ِّي َئها ،ال َيصرْ ِ ُ
وارص ْ
ألحس�نها إال َ
(((
واخلري ك ُّله يف يديكَّ ،
والش ُّر ليس إليك(((،
أنتَ ،ل َّب ْي َك َو َس ْعدَ ْي َك
َ
ُ
وامله ِ
َ
ملج�أ ِمنْك إال
�ت ،أنا بك وإلي�ك ،ال َمنْجا وال
�د ُّي م�ن َهدَ ْي َ
ْ
ِ
وأتوب إليك.
أستغف ُرك،
وتعاليت،
تباركت
إليك،
َ
َ
ُ
 -2الله�م ِ
باعدت بين املرشق
باع�دْ بين�ي وبين خطاي�اي كما
َ

األبيض من
الث�وب
واملغ�رب ،الله�م َن ِّقني ِم� ْن خطاياي كما ُينَ َّقى
ُ
ُ
َس ،اللهم ا ْغ ِسلني ِمن خطاياي ِ
الدَّ ن ِ
باملاء والثلج والبرَ َ ِد.
ْ

الناس إىل
(« )1لبي�ك» :لفظ جياب به الداعي ،وهو يف تلبية احلج إجابة لدعاء اهلل َ
احل�ج يف قول�ه[ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] اآلية ،ومعنى ه�ذه التثنية .أي مرة
ب باملكان :إذا أقام به ،كأنه قال :إقامة عىل إجابتك بعد
بع�د م�رة ،وهو من َأ َل َّ
إقامة.
«س�عديك» من األلفاظ املقرونة بلبيك ،ومعناها :إسعا ًدا بعد إسعاد ،واملراد
ساعدت عىل طاعتك مساعدة بعد مساعدة ،ومها منصوبان عىل املصدر.
ُ
( )2أي :ال ينس�ب الرش إىل اهلل تعاىل؛ ألنه ليس يف فعله تعاىل رش ،بل أفعاله كلها
رشا النقطاع نسبته وإضافته إليه تعاىل.
خري ،والرش إنام صار ًّ
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(((
اسم َك ،وتعاىل َجدُّ َك،
 -3سبحانك اللهم وبحمدك  ،وتبارك ُ

وال إله َغيرْ ُ َك.

َ ِ
ْ�ر ًة
كثيرا،
كبيرا ،واحلم�د هلل
 -4اهلل أكبر
وس�بحان اهلل ُبك َ
ً
ً

وأصيلاً .

ِ
كثريا طي ًبا مباركًا فيه.
 -5احلمدُ هلل حمَ ْدً ا ً

وفي التهجــد

ِ
ِ
واألرض َو َم ْن فِيه َّن،
الس�موات
نور
 -1اللهم لك احلمدُ  ،أنت ُ
ِ
ِ
واألرض َو َم ْن فِيه َّن ،ولك احلمد،
السموات
ولك احلمدُ  ،أنت َق ِّي ُم
ِ
ِ
احلق،
الس�موات
أنت َم ِل ُك
واألرض و َمن فيهن ،ولك احلمدُ  ،أنت ُّ
َ
�ق ،واجلنَّ ُة حق ،والن َُّار حق،
حق ،ولِقاؤك َح ٌّ
ووع�دُ ك َح ٌّق ،وقو ُلك ٌّ
أس�لمت،
�ق ،اللهم لك
�ق ،وحممدٌ َح ٌّ
والس�اع ُة ح�ق ،والنبي�ون َح ٌّ
ُ
اص ْم ُت ،وإليك
وعليك
توكلت ،وبك ُ
ُ
آمنت ،وإليك َأ َن ْب ُت ،وبك َخ َ

وإليك املصري ،فاغفر يل ما َقدَّ ْم ُت ،وما َّ
َ
أخ ْر ُت،
حاكمت ،أنت َر ُّبنا،
ُ
تنزهيا من كل النقائص« ،وبحمدك»
( )1أي :أس�بحك
ً
تس�بيحا ،بمعنى :أنزهك ً
ِ
أي :ونحن متلبسون بحمدك ،و«تبارك» أي :كثرت بركة اسمك إذ ُوجدَ كل
خري من ذكر اسمك ،و«تعاىل َجدُّ ك» أي :عال جاللك وعظمتك.
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أرسرت ،وما َأ ْع َلن ُْت ،وما أنت َأ ْع َل ُم بِ ِه ِمنِّي ،أنت املقدِّ ُم ،وأنت
وما
ُ

ا ُمل ِّ
ؤخ ُر ،أنت إهلي ،الَ إله إال أنت ،وال حول وال قوة إال بك.

ِ
َ
الس�موات
وميكائيل وإرسافيل ،فاطِ َر
رب جربائي�ل
 -2الله�م َّ
ِ
ِ
ِ
والشهادة ،أنت حتك ُُم بني عبادك فيام كانوا فيه
الغيب
واألرض ،عامل َ
خيتلفون؛ ْاه ِدين ملا ْ
احلق بإذنك ،إنك هتدي من تش�ا ُء
ف فيه من ِّ
اخت ُِل َ
ٍ
رصاط ُمستقي ٍم.
إىل
رب،
 -3اهلل أك ُ

[عرشا]
ً

احلمدُ هلل،

[عرشا]
ً

َ
سبحان اهلل،

[عرشا]
ً

ال إله إال اهلل،

[عرشا]
ً

ِ
أستغف ُر اهلل،

[عرشا]
ً

اللهم اغفر يل ،واهدين ،وارزقني ،وعافِني،

[عرشا]
ً

اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم احلساب.

[عرشا]
ً
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ِ
ِ
والكربياء
وت
رب ذو ا َمل َلكُوت واجلَبرَ ُ
رب ،اهلل أك ُ
رب ،اهلل أك ُ
 -4اهلل أك ُ
وال َع َظ َم ِة.
ِ
اس�مك ،وتعاىل َجدُّ َك،
وبحمدك ،وتبارك
 -5س�بحانك اللهم
ُ

غريك،
وال إله ُ

ال إله إال اهلل،

[ثال ًثا]

كبريا.
اهلل أكرب ً

[ثال ًثا]

التعوذ بعد دعاء االستفتاح
* إذا أراد القراءة قال :
 -1أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.

 أو :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم من همَ ِز ِه و َن ْف ِخ ِه و َن ْفثِ ِه.
ْ َ

ِ
الش�يطان الرجيمِ ،م ْن همَ ْ ِز ِه
 أو :أعوذ باهلل الس�مي ِع العلي ِم منو َن ْف ِ
خ ِه و َن ْفثِ ِه(((.
َ
( )1همزه :املوتة ،وهي نوع من اجلنون ،ونفخه :الكرب ،ونفثه :الشعر املذموم.
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أذكار الركــوع

(((

َ
يب العظي ِم.
-1
سبحان َر َ

ِ
وبحمده.
يب العظي ِم
 -2سبحان ر َ

ِ
وبحمدك ،اللهم اغفر يل.
 -3سبحانك اللهم ر َّبنا
ِ
وبحمدك ،ال إله إال أنت.
 -4سبحانك اللهم

[ثال ًثا أو أكثر]
[ثال ًثا]

ِ
(((
والروح.
وح ُقدُّ ٌ
ُ -5س ُّب ٌ
وس ُّ ،
رب املالئكة ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
اجلربوت
سبحان ذي
والكربياء والعظمة.
وامللكوت(((،
-6
( )1مقص�ود الذك�ر ه�و تعظيم ال�رب  Eبأي لف�ظ كان ،ولك�ن األفضل
أن جيم�ع بني ه�ذه األذكار كلها إن متكن من ذلك بحيث ال يش�ق عىل غريه،
ويقدم التسبيح منها ،فإن أراد االقتصار فيستحب التسبيح ،وأدنى الكامل منه
ثالث تس�بيحات ،ولو اقترص عىل مرة كان فاعلاً ألصل التسبيح ،ويستحب
ٍ
آخر
إذا اقتصر على البعض أن يفعل يف بع�ض األوقات بعضه�ا ،ويف وقت َ
بعضا آخر ،وهكذا يفعل يف األوقات حتى يكون فاعلاً جلميعها ،وكذا ينبغي
ً
أن يفعل يف أذكار مجيع األبواب.
«الس���بوح» :الذي ينزه عن كل س�وء ،و«ال ُقدُّوس» :املبارك ،وقيل :الطاهر،
()2
ُّ
وقال ابن سيده :سبوح قدوس من صفة اهلل D؛ ألنه ُي َس َّب ُح و ُي َقدَّ ُس.
( )3مه�ا مبالغة م�ن «اجلرب» وه�و القهر ،و«املل�ك» وهو التصرف ،أي صاحب
القهر والترصف البالغ كل منهام غايته.
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أس�لمت ،أنت ريب،
آمنت ،ولك
 -7الله�م لك
ُ
ركعت ،وب�ك ُ
ُ

َخ َش َع لك سمعي وبرصي ،ومخُ ِّي و َعظمي و َع َصبي ،وما اس َت َق َّل ْت
به َقدَ ِمي هللِ َر ِّب العاملني.

(((

أس�لمت ،وعليك
آمن�ت ،ولك
ركعت ،وب�ك
 -8الله�م ل�ك
ُ
ُ
ُ

�ع سمعي وبرصي ،ودمي وحلمي ،و َعظمي
ُ
توكلت ،أنت ريبَ ،خ َش َ
و َع َصبي هلل َر ِّب العاملني.

ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله

(((

حال رف ِع ِ
* يقول َ
رأسهَ :س ِمع اهللُ ملن حمَ ِدَ ه.
فإذا استوى قائماً قال:

َ -1ر َّبنا لك احلمدُ  ،أو :ربنا ولك احلمدُ .
 -2أو  :اللهم َر َّبنا َو َل َك احلمدُ .

كثيرا طي ًبا مباركًا في�ه ،مباركًا
 -3أو  :ربن�ا ول�ك احلم�دُ  ،حمَ ْدً ا
ً
ِ
ب َر ُّبنا ويرىض.
عليه ،كام حي ُّ
( )1أي ما محلته ،من االستقالل بمعنى االرتفاع ،فهو تعميم بعد ختصيص.

( )2هذه األذكار مستحبة لإلمام واملأموم واملنفرد ،إال أن اإلمام ال يأيت بجميعها،
إال أن يعلم من حال املأمومني أهنم يؤثرون التطويل.

55

ِ
ِ
األرض ،ومل َء
الس�مواتَ ،و ِم ْل َء
 -4أو  :ربنا لك احلمدِ ،م ْل َء
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
أح ُّق ما
م�ا بينهام ،ومل َء ما ش� ْئ َت م ْن يشء َب ْعدُ َ ،أ ْه َ�ل الثناء واملجدَ ،
أعطيت ،وال ُم ْعطِ َي ملا
ق�ال ال َع ْب�دُ َ ،و ُك ُّلنا لك َع ْبدٌ  ،اللهم ال مانِ َع مل�ا
َ
منَع َت ،وال ينفع ذا ا ِ
جلدُّ (((.
ُ
َ ْ
جلدِّ منْك ا َ
َ
ِ
ِ
األرض ،وملء ما
الس�مواتَ ،و ِم ْل َء
 -5اللهم لك احلمدُ ِ ،م ْل َء
ِ
ِش�ئت ِمن ٍ
واملاء البارد ،اللهم
يشء َب ْعدُ  ،اللهم َط ِّه ْرين بالثلج والبرَ َ ِد
ْ َ ْ
األبيض ِم َن الدَّ ن ِ
َس.
الثوب
طهرين من الذنوب واخلطايا كام ُينَ َّقى
ُ
ُ
 -6أو يقول « :لِ َربيِّ َ احلمدُ  ،لِ َريب احلمدُ » ،و ُيكررها يف قيام الليل

طويلاً .

أذكــــار السجــــود
 -1سبحان َربيِّ َ األعىل.

ِ
وبحمده.
 -2سبحان ريب األعىل

[ثال ًثا ،أو أكثر إذا أراد التطويل]
[ثال ًثا]

(َ )1
اجل���دُّ :بالفتح عىل الصحيح ،وهو احلظ والعظمة والس�لطان ،أي ال ينفع ذا
احل�ظ يف الدني�ا باملال والول�د والعظمة والس�لطان منك َح ُّظ�ه ،أي ال ينجيه
حظه منك ،وإنام ينفعه وينجيه العمل الصالح.
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ِ
وبحمدك ،اللهم اغفر يل.
 -3سبحانك اللهم َر َّبنا
ِ
والروح.
وسُّ ،
وح ُقدُّ ٌ
ُ -4س ُّب ٌ
رب املالئكة ُّ

ِ
وت وا َمل َلك ِ
ِ
َ
والكربياء والعظمة.
ُوت،
-5
سبحان ذي اجلَبرَ
أعلنت.
أرسرت ،وما
 -6اللهم اغفر يل ما
ُ
ُ

وج َّله ،وأو َله ِ
ِ
وآخ َره ،وعالنِ َي َت ُه
 -7اللهم اغفر يل ذنبي ُك َّله ،ود َّقه ِ ُ

وسرِ َّ ه.

َ
برضاك من َس َ
�خطِ َك ،وأعوذ بمعافاتِك ِمن
 -8الله�م إين أعو ُذ

أثنيت
ُعقوبت�ك ،وأع�وذ بك منك ،ال أحصى ثنا ًء عليك ،أن�ت كام
َ
عىل ِ
نفس َك.

الذنوب إال أنت،
كثريا ،وال َي ْغ ِف ُر
 -9اللهم إين
ُ
َ
ظلمت نفيس ظلماً ً
فاغفر يل مغفر ًة من ِ
الغفور الرحيم.
عند َك ،وارمحني إنك أنت
ُ
أس�لمت ،وأنت
آمنت ،ولك
 -10الله�م لك
ُ
س�جدت ،وب�ك ُ
ُ

وص َّو َر ُه ،فأحس� َن ُص َو َر ُهَ ،
�ق
وش َّ
ريب ،س�جد وجهي لل�ذي َخ َل َق� ُه َ
رص ُه ،فتبارك اهللُ أحس ُن اخلالقني.
َس ْم َع ُه و َب َ
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َ -11س َجدَ لك َسوادي وخيايل ،وآ َم َن بك فؤادي ،أبو ُء بنعمتِك
َعليَ َّ َ ،ه ِذي َي ِدي ،وما َجنَ ْي ُت َعلىَ نفيس.

ن�ورا ،واجعل يف
نورا ،ويف لس�اين ً
 -12الله�م اجع�ل يف قلب�ي ً
ِ
نورا ،واجعل
نورا ،واجعل م ْن حتتي ً
نورا ،واجعل يف برصي ً
سمعي ً
نورا ،واجعل أمامي
نورا ،وعن يساري ً
نورا ،وعن يميني ً
من فوقي ً
ِ
نورا.
نورا ،وأعظ ْم يل ً
نورا ،واجعل يف نفيس ً
نورا ،واجعل خلفي ً
ً
ِ
أنت.
 -13سبحانك اللهم
وبحمد َك ،ال إله إال َ

أقرب ما ُ
يكون العب ُد من ربه وهو
* وكان  Hيق�ولُ « :
ساجد ،فأكثروا الدعاء فيه».

ما يقول بني السجدتني

اغفر يل ،رب ِ
ِ
اغف ْر يل.
َ ِّ
َ -1ر ِّب ْ

 -2اللهم اغفر يل ،وارمحني ،وعافني ،واهدين ،وارزقني.

دعاء سجدة التالوة

ِ
بحوله
وبصره
وش�ق س�م َعه
 -1س�جد وجه�ي لل�ذي خلقه،
َّ
َ

َ
فتبارك اهللُ أحس ُن اخلالقني.
وقوته،
َّ
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أجرا ،واجعلها يل
اح ُط ْط عنِّي هبا ِو ْز ًرا ،واكت ْ
 -2الله�م ْ
ُب يل هبا ً
عندك ُذ ْخرا ،وتقب ْلها مني كام َت َقب ْلتَها من ِ
عبد َك داو َد.
َّ
َّ
ً

قنوت الوتر في رمضان وغيره
فيجهر
* وحم ُّله بعد قوله« :سمع اهلل ملن محده ،ربنا لك احلمد»،
ُ

بدعائه ،ويقول:

 الله�م ِعافي�ت ،وتولني
هديت ،وعافن�ي فيمن
اهدين فيم�ن
َ
َ

قضيت ،فإنك
أعطي�ت ،وقني شرَ َّ م�ا
فيم�ن توليت ،وب�ارك يل فيام
َ
َ
تَقِض�يِ وال ي ْقَض�ىَ علي�ك ،وإن�ه ال ي ِ
والي�ت ،وال َي ِع ُّ�ز من
�ذ ُّل م�ن
َ
َ
ُ
تباركت َر َّبنا وتعاليت ،ال َمنْجا ِمنك إال إليك(((.
عاديت،
َ
�ح أن الصحاب�ة  Mكانوا َيزي�دون عليه يف النصف
وص َّ
* َ

الثاين من رمضان:

ِ
ِ
كذ ُب َ
س�بيل َك ،و ُي ِّ
الكفرة((( الذي�ن َي ُصدُّ َ
«اللهم قات�ل
ون
ون عن

نفس�ه بالدعاء
( )1لك�ن إذا كان الداعي إما ًما فإنه يدعو بصيغة اجلمع لئال يخَ َّ
ُص َ
دون املأمومني ،ويؤمنون عىل دعائه.

( )2ق�ال الن�ووي « :Vواعل�م أن املنق�ول عن عم�ر « :Iع ِّ
َ�ذ ْب كفرة أهل
الكت�اب»؛ ألن قتاهل�م ذل�ك الزم�ان كان مع كف�رة أه�ل الكتاب ،وأم�ا اليوم،
فاالختيار أن يقول( :عذب الكفرة) فإنه أعم» .اهـ.
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ف بني كلمتهم ،و َأ ْل ِق يف قلوبهِ ِ ُم
ُر ُس َل َك ،وال يؤمنون َبو ْع ِدك ،وخالِ ْ
الرع�ب ،و َأ ْل ِ
احل�ق» ،ثم يصيل عىل
�ق عليه�م ِر ْج َز َك وعذا َب�ك ،إل َه ِّ
َ
النبي  ،Gويدعو للمسلمني بام استطاع من خري((( ،ثم
يستغفر للمؤمنني ،ثم يقول:
ُ

«اللهم إياك نَعبدُ  ،ولك نصيل ونسجدُ  ،وإليك نسعى ون َْح ِفدُ (((،

ونرج�و رمحتك ر َّبن�ا ،ونخاف عذا َبك ِ
عاديت
اجل�دَّ  ،إن عذا َبك ملن
َ
ُم ْل ِح ٌق».
القنوت يف الصلوات اخلمس للنازلة((( ،فيدعو لقو ٍم،
* و ُيرشع
ُ

أو يدعو عىل قوم.

( )1وق�د أحدث بع�ض األئمة بدعًا يف قن�وت الوتر يف رمض�ان ،ن َّبهت عليها يف
كتايب «عودوا إىل خري اهلدي» (ص.)58-43

( )2حنفد :نرسع.

( )3لكن�ه يدع�و عند كل نازلة بام يناس�بها ،وأما قنوت احلس�ن ب�ن عيل  Lفهو
وارد يف قنوت الوتر ،ومل يثبت الدعاء به يف النوازل ،واهلل أعلم.
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التشهد في الصالة
* يقول إحدى الصيغ اآلتية:

والصل�وات وال َّط ِّيب�ات((( ،السلا ُم
التحي�ات هلل(((،
-1
ُ
ُ

(((

َ
النبي ورمح ُة اهلل وبركاته((( ،السلا ُم علينا وعىل عباد اهلل
علي�ك أهيا ُّ

الصاحلني ،أشهدُ أن ال إله إال اهلل ،وأشهدُ أن حممدً ا عبدُ ه ورسو ُله.

الطيبات هلل ،السلا ُم عليك
الصلوات
املب�اركات
التحي�ات
-2
ُ
ُ
ُ
ُ

أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السال ُم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني،
()1
()2
()3

()4

أي :األلف�اظ الت�ي ت�دل على السلام واملل�ك والبق�اء ه�ي «هلل» تع�اىل،
و«الصل�وات» أي :األدعي�ة الت�ي يراد هبا تعظي�م اهلل تعاىل وهو مس�تحقها،
ال تليق بأحد سواه.
وح ُس َن أن يثني به عىل اهلل دون ما ال يليق بصفاته
أي :ما طاب من الكالمَ ،
حي َّي ْو َن به.
مما كان امللوك َ
معناه التعويذ باهلل والتحصني به ،فإن السلام اس�م له سبحانه ،وتقديره :اهلل
علي�ك حفي�ظ وكفيل ،كام يق�ال« :اهلل معك» أي باحلف�ظ واملعونة واللطف،
وقد جاء يف الرواية هكذا بصيغة اخلطاب «السالم عليك».
وق�د ذكر اب�ن مس�عود  Iأن الصحاب�ة  Mكانوا يقولون« :السلام
عليك أهيا النبي» يف التشهد «وهو بني ظهرانينا» ،فلام قبض قلنا« :السالم عىل
النبي» ،وانظر« :صفة صالة النبي  »Hلأللباين (ص.)175-173
هو اسم لكل خري فائض منه عىل الدوام.
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ُ
رسول اهلل.
أشهدُ أن ال إله إال اهلل ،وأشهدُ أن حممدً ا
ويف رواية« :عبدُ ُه ورسو ُله».
والطيبات ،السالم عليك أهيا النبي
والصلوات
التحيات هلل،
-3
ُ
ُ
ُ

ورمحة اهلل وبركاته ،السلا ُم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،أشهدُ أن

ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.

الصلوات هلل ،السلا ُم علي�ك أهيا النبي
الطيب�ات
التحي�ات
-4
ُ
ُ
ُ
ورمحة اهلل وبركاته ،السلام علينا وعىل ِ
عباد اهلل الصاحلني ،أشهدُ أن
ُ
ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا َع ْبدُ ُه ورسوله.

الصل�وات هلل،
الطيب�ات هلل،
الزاكي�ات هلل،
التحي�ات هلل،
-5
ُ
ُ
ُ
ُ

السلام علي�ك أهي�ا النبي ورمح�ة اهلل وبركات�ه ،السلا ُم علينا وعىل

عب�اد اهلل الصاحلني ،أش�هدُ أن ال إله إال اهلل ،وأش�هد أن حممدً ا عبده

ورسوله.
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الصالة على النبي  Hبعد التشهد
يقول إحدى الصيغ اآلتية:

حممد وعىل آل ٍ
 -1اللهم ص ِّل عىل ٍ
إبراهيم
صليت عىل
حممد ،كام
َ
َ
َ

وعلى آل إبراهي�م إنك محي�د جميد ،الله�م بارك((( على حممد وعىل
آل ٍ
باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك حمَ ِيدٌ جميدٌ .
حممد ،كام
َ
 -2الله�م صل عىل حممد وعىل ِ
أهل بيته ،وعىل أزواجه و ُذريته،

إبراهيم ،إنك محي�دٌ جميدٌ  ،وبارك عىل حممد وعىل
صليت عىل آل
كما
َ
َ

آل بيته ،وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد
جميد.

 -3اللهم َص ِّل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم

وآل إبراهي�م ،إنك محيد جمي�د ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام
باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

( )1من الربكة وهي النامء والزيادة ،والتربيك الدعاء بذلك ،فهذا الدعاء يتضمن
إعط�اءه  ،Hما أعطاه آلل إبراهي�م وإدامته وثبوته له ،ومضاعفته له،
وزيادته.
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ٍ
صليت
َّبي األُ ِّم ِّي ،وعىل آل حممد ،كام
َ
 -4اللهم صل عىل حممد الن ِّ
حممد النبي األمي ،وعلى آل ٍ
على آل إبراهي�م ،وبارك على ٍ
حممد كام
َ
العاملني ،إنك حمَ ِيدٌ جميدٌ .
باركت عىل آل إبراهيم يف
َ
َ
حممد ِ
ص�ل عىل ٍ
 -5الله�م ِّ
صليت عىل آل
عبدك ورس�ولِك ،كام
َ
حمم�د ِ
ٍ
عبدك ورس�ولِك ،وعلى آل حممد ،كام
إبراهي�م ،وب�ارك عىل
َ

باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم.

 -6اللهم ص ِّل على ٍ
صليت عىل
حممد وعىل أزواجه وذريته ،كام
َ
َ

آل إبراهي�م ،وبارك عىل حممد وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل
آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.
 -7الله�م ص�ل على حممد ،وعلى آل حممد ،وب�ارك عىل حممد،
وباركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك
صليت
وعلى آل حممد ،كام
َ
َ

محيد جميد.

64

الدعاء بعد التشهد األخير
إذا فرغ من التشهد األخري ،قال:
ِ
ِ
ع�ذاب القرب،
 -1الله�م إين أع�وذ بك ِم ْن َع�ذاب َج َهن ََّم ،وم ْن
ِ
ِ
ِ
فتنة ا َمل ِ
سيح الدَّ َّجال.
ومن فتنة املحيا واملامت ،ومن شرَ ِّ
ثم يتخري من األدعية املأثورة يف هذا املوضع أ ْع َج َب ُه إليه ،ومنها:

 -2الله�م إين أع�وذ ب�ك من ع�ذاب القرب ،وأعوذ ب�ك من فتنة
ِ
ِ
الدجال ،وأعوذ بك من فتنة املحي�ا واملامت ،اللهم إين أعوذ
املس�يح

بك من املأ َثم((( وا َمل ْغ َر ِم.

�ت ،وم�ن رش م�ا
 -3الله�م إين أع�وذ ب�ك م�ن شرَ ِّ م�ا َع ِم ْل ُ
مل أعمل(((.
 -4اللهم إين أسألك اجلنَّ َة ،وأعوذ بك من النَّار.

اإلنس�ان ،أو هو ِ
( )1ه�و األمر الذي يأثم به ِ
اإلثم نفس�ه وض ًعا للمصدر موضع
االس�م ،وكذلك «املغرم» ويريد به الدَّ ْين ،بدليل متام احلديث :قالت عائشة:
فقال له قائل :ما أكثر ما تستعيذ من املغرم يا رسول اهلل! فقال« :إن الرجل إذا
غرم َحدَّ ث فكذب ،ووعد فأخلف».
( )2أي :من رش ما فعلت من السيئات« ،ومن رش ما مل أعمل» من احلسنات.
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الذنوب إال أنت،
كثريا ،وال يغفر
 -5اللهم إين
ُ
َ
ظلمت نفيس ُظلماً ً
فاغفر يل مغفر ًة من ِ
الغفور الرحيم.
عند َك ،وارمحني إنك أنت
ُ
ِ
يسريا.
 -6اللهم حاس ْبني حسا ًبا ً

 -7اللهم إين أس�ألك يا أهللُ الواحدُ األحدُ الصمدُ  ،الذي مل يلد،

الغفور
تغفر يل ُذنُويب ،إنك أنت
ُ
ومل يول�د ،ومل يكن له ُك ُف ًوا أحدٌ  ،أن َ
الرحيم.

أن�ت وحدك،
 -8الله�م إين أس�ألك ب�أن لك احلم�دَ  ،ال إله إال َ
ِ
ِ
ال رشي�ك ل�كُ ،
واألرض ،ي�ا ذا اجلالل
الس�موات
بدي�ع
املنان ،يا
َ
ِ
واإلكرام ،يا َح ُّي يا َق ُّيو ُم ،إين أسألك اجلنَّ َة ،وأعو ُذ بك من النَّار.
وآج ِل ِ
عاج ِل ِه ِ
 -9اللهم إين أس�ألك من اخلير ُك ِّل ِهِ ،
�ه ،ما َع ِل ْم ُت
وآج ِل ِ
عاج ِل ِ
من�ه ،وم�ا مل أعل�م ،وأع�وذ بك م�ن الشرَّ ُك ِّل ِ
�ه ِ
�هِ ،
�ه ،ما
ِّ
ق�ر َب إليها
َع ِل ْم ُ
أعلم ،اللهم إين أس�ألك اجلن َة ،وما َّ
�ت من�ه ،وم�ا مل ْ
ِ
�و ٍل ْأو َع َمل ،وأعو ُذ َ
بك ِم َن الن َِّار ،وم�ا َّقرب إليها من قول أو
م� ْن َق ْ
عمل ،اللهم إين أس�ألك من خري ما س�ألك عبدُ َك ورس�ولك حممدٌ

 ،Hوأعوذ بك من شرَ ِّ ما اس�تعاذك منه عبدُ ك ورس�ولك
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قضيت يل ِم ْن أ ْم ٍ
�ر أن َ
جتعل عاقب َت ُه
حمم�د  ،Hوأس�ألك ما
َ

يل َر َشدً ا.

ِ
الغي�ب ،و ُقدْ َرتِ َ
 -10الله�م بِ ِع ْل ِم َ
اخلل�قَ ،أ ِحيني ما
�ك عىل
�ك
َ

ِ
خيرا يل ،اللهم
عل َ
خيرا يلَ ،وت ََو َّفن�ي إذا كان�ت الو َف�ا ُة ً
م�ت احلي�ا َة ً
ِ
والعدل
وأس�ألك خشيتَك يف الغيب والشهادة ،وأسألك ك َِل َم َة احلق
الفقر ِ
والرىض ،وأس�ألك ال َق ْصدَ يف ِ
ِ
والغنى ،وأس�ألك
يف
الغض�ب ِّ
نعيماً ال َيبيدُ  ،وأسألك ُقر َة ٍ
الرضا
عني ال تنفدُ  ،وال تنقطع ،وأسألك ِّ
ِ
ِ
ِ
النظر إىل
املوت ،وأسألك َل َّذة
العيش بعد
بعد القضاء ،وأسألك َب ْر َد
الش�وق إىل ِ
لقائ َك ،يف غري رَضاء م رِض ٍة ،وال ٍ
َ
وجهك ،وأس�ألك
فتنة
َّ َ ُ َّ
م ِض َّل ٍة ،اللهم زينَّا ِ
اإل ِ
بزينة ِ
يامن ،واجعلنا ُهدا ًة مهتدين.
ِّ
ُ
 -11أحس� ُن ال�كال ِم كال ُم اهلل ،وأحس� ُن اهل�دْ ِي َه�دْ ُي حمم�د
.H
* وليكن آخر ما يقول بني التشهد والتسليم :

أرسرت ،وما
أخ�رت ،وما
 -12الله�م اغفر يل م�ا َقدَّ ْم ُت ،وما
ُ
ُ

ْت
ْ�ت ،وم�ا
أرسفت ،وم�ا أنت أع ْل ُم ب�ه مني ،أنت ا ُمل َق�دِّ ُم ،وأن َ
ُ
أعلن ُ

ِّ
املؤخ ُر ،ال إله إال أنْت.
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ما يقول بعد الصالة
ُ -1ي َكبرِّ ُ اهلل .(((D
* ويقول:

 -2ال إل�ه إال اهلل وح�ده ،ال رشي�ك ل�ه ،ل�ه املل�ك ،ول�ه

�و على كل يشء قدي�ر ،ال ح�ول وال ق�وة إال ب�اهلل،
احلم�دَ ،و ُه َ
ُ
الفض�ل ،وله الثنا ُء
ال إل�ه إال اهلل ،وال نعب�د إال إياه ،ل�ه النعم ُة ،وله
حل َس ُن ،ال إله إال اهللُ ،خملصني له الدي َن ،ولو ك َِر َه الكافرون.
ا َ
ِ
أس�تغف ُر اهلل ،أس�تغفر اهلل ،أس�تغفر اهلل ،اللهم أنت السال ُم،
-3
ِ
اجلالل ِ
واإلكرام.
تباركت يا ذا
ومنك السال ُم،
َ

َ
رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو
 -4ال إله إال اهلل وحده ،ال
منعت،
أعطيت ،وال ُم ْعطِ َي ملا
مانع ملا
َ
َ
على كل يشء قدير ،الله�م ال َ
وال ينفع ذا ا ِ
جلدُّ .
جلدِّ منْك ا َ
َ

(ِ )1
ق�ال« :كنت أع�رف انقضاء صلاة النب�ي  Hبالتكبير» وانظر «فتح
الب�اري» ( ،)76-74/3وروى اب�ن أيب ش�يبة يف «مصنف�ه» رق�م ()3118
( )184/2أن القاس�م قال« :واهلل ْ
إن كان ابن الزبري ليصنع ذلك» أي :يكرب
ثالث تكبريات -أو هتليالت -إذا سلم اإلمام.

ل َم�ا رواه البخ�اري يف «صحيحه» رقم ( )842بس�نده إىل ابن عباس L
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ُ�ريس[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] اآلية
 -5ويق�رأ آي�ة الك ْ
[البقرة.]255:
ِ
املعوذات[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] و[ﭤ ﭥ
�و َر
الس َ
 -6ويقرأ ُّ

ﭦ ﭧ] و[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ].
 -7اللهم ِ
وش ِ
وح ِ
أعنِّي عىل ِذك ِْر َكُ ،
سن عبادتِك.
كركُ ،
جتمع (أوَ :ت ْب َع ُث) عبا َدك.
َ -8ر ِّب ِقنِي عذا َبك يوم
ُ
ِ
ِ
ِ
 -9اللهم إين أعو ُذ َ
وعذاب القرب.
والفقر
الكفر
بك من

 -10الله�م إين أعوذ بك من اجل ْبن ،وأعوذ بك أن ُأر َّد إىل ِ
أرذل
َ
ُ
العم ِر ،وأعوذ بك من ِ
فتنة الدنيا ،وأعوذ بك ِم ْن عذاب القرب.
ُُ
ِ
ِ
ِ
ب
َ�ر َك ا ُملنْكَراتَ ،و ُح َّ
 -11اللهم إين أس�ألك ف ْع َل اخلرياتَ ،وت ْ
ِ
بعباد َك
أردت
وتتوب َعَل�يَ َّ  ،وإذا
املس�اكني ،وأن َت ْغ ِف َ�ر يل وترحمَ َنِي،
َ
َ
فِتن ًة ،فاقبضني إليك َغ م ْفت ٍ
ُون.
يرْ َ َ
* ثم يقول:
« -12سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،واهلل أكرب».

[ 33مرة]

 أو« :س�بحان اهلل» (« ،)33احلم�د هلل» (« ،)33اهلل أكبر»(.)34
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 -أو« :سبحان اهلل» (« ،)33احلمد هلل» (« ،)33اهلل أكرب» (،)33

ث�م يقول« :ال إله إال اهلل وح�ده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد،

وهو عىل كل يشء قدير».

 -أو« :سبحان اهلل» (« ،)25احلمد هلل» (،)25

«ال إله إال اهلل» (« ،)25اهلل أكرب» (.)25

 -أو« :س�بحان اهلل» (« ،)11احلم�د هلل» (« ،)11اهلل أكبر»

(.)11

 -أو« :س�بحان اهلل» (« ،)10احلم�د هلل» (« ،)10اهلل أكبر»

(.)10

 يع ِقدُ هن ِبأنام ِله.
َ ْ ُ َّ

 -13سبحانك اللهم وبحمدك ،أستغفرك ،وأتوب إليك.

ذكر ا& تعالى عقب صالة الصبح
(وهو أرشف أوقات الذكر يف النهار)

 -ال إل�ه إال اهلل وح�ده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،حييي

ويميت ،وهو عىل كل يشء قدير.
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[عرش مرات]

* ويقول ما تقدم يف (ما يقول بعد الصالة)(((.

ما يقول بعد صالة املغرب

 ال إل�ه إال اهلل وح�ده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،حيييويميت ،وهو عىل كل يشء قدير.
[عرش مرات]
* ويقول ما تقدم يف (ما يقال بعد الصالة)(((.

ما يقول بعد صالة الوتر
* إذا َس َّلم من الوتر قال:
سبحان ِ
امللك ال ُقدُّ ِ
َ
وس،
سبحان ِ
امللك القدوس،
سبحان امللك القدوس.

(هكذا ثال ًثا ،ويمد هبا صوته ،ويرفع يف الثالثة).
 الله�م إين أع�وذ برض�اك م�ن س َ ِوبمعافاتِ�ك م�ن
�خط َكُ ،
َ
عقوبتِ�ك ،وأع�وذ بك ِمن�ك ،ال ُأ ْح يِص ثنا ًء عليك ،أن�ت كام أثنيت
َ
نفسك(((.
عىل

( )1انظر (ص.)68
( )2انظر (ص.)68
( )3وهذا يقال يف آخر الوتر ،قبل السالم أو بعده.
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كيفية التكبير في العيدين
* يف عي�د الفط�ر :أول وق�ت تكبير الفط�ر إذا غابت الش�مس

م�ن ليلة الفطر ،وحينئذ يس�تحب إظهار التكبري املطلق يف املس�اجد
واملنازل والطرق�ات ،لقوله تعاىل[ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [البقرة.]185:

جهرا حتى يأيت املصىل،
وقب�ل صالة العيد خيرج من بيت�ه ،فيكرب ً
ثم يكرب حتى خيرج ِ
اإلمام.
* ويف عيد األضحى :يكرب من بعد صالة الفجر يوم عرفة إىل ما

بع�د صالة العرص من آخر أيام الترشيق ،والتكبري فيه مطلق ومقيد،
فاملقيد َعقيب الصلوات ،واملطلق يف كل حال يف األس�واق ،ويف كل

مكان.

آثار موقوفة منها :
* ويف صفة التكبريٌ :
كبريا.
رب ،اهلل أك ُ
 -1اهلل أك ُ
رب ،اهلل أكرب ً

 -2اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إل�ه إال اهلل ،واهلل أكبر ،اهلل أكرب ،وهلل

احلمد.

72

 -3اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إل�ه إال اهلل ،واهلل أكبر ،اهلل

أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد.

 -4اهلل أكبر ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد ،اهلل أكرب و َأ َج ُّل ،اهلل

أكرب عىل ما هدانا.

رب و َأ َج ُّل ،اهلل أكرب ،وهلل
كبريا ،اهلل أك ُ
كبريا ،اهلل أكرب ً
 -5اهلل أكبر ً

احلمد.

تكبيرات صالة العيد ،وما يقول بينها

ٍ
* يكرب تكبرية ِ
تكبريات يف الركعة األوىل
سبع
اإلحرام ،ثم يكرب َ

قبل القراءة ،ويف الثانية يكرب مخس تكبريات سوى تكبرية االنتقال.

* وبني كل تكبريتني من هذه التكبريات :حيمد اهلل  ،Dويثني
عليه ،ويصيل عىل النبي  ،Hويدعو.

التهنئة يوم العيد
ع�ن جبري ب�ن نفري ق�ال :كان أصح�اب النب�ي  Hإذا
ال َت َق ْوا يوم العيد ُ
بعضهم لبعض :تق َّبل اهللُ ِمنا ومنك.
يقول ُ
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ما يفعل عند كسوف الشمس

* يفزع إىل ذكر اهلل ،ودعائه ،واستغفاره.

* وينا َدى لصالة الكسوف بقول« :الصال ُة جامع ٌة».

ما يقول عند االستسقاء

يكون أكثر ِ
* يكثر ِ
كالم ِه،
اإلما ُم يف ُخطبته من االس�تغفار حتى
َ َ

�م بقوله تعاىل عىل لس�ان ن�وح [ :Sﯼ ﯽ
و ُي َذك ُِّر ُه ْ

ﯾﯿ ﰀ ﰁﰂﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] [نوح.]12-10:

* ويكثر من دعاء الكرب((( ،ويدعو اهلل  Dيف ترضع وتذلل

وافتقار ومسكنة باألدعية التالية:
[ -1ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ] ،ال إله إال اهلل ،يفعل ما يريد.

الغني ،ونح�ن الفقرا ُءِ ،
أنزل
 -2الله�م أن�ت اهلل ،ال إله إال أنت
ُّ

َ
أنزلت لنا قو ًة وبال ًغا إىل حني.
الغيث ،واجعل ما
علينا
َ
( )1انظر :دعاء الكرب والدعاء عند األمور املهمة (ص.)89
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ِ
 -3الله�م ِ
(((
ضار،
غري ٍّ
اس�قنا َغ ْي ًث�ا ُمغي ًث�ا َم ِري ًئا َم ِري ًع�ا  ،ناف ًع�اَ ،
ْ

غري ٍ
آجل.
عاجلاً َ

 -4اللهم ِ
اس�ق عب�ا َد َك وهبائمك ،وانْشرُ ْ رمحت َ
وأح ِي بلدَ ك
َ�كْ ،
امليت.
َ
 -5اللهم ِ
أغثنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا.

صالة التسبيح
عن ابن عباس  Lأن رسول اهلل  Hقال للعباس

عباس! يا َع َّم���اهُ! أال أُ ْع ِطيك؟ أال أم َن ُح َك؟ أال
اب�ن عبد املطلب« :يا ُ
أَ ْح َ
بوك؟ أال أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت َ
فعلت ذلك غفر اهلل لك
وآخ َره ،قدميَه وحدي َثه ،خطأه وعمده ،صغريه وكبريه،
ذنب���ك :أو َله ِ
���ره وعالنيته ،عش���ر خصال :أن تصلي أربع ركعات ،تقرأ يف كل
ِس َّ
ركع���ة فاحتة الكتاب وس���ورة ،فإذا فرغت م���ن القراءة يف أول ركعة
وأن���ت قائ���مَ ،
قلت« :س���بحان اهلل ،واحلم���د هلل ،وال إل���ه إال اهلل ،واهلل
أكرب» مخس عشرة مرة ،ثم تركع فتقوهلا وأنت راكع عش ًرا ،ثم
(َ )1مري ًعا :ذا مراعة ِ
وخ ْصب ،يقال :أمرعت البالد :إذا خصبت.
َ
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ترفع رأس���ك من الركوع فتقوهلا عش��� ًرا ،ثم تهوى ساجدًا فتقوهلا
وأنت س���اج ٌد عش��� ًرا ،ثم ترفع رأسك من الس���جود فتقوهلا عش ًرا ،ثم
تس���جد فتقوهلا عش ًرا ،ثم ترفع رأسك فتقوهلا عش ًرا ،فذلك مخس
وسبعون يف كل ركعة ،تفعل ذلك يف أربع ركعات ،إن استطعت أن
تصليها يف كل يوم مر ًة فافعل ،فإن مل تفعل ففي كل مجعة مرة،
فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة ،فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة،

فإن مل تفعل ففي ُع ُم ِرك مرة»(((.
( )1وق�د ق�ال بثبوت ه�ذا احلديث مج�ع من األئم�ة واحلف�اظ ،منهم :اب�ن املبارك،
وأب�و داود ،واحلاك�م ،وابن من�ده ،واخلطيب البغدادي ،وأبو بك�ر بن أيب داود،
والبغ�وي ،والبيهقي ،وأبو س�عد الس�معاين ،وأبو موس�ى املدين�ي ،والديلمي،
وأبو احلسن بن املفضل ،واآلجري ،وأبو حممد عبد الرحيم املرصي ،والبلقيني،
وأب�و احلس�ن املق�ديس ،وأبو علي بن الس�كن ،وابن ش�اهني ،واملن�ذري ،وابن
الصالح ،والنووي ،والس�بكي ،والعالئي ،وابن حجر العس�قالين ،وابن نارص
الدين الدمش�قي ،والزركيش ،والس�يوطي ،والزبيدي ،وأبو احلس�ن الس�ندي،
واللكنوي ،واملباركفوري ،ومن املعارصين أمحد شاكر ،واأللباين.
وقال العالمة ابن عابدين « :Vيفعلها يف كل مرة وقت ال كراهة فيه ،أو يف
كل يوم أو ليلة مرة ،وإال ففي كل أسبوع أو مجعة أو شهر أو العمر ،وحديثها
حس�ن لكثرة طرقه ،ووهم من زعم وضعه ،وفيها ثواب ال يتناهىِ ،
وم ْن َث َّم
قال بعض املحققني :ال يس�مع بعظيم فضلها ويرتكها إال متهاون يف الدين».
اهـ.
ومن قبله قال مثله تاج الدين السبكي ،وزاد« :غري مكرتث بأعامل الصاحلني= ،
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صالة التوبـــة
* ع�ن أمري املؤمنني عيل  Iقال :حدثني أبو بكر -وصدق

أبو بكر  -Iقال :س�معت رسول اهلل  Hيقول« :ما

ُذ ِن ُب ذن ًب���ا فيتوضأ ،فيحس���ن ُّ
م���ن عب���د ي ْ
الطهور ،ثم يق���وم فيصلي

الذنب ،إال غفر اهلل له» ،ثم قرأ
ركعتني ،ثم يس���تغفر((( اهللَ لذلك
ِ
ه�ذه اآلي�ة[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ] [آل عمران.]135:

ما ُيقرأ في الليل

 -1قال رسول اهلل « :Hمن قرأ اآليتني من آخر سورة

البقرة يف ليل ٍة َ
ك َفتاه(((».

= ال ينبغ�ي أن يع�د م�ن أهل العزم يف يشء ،نس�أل اهلل السلامة» اهـ .انظر:
«رشح ِ
اإلحياء» (.)481/3
( )1املراد باالس�تغفار طلب املغفرة املقرون بالتوبة بالندامة ِ
واإلقالع والعزم عىل
أن ال يعود إليه أبدً ا ،وأن يتدارك احلقوق إن كانت هناك.
( )2كفت���اه :أي أجزأت�اه عن قيام الليل ،وقيل :كفتاه من كل ش�يطان ،فال يقربه
ليلته ،وقيل :كفتاه ما يكون من اآلفات التي تكون يف تلك الليلة ،وقيل :معناه =
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 -2ويقرأ كل ليلة[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] فإهنا ثلث القرآن.
ِ
قنوت ليلة.
ب له
ُ
 -3ومن قرأ بامئة آية يف ليلة ،كُت َ

 -4وكان رس�ول اهلل  Hال ين�ام حت�ى يق�رأ[ :ﮂ

ﮃ]((( ،و«الزمر».

 -5وكان  Hال ين�ام حت�ى يق�رأ[ :ﭑ ﭒ ﭓ]

السجدة ،و[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ].

املس� ِّبحات((( قب�ل أن ين�ام ،وإذا
 -6وكان  Hيق�رأ َ

اضطجع.

= َح ْس� ُب ُه هبام فضلاً
وأجرا ،وال مانع من إرادة هذه األمور مجيعها ،ويؤيده:
ً
أن حذف املتعلق مش�عر بالتعمي�م ،فكأنه قال« :كفتاه من كل رش ،أو من كل
ما يخُ اف ،وفضل اهلل واسع» أفاده الشوكاين.
انظر« :حتفة الذاكرين» (ص( ،)99ص.)235
أيضا سورة ِ
«اإلرساء» وسورة «سبحان».
( )1وتسمى ً
( )2ق�ال ابن األثري  :Vاملس�بحات هي الس�ور التي يف أوهل�ا [ﮎ ﮏ] أو
[ﭑ ﭒ] أو [ﮟ ﮠ ﮡ] .اه�ـ .م�ن «جام�ع األصول» (،)265/4
وقيل« :هي :احلديد ،واحلرش ،والصف ،واجلمعة ،والتغابن».
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أذكار النــوم
ما يقول إذا أراد النوم

(((

 -1باسمك اللهم أحيا وأموت.
( -2جيمع كفيه ،ويقرأ فيهام[ :ﭑﭒﭓﭔ] ،واملعوذتني،

وينفث فيهام ،ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده ،يبدأ هبام عىل رأسه

ووجهه ،وما أقبل من جسده) ،يفعل ذلك كله ثالث مرات.
 -3يضع يده اليمنى حتت َخدِّ ه ،ثم يقول:

«اللهم ِقنِي عذا َب َك يوم َت ْب َع ُث عبا َدك».

[ثالث مرات]

ِ
أمسكت نفيس
وضعت جنبي ،وبك أرفعه ،إن
باس�م َك ريب
-4
َ
ُ

فارمحها ،وإن أرسلتها فاحفظها بام حتفظ به عبا َدك الصاحلني.

 -5احلم�د هلل الذي أطعمنا ،وس�قانا ،وكفان�ا ،وآوانا ،فكم ممن

كايف له وال ُم ْؤ ِوي.
ال َ

( )1وم���ن آداب الن���وم :أن ينف�ض فراش�ه بداخل�ة إزاره ثال ًث�ا ،ويتوض�أ وضوءه
ويضطجع عىل شقه األيمن.
للصالة،
َ
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ُ�ريس[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] اآلية
 -6ويق�رأ آي�ة الك ْ
[البقرة.]255:
 -7ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له ُ
امللك ،وله احلمدُ  ،وهو

َ
عىل كل يشء قدير ،وال حول وال قوة إال باهلل،
س�بحان اهلل ،واحلمدُ
هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب.

خلقت نفيس ،وأنت تتوفاها ،لك مماتهُ ا وحمياها،
 -8الله�م أنت
َ

إن أحييتَه�ا فاحف ْظه�ا ،وإن َأ َمتَّه�ا فاغف�ر هل�ا ،الله�م إين أس�ألك

العافية.

ِ
بكلامت اهلل التا َّمات من رش ما خلق.
 -9أعوذ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والش�هادة،
الغيب
 -10الله�م فاط َر الس�موات واألرض ،عامل َ
ِ
ٍ ِ
رش
َر َّب ك ُِّل يشء َو َمليكَ� ُه ،أش�هدُ أن ال إل�ه إال أنت ،أع�و ُذ بك من ِّ
ِ
الشيطان َوشرِ ِك ِه ،وأن ِ
ف عىل نفيس ُسو ًءا ،أو َأ ُج َّر ُه
أقرت َ
ْ
نفيس ،وشرَ ِّ
إىل مسلم.

ِ
ِ
ِ
العرش العظيم،
ورب
ورب
األرض َّ
 -11اللهم َر َّب السموات َّ
ِ
ِ
الت�وراة ِ
واإل ِ
نجيل
َّوىُ ،من ِْز َل
�ب والن ٰ
ر َّبن�ا َو َر َّب ك ُِّل يشء ،فال َق احلَ ِّ
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والق�رآن ،أع�وذ ب�ك ِم�ن شرَ ك ُِّل ِذي شرَ أن�ت ِ
ِ
�ذ ِ
آخ ٌ
بناص َيتِ ِه ،أنت
ٍّ
ْ ِّ
�ك يشء ،وأن�ت ِ
ُ
األول فلي�س َق ْب َل َ
اآلخ ُر فليس بع�دَ ك يش ٌء ،وأنت
الظاه�ر فليس فو َق َك يشء ،وأن�ت الباطِ ُن فليس ُدون ََك يشء ،ا ْق ِ
ض
ُ
َعنَّا الدَّ ْي َنَ ،وأ ْغنِنا ِم َن ِ
الفقر.

ِ
بوجه َك الكري ِم وكلامتِ َك التا َّم ِة ِم ْن شرَ ِّ ما
 -12الله�م إين أعو ُذ
أن�ت ِ
آخ ٌذ ِ
�ف املغر َم واملأثم ،اللهم ال يهُ ْ َز ُم
بناص َيتِ ِه ،اللهم أنت َتك ِْش ُ
ينفع ذا اجلَدِّ ِمن َْك اجلَدُّ ُ ،س� ْب َحان ََك
ُجنْ�دُ َك ،وال يخُ ْ َل ُ
�ف َوعْ�دُ َك ،وال ُ
الله َّم َوبِ َح ْم ِد َك.
ُ
 -13بس�م اهلل و َضع ُت جنْبِي ،اللهم ا ْغ ِفر يل ذنبي ،و ْ ِ
�ئ
َ
َ ْ َ
أخس ْ
ْ
(((
اج َع ْلنِي يف الن َِّد ِّي األ ْعل(((.
شيطاينَ ،و ُف َّك ِر َهان َ ،و ْ

(((

( )1أخس���ئ :خس�أت الكلب إذا طردته ،واملعنى :اجعله مطرو ًدا عني ،ومردو ًدا
عن إغوائي ،وهو مروي بروايتنيْ :
اخ َس ْأ ،و َأ ْخ ِس ْئ.
( )2الف���ك :التخلص ،والره�ان :مجع رهن ،وأراد به :ختليصه مما نفس�ه مرهتنة به
من حقوق اهلل تعاىل.
( )3الن���دى :النادي ،وهو املجل�س جيتمع فيه القوم ،فإذا تفرق�وا عنه فليس بنادٍ،
وال ن ِ
َ�د ٍّي ،وامل�راد بالن�دي األعلى :جمتم�ع املالئك�ة املقربني ،وهل�ذا وصفه
بالعلو.
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أس� َقاين ،والذي
 -14احلمدُ هلل الذي َك َفاين َوآواين ،وأ ْط َع َمني َو ْ
أج َز َل ،احلمدُ هلل على ك ُِّل ٍ
حال،
َم� َّن َعَل�يَ َّ َفأ ْف َض َل ،والذي أعط�اين َف ْ
يشء وم ِلي َكه ،وإ ٰله ك ُِّل ٍ
اللهم رب ك ُِّل ٍ
يشء أعو ُذ بِ َك ِم َن الن َِّار.
َ
َ َ ُ
َ َّ
* ويقول:
رب»
« -15اهلل أك ُ

[ 34مرة]

َ
«سبحان اهلل»

[ 33مرة]

«احلمدُ هلل»

[ 33مرة]

رب»
 -أو « :اهلل أك ُ

[ 33مرة]

َ
«سبحان اهلل»

[ 33مرة]

«احلمدُ هلل»

[ 33مرة]

رب»
 -أو « :اهلل أك ُ
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[ 33مرة]

َ
«سبحان اهلل»

[ 34مرة]

«احلمدُ هلل»

[ 33مرة]

كاذب ٍ
ِ
ِ
�ة ،نَافِ َع ًة
غري َ
 -16اللهم إين أس�ألك رؤيا صاحل� ًة ،صاد َق ًة َ
َغ َري َض َّار ٍة( .موقوف عىل عائشة )J
 -17يقرأ سورة [ﭑ ﭒ ﭓ] حتى يخَ ْتِ َمها.
* وليكن آخر ما يقول(((:

�ت َو ْج ِه�ي إلي�ك،
 -18الله�م
أس�لمت نفسي إلي�كَ ،و َو َّج ْه ُ
ُ
�ت أ ْم ِري إ َل َ
وأجل�أت ظهري إليك ،رغب� ًة ورهب ًة إليك،
يك،
ُ
َو َف َّو ْض ُ
ال َم ْل َج�أ وال َمن َْج�ى ِمن َ
أنزلت،
ْ�ت بكتابِ َك ال�ذي
َ
ْ�ك إلاَّ إليك ،آ َمن ُ
َونَبِ ِّي َك الذي ْأر َس ْل َت.

من آداب الرؤيا
* إذا رأى يف منامه ما حيب:

ِ
ب.
حيمدُ اهللَ عليه ،وال يحُ َ دِّ ث به إال َم ْن يحُ ُّ
َ

* وإذا رأى ما يكره:
ِ
فليستع ْذ باهلل من شرَ ِّ ه.
-1
( )1فال يتكلم بعدها بيشء من أحاديث الدنيا ،فإن حتدث أعادهن ،ثم ينام اقتدا ًء
بالنبي .H
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نفث((( عن َي َس ِ
َ -2و َي ُ
ار ِه.
ِ
الشيطان الرجيم.
 -3ويتعو ُذ باهلل ِم َن

[ثال ًثا]
[ثال ًثا]

ُ
ويتحول عن جنبه الذي كان عليه.
-4
 -5وال حيدث هبا أحدً ا.
 -6وليقم َف ْل ُي َص ِّل إن أمكنه ،فإن ذلك أت َُّم وأكمل.
* وإن كان ُي َف َّز ُع يف منامه ،قال إذا آوى إىل فراشه:

وعقابِه ،ومن رش ِع ِ
بكلامت اهلل التَّام ِةِ ،من َغ َضبِ ِه ِ
ِ
باد ِه،
 -1أ ُعو ُذ
ْ
َّ
ْ ِّ
ومن همَ َز ِ
ني ،وأن يحَ رُض ِ
ات الش َّياطِ ِ
ون.
َ
ْ ُ
بكلامت اهللِ التام ِ
ِ
فاجر ،من
 -2أعو ُذ
ات التي ال يجُ ُ
اوز ُه َّن َب ٌّر وال ٌ
َّ

يعرج فيها ،ومن رش ِ
فتن ِ
رش ما ُ
الليل والنهار،
ينزل من السماء ،وما ُ
ِّ
ِ
ٍ
طارق َي ْط ُر ُق ٍ
ٌ
بخري ،يا رمحان.
طارق ،إال
وم ْن ك ُِّل

( )1النفث :نفخ لطيف ال ريق معه ،ويف رواية :فليبصق ،ويف رواية :فليتفل.
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ما يقول إذا استيقظ في الليل
عار((( من الليل ،فقال حني
* قال رسول اهلل َ « :Hم ْن َت َّ

وحدهُ ،ال ش َ
يس���تيقظ( :ال إله إال اهلل َ
���ريك له ،له املُ ْل ُك وله احلمدُ،
ري ،وهو على ُ
َ
ي ِيي وَيمُ ِ ُ
���بحان اهلل،
ك ِّل ش���يء قدير ،س
حُ ْ
بيده اخل ُ
يتِ ،

واحلم��� ُد هلل ،وال إ َل���ه إال اهلل ،واهلل أكربَ ،وال َح ْو َل وال ُق َّو َة إلاَّ باهلل)،
ثم قال( :اللهم ْ
َّ
فتوضأُ ،ث َّم
جيب َل ُه ،فإن قام
اغ ِف ْر لي) ،أ ْو دَعا ،اس��� ُت َ

َص َّلىُ ،ق ِب َل ْت صال ُته»(((.

ِ
الليل قال:
* وإذا ت ََض َّو َر((( ِم َن

ِ
ِ
واألرض وم�ا
�موات
الس
 ال إل�ه إال اهلل الواح�دُالقه�ارُّ ،
رب َّ
ُ
بينهام ال َع ِز ُيز ال َغ َّف ُار.
( )1أي :استيقظ.
( )2ق�ال يف «عمدة املتحصنين»« :ينبغي لكل مؤمن بلغه ه�ذا احلديث أن يغتنم
َ
العم�ل به ،وخيلص نيته لربه العظيم ،ويس�أله أن يرزقه ح ًّظ�ا من قيام الليل،
فال ع�ون إال به ،ويس�أله ف�كاك رقبته م�ن الن�ار ،وأن يوفقه لعم�ل األبرار،
ويتوف�اه عىل ِ
اإلسلام ،ق�ال أبو عب�د اهلل الفرب�ري :أجريت ه�ذا الذكر عىل
ٍ
لس�اين عند انتباهي من النوم ،ثم غمضت ،فج�اءين جاء فقرأ َعليَ َّ هذه اآلية:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ]».اهـ.
ظهرا لبطن.
(َ )3ت َض َّو َر :بالتشديد ،أي تلوى ،وتق َّلب ً
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* وق�ال « :Hمن آوى إىل فراش���ه طاه��� ًرا؛ مل ينقلب

ساع ًة من الليلُ ،
يسأل اهللَ شي ًئا من خري الدنيا واآلخرة؛ إال أعطا ُه

اهللُ إياه».

إلي�هَ ،ف ْلينْ ُف ْضه بِصنِ َف ِ
�هُ ،ث�م َعاد ِ
راش ِ
* وإذا ق�ام َعن فِ ِ
�ة((( إِ ِ
زار ِه
ُ َ
َ
َّ َ
ْ
ٍ
َ
مرات ،فإنه ال يدري ما َخ َل َف ُه عليه ،فإذا اض َط َج َع فليقل:
ثالث
 بِ ِْت نفيس
الله َّم َو َض ْع ُت َجنْبِيَ ،وبِ َك ْأر َف ُع ُه ،إن أ ْم َسك َ
اسم َك ُ
ْ
فارمحها ،وإن رددتهَّ ا فاحفظها ،بام تحَ ُ ِ
الصاحلني.
فظ بِه عبا َد َك َّ
َ َ

ما يقول إذا استيقظ في الليل،
وخرج من بيته

ِ
ٍ
سورة آل عمران:
اآليات خواتيم
عرش
* ينظر إىل السماء ويقرأ َ

[ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ] [اآلية 190إىل آخر سورة آل عمران].

(َ )1صنِ َف ُة اإلزار -بكرس النونَ -ط َرفه مما ييل ُط َّرتَه أي حرفه ،و ُك َّفتُه أي :حاشيته،
وال ُك َّف ُة من القميص :ما استدار حول الذيل.
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الرب م���ن العبد ،يف جوف
أقرب م���ا يكون ُّ
وق�ال ُ « :H

َ
استطعت أن تكون ممن يذك ُر اهللَ يف تلك الساعة؛
اآلخر ،فإن
الليل ِ

فكن».

وق�ال « :Hين ُ
���زل ربنا َّ F
كل ليل���ة إىل مساء

ُ
الدنيا ،حني يبقى ُث ُ
فأستجيب
فيقول :من يدعوني
اآلخر،
َ
الليل ِ
لث ِ

له؟ من يسأ ُلين فأعط َيه؟ من يستغفرني فأغف َر له؟».
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األذكار والدعوات لألمور العارضة
دعاء االستخارة
�م باألم�ر ،فلريك�ع ركعتني من غري الفريض�ة ،ينوي هبام
* إذا َه َّ

االستخارة ،ثم يقول(((:

ِ
«الله�م إين أس�ت ِ
َخ ُريك((( بِ ِع ْل ِم َ
وأس�تقد ُر َك((( بِ ُقدْ َرتِ َ
�ك،
�ك،
�در ،وال أ ْق ِ
ِ
وأس�ألك م�ن َف ْض ِل َ
وتعل�م،
�د ُر،
ُ
�ك العظي� ِم ،فإن�ك َت ْق ُ

ِ
تعلم َّ
األمر
أعلم ،وأنت َعلاَّ ُم
الغيوب ،اللهم إن ك َ
أن هذا َ
ُنت ُ
وال ُ
ِ
خير يل يف ِديني ومع�اشيِ
وعاقبة ِ
أمري((( فا ْق�دُ ْر ُه((( يلَ ،و َيسرِّْ ُه يل،
َ ََ
ٌ
ث�م ِ
تعل�م َّ
ب�ار ْك يل فيه ،الله�م ْ
األم�ر شرَ ٌّ يل يف ديني
أن هذا
إن ُكن َْت
َ
ُ

(((

( )1أي بعد أن ُي َس ِّلم.
ِ
( )2االستخارة يف األمور :طلب اخل َري َة فيها ،واستعال ُم ما عند اهلل تعاىل فيها.
( )3أستقدرك :أطلب منك أن ُت ْق ِد َرين عليه.
( )4ويسمي هنا حاجته.
ِ
ِ
«عاجل أمري وآجله».
( )5ويف رواية:
وه ِّي ْئ ُه.
(َ )6فا ْق ُد ْرهُ :أي اقض يل بهَ ،
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ِ
وعاق ِبة أم�ري(((َ ،فا ِصرْ ْف ُه َعنِّيَ ،وا ِصرْ ْفني َعنْ ُهَ ،وا ْقدُ ْر َليِ
َو َمعايش،
اخلري ُ
حيث كانُ ،ث َّم َر ِّضني به»(((.
َ

دعاء الكرب والدعاء عند األمور املهمة
ِ
الع�رش
العظي�م احللي�م ،ال إل� َه إال اهلل َر ُّب
 -1ال إل� َه إال اهللُ
ُ
ِ
ِ
واألرض ،ال إل َه إال اهللَُ ،ر ُّب
الس�موات
العظي ِم ،ال إل َه إال اهللَُ ،ر ُّب
ِ
العرش الكريم.
ظيم،
احللي�م
 -2ال إل� َه إال اهللُ
لي ال َع ُ
ُ
ُ
الكري�م ،ال إل� َه إال اهللُ ال َع ُّ
ِ
ِ
العرش الكريم.
الس ْبعَِ ،و َر ُّب
ال إل َه إال اهلل َر ُّب السموات َّ
أنتُ ،س ْبحان ََك إين ُكن ُْت ِم َن ال َّظاملني.
 -3ال إل َه إال َ
ِ
أست َِغ ُ
يث.
 -4يا َح ُّي يا َق ُّيو ُم ،بِ َرحمْ َت َك ْ
* وليكن أ ْك َث َر دعائه أن يقول :
عذاب
«ر َّبن�ا آتِن�ا يف الدنيا َح َس�نَ ًة ،ويف اآلخرة َح َس�ن ًةَ ،و ِقنَا
َ
َ -5
الن َِّار».
ِ
ِ
وآجله».
«عاجل أمري
( )1ويف رواية :
( )2انظر« :فتح الباري» (.)187-183/11
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 -6اهللُ اهللُ َربيِّ  ،ال ُأشرْ ِ ُك بِ ِه شي ًئا.
ِ ِ
أص ِل ْح
 -7اللهم رمحت ََك أرجو فال تَك ْلني إىل نفيس َط ْر َف َة َعينْ ٍ َ ،و ْ
ْت.
يل شأين ُك َّل ُه ،ال إل َه إلاَّ أن َ
ِ
 -8الله�م إين أع�وذ بك من جه ِ
البالء(((َ ،و َد ْر ِك الش�قاء(((،
�د
َ ْ
ِ
ِ
وس ِ
األعداء(((.
القضاء((( ،وشامت َِة
وء
َ ُ
()1

()2

()3

()4

«جهد البالء» بفتح اجليم :كل ما أصاب ِ
اإلنسان من شدة املشقة ،وبالضم:
َ
م�ا ال طاق�ة ل�ه بحمله ،وال ق�درة له عىل دفع�ه ،اس�تعاذ  Hمن جهد
البالء ،ألن ذلك مع ما فيه من املشقة عىل صاحبه ،حيصل به التفريط يف بعض
أمور الدين ،وقد يضيق صدره بحمله ،فال يصرب ،فيكون سب ًبا يف ِ
اإلثم.
درك الشقاء :بفتح الراء وإسكاهنا ،والدرك هو ِ
اإلدراك واللحاق ،والشقاء:
هو اهلالك ،أو سببه املؤدي إليه ،واملقصود بدرك الشقاء :أعوذ بك أن يدركني
ش�دة املش�قة يف أمور الدنيا وضيقها عليه ،وحصول الرضر البالغ يف بدنه أو
أهل�ه أو ماله ،وقد يكون باعتبار األمور األخروية :وذلك بام حيصل عليه من
التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر ،واقرتفه من ِ
اإلثم.
سوء القضاء :هو ما يسوء ِ
اإلنسان ،وحيزنه من األقضية املقدرة عليه ،يف النفس
واملال واأله�ل والولد واخلامتة واملعاد ،فهو عام يف دينه ودنياه ،واملراد بالقضاء
هنا :ا َمل ْقضيِ ُّ  ،ألن حكم اهلل ك َّله َح َس ٌن ال سوء فيه ،وهذا التعوذ ال خيالف الرضا
بالقض�اء ،ف�إن االس�تعاذة من س�وء القضاء هي م�ن قضاء اهلل س�بحانه ،وهلذا
رشعها لعباده ،ومن هذا ما ورد يف دعاء القنوت« :وقني رش ما قضيت».
«مشات���ة األعداء» :هي فرح األعداء بام يقع عىل الش�خص من املكروه ،وما
حيل به من املحنة.
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 -9الله�م إين عب�دُ ك ،وابن ِ
عب�د َك ،واب� ُن أ َمتِ َ
�ك ،يف َق ْب َضتِ َك،
ُ
ناصيت�ي بِي ِ
ٍ
َ
ماض َّيف ُحك ُْم َ
قضاؤك ،أس�أ ُلك بِك ُِّل
�ك ،عَدْ ٌل َّيف
�د َك،
َ
اس� ٍم ُه َو َل َكَ ،س َّم ْي َت به َن ْف َس َك ،أو أنزل َت ُه يف ِكتابِ َك ،أو َع َّل ْم َت ُه أحدً ا
م�ن ِ
ِ
الغيب ِعنْ�دَ َك ،أن َ
َ
القرآن
جتعل
رت بِ ِه يف ِع ْلم
خلق َك ،أو اس�تأ َث َ

صدريِ ،
ِ
العظيم ِ
اب همَ ِّ ي.
ونور
وجال َء ُح ْزينَ ،و َذ َه َ
ربي َع قلبيَ ،
َ

قوما
ما يقول إذا خاف ً
ًّ
أو سلطا ًنا أو القى
عدوا
[ -1ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ] [القصص.]21:
 -2الله�م أن�ت َع ُض ِ
�دي ،وأن�ت نَصيري ،ب�ك َأ ُح ُ
�ول ،وبك
َأ ُص ُ
ول ،وبك ُأقاتِ ُل.
َ
رشيك له.
 -3اهللُ اهللُ َربيِّ  ،ال

 -4اللهم إنا نجع ُل َك يف نُحورهمَ ،و َن ُعو ُذ بِ َك ِم ْن شرُ ِ
ورهم.
 -5اللهم ِ
اكفنِ ِي ِه ْم بام ِش ْئ َت.
ُ
الوكيل.
 -6حس ُبنا اهللَُ ،ون ْع َم
 -7ال َح ْو َل وال ُق َّو َة إال باهلل.
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 -8اللهم اسرت عوراتِنَا ،وآمن روعاتِنَا.

 -9الله�م ُمن ِ
ِ
ِ
ِ
احلس�اب،
يع
الس
ْ�ز َل
�حاب ،سرَ ِ َ
الكتابَ ،ومجُ ْ ِر َي َّ
األحزاب ،اللهم اهز ْم ُه ْم ِ
وزلزهلمَ ،وا ْنصرُ ْ نا عليهم.
اهز ِم
َ

ما يقول إذا َع َر َ
ض له شيطان أو خافه
[ -1ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ] [املؤمنون.]98 ،97:
* ويقول:

ِ
الس�مي ِع العلي ِم ِم� َن َّ
الر ِجي ِم ِم� ْن همَ ْ ِز ِه
الش�يطان َّ
 -2أ ُع�و ُذ ب�اهللِ َّ
ون ْف ِ
خ ِه َون ْفثِ ِه.
َ
 -3أ ُعو ُذ باهلل ِمن َْك.
[ثالث مرات]
ِ
بلعنة اهللِ التَّا َّمة.
َ -4أ ْل َعن َُك
ِ
 -5و ُيؤ ِّذ ُن َ
الصالة.
أذان
بكلمات اهلل التام ِ
ِ
�ات الت�ي ال يجُ ِ
او ُز ُه� َّن َب ٌّ�ر
 -6أع�و ُذ
َّ
وال َف ِ
اج ٌرِ ،م ْن شرَ ِّ ما َخ َل َق َو َذ َرأَ ،و َب َرأ ،ومن رش ما ينزل من السماء،

[ثالث مرات]

ِ
األرضَ ،و َب َرأ ،ومن رش ما
ومن رش ما َي ْع ُر ُج فيها ،ومن رش ما َذ َرأ يف
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ٍ
خي�رج منها ،ومن رش فِت َِن ِ
ُ
يطرق،
طارق
الليل والنهار ،ومن شرَ ِّ ك ُِّل
إال ِ
طار ًقا َي ْط ُر ُق ٍ
مح ُن.
بخري يا ر ٰ

ما يقول إذا غلبه أمر

َ -قدَّ َر اهللُ ،وما شاء فعل.

ما يقول إذا استصعب عليه أمر

�هلاً  ،وأنت ُ
حل ْز َن((( إذا
�ه َل إال ما َج َع ْل َت ُه َس ْ
 اللهم ال َس ْجتعل ا َ
ِش ْئ َت َس ْهلاً .

تطير بشيء
ما يقول إذا َّ

* يمضي في�ه مت�وكلاً على اهلل تع�اىل ،و ُي َك ِّف�ر ع�ن ِو ْز ِر تطريه

بقول:

غريك.
خريك ،وال إله ُ
خري إال ُ
طريك ،وال َ
طري إال ُ
 -اللهم ال َ

ما يقول إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة

ف
 -إن�ا هلل ،وإنا إليه راجعون ،اللهم ْأ ُج ْ�رين يف ُم ِصي َبتِي ،و َأ ْخ ِل ُ

يل َخيرْ ً ا منها.

( )1احلزن :بفتح احلاء املهملة ،وسكون الزاي ،وهو غليظ األرض َ
وخ ِشنُها.
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ما يقول إذا كان عليه َدين عجز عنه

 -الله�م اك ِْفن�ي بِ َحاللِ َك ع�ن َح َر ِام َكَ ،وأ ْغنِنِ�ي بِ َف ْض ِل َك َع َّمن

ِسواك.
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أذكــــار املــــرض
ما يقرأ على امللدوغ
* َي ْت ُف ُل عليه ،ويقرأ بأ ِّم القرآن « :الفاحتة».

وغير ُه ْم
ما ُي َع ِّو ُذ به الصبيانَ
َ

ِ
بكلامت اهلل التَّام ِةِ ،من ك ُِّل َشي ٍ
 ُأ ِع ُطان وها َّمة((( ،ومن ك ُِّل
يذكُم
ْ
ْ
َّ
ٍ
عني ال َّم ٍة(((.

ما يقول من ُب ِل َي بالوسوسة

(((

من ابت َُيل بوسوسة الشيطان بقوله مثلاً :

اهلامة :بتشديد امليم كل ذات ُس ٍّم يقتل كاحلية وغريها ،واجلمع :اهلوا ُّم ،وقد
()1
َّ
يقع اهلوام عىل كل ما َي ِد ُّب من احليوان ،وإن مل يقتل كاحلرشات.
الالمة :بتشديد امليم ،هي التي تصيب ما َن َظ َر ْت إليه بسوء.
( )2العني َّ
( )3اعل�م -رمح�ك اهلل -أن املقص�ود بالوسوس�ة هن�ا وسوس�ة النف�س األمارة
بالسوء أو وسوسة شيطان اجلن أو اإلنس ،أو الوساوس العابرة التي تعرض
لإلنسان يف صالته وطهارته ومعتقداته ،وأحيانًا يف أمور دنيوية والتي يدفعها
التع�وذ باهلل وكلامته ،قال تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [األعراف.]200:
غري أن هناك اضطرا ًبا نفس ًّيا متميزً ا عن هذه الوساوس يسمى« :اضطراب =
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« َم ْن َخ َلق اهلل؟» ،فيجب عليه:

ِ
ف عن جمادلته(((،
وسوستِه،
ينتهي عن االنسياق مع
* أن
وينرص َ
َ
َ

إىل إجابته بام ييل:

 -1آ َمن ُْت باهللِ َو ُر ُس ِل ِه.
اه�ر والباطِ�ن ،وه�و بِ�ك ُِّل ٍ
ِ
ِ
ُ
يشء
�و
ُ َ ُ َ
ُ -2ه َ
األول واآلخ ُ�ر ،وال َّظ ُ

عليم.

= الوسواس القهري» وهي علة مرضية عبارة عن أفكار أو أفعال أو خواطر
أو نزع�ات متك�ررة ذات طاب�ع بغيض ،يرفضها اإلنس�ان عادة ،ويس�عى يف
مقاومته�ا ،وي�درك أهن�ا خطأ وال معنى هلا ،لك�ن هناك ما يدفع�ه إليها دف ًعا،

ويفشل غال ًبا يف مقاومتها.

َ�ي
ولق�د أدت ترمج�ة كلم�ة  Obsessionإىل «وس�واس» إىل اختلاط نوع ْ
املذكور ْين آن ًفا ،األمر الذي انعكس سل ًبا عىل من ُيبتلون باضطراب
الوسواس
َ
الوسواس القهري ،ولذلك رجح البعض تسميته «فكرة تسلطية» لفض هذا
االشتباك.

واملقصود بهذا :التنبيه عىل أن من يعاين من هذا االضطراب عليه أن يستعني
ب�اهلل ،ث�م ُيراج�ع الطبي�ب النفيس املخت�ص كي خيض�ع لعالج�ات كيميائية

ونفس�ية ،وال يقترص عىل التعوذات واألدعية الرشعية ألهنام ال يتعارضان بل

يتعاضدان ،وباهلل املستعان.
( )1انظر« :فطرية الدين» للمؤلف (ص.)168
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الص َم�دُ  ،مل َي ِل�دْ  ،ومل ُيو َل�دْ  ،ومل يك�ن ل�ه ُك ُف ًوا
أح�دٌ  ،اهللُ َّ
 -3اهللُ َ

أحدٌ .
َ

* ثم َي ْت ُف ُل عن ِ
يساره ثال ًثاَ ،و َي ُق ُ
ول :

ِ
الشيطان الرجيمَ ،و ِمن فِ ْتنَتِ ِه.
 -4أعوذ باهللِ السمي ِع العلي ِم من

الشيطان
ما يقول إذا َحال
ُ
وقراءت ِه ُي َل ِّب ُسها عليه
صالت ِه
بينَ ه وبنيَ
ِ
ِ

* يتعوذ باهلل منهَ ،و َي ْت ُف ُل عن َي ِ
سار ِه ثال ًثا.

ما يقولــه املريض
َ -1ر ِّب إين [ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ] [األنبياء.]83:
ِ
املعوذات:
السور
جيمع َك َّف ْي ِه ،ويقر ُأ فيهام
*
ُ
َ

[ -2ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] و[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] و[ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ]َ ،و َينْ ُف ُ
اس�تطاع من
�ح هبام ما
َ
�ث فيهما ،ثم َي ْم َس ُ
َج َس ِد ِه(((:
( )1ه�ذا إذا كان األمل يف مجي�ع الب�دن ،ويك�ون النف�ث عىل موض�ع األمل إذا كان
خمصوصا ،انظر« :حتفة الذاكرين» (ص.)273
موض ًعا
ً
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أقبل ِمن جس ِ
ِ ِ
رأس ِ
يبدَ ُأ بهِ ِام عىل ِ
�د ِه)ُ ،
يفعل ذلك
�ه
َْ
ووجه�ه ،وما َ ْ َ َ
ٍ
ُك َّل ُه َث َ
مرات ،فإن مل َي ْستَطِ ْعَ ،ف ْل َي ْف َع ْل به ذلك َغيرْ ُ ُه.
الث
ويضع
املريض َيدَ ُه عىل الذي تأمل ِم ْن َج َس ِد ِه(((.
*
ُ
ُ
 -3ويقول« :بسم اهلل»،

[ثال ًثا]

أجدُ و ُأح ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اذ ُر».
 -4ثم يقول« :أعوذ بع َّزة اهللِ َو ُقدْ َرته م ْن شرَ ِّ ما ِ َ َ
* ويقول املريض:

[سبع مرات]

« -5ال إله إال اهللُ ،واهللُ أكرب،
ال إله إال اهلل وحده،

ال إله إال اهلل ،ال رشيك له،

ال إله إال اهلل ،له امللك ،وله احلمد،

ال إله إال اهلل،
وال َ
حول وال قو َة إال باهلل».

* ويقول:

َ
رشيك له.
 -6اهللُ ريب ،ال

( )1ه�ذا إذا كان األمل يف موض�ع واح�د ،ف�إن كان يف مواض�ع منه :وض�ع يده عىل
موض ٍع فموض ٍع منها ،وقال يف كل موضع« :بسم اهلل ...إلخ».
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 -7ال إله إال أنت ،سبحان ََك ،إين ُكن ُْت من الظاملني.

ِ
عذاب
اآلخرة َح َس�نَ ًةَ ،و ِقنا
 -8الله�م آتنا يف الدنيا َح َس�نَ ًة ،ويف
َ

النار.

َ ِ
ِ
ِ
لفس�اد
خاف عىل ِدينه
ونح�و ِه ،فإن َ
* وال َيت ََمنََّي�نَ َّ
امل�وت لُض�رُ ٍّ

الزمان ونحو ذلك ،قال:

كانت احليا ُة خريا يل ،وتَو َّفني إذا ِ
 «اللهم َأح ِيني ما ِكانت الوفا ُة
َ َ
ْ
ً

خريا يل».
ً

َ
يكون َم ْو ُت ُه يف املدينة النبوية املباركة،
ب أن َيدْ ُع َو بأن
* َو ُي ْس�ت ََح ُّ
ِ
ِ
س�بيل َك،
عمر « :Iاللهم ارزقني ش�هاد ًة يف
فقد كان من ُدعاء َ
واجعل مويت يف ِ
بلد رسولِك .»G

ويقرأ عليه
ما يقال عند املريضُ ،
* إذا دخل الزائر عىل َم ْن َي ُعوده ،قال:
هور إن شاء اهلل.
 -1ال َ
بأس َط ٌ

ِ ِ
ِ
الباسَ ،ر َّب الن ِ
الناس.
َّاس ،إِل َه
 -2اكشف َ
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�ش َل ِ
 -3الله�م ْاش ِ
�ك عَ�دُ ًّواْ ،أو َي ْم ِ
�ف َع ْب�دَ َكَ ،ينْ�ك َْأ َل َ
�ك إىل
ِ
الصالة(((.
ِ
الباسَ ،ر َّب الن ِ
ف الك َْر َب َغيرْ ُ َك.
َّاس ،ال َيك ِْش ُ
 -4اكشف َ
 -5اللهم ْاش ِ
ف «فالنًا».

[ثالث مرات]

الش�فاء ،ال ِ
ِ ِ
 -6ا ْم َس ِ
�ف له إال
الباسَ ،ر َّب
كاش َ
�ح َ
الناس ،بِ َيد َك ِّ ُ

ْت.
أن َ

ِ
العرش ال َعظي ِم أن َي ْش ِف َي َك.
العظيمَ ،ر َّب
أس ُأل اهللَ
َ
ْ -7

[سبع مرات]

رقيــة املريــض

الزائر َس َّبا َب َت ُه باألرضُ ،ث َّم َي ْر َف ُعها ،ويقول:
* ويضع
ُ
 -1بس� ِم اهللِ ،تُرب ُة أر ِضنا ،بِ ِري َق ِة بع ِضنَا ،ي ْش� َفى بِه س ِقيمناِ ،
بإذن
ُ
َْ
َ ُ
َْ ْ

َر ِّبنا(((.

( )1م�ن آداب الدعاء أن تتوس�ل إىل اهلل  Dفيام إذا أجاب دعوتك ،أنك ستس�تعني
هبا عىل االس�تزادة من الطاعات والقربات كام يف هذا احلديث ،وكام قال موس�ى
[ :Sﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] [طه.]35-29:
( )2ق�ال احلافظ « :Vقوله« :ترب�ة أرضنا» خرب مبتدإٍ حم�ذوف ،أي :هذه تربة
أرضن�ا ،وقوله« :بريق�ة بعضنا» يدل عىل أنه يتفل عند الرقية ،قال النووي= :
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* وإذا أراد أن يرقي ُه:

املريض،
 -2يق�رأ بفاحتة الكتاب ،وجيمع ُب َزاقه ،و َي ْت ُف�لَ ،و ُي َع ِّو ُذ
َ

فيمسح بيده اليمنى ،ويقول:
ُ

ب الباسْ ،اش ِ
الناس ،أ ْذ ِه ِ
ِ
ف أنت َّ
الشايف ،ال ِشفا َء
 -3اللهم َر َّب
َ
فاؤكِ ،شفاء ال ي ِ
إال ِش َ
غاد ُر َس َقم(((.
ً ُ
* ويقول يف الرقية :

أرقيكِ ،من ك ُِّل شيَ ٍء ي ِ
 -4بس�م اهللِ
ي�كِ ،م ْن شرَ ِّ ك ُِّل َن ْف ٍ
ؤذ َ
َ
س أو
ْ ُ
ْ
ٍ
ِ
حاسد ،اهللُ َي ْش ِفيك ،بسم اهلل أرقيك.
عني
= معنى احلديث أنه أخذ من ريق نفس�ه عىل إصبعه الس�بابة ،ثم وضعها عىل
الرتاب ،فعلق به يشء منه ،ثم مسح به املوضع العليل أو اجلريح قائلاً الكالم
املذكور يف حالة املسح» .اهـ .من «فتح الباري» (.)208/10
ويف «صحي�ح مس�لم» (ص« :)1724ع�ن عائش�ة  Jأن رس�ول اهلل
 Hكان إذا اشتكى ِ
اإلنسان اليشء منه ،أو كانت به قرحة أو جرح قال
النبي  Hبإصبعه هكذا ،ووضع س�فيان س�بابته باألرض ،ثم رفعها».
اهـ.
( )1ويف تكرار مادة (الش�فاء) يف الدعاء عىل س�مع املريض مخس مرات حث له
على التفاؤل واألم�ل يف معافاة اهلل إياه ،وهلذا أثر كبير يف تقوية جهاز املناعة
النفيس للمريض بحول اهلل وقوته.
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ٍ
ٍ
�ف َ ِ
داء ي ْش ِ
 -5بس�م اهلل ُيبرْ ِ َ
حاس�د إذا
يك ،ومن كل َ
يكَ ،وم ْن شرَ ِّ
َح َسدَ  ،وشرَ ِّ ك ُِّل ِذي ِعينْ ٍ .
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أذكــــار املـــوت
ما يقول إذا استشعر حضور أجله
* يقول لذويه :

بتار ٍك ِمنْ�ه أحدً ا ُلمِوا َف ِ
 -1إن�ه قد َحَض�رَ ِمنِّي ما لي�س اهللُ ِ
�اة َي ْو ِم
ُ َ
القيامة.
األج َل إلاَّ
اصبرِ وا.
اقرتب ،فا َّت ُقوا اهللَ َو ْ
َ
 -2ما أرى َ

 -3ويق�ول هل�م[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ] [البقرة.]132:

ِ
والرباءة
* وليك�ن همَ َّ ُه س�ا َعت َِئ ٍذ أن يوصيهم بتوحي�د اهلل ،D
ِ
والثبات عىل ِ
اإلسالم إىل املامت.
من الرشك،
َض أن ينهى عام يتوق�ع حدو َثه من ٍ
* وعلى املحت رَ ِ
منكر أو بِدْ َع ٍة،

إذا آنس من ذويه ذلك.

���ل :أن
* و ُيكث�ر ذك�ر اهلل  ،Dق�ال َ « :Hخ ُ
�ي�ر العم ِ
ُت َف ِار َق الدنيا ،ولسا ُنك َر ْط ٌب ِم ْن ِذ ْ
ك ِر اهلل».
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* ومن األذكار التي يتأكَّد االهتام ُم هبا يف هذا املوطن:
 ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب،ال إله إال اهلل َو ْحدَ ُه،

َ
رشيك له،
ال إله إال اهلل ،ال

ال إله إال اهلل ،له ُ
امللك ،وله احلمدُ ،

ال إله إال اهلل ،وال َ
حول وال قو َة إال باهلل.

ُن عند موته مل مَ َ
ت َّس ُه َّ
قال رسول اهلل َ « :Hم ْن ُر ِز َقه َّ
النا ُر».

* قراءة آية الكريس ُد ُب َر ك ُِّل َصلاَ ٍة(((.

(((
صباحا ومسا ًء.
* قول سيد االستغفار
ً

* ويحُ ِس� ُن الظ� َّن ب�اهلل َ ،Dو ُيؤ ِّم ُ�ل من�ه كل اخلير ،وعلى
ِ
ِ
ِ
وأحاديث الرجاء يف
بآي�ات
بتذكري ِه
احلارضي�ن أن ُيعينُوه عىل ذلك
ِ
وتذكري ِه ه�و بأعماَ لِ ِه الصاحلة
رمح�ة اهلل ،والطم�ع يف عفوه ومغفرته،

ِ
والثناء عليه هبا.

( )1تقدم (ص.)69
( )2تقدم (ص( ،)11ص.)17
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النزع ،قال :
ض ُه
ُ
* فإذا َح رَ َ

للموت سك ٍ
ِ
َرات ،اللهم ا ْغ ِف ْر يلَ ،و ْارحمَ ْني،
« -1ال إله إال اهلل ،إن
َ
ِ
الرفِ ِيق األ ْعلىَ »(((.
َوألحْ ْقني بِ َّ
حي َمدُ اهللَ .D
َ -2و ْ

يكون ِ
َ -3و ُيكْثِ ُر ِم ْن َق ْو ِل« :ال إله إال اهلل» ،لِ َ
آخ َر َكلاَ ِم ِهْ ،أو ُي َل ِّقنُ ُه
إ ِّياها بِر ْف ٍق َم ْن حرضه.
قال رسول اهلل َ « :Hم ْن َ
آخ َر كالمه( :ال إله إال
كان ِ
اهلل) د َ
َخ َل اجلن َة».

ما يقول إذا حضر ُم ً
شركا ُي ْح َت َضر
* يدعوه ألن َ
يقول« :ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل».
( )1الرفيق األعلى :هم األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون املذكورون يف
قول�ه تعاىل[ :ﮉ ﮊ ﮋ] وقيل :هم املالئكة املقربون ،وقيل:
اجلن�ة ،وقي�ل :هو دعاء بأن يلحق باهلل  ،Dكام يق�ال« :اهلل رفيق بعباده» من
الرفق والرأفة.
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ما يقول بعد تغميض امليت
* ال َيدْ ُع َو َّن َم ْن حرضه عىل نفسه إال ٍ
بخري ،فإن املالئك َة ُي َؤ ِّم َ
نون

عىل ما يقول.

ِ
ٍ
املي�ت ،-وارفع درجتَه
�مى
َ
* يق�ول« :اللهم اغف ْر لفالن َ
و ُي َس ِّاخ ُل ْفه يف َع ِق ِبه يف الغابرين(((ِ ،
ِ
(((
واغف ْر لنا وله يا َر َّب
يف املهد ِّيني َ ،و ْ ُ
العاملنيَ ،وا ْف َس ْح له يف َقبرْ ِ ِهَ ،ون َِّو ْر له فيه».
َ
* ويقول أهله« :اللهم اغفر يل ولهَ ،و َأ ْع ِق ْبني منه ُع ْقبى َح َسنَ ًة».

ما يقول من مات له ميت

فورا قول رسول اهلل :H
 يستحرض ً«إن الصرب عند أول الصدمة».
ويسرتجع ،ويقول:
حيمدُ اهلل،
ُ
* َ

ف
 -1إنا هلل ،وإنا إليه راجعون ،اللهم ْأ ُج ْرين يف ُمصيبتي ،و َأ ْخ ِل ْ

خريا منها.
يل ً

( )1أي اجعله يف زمرة الذين هديتهم إىل ِ
اإلسالم.
( )2العق���ب :األوالد ،والغابري�ن :الباقين ،أي ك�ن خليفت�ه يف أوالده الباقين،
وال ت ِ
َك ْلهم إىل غريك.
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والقلب يحَ ْ َز ُن ،وال َن ُق ُ
ول إال َما ُي ْرضيِ َر َّبنا،
العين تَدْ َم ُع،
 -2إن
َ
َ
وإنَّا بِ ِف ِ
راق َك يا «فالن» ملحزونون.

ما يقول في التعزية

(((

* يس ِّلم ،ويقول« :إن هلل ما أخذ ،وهلل ما أعطى ،وك ُُّل ٍ
يشء عنده
َ
َُ
ِ
إىل ٍ
ب».
أجل ُم َس ًّمى ،فلتصبرِ ْ َ ،و ْلت َْحتَس ْ

ما يقول من مرت به جنازة

ِ
خيرا ،إن كانت أهلاً له،
ب أن
َ
* ُي ْس�ت ََح ُّ
يدع�و هلاَ ،و ُي ْثن َي عليها ً

وال جيازف يف َثنائه.

أذكار الصالة على امليت

(((

* قال « :Hإذا َص َّليتم على امليتَ ،ف ْ
أخ ِلصوا له الدعا َء».
 -1الله�م اغفر ل�ه ،وارحمَ ْه ،وعافِ ِ
ِ
وأك�ر ْم ن ُُز َله،
واعف عنه،
�ه،
ُ
ْ
واغس� ُله ِ
والثلج وال ِد ،و َن ِّق ِ
ِ
�ه من اخلطايا كام
باملاء
�ع ُمدْ َخ َل ُه،
ِ برَ َ َ
ووس ْ
ِّ
( )1واعل�م أن لف�ظ التعزية ال َح ْج َر فيه ،فبأي لفظ عَ�زَّ اه حصلت ،ولكن أفضله
املأثور.
( )2واعل�م أن�ه ال يشرع دعاء االس�تفتاح يف صلاة اجلن�ازة ،انظ�ر« :املجموع»
( ،)183/5و«املغني» (.)485/2
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ِ
دارا خريا ِم ْن ِ
األبيض من الدَّ ن ِ
داره ،وأهلاً
الثوب
ُينَ َّق�ى
ُ
ُ
َ�س ،وأبد ْله ً
ً
زوجه ،وأدخل�ه اجلن َةِ ،
خيرا من ِ
وزوج�ا خريا من ِ
وأعذه من
أهل ِه،
ً
ً
ً
ِ
عذاب النار.
َعذاب القرب ،ومن
وشاهدنا ِ
ِ
ِ
ِ
وكبرينا،
وصغرينا
وغائبنا،
 -2اللهم اغفر لحِ َ ِّينا َو َم ِّيتِنا،
َو َذك َِرنا َو ُأنثانا ،اللهم من أحيي َت ُه ِمنَّاَ ،ف َأ ْح ِي ِه عىل ِ
اإلسالم ،ومن توفيت ُه
ِمنَّاَ ،فتَو َّفه عىل ِ ِ
أج َر ُه ،وال ت ُِض َّلنا َب ْعدَ ُه.
اإليامن ،اللهم ال تحَ ْ ِرمنا ْ
َ ُ

وأنت هديتَها ِ
لإلسلام،
 -3الله�م أن�ت َربهُّ �ا ،وأنت َخ َل ْقتَه�اَ ،
وأنت
رسها و َعالنِيتها ،جئنا ُش َف َعا َء(((،
َ
قبضت ُر َ
وحها ،وأنت ُ
أعلم بِ ِّ
َفا ْغ ِف ْر له.
ٍ ِ ِ
 -4الله�م إن َ
�و ِار َكَ ،ف ِق ِه فِ ْتنَ َة
فالن ب َن فلان يف ذ َّمت َك َو َح ْب ِل ِج َ
ِ
ِ
ِ
الن�ار ،وأنت ُ
مح ُه،
الوف�اء
أهل
وعذاب
القبر
ِّ
واحلق ،فاغفر ل�ه ،وار ْ
َ
الرحيم.
الغفور
إنك أنت
ُ
ُ

 -5اللهم عب�دُ ك واب ُن َأ َمتِك ،احتاج إىل رمحتك ،وأنت َغنِ ٌّي عن
فتجاوز عنه.
عذابه ،إن كان محُ ْ ِسنًا؛ فزد يف َح َسناتِ ِه ،وإن كان ُمسي ًئا؛
ْ

( )1أص�ل الش�فع الزيادة ،فكأهن�م طلبوا أن يزاد بدعائهم م�ن رمحة اهلل ،إىل ما له
بتوحيده وعمله ،واهلل أعلم «املجموع» (.)188/5
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 -6وكان أب�و هريرة  Iيدع�و يف صالة اجلنازة« :اللهم إنه
ِ
ِ
�هدُ أن ال إله إال أنت ،وأن
عبدُ ك ،واب ُن عبدك ،واب ُن َأ َمت َك ،كان َي ْش َ
أعلم به ،اللهم إن كان محُ ْ ِسنًا؛ فزد يف
حممدً ا عبدُ ك ورس�و ُلكَ ،
وأنت ُ
فتجاوز عن سيئاته ،اللهم ال ِ
حترمنا َأ ْج َر ُه،
حسناته ،وإن كان ُمسي ًئا؛
ْ

وال َت ْفتِنَّا بعده».

* وإذا صىل عىل الطفل قال:

وأجرا.
 -1اللهم اجع ْله لنا َس َل ًفا و َف َر ًطا
ً
 -2اللهم ِ
أع ْذ ُه من عذاب القرب.

والس ْق ُط ُي َصلىَّ عليه ،و ُيدْ َعى لِوالديه باملغفرة والرمحة(((.
* ُّ

ما يقول َمن ُي ْد ُ
قبر ُه
خل
َ
امليت َ

ِ
رسول اهلل .(((H
 بسم اهلل ،وعىل ُسن َِّة -أو ِم َّل ِة-الس ْ
���قط هو :اجلنني إذا س�قط من بطن أمه وقد ن ُِفخت فيه الروح ،وذلك إذا
(ُّ )1
استكمل أربعة أشهر ثم مات.
( )2وقال عمرو بن ُم َّرة« :كانوا يستحبون إذا وضع امليت يف القرب أن يقولوا :اللهم
ِ
وجود احلافظ إسناده .انظر« :فتح الباري» (.)319/2
َأع ْذ ُه من الشيطان»َّ ،
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ما يقول للحاضرين

بعد الفراغ من دفن امليت

التثبيتَ ،فإ َّن ُه َ
اآلن ُي ْس ُأل.
اس َت ْغ ِفروا لأِ ِخيك ُْمَ ،و َس ُلوا له
َ
* ْ

ما يقول زائر القبور

(((

دار قو ٍم مؤمنني ،وأتاكم ما تُوعدون ،وإنا إن
 -1السال ُم عليكم َ

شاء اهللُ بكم الحقون ،اللهم اغفر ألهل «هذه املقابر»(((.
أهل ِ
 -2أو  :السلام عليكم َ
دار ق�و ٍم مؤمنني ،وإنا وإياكم ،وما
ؤجلون ،وإنا إن ش�اء اهللُ بكم الحقون ،اللهم اغفر
توع�دون غدً ا ُم َّ
ألهل «هذه املقابر».

أهل الدِّ ِ
 -3أو :السال ُم عىل ِ
املؤمنني واملسلمنيَ ،و َي ْر َح ُم اهللُ
يار من
َ
املستقدمني ِمنكم َو ِمنَّا واملستأخرين ،وإنا إن شاء اهللُ بك ُْم الحقون.
َ

( )1جي�وز أن يرف�ع يدي�ه يف الدع�اء يف ه�ذا املوض�ع اقت�دا ًء بالنب�ي ،H
وال يس�تقبل القب�ور حني الدع�اء ألهلها بل الكعب�ة املرشفة ،فق�د تقرر عند
العلماء املحققين أن�ه «ال ُيس�تقبل بالدع�اء إال ما يس�تقبل بالصلاة» .انظر
«أحكام اجلنائز وبدعها» (ص.)198-193
املقابر ،ويف أصل احلديث« :اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد».
( )2و ُي َس ِّمي
َ
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أهل الدِّ ِ
 -4أو  :السلام عليكم َ
املؤمنني واملسلمني ،وإنا
يار ِم َن
َ
إن ش�اء اهلل بِكُم ِ
ُ
أس�أل
لالح ُقون ،أنتم لنا َف َر ٌط((( ،ونحن َلك ُْم َت َب ٌع،
ْ
اهللَ لنا ولك ُُم ال َعافِي َة.
* وإذا َم َّر بِ َقبرْ ِ كَافِ ٍر َبشرَّ َ ُه بالنَّار(((.
* وإذا مر بِام ٍ
رأة تبكي عند ٍ
اصبرِ ِ ي».
قرب قال هلاَّ « :اتقي اهللَ ،و ْ
َ َّ ْ

( )1ال َف َرط :املتقدم السابق.
( )2مع أهنم قد علموا أهنم من أهل النار ،غري أن املراد إعالمهم بذلك ليزدادوا غماًّ
وحزنًا ،كام يف «التنوير» للصنعاين ( ،)391/5وانظر« :السلسلة الصحيحة»
رقمي (.)19 ،18
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أذكــــار الصيام
ما يقول إذا رأى الهالل

(((

* يقول مستقبِ َل((( القبلة:
ِ
واإل ِ
اهللُ أكرب ،اللهم ِ
والسالمة ِ
باألمن ِ
ِ
واإلسال ِم،
يامن،
أه َّل ُه علينا
ُ
ِ
ِ
ور ُّبك اهلل.
والتوفيق ملا تحُ ُّ
وترىضَ ،ر ُّبنا َ
ب ْ
القمر قال:
* وإذا رأى
َ
ِ
ِ
رش هذا
ب(((.
الغاسق إذا َو َق َ
أعو ُذ باهلل م ْن ِّ

* وإذا ص�ا َم؛ فلا َي ْر ُف ْ
امرؤ قاتل ُه أو ش�اتمَ َ ُه،
�ث ،وال يجَ ْ َه ْل ،وإن ٌ

فليقل« :إني صائ ٌم ،إني صائ ٌم»(((.
()1
()2
()3

()4

[مرتني أو أكثر]

أيَ :
أي شهر ،وال خيتص برمضان.
هالل ِّ
وذلك ألنه «ال ُيستقبل بالدعاء إال ما ُيستقبل بالصالة».
الغسق :الظلمة ،والوقوب :الدخول يف الظلمة ونحوها ،فلعل سبب االستعاذة
منه يف حال وقوبه أن أهل الفس�اد ينترشون يف الظلمة ،ويتمكنون فيها أكثر مما
يتمكنون منه يف حال الضياء ،فيقدمون عىل العظائم وانتهاك املحارم ،فأضاف
فعلهم يف ذلك احلال إىل القمر ،ألهنم يتمكنون منه بسببه ،وهو من باب تسمية
الشيء باس�م ما هو من س�ببه ،أو ملازم له» .أف�اده احلافظ أب�و بكر اخلطيب
.V
ِ
واألظهر أنه ُي ْسمعه ذلك لينزجر.
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ما يقول بعد اإلفطار

�أ ،وابت َّل ِ
�ب ال َّظ َم ُ
األج ُر ْ
�ت ال ُع ُ
إن ش�ا َء اهللُ
�روقَ ،و َث َب َت ْ
َ -1ذ َه َ

تعاىل.

رت.
 -2اللهم َل َك ُص ْم ُتَ ،و َعلىَ ِر ْز ِق َك أ ْف َط ُ

ما يقول إذا صادف َ
ليلة القدر

ِ
ف َعنِّي.
ب
العفو ،فا ْع ُ
َ
 -اللهم إنك َع ُف ٌّو تحُ ُّ
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أدعية احلج والعمرة والزيارة
ما يفعل إذا أراد اإلحرام

* إذا أتى امليقات ،وأراد ِ
اإلحرا َم؛ نوى بقلبه العمرة أو احلج.

* فإذا اس�توى عىل ما يركبه؛ وابتدأ السري ،استقبل القبل َة ،وحمَ ِد

وس َّب َح ،وكبرَّ .
اهللََ ،

معتمرا).
 ثم قالَ :ل َّب ْي َك((( اللهم بعمرة( .إن كان متمت ًعا أوً

 أو  :لبي�ك الله�م بحج ٍ�ة وعم�رة( .إن كان قارنً�ا ق�د س�اق
َ َّ

اهلدي).

بح َّجة( .إن كان ُم ِ
فر ًدا).
 -أو  :لبيك اللهم َ

* وله أن يشرتط خو ًفا من العارض((( ،فيقول:

اللهم َلب ْي َكَ ،ومحَ ِ ليِّ ِم َن األَ ْر ِ
ض َح ْي ُث تحَ ْ بِ ُسنِي».
« َلب ْي َك ُ

( )1راجع معنى التلبية (ص.)50
صرِ
( )2الع���ارض :خوف أو مرض ،فإنه إن اشترط عىل رب�ه َ Dف ُأ ْح َ بحبس أو
مرض ،جاز له التحلل من حجه أو عمرته ،وليس عليه دم وحج ِمن قابل إال
إذا كانت حجة ِ
اإلسالم ،فالبد من قضائها.
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«الله�م ه�ذه َح َّج� ٌة -أو ُعم�رةٌ -ال ِري�ا َء فيه�ا
* ويق�ول:
َّ

َوال ُس ْم َع َة».

* ثم ُيل ِّبي بتلبية النبي  ،Hفيقول راف ًعا صو َت ُه:

�ك َلب ْي َ
يك َل َ
�ك لاَ شرَ ِ َ
�كَ ،لب ْي َ
الله�م َلب ْي َ
 « َلب ْي َحل ْمدَ
�ك ُ
�ك ،إِ َّن ا َ

َوالنِّ ْع َم َة َل َك َوا ُمل ْل َك ،لاَ شرَ ِ َ
يك َل َك».

* ويمكن أن َيزيد :لبيك إ َٰل َه احلَ ِّق َ
لبيك.

 أو :لبيك ذا املعارج((( ،لبيك ذا الفواضل(((.واخلري يف يديك
 أو :لبي�ك اللهم لبي�ك ،لبيك َو َس� ْعدَ ْي َك(((،ُ

ُ
والعمل.
لبيك ،والرغبا ُء((( إليك
()1
()2
()3
()4

«ذا املعارج» :املعارج :املراقي والدَّ َرج ،وهذا اللفظ من صفات اهلل تعاىل ،قال
عزَّ م�ن قائل[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ] واملراد به :مصاعد السماء ومراقيها
أي :هو صاحبها ،وقيل :العلو ،والدرجات.
الفواضل :النعم ،واأليادي اجلسيمة.
َس ْع َدي َ
ْك :مساعدة لطاعتك بعد مساعدة.
الرغباء :الطلب واملس�ألة إىل من بيده اخلري ،وهو املقصود بالعمل ،املستحق
للعبادة .D
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* و َيلزم التلبي َة ألهنا من شعائر احلج(((.
* وله أن يخَ ِْل َط التلبي َة بالتهليل.

ما يقول عند دخول املسجد احلرام
* فإذا دخل املسجد احلرا َم قدَّ م ِر ْجل ُه اليمنى ،وقال:
ٍ
�م ِّ
اب
َ�ح يل أ ْب َو َ
ص�ل عىل حمم�د وآله وس� ِّلم ،اللهم ا ْفت ْ
ُ -1
«الله َّ
َرحمْ َتِ َك».
« -2أ ُع�و ُذ باهللِ العظِي ِم ،وبو ِ ِ
وس� ْلطانِ ِه ال َقدي ِم من
َ َ
َ
جهه الكَري ِمُ ،
ِ
َّ
الر ِجيم».
الشيطان َّ
* فإذا رأى الكعبة رفع يديه -إن شاء.-
لثبوته عن ابن عباس .L
( )1ق�ال اإلمام الن�ووي « :Vاتفق العلامء عىل اس�تحباب التلبية ،ويس�تحب
اإلكث�ار منه�ا يف دوام اإلح�رام ،ويس�تحب قائًم�اً وقاع�دً ا ،وراك ًبا وماش� ًيا،
وحائض�ا ،ويتأك�د اس�تحباهبا يف كل صعود ،وهب�وط ،وحدوث أمر
وجن ًب�ا
ً

م�ن ركوب أو ن�زول ،أو اجتامع رفقة ،أو فراغ من صلاة ،وعند إقبال الليل
والنهار ،ووقت السحر ،وغري ذلك من تغاير األحوال» .اهـ .من «املجموع»

(.)249/7
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* ويس�تحرض عند رؤية الكعب�ة ما أمكنه من اخلش�وع والتذلل

واخلضوع واملهابة واإلجالل.

* ويدع�و بام تيرس له ،أو يدعو بدعاء عمر « :Iاللهم أنت

بالسال ِم»(((.
السال ُم ،ومنك السال ُمَ ،ف َح ِّينا َر َّبنا َّ

* فإذا أتى احلجر األسود أمسك عن التلبية(((.

ما يقول في الطواف
معتمرا ،أو طواف القدوم
* ينوي بقلبه طواف العمرة((( إذا كان
ً

إن كان ُمف�ر ًدا باحلج((( ،ويضطبع((( و َي ْرمل((( يف األش�واط الثالثة
األوىل ،ويميش يف الباقي.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

قوله« :اللهم أنت السالم» املراد به أن السالم من أسامء اهلل تعاىل ،وقوله« :ومنك
السالم» أي :السالمة من اآلفات ،وقوله« :فحينا ربنا بالسالم» أي :اجعل حتيتنا
يف وفودنا عليك السالمة من اآلفات« .املجموع رشح املهذب» (.)10/8
وق�ال بعضه�م :إذا أت�ى بي�وت مكة قط�ع التلبي�ة ،انظر« :جام�ع األصول»
(« ،)88 ،87/3فتح الباري» (« ،)413/3عون املعبود» (.)263/5
و ُيسمى طواف الفرض أو الركن.
املكي
أو كان قارنً�ا قد أحرم م�ن غري مكة ،ودخلها قبل الوق�وف بعرفة ،أما
ّ
فال قدوم له .انظر« :املجموع» (.)13/8
االضطب���اع :أن ُيدخ�ل الرداء من حتت إبطه األيمن ،ويرد طرفه عىل يس�اره،
ويبدي منكبه األيمن ،ويغطي األيرس.
الر َم ُل :هو إرساع امليش مع تقارب اخلُطا ،وهو اخلَ َبب.
َّ
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* وإذا استقبل احلجر األسود ،قال« :اهللُ أكرب».

وكان ابن عمر  Lإذا اس�تلم احلجر ،قال« :بس�م اهلل ،واهلل

أكرب».

* ويقول بني الركنني اليامنيني:

[ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ] [البقرة.]201:

وينبغي له أن يكون يف طوافه خاش� ًعا متخش� ًعا ،حارض القلب،

ملازم األدب بظاه�ره وباطن�ه ،ويف هيئت�ه وحركت�ه ،ونظ�ره ،فإن

الط�واف صالة ،فيتأدب بآداهبا ،ويستش�عر بقلب�ه عظمة من يطوف
ببيت�ه ،وخيف�ض صوته ،و ُي ِقل الكالم ،فإن نط�ق فال ينطق إال بخري،

ويصون نظره عمن ال حيل النظر إليه.

ِ
كر خاص ،فله أن يقرأ من القرآن((( ِّ
والذك ِْر
* وليس للطواف ذ ٌ

ما شاء.

( )1ألن الط�واف موضع ذكر ،وق�راءة القرآن ْأوىل الذكر ،إال يف الدعاء املأثور يف
ٍ
موضع�ه ووقتهَّ ،
حينئ�ذ أفضل ،وهلذا أمر بالذكر يف
فإن فعل املنصوص عليه
الركوع والس�جود ،وهنى عن القراءة فيهام ،وألن الرسول  Hقال= :
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V

«ويستحب له يف الطواف :أن يذكر اهلل تعاىل ،ويدعوه بام ُيرشع،

رسا ،فال ب�أس به ،وليس فيه ذكر حم�دود عن النبي
وإن ق�رأ الق�رآن ًّ

 ،Hوال بأمره ،وال بقوله ،وال بتعليمه ،بل يدعو فيه بسائر
األدعية الرشعية»((( .اهـ.

* وإذا انتهى من الش�وط الس�ابع أزال االضطب�اع ،ف َغ َّطى كَتِ َف ُه
ٍ
بصوت مس�موع:
األيم� َن ،وانطلق إىل َمقام إبراهيم  ،Sوقرأ
[ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [البقرة.]125:

* وجعل املقا َم بينه وبني الكعبة ،وصىل عنده ركعتني.

يق�رأ فيهام بع�د الفاحت�ة[ :ﭑ ﭒ ﭓ] ،و[ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ].

* ثم يذهب إىل زمزم ،ويرشب منها ،ويصب عىل رأسه(((.
ون فِ ِ
ِ
ول الب ِ
يت ِم ُ
ي�هَ ،ف َم ْن تَك َّل َم فِ ِيه
= «ال َّط ُ
َّكم تَتك َّل ُم َ
ث�ل َّ
�واف َح َ َ
الصالة إلاَّ أن ْ
ٍ
َفلاََ  يتك َّل َم َّن إلاَّ بِخَ ري».
(« )1جمموع الفتاوى» (.)123،122/26
ِ
شرُ
«ماء ز َْم� َز ْم ملا
َب ل� ُه» ،وقد رشبه مجع =
( )2وق�د قال رس�ول اهلل ُ :H
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* ثم يرجع إىل الركن ،ويستلم احلجر األسود.
* ثم يتجه إىل املسعى.

الوقوف على الصفا واملروة
* وإذا أراد الس�عي ،ودنا من الصفا؛ قرأ قوله تعاىل[ :ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] [البقرة.]158:
ويقول« :أبدأُ مبا بَدَأ اهللُ ِب ِه».

* ث�م َي ْر َق�ى عىل الصفا ،حت�ى يرى البيت إن أمكنه ،فيس�تقبله،

أك�ب�ر ،ال إل���ه إال اهلل وحده،
أك�ب�ر ،اهلل
أك�ب�ر ،اهلل
ُ
ُ
ُ
ويق�ول« :اهللُ

ال ش���ريك ل���ه ،له امللك ،ول���ه احلمد ،حُيي���ي ويمُ ُ
يت ،وه���و على كل
ش���يء قدي���ر ،ال إله إال اهلل وحده ،ال ش���ريك ل���ه ،أجن َز َو ْع��� َدهَُ ،و َن َص َر
ٍ
َ
َع ْب َ
مرات ،ويدعو
ثلاث
���زاب وحده»((( ،يقول ذلك
���دهَُ ،و َه َز َم األح َ
= من العلامء ملطالب ،فنالوها ،فريجى ملن رشبه بنية صادقة ،وعزيمة صاحلة،
وتصديق ويقني بام جاء به الشارع أن ُينيله اهلل مطلوبه.
( )1ه���زم األح���زاب وح���ده :أي هزمه�م بغير قتال م�ن اآلدميني ،وال س�بب من
حي�ا وجنو ًدا مل يروه�ا ،واملراد األح�زاب الذين
جهته�م ،بل أرس�ل عليهم ر ً
حتزبوا عىل رسول اهلل  Hيوم اخلندق.
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بين ذلك بام ش�اء من الدعاء((( م�ن أمر الدين والدنيا لنفس�ه ،وملن

شاء.

وصح عن نافع موىل ابن عمر ،أنه سمع ابن عمر  Lيدعو

عىل الصفا ،يقول« :اللهم إنك قلت[ :ﭟ ﭠ ﭡ] ،وإنك
ختلف امليعاد ،وإين أسألك كام هديتني لإلسالم :أن ال َتن ِْز َع ُه مني،
ال
ُ
حتى تتوفاين وأنا مسلم».

النور ْين األخرضين
* ث�م يميش امليش املعت�اد حتى إذا أتى بين َ

س�عى س�ع ًيا ش�ديدً ا ،ثم يعود ملش�يه املعتاد ،حتى إذا أتى املروة قال

مثل ما قال عىل الصفا من الذكر والدعاء.

وارحم ،إنك أنت األ َع ُّز
اغفر
ْ
«ر ِّب ْ
* ويدعو يف الس�عي بقولهَ :

األكر ُم»؛ لثبوته عن ابن مسعود ،وابن عمر .L

* ويس�تحب أن يدع�و بين الصف�ا وامل�روة يف مش�يه وس�عيه،

ويستحب قراءة القرآن فيه.
* فإذا أتى املروة؛ قال ِم َثل ما قال عىل الصفا.

( )1فيك�ون الذك�ر ثال ًثا ،والدعاء ثال ًث�ا ،أي أنه يعود للدعاء بع�د الذكر الثالث.
انظر« :صحيح مسلم برشح النووي» (.)179-177/8
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ما يقول عند اخلروج من املسجد احلرام
* يقدم رجله اليرسى ،ويقول:
« -1اللهم اعصمني (أوِ :
أع ْذين) من الشيطان الرجيم».
« -2اللهم ِّ
وس ِّلم».
صل عىل حممد وآله َ
« -3اللهم إين أسأ ُل َك من فضلك».

الوقوف بعرفات وآدابه

* وإذا انطل�ق إىل َعر ٍ
ف�ات ي�وم التاس� ِع أكثر من التلبي�ةَ ،و َق َرنهَ ا
َ

بالتكبري.

* وإذا زال�ت الش�مس وقف يف عرفات مس�تقبل القبل�ة ،راف ًعا

يدي�ه يدعو -بخفض ص�وتَ -و ُي َل ِّب�ي ،و ُيكثر الترضع واخلش�وع،
والتذل�ل واخلض�وع ،وإظهار الضعف واالفتق�ار ،و ُي ِل ُّح يف الدعاء،

وال يستبطئ اإلجابة ،بل يكون قوي الرجاء لإلجابة.

ويس�تحب أن يك�رر كل دعاء ثال ًث�ا ،ويفتتح دع�اءه بالتحميد،

والتمجي�د ،والتس�بيح هلل تعاىل ،والصالة والسلام عىل رس�ول اهلل

 ،Hوخيتمه بمثل ذلك.
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ِ
متطه ًرا ،متباعدً ا عن احلرام ُ
طعامه ،ورشابه،
والش�بهة يف
وليكن ِّ

وملبس�ه ،ومركوب�ه ،وغير ذل�ك مما مع�ه ،ف�إن ه�ذه آداب جلميع
الدعوات ،وليختم دعاءه بآمني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V

«ومل ُي َعِّي�نِّ ِ
ذك�را ،بل يدعو
النب�ي  Hلعرفة دعا ًء ،وال ً
ُ

الرجل بام ش�اء من األدعية الرشعي�ة ،وكذلك يكرب ،وهيلل ،ويذكر

اهلل تعاىل ،حتى تغرب الشمس»((( .اهـ.

يوم عرفة
أفضل ما ُيقَ ال َ
ُ
وأفضل
قال رس�ول اهلل « :Hأَ ْف َض ُل الدعا ِء يو َم عرفة،

ما قل ُته أنا والنبيون من قبلي :ال إِل َه إِال اهلل َو ْح َدهُ ،ال َشِ���ر َ
يك َل ُهَ ،ل ُه
املُ ْل ُكَ ،و َل ُه َ
احل ْمدَُ ،و ُه َو على ُ
كل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر».

* وليكثر من التس�بيح ،والتهليل ،والتكبير ،والتلبية ،ونحوها

من األذكار.

(« )1جمموعة الرسائل الكربى» (.)380/2
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* ويزيد يف تلبيته أحيانًا إن شاء:
ِ
اآلخرة.
اخلري َخ ُري
 -إنام ُ

ق�ال اإلمام النووي « :Vوينبغ�ي أن يأيت هبذه األذكار كلها:

فت�ارة هيلل ،وتارة يس�بح ،وتارة يقرأ القرآن ،وت�ارة يصيل عىل النبي
،Hوتارة يدعو ،وتار ًة يستغفر ،ويدعو مفر ًدا ،ويف مجاعة،
وليدع لنفس�ه ،ولوالديه ،ومش�اخيه ،وأقاربه ،وأصحابه ،وأصدقائه،
وأحبائ�ه ،وس�ائر من أحس�ن إلي�ه ،وس�ائر املس�لمني ،وليحذر كل
احل�ذر من التقصري يف يشء من هذا ،فإن ه�ذا اليو َم ال يمكن تدراكُه

بخالف غريه ،وينبغي أن يكرر االس�تغفار ،والتلفظ بالتوبة من مجيع
املخالف�ات ،مع الن�دم بالقلب ،وأن يكثر البكاء م�ع الذكر والدعاء،

ات ،وت ُْس�تَقال العثرات ،وت ُْرتجَ َ ى الطلبات ،وإنه
َب ال َعبرَ َ ُ
فهناك ت ُْس�ك ُ
وموقف جسيم ،جيتمع فيه وفدُ اهلل تعاىل الذين ال يشقى
لمَ ْج َم ٌع عظيم،
ٌ
جليس�هم ،من خيار عب�اد اهلل الصاحلين ،وأوليائ�ه املخلصني،
هب�م
ُ
واخلواص من املقربني ،وهو أعظم جمامع الدنيا»((( .اهـ.

(« )1املجموع » ( )115،114/8بترصف.
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أيضا « :Vليحذر كل احلذر من املخاصمة ،واملشامتة،
وقال ً

واملناف�رة ،والكالم القبي�ح ،بل ينبغي أن حيرتز م�ن الكالم املباح ما

انجراره
أمكن�ه ،فإنه تضييع للوقت املهم فيما ال يعني ،مع أنه خياف
َ
ِ
ونحوها ،وينبغ�ي أن حيرتز غاي�ة االحرتاز عن
إىل ح�را ٍم م�ن ِغيب�ة

احتق�ار م�ن ي�راه َر َّ
ث اهليئة ،أو مقِّص�رِّ ً ا يف يشء ،وحيترز من انتهار
ِ
ونح�وه ،فإن خاط�ب ضعي ًفا ،تلطف فيِ خماطبت�ه ،فإن رأى
الس�ائل

إنكاره ،ويتلطف فيِ ذلك»((( .اهـ.
منكرا حمق ًقا ،لزمه
ُ
ً

* ويظ�ل واق ًف�ا يف عرف�ات إىل أن تغ�رب الش�مس ،وتذه�ب

الصفرة ،ليجمع بني الليل والنهار يف وقوفه.

* ثم يدفع إىل املزدلفة ،وعليه السكينة والوقار ،وحيرتز من إيذاء

الناس باملزامحة ،فإن وجد فرجة ،فالسنة اإلرساع فيها ،و ُيكثر الذكر
والتلبية.

مبكرا،
* وإذا ب�ات يف املز َدلِفة ،وصىل
الفجر بعد دخول الوقت ً
َ

ُ
فيحم�دُ اهلل ،ويكربه،
ويس�تقبل القبل�ة،
يق�ف عىل املش�عر احل�رام،
َ
( )1املرجع نفسه (.)116/8
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وهيلله ،ويوحده ،ويدعوه ،وال يزال واق ًفا حتى ُي ْس ِف َر جدًّ ا ،إىل قرب

الرشوق ،فيدفع قبل أن تطلع الشمس.
* وإذا أتى ِمنًى ،وطلعت الشمس ،ال ُي َع ِّر ُج عىل غري الرمي ،فيبدأ

برم�ي مج�رة العقبة ،فيقف حتته�ا ،وجيعل مكة عن يس�اره ،ومنى عن

يمينه ،ويستقبل العقبة ،ثم يرمي بيده اليمنى ،ويكرب عند كل حصاة.
* وتنقطع التلبية مع آخر حصاة يرمي هبا اجلمر َة الكربى يوم النحر.
ِ
َ
الثالث كل يوم بعد الزوال،
اجلمرات
* ويف أيام الترشيق يرمي

بسبع حصيات لكل مجرة ،ويكرب عىل إثر كل حصاة.

* فيب�دأ برمي اجلمرة األوىل ،وهي األقرب إىل مس�جد ِ
اخليف،

وجيعلها عن يس�اره ،ثم يتق�دم أمامها ،وينحرف قليًل�اً متباعدً ا عن
موضع الرمي((( ،فيقوم مس�تقبل القبلة ،قيا ًم�ا طويل((( ،يدعو اهلل
 ،(((Dويرفع يديه.

( )1وذلك حتى ال يصيبه املتطاير من احلىص الذي ُي ْر َمى.
( )2ق�ال احلافظ اب�ن حجر « :Vوقد وقع تفسيره -أي القي�ام الطويل -فيام
رواه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن عطاء :كان ابن عمر يقوم عند اجلمرتني
مق�دار م�ا يقرأ س�ورة البقرة» .اهـ .م�ن «الفت�ح» ( ،)584/3وقال النووي
« :Vرواه البيهقي من فعل ابن عمر» .اهـ .من «املجموع» (.)179/8
( )3ويف «املوط�أ» ( )407/1ع�ن ناف�ع موىل اب�ن عمر« :أن اب�ن عمر = L
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* وبع�د رم�ى اجلمرة الثانية ،يأخذ ذات الشمال ،فيقوم طويلاً ،

مستقبل القبلة ،ويدعو راف ًعا يديه.

وقوف ،غري
* ولي�س بعد رمي مجرة العقبة (الكبرى) قيا ٌم وال
ٌ
ار ِهِ ،
أنه يجَ ْ َع ُل البيت عن َي َس ِ
ومنًى عن َيمينه ،ويرمي(((.

ما يقول عند الذبح أو النحر
* ويق�ول عند الذب�ح أو النحر« :بس�م اهلل ،واهلل أكرب ،اللهم َّ
إن
هذا ِمن َْك َو َل َك ،اللهم تَق َّب ْل ِمنِّي».

ما يقول عند ذبح األضحية

أمة ٍ
َقبل ِمني ،ومن ِ
 بس ِم اهلل ،اللهم ت ْحممد .G
* و ُيكث�ر ذك�ر اهلل  Dيف أي�ام الترشي�ق ،ق�ال رس�ول اهلل

كر هلل» ،ويلز ُم
« :Hأيا ُم التش���ريق أيا ُم ٍ
���رب ،و ِذ ٍ
أكل ،وش ٍ
= كان يق�ف عن�د اجلمرتين األوليين وقو ًف�ا طويًل�اً  ،يكبر اهلل ،ويس�بحه،
وحيم�ده ،ويدع�و اهلل ،وال يق�ف عن�د مج�رة العقبة» ،ق�ال يف «حتقي�ق جامع
األصول»« :إسناده صحيح» .اهـ.)278/3( .
( )1ويفعل ذلك يف ثاين أيام الترشيق ،وكذا الثالث إن تأخر.
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والتكبير ودع�ا َء[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
االس�تغفار
َ
َ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] [البقرة.]201:

* فإذا فرغ من املناس�ك ،وأراد اخلروج من مكة ،طاف للوداع،

بلا اضطباع وال َر َمل ،ثم صىل ركعت�ي الطواف ،فيكون آخر عهده

بالبيت.

ما يقول في زيارة املسجد النبوي

(((

* عند دخول املسجد يقدم رجله اليمنى ،ويقول:

« -1أ ُعو ُذ باهللِ العظِيم ،وبِو ِ ِ
وس� ْلطانِ ِه ال َقديم ،من
َ َ
َ
جهه الكَريمُ ،
ِ
َّ
الرجيم».
الش ْيطان َّ
« -2بسم اهلل ،اللهم َص ِّل عىل حممد ،وأزواج حممد».
ٍ
وس ِّلم».
 -أو « :اللهم َص ِّل عىل حممد وآله َ

( )1ومن السنة شد الرحال إىل املسجد النبوي الرشيف ،ملا ورد يف ذلك من الفضل
ِ
واألجر ،ويس�تحب ملن ق�د أتى املدينة النبوية املباركة أن ينش�ئ نية زيارة قرب
النبي  ،Hللسالم عليه ،وعىل صاحبيه  ،Lفينبغي أن يلزم املسلم
األدب املشروع يف ذلك ،و ْل َ
يحذر رفع الص�وت باألذكار واألوراد عىل نحو
طوفون» ومن يلقنوهنم هذه األدعية.
ما يفعله «ا ُمل ِّ
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أبواب َرمحتِ َك».
افتح يل
َ
« -3اللهم ْ

* ثم يصيل ركعتني حتية املسجد.

* ثم يستقبل قرب النبي  ،Gويقول:

َ
رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته».
«السال ُم عليك يا

* ثم قرب أيب بكر  ،Iويقول:

«السال ُم عليك يا أبا بكر».

رب ُع َم َر  ،Iويقول :
* ثم ق َ

عمر».
«السال ُم عليك يا ُ

َ
واستقبل القبلة.
* فإذا أراد أن يدعو تحَ َ َّو َل عن القرب،
* وعند اخلروج من املسجد يقدم رجله اليرسى ،ويقول:
« -1اللهم ِ
اعصمني من الشيطان الرجيم».
 أو « :اللهم ِأع ْذين من الشيطان الرجيم».
ٍ
« -2اللهم ِّ
وس ِّلم».
صل عىل حممد وآله َ
« -3اللهم إين أسألك من فضلك».
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ما يقول إذا زار البقيع

نينَ ،وأتاك ُْم ما تُوعَدُ َ
ونَ ،وإنَّا
«السلا ُم َع َل ْيك ُْم َد َار َق ْو ٍم ُم ْؤ ِم َ
َّ -1
ِ
إن شا َء اهللُ بِك ُْم الح ُق َ
ْ
أله ِل َب ِقي ِع ال َغ ْر َق ِد».
ون؛ ال َّل ُه َّم ا ْغف ْر ْ

أهل ِ
 -2أو « :السلا ُم عليكم َ
دار قو ٍم مؤمنني ،وإنا وإياكم ،وما
مؤجلون ،وإنا إن ش�ا َء اهللُ بك�م الحقون ،اللهم ا ْغ ِف ْر
توعدون غدً ا َّ
ِ
ألهل ال َبقيعِ».

�ل الدِّ ِ
أه ِ
�لمني،
منين َوا ُمل ْس
َ
ي�ار ِم� َن ا ُمل ْؤ َ
«السلا ُم على ْ
 -3أو َّ :
ني ِمنْكُم و ِمنَّا وا ُملس ِ
�تأخ ِرينَ ،وإنَّا ْ
إن ش�ا َء اهللُ
�م اهللُ ا ُمل ْس� َت ْق ِد ِم َ
ْ َ َ ْ
َو َي ْر َح ُ
بِكُم ِ
الح ُق َ
ون».
ْ
أهل الدِّ ِ
«السال ُم َع َل ْيك ُْم َ
يار ِم َن املؤمنني واملسلمني ،وإنا
 -4أو َّ :
إن ش�اء اهللُ بِك ُْم لَلاَ ِحقون ،أنتم لنا َف َر ٌط((( ،ونحن لكم َت َب ٌعَ ،أ ْس ُ
�أل

اهللَ لنا ولكم العافي َة».

( )1ال َف َر ُط :املتقدم السابق.
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أذكار املسافر

* اعل�م أن األذكار الت�ي ت ُْس�تَحب للح�ارض يف اللي�ل والنهار،

أيضا ،ويزيد
واختلاف األح�وال ،وغري ذلك؛ تس�تحب للمس�افر ً

أذكارا نوردها فيام ييل إن شاء اهلل.
املسافر
ً
ف:
* يقول املسافر ملن يخُ َ ِّل ُ

تضيع ودائ ُعه.
 أستودعكم اهللَ الذي الُ

* ويقول ا ُملقيم للمسافر :
ِ
وخواتيم َع َم ِل َك(((.
-1
أستود ُع اهلل ِدين ََك ،وأما َنت ََك،
َ

َ -2ز َّو َد َك اهللُ التق�وى ،وغف�ر َذ ْن َب َ
اخلير حيثما
�كَ ،و َيَّس�رَّ َ ل�ك
َ
كنت.
َ
 -3عليك بتقوى اهلل ،والتكبري عىل كل شرَ ٍ
ف(((.
َ
( )1األمانة هنا :أهله ومن خيلفه وماله الذي عند أمينه ،وذكر الدِّ ين هنا ألن السفر
مظنة املش�قة ،فربام كان ذلك س�ب ًبا ِ
إلمهال بعض أمور الدين ،واخلواتيم :مجع
خامت�ة ،وهو ما خيت�م به العمل ،أي يكون آخره ،ودع�ا له بذلك ألن األعامل
بخواتيمها ،كام تدل عليه األحاديث.
( )2الشرف :املكان العايل.
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قيم قائلاً :
* فإذا ولىَّ املسافر؛ دعا له ا َمل ُ

 اللهم ِوه ِّو ْن عليه السفر.
اطو له ال ُب ْعدَ َ ،

ِ
الركاب ،قال:
ركوب دابتهَ ،و َو َض َع ِر ْج َل ُه يف
* فإذا أراد
َ
 -بسم اهلل.

 -وإذا كانت سفينة ،قال[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ((( ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ] [هود.]41:

[ -ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] [املؤمنون.]29:

* فإذا استوى عىل ظهرها ،قال:

 -1احلم�د هلل[ ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ((( ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ] ،احلم�دُ هلل ،احلم�دُ هلل ،احلم�دُ

ظلمت نفيس ،فاغفر
رب ،س�بحانك إين
ُ
رب ،اهلل أك ُ
رب ،اهلل أك ُ
هلل ،اهلل أك ُ

الذنوب إال أنت« ،ثم يضحك»(((.
يغفر
َ
يل ،إنه ال ُ

( )1أي جرهيا ومنتهى سريها.
( )2مقرنني :أي مطيقني مقتدرين عليه ،يعني :ما كنا نطيق قهره واس�تعامله لوال
تسخري اهلل تعاىل إياه لنا.
( )3وذل�ك مل�ا رواه أمري املؤمنني عيل بن أيب طال�ب  Iأن النبي = H
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ِ
العمل
 -2اللهم إنا نس�ألك يف س�فرنا هذا البرِ َّ والتق�وى ،ومن

ما ترىض ،اللهم َه ِّو ْن علينا َس� َف َرنا هذا ،وا ْط ِو َعنَّا ُب ْعدَ ه ،اللهم أنت
ِ
السفر ،واخلليف ُة يف األهل.
الصاحب يف
ُ

�ك ،وا ْق ِلبن�ا بِ ِذم ٍ
ِ
�ة((( ،الله�م ْاز ِو لنا
اص َح ْبن�ا بِن ُْصح َ َ ْ
 -3الله�م ْ
َّ

الس َف َر.
َ
األرضَ ،
وه ِّو ْن علينا َّ

ِ (((
َ ِ (((
ِ
ِ
الس�فرَ ،وكَآب�ة
املنظر،
 -4الله�م إين أعوذ ب�ك من َو ْعثاء
وس ِ
وء املن َق َل ِ
ب((( يف املال واألهل.
َ ُ

= فعل ذلك ،وأنه  Iقال للنبي « :Hيا رس�ول اهلل ،من أي يشء
ضحكت؟» فقال« :إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال :اغفر يل ذنويب،

يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي» رواه أبوداود ،والرتمذي وحسنه ،والنسائي،
وابن حبان ،وصححه النووي.

( )1الذمة والذمام :العهد واألمان ،أي :ارددنا إىل أهلنا آمنني.
( )2وعثاء السفر :شدته ومشقته وتعبه.

( )3الكآبة :احلزن والتغري واالنكسار من مشقة السفر ،وما حيصل عىل املسافر من
االهتامم بأموره.

منقوصا
( )4س���وء املنقلب :سوء االنقالب إىل أهله بعد السفر ،وذلك بأن يرجع
ً
مهمو ًما بام يسوؤه.
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ِ
(((
ودعوة
َ�و ِن(((،
حل ْ
�و ِر بع�د الك ْ
 -5الله�م إين أع�وذ ب�ك من ا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واملال(((.
األهل
املنظر يف
وسوء
املظلوم،
* وإذا عال الثنايا َكبرَّ َ  ،وإذا َه َب َط َس َّب َح.
* وإذا أرشف عىل ٍ
واد ه َّل َلَ ،و َكبرَّ َ .

* وإذا َع َث َر ْت دابتُه ،فليقل« :بسم اهلل».

* وإذا نزل ِ
منزلاً  ،قال:
بكلامت اهلل التام ِ
ِ
 أعوذات((( ِم ْن شرَِّ َما َخ َل َق.
َّ
()1
()2

()3
()4

احلور :النقصان والرجوع.
َ�ون :هو الرجوع من ِ
اإليمان إىل الكفر ،ومن الطاعة
ويف رواي�ة :الك َْور ،والك ْ
إىل املعصية ،أي الرجوع من يشء إىل يشء من الرش ،أو الرجوع من االستقامة
أو الزيادة إىل النقص ،ومن رواه بالراء فهي الزيادة ،مأخوذ من تكوير العاممة،
وه�و لفه�ا ومجعها ،فاملعن�ى :التعوذ من االنتق�اص بعد الزيادة واالس�تكامل،
ورواي�ة الك�ون معناه�ا مأخ�وذ م�ن االس�تقرار والثب�ات ،فامل�راد التعوذ من
النقصان والتغيري بعد الثبات واالستقرار.
ه�ذه األذكار يف هذا املوضع حاصل جمموع األحاديث الواردة فيه مع حذف
املكرر منها.
ناقصا،
وص�ف كلامته س�بحانه بالتامم ،إذ ال جي�وز أن يكون يشء م�ن كالمه ً
وال في�ه عي�ب كام يكون يف كالم اآلدميني ،وقيل معن�ى التامم هنا أن ينتفع هبا
املتعوذ ،وحتفظه من اآلفات.
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الس َح ُر ،قال:
* وإذا أتى عليه َّ
ِ
س�امع((( بِحم ِ
�د اهلل َو ُح ْس ِ
�م َع
�ن بالئ�ه((( علين�اَ ،ر َّبن�ا
ٌ
 َس ََّ ْ
ِ
عائذا باهلل من ِ
صاح ْبنا(((َ ،وأ ْف ِض ْل عليناً ،
النار(((.
* ويكثر من الدعاء ،ألن دعوة املسافر مستجابة.

ما يقال عند الرجوع من السفر
* إذا استوى عىل راحلته ،قال :

 -1اهلل أكرب ُ ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب .

َ
س�بحان الذي َس َّخ َر لنا هذا ،وما ُكنَّا له ُم ْق ِرنني ،وإنا إىل ربنا
-2

ملنقلبون ،اللهم إنا نس�ألك يف س�فرنا هذا البرِ َّ والتقوى ،ومن العمل
()1
()2
()3
()4

أي ش�هد ش�اهد ،وحقيقته :ليس�مع الس�امع ،وليشهد الش�اهد عىل محد اهلل
 Eعىل نعمه ،وحس�ن بالئه ،وقيل معناه :انترش ذلك وظهر ،وس�معه
السامعون.
حس���ن البالء :النعمة ،والبالء واالختبار واالمتحان ،فاالختبار باخلري ليتبني
به الشكر ،واالبتالء بالرش ليظهر الصرب.
ي
مل
اهلل
ربنا صاحبنا :أي احفظنا ،ومن َص ِحبه
ض ُه يشء.
َ رُ َّ
ً
عائذا باهلل من النار :حيتمل وجهني :أحدمها :أن يريد أنا عائذ باهلل من النار،
واآلخ�ر :أن يريد :متعوذ باهلل ،كام يقال :مس�تجار باهلل ،فوضع الفاعل مكان
املفعول ،كقوهلم :ماء دافق ،أي مدفوق.
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ما ترىض ،اللهم َه ِّو ْن علينا َس� َف َرنا هذا ،وا ْط ِو َعنَّا ُب ْعدَ ه ،اللهم أنت
ِ
األه�ل ،اللهم إين أع�وذ بك من
الس� َف ِر ،واخلليف� ُة يف
ُ
الصاح�ب يف َّ
ِ
ِ
ِ
املنقلب يف ِ
ِ
ِ
ِ
واألهل.
املال
وسوء
املنظر،
وكآبة
الس َف ِر،
َو ْع َثاء َّ
 -3آيبون ،تائبون ،عابدون ،لِ َر ِّبنا حامدون.

* ويقول يف رجوعه((( عىل كل َ ٍ
ف من األرض:
شرَ

بر ،اهلل أكبر ،اهلل أكرب ،ال إل�ه إال اهلل وحده ،ال رشيك
 -اهلل أك ُ

ل�ه ،ل�ه ُ
امللك وله احلم�دُ َ ،و ُه َو على ك ُِّل يشء قدير ،آيب�ون ،تائبون،
عابدون ،س�اجدون ،لِ َر ِّبنا حامدونَ ،صدَ َق اهللُ َوعْدَ هَ ،و َنصرَ َ عبدَ ه،
األحزاب وحدَ ه.
وهزم
َ
* فإذا رأى بلدته ،قال :

« -آيبون تائبون عابدون ،لربنا حامدون» ،وال يزال يقولهُ ا حتى

َيدْ ُخ َلها.

ِ
جيلس.
* فإذا َقد َم بلدَ ه ،دخل املسجدَ  ،فصىل ركعتينْ ِ قبل أن َ

( )1م�ن غزو أو ح�ج أو عمرة كما يف أول احلديث ،قال احلاف�ظ « :Vظاهره
اختصاص ذلك هب�ذه األمور الثالثة ،وليس احلكم كذلك عند اجلمهور ،بل
يرشع ُ
قول ذلك يف كل سفر إذا كان سفر طاعة ،كصلة الرحم ،وطلب العلم
اجلميع من اسم الطاعة» .اهـ .من «فتح الباري» (.)189/11
ملا يشمل
َ

136

أذكار الغزو واجلهاد
ما يقول اإلمام ألمير السرية اجملاهدة
خيرا ،ثم
* يوصي�ه بتق�وى اهلل تع�اىل ،ومن معه من املس�لمني ً

يقول:

ُ -ا ْغ ُ�زوا بس�م اهلل ،قاتلوا َم� ْن َك َف َر ب�اهلل ،ا ْغ ُ�زواَ ،وال َت ُغ ُّلوا(((،

وال َت ْغدُ روا((( ،وال َتمُ ِّثلوا ،وال تقتُلوا وليدً ا.

ما ينشده اجملاهدون قبيل املعركة
ال����ل����ه����م ل�������وال أن�������ت م�����ا اه���ت���ديْ���ن���ا
������د ْق������ن������ا وال َص َّ
������ص َّ
����ل���� ْي���� َن����ا
وال َت َ
ْ
���������ز َل ْ
���������ن س����ك����ي����ن���� ًة َع���� َل���� ْي����ن����ا
َف���������أن ِ
��������ت األ ْق����������������دا َم ْ
إن ال َق���� ْي���� َن����ا
َو َث ِّ
��������ب ِ
إن ال�������� ِع َ
��������دا ق������د بَ�������� َغ�������� ْوا علينا
إذا أرادوا

 -اللهم إ َّن ُه ال َع ْي َش إال َع ْي ُش اآلخرة.

ف������ت������ن������ ًة

أبَ������ ْي������ن������ا

( )1من الغلول :األخذ من الغنيمة من غري قسمة.
( )2من الغدر وهو نقض العهد.
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ما يقال ملن ال يثبت على اخليل

 اللهم َثب ْته ،واجع ْله ِهاد ًيا َم ْه ِد ًّيا.
ِّ ُ َ ْ َ ُ

ما يقال عند لقاء العدو
[ -1ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ] [البقرة.]250:

[ -2ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ] [آل عمران.]147:

 -3و ُي َكبرِّ ُ اهللَ  ،Dوال يرفع صوته.

�ب
 -4ال إل�ه إال اهلل وح�ده ،أ َع َّ�ز ُجنْ�دَ ُهَ ،و َنَص�رَ َ َع ْب�دَ هَ ،و َغ َل َ
األحزاب َوحده ،فال يش َء بعده.
َ
 -5الله�م أن�ت َع ُض ِ
�دي ،وأن�ت نصيري ،ب�ك َأ ُح ُ
�ول ،وبك
ُ
أصول ،وبك أقاتِ ُل.
ْ�ز َل ِ
ِ
 -6اللهم ُمن ِ
ِ
ِ
الك ِ
األحزاب،
وهاز َم
الس�حاب،
تابَ ،ومجُ ْ ِر َي

اهز ْم ُهم ،وانرصنا عليهم.
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َ
األحزاب،
رسي�ع احلس�اب ،اه�زم
من�زل الكت�اب،
 -7الله�م
َ
َ

اهزمهم ،وزلزهلم.

 -8اللهم إنا نجع ُلك يف نحورهمَ ،و َن ُعو ُذ بِ َك من شرُ ِ
ورهم.
ِ
الو ِك ُيل.
َ -9حس ُبنا اهلل َون ْع َم َ

ما يقول إذا رجع من الغزو

* يقول عىل كل شرَ ٍ
ف من األرض :
َ
رب.
رب ،اهلل أك ُ
رب ،اهلل أك ُ
 -اهلل أك ُ

ويق�ول :ال إله إال اهلل وحده ،ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد،

وهو عىل كل يشء قدير.

َ
َ
َ
َ
ساجدون ،لِ َر ِّبنا حامدونَ ،صدَ َق اهلل
عابدون،
تائبون،
آيبون،
-

األحزاب َو ْحدَ ه.
َوعْدَ ُهَ ،و َنصرَ َ عبدَ ه ،وهزم
َ

ما يدعو به ملن ُق ِت َل في سبيل ا&

* يرفع يديه ،ويقول:
كثري من ِ
ِ
فوق ٍ
القيامة َ
خلق َك
 الله�م ا ْغ ِف ْر له ،الله�م اجعله يو َمِم َن الن ِ
َّاس.
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منكرا،
ما يقول من رأى
ً
وشرع في إزالته

-

[ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ]

[اإلرساء.]81:

[ -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [سبأ.]49:
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أذكار األكل والشرب

* يقول يف أول طعامه« :بسم اهلل».

* وإذا نيس التسمية يف َّأول األكل ،ثم ذكر ،فليقل :بسم اهلل َّأو َل ُه

ِ
وآخ َره.

* وإذا أكل األ ْك َل َة ،أو رشب الرشب َة حمَ ِدَ اهلل .D

* وإذا شرَ ِ ب لبنًا ،قال :اللهم بارك لنا فيهَ ،و ِز ْدنا منه.
* وإذا فرغ من طعامه ،قال:

 -1احلم�د هلل ال�ذي أطعمني ه�ذا ،ور َز َق ِ
ٍ
حول ِمنِّي
نيه من غير
ََ

وال قوة.

ِ
�ى((( ،وال ُم َو َّدعٍ،
كثريا طي ًب�ا مباركًا فيه ،غري َمكْف ٍّ
 -2احلم�د هلل ً

وال ُم ْس َت ْغنًى عنه َر ُّبنا(((.

( )1املكف���ي :املقل�وب ،من قولك :كفأت ِ
الق�در ،إذا قلبته�ا ،والضمري راجع إىل
الطعام.
�و َّدع ،وال مس�تغنًى عنه» .معن�اه :أن اهلل
( )2ق�ال اخلط�ايب« :غير مكف�ي ،وال ُم َ
س�بحانه ه�و ا ُمل ْط ِع ُم والكايف ،وهو غير ُم ْط َع ٍم وال ُم ْك ًف�ى ،قال تعاىل[ :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ] [األنعام ،]14:وقوله« :وال مو َّدع» أي غري مرتوك الطلب إليه =
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وس َّو َغ ُهَ ،و َج َع َل له مخَ ْ َر ًجا.
 -3احلمدُ هلل الذي أ ْط َع َم َو َس َقىَ ،

 -4الله�م
�ت(((َ ،و َهدَ ْي َت
�ت َوأ ْقنَ ْي َ
أطعم�ت وس�ق ْي َتَ ،وأ ْغنَ ْي َ
َ

أعطيت.
وأحييت ،فلك احلمدُ عىل ما
َ
َ

ِ
خريا منه.
 -5اللهم بارك لنا فيه ،وأطع ْمنا ً

* وإذا رفع مائدته ،قال:

 احلمد هلل الذي كفاناَ ،و ْأرواناَ ،غيرْ َمك ِْف ٍّي وال َمك ٍْفور.
َ

* وإذا أكل عند قوم ،وفرغ ،فليدع هلم:

 -1اللهم ِ
بار ْك هلم فيام رزقتَهمَ ،وا ْغ ِف ْر هلم َو ْارحمَ ْ ُه ْم.
= والرغب�ة فيام عنده ،ومنه قوله تع�اىل[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ] أي ما تركك،
ومعن�ى املرتوك :املس�تغنى عنه« ،وال مكف�ور» أي ال نكفر نعمتك علينا هبذا

الطعام ،فعىل هذا التفسري الثاين حيتاج أن يكون قوله« :ربنا» مرفوعًا ،أي ربنا
غري مكفي وال مو َّدع ،وال مس�تغنى عنه ،وعىل التفسير األول :يكون «ر َّبنا»

منصو ًب�ا عىل النداء املض�اف ،وحرف النداء حمذوف ،أي :ي�ا ربنا ،وجيوز أن
كثريا طي ًبا مب�اركًا فيه غري
يك�ون ال�كالم راج ًع�ا إىل احلمد ،كأنه قال« :مح�دً ا ً
مكف�ي وال مودع ،وال مس�تغنى عنه» أي عن احلمد ،ويك�ون «ر َّبنا» منصو ًبا

أيضا كام سبق.
ً
أفقرت من تشاء.
أعطيت املال من تشاء ،وأقنيت:
( )1أغنيت:
َ
َ
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ِ
األبرارَ ،و َص َّل ْت
ُ�م
ُ�م َّ
ُ
الصائمون ،وأك ََل َطعا َمك ُ
 -2أ ْف َط َ�ر عندَ ك ُ

عليكُم املالئك ُة.

* وإذا س�قاه إنس�ان ما ًء أو لبنًا أو نحومها ،رفع رأسه إىل السامء،

وقال :

 اللهم ِِ
واسق َم ْن َسقاين.
أطعمني،
أطع ْم َم ْن
َ

* وإذا نزل به ضيف ،ومل جيد ِقراه((( قال:
 الله�م إين أس�أ ُلك م�ن ِفضل َ
�ك ورمحتِك ،فإن�ه ال يملكُها إال

أنت.

( )1ال ِقرى :الضيافة.
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أذكار ال ُعطاس

* إذا َع َط�س وض�ع ي�ده أو ثوبه عىل فِ ِ
ي�هَ ،و َخ َف َض هب�ا صوتَه،
َ

وقال:

كثيرا طي ًبا مب�اركًا حتى يرىض َر ُّبن�ا ،وبعدَ ما
 احلم�د هلل مح�دً اً
يض ِم ْن أ ْم ِر الدنيا واآلخرة.
َي ْر َ
 أو  :احلمدُ هلل عىل ك ُِّل حال. أو  :احلمدُ هلل َر ِّب العاملني. -أو  :احلمدُ هلل(((.

ِ
يسه(((َ :ي ْر ُحمَ َك اهلل.
* وليقل له َجل ُ

* ثم لريد العاطِ ُس قائلاً  :هيديكم اهللَ ،و ُي ْص ِل ُح بالكم(((.
 أو َ :ي ْغ ِف ُر اهللُ لنا ولكم.( )1قال احلافظ يف «الفتح»« :والذي يتحرر من األدلة أن كل ذلك جمزئ ،لكن ما
مأثورا» .اهـ.)601/10( .
كان أكثر ثناء أفضل ،برشط أن يكون
ً
( )2إذا سمعه حيمد اهلل ،طاملا عطس إىل ثالث مرات ،فإذا زاد فال ُي َش ِّم ْت ُه ،إنام هي
نزلة أو زكام.
(« )3بالكم» البال :احلال ،والبال :القلب «جامع األصول» (.)326/4
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* وكان اب�ن عم�ر  Lإذا عطس ،فقيل ل�ه« :يرمحك اهلل»؛
قال« :يرمحنا اهلل وإياكم ،وي ِ
غف ُر لنا ولكم».
َ

�س غير املس�لم ،وحمَ ِ�دَ اهلل ،ق�ال ل�ه :يهَ ْ ِديك�م اهلل،
* وإذا َع َط َ
َو ُي ْص ِل ُح با َلك ُْم.
* وإذا تثا َء َب وضع يده عىل فيه ،وال يقل« :ها».
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أذكار النكـــاح
ما يقال عند عقد النكاح

ِ
ونس�تغف ُر ُه ،ونعو ُذ باهلل من
 إن احلم�د هلل ،نحمد ُه ،ونس�تعين ُه،س�يئات أعاملِنا ،من ِ
ِ
شرُ ِ
هيده اهلل فال ُم ِض َّل له ،ومن
ور أنفس�نا ،ومن
َ
رشيك له،
هادي له ،وأش�هد أن ال إ ٰل�ه إال اهلل وحده ،ال
ُي ْض ِل ْ�ل فال
َ
وأشهد أن حممدً ا عبد ُه ورسو ُله.

[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ]

[آل عمران.]102:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ] [النساء.]1:

[ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ]

[األحزاب.]71 ،70:
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أما بعد« :ثم يذكر حاجته»(((.

ما يقال للزوج عقب عقد النكاح
َ -1
بارك اهلل لك.

ج َع بينكام يف َخيرْ ٍ .
 -2أو :بارك اهلل لك ،وبارك عليكَ ،و مَ َ
 -3أو :اللهم بارك فيهام ،وبارك هلام يف بنائهام.
* وتقول النساء احلارضات:

ِ
 عىل اخلَيرْ ِوالربكة ،وعىل َخيرْ ِ ٍ
طائر(((.

( )1ه�ذه خطبة احلاجة التي كان رس�ول اهلل  Hيعلم أصحابه أن يقولوها
بني ي�دي حاجتهم يف النكاح وغريه ،ويس�تحب أن يقدمها اخلاطب بني يدي
ِ
اخلطب�ة ،ثم يق�ول بعدها« :جئتكم راغ ًبا يف فتاتكم فالن�ة» ،أو نحو ذلك ،أما
يف العق�د فيقوهل�ا العاق�د أو ويل الزوجة ث�م ُيتبعها بقول�ه« :زَ َّو ْجت َ
ُ�ك فالنة»
وال خيط�ب الزوج هنا بيشء ،ب�ل يقول متصلاً بقول ال�ويلَ « :قبِ ْل ُت تزوجيها»
حت�ى ال يفص�ل كالم بين ِ
اإلجي�اب والقبول ،وليخ�رج من اخللاف ،انظر:
«األذكار النووية» (ص.)241

( )2طائر اإلنسان :ما حصل له يف علم اهلل مما ُقدِّ َر له.
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ُ
امرأته
ما يقول الزوج إذا ُز َّف ْت إليه

ِ
�مي اهلل  ،Dويدعو بالربكة،
* يض�ع يده عىل ناصيته�اَ ،و ُي َس ِّ
ِ
ويقول :اللهم إين أس�ألك من ِ
وخري ما َج َب ْلت ََها عليه ،وأعوذ
خريها،

رشها ،ورش ما َج َبلتَها عليه(((.
بك من ِّ

ما يقال عند إرادة اجلماع
َ
َ
الشيطان ما َر َز ْقتنا.
الشيطانَ ،و َجنِّب
 -بسم اهلل ،اللهم َجنِّ ْبنا

ما يقول لطلب الذرية الصاحلة
[ -1ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ]

[آل عمران.]38:

[ -2ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] [األنبياء.]89:
[ -3ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] [الصافات.]100:

( )1وعن ابن مس�عود  Iموقو ًفا« :إذا أتت�ك امرأتك فأمرها أن تصيل وراءك
ركعتين ،وق�ل :الله�م ب�ارك يل يف أهلي ،وبارك هل�م َّيف ،اللهم امج�ع بيننا ما
مجعت بخري ،وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري» رواه الطرباين ،وصححه األلباين
يف «آداب الزفاف» (ص.)23
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[ -4ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] [البقرة.]128:

[ -5ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ] [إبراهيم.]40:

149

أذكار تتعلق باألمور العلوية
ما يقول إذا هاجت الريح

وخري ما ُأ ْر ِس َل ْت به،
وخري ما فيها،
 -1اللهم إين أسألك َخيرْ َ ها،
َ
َ
لت به.
وأعوذ بك من شرَ ِّ هاَ ،وشرَ ِّ ما فيها ،ورش ما ُأ ْر ِس ْ
 -2اللهم إين أعوذ بك من شرَ ِّ ها.

* فإذا رأى املطر ،قال« :اللهم َص ِّي ًبا((( هني ًئا».

وقت إجابة.
* ويدعو اهلل  ،Dفإنه ُ
ِ
ِ
(((
يما(((.
* وإذا اشتدَّ ت الريح ،قال :اللهم َل َق ًحا  ،ال َعق ً

 وكان عبد اهلل بن الزبري  Lإذا سمع الرعد ،ترك احلديث،ِ
بحمده ،واملالئك ُة ِمن ِخيفتِ ِه».
وقال« :سبحان الذي يسبح الرعدُ
 وكان طاوس ِ-اإلمام التابعي اجلليل -يقول إذا سمع الرعد:

«سبحان َم ْن س َّب ْح َت له».

الص ِّيب :املطر املدرار الكثري الذي جيري ماؤه.
(َّ )1
ِ
(َ )2ل َق ًحا :أي حاملاً للامء ،كاللقحة من اإلبل.
( )3العقيم :التي ال ماء فيها ،كالعقيم من احليوان :ال ولد فيها.
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ما يقول إذا نزل املطر

ُ -مطِ ْرنا بِ َف ْض ِل اهللِ َو َرحمْ َتِ ِه.

وخ َ
يف منه الضرر
ما يقول إذا كثر املطر ِ
 اللهم َحوا َل ْينا((( ،وال َع َل ْينا ،اللهم عىل اآلكا ِم((( وال ِّظ ِراب(((،
ِ
ِ
وب ُط ِ
ومنابت َّ
الش َج ِر.
األودية،
ون
َُ

ما يقول إذا غشيته ظلمة وريح شديدة
* يقرأ سوريت «الفلق» و«الناس».

( )1حوالينا :أي اجعله حوالينا ،أو أمطر حوالينا يف موضع النبات والصحاري،
ال يف موضع األبنية.
( )2اآلكام :مجع األَك ََمة ،وهي التل املرتفع من األرض.
( )3الظراب :اجلبال الصغرية ،مجع ال ِّظرب.

151

األذكار املتفرقة
أولاً  :من القرآن الكرمي
[ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ] [األنعام.]90:

ما يقول من ُد ِع َي إلى حكم الله ورسوله
[ -ﯲ ﯳ] [النور.]51:

ما يقول الداعي إذا لم ُيتَّ َب ْع
[ -ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ] [التوبة.]129:

ما يقول إذا ُد ِع َي إلى فعل محرم
[ -1ﭟ ﭠ] [يوسف.]23:
[ -2ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ] [الزمر.]13:
[ -3ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [املائدة.]28:
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غدا
ما يقول إذا قال لشيء :إني فاعل ذلك ً
 ْإن شا َء اهلل.

[انظر سورة الكهف]24 ،23:

ما يقول إذا ُر ِز َق ً
وس ِئ َل عنه
رزقا
وفيراُ ،
ً
[ -ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ] [آل عمران.]37:

* وإذا حدث له نِعم ٌة أو كرام ٌة ،قال:

[ -1ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [النمل.]40:

[ -2ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ]

[النمل.]19:

ما يقول عند مجادلة أهل الكتاب
[ -1ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ] [العنكبوت.]46:
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[ -2ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ]

[آل عمران.]64:

[ -3ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ]

[آل عمران.]71 ،70:

كيف يدعو من ظلمه قوم ؟
[ -1ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ] [يونس.]86 ،85:

َ -2ر ِّب إنيِّ [ﭲ ﭳ] [القمر.]10:

[ -3ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] [العنكبوت.]30:

ما يقول إذا بلغ أربعني سنة
[ -ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ]
[األحقاف.]15:
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ما يقول إذا استحفظ رجلاً ابنَ ه أو غيره
[ -ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣ]((( [يوسف.]64:

ما يقول من ُب ِه َت مبا ليس فيه
[ -ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [يوسف.]18:

 -وإذا سمع رجلاً يقذف ِع ْر َض أخيه بدون بينة تستويف نصاب

ورشوط الشهادة عليه – قال:

[ -ﭻ ﭼ ﭽ] [النور.]12:

[ -ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [النور.]16:

ِ
متالزمت�ا املعنى ،وهو َّ
أنِ :حفظ
(ِ )1ح ْف ًظا أو حاف ًظا ،ومها قراءتان مش�هورتان،
اهلل له خري من حفظك إياه.
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السنَّ ة الشريفة
ً
ثانيا :أذكار متفرقة من ُّ
* إذا أخربه رجل أنه يحُ ُّبه يف اهلل ،قال :
أحببتَني له.
أح َّب َك الذي ْ
َ -

أيضا حيبه يف اهلل ،قال :
* فإن كان هو ً
 وأنا واهلل يا (فالن) ُأ ِح ُّب َك يف اهلل.* وإذا رأى أخاه املسلم يضحك ،قال :
أض َح َك اهللُ ِسنَّك.
 ْ* وإذا عرض عليه أخوه من أهله وماله ،قال له:
َ
أه ِل َك ومالِ َك.
بارك اهلل َل َك يف ْ
* وإذا قيل لهَ :غ َف َر اهللُ لك ،قال َ :و َل َك.
* وإذا ناداه شخص ،أجابه بقوله:
 -ل َّب ْي َك أو  :لبيك َو َس ْعدَ ْي َك.

* وإذا سمع رجلاً يمدح رجلاً يف وجهه قال:
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َ -أ ْم ِسك ،ال ت ُْس ِم ْع ُه َفت ُْه ِل َك ُه.

أو - :ويحْ َك! َق َطع َت ُعن َُق ص ِ
احبِ َك.
َ
ْ
َ َ

ظهر الرجل.
أو- :أهلكتُم أو :قطعتُمَ -

َ
الرجل عقرك اهلل.
عقرت
أو- :
َ

أو - :ا َملدْ ُح :ذ ْب ٌح.

مادحا أخاه ال حمالة ،قال :
* وإذا كان ً
أح َس ُب ُه كذا ،واهلل َح ِسي ُبه ،وال ُأزكِّي عىل اهلل أحدً ا.
 ْ* وكان الرجل من أصحاب النبي  Hإذا ُزك َِّي؛ قال:
تؤاخ�ذين بما يقول�ونِ ،
 الله�م ال ِواغف�ر يل م�ا ال يعلم�ون،

خريا مما يظنون.
واجعلني ً

* إذا رأى قو ًما عىل ٍ
ٍ
صالح ،قال:
عمل
 اعملوا ،فإنكم عىل ٍعمل صالح.

* وإذا َس ِم َع كلم ًة أعجبتْه ،قال لقائلها:
 َأخ ْذنا ْفأ َل َك ِم ْن فِ َ
يك.
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* وإذا ُبشرِّ َ بام َيسرُ ُّ ه ،قال :احلمد هلل ،اهلل أكرب.
حلا؛ قال:
* وإذا سمع من يغتاب رجلاً صا ً

ِ
خريا.
 بئس ما َقلت! واهلل ما علمنا عليه إال ً

* وإذا تعجب ،قال[ :ﯘ ﯙ] [اإلرساء.]93:
 أو :ال إله إال اهلل. أو  :سبحان اهلل. أو  :اهلل أكرب.* ويقول العامل إذا أتاه طالب العلم :

ِ
ِ
رسول اهلل .H
بوصية
 -مرح ًبا

* وإذا أقسم ،قال :

 ال ،و ُم َق ِّل ِب ال ُقلوب.

ِ
ف القلوب.
 أو  :ال ،ومُصرَ ِّ أو  :والذي نفيس بيده.158

ِ
ب ،قال:
* وإذا َغض َ

 -أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(((.

ِ
الش�يطان الرجي ِم من همَ ْ ِز ِه
 أو  :أع�وذ باهلل الس�مي ِع العلي ِم منو َن ْف ِ
خ ِه و َن ْفثِ ِه.
* إذا رأى ما حيب ؛ قال :
الصاحلات.
 احلمد هلل الذي بِنِ ْع َمتِ ِه تَتِ ُّمُ
* وإذا رأى ما يكره ،قال :
 احلمدُ هللِ عىل ك ُِّل ٍحال.

* ويقول يف الفتنة :
[ -1ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ف
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [الزمر ]46:اهدين ملا اخت ُِل َ

فيه من احلق بإذنك إنك هتدي َمن تشا ُء إىل رصاط مستقيم.
 -2اللهم إين أسألك العافية.

( )1وليس�كت ،وليتوض�أ ،وليجل�س إن كان قائماً فإن ذهب عن�ه الغضب ،وإال
فليضطجع.

159

 -3أعوذ باهلل من الفتن ،ما ظهر منها وما بطن.
ٍ
وبمحمد رسولاً  ،نعوذ باهلل
 -4رضينا باهلل ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا،

من سوء الفتن.

وس ِّلم ِمنِّي.
 -5اللهم َس ِّلمنيَ ،

نرجع عىل أعقابنا ،أو ُن ْف َت َن.
 -6اللهم إنا نعوذ بك أن
َ
* وإذا أسدى شخص إليه معرو ًفا ،قال له:
َ
خريا.
-1
جزاك اهلل ً

* ويدعو له:

 -2اللهم َف ِّق ْه ُه يف الدِّ ين.
 -3اللهم َأكْثِ ْر ما َل ُه وو َلدَ ُهِ ،
وبار ْك ل ُه فيام أ ْع َط ْيتَه.

* وإذا رأى ُمبتَىل بمرض أو غريه((( ،قال:
ابتلاك بِ ِه ،و َف َّض َلني على ٍ
َ
كثري من
 احلم�دُ هلل ال�ذي عافاين مماَخ ْل ِق ِه تفضيلاً .

سرِ
نفسه ،وال ُيسمعه املبتلىَ لئال يتأمل
( )1ينبغي أن يقول هذا الذكر ًّ ا بحيث ُيسمع َ
بذل�ك قلبه ،إال أن تكون بليته معصية ،فال بأس أن يس ِ
�م َع ُه ذلك ،إن مل خيف
ُ
ُْ
من ذلك مفسدة ،واهلل أعلم.
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َ
ابتالك ب�ه ،و َف َّض َلنِي عليك ،وعىل
أو :احلم�دُ هلل الذي عافاين مما
كثري من ِ
ٍ
عباد ِه تفضيلاً .

ما يقول إذا َّأدى مالاً كان اقترضه

أه ِل َك ومالِ َك.
 -1بارك اهللُ َل َك يف ْ
 -2جزاك اهللُ خيرْ ً ا.

ما يقول إذا استوفى َدينَ ه

ْ -أو َف ْيتَنيْ ،أوفىَ اهللُ بِ َك.

ونحوها
ما يقول إذا اشترى دابة
َ

ِ
�مي اهلل  ،Dويدعو بالربكة،
* يض�ع يده عىل ناصيته�اَ ،و ُي َس ِّ
ِ
ويقول :اللهم إين أس�ألك من ِ
وخري ما َج َب ْلت ََها عليه ،وأعوذ
خريها،

رشها ،ورش ما َج َبلتَها عليه.
بك من ِّ

ما يقول إذا ُأ ِت َي بباكورة الثمر

* يضعها عىل عينيه ،ثم عىل ش�فتيه ،ثم يقول :اللهم ِ
بارك لنا يف
ِ
صاعنا ،وبارك لنا يف ُمدِّ نا،
َث َم ِرنا ،وبارك لنا يف مدينتِنا ،وبارك لنا يف
بر َك ًة مع بر ٍ
كة.
ََ
ََ
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* ثم يدعو أصغر ٍ
وليد يكون عنده ،فيعطيه ذلك الثمر.
َ

* وإذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غري ذلك شي ًئا فأعجبه،

وخاف أن يصيبه بعينه ،أو يترضر بذلك ،قال :

[ -1ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [الكهف.]39:

 -2أع�وذ ب�اهلل الس�ميع العليم من الش�يطان الرجيم ،بس�م اهلل

الرمح�ن الرحي�م [ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [إىل آخ�ر الس�ورة] ،بس�م اهلل
الرمحن الرحيم [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ] [إىل آخر السورة].

َض ُه.
 -3اللهم بارك فيه ،وال ت رُ َّ
ِ
ٍ
ش�يطان وها َّمة ،ومن ِّ
بكلامت اهلل التَّا َّم ِة ،من ِّ
ُ -4أ ُ
كل
كل
عي�ذ َك
َعينْ ٍ لاَّ َّم ٍة.
* وإذا رأى من أخيه ما ُي ْع ِجبه ،قال :
 اللهم َب ِار ْك فيه.

َ
القرآن ،فهو يتلوه آناء الليل،
* وجي�وز له إذا رأى رجلاً آت�اه اهلل

وآن�اء النه�ار ،أو َ
املال ال�ذي ينفق منه يف س�بيل اهلل ،أن يقولَ :ل ْيتَني
ِ
ِ
يت ِم ْث َل ما ُأوتيِ َ ُف ٌ
يعم ُل.
ُأوتِ ُ
النَ ،ف َعم ْل ُت م ْث َل ما َ
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* إذا سمع صياح الدِّ ي ِ
كة ؛ قال:
َ َ
 اللهم إين أسألك ِمن ِفضلك.
ْ
ُباح الكالب بالليل؛ قال:
* وإذا سمع هنيق احلمري ،أو ن َ
ِ
الشيطان الرجيم.
 أعوذ باهللِ السمي ِع العلي ِم من* وإذا دخل بيتًا ليس فيه أحدٌ ؛ قال :

 -السالم علينا ،وعىل عباد اهلل الصاحلني.

ما يقول لدفع الرياء
* يق�ول كل يوم« :اللهم إين أعوذ ب�ك أن ُأشرْ ِ َك َ
بك وأنا أعلم،
ِ
وأستغف ُر َك ملا ال أعلم».
[ثالث مرات]

دعاء اجلالس في َج ْم ٍع لنفسه ومن معه
* يس�تحب أن ال يق�وم من جملس حتى يدعو لنفس�ه و َمن معه،

فيقول :

 اللهم اقس�م لنا من خش�يتك ما ُحتول به بيننا وبني معاصيك،
َ
جنتك ،وم�ن اليقني م�ا تهُ َ ِّو ُن ب�ه علينا
وم�ن طاعتِ�ك م�ا ُت َب ِّل ُغنا ب�ه
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ِ
ِ
وأبصارنا وقوتِنا م�ا أحييتَنا،
بأسماعنا
مصائ�ب الدني�ا ،اللهم َم ِّت ْعنا
َ
ِ
ال�وار َ
ث ِمنَّ�ا ،واجعل ثأرنا على من ظلمن�ا ،وانرصنا عىل
واجع ْل�ه

مهنا،
م�ن عادان�ا ،وال جتعل مصيبتَن�ا يف ديننا ،وال جتعل الدني�ا أكرب ِّ
وال َم ْب َ
لغ ِع ْل ِمنا ،وال ت َُس ِّل ْط علينا َم ْن ال َي ْرحمَ ُنا.
* وكان ُي َع�دُّ لرس�ول اهلل  ،Hيف املجل�س الواح�د

التواب
قب�ل أن يق�وم -مائة مرة« :رب اغفر لي ،و ُت ْب َع َل َّي ،إنك أنتُ

الغفور».

* فإذا تفرقوا َص َّل ْوا عىل النبي .H

كفارة اجمللس
ٍ
جملس فليقل :
* وإذا أراد أن يقوم من
 -س�بحان اهلل وبحم�ده ،س�بحانك اللهم وبحمدك ،أش�هدُ أن

وأتوب َ
إليك.
أنت ،أستغفرك،
ال إله إال َ
ُ

وع�ن أيب مدينة الدارمي قال« :كان الرجالن من أصحاب النبي

 Hإذا التقي�ا؛ مل يتفرق�ا حت�ى يق�رأ أحدُ مه�ا على اآلخر:
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[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ] [س�ورة العرص] ،ثم ُي َس� ِّلم أحدُ مها
عىل اآلخر»(((.

(« )1السلسلة الصحيحة» رقم (.)2648
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األذكار املطلقة

ُص وقتًا من األوقات(((.
وهي أذكار ثبت فض ُلها ،ومل تخَ َّ

أولاً  :القرآن الكرمي
فإن قراءة القرآن آكد األذكار ،وأفضلها عىل ِ
اإلطالق ،فال يوجد

ذكر يوازيه ،فضلاً عن أن يكون أفضل منه ،فينبغي املداومة عليها يف

ليل أو هنارَ ،س ٍ
فر أو َح ٍ
كل حال :من ٍ
رض ،فال يخُليِّ عنها يو ًما وليلة.

وقد ثبت بالكتاب والس�نة فضائل عظيمة لتالوة القرآن مطل ًقا،
ٍ
َ
ُ
خاصة مثل
بفضائ�ل
بعض الس�ور
وخص�ت
األحاديث الصحيح ُة َ
َّ

س�ور :الفاحتة ،والبقرة ،وآل عمران ،والكهف يو َم اجلمعة ،وتبارك
املل�ك ،والكافرونِ ،
واإلخلاص ،واملعوذتني ،وك�ذا آية الكريس،

وخواتيم سورة البقرة ،واآليات العرش الفواتح من سورة الكهف.

( )1فعلى العبد العاقل أن يعمر وقته -بع�د أداء األذكار املوظفة -بأوراد ينتخبها
من هذه األذكار املطلقة ،فيتعاهدها يوم ًّيا حس�ب استطاعته ،ويرددها املرات
املناسبة بحيث يداوم عليها.
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فضل تالوة القرآن اجمليد
ق�ال تع�اىل[ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ] [فاطر.]30 ،29:
 -ع�ن ابن مس�عود  Iقال :قال رس�ول اهلل :H

« َمن َس َّره أن حيب اهللَ ورسو َله ،فليقرأ يف املصحف».

 وعن أيب ذر  Iمرفو ًعا« :إنكم ال ترجعون إىل اهلل بشي ٍءَ
أفضل مما خرج منه ،يعين القرآن».

 -وع�ن أيب أمام�ة الباهلي  Iق�ال :س�معت رس�ول اهلل

 Hيق�ول« :اقرءوا القرآن ،فإنه يأتي يوم القيامة ش���في ًعا
ألصحاب���ه ،اقرءوا الزهراوين :البقرة وآل عمران ،فإنهما يأتيان يوم

القيام���ة كأنهما غمامتان أو كأنهم���ا َغيايتان ،أو كأنهما ِف ْرقان

م���ن طري ص َّ
ان عن أصحابهما ،اقرءوا س���ورة البقرة ،فإن
���واف تحُ َّ
اج ِ
ٍ
َ َ ُ (((
أخذها بركة ،وتركها حسرة ،وال يستطيعها ال َبطلة» .
الس َحرة ،ويقال :أبطل ،إذا جاء بالباطل.
( )1ال َب َط َل ُةَّ :
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 -وعن ابن مس�عود  Iقال :قال رس�ول اهلل :H

«من قرأ حر ًفا من كتاب اهلل فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا،

ال أقول [ﭑ] حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف».

 -وع�ن عائش�ة  Jقال�ت :قال رس�ول اهلل :H

الكرام ال�ب�رر ِة ،والذي يقرؤه و ُي َت ْع ِت ُع به،
الس��� َف َر ِة
«املاهر بالقرآن مع َّ
ِ

وهو عليه شاق ،فله أجران».

 وع�ن ابن ٍعمرو  Lقال :قال رس�ول اهلل :H

«يق���ال لصاح���ب القرآن :اق���رأ ،وارق ،و َر ِّتل ،كما كن���ت ترتل يف دار

الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها».

 -وع�ن أيب س�عيد اخل�دري  Iمرفو ًع�ا« :يق���ال لصاحب

الق���رآن إذا دخل اجلنة :اقرأ ،واصعد ،فيقرأ ،ويصعد لكل آي ٍة درجة،

آخ َر شي ٍء معه».
حتى يقرأ ِ

 -وع�ن عمر بن اخلط�اب  Iأن النب�ي  Hقال:

أقواما ،ويضع به آخرين».
«إن اهلل يرفع بهذا الكتاب ً

 وعن ابن مس�عود  Iقال :قال رس�ول اهلل :H168

«القرآن ش���افع ُم َش َّ
وماح ٌل((( ُم َصدَّقَ ،من جعله أمامه قاده إىل
���فعِ ،

اجلنة ،ومن جعله خلفه ساقه إىل النار».

 -وع�ن أيب هري�رة  Iقال :قال رس�ول اهلل :H

«ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل ،يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه

بينه���م ،إال نزل���ت عليه���م الس���كينة ،وغش���يتهم الرمح���ةَّ ،
وحفتهُ��� ُم
املالئك ُة ،و َذ َ
ك َرهم اهلل فيمن عنده».

 وعن أنس بن مالك  Iقال :قال رسول اهلل :H«إن هلل أهل�ي�ن م���ن الن���اس» ،فقيل :م�ن أهل اهلل منهم؟ ق�الُ « :
أهل

القرآن ،هم ُ
وخاص ُته».
هلل
َّ
أهل ا ِ

بعض األحاديث املرفوعة الثابتة
في فضائل بعض السور

 -عن أيب سعيد بن املعلىَّ  Iأن رسول اهلل  Hقال

ل�ه« :احلمد هلل رب العاملني((( ،أعظم س���ورة يف القرآن ،وهي الس���بع

املثاني ،والقرآن العظيم».

( )1يقال :ال جتعل القرآن ماحلاً  :أي ش�اهدً ا عليه ،واملاحل :الس�اعي ،وا َمل ْح ُل:
القحط املتطاول الشديد ،واملراد أن من شهد عليه القرآن بالتقصري والتضييع
فهو يف النار ،ويف احلديث« :والقرآن حجة لك أو عليك».
( )2يعني سورة الفاحتة.
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 -وع�ن أيب هريرة  Iأن رس�ول اهلل  Hقال ألُيب

اإلجنيل،
اب�ن كعب  Iيف الفاحتة« :مل ين���زل يف التوراة ،وال يف ِ

وال يف الزبور ،وال يف الفرقانِ ،مث ُلها».

 -وع�ن اب�ن عباس  Lقال« :بينا جربي�ل قاعدً ا عند النبي

نقيضا((( من فوقه ،فرفع رأسه ،فقال :هذا َم َلك
 Hس�مع ً
ن���زل األرض مل ينزل قط ،فس َّ
���لم ،فقال :أبش���ر بنورين أوتيتهما مل

يؤتهم���ا ن�ب�ي قبلك :فاحتة الكت���اب ،وخواتيم س���ورة البقرة ،لن تقرأ

حبرف منهما إال أُ ْع ِطي َته».

 -وع�ن أيب هري�رة  Iقال :قال رس�ول اهلل :H

َ
البيت حني ُت ْق َرأُ فيه سور ُة البقرة»(((.
الشيطان َل َي ِف ُّر ِمن
«إن
ِ

يب بن ٍ
كعب  Iأن رس�ول اهلل  Hقال له
 -وعن ُأ ِّ

يف آية الكريس« :هي أعظم آية يف كتاب اهلل».

 -وعن ابن مس�عود  Iقال رس�ول اهلل « :Hمن

قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليل ٍة َ
ك َف َتاه».
( )1النقيض :الصوت ،ونقيض السقف :حتريك خشبه.
( )2انظر (ص.)167
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 -وع�ن أيب س�عيد  Iق�ال :قال رس�ول اهلل :H

«م���ن ق���رأ س���ورة الكه���ف يف يوم اجلمعة ،أض���اء له من الن���ور ما بني

اجلمعتني».

 -وعنه  Iأن رس�ول اهلل  Hقال« :من قرأ سورة

الكهف يوم اجلمعة ،أضاء له النو ُر ما بينه وبني البيت العتيق».

 -وع�ن أيب الدرداء  Iقال رس�ول اهلل َ « :Hم ْن

ال».
آيات من سورة الكهف ُع ِص َم من فتن ِة الد َّ
َح ِف َظ َع ْش َر ٍ
َّج ِ

 -وعن ابن عباس وأيب بكر وس�عد  Mمرفو ًعا« :شيبتين

هود ،والواقعة ،واملرسالت ،وعم يتساءلون ،وإذا الشمس كورت».

 -وع�ن عم�ر  Iأن رس�ول اهلل  Hق�ال له وهو

ُ
إلي مما
لي الليل َة س���ور ٌة لهَ ِ َي َ
أح ُّب َّ
نز َلت َع َّ
يف بعض أس�فاره« :لقد أ ِ

الشمس» يعني سورة الفتح.
طلعت عليه
ُ

 -وع�ن اب�ن مس�عود  Iأن رس�ول اهلل  Hقال:

«سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب».
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 -وعن أنس  Iأن رسول اهلل  Hقال« :سورة من

خاص َم ْت ع���ن صاحبها حتى أدخلته
الق���رآن م���ا هي إال ثالثون آيةَ ،

اجلنة ،وهي :تبارك».
 -وع�ن اب�ن عمر  Lق�ال رس�ول اهلل « :Hمن

س���ره أن ينظر إىل يوم القيامة ،كأن���ه َر ْأ ُى َعينْ ٍ  ،فليقرأ [ﭑ ﭒ

ﭓ] و[ﭑ ﭒ ﭓ] و[ﭜ ﭝ ﭞ]».

-وعن أنس  Iقال رسول اهلل « :Hمن قرأ [ﭑ

ﭒ ﭓ] َع َدل���ت له بربع القرآن ،ومن قرأ [ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ] ،عدلت له بثلث القرآن».

 -وع�ن معاذ بن أنس  Iأن رس�ول اهلل  Hقال:

«م���ن ق���رأ [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] عش���ر م���رات ،بن���ى اهلل ل���ه بي ًت���ا يف

اجلنة».

 -وع�ن ابن عابس اجلهني  Iأن رس�ول اهلل H

قال لهَ « :
يابن عابس! أال أخربك بأفضل ما تعوذ به املتعوذون؟ [ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ] ،و[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ] هاتني السورتني».
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 -وعن عقبة بن عامر  Iأن رسول اهلل  Hقال له:

«يا عقبة! أال أعلمك خري سورتني ُق ِرئتا؟ [ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ]،
و[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ] يا ُع ْق َب ُة! اقرأ بهما ُ
ك َّلما نمِ ْ َتَ ،و ُق ْم َت ،ما
َس َ
أل سا ِئ ٌل ،وال استعا َذ مستعي ٌذ مبثلهما».
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ثانيا  :الصالة على النبي G
ً
امله�دي عىل منرب
س�معت
ذك�ر الواح�دي ع�ن األصمعي قال:
ُ
َّ

البرصة يقول« :إن اهلل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ،و َثنَّى بمالئكته(((،

فق�ال ترشي ًف�ا لنبي�ه وتكريًم�اً [ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
(((

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ]

[األح�زاب،]56:

آث�ره هبا من بني الرس�ل الكرام ،وأحتفكم هبا م�ن بني األنام ،فقابلوا
نعمتَه بالشكر ،وأكثروا من الصالة عليه يف ِّ
الذكْر»(((.

وقال سهل بن عبد اهلل « :Vالصالة عىل النبي H

أفض�ل العب�ادات؛ ألن اهلل تعاىل تواله�ا ،هو ومالئكت�ه ،ثم أمر هبا
املؤمنني ،وسائر العبادات ليست كذلك».

( )1ليجتمع الثناء عليه  Gمن أهل العالمََينْ العلوي والسفيل.
( )2ق�ال أب�و العالية« :صالة اهلل على نبيه :ثناؤه عليه وتعظيم�ه ،وصالة املالئكة
وغريه�م علي�ه :طلب ذلك له م�ن اهلل ،واملراد طلب الزي�ادة ،ال طلب أصل
ور َّد القول املشهور أن صالة الرب الرمحة،
الصالة» ذكره احلافظ يف «الفتح»َ ،
و َف َّص َ�ل ذلك اب�ن القيم يف ِ
«جالء األفهام» بام ال مزي�د عليه ،فراجعه ،وانظر
أيضا« :النهاية» البن األثري (.)50/3
ً
( )3ثم إن اخلطباء س�لكوا من بعد ذلك مسلكه امتثاالً ألمر اهلل تعاىل ،وأدا ًء حلقه
 ،Gفانترشت من بعده عىل املنابر.
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وق�ال الع�ز ب�ن عبدالسلام �« :ليس�ت صالتن�ا عليه

يش�فع ملثل�ه  Hولك�ن اهلل
ش�فاع ًة من�ا ل�ه ،ف�إن مث َلن�ا ال
ُ
تعاىل أمرنا باملكافأة ملن أحس�ن إلينا ،وأنع�م علينا ،فإن عجزنا عنها
كافأناه بالدعاء ،فأرش�دنا ملا علم عجزنا عن مكافأة نبينا إىل الصالة

علي�ه لتكون صالتُنا عليه مكافأة بإحس�انه إلين�ا ،وإفضاله علينا ،إذ
ال إحسان أفضل من إحسانه  »Hاهـ.

وقال اب�ن قيم اجلوزية �« :أمر اهلل تع�اىل بالصالة عليه

 Hعق�ب إخباره بأنه ومالئكته يصلون عليه ،واملعنى :أنه
إذا كان اهلل ومالئكت�ه يصلون عىل رس�وله َ Hف َص ُّلوا أنتم

أيض�ا علي�ه ،فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وت َُس� ِّلموا تس�ليماً  ،ملا نالكم
ً

بربكة رسالته ،و ُي ْمن سفارته من خري رشف الدنيا واآلخرة».

ثم قال  ..« :Vوالصالة املأمور هبا -يف قوله تعاىل[ :ﭼ

ﭽ] -ه�ي الطلب م�ن اهلل  Dما أخرب به ع�ن صالته وصالة
مالئكته ،وه�ي :ثناء عليه ،وإظهار لفضله ورشف�ه ،وإرادة تكريمه
وتقريبه ،فهي تتضمن اخلرب والطلب»(((.

(ِ )1
«جالء األفهام» (ص.)169 ،168
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واألحادي�ث يف فضلها واحلث عليها أكثر م�ن أن تحُ ْ صرَ َ  ،ولكن
ٍ
تنبيها عىل ما سواها ،وتربكًا بذكرها:
نشري إىل أحرف من ذلك ً
 عن أيب طلحة  Iقال :إن رس�ول اهلل  Hخرجعليه�م يو ًم�ا يعرفون البِْش�رْ َ يف وجهه ،فقال�وا« :إنا نع�رف اآلن يف
آت من ربي،
وجه�ك البِشرْ َ يا رس�ول اهلل!» ،ق�ال« :أجل أتان���ي اآلن ٍ
علي أح ٌد من أميت إال َردَّها اهللُ عليه عشَ���ر
فأخربن���ي أنه لن
يصلي َّ
َ

أمثاهلا».

 -وع�ن أنس  Iق�ال :قال رس�ول اهلل « :Hمن

َّ
وح َّط عنه عش َر
علي واحد ًة ،صلى اهللُ عليه((( عش���ر صلواتَ ،
صلى َّ

خطيئات ،ورفع له عشر درجات».

( )1صالة اهلل  Eعىل عبده نوعان :عامة ،وخاصة.
أم���ا العامة :فه�ي صالته عىل عب�اده املؤمنني ،قال تع�اىل[ :ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ] [األح�زاب ،]43:ومن�ه
دع�اء النب�ي  Hالصالة عىل آح�اد املؤمنني ،كقول�ه« :اللهم ِّ
صل عىل
آل أيب أوىف» .رواه البخاري ( ،)1426ومسلم ( ،)1078وملا قالت له امرأةٌ:
ِ
عليك وعىل زوج�ك» أخرجه أمحد
َلي وعىل زوجي ،ق�ال« :صىل اهلل
َص ِّ�ل ع َّ
( ،)303/3وأب�و داود ( ،)1533وصحح�ه اب�ن حب�ان (،)918( ،)916
=
				
واحلاكم (.)111/4
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 -وعن عامر بن ربيعة  Iقال :قال رسول اهلل :H

ُص ِّلي َع َل َّي،
لي ،إال َص َّل ْت عليه املالئكة ،مادام ي َ
عبد ي َ
ُص ِّلي َع َّ
«ما ِمن ٍ

َف ْل ُي ِق َّل العب ُد ِمن ذلك أو ُي ْك ِثر».

 -وع�ن عب�داهلل ب�ن عم�رو  Lق�ال :ق�ال رس�ول اهلل

« :Hم���ن َّ
صل���ى َع َل َّي ،أو س���أل لي الوس���يلةَ ،ح َّق ْ
���ت عليه

شفاعيت يوم القيامة».

�ل ِ
 وع�ن ال ُط َف ْي ِب�ن ُأبيَ ِّ بن كع�ب ،عن أبيه  Iق�ال :كان

رس�ول اهلل  Hإذا ذه�ب ثلث�ا اللي�ل ق�ام فق�ال« :ي���ا أيها

الن���اس ،اذكروا اهلل ،جاءت الراجفة تتبعه���ا الرادفة ،جاء املوت مبا
في���ه  ،ج���اء املوت مبا في���ه» .ق�ال ُأبيَ ٌّ  :قلت :يا رس�ول اهلل! إين ُأكثِ ُر
الصلا َة عليك ،فك�م أجعل لك من صاليت؟((( فقال« :ما ش َ
���ئت»،

خصوصا عىل خامتهم
= والنوع الثاني :صالته  Dاخلاصة عىل أنبيائه ورسله،
ً
وخريهم حممد  ،Hوانظر« :جالء األفهام» (.)162 ،161
( )1يفه�م من هذا أنه جعل لنفس�ه ور ًدا يدعو فيه لنفس�ه من اللي�ل ،وقوله« :فكم
أجع�ل ل�ك من صاليت؟» أي :بدل دعائي الذي أدعو ب�ه لنفيس ،قاله القاري،
وق�ال املن�ذري يف «الرتغيب»« :معناه :أكثر الدع�اء فكم أجعل لك من دعائي
صال ًة عليك؟» انظر« :حتفة األحوذي» (.)153/7
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ق�ال :قل�ت :الر ُب�ع؟((( ق�ال« :ما ش���ئت ،ف���إن زدت فهو خ�ي�ر لك»،

قلت :النصف؟ قال« :ما شئت ،فإن زدت فهو خري لك» ،قال :قلت:
فالثلثين؟ قال« :ما ش���ئت ،فإن زدت فهو خ�ي�ر لك» ،قال :أجعل لك

صاليت كلها؟((( قال« :إذن ُت ْكفى َه َّمك ،ويُغف ُر لك ذن ُبك».

هلل َه َّم الدنياَ ،
وه َّم اآلخرة»(((.
ويف رواية« :إذن يكفيك ا ُ

واملعن�ى :أن�ك إذا رصف�ت مجيع أزم�ان دعائك يف الصلاة َعليَ َّ
ُأعطِيت مرا َم الدنيا واآلخرة(((.
ويف ه�ذا احلدي�ث دلي�ل عىل اس�تحباب أن خيصص العب�د وقتًا
فاضًل�اً ِ
ل�ورد الصالة على رس�ول اهلل  ،Hوال يقترص يف
()1
()2
()3

()4

قول�ه :الرب�ع :أي أجع�ل ل�ك ربع أوق�ات دعائ�ي لنفيس مرصو ًف�ا للصالة
عليك؟
أي :أرصف بصاليت عليك مجيع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفيس.
وصالت�ك عىل رس�ول اهلل  Hكام أهن�ا تدفع عنك ه�م اآلخرة ،وهو
الع�ذاب األكبر ،فإهنا تدفع عنك ه�م العاجلة وبالء الدني�ا ،ولذلك ملا وقع
الطاع�ون ببل�ده ألف اب�ن أيب حجلة احلنفي  Vكتا ًبا حي�ث فيه الناس عىل
كث�رة الصلاة على النب�ي  Hأسماه« :دفع النقم�ة بالصلاة عىل نبي
الرمحة».
«حتفة األحوذي» (.)154/7
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االحتف�ال هب�ذه العب�ادة الرشيف�ة على الصلاة عليه ،H

-فقط -عند ذكر اسمه الرشيف((( كام يفعل العوام.

 -وع�ن أنس بن مالك  Iق�ال :ارتقى النبي H

على املنرب درجة ،فقال« :آمني» ،ثم ارتقى الثانية ،فقال« :آمني» ،ثم

ارتق�ى الثالث�ة ،فقال« :آمني» ،ثم اس�توى فجلس ،فق�ال أصحابه:

«عىل ما أ َّمن َْت؟» قال« :أتاني جربيل ،فقالَ :ر ِغ َم ُ
ك ْر َت
أنف امرى ٍء ُذ ِ
ُص ِّ
���ل عليك» ،فقلت« :آمني» ،فق���ال« :رغم ُ
أنف امرى ٍء
عن���ده ،فلم ي َ

أدرك أبوي���ه فل���م يدخل اجلن���ة» ،فقلت« :آمني» ،فق���ال« :رغم أنف

امرى ٍء أدرك رمضان فلم ُي ْغ َف ْر له» ،فقلت« :آمني».
 -وع�ن علي  Iق�ال :ق�ال رس�ول اهلل :H

علي
«ال جتعل���وا ق�ب�ري عي���دًا ،وال جتعل���وا بيوتك���م قب���و ًرا ،وصل���وا َّ

سالمكم وصالتكم».
وس ِّلموا حيثما كنتم ،فسيبلغين ُ
َ

( )1وق�د خص�ص اإلمام املحقق ابن القيم با ًبا مات ًع�ا ذكر فيه مواطن الصالة عىل
النب�ي  Hالت�ي يتأكد طلبه�ا وجو ًبا أو اس�تحبا ًبا مؤك�دً ا ،أحىص فيه
واحدً ا وأربعني موطنًا ،فراجعه يف ِ
«جالء األفهام» (ص ،)520-380وكان
�اص والوعَّاظ أن يكون ُج ُّ�ل إطناهبم
عم�ر ب�ن عبدالعزيز  Vيأم�ر ال ُق َّص َ
ودعائهم الصالة عىل النبي .G
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 -وعن ابن مسعود  Iعن النبي  Hقال« :إن هلل

سياحني يبلغوني من أميت السالم».
يف األرض مالئك ًة َّ

 -وع�ن أيب بك�ر  Iق�ال :ق�ال رس�ول اهلل :H

علي ،فإن اهلل َّ
وكل بي م َل ًكا عند قربي ،فإذا صلى
«أكثروا الصالة َّ

���ي رجل من أميت قال لي ذل���ك امللك :يا حمم ُد إن َ
فالن ابن فالن
عل َّ
َّ
صلى عليك الساعة».
 -وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hما

علي ُروحي حتى أَ ُر َّد عليه السال َم»(((.
من أح ٍد ي َ
ُس ِّلم َع َل َّي ،إال َر َّد اهللُ َّ
 -وعن أنس  Iقال :قال رسول اهلل « :Hأكثروا

علي صالة صلى
الصال َة َع َل َّي يو َم اجلمعة وليل َة اجلمعة ،فمن صلى َّ

اهلل عليه عش ًرا».
وفخرا أن ُيذكَر باخلري بين يديه ،إذا أكثر من الصالة عليه
( )1وكف�ى العبدَ رش ًفا
ً
 Gقال الشاعر:
وم���ن َخ َط��� َر ْت من���ه ببا ِل���ك َخ ْط���ر ٌة
ح����ق����ي ٌ
����ق ب��������أن ي���س���م���و وأن ي���ت���ق���دم���ا
فرسول اهلل َ Hح ٌّي يف قربه حياة برزخية ،وهو معنا بصالتنا عليه ،يرد
علينا السالم.

180

 -وعن ابن مس�عود  Iقال :قال رس�ول اهلل :H

الناس بي يو َم القيامة أكثرهم َع َل َّي صال ًة».
«إن أوىل
ِ

 -وعن عيل بن حسني عن أبيه  Iأن رسول اهلل H

َ
قال« :إن
علي».
ك ْر ُت عنده فلم ي َ
ُص ِّل َّ
البخيل َل َمن ُذ ِ

فلتواظ�ب عىل الصلاة عليه  Hكلام ُذ ِك�ر ،فإنك لو مل
ْ
كنت عنده بخيلاً  ،ولو ُكن َْت باملال أكر َم ِمن حات ِم طيء.
تفعل َ
 -وع�ن احلسين  Iأن رس�ول اهلل  Hقال« :من

َ
طريق اجلنة».
فخطئ الصال َة َع َل َّيَ ،خ ِطئ
ك ْر ُت عنده ِ
ُذ ِ

وأي علم أنفع ،وأي عمل أرفع ،وأي وسيلة أشفع ،من الصالة

وخصه بالقرب�ة العظيمة،
ومجي�ع مالئكت�ه،
على من صلى اهلل عليه
َّ
ُ
فالصلاة علي�ه أعظم ن�ور ،وهي التج�ارة التي ال تب�ور ،وهي التي
ُأولِ َع األولياء بذكرها يف املساء والبكور.

فلا تكونن عن الصلاة عىل نبيك  Hغافًل�اً  ،فيكون
ن�ور اخلير عنك آفًِل�اً  ،وتكون م�ن ا ُملت َ
َخ ِّلقني بأخالق أه�ل اجلفاء،
ُ
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وغير العقالء ،املتقلبين بقلوب غري مطمئن�ة ،وا ُملتَنكِّبني عن طريق

اجلنة.

 -وع�ن أيب هري�رة  Iقال :قال رس�ول اهلل :H

ُص ُّلوا عل���ى نبيهم
���س ق���وم
جملس���ا مل يذك���روا اهلل ،ومل ي َ
ً
«م���ا جل َ
جملسهم عليهم ِت َر ًة((( يوم القيامة ،إن شاء
 ،Hإال كان
ُ

عفا عنهم ،وإن شاء أخذهم».

ٍ
جوب حت�ى ُي َصلىَّ عىل
عيل  Iق�ال« :ك ُُّل ُدعاء محَ
ٌ
 وع�ن ٍّوآل ٍ
ٍ
حممد ِ
حممد».
من صيغ الصالة على رسول ا& H

ٍ
ٍ
صلي�ت عىل
حمم�د ،كام
حمم�د ،وعلى آل
 -1الله�م ص�ل على
َ

إبراهيم ،إنك محيد جميد.
إبراهيم ،وعىل آل
َ
َ

إبراهيم،
اللهم بارك((( عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل
َ

وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

( )1رِ َ
التة :النقص ،وقيل  :التَّبِ َعة.
( )2م���ن الربكة :وه�ي النامء والزي�ادة ،والتربي�ك الدعاء بذلك ،فه�ذا الدعاء
يتضم�ن إعط�اءه  Hم�ا أعط�اه آلل إبراهي�م وإدامت�ه ،وثبوت�ه ل�ه،
ومضاعفته له ،وزيادته.
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 -2اللهم َص ّل عىل حممد ،وعىل أهل بيته ،وعىل أزواجه وذريته ،كام

صليت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل بيته،

وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل آل إبراهيم ،إنك محيدٌ جميد.

 -3اللهم صل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم

وآل إبراهي�م ،إنك محيد جمي�د ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام
باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

ٍ
النبي األُ ِّم ِّي ،وعىل آل حممد ،كام صليت
 -4اللهم َص ِّل عىل حممد ِّ

على آل إبراهي�م ،وبارك على حممد النبي األمي وعلى آل حممد ،كام
باركت عىل آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد.

حممد ِ
 -5الله�م ص ِّ�ل عىل ٍ
عبدك ورس�ولِك ،كام صليت عىل آل
َ
حمم�د ِ
ٍ
عبدك ورس�ولِك ،وعلى آل حممد ،كام
إبراهي�م ،وب�ارك عىل

باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم.

 -6اللهم َص ِّل عىل حممد ،وعىل أزواجه وذريته ،كام صليت عىل

آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد ،وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل
آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.
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 -7الله�م َص ِّ�ل على حممد ،وعلى آل حممد ،وب�ارك عىل حممد،

وعلى آل حممد ،كام صليت وباركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك

محيد جميد.
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ً
ثالثا :التهليـــل
 -ع�ن جابر بن عبد اهلل  :Lقال رس�ول اهلل :H

«إن أفضل الدعاء احلمد هلل ،وأفضل الذكر :ال إله إال اهلل»(((.

 -وع�ن أيب هري�رة  :Iق�ال رس�ول اهلل :H

ي َ
���ال بينكم وبينها،
«أكث���روا من ش���هادة أن ال إل���ه إال اهلل ،قبل أن حُ َ
َو ِّ
لقنوها موتاكم».

 -وعنه  :Iقال رسول اهلل « :Hمن قال( :ال إله

يوما من دهره ،يصيبه قبل ذلك ما أصابه».
إال اهلل) نفعته ً

 -وعن س�لامن الفاريس  :Iقال رس�ول اهلل :H

عرش���ك،
���ه ُد مالئك َتك ،وَحمَ َ َل َة ِ
���ه ُد َكَ ،وأُ ْش ِ
«م���ن قال« :اللهم إني أُ ْش ِ

���ه ُد َمن يف الس���موات ومن يف األرض أنك أنت اهلل ،ال إله إال أنت
وأُ ْش ِ
ً
حممدا عبدُك ورسو ُل َك» ،من قاهلا
وحدك ،ال شريك لكَ ،وأَ ْش َه ُد أن

م���رة أعت���ق اهلل ثلثه من النار ،وم���ن قاهلا مرتني أعتق اهلل ثلثيه من
النار ،ومن قاهلا ثال ًثا أعتق اهلل ُ
ك َّله من النار».
( )1انظر « :الكلمة املقدسة» للمؤلف (ص )68وما بعدها.
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 -وع�ن أيب أي�وب  :Iقال رس�ول اهلل « :Hمن

ق���ال( :ال إل���ه إال اهلل وحده ،ال ش���ريك له ،له املل���ك ،وله احلمد ،وهو
عل���ى كل ش���يء قدي���ر) عش��� ًرا ،كانت له َع ْ
���د َل أربع رق���اب من ولد

إمساعيل».

 -وع�ن أيب هري�رة  :Iقال رس�ول اهلل « :Hمن

ق���ال( :ال إل���ه إال اهلل وحده ،ال ش���ريك له ،له املل���ك ،وله احلمد ،وهو
���ر رقاب،
يوم مائة مرة ،كانت له َع ْد َل عش ِ
على كل ش���يء قدير) يف ٍ

ُ
وك ِت َب ْت له مائ ُة حس���نة ،ومحُ ِ َي ْت عنه مائ ُة س���يئة ،وكانت له ِح ْر ًزا
َ
بأفضل مما جاء
ْس َي ،ومل يأت أحد
من الشيطان َ
يومه ذلك حتى يمُ ِ

به ،إال أحد عمل عملاً أكثر من ذلك».

 -وع�ن س�عد ب�ن أيب وق�اص  Iق�ال :ج�اء أع�رايب إىل

رس�ول اهلل  ،Hفق�الَ :ع ِّل ْمن�ي كال ًم�ا أقوله ،ق�ال« :قل:

كب�ي�را ،واحلمد هلل
ال إل���ه إال اهلل وح���ده ،لاَ ش���ريك ل���ه ،اهلل أكرب
ً
َ
رب العامل�ي�ن ،ال ح���ول وال ق���وة إال ب���اهلل العزي���ز
كث�ي�را ،وس
���بحان ِّ
ً
احلكي���م» ،ق���ال :فه���ؤالء لربي فما ل���ي؟ قال« :قل :الله���م اغفر لي،

وارمحين ،واهدني ،وارزقين».
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 -وعن عبادة بن الصامت  :Iقال رسول اهلل :H

«م���ن ق���ال( :أش���هد أن ال إله إال اهلل وحده ،ال ش���ريك له ،وأش���هد أن
ً
حممدا عبده ورسوله ،وأن عيسى عب ُد اهلل ورسو ُله ،وكلم ُته ألقاها

إىل مري َم َو ُرو ٌح منه ،وأن اجلن َة ٌّ
حق ،والنا َر َح ٌّق)؛ أدخله اهلل F

اجلن َة على ما كان من عمل».
 -وع�ن أيب س�عيد  :Iقال رس�ول اهلل « :Hمن

ق���الَ :ر ِض ُ
نبيا؛
س�ل�ام دي ًن���ا،
وباإل
ومبحمد ًّ H
ٍ
يت باهلل َربًّاِ ،
ِ

وجبت له اجلنة».
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رابعا  :االستغفـــار
ً

(((

 -عن أيب سعيد اخلدري  Iعن النبي  Hقال« :قال

ُ
غوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم،
إبليس :وعز ِتك ال أبرح أ ِ

وع َّزتي وجاللي ،ال أزال أغفر هلم ما استغفروني».
فقالِ :

 -وعن عائشة  Jقال رسول اهلل « :Hطوبى ملن

ريا».
َو َج َد يف صحيفته استغفا ًرا كث ً

�ر ُم َز ْينَ َة  Iمرفو ًع�ا« :إنه َل ُي َغ ُ
���ان((( على قليب،
 -وع�ن َأ َغ ِّ

يوم مائ َة مرة».
وإني ألستغفر اهلل يف كل ٍ

 -وع�ن أيب هري�رة  Iقال رس�ول اهلل « :Hإني

ألستغفر اهلل يف اليوم سبعني مرة».

 -وع�ن اب�ن عم�ر  Lق�ال :إن كن�ا َلنَ ُع�دُّ لرس�ول اهلل

( )1انظر« :فقه االستغفار» للمؤلف.
( )2ا َل ْغني :الغيم ،أراد  Hما يغش�اه من الس�هو ال�ذي ال يخَ ْلو منه البرش،
برشي
عارض
ألن قلب�ه أبدً ا كان مش�غولاً ب�اهلل تعاىل ،فإن ع ََر َض له وقتً�ا ما
ٌ
ٌّ
وتقصريا ،فيفزع إىل
َي ْش�غله من أمور األمة واملل�ة ومصاحلهام؛ عَدَّ ذلك ذن ًب�ا
ً
االستغفار.
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 Hيف املجل�س يق�ول« :رب اغفر لي ،وتب عل���ي ،إنك أنت

التواب الرحيم» مائة مرة.
ُ

 -وعن شداد بن أوس  Iأن رسول اهلل  Hقال:

���تغفار أن يق���ول العب���د( :اللهم أنت رب���ي ،ال إله إال أنت،
���ي ُد االس
« َس ِّ
ِ
خلقت�ن�ي ،وأنا عبدك ،وأن���ا على عهدك ووعدك ما اس���تطعت ،أعوذ
ب���ك من ش���ر م���ا صنعت ،أبوء ل���ك بنعمت���ك َع َل َّي ،وأبوء ل���ك بذنيب،
الذنوب إال أنت) من قاهلا من النهار
فاغفر لي ذنوبي ،فإنه ال يغفر
َ
موق ًن���ا به���ا ،فمات من يومه قبل أن ميس���ي فهو من أهل اجلنة ،ومن
قاهل���ا م���ن الليل وه���و موقن بها ،فمات قبل أن يصب���ح ،فهو من أهل

اجلنة».
 -وع�ن أيب هري�رة  Iق�ال رس�ول اهلل « :Hإن

ُ
ظلمت
أوف���ق الدع���اء أن يقول الرج���ل :اللهم أنت ربي ،وأن���ا عبدُك،
نفس���ي ،واعرتف ُ
���ت بذنيب ي���ا َر ِّب ،فاغفر لي ذنيب ،إنك أن���ت ربي ،إنه

الذنب إال أنت».
ال يغفر
َ
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خامسا :التسبيح والتحميد
ً

والتكبير والتهليل واحلولقة
 -ع�ن س�عد ب�ن أيب وق�اص  Iق�ال :ق�ال رس�ول اهلل

« :Hأيعجز أحدكم أن يكسب يف كل يوم ألف حسنة؟»،
فسأله سائل من جلسائه« :كيف يكسب ألف حسنة؟» ،قال« :يسبح

مائة تسبيحة ف ُت ْك َت ُب له ُ
ألف حسنة ،أو تحُ َ ُّط عنه ُ
ألف خطيئة».

 -وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص  Lقال :قال رسول اهلل

« :Hم���ا عل���ى األرض رج��� ٌل يق���ول( :ال إل���ه إلاَّ اهلل ،واهلل

أك�ب�ر ،وس���بحان اهلل ،واحلم���د هلل ،وال ح���ول وال قوة إلاَّ ب���اهلل) ،إلاَّ
ُ
ك ِّفرت عنه ذنوبه ،ولو كانت أكثر من زبد البحر».

 -وعن أيب هريرة  Iقال رس�ول اهلل « :Hخذوا

���م م���ن الن���ار ،قول���وا( :س���بحان اهلل ،واحلم���د هلل ،وال إل���ه إال
ُج َّن َت ُك ْ
وم َع ِّقبات،
���اتُ ،
اهلل ،واهلل أك�ب�ر) ،فإنه���ن يأت�ي�ن يوم القيام���ة ُم َق ِّدم ٍ
ُ
الباقيات الصاحلات».
وم ِّنبات ،وهن
جُ َ
190

وس�ئل أمير املؤمنين عثامن ب�ن عف�ان  Iع�ن «الباقيات
ُ

الصاحل�ات» م�ا ه�ي؟ فق�ال« :ه�ي :ال إل�ه إلاَّ اهلل ،وس�بحان اهلل،
واحلمد هلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إلاَّ باهلل».

وع�ن س�عيد ب�ن املس�يب  Vق�ال« :الباقي�ات الصاحلات:

سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إلاَّ اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة
إلاَّ باهلل».

وعن عامرة بن صياد قال« :سألني سعيد بن املسيب عن الباقيات
ِ
ب ،فقلت :الزكاة
الصاحلات ،فقل�ت :الصالة والصيام ،قال :لمَ تُص ْ
واحلج ،فقال :لمَ تصب ،ولكنَّه َّن الكلامت اخلمس :ال إله إلاَّ اهلل ،واهلل
أكرب ،وسبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال حول وال قوة إلاَّ باهلل»(((.

( )1يوه�م كالم اب�ن املس�يب  Vأن الباقي�ات الصاحل�ات حمص�ورة يف هؤالء
الكلمات اخلمس ،لكن الراجح عند أهل التحقيق أهنن مجيع أعامل اخلري ،كام
ج�اء عن ابن عباس  Lيف قوله[ :ﭗ ﭘ] [الكهف ]46:قال:
ِ
كر اهلل؛ ُ
َ
وسبحان اهلل ،واحلمدُ هلل ،وتبارك
قول :ال إله إلاَّ اهلل ،واهللُ أكرب،
«هي ذ ُ
اهلل ،وال ح�ول وال ق�وة إلاَّ ب�اهلل ،وأس�تغفر اهلل ،وصلى اهلل عىل رس�ول اهلل،
والصي�ام ،والصالةُ ،واحلج ،والصدق� ُةِ ،
ومجيع
والع ُتق ،واجله�ا ُد ،والصلة،
ُ
ُّ
ُ
الصاحل�ات ،التي تبقى ألهله�ا يف اجلنة ما
الباقيات
وه� َّن
ُ
ُ
أعمال احلس�ناتُ ،
دامت السموات واألرض»« .تفسري الطربي» (.)280/15
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 -وع�ن أيب هري�رة  Iقال رس�ول اهلل « :Hخري

الكالم أربع ،ال يضرك بأيهن َ
بدأت :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله

إال اهلل ،واهلل أكرب».
ٌ
رج�ل إىل النب�ي
 -وع�ن اب�ن أيب أوىف  Lق�ال :ج�اء

 Hفق�ال :ي�ا رس�ول اهلل! إين ال أس�تطيع أن أتعلم القرآن
فع ِّلمني ش�ي ًئا جيزيني ،قال« :تقول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله

إلاَّ اهلل ،واهلل أك�ب�ر ،وال ح���ول وال ق���وة إلاَّ ب���اهلل» ،فق�ال األع�رايب
هك�ذا :وقب�ض يديه ،فقال :هذا هلل فام يل ،قال« :تق���ولَّ :
هم اغفر
الل َّ

ل���ي وارمح�ِن�يِ وعاف�ِن�يِ وارزقنيِ واهدن���ي» فأخذها األع�رايب وقبض
أما هذا فقد مأل يديه باخلري».
كفيه ،فقال النبي َّ « :H
 -وعن أيب مالك األشعري  Iقال رسول اهلل :H

ْ
ُّ
اإلمي���ان ،واحلم���د هلل مت�ل�أ املي���زان ،وس���بحان اهلل
«الطه���ور َش���ط ُر ِ

واحلمد هلل متآلن -أو :متأل -ما بني السماء واألرض».

 -وعن عمران بن حصني  Lقال رسول اهلل :H

« ُ
احلمادون».
أفضل عبا ِد اهلل يوم القيامة َّ
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 -وع�ن أيب هري�رة  Iقال رس�ول اهلل « :Hألن

أقول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،أَ َح ُّب إ َل َّي

مما َط َل َع ْت عليه الشمس».
 -وعن ُجويرية أم املؤمنني  :Jأن النبي  Hخرج

من عندها ُبكر ًة حني صىل الصبح ،وهي يف مس�جدها ،ثم رجع بعد

���ت عل���ى احلالة اليت
أن أضح�ى ،وه�ي جالس�ة فيه ،فق�ال« :ما زل ِ
���ك عليه���ا؟» ،قالت« :نع�م» ،فقال النب�ي « :Hلقد
فارق ُت ِ

���ات َ
قل ُ
���ت َ
قلت منذ اليوم
بعد ِك َ
مرات ،لو و ُِز َن ْت مب���ا ِ
ثالث ٍ
أربع كلم ٍ

َل َو َز َن ْته َّ
وز َن َة َع ْر ِش ِه،
ُن :سبحان اهلل
ور َضى ِ
ِ
نفسهِ ،
وحبمده َع َد َد َخ ْل ِق ِهِ ،
َ
َ
���بحان اهلل
���بحان اهلل عد َد َخ ْل ِقه ،س
ومدا َد كلما ِت ِه» ،ويف رواية« :س
ِ

َ
َ
سبحان اهلل ِمدا َد كلما ِت ِه».
عرش ِه،
نفسه،
ِر َضى ِ
سبحان اهلل ِز َن َة ِ

 -وع�ن أيب هري�رة  Iق�ال رس�ول اهلل :H

«كلمتان خفيفتان على اللس���ان ،ثقيلتان يف امليزان ،حبيبتان إىل

َ
َ
هلل العظيم».
وحبمده،
هلل
الرمحن:
ِ
سبحان ا ِ
سبحان ا ِ
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 -وع�ن أيب َذ ٍّر  Iق�ال :قال رس�ول اهلل « :Hأال

بأحب الكالم إىل اهلل :سبحان اهلل وحبمده».
أخربك
ِّ

«أي الكالم أفضل؟»
 -ويف رواية :سئل رسول اهلل ُّ :H

قال« :ما اصطفى اهلل ملالئكته أو لعباده :سبحان اهلل وحبمده».

 -وعن عبد اهلل بن خبيب  Iقال رسول اهلل :H

«م���ن ض َّ
���ن باملال أن ينفق���ه ،وبالليل أن يُكابدَه ،فعليه بس���بحان اهلل

وحبمده».
ِ

 -وع�ن جاب�ر  Iقال رس�ول اهلل « :Hمن قال:

وحبمدهُ ،غ ِر َس ْت له بها خنلة يف اجلنة».
العظيم
هلل
ِ
سبحان ا ِ
ِ

 -وع�ن أيب هري�رة  Iق�ال رس�ول اهلل « :Hمن

ق���ال :س���بحان اهلل وحبم���ده ،يف يوم مائ���ة مرةُ ،ح َّط���ت خطاياه ،وإن
كانت َ
َد البحر».
مثل َزب ِ
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فصل في احلولقة
احلولقة :كلمة منحوتة من مجلة «ال حول((( وال قوة((( إال باهلل».
ق�ال الطحاوي يف تفسير «ال ح�ول وال قوة إال ب�اهلل»« :نقول:

ال حيل�ة ألح�د ،وال حتول ألح�د ،وال حركة ألحد ع�ن معصية اهلل
إال بمعون�ة اهلل ،وال ق�وة ألحد عىل إقامة طاع�ة اهلل والثبات عليها،

إال بتوفي�ق اهلل ،وكل يشء جيري بمش�يئة اهلل تع�اىل وعلمه ،وقضائه
ِ
ِ
املش�يئات ُك َّلها ،وعكس�ت إرادتُ�ه ِ
رادات
اإل
وقدره ،غلبت مش�يئتُه
ك َّلها ،وغلب قضاؤه ِ
احل َيل كلها» .اهـ.
وهاك نقولاً عن بعض السلف يف بيان معناها:
 -1قال عبداهلل بن عباس  Lيف «ال حول وال قوة إلاَّ باهلل»

أي« :ال ح�ول بن�ا عىل العمل بالطاعة إلاَّ ب�اهلل ،وال قوة لنا عىل ترك
املعصية إلاَّ باهلل».

(َ )1
وحوولاً  :إذا
�ولاً ُ
احل���وْل :هو التح�رك ،يقال :حال الرجل يف متن فرس�ه َح ْ
َ
الش�خص :إذا حت�رك ،وكذل�ك كل متحول ع�ن حاله.
وحال
�ب علي�ه،
ُ
َو َث َ
«معجم مقاييس اللغة» (.)121/2
( )2القوةِ :هي الشدة وخالف الضعف.
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وروي ع�ن عب�داهلل بن مس�عود  Iأنَّه ق�ال يف معناها
ُ -2

أي« :ال ح�ول ع�ن معصية اهلل إلاَّ بعصمته ،وال ق�وة عىل طاعته إلاَّ

بمعونته».

ور ِو َي ع�ن عيل ب�ن أيب طالب  Iيف معناه�ا أي« :أنا
ُ -3

ال نملك مع اهلل ش�ي ًئا ،وال نملك من دون�ه ،وال نملك إلاَّ ما َم َّلكَنا
ممِ َّا هو ُ
أملك به منا».
 -4وس�ئل زهري بن حممد عن تفسري «ال حول وال قوة إلاَّ باهلل»

حتب إلاَّ باهلل ،وال متتنع مما تكره إلاَّ بعون اهلل».
فقال« :ال تأخذ ما ُّ

 -5وس�ئل أب�و اهليثم الرازي (ت276هـ) ،وه�و إمام يف اللغة

عن تفسير «ال حول وال قوة إلاَّ ب�اهلل» فقال« :احلول :احلركة ،يقال
َّ
ف�كأن القائل إذا قال :ال ح�ول وال قوة،
ح�ال الش�خص إذا حترك،
يقول :ال حركة وال استطاعة إلاَّ بمشيئة اهلل».

حتصيل ٍ
ِ
خري
رش ،وال قوة يف
 -6وقيل معناها« :ال حول يف دفع ٍّ

إلاَّ باهلل».

وهذه املعاين كلها متقاربة.
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فضائل احلولقة

(((

 -ع�ن أيب موس�ى األش�عري  Iق�ال :كن�ا م�ع النب�ي

 Hيف س�فر فكن�ا إذا علون�ا كبرَّ ن�ا ،ويف رواي�ة :فجعلن�ا
ال نصع�د شرَ ًف�ا وال نعلو شرَ ًف�ا وال هنب�ط يف ٍ
واد إلاَّ رفعنا أصواتنا
َ
َ
بالتكبري ،فقال النبي « :Hأيها الناس أربعوا على أنفسكم

َّ
ريا»،
���م وال غائ ًب���ا ،ولك���ن تدع���ون مسي ًع���ا بص ً
فإنك���م ال تدع���ون أص َّ

علي وأنا أق�ول يف نفيس :ال ح�ول وال قوة إلاَّ ب�اهلل ،فقال:
ث�م أتى َّ

«يا عب���د اهلل ب���ن قي���س ،قل :ال ح���ول وال ق���وة إلاَّ ب���اهلل ،فإنها كن ٌز

م���ن كنوز اجلنة»((( ،أو ق�ال« :أال أدلك على كلمة هي كن ٌز من

كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إلاَّ باهلل».

( )1نذكر هنا فضائلها منفردة ،وقد سبق ذكر فضيلتها مقرتنة بغريها (ص-190
.)192
ثواب
( )2ق�ال النووي « :Vومعنى الكنر هنا أنَّه ث�واب
مدخر يف اجلنة ،وهو ٌ
ٌ
نفيس كام َّ
أن الكنز أنفس أموالكم» اهـ .من «رشح النووي» (.)26/17
ٌ
وق�ال اب�ن حجر « :Vكنزٌ م�ن كنوز اجلنة م�ن حيث إنَّه ُيدَّ َخ ُ�ر لصاحبها
موقع الكنز يف الدنيا؛ َّ
ألن من ش�أن الكانز أن
م�ن الث�واب ما يقع له يف اجلن�ة
َ
يع�د كنزه خلالصه مم�ا ينوبه والتمتع به فيام يالئمه» ا هـ .نقلاً من «الفتوحات
الربانية» (.)238/1
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 -وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :أال أعلمك

-أو قال :أال أدلك -على كلمة من حتت العرش من كنز اجلنة؟ تقول:

ال حول وال قوة إال باهلل ،فيقول اهلل  :Dأسلم عبدي واستسلم».

أيضا  :Iأن النبي  Hقال« :أكثروا من
 -وعن�ه ً

فإنها َ
قول :ال حول وال قوة إلاَّ باهلل؛ َّ
كن ٌز من كنوز اجلنة».

 وعن أيب أيوب األنصاري َّ Iأن النبي  Hليلة

م�ر عىل إبراهيم ،على نبينا وعليه الصالة والسلام فقال:
أرسي ب�ه َّ

أم َت���ك أن يُكثروا من ِغراس اجلنة ،ق���ال :وما غراس
«ي���ا حمم���د ُم ْر َّ

اجلنة؟ قال :ال حول وال قوة إلاَّ باهلل».

 -وع�ن اب�ن عمر  Lق�ال :قال رس�ول اهلل :H

س اجلنة ،فإنه َع ْذ ٌب ماؤهاَ ،ط ِّي ٌب ُترابُها ،فأكثروا
«أكثروا من َغ ْر ِ
ِمن ِغراسها :ال َ
حول وال قو َة إال باهلل».

 وعن قيس بن سعد بن عبادة َّأن أباه دفعه إىل النبي H

فمر يب النبي  Hوقد صليت ،فرضبني برجله،
خيدمه قالَّ :
وق�ال« :أال أدل���ك عل���ى ب���اب من أب���واب اجلن���ة؟» قلت :بلى ،قال:

«ال حول وال قوة إال باهلل».
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 -ويف احلدي�ث  ...« :وإذا ق���ال (العبد) :ال إل���ه إلاَّ اهلل ،وال حول

وال قوة إلاَّ باهلل ،قال :يقول اهلل  :Fصدق عبدي((( ،ال إله إلاَّ

أنا ،وال حول وال قوة إلاَّ بي».
ويف آخر احلديث« :من ُر ِز َقه َّ
متسه النار».
ُن عند موته؛ مل َّ

تنبيهـــــان:

 -1خيط�ئ بعض الناس حني يس�تعمل احلوقلة كلم َة استرجاع

وال َيفهم منها معنى االستعانة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :V

« ...ه�ذه الكلم�ة هي كلمة اس�تعانة ال كلمة استرجاع ،وكثري من
الن�اس يقوهل�ا عن�د املصائ�ب بمنزل�ة االسترجاع ،ويقوهل�ا َج َز ًعا
ربا»((( اهـ.
ال ص ً

 -2وبس�بب غفلة بعض الناس عن معناه�ا خيترصوهنا بقوهلم:
ِ
حول اهلل» ،وهذا إخالل بلفظها ومعناها.
«ال
( )1ق�ال ابن القي�م « :Vالذكر س�بب لتصديق الرب  Dعبدَ هَّ ،
ف�إن الذاكر
خيبر عن اهلل تعاىل بأوصاف كامله ونعوت جالله ،ف�إذا أخرب هبا العبد صدَّ قه
ج�ي ل�ه أن يحُ ْ شرَ َ مع
ور َ
ر ُّب�ه ،وم�ن صدّ ق�ة اهللُ تع�اىل لمَ يحُ ْ َش�رَ ْ م�ع الكاذبنيُ ،
الصادقني» اهـ .من «الوابل الصيب» (ص.)160
(« )2االستقامة» (.)81/2
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األدعية املطلقة
* وه�ي مجل م�ن األدعية القرآني�ة ،واالبته�االت النبوية ،التي

صحت عن خري الربية  ،Hفعىل العبد أن يأيت بام اس�تطاع
منها مراع ًيا رشوط وآداب الدعاء ،ومغتنماً أوقات وأماكن ِ
اإلجابة،
ومنها:

 -1ي�وم عرف�ة من الس�نة ،ورمضان من الش�هور ،ويوم اجلمعة

(((

خصوصا آخر ساعة بعد العرص إذا بقي قائماً يصيل
من األسبوع،
ً
ينتظر صالة املغرب.

 -2يف الط�واف بالكعب�ة ،والوق�وف عىل الصفا وامل�روة ،وعند

السعي بينهام.

 -3يف وقف�ة املزدلفة ،بع�د صالة الفجر يوم النح�ر ،وبعد رمي

اجلمرتني األوىل والثانية ،ويف أيام الترشيق.
 -4يف جوف الليل ِ
اآلخر ،وثلثه األخري ،وعامة الليل.
 -5يف الوتر من ليايل العرش األواخر من رمضان.

( )1يصيل :يدعو.

200

 -6يف العرش األُ َول من ذي احلجة.
 -7بني األذان ِ
واإلقامة.

 -8يف السجود يف الصالة.

 -9عند اجتامع املسلمني يف جمالس الذكر.
 -10عند نزول املطر.
 -11يف السفر.

 -12عند التقاء اجليوش يف اجلهاد يف سبيل اهلل.
 -13حال الصيام ،وعند ِ
اإلفطار.

 -14يف أي وقت من ليل أو هنار تس�تيقظ فيه مهته ،و ُي ْفت َُح عليه

يف الدعاء.

* ومن عجز عن ِ
اإلتيان هبا مجيعها ،فليقترص من خمترصاهتا عىل
ٍ
ٍ
ببعض منها م�رة ،وبالبعض اآلخر
ق�در يداوم علي�ه ،وعليه أن يأيت

ِ
ٍ
هاجر لبعضها.
غري
مرة أخرى حتى يكون عاملاً هبا مجيعهاَ ،

عرش ِور ًدا((( مش�تملاً عىل أدعية منتخبة
* وق�د مجعتُه�ا فيِ َ
أحدَ َ

( )1انظ�ر« :طاق�ة ورد يف فق�ه ال�ورد» للمؤل�ف (ص )24-22ط .دار اخللف�اء
الراشدين (1442هـ).
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من القرآن الكريم والس�نة النبوية((( ،وقدمت بني يدهيا هذا الفصل

يف «فضيلة الدعاء».

فصـــــل

في فضيلة الدعاء
 قال تعاىل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] [غافر.]60: -وق�ال [ :Dﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [البقرة.]186:

 -وع�ن النعمان ب�ن بشير  Lق�ال رس�ول اهلل :H

«الدعاء هو العبادة» ثم قرأ[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] اآلية.

 -وعن ابن عباس ،وأيب هريرة ،والنعامن بن بشير  Mقال

رسول اهلل « :Hأفضل العبادة الدعاء».

 -وع�ن أيب هريرة  Iقال رس�ول اهلل « :Hليس

شي ٌء أكر َم على اهلل تعاىل من الدعاء».

( )1علًم�اً بأن انتخايب إياها ث�م ترتيبها اجتهاد وليس عن دلي�ل توقيفي واملقصود
التيسري واستيعاب ما أمكن من األدعية.
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 -وع�ن اب�ن عم�ر  Lق�ال رس�ول اهلل « :Hإن

ينزل ،فعليكم عبا َد اهلل بالدعاء».
الدعاء ينفع مما نزل ،ومما مل ِ

 -وع�ن س�لامن الفاريس  Iقال رس�ول اهلل :H

���ي كري���م يس���تحيي م���ن عب���ده إذا رفع يدي���ه إليه أن
«إن ربك���م َح ِي ٌّ

يردهما ِص ْف ًرا خائبتني».

 -وعن�ه  Iقال رس�ول اهلل « :Hال يَ��� ُر ُّد القضا َء

لاَّ
َزي ُد يف ال ُع ُم ِر إلاَّ البرِ ُّ ».
إ الدُّعا ُء ،وال ي ِ

 -وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hإنه من

يغضب عليه»(((.
مل يسأل اهلل تعاىل
ْ

 -وعنه  Iقال رسول اهلل « :Hأعجز الناس من

عجز عن الدعاء ،وأخبل الناس من خبل بالسالم».

( )1وذل�ك ألنه إما قانط وإما متكرب ،وكل واحد م�ن األمرين موجب الغضب،
ق�ال تع�اىل[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ]
أي :ع�ن دعائ�ي ،فهو س�بحانه حيب أن ُي ْس َ�أل وأن ُي َل َّح عليه ،ومن مل يس�أله
يبغضه ،واملبغوض مغضوب عليه« .فيض القدير» (.)12/3
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معان:
ويف الدعاء ٍ
أحدها :الوجود ،فإن من ليس بموجود ال ُيدعى.
الثاينِ :
الغنى ،فإن الفقري ال يدعى.
الثالث :السمع ،فإن األصم ال ُيدعى.
الرابع :الكرم ،فإن البخيل ال ُيدعى.

القايس ال ُيدعى.
اخلامس :الرمحة ،فإن
َ

السادس :القدرة ،فإن العاجز ال ُيدعى(((.

وتعميمه عىل سائر األسامء احلسنى بام يناسب املقام.
( )1وهكذا يمكن طر ُد هذا
ُ
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أوراد األدعية املطلقة
الورد األول
 يتع�وذ ،ويبس�مل ،ويقرأ فاحت�ة الكتاب ،فأوهلا ثن�اء ،وآخرهادعاء ،وهي من كل ٍ
داء شفاء ،ولكل ُسق ٍم دواء.
[ -ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ] [املؤمنون.]98 ،97:

 [ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [البقرة.]127:[ -ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ] [البقرة.]201:

 [ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] [البقرة.]285:[ -ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ] [البقرة.]286:
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[ -ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ] [آل عمران.]8:

[ -ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ]

[األعراف.]23:

 -اللهم إين أسألك بأين أشهدُ أنك أنت اهللُ الذي ال إله إال أنت،

تغفر
األحدُ الصمدُ  ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له ُك ُف ًوا أحد ،أن َ

يل ذنويب ،إنك أنت الغفور الرحيم.

 الله�م أن�ت ريب ،ال إ ٰل�ه إال أن�ت ،خلقتَن�ي ،وأن�ا عب�دُ ك،ِ
اس�تطعت ،أع�وذ ب�ك م�ن شرَ ِّ م�ا
عه�دك ووع�دك م�ا
وأن�ا على
ُ
صنع�ت ،أب�و ُء ل�ك بنعمتِ�ك عَل�يَ َّ  ،وأب�و ُء بِذنب�ي ،فا ْغ ِف�ر يل ،فإنه
ُ
الذنوب إال أنت.
ال يغفر
َ

 اللهم ص ِّل عىل ٍحممد ،وعىل آل حممد ،وبارك عىل حممد ،وعىل
َ

إبراهيم ،إنك محيد
إبراهيم ،وآل
آل حممد ،كام صليت ،وباركت عىل
َ
َ

جميد.
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الورد الثاني
العظيم احلليم،
 ال إله إال اهللُ

ِ
العرش العظيم،
ال إله إال اهلل َر ُّب

ِ
السموات واألرض،
ال إله إال اهللَ ،ر ُّب
ال إله إال اهلل َر ُّب العرش الكريم،

-

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ] [آل عمران.]53:

[ -ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ] [آل عمران.]147:

 [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] [األعراف.]47: [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] [األعراف.]126:[ -ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [األعراف.]156 ،155:
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الكري�م،
احلكي�م
العظي�م ،ال إل�ه إال اهلل
لي
ُ
ُ
ُ
 ال إل�ه إال اهلل ال َع ُِّ
َ
ور ِّب الع�رش
ال إل�ه إلاَ اهللُ،
س�بحان اهلل َر ِّب الس�موات الس�بعَِ ،
العظيم ،احلمدُ هلل َر ِّب العاملني.

باإلسلام قائًم�اً  ،واحفظني ِ
 الله�م احفظني ِباإلسلام قاعدً ا،
باإلسلام راقدً ا ،وال ت ُْش ِ
واحفظني ِ
�م ْت يب عدُ ًّوا حاسدً ا ،اللهم إين
ِ
ٍ
أس�أ ُلك م�ن ِّ
رش خزائنه
كل خري خزائنُه بي�دك ،وأعوذ بك م�ن كل ٍّ
بيدك.

ِ
ِ
وآجله ،ما َع ِل ْم ُت منه،
عاجل ِه
 اللهم إين أسألك من اخلري ُك ِّله،ِ
ِ
علمت منه،
وآجله ،ما
عاجله
وما مل أعلم ،وأعوذ بك من الرش كله،
ُ

وما مل أعلم ،وأسألك اجلن َة وما قر َب إليها من ٍ
قول أو عمل ،وأعوذ
َّ

بك من النار ،وما َّقرب إليها من قول أو عمل ،وأسألك مما سألك به
حمم�دٌ  ،Hوأعوذ بك مم�ا تعوذ به حممد  ،Hوما
ٍ
قضاء ،فاجعل عاقبتَه َر َشدً ا.
قضيت يل ِمن
َ
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الورد الثالث
-

[ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ]

[آل عمران.]16:

[ -ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ((( ﮬﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ] [يونس.]86 ،85:

[ -ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] [إبراهيم.]41 ،40:
[ -ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [اإلرساء.]24:

[ -ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ] [اإلرساء.]80:

كبريا ،واحلمدُ هلل
 ال إل�ه إال اهلل وح�ده ،ال رشيك له ،اهلل أك ُبر ً
ِ
َ
العزيز
وس�بحان اهللِ َر ِّب العاملين ،ال َح ْو َل وال ق�و َة إال باهلل
كثيرا،
ً
واهدين ،وارزقني ،وعافِني.
احلكيم،
اللهم اغفر يل ،وارمحنيْ ،
َّ

( )1أي موض�ع فتن�ة ،واملعنى :ال تس�لطهم علينا حت�ى يفتنونا ع�ن ديننا ،ونجنا
برمحتك من أيدي القوم الكافرين ،ويف هذا دليل عىل أنه كان هلم اهتامم بأمر
الدين فوق اهتاممهم بسالمة أنفسهم.
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ِ
ِ
َ
 الله�م إين أس�ألك َب
اخليرات،
فع�ل
وح َّ
وت�رك املنك�راتُ ،
َ ِ
ِ
وترحمَ َن�ي ،وإذا
املس�اكني ،وأن
تغف�ر يل ْ
َ
أردت ف ْتنَ َة ق�و ٍم َفت ََو َّفني َغيرْ َ
ب َع َم ٍ
�ب َم ْن يحُ ِ ُّب َ
�ل ُي َق ِّر ُب إىل
وح َّ
�كُ ،
وح َّ
مفت�ون ،أس�أ ُلك ُح َّب َكُ ،
ُح ِّبك.

 اللهم إين أعوذ بك من رش ما َع ِم ْل ُت ،ومن رش ما مل أعمل. اللهم أهلمني ر ْش ِدي ،و ِأع ْذين من شرَ ِّ نفيس.
َ
ُ
ِ
وأهل ِهَ ،م ِّسكْني ِ
 يا َو َّيل َِ
ألقاك عليه.
اإلسال َم حتى
اإلسال ِم
ٍ
صليت
النبي األُ ِّم ِّي ،وعىل آل حممد ،كام
َ
 الله�م َص ِّل عىل حممد ِّعلى آل إبراهيم ،وبارك عىل ٍ
النب�ي األمي ،وعىل آل حممد ،كام
حممد
ِّ
َ

باركت عىل آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد.
َ

الورد الرابع
[ -ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ]

[آل عمران.]194 ،193:
210

 [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [الكهف.]10:[ -ﭡ ﭢ ﭣ] [طه.]114:

 [ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ] [طه.]26 ،25: الله�م إين أس�ألك ب�أن ل�ك احلمدَ  ،ال إل�ه إال أن�ت وحدك،ِ
ِ
ِ
ال رشي�ك ل�ك ،املن ُ
اجلالل
واألرض ،ي�ا ذا
الس�موات
بديع
َّان ،ي�ا َ
ِ
واإلكرام ،يا َح ُّي يا قيو ُم إين أسأ ُل َك اجلنة ،وأعوذ بك من النار.
 اللهم َجدِّ د ِاإل َ
يامن يف ُق ُلوبِنَا.

توكل�ت ،وإليك
آمن�ت ،وعليك
أس�لمت ،وبك
 الله�م ل�كُ
ُ
ُ
أنب�ت ،وبك خاصمت ،اللهم إين أعوذ بِ ِع َّزتِ َك -ال إله إال أنتْ -
أن
ِ ِ
احلي الذي ال يموتَ ،و ِ
اجل ُّن َو ِ
اإلن ُْس يموتون.
تُض َّلني ،أنت ُّ
ِ
ديني الذي هو ِع ْص َم� ُة((( ِ
أمري ،وأصلح يل
 الله�م أصل ْ�ح يل َ

دنياي التي فيها َمعايش ،وأصلح يل آخريت التي فيها معادي ،واجعل
َ
املوت راح ًة يل من ك ُِّل شرَ ٍّ .
احليا َة زيادة يل يف ك ُِّل خري ،واجعل
َ

( )1العصمة :ما ُيعتصم به ،أي يستمس�ك ،ويتقوى به يف أموره كلها لئال يدخل
عليها اخللل.
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 اللهم إين أعوذ بك من َزوال نِ ْعمتِ َكَ ،وتحَ ُّ ِول عافيتِكَ ،و ُف َجا َء ِة
َ
نِ ْق َمتِ َك ،ومجي ِع ُس ْخطِك.
 الله�م إين أع�وذ بك من جه ِد البالء ،ودر ِك الش�قاء ،وس ِ�وء
َ ْ
ُ
َْ
ِ
وشامتة األعداء.
القضاء،
 -الله�م إين أس�ألك علًم�اً ناف ًع�ا ،وأع�وذ ب�ك م�ن عل� ٍم

ال ينفع.

العفو والعافي َة يف الدنيا واآلخرة.
 اللهم إين أسألكَ
ِ
ِ
جلنَّة.
 -اللهم إين أسألك الف ْر َد ْوس األ ْعلىَ من ا َ

الورد اخلامس
[ -ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ]

[األنبياء.]87:

 [ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] [املؤمنون.]109:[ -ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [الشعراء.]85-83:
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[ -ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ] [الشعراء.]89-87:

 -اللهم إين أسأ ُلك اجلن َة.

[ثال ًثا]

 اللهم إين أعو ُذ بك ِم َن ِالنار.

[ثال ًثا]

 -اللهم إين أسألك املعافا َة يف الدنيا واآلخرة.

ِ
 الله�م إين أع�وذ ب�ك م�نالعج�ز((( والكس�ل((( ،واجلب�ن
واهلر ِم((( ،والبخل ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من ِ
فتنة
ََ
املحيا واملامتَ ،و َض َل ِع الدَّ ْي ِن(((َ ،و َغ َل َب ِة الرجال(((.
وعم�ل ال ير َفع ،ود ٍ
عاء
 الله�م إين أع�وذ بك من عل ٍم ال ينفع،ٍ ُْ ُ َ ُ

ال ُيسمع.
()1
()2
()3
()4
()5

العجز :هو عدم القدرة عىل اخلري ،وقيل :هو ترك ما جيب فعله ،والتس�ويف
به ،وكالمها تستحب ِ
اإلعاذة منه.
الكسل :هو عدم انبعاث النفس للخري ،وقلة الرغبة مع إمكانه.
هلرمُ :هو أقىص ِ
الكبرَ ِ  ،وهو يف معنى أرذل العمر ،أي اخلرف.
ا ََ
َض َل��� ُع َّ
ْ���ن :أصل الضل�ع االعوجاج ،واملراد :ثقل الدين وش�دته ،وذلك
الدي ِ
حي�ث ال جيد َمن عليه دي ٌن وفا ًء ،والس�يام مع املطالبة ،وقال بعض الس�لف:
«ما دخل َه ُّم الدَّ ْي ِن قل ًبا إال أذهب من العقل ما ال يعود إليه».
ومرجا.
هرجا
ً
الرعاع ً
غلبة الرجال :شدة تسلطهم كاستيالء َّ
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 اللهم إين أعوذ بك ِم ْن شرَ ِّ سمعي ،ومن رش برصي ،ومن رشلساين ،ومن رش قلبي ،ومن رش َمنِ ِّيي.
ِ
أح ِس ْن ُخ ُل ِقي.
أح َسن َْت َخ ْلقيَ ،ف ْ
الله َّم ْ
 ُاسبني ِحسابا ِ
ِ
يس ًريا.
َ ً
 اللهم َح ْ اللهم ِاهدينَ ،و َسدِّ ْدين.
ِ
القلوب َث ِّبت قلبي عىل ِدينِك.
ب
 يا ُم َق ِّل َ اللهم ِّصليت عىل إبراهيم،
صل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام
َ

وعلى آل إبراهي�م ،إنك محيد جميد ،اللهم ب�ارك عىل حممد ،وعىل آل
حممد ،كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

الورد السادس
[ -ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ]

[النمل.]19:

 [ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ] [القصص.]16: [ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [القصص.]24:214

[ -ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [املؤمنون.]118:

 [ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [التحريم.]11:ِ ِ
((( ِ
ِ
اح ْشرُ نيِ يف ُز ْم َر ِة
أح ِيني م ْس�كينًا َ ،وأمتْني م ْس�كينًاَ ،و ْ
 اللهم ْاملساكني.
 الله�م اك ِْفني بِحاللِ َك َع�ن ح ِرام َكَ ،وأ ْغنِني بِ َف ْض ِل َك َعن َّم ْن
ْ َ
َ

ِس َ
واك.

�ك َعَل�يَ ِعنْ�دَ ِك رَ ِ
�ع ِر ْز ِق َ
َب� ِس�نِّي ،وانقطا ِع
اج َع ْ�ل ْأو َس َ
 الله�م َّْ

ُع ُمري.

الضجيع ،وأعوذ بك
 اللهم إين أعوذ بك من اجلوعِ ،فإنه بئسُ

من اخليانة ،فإهنا بئست البِطانة.

ِ
أح ِيني ما َع ِل ْم َت
 اللهم بعلمكالغي�ب ،وقدرتك عىل اخللقْ ،
َ
احلي�ا َة خيرا يل ،وتَو َّفن�ي إذا ِ
خريا يل ،اللهم وأس�أ ُلك
عل َ
َ َ
مت الوفا َة ً
ً
�ق يف ال�رىض
خش�يتَك يف الغي�ب والش�هادة ،وأس�أ ُلك كلم� َة احلْ ِّ
( )1يعن�ي خاش� ًعا متواض ًعا ،قال اب�ن األثري« :أراد به التواض�ع ِ
واإلخبات ،وأن
ال يكون من اجلبارين املتكربين».
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والغضب ،وأسألك ال َق ْصدَ يف ِ
ِ
الفقر والغنى ،وأسألك نعيماً ال َينْ َفدُ ،
وأس�ألك ُق َّر َة ٍ
الرىض بعد القضاء ،وأسألك
عني ال
ُ
تنقطع ،وأسألك ِّ
ِ
النظر إىل ِ
ِ
َ
والشوق إىل
وجه َك،
العيش بعد املوت ،وأس�ألك َل َّذ َة
َب ْر َد
فتنة م ِض َّلة ،اللهم َزينَّا ِ
لقائك ،يف غري رَضاء م رِض ٍة ،وال ٍ
بزينة ِ
اإليامن،
ِّ
ُ
َّ َ ُ َّ
واجعلنا ُهدا ًة مهتدين.
 اللهم إنَّا نسأ ُلك ْأن ت َْسترُ َ َع ْوراتِنا ،وتُؤ ِّم َن َر ْو َعاتِنا.
اليقني واملعافاة.
 اللهم إين أسألكَ

فاف ،و ِ
الغنى.
 اللهم إين أسألك اهلُدَ ى ،والتُّقى ،وال َع َ َفضلك ورمحتِ�ك ،فإن�ه ال ِ
 الله�م إين أس�ألك م�ن ِيملكُها إال

أنت.

الورد السابع
[ -ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [الفرقان.]66 ،65:

[ -ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ] [الفرقان.]74:
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[ -ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] [املمتحنة.]5 ،4:

[ -ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ]

[التحريم.]8:

ِ
ِ ِ
ِ
اب
 -اللهم َر َّبنا آتنا يف الدُّ نيا َح َسنَ ًةَ ،وفيِ اآلخ َرة َح َسنَ ًةَ ،وقنا َع َذ َ

النَّار.

ِ
�م لنا ِم ْن خش�يتك ما ُ
حتول به بيننا وبني معاصيك،
 اللهم اقس ِْ
اليقني م�ا تهُ َ ِّو ُن ب�ه علينا
وم�ن طاعتِ�ك م�ا ُت َب ِّل ُغنا ب�ه جنتك ،وم�ن

ِ
ِ
وأبصارن�ا َو ُق َّوتِن�ا م�ا أحييتَنا،
بأسماعنا،
مصائ�ب الدني�اَ ،و َم ِّت ْعن�ا
َ
ِ َ ِ (((
وانرصنا عىل
واجعل�ه الوار
ثأرنا عىل َم�ن َظ َل َمنَاُ ،
ث منَّا  ،واجعل َ

رب همَ ِّ نا،
م�ن عادان�ا ،وال جتعل مصيبتَن�ا يف ديننا ،وال جتعل الدني�ا أك َ
محنا.
وال َم ْب َل َغ ِع ْل ِمنا ،ولاَ ت َُس ِّل ْط علينا من ال ير ُ
ني ،وأ ْع ِ
ِ ِ
َ ِ ِ
 اللهم َه ِط محُ ْ ِسنَنَاَ ،ما َسأل.
ب ا ُمل
سيئني منَّا ل ْل ُم ْحسن َ َ
 اللهم ِأعنَّا عىل ُشك ِْر َكَ ،و ِذك ِْر َكَ ،و ُح ْس ِن عبادتِك.
(« )1واجعل���ه الوارث ِم َّن���ا» :أي أن يموت وهو -أي جس�ده أو برصه -صحيح
سوي ،فكأنه ورثه ،وبقي بعده.
ٌّ
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ف قلو َبنا عىل طا َعتِ َك.
ف القلوب ،صرَ ِّ ْ
 اللهم مُصرَ ِّ َحممد ِ
 الله�م صل على ٍصلي�ت عىل آل
عبدك ورس�ولِك ،كام
َ

حممد ِ
إبراهي�م ،وب�ارك على ٍ
عب�دك ورس�ولِك ،وعلى آل حممد كام
إبراهيم.
باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل
َ

الورد الثامن
[ -ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ]
[األحقاف.]15:

[ -ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ] [نوح.]28:

-ال إله إال أنت ،سبحانك ،إين ُكن ُْت من الظاملني.

َ
الوارث
 اللهم عافني يف َج َس�دي ،وعافني يف برصي ،واجعلهِ
َ
العرش العظيم،
سبحان اهللِ َر ِّب
الكريم،
احلليم
ِمنِّي ،ال إله إال أنت،
ُ
ُ
واحلمدُ هلل َر ِّب العاملني.

 اللهم استرُ ْ َع ْو َريتَ ،و ِآمن َّر ْو َعتيَ ،وا ْق ِض َعنِّي َد ْيني.
218

واجلنون واجل َذا ِم ،و ِمن س�ي ِ
ِ
 اللهم إين أعوذ بِ َك من البرَ َ ِيء
ص
َ ْ َ ِّ
ُ

األسقام.

ِ
ِ
السوء يف دار ا ُملقام.
جار
 -اللهم إين أعوذ بك من شرَ ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
والبخل،
واجلب�ن
والكس�ل،
العجز
 الله�م إين أع�وذ بك م�نوعذاب القرب ،اللهم ِ
ِ
آت نفيس تقواهاَ ،و َزكِّها أنت َخيرْ ُ َم ْن
واهل َ َر ِم،
ِ ِ
ِ
ينفع،
َزكَّاه�ا ،أنت َول ُّيه�ا وموالها ،اللهم إين أعوذ بك م� ْن عل ٍم ال ُ
ٍ
ومن ٍ
خيش�ع ،ومن ٍ
س�تجاب
دعوة ال ُي
نفس ال تش�بع ،ومن
قلب ال
ُ
ُ

هلا.

والق َّل ِ
 الله�م إين أعوذ بك من الفقرِ ،�ةِّ ،
والذ َّل ِة ،وأعوذ بك أن

أ ْظ ِل َم أو ُأ ْظ َل َم.

 -الله�م اغف�ر يل ذنبي ،وخطئي و َع ْم ِدي ،اللهم إين أس�تهديك

ألرشد أمري ،وأعوذ بك من رش نفيس.

 اللهم اغفر يل ،وارمحني ،واهدين ،وعافني ،وارزقني. َر ِّب اغفر يل خطيئتي يوم الدين.219

الورد التاسع
[ -ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] [غافر.]9-7:
[ -ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [احلرش.]10:

 -اللهم إنا نسألك من خري ما سألك منه نب ُّيك حممدٌ ،H

وأع�وذ بك من رش ما اس�تعاذ منه نب ُّيك حمم�دٌ  ،Hوأنت
املستعان ،وعليك البال ُغ ،وال َ
ُ
حول وال قوة إال باهلل.

ِ
 اللهم إين أسألك من اخلري ُك ِّلهِ ،مت منه،
عاج ِل ِه
وآجله ،ما َع ِل ُ
عاج ِل ِه ِ
وم�ا مل أعل�م ،وأعوذ بك م�ن الشرَ ُك ِّل�هِ ،
وآج ِل ِه ،م�ا َع ِل ْم ُت
ِّ
منه ،وما مل أعلم ،اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدُ ك ونب ُّي َك،
وأعوذ َ
بك ِم ْن شرَ ِّ ما عاذ به عبدُ ك ونَبِ ُّي َك ،اللهم إين أس�ألك اجلن َة،
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وم�ا قرب إليها م�ن ٍ
ٍ
عم�ل ،وأعوذ بك من الن�ار ،وما َّقر َب
قول أو
َّ
ٍ
إليها ِم ْن ٍ
قول أو ٍ
خريا.
عمل ،وأسأ ُلك أن جتعل ك َُّل قضاء َق َض ْي َت ُه يل ً
واعرتفت بذنْبي
 الله�م أن�ت ريب ،وأنا عبدُ كَ ،ظ َل ْم ُت نفسي،ُ

الذنب إال أنت.
يا َر ِّب ،فاغفر يل ذنبي ،إنك أنت ريب ،إنه ال يغفر
َ

صليت عىل
 الله�م صل عىل حممد ،وعىل أزواج�ه و ُذ ِّر َّي ِته ،كامَ

آل إبراهي�م ،وبارك عىل حممد وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل
إبراهيم ،إنك محيد جميد.
آل
َ

الورد العاشر
رب اغف�ر يل خطيئتي وجهلي ،وإرسايف يف أمري ،وما
 -الله�م ِّ

وه ْ�زيل ،وخطئي وعمدي،
أنت
أعل�م به مني ،اللهم اغفر يل ِجدِّ ي َ
ُ
وك ُُّل ذلك عندي ،اللهم اغفر يل ما قدَّ ْم ُت ،وما َّ
أرسرت،
أخ ْر ُت ،وما
ُ

أعلنت ،وما أنت أعلم به مني ،أنت ا ُمل َقدِّ ُم ،وأنت ِّ
املؤخ ُر ،وأنت
وما
ُ

عىل كل يشء قدير.

 رب ِأعنِّ�ي ،وال ت ُِع� ْن َعَل�يَ َّ  ،وانرصين ،وال َتنْصرُ ْ َعَل�يَ َّ َ ،وا ْمك ُْر
َ ِّ
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�دين ،وي ِ
يل ،وال متك�ر َعَل�يَ ((( ،واه ِ
ِّس�رِّ اهلدى يل ،وانصرين عىل َمن
ْ
ََ
َّ
َّارا ،ل�ك َر َّها ًبا ،لك
َّارا ،لك َش�ك ً
َب َغ�ى َعَل�يَ َّ َ ،ر ِّب اجعلن�ي ل�ك َذك ً
ِ
ِم ْط َوا ًعا ،لك مخُ ْبِتًا((( ،إليك َّأو ًاها ُمني ًبا(((َ ،ر ِّب ْ
واغسل
تقبل توبتي،
�ت حجتي(((ِ ،
َح ْو َبت�ي(((َ ،و ِ
وس�دِّ ْد
ْ
�ب َد ْعويتَ ،وث ِّب ْ ُ َّ
أج ْ
واهد قلبيَ ،
ِ
يم َة((( صدري.
اس ُل ْل َسخ َ
لساينَ ،و ْ
 الله�م إين أعوذ بك من فتنة الن�ار ،وعذاب النار ،وفتنة ِالقرب،
القرب ،ومن شرَ فِ ْتن َِة ِ
وع�ذاب ِ
ِ
الغنَى ،وم�ن رش فتنة الفقر((( ،وأعوذ
ِّ
املس�يح الدجال ،اللهم ِ
ِ
اغس�ل خطاي�اي بامء الثلج
ب�ك من رش فتنة

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

علي :أي أعن�ي على أعدائ�ي بإيق�اع املكر من�ك عليهم
امك�ر يل ،وال متك�ر َّ
علي -كام يف قوله تعاىل[ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ]
ال َّ
[آل عمران.]54:
أي :خاش ًعا متواض ًعا.
األواه :كثري الدعاء والترضع والبكاء ،واملنيب :الراجع إىل اهلل يف أموره.
احلوبةِ :
اإلثم.
أيَ :ق ِّو إيامين بك ،وثبتني عىل الصواب عند السؤال.
السخيمة هنا :هي احلقد ،واملعنى :أخرج احلقد من صدري.
«وم�ن رش فتن�ة الغنى ،ومن رش فتنة الفقر» :ألهنام حالتان ختش�ى الفتنة فيهام
بالتس�خط وقلة الصرب ،والوقوع يف حرام أو شبهة للحاجة ،وخياف يف الغنى
م�ن األرش وال َب َط ِر ،والبخل بحقوق امل�ال ،أو إنفاقه يف إرساف ،أو يف باطل،
أو يف مفاخرة.
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األبيض من الدَّ ن ِ
َس،
الثوب
َ�ق قلبي من اخلطايا كام َن َّق ْي َت
والبرَ َ ِدَ ،ون ِّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
واملغرب ،اللهم
املشرق
وباع�دْ بيني وبين خطاياي كام باعدْ َت بني

إين أعو ُذ بك ِمن الك ََس ِل َواهل َ َر ِمَ ،
واملأثم واملغرم.

اللهم من وليِ ِمن أم ِر ِأمة محُ َ َّم ٍد  Hشي ًئا َف َش َّق عليهم،
َ ْ َ َ ْ ْ
أمة حم َ ٍ
�ه ،ومن وليِ ِم�ن أم ِر ِ
ِ
مد َ Hش� ْي ًئا َف َر َف َق
َفاش� ُق ْق َع َل ْي َ َ ْ َ َ ْ ْ

فار ُف ْق به.
هبمْ ،
ْ

ِ
اجبرُ ْ ين،
 اللهم اغفر يل ذنويب وخطاياي ُك َّلها ،اللهم أنْع ْشنيَ ،و ْاألعمال واألخلاق ،فإن�ه ال ِ
ِ
ِ
ِ
�دي لصالحِِ ه�ا،
لصال�ح
واه�دين
يهَ ْ
ف َس ِّي َئها إال أنت.
ولاََ  يصرْ ِ ُ

الذنوب إال أنت،
كثريا ،وال يغفر
 اللهم إينُ
َ
ظلمت نفيس ظلماً ً
الغفور الرحيم.
فاغفر يل مغفر ًة من ِعن ِْد َك ،وارمحني ،إنك أنت
ُ
 اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل ،واجلُ ْب ِن واهل َ َر ِم ،وأعوذِ
عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتن َِة املحيا واملامت.
بك من

والغفلة ،والعي َل ِ
ِ
ِ
�ةِّ ،
والذ َّل ِة،
القس�وة،
 الله�م إين أع�وذ بك منَْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش�قاق،
والفس�وقَ ،و
والكفر،
الفق�ر
َوا َمل ْس� َكن َِة ،وأع�وذ ب�ك من
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ِ
ِ
ِ
واجلنون َواجلُ َذا ِم،
الص َم ِم وال َب َك ِم،
الرياء ،وأعوذ بك من َّ
الس ْم َعة َو ِّ
َو ُّ
َوسيَ ِّ ِء األسقا ِم.
ِ
ِ
 الله�م إين أع�وذ بك م�ن َغ َل َب ِة الدَّ ْي ِوشماتة
وغلبة العدو،
�ن،

األعداء.

ِ
ٍ ِ
النبي األُ ِّم ِّي ،وعىل آل
 -الله�م َص ِّل عىل حممد عبد َك ورس�ول َك ِّ

حمم�د وأزواجه وذريت�ه ،كام صليت عىل إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
وب�ارك عىل ٍ
حممد النبي األمي ،وعلى آل حممد وأزواجه وذريته ،كام

باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد.
َ

الورد احلادي عشر
الكريم،
احلليم
 ال إله إال اهللُُ
ُ
ظيم،
ال إله إال اهلل ال َع ُّيل ال َع ُ

ِ
السموات السبعِ،
ال إله إال اهلل َر ُّب
ِ
العرش الكريم.
َو َر ُّب

َك ْلني إىل نفسيِ
 اللهم رمحتَك أرجو فال ت ِوأص ِلح يل
َط ْر َف َة َعينْ ٍ ْ ،
شأين ُك َّله ،ال إله إال أنت.
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ِ
ِ
األخلاق واألعمال
منك�رات
 -الله�م إين أع�وذ ب�ك م�ن

واألهواء.

الن�ار ،نعوذ باهلل ِم�ن ِ
ِ
الفت َِن ،ما ظه�ر منها ،وما
 نع�وذ ب�اهلل منَ
ب َطن ،نعوذ باهلل من ِ
فتنة الدَّ َّج ِ
ال.
َ َ
ِ
ِ
الن�ار ،ومن رش
وعذاب
 -الله�م إين أع�وذ بك م�ن فتنة الن�ار،

ِ
والفقر.
الغنى

َ
َ
َ
إرسافيل ،أعوذ بك من
ورب
جربائيل،
رب
وميكائيلَّ ،
 -اللهم َّ

َح ِّر النار ،وعذاب القرب.

ِ
ِ
الس�وء ،ومن
الس�وء ،ومن ليلة ُّ
 الله�م إين أع�وذ ب�ك من يوم ُّصاحب السوء ،ومن جار الس ِ
ِ
وء يف َد ِار ا ُملقا َم ِة.
السوء ،ومن
ُّ
ِ ُّ
ساعة ُّ
�م ُع،
 -الله�م إين أعوذ بك من قلب ال خيش�ع ،ومن ُدعاء ال ُي ْس َ

ومن ٍ
نفس ال ت َْش َب ُع ،ومن علم ال ينفع ،أعوذ بك من هؤالء األربع.
 الله�م إين أعوذ بك م�ن اهلَدْ م ،وأعوذ بك من الرت ِّدي ،وأعوذِ
ِ
ُ
حل َر ِق ،واهل َ َر ِم ،وأعوذ بك أن َيت َ
الش�يطان
طني
َخ َّب َ
ب�ك من ال َغ َرق ،وا َ
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ِ
أموت يف س ِ
�بيل َك ُمدبِ ً�را ،وأعوذ بك أن
املوت ،وأعو ُذ بك أن
عن�د
َ
َ
أموت َل ِدي ًغا.
َ
 الله�م إين أع�وذ بك أن ِأرشك ب�ك وأنا أعلم ،وأس�تغفرك ملا

ال أعلم.

[ثال ًثا]

 -الله�م اغف�ر يل ذنب�يَ ،و َو ِّس�ع يل يف داري ،وب�ارك يل فيما

رزقتني.

َ
ال�وارث من�ي،
�م ِعي وبصري ،واجعلهما
 الله�م َم ِّت ْعن�ي بِ َس َْوا ْنصرُ ْ ين عىل من َظ َل َمنيُ ،
وخ ْذ ِمنه بثأري.
ِ
مفتاحا
فتاحا للخري ِم ْغال ًقا للرش ،وال جتعلني
ً
 -اللهم اجعلني م ً

للرش مغال ًقا للخري.

 الله�م إين عب�دُ ك ،واب�ن ِعب�دك ،واب� ُن َأ َمتِ َ
�ك ،يف قبضتِ�ك،
ُ
ناصيت�ي بِي ِ
ٍ
ماض َّيف ُحك ُْم�ك ،عَدْ ٌل َّيف قضاؤك ،أس�ألك بِك ُِّل
�دك،
َ
اس� ٍم ُه َو َل َكَ ،س َّم ْي َت ِبه َن ْف َسك ،أو أنزل َت ُه يف كتابك ،أو َع َّل ْم َت ُه أحدً ا
ْ
م�ن ِ
ِ
الغيب عنْ�دك ،أن َ
َ
القرآن
جتعل
اس�تأثرت ِبه يف ع ْل ِم
خلقك ،أو
َ
ربيع قلبي ،ونور صدريِ ،
اب همَ ِّ ي.
وجال َء ُحزينَ ،و َذ َه َ
العظيم َ
َ
َ
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 الله�م ص ِّل عىل ٍِ
ِ
أزواجه وذريته،
أه�ل بيته ،وعىل
حممد ،وعىل
َ

صليت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد ،وعىل
كما
َ
باركت عىل آل إبراهيم ،إنك محيد
آل بيته ،وعىل أزواجه وذريته ،كام
َ

جميد.

***

وه�ذا آخر م�ا تيرس مجع�ه م�ن األذكار والدع�وات ،واحلمد هلل
ٍ
حمم�د أكمل الصلوات،
الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وعىل رس�وله
وأتم التسليامت.
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فائــــــــدة
ق�ال القايض عي�اض « :Vأذن اهلل يف دعائ�ه ،و َع َّل َم الدعاء

النبي  Hالدعاء ألمته ،واجتمعت
يف كتابه خلليقته ،وعلم ُّ

والعل�م باللغة ،والنصيح ُة لألمة،
العلم بالتوحيد،
فيه ثالثة أش�ياء:
ُ
ُ
ألحد أن ِ
ٍ
يعد َل عن دعائه .H
فال ينبغي
ٍ
ُ
س�وء
الش�يطان للناس من هذا املقامَ ،ف َق َّي َض هلم قو ِم
وقد احتال

خيرتع�ون هلم أدعية يش�تغلون هبا عن االقت�داء بالنبي H

وأش�د ما يف احلال أهنم ينس�بوهنا إىل األنبي�اء والصاحلني ،فيقولون:

(دع�اء نوح ،دع�اء يونس ،دع�اء أيب بك�ر الصديق) ،فاتق�وا اهلل يف
أنفسكم ،ال تشتغلوا من احلديث إال بالصحيح» .اهـ.

وقال ِ
اإلمام أبو بك�ر حممد بن الوليد ال ُّط ْرطويش « :Vومن
العج�ب العجاب أن ُت ْع ِر َض عن الدع�وات التي ذكرها اهلل يف كتابه
عن األنبياء ،واألولياء ،واألصفياء مقرون ًة ِ
تنتقي ألفاظ
باإلجابة ،ثم
َ
دعوت يف ِ
زعمك بجميع دعواهتم ،ثم
الش�عراء وال ُكتَّاب كأنك قد
َ
استعنت بدعوات َمن سواهم» .اهـ.
َ
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