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 ثسم هللا امرمحن امرحمي

 ملدمة امكذاب

ِ ِمْن  ، َوهَُؼوُذ ِِبّلِله ٍُ ِفُر ـْ َخ َُ ، َووَس ْ َخِؼَُي ٍُ ، َووَس ْ َمُد ، ََنْ ِ ٕاْن امَْحْمُد ّلِِله

اِميَا، َمْن  ئَاِت َأْْعَ ِّ يَا ، َوِمْن َسُ وِر َأهُْفس ِ ، ُُشُ ُ ،فاَل ُمِضله ََلُ ٍِ اّلِله ََيِْد

ٍُ ال  ُ ، َوْحَد ال اّلِله
ّ
ََلَ ا

ّ
اِدَي ََلُ ، َوَأْشَُِد َأْن ال ا َُ َوَمْن ًُْضِوْل ، فاَل 

. ٍُ َوَرُسوَُلُ ًدا َغْحُد ، َوَأْشَُِد َأنه ُمَحمه  َُشًَِم ََلُ

َ َحقه  هُلوا اّلِله ٍَن أَٓمٌُوا اث ِ َا اَّله اله َوَأهُُْتْ ُمْسِوُموَن :} ََي َأَيه
ّ
َِ َواَل ثَُموحُنه ا ثَُلاِث

  {201أٓل ْعران: } ({201)

ي َخوََلُُكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَدٍة َوَخوََق ِمْْنَا  ِ هُلوا َرجهُُكُ اَّله َا اميهاُس اث :} ََي َأَيه

 َ هُلوا اّلِله ا َوتَره ِمْْنَُما ِرَجااًل َنِثرًيا َوِوَساًء َواث َِ  َزْوََجَ ي جََساَءمُوَن ِت ِ اَّله

ُُكْ َرِكًِحا ) َْ َ َ اَكَن ػَو نه اّلِله
ّ
 {.2امًساء: }({ 2َواْْلَْرَحاَم ا

َ َوكُومُوا كَْواًل َسِدًًدا ) هُلوا اّلِله ٍَن أَٓمٌُوا اث ِ َا اَّله ( ًُْصِوْح مَُُكْ 70:} ََي َأَيه

 ِ ِفْر مَُُكْ ُذهُوجَُُكْ َوَمْن ًُِعع ـْ َ امَُُكْ َوً َ َوَرُسوََلُ فََلْد فَاَز فَْوًزا َغِظميًا  َأْْعَ اّلِله

 {.72 - 70أْلحزاب: }({ 72)

   ٔأما تؼد :
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ٍد، َوَُشه  ْدُي ُمَحمه َُ ِ ، َوَأْحَسَن امَِْْدِي  نه َأْصَدَق امَْحِدًِر ِنَخاُب اّلِله
ّ
ا

ةََلٌ، َوُُكه َضاَلةََلٍ أْلُموِر ُمْحَدََثُُتَا، َوُُكه ُمْحَدزٍَة ِتْدػٌَة ، َوُُكه ِتْدػٍَة َضاَل 

 ِِف اميهاِر .

ة فَِ ٔأن من ٔأراد شُئًا ٔأن ًصل ٕامََ من ٔأمور دًيَ ودهَاٍ  مما ال ًر

، وحرص ػىل امؼمل مبا سؼى ٕاىل ثؼومَ ، ثَ مَكون من ٔأُهل وأٓخر 

ما ؛ ومما ًًدـي ػىل امؼحد املسمل ٔأن حيرص ػىل ٔأن ًخؼومَ  ثؼومَ ، 

ثصح تَ غحادثَ مرتَ ، حىت ًيال املدول من هللا ثؼاىل ، مع ٕارادثَ 

ِبمؼمل وجَ هللا ثؼاىل ، ومُس من خري نوؼحد ٕاال ٔأن ٍكون ػاتًدا 

شاهًرا ذاهًرا  مرتَ ، مما حيرص ػىل ٔأن ًخؼمل أْلذاكر املوظفة ملك حاةَل 

من حاالت ثؼحدٍ مرتَ ، من ثوحِد ، ؤأذان ، ووضوء ، وصالة ، 

، وْعرة ،وملعؼمَ ، وموخسَ ، ومرشتَ ، ومدخهل ، وخمرجَ،  وجح

 وأْلذاكر وأْلدغَة املعولة  ،  وؿري ذكل ، مَكون من اَّلاهٍرن.  

وكد س حق يل حبمد هللا ثؼاىل ٕامتام نخاب تؼيوان :" س حق اخلريات 

نذلاهٍرن واَّلاهرات " وتًَت فَِ تخوفِق هللا ثؼاىل فضل هللا ثؼاىل 

نذلاهٍرن وس حلِم ٕاىل هللا ثؼاىل، ومقت ٔأًًضا ِٕبمتام نخاب تؼيوان :" 

جامع ادلػاء املس خجاب " ومجؼت فَِ ٔأمهَخَ نوؼحد املسمل ِف حال 

وامشدة ، ومواظيَ ، ؤأس حاب اس خجاتخَ ، وؿري ذكل ، امرخاء 

ونخاب تؼيوان :" دمَل أْلخِار ٕاىل املـفرة والاس خـفار " وٕامتاًما 
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ثذهرة امؼلالء نوفائدة املرجوة حرصت ػىل ٔأن ٔأنخة نخاًِب تؼيوان :" 

 تفضل ٔأذاكر امصحاح واملساء "

هَا واْلٓخرة ؤأرجو من هللا ثؼاىل ٔأن ًيفؼين تَ وسائر من كرٔأٍ ِف ادل

 حىت ىكون من اَّلاهٍرن امشاهٍرن.

 نخحَ حبمد هللا وثوفِلَ 

 صالح ػامر   
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 ثذهرة امؼلالء تفضل ٔأذاكر امصحاح واملساء

ْمِس َوكَْدَل ؾُُروِِبَا } كال ثؼاىل : َِّم كَْدَل ُظوُوعِ امشه ْمِد َرت ْح حِبَ ّحِ { َوس َ

 {230ظَ:}

ْمِد } :وكال ثؼاىل ْح حِبَ ّحِ ـُُروِب َوس َ ْمِس َوكَْدَل امْ َِّم كَْدَل ُظوُوعِ امشه َرت

 {39ق:{ } (39)

ْجََكِر  :} ال ثؼاىل ميخَِ زهرَيكو 
ّ
ْح ِِبمَْؼِشِّ َوااْل ّحِ هَم َنِثرًيا َوس َ َواْذُنْر َرت

 {12أٓل ْعران:{ } (12)

ْجََكِر ) :}وكال ثؼاىل 
ّ
َِّم ِِبمَْؼِشِّ َوااْل ْمِد َرت ْح حِبَ ّحِ {  (55َوس َ

 {55ؿافر:}

هَم ِِف هَْفِسَم ثَََضهػًا َوِخَِفًة َوُدوَن امَْجِِْر ِمَن  :}وكال ثؼاىل  َواْذُنْر َرت

ـَاِفِويَ  ـُُدّوِ َواْْلَٓصاِل َواَل حَُكْن ِمَن امْ  (105) {امَْلْوِل ِِبمْ

 {105أْلغراف:}

ْحَن ِِبمَْؼِشِّ  :} وكال ثؼاىل ّحِ َُ ٌُس َ َّنه ََسهْرََّن امِْجَحاَل َمَؼ
ّ
اِق ا ُْشَ

ّ
 َوااْل

 {28ص:{ } (28)
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 ٔأذاكر امصحاح واملساء :

 ٔأذاكر امصحاح :

اًل ُمذََلدهاًل " تؼد 2)  ًحا، َوَْعَ َِّ ّّنِ َأْسبكَُلَ ِػوًْما ََّنِفًؼا، َوِرْزكًا َظ
ّ
ُمه ا ِه ( :" انو

  2امدسومي من صالة امفجر.

ُمه ِتَم َأْصَحْحيَا، َوِتَم (:"1) ِه َم انو َْ َ م
ّ
ََا َوِتَم هَُموُت َوا َأْمَسٌَُْا، َوِتَم ََنْ

هُشوُر  ". امً
1

  

ٌء ِِف اَْلْرِض َواَل ِِف 3) َِ ََشْ ي اَل ًََُضه َمَع اْْسِ ِ ِ اَّله (: " ِثْسِم اّلِله

اٍت. ِمَُع امَؼِومُي " زاََلَث َمره َو امسه ُُ َماِء، َو  3امسه

                                                           

(قال الشيخ  62761، 62761، 62766، 62266، 62561رواه أمحد يف" ادلسند") - 1
إذا صلى (وصححو األلباين . وىو بلفظ :"  565شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف،وابن ماجة)

الصبح ، وحني يسلم ، ودبر صالة الفجر، وليس بلفظ إذا أصبح ، ألن يف ىذه احلالة يقال عند 
 عن أم سلمة االستيقاظ ، وليس ىذا نصو .

(وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم ، 16726،6205رواه أمحد) - 6
(، وابن  6651فظ ذلما ،والرتمذي)(والل 5626(وأبو داود)1155والبخاري يف "األدب ادلفرد" )

(وصححو األلباين وقال واحملفوظ : وإليك النشور " َعْن 520،521(،وابن حبان)6626ماجو )
 َأِب ُىَريْ َرَة .

(،وأبو  226( ،والبخاري يف" األدب ادلفرد") 002حسن : رواه أمحد يف" ادلسند") - 6
(وصححو األلباين يف  626ن حبان)(،واب 6625(،وابن ماجة) 6666(، والرتمذي)5666داود)

  َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن . (667/ 1"التعليق الرغيب" .) -
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ّّنِ َأْسبكَُلَ  (1)
ّ
ُمه ا ِه ََا َواْْلِٓخَرِة، انو ْ ه ّّنِ َأْسبكَُلَ امَْؼاِفََِة ِِف ادله

ّ
ُمه ا ِه : "انو

ُمه اْسُُتْ َغْوَراِِت،  ِه ًِل َوَمايِل، انو ُْ ََاَي َوَأ ْ امَْؼْفَو َوامَْؼاِفََِة ِِف ِدًيِن َوُده

ُمه اْحَفْظيِن ِمْن تَْيِ  ِه ، َوِمْن َخوِْفي، َوَغْن ًَِمَيِن،  َوأِٓمْن َرْوػَاِِت، انو ًََديه

ِِت"، كَاَل:  ايِل، َوِمْن فَْوِِق، َوَأُغوُذ ِتَؼَظَمِخَم َأْن ُأْؾَخاَل ِمْن ََتْ َوَغْن ِِشَ

ًَْؼيِن امَْخْسف.
1

 

ُمه ػَاِفيِن ِِف :(5) ِه ِؼي، انو ُمه ػَاِفيِن ِِف َْسْ ِه ُمه ػَاِفيِن ِِف تََدِّن، انو ِه "انو

ّّنِ َأُغوُذ ِتَم ِمَن 
ّ
ُمه ا ِه ا زاََلًَث.: "انو َُ اله َأهَْت، ثُِؼَُد

ّ
ََلَ ا

ّ
تَََصِي، اَل ا

ّّنِ َأُغوُذ ِتَم ِمْن ػََذاِب امْ 
ّ
ُمه ا ِه اله َأهَْت" اْمُكْفِر، َوامَْفْلِر، انو

ّ
ََلَ ا

ّ
، اَل ا َلْْبِ

ا زاََلًَث.  َُ  5ثُِؼَُد

 

 

                                                           

(وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح، رجالو ثقات، والبخاري 0765صحيح : رواه أمحد) - 0
 521(،وابن حبان) 6671(،وابن ماجة) 5670(،وأبو داود)1666يف "األدب ادلفرد" )

ْن اْبِن عَ  / التحقيق الثاين( 6657(،و" ادلشكاة "، )67ين يف "الكلم الطيب" )(وصححو األلبا
 .ُعَمَر 

(وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن يف ادلتابعات والشواىد 66066حسن : رواه أمحد) - 5
  .َعْن َأِب َبْكَرَة رضي اهلل عنو (وقال األلباين :حسن اإلسناد . 5656،وأبو داود)
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اله َأهَْت، َخوَْلذيَِن َوَأََّن َغْحُدَك، َوَأََّن ػىََل 6)
ّ
ََلَ ا

ّ
ُمه َأهَْت َرّّبِ اَل ا ِه (:" انو

ِ َما َصيَْؼُت، َأتُوُء كَلَ  َخَعْؼُت، َأُغوُذ ِتَم ِمْن َُشّ َغِِْدَك َوَوْػِدَك َما اس ْ

اله َأهَْت ِتِيْؼمَ 
ّ
هُوَب ا ِفُر اَّله ـْ َ َُ اَل ً ه ه

ّ
، َوَأتُوُء كَلَ ِتَذهِِْب فَاْؾِفْر يِل، فَا ِخَم ػًََله

. "6 

 

ٍِ ِرَضا 7) ْمِد ْحَحاَن هللِا َوحِبَ َِ ، س ُ ٍِ ػََدَد َخوِْل ْمِد ْحَحاَن هللِا َوحِبَ (: س ُ

حْ  َِ ، س ُ ٍِ زِهََة َغْرِش ْمِد ْحَحاَن هللِا َوحِبَ َِ ،س ُ ٍِ ِمَداَد هَْفِس ْمِد َحاَن هللِا َوحِبَ

َِ ".زالث مرات  َماِث  7ََكِ

  

 

                                                           

(،وابن  5566(،والنسائي)6656(،والرتمذي)17111(،وأمحد)2662البخاري) - 2
  أمتك وأنا:  ادلرأة وتقول (. 566حبان)

 ..."َوَمْن قَاذَلَا ِمَن الن ََّهاِر ُموِقًنا ِِبَا، َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِو قَ ْبَل َأْن ُُيِْسَي، فَ ُهَو ِمْن أَْىِل اجلَنَِّة، :»
(،وابن  1566(،وأبو داود) 207بخاري يف" األدب ادلفرد")( ، وال6762) - 75مسلم  - 7

اِد ْبِن أَْوسٍ عن  (756(،وابن خزُية) 666حبان)  َشدَّ
 75ويف رواية : " سبحان اهلل " دون " وحبمده " رواه مسلم

ْبَح، َوِىَي يف َعْن ُجَوْيرِيََة، أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهللُ َعلَْيِو َوَسلََّم َخرََج ِمْن ِعْنِدَىا بُْكَرًة  ِحنَي َصلَّى الصُّ
َها؟ َمْسِجِدَىا، ُُثَّ َرَجَع بَ ْعَد أَْن َأْضَحى، َوِىَي َجاِلَسٌة، فَ َقاَل: "َما زِْلِت َعَلى احْلَاِل الَِِّت فَاَرقْ ُتِك َعلَ  ي ْ

َدِك أَْربََع َكِلَماٍت، َثاَلَث َمرَّاٍت، َلْو " قَاَلْت: نَ َعْم، قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: " َلَقْد قُ ْلُت بَ عْ 
ُهنَّ " احلديث   ُوزَِنْت ِبَا قُ ْلِت ُمْنُذ اْليَ ْوِم َلَوزَنَ ت ْ
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اله هللُا، 8)
ّ
ََلَ ا

ّ
ِ ، اَل ا ، َوامَْحْمُد ّلِِله ِ (:" ٔأصححيا ؤأصحح امُْمْْلُ ّلِِله

ٍء كَِدٌٍر،  َو ػىََل ُُكِّ ََشْ ُُ ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ ، ََلُ امُْمْْلُ َوََلُ امَْحْمُد َو َوْحَد

َأْسبكَُلَ َخرْيَ َما ِِف امَوم ، وخري ما تؼدٍ ، ؤأغوذ تم من ُش ما َرّبِ 

ِف ُذا امَوم ، وُش ما تؼدٍ ، َرّبِ َأُغوُذ ِتَم ِمَن اْمَكَسِل َوُسوِء 

، َرّبِ َأُغوُذ ِتَم ِمْن ػََذاٍب ِِف اميهاِر َوػََذاٍب ِِف امَْلْْبِ "  8 .اْمِكَْبِ

 

اله هللُا، 9)
ّ
ََلَ ا

ّ
، َوََلُ امَْحْمُد، (:" اَل ا ، ََلُ امُْمْْلُ ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ َوْحَد

ٍء كَِدٌٍر " َو ػىََل ُُكِّ ََشْ ُُ  9غرش مرات. َو

ّّنِ َأْسبكَُلَ امَْجيهَة ، َوَأُغوُذ ِتَم ِمَن اميهاِر".  (20)
ّ
ُمه ا ِه : "انو  

 20) زالًَث ( 

                                                           

(،وابن  6656(،والرتمذي) 5671(،وأبو داود)0156(،وأمحد)6766) - 75مسلم  - 6
 َعْن َعْبِد اهلِل. (0156حبان)

َي َعْنُو ِِبَا ِمائَُة َسيَِّئٍة، وََكاَنْت :"َمْن قَاذَلَا َعْشَر َمرَّاٍت ِحنَي  - 5 ُيْصِبُح، ُكِتَب َلُو ِِبَا ِمائَُة َحَسَنٍة، َوزلُِ
َذِلَك " . َلُو َعْدَل رَقَ َبٍة، َوُحِفَظ ِِبَا يَ ْوَمِئٍذ َحَّتَّ ُُيِْسَي، َوَمْن قَاَل ِمْثَل َذِلَك ِحنَي ُُيِْسي، َكاَن لَُو ِمْثُل 

(وقال شعيب األرنؤوط:إسناده صحيح على شرط  6715سند")صحيح : رواه أمحد يف" ادل
 َعْن َأِب ُىرَيْ رََة . الشيخني.

النَّاِر  : " َمْن َسَأَل اهللَ اجْلَنََّة َثاَلثًا، قَاَلِت اجْلَنَُّة: اللُهمَّ أَْدِخْلُو اجْلَنََّة، َوَمْن اْستَ َعاَذ بِاهلِل ِمنَ  - 16
 مَّ أَِعْذُه ِمَن النَّاِر ".َثاَلثًا، قَاَلِت النَّاُر: اللهُ 

(،وابن  0606(،وابن ماجة) 5561(،والنسائي)6576(،والرتمذي)16176رواه أمحد)
 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك. (وصححو األلباين . 1660حبان)
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ٍُ اَل َُشًِمَ 22) ُ َوْحَد اله اّلِله
ّ
ََلَ ا

ّ
، َوََلُ امَْحْمُد،  (:" اَل ا ، ََلُ امُْمْْلُ ََلُ

ٍء كَِدٌٍر ".  َو ػىََل ُُكِّ ََشْ ُُ  22َو

انوِم توـين غن هخِم ٔأهم س ححاهم ثخسط  ":ٔأن ًلول زالَثً (21)

ًدك ِبنوَل مَخوب ميسء اهْنار ،نٌل ًوَق جكٌلكل وجالكل ،  انوِم 

اؾفر يل وثة ػًل فامي  فرظت من أَٓثم ثسائر ُك هنار مٌذ توـت 

 21حىت املٌلت ، ٕاهم ػىل ُك َشء كدٍر.  

 

 

 

                                                           

لَُو َعْشُر َدَرَجاٍت،  َكاَن َلُو َعْدَل َرقَ َبٍة ِمْن َوَلِد ِإْْسَاِعيَل، َوُحطَّ َعْنُو َعْشُر َخِطيَئاٍت، َورُِفعَ : »: - 11
ْيطَاِن َحَّتَّ ُُيِْسَي، َوِإَذا أَْمَسى َفِمْثُل َذِلَك َحَّتَّ ُيْصِبحَ  صحيح : رواه أبو «.وََكاَن يِف ِحْرٍز ِمَن الشَّ

 َعْن َأِب َعيَّاٍش الزَُّرِقيِّ  (وصححو األلباين. 6627(،وابن ماجة) 5677داود)
رمحو -ْن َأِب ُموَسى استفدهتا من اإلمام النوويعَ  (15565(،وأمحد)6755) - 61مسلم  - 16

يف " اجملموع " قال الشافعي واألصحاب وغريىم : يستحب أن ُيشرب من ماء زمزم ، وأن  -اهلل
ويستحب أن يشربو دلطلوباتو من أمور الدنيا واآلخرة ،  –أي يتملى  –ُيكثر منو ، وأن يتضلع منو 

فاء من مرض وحنوه ، استقبل القبلة ، ُث ذكر اهلل تعاىل ، ُث قال فإذا أراد أن يشربو للمغفرة  أو الش
" اللهم إنو بلغين أن رسولك صلى اهلل عليو وسلم قال :" ماء زمزم دلا ُشرب منو " اللهم إين أشربو 

لتغفر يل ، اللهم اغفر يل ، أو اللهم إين أشربو مستشفًيا بو من مرض ، اللهم فاشفين ، وحنو ىذا 
 ،..".ا.ه
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ٍة ٔأو ٔأنرث23) ٍِ "ِمائََة َمره ْمِد ِ َوحِبَ ْحَحاَن اّلِله  23." ("س ُ

 

 كراءة أًٓة امكريس : (21)

يٌَة َواَل هَْوٌم ََلُ َما ِِف  ٍُ س ِ َو امَْحيه امَْلِهوُم اَل ثَبُِخُذ ُُ اله 
ّ
ََلَ ا

ّ
ُ اَل ا :"اّلِله

َِ ًَْؼمَلُ َما  ْذِه
ّ

اله ِِب
ّ
ٍُ ا ي ٌَْشَفُع ِغْيَد ِ َماَواِت َوَما ِِف اْْلَْرِض َمْن َذا اَّله امسه

اله ِتَما َشاَء َوِسَع تَْيَ َأًِْدَِيْم 
ّ
َِ ا ٍء ِمْن ِػوِْم َُعوَن ِثَشْ َوَما َخوَْفُِْم َواَل حُيِ

َو امَْؼًِله امَْؼِظمُي  ُُ ٍُ ِحْفُظَُِما َو َماَواِت َواْْلَْرَض َواَل ًَُئوُد َُ امسه َه ُنْرس ِ

 21 .(155(")امحلرة:155)

 

                                                           

َعْن َأِب ُىَريْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: ِحنَي ُيْصِبُح َوِحنَي  - 16
قَاَل  ُُيِْسي:  )الذكر الوارد مائة مرة(ُث قال ، ََلْ يَْأِت َأَحٌد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، بِأَْفَضَل ِمَّا َجاَء بِِو، ِإالَّ َأَحدٌ 

 ْثَل َما قَاَل أَْو زَاَد َعَلْيِو ".مِ 
(،وابن  6025(،والرتمذي )6665(،وأبو داود)6665(، وأمحد)6256) - 65مسلم

 (. 626حبان)
عن ُأَِبً بن كعب أن اجلين قال لو : ِإَذا قَ رَأْتَ َها ُغْدَوًة ُأِجْرَت ِمنَّا َحَّتَّ ُُتِْسَي، َوِإَذا قَ رَأْتَ َها  - 10

َت ِمنَّا َحَّتَّ ُتْصِبَح، قَاَل  فَ َغَدْوُت ِإىَل َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فََأْخبَ ْرتُُو ِحنَي ُُتِْسي أُِجرْ 
 «.َصَدَق اخْلَِبيثُ »ِبَذِلَك، فَ َقاَل: 

(،والطرباين يف"  16761(،والنسائي يف " الكربى") 6620صحيح لغريه : رواه احلاكم)
(من غري ذكر حني يصبح  760(،وابن حبان) 1626" ادلختارة") (،و الضياء يف 501الكبري")

 (:صحيح لغريه.6605وُيسي ،وقال األلباين يف ))الصحيحة(( )
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َُر، 25) ـِ َخ ِخَم َأس ْ ، َواَل (: ََي ََحه ََي كَِهوُم ِجَرمْحَ َُ َأْصِوْح يِل َشبِِّن َُكه

ىَل هَْفيِس َظَرفََة ػَْيٍ 
ّ
 25.«حَِِكْيِن ا

 

، ََلُ املُْْلُ َوََلُ احلَْمُد، " : (26) ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ ، َوْحَد ُ اله اّلِله
ّ
ََلَ ا

ّ
اَل ا

ٍء كَِدٍرٌ  َو ػىََل ُُكِّ ََشْ ُُ   26.«َو

 

َِاَدِة ، اَل 27) َِْة َوامشه ـَ َماَواِت َواْْلَْرِض ، ػَاِمَم امْ ( :" انوُِمه فَاِظَر امسه

ِ هَْفيِس، َوِمْن  ، َأُغوُذ ِتَم ِمْن َُشّ َُ ٍء َوَمِوََك اله َأهَْت، َربه ُُكِّ ََشْ
ّ
ََلَ ا

ّ
ا

، َوَأْن َأْكَُتَِف ػىََل هَْفيِس ُسوًءا، أَ  َِ ِن َعاِن َوُِشْ َْ ِ امش ه ىَل َُشّ
ّ
ٍُ ا ْو َأُجره

                                                           

عن أََنِس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِلَفاِطَمَة: " َما َُيْنَ ُعِك أَْن  - 15
بِِو أَْن تَ ُقويل ِإَذا َأْصَبْحِت َوأَْمَسْيِت: "الذكر الوارد " وليس فيو  أبًدا يف مجيع  َتْسَمِعي َما أُوِصيكِ 

  الروايات.
(،والبيهقي يف "  6666(،واحلاكم يف " ادلستدرك") 16666حسن : رواه النسائي يف" الكربى")

( و"الصحيحة - 1516 - 5666(وحسنو األلباين يف" صحيح اجلامع") 702الشعب")
 (.257(، و"صحيح الرتغيب") 6057)"

َيْت َعْنُو ِمائَُة َسيَِّئٍة، وََكاَنْت لَُو  َكاَنْت َلُو َعْدَل َعْشِر رِقَابٍ :" - 12 ، وَُكِتَبْت َلُو ِمائَُة َحَسَنٍة، َوزلُِ
ْيطَاِن يَ ْوَمُو َذِلَك َحَّتَّ ُُيِْسَي، وَََلْ يَْأِت َأَحٌد بِأَْفَضَل ِمَّا َجاَء بِِو، ِإالَّ َأَحٌد عَ  ِمَل َأْكثَ َر ِمْن ِحْرزًا ِمَن الشَّ

 َذِلَك 
 .َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  ُىَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  (6251) - 66ومسلم(،6656البخاري )
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 . "  27ُمْسمِلٍ

 

 28(" اس خـفر هللا " )مائة مرة(.28)

 

 29." صَاح ادلٍكة"(ٔأن ٌسبٔل هللا من فضهل غيد سٌلػَ 29)

ٍد 10) ُمه َصّلِ ػىََل ُمَحمه ِه ََْت ػىََل ، (: انو ه ٍد، مََكَ َصو َوػىََل أِٓل ُمَحمه

                                                           

 َعْن َأِب ُىَريْ رََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو،يَ ُقوُل:قَاَل أَبُو َبْكٍر: يَا َرُسوَل اهلِل، َعلِّْميِن َشْيًئا أَُقولُُو ِإَذا - 17
: " ُقْل: )الذكر الوارد ( صحيح : رواه َأْصَبْحُت، َوِإَذا أَْمَسْيُت، َوِإَذا َأَخْذُت َمْضَجِعي. قَالَ 

 6565(،والرتمذي) 5627(وقال شعيب األرنؤوط:إسناده صحيح،وأبو داود)26،51أمحد)
 (وصححو األلباين. 6761(،والدارمي)

(،والنسائي يف"  556(،وابن محيد يف " ادلنتخب") 6767رواه الطرباين يف" األوسط") - 16
 (، 5560يف" صحيح اجلامع")(وصححو األلباين 16666الكربى")

هِ  َعنْ  أَبِيِو، َعنْ  بُ ْرَدَة، َأِب  ْبنِ  َسعِيدِ  َعنْ ( . 1266و"الصحيحة")  َجدِّ
إِنَُّو لَيُ َغاُن َعَلى »وَعِن اأْلََغرِّ اْلُمَزينِّ، وََكاَنْت َلُو ُصْحَبٌة، أَنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَل: 

 «.َوِإينِّ أَلَْستَ ْغِفُر اهلَل، يف اْليَ ْوِم ِمائََة َمرَّةٍ قَ ْلِب، 
  .(561(،وابن حبان) 1515(،وأبو داود) 17606(،وأمحد)6766) - 01مسلم

َيَكِة، فَاْسأَ »َعْن َأِب ُىَريْ رََة، أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل:  - 15 ْعُتْم ِصَياَح الدِّ ُلوا اهللَ ِإَذا ْسَِ
ْيطَاِن، فَإِ  ْعُتْم ََنِيَق احلَِْماِر، فَ تَ َعوَُّذوا بِاهلِل ِمَن الشَّ ن ََّها رََأْت ِمْن َفْضِلِو، فَِإن ََّها رََأْت َمَلًكا، َوِإَذا ْسَِ

 «َشْيطَانًا
 5166(،وأبو داود)6620(،وأمحد)6765) - 66(،مسلم6666البخاري)

 (.1665(،وابن حبان)6055(،والرتمذي)
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ميَ  ُِ ْجَرا
ّ
هَم  ، ا ه

ّ
مَي، ا ُِ ْجَرا

ّ
ٍد َوػىََل أِٓل ا ُمه َِبِرْك ػىََل ُمَحمه ِه ٌَد َمِجٌَد، انو مَحِ

ٌَد  هَم مَحِ ه
ّ
مَي ا ُِ ْجَرا

ّ
مَي، َوػىََل أِٓل ا ُِ ْجَرا

ّ
ٍد، مََكَ َِبَرْنَت ػىََل ا َوػىََل أِٓل ُمَحمه

 10َمِجٌَد " غرش مرات

 

 12(كراءة " سور اإلخالص ، وامفوق ، وامياس " زالًَث .12)

كل ٔأغوذ جرب  "ذ جرب امفوق" ، وحد" ، و "كل ٔأغو " كل ُو هللا أٔ 

 زالًَث . امياس " امثالث سور اكمةل .

 

                                                           

ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: "َمْن َصلَّى َعَليَّ ِحنَي ُيْصِبُح  - 66 َعْن َأِب الدَّ
 َعْشرًا َوِحنَي ُُيِْسي َعْشرًا أَْدرََكْتُو َشَفاَعِِت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ".

( ، ))الرتغيب 166/ 16( ، )051/ 1د((: )و))رلمع الزوائ -رواه الطرباين يف" ادلعجم الكبري(( 
( : رواه الطرباين 051/ 1( ، . قال اذليثمي يف " اجملمع" )66، ح 666/ 1والرتىيب(( : )

بإسنادين، أحدمها: جيد ورجالو وثقوا. وقال ادلنذري يف " الرتغيب " كما قال اذليثمي. وحسنو 
 (. 666ب " )  ( ، ويف " الرتغي2657األلباين  يف " صحيح اجلامع" )

َلِة َمطٍَر َوظُْلَمٍة َشِديَدٍة نَْطُلُب َرُسوَل اللَِّو َصلَّى ال- 61 لَُّو َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َخِبيٍب قَاَل: َخَرْجَنا يِف لَي ْ
َواْلُمَعوَِّذتَ نْيِ ِحنَي  )ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد(» قُ ْلُت َما أَُقوُل؟ قَاَل: « . ُقلْ »َعَلْيِو َوَسلََّم فََأْدرَْكَناُه فَ َقاَل: 

 « . ُتْصِبُح َوِحنَي ُُتِْسي َثاَلَث َمرَّاٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ 
 ويف رواية أمحد بلفظ: ِحنَي ُُتِْسي، َوِحنَي ُتْصِبُح َثاَلثًا َتْكِفيَك ُكلَّ يَ ْوٍم َمرَّتَ نْيِ ".

 ( 5066(،والنسائي) 6575(،والرتمذي) 5666(و،وأبو داود)66220حسن : رواه أمحد)
 وحسنو األلباين وشعيب األرنؤوط.
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 س ححان هللا "   )مائة مرة ٔأو ٔأنرث( ( "11)

 " امحلد هلل "     )مائة مرة ٔأو ٔأنرث (       

 " ال ٕاَل ٕاال هللا "    )مائة مرة ٔأو ٔأنرث (    

 11"  هللا ٔأنْب  "     )مائة مرة ٔأو ٔأنرث ( .     

 

 جموس اَّلهر جكفارة اجملوس مَكون َل اكمعاتع ًُعحع ػوََ . (خُت13)

ْمِدَك، َأْشَُِد َأْن  ُمه َوحِبَ ِه ْحَحاهََم انو ، س ُ ٍِ ْمِد ِ َوحِبَ ْحَحاَن اّلِله تبٔن ًلول :"س ُ

ََْم". َ م
ّ
ِفُرَك َوَأثُوُب ا ـْ َخ اله َأهَْت َأس ْ

ّ
ََلَ ا

ّ
 13اَل ا

                                                           

ُد َعْن َأِب ُىَريْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: "أَلَْن أَُقوَل ُسْبَحاَن اهلِل، َواحلَْمْ  - 66
ْمُس" لِلَِّو، َواَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ، َواهللُ َأْكبَ ُر، َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمَّ   ا طََلَعْت َعَلْيِو الشَّ

 .( 660(،وابن حبان) 6557(،والرتمذي)6255) - 66مسلم 
اَل:  َعْن نَاِفِع ْبِن ُجبَ رْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن أَبِيِو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:" َمْن قَ - 66

ْيِو َوَسلََّم :"فَ َقاذَلَا يف رَلِْلِس ِذْكٍر َكاَنْت َكالطَّاِبِع يُْطَبُع َعَلْيِو، َوَمْن الذكر الوارد ، ُث قال َصلَّى اهللُ َعلَ 
 قَاذَلَا يِف رَلِْلِس َلْغٍو َكاَنْت َكفَّاَرًة َلُو ".

 (16165(،والنسائي يف" الكربى") 1562صحيح : رواه الطرباين يف" الكبري")
لى شرط مسلم ووافقو الذىِب ، وصححو األلباين يف (وصححو ع 1576،واحلاكم يف" ادلستدرك")

 15616(ويف الباب رواه أمحد يف " ادلسند" عن أِب برزة األسلمي )61" السلسة الصحيحة")
(عن أم ادلؤمنني عائشة 1600(،والنسائي يف " سننو ")60062(، ورواه أمحد)0655(،وأبو داود)

 األلباين وشعيب األرنؤوط.  رضي اهلل عنها، وكل ىذه الروايات صحيحة ، صححها
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َراَن، َأنه و  ِ َغْن َخادِلِ ْجِن َأِّب ِْعْ هَما اَكَن َرُسوُل اّلِله َر، كَاَل: كَو اْجَن ُْعَ

َغَواِت  َ ًَُلوُم ِمْن َمْجِوٍس َحىته ًَْدُغَو ِِبَُؤاَلِء ادله َِ َوَسمله َْ َ ُ ػَو َصىله اّلِله

 : َِ اِت ًٌََا َوتَْيَ َمَؼاِصََم، »ِْلَْْصَ َْ َ وُل ت ُمه اْكِسْم مَيَا ِمْن َخْشَُِذَم َما حَيُ ِه انو

يَا َوِمْن  َْ َ َِ ػَو ُن ِت ََِلِي َما ُُتَّوِ َِ َجٌهَخَم، َوِمَن ام ـُيَا ِت ِّ َظاَغِخَم َما ثَُحو

دٌََا، َواْجَؼهْلُ  َْ ِثيَا َما َأْحَِ اِغيَا َوَأتَْصاِرََّن َوكُوه ََا، َوَمذِّْؼيَا ِتبَْْسَ ْ ه ُمِصََحاِت ادله

ََّن ػىََل َمْن ػَاَداََّن، امَواِرَث ِمٌها، َواْجَؼْل زَبَِرََّن ػىََل َمْن َظوََميَ  ا، َواهَُْصْ

ََا َأْنَْبَ مَهِّيَا َواَل َمْدوََؽ ِػوِْميَا،  ْ ه َؼِل ادله ًٌَِا، َواَل ََتْ َؼْل ُمِصََحدٌََا ِِف ِدً َواَل ََتْ

يَا يَا َمْن اَل ٍَْرمَحُ َْ َ  11«.َواَل جَُسوِّطْ ػَو

 ٔأذاكر املساء :

ْساَل  َأْمَسٌَُْا(:" 2)
ّ
ْخاَلِص، َوػىََل ِدٍِن ػىََل ِفْعَرِة ااْل

ّ
َمِة ااْل ِم، َوػىََل ََكِ

ٍد  ٌَا ُمَحمه ِّ َِ َوَسملهَ هَِحُ َْ َ ُ ػَو ًٌَِفا َصىله اّلِله مَي َح ُِ ْجَرا
ّ
ِ َأِتٌَُا ا ، َوػىََل ِمةله

 ُمْسِوًما، َوَما اَكَن ِمَن امُْمرْشِِنَي ".

ُمه ِتَم َأْمَسٌَُْا َوِتَم َأْصَحْحيَا وَ 1) ِه َم ( :" انو َْ َ م
ّ
ََا َوِتَم هَُموُت َوا ِتَم ََنْ

  املَِصرُي "

                                                           

واحلاكم يف " ( ، 16121(،والنسائي غي " الكربى") 6566حسن : رواه الرتمذي) - 60
 662، والكلم الطيب:  (1626) (َصِحيح اجْلَاِمع( وحسنو األلباين 1560ادلستدرك")
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ٌء ِِف اَْلْرِض َواَل ِِف 3) َِ ََشْ ي اَل ًََُضه َمَع اْْسِ ِ ِ اَّله (: " ِثْسِم اّلِله

اٍت. ِمَُع امَؼِومُي " زاََلَث َمره َو امسه ُُ َماِء، َو  امسه

ِ َما َخوََق ". زالًَث 1) اِت ِمْن َُشّ َماِت هللِا امخهامه  15(:" َأُغوُذ ِجَِكِ

 

ّّنِ َأْسبكَُلَ 5)
ّ
ُمه ا ِه ََا َواْْلِٓخَرِة، انو ْ ه ّّنِ َأْسبكَُلَ امَْؼاِفََِة ِِف ادله

ّ
ُمه ا ِه (: "انو

ًِل َوَمايِل، ان  ُْ ََاَي َوَأ ْ ُمه اْسُُتْ َغْوَراِِت، امَْؼْفَو َوامَْؼاِفََِة ِِف ِدًيِن َوُده ِه و

، َوِمْن َخوِْفي، َوَغْن ًَِمَيِن،  ُمه اْحَفْظيِن ِمْن تَْيِ ًََديه ِه َوأِٓمْن َرْوػَاِِت، انو

ِِت"، كَاَل:  ايِل، َوِمْن فَْوِِق، َوَأُغوُذ ِتَؼَظَمِخَم َأْن ُأْؾَخاَل ِمْن ََتْ َوَغْن ِِشَ

 ًَْؼيِن امَْخْسف. 

  

ُمه ػَ 6) ِه ُمه ػَاِفيِن ِِف ("انو ِه ِؼي، انو ُمه ػَاِفيِن ِِف َْسْ ِه اِفيِن ِِف تََدِّن، انو

ا زاََلًَث. َُ اله َأهَْت، ثُِؼَُد
ّ
ََلَ ا

ّ
 تَََصِي، اَل ا

ّّنِ َأُغوُذ ِتَم ِمْن 
ّ
ُمه ا ِه ّّنِ َأُغوُذ ِتَم ِمَن اْمُكْفِر، َوامَْفْلِر، انو

ّ
ُمه ا ِه : "انو

 
ّ
، اَل ا ا ػََذاِب امَْلْْبِ َُ اله َأهَْت ثُِؼَُد

ّ
  زاََلَثً ََلَ ا

اله َأهَْت، َخوَْلذيَِن َوَأََّن َغْحُدَك، َوَأََّن ػىََل 7)
ّ
ََلَ ا

ّ
ُمه َأهَْت َرّّبِ اَل ا ِه (: انو

                                                           

( َعْن  1666(،وابن حبان) 6516(،وابن ماجة)6666( ،وأمحد)6765) - 55مسلم - 65
 ُىَريْ َرةَ َأِب 
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ِ َما َصيَْؼُت، َأتُوُء كَلَ  َخَعْؼُت، َأُغوُذ ِتَم ِمْن َُشّ َغِِْدَك َوَوْػِدَك َما اس ْ

، َوَأتُ  اله َأهَْت ِتِيْؼَمِخَم ػًََله
ّ
هُوَب ا ِفُر اَّله ـْ َ َُ اَل ً ه ه

ّ
 وُء كَلَ ِتَذهِِْب فَاْؾِفْر يِل، فَا

". 

 

اله هللُا ( : » 8)
ّ
ََلَ ا

ّ
ِ ، اَل ا ، َوامَْحْمُد ّلِِله ِ َأْمَسٌَُْا َوَأْمََس امُْمْْلُ ّلِِله

ٍُ اَل  َو ػىََل  ،َوََلُ امَْحْمدُ  ، َُشًَِم ََلُ ، ََلُ امُْمْْلُ َوْحَد ُُ ٍء  َو ُُكِّ ََشْ

ا، َوَأُغوُذ  َُ ةَلِ ، َوَخرْيَ َما تَْؼَد َْ ه ٍِ انو ِذ َُ كَِدٌٍر، َرّبِ َأْسبكَُلَ َخرْيَ َما ِِف 

ا، َرّبِ َأُغوُذ ِتَم ِمَن  َُ ِ َما تَْؼَد ةَلِ ،َوَُشّ َْ ه ٍِ انو ِذ َُ ِ َما ِِف  ِتَم ِمْن َُشّ

، َرّبِ َأُغوُذ ِتَم ِمْن ػَ  َذاٍب ِِف اميهاِر ، َوػََذاٍب ِِف اْمَكَسِل َوُسوِء اْمِكَْبِ

  .«امَْلْْبِ 

 

، َوََلُ امَْحْمُد،  (9) ، ََلُ امُْمْْلُ ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ اله هللُا، َوْحَد
ّ
ََلَ ا

ّ
:" اَل ا

ٍء كَِدٍرٌ  َو ػىََل ُُكِّ ََشْ ُُ  غرش مرات"    َو

 

، ََلُ 20) ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ ُ َوْحَد اله اّلِله
ّ
ََلَ ا

ّ
، َوََلُ امَْحْمدُ (:" اَل ا ،  امُْمْْلُ

ٍء كَِدٌٍر ".  َو ػىََل ُُكِّ ََشْ ُُ  َو

 

ّّنِ َأْسبكَُلَ امَْجيهَة ، َوَأُغوُذ ِتَم ِمَن اميهاِر" زالًَث .22)
ّ
ُمه ا ِه  ( :" انو
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(انوِم توـيا غن هخِم صىل هللا ػوََ وسمل ٔأهم س ححاهم ثخسط 21)

مكٌلكل وجالكل ، انوِم  ًدك ِبهْنار مَخوب ميسء انوَل ،نٌل ًًدـي

اؾفر يل وثة ػًل فامي  فرظت من أَٓثم ثسائر ُك مَةل  ، مٌذ توـت 

 حىت املٌلت ، ٕاهم ػىل ُك َشء كدٍر.  

 

ٍة ٔأو ٔأنرث(23) ، )ِمائََة َمره ٍِ ْمِد ْحَحاَن هللِا َوحِبَ  (: س ُ

 

َو امَْحيه امَْلِهوُم اَل ثَبُِخُذٍُ 21) ُُ اله 
ّ
ََلَ ا

ّ
ُ اَل ا يٌَة َواَل هَْوٌم ََلُ َما ِِف  (:"اّلِله س ِ

َِ ًَْؼمَلُ َما  ْذِه
ّ

اله ِِب
ّ
ٍُ ا ي ٌَْشَفُع ِغْيَد ِ َماَواِت َوَما ِِف اْْلَْرِض َمْن َذا اَّله امسه

اله ِتَما َشاَء َوِسَع 
ّ
َِ ا ٍء ِمْن ِػوِْم َُعوَن ِثَشْ تَْيَ َأًِْدَِيْم َوَما َخوَْفُِْم َواَل حُيِ

َما َُ امسه َه َو امَْؼًِله امَْؼِظمُي ُنْرس ِ ُُ ٍُ ِحْفُظَُِما َو َواِت َواْْلَْرَض َواَل ًَُئوُد

 ( 155(")امحلرة:155)

  

، َواَل 25) َُ َُر، َأْصِوْح يِل َشبِِّن َُكه ـِ َخ ِخَم َأس ْ (: ََي ََحه ََي كَِهوُم ِجَرمْحَ

ىَل هَْفيِس َظَرفََة ػَْيٍ 
ّ
 «.حَِِكْيِن ا

 

َِاَدِة ، اَل ( :" انوُِمه فَاِظَر 26) َِْة َوامشه ـَ َماَواِت َواْْلَْرِض ، ػَاِمَم امْ امسه

ِ هَْفيِس، َوِمْن  ، َأُغوُذ ِتَم ِمْن َُشّ َُ ٍء َوَمِوََك اله َأهَْت، َربه ُُكِّ ََشْ
ّ
ََلَ ا

ّ
ا



 
 

 

20 

ىَل 
ّ
ٍُ ا ، َوَأْن َأْكَُتَِف ػىََل هَْفيِس ُسوًءا، َأْو َأُجره َِ ِن َعاِن َوُِشْ َْ ِ امش ه َُشّ

 مِلٍ ". ُمْس 

 

ََْت ػىََل 27) ه ٍد، مََكَ َصو ٍد َوػىََل أِٓل ُمَحمه ُمه َصّلِ ػىََل ُمَحمه ِه (: انو

ٍد  ُمه َِبِرْك ػىََل ُمَحمه ِه ٌَد َمِجٌَد، انو هَم مَحِ ه
ّ
مَي، ا ُِ ْجَرا

ّ
مَي، َوػىََل أِٓل ا ُِ ْجَرا

ّ
ا

مَي، وَ  ُِ ْجَرا
ّ
ٍد، مََكَ َِبَرْنَت ػىََل ا ٌَد َوػىََل أِٓل ُمَحمه هَم مَحِ ه

ّ
مَي ا ُِ ْجَرا

ّ
ػىََل أِٓل ا

 غرش مرات()َمِجٌَد " 

 

 (كراءة " سور اإلخالص ، وامفوق ، وامياس " زالًَث .28)

" كل ُو هللا ٔأحد ، كل ٔأغوذ جرب امفوق ، كل ٔأغوذ جرب امياس "  

  امثالث سور اكمةل .

 

 ( "س ححان هللا "   )مائة مرة ٔأو ٔأنرث(29)

 " امحلد هلل "     )مائة مرة ٔأو ٔأنرث (      

 " ال ٕاَل ٕاال هللا "     )مائة مرة ٔأو ٔأنرث (    

 " هللا ٔأنْب  "      )مائة مرة ٔأو ٔأنرث ( .     
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 16".سورة امحلرة"كراءة اْلًٓخان من أٓخر  (10)

(كراءُتٌل من تؼد ؾروب 186،  185)سورة امحلرة : اْلًٓخان 

 امشمس )ٔأذان املـرب(.

 

 (خُت جموس اَّلهر جكفارة اجملوس مَكون َل اكمعاتع ًُعحع ػوََ .12)

ْمِدَك، َأْشَُِد َأْن  ُمه َوحِبَ ِه ْحَحاهََم انو ، س ُ ٍِ ْمِد ِ َوحِبَ ْحَحاَن اّلِله تبٔن ًلول :"س ُ

ََْم". َ م
ّ
ِفُرَك َوَأثُوُب ا ـْ َخ اله َأهَْت َأس ْ

ّ
ََلَ ا

ّ
 اَل ا

 

ِ و  هَما اَكَن َرُسوُل اّلِله َر، كَاَل: كَو َراَن، َأنه اْجَن ُْعَ َغْن َخادِلِ ْجِن َأِّب ِْعْ

َغَواِت  َ ًَُلوُم ِمْن َمْجِوٍس َحىته ًَْدُغَو ِِبَُؤاَلِء ادله َِ َوَسمله َْ َ ُ ػَو َصىله اّلِله

 : َِ اِت ُمه اْكِسْم مَيَا ِمْن َخْشَُِذَم َما حَيُو »ِْلَْْصَ ِه ًٌََا َوتَْيَ َمَؼاِصََم، انو َْ َ ُل ت

يَا  َْ َ َِ ػَو ُن ِت ََِلِي َما ُُتَّوِ َِ َجٌهَخَم، َوِمَن ام ـُيَا ِت ِّ َوِمْن َظاَغِخَم َما ثَُحو

دٌََا، َواْجَؼهْلُ  َْ ِثيَا َما َأْحَِ اِغيَا َوَأتَْصاِرََّن َوكُوه ََا، َوَمذِّْؼيَا ِتبَْْسَ ْ ه ُمِصََحاِت ادله

ََّن ػىََل َمْن ػَاَداََّن، امَواِرَث ِمٌها ، َواْجَؼْل زَبَِرََّن ػىََل َمْن َظوََميَا، َواهَُْصْ

                                                           

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  - 62 َمْن قَ رَأَ َىاتَ نْيِ »َعْن َأِب َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارِيِّ
َلٍة َكَفَتاهُ   «.اآْليَ تَ نْيِ ِمْن آِخِر ُسورَِة اْلبَ َقرَِة يِف لَي ْ

 6661والرتمذي)( 1657داود)(،وأبو 17626(،وأمحد)666) - 652(،ومسلم5665البخاري)
 (. 761(،وابن حبان) 1625،وابن ماجة)(



 
 

 

22 

ََا َأْنَْبَ مَهِّيَا َواَل َمْدوََؽ ِػوِْميَا،  ْ ه َؼِل ادله ًٌَِا، َواَل ََتْ َؼْل ُمِصََحدٌََا ِِف ِدً َواَل ََتْ

يَا يَا َمْن اَل ٍَْرمَحُ َْ َ  17«.َواَل جَُسوِّطْ ػَو
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