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 تَهى ـنْـمُـال

 اهَـبِ  قُل  ـعَتَـا يَ ـومَ  ةِالـصَّلا كار أذْنْ ـمِ

 

 يفلتأ

 وملسلأحمد بن فارس اد. 

 مينلمسلدي  ومشايخ  والوعن وا  عه عفا هللا

 هـ1439
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 تغيري ا دوَناًنع جمَّيوزَّ حقوق الطبع مبذولة لكل مسلم بشرط أْن 

 قوق حمفوظة للمؤلفوأما الطبعات التجارية فاحل
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  يل ىل مل خل 

 اله إلإ الَّم،ني  وأهد  أأل انَّيبلى ال م  السل ة واالصل،ني  واملعال ر  اهللم  حلا
 ا بع :  أمَّهللا لا رسوحممً  وأنَّ   هللا

ق بدا  ل ة  وما يتعالصليف ا× يب نَّلثأوور ة    املكذكار األفيه ا مجعُت ا كتاٌ فدَذ
ى لوووف  لا ليسدلبوا  ألى اله  بُتات  ورتَّوووفملفيه بعض ا ورمبا كذكرُت

 وسا م: أ مخسَةوجعلته   نواعألا

 وضوء. ل: أكذكار الوألا

 كذان.ألثاني: أكذكار الا

 سج .ملث: أكذكار الثالا

  ة.الصلرابع: أكذكار الا

 وات.لصلام:: أكذكار أدبار اخلا

 لحا عرفةبدا َم لسده بطريقة َيصُتخلَّو يث  حلتب اه م  أمَّات ُكوانتخبُت
  يث: حلا

ره بـ ا فثأح ِّسًنوإكذا كان َح  «  »ره بـ ح ِّي ُأا فإنِّ يث حييًيحلفإكذا كان ا
 .ةلبزياد ة واو غري منفص  «و  »
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ضعف ل  فإكذا كان ه ي  ا«ويُر»فإني أح ره بـ  ضعيفًا يث حلاا إكذا كان وأمَّ
واهي حليف ا  وأنبه «يروى»  يث أو موروكه  فإني أح ره بـحليكون فيه منكر ا بثأْن

 .(1)احةخلعامة والضعف  كي يستفي  منه الى سبب ال 

 ذكره  كثأْنلاجة حل ما د ت االَّ  إوضو اتمل  اِمكتا  لا هذا وو  حنُت
 .يهل  َهأنبِّلكي   وهَل  حابيِّألناس  فثأكذكره لا ب،ني ايكون مشدوًر

ُم لسملاويستيضر س   حله البه يف موضعه  ومث لعمصييح فُيل يث احلا اثأمََّف
مات  لكل االروف وحلا ل يثأكالفاظ  ولألى ال  وحيافظ  لمتثاالَبه  وينوي الو

فة لغلا لأه  وجيتنب  اد ة لبوَقلخشوع واللك أد ى ل  فذله ما يقووُيسمع نفَس
رهم ْككِذا  ودم حفرًيتسبيَيون لوجيعا  هلة بثأوَّلمُج لذي  يكتفون م  كلاة لعجلوا

 . يشعرون أيَّان يفرغونالون  ول يفقدون ما يقوالهذَّا  

-خالف ب،ني العلماء  ل ماألا لبه يف فضائ لعملفي جواز اف عيُفضَّلوأما ا
هي م،ني  إكذ لسملا ا ب،نيهي أكثرها دوًر لب  لفضائلهذه اة لمجوات م  لصلوأكذكار ا

ى لم  لعلا لفجمدور أه - لنوافلسوى ا اتة مخ: مرليلليو م والتتكرر يف ا
 اله  أنَّىلتش د إلا ليه  وجنح بعض أهلمجاع  إلكي اُح لبه  ب لعملاستيبا  ا

قرآن لا ل: فضائحتقيقنا كتاَ  ة يف مق ماتلسثأملبه  وو  بسطنا ا لعملجيوز ا
استيبا   :يهلذي نصري إل  واينظر هناكلفستزاد ة الستغفري  فم  أراد امليافظ الل
وي  سيما إكذا ُرالو  لقبيله م  هذا افإنَّ «ُروي»به بشروطه  فما ح رته بـ  لعملا

 .كلى كذل  ُهًبا ما أنبِّلغريه  وغالس  حل اىلم  طريق،ني  فإنه يروى إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بع  أن ب،ني رموز الكتا :  لى أني مل أجعل 39كما فعل العالمة اب  اجلزري يف احلص  احلص،ني  حيث وال )ص (1)
هذه الرموز إال لعامل يربثأ بنفسه    التقلي   أو ملتعلم يتعرف حيح الكتب واملساني   وإال ففي احلقيقة ال احتياج إليدا 

 .فع العامل واملتعلم  واحلم  هلل  لى توفيقه  وكتابنا هذا ينلعمو م الناس أهـ
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 اله وضوع  فإنَّملمنه ا به  وأه ُّ لعم ُيالف –ضعف لوهو ه ي  ا –نكر ملوأما ا 5

 م.لعلا لأهبه بإمجاع  لعمُي

 واح  لوضع املوارد ة يف الفة الختملكذكار األى ال أن حيرَص م لمسللوينبغي 
 يقتصر الكتا   ولسجود وحنوها مما سوراه يف هذا الركوع والستفتا  واالكثأكذكار ا

م   فة ازداد وربًالختملنواع األا لما استعملَّفإنه ك  اواح  وإن كان جمزًئنوٍع ى ل 
 جك مق حق مف ٹ ٹ ُّ   لاهجلى ال  ملعال  وبدذا هرف اهللا

 . َّ جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك

 يقصر ال أْن يف ركوع أو سجود أحببُت× نيب له الما وا لشافعي: كلا لوا
 .(1)أهـ ل تثقيالا كان أو منفردًا وهو ختفيف إماًم نه 

مع ب،ني جلا لواح  فمنه هيء سائغ  مثلوضع املنواع يف األمع ب،ني اجلوأما ا
 م  وكذا أكذكار ما السلا لفة وبلختملد ية األركوع  والسجود والوارد ة يف النواع األا

 .ةل ة كامالصليثأتي بثأكذكار ما بع  ا أْن ستيبُُّي ل  ب مالسلبع  ا

  بواح  لقصود حيصملا نَّألستفتا   الد اء ا ل يسو،  مثالومنه هيء 
 لوألبا لستفتا  إاما يتيصالا و مجع ب،ني اون،ني فإنَّلنه أل   هغري ل حيتمالوضع ملوا
 .خريألوس  واألتشد  الثاني  ويف حكمه ال باال

يف  «شكرلا» خص  يف موضعه  كم  يزي ملشروع املازياد ة    لييذر م  الو
ناو  و  لا نَّألأه    لنق   بلزياد ة كالا   فإنَّ«شكرلم  واحلك الربنا »ه: لوو

 شرع.لا ح ِّ لىذي يزي   لف االأو نسيان  خب لدجلا يكون معذوًر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/133األ م  للشافعي  (1)
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شرع ح د ليكون ا شروع  كثأْنملا  ِّحلع د    الزياد ة بال: افظللزياد ة بالا لومث
 زياد ة ب  ية.لهذه ا   فإنَّ شري  قاء نفسهليدا م  تل  فيزي   اًلمث كر بعشٍرذِّلا

وضع خمصوص  ملكذكر خمصوص  إح اُث -أه  لب-كراهة ل م واذَّله يف الومث
ك: ختصي  لشرع به  م  كذل يرد امل ة خمصوحة النفسه كذكًرا  قب حل لكم  جيع

 هللهو ا لكذان  كم  يقرأ وألو اوضوء ألوات بعيندا  أو بع  الآيات أو سور بع  ح
قاء نفسه  أو أخذه ل فرق ب،ني أن يكون أح وه م  تالوضوء  ولأح  مائة مر ة بع  ا

 م  ح يث موضوع.

 :-وات لصلتسبيح بع  البع  أن استعرض روايات ا –افظ اب  حجر حلا لوا
عض وو  كان ب..  كذكار معتر ةألخصوص يف املع د المرا ا ة ا نب  م  هذا أنَّواسُت

يدا ووا  لب  تِّوات إكذا ُرلصلذكر  قب الوارد ة كال  اد األا إنَّ :لماء يقولعلا
  خصوصملثوا  الك اله كذل ل حيصالذكور ملع د الى التي بدا  آلخمصوص فزاد ا

 .ع دلك ال  اد حكمة وخاحية تفوت مبجاوز ة كذألك التليكون  أْن لحتماال

ق ار ملنه أتى باأل  وفيه نظر :ورمذيليف هر  ا لفضلافظ أبو احلهيخنا ا لوا
يه م  لفإكذا زاد    كلثوا  بذله ال لفيص  تيان بهإلى الثوا   لذي رتب الا

  ـ.ه اهلثوا  بع  حصولك الذلة لزياد ة مزيلجنسه كيف تكون ا

مر ألا ليه امتثالنتداء إالنوى  ن  ا فإْن  نيةلفيه با لاحلوميك  أن يفورق ا
وإن زاد بغري نية بثأن يكون   ةل حماالهيخنا  لمر كما واألزياد ة فالوارد وم أتى بالا
 .(1)اضيملا لقولى مائة فيتجه الفرتبه هو   اًلى  شر ة مثلثوا  رتب  لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/230فتح الباري  (1)
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شريعة لكراهة م  الة الته أدلكروهة وهي ما تناوملاب ع ليف اقرايف: لا لوا
ذا وم  هت..  عبادالة أو غريها بنوع م  الفاضليا م األكتخصي  ا  وووا  ها

وة الوات ولصلتسبيح  قيب الكما ورد يف ا   وداتحملن وبات املزياد ة يف البا  الا
بسبب أن    شر ة آحع لفطر فيجعلوورد حاع يف زكا ة ا  مائة لو،ني فيفعالوو
عظماء إكذا لاهثأن  لب  ة أد  معهلوو  شارعلى الستظدار  الزياد ة فيدا إظدار الا

 .(1)أد  ةلروج  نه وخلوف  ن ه واح دوا هيئا ُو

ز م بانتفاء جل احتياط مع اال ي   إكذ للحتياط الزياد ة م  جن: اليست هذه الو
 ق ر بع د.ملذكر الم  ا بَِّيسَتمُلا

مة لك ل يستب الف  ×نيب له الذكر كما والى ن  الافظة  حملم المسللغي بوين
ن يزي  ما ه ألي: ل  و«لرسولا»ـا بهلفيستب  «بـينَّلا»ذكر: لمبرادفدا  كثأن يكون يف ا

: لفيقو  ×بشر حمم  لتشد   ن  كذكر سي  الا  كم  يزي  يف اا أو تشريًفيظنه تنزيًد
كذكار ألا نَّإ  فشرعلتز م بن  الك  يل ريب  والبشر ولسي نا حمم   وهو سي  ا

 .اللفظ توويفية

ى لفظ أمرنا به  ل لك م أنَّلشافعي: وا لعطار ال ي  ب  الء االشيخ  لا لوا
 .(2)تيان به مبعناه أهـإل جيوز االفظه  ولبه مرا ا ة  لعملرع جيب يف اشالحيغة م  ا

م  × نيب لَمه اليستذكر ما   لا واملراء ب   از  لى ال × نيب لوو  ردَّ ا
ِذي ل: آَمْنُت ِبَنِبيَِّك ال: ُوهل لَقافَت  لِذي َأْرَسلَك الآَمْنُت ِبَرُسو»نو م: لأكذكار ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والزياد ة  لى املشروع داخلة يف الغلو املذمو م والتش د املكروه  وهي تتسبب بتش ي   لى الزائ   إما 4/348الفروق  (1)
 .1/131  وإغاوة اللدفان م  مصاي  الشيطان 1/323قيم ر  وبيان كذلك يف اوتضاء الصراط املستَ بالشرع وإما بالَق

 .2/606الع  ة هر  العم  ة  (2)
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 .(1) «َتلِذي َأْرَسل  َوَنِبيَِّك ااَل: »لَوا  ويف رواية: «َتلَأْرَس

  اء لاه لومث  عر لسان البغري وارد ة مورمجة لكذكار األيثأتي با ه أْنل جيوز الو
 سان.لفإنه ي  و بثأي ق  لطمل  اء الف االخصوص يف مواضعه  خبملا

عبادات مبناها لوا  عباداتلا ل  وات م  أفضلكذكار واألا نَّإاب  تيمية:  لوا
نبوية هي لكذكار األد ية واألفا  بت اعالوا وىهلى ال  التباع التوويف والى ال 

  مةالأمان وس لى سبيلكدا  لوسا    اءلكر واذِّلتيري م  املما يتيراه ا لأفض
وما سواها م     حيي  به إنسانالسان ولر  نه  يعبِّال ليت حتصلنتائج الفوائ  والوا
يه ل يدت ي إالوو  يكون فيه هرك مما   كروهًاوو  يكون م  مًاكذكار و  يكون حمرَّألا

 ..ناسلأكثر ا

دا لسنون وجيعملد ية غري األكذكار واألا م  اناس نوً لل ح  أن يس َّألي: لو
هذا  لب  م:خلوات الصلى اليدا كما يواظبون  لناس  ل باد ة راتبة يواظب ا

ناس لله لغري أن جيع ا م رء أحياًنملف ما ي  و به االخب   بههلل يثأكذن املابت اع دي  
  غري هر ي واستنان كذكر غري هر ي: فدذا مما يندى  نه وأما اختاكذ ورٍد  ..سنة

ونداية   صيييةلب الطاملشر ية غاية الكذكار األشر ية والد ية األومع هذا ففي ا
أو  ل جاهالبت  ة إمل وة احملكذكار األ غريها م  اىل ندا إ ل يع الو  يةلعلقاح  املا

 .(2)أهـتع  مفرط أو م

ن  التكليه الوفق  و مل اهللوابت اع  التباع وأن جينبنا اال أن يرزونا اهللا لنسثأ
 .،نيملعال ر  اهللم  حل  وا بهال وو ة إالو ل حوالو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2710  حييح مسلم 247حييح البخاري  (1)

 .22/511جمموع الفتاوى  (2)
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 وضوءلأكذكار ا: لوألقسم الا  

 ما محل اىلإ ل خول ن  ا لبا  ما يقو

 لِإكَذا َدَخ×  هلِلا لاَن َرُسو: َكلَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ٍكلَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما-1
فظ ليه  ويف ل  متفق  «َباِئِثخَلُبِث َواخُلُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا»: لَء  َواالخَلا
 .(1)«َباِئِثخَلُبِث َواخُل ِمَ  اهلِلَأُ وكُذ ِبا»م: لسمل

 .تسمية فيه فسيثأتي كذكرهالاوأما زياد ة 

ِإنَّ َهِذِه » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلا َرِضَيَ ْ  َزْيِ  ْبِ  َأْرَوَم  و-2
ُبِث خُلُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا: لَيُقلَأَحُ ُكْم  َف لُشوَ  ُمْيَتَضَر ة   َفِإكَذا َدَخحُلا

 . (2)  رواه اب  ماجه«َباِئِثخَلَوا

 بائث مجعخلاو  بيثخَلا ة اَماء َجَبلث بضم اُبخلاابي: طَّخلايمان لأبو س لوا
 شياط،ني وإناودم.لا راَنْكيري  كُذ  بيثةخلا

 َنوٌع آَخر:

َيا كَذا : »لَء َواالخَلا لَكاَن ِإكَذا َدَخ× نَِّبيَّ لا َأنَّ ا َ ْندهلُلَرِضَي ا َ ْ  َ اِئَشَةو-3
 .(3)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «لالجَلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .375  حييح مسلم 142حييح البخاري  (1)

 . 9822  سن  النسائي 296سن  اب  ماجه  (2)
نه اختلف فيه  لى وتاد ة  فمندم م  جعله  نه    أن: ب  النضر    وحكم الورمذي  ليه باالضطرا   وكذلك أل

روم  ومندم م  جعله  نه    القاسم الشيباني    زي   وو  أخرج هذه الطرق النسائي يف  مل اليو م والليلة أزي  ب  
ن يكون  ن  أ  وبعضدم وال:    وتاد ة    النضر    أبيه  ويف كال م البخاري الذي نقله الورمذي احتمال 75-78

 (.12/131وتاد ة  ندما  لك  حيح ال اروطين ح يث وتاد ة    النضر    أن: )العلل 

 =        .19 مل اليو م والليلة الب  السين  (3)
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 ء:الخلتسمية  ن  الا

ِإنَّ » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوال َ ْنُه َواهلُلا ٍك  َرِضَيلَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َماروي -4
ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ لل اهلِلِبْسِم ا: لَيُقلَء َفالخَلَأَحُ ُكُم ا لُشوَ  ُمْيَتَضَر ة   َفِإكَذا َدَخحُلَهِذِه ا

 .(1)سينلطراني واب  الرواه ا  «رَِّجيِملشَّْيَطاِن الَباِئِث  َوِمَ  اخَلُبِث َواخُلِبَك ِمَ  ا

 :لَكِنيَف َوالا لَكاَن إكَذا َدَخ× نَِّبيَّ لَأنَّ ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأَنٍ: يروى-5
 .(2)  رواه اب  أبي هيبة«َباِئِثخَلْبِث َواخُلُدمَّ إنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  الل  اهلِلِبْسِم ا»

 ِّ جِلْتُر َما َبْيَ  اِس» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا يٍّلَ ْ  َ روي -6
 .(3)  رواه اب  ماجه«هلِلِبْسِم ا: لَكِنيَف َأْن َيُقولا لَوَ ْوَراِت َبِني آَد َم ِإكَذا َدَخ

َرواه   «ُ:لجي ،نَيِح»ه  زاد يف آخره: لمث   َ ْنُههلُلَرِضَي اويروى    أن: -7

                                                                                                                                 

يف النسخة اليت  ن ه: النخعي     ائشة  فقال: هو  وو  تفرد به اب  السين فلم أج ه  ن  غريه  وضعفه األلباني ألنَّ
  البدي     ائشة  20وهو مل يسمع مندا  ولك  يف النسخة اليت طالعتدا  وهي طبعة دار القبلة ص إبراهيم ب  يزي  

(  بل 5/56وهذا إسناد  لى هرط مسلم  وإن ُتكلم يف مساع البدي م   ائشة  فق  أوبته البخاري )التاريخ الكبري 
يى ح يثه  ندا  وووقه  وأنكر مسا ه أمح  وأبو وكذلك  رو ة أهـ  ومل ينكر حي اوال اب  حبان: كان جيال:  ائشة كثرًي

 حامت تبعا له  وال اروطين  ويظدر أن الصييح األول  واهلل أ لم.

ِإال « ِبْسِم اهلِل»مْل َيُقل َأَحٌ  ِممَّْ  َرَوى َهَذا احَلِ يَث َ ْ  وََتاَد َة ِفي َمتِْنِه:   ووال: 356  ال  اء 20(  مل اليو م والليلة 1)
 أهـ. أَِبي ُ َماَر َة َ ِ يُّ ْبُ 

وم  (  ووال احلافظ: 3/370العقيلي: يف ح يثه اضطرا  )الضعفاء فيه ولت: وهذه الزياد ة منكر ة  و  ي وال  
وإاما رواه وتاد ة    النضر ب  أن:    زي  ب  أروم   أغالطه أنه روى    وتاد ة  َ   أَن: يف القول  ن  دخول اخلالء

 (.5/422)لسان امليزان أبيه. واألول أححوويل:    النضر ب  أن:  َ   

   وهو منكر تفرد به: جنيح أبو معشر  وهو ضعيف.357  والطراني يف ال  اء 5املصنف الب  أبي هيبة  (2)

 .606  والورمذي 297سن  اب  ماجه  (3)
يوان الضعفاء وفيه حمم  ب  محي  حافظ ضعيف  وهو م  رواية احلكم ب   ب اهلل النصري ووقه اب  حبان  ويف د

َوَوْ  ُرِوَي   َوِإْسَناُدُه لْيَ: ِبَذاَك الَقِويِّ  َهَذا َحِ يٌث َغِريٌب  اَل َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْ  َهَذا الَوْجِهأنه جمدول  وال الورمذي: 
 ا..ولت: ح يث أن: يثأتي  وهو منكر ال يصلح هاهً َأْهَياُء ِفي َهَذا.× َ ْ  َأَنٍ:  َ ِ  النَِّبيِّ 
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 .(1)سُّنِّيلابُ  ا

  َنوٌع آَخر:

َء الخَلا لَكاَن ِإكَذا َدَخ× نَِّبيَّ لَأنَّ ا َما َ ْندهلُلا َرِضَي َ ِ  اْبِ  ُ َمَريروى -8
  «رَِّجيِملشَّْيَطاِن الْخِبِث امُلِبيِث اخَلنَِّجِ: الرِّْجِ: الُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا: »لَوا

 .(2)ةلوفيه أكثر م    سُّنِّيلَرواه ابُ  ا

 َيْعِجْز ال»: لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو  ْنُه َ هلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُأَماَمَة  يروى -9
ِبيِث خَلنَِّجِ:  الرِّْجِ: الُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا: لِمْرَفَقُه َأْن َيُقو لَأَحُ ُكْم ِإكَذا َدَخ

 .(3)  روه اب  ماجه«رَِّجيِملشَّْيَطاِن الْخِبِث  امُلا

ِإكَذا ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا َ ْنه هلُلَرِضَي اٍك  لَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َماروي -10
ْخِبِث مُلِبيِث اخَلنَِّجِ: الرِّْجِ: الُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا: »لَغاِئَ  َوالا لَدَخ

 .(4)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «رَِّجيِملشَّْيَطاِن الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه زي  العمي ضعيف  ويل إن هعبة مل يرو    أضعف منه  ويروى 368  ال  اء للطراني 21 مل اليو م والليلة  (1)
م  طرق    أن: ال يصح مندا هيء  ويف أكثرها إطالق  ن  نزع الثو  ولي: مقي ا باخلروج للخالء  وال احلافظ: 

هذا الذكر أن يكون م  وول أبي العالية  ي يفوأحح ما رو (  ولت:1/155مل يثبت يف البا  هيء أهـ )نتائج األفكار 
 ا  ليه.مقطوً 

  وهو م  رواية دوي  ب  نافع    اب   مر  وهو مل ي ركه  وفيه 367  ال  اء للطراني 25 مل اليو م والليلة  (2)
 إمسا يل ب  رافع ضعيف  وحبان العنزي ل،ني  واهلل أ لم.

  وفيه  بي  اهلل ب  زحر      لي ب  يزي   ضعيفان  وو  وال اب  حبان: 366اني  ال  اء للطر299بي داود أسن   (3)
 إكذا اجتمعا يف إسناد فثأح هما وضعه.

  وفيه إمسا يل ب  مسلم ضعيف احل يث  وو  وهم يف احل يث  365  ال  اء للطراني 18 مل اليو م والليلة  (4)
 فاحملفوظ    أن: ما و مناه أول البا .
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َت لإكَذا َدَخ»: فظهلا  وموووًف  َ ْنُههلُلَرِضَي ا وروي    اب  مسعود-11
ِث ُبخُلَوا  نَِّجِ:لرِّْجِ: الُدمَّ إنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا: لَفُق  تََّكشَُّفلَفثَأَرْدَت ا  َغاِئَ لا

 .(1)«رَِّجيِملشَّْيَطاِن الَوا  َباِئِثخَلَوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه رجل مبدم  وروى    حذيفة مثله لك  م  طريق واهية.3  أبي هيبة رواه اب (1)
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 غائ لم  ا إكذا خرج لبا  ما يقو

َغاِئِ  لا َخَرَج ِمَ  اَكاَن ِإكَذ× نَِّبيَّ لَأنَّ اا   َ ْندهلُلَرِضَي اَ اِئَشة  و   -12
 .(1)أمح رواه   «ُغْفَراَنَك»: لَوا

 تصح  ال  ف«صريمليك الغفرانك ربنا وإ»: لذكر بقولى هذا الزياد ة  لوأما ا
وهذه بيدقي بع  أن رواها م  طريقه: لا ليقة يف حييح اب  خزمية  والوهي م

ه فى وو  رأيُت  إما م  فى رواية اب  خزمية وهوال أج ها إمل يث حلزياد ة فى هذا الا
  قت خب  آخر احاهيتهحلزياد ة وم ألي: فيه هذه الكتا  اب  خزمية لنسخة و مية 

وم رواه  نه م  طريق آخر ب وندا  وم   مهليقة بكتابه م  غري  لهبه أن تكون مألفا
 .(2)طبو ةملنسخة اليف ا زياد ةلذه ايست هلو  زياد ة أهـلن هذه االك بطل: فصح بذلوا

 ء:الخلروج م  اخل بع  اهللمح  ا

 هيء. كليف كذ× نيب ل يثبت    امل

ِإكَذا َخَرَج ِمَ  × نَِّبيُّ ل: َكاَن الَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي كَذرٍّ روي -13
نسائي  وروي ل  رواه ا«كَذى َوَ اَفاِنيأَلِذي َأكْذَهَب َ نِّي ال اهلِلْمُ  حلا: »لِء  َواالخَلا

 .(3)موووفًا وهو أحح

 «اَطأَم»: لك  واله موووفا  لمث   َ ْنُههلُلَرِضَي ا رداء لوروي    أبي ا-14
  .(4)«أكذهَب» لب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30  سن  أبي داود 300  سن  اب  ماجه9824  سن  النسائي 7  سن  الورمذي 25220املسن   (1)

 .1/97  سن  البيدقي 90حييح اب  خزمية  (2)

 .372  ال  اء للطراني 9827-9825سن  النسائي  (3)

   وفيه ليث مضطر  احل يث.13أبي هيبة  املصنف الب  (4)
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: لَخَرَج َوا َكاَن ِإكَذا× نَِّبيَّ لَأنَّ ا   َ ْندَماهلُلَرِضَي اَ ِ  اْبِ  ُ َمَر  يروى -15
 سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «َأكْذَهَب َ نِّي َأكَذاُهذََّتُه  َوَأْبَقى ِفيَّ ُووََّتُه  َولِذي َأكَذاَوِني ل اهلِلْمُ  حَلا»

 .(1)ةلوفيه أكثر م   

َرِضَي ٍك  لَأَنِ: ْبِ  َماكتا   وهو ح يث لي: م  هرط الوهاه ه موضوع 
ِذي َأْحَسَ  ل اهلِلْمُ  حَلا: »لَغاِئِ  َوالِإكَذا َخَرَج ِمَ  ا×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا  َ ْنههلُلا
 .(2)«ِه َوآِخِرِهليَّ ِفي َأوَّلِإ

َغاِئِ  لَكاَن إكَذا َخَرَج ِمَ  ا× نَِّبيَّ لَأنَّ ُنوًحا ا :تَّْيِميِّلَ ْ  إْبَراِهيَم اوو  روي 
هيبة  هكذا رواه  اب  أبي  رواه كَذى َوَ اَفاِنيأَلِذي َأكْذَهَب َ نِّي ال اهلِلْمُ  حَلا :لَوا
ُح ِّْوُت َأنَّ ُنوًحا َكاَن : لوام يسم م  ح وه  ولعوا م    إبراهيم  ورواه مر ة فلا

 .(3)َوَأكْذَهَب َ نِّي َأكَذاُه  َوَأْبَقى ِفيَّ َمْنَفَعَتُه  ذََّتُهلِذي َأكَذاَوِني ل اهلِلْمُ  حَلا :لَيُقو

إكَذا َخَرَج َأَحُ ُكْم ِمَ  » ×: هلِلا لَرُسو لَوا :لٍس َواَ ْ  َطاُويروى -16
  «يَّ َما َيْنَفُعِنيلَوَأْمَسَك َ   ِذي َأكْذَهَب َ نِّي َما ُيْؤكِذيِنيل اهلِلْمُ  حَلا :لَيُقلِء َفاَلخَلا

 .(4)ضعيف لمرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهو م  رواية دوي  ب  نافع    اب   مر  وهو مل ي ركه  وفيه 370  ال  اء للطراني 25 مل اليو م والليلة  (1)
 إمسا يل ب  رافع ضعيف  وحبان العنزي ل،ني  واهلل أ لم.

 ع وي وضاع.  وفيه حمم  ب   ب اهلل ال24هذا احل يث َرواه ابُ  السُّنِّي  (2)

   ويروى    حذيفة م  ووله  رواه  نه الضياك ب  مزاحم  وهو منقطع.8املصنف الب  أبي هيبة  (3)

 .371  ال  اء للطراني 12املصنف الب  أبي هيبة  (4)
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 وضوءلا لأوسمية تَّلابا  

َيا َأَبا » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة يروي -17
َك لَتْسَتِريُح َتْكُتُب  الَفِإنَّ َحَفَظَتَك  هلِلُ  ْمحَل َواهلِلِبْسِم ا: لُهَرْيَر َة  ِإكَذا َتَوضَّثْأَت َفُق

 .(1)طرانيل  رواه ا«ُوُضوِءلَك الِمْ  كَذَسَناِت َحتَّى ُتْيِ َث حَلا

 َة الَح ال» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  ويروى -18
 .(2)  رواه أمح  وأبو داود«ْيِهل َ هلِل َيْذُكِر اْسَم امْل ْ مَلُوُضوَء  الَوُه  لُوُضوَء  الْ  مَل

 مل ْ ى َملَّا َح  وَميهَل َ هللا َمر اْسُكْذ َيمل ْ َم ثَأوضَّا َتَم»فظ: لويروي ب-19
 .(3)بيدقيل اروطين وال  رواه ا«ثأوضََّتَي

 .(4)هرواه أمح  واب  ماجحنوه    َْنُههلُلَرِضَي ا ري خلروى    أبي سعي  اُيو-20

 .(5)حنوه   َ ْنُههلُلَرِضَي اوي    سعي  ب  زي  وُر-21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَبْصِرّي تفرد ِبِه ( وَوال: مل يروه َ   َ لي ب  َوابت أخي  ْزَر ة ب  َوابت ِإال إِْبرَاهِيم ب  ُمَيمَّ  196الصغري ) املعجم (1)
 (.1/98وهذا ح يث منكر )لسان امليزان  أهـ َ ْمرو ب  أبي َسلَمة

(: سثألت حمم ا البخاري 1/111وال الورمذي يف العلل)و  399  سن  اب  ماجه 101  سن  أبي داود 9418املسن  ( 2)
عرف ألبيه مساع م  أبي هرير ة.    هذا احل يث  فقال: ويعقو  ب  سلمة: م ني ال يعرف له مساع م  أبيه  وال ي

وم وال الورمذي: مسعت إسياق ب  منصور يقول: مسعت أمح  ب  حنبل يقول: ال أ لم يف هذا البا  ح يثًا له 
 إسناد جي  اهـ.

   وهو منقطع ضعيف.1/44/ سن  البيدقي 1/17سن  ال اروطين  (3)
ِبْسِم اهلِل اللُدمَّ إِنِّي َأْسثَألَك َتَما َم الُوُضوِء  َوَتَما مَ ا َتَوضَّثْأَت َفُقل: َيا َ ليُّ ِإكَذ»×: وأما ح يث َ ليٍّ َوال لي َرُسول اهلِل  

فلي: م  هرط الكتا  ألنه موضوع  رواه احلارث   «  َفَدذَا َزَكا ُة الُوُضوِءالصَّال ِة  َوَتَما َم ِرْضَواِنَك  َوَتَما َم َمْغِفَرِتَك
 تدم بوضعه.وهو املاد ب   مرو ومح   فيه جماهيل78كما يف بغية احلارث 

  وفيه ربيح ب   ب الرمح  منكر احل يث  كذا وال البخاري كما يف العلل الكبري 397  سن  اب  ماجه 11371املسن  ( 4)
 .1/252لتسمية يف التلخي  احلبري للورمذي  وو  أطال احلافظ الكال م  لى أحاديث ا 1/113

 =   يه أبو وفال    ربا  ب   ب الرمح   ال يعرفان  وال البخاري: يف ح يثه   وف398  واب  ماجه25رواه الورمذي ( 5)
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 .(1)حنوه   َ ْنُههلُلَرِضَي اب  سع   ل   سديروى و-22

ُوُضوَء  ال: »لَوا× نَِّبيَّ لَأنَّ ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْبِ  َسْعٍ  لَسْديروى    -23
 .(2)طرانيل  رواه ا«× نَِّبيِّ لى الَ  ل ُيَصمْلْ  مَل

×  هلِلا لَب َبْعُض َأْحَياِ  َرُسول: َطلَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأَنٍ:  -24
اِء  مَلَفَوَضَع َيَ ُه ِفي ا« َمَع َأَحٍ  ِمْنُكْم َماًء؟ لَه» ×: هلِلا لَرُسو لَوُضوًءا  َفَقا

  وترجم (3)صييي،نيله يف النسائي  وأحل  رواه ا«هلِلِبْسِم اَتَوضَُّؤوا : »لَوَيُقو
 وضوء.لتسمية  ن  النسائي: الا

ِإكَذا َتَوضَّثَأ ×  هلِلا لْت: َكاَن َرُسول َ ْنَدا َواهلُلَ ْ  َ اِئَشَة  َرِضَي اروي -25
 طراني.ل  رواه ااِء َسمَّىمَلَفَوَضَع َيَ ُه ِفي ا

ي َناَء َفُيَسمِّإِلوُضوِء َيْكَفثُأ اللِح،نَي َيُقو ُم ×  هلِلا لَكاَن َرُسو»فظ  ن ه: لويف 
 .(4) «ُوُضوَءلُومَّ ُيْسِبُغ ا ل َ زَّ َوَجهلَلا

                                                                                                                                 

  .  وهذا وهم(378بي هرير ة )ال  اء للطراني أورواه ال راوردي    أبي وفال فجعله م  مسن  نظر    = 
 .400سن  اب  ماجه ( 1)

(: ويف البا  1/225غيب والورهيب وهذه الطرق يعض  بعضدا بعضا  ن  بعض أهل العلم  وال املنذري يف ) الور 
وو  كذهب احلس  وإسياق ب  راهوية وأهل الظاهر إىل وجو  التسمية   أحاديث كثري ة ال يسلم هيء مندا م  مقال

يدا فاألحاديث اليت وردت  وال هك أنَّ  وهو رواية    اإلما م أمح   م  تركدا أ اد الوضوءعنه إكذا تإيف الوضوء حتى 
 يء مندا    مقال فإندا تتعاض  بكثر ة طرودا وتكتسب وو ة.وإن كان ال يسلم ه

 (: َوالظَّاِهرُ َأنَّ َمْجُموَع اأَلَحاِديثِ َيْيُ ُث مِْنَدا ُووَّ ة  َتُ ل َ لى َأنَّ لهُ َأْحال.1/257وال احلافظ يف التلخي ) 
ظه  ن  الطراني  وو  سبقت   وفيه  ب املديم  ب   باس واٍه  واحل يث منكر  وهكذا لف5698املعجم الكبري  (2)

 اب  ماجه رواه م  طريقه بلفظ: ال وضوء مل  مل يذكر اسم اهلل.. اإلهار ة إىل أنَّ

 .84سن  النسائي  (3)

 بي الرجال ضعيف احل يث..أ  وفيه حاروة ب  383  والطراني يف ال  اء16رواه اب  أبي هيبة  (4)
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 وضوءلا لأو لبا  ما يقو

 لَرُسو  َ ْنُه: أتيُتهلُلَرِضَي ا َأُبو ُموَسى ل: َوالز والْج   أبي ِم يوُر -26
ي ِفي َداري لي كَذنيب ووسع لُدمَّ اْغِفر للا»: لَوَتَوضَّثأ َفَسمعته َيْ ُ و َيُقو×  هللا

: لق  َسِمعتك َتْ ُ و بكذا َوَكَذا  َوال هللت: يا نيب ال: َفقلَوا «ِرْزِوي ي ِفيلَوَبارك 
 .«م  َهْيء َ ْكَرَت لَوه»

-إكذا توضثأ   لنسائي: ما يقوليه الترجم  و  (1)سينلنسائي و نه اب  الرواه ا
أي أوناء  -  ب،ني ظدراني وضوئه لسين: ما يقولوترجم اب  ا -يعين إكذا فر، منه 

 .-(2)ه وضوء ووسطلا

 .(3)وضوءلتسمية أوناء الزري بع  اجله اب  الوجع

ه َب،ني ظدراني وضوِئِه َأو بع ه  لَأن يكون َوا لّذكر حْيَتملق : َوَهَذا الملاب  ا لوا
 .(4)َواِح  ِمْنُدَما لى كلُه َ لفاظ حلَوو  بّو  ا

ى  ُومَّ لضَّثَأ َوَحِبَوُضوٍء َفَتَو× نَِّبيَّ لَأَتْيُت ا: (5)فظ رواية اب  أبي هيبةلو-27
يه رواية ل  لت    ةالصلوا لوضوء  بلابع   ليقا  فدذا ن  أنه  يثحل..الَوا
 .(6) لى ُومَّ َوالَفَتَوضَّثَأ ُومَّ َح :طرانيلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28   مل اليو م الب  السين 9828  السن  له 80 مل اليو م والليلة للنسائي ( 1)
 .(12/488)تاج العروس وُكل َما كاَن ِفي َوَس ِ َهْيءٍ وُمْعَظِمه َفُدوَ َب،ني َظْدرَْيه وَظْدَرانَْيِه( يف هر  القاموس: 2)
 .124( احلص  احلص،ني ص3)
 2/279الب ر املنري  (4)
 .29391املصنف ( 5)
 .656ال  اء ( 6)
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 لَيُقو لي َفَجَعلَوُهَو ُيَص× نَِّبيَّ لا لَرَمَق َرُج: اًلفظ  ن  أمح  مرسلويف -28
 .(1)ِتِهالِفي َح

  اء لفظ آخر يف با  ال  وسيثأتي كذكره ب(2)ع ما ترمجا بهفاظ ت فلألوهذه ا
يف أدبار  لقولجامع أبوا  ا :  اء يفلطراني يف ال  حيث كذكره اواتلصلأدبار ا

 .واتلصلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16599املسن  ( 1)
أبا جملز مل يلق مسر ة ب  جن   وال  مران ب   وأما حكم الشيخ  لى اإلسناد بالصية ففيه نظر؛ ألنَّاحلافظ: وال  (2)

حص،ني فيما واله  لي ب  امل يين  وو  تثأخرا بع  أبي موسى  ففي مسا ه م  أبي موسى نظر  وو   د  منه اإلرسال 
 .1/263نتائج األفكار د ب   باد  وهو وقة. واهلل أ لم  مم  مل يلقه  ورجال اإلسناد املذكور رجال الصييح إال  با
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 وضوءلفرا، م  البع  ا لبا  ما يقو 19

 َما» ×: هللا لرسو لَوا ُ َمُر: لوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا :َ ْ  ُ ْقَبَة ْبِ  َ اِمٍر -29
 الَه ِإلإِ الَأْهَدُ  َأْن : لَوُضوَء ُومَّ َيُقولا -َأْو َفُيْسِبُغ  -ُغ لِمْنُكْم ِمْ  َأَحٍ  َيَتَوضَّثُأ َفُيْب

ِمْ  َأيَِّدا  لُة َيْ ُخثََّماِنَيلنَِّة اجَلُه َأْبَواُ  الُفِتَيْت  الإِ ُهل َوَرُسوهلِل َوَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ  اهلُلا
 .(1)ملرواه مس  «َهاَء

نسائي واب  لرواه أمح  وا «ُهلَوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو»فظ: لويف 
 .(2)ماجه

 : ح يث  مر  فـيف ذكرلسماء  ن  هذا ال اىلبصر إلوأما زياد ة رفع ا

 َأْو -سََّماِء ل اىلَرَفَع َبَصَرُه ِإُوُضوَء  ُومَّ لَمْ  َتَوضَّثَأ َفثَأْحَسَ  ا»فظ: ليروى ب-30
ُه  َوَأْهَدُ  لَهِريَك  ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ ال: َأْهَدُ  َأْن لَفَقا -سََّماِء ل اىل: َنَظَرُه ِإلَوا

  رواه «ِمْ  َأيِِّد َّ َهاَء لَيْ ُخ نَِّةجَلُه َوَماِنَيُة َأْبَواِ  الُفِتَيْت  ُه لَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو
 .(3) ارميلا

يف تطدري   ملين م  التواب،ني واجعلين م  الدم اجعلل: ال ة بقوزيادلوأما ا
 :ح يث  مر  فـ

 ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اطَّاِ   خَلَ ْ  ُ َمَر ْبِ  ايروى -31
ُه  ليَك َهِر ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ الَأْهَدُ  َأْن : لُوُضوَء ُومَّ َوالَمْ  َتَوضَّثَأ َفثَأْحَسَ  ا»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .234حييح مسلم ( 1)
 .470  سن  اب  ماجه 140  سن  النسائي 17393املسن  ( 2)
   وفيه جمدول  وهي زياد ة منكر ة.9832  سن  النسائي 743سن  ال ارمي ( 3)
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ِني ِمَ  لتَّوَّاِب،نَي  َواْجَعلِني ِمَ  الُدمَّ اْجَعللُه  الَوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو
 .(1)ورمذيل  رواه ا«ِمْ  َأيَِّدا َهاَء لِة َيْ ُخنَّجَلُه َوَماِنَيُة َأْبَواِ  الُفِتَيْت  َتَطدِِّريَ  مُلا

 وهاه ه:

 لَرُسو ل: َوالَوا×  هلِلا ل َرُسوىل  َمْو َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َوْوَباَنيروى  -32
 الَه ِإل ِإالَأْهَدُ  َأْن : لَمْ  َدَ ا ِبَوُضوِئِه  َفَساَ َة َيْفُرَ، ِمْ  ُوُضوِئِه َيُقو» ×: هلِلا
ِني ِمَ  لاْجَعتَّوَّاِب،نَي َولِني ِمَ  الُدمَّ اْجَعلل  اهلِلا ل  َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسوهلُلا
 .(2)طرانيل  رواه ا«ِمْ  َأيَُّدا َهاَء لنَِّة َيْ ُخجَلُه َوَماِنَيُة َأْبَواِ  ال  ُفِتَيْت َتَطدِِّريَ مُلا

 الَه ِإل ِإالِ ْنَ  َفَراِغِه:  لُوُضوَء  ُومَّ َوالَمْ  َتَوضَّثَأ َفثَأْحَسَ  ا»فظ: لوروي ب-33
  َفَتَح َتَطدِِّريَ مُلِني ِمَ  التَّوَّاِب،نَي َواْجَعلِني ِمَ  الُدمَّ اْجَعللُه  ال َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُلا
 .(3)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «ِمْ  َأيَِّدا َهاَء لنَِّة َيْ ُخجَلُه َوَماِنَيَة َأْبَواِ  ال هلُلا

نَّ ُمَيمًَّ ا   َوَأهلُل االَه ِإل ِإالَأْهَدُ  َأْن : لَمْ  َتَوضَّثَأ َفَقا»فظ: لويروى  نه ب-34
رواه « ِمْ  َأيَِّدا َيَشاُء لنَِّة  َيْ ُخجَلثََّماِنَيِة ِمَ  الُه َأْبَواُ  ال  ُفِتَيْت هلِلا لَرُسو

 .(4)طرانيلا

ُدمَّ للا: »ل َ ْنُه َأنَُّه َكاَن ِإكَذا َفَرَ، ِمْ  ُوُضوِئِه َواهلُليٍّ  َرِضَي الَ ْ  َ يروى -35
 .(5)طرانيلرواه ا «َتَطدِِّريَ مُلِني ِمَ  الِب،نَي َواْجَعتَّوَّالِني ِمَ  الاْجَع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. َوْ  ُخولَف َزْيُ  ْبُ  حَُباٍ  ِفي َهَذا احَلِ يِث .  وهو منقطع ضعيف  وال الورمذي: َح ِيُث ُ َمَر 55سن  الورمذي( 1)
 .اخل.× .َوَهَذا َح ِيٌث ِفي ِإسَْناِدِه اْضِطرَاٌ   َوال َيِصحُّ َ ِ  النَِّبيِّ 

   ووال: ملْ َيْرِو َهَذا احَلِ يثَ َ  ِ اأَلْ َمشِ ِإال ِمْسَوُر ْبُ  ُمَورِّعٍ أهـ ولت: وهو منكر.4895املعجم األوس  (2)
 .32 مل اليو م والليلة ( 3)
   وفيه أبو سع  البقال منكر احل يث.1441املعجم الكبري ( 4)
   وفيه احلارث اجلعفي ضعيف ج ا.392ال  اء للطراني  (5)
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 َنوٌع آَخر:

َمْ  َتَوضَّثَأ َفَفَرَ، ِمْ  َوُضوِئِه ُومَّ : »لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي َسِعيٍ   -36
 ْيَك لَك َوَأُتوُ  ِإ َأْنَت  َأْسَتْغِفُرالَه ِإل ِإالُدمَّ َوِبَيْمِ َك  َأْهَدُ  َأْن للُسْبَياَنَك ا: لَوا

رواه   «ِقَياَمِةل َيْو ِم اىلْم ُتْكَسْر ِإلَعْرِ  َفلْيَدا ِبَطاَبٍع  ُومَّ ُرِفَعْت َتْيَت ال َ هلُلَطَبَع ا
 .(1)وجد،نيل  وحيح غريه ا  ووفها  وحوَّمرفوً وا نسائي موووًفلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9831-9892سن  النسائي  (1)
ا  م مرفوً م  طريق رو  ب  القاسم    أبي هاه  55ح يث روم: ورواه أبو إسياق املزكي يف األول م  املزكيات  

 وم وال ال اروطين: َغرِيبٌ َ  ْ َرْوِ  ْب ِ الَقاِسِم  َتَفرَّدَ ِبِه ِ يَسى ب  هعيب أهـ.
 الووف والرفع حييح فيه  و لى فرض أنه موووف فدو مما له حكم الرفع. ولت: و يسى ح وق  ويظدر أنَّ 
الرَِّواَيتَْيِ  َأ ِني املرفو ة واملوووفة َحيِيح َ لى َهرط وو  بالغ اب  امللق  يف تصييح الروايت،ني ووال: َوإسَْناد َهات،ني  

 الُبَخاِريّ َوُمسلم ال نعلم َطعنا ِفي وَاِح  م  ِرَجاله  بل هم أَِئمَّة َأْ ال م ِوَقات.
ِبَيْمِ ك أهد  َأن ال ِإله ِإال َوِإكذا فر، َوال: سُْبَياَنَك اللُدمَّ َو  م  َوال ِإكذا َتَوضَّثأ: ِبسم اهلل»َوَروَاُه املستغفري ِفي د واته:  

َوِفي ِرَواَية لُه َ     «اهلل  أستغفرك َوَأُتو  ِإلْيك طبع َ لْيَدا ِبَطابع  َووضعت َتيت الَعْر   َفال تكسر ِإىل َيْو م القَِياَمة
  َأن ال ِإله ِإال أَْنت  أستغفرك م  َتَوضَّثأ ففر، م  وضوِئِه َفَقال: سُْبَياَنَك اللُدمَّ وَِبَيْمِ ك  أهد»أبي سعي  َمْوُووَفة 

  ومَّ َوال: َهَذا احَل ِيث َرفعه وي: «ختم َ لْيَدا ِبَخامت ومَّ وضعت َتيت الَعْر  َفال يكسر ِإىل َيْو م القَِياَمة  َوَأُتو  ِإلْيك
ِذِرّي ِفي َكالمه َ لى َأَحاِديث امُلَدّذ : وال: َوَوال احَلاِفظ أَُبو ُمَيمَّ  امُلْن  وم خرجه م  املزكيات  َوَووفه ُسفَْيان الثَّْورّي

 َهَذا َح ِيث حس   َوَوال احَلاِزِمي: ِإسَْناده حس  َوابت َوو  ُرِويَ َمْرُفو ا  َوَرفعه َضِعيف.
   َ: ِبالَقِوّي لْيَ: ولت: حكمه َ لى ِرَواَية الّرْفع بالضعف خطثأ  َوَكَذلَك َوول اْب  الّصال  فِيِه: َروَاُه النََّساِئّي ِبِإسَْناد لْي 

جبي  مِْنُه  َوَكَذلَك حكم النََّوِوّي ِفي اأَلكْذَكار واخُلالَحة َ لْيِه بالضعف ال يقبل  َوأْغر  م  كَذلك َوْوله ِفي هر  
َ لى أبي سعي   َوِكالُهَما ِبِإسَْناد َغرِيب َضعِيف  َرَواُه َمْرُفو ا وموووًفا «  مل الَيْو م َواللْيلة»امُلَدّذ : َرَواُه النََّساِئّي ِفي 

 َضِعيف اإِلسَْناد  َهَذا لفظه  ووا جباه؛ كَيَف يكون ِإسَْناده َغِريبا َأو َضعِيفا؟ ! فرجاله أَِئمَّة َأْ ال م ِوَقات  وهاك سر
 (.2/291الب ر املنري َأْحَواهلم لنقضي العجب م  َهِذه املقاالت ونثلج ِإىل َولبك الَيِق،ني.. وم ترجم لرجاله )

وال احلافظ: السن  حييح بال ريب  وإاما اختلف يف رفع املنت وووفه  فالنسائي جرى  لى طريقته يف الورجيح باألكثر  
واألحفظ  فلذلك حكم  ليه باخلطثأ  وأما  لى طريقة املصنف تبعًا الب  الصال  وغريه فالرفع  ن هم مق  م؛ ملا مع 

الطريقة األخرى فدذا مما ال جمال للرأي فيه  فله حكم الرفع  واهلل أ لم الرافع م  زياد ة العلم  و لى تق ير العمل ب
 (.1/246)نتائج األفكار 



 ______________________________________________________ ــــــــــــــ 

 

 22 

22 

 ..(1)مة أهد لدون ك « َأْنَتالَه ِإل ِإال»فظ: لويف 

َمْ  َتَوضَّثَأ »: لَوا× نَِّبيِّ لَ ِ  ا   َ ْنُههلُلَرِضَي اٍك  لَأَنِ: ْبِ  َماَ ْ   روي-37
ُه  لَهِريَك  ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ الَث َمرَّاٍت: َأْهَدُ  َأْن الَو لُوُضوَء  ُومَّ َوالَفثَأْحَسَ  ا

  «لَوَماِنَيُة َأْبَواٍ   ِمْ  َأيَِّدا َهاَء َدَخ نَِّةجَلُه ِمَ  الُفِتَيْت  ُه لَوَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو
 .(2)رواه أمح  واب  ماجه

َمْ  » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَواما   َ ْنُدهلُلَرِضَي اَ ِ  اْبِ  ُ َمَر يروى -38
 َملَأْن َيَتَك لْبُه َول َوَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسوهلُلا الَه ِإلإِ الَأْهَدُ  َأْن : ل.ُومَّ َوا.َتَوضَّثَأ
 . (3) اروطينلرواه ا  «ُوُضوَئْيِ لَ  اُه َما َبْيَنُه َوَبْيلُغِفَر 

 لْيِه َرُجلَم َ لَأنَُّه َتَوضَّثَأ َوَس:  َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  ُ ْثَماَن ْبِ  َ فَّاَنويروى -39
 َيْمَنْعِني َأْن مْل: لْيِه  َوَوالَمُه ُمْعَتِذًرا ِإلَك مَّا َفَرَ،لْيِه َحتَّى َفَرَ، َفلْم َيُردَّ َ لَوُهَو َيَتَوضَّثُأ َف

ْم ُومَّ ل َيَتَكمْلَوَمْ  َتَوضَّثَأ َهَكَذا »: لَيُقو×  هلِلا لَأنَِّني َسِمْعُت َرُسو الْيَك ِإلَأُردَّ َ 
ُه لُغِفَر  ُهلُه َوَرُسوُه َوَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ لَهِريَك  ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ ال: َأْهَدُ  َأْن لَوا

 ه.لذي وبلا لول  وهو مع(4) اروطينلرواه ا  «ُوُضوَئْيِ لَما َبْيَ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/563( املست رك 1)
 وفيه زي  العمي ضعيف احل يث.   33 مل اليو م الب  السين   469  وسن  اب  ماجه 13792املسن  ( 2)
 ث.  وفيه اب  البيلماني منكر احل ي1/161سن  ال اروطين( 3)
 واب  البيلماني منكر احل يث.  387ال  اء للطراني   1/160سن  ال اروطين ( 4)
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: لَأنَُّه َوا×  هلِلا لَ ْ  َرُسو  َ ْنههلُلَرِضَي اُ ْثَمان ْبِ  َ فَّاَن يروى    و-40
 َيُقْم َحتَّى مْلَث َمرَّاٍت  الَو هلُلا الَه ِإلإِ الَأْهَدُ  َأْن ِح،نَي َيْفَرُ، ِمْ  ُوُضوِئِه:  لَمْ  َوا»

 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا «َ ْتُه ُأمُُّهلُتْمَيى َ ْنُه كُذُنوُبُه  َحتَّى َيِصرَي َكَيْو ِم َو

 :لَيُقو×  هلِلا ل: َسِمْعُت َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا هلِلاَ ْ  َ ْبِ يروى -41
 ِفي هلِل َيْذُكِر اْسَم امْلُه  َوِإْن ل؛ َفِإنَُّه ُيَطدُِّر َجَسَ ُه ُكهلَلَم ااْسَيْذُكِر لِإكَذا َتَطدََّر َأَحُ ُكْم َف»

 الَه ِإلإِ الَيْشَدْ  َأْن لَفَفِإكَذا َفَرَ، ِمْ  ُطُدوِرِه   اُءمَلْيِه الَما َمرَّ َ  ال َيْطُدْر ِمْنُه ِإمْلُطُدوِرِه 
رواه   «سََّماِءلُه َأْبَواُ  الَك ُفِتَيْت لكَذ لكَذا َواَفِإ  ُهل َوَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسوهلُلا
 .(2)بيدقي ل اروطين والا

 تنبيه:  

سور بع  ليات واآلهيء يف استيبا  وراء ة بعض ا× نيب ل يرد    امل
وضوء لق ر بع  الكرسي وسور ة اليف وراء ة آية ا انواردلا ان يثحلوضوء  والا

 .كلى كذلتنبيه  لكرهما  ويكفي ا أكذملك لكذ لجألما  وهل ل أحال انموضو 

وضوء لى ال أح  مائيت مر ة  هللهو ا لوارد يف وراء ة ول يث احلاك لوكذ
 .مل أ هللبه  وا ل يتشاغال موضوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مرو ب  ميمون    أبيه  -ويف بعض املصادر: اهلاللي - ب الرمح  ب  سوار اهلذلي  وفيه 29 مل اليو م والليلة ( 1)
يست حمفوظة  وو  أفاد اب  السك     ج ه  و نه سليمان ب   ب الرمح   تفرد  نه بدذا اإلسناد  ببضعة أحاديث ل

 وأبو نعيم بتفرد  ب الرمح  بدذا اإلسناد.
   وهو منكر  تفرد به حييى ب  هاهم السمسار    األ مش.1/44  سن  البيدقي 1/124سن  ال اروطين ( 2)
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 لبا  ما يقو

 وضوءل ضو م  أ ضاء ا لك ل ن  غس

  لعملل الم به لعللمنكر أكذكره  يه  وفيه ح يٌثلبا  هيء يعتم   لي: يف ال
 اء كذكره.فقدلبعض ا فإنَّ

 هللا لمِني َرُسولَ : »لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اب لي ب  أبي َطاليروى    َ -42
ِإكذا ُأِتي ِبَماء ×  هللا لم أنسد   َكاَن َرُسولوُضوء َفل  ِ ْن  اهلَمات أوولَك× 
ي م  ِنلُدمَّ اْجَعلل م  االْسإِلى ال َ هللْم  حَلَعِظيم  َوال اهللِبسم ا: لكفيه ومَّ َوا لَفغس

ذي  ِإكذا َأ طيتدم هكروا  َوِإكذا لين م  التطدري   واجعملين م  التواب،ني واجعلا
ًوا َوِإكذا ضمضمض الَو ُدمَّ حص  َفرجيللا: لفرجه َوا لَفِإكذا غس  يتدم َحَبُروالابت
ة ُدمَّ أرحين َراِئَيللا: ل  َوِإكذا استنشق َواَكِرْكَو ة كتابك وكِذالى ِتلُدمَّ َأ ِني َ للا: لَوا
  ُدمَّ بيض َوْجدي َيْو م تبيض ُوُجوه َوتسود ُوُجوهللا: لَوجده َوا ل  َوِإكذا غسنَّةجلا

 ل  َوِإكذا غسُدمَّ آتين كتابي بيميين وحاسبين حسابا َيِسرياللا: لَيِمينه َوا لَوِإكذا غس
ه َوِإكذا مسح َرأس  م  َوَراء َظْدري الي َولتعطين كتابي بشما الُدمَّ للا: له َوالِهَما

ذي  لِني م  الُدمَّ اْجَعللا: ل  َوِإكذا مسح ُأكُذَنْيِه َواُدمَّ غشين ِبَرْحَمتكللا: لَوا
ُه سعًيا لُدمَّ اْجَعللا: لْيِه َوالرج لَوِإكذا غس  فيتبعون أْحسنه لَقْولَيْسَتِمُعون ا

 هللم  حَلا: لسََّماء َفَقال اىل  ومَّ رفع َرأسه ِإبورَت ْ ل مشكوًرا وكذنًبا مغفوًرا وجتار ًة
ِفي  لى َرأسه يْكتب َما َيُقولك َواِئم َ لملَوا ×:نَِّبي لا ل  َواٍ َمِذي َرفعَدا ِبَغْير َ لا

  رواه «ِقَياَمةل َيْو م اىليفك َخاضمه ِإ الَعْر  َفلوروة ومَّ خيتمه  فريفعه فيضعه َتيت ا
 .(1)  واتلستغفري يف املا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ: َوَأُبو ِإْسَياق السبيِعي (  نقال    اب  دويق العي   ووال: َوال الشَّْي2/272ساق إسناده اب  امللق  يف الب ر املنري) (1)
 .َ   َ لي مُْنَقطع  َوِفي ِإسَْناده غري وَاِح  حْيَتاج ِإىل َمْعرفَته والكشف َ   َحاله أهـ
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×  هللا لمنى رسول    َ ْنُههلُلا َرِضَيب لي ب  أبي َطالروى َ   َ وُي-43
 هللم  حلعظيم وال اهللبسم ا :لى إكذا و مت وضوءك فقليا   :لوضوء فقالووا  ا

،ني اِبوَّتَّل  انى ِملعرجى واْج  َفدم حصِّللَّا :لت فرجك فقلفإكذا غس   مالسإلى ال 
دم يَتَطوإكذا أْ  واُردم حَبيَتلَتذي  إكذا اْبلَّى م  اِنلعري  واْجدَِّطَتملى م  اِنْلواجع

 :لوإكذا استنشقت فق  ركْكو ة كِذالى ِتلى َ دم أ نِّللا :لوإكذا ضمضمضت فق  واكُرَه
دى يو م ْجض َودم بيِّللا :لت وجدك فقلوإكذا غس  ةنَّجلا ائيَةيرمنى َر َتال دمَّللا

دم أ طنى كتابى للا :ليمنى فقلت كذرا ك الوإكذا غس  وجوٌه سودُّوَت وجوٌه تبيضُّ
 تعطنى الدم للا :ليسرى فقلت كذرا ك الوإكذا غس  اا يسرَيبنى حساًباِسَحبيمينى و

نى دم غشِّللا :لبرأسك فق وإكذا مسيَت  رىْدراء َظ  َوِم اَل وىلابى بشماَتِك
  هأحسَن بُعفيتَّ َلقولا ستمُعنى مم  َيلدم اجعللا :لوإكذا مسيت أكذنيك فق  َكبرمحَت

 اًلتقبَُّم اًلَموَ  ورًاغُفَم بًاْنوكَذ ورًاشُكَم عيًاَس ُهْلعدم اْجللَّا :ليك فقلت رجلوإكذا غس
دم إنى أستغفرك وأتو  للا  ري دَِّطَتمل  انى ِملاب،ني واجعوَّتَّل  انى ِمْلدم اجَعللا
ك لملوا   َمعدا بغري َ َفذى َرل اهلل مُ حلا :لسماء فقل اىلوم ارفع رأسك إ  يكلإ

                                                                                                                                 

 (.392ولت: وو  روى بعضه أبو إسياق    احلارث     لي  واحلارث ضعيف ج ا )ال  اء للطراني  
   أمسائدم يف  فق  احثُت  وهو كما وال :ريج أحاديث الوسي (: وال اب  امللق : يف خت26991ووال يف كنز العمال ) 

وال يف اللسان: هو متدم بوضع احل يث والراوي  نه أبو مقاتل   كتب األمساء فلم أر إال أمح  ب  مصعب املروزي
 .سليمان ب  حمم  ب  الفضل ضعيف

ووقه مح  ب  مصعب املروزي خمتلف فيه )ولت: وفيه حبيب ب  أبي حبيب الشيباني هو املروزي كذا   والراوي  نه أ 
( وكذكره اب  حبان يف الثقات واستنكر له الذهيب ح يثا  وهو مورجم يف 2/76اب  أبي حامت يف اجلر  والتع يل )

 (.امليزان واللسان.
  ِم ْ ُطُرٍق َضِعيَفةٍ ِج ًّا  َأْوَرَدَها ُولُت: ُرِوَي فِيِه َ ْ  َ ليٍّ  وال احلافظ اب  حجر: َوال اْبُ  الصَّالِ : مْل َيِصحَّ فِيهِ َح ِيٌث 

  َ ْ  َحبِيِب ْبِ  أَِبي َحبِيٍب امُلسَْتْغِفِريُّ ِفي ال ََّ َواِت  َواْبُ  َ َساِكَر ِفي َأَماليِه َوُهَو ِمْ  ِرَواَيِة َأْحَمَ  ْبِ  ُمْصَعٍب امَلْرَوِزيِّ
 (.1/173  َ ْ  َ ليٍّ  َوِفي إسَْناِدِه َم ْ ال ُيْعَرُف )تلخي  احلبري الشَّيَْباِنيِّ  َ  ْ أَِبي ِإْسَياَق السَّبِيِعيِّ

ووال: وسليمان ضعيف  وهيخه تب،ني لي م  كال م اخلطيب يف )املتفق واملفورق( أنه نسب إىل ج  أبيه  وهو أمح  ب   
 (..1/259إلفكار نتائج احمم  ب   مرو ب  مصعب يكنى أبا بشر  وكان م  احلفاظ  لكنه متدم بوضع احل يث )



 ______________________________________________________ ــــــــــــــ 

 

 26 

26 

سماء فيضعه حتت ل اىلوم يعرج إ  هوخيتم خباضم لى رأسك يكتب ما تقولوائم  
 .قيامةل يو م اىلامت إخلك ال يفك كذالف  عر لا

 .(1)  واتلستغفري يف كتا  املافظ احلرواه ا

ب  أبي  يل ي َ لَوا ىلت َ لدخ: »لَنِفيَّة َواحَلويروى    ُمَيمَّ ْ ب  ا-44
: لَيِمينه  ومَّ استنجى وَواى لب َوِإكذا َ   َيِمينه ِإَناء م  َماء  َفَسمَّى ومَّ سكب َ لَطا

ومَّ ضمضمض   ْ َ اءأَلتشمت ِبي ا الُدمَّ حص  َفرجي  واسور  ورتي  َوللا
: لَوجده َوَوا لومَّ غس  نَّةجلحترمين َراِئَية ا القين حجيت َولُدمَّ للا: لواستنشق َوَوا

ومَّ   ُوُجوهلتسود َوْجدي َيْو م تبيض ا الُوُجوه َولُدمَّ بيض َوْجدي َيْو م تسود اللا
  ومَّ سكب يل  بشمالخلُدمَّ َأْ ِطِني كتابي بيميين واللا: لى َيِمينه َوَوالسكب َ 

  ومَّ   نِقيىلة ِإلولدا مغلجتع الي َولتعطين كتابي بشما الُدمَّ للا: لَوَوا  هلى ِهَمالَ 
جتمع َب،ني  ال ُدمَّللَفإنَّا خنشى  ذابك  ا ُدمَّ َغشَنا ِبَرْحَمتكللا: لمسح َرأسه َوَوا
  اهلالنرَيان وأغلُدمَّ جننا م  مفظعات اللا: لومَّ مسح ُ ُنقه َوَوا  نواحينا وأو امنا

ومَّ   ْوَ ا مأَلِفيِه ا لصَِّراط َيْو م تزلى الُدمَّ َوبت و مي َ للا: لَوَ َمْيِه ومَّ َوا لومَّ غس
ِبَيِ ِه  لومَّ َوا  ذُُّنو لفطدرنا م  ا اِءمَلُدمَّ َكَما طدرتنا ِباللا: لاْسَتَوى َواِئما ومَّ َوا

َفِإنَُّه َما م  َوْطَر ة تقطر  ي َهَذالكفع ل: َيا بين  اْفَعله  ومَّ َوالاء م  أناممَلَهَكَذا يقطر ا
َويكون َتْسِبيح   ِقَياَمةل َيْو م اىلك ِإل هللكا يْسَتْغفر ال ِمْنَدا مهللق الخ الَّك ِإلم  أنام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   م  طريق املغيث ب  ب يل  َ   َخاِرَجة  َ   ُيوُن:  َ   احلس  الَبْصِرّي َ   َ لي.8830كذلك ال يلمى ورواه  (1)
وكذكره احلافظ اب  امللق  وم وال: َوَهَذا ُمْرسل َأْيضا؛ أَلن  ليًّا َرِضَي اهلُل  َْنه خرج ِإىل العَراق  قب بيعَته  َوأَوا م  

 (.2/274الب ر املنري الَبْصِريّ ِبامَلِ يَنِة َفلم يلقه بع  كَذلك. َواله أَُبو زْرَ ة َوَغريه )احلس  
 ولت: وخارجة ب  مصعب موروك احل يث. 
وال احلافظ اب  حجر: هذا ح يث غريب ورواته معروفون لك  فيه خارجة ب  مصعب تركه اجلمدور وكذبه اب   

نتائج الكذاب،ني أحاديث رووها    الثقات.. فووعت املوضو ات يف روايته ) مع،ني  ووال اب  حبان: كان ي ل:   
 (.1/259األفكار 
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ُنو  َكَما ذُّلي َهَذا تساوطت َ نُه الكفع لَيا بين  م  فع ِقَياَمةلا ك َيْو ملك لملك الكَذ
 .(1)يهل  رواه اب   ساكر يف أما«عاحفلّريح الّشجر َيْو م الا َورق م ليتساو  ا

 هللبسم ا» :لإكذا توضثأت فق :لوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اي لويف رواية     -45
وضوء وضما م مغفرتك ل م اك ضمالدم إني أسالل اهللا لى رسول ة  الصلوا

 .(2)«ورضوانك

َوَب،ني َيَ ْيِه ×  هلِلا لى َرُسولُت َ لَدَخ لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَأَنٍ: يروي  -46
َفَ َنْوُت ِمْنُه  :لَوا  ُوُضوِءلْمَك َمَقاِديَر الَيا َأَنُ: اْدُن ِمنِّي ُأَ  :يل لَفَقا  ِإَناٌء ِمْ  َماٍء

 ُووَّ َة الَو ل َحْوال َوهلِلْمُ  حَل َواهلِلِبْسِم ا» :لَيَ ْيِه َوا لمَّا َغَسل م َفالسَّل ة االصَّلْيِه الَ 
مَّا لَف «ي َأْمِريلي َفْرِجي َوَيسِّْر لُدمَّ َحصِّْ  للا» :لمَّا اْسَتْنَجى َوالَف «هلِل ِباالِإ

مَّا لَف «نَِّةجَلي َراِئَيَة ا َتْيِرْمِنالقِّنِّي ُحجَِّتي َولُدمَّ للا» :لَتَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َوا
كِذَراَ ْيِه  لمَّا َأْن َغَسلَف «ُوُجوُهلُدمَّ َبيِّْض َوْجِدي َيْو َم َتْبَيضُّ اللا» :لَوْجَدُه َوا لَغَس

ُدمَّ َتَغشََّنا للا» :لَأْن َمَسَح َرْأَسُه َوا مالَف  «ُدمَّ َأْ ِطِني كتابي بيميينللا» :لَوا
 لُدمَّ َوبِّْت َوَ ِمي َيْو َم َتُزوللا» :لَوَ َمْيِه َوا لمَّا َأْن َغَسلَف «ا َ َذاَبَكِبَرْحَمِتَك َوَجنِّْبَن

ا ِ ْنَ  هَلقِّ َيا َأَنُ: َما ِمْ  َ ْبٍ  َواحَلِذي َبَعَثِني ِبالَوا» ×:نَِّبيُّ لا لُومَّ َوا «ْوَ ا مأَلِفيِه ا
 ِبَسْبِع،نَي هلَلًكا ُيَسبُِّح ال ِمْنَدا َمهلُلَق ال َخالإِ َأَحاِبِعِه َوْطَر ة  لل َيْقُطْر ِمْ  َخمْلُوُضوِئِه 

رواه اب  حبان يف   «ِقَياَمِةل َيْو ِم اىلُه ِإلتَّْسِبيِح لَك الَيُكوُن َوَواُ  كَذ  َساًنال
 .(3)روح،نيجملا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَبي احلس   َ   َأْحَر م ب  َحْوَهب اهلمذاني  َ   أبي َ ْمرو ب  ُورَّ ة  َ   أبي َجْعَفر املَراِدي  َ   ُمَيمَّ  اْب  م  طريق ( 1)
 ب كذا .احَلَنفِيَّة  وأبو احلس  جمدول  وأحر م ب  حوه

 .(1/260وال احلافظ: ويف سن ه محاد ب   مرو النصييب  وو  وحف أيضاً بثأنه كان يضع احل يث )نتائج األفكار  (2)
  وفيه:  باد ب  حديب موروك  وال اب  حبان: َكاَن و ريا دَا يا ِإىل الق ر َوَمَع كَذلك يروي 2/165كتا  اجملروح،ني ( 3)

 .  وهذا احل يث ال أحل لهي ِإكذا َسمعَدا املبت ىء ِفي َهِذه الصَِّناَ ة هد  هَلا ِبالَوْضعِ أهـاملََناِكري َ   امَلَشاِهري الِت
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َما : »لَأنه َوا× نَِّبي لَ   ا  َ ْنههلُلَرِضَي اَبراء ب  َ اِز  لويروى َ   ا -47
 هللا اله ِإلإِ الأهد  َأن ُ ْضو:  لكل ل  ومَّ َيُقوهللِبسم اِح،ني يَتَوضَّثأ:  لَيُقوم   ب  

ُدمَّ للاِح،ني يفر،:  لومَّ َيُقو  هلُه َوأْهد  َأن ُمَيمًَّ ا َ ب ه َوَرُسولهريك  الَوح ه 
نَّة جلا ُه َوَماِنَية َأْبَوا  م لفتيت  الإِ  تطدري ملين م  التواب،ني واجعلِني م  الاْجَع
م َما لى َرْكَعَتْيِ  يْقَرأ فيدَما َويعلك َفَصلَوا َم م  فوره كَذ َفِإْن  م  َأيَدا َهاَء ليْ خ
 .«لَعَملُه: اْسَتثْأنف ال ل ته أمه  ومَّ ُيَقالته َكَيْو م َوالم  ح لاْنَفَت لَيُقو

افظ حلا لوا  (1)ق لمل: حس  غريب  كذكره اب  الستغفري وواملافظ احلرواه ا
 .(2)ِإْسَناُدُه َواٍه حجر:اب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/278الب ر املنري ( 1)
 .1/173تلخي  احلبري  (2)



 _____________________________________________ 
 

 29 

29 
29 

 كذانألأبوا  أكذكار ا ثاني:لقسم الا

 كذانألإكذا مسع ا لبا  ما يقو 

 ؤكذن.ملا لكما يقو لؤكذن بثأن يقومله متابعة ال ستيبُُّي

ِإكَذا : »لَوا×  هلِلا ل: َأنَّ َرُسو َ ْنُههلُلَرِضَي ا  ْ ِريِّخُلَ ْ  َأِبي َسِعيٍ  ا-48
  .(1)يهلمتفق    «َؤكذُِّنمُلا لَما َيُقو لوا ِمْثلُقوَفنَِّ اَء  لَسِمْعُتُم ا

َعاِت لِبَت×  هلِلا ل: ُكنَّا َمَع َرُسولوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اُهَرْيَر َة  أبي و    -49
 لَما َوا لِمْث لَمْ  َوا» ×: هلِلا لَرُسو لمَّا َسَكَت  َوالُيَناِدي  َف لالَيَمِ   َفَقا َم ِبلا

 .(2)نسائيل  رواه أمح  وا«نَّةجَلا لَخَهَذا َيِقيًنا  َد

َفَكاَن ِإكَذا ؤكذن  ملا لوا كما يقولناس أن يقولشا م كان يثأمر ال اىلإ لالب لا رحملو
َؤكذُِّن ِبثَأَحقَّ مُلْيَ: َهَذا الِإنَُّه »ُه: لْ  َحْومَل لكَذاَن َواأَلَ: ِفيِه َفَسِمَع الْسِجَ  َفَجمَلَأَتى ا

 ل  ُومَّ َيُقولَكَما َوا لرَُّجلا لَفَيُقو  «لوا َكَما َيُقولُكْم  َفُقوَماِت ِمْنلَكلِء االِبَدُؤ
 ..(3)َكل َأَمَرُه ِبَذال َيْتُرُك َأَحً ا ِإالَف« َوَأْنَت َوَأْنَت»َخِر: لآل

ِإكذا َكاَن ِ ْنِ ي × نَِّبي لَكاَن ا :تلَواا   َ ْندهلُلَرِضَي ا   أ م َحِبيَبة  -50
 .(4)نسائيل  رواه اَحتَّى يسكت لَكَما َيُقو لَيُقوكَذان أَلَفسمع ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 383  حييح مسلم 611حييح البخاري ( 1)
 .1653  سن  النسائي 8624مسن  أمح  ( 2)
 .462( رواه الطراني يف ال  اء 3)
  وله هاه     ميمونة لي: م  هرط هذا الكتا  ألن يف إسناده 440  والطراني يف ال  اء 35 مل اليو م والليلة ( 4)

َ ْ  مَْيُموَنَة  َرِضَي اهلُل  َْنَدا َوالْت: َوا َم َرُسول اهلِل   ولفظه: 441متدم  وهو  باد ب  كثري  رواه الطراني يف ال  اء 
 «.ِإكَذا َسِمعُْت َّ َأكَذانَ َهَذا احلََبِشيِّ َفُقل َ َكَما َيُقول»فِّ النَِّساِء َفَقال للنَِّساِء: بَْيَ  َحفِّ الرَِّجال َوَح× 
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َؤكذَِّن مُلَكاَن ِإكَذا َسِمَع ا× نَِّبيَّ لَأنَّ ا» َ ْنُه هلُلٍك  َرِضَي الَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما-51
 .(1)طرانيل  رواه ا«لَكَما َيُقو لُيَؤكذُِّن َوا

حلى اهلل  َأّن َرُسوَل اللَِّهويروى يف مسن  أبي يعلى م  طريق آخر وفيه وصة: 
َمْ  َواَل ِمْثَل َمَقاَلِتِه ×  ليه وسلم َ رََّس كَذاَت َلْيَلٍة َفثَأكذََّن ِبالٌل َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 .(2)َوَهِدَ  ِمْثَل َهَداَدِتِه َفَلُه اْلَجنَُّة

 ُنؤكذِّ،ني ُيِح لاَو ْ َم» ×: لوا: لوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا  غري ةملوي    اُر-52
 .(3)« هل فَره ُغلْوَو لثِم ؤكذُنملا

ِمَ  » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوال َ ْنُه َواهلُلَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َرِضَي اروي -53
 .(4)طرانيل  رواه ا«لَما َيُقو لِمْث ل َتُقوالَؤكذَِّن َفمُلَفاِء َأْن َتْسَمَع اجَلا

 .(5)ه موووفًالو   اب  مسعود مث-54

 .(6)هلا مثوروي    ُمَعاكذ ب  أن: مرفوً -55

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه مبارك ب  فضالة ضعيف.449( رواه الطراني 1)
   وفيه زي  العمي ويزي  الرواهي ضعيفان ج ا.4138( مسن  أبي يعلى 2)
  كذا يف اجلامع الكبري للسيوطي  وكنز العمال غري ة ب  هعبة وسن ه ضعيفأبو الشيخ فى كتا  األكذان    امل( رواه 3)

21008. 
   وفيه هارون ب  هارون ضعيف احل يث.481( ال  اء للطراني 4)
 .2368  2367( رواه اب  أبي هيبة يف املصنف م  طريق،ني  نه: 5)
الختالط  وهو م  رواية وتيبة ب  سعي   نه    وفيه اب  هليعة وهو ضعيف ألجل ا397( رواه السلفي يف الطيوريات 6)

وم  وبل رواية العبادلة    اب  هليعة فإن وتيبة ما ح ث إال مبا ح ث به  ب اهلل ب  وهب  نه  وز موا أنه مسع منه 
 وبل االختالط  وفيه سدل ب  معاكذ فيه اختالف  والصييح أنه حس  احل يث  واهلل أ لم..

 ذا رواه  نه وتيبة  ورواه أس  ب  موسى بلفظ آخر وهو احل يث التالي.وو  اضطر  فيه اب  هليعة فدك 
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نَِّفاُق  َمْ  َسِمَع ُمَناِدَي لُكْفُر  َوالَفاِء  َواجَلا لَفاُء ُكجَلا»فظ: لوروي  نه ب-56
 .(1)« ُيِجيُبُهالَو ِ الَفل اىل ِة َيْ ُ و ِإالصَّل ُيَناِدي ِباهلِلا

  والثوا  لفضائلؤكذن ففي كتب املوووا  متابعة ا لوأما أحاديث فض
 وفق.مل اهللكتا   واليست مقصودنا م  هذا الو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه اب  هليعة    زبان  تابع اب  هليعة: ره ي  ب  سع   رواه 20/394  والطراني يف الكبري 15627( رواه أمح  1)
   وزبان ضعيف احل يث. 20/395الطراني 
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 ؤكذن يتشد ملإكذا مسع ا لبا  ما يقو

 ل أهد  أن حمم ا رسوهلل االه إل إالؤكذن: أهد  أن ملا لكما يقو لأنه يقو مرَّ
هذا مر ة  وهذا مر ة   له أن يقولشدادت،ني كذكر آخر  فيستيب ل  وو  ورد يف اهللا

 واح .لوضع املتع د ة يف املكذكار األكسائر ا

: َسِمْعُت ُمَعاِوَيَة ْبَ  َأِبي ُسْفَياَن  لْبِ  ُحَنْيٍف  َوا لُأَماَمَة ْبِ  َسْدَ ْ  َأِبي -57
 ل َأْكَبُر  َواهلُل َأْكَبُر اهلُل: الَؤكذُِّن  َوامُلْنَبِر  َأكذََّن امِلى الٌ: َ لَوُهَو َجا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا

  «َوَأَنا»ُمَعاِوَيُة:  ل  َفَقاهلُلا الَه ِإل ِإاَلَدُ  َأْن : َأْهل  َوا« َأْكَبُرهلُل َأْكَبُر اهلُلا»ُمَعاِوَيُة: 
تَّثْأكِذيَ   لمَّا َأْن َوَضى ال  َف«َوَأَنا»ُمَعاِوَيُة:  ل  َفَقاهلِلا ل: َأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسولَفَقا
ِح،نَي َأكذََّن » ِ: لْجمَلى َهَذا الَ ×  هلِلا لنَّاُس  ِإنِّي َسِمْعُت َرُسول: َيا َأيَُّدا الَوا
 .(1)بخاريلرواه ا  «ِتيلَما َسِمْعُتْم ِمنِّي ِمْ  َمَقا لَؤكذُِّن  َيُقومُلا

: لوواه.. لمث لفقا ؤكذَنملمع اعاويَة يومًا وَسمع ُمَس ُهأنَّ»ويف رواية -58
 ال: ل   واالفلى اليَّ  : َحلا واملأنه »  ويف أخرى «هللا لوأهد  أنَّ حمم ًا رسو

 .(2)بخاريلرواه ا« ل: هكذا مسعنا نبيَّكم يقول  وم واهللبا الَّإ  َة ووَّالو لوَح

 ال: ل ِة  َواالصَّلى الَحيَّ َ  :لَحتَّى ِإكَذا َوا» :(3)نسائيلفظ  ن  الويف -59
 الُووَّ َة ِإ الَو لَحْو ال: لِ   َواالَفلى ال: َحيَّ َ لمَّا  َوال َفهلِلِبا الُووَّ َة ِإ الَو لَحْو

 .«َكلكَذ لَيُقو×  هلِلا ل: َسِمْعُت َرُسولَؤكذُِّن ُومَّ َوامُلا لَك َما َوالَبْعَ  كَذ لَوا  َوهلِلِبا

ى أنه ل  لة  مما ي لشداد ة كاملا لا يقوأحياًن  َ ْنُههلُلَرِضَي اوو  كان معاوية 
 :هذا وهذا لكان يقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .914حييح البخاري ( 1)
 .914حييح البخاري ( 2)
 .1652السن  الكرى ( 3)
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   َ ْنُههلُلَرِضَي ا اَن  َ ْ  ُمَعاِوَيَة ْبِ  َأِبي ُسْفَيحٍلسن  َ ْ  َأِبي َحاملففي ا-60
ِه  لَوْو لِمْث ل َأْكَبُر  َواهلُل َأْكَبُر  اهلُل: الَؤكذَِّن َيُقومُلَكاَن ِإكَذا َسِمَع ا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو»

: َأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا لِه  َوِإكَذا َوالَوْو لِمْث ل  َواهلُلا الَه ِإلإِ ال: َأْهَدُ  َأْن لَوِإكَذا َوا
 .(1)  وإسناده جي «ِهلَوْو لِمْث ل  َواهلِلا لَرُسو

 هلُل: الَناِدي  َفَقامُلى ُمَعاِوَيَة َفَناَدى الَنا َ ل: َدَخلَيَة  َوالَ ْ  ِ يَسى ْبِ  َط-61
: لَوا  هلُلا الَه ِإلإِ ال: َأْهَدُ  َأْن لَوا   َأْكَبُرهلُل َأْكَبُر اهلُلا» ُمَعاِوَيُة: لَفَقا   َأْكَبُرهلُلَأْكَبُر  ا

َوَأَنا َأْهَدُ  َأنَّ : لَوا  هلِلا ل: َأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسولَوا  هلُلا الَه ِإلإِ الَوَأَنا َأْهَدُ  َأْن 
 .(2)«هلِلا لُمَيمًَّ ا َرُسو

 يقف بيندما  وأما اليه أن يثأتي بتكبريت،ني معًا  لؤكذن  ملى أن ال  ليلويف هذا د
 يه بوضو :ل  ل  وي (3)كذانأليٌ  يف القف فتيان بتكبري ة واح  ة وم يالا

 َ ْنُه هلُلَرِضَي ا : َسِمْعُت ُمَعاِوَيَةلْبِ  ُحَنْيٍف  َوا لُأَماَمَة ْبُ  َسْد   َأبي -62
نَّ ُمَيمًَّ ا َؤكذُِّن اْوَنَتْيِ  َكبََّر اْوَنَتْيِ   َوِإكَذا َهِدَ  اْوَنَتْيِ  َهِدَ  اْوَنَتْيِ   َوِإكَذا َهِدَ  َأمُلِإكَذا َكبََّر ا

×  هلِلا ل: َهَكَذا َسِمْعُت َرُسوليَّ َفَقالَتَفَت ِإل اْوَنَتْيِ  َهِدَ  اْوَنَتْيِ   ُومَّ اهلِلا لَرُسو
 .(4)دم أئمةلطراني  وو  رواه بإسناد كلفظ ال..كَذاِنأَلِ ْنَ  ا لَيُقو

 هللآخره: ايف  ليف ح يثه أنه كان يقو  َ ْنُههلُلَرِضَي اوي    معاوية وُر-63
 َأْكَبُر  هلُلَؤكذُِّن: امُلا لَفَقا. .فظه:لو بيندا  ل يفصال معًا  هلل االه إل إال أكر هللأكر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16924مسن  أمح  ( 1)
 .1238رواه ال ارمي ( 2)
 .1/152( فعلى املؤكذن أن جيمع ب،ني كل تكبريت،ني بصوت واح  أهـ األحكا م الكبري الب  كثري 3)
   وو  استو ب الطراني طرق ح يث معاوية ورواه بثأساني  كثري ة حييية.450( ال  اء للطراني 4)
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َهَكَذا »: لُومَّ َوا  هلُلا الَه ِإلإِ ال َأْكَبُر  هلُل َأْكَبُر  اهلُل: الَفَقا  هلُلا الَه ِإلإِ ال َأْكَبُر  هلُلا
 .(1) ارميلا  رواه «×  هلِلا لَرُسو لَفَع

: لؤكذَن َيَتَشدَُّ  واملكان إكذا مسع ا»× نيب لا أنَّ ا َ ْندهلُلَرِضَي ا    ائشة -64
 .(2)أبو داود رواه « وأنا  وأنا

ِإكَذا َسِمَع   × هلِلا لْت: َكاَن َرُسولوي  ندا بإسناد منقطع أندا َواوُر-65
 .(3)«هلِلا لَوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسو  هلُلا الَه ِإلإِ الَأْهَدُ  َأْن » :لَناِدَي  َوامُلا

َبْيَنَما َني   لَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا م َ   َأِبيه ال ب  َسهللُيوُسف ب   ب  ا َ  -66
 َوَأن هللا اله ِإلإِ الأهد  َأن  :لَوادي َيُقولِفي ا اًلمسع رج×  هللا لنسري َمَع َرُسو
بِرئ  الَّيْشد  بَدا أح  ِإ ال  َوَأنا أهد » ×: هللا لَرُسو لَفَقا  هللا لُمَيمًَّ ا َرُسو

 .(4)نسائي ل  رواه ا«ّشركلم  ا

 ُيَؤكذُِّن ِفي الَسِمَع َرُج× نَِّبيَّ لَأنَّ ا : َ ْنُههلُلَرِضَي ا  ْبِ  َرِبيَعَةهلِلَ ْ  َ ْبِ  ا-67
 ال: َأْهَدُ  َأْن لَوا«  َأْكَبُرهلُلَأْكَبُر ا هلُلا» ×:نَِّبيُّ لا لَوا « َأْكَبُرهلُل َأْكَبُر اهلُلا: »لَسَفٍر َوا

: ل َواهلِلا ل: َأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسولَوا« هلُل االَه ِإل ِإالَأْهَدُ  َأْن : »ل َواهلُل االَه ِإلِإ
  .(5)نسائيلرواه ا« هلِلا لَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسو»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهذا ح يث هاكذ ألنه م  رواية حمم  ب   مرو ب   لقمة    أبيه    ج ه  والصييح ما 1239سن  ال ارمي ( 1)
رواه اجلما ة    معاوية  م  أنه يفصل ب،ني اجلملت،ني  فيقول: اهلل أكر اهلل أكر  بع  وول املؤكذن اهلل أكر اهلل أكر  وم 

 يقول: ال إله إال اهلل بع  وول املؤكذن ال إله إال اهلل..
   وإسناد حييح.526سن  أبي داود ( 2)
   وهو م  رواية ميمون ب  مدران  ندا  ومل يسمع مندا.24933رواه أمح  يف املسن  ( 3)
 (  بسن  جي .39 مل اليو م والليلة للنسائي )( 4)
 .9783سن  النسائي ( 5)
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ِن  الَرُج× نَِّبيِّ ل: َكاَن َمَع الَوا  َ ْنههلُلا َرِضَيوري َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة   -68
 ×:نَِّبيُّ لا لَفَماَت  َفَقا لَكِثرُي َ َم -ُه لُيَرى  الَأْو  -ُيَرى  الَكاَن َأَحُ ُهَما 

 النَُّه َكاَن أَل  َقْو ُمل: َفَعِجَب ال؟ َوا«نََّةجَلًنا االُف لَوْ  َأْدَخ ل َ زَّ َوَجهلَلْمُتْم َأنَّ الَأَ »
ْت: َما لِه  َفَقالاْمَرَأَتُه َ ْ  َ َم لِه  َفَسثَأل َأْهىل  َفَقا َم َبْعُضُدْم ِإلُه َكِثرُي َ َملَيَكاُد ُيَرى 

َؤكذَِّن مُلَيْسَمُع ا الة   َكاَن لَما َوْ  َرَأْيُتْم  َغْيَر َأنَُّه َكاَنْت ِفيِه َخْص الإِ لُه َكِثرِي َ َملَكاَن 
 لَوا ال  ِإهلُلا الَه ِإلإِ ال: َأْهَدُ  َأْن لَكاَن َيُقو لى َأيِّ َحالَ  الَو َنَداٍر الَو لْيلِفي 

ُأِورُّ : ل َواهلِلا ل: َأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسول  َوِإكَذا َواُأِورُّ ِبَدا َوُأَكفُِّر َمْ  َأَبىِه  لَوْو لِمْث
 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  انََّة  جَلا لَخ: ِبَدَذا َدلرَُّجلا لَوا  ِبَدا َوُأَكفُِّر َمْ  َأَبى

َرِضَي ٍب ليُّ ْبُ  َأِبي َطال: َكاَن َ لى  َوالْيلرَّْحَمِ  ْبِ  َأِبي ل   َ ْبِ  ا ىرويو-69
ُ    وََأْهَدهلُل االَه ِإلإِ ال: َأْهَدُ  َأْن ل  َفِإكذَا َوالَكَما َيُقو لَؤكذَِّن ُيَؤكذُِّن َوامُلِإكَذا َسِمَع ا  َ ْنُههلُلا

 ل  وََأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمَّ ًا َرُسوهلُل االَه ِإلإِ الَأْهَدُ  َأْن » يٌّ:لَ  ل  َواهلِلا لَأنَّ ُمَيمَّ ًا َرُسو
 .(2)ما م أمح إل  رواه ا«َكاكِذُبوَنلِذيَ  َجَيُ وا ُمَيمًَّ ا ُهِم ال  َوَأنَّ اهلِلا

ِإكَذا َأكذََّن ×  هلِلا لاَن َرُسو: َكل َ ْنُه َواهلُلَرِضَي ا هلِلَ ْ  َ ْبِ  ايروى -70
َأْهَدُ   لَفِإكَذا َوا«  َأْكَبُرهلُل َأْكَبُر اهلُلا» ×:نَِّبيُّ لا ل َأْكَبُر  َواهلُل َأْكَبُر اهلُل: الَؤكذُِّن َفَقامُلا

َدُ  َأنَّ : َأْهلَوِإكَذا َوا« هلُل االَه ِإل ِإالَأْهَدُ  َأْن » ×:نَِّبيُّ لا ل  َواهلُل االَه ِإل ِإالَأْن 
 .(3)طرانيل  رواه اَحتَّى َيْسُكَت لَما َيُقو لِمْث ل  َواهلِلا لُمَيمًَّ ا َرُسو

ِإكَذا َسِمْعُتُم : »لَوا× نَِّبيَّ ل َ ْنُه َأنَّ اهلُلَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َرِضَي ايروى -71
 .(4)طرانيل  رواه ا«لوا َكَما َيُقولَؤكذَِّن َيَتَشدَُّ  َفُقومُلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  وفيه اب  ووبان هامي ضعيف.101 مل اليو م والليلة )( 1)
 إسناده ضعيف  ألنه م  رواية أبي هيبة الواسطي  ب الرمح  ب  إسياق وهو ضعيف.  و965مسن  أمح  ( 2)
   وفيه احلكم ب  ظدري  وهو موروك احل يث.442( ال  اء للطراني 3)
   وفيه  ب الرمح  ب  إسياق وهو منكر احل يث.448( ال  اء للطراني 4)
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 هلل باال وو ة إالو ل حوالت،ني: ليعحليف ا لا  يقوب

كذان  الا لدما م  مج   فإنَّالفلى ال  يَّ ة  حالصلى ال  يَّتان هما: حليعحلوا
 ل حوال: لت أنه إكذا مسعدما يقولتابعة  ودملسنة باستثنائدما م  الوو  جاءت ا

يه لي:  ليث  وم يرد اح لة فلووحلة واليعحلمع ب،ني اجل  وأما اهلل باال وو ة إالو
وارد يف أحاديث لعمو م الهذا مر ة وهذا مر ة  فإن ا ل    أن يقوال  فضليلد
 تابعة خمصوص مبا سنذكره.ملا

ِإكَذا » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اطَّاِ   خَلُ َمَر ْبِ  ا    -72
: َأْهَدُ  َأْن ل َأْكَبُر  ُومَّ َواهلُل َأْكَبُر اهلُلُكْم: اَأَحُ  ل َأْكَبُر  َفَقاهلُل َأْكَبُر اهلُلَؤكذُِّن: امُلا لَوا
 هلِلا ل: َأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسول  ُومَّ َواهلُل االَه ِإل ِإال: َأْهَدُ  َأْن ل  َواهلُل االَه ِإل ِإال
 الَو ل َحْوال: لَوا  ِة الصَّلى ال: َحيَّ َ ل  ُومَّ َواهلِلا ل: َأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسولَوا

: ل  ُومَّ َواهلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو ل َحْوال: لِ   َواالَفلى ال: َحيَّ َ ل  ُومَّ َواهلِل ِباالُووَّ َة ِإ
 الَه ِإل ِإال: ل  َواهلُل االَه ِإل ِإال: ل َأْكَبُر  ُومَّ َواهلُل َأْكَبُر اهلُل: ال َأْكَبُر  َواهلُل َأْكَبُر اهلُلا
  .(1)م لمس  رواه «نََّةجَلا لِبِه َدَخلِمْ  َو هلُلا

: َكاَن ِإكَذا َسِمَع لَوا× نَِّبيِّ لَ ِ  ا   َ ْنُههلُلَرِضَي اوروي َ ْ  َأِبي َراِفٍع   -72
 ال: »لِ  َواالَفلى ال ِة َحيَّ َ الصَّلى الَغ َحيَّ َ ل  َحتَّى ِإكَذا َبلَما َيُقو لِمْث لَؤكذَِّن َوامُلا

 .(2)  رواه أمح «هلِل ِباالُووَّ َة ِإ الَو لَحْو

 .(3)نسائيله  رواه المث  َ ْنُههلُلَرِضَي اارث حل ب  اهللوروي     ب ا-73

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .385حييح مسلم ( 1)
 حم ب   بي اهلل ضعيف  واختلف  ليه فيه.  وفيه  ا27189  23866يف املسن  ( 2)
   وهو نف: احل يث السابق  اختلف فيه  لى  احم ب   بي اهلل.42 مل اليو م والليلة  (3)
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 َنوٌع آَخر:

 هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا  َ ْنههلُلَرِضَي ايروى َ ْ  ُمَعاِوَيَة ْبِ  َأِبي ُسْفَياَن   -74
َرواه ابُ    «ِي،نَيلَنا ُمْفلُدمَّ اْجَعللا: »لِ  َواالَفلى الَحيَّ َ  لَؤكذَِّن َوامُلِإكَذا َسِمَع ا× 

 .(1)سُّنِّيلا

 تنبيه:

 ة خري م  الصلفجر: الؤكذن يف أكذان املا لسنة كذكر خاص  ن  وول يرد يف امل
 ك.لتابعة يف كذملهو ا لحألنو م  فالا

ة: ح وت وبررت  فشيء حم ث لمجلناس يف جوا  هذه البعض ا لوأما وو
 يه.ل  ليل دال  و(2)فقداء يف كتبدملوو  كذكره بعض اشرع  ل اه يفل ل أحال

 .(3)نَّْو ِمل ُة َخْيٌر ِمْ  االصَّلا كَذَكَرُه ِفي امَل ل َأْحال افظ:حلا لوا

 ه.ل ل أحالفإنه  × هللا ل: ح ق رسو ن  مسا دا ناسلبعض ا له وولومث

ه ليقو  مالهو ك  هللا لح يث: ح ق رسوسخاوي: لا ل يغور بع  هذا بقوالف
نو م  وهو ل ة خري م  االصلصبح: الؤكذن يف املا لعامة  قب وولكثريون م  ا

نو م  كما بينت ل ة خري م  االصله: الى وول  اًلالأور ب× كونه لنظر لحييح با
ذا كان لك  ولكذ لأمر أبا حمذور ة بقو× نيب لوبت أن ا لوف  بلثأملا لقولك يف الكذ

 .(4)أهـ  هذاال  وت وبررت: حلراجح وولك  اله وجدا  ولاستيبا  وو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( ويف إسناده نصر ب  طريف موروك92َرواه ابُ  السُّنِّي يف  مل اليو م والليلة )( 1)
 .1/284كذكره أبو حام  الغزالي يف إحياء  لو م ال ي   (2)

 .1/519التلخي  احلبري  (3)

 .419املقاح  احلسنة  (4)
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ك  اختاكذ لبشر  ولأح ق ا×  هللا ل هك أن رسواله: هو حييح.. فلأما وو
ك لو جاز كذلب  ة  ولشرع يع  م  رسم ال حي ده املذكر خمصصا يف موضع لهذا ا

يعقب به ما  ما جائزاالإنسان ك ل ي   واستيس  كلكذكار  ومرج أمر األفس ت ال
كم  حله يف الح وت وبررت مث لشر ية  واختياره وولا لفعاألوا لوواألهاء م  ا

ى أنه ل  ل ضعيف  في ال ح يث موضوع وال يرد مل ل  بليليه دل  ل ي ملإكذ 
 .(1)روايةلأح ث بع  زم  ا

 ه!ل يعرف وائمله بشيء ل لعجب أن بعضدم است لوا

ؤكذن ملا لم  ن  ووهل  وكذا ووله أحلي: ل هللا لح ق رسوقاري: لا لوا
 لشافعية  والق نطقت استيبه احلنو م: ح وت وبررت وبالخري م  ا ة الصلا
 .(2)أهـ هل يعرف وائالرفعة أن خًرا ورد فيه ل مريي: واد ى اب  الا

 وفق.مل اهلل  اوى هرع  والهذه ا ل يثبت مبثالو

ح وت وبررت  أو ح ق  لتثأخر ة: ووملوضو ات املوميك  أن يع  يف ا
 نو م.ل ة خري م  االصلصبح: الن يف اؤكذملا ليف جوا  وو×  هللا لرسو

ح وت ح وت : قالمؤكذن مطللعوا م لكثري م  ا لك وولوكذعامري: لا لوا
 .(3)أهـ هل ل أحال  ووت ل يف كهللا ليا كذاكر رسو

 وفق.مل اهلل وات  واحملم م  هذه السملييذر الف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .124انظر: اجل  احلثيث يف بيان ما لي: اح يث للعامري ص (1)

 .2/24كشف اخلفاء (2)

 .124اجل  احلثيث يف بيان ما لي: اح يث للعامري ص (3)
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 ؤكذنمله بع  تشد  الذي يقولذكر البا  ا

: لَواأنَّه ×  هلِلا لَ ْ  َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ااٍص  َ ْ  َسْعِ  ْبِ  َأِبي َووَّ-75
ُه  َوَأنَّ ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَأْهَدُ  َأْن  :َؤكذَِّنمُلِح،نَي َيْسَمُع ا لَمْ  َوا»

ُه ل  ُغِفَر ِديًنا  ِمالْسإِل  َوِباال َربًّا َوِبُمَيمٍَّ  َرُسوهلِلُه  َرِضيُت ِبالُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو
 .(1)ملرواه مس« كَذْنُبُه

 (2)« ِم ِديًنا  َوِبُمَيمٍَّ  َنِبيًّاالْسإِل َربًّا  َوِباهلِلَرِضيُت ِبا»وووع يف سن  اب  ماجه: 
 .(3)صييحلم  وهو الفظ مسلى لو امة م  رواه  

 يث. حل..  اَوَأَنا َأْهَدُ ه: ليف أوزاد  (4)سن  لصييح وبعض الويف رواية يف ا

كَذاَن: َأْهَدُ  َأْن أَلِح،نَي َيْسَمُع ا لَمْ  َوا» فظ:لطراني بلل  اء لويف كتا  ا-76
 .(5)« َربًّاهلِلُه َرِضيُت ِبال َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال

يه اب  خزمية: لترجم  و كذان أله بع  الأنه يقو لمتفظ حيللذكر بدذا الفدذا ا
رَِّضا لِتِه َوُ ُبوِديَِّتِه َوِبالِبِرَسا× نَِّبيِّ للِبَوْحَ اِنيَِّتِه َو ل َ زَّ َوَجهلِلاَد ِة شََّدلِة الَباُ  َفِضي

كَذاِن َوَما ُيْرَجى ِمْ  َمْغِفَر ِة أَل ِم ِديًنا ِ ْنَ  َسَماِع االْسإِل َوِباال َربًّا َوِبُمَيمٍَّ  َرُسوهلِلِبا
  يهلذي يلبا  اليت ستثأتي يف الخرى األاكذكار أل  وساوه مساق ا(6)َكلذُُّنوِ  ِبَذلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .386حييح مسلم ( 1)
 (.721سن  اب  ماجه )( 2)
( وهذا يغاير الذكر الوارد يف أكذكار الصبا  واملساء  فإن كذاك 1655النسائي )(  و210(  والورمذي )525كثأبي داود )( 3)

 فيه تق يم: وباالسال م دينا  لى ومبيم  نبيا..
 .421  حييح اب  خزمية 97   مل اليو م والليلة 1655  سن  النسائي 507  سن  ابي داود 1565مسن  أمح   (4)

 .429ال  اء للطراني  (5)

 .1/220ة حييح اب  خزمي (6)
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تامة  ل  و ة الاح يث كذان وكذكره مع أل  اء  ن  النسائي: اليه الوكذا ترجم  
 .(1)كلإكذا فر، م  كذ لبيدقي: ما يقوليه الورمذي  وترجم  لا لوكذا فع

ه يف رواية: لذا ووهل  ويشد  هللا له بع : أهد  أن حمم ا رسولأنه يقو لوحيتم
ؤكذن يتشد   مله إكذا مسع الفظ ورد يف أحاديث أخر أنه يقولل  وهذا اوأنا أهد 

عنى  مندم: اب  ملى هذا الشرا   له بعض المة: وأنا أهد   وو  محلأ ين ك
 .(5)كيملن االواب    (4)عيينلوا (3)نوويلوا (2)رل ب ا

ْسَمُع ِح،نَي َي لَمْ  َوا»ُه لحاهية اب  ماجه: َوْو يف سن يلا لوا  لوألظدر األوا
 لَما َيُقو لْمُع َبْيَنُه َوَبْيَ  ِمْثجَل َفاالَوِإ  ظَّاِهُر ِح،نَي َيْفُرُ، ِمْ  َسَماِع َأكَذاِنِهلا «َؤكذَِّنمُلا
 اهـ. لكَذاِن ُمْشِكأَلَة الَؤكذُِّن َحامُلا

ذي ورد لفاكذان ألوأما مع ا  كذانألوارد ة جاءت بع  الكار اكذألا ثأنَّويعتض  ب
َراُد مُلَأْن َيُكوَن ا لَوُهَو ُيْيَتَمقاري: لي ال  لواو  تابعةملا صيابة هول   مجع م  ا

  َوُهَو هلُل االَه ِإل ِإالكَذاِن: أَلُه آِخَر الِخرَي  َوُهَو َوْوأَلَأِو ا لوَّأَلِبِه ِح،نَي َيْسَمُع َتَشدَُّ ُه ا
ْقُصوِد َوَأنَّ مَلَحِرحًيا ِفي اَأْنَسُب  َوُيْمِكُ  َأْن َيُكوَن َمْعَنى َيْسَمُع: ُيِجيُب  َفَيُكوَن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/603السن  الكبري للبيدقي  (1)

َوَوال آَخُروَن إِنََّما َيُقول ِمْثل َما َيُقول امُلَؤكذُِّن ِفي التََّشدُِّ  َخاحًَّة َوِإْن : 1/373  ووال يف االستذكار 10/140التمدي   (2)
 .. فذكره.ِبَي ِيِث َسْعِ  ْب ِ َأِبي َووَّاٍصوَاْحَتجُّوا  َهاَء َوال َوأََنا َأْهَدُ  ِبَما َتْشَدُ  ِبهِ َوَنْيَو َهَذا

ُمَيمًَّ ا َرُسول اهلِل َرِضيُت ِباهلِل رَبًّا وَِبُمَيمٍَّ   َوفِيِه أَنَُّه ُيْسَتَيبُّ َأْن َيُقول َبْعَ  َوْولِه َوأََنا أهد  أنوال يف هر  مسلم:  (3)
 اهـ. َرُسوال وَِباإِلْسال ِم دِيًنا

اهلل رضيُت  واستفي  م  احل يث أن يقول بع  ووله: وأنا أهد  أن حمم ا رسول: 2/487داود وال يف هر  سن  أبي (4)
 أهـ  باهلل رّبا  ومبيم  رسواًل  وباإلسال م دينا

« هر  مسلم»وحمتمل ألن يكون م  مجلة ما يقوله سامع املؤكذن  وكال م املصنف يف   ووال: 6/529دليل الفاحل،ني  (5)
قتضي أنه يثأتي بذلك إجابة لقول املؤكذن أهد  أن ال إله إال اهلل وأهد  أن حمم ًا رسول اهلل ظاهر يف الثاني  لكنه ي

 ..فيقول أهد   أو  وأنا أهد  أن ال إله إال اهلل اخل  وم يقول
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ُه لنَّ َوْوأَلزَِّياَد ِة  َولا َمَع َهِذِه اهَلَجاَبِة ِبَكَماإِلى الْذُكوَر ُمَتَرتٌِّب َ مَلثََّواَ  الظَّاِهَر َأنَّ الا
 .(1)أهـ ِتَيِةآلاَماِت لَكلَجاَبُة ِفي َبْعِض اإِلكَذاِن ُربََّما َيُفوُتُه اأَلشََّداَد ِة ِفي َأْوَناِء الَكَدِذِه ا

 شوكاني.لصنعاني والذي كذكره الاهو وهذا 

ه لذي محلون هو اكو  ي لب – لوألتشد  اله بع  اله يقوبثأنَّ ل  وامليشد  ك  ل
  تشد له بع  البثأنه يقو  يثحلفاظ البعض أا يف جاء حرحًيه أنَّ - لقولى هذا ال 

  :وهو ما

 لَمْ  َوا» :لَأنَُّه َوا×  هلِلا لْ  َرُسوَ    َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َسْعٍ  روي -77
َوَأنَّ   ُهل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَوَأَنا َأْهَدُ  َأْن : َؤكذَِّن َيَتَشدَُّ مُلِح،نَي َيْسَمُع ا

رواه  «ُه كَذْنُبُهل ِم ِديًنا ُغِفَر الْسإِل َربًّا َوِباهلِلَرِضيُت ِبا  ُهلُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو
 .(2)طياويلا

: َأْهَدُ  لَتَفَت ِفي َوْجِدِه  َفَقالَؤكذَِّن َيَتَشدَُّ  َفامُلَمْ  َسِمَع ا»فظ: ليف روي و-78
 َربًّا  هلِل  َرِضيُت ِباهلِلا لُه  َوَأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسول َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَأْن 
 .(3)«َتَق َّ َم ِمْ  كَذْنِبِه ُه َمال ِم ِديًنا  ُغِفَر الْسإِلَوِبا

صري    ملفظ: حييى ب  أيو  اللتفرد بدذا ا  هاكذ فظلل يث بدذا احلذا اوه
فظ  حلوحييى ح وق سيء ا  كيم     امر    سع حُلغري ة    امل ب  اهلل بي ا

 حيتج به  الأبو حامت:  لقوي  ووالي: بال: نسائيلا لواوفظ  حلسيء ا :أمح  لوا
ه يف لفظ أهـ  وو  خرج حليف بعض ح يثه اضطرا   سيء ا  اروطين:لا لووا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/160   ون املعبود 1/529  ومثله يف حتفة األحوكذي 2/562مروا ة املفاتيح  (1)

 .1/145ر رواه الطياوي يف هر  معاني اآلوا (2)

 .422حييح اب  خزمية  (3)
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ه غرائب ومناكري يتجنبدا أربا  لذهيب: لا ل  واى حنو خمصوصل  صييحلا
 .(1)صيا لا

 م.ل أ هللف،ني  وال،ني خمتلى هكلوم  سوء حفظه أنه رواه  

  اء  لطراني يف الفظ الكذان  ألفرا، م  البع  ا لى أنه يقال  لومما ي 
  :ما هلويشد  

َمْ  » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  روي -79
 ِم ِديًنا  الْسإِل َربًّا  َوِباهلِلَرِضيُت ِبا: ل  ُومَّ َيُقولَكَما َيُقو لَؤكذُِّن ُيَؤكذُِّن َفَقامُلَسِمَع ا

 ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالًة  َأْهَدُ  َأنَّ لَكْعَبِة ِوْبلُقْرآِن ِإَماًما  َوِبالَنِبيًّا  َوِبا× َوِبُمَيمٍَّ  
يِّ،نَي  لُدمَّ اْكُتْب َهَداَدِتي َهِذِه ِفي ِ للُه  الُه  َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسولَهِريَك 

،نَي  َواْخِتْم حِلصَّال  َوِ َباَدَك ا،نَيلْرَسمُلَقرَِّب،نَي  َوَأْنِبَياَءَك امُلِئَكَتَك االْيَدا َملَوَأْهِدْ  َ 
  يَعاَدمِلُف ال ُتْخالِقَياَمِة  ِإنََّك لي ِ ْنَ َك َ ْدً ا ُتَوفِِّنيِه َيْو َم الَدا لْيَدا ِبآِم،نَي  َواْجَعلَ 

 .(2)بيدقيلرواه ا  «نَّاِرلَعْرِ  ِفيَدا َأَماَنُه ِمَ  الْيِه ِبَطاَوة  ِمْ  َتْيِت الَبَ َرْت ِإ

 م  ب  ة هنيعة: حتذير

دما  ن  مساع لبدام،ني وتقبيإلعين،ني بالعوا م م  مسح اله بعض الوأما ما يفع
شريف: لبعضدم  ن  مساع امسه ا لرمبا واكذان  وأليف تشد  ا× نيب لاسم ا

: لوابدام،ني إلعين،ني بال: املو ن    «×  هللابا احبييب وور ة  يين حمم  ب   ب مرح»
  فدذا «ورهماوُن×  هللا لحمم  رسو بركة ح ويْتدم احفظ ح ويت ونورهما للا»

ه  ن  ل ل أحالك هيء لروي يف بيان كذملهو ب  ة مذمومة  وا لغري مشروع ب
 . يثحلا لأه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/362  ميزان اال ت ال 8/6سري أ ال م النبالء  (1)

   وفيه موسى ب  جعفر ال يعرف  فاحل يث ضعيف.51ال  وات الكبري  (2)
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ضر خلو   ا   َ ْنُههلُلَرِضَي اص يق لا    أبي بكر اك ح يًثلويروون يف كذ
 يصح السخاوي بع  أن أوردهما: لا ل م وهما ح يثان موضو ان  واالسليه ال 

وضو ات م  ملف يف ال  أَم لُُّج  وكذكره (1)هذا هيء أهـ لرفوع م  كمليف ا
 تثأخري . ملا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضو ة 19  الفوائ  اجملمو ة 34  تذكر ة املوضو ات للفتين605املقاح  احلسنة  (1)
 وو  كذكره بعض الفقداء يف كتبدم فال يغور بذلك.  1/173
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 كذانألبع  ا لقابا  ما ُي

 لَمْ  َوا» :لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا: هلِلَ ْ  َجاِبِر ْبِ  َ ْبِ  ا-80
َقاِئَمِة آِت ُمَيمًَّ ا ل ِة ااَلصَّلتَّامَِّة  َوال َّْ َو ِة الاُدمَّ َر َّ َهِذِه للانَِّ اَء: لِح،نَي َيْسَمُع ا

ُه َهَفاَ ِتي َيْو َم لْت لِذي َوَ ْ َتُه  َحلَة  َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْيُموًدا الَفِضيلَة َوالَوِسيلا
  .(1)بخاريلرواه ا  «ِقَياَمِةلا

 .«ْيُموَدمَلَقا َم امَلَواْبَعْثُه ا»فظ: لويف 

 َةلوسيلا احممً  ه: آِتلبع  وو «رفيعةل رجة الوا» ياد ة:وروي بز-81
 .(2)  وهي زياد ة هاكذ ةَةلفضيلوا

  ويف آخره: «و ةْ  َّلذه اَه احقِّ َكُلساإني َأ مَُّدللَّا»ه: لوي بزياد ة يف أووُر-82
دم للا: ن اءلح،ني يسمع ا لم  وا»فظ: لبيدقي بلرواها ا  «يعادملا ُفل ختال َكإنَّ»

  َةلفضيلوا َةلوسيلا احممً  مة آِتاِئَقلا  ِةالصلة واامَّتَّلا  و ِة َّلهذه ا احقِّ َكلإنى أسثأ
 .«ا تىَفه َهل ْتلح الَّإ  يعادملا ُفلخ ُتالك إنَّ ُهذى و  َتلا موَدحملا ا َمَقمله اوابعْث

 .(3) يثحليف هذا ا× نيب ل تصيان    االفظتان للوهاتان ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .614حييح البخاري ( 1)
 تفرد بدا  مرو ب  منصور      لي ب   يا  فيما أخرجه اب  السين يف  مل اليو م والليلة    النسائي  نه.( 2)

 .( فق  خلت م  هذه الزياد ة46وأما رواية النسائي     مرو ب  منصور يف  مل اليو م والليلة له) 
وو  رواه أمح  والبخاري وحمم  ب  حييى والعباس ب  الولي  ال مشقي وحمم  ب  أبي احلس،ني وحمم  ب  سدل ب   

 سكر وإبراهيم ب  يعقو   كلدم     لي ب   يا  فلم يذكروا هذه الزياد ة  فال هك أن هذه اللفظة م خولة  واهلل 
 أ لم.سبيانه 

 ح ونا هعيب ب  أبى محز ة   ح ونا  لى ب   يا   ( م  طريق حمم  ب   وف1/410رواه البيدقي يف السن  الكبري )( 3)
 =    جابر ب   ب  اهلل  تفرد بدا حمم  ب   وف م  ب،ني سائر الناس  ومثل هذا      حمم  ب  املنك ر
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× نَِّبيَّ لَأنَُّه َسِمَع اما   َ ْنُدهلُلَرِضَي اَعاِص  لو ْبِ  ا ْبِ  َ ْمِرهلِلَ ْ  َ ْبِ  ا-83
يَّ لى َ ليَّ  َفِإنَُّه َمْ  َحلوا َ لُومَّ َح لَما َيُقو لوا ِمْثلَؤكذَِّن  َفُقومُلِإكَذا َسِمْعُتُم ا: »لَيُقو
 النَِّة  جَلة  ِفي النََّدا َمْنِزَة  َفِإلَوِسيلَي ال هلَلوا الْيِه ِبَدا َ ْشًرا  ُومَّ َسل َ هللى ال ًة َحالَح

ْت لَة َحلَوِسيلي ال ل  َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهَو  َفَمْ  َسثَأهلِلَعْبٍ  ِمْ  ِ َباِد ال الَتْنَبِغي ِإ
 .(1)م ل  رواه مس«شََّفاَ ُةلُه ال

 لِإكَذا َوا» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوال َ ْنُه َواهلُلٍك  َرِضَي الَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما-84
َقاِئَمِة  َأْ ِ  ل ِة االصَّلتَّامَِّة َوال َّْ َو ِة الُدمَّ َر َّ َهِذِه اللاَؤكذُِّن: مُلِح،نَي ُيَؤكذُِّن ا لرَُّجلا

 .(2)طرانيلرواه ا «× ْتُه َهَفاَ ُة ُمَيمٍَّ  لَنا ِقَياَمِةلُه َيْو َم الُمَيمًَّ ا ُسْؤ

ِإكَذا  لَكاَن َيُقو×  هلِلا ل َ ْنُه َأنَّ َرُسوهلُلا  َّْرَداِء  َرِضَيلَ ْ  َأِبي ا ىروي-85
ى ُمَيمٍَّ  لَ  لَقاِئَمِة  َحل ِة االصَّلتَّامَِّة َوال َّْ َو ِة الُدمَّ َر َّ َهِذِه اللا»َؤكذَِّن: مُلَسِمَع ا

َك ِإكَذا لكَذ لوا ِمْثلُه ُيِيبُّ َأْن َيُقولَوَكاَن ُيْسِمُعَدا َمْ  َحْو« ِقَياَمِةلُه َيْو َم الَوَأْ ِطِه ُسْؤ
شََّفاَ ُة َيْو َم لُه الَؤكذَِّن َوَجَبْت مُلَك ِإكَذا َسِمَع الكَذ لَمْ  َوا: »لَؤكذَِّن  َوَوامُلَسِمُعوا ا

 .(3)طرانيل  رواه ا«ِقَياَمِةلا

                                                                                                                                 

الوارد يوحف  ن  أهل احل يث بالشاكذ  والشاكذ م  أنواع احل يث الضعيف الذي ال يعمل به ملخالفته الصييح      =
 .يف نف: البا   وو  خالف فيه حمم  ب   وف كل م  كذكرنا يف التعليقة السابقة

 (.384حييح مسلم )( 1)
  ورواه ئيل    أبي إسياق    بري     أن:  م  طريق  ب اهلل ب  رجاء    إسرا431( كتا  ال  اء للطراني2)

م  طريق هاكذان     8/288  والسري 1/270 وم  طريقه الذهيب يف تذكر ة احلفاظ  404الغيالني يف الفوائ  
 إسرائيل موووفا  والرفع حييح  والووف يف مثل هذا له حكم الرفع.

وفيه سليمان ب  أبي كرمية الشامي ضعيف احل يث  رواه    أبي ور ة  طاء ب  ور ة     432( كتا  ال  اء للطراني3)
  وة ب   ب اهلل ضعيف احل يث كذلك.أبي ال رداء  وو  خولف فيه  مع أن راويه    سليمان هو ح

وو  خولف فيه  فرواه اب  ووبان     طاء ب  ور ة     ب اهلل ب  ضمر ة    أبي هرير ة ووله  وجعله م  أكذكار 
 اإلوامة  وهو احل يث األول يف با  أكذكار اإلوامة م  هذا الكتا  . 
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ُدمَّ للا: »لنَِّ اَء َوالِإكَذا َسِمَع ا×  هلِلا لَكاَن َرُسوفظ  ن ه: لوروي يف -86
َك  لى ُمَيمٍَّ  َ ْبِ َك َوَرُسولَ  لَقاِئَمِة  َحل ِة االصَّلتَّامَِّة َوالْ َو ِة ا َّلَر َّ َهِذِه ا

نَِّ اِء لَهَذا ِ ْنَ  ا لَمْ  َوا» ×: هلِلا لَرُسو لَوا« ِقَياَمِةلَنا ِفي َهَفاَ ِتِه َيْو َم الَواْجَع
 .(1)«ِقَياَمِةل ِفي َهَفاَ ِتي َيْو َم اهلُلُه الَجَع

ِح،نَي  لَمْ  َوا» :لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي اَجاِبٍر   وي َ ْ وُر-87
ى ُمَيمٍَّ   لَ  لَح َقاِئَمِة ل ِة االصَّلتَّامَِّة  َوال َّْ َو ِة الُدمَّ َر َّ َهِذِه اللاَناِدي: مُلُيَناِدي ا

 .(2)رواه أمح  «َتُهُه َدْ َول هلُلاْسَتَجاَ  ا َسَخَ  َبْعَ ُه  الَواْرَض َ ْنُه ِرًضا 

 َقرَّ :ملْقَع  املكِذْكر ا

إكذا مسع  لم  وا: »لوا× نيب ل   ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا جابر   روي  -88
  رََّقمل  اَعْقملا ُهة  وابعْثليِسَولً ا احممَّ آِت تامة ل  و ة الدم ر  هذه اللن اء: الا
 اروطين يف ل  رواه ا«×  هللا لسوَر ىلا ة َ َفشَّلا ُهل بْتَجَو الَّته إ ََّ ذي َولَّا
 .(3)فرادألا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3662( املعجم األوس  1)
 بسن  فيه اب  هليعة  وهو ضعيف.  194املعجم األوس    14169مسن  أمح  ( 2)
هذا ح يث غريب م  ح يث حمم  ب  املنك ر      ووال ال اروطين: 2/533( يف اجلزء الثالث منه  انظر األطراف3)

 به أبو بشر هعيب ب  أبي محز ة  واسم أبي محز ة: دينار  وال نعلم ح ث به  نه غري  لي ب  جابر ب   ب  اهلل  تفرد
 ولت: رواه ال اروطين    هيخه أبي  لي الوراق    اب  زجنويه )وهما وقتان(     لي.أهـ    يا  احلمصي

(  وحمم  ب  4719()614(  والبخاري     لي )14187وهذا اللفظ هاكذ وال ريب  فق  رواه أمح      لي ) 
  وحمم  ب  سدل (722حييى والعباس ب  الولي  ال مشقي وحمم  ب  أبي احلس،ني     لي  أخرج ح يثدم اب  ماجه )

( فكلدم والوا     لي اللفظ الذي و مته أول البا   211وإبراهيم ب  يعقو      لي  أخرج ح يثدما الورمذي )
 ولي: فيه كذكر املقع   ف ل هذا أن حمم  ب   ب امللك ب  زجنويه أو الوراق هذ يف اللفظ وال ريب  واهلل أ لم.

الصييي،ني غرابة  فإنه غريب م  طبقة هيوخ البخاري  وو  وطع غري  وا لم أن هذا احل يث أحال م  أه  أحاديث 
 واح  م  احلفاظ بتفرد  لي احلمصي به  واهلل أ لم.
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 :َما كذانألك  م  غري تقيي  بثأدبار ال قر ملقع  املومما ورد يف ا

×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي اْنَصاِريِّ  أَلروي َ ْ  ُرَوْيِفِع ْبِ  َواِبٍت ا-89
ِقَياَمِة لَقرََّ  ِ ْنَ َك َيْو َم امُلْقَعَ  امَلُه الُدمَّ َأْنِزللا: لى ُمَيمٍَّ   َوَوالى َ لَمْ  َح» :لَوا

 .(1)رواه أمح  «ُه َهَفاَ ِتيلَوَجَبْت 

  َنوٌع آَخر:

ِإكَذا َناَدى » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اروي َ ْ  َأِبي ُأَماَمَة  ي-90
ِبِه َكْرٌ  َأْو ِه َّ ة   لَ اُء  َفَمْ  َنَز ُّلسََّماِء  َواْسُتِجيَب الَناِدي ُفِتَيْت َأْبَواُ  امُلا
: ل ِة َواالصَّلى ال: َحيَّ َ لَناِدَي  َفِإكَذا َكبََّر َكبََّر  َوِإكَذا َتَشدََّ  َتَشدََّ   َوِإكَذا َوامُلَيَتَييَِّ  الَف

: لَيُقو ِ   ُومَّالَفلى ال: َحيَّ َ لِ  َواالَفلى ال: َحيَّ َ ل ِة  َوِإكَذا َواالصَّلى الَحيَّ َ 
ْيَدا  لتَّْقَوى  َأْحِيَنا َ لَمِة القِّ  َوَكحَلا َدْ َو ِة اهَلْسَتَجاِ  مُل َّْ َو ِة الُدمَّ َر َّ َهِذِه اللا

 هلَلا لُومَّ َيْسثَأ َدا َمْيًيا َوَمَماًتا لَنا ِمْ  ِخَياِر َأْهلْيَدا  َواْجَعلْيَدا  َواْبَعْثَنا َ لَوَأِمْتَنا َ 
حي  ليقو أنه :  وفيه(2)ضعفلوإسناده ه ي  ا  سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «ُه َحاَجَتىلَتَعا
 فوظ.حملف اال   وهذا خالفلى ال ة حي  الصلى ال 

 َنوٌع آَخر: 

ٍم لَما ِمْ  ُمْس: »لَوا× نَِّبيَّ لَأنَّ ا   َ ْنههلُلَرِضَي ا هلِلوروي َ ْ  َ ْبِ  ا-91
 َفَيْشَدُ  هلُل االَه ِإل ِإالَناِدي َفُيَكبُِّر  َوَيْشَدُ  َأْن مُل ِة  َفَكبََّر االصَّلنَِّ اَء ِبالِإكَذا َسِمَع ا لَيُقو
ُدمَّ َأْ ِ  للا: لَك  َوَيُقولى كَذل  َفَيْشَدُ  َ هلِلا ل  َوَأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسوهلُل االَه ِإل ِإالَأْن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويف إسناده اب  هليعة  وهو ضعيف احل يث.16991مسن  أمح  ( 1)
وووع يف نسخة اب    احلمصي منكر احل يث فري ب  مع ان (  وفيه أبو  ائذ 98 مل اليو م والليلة الب  السين )( 2)

 .مسمًى 1/731السين: اب   ائذ  وهو يف مست رك احلاكم 
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َقرَِّب،نَي مُلْصَطَفْيِ  َتِييََّتُه  َوِفي امُلي ايِّ،نَي َدَرَجَتُه  َوِفلِعلِفي ا لَة  َواْجَعلَوِسيلُمَيمًَّ ا ا
 .(1)سينلطراني واب  الرواه ا  «ِقَياَمِةلشََّفاَ ُة ِمنِّي َيْو َم الُه ال َوَجَبْت ال  ِإكِذْكَرُه

 وووفات:ملا

 ِإكَذا َسِمَع   َ ْنُههلُلَرِضَي اَكاَن اْبُ  ُ َمَر  :لْسَواِرىِّ َواأَلوَ ْ  َأِبى ِ يَسى ا-92
َمِة لقِّ َوَكحَلا َدْ َو ِة اهَلْسَتَجاِ  مُلْسَتَجاَبِة امُل َّْ َو ِة الُدمَّ َر ِّ َهِذِه اللا» :لكَذاَن َواأَلا
  «ِقَياَمِةل َيْو َم ااًلَدا َ َمل َأْهحِلِنى ِمْ  َحالَواْجَع  ْيَدالَوَأْحِيِنى َ   ْيَدالتَّْقَوى َتَوفَِّنى َ لا

 .(2)بيدقيلاطراني ولارواه 

َوَأَنا »: لكَذاَن َواأَل َ ْنُه َأنَُّه َكاَن ِإكَذا َسِمَع اهلُلَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َرِضَي اروي -92
 .(3)طرانيل  رواه ا«َجاِحٍ  لَدا َ ْ  ُكلَهاِهٍ  َوَأَتَيمَّ لَأْهَدُ  ِبَدا َمَع ُك

 تنبيه:  

: لن يقو ة  بثأالصلباورحيب لاكذان وألؤكذن،ني  ن  املورحيب بالما ورد يف ا
ي: هو م  هرط ل  و  في يث موضوع« ةالصَّلا باحًبْر  َماًل َ  ،نَيِلائَقلا باًبَحْرَم»
م   هلى حيالوسنعي ه يف با    يغور به  اليه كي لك  ننبه  ل  وكتا  فنذكرهلا

 .(4)وفقمل اهللوا  طريق أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( م  ح يث  مر أبي 433( وال  اء )9790(  والطراني يف الكبري )99َرواه ابُ  السُّنِّي يف  مل اليو م والليلة ) (1)
ووووون أهـ  (: رجاله م1/333حف   أو  مرو  ويف بعض النسخ:  مرو ب  حف   وال اهليثمي يف اجملمع)

والصييح: أنه  مر أبو حف   مشدور بالرواية    وي:  ويقال فيه:  مر أبو حف  حاحب وي: ب  مسلم  كذكر 
(  و ثمان هذا وقة  19/380كذلك املزي يف ترمجة  ثمان ب  سعي  ب  مر ة  راوي هذا احل يث )تدذيب الكمال

 (. 3/233ت ال اح يث منكر)وهيخه  مر مل يورجم  وخيشى أن يكون املذكور يف ميزان اال 
 .1/411السن  الكبري   463( ال  اء للطراني 2)
   وفيه رجل جمدول.464( ال  اء للطراني 3)
   وفيه موسى ب  إبراهيم املروزي  وهو كذا .13/38اخلطيب رواه  (4)
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 تنبه واٍن:

باألكذكار كرفع وال يرفع حوته  لى املؤكذن أال يصل أكذكار األكذان باألكذان  
يظ  السامع أنه منه  فإكذا فر، م  أكذانه سكت هنيدة وم كي ال حوته يف األكذان  

 ورأ األكذكار الوارد ة بصوت يسمع فيه نفسه.

ولي: له أن يقرأ اآلية اآلمر ة بالصال ة  لى النيب حلى اهلل  ليه وسلم م  
تشر ة يف بعض سور ة األحزا  بع  كل أكذان  ألنه مل يرد فيدا دليل  وهي  اد ة من

بع  كل أكذان إاما فعل كذلك بقراءتدا األمصار  ويذكرون أن أول م  ألز م املؤكذن،ني 
ر دمشق م  ي  العبي ي  الباطنية  حيث ملا طدَّ (464) أربعمائة وأربع وست،ني سنة

دم  فجاء هذا كانوا ينادون احي  لى خري العمل  ويظدرون بغض الصيابة وسب
 ×هم    دمشق وأمر بالصال ة والسال م  لى النيب وأجالامللك املسلم فياربدم 

  وإاما فعل كذلك حماربة لب  تدم  وإظدارا (1)بع  األكذان والورضي  لى الصيابة
لعقي  ة السنة  ولسنا يف حاجة إىل مثل هذا واحلم  هلل فالشرع ظاهر  واحلق 

 غالب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/64( انظر كتا  األحكا م الكبري الب  كثري 1)
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 كذانأل  اء بع  البا  ا

 ِإنَّ هلِلا ل: َيا َرُسولَوا اًلَأنَّ َرُجما   َ ْنُدهلُلا َرِضَي ْبِ  َ ْمٍرو  هلِلَ ْ  َ ْبِ  ا-93
 لوَن َفِإكَذا اْنَتَدْيَت َفَسلَكَما َيُقو لُو» ×: هلِلا ل: َرُسولوَنَنا  َفَقالَؤكذِِّن،نَي َيْفُضمُلا

 .(1)نسائيل  رواه أبو داود وا«ُتْعَطْه

 ُيَردُّ ال َُّ اَء لِإنَّ ا» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأَنٍ:  -94
  .(2)رواه أمح « َواَمِة  َفاْدُ واإِلكَذاِن َواأَلَبْيَ  ا

َعاِفَيَة ل اهلَلوا الَس: »ل؟ َواهلِلا لَيا َرُسو لوا: َفَماكَذا َنُقولَوافظ: لوي يف وُر-95
 .(3)ورمذيل  رواه ا«ِخَر ِةآل ُّْنَيا َوالِفي ا

ِإكَذا » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي ا  ٍكلو   َأَنُ: ْبُ  َما -96
ْيَنا ِنْعَمَتَك ِمْ  لوِبَنا ِبِذْكِرَك  َوَأْتِمْم َ لُو لُدمَّ اْفَتْح َأْوَفاللاوا: لَؤكذَِّن َفُقومُلَسِمْعُتُم ا

 .(4)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا« ،نَيحِلصَّالَنا ِمْ  ِ َباِدَك الَك  َواْجَعلَفْض

ِإكَذا َناَدى » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُأَماَمَة  وروي -97
ِبِه َكْرٌ  َأْو ِه َّ ة   ل َُّ اُء  َفَمْ  َنَزلسََّماِء  َواْسُتِجيَب الَناِدي ُفِتَيْت َأْبَواُ  امُلا
 .(5) سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «يَناِدمُلَيَتَييَِّ  الَف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وإسناده جي .44يلة للنسائي )  و مل اليو م والل524سن  أبي داود ( 1)
 .12584املسن  (2)
   وفيه زي  العمي ضعيف.3594سن  الورمذي  521( سن  أبي داود 3)
  وفيه  مر ب  1/484  وال يلمي 5/153(  واب  حبان يف الثقات 100َرواه ابُ  السُّنِّي يف  مل اليو م والليلة ) (4)

 حامت األهلاني ووقدما اب  حبان وح ه  ومل يضعفدما أح .خال  الوهيب يرويه    أن:  و    مر حس  ب  
 (  وفيه أبو  ائذ احلمصي منكر احل يث.98 مل اليو م والليلة الب  السين )( 5)
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 الِوْنَتاِن : »لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو  َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْب  َسْعٍ  لَسْدروي    -98
ِيُم َبْعُضُدْم لَبثْأِس ِح،نَي ُيلنَِّ اِء  َوِ ْنَ  ال َُّ اُء ِ ْنَ  الا -َردَّاِنَما ُتلَأْو َو-ُتَردَّاِن 

 .(1)هلفظ للبيدقي وال  رواه أبو داود  وا«َبْعًضا

سََّماِء َوُيْسَتَجاُ  ِفيِدَما لاِن ُتْفَتُح ِفيِدَما َأْبَواُ  اَساَ َت»فظ: لوروي  نه ب-99
 .(2)طرانيلرواه ا«ل َ زَّ َوَجهلِلا لصَّفِّ ِفي َسِبيل ِة َوِ ْنَ  االصَّلكَذاِن ِباأَل َُّ اُء ِ ْنَ  الا

 ُنؤكذِّملا َنا أكذَّإكَذ»: لوا× نَّيب ل   ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا يروى    أن:-100
رواه « و ة ْ َد ردَّ ُتمل ِةاَمَوإلا نَ ِ  اَنا َكاء  فإكَذَ  ُّليب اِجُتاء واْسَمسَّلا بواُ َأ تيْتُف

 .(3)شيخلأبو ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه موسى ب  يعقو  الزمعي ضعيف.1/410  السن  الكبري 52  ال  وات الكبري 2540سن  أبي داود  (1)

 يمان ضعيف احل يث.  وفيه  ب احلمي  ب  سل489ال  اء  (2)

 .20914أبو الشيخ يف كتا  األكذان  وفيه يزي  الرواهي  وهو موروك  كذا يف اجلامع الكبري وكنز العمالرواه  (3)
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  غر مل ن  أكذان ا لبا  ما يقا

َأْن ×  هلِلا لَمِنى َرُسولَ  :ْتلَواا   َ ْندهلُلَرِضَي اَمَة لروي َ ْ  ُأ مِّ َس-101
ْحَواُت ُدَ اِتَك َك َوِإْدَباُر َنَداِرَك َوَألْيل لُدمَّ ِإنَّ َهَذا ِإْوَباللا» :ْغِرِ مَلِ ْنَ  َأكَذاِن ا لَأُوو

 .(1)بيدقيلورمذي والرواه أبو داود وا  «ىلَفاْغِفْر 

 َُّ اِء ِ ْنَ  َأكَذاِن ل: ُكنَّا ُنْؤَمُر ِبالَما َوا َ ْندهلُلَرِضَي اَ ِ  اْبِ  ُ َمَر يروى -102
 .(2)يبيدقل  رواه اْغِرِ مَلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو ضعيف ألنه م  رواية أبي كثري  385 384ال  وات الكبري   1/410(  والسن  الكبري 530سن  أبي داود ) (1)
واه  نه مجا ة  وويل إن موالي أ م سلمة وقات كلدم  و لى كل فدذا م  وال يكاد يعرف  وو  رموىل أ م سلمة  

 .الضعيف الذي يعمل له  ألن ضعفه يسري
َوَكاَنْت ِإكَذا َتَقارََبْت ِمَ  اللْيل َتُقول: َر ِّ اْغِفْر بلفظ منكر  وزاد يف بعض األلفاظ:  434وو  رواه الطراني يف ال  اء  

 .أَلْوَو َموَاْرَحمْ َواْهِ  السَّبِيل ا
   وفيه  ب الرمح  ب  إسياق ضعيف ج ا.386ال  وات الكبري  (2)
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  ةالصلإكذا جاء م  يؤكذنه با لبا  ما يقو

َكاَن ِإكَذا َجاَءُه َمْ     َ ْنُههلُلَرِضَي اَأنَّ ُ ْثَماَن  :ؤكذنملوُحَنيف ا َ ْ  َوَتاَد َةو-103
َرَواُه   ال ِة َمْرَحًبا َوَأْهالصَّل  َوِباال،نَي َ ْ لَقاِئلَمْرَحًبا ِبا :ل ِة َواالصَّلُيْؤكِذُنُه ِبا

 .(1)يُّطََّبَراِنلا

 ضى.ا َميه يف َملنا َ ْدبََّن ْ َو   َوِذَكلاِب دٌمتَُّم فيِه ٍهْج  َوا ِموً رُفَم وَيوو  ُر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهو منقطع وتاد ة مل ي رك  ثمان  وفيه أبو هالل الراسيب ل،ني  وال  اء 460  وال  اء له 126املعجم الكبري  (1)
 م  طريق حنيف املؤكذن  نه  وهو ال يكاد يعرف. 459للطراني 

   كيم  نه  ويف اإلسناد أبو هيبة ضعيف احل يث  واحل يث حس   نه م  هذه   م  طريق اب460وال  اء له 
 الطرق.
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 وامةإلبا  أكذكار ا

َؤكذَِّن مُلِإكَذا َسِمَع ا لَأنَُّه َكاَن َيُقو  َ ْنههلُلَرِضَي اروي َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  -104
ى ُمَيمٍَّ   َوآِتِه لَ  لَقاِئَمِة  َحل ِة االصَّلتَّامَِّة  َوَهِذِه ال ِة ا َّْ َولُدمَّ َر َّ َهِذِه اللا»ُيِقيُم: 

 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «ِقَياَمِةلُه َيْو َم الُسْؤ

 َأَخَذ اًلاَلِإنَّ ِب ×: نَِّبّىلَ ْ  َبْعِض َأْحَياِ  ايروى َ ْ  َأِبى ُأَماَمَة َأْو -105
 لَوَوا  « َوَأَداَمَداهلُلَأَواَمَدا ا»×:نَِّبىُّ لا ل ُة َوااَلصَّلَواَمِت ا َوْ  :لمَّا َوالَواَمِة َفإِلِفى ا

 .(2)بيدقي لكَذاِن  رواه أبو داود واأَلَواَمِة َكَنْيِو َحِ يِث ُ َمَر ِفى اإِلِفى َساِئِر ا

 تنبيه:

َأَواَمَدا »: ل ة  فيقوالصلناس  ن  مساع و  وامت الا بعض اهليت يقولزياد ة الا
 ترد مل  َدالي َأْهحِلِني ِمْ  َحالَوَجَع  يزي : «َدالي َأْهحِلِني ِمْ  َحالَوَأَداَمَدا َوَجَع هلُلا

  .(3)اهَل َلْحَأ اَل: افُظحَلا َلا  َو يثحَلرق ا  ُطِم يف هيٍء

ُه ا اْسَتْيَسَنمَلَوَهَذا ِإْن َححَّ َهاِهٌ  : لاَو مَُّو َقاِبسَّلا  يَثحَلي ادِقْيَبلى اَو  َرَوَو
َدا ل َأْهحِلَنا ِمْ  َحالُدمَّ َأِوْمَدا َوَأِدْمَدا َواْجَعللُم: اهِل ِمْ  َوْوىل َتَعاهلُلشَّاِفِعيُّ َرِحَمُه الا

يف  رَّر  وو  َمَمُ    ابِ اري َ َوْسأْلا  يَثر َحَكَذ.. َفْفَظِة ِفيَمالل َوَبْعُض َهِذِه االَ َم
 .(4)انكَذأل  اار بْعَكأكْذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ليِّ (  وفيه اب  ووبان الشامي 105 مل اليو م والليلة الب  السين )( 1)
( وهو ضعيف ألنه م  104  و مل اليو م والليلة الب  السين )1/411(  وسن  البيدقي الكبري 528سن  أبي داود )( 2)

 جل م  أهل الشا م مل يسم    هدر ب  حوهب  وهذا غاية يف الضعف.رواية ر
 .1/520تلخي  احلبري  (3)

 .1/604سن  البيدقي  (4)
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×  هلِلا لَ ْ  َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي اُمَعاكٍذ  َ ْ  َأِبيِه  ب   لسد   يروى -106
 .(1)رواه أمح   «لوا َكَما َيُقول ِة  َفُقوالصَّلُيَثوُِّ  ِبا َناِدَيمُلِإكَذا َسِمْعُتُم ا»: لَأنَُّه َوا

 ويُبْثتَّل: اوساُمَقلر  ايف َه لاَوة  اَمَوإل: الوَّألا  ي،نيَنْعى َملَ  ُقَلْطُي ويُبْثتَّلوا
ء ْرمَلا ،نَيَب طَرى خْيحتَّ َلوَبَأ ويَبْثتَّلى اَضا َو: فإكَذ يُثحلا اَءيه َجل   َو ة اهـالصَّلا ُةاَمإَو
 .َةاَمَوإلى اَضا َوعين إكَذ يث  َيحلا  ه..فِسَنَو

ذا َدو م  وِبنَّل  اِم خرٌي  ُةالصَّلا :ُلوَو َور  وْهْجَفلان ايف أكَذ ثويُبتَّلاني: اثَّلوا
 ُهكنََّل يث هذا أو هذا  حلراد بدذا املأن يكون ا لو،ني  فييتم ِّحملم  ا ثرٌيَك َمرَجَت

 .لاَح لِّى ُكلَ  منكٌر

َوا َم َبْيَ  َحفِّ ×  هلِلا لَأنَّ َرُسوا   َ ْندهلُلَرِضَي ا َ ْ  َمْيُموَنَةيروى -107
َ  لَبِشيِّ َوِإَواَمِتِه َفُقحَلا َسِمْعُت َّ َأكَذاَن َهَذا انَِّساِء  ِإكَذلَيا َمْعَشَر ا: »لنَِّساِء َفَقالَوا لرَِّجالا

نَِّساِء َفَما للُ َمُر: َهَذا  لَفَقا« َف َدَرَجٍةلَف َألَحْرٍف َأ لُك َّ ِبُكل  َفِإنَّ لَكَما َيُقو
 وهو:  ه هاه لو  (2)طرانيل  رواه ا«ِضْعَفاِن َيا ُ َمُر: »ل؟ َوالرَِّجالل

  ما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا طَّاِ خَل  َ ْ  ُ َمَر ْبِ  اهلِلِبِر ْبِ  َ ْبِ  اَ ْ  َجاروى ُي-108
 لنَِّساِء  َفَقال اىلإِ لَؤكذُِّن ُيَؤكذُِّن  َفَعَ مُلْسِجَ   َوامَلا×  هلِلا لُت َمَع َرُسول: َدَخلَوا
 لُت َيا َرُسول: ُول  َوا«َفْي َحَسَنٍةلَحْرٍف َأ لُكُك َّ ِبل: َفِإنَّ لَما َيُقو لَ  ِمْثلُو» َّ: هُل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وفيه ضعيفان: اب  هليعة    زبان.15620( مسن  أمح  1)
كثري وأظنه    بإسنادي   يف أح هما  باد ب  كثري موروك  وو  كذ   ويف الثاني  قبة ب 11  24/16( املعجم الكبري 2)

 تصييف  باد ب  كثري  وإال فإنه جمدول  واهلل أ لم.
اب   ساكر واب  حصرى يف أماليه    معمر    اجلرا     ميسر ة    ويروى له هاه   كذكره يف كنز العمال  ووال:  

   وهذا غاية يف الضعف.بعض إخوانه يرفع احل يث
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  (1)طيبخل  رواه ا«طَّاِ خَلضِّْعُف َياْبَ  الُم اهُل»: ل؟  َوالرَِّجاللنَِّساِء َفَما لل َهَذا هلِلا
 .وامةإل يذكر املكنه ل

وامة كما يتابع إلى متابعة السنة ح يث حييح ين   ل يرد يف املهذا  و
حاديث لألكذان  ألامة حكم اوإلحكم ا لماء م  جعلعلم  ا  أنَّالكذان  إألا
ء الا  وم  هؤوامة أكذاًنإلا ىفسم«  ةالأكذان،ني ح لب،ني ك» ×:نيب لا لقولسابقة  ولا
 قيم.ملؤكذن واملم  مسع ا لكذكار: با  ما يقوألنووي فإنه ترجم يف الا

 هللصيابة رضوان اله النقلوامة إلسنَّت متابعة او له نَّألذهب فيه نظر  ملوهذا ا
هذه  الَّا كان  ن نا إمَلوتتكرر كثريا   لندا حاأل  كذانألا أكذكار اوليدم كما نقل 
 ملى أندم ل  لصوص دخلى جدة الا  ا كذكًرهلوا ل ينقملما لفناكري  ملحاديث األا

 .اهيًئك ليف كذ× نيب ليكونوا يسمعون م  ا

كذان  ألهوراك مع االى جدة الك  لكذ فإنَّّ بتسميتدا أكذانًا لالست الوأما ا
   فدذه يقمرلابقمر: لشم: والعر  ال  كما تسمي الالستقالجدة ا ىلي:  لو
 يكون يف هذا الواح  مسي بامسه  و لك ل  فإكذا استقهوراكالا لما حاهلتسمية لا
 حكا م. ألوا خصائ لل لهوراك نقالا

نادي  ملم السملإكذا مسع ا لكذكار تقاألا ى أنَّل  ْتحاديث نصَّألا ك فإنَّلوكذ
راغب لا لكما وا – لن اء ما يكون بصوت  الن اء  والمسعتم اه: إكذا لكما يف وو

  َم لذا والو  ل تكون بصوت  االوامة فإندا إلف االخبكذان  ألوهو ا -وغريه 
 صوت.لندا مندية    رفع األرأ ة دون أكذاندا ملجبواز إوامة ا :فقداءل  اِم لوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مة منكر احل يث  وو  اتدم.  وهو منكر  فيه النضر ب  سل12/264 تاريخ بغ اد (1)
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 سج ملأكذكار اث: لثالقسم الا

 سج ملا ىلإإكذا خرج م  بيته  لبا  ما يقو

  × هلِلا لَأنَُّه َرَوَ  ِ ْنَ  َرُسوما   َ ْنُدهلُلَرِضَي ا ْبِ  َ بَّاٍس  هلِلَ ْ  َ ْبِ  ا-109
: لَوُهَو َيُقو×  هلِلا ل ِة َرُسوالصَّل اىلَؤكذُِّن  َفَخَرَج ِإمُلُومَّ َأَتاُه ا: ل يث  واحلفق  ا

ِفي َسْمِعي ُنوًرا   لَساِني ُنوًرا  َواْجَعلِفي  لِبي ُنوًرا  َواْجَعلِفي َو لُدمَّ اْجَعللا»
ِمْ   لِفي ُنوًرا  َوِمْ  َأَماِمي ُنوًرا  َواْجَعلِمْ  َخ لِفي َبَصِري ُنوًرا  َواْجَع لَواْجَع

  وهو متفق لم م  ح يث اب  فضيل  رواه مس«ي ُنوًرالُدمَّ َأْ ِظْم للَتْيِتي ُنوًرا  ا
 . (1)فظلليه بغري هذا ال 

ِإكَذا ×  هلِلا لْت: َكاَن َرُسولا َوا َ ْندهلُلَرِضَي اَمَة  لَ ْ  ُأ مِّ َس روي-110
ْيَك  َوَأْوَجَه َمْ  َتَوجََّه لِني َأْوَرَ  َمْ  َتَقرََّ  ِإلُدمَّ اْجَعللا: »ل ِة َيُقوالصَّل اىلَخَرَج ِإ

  رواه «هلُل  َيا اهلُل  َيا اهلُلَيا ا  هلُل  َيا اهلُلْيَك  َيا الَب ِإلَك َوَطلْيَك  َوَأْنَجَح َمْ  َسثَألِإ
 .(2)طرانيلا

: لوا  َ ْنههلُلَرِضَي اهرير ة  يأبومما كذكره رزي  يف زياداته: م  ح يث -111
 هلل: أ وكذ بالسج   فقامل اىلَم  خرج م  بيته إ: »ليقو×  هللا لمسعُت رسو

  هللى الُت  لوك  تهلُلرجيم  َربَِّي الشيطان الق يم  م  الطاِنه العظيم  وسلا
ك: ُكِفيَت  وُهِ يت  لمَله ال ل  واهلل باال وو ة إالو ل حوال  هلل اىلوَفوَّضُت أمري إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .763  ومسلم 6316البخاري (1)

   وفيه أبو أمية ب  يعلى الثقفي ضعيف. 23/370  املعجم الكبري 422ال  اء  (2)
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ذكر م  رواية لفوظ يف هذا احمل  وا(1)لحوألوري يف جامع األ  كذكره اب  ا«َوُوِويَت
 مسج   وهو: للروج خلق غري مقي  بالأبي هرير ة أنه مط

ِإكَذا َخَرَج »: لَوا× نَِّبيَّ لَأنَّ ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا  َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َةروي -112
ِبْسِم : لِن ِبِه  َفِإكَذا َواالَكاِن ُمَوكَّلِمْ  َباِ  َبْيِتِه  َأْو ِمْ  َباِ  َداِرِه  َكاَن َمَعُه َم لرَُّجلا
: لُوِويَت  َوِإكَذا َوا :الَوا هلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو ل َحْوال: ل: ُهِ يَت  َوِإكَذا َواالَوا هلِلا

َوْ   لِن: َماكَذا ُتِريَ اِن ِمْ  َرُجالَقاُه َوِريَناُه َفَيُقول: َفَيل: ُكِفيَت  َواالَوا هلِلى الُت َ لَتَوكَّ
  .(2)  رواه اب  ماجه«ُهِ َي َوُكِفَي َوُوِوَي؟

: ِإكَذا َخَرَج لَوا  ×نَِّبيَّ لَأنَّ ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ٍكلَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َماروي و-113
 ل  ُيَقاهلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو ل َحْوال  هلِلى الُت َ ل َتَوكَّهلِلِبْسِم ا» :لِمْ  َبْيِتِه َفَقا لرَُّجلا

ُه َهْيَطاٌن آَخُر: ل لشََّياِط،نُي  َفَيُقولُه الِحيَنِئٍذ: ُهِ يَت  َوُكِفيَت  َوُوِويَت  َفَتَتَنيَّى 
 .(3)  رواه أبو داود«ْ  ُهِ َي َوُكِفَي َوُوِوَيَو لَك ِبَرُجلَكْيَف 

 نوٌع آخر:

 ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اْ ِريِّ خُلَ ْ  َأِبي َسِعيٍ  ايروى -114
ْيَك  ل،نَي َ لسَّاِئلَك ِبَيقِّ الُدمَّ ِإنِّي َأْسثَألل: ال ِة  َفَقاالصَّل اىلَمْ  َخَرَج ِمْ  َبْيِتِه ِإ»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2488  والورغيب والورهيب 2325جامع األحول  (1)

   وفيه هارون ب  هارون ضعيف احل يث.3886سن  اب  ماجه  (2)

  م  طريق اب  جريج    إسياق ب   ب اهلل ب  أبي طلية    أن:  مل 3426الورمذي    سن 5095سن  أبي داود  (3)
يصر  يف هيء م  طروه بالتي يث  وهو معروف بالت لي:  وو  دل: هذا احل يث  فق  رواه  نه  ب اجملي  ب  

 يث  وغل  فقال فيه: ح وت    إسياق  فدذا يقضي بتضعيف احل -وهو أوبت الناس يف اب  جريج  – ب العزيز 
  و نه 12/13املتثأخري  كاأللباني  وبيان هذه العلة يف العلل لل اروطين م  م  حييه م  املتق م،ني كاب  حبان  و

 .1/165يف نتائج األفكار 
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 ُسْمَعًة  ال ِرَياًء  َوال َبَطًرا  َوال َأْخُرْج َأَهًرا  َومْلَك ِبَيقِّ َمْمَشاَي َهَذا  َفِإنِّي لَأْسثَأَو 59

نَّاِر  َوَأْن لَك َأْن ُتِعيَذِني ِمَ  الَوَخَرْجُت اتَِّقاَء  ُسْخِطَك  َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك  َفثَأْسثَأ
ُه لْيِه ِبَوْجِدِه  َواْسَتْغَفَر ل َ هلُلا ل  َأْوَب َأْنَتالذُُّنوَ  ِإلُر ا َيْغِفالي كُذُنوِبي  ِإنَُّه لَتْغِفَر 

 .(1)رواه اب  ماجه «ٍكلِف َملَسْبُعوَن َأ

 ل: َكاَن َرُسولَوا×  هلِلا لُمَؤكذِِّن َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا لالَ ْ  ِبيروى -115
 ال  هلِلى الُت َ ل  َتَوكَّهلِل  آَمْنُت ِباهلِلِبْسِم ا: »ل ِة َواالصَّل اىلِإكَذا َخَرَج ِإ×  هلِلا

 مْلْيَك  َوِبَيقِّ َمْخِرِجي َهَذا  َفِإنِّي ل،نَي َ لسَّاِئلُدمَّ ِبَيقِّ الل  اهلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو لَحْو
اتَِّقاَء  ُسْمَعًة  َخَرْجُت اْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك  َوال ِرَياًء َوال َبَطًرا َوالَأْخُرْجُه َأَهًرا َو

 .(2)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «نََّةجَلِني النَّاِر  َوُتْ ِخلَك َأْن ُتِعيَذِني ِمَ  الَسَخِطَك  َأْسثَأ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهو مسلسل بالضعفاء.85   مل اليو م والليلة الب  السين 778سن  اب  ماجه  (1)

سابقه  فيه: الوازع ب  نافع منكر احل يث  تفرد به    أبي سلمة ب  ه  ضعفا م  أ  وهو 84 مل اليو م والليلة  (2)
  ب الرمح  ب   وف.
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  لبا  ما يقو

 سج  وإكذا خرج منهملا لإكذا دخ

 ×: هلِلا لَرُسو لَوا: الواما   َ ْنُدهلُلَرِضَي ا ُأَسْيٍ وأبي  ُحَمْيٍ    أبي -116
  َوِإكَذا َخَرَج َنا َأْبَواَ  َرْحَمِتَكلُدمَّ اْفَتْح للا: لَيُقلْسِجَ   َفمَلُ ُكُم اَأَح لِإكَذا َدَخ»
 .(1)رواه أمح  «َكلَك ِمْ  َفْضلِإنِّي َأْسثَأُدمَّ للا: لَيُقلَف

 .(2)َ ْ  َأِبي ُحَمْيٍ   َأو َ ْ  َأِبي ُأَسْيٍ : لم فقالورواه مس

وهي   ×نَِّبيِّ لى الْم َ لَسُيلَف ث: حلهذا ا لأويف زاد بعضدم و-117
 .(3)فظدال يسق ملم ول  ساق إسنادها مس يثحليف هذا ا حمفوظة

أنه × نَِّبيِّ لَ ِ  اما   َ ْنُدهلُلَرِضَي اَعاِص  ل ْبِ  َ ْمِرو ْبِ  اهلِلَ ْ  َ ْبِ  ا-118
َقِ يِم  لَطاِنِه الَكِريِم  َوُسلاَعِظيِم  َوِبَوْجِدِه ل اهلِلَأُ وكُذ ِبا: »لْسِجَ  َوامَلا لَكاَن ِإكَذا َدَخ

  َيْو ِملشَّْيَطاُن: ُحِفَظ ِمنِّي َساِئَر الا لَك َوال: كَذل: َفِإكَذا َوال  َوا«رَِّجيِملشَّْيَطاِن الِمَ  ا
 .(4)رواه أبو داود

ْت: َكاَن لَوا  ندا هللورضي ا×  هلِلا لَ ْ  َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوروي  -119 
ي لُدمَّ اْغِفْر للا»: لَم  َوَوالى ُمَيمٍَّ  َوَسلى َ لْسِجَ   َحمَلا لا َدَخِإكَذ×  هلِلا لَرُسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16057( املسن  1)

   وهذا لفظ سليمان ب  بالل    ربيعة     ب امللك ب  سعي     أبي محي ..713حييح مسلم  (2)

  والبيدقي يف ال  وات 465وأبو داود    م  طريق  مار ة ب  غزية 772( رواه مسلم والطراني يف ال  اء واب  ماجه 3)
   م  طريق ال راوردي كالهما    ربيعة بإسناده  فدذا اللفظ حييح.66

 (.1/277  ووال احلافظ: حس  غريب )ختريج األكذكار 466سن  أبي داود  (4)
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: لَم  ُومَّ َوالى ُمَيمٍَّ  َوَسلى َ لَوِإكَذا َخَرَج  َح  ي َأْبَواَ  َرْحَمِتَكلكُذُنوِبي  َواْفَتْح  61

 .(1)  رواه أمح «َكلي َأْبَواَ  َفْضلي كُذُنوِبي  َواْفَتْح لُدمَّ اْغِفْر للا

 لى َرُسول ُم َ السَّل  َواهلِلِبْسِم ا»: لْسِجَ  َوامَلا لِإكَذا َدَخ فظ:لبروي و-120
  هلِلا: ِبْسِم لَوِإكَذا َخَرَج َوا  ي َأْبَواَ  َرْحَمِتَكلَواْفَتْح   ي كُذُنوِبيلُدمَّ اْغِفْر للا  هلِلا

رواه  «َكلي َأْبَواَ  َفْضلَتْح اْفي كُذُنوِبي  َولُدمَّ اْغِفْر لل  اهلِلا لى َرُسول ُم َ السَّلَوا
 تسمية.ل  بزياد ة ا(2)أمح  واب  ماجه 

 لْت: َكاَن َرُسولَواا   َ ْندهلُلَرِضَي اي م  طريق أخرى    فاطمة وور-121
ي لي  َواْفَتْح لُدمَّ اْغِفْر للا: »ل َوَسمَّى  َوَواهلَلْسِجَ  َحِمَ  امَلا لِإكَذا َدَخ×  هلِلا

  «َكلي َأْبَواَ  َفْضلُدمَّ اْفَتْح للا: »لَك  َوَوالكَذ لِمْث لَوِإكَذا َخَرَج َوا« َكَأْبَواَ  َرْحَمِت
م  حلمندا: ا اًلوكذكر ب × نيب لى ال ة  الصل يذكر املكنه ل  (3)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا

 .تسميةلوا

سج  مح  ملا لإكذا دخ×  هللا لكان رسوفظ: لات: بيَِّصلَخمُلوي يف اوُر-122
ى ل ة  الصلتسمية والم  واحلمجع ب،ني ا  (4) يثحلى حمم   الى  لوح  ومسىهللا
 .× نيب لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26416املسن   (1)

سليم مضطر  احل يث  وم هو    وفيه ليث ب  أبي771  سن  اب  ماجه 314  سن  الورمذي 26417مسن  أمح   (2)
 منقطع ألن فاطمة الصغرى مل ت رك ج تدا َرِضيَ اهللُ  َْندا.

   ورجاله وقات  لكنه منقطع ألن فاطمة الصغرى مل ت رك ج تدا َرِضَي اهللُ  َْندا.87 مل اليو م والليلة  (3)

 .2799املخلصيات  (4)
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ى لوَح  هلل ُ ْمحَلوا  هللم اْسِب»: لوا  كلكذيكون كيف   فظ بيَّلويف -123
دا لْثج ِمَرا َخك  وإكَذِتَمْحَر واَ ْبي َأل لدَِّسَو يلر ِفاْغ دمَّلل  اَمليب وَسنَّلى ال َ هللا
 .(1)«كلْضوا  َفْبي َأل لدِّ: وَسلاك  َول

 لَكاَن ِإكَذا َدَخ×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنههلُلَرِضَي ايٍّ لَ ْ  َ يروى -124
ي لُدمَّ اْفَتْح للا :لَوِإكَذا َخَرَج َوا  ي َأْبَواَ  َرْحَمِتَكلُدمَّ اْفَتْح للا» :لْسِجَ  َوامَلا

 .(2)ىلرواه أبو يع  «َكلَأْبَواَ  َفْض

َسَ  ْبَ  حَلا× نَِّبيُّ لَم ال: َ لَما َوا َ ْندهلُلَرِضَي ااْبِ  ُ َمَر   َ ِ ويروى -125
ُدمَّ للا: »لَوَيُقو× نَِّبيِّ لى الَي َ لْسِجَ  َأْن ُيَصمَلا لَما ِإكَذا َدَخ َ ْندهلُلَرِضَي ايٍّ لَ 

× نَِّبيِّ لى الى َ لَح َوِإكَذا َخَرَج  «َنا َأْبَواَ  َرْحَمِتَكلَنا كُذُنوَبَنا  َواْفَتْح لاْغِفْر 
 .(3)طرانيلرواه ا «َكلَنا َأْبَواَ  َفْضلَنا كُذُنوَبَنا  َواْفَتْح لُدمَّ اْغِفْر للا: »لَوَيُقو

 لِإكَذا َدَخ»: لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  روي -126
  ي َأْبَواَ  َرْحَمِتَكلُدمَّ اْفَتْح للا: لَيُقلَو  ×ِبيِّ نَّلى الْم َ لُيَسلْسِجَ   َفمَلَأَحُ ُكُم ا

 «رَِّجيِملشَّْيَطاِن الُدمَّ اْ ِصْمِني ِمَ  اللا: لَيُقلَو  ×نَِّبيِّ لى الْم َ لُيَسلَوِإكَذا َخَرَج  َف
 فظ:لويف  (5)«شَّْيَطاِنلُدمَّ َباِ ْ ِني ِمَ  اللا»فظ: لويف   (4)اب  ماجهنسائي ولارواه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/283نتائج األفكار الب  حجر (1)

  وهذا معلول ح يث فاطمة  فق  هذ فيه حاحل ب  موسى الطليي فرواه     ب اهلل ب  486 مسن  ابي يعلى (2)
 احلس     أمه    أبيدا     لي  واحملفوظ ح يث فاطمة.

   وفيه سامل ب   ب األ لى منكر احل يث.89   مل اليو م والليلة الب  السين 6612املعجم األوس   (3)

  وفيه الضياك ب   ثمان  وو  خولف فيه  وهذا 86   مل اليو م والليلة 773اجه   وسن  اب  م9838سن  النسائي  (4)
َخالَفهُ ُمَيمَُّ  ْبُ  َ ْجالَن  َرَواهُ َ ْ  َسعِيٍ  ح يث معلول الصوا  فيه    كعب م  ووله  وال النسائي بع  أن خرجه: 

ـ وكذا امَلْقُبِريِّ  َ  ْ أَِبي ُهَرْيَر َة  َ  ْ َكْعٍب َوْولُه  خالفه اب  أبي كذئب كما سنذكره يف احل يث الذي يليه. أه

 . 9838سن  النسائي  (5)
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  (2)«شَّْيَطاِنلِمَ  اَأْجْرني ُدمَّ للا»فظ: ل  ويف (1) «رَِّجيملشَّْيَطاِن الِمَ  ا َأِ ْذنيُدمَّ للا» 63

 ه: واُبَح ٌلولوهو مع

يَّ اْوَنَتْيِ   ِإكَذا لاْحَفْظ َ »:   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ِبي ُهَرْيَر َةأَل: لَأنَّ َكْعًبا َوا-127
ي َأْبَواَ  َرْحَمِتَك  َوِإكَذا لُدُم اْفَتْح لل: الَوُو  ×نَِّبيِّ لا ىلْم َ لِّْسِجَ  َسمَلَت الَدَخ

رواه  «شَّْيَطاِنلُدْم َأِ ْذِني ِمَ  اللى ُمَيمٍَّ   الَ  لُدْم َحلل: الَخَرْجَت ُو
  (4)نسائي لاحبار  كذا ووعت تسميته يف سن  ألوكعب هو كعب ا  (3)رزاقل ب ا

 .(5) لب ب   جر ة  وهو غومساه يف رواية اب  أبي هيبة كع

ِإكَذا ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اٍك  لَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َماروي ي-128
  هلِلِبْسِم ا: »لَوِإكَذا َخَرَج َوا  «ى ُمَيمٍَّ لَ  لُدمَّ َحلل  اهلِلِبْسِم ا: »لْسِجَ  َوامَلا لَدَخ

 .(6)سينل  رواه اب  ا«ى ُمَيمٍَّ لَ  لُدمَّ َحللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86 مل اليو م والليلة الب  السين  (1)

والضياك ب   ثمان ح وق يدم  لينه  لي ب  امل يين ووال    2047  حييح اب  حبان 452حييح اب  خزمية  (2)
 وقة  وهو م  رجال التدذيب. أبو داود: ضعيف  وروى  نه حييى القطان  ووال أمح :

 .1670املصنف (3)

 .9839سن  النسائي  (4)
سناد  فقال اب   جالن:    سعي  املقري    ومع أن اب   جالن واب  أبي كذئب روياه موووفا إال أندما اختلفا يف اإل 

نتفقا  لى أنه م  وول ا وال  ورواه اب  أبي كذئب    سعي     أبيه    ابي هرير ة    كعب  فاكعًب أبي هرير ة أنَّ
اْبُ  أَِبي كذِْئٍب َأْوَبُت  ِْن ََنا ِمْ  ُمَيمَِّ  ْبِ  َ ْجالَن َوِمَ  الضَّيَّاِك ْبِ   ُْثَماَن كعب  وإن اختلفا يف اإلسناد  وال النسائي: 

َواْبُ  َ ْجالَن اْخَتلَطْت َ لْيِه َأَحاِديُث َسِعيٍ  امَلقُْبِريِّ  َما ِفي َسعِيٍ  امَلْقُبِريِّ  َوَح ِيُثُه َأْوىل ِ ْن ََنا ِبالصَّوَاِ  وَِباهلِل التَّْوِفيُق  
ِيِخ َسِعيٍ   َفَجَعلَدا اْبُ  َروَاُه َسعِيٌ  َ ْ  َأبِيِه  َ ْ  أَِبي ُهرَْيَر َة  َوَسِعيٌ   َ ْ  َأخِيِه  َ ْ  أَِبي ُهرَْيَر َة  َوَغْيُرُهَما ِمْ  َمَشا

 .ٍ  َ ْ  أَِبي ُهَرْيَر َة  وَاْب ُ َ ْجالنَ ِوَقة  وَاهللُ َأْ لُمَ ْجالنَ ُكلَدا َ ْ  َسعِي

 .3434املصنف  (5)

 يسى ب  يون:     معمر    وهو ح يث منكر مروي بإسناد  لى رسم الصييح  إكذ يرويه 88 مل اليو م والليلة  (6)
  =  = اهليثم و نه إبراهيم ب    و    يسى: إبرهيم ب  حمم  ب  البخوري  هيخ بغ ادي حاحل    الزهري     أن:



 ______________________________________________________ ــــــــــــــ 

 

 64 

64 

  َنوٌع آَخر:

ِإنَّ َأَحَ ُكْم ِإكَذا »: لَوا× نَِّبيِّ ل  َ ِ  ا َ ْنههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُأَماَمَة  روي -129
َبْت َواْجَتَمَعْت  َكَما َتْجَتِمُع ليَ:  َوَأْجلْسِجِ   َتَ اَ ْت ُجُنوُد ِإْبمَلَأَراَد َأْن َيْخُرَج ِمَ  ا

ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ للا: لَيُقلْسِجِ   َفمَلى َباِ  الَفِإكَذا َوا َم َأَحُ ُكْم َ ى َيْعُسوِبَدا  لَ  لنَّْيلا
يه: ل  وترجم  (1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  « َيُضرَُّهمْلا هَليَ: َوُجُنوِدِه  َفِإنَُّه ِإكَذا َوالِبَك ِمْ  ِإْب

 .ْسِجِ مَلى َباِ  الِإكَذا َوا َم َ  لَباُ  َما َيُقو

 َنوٌع آَخر: 

ِإكَذا » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوال َ ْنُه َواهلُلَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َرِضَي ايروى -130
 الَو ل َحْوال  هلِلى الُت َ ل  َتَوكَّهلِلِبْسِم ا: لَيُقلْسِجِ  َفمَلَأَراَد َأَحُ ُكْم َأْن َيْخُرَج ِمَ  ا

 .(2)طرانيلرواه ا« لي َوَبْيَ  َهَذا َ َمْيَ: َبْيِنلشَّْيَطاُن: لا ل: َيُقولَوا  هلِل ِباالُووَّ َة ِإ

 ُم السَّلا: »لْسِجَ  َوامَلا ل: َكاَن ِإكَذا َدَخما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا اْب  َ بَّاٍس   -131
 .(3)رزاقل  رواه  ب ا«،نَيحِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ لَ 

                                                                                                                                 

ورواته م   يسى فصا  ًا م  رجال الصييح  ولك  ال يعرف و نه احلس،ني الروي  هيخ اب  السين  وال احلافظ: 
واحلس  لينه احلاكم أبو أمح   وهيخه ح وق تكلم فيه بعضدم  وهيخه ما  رفته  وال وج ته يف      واح  مندم

 اهـ. تاريخ اخلطيب وال كذيوله
ج يف رِّ  وهو كذلك  فإنه لو كان حمفوظا خُل2/316ه هيخ اب  السين  وو  استنكره احلافظ يف اللسان ُتولت: فعلَّ 

 الصييح  واهلل أ لم.

   وفيه أمح  ب  حمم  ب  حييى    أبيه    ج ه     هشا م ب  زي   وهشا م ضعيف.155 مل اليو م والليلة  (1)

 معشر جنيح السن ي ضعيف احل يث.  وفيه أبو 428ال  اء للطراني  (2)

 .1667املصنف  (3)
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 ْبِ  َحْنَطٍب هلِلْبِ  اِب ْبِ  َ لطَّمُلَ ِ  ابا : ليف هذا ا لراسيملي م  اووُر-132 65

ي َأْبَواَ  لُدُم اْفَتْح لل اهلِلِبْسِم ا: »لْسِجَ  َوامَلا لِإكَذا َدَخ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا
 .(1)رزاقلرواه  ب ا «يَّ َأْبَواَ  ِرْزِوَكلَ  لَرْحَمِتَك  َوَسدِّ

 هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا َ ْ  َأِبي َبْكِر ْبِ  ُمَيمَِّ  ْبِ  َ ْمِرو ْبِ  َحْز ٍموروي -133
ي َأْبَواَ  لُدَم اْفَتْح لل  اهلِلنَِّبيِّ َوَرْحَمُة الى ال ُم َ السَّلا: »لْسِجَ  َوامَلا لِإكَذا َدَخ× 

ُدْم َأِ ْذِني لل  اهلِلنَِّبيِّ َوَرْحَمُة الى ال ُم َ السَّلا: »ل  َوِإكَذا َخَرَج َوا«نََّةجَلَرْحَمِتَك َوا
 .(2)رزاقل  رواه  ب ا«ِهلشَّرِّ ُكلِن  َوِمَ  اشَّْيَطالِمَ  ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1666( املصنف 1)

 .1663املصنف  (2)
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 ذي لكر اذِّلبا  ا

 معةجلا سج  يو مملا له إكذا دخليقو

 لِإكَذا َدَخ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  روي -134
ِني لُدمَّ اْجَعللا: »لُومَّ َوا -ْسِجِ  مَلَباِ  ا -َباِ  لُمَعِة َأَخَذ ِبِعَضاَدَتِي اجُلْسِجَ  َيْو َم امَلا

  «ْيَكلَك َوَرِغَب ِإلَمْ  َسثَأ لْيَك  َوَأْفَضلْيَك  َوَأْوَرَ  َمْ  َتَقرََّ  ِإلَأْوَجَه َمْ  َتَوجََّه ِإ
 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا

ى لَفِقْف َ  ُمَعِةجُلِإكَذا ِجْئُت َيْو َم ا»: ل  َواشعثاءلأبي ا َ ْ  َجاِبِر ْبِ  َزْيٍ -135
ْيَك  لْيَك َوَأْوَرَ  َمْ  َتَقرََّ  ِإلَيْو َم َأْوَجَه َمْ  َتَوجََّه ِإلِني الُدمَّ اْجَعلل: الَباِ  َوُولا

 .(2)رواه أبو نعيم   «ْيَكلَب ِإلَوَأْنَجَح َمْ  َدَ اَك َوَط

  هذا مقطوع (3) «ُتْعَطُه لَوَس لَب َوَدَ ا  ُومَّ اْدُخلَوَأْنَجَح َمْ  َط»فظ: لويف 
 .تابعيلى ال 

ْسِجَ  َيْو َم مَلا لرَُّجلا ل: ِإكَذا َدَخلَكاَن ُيَقا»: لَ ْ  ُ َبْيِ  ْبِ  َأِبي َبْكَر َة َوا-136
ْيَك  لْيَك  َوَأْوَرَ  َمْ  َتَقرََّ  ِإلَمْ  َتَوجََّه ِإ لِني َأْفَضلُدمَّ اْجَعلل: الَيُقلُمَعِة َفجُلا

 .(4)رزاقل  رواه  ب ا«ْيَكلَب ِإلَوَطَك لَوَأْنَجَح َمْ  َسثَأ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (..5/60  وفيه جمدوالن )نتائج األفكار 374 مل اليو م والليلة  (1)

 .3/88حلية األولياء ألبي نعيم  (2)

 .29862رواه اب  أبي هيبة يف املصنف  (3)

 .5337املصنف  (4)
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 لقاذي ُيلذكر البا  ا

  ةالصلصف يف ال اىلإكذا انتدى إ

 هلِلا ل ِة  َوَرُسوالصَّل اىل َجاَء ِإالنَّ َرُجَأ  َ ْنههلُلَرِضَي ا روي َ ْ  َسْعٍ -137
ِتي ِ َباَدَك َما ُتْؤ لُدمَّ آِتِني َأْفَضللاصَّفِّ: ل اىلِح،نَي اْنَتَدى ِإ لي  َفَقالُيَص× 

: لرَُّجلا لَوا« ُم آِنًفا؟لَتَكمُلَمِ  ا: »ل َة َواالصَّلا×  هلِلا لمَّا َوَضى َرُسولَف  ،نَيحِلصَّالا
نسائي ل  رواه ا«هلِلا لِإكًذا ُيْعَقُر َجَواُدَك  َوُتْسَتْشَدُ  ِفي َسِبي: »لَوا  هلِلا لَأَنا َيا َرُسو

 .(1)سينلواب  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه حمم  ب  مسلم ب   ائذ هيخ سديل ب  أبي حاحل ال يعرف.106و مل اليو م والليلة   9841سن  النسائي  (1)
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  ةالصللقيا م لا   يري َم لبا  ما يقو

ى لِني َ ل  ُدهلِلا لْت: َيا َرُسولا َأنََّدا َوا َ ْندهلُلَرِضَي اوَ ْ  ُأ مِّ َراِفٍع  -138
َفَسبِِّيي  ِة الصَّل اىلَيا ُأ مَّ َراِفٍع  ِإكَذا ُوْمِت ِإ» :لَوا  ْيِهلَ  ل َ زَّ َوَجهلُلَيثْأُجُرِني ا لَ َم

  َفِإنَِّك َمِ يِه َ ْشًرا  َوَكبِِّريِه َ ْشًرا  َواْسَتْغِفِريِه َ ْشًرايِه َ ْشًرا  َواْحلل َ ْشًرا  َوَههلَلا
: َهَذا لي  َوِإكَذا َحِمْ ِت َوال: َهَذا لِت َواللي  َوِإكَذا َهل: َهَذا لِإكَذا َسبَّْيِت َ ْشًرا َوا

َرواه ابُ    «ِكل: َوْ  َغَفْرُت لي  َوِإكَذا اْسَتْغَفْرِت َوال: َهَذا لي  َوِإكَذا َكبَّْرِت َوال
 .(1)سُّنِّيلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وال بثأس به.107(  مل اليو م والليلة 1)
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 سج ملة يف ال  ينش  ضامل لبا  ما يقا

َمْ  َسِمَع » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ُهَرْيَر َة   أبي -139
  «َذاهَل ُتْبَ  مْلَساِجَ  مَلْيَك َفِإنَّ ال َ هلُل َردََّها اال :لَيُقلْسِجِ  َفمَلًة ِفي ال َيْنُشُ  َضاالَرُج

 .(1)ملرواه مس

 .(2)«يكل إهلل أداها اال»فظ: لويف 

 ىل: َمْ  َدَ ا ِإلْسِجِ  َفَقامَل َنَشَ  ِفي االَأنَّ َرُج   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ُبَرْيَ  َة   -140
  رواه «ُهلا ُبِنَيْت مَلَساِجُ  مَل َوَجْ َت  ِإنََّما ُبِنَيِت اال» ×:نَِّبيُّ لا لْحَمِر  َفَقاأَلا لَمجَلا

 .(3)ملمس

 َيْنُشُ  الَرُج   َ ْنُههلُلَرِضَي ا هلِل: َسِمَع َ ْبُ  الشَّْعِبيِّ  َوالَ ِ  اروي -141
  رَّْحَمِ   َما ُكْنَت َفاِحًشال: َيا َأَبا َ ْبِ  الَرُج لْسِجِ   َفثَأْغَضَبُه  َفَقامَلَتُه ِفي الَضا
 .(4)  وهو منقطعسُّنِّيلَرواه ابُ  ا  َكل: ِإنَّا ُأِمْرَنا ِبَذلَفَقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .568حييح مسلم  (1)

 .2/447  سن  البيدقي 473  سن  أبي داود 8588مسن  أمح   (2)

 .569حييح مسلم  (3)

 م  اب  مسعود.  الشعيب مل يسمع 152 مل اليو م والليلة  (4)
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 سج مل  يبيع ويشوري يف امل لبا  ما يقا

ِإكَذا َرَأْيُتْم »: لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  روي -142
َأْيُتْم َمْ  َيْنُشُ  َوِإكَذا َر   ِتَجاَرَتَكهلُل َأْرَبَح االوا: لْسِجِ   َفُقومَلَمْ  َيِبيُع  َأْو َيْبَتاُع ِفي ا

 .(1) ارميلورمذي والرواه ا  «ْيَكل َ هلُل َردََّها االوا: لَة  َفُقولضَّالِفيِه ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 154  و مل اليو م والليلة الب  السين 1441  سن  ال ارمي 9933  سن  النسائي 1321سن  الورمذي  (1)
وو  تفرد به ال راوردي  وهو سيء احلفظ  وو  خولف  فرواه  ب الرزاق    الثوري    يزي  ب  خصيفة    اب  

 .5/43ين يف العلل ووبان وال: كان يقال.. فذكره  وهو الذي حوبه ال اروط
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 سج ملا يف اعًرِه   ينشُ مل لقابا  ما ُي

َمْ  َرَأْيُتُموُه » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اَ ْ  َوْوَباَن يروى -143
 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «َمرَّاٍت َثال َفاَك َوهلُلَفضَّ اوا: لْسِجِ   َفُقومَلاُيْنِشُ  ِهْعًرا ِفي 

ومسعه النيب  وهذا احل يث منكر  واهلل × يف َمسج  النيب  وو  ُأْنشَ  الشِّعُر
 أ لم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه  باد ب  كثري موروك.153 مل اليو م والليلة  (1)
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  ةالصلارابع: أكذكار لقسم الا

  ةالصلستفتا  يف االبا  أكذكار ا

 : لوألنوع الا

َيْسُكُت َبْيَ  ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا     أبي ُهَرْيَر َة-144
 لُت: ِبثَأِبي َوُأمِّي َيا َرُسولَفُق -: ُهَنيًَّة لَأْحِسُبُه َوا لَوا -ِقَراَء ِة ِإْسَكاَتًة لتَّْكِبرِي َوَبْيَ  الا
ُدمَّ َباِ ْ  َبْيِني َوَبْيَ  للا: لَأُوو» :ل؟ َوالِقَراَء ِة َما َتُقولتَّْكِبرِي َوال  ِإْسَكاُتَك َبْيَ  اهلِلا

َطاَيا َكَما ُيَنقَّى خَلُدمَّ َنقِِّني ِمَ  اللْغِرِ   امَلْشِرِق َوامَلَخَطاَياَي  َكَما َباَ ْ َت َبْيَ  ا
  متفق «َبَرِدلِج َوالثَّلاِء َوامَلَخَطاَياَي ِبا لُدمَّ اْغِسلل ََّنِ:  الْبَيُض ِمَ  اأَلثَّْوُ  الا

 .(1)يهل 

 .(2)بزارلطراني واله  رواه المث   َ ْنُههلُلَرِضَي اوروي    مسر ة -145

 ثاني: لنوع الا

َأنَُّه َكاَن   × هلِلا لَ ْ  َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي اٍب  ليِّ ْبِ  َأِبي َطالَ ْ  َ -146
ْرَض َحِنيًفا  أَلَماَواِت َواسَّلِذي َفَطَر اللَوجَّْدُت َوْجِدَي : »ل ِة  َواالصَّل اىلِإكَذا َوا َم ِإ

 ال،نَي  مِلَعال َر ِّ اهلِلِتي  َوُنُسِكي  َوَمْيَياَي  َوَمَماِتي الْشِرِك،نَي  ِإنَّ َحمُلَوَما َأَنا ِمَ  ا
َأْنَت َأْنَت  الَه ِإلإِ الُك لمَلُدمَّ َأْنَت اللِم،نَي  الْسمُلَك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَ  الُه  َوِبَذلَهِريَك 

 الي كُذُنوِبي َجِميًعا  ِإنَُّه لْمُت َنْفِسي  َواْ َتَرْفُت ِبَذْنِبي  َفاْغِفْر لي  َوَأَنا َ ْبُ َك  َظَربِّ
َأْنَت   الْحَسِنَدا ِإأَلَيْدِ ي  الِق الْخأَلْحَسِ  اأَلَأْنَت  َواْهِ ِني  الذُُّنوَ  ِإلَيْغِفُر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأما وول اب  األوري يف جامع األحول364  املختصر النصيح 597  حييح مسلم 774حييح البخاري ( 1)
 اللدم با  .. فلي: بصييح. :رواية الصييي،ني خالية م  ( بثأن2146َّ)

 فيه حمم  ب  إبراهيم ب  خبيب ضعيف.  و7048  4638مسن  البزار (  2) 
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ُه لْيُر ُكخَلبَّْيَك َوَسْعَ ْيَك َوالَأْنَت   اليَِّئَدا ِإَيْصِرُف َ نِّي َس الَواْحِرْف َ نِّي َسيَِّئَدا 
ْيَت  َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُ  لْيَك  َتَباَرْكَت َوَتَعالْيَك  َأَنا ِبَك َوِإلْيَ: ِإلشَّرُّ لِفي َيَ ْيَك  َوا

 . (1)ملرواه مس  «ْيَكلِإ

َفْرَو َة   اب  أبيْنَكِ ِر  َومُلُ  ْبُ  اي: ُمَيمَّل ل: َوالُهَعْيُب ْبُ  َأِبي َحْمَز َة  َوا لووا
  َيْعِني «ِم،نَيلْسمُلَوَأَنا ِمَ  ا: »لَت َأْنَت كَذاَك  َفُقلِ يَنِة َفِإكَذا ُومَلا لَوَغْيُرُهَما ِمْ  ُفَقَداِء َأْه

 .(3)شافعيلا ل  وكذا وا(2)«ِم،نَيلْسمُلا لَوَأَنا َأوَّ»ُه: لَوْو

 .(4)نسائيل  رواه اهلمثما  َ ْنُدهلُلَي اَرِضمة ل   جابر وحمم  ب  مس-147

 .(5)هلمث   َ ْنُههلُلَرِضَي اوي    أبي رافع وُر-148

طراني بإسناد واح  لرواه ا  هلمث   َ ْنُههلُلَرِضَي اويروى    اب   مر -149
 .(6)يلتالنوع الثاني يثأتي بالفظ اللوا لوألفظ اللف،ني  هذا الفظ،ني خمتليف موضع،ني ب

 ث: لاثلنوع الا

ِإكَذا اْسَتْفَتَح × َوالْت: َكاَن َرُسول اهلِل ما  َرِضَي اهلُل َ ْنُدَ ْ  َ اِئَشَة  و-150
ُسْبَياَنَك اللُدمَّ َوِبَيْمِ َك  َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاىل َج َُّك  َوال ِإلَه »الصَّال َة  َوال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .771حييح مسلم (  1)
 .762سن  أبي داود (  2)
 .75( ال  وات الكبري  3)

 .972سن  النسائي( 4)
 ورجاله وقات إال أن فيه  نعنة اب  إسياق.  498وال  اء   928رواه الطراني يف الكبري (  5)
    -وهو ضعيف –م  طريق  ب اهلل ب   امر األسلمي   500اء وال    13324رواه الطراني يف املعجم الكبري (  6)

 اب  املنك ر  واحملفوظ    اب  املنك ر ح يث جابر  وهم األسلمي بذكر اب   مر.



 ______________________________________________________ ــــــــــــــ 

 

 74 

74 

 .(1)رواه أبو داود والورمذي  «َغْيَرَك

 َة َكبََّر ُومَّ الصَّلِإكَذا اْفَتَتَح ا×  هلِلا لَكاَن َرُسو   َ ْنُههلُلا َرِضَيو   أن: -151
ُدمَّ َوِبَيْمِ َك َوَتَباَرَك للُسْبَياَنَك ا» :لَرَفَع َيَ ْيِه َحتَّى ُيَياكِذَي ِإْبَداَمْيِه ُأكُذَنْيِه ُومَّ َيُقو

 .(2)«َه َغْيُرَكل ِإال َج َُّك َوىلاْسُمَك َوَتَعا

 . (3)مقتصرا  لى د اء االستفتا   رواه الطرانيآخر حييح  وله إسناد

 .(4)اًلكم ب   مري حنوه مرسحلوروي    ا-152

×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اْ ِريِّ  خُلروي َ ْ  َأِبي َسِعيٍ  ا-153
 ىلِبَيْمِ َك َوَتَباَرَك اْسُمَك  َوَتَعاُدمَّ َوللُسْبَياَنَك ا: »لَكبََّر  ُومَّ َيُقو لْيللِإكَذا َوا َم ِمَ  ا

«  َأْكَبُر َكِبرًياهلُلا: »لًوا  ُومَّ َيُقوالَو« هلُل االَه ِإل ِإال: »ل  ُومَّ َيُقو«َه َغْيَرَكل ِإالَج َُّك  َو
  «ِه  َوَنْفِثِهرَِّجيِم ِمْ  َهْمِزِه  َوَنْفِخلشَّْيَطاِن اليِم ِمَ  الَعلسَِّميِع ال اهلِلَأُ وكُذ ِبا»ًوا  الَو

 .(5)فظ أبي داود لسن   وهذا لرووه يف ا  ُومَّ َيْقَرُأ

×  هلِلا لَكاَن َرُسو: »لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْبِ  َمْسُعوٍد هلِلروي َ ْ  َ ْبِ  ا-154
 َج َُّك ىلُدمَّ َوِبَيْمِ َك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاللُسْبَياَنَك ا: ل َة واالصَّلِإكَذا اْسَتْفَتح ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م  طريق،ني خمتلف،ني يعض  بضعدما بعضا  وله 503  502  ال  اء للطراني 243  والورمذي 776سن  أبي داود  (1)
 .2/64ال اروطين طريق والث فيه كذا   رواه 

 .2/62  سن  ال اروطين 3039  املعجم األوس  3735مسن  أبي يعلى  (2)
 .  بإسناد رجاله وقات كلدم506ال  اءواه الطراني يف ( ر3)
 .507  وال  اء 3190واه الطراني يف املعجم الكبري ( ر4)
  وفيه 1275  سن  ال ارمي 242مذي  وسن  الور804  سن  اب  ماجه 974  سن  النسائي 775سن  أبي داود  (5)

 ِفي  لي ب   لي الرفا ي ضعيف  وال الورمذي: َوَوْ  ُتُكلَم ِفي ِإسَْناِد َح ِيِث أَِبي َسِعيٍ   َكاَن َييَْيى ْبُ  َسِعيٍ  َيَتَكلُم
 «.ال َيِصحُّ َهَذا احَل ِيُث»  وَوال َأْحَمُ : «َ ليِّ ْب ِ َ ليٍّ الرَِّفاِ يِّ 
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 .(1)طرانيلرواه ا« َه َغْيُرَكل ِإالَو

طَّاِ  خَلوروي  نه حنوه م  طريق أخرى  زاد يف آخره: َوَكاَن ُ َمُر ْبُ  ا-154
 .(2)طرانيلُه  رواه الَيُقو×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولُمَنا َوَيُقولُيَع   َ ْنُههلُلَرِضَي ا

 .(3)هيبة اب  أبيوروي  نه موووفا  رواه -155

 .(4) اروطينله  رواه الا مثمرفوً    َ ْنُههلُلَرِضَي اويروى     مر -156

 .(5)طرانيلرواه اا  مرفوً  هلمث   َ ْنُههلُلَرِضَي اة لويروى    واو-157

نوع لا  بإسناد مضى كذكره يف اه مرفوً لويروى    اب   مر مث-158
 .(6)سابقلا

َأنَُّه َكاَن ِإكَذا × نَِّبيِّ لَ ِ  اه: لأو  ويف (7)اه مرفوً لويروى    أن: مث-159
 .. فذكره.لَكبََّر َرَفَع َيَ ْيِه َحتَّى ُيَياكِذَي ُأكُذَنْيِه  َيُقو

ُدمَّ للُسْبَياَنَك ا»َكاَن أنه كان يستفتح:    َ ْنُههلُلَرِضَي ا    مر -160
 ِقَراَء ِة  رواهلا ل  َوْب«ُرَكَه َغْيل ِإال َج َُّك  ىلَوِبَيْمِ َك  َوَتَباَرَك اْسُمَك  َوَتَعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفيه مسعود ب  سليمان جمدول    504ال  اء   10117لكبري املعجم ا (1)
 .2/34و   املرفوع وال البيدقي: ال يصح السن     وهو منقطع أبو  بي  ة مل يسمع م  أبيه 1026املعجم األوس   (2)
   وهو منقطع ألنه م  رواية أبي  بي  ة    أبيه.2406املصنف  (3)
 .2/60سن  ال اروطين  (4)

   وفيه  مرو ب  احلص،ني موروك احل يث.8349كبري املعجم ال (5)
   اب  املنك ر  واحملفوظ     -وهو ضعيف –م  طريق  ب اهلل ب   امر األسلمي   508ال  اء رواه الطراني يف (  6)

  وو  سبق التنبيه أن الطراني رواه بإسناد واح  يف موضع،ني اب  املنك ر ح يث جابر  وهم األسلمي بذكر اب   مر
 .لفظ،ني خمتلف،ني ب

   وفيه  ائ  ب  هريح منكر احل يث.3039  املعجم األوس  505ال  اء  (7)
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 .م  طرق كثري ة   وو  تواتر هذا  نهى  مرلا  هكذا موووًف (1)رزاقل ب ا

 :ل ة واالصلفى ا لكان إكذا دخ   َ ْنُههلُلَرِضَي اأن  مر فظ: لو نه يف -161
َه ل ِإالَج َُّك   ىلُدمَّ َوِبَيْمِ َك َ َتَباَرَك اْسُمَك  َوَتَعاللُسْبَياَنَك ا» :ل أكر وم يقوهللا

  رواه قرآنله م  الرجيم وم يقرأ ما ب ا لشيطان ال م  اهلل. وم يتعوكذ با«َغْيُرَك
 .(2)بيدقيلا

 .(3) اروطينلا  رواه اه موووًفلمث   َ ْنُههلُلَرِضَي او    ثمان -162

َر  َوَ ْ  َ ْ  َأِبي َبْكٍر  َوَ ْ  ُ َم اْبِ  ُجَرْيٍج: َح ََّوِني َمْ  ُأَح ُِّق لووا-163
وا: لَأنَُّدْم َكاُنوا ِإكَذا اْسَتْفَتُيوا َوام   َ ْنُدهلُلَرِضَي اُ ْثَماَن  َوَ ِ  اْبِ  َمْسُعوٍد  

  رواه «َه َغْيُرَكل ِإال َج َُّك  َوىلُدمَّ َوِبَيْمِ َك  َوَتَباَرَك اْسُمَك  َوَتَعاللُسْبَياَنَك ا»
 .(4)رزاقل ب ا

 : سابق،نيل،ني انو لامع ب،ني جلارابع: لنوع الا

×  هللا لأن رسو :أخرهما   َ ْنُدهلُلَرِضَي ا هللجابر ب   ب  اروي    -164
 ىلاَعوَت  َكامُس َكباَرَت  َكواحْم مَُّدللا كَّبياَنُس»:ل ة واالصلكان إكذا استفتح ا

ا ا أَنَمَو احنيًف رَضألوا واِتَمسَّلر اَطذى َفللَّ جدَىَو دُتوجَّ  رَكْيَغ َهلإ اَلو  َك َُّج
  «ُهَل ريَك َهال  ،نيملاَعلا  ر ِّهللى اِتومَم اَىَيْيكى وَمُسُنتى َوالَح إنَّ  ،نَيرِكْشمل  اِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  399ا )ا ال ا تماًدوهو يف مسلم تبًعم  طرق كذلك   2402  م  طرق  نه  ورواه اب  أبي هيبة 2555املصنف  (1)
 .2/60بإسناد منقطع  وأطال ال اروطين بذكر طروه     مر يف السن  

 .2/36البيدقي سن   (2)

   ووال: يسمعنا كذلك.2/65سن  ال اروطين  (3)

 .2558املصنف  (4)
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 مع بيندما.جلبا  م  روى ا  وترجم: (1)بيدقيلرواه ا

 : ام:خلانوع لا

َزُه صَّفَّ َوَوْ  َحَفلا ل َجاَء َفَ َخالَأنَّ َرُج   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأَنٍ: -165
×  هلِلا لمَّا َوَضى َرُسول  َف« َحْمً ا َكِثرًيا َطيًِّبا ُمَباَرًكا ِفيِههلِلْمُ  حَلا»: لنََّفُ:  َفَقالا

ُم ِبَدا؟ َفِإنَُّه لَتَكمُلَأيُُّكُم ا: »لَقْو ُم  َفَقالَفثَأَر مَّ ا« َماِت؟لَكلُم ِبالَتَكمُلَأيُُّكُم ا: »لَتُه َواالَح
َقْ  َرَأْيُت اْوَنْي ل: »لُتَدا  َفَقالنََّفُ: َفُقل: ِجْئُت َوَوْ  َحَفَزِني الَرُج لاَفَق« َبثْأًسا ل َيُقمْل

 .(2)ملرواه مس  «ًكا َيْبَتِ ُروَنَدا  َأيُُّدْم َيْرَفُعَدالَ َشَر َم

 أهـ  وهذا غريب. نََّفُ:لِإكَذا َحَفَزُه ا لَباُ  َما َيُقوسين: ليه اب  الوترجم  

: ل َيُقوالَرُج× نَِّبيُّ ل: َسِمَع ال َ ْنُه َواهلُلي َأيُّوَ   َرِضَي اَ ْ  َأِبروي -166
َفَسَكَت « َماِت؟لَكلَمْ  َحاِحُب ا: »ل  َفَقا َحْمً ا َكِثرًيا َطيًِّبا ُمَباَرًكا ِفيِههلِلْمُ  حَلا
  هلِلا لَيا َرُسو: َأَنا لَوا«  َحَواًباالإِ ل َيُقمْلَماِت؟ لَكلَمْ  َحاِحُب ا: »لَقْو ُم  َفَقالا
ًكا َيْبَتِ ُروَنَدا لَقْ  َرَأْيُت اْوَنا َ َشَر َملِذي َنْفِسي ِبَيِ ِه لَوا: »لْيَر  َواخَلُتَدا َأْرُجو ِبَدا الُو

ه  لفظ للطراني  والد  واألبخاري يف الرواه ا «ل َ زَّ َوَجهلِل اىلَأيُُّدْم َيْرَفُعَدا ِإ
 .(3) يث حل..ا  َحْمً اهلِلْمُ  حَلا ×:نَِّبيِّ لا ِ ْنَ  لَرُج لَوا بخاري:لفظ الو

 .(4)طرانيل  رواه اَنْيَوُه× نَِّبيِّ لَ ِ  ا  ْبِ  َ ْمٍروهلِلَ ْ  َ ْبِ  او-167
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهو هاكذ  تفرد به  ب السال م احلمصي  وهو ح وق لكنه خالف فيه الثقات  ووال اب  كثري: 2/35السن  الكبري  (1)
 ( واهلل أ لم.2/412هذا إسناد غريب )األحكا م الكرى 

  .600حييح مسلم ( 2)
  وفيه أبو حمم  احلضرمي جمدول  34/261  تدذيب الكمال للمزي513  ال  اء للطراني 691املفرد  ( األد 3)

 .والراوي  نه أبو الورد ب  مثامة ب  حزن ال يكاد يعرف
  وهو م  رواية محاد ب  سلمة     طاء ب  السائب  و طاء خمتل  ورواية محاد  نه جي  ة  واهلل 513(ال  اء للطراني 4)

 أ لم.تعاىل 
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 الَفَسِمَع َرُج×  هلِلا لَف َرُسولْيُت َخل: َحلَواب  حجر  لَواِئروي    -168
: لَتُه َواالَح× نَِّبيُّ لمَّا َوَضى ال  َفا ُمَباَرًكا ِفيِه َحْمً ا َكِثرًيا َطيًِّبهلِلْمُ  حَلا: لَيُقو

: لْيَر  َواخَل اال َما َأَرْدُت ِبَدا ِإهلِل  َواهلِلا ل: َأَنا َيا َرُسولَوا« َماِت؟لَكلَمْ  َحاِحُب ا»
نسائي واب  لرواه ا «َعْرِ لسََّماِء َفَما َنْدَنَدَدا َهْيٌء ُدوَن الا َأْبَواُ  اهَلَقْ  ُفِتَيْت ل»

صَّفِّ لِفي ا لَفَ َخ لي َفَجاَء َرُجلُيَص× نَِّبيُّ لَكاَن افظ: لطراني  ويف لماجه وا
 .(1) يث..حلا  ال ُبْكَر ًة َوَأِحيهلِل َكِثرًيا  َوُسْبَياَن اهلِلْمُ  حَل َأْكَبُر َكِبرًيا  َواهلُلا: لَفَقا

 هلِلا لَبْيَنا َرُسو»فظه: له  ولمث   َ ْنُههلُلَرِضَي اشين خلبة الوُروي    أبي وع-169
 َحْمً ا َكِثرًيا َطيًِّبا ُمَباَرًكا ِفيِه َكَما َيْنَبِغي هلِلْمُ  حَلا َيْ ُ و: الي ِإكْذ َسِمَع َرُجلُيَص× 

َكَذا  لَقاِئلَأيُُّكُم ا: »لَوا×  هلِلا لمَّا اْنَصَرَف َرُسول  َفهلالَكَر ِم َوْجِه َربَِّنا و زِّ جل
ِبَبَصِرِه ×  هلِلا ل  ُومَّ َهخََّ  َرُسو«ًكا َيْبَتِ ُروَنَدالَقْ  َرَأْيُت اْوَنْي َ َشَر َملا؟ َوَكَذ

رواه   «َدالِقَياَمِة َوَمَثلَك ِبَخاَتِمَدا َيْو َم الِهَي  :لَجاِ  َواحِلَحتَّى َتَواَرْت ِبا
 .(2)طرانيلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهو م  رواية  ب اجلبار ب  520  519  518-517  ال  اء للطراني 3802  سن  اب  ماجه 1006( سن  النسائي1)
وائل    أبيه  وو  وال اب  مع،ني والبخاري وال اروطين: مل يسمع م  أبيه ومل ي ركه  ألنه ول  بع  موت أبيه بثأهدر  

كذا وال وو  روى مسلم يف حيييه ذي    البخاري  وم وال:      الورم9/83نقله املزي يف حتفة األهراف 
وهذا ببطل وول م  وال: ..     ب  اجلبار ب  وائل وال: كنت غالما ال أ قل حال ة أبي ... احل يث (15)الصال ة 

ـ ولت: ففي روايته    أبيه هو  اتصال  واهلل أ لم. ول  بع  موت أبيه واهلل أ لم  أه
 وفيه أبو فرو ة الرهاوي  ضعيف احل يث.  6965املعجم األوس  ( 2)
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 سادس:لنوع الا

 هلِلا لي َمَع َرُسول: َبْيَنَما َنْيُ  ُنَصلَواما  َ ْنُد هلُلَرِضَي اَ ِ  اْبِ  ُ َمَر  -170
 ُبْكَر ًة هلِل َكِثرًيا  َوُسْبَياَن اهلِلْمُ  حَل َأْكَبُر َكِبرًيا  َواهلُلاَقْو ِم: لِمَ  ا لَرُج لِإكْذ َوا× 

َقْو ِم: لِ  اَم لَرُج لَوا« َمَة َكَذا َوَكَذا؟لَك لَقاِئلِمَ  ا» ×: هلِلا لَرُسو ل  َفَقاالَوَأِحي
َفَما »اْبُ  ُ َمَر:  لَوا« سََّماِءلا َأْبَواُ  اهَلا  ُفِتَيْت هَلَ ِجْبُت : »ل َواهلِلا لَأَنا  َيا َرُسو

 .(1)مل  رواه مس«َكلكَذ لَيُقو×  هلِلا لَتَرْكُتُد َّ ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسو

 .(2)فتتا البع  تكبري ة ا لذكر يقال مياطي: وهذا الا لوا

 ىلى َمَعُه ِإلَوَح   َ ْنُههلُلَرِضَي اْيَثِم ْبِ  َحَنٍش  َأنَُّه َرَأى اْبَ  ُ َمَر هَلا لووا-171
 ُبْكَر ًة هلِل َكِثرًيا  َوُسْبَياَن اهلِلْمُ  حَل َأْكَبُر َكِبرًيا  َواهلُل َأْكَبُر اهلُلا: »لَجْنِبِه  َفَقا

 .(3)رواه  ب الرزاق «َوَأْحَسَ  َهْيٍء ِ ْنِ ييَّ لَك َأَحبَّ َهْيٍء ِإلُدمَّ اْجَعلل  االَوَأِحي

 .(4)هيبة اب  أبياب   مر  رواه  لوو لو   اب  مسعود مث-172

رفوع  رواه مل يث احلا لمث   َ ْنُههلُلَرِضَي اأوفى  اب  أبيوروي    -173
  لرَُّجلاَقْو ُم ُرُءوَسُدْم َواْسَتْنَكُروا لَفَرَفَع ازياد ة: ل  وفيه م  ا(5)طرانيلوا أمح 
: لَوا× نَِّبيُّ لمَّا َفَرَ، الَف  ×نَِّبيِّ لِذي َيْرَفُع َحْوَتُه َفْوَق َحْوِت الوا: َمْ  َهَذا الَوَوا

َمُه َيْصَعُ  ِفي الَقْ  َرَأْيُت َكل: »لوا: ُهَو َهَذا  َفَقالَفَقا« صَّْوِت؟لي الَعالَمْ  َهَذا ا»
 .«ِفيِه لَيْ ُخُه َباٌ  َفلسََّماِء َحتَّى ُيْفَتَح لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .601حييح مسلم  (1)
 .86املتجر الرابح ص (2)
 .2422  واب  أبي هيبة يف املصنف 2560رواه  ب  الرزاق يف املصنف( 3)
 .2423املصنف  (4)
 وفيه  ب اهلل ب  سعي  جمدول.   515ال  اء للطراني   19134املسن   (5)
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×  هلِلا لَأنَُّه َرَأى َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي اوروي    جبري ب  مطعم -174
 هلِلْمُ  حَل َأْكَبُر َكِبرًيا  َواهلُل َأْكَبُر َكِبرًيا  اهلُل َأْكَبُر َكِبرًيا  اهلُلا: »لَفَقا  ًةالي َحلُيَص

ًوا  َأُ وكُذ ال َوال ُبْكَر ًة َوَأِحيهلِلَكِثرًيا  َوُسْبَياَن ا هلِلْمُ  حَل َكِثرًيا  َواهلِلْمُ  حَلَكِثرًيا  َوا
ِكْبُر  َوَهْمُزُه لشِّْعُر  َوَنْفُخُه ال: َنْفُثُه ال  َوا«شَّْيَطاِن ِمْ  َنْفِخِه َوَنْفِثِه َوَهْمِزِهل ِمَ  اهلِلِبا
 .(1)وَتُة  رواه أبو داودمُلا

فيكون   (2)هيبة اب  أبياه ضيى  رول ة االك يف حلكذ طرق أنَّلويف بعض ا
 .(3)لنفل ة االهذا م  استفتا  ح

ي  لُيَص× نَِّبيُّ ل: َكاَن الَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اب  حجر  لوروي    َواِئ -175
  ال ُبْكَر ًة َوَأِحيهلِل َأْكَبُر َكِبرًيا  َوُسْبَياَن اهلُلا: لصَّفِّ َفَقالِفي ا لَفَ َخ لَفَجاَء َرُج

  هلِلا ل: َأَنا َيا َرُسولرَُّجلا لَوا« َماِت؟لَكلَمْ  َحاِحُب ا: »لَوا× نَِّبيُّ لا َملمَّا َسلَف
سََّماِء ُفِتَيْت َفَما َتَناَهْت ُدوَن لَقْ  َرَأْيُت َأْبَواَ  ال: »لَخْيًرا َوا الَما َأَرْدُت ِبِد َّ ِإ

 .(4)طرانيل  رواه ا«َعْرِ لا

 سابع: لنوع الا

كَذاَت َيْو ٍم  ل َواالَأنَّ َرُج»ما   َ ْنُدهلُلَرِضَي ا ْبِ  َ ْمٍرو هلِلاوَ ْ  َ ْبِ   -176
َمْ  » ×: هلِلا لَرُسو لَوَسبََّح َوَدَ ا َفَقا سََّماِءلَء ال َمهلِلْمُ  حَلا ِة: الصَّلِفي ا لَوَدَخ

  «قَّى ِبِه َبْعُضُدْم َبْعًضالِئَكَة َتالمَلَقْ  َرَأْيُت ال» ×:نَِّبيُّ لا ل: َأَنا  َفَقالَفَقا «ُد َّ؟لَواِئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفيه  احم العنزي فيه جدالة.  522ء للطراني ال  ا  764سن  أبي داود  (1)
 .2412املصنف  (2)
 .149نبه  لى كذلك اب  اجلزري يف احلص  احلص،ني ص (3)
 .  وو  مر يف النوع السابق   ب اجلبار ب  وائل مل يسمع م  أبيهيف وول البعض   وهو منقطع55املعجم الكبري  (4)
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 .(1)رواه أمح 

 :ليلل ة االاستفتا  ح

َكبََّر  لْيللِإكَذا َوا َم ِمَ  ا×  هلِلا ل َكاَن َرُسوالس  مرسحلاروي    -177
شَّْيَطاِن ِمْ  لُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا: »لًوا  ُومَّ َيُقوالَو للًوا  َوَهالًوا  َوَسبََّح َوالَو
ُنوُن  َوَأمَّا جُلَأمَّا َهْمُزُه: َفا :لوا: َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعيُذ ِمْ  َهَذا َوالَوا« ْمِزِه َوَنْفِثِه َوَنْفِخِهَه

 .(2)رزاقلرواه  ب ا  ِكْبُرلشِّْعُر  َوَأمَّا َنْفُخُه: َفالَنْفُثُه: َفا

×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولُقوَي   َ ْنُههلُلَرِضَي ايَّ لَباِهلروي    أبي ُأَماَمَة ا-178
 :لًوا  ُومَّ َيُقوالَو للًوا  َوَهالًوا  َوَسبََّح َوالَكبََّر َو لْيلل ِة ِمَ  االصَّلِفي ا لِإكَذا َدَخ

رواه أمح     «رَِّجيِم ِمْ  َهْمِزِه َوَنْفِخِه َوِهْرِكِهلشَّْيَطاِن الُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا»
 .(3)وهركه لب   ونفثه :ويف رواية

 حاديث.ألموع هذه اجملقراء ة حس  لا لستفتا  ووبالكذ بع  د اء اتعوُّلوا

ُت: َما لَفُقا   َ ْندهلُلَرِضَي اُت َ اِئَشَة  ل: َسثَألَوا  َرِهيُّجُل   َرِبيَعُة ا -179
َكاَن ُيَكبُِّر ْت: ل؟ َوِبَم َكاَن َيْسَتْفِتُح؟ َوالْيللِإكَذا َوا َم ِمَ  ا لَيُقو×  هلِلا لَكاَن َرُسو

ي  لُدمَّ اْغِفْر للا» :لَوَيُقو َ ْشًرا  َوَيْسَتْغِفُر َ ْشًرا  للَ ْشًرا  َوُيَسبُِّح َ ْشًرا  َوُيَد
 «َساِ حِلضِّيِق َيْو َم الُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا» :لَ ْشًرا  َوَيُقو «َواْهِ ِني َواْرُزْوِني

 .(4)رواه أمح   َ ْشًرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6632املسن   (1)
 .حس  إىل احلس   وإسناده 2572املصنف (2)
 وفيه رجل مل يسم.22179  22177املسن   (3)
 .25102املسن   (4)
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فظ: َكاَن ُيَكبُِّر َ ْشًرا  َوَيْيَمُ  َ ْشًرا  َوُيَسبُِّح َ ْشًرا  لب (1)اه اب  ماجهورو
َوَيَتَعوَّكُذ ِمْ  « ي َواْهِ ِني َواْرُزْوِني َوَ اِفِنيلُدمَّ اْغِفْر للا: »لَوَيْسَتْغِفُر َ ْشًرا  َوَيُقو

 ِقَياَمِة.لَقا ِم َيْو َم امُلِضيِق ا

 .(2)اًرْشَ  للوَه :زاد أبو داود

صييح أنه ل  واليلل ة االصلقيا م لزري يف أكذكار اجلشيخ اب  اله اوو    َّ
 .(3)مب كان يستفتح لسؤالنه ووع جوابا ألا  هلاستفتا  

: ِبَم َكاَن ا َ ْندهلُلَرِضَي ا ُت َ اِئَشَةل: َسثَألوَ ْ  َ اِحِم ْبِ  ُحَمْيٍ   َوا-180
ِني َ ْنُه لْتِني َ ْ  َهْيٍء َما َسثَألَقْ  َسثَألْت: لَوا ؟لْيللَيْسَتْفِتُح ِوَيا َم ا  × هلِلا لَرُسو

 للُيَكبُِّر َ ْشًرا  َوَيْيَمُ  َ ْشًرا  َوُيَسبُِّح َ ْشًرا  َوُيَد  × هلِلا لَك  َكاَن َرُسولَأَحٌ  َوْب
ِني  َوَ اِفِني  َأُ وكُذ ي  َواْهِ ِني  َواْرُزْولُدمَّ اْغِفْر للا: »لَ ْشًرا َوَيْسَتْغِفُر َ ْشًرا  َوَيُقو

 .(4)نسائيلرواه ا  «ِقَياَمِةلَقا ِم َيْو َم امَل ِمْ  ِضيِق اهلِلِبا

: ِبَم ا َ ْندهلُلَرِضَي ا ُت َ اِئَشَةل: َسثَألرَّْحَمِ   َوالَمَة ْبِ  َ ْبِ  الَ ْ  َأِبي َس-181
ُدمَّ َر َّ للا: »لْت: َكاَن َيُقولَوا؟ لْيللَتُه ِإكَذا َوا َم ِمَ  االَح× نَِّبيُّ لَكاَن َيْسَتْفِتُح ا

شََّداَد ِة  لَغْيِب َوال امَلْرِض  َ اأَلسََّماَواِت َوال  َفاِطَر ال  َوِإْسَراِفيل  َوِميَكاِئيلَجْبَراِئي
قِّ حَلَف ِفيِه ِمَ  الا اْخُتمَلُفوَن  اْهِ ِني لَأْنَت َتْيُكُم َبْيَ  ِ َباِدَك ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَت

 .(5)ملرواه مس  « ِحَراٍط ُمْسَتِقيٍمىلِبِإكْذِنَك  ِإنََّك َتْدِ ي َمْ  َتَشاُء ِإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1356سن  اب  ماجه  (1)
 .766سن  أبي داود  (2)
 .129احلص  احلص،ني ص (3)
 .1319سن  النسائي  (4)
 .770حييح مسلم  (5)
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 «لِجْبَرِئي» : اْحَفُظوُهلووا رَّْحَمِ  ْبُ  ُ َمَرلورواه اب  ماجه    هيخه َ ْبُ  ا
 .(1)× نَِّبيِّ لَمْدُموَز ًة َفِإنَُّه َكَذا َ ِ  ا

ا   َ ْندهلُلَرِضَي اى َ اِئَشَة لُت َ ل: َدَخلْوَزِنيُّ  َواهَلَهِريٌق ا   روي و-182
َتِني َ ْ  لَقْ  َسثَألْت: ل؟ َفَقالْيللَيْفَتِتُح ِإكَذا َهبَّ ِمَ  ا×  هلِلا لُتَدا: ِبَم َكاَن َرُسولَفَسثَأ

ْشًرا  َكبََّر َ ْشًرا  َوَحمََّ  َ  لْيللَك  َكاَن ِإكَذا َهبَّ ِمَ  الِني َ ْنُه َأَحٌ  َوْبلَهْيٍء َما َسثَأ
« ُق ُّوِس َ ْشًرالِك المَلُسْبَياَن ا: »لَوَوا«  َوِبَيْمِ ِه َ ْشًراهلِلُسْبَياَن ا: »لَوَوا

 ُّْنَيا  َوِضيِق لُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ِضيِق اللا: »لَ ْشًرا  ُومَّ َوا للَواْسَتْغَفَر َ ْشًرا َوَه
 له وبلأنه يقو ل  رواه أبو داود  وهذا حيتم َةالصَّلا ُومَّ َيْفَتِتُح« ِقَياَمِة َ ْشًرالَيْو ِم ا

 .(2)تكبريلا

 ىلَكاَن ِإكَذا َوا َم ِإ  × هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس-183
ْرِض  أَلسََّمَواِت َوالْمُ   َأْنَت ُنوُر احَلَك الُدمَّ للا: »ل  َيُقولْيلل ِة ِمْ  َجْوِف االصَّلا
سََّمَواِت لْمُ  َأْنَت َر ُّ احَلَك الْرِض  َوأَلسََّمَواِت َوالْمُ  َأْنَت َويَّا ُم احَلَك الَو
نَُّة جَلَقاُؤَك َحقٌّ َوالقُّ َوحَلقُّ َوَوْ ُ َك احَلَك القُّ َوَوْوحَلْرِض َوَمْ  ِفيِد َّ َأْنَت اأَلَوا

ُت لْيَك َتَوكَّلْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَ لَك َأْسلُدمَّ للسَّاَ ُة َحقٌّ  النَّاُر َحقٌّ َوالَحقٌّ َوا
ي َما َو َّْمُت َوَأخَّْرُت لْيَك َحاَكْمُت  َفاْغِفْر لْيَك َأَنْبُت َوِبَك َخاَحْمُت َوِإلَوِإ

 .(3)يهلمتفق    «َأْنَت الَه ِإلإِ الي هِلْنُت  َأْنَت ِإلَوَأْسَرْرُت َوَأْ 

 .(4)«هلِلِبا الُووَّ َة ِإ الَو لَحْو الَو» وزاد بعضدم يف آخره:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1357سن  اب  ماجه  (1)
   هريق اهلوزني ال يعرف.5085سن  أبي داود  (2)

 .199  حييح مسلم 1120ح البخاري حيي (3)
 .1321سن  النسائي (4)



 ______________________________________________________ ــــــــــــــ 

 

 84 

84 

تََّدجُِّ  لَكاَن ِفي ا×  هلِلا ل: َأنَّ َرُسوطرانيلوا فظ  ن  أبي داودلويف -184
 .(1).. َأْكَبُرهلُلا لَبْعَ  َما َيُقو لَيُقو

  (2)رزاق بإسناد حييحلك  رواه  ب الستفتا   الى هذا هو م  أكذكار الفع
ْمُ  َأْنَت ُنوُر حَلَك الُدمَّ للا: »لَوا لْيللا َسَجَ  ِمَ  اِإكَذ×  هلِلا لفيه: َكاَن َرُسو لفقا

 .لوألحح األفذكره  وا «ْرِض..أَلسََّمَواِت َوالا

  وترجم لْيلل ِة ِمْ  َجْوِف االصَّل اىلِإكَذا َوا َم ِإ لَما َيُقونسائي: ليه الوترجم  
: ل  وم والْيلل ِة االَ اِء ِ ْنَ  اْفِتَتاِ  َح ُّل َواهلِلى الثََّناِء َ لتَّْيِميِ  َوالَباُ  ااب  خزمية: 
تَّْيِميِ  َوَيْ ُ و ِبَدَذا لِإنََّما َكاَن َيْيَمُ  ِبَدَذا ا× نَِّبيَّ لى َأنَّ الَ  ليل َّلَباُ  كِذْكِر ا

×  هلِلا لَكاَن َرُسوفظ: ل  وم رواه بل َوْبالتَّْكِبرِي لَبْعَ  ا لْيلل ِة االْفِتَتاِ  َحال َُّ اِء لا
َبَياِن ِبثَأنَّ لكِذْكُر ا  وترجم حاحبه اب  حبان: (3)َبْعَ َما ُيَكبُِّر لتََّدجُِّ  َواللِإكَذا َوا َم 

تَّْكِبرِي  لِفي َ ِقِب ا لْيلل ِة االَكاَن َيْ ُ و ِبَما َوَحْفَنا َبْعَ  اْفِتَتاِحِه ِفي َح× ْصَطَفى مُلا
 صييح.ل  وهو ا(4) ِةالصَّلاِ  ااْفِتَت ل َوْبالِقَراَء ِة لاْبِتَ اِء ا لَوْب

: لتَّْكِبرِي َوَبْعَ  َأْن َيُقولَبْعَ  ا لَيُقو×  هلِلا لفظ: َكاَن َرُسولوروي ب-185
ْمُ  حَلَك الُدمَّ للا: ًمالْرَض َحِنيًفا ُمْسأَلسَّمَاَواِت َوالِذي َفَطَر اللَوجَّْدُت َوْجِدي »

َقاُؤَك َحقٌّ لقُّ َوحَلقُّ َوَوْ ُ َك احَلِفيِد َّ َأْنَت ا ْرِض َوَمْ أَلسََّماَواِت َوالَأْنَت ُنوُر ا
ْيَك لْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَ لَك َأْسلُدمَّ للسَّاَ ُة َحقٌّ  النَّاُر َحقٌّ َوالنَُّة َحقٌّ َواجَلَوا

ُت َوَما ي َما َو َّْملْيَك َحاَكْمُت َفاْغِفْر لْيَك َأَنْبُت َوِبَك َخاَحْمُت َوِإلُت َوِإلَتَوكَّ
 لُومَّ َيْقَرُأ َرُسو  «َأْنَت الَه ِإلإِ الي هِلُدمَّ َأْنَت ِإللْنُت  الَأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وهذا لفظ  مران ب  مسلم القصري  وهو سيء احلفظ757  ال  اء للطراني 772سن  أبي داود  (1)
 .2564املصنف (2)
 .1125حييح اب  خزمية  (3)
 .2599حييح اب  حبان  (4)
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 .(1)َبْعَ  َهَذا×  هلِلا

 .(2)طرانيل..فذكره  رواه الَم َسِمْعُتُه َيُقولمَّا َسلَففظ: لك بلوروي كذ-186

ٍة لْيلكَذاَت × نَِّبيَّ لَأَتْيُت ا: »لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَماِن َيلَوَ ْ  ُحَذْيَفَة ْبِ  ا-187
 هلِلُسْبَياَن ا» :لي َفثَأَتْيُتُه َفُقْمُت َ ْ  َيَساِرِه َفثَأَواَمِني َ ْ  َيِميِنِه َفَقالَفَتَوضَّثَأ َوَوا َم ُيَص

طراني وهذا لهيبة  وا   أبيابَرَواُه   «َعَظَمِةلِكْبِرَياِء َوالَبُروِت َواجَلُكوِت َوالمَلكِذي ا
  «َعَظَمِةلِكْبِرَياِء َوالَوا  َبُروِتجَلُكوِت َوالمَل َأْكَبُر كُذو اهلُلا» هيبة: اب  أبيفظ لفظه  ول

 .(3) يث حل  الَفَكبََّر َفَقا لْيللي ِمَ  الَكاَن ُيَصفظ: لويف 

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا بلي ب  أبي طالاستفتا   

َه َأْنَت ل إال» :لَوا   ِةاَلصَّلِح،نَي َكبََّر ِفي ا   َ ْنُههلُلِضَي اَريٍّ لَ ْ  َ -188
رواه   « َأْنَتالَّذُُّنوَ  ِإل َيْغِفُر االِإنَُّه   ي كُذُنوِبيلْمت َنْفِسي َفاْغِفْر ل  إنِّي َظُسْبَياَنك
 .(4)هيبة اب  أبي

َه لإِ ال َأْكَبُر هلُلا: »ل َة َواالصَّلِإكَذا اْفَتَتَح ا   َ ْنُههلُلَرِضَي اّي لوروي    َ -189
بَّْيَك لَأْنَت   الذُُّنوَ  ِإلَيْغِفُر ا الي ِإنَُّه لْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر لَأْنَت ُسْبَياَنَك ِإنِّي َظ الِإ

ْيَ  ْدِ يُّ َمْ  َهَ ْيَت  َوَ ْبُ َك َبمَلْيَك  َوالْيَ: ِإلشَّرُّ لْيُر ِفي َيَ ْيَك  َواخَلَوَسْعَ ْيَك  َوا
ْيَك  لإِ الَمْنَجا ِمْنَك ِإ الَجثَأ َولَم الْيَك  َولَيَ ْيَك  َوَ ْبُ َك َبْيَ  َيَ ْيَك  َوِمْنَك َوِإ

 .(5)رزاقلرواه  ب ا  «َبْيِتلْيَت  ُسْبَياَنَك َر َّ الَتَباَرْكَت َوَتَعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفيه جناد ة ب  سلم ل،ني احل يث.  755وال  اء   10993رواه الطراني يف املعجم الكبري  (1)
 .  وفيه  طاء ب  مسلم احلليب لي: بذاك  وو  أتى فيه بثأهياء تفرد بدا761ال  اء رواه الطراني يف  (2)
 .524  523  وال  اء   والطراني يف األوس 2413املصنف  (3)
 .2420املصنف  (4)
   وفيه  احم ب  ضمر ة ضعيف.2566املصنف  (5)
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 فاحتة ليت تقو م مقا م الكذكار األبا  ا

 مدالفاحتة حتى يتعل حيس  اال  مل

  ة:الصليف حفة ا لوا× نيب لا أنَّ   َ ْنُههلُلَرِضَي او   رفا ة ب  رافع -190
  رواه أبو داود «ُهلل َوَكبِّْرُه َوَههلَل َفاْحَمِ  االََّوِإَفِإْن َكاَن َمَعَك ُوْرآٌن َفاْوَرْأ  »

 . (1)ورمذيلوا

: لَفَقا× نَِّبيِّ ل اىلإِ ل: َجاَء َرُجلَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اَأْوَفى  اب  أبيَ ِ  و-191
: لُو: »لْمِني َما ُيْجِزُئِني  َوالُقْرآِن  َفَعلَأْسَتِطيُع آُخُذ َهْيًئا ِمَ  ا ال  ِإنِّي هلِلا لَيا َرُسو

« هلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو ل َحْوال َأْكَبُر  َوهلُل  َواهلُل االَه ِإل ِإال  َوهلِلْمُ  حَل  َواهلِلُسْبَياَن ا
ي  لُدمَّ اْغِفْر للا لُو: »لي؟ َوال  َفَما ل َ زَّ َوَجهلِل  َهَذا هلِلا لَرُسو: َيا لَوا

نَِّبيُّ لا لَفَقا    ُومَّ َأْدَبَر َوُهَو ُمْمِسُك َكفَّْيِه«َواْرَحْمِني  َوَ اِفِني  َواْهِ ِني َواْرُزْوِني
 ل َحْوالَو»: ل  ووا(2)  وأبو داود  رواه أمح«ْيِرخَل َيَ ْيِه ِمَ  اأَلَأمَّا َهَذا  َفَقْ  َم» ×:

 . «عظيملي العلا هلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو

 .(3)جي   ن  اب  حبان بإسناد آخر  و نه-192

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  ووال: حس  اهـ. وفيه: حييى ب   لي ب  حييى ب  خالد الزروي يرويه    301(  والورمذي )861بو داود )رواه أ (1)
 أبيه    ج ه  ووال بعضدم يف ح يثه:    ج ه  مل يذكر اباه.

وأبوه  وحييى وال فيه اب  حبان يف املشاهري: كان متقنا  وجدله اب  القطان  وو  تفرد إمسا يل ب  جعفر بالرواية  نه  
 وقة  وج ه له رؤية  واهلل أ لم.

   وفيه إبراهيم السكسكي تكلم فيه  وهو حس  احل يث.123  ال  وات الكبري 832  سن  أبي داود 19110املسن   (2)

أبي َمالك ْب  ِمْغَول  َ ْ  َطلَيَة ْبِ  ُمَصرٍِّف  َ ِ  اب     الَفْضل ْب  ُمَوفٍَّق    م  طريق 1810حييح اب  حبان  (3)
(  2/463وال اب  كثري: مل يروه أمح  وال أح  م  أحيا  الكتب الستة  وإسناده جي  )األحكا م الكرى   َأْوَفى

ولت: يف الفضل كال م لبعض النقاد  ولك  احل يث حس  جملموع هذي  الطريق،ني  ولطريق والثة رواها أبو نعيم يف 
   واهلل أ لم.7/113احللية 
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 فاحتةلآم،ني بع  وراء ة ا لبا  وو

بخاري يف لوترجم اثأمو م  ملما م والإلفاحتة  لدر بآم،ني بع  وراء ة اجلا س ُُّي
 تَّثْأِم،نِي.لَما ِم ِباإِلحيييه: َباُ  َجْدِر ا

َما ُم  إِلِإكَذا َأمََّ  ا» :لَوا× نَِّبيَّ ل: َأنَّ ا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة-193
اْبُ   لَوَوا «ُه َما َتَق َّ َم ِمْ  كَذْنِبِهلِئَكِة ُغِفَر اَلمَلَفثَأمُِّنوا  َفِإنَُّه َمْ  َواَفَق َتثْأِميُنُه َتثْأِم،نَي ا

 .(1)يهلمتفق    : آِم،نَيلَيُقو×  هلِلا لوَوَكاَن َرُس: ِهَداٍ 

سََّماِء: آِم،نَي  َفَواَفَقْت لِئَكُة ِفي ااَلمَلِت الَأَحُ ُكْم: آِم،نَي  َوَوا لِإكَذا َوا» فظ:لويف 
 .(2)«ُه َما َتَق َّ َم ِمْ  كَذْنِبِهلْخَرى ُغِفَر أُلِإْحَ اُهَما ا

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ َما ُم: إِلا لِإكَذا َوا» فظ:لويف -194
 .(3)«وا: آِم،نَيلَفُقو  َّ ّٰ

ِإكَذا َفَرَ، ِمْ  ِوَراَء ِة × نَِّبيُّ ل: َكاَن الَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اْ  َأِبي ُهَرْيَر َة وَ -195
 .(4) َهَذا ِإْسَناٌد َحَسٌ : لووا   اروطينلرواه ا  : آِم،نَيلَوَوا  ُقْرآِن َرَفَع َحْوَتُهلُأ مِّ ا

 ُّ َّ ٍّ  ُّ  الِإكَذا َت ×: هلِلا لَكاَن َرُسوفظ: لوروي ب-196
  رواه أبو لوَّأَلصَّفِّ اليِه ِمَ  ال  َحتَّى َيْسَمَع َمْ  َي«آِم،نَي: »لَوا  َّ ّٰ ِّ

 .(5)داود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .410ييح مسلم   ح780حييح البخاري  (1)
 410/74  حييح مسلم 781حييح البخاري  (2)
 410/76  حييح مسلم 782حييح البخاري  (3)
  .1/223  مست رك احلاكم 2/134سن  ال اروطين  (4)

   فيه بشر ب  رافع ضعسف احل يث.934سن  أبي داود  (5)
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 ٍّ  ُّ  لَوِإكْذ َوا» :لَوا× نَِّبيَّ لَأنَّ ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا   أبي ُموَسى -197
 .(1)ملمس رواه «هلُل  ُيِجْبُكُم اآِم،نَيوا: لَفُقو َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

مَّا لَف  × هلِلا لَف َرُسولْيُت َخل: َحلَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا لَ ْ  وائو-198
مَّا َفَرَ، لِكَتاِ   َفل َة َكبََّر َوَرَفَع َيَ ْيِه َحتَّى َحاكَذى ِبثُأكُذَنْيِه  ُومَّ َوَرَأ ِبَفاِتَيِة االصَّلاْفَتَتَح ا
 .(2)نسائيلرواه ا  َتُهَيُم ُّ ِبَدا َحْو« آِم،نَي: »لِمْنَدا  َوا

مَّا َفَرَ، ل ِة  َفالصَّلِفي ا لَدَخ×  هلِلا ل: َرَأْيُت َرُسولَوا لَواِئ   روي -199
 .(3)طرانيل  رواه اَث َمرَّاٍتالَو« آِم،نَي: »لِكَتاِ  َوالِمْ  َفاِتَيِة ا

 ٍّ  ُّ : لِح،نَي َوا×  هلِلا لْبِ  ُحْجٍر  َأنَُّه َسِمَع َرُسو لَ ْ  َواِئيروى -200
  رواه «ي آِم،نَيلَر ِّ اْغِفْر : »لَوا َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .(4)طرانيلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .404حييح مسلم (1)
  2/133يف وول األكثر  وو  حييه ال اروطين يف السن   م  ابيه  وهو منقطع  ب اجلبار مل يسمع 955سن  النسائي (2)

  وهذا إسناد 2/128  وال اروطين م  طريق حجر ب   نب:    وائل  248  والورمذي 932ورواه أبو داود 
 .حس 

وا لم أني    وهو منقطع ألنه م  رواية  ي اجلبار    أبيه  وهاكذ يف املنت  احملفوظ مر ة واح  ة 22/22املعجم الكبري  (3)
( للشيخ اجلزري 151غفلت يف احثي    هذا احل يث والذي يليه لوال أني نظرت يف كتا  احلص  احلص،ني )ص

 رمحه اهلل  فإنه كذكر الروايت،ني  فجزاه اهلل خريا.
   وفيه ضعفاء: العطاردي    أبيه والندشلي.22/42املعجم الكبري  (4)
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 (1)سجودلركوع والبا  أكذكار ا

 سجود:لركوع والتسبيح يف الا

 لك خك حك  ُّ ْت لا َنَزملَّ: لوا   َ ْنُههلُلَرِضَي او   ُ ْقَبَة ْبَ  َ اِمٍر -201
 ين ُّ  ْتلمَّا َنَزلَف« ُكوِ ُكْموَها ِفي ُرلاْجَع»×  هلِلا لَنا َرُسول لَوا  َّ جل مك
 .(2)سن ل  رووه يف ا«وَها ِفي ُسُجوِدُكْملاْجَع: »لَوا َّ مي زي ري ٰى

َعِظيِم لُسْبَياَن َربَِّي ا: »لِإكَذا َرَكَع َوا×  هلِلا لفظ: َفَكاَن َرُسولويف -202
َأُبو  لًوا  َواالَو« َيْمِ ِهى َوِبلْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا: »لًوا  َوِإكَذا َسَجَ  َواالَو« َوِبَيْمِ ِه

 «.َتُكوَن َمْيُفوَظًة الزَِّياَد ُة َنَخاُف َأْن لَوَهِذِه ا»َداُوَد: 

 .(3): وترًالك  والحنوه     َ ْنُههلُلَرِضَي اويروى    أبي هرير ة -203

: لَيُقو لَفَجَع× نَِّبيِّ لى َمَع الَأنَُّه َح   َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  ُحَذْيَفَة  -204
ْ  مَل هلُلَسِمَع ا: »ل  َفَكاَن ُرُكوُ ُه َنْيًوا ِمْ  ِوَياِمِه  ُومَّ َوا«َعِظيِملُسْبَياَن َربَِّي ا»

  «ىلْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا: »ل َوِريًبا ِممَّا َرَكَع  ُومَّ َسَجَ   َفَقاال  ُومَّ َوا َم َطِوي«َحِمَ ُه
 .(4)ملرواه مس  َفَكاَن ُسُجوُدُه َوِريًبا ِمْ  ِوَياِمِه

َعِظيِم ُسْبَياَن َربَِّي لُسْبَياَن َربَِّي ا»ِفي ُرُكوِ ِه  لَفَكاَن َيُقو ويف رواية:-205
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترمجة واح  ة ب،ني ما يقال يف الركوع والسجود  ولذلك مجعت بيندما  وكان  كثري م  املصنف،ني يف احل يث جيمعون يف (1)
 امة األحاديث  (  و م تدم أن2899َّ)املصنف لعب الرزاق  طاء يقول: أوول يف السجود مثل ما أوول يف الركوع

 الوارد ة مجعت ب،ني الركوع والسجود كما سوراه.
  وفيه موسى ب  أيو      مه إياس     قبة  1344 ارمي   سن  ال887  سن  اب  ماجه869سن  أبي داود  (2)

وموسى ب  أيو  مقل ووقه اب  مع،ني  كما يف تاريخ اإلسال م للذهيب  و مه ووق  واحل يث ال ينزل    رتبة احلس   
 وو  حييه اب  حبان.

 .يف     زي  العمي ضع  وفيه سال م الطويل موروك احل يث585  533رواه الطراني يف ال  اء (3)
 .772حييح مسلم  (4)
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رواه أبو داود « ىلْ أَلى ُسْبَياَن َربَِّي الْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا»  َوِفي ُسُجوِدِه «َعِظيِملا
 .(1)تسبيح مرت،نيلكذكر ا نسائيلفظ ال ارمي  وهذا لنسائي والورمذي والوا

  (2)بيدقيلبزار وال  أخرجه اب  ماجه واوًاالك ولكذ لفظ: أنه والويف -206
 .وااليف ح يث حذيفة  مر ة  ومرت،ني  وو ك وابٌتلكذ لوا  وكالوا ولكذا وا

  «َعِظيِملُسْبَياَن َربَِّي ا» :يف ركو ه لفسمعته يقوفظ: لويروى يف -207
فمكث يف ركو ه وريبا م  ويامة وم رفع رأسه   هِ ْمَيِبَو :لويردد هفتيه وأظنه يقو

ويردد هفتيه   «ىلْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا» :يف سجوده لفسمعته يقو  وم كر فسج 
 . (3)بيدقيل  رواه اهِ ْمَيِبَو :لوأظ  أنه يقو

اُه  ُومَّ َيْرِجُع َهَفَت« َعِظيِملُسْبَياَن َربَِّي ا»َوُهَو َراِكٌع:  لَيُقوفظ: لوروي ب-208
َوُيَرجُِّع « ىلْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا»َوُهَو َساِجٌ :  لَيُقو  وَكلَغْيَر كَذ لُم َأنَُّه َيُقولَفثَأْ 

 .(4) َكلَغْيَر كَذ لُم َأنَُّه َيُقولَهَفَتْيِه َفثَأْ 

َكاَن ُيَسبُِّح ِفي ×  هلِلا لَأنَّ َرُسو»  َ ْنههلُلَرِضَي اوَ ْ  َأِبي َبْكَر َة   -209
رواه « ًواالى َولْ أَلُسْبَياَن َربِّي ا  َوِفي ُسُجوِدِه ًواالَعِظيِم َولُسْبَياَن َربِّي اوِ ِه ُرُك

 . (5)بزارلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1345  سن  ال ارمي 723  638  سن  النسائي 261  سن  الورمذي871سن  أبي داود  (1)
اب  أبي ليلى والطراني   ويف إسناد البزار 888ويف إسناد اب  ماجه يه اب  هليعة وهو ضعيف احل يث  سن  اب  ماجه (2)

ويف إسناد البزار الثاني: محاد ب  هعيب وهو ضعيف   542ال  اء للطراني   2923سيء احلفظ  مسن  البزار 
 .  فاحل يث حييحجي  82  وإسناد البيدقي يف ال  وات 2931احل يث  مسن  البزار

   وفيه حمم  ب  سوي  موروك.83ال  وات الكبري  (3)

   وفيه  ب الكريم اجلزري ضعيف.588  538رواه  ب الرزاق والطراني يف ال  اء  (4)

ْبُ    ووال: َوَهَذا احَلِ يُث ال َنْعلُم َأَح ًا َيْروِيِه َ ْ  أَِبي َبْكَر َة ِإال ِمْ  َهذَا الَوْجِه ِبَدَذا اإِلسَْناِد  َوَ 3686  البزار مسن (5)
 الرَّْحَم ِ ْبُ  َبكَّارٍ َمْعُروٌف َنسَُبُه َحاحُل احَل ِيِث.
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ِإكَذا » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اروي َ ِ  اْبِ  َمْسُعوٍد   -210
َك َفَقْ  َتمَّ لكَذ لًوا  َفِإكَذا َفَعالَو َعِظيِملا ُسْبَياَن َربَِّيِفي ُرُكوِ ِه:  لَيُقلَرَكَع َأَحُ ُكْم  َف

ًوا  َفِإكَذا الَو ىلْ أَلُسْبَياَن َربَِّي اِفي ُسُجوِدِه:  لَيُقلُرُكوُ ُه  َوِإكَذا َسَجَ  َأَحُ ُكْم  َف
 .(1)ورمذي واب  ماجه لرواه ا «َك َأْدَناُهلَك َفَقْ  َتمَّ ُسُجوُدُه  َوكَذلكَذ لَفَع

: َث َمرَّاٍتالَو لَيُقلِإكَذا َرَكَع َأَحُ ُكْم َف» بي داود:ألظ فليف روي و-211
ًوا  الَو ىلْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا: لَيُقلَك َأْدَناُه  َوِإكَذا َسَجَ  َفل  َوكَذَعِظيِملُسْبَياَن َربَِّي ا

 .(2)«َك َأْدَناُهلَوكَذ

للَُّه َتَعاَلى َأْ َلُم َأْدَنى َما ُيْنَسُب إْن َكاَن َهَذا َواِبًتا َفِإنََّما َيْعِني َوَاوال الشافعي: 
 .(3)أهـ َكَماِل اْلَفْرِض َوْحَ ُهال إَلى َكَماِل اْلَفْرِض َواالْخِتَياِر َمًعا 

 لرَُّجلا لسُّنَِّة َأْن َيُقولِإنَّ ِمَ  ا: ”لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا هلِلروي َ ْ  َ ْبِ او-212
  «ًواالى َولْ أَلُسْبَياَن َربِّي ا  َوِفي ُسُجوِدِه: ًواالَعِظيِم َولي اُسْبَياَن َربِِّفي ُرُكوِ ِه: 

 .(5)ع دلطراني دون كذكر ال  ورواه ا(4)بزارلرواه ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 541اني ال  اء للطر  890  سن  اب  ماجه 261سن  الورمذي  (1)
هلِل وفيه إسياق ب  يزي  اهلذلي وهو جمدول  ووال الورمذي: َحِ يُث اْبِ  َمْسُعوٍد لْيَ: ِإسَْناُدُه ِبمُتَِّصل  َ ْوُن ْبُ  َ ْبِ  ا

الرَُّجل ِفي الرُُّكوعِ َوالسُُّجوِد ِمْ   ْبِ   ُتَْبَة مْل َيلَق اْبَ  َمْسُعوٍد  َوالَعَمل َ لى َهَذا  ِْن َ َأْهل الِعلِم: َيسَْتِيبُّونَ َأْن ال َيْنُقَ ا
َأْسَتِيبُّ لإِلَما ِم َأْن ُيسَبَِّح َخْمَ: َتْسبِيَياٍت لَكْي ُيْ ِرَك َمْ  َخلَفُه »َوُرِوَي َ ِ  اْبِ  املَُباَرِك أَنَُّه َوال:   َوالِث َتْسبِيَياٍت
 يَم.َوَهَكَذا َوال ِإْسَياقُ ْب ُ إِْبرَاِه« َوالَث َتْسبِيَياٍت

 «.َهَذا ُمْرَسل  َ ْونٌ مْل ُيْ ِرْك َ ْبَ  اهلِل»  ووال: 886أبو داود   و1/133الشافعي يف األ م رواه  (2)
 .1/133األ م  (3)
لسَِّريُّ ْبُ    ووال: َوَهَذا احَلِ يُث ال َنْعلُمُه ُيْرَوى َ ْ  َمْسُروٍق  َ ْ  َ ْبِ  اهلِل ِإال ِمْ  َهَذا الَوْجِه  وَا1947مسن  البزار  (4)

 ِإْسَما ِيل َهَذا َفلْيَ: ِبالَقِويِّ.
   وفيه السري ب  إمسا يل موروك.539ال  اء  (5)
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َوِإكَذا   ًوا َفِزَياَد ًةالَعِظيِم َول: ُسْبَياَن َربَِّي الَكاَن ِإكَذا َرَكَع َوا وروي  نه أنه-213
 ب  هلل ب ا  َأُبو ُ َبْيَ  َة ب لَوا  ًوا َفِزَياَد ًةالى َوِبَيْمِ ِه َولْ أَل: ُسْبَياَن َربَِّي الَسَجَ  َوا

 .(1) ُهلَكاَن َيُقو× نَِّبيَّ لمسعود: َوَكاَن َأِبي َيْذُكُر َأنَّ ا

ِفي  لَكاَن َيُقو× نَِّبيَّ لَأنَّ ا»  َ ْنههلُلَرِضَي اروي َ ْ  ُجَبْيِر ْبِ  ُمْطِعٍم -214
رواه « ًواالى َولْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا  َوِفي ُسُجوِدِه ًواالَعِظيِم َولَربَِّي ا ُسْبَياَنُرُكوِ ِه 

 .(2)بزارلا

 ل َرُسوىلطَّاَبُة ِإحَل: َجاَءِت الَ ْ  َجْعَفِر ْبِ  ُمَيمٍَّ   َ ْ  َأِبيِه َواويروى -215
 لَرُسو ل ِة؟ َفَقاالصَّلَنْصَنُع ِبا َسْفًرا  َكْيَف ل َنَزاال  ِإنَّا هلِلا لوا: َيا َرُسولَفَقا×  هلِلا
 .(3)شافعيل  رواه ا«ُث َتْسِبيَياٍت ُسُجوًداالُث َتْسِبيَياٍت ُرُكوً ا  َوَوالَو» ×: هلِلا

 ِة الَما َرَأْيُت َأَحً ا َأْهَبَه ِبَص: ”لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اٍك لوَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما-216
رُُّكوِع ل: َفَيَزْرَنا ِفي الَوا  َعِزيِزلَيْعِني ُ َمَر ْبَ  َ ْبِ  ا«  ِمالُغلِمْ  َهَذا ا×  هلِلا لَرُسو

 .(4)نسائيلرواه أمح  وأبو داود وا  سُُّجوِد َ ْشَر َتْسِبيَياٍتلَ ْشَر َتْسِبيَياٍت  َوِفي ا

 فائ  ة:

استيب العلماء الب ء بالتسبيح يف الركوع والسجود وم يثأتي بع  التسبيح مبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ألن أبا  بي  ة مل يسمع م  أبيه وهو منقطع  540و نه الطراني يف ال  اء   2880رواه  ب الرزاق  (1)
احَل ِيُث َوْ  َرَوى َ ْ  غَْيِر ُجَبْيِر ْبِ  ُمْطِعٍم َ ِ  النَِّبيِّ   ووال: َوَهَذا 3447مسن  البزار   586  534ال  اء للطراني  (2)

احَلِ يِث َولْيَ: ِبالَقِويِّ    َوال َنْعلُمُه ُيْرَوى َ ْ  ُجَبْيِر ْبِ  ُمْطِعٍم ِإال ِمْ  َهَذا الَوْجِه  َوَ ْبُ  الَعِزيِز ْبُ  ُ بَْيِ  اهلِل َحاحُل ×
 أهـ. لِعلمِ وَاحَْتَملوا َحِ يَثُهَوَو ْ َرَوى  َْنهُ َأْهل ا

 ولت:  ب العزيز ما روى  نه غري إمسا يل ب   يا   ووال الذهيب: واٍه  واهلل أ لم. 
   وهيخه فيه اب  أبي حييى موروك.47مسن  الشافعي ص (3)

ال اب    وفيه وهب ب  مانوس  ووقه الذهيب  وو725  سن  النسائي 888  سن  أبي داود 12661مسن  أمح   (4)
 القطان: جمدول احلال  وهو م  رجال التدذيب.
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َوُأِحبُّ َأْن َيْبَ َأ كار الوارد ة  واألد ية املسنونة  وال اإلما م الشافعي: هاء م  األكذ
الرَّاِكُع ِفي ُرُكوِ ِه َأْن َيُقوَل ُسْبَياَن َربِّي اْلَعِظيِم َوالًوا َوَيُقوُل َما َحَكْيت َأنَّ النَِّبيَّ 

ال َأْو ُسُجوٍد َأْحَبْبت َأْن  ِفي ُرُكوٍع× َوُكلُّ َما َواَل َرُسوُل اللَِّه   َكاَن َيُقوُلُه× 
 .(1)َتْثِقيٌلال إَماًما َكاَن  َأْو ُمْنَفِرًدا َوُهَو َتْخِفيٌف   ُيَقصَِّر َ ْنُه

 وول سبيانك اللدم واحم ك:

َيُقول ِفي ُرُكوِ ِه × َ ْ  َ اِئَشَة َرِضَي اهلُل َ ْندا  َوالْت: َكاَن النَِّبيُّ -217
متفق   َيَتثَأوَّل الُقْرآَن  «لُدمَّ َربََّنا َوِبَيْمِ َك اللُدمَّ اْغِفْر ليُسْبَياَنَك ال»َوُسُجوِدِه: 

 .(2) ليه 

حنوه  ولفظه: ملَّا ُأْنِزل َ لى َرُسول اهلِل  َرِضَي اهلُل َ ْنُهو   اب  مسعود -218
ُسْبَياَنَك اللُدمَّ »َيُقول ِإكَذا َجاَء َنْصُر اهلِل َوالَفْتُح  َكاَن ُيْكِثُر ِإكَذا َوَرَأَها َوَرَكَع َأْن  ×:

 .(3)َوالًوا« َربََّنا َوِبَيْمِ َك  اللُدمَّ اْغِفْر لي ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُ  الرَِّحيُم

ُسْبَياَنَك َوِبَيْمِ َك »ِإكَذا َكاَن َساِجً ا َوال: × َكاَن َنِبيُُّكْم و نه يف لفظ: -219
 .(4)«َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُ  ِإلْيَك

كَذاَت لْيلٍة  َفَظَنْنُت × َوالْت: اْفَتَقْ ُت النَِّبيَّ ا َرِضَي اهلُل َ ْندَ ْ  َ اِئَشَة  -220
َأنَُّه كَذَهَب ِإىل َبْعِض ِنَساِئِه  َفَتَيسَّْسُت ُومَّ َرَجْعُت  َفِإكَذا ُهَو َراِكٌع َأْو َساِجٌ  َيُقول: 

ُت: ِبثَأِبي َأْنَت َوُأمِّي  ِإنِّي لِفي َهثْأٍن َوِإنََّك َفُقل« ُسْبَياَنَك َوِبَيْمِ َك ال ِإلَه ِإال َأْنَت»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/133األ م  (1)
 .484  ومسلم 817. 794حييح البخاري  (2)
  وبعض طروه منقطعة  ألندا م  رواية أبي  بي  ة 599  والطراني يف ال  اء3683  وأمح  2897رواه  ب الرزاق  (3)

 يرتقي بدا.ساني  أخرى موحولة أ   أبيه  وهو مل يسمع منه  وله 
  .593الطراني يف ال  اء رواه  (4)
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 .(1)لِفي آَخَر  رواه مسلم

َكاَن َيُقول ِفي ُرُكوِ ِه × ويف لفظ َ ْ  َ اِئَشَة َرِضَي اهلُل َ ْندا َأنَّ النَِّبيَّ -221
 .(2)«ُسْبَياَنَك ال ِإلَه ِإال َأْنَت»ِمْ  َحال ِة اللْيل: 

موووفا حنوه  ولفظه: َ ْ  َهِقيٍق  َوال:   ِضَي اهلُل َ ْنُهَرو   اب  مسعود -222
َكاَن َ ْبُ  اهلِل ِممَّا ُيْكِثُر َأْن َيُقول ِفي ُرُكوِ ِه َوُسُجوِدِه: ُسْبَياَنَك اللُدمَّ  َوِبَيْمِ َك »

 .(3)رواه الطراني« ال ِإلَه َغْيُرَك

  واحم ه:هلل: سبيان الوو

ِفي × نَِّبيَّ ل: َرَمْقُت ال  َ ْ  َأِبيِه  َأْو َ ْ  َ مِِّه  َواسَّْعِ يِّلروي َ ِ  ا -223
 َوِبَيْمِ ِه هلِلُسْبَياَن ا: ”لِتِه  َفَكاَن َيَتَمكَُّ  ِفي ُرُكوِ ِه َوُسُجوِدِه َوْ َر َما َيُقوالَح

 ه هاه  وهو ما:لو  (4)رواه أبو داود  «ًواالَو

×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْهَعِريِّأَلٍك الروي َ ْ  َأِبي َما-224
َث َمرَّاٍت  ُومَّ َرَفَع َرْأَسُه  رواه الَو«  َوِبَيْمِ ِههلِلُسْبَياَن ا: »لمَّا َرَكَع َوالى  َفلَح

 .(5)طرانيلا

ِفي  لَما َنُقو ×:نَِّبيَّ لُت ال: َسثَألَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اوروي َ ْ  َأِبي كَذرٍّ -225
 (6)نسائيل  رواه ا« َوِبَيْمِ ِههلِلِئَكِتِه: ُسْبَياَن االمَل هلُلَما اْحَطَفى ا: ”لَنا؟ َواِسُجوِد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .485حييح مسلم  (1)
 .547رواه الطراني يف ال  اء  (2)
 .9320املعجم الكبري  (3)
   والسع ي جمدول.885سن  أبي داود  (4)
   وفيه هدر ب  حوهب ل،ني احل يث.3422املعجم الكبري  (5)
 . اجلسري يرسل    أبي كذر   وهو منقطع  أبو  ب اهلل10591سن  النسائي  (6)
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 سجود  وهو:لقا م  غري تقيي  الكنه حح مطلفظ بإسناد منقطع  وللبدذا ا

؟ ل ِم َأْفَضالَكلَأيُّ ا لُسِئ×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأِبي كَذرٍّ-226
 .(1)مل  رواه مس« َوِبَيْمِ ِههلِلِعَباِدِه: ُسْبَياَن الِئَكِتِه َأْو المَل هلُلَما اْحَطَفى ا” :لاَو

نَِّبيَّ لَقْ  َرَفْقُت ال: لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي اروَي َ ْ  ُمَعاِوَيَة ْبِ  َأِبي ُسْفَياَن   -227
  رواه «،نَيمِلَعالُسْبَياَنَك َر ِّ ا: »لْن َيُقوِتِه َأالْيِه َفَسِمْعُت َأْكَثَر َحلَواْسَتَمْعُت ِإ× 

 .(2)طرانيلا

ِفي ُرُكوِ ِه  َوِفي  لَكاَن َيُقو   َ ْنُههلُلَرِضَي اطَّاِ  خَلروي َأنَّ ُ َمَر ْبَ  ا-228
 .(3)رزاقل َوِبَيْمِ ِه  رواه  ب اهلِلُسُجوِدِه َوْ َر َخْمِ: َتْسِبيَياٍت: ُسْبَياَن ا

 آخر: نوٌع 

ِفي ُرُكوِ ِه : »لَكاَن َيُقو×  هلِلا لَأنَّ َرُسوا   َ ْندهلُلَرِضَي ا   َ اِئَشَة  -229
 .(4)ملرواه مس« رُّوِ لِئَكِة َواالمَلَر ُّ ا ُسبُّوٌ  ُو ُّوٌسَوُسُجوِدِه 

ُسبُّوٌ  »ِفي ُسُجوِدِه:  لأنه َكِثرًيا َيُقوا   َ ْندهلُلَرِضَي ازَُّبْيِر لو   اْبِ  ا-230
 .(5)رزاقلرواه  ب ا  «رُّوِ   َسَبَقْت َرْحَمُة َربِّي َغَضَبُهلِئَكِة َواالمَلوٌس َر ُّ اُو ُّ

 آخر: نوع 

 ل: ُوْمُت َمَع َرُسولَواا   َ ْندهلُلَرِضَي اْهَجِعيِّ  أَلٍك الَ ْ  َ ْوِف ْبِ  َما-231

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2731حييح مسلم  (1)

   وفيه ح وة ب   ب اهلل ضعيف احل يث.896املعجم الكبري  (2)
   وهو منقطع ألنه م  رواية إبراهيم ب  ميسر ة     مر  ومل يليقه.2885املصنف  (3)
 .487حييح مسلم  (4)
 .2901املصنف  (5)
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ِكْبِرَياِء لُكوِت َوالمَلَوا َبُروِتجَلُسْبَياَن كِذي ا»ِفي ُرُكوِ ِه:  لًة  َيُقولْيل×  هلِلا
 نسائي.لَك  رواه أبو داود والكَذ لِفي ُسُجوِدِه ِمْث ل  ُومَّ َوا«َعَظَمِةلَوا

 .(1)«َعَظَمِةلِكْبِرَياِء َوالُكوِت َوالمَلِك َوالمُلُسْبَياَن كِذي ا»فظ: لويف 

 آخر: نوٌع 

َأنَُّه َكاَن   × هلِلا لَرُسو َ ْ ا   َ ْندهلُلَرِضَي اٍب  ليِّ ْبِ  َأِبي َطالَ ْ  َ -232
َك َسْمِعي  لْمُت  َخَشَع لَك َأْسلَك َرَكْعُت  َوِبَك آَمْنُت  َولُدمَّ للا: »لِإكَذا َرَكَع  َوا

َك َسَجْ ُت  لُدمَّ للا: »ل  َوِإكَذا َسَجَ   َوا«َوَبَصِري  َوُمخِّي  َوَ ْظِمي  َوَ َصِبي
َقُه  َوَحوََّرُه  َوَهقَّ َسْمَعُه لِذي َخللَ  َوْجِدي ْمُت  َسَجلَك َأْسلَوِبَك آَمْنُت  َو
 .(2)مل  رواه مس«ِق،نَيلاخَل َأْحَسُ  اهلُلَوَبَصَرُه  َتَباَرَك ا

َك لْمُت  َوِبَك آَمْنُت  َخَشَع لَك َأْسلَك َرَكْعُت  َولُدمَّ للا»نسائي: لفظ الو
َك لُدمَّ للا»سجود ل  ويف ا(3)«َسْمِعي  َوَبَصِري  َوِ َظاِمي  َوُمخِّي  َوَ َصِبي

َقُه َفَصوََّرُه  َفثَأْحَسَ  لِذي َخللْمُت  َوِبَك آَمْنُت  َسَجَ  َوْجِدي لَك َأْسلَسَجْ ُت  َو
 .(4)«ِق،نَيلاخَل َأْحَسَ  اهلُلُحَوَرُه  َوَهقَّ َسْمَعُه  َوَبَصَرُه  َتَباَرَك ا

 َر ِّ هلِل ْت ِبِه َوَ َميَّلَتَقَوَ َصِبي َوَما اْس» طراني يف رواية:لزاد أمح  وا
 .(5)«،نَيمِلَعالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رجل م  أحيا   2897و ن   ب الرزاق   544  اء للطراني ال  722  سن  النسائي 873سن  أبي داود  (1)
 مثله.× النيب 

 .771حييح مسلم  (2)
 .641سن  النسائي  (3)
 .715رواه النسائي  (4)
 .529  528  ال  اء 960املسن   (5)
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َك لُدمَّ للا»ِإكَذا َرَكَع:  لَيُقو يٌّلفظ: َكاَن َ لب وووفًاَم اًلطووروي  نه ُم-233
ُت  لْيَك َتَوكَّلْمُت  َوِبَك آَمْنُت  َوَأْنَت َربِّي  َوَ لَك َأْسلَك َرَكْعُت  َولَخَشْعُت  َو

ِمي َوَدِمي َوُمخِّي َوِ َظاِمي َوَ َصِبي َوَهْعِري حْلَصِري َوَك َسْمِعي َوَبلَخَشَع 
: لْ  َحِمَ ُه َوامَل هلُل: َسِمَع ال  َفِإكَذا َواهلِل  ُسْبَياَن اهلِل  ُسْبَياَن اهلِلَوَبَشِري  ُسْبَياَن ا

ْمُت  َوِبَك لْسَك َألَك َسَجْ ُت  َولُدمَّ للا: ل  َفِإكَذا َسَجَ  َواْمُ حَلَك الُدمَّ َربََّنا للا
ِمي َوَدِمي حْلَك َسْمِعي َوَبَصِري َولُت  َوَأْنَت َربِّي  َسَجَ  لْيَك َتَوكَّلآَمْنُت  َوَ 

  «هلِل  ُسْبَياَن اهلِل  ُسْبَياَن اهلِلَوِ َظاِمي َوَ َصِبي َوَهْعِري َوَبَشِري  ُسْبَياَن ا
 .(1)ي: مبيفوظلو

ِبَنْيٍو: َأنَّ × نَِّبيِّ لَ ِ  اما   َ ْنُدهلُلِضَي اَرمة  لَ ْ  َجاِبٍر وحمم  ب  مس-234
ْمُت  لَك َأْسلَك َرَكْعُت  َوِبَك آَمْنُت  َولُدمَّ للا: »لَكاَن ِإكَذا َرَكَع َوا× نَِّبيَّ لا

ِمي  َوَ ْظِمي  حْلُت  َأْنَت َربِّي َخَشَع َسْمِعي  َوَبَصِري  َوَدِمي  َولْيَك َتَوكَّلَوَ 
 .(2)نسائيلرواه ا  «،نَيمِلَعال َر ِّ اهلِلَوَ َصِبي  

ْمُت  َوَأْنَت لَك َأْسلَك َسَجْ ُت  َوِبَك آَمْنُت  َولُدمَّ للا»سجود: لايف  لواو
 َأْحَسَ  هلُلَقُه  َوَحوََّرُه  َوَهقَّ َسْمَعُه  َوَبَصَرُه  َتَباَرَك الِذي َخللَربِّي َسَجَ  َوْجِدي 

 .(3)«ِق،نَيلاخَلا

ِإكَذا ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسول  َوا َ ْنههلُلَرِضَي اْ  َأِبي ُهَرْيَر َة ويروى َ  -235
ْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَأْنَت َربِّي  َسَجَ  لَك َأْسلَك َسَجْ ُت َولُدمَّ للا: »لَسَجَ  َوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء احلفظ   وفيه  احم ب  ضمر ة  حس  له بعض أهل العلم  لك  وال اب  حبان: كان ردي2902رواه  ب  الرزاق  (1)
 فاحش اخلطثأ يروي     لي ب  أبي طالب م  ووله كثريا فلما فيش كذلك يف روايته استيق الورك اهـ.

 .642سن  النسائي  (2)
 .716رواه النسائي  (3)
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واه ر  «ِق،نَيلاخَل َأْحَسُ  اهلُلَقُه َوَهقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه َتَباَرَك الِذي َخللَوْجِدَي 
 .(1)شافعيلا

َكاَن ِإكَذا × نَِّبيَّ لبعضه  وهو: َأنَّ اا   َ ْندهلُلَرِضَي اويروى     ائشة -236
 .(2)«ُتلْيَك َتَوكَّلَك َرَكْعُت  َوِبَك آَمْنُت  َوَأْنَت َربِّي َ لُدمَّ للا: »لَرَكَع َوا

 آخر: نوٌع 

: َكاَن ِمْ  ُدَ اِء لَوا  َ ْنُه هلُلَرِضَي ا ْبِ  َمْسُعوٍد  هلِلَ ْ  َ ْبِ  اروي -237
 ال َيْخَشُع  َوُدَ اٍء الٍب ل َيْنَفُع  َوَوالٍم لُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ِ للا» ×: هلِلا لَرُسو

َياَنِة َفِبْئَسِت خِلضَِّجيُع  َوِمَ  الوِع َفِإنَُّه ِبْئَ: اجُل َتْشَبُع  َوِمَ  االُيْسَمُع  َوَنَفٍ: 
ُعُمِر  َوِمْ  لا ل َأْركَذىلَر ِم  َوِمْ  َأْن ُأَردَّ ِإهَلْبِ   َواجُل  َوالُبْخل  َوالَكَسلَوِمَ  ا ِبَطاَنُة لا

وًبا َأوَّاَهًة لَك ُولُدمَّ ِإنَّا َنْسثَأللا  َماِتمَلْيَيا َوامَلَقْبِر  َوِفْتَنِة ال  َوَ َذاِ  ال َّجَّالِفْتَنِة ا
َك َ َزاِئَم َمْغِفَرِتَك  َوُمْنِجَياِت َأْمِرَك  لُدمَّ ِإنَّا َنْسثَأللا  َكلُمْخِبَتًة ُمِنيبًة ِفي َسِبي

  «نَّاِرلنََّجا َة ِمَ  النَِّة  َواجَلَفْوَز ِبالِبرٍّ  َوا لَغِنيَمِة ِمْ  ُكلِإْوٍم  َوا لَمَة ِمْ  ُكالسَّلَوا
َ  ُفَؤاِدي  َأُبوُء ِبِنْعَمِتَك ي  َوِبَك آَملَك ِسَواِدي َوَخَيالَسَجَ  : »لَوَكاَن ِإكَذا َسَجَ  َوا

 َيْغِفُر الي  َفِإنَُّه لى َنْفِسي  َيا َ ِظيُم َيا َ ِظيُم  اْغِفْر ليَّ  َوَهَذا َما َجَنْيُت َ لَ 
 .(3)بزارلابيدقي واختصره لارواه  «َعِظيُملرَّ ُّ ال االَعِظيَمَة ِإلذُُّنوَ  الا

 هلِلا لِتي ِمْ  َرُسولْيلْت: َكاَنْت لَواا  ْند َ هلُلَرِضَي اوروي َ ْ  َ اِئَشَة -238
 َبْعِض ِنَساِئِه َفَخَرْجُت َغْيَرى َفِإكَذا َأَنا ِبِه َساِجٌ  ىلإِ لَفَظَنْنُت َأنََّما اْنَس لَفاْنَس× 

 ي َوآَمَ  ِبَك ُفَؤاِدي َر ِّلَك َسَواِدي َوَخَيالَسَجَ  » :لطَِّريِح َفَسِمْعُتُه َيُقولثَّْوِ  الَكا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهيخه حمم  ب  إبراهيم ب  أبي حييى موروك.231مسن  الشافعي (1)
 موروك احل يث.   وفيه أبان ب  ابي  يا 531رواه الطراني يف ال  اء  (2)
وفيه محي  األ رج  ضعيف احل يث  واحل يث ضعيف مبجمو ه  وأما   2034مسن  البزار  338ال  وات الكبري  (3)

 مجله فق  وردت مفروة م  طرق أخرى  واهلل أ لم.



 _____________________________________________ 
 

 99 

99 
99 

 «َعِظيَملذَّْنَب الَ ِظيٍم َفاْغِفِر ا لُكلى َنْفِسي َيا َ ِظيُم ُتْرَجى لَهِذِه َيِ ي َوَما َجَنْيُت َ 
ظَّ ِّ ِإْوٌم لِإنَّ َبْعَض ا” :لَوا  َظ ٌّ َظَنْنُتُه :ْتلَما َأْخَرَجِك َوا لْت: َفَرَفَع َرْأَسُه َفَقالَوا

ِتي َسِمْعِت لَماِت الَكلَهِذِه ا لاِني َفثَأَمَرِني َأْن َأُووَأَت لِإنَّ ِجْبِري  هلَلَواْسَتْغِفِري ا
رواه   «ُهل -لَأُظنُُّه َوا- َيْرَفْع َرْأَسُه َحتَّى ُيْغَفَر مْلا هَلَفِإنَُّه َمْ  َوا  يَدا ِفي ُسُجوِدِكلَفُقو

 .(1)ىلأبو يع

ى ُأْخِبَرَك ْ: َحتَّلاْج»: لوا× نيب لأن ا   َ ْنُههلُلَرِضَي اروي     مر -239
 الِئَكًة ُخُشوً ا ال ُّْنَيا َملسََّماِء ال ِفي اهلِل ِة َأِبي َجْيٍش  ِإنَّ الرَّ ِّ َ ْ  َحلِبِغَنى ا

وا: لسَّاَ ُة َرَفُعوا ُرُءوِسُدْم ُومَّ َوالسَّاَ ُة  َفِإكَذا َواَمِت الَيْرَفُعوَن ُرُءوَسُدْم َحتَّى َتُقو َم ا
 َيْرَفُعوَن الِئَكًة ُسُجوًدا الثَّاِنَيِة َملسََّماِء ال ِفي اهلِلقَّ ِ َباَدِتَك  َوِإنَّ َربََّنا َما َ َبْ َناَك َح

وا: َربََّنا َما لسَّاَ ُة َرَفُعوا ُرُءوَسُدْم ُومَّ َوالسَّاَ ُة  َفِإكَذا َواَمِت الُرُءوَسُدْم َحتَّى َتُقو َم ا
 َيْرَفُعوَن ُرُءوَسُدْم الِئَكًة ُرُكوً ا الَثِة َملثَّالسََّماِء ال ِفي اهلِلَ َبْ َناَك َحقَّ ِ َباَدِتَك  َوِإنَّ 

وا: ُسْبَياَنَك َما َ َبْ َناَك لسَّاَ ُة َرَفُعوا ُرُءوَسُدْم َوَوالسَّاَ ُة  َفِإكَذا َواَمِت الَحتَّى َتُقو َم ا
 ُّْنَيا لَسَماِء ا لَأمَّا َأْه»: لا؟ َوهلِلا لوَن َيا َرُسولُه ُ َمُر: َوَما َيُقول لَفَقا  «َحقَّ ِ َباَدِتَك

وَن: ُسْبَياَن لثَّاِنَيِة َفَيُقولسََّماِء الا لُكوِت  َوَأمَّا َأْهلمَلِك َوالمُلوَن: ُسْبَياَن كِذي الَفَيُقو
 الِذي ليِّ احَلوَن: ُسْبَياَن الَثِة َفَيُقولثَّالسََّماِء الا لَبُروِت  َوَأمَّا َأْهجَلِعزِّ َوالكِذي ا

ْمَتِني لِذي َ ل  َفَكْيَف اهلِلا لُ َمُر: َيا َرُسو لَفَقا «ِتَكالَدا َيا ُ َمُر ِفي َحلُموُت  َفُقَي
ِذي َأَمَرُه ِبِه لَوَكاَن ا« َهِذِه َمرَّ ًة  َوَهِذِه َمرَّ ًة لُو: »لِتي  َواالُه ِفي َحلَوَأَمْرَتِني َأْن َأُوو

َقاِبَك  َوَأُ وكُذ ِبِرَضاَك ِمْ  َسَخِطَك  َوَأُ وكُذ ِبَك َأُ وكُذ ِبَعْفِوَك ِمْ  ِ  لُو: »لَأْن َوا
 .(2)ب  نصرحمم  اكم وحلارواه  «َوْجُدَك لِمْنَك َج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه  ثمان ب   طاء اخلراساني ضعيف.4661مسن  أبي يعلى  (1)
  وإسناده ل،ني  فيه  ب امللك ب  و امة  وهو ل،ني احل يث  وله هاه ان 3/93  واملست رك 256تعظيم و ر الصال ة  (2)

 مرسالن  مما حيس  أحل احل يث.
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 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا  ب  مسعودهللأكذكار  ب ا

 ل  َيُقو َ ْنُههلُلَرِضَي ا هلِلَسِ يِّ  َأنَُّه: َسِمَع َ ْبَ  اأَل ْبِ  ِزَياٍد اهلِلَ ْ  َ ْبِ  ا-240
 .(1)طرانيل  رواه ا«هلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو ل َحْوال”َوُهَو َراِكٌع: 

  َ ْنُههلُلَرِضَي اد  ْبُ  َمْسُعوهلِل: َكاَن َ ْبُ  الرَّْحَمِ  ْبِ  َيِزيَ   َوالَ ْ  َ ْبِ  ا-241
ِفي  لْن َيْسُجَ   َوُهَو َيُقوَصى ِبَيِ ِه َمرَّ ًة َواِحَ  ًة ِإكَذا َأَراَد َأحَلٍ  ُيَسوِّي ا َ ْنُدهلُلَرِضَي ا

 .(2)طرانيلرزاق وال  رواه  ب ا«بَّْيَك َوَسْعَ ْيَكلُدمَّ للبَّْيَك ال»ُسُجوِدِه: 

ْسَوِد: َكاَن َ ْبُ  أَلَأُبو ا لَفا َفَقالْزَمِع  اْخَتأَلَوَه َّاِد ْبِ  ا ْسَوِدأَلَ ْ  َأِبي ا-242
ُسْبَياَنَك : »لَه َّاٌد: َكاَن َيُقو لَوا  « َر َّ َغْيُرَكال ُسْبَياَنَك”ِفي ُسُجوِدِه:  ل َيُقوهلِلا

 .(3)طرانيلرزاق ال  رواه  ب ا«َه أنتل ِإال

 نصف م  هعبان:لة اليلسجود يف لا

نِّْصِف ِمْ  َهْعَباَن لُة الْيلْت: َكاَنْت ل َ ْنَدا َواهلُلَرِضَي ا َ ْ  َ اِئَشَةيروى -243
َفَقْ َتُه َفثَأَخَذِني َما  لْيللمَّا َكاَن ِفي َجْوِف الِ ْنِ ي َف×  هلِلا لِتي  َفَباَت َرُسولْيل

 ال َوزًّا َوال َما َكاَن ِمْرِطي َخزًّا َوهلِلفَّْعُت ِبِمْرِطي  َأَما َوالَغْيَر ِة َفَتلنَِّساَء ِمَ  الَيثْأُخُذ ا
ْت: َكاَن لْؤِمِن،نَي؟ َوامُلَكاَن َيا ُأ مَّ ا : َوِممَّل َكتَّاًنا  ِويال ُوْطًنا َوال ِديَباًجا َوالَحِريًرا َو

ْم َأِجْ ُه  لْبُتُه ِفي ُحَجِر ِنَساِئِه َفلْت: َفَطل  َوالِبإِلَمُتُه ِمْ  َأْوَباِر احْلوُه َهَعًرا َوالَس
 ْرِض َساِجً ا َوُهَوأَلى َوْجِه السَّاِوِ  َ لثَّْوِ  ال ُحْجَرِتي َفِإكَذا ِبِه َكاىلَفاْنَصَرْفُت ِإ

ي َوآَمَ  ِبَك ُفَؤاِدي  َهِذِه َيِ ي َوَما لَك َسَواِدي َوَخَيالَسَجَ  »ِفي ُسُجوِدِه:  لَيُقو
َعِظيَم  َسَجَ  لذَّْنَب الَ ِظيٍم  اْغِفِر ا لُكلى َنْفِسي  َيا َ ِظيُم ُيْرَجى لَجَنْيُت ِبَدا َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9206املعجم الكبري  (1)
 .9291  املعجم الكبري 2407املصنف  (2)
 .9321  واملعجم الكبري 2861املصنف  (3)
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َأُ وكُذ : لَع َرْأَسُه َفَعاَد َساِجً ا َفَقاُومَّ َرَف« َقُه َوَهقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُهلِذي َخللَوْجِدي 
ِبِرَضاَك ِمْ  َسَخِطَك  َوَأُ وكُذ ِبُمَعاَفاِتَك ِمْ  ُ ُقوَبِتَك  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْنَك  َأْنَت َكَما 

ِ  تَُّرال ُم: ُأَ فُِّر َوْجِدي ِفي االسَّلْيِه الَأِخي َداُوُد َ  لَكَما َوا ل  َأُووى َنْفِسَكلَأْوَنْيَت َ 
 الشَّرِّ َنِقيًّا لًبا ِمَ  الُدمَّ اْرُزْوِني َوللا: »لُومَّ َرَفَع َرْأَسُه َفَقا  ُه ِإْن َسَجَ لَسيِِّ ي  َفَيقٌّ ل

 .« َهِقيًّاالَكاِفًرا َو

َما َهَذا : »لَفَقا لي َنَفٌ: َ الِة َولِميخَلَمِعي ِفي ا لْت: ُومَّ اْنَصَرَف َفَ َخلَوا
َوِبْئَ: َهاَتْيِ  : »لَفثَأْخَبْرُتُه َفَطِفَق َيْمَسُح ِبَيِ ِه َ ْ  ُرْكَبِتي َوَيُقو« َراُء؟نََّفُ: َيا ُحَمْيلا
سََّماِء ل اىلإِ ل َ زَّ َوَجهلُلا لنِّْصِف ِمْ  َهْعَباَن  َيْنِزلِة الْيللِقَيَتا ِفي َهِذِه الرُّْكَبَتْيِ  َماكَذا لا
 .« ْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍ مُل الِعَباِدِه ِإل ُّْنَيا َفَيْغِفُر لا

ِفي َمْعَنى  ل: َسِمْعُت َأِبي َيُقولَيُقو ل ْبَ  َأْحَمَ  ْبِ  َحْنَبهلِلَسِمْعُت َ ْبَ  ا
ى ِ َباِدِه لنِّْصِف ِمْ  َهْعَباَن َ لِة الْيلُع ِفي لَيطَّ ل َ زَّ َوَجهلَلِإنَّ ا» ×:نَِّبيِّ لَحِ يِث ا

ِذيَ  لِبَ ِع الا لَشاِحُ : ُهْم َأْهمُل: الَوا« ْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍ مُل الْرِض ِإأَلا لْهأَلَفَيْغِفُر 
 .(1)طراني وهو منكر ج الرواه ا   ِم َوُيَعاُدوَنُدْمالْسإِلا لُيَشاِحُنوَن َأْه

 فائ  ة: 

ويقصر احسب  لسجود  ويطيلركوع والجيمع أكثر م  كذكر يف ا ي أْنلمصلل
: لرُُّكوِع؟ َوالِفي ا لُيَقا لَغَك ِمْ  َوْولَب ل: َهعطاءل اْبُ  ُجَرْيٍج لوا  ونشاطه فراغه

ِني َفِإنِّي ل َيُكْ  َمِعي َهْيٌء َيْشَغمْلَو ل َأْ َجمْلِإكَذا  :لَأْنَت؟ َوا لُت: َفَكْيَف َتُقول  ُوال
َث الَأْنَت َو الَه ِإلإِ ال: ُسْبَياَنَك َوِبَيْمِ َك لَك  َأُوولْغَتُه َفُدَو كَذل ِإكَذا َبالَوْو لَأُوو

ًوا  الَعِظيِم َول اهلِلًوا  ُسْبَياَن اال َوالْفُعومَلَمرَّاٍت  ُسْبَياَن َربَِّنا ِإْن َكاَن َوْ ُ  َربَِّنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشا م ب   رو ة    أبيه     ائشة  وسليمان منكر   وهو م  رواية سليمان ب  أبي كرمية    606ال  اء للطراني  (1)
 احل يث  وو  تفرد به    هشا م بدذه السياوة  وهو منكر ج ا  و  رواه غريه    هشا م بغري هذا اللفظ .
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َث َمرَّاٍت  ُسبُّوٌ  الُق ُّوِس َولَك المَلَث َمرَّاٍت  ُسْبَياَن اال َوِبَيْمِ ِه َوهلِلُسْبَياَن ا
 .َث َمرَّاٍتالرُّوِ   َسَبَقْت َرْحَمُة َربِّي َغَضَبُه َولاِئَكِة َوالمَلُو ُّوٌس َر ُّ ا

ُت: َفَما لُو« ال: »لرُُّكوِع؟ َوالَهْيًئا ِمْنُد َّ ِفي ا لَغَك َأنَُّه َكاَن َيُقولَب لُت: َفَدلُو
 اب  أبي َفثَأْخَبَرِني« َأْنَت الَه ِإلإِ الَأمَّا ُسْبَياَنَك َوِبَيْمِ َك : »لَك؟ َوالَتتَِّبُع ِفي كَذ

 َبْعِض ىلٍة َفَظَنْنُت َأنَُّه كَذَهَب ِإلْيلكَذاَت × نَِّبيَّ لْت: اْفَتَقْ ُت اليَكَة  َ ْ  َ اِئَشَة َوالُم
 الُسْبَياَنَك َوِبَيْمِ َك : »لِنَساِئِه  َفَجَسْسُت ُومَّ َرَجْعُت َفِإكَذا ُهَو َراِكٌع َوَساِجٌ  َيُقو

 .ِفي آَخٍرلِفي َهثْأٍن َوِإنَِّك لِبثَأِبي َأْنَت َوُأمِّي  ِإنِّي  ُت:لْت: ُولَوا« َأْنَت الَه ِإلِإ

ِتي ِفي ُسوَر ِة لَفثَأتَِّبُع ِبَدا ا  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ َأمَّا  :لَوا
   َوَأمَّاهلَل َوِبَيْمِ ِه َفثُأَ ظُِّم ِبِدَما اهلِلَعِظيِم َوُسْبَياَن ال اهلِل  َوَأمَّا ُسْبَياَن الَبِني ِإْسَراِئي
رَّ ُّ َتَباَرَك لا لَيْنِز :لَغِني  َ ْ  ُ َبْيِ  ْبِ  ُ َمْيٍر َأنَُّه َوالُق ُّوِس َفَبلَك المَلُسْبَياَن ا

ِني َفثُأْ ِطَيُه؟ َوَمْ  َيْسَتْغِفُرِني ل: َمْ  َيْسثَألسََّماِء َفَيُقولِخِر ِفي اآلا لْيلل َهْطَر اىلَوَتَعا
رَّ ُّ  لَفْجُر َحِعَ  الُق ُّوَس  َحتَّى ِإكَذا َكاَن الَك المَلبُِّيوا اَك: َسلمَلا لُه؟ َوَيُقولَفثَأْغِفَر 

ُق ُّوِس  َوَأمَّا ُسبُّوٌ  ُو ُّوٌس َسَبَقْت َرْحَمُة َربِّي لَك المَلَك: ُسْبَياَن المَلا لَفثَأتَِّبُع َوْو
ِئَكُة المَلْيِه الَمْت َ لرَّ ِوْسًما َسَما َملا ُأْسِرَي ِبِه َكاَن ُكملَّ× نَِّبيَّ لَأنَّ ا َغِنيلَفَب َغَضَبُه

َك لمَلْيِه  َفَبَ َرُه الْم َ لَك َفَسل: َهَذا َملُه ِجْبِريل لسَّاِدَسَة َوالسََّماَء الَحتَّى ِإكَذا َجاَء ا
  يَّلَم َ لَأْن ُيَس لْيِه َوْبلْمُت َ لْو َأنِّي َسلَوِدْدُت  ×:نَِّبيُّ لا ل ِم  َفَقاالسَّلَفَبَ َأُه ِبا

نَِّبيُّ لُه ال لي  َفَقالُيَص ل َ زَّ َوَجهلَل: ِإنَّ الُه ِجْبِريل لسَّاِبَعَة َوالسََّماَء المَّا َجاَء الَف
: ُسبُّوٌ  ُو ُّوٌس َر ُّ ل: َيُقولُتُه؟ َواال: َوَما َحل: َنَعْم َوالي؟ َوالَأُهَو ُيَص ×:

َك لُت: ُأَو ِّ ُم َبْعَض كَذل: ُولَك َوالي  َفثَأتَِّبُع كَذرُّوِ   َسَبَقْت َرْحَمِتي َغَضِبلِئَكِة َواالمَلا
 .(1): ِإْن ِهْئَت لَبْعٍض َوا لَوْب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2898مصنف  ب الرزاق (1)
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 ركوعلرفع م  البا  أكذكار ا

دم ربنا للا”  «م حلك الربنا ”  «م حلك الربنا و”: ليقوكان × وبت أنه 
سنة ل ام ترد يفلشكر  فلفظة: وال  وأما زياد ة «م حلك الدم ربنا للا”  «م حلك الو

 .كذكار توويفيةألا فإنَّ فيجب جتنبدا  وضعمليف هذا ا

 م :حلك ال: ربنا ولوو

َسِمَع ” :لِإكَذا َوا×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا ما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا   اب   مر -244
 .(1)بخاري لرواه ا  «ْمُ حَلَك الَربََّنا َو” :ل  َوا«ْ  َحِمَ ُهمَل هلُلا

 .(2) مثله  َ ْنُههلُلِضَي اَر    أبي هرير ة-245

 .(3) مثله  َ ْنُههلُلَرِضَي ا    أن:-246

 م :حلك الدم ربنا ولل: الوو

 هلُل: َسِمَع الِإكَذا َوا× نَِّبيُّ لَكاَن ا :لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة-247
 .(4)بخاريلرواه ا «ْمُ حَلَك الُدمَّ َربََّنا َوللا”: لْ  َحِمَ ُه  َوامَل

 . (5) ارميلرواه امثله    َ ْنُههلُلَرِضَي ا   اب   مر  -248

 .(6)هلمث  َ ْنُههلُلَرِضَي ا ري خل   أبي سعي  ا -249

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4674مسن  أمح    4027  مصنف  ب الرزاق 4069البخاري  (1)
 .652ائي  والنس803  والبخاري 7661رواه أمح   (2)
 .805رواه البخاري  (3)
 .389  املختصر النصيح 795حييح البخاري  (4)
 1347مسن  ال ارمي  (5)
   وفيه اب   قيل سيء احلفظ.877رواه اب  ماجه (6)
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 م :حلك ال: ربنا لوو

َما ُم إِلا لِإنََّما ُجِع” :لَأنَُّه َوا× نَِّبيِّ لَ ِ  ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة-250
ْ  َحِمَ ُه  مَل هلُل: َسِمَع الْيِه  َفِإكَذا َرَكَع  َفاْرَكُعوا  َوِإكَذا َوالُفوا َ ل َتْخَتاَلمَّ ِبِه  َفُيْؤَتل

 .(1)بخاريلرواه ا «ْمُ حَلَك الَربََّنا وا: لَفُقو

 .(2) ن همثله   َ ْنُههلُلَرِضَي ا   أن: -251

َربََّنا ْ  َحِمَ ُه  مَل هلُلَسِمَع ا” :لت: ُومَّ َوالوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا     ائشة-252
 .(3)ب ون واو  رواه أمح  «ْمُ حَلَك ال

  تفرد به (4) مثله  رواه  ب الرزاق  َ ْنُههلُلَرِضَي ا    اب   مر-253
 ب الرزاق    معمر    اب  هدا     سامل    اب   مر  وو  مر أن البخاري 

فيظدر أن املوضع غري حمرر  «ربنا ولك احلم ”بلفظ: معمر ق    يرواه م  طر
 ن   ب الرزاق ب ليل أن الطراني سريويه  نه بزياد ة كما سيثأتي  وب ليل أنه أ اده 

 .   معمر مبثل ما  ن  البخاري  فال أرى هذه اللفظة حمفوظة يف ح يث اب   مر

 .(5)مل ن  مسمثله   َ ْنُههلُلَرِضَي ا   حذيفة -254

 م :حلك الدم ربنا لل: الوو

ْ  َحِمَ ُه  مَل هلُلما م: َسِمَع اإلا لَوِإكَذا َوا” : َ ْنُههلُلَرِضَي ا    أبي هرير ة-255

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .204  املختصر النصيح 722حييح البخاري  (1)
 .204  املختصر النصيح 733حييح البخاري  (2)
 .24571مسن  أمح   (3)
 .2911ب الرزاق رواه   (4)
 .772حييح مسلم  (5)
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 .(1)يه لمتفق   «ْمُ حَلَك الُدمَّ َربََّنا للاوا: لَفُقو

ِح،نَي َرَفَع َرْأَسُه ×  هلِلا ل َ ْنُه َأنَُّه َسِمَع َرُسوهلُلَرِضَي ااب   مر َ ْ  -256
اق  وو  رزلطراني م  طريق  ب ال  رواه ا«ْمُ حَلَك الُدمَّ َربََّنا للا: »لرُُّكوِع َوالِمَ  ا
 هللوا  بخاريلحييح ا  ونبدت  لى خمالفته ملا يف صنف آنفاملفظه يف المر 

 .(2)ملأ 

 هلُل: َسِمَع الَوِإكَذا َوا” ×: هلِلَنِبيُّ ا لَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأِبي ُموَسى-257
  ىل َتَباَرَك َوَتَعاهلَلُكْم  َفِإنَّ ال هلُلَيْسَمُع ا  ْمُ حَلَك الُدمَّ َربََّنا للاوا: لَفُقو  ْ  َحِمَ ُهمَل
 .(3)ملرواه مس «ْ  َحِمَ ُهمَل هلُلَسِمَع ا ×:َساِن َنِبيِِّه لى لَ  لَوا

كَذا َرَفَع ِإ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْ ِريِّخُلَ ْ  َأِبي َسِعيٍ  ا-258
َء َما لْرِض  َوِمأَلَء السََّمَواِت َوِملَء الْمُ  ِمحَلَك الَربََّنا : »لرُُّكوِع  َوالَرْأَسُه ِمَ  ا

 الُدمَّ للَك َ ْبٌ   الَنا لَعْبُ   َوُكلا لْجِ   َأَحقُّ َما َوامَلثََّناِء َوالا لِهْئَت ِمْ  َهْيٍء َبْعُ   َأْه
 .(4)ملرواه مس«  ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَلَيْنَفُع كَذا ا الا َمَنْعَت  َومَلُمْعِطَي  الَو ا َأْ َطْيَت مَلَماِنَع 

 .(5)وم كذكره «ناربَّ دمَّللا” و ن  أبي داود:

 . (6)«ا َأْ طيَتمَل َناِزع ال” يث: حلويف بعض طرق ا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والعلماء «إنَُّه َمْ  َواَفَق َوْولُه َوْول امَلاَلِئَكِة  ُغِفَر لُه َما َتَق َّ َم ِمْ  كذَنِْبِه”وتتمته:   409  ومسلم: 796حييح البخاري  (1)
 يقولون يف املوافقة إندا موافقة إخالص وموافقة زمان.

 .570ال  اء  (2)
 .404 حييح مسلم (3)
   ويف:ملء ضبطان حيييان  الفتح والرفع.477حييح مسلم  (4)
 .847سن  أبي داود  (5)
 .90ال  وات الكبري  (6)
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 .(1)«ْمُ حَلَك ال ْ  َحِمَ ُه  َربََّنامَل هلُلَسِمَع ا: »لِإكَذا َوا لَكاَن َيُقوويف بعضدا: 

أبو ُجَيْيَفَة:  ل يث  وفيه واحَلرود اُولبب فة َسْيوُروي    أبي ُجَي-259
ٍن ِفي ال: َج ُّ ُفلَرُج ل ِة  َفَقاالصَّلَوُهَو ِفي ا  × هلِلا لُ وُد ِ ْنَ  َرُسوجُلكُذِكَرِت ا

آَخُر:  لَغَنِم  َوَوالٍن ِفي االآَخُر: َج ُّ ُف ل  َوَوالِبإِلٍن ِفي االآَخُر: َج ُّ ُف ل  َوَوالْيخَلا
رَّْكَعِة  لَتُه  َوَرَفَع رَْأَسُه  ِمْ  آِخِر االَح×  هلِلا لمَّا َوَضى َرُسولرَِّويِق  َفلٍن ِفي االَج ُّ ُف

َء َما ِهْئَت ِمْ  لْرِض  َوِمأَلَء السََّموَاِت  َوِملَء الْمُ   ِمحَلَك الُدمَّ َربََّنا َوللا: »لَوا
 ِّ  ِمْنَك جَلَيْنَفُع كذَا ا الا َمَنْعَت  َومَلُمْعِطَي  الا َأْ َطْيَت  َومَلَماِنَع  الُدمَّ للْعُ   اَهْيٍء َب

 .(2)وَنلْيَ: َكَما َيُقولُموا َأنَُّه لَيْعل  ِّجَلَحْوَتُه ِبا×  هلِلا لَرُسو لَوَطوَّ«  ُّجَلا

ِغَنى ليِم: ُهَو اجِل ُّ  ِبَفْتِح اجَلَفا«  ُّجَلَك ا ِّ ِمْنجَل َيْنَفُع كَذا االَو»ُه: لَوْوبغوي: لا لوا
ِبَطاَ ِتَك   لَعَملِغَنى ِمْنَك ِغَناُه  ِإنََّما َيْنَفُعُه ال َيْنَفُع كَذا االرِّْزِق  َمْعَناُه: لظف ِفي احَلَوا

َ َم َأُبو َ ْمٍرو: َوَوْ  َز لَوا  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ :ىلِه ُسْبَياَنُه َوَتَعالَفُدَو َكَقْو
 لتَّثْأِويل  َوَهَذا الَعَملْجِتَداُد ِفي اال ُّ: اجِلَكْسِر  َوال ُّ ِباجِلنَّاِس ِإنََّما ُهَو الَبْعُض ا

 ِّ جِلَأَمَرُهْم ِبا َّجئ يي  ُّ : لنَُّه َواأَلْؤِمِن،نَي  مُلْيِه ال ِإهلُلِف َما َدَ ا االِبِخ
 .(3) َيْنَفُعُدْم؟!ال: ِإنَُّه ل  ُومَّ َيُقولَمَعلى ال  َوَكْيَف َيُيثُُّدْم َ حِلصَّالا لَعَملَوا

ِإكَذا َرَفَع ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولوا  َ ْنُههلُلَرِضَي اَأْوَفى  اب  أبيَ ِ   -260
سََّماِء لَء الْمُ   ِمحَلَك الُدمَّ َربََّنا للْ  َحِمَ ُه  امَل هلُلَسِمَع ا” :لَوا  رُُّكوِعلِمَ  ا ظدره

 .(4)ملرواه مس «َء َما ِهْئَت ِمْ  َهْيٍء َبْعُ لِض  َوِمْرأَلَء الَوِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .559ال  اء للطراني (1)

 وفيه أبو  مر جمدول.  567والطراني يف ال  اء   879رواه اب  ماجه  (2)
 .3/226هر  السنة  (3)

 .476حييح مسلم  (4)
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ُء لْرِض  َوِمأَلُء السََّماِء  َوِملُء الْمُ  ِمحَلَك الُدمَّ للا»و ن ه يف رواية: -261
ِمَ   ُدمَّ َطدِّْرِنيللَباِرِد الاِء امَلَبَرِد  َوالِج َوالثَّلُدمَّ َطدِّْرِني ِباللَما ِهْئَت ِمْ  َهْيٍء َبْعُ  ا

فاظ هذا لويف بعض أ  (1)«َوَسِخلْبَيُض ِمَ  اأَلثَّْوُ  الَطاَيا  َكَما ُيَنقَّى اخَلذُُّنوِ  َوالا
 .(2) يثحل..اسََّماَواِتلَء الْمُ  ِمحَلَك الربنا  يث: حلا

ِمَ  َكاَن ِإكَذا َرَفَع َرْأَسُه × نَِّبيَّ ل  َأنَّ اما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس-262
ْرِض  َوَما َبْيَنُدَما  أَلُء السََّماَواِت َوِملُء الْمُ   ِمحَلَك الُدمَّ َربََّنا للا: »لرُُّكوِع  َوالا

ا مَلُمْعِطَي  الا َأْ َطْيَت  َومَلَماِنَع  الْجِ   مَلثََّناِء َوالا لُء َما ِهْئَت ِمْ  َهْيٍء َبْعُ   َأْهلَوِم
 .(3)مل  رواه مس« ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَلاَيْنَفُع كَذا  الَمَنْعَت  َو

َأنَُّه ِإكَذا َرَفَع    × هلِلا لَ ْ  َرُسو  َ ْنُههلُلَرِضَي اب لي ب  أبي طال    -263
َء َما َبْيَنُدَما  لْرِض  َوِمأَلَء السََّماَواِت  َوِملَء الْمُ  ِمحَلَك الُدمَّ َربََّنا للا: »لَوا

 .(4)مل  رواه مس«َبْعُ  َء َما ِهْئَت ِمْ  َهْيٍءلَوِم

ُومَّ « ْ  َحِمَ ُهمَل هلُلَسِمَع ا: »لرُُّكوِع َوالِإكَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَ  افظ: لويف -264
 .(5).. فذكرهُومَّ ُيْتِبُعَدا  ويف رواية: لَيُقو

 .(6)طرانيلي  رواه الح يث   لمة مثلويروى    حمم  ب  مس-265

 .(7)طرانيلاه  رواه لويروى     ائشة مث-266

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .476حييح مسلم (1)
 .89ال  وات الكبري  (2)

 . 478حييح مسلم  (3)
 .771حييح مسلم  (4)
 .552  ال  اء للطراني 2903لعب  الرزاق املصنف (5)
   وفيه اب  أبي فرو ة موروك احل يث.568( ال  اء للطراني 6)
   وفيه أبان ب  أبي  يا  موروك احل يث.569( ال  اء للطراني 7)
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×  هلِلا ل َجْنِب َرُسوىل: ُوْمُت ِإلَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي اروي َ ْ  ُحَذْيَفَة -267
: َفَكاَن ِإكَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَ  لِفي َسْبِع َرَكَعاٍت  َوا لطَِّولسَّْبَع الٍة  َفَقَرَأ الْيلكَذاَت 

َبُروِت  جَلُكوِت َوالمَل كِذي اهلِلْمُ  حَلا” :لَوا  ُومَّ «ْ  َحِمَ ُهمَل هلُلَسِمَع ا” :لرُُّكوِع َوالا
 .(1)رواه أمح   «َعَظَمِةلِكْبِرَياِء َوالَوا

 . (2)رزاقل ن   ب ا له ح يث مرسلويشد  

َأنَُّه َكاَن ِإكَذا × نَِّبيِّ لَ ِ  ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا  ْبِ  َمْسُعوٍدهلِلروي َ ْ  َ ْبِ  ا-268
َء َما لسََّماَواِت  َوِملَء الْمُ  ِمحَلَك الُدمَّ َربََّنا َوللا: »لَوا« ْ  َحِمَ ُهمَل هلُلَسِمَع ا: »لَوا

َماِنَع  الْجِ   مَلِكْبِرَياِء َوالا لثََّناِء  َوَأْهلا لَء َما ِهْئَت ِمْ  َهْيٍء َبْعُ   َأْهلَبْيَنُدَما  َوِم
 لَأْه»  ويف رواية: (3)طرانيلرواه ا«  ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَلَيْنَفُع كَذا ا الا َأْ َطْيَت  َومَل
 .(4)«ْمِ حَلا لِكْبِرَياِء َوَأْهلا

 .(5)طرانيلوروي بعضه بإسناد آخر خمتصرا  رواه ا-269

َما ُم إِلِإنََّما ا: »لَوا× نَِّبيِّ لَ ِ  ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا وروي َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة-270
  ْ  َحِمَ ُه مَل هلُل: َسِمَع الَفَكبُِّروا َوِإكَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا  َوِإكَذا َوا ُيْؤَتمَّ ِبِه  َفِإكَذا َكبََّرل

 .(6)طرانيل  رواه ا«وًسا َأْجَمِع،نَيلْوا ُجلًسا َفَصلى َجال  َوِإكَذا َحهلِلْمُ  حَلا وا:لَفُقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب   م حذيفة مل يسم  فدو جمدول.  وفيه ا23363مسن  أمح   (1)
ِإكذَا َرَفَع َرْأَسُه ِمَ  الرُُّكوِع َوال: احَلْمُ  هلِل كِذي امُللِك × َكاَن النَِّبيُّ ”      َْبَ  امَللَك ْبَ  ُ َمْيٍر َيُقول: 2917املصنف  (2)

 .«وَاجَلَبُروتِ َوالِكْبرَِياءِ وَالَعَظَمِة 
   أبي ليلى سيء احلفظ.  وفيه اب10551املعجم الكبري  (3)
 .554ال  اء  (4)
 .  وفيه أهعث ب  سوار ل،ني احل يث  ومل يسق لفظه بل أحال  لى ح يث  لي553ال  اء له  (5)
ملْ َيُقل َأَحٌ :   ووال: مْل َيْروِ َهَذا احَلِ يثَ َ  ْ َ ْبِ  امَللكِ ِإال َ ْمُرو ْب ُ َهاِهٍم  َتَفرََّد ِبِه: َسجَّاَد ُة  َو8604املعجم األوس   (6)

 َفُقولوا: احَلْم ُ هلِل  ِإال ِفي َهَذا احَل ِيثِ أهـ ولت: وهو هذوكذ.
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ي َوَراَء لا َيْوًما ُنَصُكنَّ” :لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا زَُّرِويِّلَ ْ  ِرَفاَ َة ْبِ  َراِفٍع ا-271
َوَراَءُه:  لَرُج ل  َوا«ْ  َحِمَ ُهمَل هلُل: َسِمَع الرَّْكَعِة َوالمَّا َرَفَع َرْأَسُه ِمَ  الَف  ×نَِّبيِّ لا

« ُملَتَكمُلَمِ  ا: »لمَّا اْنَصَرَف  َوال  َفْمُ  َحْمً ا َكِثرًيا َطيًِّبا ُمَباَرًكا ِفيِهحَلَك الَربََّنا َو
رواه « لًكا َيْبَتِ ُروَنَدا َأيُُّدْم َيْكُتُبَدا َأوَّلِو،نَي َماَلَرَأْيُت ِبْضَعًة َوَو: »ل: َأَنا  َوالَوا
 .(1)بخاريلا

 .(2)هلمث ما َ ْنُدهلُلَرِضَي اويروى    اب   مر -272

َقْ  َرَأْيُت َنَفًرا ل»  وفيه: (3)هلمث ما َ ْنُدهلُلَرِضَي اوروي    اب   مرو -273
 «.ْيَدا َحتَّى َتَغيََّبْت َ نِّيلِئَكِة اْكَتَنُفوَها َفَعَرُجوا ِبَدا َفَنَظْرُت ِإالمَلا ِمَ 

 َنوٌع آَخر:

فكاَن ×  هلِلا لى َمَع َرُسولَأنَُّه َح  َ ْنُههلُلَرِضَي اُروي َ ْ  ُحَذْيَفَة -274
َربَِّي ل: »لرُُّكوِع  َوالَرْأَسُه ِمَ  ا  َفِإكَذا َرَفَع «َعِظيِملُسْبَياَن َربِّي ا»ِفي ُرُكوِ ِه:  لَيُقو

فظ للنسائي والرواه أبو داود وا  «ىلْ أَلُسْبَياَن َربَِّي ا»  َوِفي ُسُجوِدِه: «ْمُ حَلا
 .(5)«م حلربي الإن ”فظ: لويف   (4)هل

رُُّكوِع: لِإكَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَ  ا ل َ ْنُه َأنَُّه َكاَن َيُقوهلُليٍّ  َرِضَي الَ ْ  َ روي -275
 .(6)طرانيل  رواه ا«َك َوُووَِّتَك َأُوو ُم َوَأْوُعُ لُدمَّ ِبَيْوللْمُ   احَلَك الُدمَّ َربََّنا للا»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .799حييح البخاري  (1)
 رواه الطراني يف الكبري وفيه اليسع ب  طلية وهو منكر احل يث. (2)
 ( وفيه سعي  ب  املرزبان  وهو م ل: ضعيف.2446رواه البزار ) (3)
 وفيه رجل م   ب: مل يسم. 660سن  النسائي   874سن  أبي داود  (4)
 .416مسن  الطيالسي  (5)
 .  وفيه احلارث ضعيف احل يث576الطراني يف ال  اء رواه  (6)
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 سجودل  اء يف البا  ا

َأْوَرُ  َما َيُكوُن : »لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو  َ ْنُههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة -276
 .(1)ملرواه مس«  َُّ اَءلَفثَأْكِثُروا اُهَو َساِجٌ   َعْبُ  ِمْ  َربِِّه  َولا

َوِإنِّي ُنِديُت َأْن ” :لوا× نَِّبيَّ لَأنَّ ا  ما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس -277
َتِدُ وا سُُّجوُد  َفاْجلرَّ َّ ِفيِه  َوَأمَّا الرُُّكوُع  َفَعظُِّموا الَأْوَرَأ َراِكًعا  َأْو َساِجً ا  َفثَأمَّا ا

 .(2)ملرواه مس  «ُكْمل َُّ اِء  َفَقِمٌ  َأْن ُيْسَتَجاَ  لِفي ا

 ×: هلِلا لَرُسو ل: َوال َ ْنُه َيُقوهلُلٍب  َرِضَي اليَّ ْبَ  َأِبي َطالَ  ىويرو-278
ِء َفَقِمٌ  َأْن  َُّ ال  َوِإكَذا َسَجْ ُتْم َفاْجَتِدُ وا ِفي الرَّ َّ َ زَّ َوَجلِإكَذا َرَكْعُتْم َفَعظُِّموا ا»

 .(3)طرانيلرواه ا «ُكْملُيْسَتَجاَ  

 سجود:ليف ا× نيب لم  أد ية ا

ِفي  لَكاَن َيُقو×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة-279
  «ِنَيَتُه َوِسرَُّهالُه َوآِخَرُه َوَ لُه  َوَأوَّلُه ِدوَُّه  َوِجلي كَذْنِبي ُكلُدمَّ اْغِفْر للا” :ُسُجوِدِه
 .(4)ملرواه مس

ِفي  لم َيُقوله وسل  هللى ال: َكاَن حلَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس-280
ِفي َبَصِري  لِفي َسْمِعي ُنوًرا  َواْجَع لِبي ُنوًرا  َواْجَعلِفي َو لُدمَّ اْجَعللا»ُسُجوِدِه: 

َوِمْ  َفْوِوي ُنوًرا  َوَ ْ  َيِميِني ُنوًرا  َوَ ْ  َيَساِري  ِمْ  َتْيِتي ُنوًرا  لُنوًرا  َواْجَع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .482حييح مسلم  (1)
 .479حييح مسلم  (2)
   وفيه ضعيف وموروك.610رواه الطراني يف ال  اء (3)
 .483حييح مسلم  (4)
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م لمسرواه « ي ُنوًرالِفي ُنوًرا  َوَأْ ِظْم لَخ لَأَماِمي ُنوًرا  َواْجَع لُنوًرا  َواْجَع
 .(1)يهله متفق  لفظه  وأحلوهو  نسائيلاو

   .كتا لى كذكرها يف هذا الذكر يف مواضع    ة أتينا  لوو  حح هذا ا

ًة ِمَ  لْيل×  هلِلا لْت: َفَقْ ُت َرُسولَوا  ا َ ْندهلُلَرِضَي ا َ ْ  َ اِئَشَة-281
ْسِجِ  َوُهَما َمْنُصوَبَتاِن مَلى َبْطِ  َوَ َمْيِه َوُهَو ِفي الَتَمْسُتُه َفَوَوَعْت َيِ ي َ لِفَراِ  َفالا

ُمَعاَفاِتَك ِمْ  ُ ُقوَبِتَك  َوَأُ وكُذ ُدمَّ َأُ وكُذ ِبِرَضاَك ِمْ  َسَخِطَك  َوِبللا: »لَوُهَو َيُقو
 .(2)ملرواه مس« ى َنْفِسَكلْيَك َأْنَت َكَما َأْوَنْيَت َ لُأْحِصي َوَناًء َ  الِبَك ِمْنَك 

 .(3)رزاقلرواه  ب ا «ْيَكلُأْحِصي َوَناًء َ  الُغ ِمْ َحَتَك  َولَأْب ال”فظ:لويف 

ِمْ  َمْضَجِعِه ×  هلِلا لَفَقْ ُت َرُسو: تلا وا َ ْندهلُلَرِضَي ا    َ اِئَشة-282
ْيِه َوُهَو َساِجٌ  لَتِمُسُه  َوَظَنْنُت َأنَُّه َأَتى َبْعَض َجَواِريِه  َفَوَوَعْت َيِ ي َ لُت َألَفَجَع
 .(4)نسائيلرواه ا  «ْنُتلي َما َأْسَرْرُت َوَما َأْ لُدمَّ اْغِفْر للا: »لَيُقو

ِمْ  َمْضَجِعِه  × نَِّبيَّ لَأنََّدا َفَقَ ِت ا ا َ ْندهلُلاَرِضَي روي َ ْ  َ اِئَشَة -283
َر ِّ َأْ ِ  َنْفِسي َتْقَواَها  ” :لْيِه َوُهَو َساِجٌ   َوُهَو َيُقولَمَسْتُه ِبَيِ َها  َفَوَوَعْت َ لَف

 .(5)  رواه أمح «َهااليَُّدا َوَمْولَزكَِّدا َأْنَت َخْيُر َمْ  َزكَّاَها  َأْنَت َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .712ئيسن  النسا  763حييح مسلم  (1)
 .486حييح مسلم  (2)
 .2883املصنف (3)
 .714سن  النسائي  (4)
   وفيه حاحل ب  سعي   مل يووقه إال اب  حبان  وما روى  نه غري نافع ب   مر.25757مسن  أمح   (5)
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َما ِمْ  : »لَوا× نَِّبيِّ لْهَجِعيِّ  َ ْ  َأِبيِه  َ ِ  اأَلٍك الروي َ ْ  َأِبي َما-284
رواه « َأْن َيْرَفَع َرْأَسُه لُه َوْبلُغِفَر  ال  ِإَث َمرَّاٍتالي َولَر ِّ اْغِفْر  :لَ ْبٍ  َيْسُجُ  َفَيُقو

 .(1)طرانيلا

ي لُيَص×  هلِلا لاَن َرُسو: َكلَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي اى ليلروي    أبي -285
 لْهأَل لنَّاِر َوْيلُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا»ِفي ُسُجوِدِه:  ل: َفَسِمْعُتُه َيُقولَتَطوًُّ ا َوا

 .(2)قطيعيلا  رواه «نَّاِرلا

 ل َجْنِب َرُسوىلْيُت ِإلَحفظه: لسجود  ولقا م  غري تقيي  بالوروي مط-286
 «نَّاِرلا لْهأَل لنَّاِر  َوْيل ِمَ  اهلِلَأُ وكُذ ِبا: »لَطوٍُّع  َفَسِمْعُتُه َيُقو ِة َتالِفي َح×  هلِلا

 .(3)بيدقي لرواه أبو داود وا

 سجود:لصيابة يف الم  أد ية ا

َعْبُ  لا ل َأْن َيُقوهلِل اىلِم ِإلَكلِمْ  َأَحبِّ ا» :لَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا يٍّلو   َ -287
 .(4)هيبة اب  أبيرواه  «يلْمَت َنْفِسي َفاْغِفْر لَظ َر َِّوُهَو َساِجٌ : 

 َ ْنُه ىل َتَعاهلُل َجْنِب اْبِ  ُ َمَر َرِضَي اىلْيُت ِإل: َحلَوا    َأِبي ُبْرَد َة-288
يَّ َوَأْخَشى َهْيٍء لَك َأَحبَّ َهْيٍء ِإلُدمَّ اْجَعللا» :لَفَسِمْعُتُه ِح،نَي َسَجَ  َوُهَو َيُقو

ْ  َأُكوَن َظِدرًيا ليَّ َفلَر ِّ ِبَما َأْنَعْمَت َ ”ِفي ُسُجوِدِه:  لِمْعُتُه َيُقو  َوَس«ِ ْنِ ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه حمم  ب  جابر ضعيف احل يث.8197املعجم الكبري  (1)
 احلفظ.   وفيه اب  أبي ليلى سيء308( جزء األلف دينار 2)

 .  ولي:  ن  البيدقي: يف سجوده  وفيه اب  أبي ليلى سيء احلفظ2/440  السن  الكبري 881سن  أبي داود  (3)
 .1385فضائل القرآن للمستغفري   608ال  اء للطراني   29232املصنف  (4)
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َوَأَنا َأْرُجو َأْن َتُكوَن َكفَّاَر ًة   الْمُت ِإل ًة ُمْنُذ َأْسالْيُت َحل: َما َحلَوَوا  «ُمْجِرِم،نَيلل
 .(1)رزاق بعضهلرواه أبو نعيم  وروى  ب ا

َوُهَو  ل َجْنِب اْبِ  ُ َمَر َفَسِمْعُتُه َيُقوىلْيُت ِإلَح :لا   َأِبي ُبْرَد َة َو -289
 .(2)رزاقلرواه  ب ا  «َر ِّ ِوِني َ َذاَبَك َيْو َم َتْبَعُث ِ َباَدَك”: لَساِجٌ  َيُقو

ِتَدا: الِفي ُسُجوِدَها َوِفي َح لَمَة َتُقولَسِمَعْت ُأ مَّ َس َسِ   َأنََّداحَلَ ْ  ُأ مِّ ا-290
 اب  أبي  ورواه (3)رزاقلرواه  ب ا«ْوَو َمأَلا لسَِّبيلاْغِفْر َواْرَحْم َواْهِ َنا اُدمَّ للا”

 .(4)سَّْجَ َتْيِ لَأِو ا رَّْكَعَتْيِ لَبْيَ  ا ل: َتُقولهيبة ووا

 هلِلَجْبَدَتُه  لَما َوَضَع َرُج” : َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْ ِريِّخُل   أبي َسِعيٍ  ا-291
َرَفَع  الًوا ِإالَو يلي  َيا َر ِّ اْغِفْر لي  َيا َر ِّ اْغِفْر لَر ِّ اْغِفْر  َيا: لَساِجً ا  َفَقا

 .(5)هيبة اب  أبيرواه  «ُهلَرْأَسُه َوَوْ  ُغِفَر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2893  املصنف 1/304حلية األولياء  (1)
 .2890املصنف  (2)
 .2892املصنف  (3)
 .8839اب  أبي هيبة مصنف  (4)
 .(108  وهو وإن كان موووفا فله حكم الرفع )حتفة الذاكري  للشوكاني ص29232املصنف  (5)
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 قرآنلابا  أكذكار سجود 

ِفي ُسُجوِد  لَكاَن َيُقو×  هلِلا لَأنَّ َرُسو  ا َ ْندهلُلَرِضَي ا َ ْ  َ اِئَشَة-292
  «ِه َوُووَِّتِهلَقُه  َوَهقَّ َسْمَعُه  َوَبَصَرُه  ِبَيْولِذي َخللَسَجَ  َوْجِدي : »لْيللُقْرآِن ِبالا

 .(1)نسائيلرواه أمح  وا

ِفي  ٌ:لَنا ِم َكثَأنِّي َجامَل: َرَأْيُت ِفَي الَوا  َ ْنههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأِبي ُموَسى-293
سَّْجَ  َة  لْغُت الص  َحتَّى َب لْكُتُب ِمْ  َأوََّهَجَر ٍة  َوَمِعي َدَوا ة  َوِوْرَطاٌس  َوَأَنا َأ لِظ

ُدمَّ للاَ  ِفي ُسُجوِدِه َّ: لشََّجَر ُة  َوَسِمْعُتُد َّ َيُقلِقْرَطاُس َوال ََّوا ُة َوالَفَسَجَ ِت ا
ا مَّلَوُ ْ َن َكَما ُك َّ  َف  اْحُطْ  ِبَدا ِوْزًرا  َوَأْحِرْز ِبَدا ُهْكًرا  َوَأْ ِظْم ِبَدا َأْجًرا

َخْيًرا َرَأْيَت  َوَخْيًرا َيُكوُن  : »لَبَر  َفَقاخَلَفثَأْخَبْرُتُه ا  × هلِلا لاْسَتْيَقْظُت َأَتْيُت َرُسو
َوَنْيُ  َنْرُوُب َما  ِنْمَت َوَناَمْت َ ْيُنَك  َتْوَبَة َنِبيٍّ كَذَكْرَت  َتَروَّْب ِ ْنَ َها َمْغِفَر ًة 

 .(2)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «َتْرُوُب

َفثَأَتاُه   ×نَِّبيِّ ل: ُكْنُت ِ ْنَ  ال  َواما َ ْندهلُلَرِضَي ا روي َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس-294
َهَجَر ٍة   ل َأْحىلي ِإلنَّاِئُم  َكثَأنِّي ُأَحلَباِرَحَة  ِفيَما َيَرى ال: ِإنِّي َرَأْيُت الَفَقا لَرُج

وِهَي  لُسُجوِدي  َفَسِمْعُتَدا َتُقول شََّجَر ُةلسَّْجَ  َة َفَسَجْ ُت  َفَسَجَ ِت الَفَقَرْأُت ا
ي ِ ْنَ َك لَدا لي ِبَدا َأْجًرا  َواْجَعلُدمَّ اْحُطْ  َ نِّي ِبَدا ِوْزًرا  َواْكُتْب للا»َساِجَ  ة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه اختالف ال يضر بينه حمقق ال  وات الكبري 718  سن  النسائي1414  سن  أبي داود 24022مسن  أمح   (1)
 .439للبيدقي 

يه  وإسناده حييح وو  تفرد به اب  السين فلم أج ه  ن  غريه وهو   وهو آخر ح يث ف695 مل اليو م والليلة ص (2)
 م  غرر األحاديث.
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ِفي  لسَّْجَ  َة َفَسَجَ   َفَسِمْعُتُه َيُقولَوَرَأ ا× نَِّبيَّ لَفَرَأْيُت ا»اْبُ  َ بَّاٍس:  ل  َوا«كُذْخًرا
 .(1)ورمذي واب  ماجهل  رواه ا«شََّجَر ِةلا لَ ْ  َوْو لرَُّجلِذي َأْخَبَرُه الا لِدِه ِمْثُسُجو

ي ِ ْنَ َك كُذْخًرا  َوَضْع لَدا لي ِ ْنَ َك ِبَدا َأْجًرا  َواْجَعلُدمَّ اْكُتْب للا»فظ: لويف 
 .(2)«اُوَدَتَدا ِمْ  َ ْبِ َك َدلَدا ِمنِّي َكَما َوِبلَ نِّي ِبَدا ِوْزًرا  َواْوَب

: َيا لَفَقا  ×نَِّبيَّ ل َأَتى االَزِنيِّ  َأنَّ َرُجمُل ْبِ  اهلِلَ ْ  َبْكِر ْبِ  َ ْبِ  ا-295
مَّا َمرَّ ِبَمْوِضِع لُقْرآَن َوَهَجَر ة  ِحَذاَءُه  َفل َيْكُتُب اال  َرَأْيُت َكثَأنَّ َرُجهلِلا لَرُسو

ي ِبَدا لي ِبَدا ُهْكًرا  َوَأْ ِظْم لُدمَّ َأْحِ ْث للاْت: لِتي ِفي ص َسَجَ ْت َوَوالسَّْجَ  ِة الا
  رواه «شََّجَر ِةلَفَنْيُ  َأَحقُّ ِمَ  ا» ×:نَِّبيُّ لا ل  َفَقاَأْجًرا  َواْحُطْ  ِبَدا ِوْزًرا

 .(3)لرزاق  وحورته مرسل ب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال َأُبو جعفر   وفيه احلس  ب  ب  حمم  ب   بي  اهلل ب  يزي  جمدول  1053  سن  اب  ماجه 579سن  الورمذي (1)
 حل يث طرق كلدا فيدا ل،ني.العقيلي: ال يتابع  لى ح يثه  وال يعرف إال ِبِه  ولي: مبشدور النقل  وهلذا ا

 .441ال  وات الكبري  (2)
 .5869مصنف  ب  الرزاق  (3)
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 سج ت،نيلسة ب،ني الجلذكر يف البا  ا

كان × نيبَّ لِإنَّ ا: »لما: واد َ ْنهلُلَرِضَي ا ب   باس هللو    ب  ا-296
رواه « ي واْرمحين  واْجُبرني  واْهِ ني  واْرُزْوينلدمَّ اغفْر للاسج ت،ني: لب،ني ا ليقو

 .(1)ورمذيلا

 . (2) «ي وارَحمين و اِفين واهِ ني وارُزوينلدمَّ اغِفر للا” فظ أبي داود:لو

 .(3)«َواْرُزْوِني َواْرَفْعِني ِنيي َواْرَحْمِني َواْجُبْرلَر ِّ اْغِفْر »و ن  اب  ماجه: 

 .(4)«َواْرُزْوِني َواْهِ ِني َوَ اِفِني»...اكم: حلو ن  ا

ي لَر ِّ اْغِفْر ” :لْيلل ِة االسَّْجَ َتْيِ  ِفي َحلَبْيَ  ا لو نه  ن  أمح : َوا-297
َواْجُبْرِني ”  ويف رواية: (5) ُومَّ َسَجَ  «َواْرَحْمِني َواْرَفْعِني َواْرُزْوِني َواْهِ ِني

 .(6)« َواْرَفْعِني

ي  ر ِّ أغِفْر لر ِّ اغِفر ” :ليقو× كان   َ ْنُههلُلَرِضَي ا    حذيفة-298
  (7)سن لرووه يف ا «يل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وهو م  رواية حبيب ب  أبي وابت    سعي  ب  جبري 284سن  الورمذي (1)
 .850سن  ابي داود  (2)
 .898سن  اب  ماجه  (3)
 .98  ال  وات الكبري 964املست رك  (4)
 .2895املسن   (5)
 .99  ال  وات الكبري 3514املسن   (6)
  وحييه اب  خزمية 1363  سن  ال ارمي 897  سن  اب  ماجه 735  660  سن  النسائي 874سن  أبي داود  (7)

684. 
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  هلَلَأْسَتْغِفُر ا” :سَّْجَ َتْيِ لَبْيَ  ا لَكاَن َيُقو×  هلِلا لويروى َأنَّ َرُسو-299
 .(1)ضعيف لمرس  «هلَلَأْسَتْغِفُر ا

ُدمَّ للا»سَّْجَ َتْيِ : لَبْيَ  ا لَأنَُّه َكاَن َيُقو  َ ْنههلُلَرِضَي ايٍّ لَ ْ  َ  يرو-300
 .(2)رزاقلرواه  ب ا« ي  َواْرَحْمِني  َواْهِ ِني  َواْجُبْرِنيلاْغِفْر 

 .(3)طرانيلرواه ا«َواْهِ ِني» لب  «َواْرَفْعِني»فظ: لويف 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8933رواه اب  أبي هيبة  (1)
   وفيه احلارث ضعيف.8838  مصنف اب  أبي هيبة 3009مصنف  ب الرزاق  (2)
 .615ال  اء للطراني  (3)
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 وس ألتشد  اليف ا لبا  ما يقو

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا  ب  مسعودهلل ب ارواية 

َنا: لُو  ×نَِّبيِّ لَف الْيَنا َخل: ُكنَّا ِإكَذا َح َ ْنُههلُلَرِضَي ا هلِل   َ ْبُ  ا -301
 هلِلا لْيَنا َرُسولَتَفَت ِإلٍن  َفااَلٍن َوُفاَلى ُفل ُم َ اَلسَّلا لَوِميَكاِئي لى ِجْبِريل ُم َ اَلسَّلا

َواُت لصَّل َواهلِلتَِّييَّاُت لا: لَيُقلى َأَحُ ُكْم  َفل ُم  َفِإكَذا َحاَلسَّل ُهَو اهلَلِإنَّ ا” :لَفَقا× 
ى ِ َباِد لْيَنا َوَ ل ُم َ اَلسَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الْيَك َأيَُّدا ال ُم َ اَلسَّلطَّيَِّباُت  الَوا
ْرِض  أَلسََّماِء َوال ِفي احٍل َحاهلِلَ ْبٍ   لوَها َأَحاَبْت ُكُتُمل  َفِإنَُّكْم ِإكَذا ُو،نَيحِلصَّال اهلِلا

فظ: ل  ويف (1)يهلمتفق    «ُهل َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسوهلُلا الَه ِإل ِإاَلَأْهَدُ  َأْن 
 .(2)× نَِّبيِّ لى ال ُم َ اَلسَّلَنا: المَّا ُوِبَض ُولَوُهَو َبْيَ  َظْدَراَنْيَنا  َف

 .(3) يثحلستم يف ركعت،ني..اليف رواية: فإكذا ج لووا

 .(4) ةالصلومساها يف رواية خطبة ا

 يف آخره: لووا  «َرْكَعَتْيِ  لِإكَذا َوَعْ ُتْم ِفي ُك” :(5)نسائيلفظ  ن  الويف 
  .(6)«هلَلْيِه َفَيْ ُ و ال َُّ اِء َأْ َجَبُه ِإلَيَتَخيَّْر َأَحُ ُكْم ِمَ  الَو”

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .402  حييح مسلم 831ريحييح البخا (1)
 .397  املختصر النصيح 6265حييح البخاري  (2)
 .752  سن  النسائي 4071مسن  أمح   (3)
 .1892سن  اب  ماجه  (4)
 .753سن  النسائي (5)
   وأنه ال يذكر الصال ة اإلبراهيمية يف التشد  األوس   فم  فر، م  التييات ومل يقم اإلما م فالسنة له أن ي هذا  دلَّ (6)

َ ا مٌّ ِفي « إكَذا َتَشدََّ  َأَحُ ُكْم َفلَيسَْتِعْذ» َوْولُهويعض ه احل يث اآلتي: إكذا تشد  أح كم فليستعذ  وال اب  دويق العي : 
    =ل. َوَ َ  ُم اسِْتيَْباِ  ال َُّ اِء وَّالتََّشدُِّ  اأَلوَّل وَاأَلِخرِي َمًعا: َوَوْ  ُاهُْتِدَر بَْيَ  الُفَقَداِء اسِْتيَْباُ  التَّْخِفيِف ِفي التََّشدُِّ  اأَل
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َحِ يُث اْبِ  َمْسُعوٍد َوْ  ُرِوَي َ ْنُه ِمْ  َغْيِر َوْجٍه َوُهَو » :لوم وا مذيورلورواه ا
ِم ِمْ  لِعلا لْيِه ِ ْنَ  َأْكَثِر َأْهلَ  لَعَملوَا  تََّشدُِّ لِفي ا× نَِّبيِّ لَأَححُّ َحِ يٍث َ ِ  ا

َباَرِك  مُلثَّْوِريِّ  وَاْبِ  الُسْفَياَن ا لَوْو تَّاِبِع،نَي  َوُهَولَوَمْ  َبْعَ ُهْم ِمَ  ا  ×نَِّبيِّ لَأْحَياِ  ا
ُت: َيا لَنا ِم  َفُقمَلِفي ا× نَِّبيَّ له: رََأْيُت اليف ووَصوم روى    ُخ  «وََأْحَمَ   وَِإْسَياَق

 .(1)«ٍدْيَك ِبَتَشدُِّ  اْبِ  َمْسُعولَ : »لتََّشدُِّ   َفَقالُفوا ِفي النَّاَس َوْ  اْخَتل  ِإنَّ اهلِلا لَرُسو

 :ما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا  ب   باسهللرواية  ب ا

ُمَنا لُيَع×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَأنَُّه َوا  ما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس -302
وَاُت لصَّلَباَرَكاُت  امُلتَِّييَّاُت الا: »لُقْرآِن َفَكاَن َيُقولسُّوَر َة ِمَ  الُمَنا التََّشدَُّ  َكَما ُيَعلا
ى ِ َباِد لْيَنا َوَ ل ُم َ السَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الْيَك َأيَُّدا ال ُم َ السَّل  اهلِلطَّيَِّباُت لا
 .(2)ملرواه مس« هلِلا ل  وََأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َرُسوهلُلا الَه ِإلإِ ال،نَي  َأْهَدُ  َأْن حِلصَّال اهلِلا

 .(3)« ينال م  الس..يكل م  الس”نسائي: ل  وافظ  ن  أمحلويف 

 َحِ يِث اْبِ  َ بَّاٍس ِفي ىلشَّاِفِعيُّ ِإل: َوكَذَهَب الوم وا  (4)ورمذيلورواه ا
 تََّشدُِّ .لا

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا هعريألرواية أبي موسى ا

ِ ْنَ   َوِإكَذا َكاَن” ×: هلِلا لَرُسو ل:َ َوالوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا    أبي موسى-303
ْيَك ل ُم َ السَّل اهلِلَواُت لصَّلطَّيَِّباُت التَِّييَّاُت الاَأَحِ ُكْم:  لَوْو لَيُكْ  ِمْ  َأوَّلَقْعَ  ِة َفلا

                                                                                                                                 

  هر  َوالُعُمو ُم الِذي كَذَكرَْنا َيقَْتِضي الطَّلَب ِبَدَذا ال َُّ اِء  َبْعَ ُه  حَتَّى َتَساَمَح َبْعُضُدْم ِفي الصَّال ِة َ لى اآلل فِيِه   =
 .2/616  الع  ة الب  العطار 1/312 م  ة األحكا م 

 .289سن  الورمذي  (1)
 .403حييح مسلم  (2)
 .100  ال  وات الكبري 764  سن  النسائي 2665مسن  أمح   (3)
 .290سن  الورمذي  (4)
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 ال،نَي  َأْهَدُ  َأْن حِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ ل ُم َ السَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الَأيَُّدا ا
 .(1)ملرواه مس «ُهل َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسوهلُلا الَه ِإلِإ

 .(2) «حمم ًا وأنَّ”فظ  ن  أمح : لويف 

 .(3)« ةالصَّلا حتيُة ه َّ ماٍتلَك سبُع” :لو ن  اب  ماجه: وم وا

 :  َ ْنُههلُلَرِضَي ا رواية اب   مر

 تََّشدُِّ :لِفي ا×  هلِلا لُسوَ ْ  َر   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  ُ َمَر -304
 -  َوَبَرَكاُتُههلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الْيَك َأيَُّدا ال ُم َ السَّلطَّيَِّباُت  الَواُت الصَّل اهلِلتَِّييَّاُت لا”
  ،نَيحِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ ل ُم َ السَّلا -اْبُ  ُ َمَر: ِزْدُت ِفيَدا: َوَبَرَكاُتُه  ل: َوالَوا

َوَأْهَدُ   -ُه لَهِريَك  الاْبُ  ُ َمَر: ِزْدُت ِفيَدا: َوْحَ ُه  لَوا - هلُلا الَه ِإلإِ الَأْهَدُ  َأْن 
 .(4)رواه أبو داود «ُهلَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو

تَِّييَّاُت ل  اهلِلِبْسِم ا” :ل ْبَ  ُ َمَر َكاَن َيَتَشدَُّ  َفَيُقوهلِلَ ْ  َناِفٍع َأنَّ َ ْبَ  ا -305
 ُم السَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلنَِّبيِّ َوَرْحَمُة الى ال ُم َ السَّل  اهلِلزَّاِكَياُت ل  اهلِلَواُت لصَّل  اهلِل
  َهِدْ ُت َأنَّ ُمَيمًَّ ا هلُلا الَه ِإلإِ ال،نَي  َهِدْ ُت َأْن حِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ لَ 

  ُهلِبَما َبَ ا  ِإكَذا َوَضى َتَشدَُّ ُه َوَيْ ُ و  َيْيِ لوأُلرَّْكَعَتْيِ  الَذا ِفي اَه ل  َيُقوهلِلا لَرُسو
تََّشدَُّ   ُومَّ َيْ ُ و ِبَما لَأنَُّه ُيَق ِّ ُم ا الَك َأْيًضا  ِإلِتِه  َتَشدََّ  َكَذالَ: ِفي آِخِر َحلَفِإكَذا َج

 هلِلنَِّبيِّ َوَرْحَمُة الى ال ُم َ السَّل: الَم  َوالَأْن ُيَسَفِإكَذا َوَضى َتَشدَُّ ُه  َوَأَراَد   ُهلَبَ ا 
َ ْ  َيِميِنِه  ُومَّ َيُردُّ  «ْيُكْمل ُم َ السَّل،نَي  احِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ ل ُم َ السَّلَوَبَرَكاُتُه  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .404حييح مسلم (1)
 .19665املسن  (2)
 .901سن  اب  ماجه  (3)
 .971سن  أبي داود  (4)
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ة لسلك بإسناد سل  رواه ماْيِهلْيِه َأَحٌ  َ ْ  َيَساِرِه  َردَّ َ لَم َ لَفِإْن َس  َما ِمإِلى الَ 
 .(1)اذهب موووًفلا

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا رواية جابر

×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا هلِلَ ْ  َجاِبِر ْبِ  َ ْبِ  ا روي-306
  هلِلتَِّييَّاُت لا  هلِل َوِباهلِلِباْسِم ا»ُقْرآِن لسُّوَر َة ِمَ  الُمَنا التََّشدَُّ   َكَما ُيَعلُمَنا الُيَع
 ُم السَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الْيَك َأيَُّدا ال ُم َ السَّل  اهلِلطَّيَِّباُت لواُت َوالصَّلَوا
  َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه هلُلا الََّه ِإلإِ ال،نَي  َأْهَدُ  َأْن حِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ لَ 

 .(2)نسائيل  رواه اب  ماجه وا«نَّاِرل ِمَ  اهلِلنََّة  َوَأُ وكُذ ِباجَل اهلَلا لُه  َأْسثَألُسوَوَر

  تصح.ال..وهلل وباهللوفيدا زياد ة: باسم ا

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا رواية مسر ة ب  جن  

كَذا َكاَن ِإ×  هلِلا لوروي َ ْ  َسُمَر َة ْبِ  ُجْنُ ٍ   َأمَّا َبْعُ   َأَمَرَنا َرُسو -307
تَِّييَّاُت لا»وا: ليِم  َفُقولتَّْسلا ل ِة  َأْو ِح،نَي اْنِقَضاِئَدا  َفاْبَ ُءوا َوْبالصَّلِفي َوَسِ  ا

ى َواِرِئُكْم  لُموا َ لَيِم،نِي  ُومَّ َسلى الُموا َ ل  ُومَّ َسهلِلُك لمُلَواُت  َوالصَّلطَّيَِّباُت  َوالا
  تصح.ال.. وهللك لملوفيدا زياد ة ا  (3) رواه أبو داود«ى َأْنُفِسُكْملَوَ 

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا  مر  تشدُّ

ى لطَّاِ  َوُهَو َ خَلَقاِريِّ  َأنَُّه َسِمَع ُ َمَر ْبَ  الرَّْحَمِ  ْبِ  َ ْبٍ  الَ ْ  َ ْبِ  ا-308

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54موطثأ مالك  (1)
وال النسائي: احل يث خطثأ  و ح وق يدم  وو  تفرد به أمي  ب  نابل  وه 765  سن  النسائي902سن  اب  ماجه  (2)

 ووال الورمذي: غري حمفوظ  وحكم احلاكم  ليه بالشذوكذ  يف كتا : امل خل إىل معرفة كتا  اإلكليل.و
   وفيه ضعيفان.975سن  أبي داود  (3)
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طَّيَِّباُت ل  اهلِلاِكَياُت زَّل  اهلِلتَِّييَّاُت لا»وا: ل: ُوولتََّشدَُّ   َيُقولنَّاَس الُم الْنَبِر ُيَعمِلا
ى لْيَنا َوَ ل ُم َ السَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الْيَك َأيَُّدا ال ُم َ السَّل  اهلِلَواُت لصَّلا

رواه « ُهل. َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسوهلُل االَه ِإل ِإال،نَي  َأْهَدُ  َأْن حِلصَّال اهلِلِ َباِد ا
 .(1)كلما

َم ِمْ  لُيَسلَ: َأَحُ ُكْم لنَّاُس ِإكَذا َجلَأيَُّدا ا”فظ آخر  وهو: لوروي  نه ب-309
َواُت لصَّلتَِّييَّاُت الْسَماِء اأَل َخْيِر اهلِلِبْسِم ا: لَيُقلِتِه  َأْو َيَتَشدََّ  ِفي َوَسِطَدا َفالَح

 َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا هلُل االَه ِإل ِإالنَّاُس َأْهَدُ  َأْن لا ا َأْرَبٌع َأيَُّدهلِلَباَرَكاُت مُلطَّيَِّباُت الا
 هلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الْيَك َأيَُّدا ال ُم َ السَّل ِم  االسَّلا لنَّاُس َوْبلتََّشدُُّ  َأيَُّدا الُه  الَ ْبُ ُه َوَرُسو

ى ل ُم َ السَّلَأَحُ ُكْم: ا ل َيُقوال  َو،نَيحِلاصَّل اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ ل ُم َ السَّلَوَبَرَكاُتُه ا
ى لْيَنا َوَ ل ُم َ السَّل: الِإكَذا َوا  هلِلِئَكِة االى َمل ُم َ السَّلا لى ِميَكاِئيل ُم َ السَّلا لَجْبَرِئي

سََّماَواِت َأْو ِفي ل ِفي احٍل َحاهلِلَ ْبٍ   لى ُكلَم َ ل،نَي  َفَقْ  َسحِلصَّال اهلِلِ َباِد ا
 .(2)بيدقي وهو هاكذل  رواه ا«ْملُيَسلْرِض  ُومَّ أَلا

 : ا َ ْندهلُلَرِضَي ا رواية  ائشة

تَِّييَّاُت لا»ِإكَذا َتَشدََّ ِت:  لَأنََّدا َكاَنْت َتُقو  ×نَِّبيِّ لَ ْ  َ اِئَشَة َزْوِج ا-310
ُه  َوَأنَّ لَهِريَك  ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ ال  َأْهَدُ  َأْن هلِلزَّاِكَياُت لَواُت الصَّلطَّيَِّباُت  الا

ْيَنا ل ُم َ السَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلنَِّبيُّ َوَرْحَمُة الْيَك َأيَُّدا ال ُم َ السَّلُه  الُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو
 .(3)كلرواه ما« ْيُكْمل ُم َ السَّل،نَي  احِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الَوَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ا  وهو حييح موووًف53موطثأ مالك  (1)
ك البيدقي فقال: َكَذا َرَواُه ُمَيمَُّ  ْبُ  ِإْسَياَق ْبِ  َيَساٍر   هذ به اب  إسياق  وو  أهار إىل كذل2/205السن  الكبري  (2)

مَِيَة  َوَو ُِّموا َكلمََتِي َوَروَاُه َمالك   َوَمْعَمٌر َوُيوُنُ: ْبُ  َيزِيَ   َوَ ْمُرو ْبُ  احَلاِرِث  َ ِ  اْبِ  ِهَداٍ  مْل َيْذُكُروا فِيِه التَّْس
 َداَد ةِ وَاهللُ َتَعاىل َأْ لمُ أهـ.التَّْسليمَ َ لى َكلمََتِي الشَّ

 .55املوطثأ  (3)
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تََّشدَُّ  َوُتِشرُي ِبَيِ َها لُمَنا ال: َكاَنْت َ اِئَشُة َتَعلمٍَّ  َيُقوَقاِسَم ْبَ  ُمَيل   ا-311
 هلِلنَِّبيِّ َوَرْحَمُة الى ال ُم َ السَّل  اهلِلزَّاِكيَّاُت لَواُت الصَّلطَّيَِّباُت التَِّييَّاُت الا” :لَتُقو

 َوَأْهَدُ  َأنَّ هلُلا الَه ِإلإِ ال  َأْهَدُ  َأْن ،نَيحِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ ل ُم َ السَّلَوَبَرَكاُتُه  ا
 .بيدقيلرواه ا  «َنْفِسِه َبْعُ لْنَساُن إِلُه  ُومَّ َيْ ُ و الُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسو

  .(1) يثحل.. اهللا لفظه: هذا تشد  رسول يصح  والا ووروي مرفوً -312

 ِة ِفي َوَسِطَدا الصَّلتََّشدُِّ  ِفي الي اِف لْت: َكاَن َيُقولوروي َ ْ  َ اِئَشَة َوا-313
  َأْهَدُ  هلِلزَّاِكيَّاُت ل اهلِلَواُت لصَّل اهلِلتَِّييَّاُت ل اهلِلِبْسِم ا” َواِحً ا: الَوِفي آِخِرَها َوْو

نَِّبيُّ َوَرْحَمُة لا ْيَك َأيَُّدال ُم َ السَّلُه  ال َوَأْهَدُ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ ُه َوَرُسوهلُل االَه ِإل ِإالَأْن 
 . (2)بيدقيلرواه ا« ،نَيحِلصَّال اهلِلى ِ َباِد الْيَنا َوَ ل ُم َ السَّل َوَبَرَكاُتُه  اهلِلا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/207السن  الكبري  (1)
   وفيه اب  إسياق وهو م ل: وو  حر  بالسماع  لكنه هذ برواية التسمية يف أوله..2/204السن  الكبري  (2)
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 × نيب لى ال ة  الصلا

 خري ألتشد  اليف ا

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا ح يث أبي محي 

 َكْيَف هلِلا لوا: َيا َرُسولَوا  َأنَُّدْم  َ ْنههلُلَرِضَي اسَّاِ ِ يُّ ل   أبي ُحَمْيٍ  ا-314
ى ُمَيمٍَّ  َوَأْزَواِجِه لَ  لُدمَّ َحللاوا: لُوو” ×: هلِلا لَرُسو لْيَك؟ َفَقالي َ لُنَص

ى ُمَيمٍَّ  َوَأْزَواِجِه َوكُذرِّيَِّتِه  َكَما لِإْبَراِهيَم  َوَباِرْك َ  لى آلْيَت َ لَوكُذرِّيَِّتِه  َكَما َح
 .(1)يهلمتفق    «َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ ِإْب لى آلَباَرْكَت َ 

 . (2)«ى َأْزَواِجِه  َوكُذرِّيَِّتِهلَوَ ” م:لفظ مسلو

 .(3)«َوَأْزَواِجِه َوكُذرِّيَِّتِه” زاد أبو محي  يف ح يثه:

م  أحيا   لراوي:    رجلا لوو  رواه أمح  يف مسن ه مر ة فقا-315
 .(4)وهو أبو محي   نيبلا

: َيا َأَبا لِك ْبِ  َأَنٍ:  َفَقال َماىلَقاص جاء ِإلَيَة الك أن َطلسن  كذملويف ا-316
ى ِإْبَراِهيَم ِإنََّك ل َ هللى الَح :ِ يَثحَل  ِإنَّ َوْوًما َوْ  َنَدْوِني َأْن َأُو َّ َهَذا اهلِلَ ْبِ  ا

ك : َح ِّْث ِبِه لَما ل  َفَقاى َأْزَواِجِهلَبْيِتِه َوَ  لى َأْهلى ُمَيمٍَّ  َوَ لَحِميٌ  َمِجيٌ   َوَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3369حييح البخاري (1)
اجشون    مالك فزاد فيه: يف العامل،ني  وليست م  طريق  ب امللك ب  امل 905  ورواه اب  ماجه 407حييح مسلم  (2)

 هذه اللفظة مبيفوظة فيه  واب  املاجشون فيه ضعف.
 .2050املختصر النصيح للمدلب (3)
 .23173املسن   (4)
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 .(1)ُهلَوُو َّ ِبِه َوُوو

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا ح يث كعب ب  ُ ْجر ة

َنا: َيا لَفُق×  هلِلا لَنا َرُسول: َسثَألَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا    َكْعِب ْبِ  ُ ْجَر َة-317
ُم لَمَنا َكْيَف ُنَسل َوْ  َ هلَلا َبْيِت  َفِإنَّلا لْيُكْم َأْهل ُة َ اَلصَّل  َكْيَف اهلِلا لَرُسو

ى لْيَت َ لُمَيمٍَّ   َكَما َح لى آلى ُمَيمٍَّ  َوَ لَ  لُدمَّ َحللاوا: لُوو” :لْيُكْم؟ َوالَ 
 لى آلى ُمَيمٍَّ  َوَ لَ  ُدمَّ َباِرْكللِإْبَراِهيَم  ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ   ا لى آلِإْبَراِهيَم  َوَ 

متفق   «ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ  لى آلى ِإْبَراِهيَم  َوَ لْكَت َ ُمَيمٍَّ   َكَما َباَر
 .(2)يهل 

  ويف موضع آخر (3)ِإْبَراِهيَم لى آلبخاري يف موضع ب ون: َوَ لورواه ا
 .(5)ِإْبَراِهيَم لى آلم: َ لفظ مسل  وأضمدا ما كذكرناه  و(4)ى إبراهيملب ون:  

 .(6)ْيَنا َمَعُدْملَوَ  لى: َوَنْيُ  َنُقولْيل اب  أبي لنسائي  قبه: َوالو ن  ا

  : َ ْنُههلُلَرِضَي ا ح يث أبي سعي 

 َهَذا هلِلا لَنا: َيا َرُسول: ُولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْ ِريِّخُلَ ْ  َأِبي َسِعيٍ  ا -318
َيمٍَّ  َ ْبِ َك ى ُملَ  لُدمَّ َحللاوا: لُوو” :لْيَك؟ َوالي َ ليُم َفَكْيَف ُنَصلتَّْسلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16588املسن   (1)
 .3370رواه البخاري  (2)
 .18104  املسن  4797حييح البخاري (3)
 .6357حييح البخاري  (4)
 .406حييح مسلم  (5)
 .1211سن  النسائي  (6)
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ُمَيمٍَّ    لى آلى ُمَيمٍَّ   َوَ لِإْبَراِهيَم  َوَباِرْك َ  لى آلْيَت َ لَك  َكَما َحلَوَرُسو
 .بخاريلرواه ا  «ى ِإْبَراِهيَملَكَما َباَرْكَت َ 

ُمَيمٍَّ    لى ُمَيمٍَّ   َوآلى ِإْبَراِهيَم  َوَباِرْك َ لْيَت َ لَكَما َح: »لفظ َوَوالويف 
 .(1)«ِإْبَراِهيَم لى ِإْبَراِهيَم َوآلَما َباَرْكَت َ َك

 .«كلوُس ك وَرْبَ ”زاد أبو سعي :  لوألفظ اللوبا

 :  َ ْنُههلُلَرِضَي ا ح يث أبي مسعود

×  هلِلا ل: َأَتاَنا َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْنَصاِريِّأَلَ ْ  َأِبي َمْسُعوٍد ا-319
َي ل َأْن ُنَصىل َتَعاهلُلُه َبِشرُي ْبُ  َسْعٍ : َأَمَرَنا ال لِ  ْبِ  ُ َباَد َة  َفَقاِ: َسْعلَوَنْيُ  ِفي َمْج

َحتَّى   × هلِلا ل: َفَسَكَت َرُسولْيَك؟ َوالي َ ل  َفَكْيَف ُنَصهلِلا لْيَك َيا َرُسولَ 
 لى آلى ُمَيمٍَّ  َوَ لَ  لَحُدمَّ للوا الُوو» ×: هلِلا لَرُسو لُه ُومَّ َوال َيْسثَأمْلَتَمنَّْيَنا َأنَُّه 

ُمَيمٍَّ  َكَما  لى آلى ُمَيمٍَّ  َوَ لِإْبَراِهيَم َوَباِرْك َ  لى آلْيَت َ لُمَيمٍَّ   َكَما َح
« ْمُتْمل ُم َكَما َوْ  َ السَّلَوا،نَي  ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ   مِلَعالِإْبَراِهيَم ِفي ا لى آلَباَرْكَت َ 
 .(2)ملرواه مس

 .(3)«ى ِإْبَراِهيَملَ ” :لوألوضع املثأ يف اوطملويف ا

 .«،نيملعاليف ا” زاد أبو مسعود:

ى لَ  لُدمَّ َحللاوا: ليَّ َفُقولْيُتْم َ لِإكَذا َأْنُتْم َح” فظ:لسن  بملو نه يف ا-320
ِهيَم  ِإْبَرا لى ِإْبَراِهيَم َوآلْيَت َ لُمَيمٍَّ   َكَما َح لى آلمِّيِّ َوَ أُلنَِّبيِّ الُمَيمٍَّ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1216  والنسائي 903  واب  ماجه 1143  ورواه أمح  4798حييح البخاري (1)
 .405حييح مسلم  (2)
 .67املوطثأ  (3)
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ِإْبَراِهيَم  ِإنََّك  لى آلى ِإْبَراِهيَم َوَ لمِّيِّ  َكَما َباَرْكَت َ أُلنَِّبيِّ الى ُمَيمٍَّ  الَوَباِرْك َ 
 .(1)«َحِميٌ  َمِجيٌ 

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا يةلح يث ط

  ُةالصَّل  َكْيَف اهلِلا لُت: َيا َرُسول: ُولَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي اَيَة لو   َط-321
ى لْيَت َ لُمَيمٍَّ   َكَما َح لى آلى ُمَيمٍَّ   َوَ لَ  لُدمَّ َحللا: لُو” :لْيَك؟ َوالَ 

ُمَيمٍَّ   َكَما َباَرْكَت  لى آلى ُمَيمٍَّ   َوَ لِإْبَراِهيَم  ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ   َوَباِرْك َ 
 .(2)ئينسالرواه أمح  وا «ِإْبَراِهيَم  ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ  لى آلَ 

 .لوألوضع املحمم  يف ا لنسائي: آلي:  ن  الو

: َأَنا لُت َزْيَ  ْبَ  َخاِرَجَة  َوال: َسثَألية َوالو ن ه م  رواية اب  ط-322
ُدمَّ للاوا: ل َُّ اِء  َوُووليَّ  َواْجَتِدُ وا ِفي الْوا َ لَح” :لَفَقا  × هلِلا لَرُسو ُتلَسثَأ
 .(3)«ُمَيمٍَّ  لى ُمَيمٍَّ  َوآلَ  لَح

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا ح يث اب  مسعود

 لى َرُسولْيُتْم َ ل: ِإكَذا َحلَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا  ْبِ  َمْسُعوٍدهلِلَ ْ  َ ْبِ  او -323
: لْيِه  َوالَك ُيْعَرُض َ لكَذ لَعل َتْ ُروَن  الْيِه  َفِإنَُّكْم ل َة َ الصَّلَفثَأْحِسُنوا ا  × هلِلا

ى لَتَك  َوَرْحَمَتَك  َوَبَرَكاِتَك َ الَح لُدمَّ اْجَعللا»وا: ل  ُوولْمَنا  َوالُه: َفَعلوا لَفَقا
ْيِر  خَلَك  ِإَما ِم النَِّبيِّ،نَي  ُمَيمٍَّ  َ ْبِ َك َوَرُسولتَِّق،نَي  َوَخاَتِم امُل،نَي  َوِإَما ِم الْرَسمُلَسيِِّ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واب  711  وفيه اب  إسياق م ل: وو  حر  بالسماع فصح احل يث  وحييه اب  خزمية 17072املسن  (1)
 .1/268  واحلاكم 1959حبان

   وهو معلول ح يث أبي مسعود.9792 يث بإسناد آخر    ابي هرير ة  رواه النسائي وو  جاء احل 
 .1214  سن  النسائي 1396املسن   (2)
 .1216سن  النسائي  (3)
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وَن لوَّأَلَعْثُه َمَقاًما َمْيُموًدا  َيْغِبُطُه ِبِه اُدمَّ اْبللرَّْحَمِة  الا لْيِر  َوَرُسوخَلَوَواِئِ  ا
ى ِإْبَراِهيَم  لْيَت َ لُمَيمٍَّ   َكَما َح لى آلى ُمَيمٍَّ   َوَ لَ  لُدمَّ َحللِخُروَن  اآلَوا

 ُمَيمٍَّ   لى آلى ُمَيمٍَّ   َوَ لُدمَّ َباِرْك َ للِإْبَراِهيَم  ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ   ا لى آلَوَ 
  رواه اب  «ِإْبَراِهيَم  ِإنََّك َحِميٌ  َمِجيٌ  لى آلى ِإْبَراِهيَم  َوَ لَكَما َباَرْكَت َ 

 .(1)ماجه

 : َ ْنُههلُلَرِضَي ا ح يث أبي هرير ة

َمْ  َسرَُّه َأْن : ”لَوا× نَِّبيِّ لَ ِ  ا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا روي َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة-324
ى ُمَيمٍَّ   لَ  لُدمَّ َحللا: لَيُقلَبْيِت  َفلا لْيَنا َأْهلى َ لْوَفى  ِإكَذا َحأَلا لْكَيامِلِبا لَيْكَتا

ِإْبَراِهيَم ِإنََّك  لى آلْيَت َ لَبْيِتِه  َكَما َح لْؤِمِن،نَي  َوكُذرِّيَِّتِه َوَأْهمُلَوَأْزَواِجِه ُأمََّداِت ا
 .(2)  أخرجه أبو داود«َحِميٌ  َمِجيٌ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لك  جاء م  رواية م  روى  نه وبل وفيه املسعودي وهو خمتل   177ال  وات الكبري   906سن  اب  ماجه  (1)
 . االختالط  فاحل يث موووف حس

   وفيه حبان ب  يسار اختل      أبي مطرف  بي اهلل ب  طلية فيه جدالة.982سن  أبي داود  (2)
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  مالسلا لتشد  وبلا بع  لبا  ما يقو

ذكر بع  ل  اء والم مينع العلا لبا  كون بعض أهلعناية بدذا الوتستوجب ا
قرآن لفاظ ال بثأال ة إالصل  اء يف الغ بعضدم فمنع ال مبا ورد  وباالتشد  إلا
 يه.ليتاج إبا  مما ُيل  فدذا ا(1)عظيملا

 وط :مل  اء يف هذا الاستيبا  ا

ُومَّ َيَتَخيَُّر ”تشد : لبع  ا لوا× نيب ل   ا َ ْنُه هلُلَرِضَي ا هلل    ب ا-325
ُومَّ َيَتَخيَُّر ”فظ: لم بل  ورواه مس(2)بخاريلرواه ا«   َفَيْ ُ وْيِهل َُّ اِء َأْ َجَبُه ِإلِمَ  ا
 .(3)«ِة َما َهاَءلْسثَأمَلِمَ  ا

 الَرُج×  هلِلا ل: َسِمَع َرُسولوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا َة ْبِ  ُ َبْيٍ لَ ْ  َفَضا-326
 هلِلا لَرُسو لَفَقا  ×نَِّبيِّ لى الَ  ل ُيَصمْل  َوىل َتَعاهلَل ُيَمجِِّ  امْلِتِه الَيْ ُ و ِفي َح

َيْبَ ْأ لَفى َأَحُ ُكْم  لِإكَذا َح» -َغْيِرِه لَأْو  -ُه: ل ل  ُومَّ َدَ اُه َفَقا«َهَذا لَ ِج» ×:
ُومَّ َيْ ُ و َبْعُ  ِبَما   ×نَِّبيِّ لى الي َ لْيِه  ُومَّ ُيَصلاِء َ ثََّنلَوَ زَّ  َوا لِبَتْمِجيِ  َربِِّه َج

  ة.الصل  اء يف المواط  ا ل  وهذا  ا م يف ك(4)  رواه أبو داود «َهاَء

 ستعاكذ ة م  أربع:الا

ِإكَذا َفَرَ، ” ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا    أبي ُهَرْيَر َة-327
َقْبِر  َوِفْتَنِة لِمْ  َ َذاِ  َجَدنََّم  َوَ َذاِ  ا ِمْ  َأْرَبٍع: هلِلَيَتَعوَّكْذ ِبالتََّشدُِّ   َفلاَأَحُ ُكْم ِمَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/616الع  ة هر  العم  ة الب  العطار  (1)

 .835رواه البخاري  (2)
 .402حييح مسلم  (3)
 .1481سن  أبي داود  (4)
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 .(1)يهلمتفق   «ل َّجَّالِسيِح امَلَماِت  َوَهرِّ امَلْيَيا َوامَلا

  (2)«َبٍع ِمْ  َأْرهلِلَيْسَتِعْذ ِبالِإكَذا َتَشدََّ  َأَحُ ُكْم َف”م: لفظ  ن  مسلويف -328
 .ذكرلبوجو  هذا ا لف م  والسل   بعض ا ل  ونقمرألى حيغة الهكذا  

ُدمَّ للا»ِتِه: الِفي َح لَيُقو× كان فظ: لب (3)نسائيل يث رواه احلوهذا ا-329
  «َحرِّ َجَدنََّمَماِت  َوِمْ  مَلْيَيا َوامَل  َوِفْتَنِة ال َّجَّالَقْبِر  َوِفْتَنِة الِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ِفْتَنِة ا

رواية أن  امة ل  ويستفاد م  هذه اته  أي آخرهااليف ح له: يقولفتفسري معنى وو
 .وط ملته  أنه يري  هذا االفيدا: يف ح ليت والد ية األا

 لَما َتُقو» لَرُجل ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالفظ: َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َوالويف -330
 َما هلِلنَّاِر  َأَما َوالنََّة  َوَأُ وكُذ ِبِه ِمَ  اجَل اهلَلا لدَُّ   ُومَّ َأْسثَأ: َأَتَشلَوا«  ِة؟الصَّلِفي ا

 .(4)«ا ُنَ ْنِ ُنهَلَحْو: »لَدْنَ َنَة ُمَعاكٍذ  َفَقا الُأْحِسُ  َدْنَ َنَتَك  َو

نََّة  جَلَك الُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا: لُومَّ َأُوو” :نيبلفظ    بعض أحيا  الويف -331
 .(5)«نَّاِرلُ وكُذ ِبَك ِمَ  اَوَأ

× نَِّبيَّ لَيْعِني ا ل: َوَوالَواما  َ ْنُدهلُلَرِضَي اُمَعاكٍذ  ِوصَِّةيف ْ  َجاِبٍر وَ -332
 هلَلا لِكَتاِ  َوَأْسثَأل: َأْوَرُأ ِبَفاِتَيِة الَوا« ْيَت؟لَكْيَف َتْصَنُع َيا اْبَ  َأِخي ِإكَذا َح»َفَتى: لل
 لَرُسو لَدْنَ َنُة ُمَعاكٍذ  َفَقا الَأْدِري َما َدْنَ َنُتَك َو النَّاِر َوِإنِّي لِه ِمَ  انََّة  َوَأُ وكُذ ِبجَلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1377حييح البخاري  (1)
 .وات مثأمورا بدا بع  التشد  كما يفي ه ووله: فليستعذوفيدا زياد ة كون ال    588حييح مسلم  (2)
 .7906السن  الكرى  (3)

 .910رواه اب  ماجه (4)
 .792  وأبو داود 15898رواه أمح   (5)
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 .(1) َأْو َنْيَو َهَذا« َهاَتْيِ  لِإنِّي َوُمَعاكًذا َحْو» ×: هلِلا

ُمُدْم َهَذا لَكاَن ُيَع×  هلِلا ل  َأنَّ َرُسوما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس -333
ُدمَّ ِإنَّا َنُعوكُذ ِبَك ِمْ  َ َذاِ  للا»وا: لُوو لُقْرآِن َيُقولسُّوَر َة ِمَ  الُمُدُم ال َُّ اَء َكَما ُيَعلا

  َوَأُ وكُذ ل َّجَّالِسيِح امَلَقْبِر  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ِفْتَنِة الَجَدنََّم  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َ َذاِ  ا
 .ُملرواه ُمْس  «َماِتمَلْيَيا َوامَلِبَك ِمْ  ِفْتَنِة ا

: ل  َواال: لِتَك؟ َفَقاالْبِنِه: َأَدَ ْوَت ِبَدا ِفي َحال لَغِني َأنَّ َطاُوًسا َوالَب :لووا
 . (2)لَوٍة َأْو َأْرَبَعٍة  َأْو َكَما َواالنَّ َطاُوًسا َرَواُه َ ْ  َوأَلَتَك  الَأِ ْ  َح

 وهو:  فظ آخرلوجاء يف مسن  أمح  ب

: َكاَن لْنَبِر َيُقومِلى َهَذا الَكاَن اْبُ  َ بَّاٍس  َ : لبي َنْضر ة واروي    أ-334
ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  للا”: ل ٍة ِمْ  َأْرَبٍع  َيُقوالَح لَيَتَعوَّكُذ ُدُبَر ُك×  هلِلا لَرُسو

ِفَتِ   لنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اُدمَّ ِإللنَّاِر  الُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َ َذاِ  اللَقْبِر  الَ َذاِ  ا
رواه أمح    «َكذَّاِ لْ َوِر اأَلُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ِفْتَنِة اللَما َظَدَر ِمْنَدا َوَما َبَطَ   ا

 .(3)واتلصليف أدبار ا لقولطراني يف أبوا  الوكذكره ا

 ِة: اَلصَّلَكاَن َيْ ُ و ِفي ا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو”ا  َ ْندهلُلَرِضَي ا َ ْ  َ اِئَشَة-335
  َوَأُ وكُذ ل َّجَّالِسيِح امَلَقْبِر  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ِفْتَنِة الُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َ َذاِ  اللا

ُه ل لَقاَف «ْغَر ِممَلثْأَوِم َوامَلُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللَماِت  امَلْيَيا  َوِفْتَنِة امَلِبَك ِمْ  ِفْتَنِة ا
ِإكَذا َغِر َم  َح ََّث َفَكَذَ    لرَُّجلِإنَّ ا: »لْغَر ِم  َفَقامَل: َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعيُذ ِمَ  الَواِئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .793سن  أبي داود  (1)
 .590حييح مسلم  (2)
   وفيه الراء الغنوي ضعيف.663  و الطراني يف ال  اء 2778املسن  ألمح   (3)
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وترجم   يهلمتفق    ل َّجَّالِتِه ِمْ  ِفْتَنِة ااَلت: وَيْسَتِعيُذ ِفي َحلوا  «َفلَوَوَ َ  َفثَأْخ
 .(1) مالسلا ل  اء وبلبخاري: با  اليه ال 

ْمِني لَ  ×: هلِلا لَرُسول ل: َأنَُّه َوا َ ْنههلُلَرِضَي اصِّ ِّيِق لَ ْ  َأِبي َبْكٍر ا -336
 اَلًما َكِثرًيا  َولْمُت َنْفِسي ُظلُدمَّ ِإنِّي َظللا: لُو” :لِتي  َوااَلُدَ اًء َأْدُ و ِبِه ِفي َح

َغُفوُر لِ ْنِ َك  َواْرَحْمِني ِإنََّك َأْنَت ا ي َمْغِفَر ًة ِمْ لَأْنَت  َفاْغِفْر  الذُُّنوَ  ِإلَيْغِفُر ا
بع   لقولطراني: با  اليه ال  وترجم  ذكورملبا  البخاري يف ال  رواه ا«رَِّحيُملا
 .(2)تشد لا

بخاري لا  أنَّال م إالسلا لى كونه وبل ين   مل يث وإن حلهذا ا م أنَّلوا 
 «تياليف ح”ه: لماء أن وولعلأفاد ا م  والسلا ليه مبا يفي  أنه وبلبيدقي ترمجا  لوا

 اله فيدا حيث لو والوط   ومل ة هذا االصل  اء يف ال أن م  مظان االيعم مجيعدا  إ
 لتشد  وبلسجود وبع  اله يف موطن،ني: يف ال أنه يورجح فعال  اء جاز  إليكره ا

سجود فاجتد وا فيه لوأما ا”ه: ل  اء فيدما خصوحا  كقول م  فق  وبت االسلا
 ل  هذا وب«ة ما هاءلسثأملك م  اليتخري بع  كذلو”ه: لسجود  ووولهذا يف ا « اء لبا
يم د اء لعناية بتعلظدور الوط : ملعي  كونه يف هذا ال م  ورجح اب  دويق االسلا

 ل يث أوحلفظ الك م  لى كذلة  لال لا   وو  كذكرنا(3)لحملخمصوص يف هذا ا
 م.ل أ هللوا با  لا

َأنَُّه َيُكوُن   × هلِلا ل  َ ْ  َرُسو َ ْنُههلُلَرِضَي ا ٍبلِبي َطايِّ ْبِ  َألَ ْ  َ  -337
ي َما َو َّْمُت َوَما َأخَّْرُت  َوَما لُدمَّ اْغِفْر للا»يِم: لتَّْسلتََّشدُِّ  َوالَبْيَ  ا لِمْ  آِخِر َما َيُقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .589  حييح مسلم 832البخاري حييح  (1)
 .617  ال  اء 834حييح البخاري  (2)
 .2/625  الع  ة الب  العطار 2/78هر   م  ة األحكا م  (3)
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َق ِّ ُم َوَأْنَت مُلِمنِّي  َأْنَت اُم ِبِه لْنُت  َوَما َأْسَرْفُت  َوَما َأْنَت َأْ لَأْسَرْرُت َوَما َأْ 
 .(1)ملرواه مس«  َأْنَتالَه ِإل ِإالَؤخُِّر  مُلا

×  هلِلا لَرُسو ل: َدَخلَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا ْدَرِعأَل   ِمْيَجَ  ْبَ  ا-338
مَّ ِإنِّي ُدللا: لَتُه  َوُهَو َيَتَشدَُّ  َوُهَو َيُقوالَوْ  َوَضى َح لْسِجَ   َفِإكَذا ُهَو ِبَرُجمَلا

ُه ُكُفًوا َأَحٌ   َأْن َتْغِفَر ل َيُكْ  مْلْ   َول ُيومْلْ  َول َيمْلِذي لصََّمُ   الَحُ  اأَل اهلُلَك َيا َالَأْسثَأ
ًوا  الَو« ُهلُه  َوْ  ُغِفَر لَوْ  ُغِفَر : »ل: َفَقال  َوارَِّحيُملَغُفوُر الي كُذُنوِبي  ِإنََّك َأْنَت ال

 .(2)سائينلرواه أبو داود وا

ًسا  َيْعِني لَجا×  هلِلا ل: ُكْنُت َمَع َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأَنٍ:-339
ُدمَّ ِإنِّي للا” : ِفي ُدَ اِئِه:لمَّا َرَكَع َوَسَجَ  َوَتَشدََّ  َدَ ا  َفَقالي  َفلَواِئٌم ُيَص لَوَرُج
ْرِض  َيا كَذا أَلَواِت َوااسََّملنَّاُن َبِ يُع امَلاَأْنَت  الَه ِإلإِ الْمُ  حَلَك الَك  ِبثَأنَّ لَأْسثَأ

َتْ ُروَن »ْحَياِبِه: أَل× نَِّبيُّ لا ل  َفَقاُكلْكَرا ِم  َيا َحيُّ َيا َويُّو ُم  ِإنِّي َأْسثَأإِلَوا لالجِلا
اْسِمِه َقْ  َدَ ا ِبلِذي َنْفِسي ِبَيِ ِه لَوا: »لُم  َوالُه َأْ ل َوَرُسوهلُلوا: ال  َوا«ِبَما َدَ ا

  وترجم (3)نسائيل  رواه ا«ِبِه َأْ َطى لِذي ِإكَذا ُدِ َي ِبِه َأَجاَ   َوِإكَذا ُسِئلَعِظيِم  الا
 .تشد لذكر ال  يري  باذكرل  اء بع  اله: ال

ُه ل ل ًة َفثَأْوَجَز ِفيَدا  َفَقاالى َحلأنه ح  َ ْنُههلُلَرِضَي ا   َ مَّار ْب  َياِسٍر -340
 هلَلَك َفَقْ  َدَ ْوُت الى كَذل: َأمَّا َ ل َة  َفَقاالصَّلَقْ  َخفَّْفَت َأْو َأْوَجْزَت الَقْو ِم: لَبْعُض ا

ى لَغْيَب  َوُوْ َرِتَك َ لِمَك الُدمَّ ِبِعللا» ×: هلِلا لِفيَدا ِبَ َ َواٍت َسِمْعُتُد َّ ِمْ  َرُسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هكذا وال يوسف املاجشون    أبيه فيه  ووال  ب العزيز ب  أبي سلمة     مه املاجشون: فإكذا 771رواه مسلم  (1)
  176صلوات ألجل هذه الرواية كاب  اجلزري يف احلص  احلص،ني صسلم وال..وكذكره بعضدم يف أكذكار أدبار ال

 واألحح أن موضعه هنا  والروايات احملتملة ترد إىل هذا اللفظ الصريح.
 .985  سن  أبي داود 1225سن  النسائي  (2)
 .1224سن  النسائي  (3)
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ُدمَّ للي الَوَفا َة َخْيًرا لْمَت الي ِإكَذا َ ي َوَتَوفَِّنلَيا َة َخْيًرا حَلْمَت الِق  َأْحِيِني َما َ لخَلا
رَِّضا لْكِم ِفي احُلَمَة الَك َكلشََّداَد ِة  َوَأْسثَألَغْيِب َوالَك َخْشَيَتَك  َيْعِني ِفي الَأْسثَأ
َك ُورَّ َة لَيِبيُ  َوَأْسثَأ الَك َنِعيًما لِغَنى  َوَأْسثَألَفْقِر َوالَقْصَ  ِفي الَك الَغَضِب َوَأْسثَألَوا
ْوِت  مَلَعْيِش َبْعَ  الَك َبَرَد الَقَضاِء  َوَأْسثَألرَِّضا َبْعَ  الَك الَتْنَقِطُع  َوَأْسثَأ الْيٍ  َ 

ِفْتَنٍة  الَقاِئَك ِفي َغْيِر َضرَّاٍء ُمِضرَّ ٍة َول ىلشَّْوَق ِإل َوْجِدَك َواىلنََّظِر ِإلذَّ َة الَك لَوَأْسثَأ
نسائي م  طريق،ني لرواه ا  «َنا ُهَ ا ًة ُمْدَتِ يَ لمَياِن َواْجَعإِلاُدمَّ َزيِّنَّا ِبِزيَنِة للٍة  الُمِض
 .(1)تشد لبع  ا لقولطراني با  اليه الوترجم    ذكورملبا  اليف ا

ِق  َأْحِيِني َما لخَلى الَغْيَب َوُوْ َرِتَك َ لِمَك الُدمَّ ِبِعللا»فظ: لو نه ب-341
َمَة لَك َكلُدمَّ َوَأْسثَأللي  الَوَفا َة َخْيًرا لْمَت الي َما َ ي  َوَتَوفَِّنلَيا َة َخْيًرا حَلْمَت الَ 
َغْيِب لَفْقِر  َوَخْشَيَتَك ِفي الِغَنى َوالَقْصَ  ِفي الرَِّضا  َوالَغَضِب َوالِص ِفي االْخإِلا

 َتْنَقِطُع  الَ ْيٍ    َيْنَفُ   َوُورَّ َةالَك َنِعيًما لَقَ ِر  َوَأْسثَألرَِّضاَء ِبالَك الشََّداَد ِة  َوَأْسثَألَوا
َقاِئَك ِفي َغْيِر َضرَّاَء ل ىلشَّْوَق ِإل َوْجِدَك َواىلنََّظِر ِإلذَّ َة الْوِت  َومَلَعْيِش َبْعَ  الذَّ َة الَو

رواه  «َنا ُهَ ا ًة ُمْدَتِ يَ لمَياِن َواْجَعإِلُدمَّ َزيِّنَّا ِبِزيَنِة اللٍة  ال ِفْتَنٍة ُمِضالُمِضرَّ ٍة َو
 .(2)ذكورملبا  الي يف اطرانلا

ِتِه َبْعَ  الِفي َح لَكاَن َيُقو×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َجاِبٍر-342
رواه   ×« ْ ِي َهْ ُي ُمَيمٍَّ هَل  َوَأْحَسُ  اهلِل ُم اال ِم َكالَكلَأْحَسُ  ا»تََّشدُِّ : لا
 .(3)نسائيلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .624  ال  اء للطراني251  ال  وات الكبري 1229سن  النسائي  (1)
 .  وفيه هريك سيء احلفظ625ء للطرانيال  ا (2)
 .1235سن  النسائي  (3)
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 :  م غري ما مضىالسلا لما يستعاكذ منه وب

 هلِلا لَعاِئَشَة  َح ِِّويِني ِبَشْيٍء  َكاَن َرُسولُت ل: ُول  َوالَ ْ  َفْرَو َة ْبِ  َنْوَف-343
ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َهرِّ َما للا: »لْت: َنَعْم  َكاَن َيُقولِتِه  َفَقاالَيْ ُ و ِبِه ِفي َح× 
 .(1)ئينسالرواه ا  «ل َأْ َممْلُت  َوِمْ  َهرِّ َما لَ ِم

ُدمَّ ِإنِّي للا”  ٍة:الَح لِفي ُدُبِر ُك لَكاَن َيُقو× نَِّبيَّ ل   َأِبي َبَكَر َة َأنَّ ا-344
 .(2)  رواه أمح  «َقْبِرلَفْقِر  َوَ َذاِ  الُكْفِر  َوالَأُ وكُذ ِبَك ِمَ  ا

َيُدوِد  ليَّ اْمَرَأ ة  ِمَ  الْت َ لْت: َدَخل  َواا َ ْندهلُلَرِضَي ا    َ اِئَشُةو-345
َنْقِرُض ِمْنُه لى ِإنَّا لْت: َبلُت: َكَذْبِت  َفَقالَفُق  لَبْولَقْبِر ِمَ  الْت: ِإنَّ َ َذاَ  الَفَقا

َما : »ل ِة  َوَوِ  اْرَتَفَعْت َأْحَواُتَنا  َفَقاالصَّل اىلِإ×  هلِلا لثَّْوَ   َفَخَرَج َرُسولَ  َوالجِلا
ِفي ُدُبِر  لَوا الى َبْعَ  َيْوَمِئٍذ ِإلَفَما َح« َحَ َوْت: »ل  َفَقاْتلَفثَأْخَبْرُتُه ِبَما َوا« َهَذا؟

  «َقْبِرلنَّاِر  َوَ َذاِ  الَأِ ْذِني ِمْ  َحرِّ ا لَوِإْسَراِفي لَوِميَكاِئي لَر َّ ِجْبِري» ِة: الصَّلا
 .(3)نسائيلرواه ا

ِتِه الُ و ِفي َحَيْ ×  هلِلا لَكاَن َرُسو  ا َ ْندهلُلَرِضَي ا    َ اِئَشَة-346
  رواه «ل َأْ َممْلُت  َوِمْ  َهرِّ َما لُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َهرِّ َما َ ِمللا: »لوَيُقو

 .(4)ملفظه  وهو يف مسلنسائي وهذا لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1231سن  النسائي  (1)
 .20409مسن  أمح   (2)
  وفيه جسر ة بنت دجاجة  وال ال اروطين: يعتر اح يثدا إال أن حي ث  ندا م  يورك أهـ 9889  1269سن  النسائي  (3)

جائب  فلي: حرحيا يف اجلر   وو  ووقدا اب  حبان والعجلي  كذا يف سؤاالت الرواني  وأما وول م  وال:  ن ها  
 .اوح يثدا وابل للتيس،ني  وال سيما أنه ويل: إن هلا إدراًك

 .1231  سن  النسائي 2716حييح مسلم  (4)
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   اء: لم  ا لكواملاستيبا  ا

َفثَأَراَد ×  هلِلا لى َرُسولَ  ل  َأنَّ َأَبا َبْكٍر َدَخا َ ْندهلُلَرِضَي ا َ ْ  َ اِئَشَة-347
َمًة ل  َأْو َك«لَكَواِملْيِك ِبالَ ” ×: هلِلا لا َرُسوهَل لي  َفَقالَمُه َوَ اِئَشُة ُتَصلَأْن ُيَك

َك لُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللي: الُوو” ا:هَل لَك؟ َفَقالْتُه َ ْ  كَذلمَّا اْنَصَرَفْت َ اِئَشُة َسثَألُأْخَرى  َف
ِه لشَّرِّ ُكلْم  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمَ  ال َأْ مْلْمُت ِمْنُه  َوَما لِه َما َ لَوآِج ِهلِه َ اِجلْيِر ُكخَلِمَ  ا
 لْيَدا ِمْ  َوْولنََّة َوَما َورََّ  ِإجَلَك الْم  َوَأْسثَأل َأْ مْلْمُت ِمْنُه  َوَما لِه َما َ لِه َوآِجلَ اِج

ْيِر خَلَك ِمَ  ال  َوَأْسثَألَأْو َ َم لَدا ِمْ  َوْوْيلنَّاِر َوَما َورََّ  ِإل  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمَ  الَأْو َ َم
ِمْنُه َ ْبُ َك  َوَأْسَتِعيُذَك ِممَّا اْسَتَعاكَذَك× َك ُمَيمٌَّ  لَ ْبُ َك َوَرُسو َكلَما َسثَأ
  رواه «َ اِوَبَتُه َرَهً ا لي ِمْ  َأْمٍر َأْن َتْجَعلَك َما َوَضْيَت لَوَأْسثَأ× َك ُمَيمٌَّ  لَوَرُسو

 .د ألبخاري يف ال  واأمح

ُه َحاَجة   لي  َولَوَأَنا ُأَح× نَِّبيُّ ليَّ الَ  لبخاري يف ح يثه: َدَخلا لووا
مَّا اْنَصَرْفُت لَف  « َُّ اِء َوَجَواِمِعِهلا لْيِك ِبُجَملَيا َ اِئَشُة  َ : »لْيِه  َوالَفثَأْبَطثْأُت َ 

ْيِك لَ »فظ: لويف   َوَجَواِمُعُه؟ فذكره حنوه َُّ اِء لا ل  َوَما ُجَمهلِلا لُت: َيا َرُسولُو
  .(1)«وامعجلا لكوامل  اء بالم  ا

  يث  ما جاء: حلومبعنى هذا ا

َيْسَتِيبُّ ×  هلِلا لَكاَن َرُسو»ْت: لا  َوا َ ْندهلُلَرِضَي اَ اِئَشَة    -348
 .(2)  رواه أبو داود«َكل َُّ اِء  َوَيَ ُع َما ِسَوى كَذلَواِمَع ِمَ  اجَلا

ِفي َبْعِض  لَيُقو× نَِّبيَّ لْت: َسِمْعُت الَوا ا َ ْندهلُلَرِضَي ا وَ ْ  َ اِئَشَة-349
َساُ  حِل  َما اهلِلُت: َيا َنِبيَّ المَّا اْنَصَرَف  ُولَف« ُدمَّ َحاِسْبِني ِحَساًبا َيِسرًياللا”ِتِه: الَح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .202  ال  وات الكبري639  األد  املفرد 25137مسن  أمح   (1)
 .1482سن  أبي داود  (2)
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َساَ  َيْوَمِئٍذ َيا حِلَوَز َ ْنُه  ِإنَُّه َمْ  ُنوِوَش اَأْن َيْنُظَر ِفي ِكَتاِبِه َفَيَتَجا: ”لَيِسرُي؟ َوالا
شَّْوَكُة لِبِه َ ْنُه  َحتَّى ا ل َ زَّ َوَجهلُلْؤِمَ   ُيَكفُِّر امُلَما ُيِصيُب ا لَك  َوُكلَ اِئَشُة َه

 .(1)رواه أمح  «َتُشوُكُه

  × هلِلا لَف َرُسولا َخْيَنل: ُكنَّا ِإكَذا َحلَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َبَراِءلَ ِ  ا-350
َر ِّ ِوِني : »ل: َفَسِمْعُتُه َيُقولْيَنا ِبَوْجِدِه  َوالَ  لَأْحَبْبَنا َأْن َنُكوَن َ ْ  َيِميِنِه  ُيْقِب

 .(2) مل  رواه مس«ِ َباَدَك -َأْو َتْجَمُع  -َ َذاَبَك َيْو َم َتْبَعُث 

َأَتاُه َبْيَ  َأِبي َبْكٍر  َوُ َمَر  × نَِّبيَّ ل: َأنَّ ا َ ْنُههلُلَرِضَي ا هلِلَ ْ  َ ْبِ  ا-351
نَِّبيُّ لا لَفَقا  -ل فصالأي ورآها تامة ب–َدا لنَِّساَء َفَسَيلي  َفاْفَتَتَح ال ُيَصهلِلَوَ ْبُ  ا

ُومَّ  «ْبٍ ى ِوَراَء ِة اْبِ  ُأ مِّ َ لَيْقَرْأُه َ ل  َفلُقْرآَن َغضًّا َكَما ُأْنِزلَيْقَرَأ ا َمْ  َأَحبَّ َأْن» ×:
 ل  َفَقا«ُتْعَطْه لُتْعَطْه  َس لُتْعَطْه  َس لَس: »لَيُقو× نَِّبيُّ لا ل  َفَجَعلْسثَأومَّ َتَق َّ َم 

 َيْنَفُ   َوُمَراَفَقَة َنِبيَِّك ُمَيمٍَّ  ال َيْرَت ُّ  َوَنِعيًما الَك ِإمَياًنا لُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا» :لِفيَما َسثَأ
ُيَبشَِّرُه  ل هلِل َ ْنُه َ ْبَ  اىل َتَعاهلُل: َفثَأَتى ُ َمُر َرِضَي الَوا  «ِ لخُلِة اى َجنَّلِفي َأْ × 

  ْيِرخَلَقْ  ُكْنَت َسبَّاًوا ِبالَت  ل: ِإْن َفَعلْيِه َوْ  َسَبَقُه  َفَقال َ هلِلَفَوَجَ  َأَبا َبْكٍر ِرْضَواُن ا
 .(3)رواه أمح 

 .(4)طرانيل  رواه ا« َتِبيُ الَوُورَّ َة َ ْيٍ  » بزياد ة: وروي-352

َأَتاِني ” ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنُههلُلَرِضَي ا روي َ ْ  اْبِ  َ بَّاٍس-353
: لْيَت َفُقل: َيا ُمَيمَُّ   ِإكَذا َحل: َوَوالفقا - يثحلفذكر ا– ىلَة َربِّي َتَباَرَك َوَتَعالْيللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفرد بدذه اللفظ اب    1/385واحلاكم يف املست رك   24/313  واب  جرير يف التفسري 24215رواه أمح  يف املسن   (1)
 إسياق وو  حر  بالتي يث  فاحل يث حس .

 .  وكذكره اب  األوري واب  اجلزري يف أكذكار أدبار الصلوات709حييح مسلم  (2)
 .232  ال  وات الكبري 138  وسن  اب  ماجه4254املسن   (3)

   وهو منقطع أبو  بي  ة مل يسمع أبيه.8413الكبري املعجم  (4)
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َساِك،نِي  َوِإكَذا َأَرْدَت مَلْنَكَراِت  َوُحبَّ امُلاِت  َوَتْرَك اْيَرخَلا لَك ِفْعلُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا
وهكذا ووع يف هذه  (1)ورمذيلرواه ا «ْيَك َغْيَر َمْفُتوٍنلِبِعَباِدَك ِفْتَنًة َفاْوِبْضِني ِإ

   فذكره.له ربه: َسل لرواية  ويف غريها والا

 لَكاَن َيُقو×  هلِلا لَأنَّ َرُسو   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َه َّاِد ْبِ  َأْوٍسروي -354
َك لرُّْهِ   َوَأْسثَألى الَعِزمَيَة َ لْمِر  َواأَلتََّثبَُّت ِفي الُك الُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا»ِتِه: الِفي َح

َك ِمْ  لَساًنا َحاِدًوا  َوَأْسثَأليًما  َولًبا َسلَك َولَهَكَر ِنْعَمِتَك  َوَحَسَ  ِ َباَدِتَك  َوَأْسثَأ
 .(2)نسائيل  رواه ا«ُملا َتْعمَلُم  َوَأْسَتْغِفُرَك لُم  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َهرِّ َما َتْعلِر َما َتْعَخْي

َماٍت َنْ ُ و ِبِد َّ ِفي لُمَنا َكلُيَع×  هلِلا لَوَكاَن َرُسوفظ: ليف روي و-355
  «رُّْهِ لَك َ ِزمَيَة الثَأَوَأْس”: لك  وال  فذكره حنوه  ِتَناالِفي ُدُبِر َح لِتَنا  َأْو َواالَح

 .(3)رواه أمح 

 وات  وهو:لصلك  غري مقي  يف اله هاه  لو

ِإكَذا َكَنَز ”: لَيُقو×  هلِلا ل: َسِمْعُت َرُسولَه َّاَد ْبَ  َأْوٍس  َيُقوو   -356
ثََّباَت ِفي لَك الثَأُدمَّ ِإنِّي َأْسللاَماِت: لَكلِء اال ََّراِهَم َفاْكِنُزوا َهُؤل ََّناِنرَي َوالنَّاُس الا
َك ِمْ  لَك ُهْكَر ِنْعَمِتَك  َوُحْسَ  ِ َباَدِتَك  َوَأْسثَألرُّْهِ   َوَأْسثَألى الَعِزمَيَة َ لْمِر  َواأَلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3233سن  الورمذي  (1)
 .1228سن  النسائي  (2)

  وفيه أبو العالء    احلنظلي    ه اد  ال يعرف هذا احلنظلي  ويف رواية النسائي: أبو العالء    17133املسن   (3)
 ه اد  مل يقل    احلنظلي.

م  طريق أبي العالء ب  الشخري    رجل،ني و  مساهما  626با  القول بع  التشد  وو  رواه الطراني يف ال  اء يف  
   ه اد  والرجالن جمدوالن  وميك  أن يعض  أح هما اآلخر  وحيس  احل يث  لك  وج ت أن ال اروطين مل 

  احل يث يورك هذا احلنظلي جمدول ال يسمىيعرف رواي أبي العالء    رجل،ني  ووال وو  سئل    هذا احل يث: 
 ..26كذا يف سؤاالت الرواني ص
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    رواه اب  حبان«ُملا َتْعمَلُم  َوَأْسَتْغِفُرَك لُم  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َهرِّ َما َتْعلَخْيِر َما َتْع
 .(1) «ُغُيوِ ل ُم االْنَت َ َوَأ”طراني: لزاد ا

ُت ل: َدَخلْرِميُّ  َ ْ  َأِبيِه  َ ْ  َج ِِّه  َواجَلْيٍب الَ اِحُم ْبُ  ُكروي    -357
ُيْسَرى  َوَوَضَع لى َفِخِذِه الُيْسَرى َ لي َوَوْ  َوَضَع َيَ ُه الَوُهَو ُيَص× نَِّبيِّ لى الَ 

َب لَيا ُمَق: »لسَّبَّاَبَة  َوُهَو َيُقولَبَض َأَحاِبَعُه َوَبَسَ  اُيْمَنى َوَولى َفِخِذِه الُيْمَنى َ لَيَ ُه ا
َهَذا َحِ يٌث َغِريٌب ِمْ  َهَذا : لووا يورمذل  رواه ا«ى ِديِنَكلِبي َ لوِ   َوبِّْت َولُقلا
 .(2)َوْجِهلا

َيا  ×:ِبيِّ نَّلل ل َواالَأنَّ َرُج  َ ْنههلُلَرِضَي ا ْ ِريِّخُلَ ْ  َأِبي َسِعيٍ  ا روي-358
ْيِه لَ  ليَّ ِجْبِريلَ  لَنَز»: لِتي؟ َفَقاال َُّ اِء َخْيٌر  َأْدُ و ِبِه ِفي َحل َأيُّ اهلِلا لَرُسو

َك لُه  َولْمُ  ُكحَلَك الُدمَّ للِتَك: االِفي َح ل َُّ اِء َأْن َتُقولِإنَّ َخْيَر ا: ل ُم َفَقاالسَّلا
ِه  َوَأُ وكُذ لْيِر ُكخَلَك ِمَ  الُه  َأْسثَألْمُر ُكأَلْيَك ُيْرَجُع الِإُه  َولُق ُكلخَلَك الُه  َولُك ُكلمُلا

 .(3)بيدقي لا  رواه «ِهلشَّرِّ ُكلِبَك ِمَ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وال  اء للطراني  وهو م  رواية سوي  ب   ب العزيز  وهو ضعيف     األوزا ي    935حييح اب  حبان  (1)
حسان ب   طية    مسلم ب  مشكم    ه اد  ورواه رو  وهو وقة    األوزا ي    حسان وال: كان ه اد  

   واهلل أ لم.17114ه ادا  رواه أمح  هكذا  وهو منقطع حسان مل ي رك 
وله إسناد هامي آخر م  طريق حمم  ب  يزي  الرحيب    أبي األهعث    ه اد  والرحيب ووقه اب  حبان ومل جير   

 .631  وال  اء 7135وروى  نه مجع  رواه الطراني يف املعجم الكبري 
 الع وي الشامي    ه اد  رواه الطراني يف ورواه مرجى ب  رجاء بإسناد بصري متصل رجاله وقات     بشري

   ومرجى فيه ضعف  فاحل يث حس  معروف بالشا م  واهلل أ لم.632ال  اء 
   لك  ال يفر  مبثله ألنه م  رواية موسى ب  مطري موروك احل يث.633وله هاه     الراء رواه الطراني يف ال  اء 

 ن  ضعيف.  وفيه  ب اهلل ب  مع ا3587سن  الورمذي  (2)

  وفيه خال  ب  يزي  العمري  ضعيف احل يث  تفرد 32  معاني األخبار للكالباكذي ص4088هعب اإلميان للبيدقي  (3)
 به    اب  أبي كذيب.
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 :تََّشدُِّ ل ََّ َواِت َبْعَ  ال َيْ ُ و ِبَدِذِه اهلِلاَكاَن َ ْبُ  :لَ ْ  ُ َمْيِر ْبِ  َسْعٍ  َوا-359
شَّرِّ لْم َوَأُ وكُذ ِبَك ِمَ  ال َأْ مْلَوَما   ْمت ِمْنُهلِه َما َ لْيِر ُكخَلك ِمَ  الُدمَّ إنِّي َأْسثَأللا”
ك ِ َباُدك لَك َخْيَر َما َسثَألُدمَّ إنِّي َأْسثَأللا  ْمل َأْ مْلَوَما   ْمت ِمْنُهلِه َما َ لُك
 ُّْنَيا لَربََّنا آِتَنا ِفي ا: وَنحُلصَّالَوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َهرِّ َما َ اكَذ ِمْنُه ِ َباُدك ا  وَنحُلصَّالا

َنا كُذُنوَبَنا َوَكفِّْر َ نَّا لَربََّنا إنََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر   نَّاِرلِخَر ِة َحَسَنًة َوِوَنا َ َذاَ  اآلَحَسَنًة َوِفي ا
ِقَياَمِة لُتْخِزَنا َيْو َم ا ال  َوَكلى ُرُسلَربََّنا َوآِتَنا َما َوَ ْ َتَنا َ   ْبَراِرأَلَسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع ا

 .(1)هيبة اب  أبي  رواه «يَعاَدمِلُف ال ُتْخاَلإنَّك 

ب   لسناد ندشإلك  يف ال   اب  مسعود  و وجاء م  طريق أخرى مرفو ة
نقاد: كذا   لفيه غري واح  م  ا لكتا   فق  والي: م  هرط السعي   وهو 

 .(2)طرانيلرواه اوح يثه 

  ة  وهو:الصلك  بغري تقيي  الضه  وبعبا وو  حح مرفوً 

ُدمَّ َربََّنا للا» ×:نَِّبيِّ ل: َكاَن َأْكَثُر ُدَ اِء الَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َأَنٍ:-360
 .(3)يهلمتفق   «نَّاِرلِخَر ِة َحَسَنًة  َوِوَنا َ َذاَ  اآل ُّْنَيا َحَسَنًة  َوِفي الآِتَنا ِفي ا

َء ل ِمهلِلُسْبَياَن ا” :لَأنَُّه َكاَن إكَذا َتَشدََّ  َوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َسْعٍ -361
 هلُلا َأْدِري اَل :ُهْعَبُة لَوا  ثََّرىلَوَما َتْيَت ا  َوَما َبْيَنُد َّ  ْرِضأَلَء السََّماَواِت َوِملا

  ُهل َهِريَك اَل   َوْحَ ُههلُل االََّه ِإل إاَل   َحْمً ا َطيًِّبا ُمَباَرًكا ِفيِههلِلْمُ  حَلَأِو ا  لَأْكَبُر َوْب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ط  وامة.29868املصنف  (1)

 .7571املعجم األوس   (2)

 .2690  حييح مسلم 6389حييح البخاري  (3)
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ُومَّ   «ِهلْيِر ُكخَلك ِمَ  الُدمَّ إنِّي َأْسثَأللا  َهْيٍء َوِ يٌر لى ُكلْمُ  َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه ال
 .(1)هيبة اب  أبي  رواه ملُيَس

 ستغفار: السي  ا

  لرَُّجلا لاُر َأْن َيُقوْسِتْغَفالا” ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا ُبَرْيَ  َةروي    -362
ى لْقَتِني َوَأَنا َ ْبُ َك  َأَنا َ ل َأْنَت َخالَه ِإل ِإالُدمَّ َأْنَت َربِّي للاِتِه: الَ: ِفي َحلِإكَذا َج

يَّ  لَ ْدِ َك َوَوْ ِ َك َما اْسَتَطْعُت  َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َهرِّ َما َحَنْعُت  َأُبوُء ِبِنْعَمِتَك َ 
  .(2)بزار ل  رواه ا« َأْنَتالذُُّنوَ  ِإل َيْغِفُر اال: ِإنَُّه لي َأْحِسُبُه َوالِبي َفاْغِفْر َوَأُبوُء ِبَذْن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29869املصنف  (1)

َرَواُه َأُبو   وترجم  ليه اهليثمي: ما يقول إكذا جل: يف حالته  وم وال اهليثمي: 564ما يف كشف األستار رواه البزار ك (2)
 .« َأنْ َيُقول الرَُّجل ِإكَذا َجلَ: ِفي َحالِتِه»دَاُودَ َوغَْيُرُه  َولْيَ: فِيِه: 

ويف اإلسناد سوي  ب   مرو ريها  وم  غوهذا سي  االستغفار ورد كذكره يف الصبا  واملساء م  هذه الطريق  ولت:  
م   5070وألجل أنه كان يغل  أفيش فيه اب  حبان القول  وو  رواه أبو داود   سوي  غل  فيهبرويه    زهري  وو  

 طريق أمح  ب  يون:    زهري  فقال: م  وال ح،ني يصبح وح،ني ميسي.. احل يث  وهو احملفوظ  واهلل أ لم.
يف أكذكار ما وبل التسليم  وسيثأتي يف أكذكار أدبار الصلوات   169احلص  احلص،ني صواحل يث كذكره اب  اجلزري يف  

 ومنه استف ت مص ر احل يث.
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 ناز ةجل ة االحأكذكار 

 :َناَز ِةجِل ِة االِفي َح× نَِّبيِّ لى ال ِة َ الصَّلا

َكاَن ِمْ  ْبِ  ُحَنْيٍف  َو ل: َأْخَبَرِني َأُبو ُأَماَمَة ْبُ  َسْدلَ ِ  اْبِ  ِهَداٍ   َوا-363
َأْخَبَرُه ×  هلِلا لِذيَ  َهِدُ وا َبْ ًرا َمَع َرُسولَماِئِدْم َوِمْ  َأْبَناِء الْنَصاِر َوُ أَلُكَبَراِء ا

ي لَما ُم  ُومَّ ُيَصإِلَناَز ِة َأْن ُيَكبَِّر اجِلى ال ِة َ الصَّلِفي ا× نَِّبيِّ لِمْ  َأْحَياِ  ا لِرَجا
ُم لِث  ُومَّ ُيَسالثَّلتَّْكِبرَياِت الِفي ا -  اءلأي ا–  َةالصَّلاُ  لَوُيْخ  ×نَِّبيِّ لى الَ 

 .ِإَماُمُه  لَما َفَع لَمْ  َوَراَءُه ِمْث لسُّنَُّة َأْن َيْفَعليًما َخِفيًفا ِح،نَي َيْنَصِرُف  َوالَتْس

َك لْم ُيْنِكْر كَذلَف َسيِِّب َيْسَمُعمُلَك َأُبو ُأَماَمَة  َواْبُ  الزُّْهِريُّ: َح ََّوِني ِبَذلا لَوا
 .ْيِهلَ 

ى ل ِة َ الصَّلسُّنَِّة ِفي الِذي َأْخَبَرِني َأُبو ُأَماَمَة ِمَ  الاْبُ  ِهَداٍ : َفَذَكْرُت ا لَوا
ضَّيَّاَك اْبَ  َوْيٍ: ُيَي ُِّث َ ْ  َحِبيِب ل: َوَأَنا َسِمْعُت الَيمَِّ  ْبِ  ُسَوْيٍ   َفَقامُليِِّت مَلا

 .ِذي َح ََّوَنا َأُبو ُأَماَمَةلا ليِِّت ِمْثمَلى الَها َ ال ٍة َحالي َحَمَة ِفلْبِ  َمْس

 .(1)ه رؤيةلو× نيب ل  يف حيا ة البيدقي  وأبو أمامة ولرواه ا

 ناز ة:جل ة االميت يف حلل  اء لا

ى لى َ لَوَح× نَِّبيَّ ل: َسِمْعُت الْهَجِعيِّ  َواأَلٍك الَ ْ  َ ْوِف ْبِ  َما-364
ُه  َوَوسِّْع لُه َواْرَحْمُه  َواْ ُف َ ْنُه َوَ اِفِه  َوَأْكِر ْم ُنُزلُدمَّ  اْغِفْر للا: »لُقوَجَناَز ٍة َي

ْبَيُض ِمَ  أَلثَّْوُ  الَطاَيا َكَما ُيَنقَّى اخَلٍج َوَبَرٍد  َوَنقِِّه ِمَ  الُه ِبَماٍء َوَولُه  َواْغِسلُمْ َخ
ِه  َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْ  َزْوِجِه  ل َخْيًرا ِمْ  َأْهالَداِرِه  َوَأْهُه َداًرا َخْيًرا ِمْ  ل ََّنِ:  َوَأْبِ لا

 .« نَّاِرلَقْبِر َوَ َذاَ  الَوِوِه ِفْتَنَة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/65سن  البيدقي  (1)
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 .«نَّاِرلْبِر َأْو ِمْ  َ َذاِ  اَقلنََّة َوَأِ ْذُه ِمْ  َ َذاِ  اجَلُه الَوَأْدِخ»فظ: لويف 

َك لى كَذلَ ×  هلِلا لُ َ اِء َرُسوليَِّت  مَلَأَنا ا ْو ُكْنُتلَفَتَمنَّْيُت َأْن »َ ْوٌف:  لَوا
 .(1)رواه مسلم «يِِّتمَلا

َأَححُّ َهْيٍء ِفي َهَذا  :-ُبَخاريليعين ا- ُمَيمٌَّ  لَوا: لم واوورمذي  لورواه ا
 .(2)ِ يُثحَلَباِ  َهَذا الا

ِمَ   لُجى َرلَ ×  هلِلا لى َرُسول: َحلْسَقِع  َواأَلَة ْبِ  الَ ْ  َواِوو-365
ِجَواِرَك  َفِقِه  لٍن ِفي كِذمَِّتَك  َوَحْبالَن ْبَ  ُفالُدمَّ ِإنَّ ُفللا: »لِم،نَي  َفثَأْسَمُعُه َيُقولْسمُلا

ُه َواْرَحْمُه  ِإنََّك لقِّ  َفاْغِفْر حَلَوَفاِء َوالا لنَّاِر  َوَأْنَت َأْهلَقْبِر  َوَ َذاِ  الِمْ  ِفْتَنِة ا
 .(3)رواه أبو داود واب  ماجه «ِحيُمرَّلَغُفوُر الَأْنَت ا

×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولِب  َوالطَّمُل ْبِ  ُرَكاَنَة ْبِ  اهلِلَ ْ  َيِزيَ  ْبِ  َ ْبِ  او-366
 َرْحَمِتَك  ىلُدمَّ َ ْبُ َك  َواْبُ  َأَمِتَك اْحَتاَج ِإللا”: لْيَدا َوالَي َ لُيَصلِجَناَز ِة للِإكَذا َوا َم 

يٌّ َ ْ  َ َذاِبِه ِإْن َكاَن ُمْيِسًنا َفِزْد ِفي ِإْحَساِنِه  َوِإْن َكاَن ُمِسيًئا َفَتَجاَوَز َوَأْنَت َغِن
 .(4)بيدقيل  رواه ا«َ ْنُه

: لى َميٍِّت َوالى َ لَأنَُّه َكاَن ِإكَذا َح  ×نَِّبيِّ لَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس  َ ِ  او-367
َكِبرِيَنا  َمْ  َأْحَيْيَتُه ِمنَّا َفثَأْحِيِه لَصِغرِيَنا َولْنَثاَنا  َوأُلَذَكِرَنا َوليَِّنا َوَميِِّتَنا  َوحَلُدمَّ اْغِفْر للا»
  رواه «ُدمَّ َ ْفَوَك َ ْفَوَكللمَياِن  اإِلى ال ِم  َوَمْ  َتَوفَّْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَُّه َ الْسإِلى الَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .963حييح مسلم  (1)

 .1025سن  الورمذي  (2)

 .631  ال  وات الكبري 1499  سن  اب  ماجه 3202سن  أبي داود  (3)

 حس .   وهو ح يث630ال  وات الكبري  (4)
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 .(1)طرانيلا

ِإكَذا ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَأِبيِه  َوا يُّ  َ ْ لْهَدأَلِإْبَراِهيَم اوروي    -368
يَِّنا َوَميِِّتَنا  َوَهاِهِ َنا َوَغاِئِبَنا  َوَحِغرِيَنا حَلُدمَّ اْغِفْر للا: »لَناَز ِة  َواجَلى الى َ لَح

 . نسائيلوا ورمذيلرواه ا« َوَكِبرِيَنا  َوكَذَكِرَنا َوُأْنَثاَنا

 .(2)«َنا َوآِخِرَنالوَّألْر ُدمَّ اْغِفللا»ه: لطرق يف أولويف بعض ا

: لى َجَناَز ٍة  َفَقالَ ×  هلِلا لى َرُسول: َحلَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َواروي -369
يَِّنا  َوَميِِّتَنا  َوَحِغرِيَنا  َوَكِبرِيَنا  َوكَذَكِرَنا َوُأْنَثاَنا  َوَهاِهِ َنا َوَغاِئِبَنا  حَلُدمَّ اْغِفْر للا»
ُدمَّ لل ِم  االْسإِلى المَياِن  َوَمْ  َتَوفَّْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَُّه َ إِلى الَتُه ِمنَّا َفثَأْحِيِه َ ُدمَّ َمْ  َأْحَيْيللا

 .(3)ورمذيلوا   رواه أبو داود«َنا َبْعَ ُهل ُتِضال َتْيِرْمَنا َأْجَرُه  َوال

 .(4)ه     ائشة وأبي وتاد ةلوروي مث-370

  فدذه األحاديث خمرجدا (5)رمح  ب   وفله     ب الوروي مث-371
 واح   والصييح: 

 .(6)رمح  ب   وفلب   ب ا مةل   أبي س لمرس -372

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهـ ولت: إسناده وابل  مْل َيْرِو َهَذا احَل ِيَث َ ْ  َحبِيٍب ِإال الَعالُء  َتَفرََّد ِبِه: َ َطاٌء  ووال: 1136املعجم األوس  (1)
 للتيس،ني  واهلل أ لم.

  وال يعرف أبو إبراهيم 2/281  ال  وات الكبري 2124  سن  النسائي 1024  سن  الورمذي 17543مسن  أمح   (2)
فدو حيابي  لك  ال يعرف بغري هذا احل يث  وهو ح يث يرويه األوزا ي × هذا  وأبوه حر  بسما ه م  النيب 

    حييى ب  أبي كثري    أبي إبراهيم هذا واختلف  لى حييى فيه   لى أوجه ستثأتي تبا ا.

 .3201  سن  أبي داود 8809مسن  أمح   (3)

 .22619  22554(  وح يث أبي وتاد ة  ن  أمح  يف املسن  68-4/67رواهما البيدقي )سن  البيدقي  (4)

 .رواه البزار وفيه اب  أبي ليلى وهو سيء احلفظ (5)

 =               .17545املرسل رواه أمح   (6)
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ى ِجَناَز ٍة لى َ لِإكَذا َح×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َواروي -373
َنا َوَكِبرِيَنا  َوكَذَكِرَنا َوُأْنَثاَنا  يَِّنا َوَميِِّتَنا  َوَهاِهِ َنا َوَغاِئِبَنا  َوَحِغرِيحَلُدمَّ اْغِفْر للا: »لَيُقو

ُدمَّ للمَياِن  اإِلى ال ِم  َوَمْ  َتَوفَّْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَُّه َ الْسإِلى الُدمَّ َمْ  َأْحَيْيَتُه ِمنَّا َفثَأْحِيِه َ للا
  (1)  رواه اب  ماجه  م  طريق اب  إسياق«َنا َبْعَ ُهل ُتِضال َتْيِرْمَنا َأْجَرُه  َوال

 .(2)سابقل يث احل اىله  كثأنه يرجعه إل رواية حييى ب  أبي كثري ىلبزار إلوأهار ا

ُدمَّ َأْنَت َربَُّدا  َوَأْنَت للا: »لوا×  هلِلا لَرُسو    ُهَرْيَر َةروي    أبي -374
ِبِسرَِّها ُم ل ِم  َوَأْنَت َوَبْضَت ُروَحَدا  َوَأْنَت َأْ الْسلإِلْقَتَدا  َوَأْنَت َهَ ْيَتَدا لَخ

يُّ ْبُ  لَ  له: وال  ويف أو(3)  رواه أبو داود«ُهلِنَيِتَدا  ِجْئَناَك ُهَفَعاَء َفاْغِفْر الَوَ 
ى لي َ لُيَص×  هلِلا لَأَبا ُهَرْيَر َة َكْيَف َسِمْعَت َرُسو لَهِدْ ُت َمْرَواَن َسثَأ :َهمَّاٍخ

.. َكلكَذ ل ٌم َكاَن َبْيَنُدَما َوْبال: َكلَوا: َنَعْم  لَت؟ َوالِذي ُول: َأَمَع الَناَز ِة؟ َواجَلا
 فذكره.

                                                                                                                                 

وهو ح يث واح  يرويه أبو سلمة ب   ب الرمح  ب   وف  واختلف  نه فيه  وال البيدقي يف السن  الكبري     = 
  َ ْ  أَِبي ِ يُث َأِبي َسلَمَة ُمْرَسل  َرَواُه ِهَشا ٌم ال َّْسُتَواِئيُّ  َوَسِعيُ  ْبُ  أَِبي َ ُروَبَة  َ ْ  َييَْيى ْبِ  َأِبي َكِثرٍيَوَح: 4/66

ِإسَْناِدِه َ ْ  أَِبي ُهَرْيَر َة ُمْرَسال  َوَرَواُه ِهْقل ْبُ  زَِياٍد  َوُهَعْيُب ْبُ  ِإْسَياَق  َ ِ  اأَلْوَزاِ يِّ  ِب× َسلَمَة  َ ِ  النَِّبيِّ 
َوَرَواُه َهمَّا ُم ْبُ  َيْيَيى  َ ْ    َوَروَاُه ِ ْكِرَمُة ْبُ  َ مَّاٍر  َ ْ  َييَْيى ْبِ  أَِبي كَِثرٍي  َ ْ  أَِبي َسلَمَة  َ ْ  َ اِئَشَة َمْوُحوال

 ..َ  ْ أَبِيِه  َوَ ْ  َييَْيى  َ  ْ أَِبي َسلَمةَ ِبزَِياَدِتهِ ُدوَن كِذْكرِ أَِبي ُهَرْيَر َةَييَْيى ْب ِ أَِبي كَِثرٍي  َ  ْ َ ْب ِ اهلِل ْب ِ أَِبي وََتاَد َة  
َوَرَوى ِهَشا ٌم ال َّْسُتَواِئيُّ  َوَ ليُّ ْبُ  املَُباَرِك َهَذا احَلِ يَث  ( بع  ح يث أبي إبراهيم األهدلي: 1024وال الورمذي ) 

ُمْرَسال  َوَرَوى ِ ْكِرَمُة ْبُ  َ مَّاٍر  َ ْ  َييَْيى ْبِ  × َ ْ  أَِبي َسلَمَة ْبِ  َ ْبِ  الرَّْحَمِ   َ ِ  النَِّبيِّ َ ْ  َييَْيى ْبِ  أَِبي َكِثرٍي  
ُة رُبََّما َيِدُم ِفي َوَح ِيُث ِ ْكِرَمَة ْبِ  َ مَّاٍر َغْيُر َمْيُفوٍظ  َوِ ْكِرَم× »أَِبي كَِثرٍي  َ ْ  أَِبي َسلَمَة  َ ْ  َ اِئَشَة  َ ِ  النَِّبيِّ 

  َوَسِمْعُت ×  َوَرَوى َهمَّا ٌم  َ ْ  َيْيَيى ْبِ  َأِبي َكِثرٍي  َ ْ  َ ْبِ  اهلِل ْبِ  أَِبي وََتاَد َة  َ ْ  َأبِيِه  َ ِ  النَِّبيِّ «َح ِيِث َييَْيى
كَِثرٍي  َ ْ  أَِبي ِإْبَراهِيَم اأَلْهَدليِّ  َ ْ  أَبِيِه  َوَسثَألُتُه َ ْ  َأَححُّ الرِّوَاَياِت ِفي َهَذا َحِ يُث َييَْيى ْبِ  أَِبي »ُمَيمًَّ ا َيُقول: 

 .«اْسمِ أَِبي إِْبَراهِيَم َفلْم َيْعِرْفُه

  وفيه  نعنة اب  إسياق  وهو م  رواية أبي سلمة    أبي هرير ة  واحملفوظ    أبي سلمة 1498سن  اب  ماجه (1)
 مرسل  كما مر.

 .8556مسن  البزار  (2)

   وفيه  لي ب  مشاخ ال يعرف.629  ال  وات الكبري 3200سن  أبي داود  (3)
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 لَكِم َسثَأحَلَة  َأنَّ َمْرَواَن ْبَ  الَأِبي َ ْب ِإْبَراِهيم ْب  :ه هاه  م  ح يثلو-375
: لَناَز ِة؟ َواجِلى ال ِة َ الصَّلَهْيًئا ِفي ا×  هلِلا لَسِمْعَت ِمْ  َرُسو لَأَبا ُهَرْيَر َة: َه
 ِم  َوَأْنَت الْسإِل اىلْقَتُه  َوَأْنَت َهَ ْيَتُه ِإلُدمَّ َأْنَت َخللا: »لَيُقو×  هلِلا لَسِمْعُت َرُسو

  رواه «ُه َواْرَحْمُهلِنَيِتِه  ِجْئَناَك ُهَفَعاَء  َفاْغِفْر الُم ِبِسرِِّه َوَ لَوَبْضَت ُروَحُه  َوَأْنَت َأْ 
 م.ل أ هللفظ  والل يث حس     أبي هرير ة بدذا احل  فا(1)طرانيلا

ُدمَّ للا»يِِّت: مَلى ال َة َ الصَّلَمُدُم الَ × نَِّبيَّ لَأنَّ ا اِرِثحَلاروي    -376
ُدمَّ َهَذا َ ْبُ َك للا  وِبَنالْف َبْيَ  ُولْح كَذاَت َبْيِنَنا  َوَألْحَياِئَنا  َوَأْمَواِتَنا  َوَأْحأَلاْغِفْر 

ُه: َوَأَنا لُت لَفُق  «ُهلَنا َولُم ِبِه  َفاْغِفْر لَأْنَت َأْ  َخْيًرا  َوالُم ِإل َنْعالٍن الُن ْبُ  ُفالُف
 .(2)طرانيل  رواه ا«ْمل َما َتَعالإِ ل َتُقالَف: »لْم َخْيًرا؟ َوال َأْ مْلَقْو ٍم: َفِإْن لَأْحَغُر ا

 :لَأْو َوا -ُأِتَي ِبِجَناَز ِة َجاِبِر ْبِ  َ ِتيٍك : »لَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس َوايروى -377
 هلِلا لَناِئِز  َفَتَق َّ َم َرُسوجَلْيِه ِفي َمْوِضِع الَي َ لَمْ  ُح لَوَكاَن َأوَّ -ْبِ  َ ِتيٍك  لَسْد

: لَميِِّت َفَقاللَثَة َفَ َ ا لثَّالثَّاِنَيَة ُومَّ َكبََّر الُقْرآِن َفَجَدَر ِبَدا ُومَّ َكبََّر الَفَكبََّر َفَقَرَأ ِبثُأ مِّ ا× 
  ْؤِمَناِتمُلُمْؤِمِن،نَي َواللرَّاِبَعَة  َفَ َ ا لُومَّ َكبََّر ا  ُه َواْرَحْمُه َواْرَفْع َدَرَجَتُهل ُدمَّ اْغِفْرللا

  .(3)طرانيلرواه ا «َملُومَّ َس

ى ل ِة َ الصَّلِفي ا لَيُقو×  هلِلا لْت: َسِمْعُت َرُسولَ ْ  َ اِئَشَة َوايروى -378
َرَواُه َأُبو   «َكلْيِه َوَباَرَك ِفيِه َوَأْوِرْدُه َحْوَض َرُسولَ  لُه َوَحلُدمَّ اْغِفْر للا”يِِّت: مَلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإسناده حس   لك  حورته مرسلة  إبراهيم مل ي رك أبا هرير ة.3122املعجم األوس   (1)

   وفيه ليث ب  أبي سليم مضطر  احل يث.5913املعجم األوس   (2)

ا احَل ِيَث َ ِ  الزُّْهِريِّ ِإال َأُبو  َُباَد َة الزَُّرِويُّ  َوال َ ْ  َأِبي  َُباَد َة ِإال َييَْيى ْبُ  مْل َيْرِو َهَذ  ووال: 4739املعجم األوس   (3)
 أهـ ولت: أبو  باد ة الزروي منكر احل يث.َيِزيَ   َتَفرَّدَ ِبِه: ُسلْيُم ْب ُ مَْنُصورٍ 
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 .(1)فظهلوهو طََّبَراِنيُّ لى  َوالَيْع

 وووفات:ملا

ى لي َ لَأَبا ُهَرْيَر َة َكْيَف ُتَص لْقُبِريِّ  َ ْ  َأِبيِه َأنَُّه َسثَأمَلَأِبي َسِعيٍ  ا   -379
َدا َفِإكَذا ُوِضَعْت لَأتَِّبُعَدا ِمْ  َأْه   ُأْخِبُرَكهلِلَعْمُر الَأَنا  » َة: َأُبو ُهَرْيَر لَناَز ِة؟ َفَقاجَلا

ُدمَّ ِإنَُّه َ ْبُ َك َواْبُ  َ ْبِ َك للا: »لُومَّ َأُوو  «ى َنِبيِِّهلْيُت َ لَوَح  هلَلَكبَّْرُت  َوَحِمْ ُت ا
َوَأْنَت   َكلَأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ َك َوَرُسوَو   َأْنَتالَه ِإل ِإالَواْبُ  َأَمِتَك َكاَن َيْشَدُ  َأْن 

  َفَتَجاَوْز َ ْ  َسيَِّئاِتِه َوِإْن َكاَن ُمِسيًئا  َفِزْد ِفي ِإْحَساِنِه ُدمَّ ِإْن َكاَن ُمْيِسًناللا  ُم ِبِهلَأْ 
 .(2)كلرواه ما « َتْفِتنَّا َبْعَ ُهال َتْيِرْمَنا َأْجَرُه  َوالُدمَّ للا

ْقُبِريِّ  َ ْ  َأِبي مَلَيْيَيى ْبِ  َسِعيٍ   َ ْ  َسِعيٍ  اك فيه  فرواه لف مالوخو-380
 ُأْخِبُرَك هلِل: َأَنا َواليِِّت  َفَقامَلى ال ِة َ الصَّلصَّاِمِت َ ِ  الُ َباَد َة ْبَ  ا لُهَرْيَر َة  َأنَُّه َسثَأ

 ُيْشِرُك الًنا َكاَن الُدمَّ ِإنَّ َ ْبَ َك ُفللا»: لَوَتُقو  ×نَِّبيِّ لى الي َ لُومَّ ُتَص  َتْبَ ُأ َفُتَكبُِّر
ُم ِبِه  ِإْن َكاَن ُمْيِسًنا َفِزْد ِفي ِإْحَساِنِه  َوِإْن َكاَن ُمِسيًئا َفَتَجاَوْز َ ْنُه لِبَك َهْيًئا َأْنَت َأْ 

 .(3)بيدقيل  رواه ا«َنا َبْعَ ُهل ُتِضالَرُه َو َتْيِرْمَنا َأْجالُدمَّ للا

     سعي     أبي هرير ة لهب ب  بقية فرواه    خافدم ولخا-381
   ولي: مبيفوظ.(4)ىلرواه أبو يعمرفو ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ل،ني  و نه زكريا الرواهي يغر  وخيط،    وفيه  احم ب  هال4797  مسن  أبي يعلى 4309املعجم األوس   (1)
 واحل يث منكر  تفردا به    أيو     هشا م    أبيه  ندا.

 .1/220املوطثأ  (2)

 .4/65سن  البيدقي  (3)

 .6598مسن  أبي يعلى  (4)
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ى ل ِة َ الصَّلَنا َأَبا َسِعيٍ  َ ِ  ال: َسثَألنَّاِجيِّ َوالصِّ ِّيِق الَ ْ  َأِبي اروي -382
َتُه  ل  َوَرَزْوَتُه  َوَأْحَيْيَتُه  َوَكَفْقَتُهلُدمَّ َأْنَت َربَُّنا َوَربُُّه َخللا»: ل: ُكنَّا َنُقولَناَز ِة؟ َواجِلا

 .(1)َبزَّاُرلَرَواُه ا  «َنا َبْعَ ُهل ُتِضال َتْيِرْمَنا َأْجَرُه  َوالُه  َولَنا َولَفاْغِفْر 

 صغري:لسق  والل  اء لا

َو ف   َخِطيَئًة ل َيْعَممْلِذي لْنُفوِس امَلى الي َ لَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة َأنَُّه َكاَن ُيَصو-383
  «وكُذْخًرا” لب  «وَأْجًرا”فظ: ل  ويف «ًفا َوَفَرًطا َوكُذْخًرالَنا َسلُه لُدمَّ اْجَعللا»: لَوَيُقو

 .(2)بيدقيلرواه ا

 مْلى َحِبيٍّ لْيُت َوَراَء َأِبي ُهَرْيَر َة َ ل: َحلَسيِِّب َيُقومُلَسِعيَ  ْبَ  ا   -384
 .(3)كل  رواه ما«َقْبِرلُدمَّ َأِ ْذُه ِمْ  َ َذاِ  اللا: »لَخِطيَئًة َو ف َفَسِمْعُتُه َيُقو لَيْعَم

سَّْقُ  لا: »لَوا - َأَراُه َوْ  َرَفَعُه -   نههللِغرَي ِة ْبِ  ُهْعَبَة رضي امُلَ ِ  او-385
 رواه «رَّْحَمةلْغفر ة واملبا»فظ: ل  ويف «رَّْحَمِةلَعاِفَيِة َوالَبَوْيِه ِباأَلْيِه َوُيْ َ ى لى َ لُيَص

 .(4)   وهو الصييحثوري بووفهلوجز م ا  بيدقيلأبو داود وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسناده    ومل أره يف مسن  البزار  وم ووفت  لى3/33ورجاله رجال الصييح خال هيخ البزار  كذا يف جممع الزوائ   (1)
  وفيه زي  العمي  وهو ضعيف  ومل خيرج له حاحبا الصييي،ني  فالعجب م  اهليثمي يقول: 818يف كشف األستار 

 رجاله رجال الصييح!.

 .633  وال  وات الكبري 4/15رواه البيدقي يف السن  (2)

 .1/220املوطثأ  (3)

يون: ب   بي  راويه    زياد ب  جبري    أبيه    ويف بعض الطرق وال632  ال  وات الكبري 3180سن  أبي داود  (4)
فيه  يعين جيزمزن بالرفع  وال: وأنا ال أحفظه..  و لى كل هو  لى احتمال ×    املغري ة: وأهل زياد يذكرون النيب 

 الووف له حكم الرفع.
 .6602ورواية الثوري اليت جز م بووفدا يف املصنف 
 .17174ز م بالرفع  ويف املبارك ما فيه  وهي يف املسن  ورواية املبارك ب  فضالة    يون: فيدا اجل 
 فالصييح يف رواية يون: الووف  والشك يف الرفع أخذه يون:    بعض أهل زياد  واهلل أ لم. 
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ُه لدمَّ اْجَعللا لَوَيُقو ِكَتاِ لِبَفاِتَيِة ا لطِّْفلى الَيْقَرُأ َ »: لوا َس حَلا    -386
ى لِكَتاِ  َ لَبا  ِوَراَء ِة َفاِتَيِة ابخاري: يف لقه ال   «ًفا َوَفَرًطا َوَأْجًرالَنا َسل
 .(1)َناَز ِةجَلا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واحلس  هو احلس  البصري  ال احلس  ب   لي ب  أبي طالب كما توهم اب  األوري يف 2/23املختصر النصيح  (1)
 .2/484  والتغليق 2/290واخلر يف جامع سفيان كما يف تلخي  احلبري   6/224جامع األحول 
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 واتلصلاأدبار أكذكار ام:: خلقسم الا

 كتوباتملوات الصلبع  ا لبا  ما يقو

يه  ليافظ َ   فُيعيَُّم تيٌبْرفيدا َت رْد َيمل  وكثري ة  وردت فيه أحاديُث وهذا باٌ 
  كثأن اًلب ء به أول اىلما حيتاج إ الَّم أن يق  م مر ة هذا ويؤخر هذا  إلسملى الذا  ل

ته إكذ و  حيتاج لي رك فضيلبه  ل  فيعجلرجلوين ا لوب لقاذكر أن ُيلُيشورط يف ا
يف  كان يب أ بدا  وو  اجتد ُت× ى أنه لسنة  لت اله  وأكذكار أخرى دلثين رجل

 وفق.مل اهلل  والوألمندا فا لوألإوبات ا

 تكبري: لا

ذِّْكِر ِح،نَي لصَّْوِت  ِبالَأنَّ َرْفَع ا» ما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا   اب   باس -387
ُكْنُت »اْبُ  َ بَّاٍس:  لَوَوا« × نَِّبيِّ لى َ ْدِ  الْكُتوَبِة َكاَن َ مَلنَّاُس ِمَ  الَصِرُف اَيْن
 «.َك ِإكَذا َسِمْعُتُهلُم ِإكَذا اْنَصَرُفوا ِبَذلَأْ 

  رواه «تَّْكِبرِيلِبا× نَِّبيِّ ل ِة ااَلُكْنُت َأْ ِرُف اْنِقَضاَء َح»يف رواية:  لَوا-388
 .(1)بخاريلا

 لما يقا لأنه أو ل  وهذا ي (2)ما مإليم التكبري بع  تسلنسائي: اليه الرجم  وت
تكبري لوا  فرا، مندالى المة  اله اب   باس  لوات  إكذ جعلصلم  أكذكار أدبار ا

 .(3)يو ملا ل تكاد تفعال  سنة منسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ومسلم 842رواه البخاري  (1)
 .1259سن  النسائي  (2)
ا  بع  الفرا، م  الصال ة  وهو أوىل أن يب أ به م  االستغفار والوا  وهذا ما يقتضيه ترمجة النسائي  التكبري يكون والًو (3)

بع  التسليم  بينما ترجم لالستغفار: بع  انصراف اإلما م  واالنصراف فيه حيمل  لى أنه أراد  فإنه ترجم هلذا: التكبري
 = االوبال  لى املثأموم،ني  فيكون الورتيب  ن ه  لى النيو التالي: إكذا سلم كر والوا وهو مستقبل القبلة  وم ينصرف 
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كنه رفع لأنه مستيب دائما  راجح لوامذاهب  ناس فيه للصوت فلأما رفع ا
 .(1)،نيلصمل يؤكذي به االنفسه وم     ميينه ويساره  ويسري  يسمع 

 ٍة  َوِإكَذا َأَخَذ الَح لُدُبَر ُك لَمْ  َوا”: ل  َواما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا َ ِ  اْبِ  ُ َمَر-389
طَّيَِّباِت لتَّامَّاِت ال اهلِلَماِت الِوْتِر  َوَكلشَّْفِع  َوال َأْكَبُر َكِبرًيا َ َ َد اهلُلاَمْضَجَعُه: 

ْسِر جِلى الُه ِفي َوْبِرِه ُنوًرا  َوَ لَك  ُك َّ لكَذ لِمْث هلُل االَه ِإل ِإالًوا  َوالَباَرَكاِت  َومُلا
 اب  أبي  رواه «نََّةجَلا لنََّة َأْو َيْ ُخجَلَنُه الصَِّراِط ُنوًرا َحتَّى ُيْ ِخلى الُنوًرا  َوَ 

 .(2)هيبة

                                                                                                                                 

: إكذا سلم مل يقع  إال مق ار ما يقول: اللدم أنت    القبلة ويب أ باالستغفار  لك  ح يث  ائشة اآلتي يف مسلم   =
 السال م.. احل يث  و  يستفاد منه أنه يقوله وبل االنصراف إليدم  فاجلمع أن يق  م هذا مر ة وهذا مر ة.

ولت له: إن الناس كانوا إكذا سلم اإلما م م  حال ة املكتوبة كروا  :-أح  روا ة احل يث– وال  مرٌووال اب  رجب:  
 ت وهكذا هنا والث تدليالت.والث تكبريا

ل: مسعت أبا  ب  اهلل يقول: ونا  لٌي ب  وابٍت: ونا واحل  وال: رأيُت  لي  ب  اهلل ب   باٍس إكذا حلى كر بووال حن 
 .ولت ألمح : بع  الصال ة؟ وال: هكذا.  والث تكبرياٍت

  املكتوبة: هو والث تكبرياٍت متواليٍة قب الصال ة × فق  تب،ني بدذا أن معنى التكبري الذي كان يف  د  رسول اهلل  
 .-افذكر ح يث اب   مر اآلتي مرفوً  - ويشد  لذلك

دبر كل  -والوًا  -بإسناده     مر ب   ب  العزيز  أنه كان يكر: اهلل اكر وهلل احلم   وروى اب  سعٍ  يف طبقاتهوال:   
 (. 7/399أهـ)هر  البخاري الب  رجب حال ٍة

كان يدل بد   واإلهالل رفع × ذكر يعتض  فيدا ح يث اب   باس اح يث اب  الزبري اآلتي: أنه سثألة اجلدر بالم (1)
الصوت  و ليه: يكون الذكر بع  الصال ة مما يستيب به اجلدر  خبالف باوي أحوال الذكر  فإنه يستيب به اإلسرار  

 ولي: املقصود باجلدر الن اء العالي  إاما إمساع نفسه وم  يليه.
له اح يث اب   مر واب   مرو اآلتي  حينما ضيك الرجل ألنه مسعدما يقوالن ال  اء نفسه  وأما ال  اء  ويست ل 

 فيستيب إخفاؤه واهلل أ لم.
 ويف هر  با  الذكر بع  الصال ة م  حييح البخاري  ن  اب  بطال فوائ  فراجعه. 

ا  ومل اوف  ليه يف هيء م  مرفوع حكًم  وو  كذكره اب  رجب يف هر  البخاري مرفو ا  وهو 29256املصنف  (2)
 ا  واهلل تعاىل أ لم.الطرق مرفوً 
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 ِة اَلَما ُم ِمْ  َحإِلَم الإكَذا َس ماْنُد َ هلُلَرِضَي ا زبريلب  ا هلل ب ا   -390
 .(1)هيبة اب  أبي  رواه ٍتاَليلَث َتْكِبرَياٍت َأْو َتْداَلَو َكبَُّرواْكُتوَبِة مَلا

  م:السلدم أنت الل: الووا وًوالستغفار والا

ِإكَذا اْنَصَرَف ِمْ    × هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا   َ ْنُههلُلَرِضَي ا َ ْ  َوْوَباَن-391
 لالجَل ُم  َتَباَرْكَت كَذا االسَّل ُم َوِمْنَك االسَّلُدمَّ َأْنَت اللا: »لًوا َوَواالِتِه اْسَتْغَفَر َوالَح
  هلَل: َأْسَتْغِفُر ال: َتُقولْسِتْغَفاُر؟ َواالَكْيَف ا ْوَزاِ يِّ:لأَلُت ليُ : َفُقلَولا لَوا« ْكَرا ِمإِلَوا

 . (2)مل  رواه مسهلَلَأْسَتْغِفُر ا

 .(3)«كرا مإلوا لالجليا كذا ا»فظ: ل ويف

َم ِمَ  لَكاَن ِإكَذا َأَراَد َأْن ُيَس×  هلِلا لَأنَّ َرُسوفيه:  لفقا (4)ورواه اب  خزمية
َوِإْن َكاَن َ ْمُرو ْبُ  َهاِهٍم َأْو ُمَيمَُّ  : ل..فذكره  ووالًوا  ُومَّ َواال ِة اْسَتْغَفَر َوالصَّلا

َباَ  ُيَردُّ لَفِإنَّ َهَذا ا - ِم السَّلا لُه: َوْبلَأْ ِني َوْو -ْفَظِة للي َهِذِه اْ  ِفل َيْغمْلْبُ  َمْيُموٍن 
 يث موضعه كما رواه حل  أح هما والغ لت: بلأهـ و  ِمالسَّلا ل َُّ اِء َوْبل اىلِإ
  ة.الصلنصراف م  االكافة بع  الا

 ال َيْقُعْ  ِإمْلَم لِإكَذا َس× يُّ نَِّبلْت: َكاَن ال  َواا َ ْندهلُلَرِضَي ا َ ْ  َ اِئَشَة-392
 لالجَل ُم  َتَباَرْكَت َيا كَذا االسَّل ُم َوِمْنَك االسَّلُدمَّ َأْنَت اللا: »لِمْقَ اَر َما َيُقو

 .(5)م ل  رواه مس«ْكَرا ِمإِلَوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3121املصنف  (1)

 .591حييح مسلم  (2)
 .1261سن  النسائي  (3)
 .738حييح اب  خزمية  (4)

 (.9846  وروي مثله    اب  مسعود موووفا ومرفو ا )سن  النسائي592حييح مسلم  (5)
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يك لوإ»: راوياتليف بعض ا لك  واله  لمث  َ ْنُههلُلَرِضَي ا هللو    ب ا-399
 .(1)هيبة اب  أبي  رواه «كرا مإلوا لالجلكذا ا م تباركت يا السلا

   ةالصل م م  االسلبع  ا ل  ز وجهللى الثناء  ليه اب  خزمية: الوترجم  
 ،ني.لصمل اىلأن ينصرف بوجده إ لتكبري  وبله فيما يظدر بع  الوحم

 .(2)نه م  رواية متدمألكتا  لي: م  هرط الوأما ح يث اب   مر فيه  ف

 : لأو تنبيه

ب   ل إمسا يالإ« يتلتباركت وتعا”ح  يف ح يث  ائشة بزياد ة:  يثأت أمل
 ل تقااليه  وإسناده ضعيف  فل يا      تبة ب  محي   رواه اب  مسعون يف أما

نتدى ستفتا   فُيالذكر  وو  وبتت يف مواضع أخرى ك  اء الزياد ة يف هذا الهذه ا
 .× نيب ل ما وبت    اىلك إليف كذ

ه رواه فإنَّ (3)ر اب   ساكالى ما كذكرت  إلووه  دم رلوأما ح يث ووبان فك
 لالجليت يا كذا التباركت وتعا”فيه:  لوزا ي فقاأليت    البابلم  طريق ا

 م.ل أ ىل تعاهلل يث  واحليت ضعيف البابل اهللوحييى ب   ب ا« كرا مإلوا

كندا غري لبيدقي  ولا ايف ح يث ووبان  فق  رواه « مالسليك الإ”وأما زياد ة: 
كان × نيب لا ى أنَّل  ل  وهي حمفوظة يف ح يث اب  مسعود  فدذا حيم(4)ظةحمفو
 ا.ا حينا ويوركدا حيًنهليقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كي يث  ائشة..648والطراني يف ال  اء  736ة   ورواه اب  خزمي3117املصنف (1)

 .650وهو يوسف ب  خال  السميت  وح يثه رواه الطراني يف ال  اء  (2)

 .22/419تاريخ دمشق  (3)

 .2/183  السن  الكبري 112ال  وات الكبري  (4)



 ______________________________________________________ ــــــــــــــ 

 

 154 

154 

 تنبيه آخر: 

ِه: َوِمْنَك لَصاِبيِح: َوَأمَّا َما ُيَزاُد َبْعَ  َوْومَلَزِريُّ ِفي َتْصِييِح اجَلشَّْيُخ الا لَوا
َنا َداَرَك َداَر ل ِم َوَأْدِخالسَّل ُم َفَييَِّنا َربََّنا ِباالسَّلْيَك َيْرِجُع الَوِإ” : ُم ِمْ  َنْيِوالسَّلا
 .(1)ُقصَّاِصلُق َبْعِض الُمْخَت لُه َبل ل َأْحالَف  « ِمالسَّلا

َعاِص َفَسمعُه ل ب  َ ْمرو ب  اهلل جنب  ب  اىلى ِإلح الروي أنَّ رج-400
ومَّ   «كرا مالوا لالجلاكَذا ا م َتَباَركت َيالسَّل م ِمْنك االسَّلَأْنت ا» :لم َيُقولِح،ني س

َفَضِيك   كلكَذ لمث لم َفَسمعُه َيُقول ب   مر ِح،ني سهلل جنب  ب  اىلى ِإلح
 ب  هلل جنب  ب  اىليت ِإلِإنِّي ح :لَوا ؟َما أْضيكك :ُه اْب   مرل لَفَقا  لرجلا

  كلكَذ لَيُقو×  هللا لَكاَن َرُسو :اْب   مر لَوا  تلَما و لمث لَ ْمرو َفَسمعته َيُقو
 .(2)نسائيلرواه ا

 .(3)سمَّ ُيملك  يف إسناده م  لفر  ب  ُز َةلِح َلجرَّلى اهيبة فسمَّ اب  أبيورواه 

 ا أ طيت:مل مانع الدم لل: الووا وًوالَو ُليلدتَّلا

ِفي ِغرَي ُة ْبُ  ُهْعَبَة مُليَّ الى َ ل: َأْملِغرَي ِة ْبِ  ُهْعَبَة  َوامُلَ ْ  َورَّاٍد  َكاِتِب ا-401
 ٍة اَلَح لِفي ُدُبِر ُك لَكاَن َيُقو× نَِّبيَّ ل: َأنَّ اما َ ْنُدهلُلَرِضَي ا  ُمَعاِوَيَةىلِكَتاٍ  ِإ
 لى ُكلْمُ   َوُهَو َ حَلُه الُك  َولمُلُه الُه  ل َهِريَك اَل َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإل ِإاَل: »(4)َمْكُتوَبٍة

 ِّ ِمْنَك جَل َيْنَفُع كَذا ااَلا َمَنْعَت  َومَل ُمْعِطَي اَلا َأْ َطْيَت  َومَل َماِنَع اَلُدمَّ للَهْيٍء َوِ يٌر  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/761مروا ة املفاتيح  (1)

حيي ب  َأيُّو  ِ ْن ه َأَحادِيث مََناِكري َولْيَ: ُهَو بذلك نسائي:   وفيه حييى ب  أيو   وال ال365 مل اليو م والليلة  (2)
 .القوي ِفي احَل ِيث

 .3112املصنف  (3)

 ويف رواية مسلم: إكذا فر، م  الصال ة وسلم وال.. (4)
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 .(1)يهلمتفق   « ُّجَلا

 هلُل االَه ِإل ِإال»:  ِةالصَّلِ ْنَ  اْنِصَراِفِه ِمَ  ا لِإنِّي َسِمْعُتُه َيُقو: روايةويف -402
َث الَو  «َهْيٍء َوِ يٌر لى ُكلَو َ ْمُ   َوُهحَلُه الُك  َولمَلُه الُه  ل َهِريَك الَوْحَ ُه 
 ن   ليه: ما يقول  وترجم  (2) نسائيلااب  خزمية وبخاري ولارواه   َمرَّاٍت

 .كلكذ ل  وكم يقو ةالصلانصرافه م  ا

 يذكر ملذا لبخاري  وليست يف مجيع نسخ الث مرات الثلم أنَّ رواية الوا 
  وهي وابتة يف نسخة (3)نصيحلختصر املب ب  أبي حفر ة يف الدمليث التثلا
بي كذر  ألث مرات الني: سق  والقسطلا لافظ  يف ح،ني واحلصغاني  كما بينه الا

لكندا   يذكراها ملقابسي لي والحيألكثر كذكرها  وفيه نظر فاألا أنَّهذا ه لوو لفي 
 .(4)لحا لى كلحييية وابتة  

 امبا فيددا  لوات كلصللث مرات الو ليلتدلا ى أنَّل  لُّي  يث حلاهذا و
فجر لغر  واملعشر بع  الت االيلتدل  وأما اواردلذكر الا باغر   مقروًنملفجر والا

 .صيغة  وستثأتيلف يف الفزائ  ة    هذه  وختت

ا مَل َرادَّ الا َأْ َطْيَت  َومَل َماِنَع الُدمَّ للا»: بإسناد حييح فظلويف -403
 .(5)  رواه معمر يف جامعه« ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَل َيْنَفُع كَذا االَوَضْيَت  َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .845  1303كما يف مسن  السراج ×   وو  ح ث به معاوية ورواه    رسول اهلل 593حييح مسلم  (1)
 .742  حييح اب  خزمية 1267سن  النسائي   6473ي حييح البخار (2)
 .401املختصر النصيح  (3)
 .9/272  إرهاد الساري 11/307فتح الباري  (4)
   وأساني ها كلدا حييية.390  و نه  ب  ب  محي  19683جامع معمر ب  راه   (5)
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 ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال»فظ: لغري ة بمليف ح يث ا ليلتدلوروي يف ا-404
َهْيٍء  لى ُكلْيُر َوُهَو َ خَل َيُموُت  ِبَيِ ِه االْمُ  َوُهَو َحيٌّ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  لَهِريَك 

ذكر  ل  وهذه زياد ة هاكذ ة يف هذا اْيُرخَلِه ا َيُموُت  ِبَيِ الَوُهَو َحيٌّ   بزياد ة: «َوِ يٌر
 . (1)طرانيلرواها ا

 هلُل االَه ِإل ِإال: »لى َوالَكاَن ِإكَذا َح×  هلِلا لَ ْ  َجاِبٍر  َأنَّ َرُسوروي -405
َهْيٍء َوِ يٌر   لى ُكلْمُ   ُيْيِيي َوُيِميُت  َوُهَو َ حَلا ُهلُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك الَوْحَ ُه 

 .(2)« ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَل َيْنَفُع كَذا االا َمَنْعَت  َومَل ُمْعِطَي الا َأْ َطْيَت  َومَل َماِنَع الُدمَّ للا

 .(3)هلويروي    اب   باس مث-406

نه م  رواية أبان ألكتا   لى هرط الي:  لوأما ح يث  ائشة بنيوه فإنه 
كتا   وح يثه يف لهرط اى لي:  لوزاء  ندا  وأبان جلب  أبي  يا     أبي اا
  .(4)طرانيلل  اء لا

 لَأْن َأُوو×  هلِلا لَمِني َرُسول: َ ل َ ْنُه َواهلُلَ ْ  َجاِبٍر  َرِضَي اوروي -407
ْمُ  َوُهَو حَلُه الُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال» ٍة: الَح لَف ُكلَخ
ي َما َو َّْمُت َوَما َأخَّْرُت  َوَما َأْسَرْرُت َوَما لمَّ اْغِفْر ُدللَهْيٍء َوِ يٌر  ا لى ُكلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيبان    منصور  والناس رروه      م  طريق أبي زر ة ال مشقي    آد م ب  أبي إياس    936املعجم الكبري  (1)
 .منصور ب وندا  فثأح  هؤالء الثالوة زادها  وهي زياد ة هاكذ ة  واهلل أ لم

( زياد ة: بي ه اخلري  فق  م  طريق آخر  وهي هاكذ ة كذلك  فلييافظ املسلم  لى الذكر 115وو  روى اب  السين )
 كما روته اجلما ة  واهلل أ لم .

   وفيه اب   قيل سيء احلفظ.3098األستار  رواه البزار كما يف كشف (2)

   وفيه حييى ب   مرو ب  مالك  ضعيف ج ا.678  والطراني يف ال  اء 3099رواه البزار كما يف كشف األستار  (3)

 .680ال  اء  (4)
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 .(1)طرانيلرواه ا « َأْنَتالَه ِإل ِإالي هِلْنُت  َوَما َأْبَ ْيُت َوَما َأْخَفْيُت  َأْنَت ِإلَأْ 

َق لِذي َفلا هلِلُه ِبالَف لوَ ْ  َ َطاِء ْبِ  َأِبي َمْرَواَن  َ ْ  َأِبيِه  َأنَّ َكْعًبا  َح -408
ِتِه  ال َكاَن ِإكَذا اْنَصَرَف ِمْ  َحهلِلتَّْوَرا ِة َأنَّ َداُوَد َنِبيَّ الوَسى  ِإنَّا َنْجُ  ِفي امُلَبْيَر لا

ِتي لي ُدْنَياَي الَح لي ِ ْصَمًة  َوَأْحلُتُه لِذي َجَعلي ِديِني الْح لُدمَّ َأْحللا: »لَوا
ِبَعْفِوَك ِمْ   نِّي َأُ وكُذ ِبِرَضاَك ِمْ  َسَخِطَك  َوَأُ وكُذُدمَّ ِإللَت ِفيَدا َمَعاِهي  الَجَع

 َيْنَفُع كَذا الا َمَنْعَت  َومَل ُمْعِطَي الا َأْ َطْيَت  َومَل َماِنَع الِنْقَمِتَك  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْنَك  
 َّ هُلَكاَن َيُقو× ُمَيمًَّ ا  : َوَح ََّوِني َكْعٌب  َأنَّ ُحَدْيًبا َح ََّوُه َأنَّل  َوا« ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَلا

 .(2)نسائيلِتِه  رواه االِ ْنَ  اْنِصَراِفِه ِمْ  َح

ى َيْرَفُع َحْوَتُه لِإكَذا َح× نَِّبيُّ ل: َكاَن الَ ْ  َأِبيِه َوا َ ْ  َأِبي ُبْرَد َة روي -409
َث الي ِ ْصَمًة  َولَتُه لِذي َجَعلي ِديِني الْح لُدمَّ َأْحللا: »لَحتَّى ُيْسِمَع َأْحَياَبُه  َيُقو

ي لْح لُدمَّ َأْحللَث ِمَراٍر  االَت ِفيَدا َمَعاِهي  َولِذي َجَعلْح ُدْنَياَي الُدمَّ َأْحللِمَراٍر  ا
ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبِرَضاَك ِمْ  للَث ِمَراٍر  االْيَدا َمْرِجِعي  َولَت ِإلِتي َجَعلآِخَرِتي ا

ُدمَّ ِإنِّي للَث ِمَراٍر  االُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَعْفِوَك ِمْ  ِنْقَمِتَك  َوللَث ِمَراٍر  االَسَخِطَك  َو
 الا َمَنْعَت  َومَل ُمْعِطي الا َأْ َطْيَت  َومَل َماِنَع الُدمَّ للَث ِمَراٍر  االَأُ وكُذ ِبَك ِمْنَك  َو

 .(3)طرانيل  رواه ا« ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَلَيْنَفُع كَذا ا

 :ليلتدلا

 ٍة ِح،نَي الَح ل: ِفي ُدُبِر ُكلزَُّبْيِر  َيُقول: َكاَن اْبُ  الزَُّبْيِر  َوالَ ْ  َأِبي ا-410
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه  ب اجلبار ب   مر ضعيف احل يث.678ال  اء  (1)

  وحييه اب  117  ال  وات الكبري 653ال  اء للطراني   2092  مسن  البزار 9888  1270سن  النسائي  (2)
 .745خزمية 

أهـ  مْل َيْرِو َهَذا احَل ِيَث َ ْ  َأِبي ُبْرَد َة ِإال ِإْسَياُق ْبُ  َييَْيى  َتَفرََّد ِبِه: َيزِيُ  ْبُ   َِياٍض   ووال: 7106املعجم األوس   (3)
 باسم الصيابي وسيثأتي يف ما خي  حال ة الفجر.وإسياق ضعيف  وو  روي  نه باختالف يسري وبتغيري 
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َهْيٍء  لى ُكلْمُ  َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  لَهِريَك  ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ ال»ُم لُيَس
ُه لنِّْعَمُة َولُه الِإيَّاُه   الَنْعُبُ  ِإ ال  َوهلُلا الَه ِإلإِ ال  هلِلِبا الُووَّ َة ِإ الَو لَحْو الَوِ يٌر  

« َكاِفُروَنلْو َكِرَه ال ِّيَ  َولُه الِص،نَي ل ُمْخهلُلا الَه ِإلإِ الَسُ   حَلثََّناُء الُه ال  َولَفْضلا
 .(1)مل  رواه مس« ٍةالَح لِبِد َّ ُدُبَر ُك للُيَد×  هلِلا لَكاَن َرُسو: »لَوَوا

 .(2)«نِّْعَمِةلا لَأْه” نسائي:لافظ  ن  لويف 

 اص.خلسابقات  معدا كذكرها الث االثلة غري اليلفدذه تد

ُك  لمُلُه الُه  لَهِريَك  ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ ال»فظ: لب (3) ورواه أبو داود-411
ْو َكِرَه ل ِّيَ   َولُه الِص،نَي ل ُمْخهلُلا الَه ِإلإِ الَهْيٍء َوِ يٌر   لى ُكلْمُ   َوُهَو َ حَلُه الَو
 ِّيَ   لُه الِص،نَي ل ُمْخهلُلا الَه ِإلإِ الَسِ   حَلثََّناِء الَوا لَفْضلنِّْعَمِة َوالا لَكاِفُروَن  َأْهلا
 «.َكاِفُروَنلْو َكِرَه الَو

 ِبَصْوِتِه لِتِه َيُقوالَم ِمْ  َحلِإكَذا َس×  هلِلا لَكاَن َرُسوفظ: لويف -412
 .(4)فذكره.. ىلْ أَلا

 ال» ِة: الصَّلِفي ُدُبِر ا لَيُقو×  هلِلا ل   جماه  وجابر َكاَن َرُسوروي -413
 الَه ِإل ِإالَسُ   حَلثََّناُء الُه ال  َولَفْضلُه النِّْعَمُة  َولُه ال ِإيَّاُه  ال َنْعُبُ  ِإال  َوهلُل االَه ِإلِإ
 .(5)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «َكاِفُروَنلْو َكِرَه ال ِّيَ  َولُه الِص،نَي ل  ُمْخهلُلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .594حييح مسلم  (1)
 .1236سن  النسائي  (2)
 .1506سن  أبي داود  (3)
   وهذا ي ل  لى رفع الصوت بد   ويف معناه ووله: يدل بد .3/227هر  السنة  (4)

ري    اب  الزبري  فجعله    جابر    وو  أخطثأ فيه  باد ب  بشري  وإاما هو ح يث أبي الزب131 مل اليو م والليلة  (5)
 و تا  ضعيف احل يث.
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رواه   « ِإيَّاهالَّ َنْعُبُ  ِإال َوهلُل االََّه ِإل إال” :َملِح،نَي َس لَأنَُّه َوا  يٍّلَ ْ  َ و-414
 .(1)هيبة اب  أبي

 ى كذكرك:لدم أ ين  لل: الوو

َيا ُمَعاكُذ ِإنِّي ” :لَأَخَذ ِبَيِ ِه َيْوًما  ُومَّ َوا× نَِّبيَّ ل  َأنَّ الَ ْ  ُمَعاكِذ ْبِ  َجَب -415
ُأوِحيَك ” :لَوا   َوَأَنا ُأِحبَُّكهلِلا لُه ُمَعاكٌذ: ِبثَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َيا َرُسول لَفَقا  «ِحبَُّكأُل

ى كِذْكِرَك َوُهْكِرَك لُدمَّ َأِ نِّي َ للا: ل ٍة َأْن َتُقوالَح لَتَ َ  َّ ِفي ُدُبِر ُك الَيا ُمَعاكُذ 
صَُّناِبِييُّ: َأَبا لصَُّناِبِييَّ  َوَأْوَحى الَك ُمَعاكٌذ: ال: َوَأْوَحى ِبَذلَوا «َوُحْسِ  ِ َباَدِتَك

 .ٍملرَّْحَمِ : ُ ْقَبَة ْبَ  ُمْسلرَّْحَمِ   َوَأْوَحى َأُبو َ ْبِ  الَ ْبِ  ا

 لِفي ُك لَتَ ْع َأْن َتُقو الَف»نسائي: لفظ ال  (2)نسائيلرواه أمح  وأبو داود وا
 أن ال م  إالسلا لتشد  وبلبع  ا لإنه يقا لفظ حجة م  واللَّا اوهذ (3)« ٍةالَح

  مل أ هللوات  والصلذكر  يري  كذكر أدبار ال  اء بع  اليه: الم  جنسائي ترلا
 . م  وهو مرجو السلا لتشد  وبله بع  الواختار اب  تيمية وو

 دم واحم ك:لل: سبيانك الوو

َم لى َتَكلًسا َأْو َحلَ: َمْجلَكاَن ِإكَذا َج × هلِلا لَ ْ  َ اِئَشَة  َأنَّ َرُسو -416
 ىلْيِد َّ ِإلَم ِبَخْيٍر َكاَن َطاِبًعا َ لِإْن َتَك: »لَماِت َفَقالَكلْتُه َ اِئَشُة َ ِ  الَماٍت َفَسثَألِبَك

ْمِ َك َأْسَتْغِفُرَك ُدمَّ َوِبَيللُسْبَياَنَك ا: ُهلَك َكاَن َكفَّاَر ًة لَم ِبَغْيِر كَذلِقَياَمِة  َوِإْن َتَكلَيْو ِم ا
 . (4)يملتسلذكر بع  اليه: النسائي  وترجم  ل  رواه ا«ْيَكلَوَأُتوُ  ِإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وو  حس  أبو داود رجال إسناده.3116املصنف  (1)

 .2021  حييح اب  حبان 9857  سن  النسائي1522  سن  أبي داود 22119مسن  أمح   (2)
 .1227سن  النسائي (3)
 .1268سن  النسائي  (4)
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َوَسلََّم َمْجِلًسا َما َجَلَ: َرُسوُل اهلِل َحلَّى اهلُل َ َلْيِه ورواه مر ة أخرى ووال فيه: 
ال ..احل يث  زاد فيه: َوِلَماٍتَخَتَم كَذِلَك ِبَك  ًة ِإالََّحلَّى َحاَل ُوْرآًنا  َواَل َتاَل َو ف  َوال

 .(1)رآنًا  ويف هذه اللفظة نظرال ُوَت

َمْ  ” ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اٍك  لروي َ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما-417
 الُووَّ َة ِإ الَو لَحْو الَعِظيِم َوِبَيْمِ ِه  َول اهلِلِتِه: ُسْبَياَن االِح،نَي َيْنَصِرُف ِمْ  َح لَوا
 .(2)طرانيلوا سُّنِّيلَرواه ابُ  ا «ُهلَمرَّاٍت  َوا َم َمْغُفوًرا  َثالَعِظيِم َوليِّ الَعل اهلِلِبا

 وات:لصلستغفار أدبار االا

 هلِلا ل: َسِمْعُت َرُسولْنَصاِر َواأَلِمَ  ا ل: َح ََّوِني َرُجلوَ ْ  َزاكَذاَن َوا-418
« َغُفوُرلتَّوَّاُ  اليَّ  ِإنََّك َأْنَت الي  َوُتْب َ لاْغِفْر  ُدمَّللا» ِة: الصَّلِفي ُدُبِر ا لَيُقو× 

ضيى  ل ة االفاط بصلأل  يف بعض ايِّ  وُو(3)نسائيلرواه ا  َغ ِماَئَة َمرَّ ٍةلَحتَّى َب
 .وسيثأتي

 ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اَبَراِء ْبِ  َ اِزٍ   لَ ِ  اروي - 419
 الَه ِإل ِإالِذي ل اهلَلَأْسَتْغِفُر ا: لَث َمرَّاٍت  َفَقاال ٍة َوالَح ل ِفي ُدُبِر ُكهلَلَر اَمِ  اْسَتْغَف»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىل: م  رواية أبي سلمة اخلزا ي    خالد ب  سليمان    خال  ب  أبي (   الطريق األو10068)سن  النسائي  (1)
 مران     رو ة     ائشة  وهذا إسناد حس  غريب  والطريق الثانية اليت فيدا الزياد ة م  رواية النسائي    اب  

لزياد ة بذكر  سكر    سعي  ب  أبي مريم    خالد  وترجم  ليه: ماختتم به تالو ة القرآن  وُيخشى أن تكون هذه ا
التالو ة م  وهم سعي  ب  أبي مريم  فق  كان الرسول حلى اهلل  ليه وسلم يقرأ القرآن ويقرئ أحيابه ومل يثأت يف 

 واهلل أ لم.فدو لفظ هاكذ  غري هذا اخلر أنه ختم بدذا ال  اء  
 وفيه أبو الزهراء خاد م أن: جمدول.  3097كشف األستار   732ال  اء   129 مل اليو م والليلة  (2)
 .9851سن  النسائي (3)
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كُذُنوَبُه  َوِإْن َكاَن َوْ  َفرَّ ِمَ   ل َ زَّ َوَجهلُل  َغَفَر اْيِهلَقيُّو َم َوَأُتوُ  ِإليَّ احَلُهَو ا
 .(1)طراني واب    يل  رواه ا«زَّْحِفلا

  َذْنِبيلُدمَّ َأْسَتْغِفُرك للا» :لِتِه َواالإكَذا اْنَصَرَف ِمْ  َحأنه كان  ُ َمُر   -420
َرْغَبِتي  لُدمَّ َأْنَت َربِّي َفاْجَعللا  يلْيك َفُتْب َ لَوَأُتوُ  إ  َراَهِ  َأْمِريملَوَأْسَتْدِ يك 

 إنَّك َأْنَت   ِمنِّي لَقبََّوَت  ي ِفيَما َرَزَوْتِنيلِغَناِئي ِفي َحْ ِري َوَباِرْك  لَواْجَع  ْيكلإ
 .(2)هيبة اب  أبي  رواه «َربِّي

 ستغفار:السي  ا

َسيُِّ  : »لَوا× نَِّبيَّ ل َ ْنُه َأنَّ اهلُلَ ْ  َه َّاِد ْبِ  َأْوٍس  َرِضَي اروي -421
ِني َوَأَنا َ ْبُ َك ْقَتلُدمَّ َأْنَت َخللا :لِتِه َأْن َيُقوالْسِتْغَفاِر ِإكَذا اْنَصَرَف َأَحُ ُكْم ِمْ  َحالا

ى َ ْدِ َك َوَوْ ِ َك َما اْسَتَطْعُت  َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َهرِّ َما َحَنْعُت  َأُبوُء ِبِنْعَمِتَك لَأَنا َ 
َوَهَذا : لبزار ووالرواه ا « َأْنَتالذُُّنوَ  ِإلِفُر ا َيْغالي ِإنَُّه ليَّ  َوَأُبوُء ِبَذْنِبي  َفاْغِفْر لَ 
ْسَناُد ِمْ  إِل َ ْ  َه َّاِد ْبِ  َأْوٍس  َوَهَذا االْفِظ ِإللُمُه ُيْرَوى ِبَدَذا الْع َنالِ يُث حَلا

 . (3) اهـ  َ ْنُهالَأْحَسِ  ِإْسَناٍد ُيْرَوى َ ْ  َه َّاٍد َوَأَه ِِّه اتََّصا

 .يملتسلا لوبما كذكره يف أكذكار  وو  مرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه  مر ب  فرو  منكر احل يث  وَرواه ابُ  السُّنِّي م  طريق 6/120  الكامل الب    ي 7738املعجم األوس   (1)
   لك   ن ه  مرو ب  احلص،ني منكر احل يث.137آخر 

 .29878املصنف  (2)

   حس،ني املعلم    اب  بري  ة    بشري    م  طريق أبي كامل وأمح  ب  مالك    يزي  ب  زريع3488مسن  البزار  (3)
 ب  كعب    ه اد.ا
وهو خمرج يف الصييح م  طريق يزي  ب  زريع وغريه فلم يقل هذا اللفظ  ومل يقي ه بالصال ة بل وي ه بالصبا   

 واملساء  وكذلك روي م  طرق أخرى    ه اد ب  أوس   لى حنو ما رواه اجلما ة  فاللفظ هذا هاكذ  واهلل أ لم.
 . 17131  17130  17111  مسن  أمح  3393  سن  الورمذي 6323  6306نظر: حييح البخاريا 
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 با  

  ةالصلتكبري بع  التيمي  والتسبيح والا

ُه: ل  َيْعِني َوْو«َدالَواِت ُكلصَّلِفي َأْدَباِر ا َأَمَرُه َأْن ُيَسبَِّح»َ بَّاٍس:   اب   -422
 .(1)بخاريل  رواه ا﴾سُُّجوِدلَوِإْدَباَر ا﴿

ى ل  فعكتوباتملا واتلصلتسبيح أدبار اليف ا   ة حيغ × نيب لوو  ورد    ا
 لفضللا   م رًكحاديثألبا اًليكون  املي أن يثأتي بد َّ  مر ة هذه ومر ة هذه  لصملا
 .وفقمل اهللواى واح  فيس   لوم   جز    حفظدا واوتصر  دا  لوارد فيدا كلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هكذا بكسر اهلمز ة  وهي وراء ة أبي جعفر ونافع واب  كثري 22/380  وتفسري الطري 4852حييح البخاري  (1)
   باس هذا خرج  لى هذه (  وتفسري اب2/376ومحز ة وخلف  وورأ الباوون بفتح اهلمز ة )النشر يف القراءات العشر 

 القراء ة.
وال بر: م  كل هيء  قبه ومؤخره  يقال: جئتك دبر الشدر أي آخره  ويف الشدر  و لى الشدر  مبعنى واح    

كان يقوهلا أدبار الصال ة  فدذا اللفظ حمتمل × واجلمع أدبار  وو  ورد يف السنة أحاديث كثري ة يف أكذكار نقل الروا ة أنه 
وو  يراد به ما بع  انقضائدا كما   كما يراد ب بر الشيء مؤخره  و  يراد به آخر جزء م  الصال ةلم  ن  بعض أهل الع

يفسر بعضا مل  تتبع كذلك وت بره  وبعض األحاديث  وو  يراد به جمموع األمري ( وأدبار السجود)يف ووله تعاىل 
 (.22/517)جمموع الفتاوى 

× وََنَت رسول اهلل ل دبر الصال ة مبعنى داخلدا  ح يث اب   باس: وو  استعملت السنة هذا وهذا  فم  استعما 
م    َسِمَع اهلل مَلْ  َحِمَ ه هدرًا متتابعًا يف الظدر والعصِر واملغرِ  والعشاِء وحال ِة الصبح  يف ُدُبِر ُكل حال ِة إكذا وال:

ال ة فدذا كثري  كما يف أحاديث ( بإسناد حييح  وأما استعماله مبعنى بع  الص1443 ة  رواه أمح  )الركعة اآلخر
التسبيح أدبار الصلوات  وسنجتد  يف بيان مواضع كل كذكر احسب ما ظدر لنا  مستثأنس،ني بثأووال أهل العلم  واهلل 

 .املستعان 
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 :لوألنوع الا

 « أكر  شًراهللا وا  شًرهللم  حلا وا  شًرهللسبيان ا»

 ََّرَجاِت ل ُُّووِر ِبالا ل كَذَهَب َأْههلِلا لوا: َيا َرُسولَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َوا-423
ْيَنا  َوَجاَهُ وا َكَما َجاَهْ َنا  لْوا َكَما َحلوا: َحلَوا« َكْيَف كَذاَك؟: »لِقيِم. َوامُلنَِّعيِم الاَو

 ُأْخِبُرُكْم ِبثَأْمٍر ُتْ ِرُكوَن اَلَأَف: »ل. َوالَنا َأْمَوالْيَسْت لْم  َوهِلَأْمَوا لَوَأْنَفُقوا ِمْ  ُفُضو
 َمْ  الَما ِجْئُتْم ِبِه ِإ ل َيثْأِتي َأَحٌ  ِبِمْثاَلْ  َجاَء َبْعَ ُكْم  َوُكْم  َوَتْسِبُقوَن َملَمْ  َكاَن َوْب

  « ٍة َ ْشًرا  َوَتْيَمُ وَن َ ْشًرا  َوُتَكبُِّروَن َ ْشًرااَلَح لُتَسبُِّيوَن ِفي ُدُبِر ُكِه؟ لَجاَء ِبِمْث
 .(1)بخاريلرواه ا

 ُأْخِبُرُكْم ِبثَأْمٍر ُتْ ِرُكوَن َمْ  َكاَن اَلَأَف»: هلِلا لَرُسو لَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  وا-424
 َمْ  َجاَء الَما ِجْئُتْم ِبِه ِإ ل َيثْأِتي َأَحٌ  ِبِمْثاَلُكْم  َوَتْسِبُقوَن َمْ  َجاَء َبْعَ ُكْم  َولَوْب

  «ًرا ٍة َ ْشًرا  َوَتْيَمُ وَن َ ْشًرا  َوُتَكبُِّروَن َ ْشاَلَح لُتَسبُِّيوَن ِفي ُدُبِر ُكِه؟ لِبِمْث
 .(2)بخاريلرواه ا

 ريُ ُي- «ُتَماِني؟ل ُأْخِبُرُكَما ِبَخْيٍر ِممَّا َسثَأالَأ” ×: ل: واليٍّ والو   َ -425
  لَمِنيِد َّ ِجْبِريلَماٌت َ لَك”: لَفَقا  ىل: َبالَوا -ما َ ْندهلُلَرِضَي اة َماِطا وَفيًّلَ 

 .(3)رواه أمح « َمَ اِن َ ْشًرا  َوُتَكبَِّراِن َ ْشًرا ٍة َ ْشًرا  َوَتْيالَح لُتَسبَِّياِن ِفي ُدُبِر ُك

َتاِن لَخ” ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَعاِص  َوال ْبِ  َ ْمِرو ْبِ  اهلِلوَ ْ  َ ْبِ  ا-426
 ال”فظ: لويف « ليلِبِدَما َو لنََّة  َوُهَما َيِسرٌي  َوَمْ  َيْعَمجَلَتاُه الْيِدَما  َأْدَخلَمْ  َحاَفَظ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6329حييح البخاري  (1)

 .6329حييح البخاري ( 2)
   بإسناد حس .838مسن  أمح  ( 3)
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 ُيْيِصيِدَما الَتاِن لَخْص»فظ: ل  ويف «نََّةجَلا ل َدَخالٌم ِإلُمْس لْيِدَما َرُجلِفُظ َ ُيَيا
 «.نََّةجَلا ل َدَخالٌم ِإلُمْس لَرُج

 ل َوُتَكبَِّرُه َوُتَسبَِّيُه ِفي ُدُبِر ُكهلَلَأْن َتْيَمَ  ا”: ل؟ َواهلِلا لوا: َوَما ُهَما َيا َرُسولَوا
 َوُتَكبُِّرُه َوَتْيَمُ ُه هلَل َمْضَجِعَك ُتَسبُِّح اىل  َوِإكَذا َأَوْيَت ِإْشًرا  َ ْشًرا ٍة َمْكُتوَبٍة َ الَح

يَزاِن  َفثَأيُُّكْم مِلَفاِن َوَخْمُ: ِماَئٍة ِفي الَساِن  َوَأللَك َخْمُسوَن َوِماَئَتاِن ِبالِماَئَة َمرَّ ٍة  َفِت
ِبِدَما  لوا: َكْيَف َمْ  َيْعَملَوا« َ: ِماَئِة َسيَِّئٍة؟ِ  َوَخْمَفْيلِة َألْيللَيْو ِم َوالِفي ا لَيْعَم

 الِتِه  َفُيَذكُِّرُه َحاَجَة َكَذا َوَكَذا  َفالشَّْيَطاُن ِفي َحلَيِجيُء َأَحَ ُكُم ا”: ل؟ َواليلَو
َيْعِقُ ُه َّ ×  هلِلا ل: َوَرَأْيُت َرُسولَوا« اهَل َيُقوالا  َوَيثْأِتيِه ِ ْنَ  َمَناِمِه  َفُيَنوُِّمُه  َفهَلَيُقو
 .(1)رواه أمح   «ِبَيِ ِه

 لِفي ُدُبِر ُك  َ ْشًراهلَل َ ْشًرا  َوُتَكبُِّر اهلَل َ ْشًرا  َوَتْيَمُ  اهلَلُتَسبُِّح ا”فظ: لويف 
 .(2)« ٍةالَح

 َأَحُ ُكْم ِفي ُدُبِر هلَلُيَسبُِّح اْمُ: خَلَواُت الصَّلا: »(3)نسائيلفظ  ن  الويف -427
 «. ٍة َ ْشًرا  َوَيْيَمُ  َ ْشًرا  َوُيَكبُِّر َ ْشًراالَح لُك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6498مسن  أمح  ( 1)
  926  وسن  اب  ماجه 3410  والورمذي 5065  وسن  أبي داود6910املسن    29874بي هيبة ( املصنف الب  أ2)

 .2018حييح اب  حبان 
ويعرف هذا احل يث اح يث  طاء ب  السائب يف التسبيح  و طاء خمتل   وهذا احل يث م  حييح ح يثه  َوال  

َسِمْعُت َحمَّاَد ْبَ  زَْيٍ   َيُقول: َوِ  َم َ ليَْنا َ َطاُء ْبُ  السَّاِئِب الَبْصَر َة    يِريََّ ْب ُاهلِل ْبُ  َأْحَم : َسِمْعُت ُ َبْيَ  اهلِل الَقوَاِر
 َفَقال لَنا أَيُّوُ : ائُْتوُه َفاْسثَألوهُ َ  ْ َح ِيِث التَّسِْبيِح؟ َيعِْني َهَذا احَلِ يَث.

 .727اء له وو  أطال الطراني يف خترجيه م  طرق كثري ة مفي  ة انظرها يف ال   
 .1272سن  النسائي  (3)
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  هلِلا لْت: َيا َرُسولَوا× نَِّبيِّ ل اىلْيٍم ِإل: َجاَءْت ُأ مُّ ُسلَ ْ  َأَنٍ: َوا-428
 َ ْشًرا  َواْحَمِ يِه َ ْشًرا  هلَلَسبِِّيي ا”: لِتي  َواالَماٍت َأْدُ و ِبِد َّ ِفي َحلْمِني َكلَ 

 .(1)نسائيلرواه ا  «: َنَعْم  َنَعْمل  َيُقويِه َحاَجَتِكلَ ْشًرا  ُومَّ َس َوَكبِِّريِه

: لي ِفي َبْيِتَدا  َفَقالْيٍم َوِهَي ُتَصلُأ مَّ ُس×  هلِلا لَرَأى َرُسوفظ: لبزار بلورواه ا
 هلُل َ ْشًرا  َواهلِلُ  ْمحَل َ ْشًرا  َواهلِلي: ُسْبَياَن الْكُتوَبَة  َفُقومَلْيِت الِإكَذا َح ْيٍملَيا ُأ مَّ ُس”

 .(2) «ًواالِك: َنَعْم  َنَعْم  َنَعْم  َول لي َما ِهْئِت  َفِإنَُّه َيُقولَأْكَبُر َ ْشًرا  ُومَّ َس

  ومقتضى ما (3)تسبيحل ة االورمذي: ما جاء يف حليه ال يث ترجم  حلوهذا ا
يه اب  حبان: لوترجم  ستفتا   البع  ا لك يقالكذ أنَّبعُ  بارك ملكذكره    اب  ا

  وم ِتِهالو ٍم ِفي َ ِقِب َحلَمْرِء ِبَعَ ٍد َمْعللتَّْكِبرِي لتَّْيِميِ  َوالتَّْسِبيِح َوالْمِر ِباأَلكِذْكُر ا
تَّْكِبرِي ِإنََّما ُأِمَر لتَّْيِميِ  َوالتَّْسِبيِح َوالَبَياِن ِبثَأنَّ َما َوَحْفَنا ِمَ  الكِذْكُر ا: ترجم بع ه

ذي ل  فذكر ح يث اب   مرو ا ِة َنْفِسَداالصَّل ِفي اال ِة الصَّلِفي َ ِقِب اِه لِباْسِتْعَما
ب،ني  وتراجم اب  حبان ملى ال  لمجملا ل  فإنه محهلل  وهذا م  فقده رمحه امر

تسبيح أدبار لطراني: اليه ال  وترجم  حاديثألاهر  وهيخه اب  خزمية مفي  ة يف 
 .(4)واتلصلا

 ليسبح دبر كَما مْيَنع أح ُكم َأن ” ×: هللا لُسوَر لَوا :لَ   سع  َوا-429
َوات َخْمُسوَن َوِماَئة لك ِفي مخ: حلَفَذ   ة  شرا َويكر  شرا وحيم   شراالَح
ِو،نَي الًوا َوَوال فَراهه سبح َوىلَوِإكذا َأَوى ِإ  يَزانمِلف َوَخْمسِمائة ِفي الَساِن َوأللِبا

يزان َفثَأيُكْم ملف بالَساِن َوأللك ماَئة ِبالِو،نَي َفَذالا َوَوِو،نَي َوكر َأْربعالًوا َوَوالَومح  َو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2011  حييح اب  حبان 1223سن  النسائي  (1)
 .  مع أنه يف السن 3096( كشف األستار 2)
 .481سن  الورمذي  (3)

 .725ال  اء  (4)
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بيدقي فق  م ل  ورواه انسائيل  رواه ا«َفْيِ  َوَخْمسِمائة َسيَِّئةلة َألْيلِفي َيْو م َو ليْعم
 .(1)تسبيحلتكبري وم الا

 م.ل أ هللواوفيه نظر    (2)فيه:    أبي هرير ة لووي-430

م ليه وسل  هللة ال حهللا لرسو أنَّ” ْنَصاِريَِّة أَلاٍك لَ ْ  ُأ مِّ َماروي -431
 « َأْكَبُر َ ْشًراهلُل َ ْشًرا َواهلِلْمُ  حَل َ ْشًرا َواهلِلُسْبَياَن ا : ٍةالَح لَمَدا ِفي ُدُبِر ُكلَ 

 .(3)طرانيلاهيبة و اب  أبيرواه 

 :ثانيلنوع الا

 «اح  ةو لإح ى  شر ة م  ك أكر هلل واهللم  حل واهللسبيان ا»

وا: لَفَقا  ×نَِّبيِّ ل اىلُفَقَراُء ِإل: َجاَء ال  َوا َ ْنههلُلَرِضَي اَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة -432
ي  لوَن َكَما ُنَصلِقيِم ُيَصمُلنَِّعيِم ال  َوااَلُعل ََّرَجاِت الِبا لْمَواأَل ُُّووِر ِمَ  الا لكَذَهَب َأْه

َيُيجُّوَن ِبَدا  َوَيْعَتِمُروَن   لِمْ  َأْمَوا لْم َفْضهُلَوَيُصوُموَن َكَما َنُصو ُم  َو
 مْل ُأَح ُِّوُكْم ِإْن َأَخْذُتْم َأْدَرْكُتْم َمْ  َسَبَقُكْم َواَلَأ: »لَوُيَجاِهُ وَن  َوَيَتَص َُّووَن  َوا

ُتَسبُِّيوَن ُه لِمْث لَ ِم َمْ  الُيْ ِرْكُكْم َأَحٌ  َبْعَ ُكْم  َوُكْنُتْم َخْيَر َمْ  َأْنُتْم َبْيَ  َظْدَراَنْيِه ِإ
َبْعُضَنا:  لْفَنا َبْيَنَنا  َفَقال  َفاْخَت«ِو،نَياَلًوا َوَواَل ٍة َواَلَح لَف ُكلَوَتْيَمُ وَن َوُتَكبُِّروَن َخ

ْيِه  لِإِو،نَي  َفَرَجْعُت اَلِو،نَي  َوُنَكبُِّر َأْرَبًعا َوَواَلًوا َوَواَلِو،نَي  َوَنْيَمُ  َواَلًوا َوَواَلُنَسبُِّح َو
ًوا اَلِد َّ َول َأْكَبُر  َحتَّى َيُكوَن ِمْنُد َّ ُكهلُل  َواهلِلْمُ  حَل  َواهلِلُسْبَياَن ا: »ل: َتُقولَفَقا
 .بخاريلفظ ال  هذا (4)يهل  متفق  «ِو،نَياَلَوَو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .391  ال  وات الكبري 135 مل اليو م والليلة  (1)

 ى الثاني ال أ رفه أهـ.  ووال: موس9908  السن  له 136 مل اليو م والليلة للنسائي (2)

   وفيه راو مل يسم.25/145  املعجم الكبري 31760املصنف الب  أبي هيبة  (3)

 .595  ومسلم 843رواه البخاري  (4)



 _____________________________________________ 
 

 167 

167 
167 

ي َهَذا لَفَي َّْوُت َبْعَض َأْه :- يثحلأح  روا ة ا –ُسَميٌّ  لم: َوالويف رواية مس
ًوا ال َوهلَلِو،نَي  َوَتْيَمُ  االًوا َوَوال َوهلَلُتَسبُِّح ا» ل: َوِهْمَت  ِإنََّما َوال  َفَقاِ يَثحَلا

َك  َفثَأَخَذ لُه كَذلُت ل َفُقحٍل َأِبي َحاىلَفَرَجْعُت ِإ« ِو،نَيالًوا َوَوال َوهلَلِو،نَي  َوُتَكبُِّر االَوَو
ْمُ  حَل  َواهلِل َأْكَبُر  َوُسْبَياَن اهلُل  اهلِلْمُ  حَل  َواهلِل َأْكَبُر  َوُسْبَياَن اهلُل: الِبَيِ ي َفَقا

ِ يِث حَلَن: َفَي َّْوُت ِبَدَذا االاْبُ  َ ْج لَوا  ِو،نَيالَوًة َوَوالَغ ِمْ  َجِميِعِد َّ َول  َحتَّى َتْبهلِل
  .× هلِلا لْيَر َة  َ ْ  َرُسوَ ْ  َأِبي ُهَر حٍلَ ْ  َأِبي َحا ِهلَرَجاَء ْبَ  َحْيَو َة  َفَي ََّوِني ِبِمْث

ه لك ُكل  َفَجِميع كَذِإْحَ ى  شَر ة  ِإْحَ ى  شَر ة: لُسَدْي لَواويف رواية: -433
 .(1)ُووَنالَوة َوَوالَو

 :ثلثالنوع الا

 «وون تكبري ةالوون حتمي  ة وأربع ووالث ووالوون تسبيية ووالث ووالو»

َيِخيُب  الُمَعقَِّباٌت : »لَوا×  هلِلا لَ ْ  َكْعِب ْبِ  ُ ْجَر َة  َ ْ  َرُسو-434
ُووَن الٌث َوَوالُووَن َتْسِبيَيًة  َوَوالٌث َوَوالَو ٍة َمْكُتوَبٍة  الَح لُد َّ ُدُبَر ُكلُد َّ َأْو َفاِ لَواِئ

 .(2)مل  رواه مس«ُووَن َتْكِبرَي ًةالَتْيِميَ  ًة  َوَأْرَبٌع َوَو

ِو،نَي  الًوا َوَوال ٍة َوالَح لِفي ُدُبِر ُك هلَلبِِّح ايَس”: (3)نسائيلفظ  ن  الويف -435
 «.ِو،نَيالِو،نَي  َوُيَكبُِّرُه َأْرَبًعا َوَوالًوا َوَوالَوَيْيَمُ ُه َو

تَّْسِبيَياِت ُسمَِّيْت ُمَعقَِّباٍت  لُيِريُ  َهِذِه ا« ُمَعقَِّباٌت»ُه: لَوْوبغوي: لشيخ الا لوا
ُسْبَياَنُه  ُهلْيِه  َوَوْول  ُومَّ َتُعوُد ِإالَ َم لتَّْعِقيُب: َأْن َتْعَملانََّدا َ اَدْت َمرَّ ًة َبْعَ  َمرَّ ٍة  َوأَل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/228هر  السنة  (1)

 .596حييح مسلم  (2)
 .1273سن  النسائي  (3)
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َراِجٍع ُمَعقٌَّب   لِهْمٌر: ُك ل َيْرِجْع  َوامْلَأْي:  َّحج مث هت مت ُّ : ىلَوَتَعا
ِئَكة  ُيَعقُِّب َبْعُضُدْم َبْعًضا  الْنَساِن َملإِلَأْي:  َّ ري ٰى ُّ : لُه َ زَّ َوَجلَوَوْو
 لْيللِئَكُة اال: َملْمِع  َوِويجَلِئَكة  ُمَعقَِّبة   ُومَّ ُمَعقَِّباٌت َجْمُع االك  ُمَعقٌِّب  َوَمل: َملُيَقا

 .(1)نََّداِرلِئَكَة االُتَعقُِّب َم

  لْمَواأَل  َسَبَقَنا َأْحَياُ  اهلِلا لُت: َيا َرُسول: ُولوَ ْ  َأِبي كَذرٍّ  َوا -436
 لي َوَنُصو ُم  َوِ ْنَ ُهْم َأْمَوالوَن َوَيُصوُموَن َكَما ُنَصلًنا  ُيَص ُُّووِر َسْبًقا َبيِّلَوا

ِإْن  لُأْخِبُرَك ِبَعَم الَأ” ×: هلِلا لَرُسو ل؟ َفَقالْيَسْت ِ ْنَ َنا َأْمَوالَيَتَص َُّووَن ِبَدا  َو
 لَأَحً ا َأَخَذ ِبِمْث الَك  َوُفتَّ َمْ  َيُكوُن َبْعَ َك؟ ِإلَأَخْذَت ِبِه َأْدَرْكَت َمْ  َكاَن َوْب

ِو،نَي  َوُتَكبُِّر َأْرَبًعا الًوا َوَوالِو،نَي  َوَتْيَمُ  َوالًوا َوَوال ٍة َوالَح لَف ُكالُتَسبُِّح ِخَك: لَ َم
 .(2)رواه أمح   «ِو،نَيالَوَو

ْ  ُتُموُه َأْدَرْكُتْم َملُأْخِبُرُكْم ِبثَأْمٍر ِإكَذا َفَع الَأ»: فظل: ب(3)اب  ماجهو ن  -437
 ٍة  َوُتَسبُِّيوَنُه  َوُتَكبُِّروَنُه الَح ل ِفي ُدُبِر ُكهلَلُكْم  َوُفتُّْم َمْ  َبْعَ ُكْم  َتْيَمُ وَن الَوْب
 «.َأْدِري َأيَُّتُد َّ َأْرَبٌع ال»ُسْفَياُن:  لَوا« ِو،نَيالِو،نَي  َوَأْرَبًعا َوَوالًوا َوَوالِو،نَي  َوَوالًوا َوَوالَو

 ُّْنَيا لِبا لْمَواأَلا ل  كَذَهَب َأْههلِلا لُت: َيا َرُسول: ُول َّْرَداِء َوالوَ ْ  َأِبي ا-438
 الي  َوَيْذُكُروَن َكَما َنْذُكُر  َوُيَجاِهُ وَن َكَما ُنَجاِهُ   َولوَن َكَما ُنَصلِخَر ِة  ُيَصآلَوا

َك  لَتُه َأْدَرْكَت َمْ  َكاَن َوْبلَفَعُأْخِبُرُك ِبَشْيٍء ِإكَذا َأْنَت  الأ: »لَنِجُ  َما َنَتَص َُّق ِبِه؟ َوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/232هر  السنة  (1)

وو  رواه اب  هليعة فلم يضبطه  ووال يف ح يثه )مسن     هذا هو احملفوظ    أبي كذر 21411مسن  أمح   (2)
َكلَماٌت َمْ  كَذَكَرُه َّ ِماَئَة َمرَّ ٍة ُدُبَر ُكل َحال ٍة: اهلُل »َيُقول: × (:أن أبا كَذرٍّ الِغَفاِريَّ  َحاِحَب َرُسول اهلِل 21512أمح :

َوْحَ ُه ال َهرِيَك لُه  َوال َحْول َوال ُووَّ َة ِإال ِباهلِل  ُومَّ لْو َكاَنْت َخَطاَياُه  َأكَْبُر  َوسُْبَياَن اهلِل  َواحَلْمُ  هلِل  َوال ِإلَه ِإال اهلُل
 «.مِْثل َزَب ِ الَبْيرِ مَليَْتُد َّ 

 .927سن  اب  ماجه  (3)
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 ٍة الَح ل ِفي ُدُبِر ُكهلَلُتَسبُِّح اَت  لَما ُو لِمْث لَمْ  َوا الَيْقَك َمْ  َكاَن َبْعَ َك ِإل َيمْلَو
مح  رواه أ  «ِو،نَي َتْكِبرَي ًةالِو،نَي  َوُتَكبُِّر َأْرَبًعا َوَوالًوا َوَوالِو،نَي  َوَتْيَمُ ُه َوالًوا َوَوالَو

 .(1)نسائيلوا

ًوا الِو،نَي  َواْحَمْ  َوالًوا َوَوال ٍة َوالَح لُدُبَر ُكفاظه: لوروي يف بعض أ-439
ُه لُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال: لِو،نَي  َوُوالِو،نَي  َوَكبِّْر َأْرَبًعا َوَوالَوَو
 .(2)طرانيلواه ار  َهْيٍء َوِ يٌر لى ُكلْمُ  َوُهَو َ حَلا

َفِإْن ِهْئُتَما َأْخَبْرُتُكَما ِبَما ُهَو َخْيٌر ”: لوا× نيب لا ي أنَّلوي     ُر-440
ِو،نَي الًوا َوَوالِو،نَي َوَتْيَمَ اِنِه َوالًوا َوَوال ٍة َوالَح لُتَسبَِّياِنِه ُدُبَر ُك :اِد ِمخَلُكَما ِمَ  ال

يٌّ لَ  لَوا  «َئةاَك ِملَفِت لْيللِإكَذا َأَخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما ِمَ  ا  َوِو،نَيالَوُتَكبَِّراِنِه َأْرَبًعا َوَو
 .(3)هيبة اب  أبي  رواه ُمِني َتَرْكتَدا َبْعُ ل: َفَما َأْ  َ ْنههلُلَرِضَي ا

 :رابعلنوع الا

وون تكبري ة  الث ووالوون حتمي  ة  ووالث ووالوون تسبيية ووالث ووالو»
 لى كلم  وهو  حله الك ولمله اله ل هريك ال وح ه هللا اله إل إالائة: ملوضما م ا

 «هيء و ير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9899سن  النسائي  29876املصنف الب  أبي هيبة  (1)
اِء  َوال: َنَزل ِبثأَِبي ال َّْرَداِء َرُجل  َفَقال َأُبو ال َّْرَداِء: ُمقِيٌم فََنْسَرَ   َ  ْ أَِبي ال َّْرَدويف بعض الطرق    أبي  مر الصيين:  

×   َأَتْيُت َرُسول اهلِل َأ ْم َظاِ ٌ  فََنْعلَف؟ َوال: َبل َظاِ ٌ . َوال: َفإِنِّي َسثُأَزوُِّدَك زَاًدا لْو َأِجُ  َما ُهَو َأْفَضل مِْنُه لَزوَّْدُتَك
 َرُسول اهلِل  كَذَهَب اأَلغْنَِياُء ِبال ُّنَْيا َواآلِخَر ِة  ُنَصلي وَُيَصلوَن  وََنُصو ُم وََيُصوُموَن  َوَيَتَص َُّووَن َوال َفُقلُت: َيا

( وُترجم أبو  مر الصيين يف تدذيب الكمال ألجل هذا 707  ال  اء للطراني 21709..احل يث )املسن  َنَتَص َُّق
 الليلة للنسائي.احل يث فإنه يف  مل اليو م و

 .  وفيه نشي  أبو  مر الصيين ال يكاد يعرف  وهذه الزياد ة يف آخره غري حمفوظة712ال  اء  (2)
  وهذا لفظ هاكذ و  يكون اب  فضيل وهم فيه  أو هكذا ح وه  طاء ب  السائب  فإنه خمتل  ومساع 29873املصنف  (3)

 اب  فضيل منه بع  االختالط  واحملفوظ     لي سيثأتي.
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 ٍة الَح ل ِفي ُدُبِر ُكهلَلَمْ  َسبََّح ا» ×: هلِلا لَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َ ْ  َرُسو-441
ْسَعة  َك ِتلِو،نَي  َفْتالًوا َوَوال َوهلَلِو،نَي  َوَكبََّر االًوا َوَوال َوهلَلِو،نَي  َوَحِمَ  االًوا َوَوالَو

ْمُ  حَلُه الُك َولمُلُه الُه  لَهِريَك  ال َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ الاَئِة: مِل: َتَما َم الَوِتْسُعوَن  َوَوا
 .(1)ملرواه مس «َبْيِرلَزَبِ  ا لُغِفَرْت َخَطاَياُه َوِإْن َكاَنْت ِمْث َهْيٍء َوِ يٌر لى ُكلَوُهَو َ 

 .(3) «َبْيِرلْو َكاَنْت َأْكَثَر ِمْ  َزَبِ  الَو»فظ: ل  ويف (2)« ةالصَّلا َفلَخ»فظ: لويف 

  كَذَهَب هلِلا ل: َيا َرُسولَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َأنَُّه َح ََّوُدْم: َأنَّ َأَبا كَذرٍّ َوا -442
 لْم ُفُضوهُلي  َوَيُصوُموَن َكَما َنُصو ُم  َولوَن َكَما ُنَصلُجوِر  ُيَصأُل ُُّووِر ِبالَأْحَياُ  ا

َك لَأُد الَأَف» ×: هلِلا لَرُسو لَفَقا  َنا َما َنَتَص َُّق ِبِهلْيَ: لَيَتَص َُّووَن ِبَدا  َو لْمَواَأ
 لَمْ  َأَخَذ ِبِمْث الَيُقَك ِإلَي الَت ِبِد َّ َأْدَرْكَت َمْ  َسَبَقَك  َولَماٍت  ِإكَذا َ ِملى َكلَ 

ِو،نَي  َوُتَسبُِّح الًوا َوَوال ٍة َوالَح لبُِّر ُدُبَر ُكُتَك» :لَوا  هلِلا لى َيا َرُسول: َبلَوا «َك؟لَ َم
ُه  لَهِريَك  ال  َوْحَ ُه هلُلا الَه ِإلإِ الِو،نَي  َوَتْخِتُمَدا ِبالًوا َوَوالِو،نَي  َوَتْيَمُ  َوالًوا َوَوالَو
ى لري  تكبلو  م ا (4)رواه أمح   « َهْيٍء َوِ يٌر لى ُكلْمُ   َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه ال
 تكبري.لى التسبيح  لوو  م ا (5) ارميلتسبيح  ورواه الا

 :ام:خلنوع الا

 «واح  ة لكلا  شري  مخًس ليلتدلتكبري والتيمي  والتسبيح والا»

ًوا ال ٍة َوالَح ل: ُأِمْرَنا َأْن ُنَسبَِّح ِفي ُدُبِر ُكلَ ْ  َزْيِ  ْبِ  َواِبٍت  َوا-443

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .597حييح مسلم  (1)
 .10267مسن  أمح   (2)

 .715ال  اء للطراني  (3)

 .7243مسن  أمح   (4)
 .1393سن  ال ارمي  (5)
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َنا ِم ِمَ  مَلِفي ا لِو،نَي  َفثُأِتَي َرُجالِو،نَي  َوُنَكبَِّر َأْرَبًعا َوَوالَوَوًوا الِو،نَي  َوَنْيَمَ  َوالَوَو
 ٍة َكَذا َوَكَذا؟ الَح لَأْن ُتَسبُِّيوا ِفي ُدُبِر ُك×  هلِلا لُه: َأَمَرُكْم َرُسول لْنَصاِر  َفِقيأَلا

 َوِ ْشِريَ  َخْمًسا َوِ ْشِريَ   وَها َخْمًسالَفاْجَع: لْنَصاِريُّ ِفي َمَناِمِه: َنَعْم  َواأَلا لَوا
 هلِلا لَرُسو لَفثَأْخَبَرُه  َفَقا  ×نَِّبيِّ لى المَّا َأْحَبَح  َغَ ا َ لَف  ليلتَّْدلوا ِفيَدا الَواْجَع
رواه   «كلوها كذلفاجع” فظ:ل  ويف «والو  رأيتم فافع” فظ:ل  ويف «والَفاْفَع” ×:

 .(1)نسائيلورمذي والأمح  وا

نَّاِئُم  لْنَصاِر َرَأى ِفيَما َيَرى اأَل ِمَ  االاِفٍع  َ ِ  اْبِ  ُ َمَر  َأنَّ َرُجوَ ْ  َن-444
ِو،نَي َوَنْيَمُ  الًوا َوَوالُنَسبَِّح َو : َأَمَرَنا َأْنل؟  َوا× ُه: ِبثَأيِّ َهْيٍء َأَمَرُكْم َنِبيُُّكْم ل لِوي
َسبُِّيوا َخْمًسا َوِ ْشِريَ   : »لَك ِماَئة   َوال  َفِتِو،نَيالِو،نَي  َوُنَكبَِّر َأْرَبًعا َوَوالًوا َوَوالَو

َك لوا َخْمًسا َوِ ْشِريَ  َفِتللَواْحَمُ وا َخْمًسا َوِ ْشِريَ   َوَكبَُّروا َخْمًسا َوِ ْشِريَ   َوَه
 لوا َكَما َوالاْفَع» ×: هلِلا لَرُسو لَفَقا  ×نَِّبيِّ للَك لمَّا َأْحَبَح كَذَكَر كَذلَف« ِماَئة 

 .(2)نسائيلرواه ا  «ْنَصاِريُّأَلا

 :سادسلنوع الا

و،ني  الا ووتكبري أربًعلو،ني  واالا ووًوالتيمي  ولوا  و،نيالا ووًوالو تسبيحلا»
 «ا شًر ليلتدلوا

وا: َيا لَفَقا  × هلِلا ل َرُسوىلُفَقَراُء ِإل: َجاَء الُروي َ ْ  اْبِ  َ بَّاٍس  َوا-445
 لْم َأْمَواهُلي  َوَيُصوُموَن َكَما َنُصو ُم  َولوَن َكَما ُنَصلِنَياَء ُيَصْغأَل  ِإنَّ اهلِلا لَرُسو

ِو،نَي َمرَّ ًة  الًوا َوَوال َوهلِلُسْبَياَن اوا: لْيُتْم  َفُقولَفِإكَذا َح» :لُيْعِتُقوَن َوَيَتَص َُّووَن  َوا
 َ ْشَر هلُلا الَه ِإلإِ الِو،نَي َمرَّ ًة  َوالا َوَو َأْكَبُر َأْرَبًعهلُلِو،نَي َمرَّ ًة  َواالًوا َوَوال َوهلِلْمُ  حَلَوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1275  والورمذي والنسائي21600مسن  أمح   (1)
 . 730  ال  اء للطراني 1276سن  النسائي (2)
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ورمذي ل  رواه ا«َيْسِبُقُكْم َمْ  َبْعَ ُكْم الَفِإنَُّكْم ُتْ ِرُكوَن ِبِه َمْ  َسَبَقُكْم  َو َمرَّاٍت 
 .(1)نسائيلوا

كرى: لسن  التبى  فووع يف اجملكرى والسن  النسائي ب،ني الفظ الف لواخت
  وإسناده ِو،نَي َمرَّ ًةالَوَووا الو َأْكَبُر هلُلَواتبى: جمل  ويف اِو،نَي َمرَّ ًةالَأْرَبًعا َوَو َأْكَبُر هلُلَوا

 واح .

ي: لو «ِو،نَي َمرَّ ًةالَوَووا الو َأْكَبُر هلُلَوا»: لفقا لكمالزي يف تدذيب املورواه ا
ْكَبُر  َأهلُلَوافظ: لطراني بلطراني  وهو  ن  الك م  طريق الو،ني  وكذالأربعا وو
 َأْكَبُر هلُلَواصوا : لاأن و  (2)راويلناسخ أو ال  الى غل  لف   ِو،نَي َمرَّ ًةالَأْرَبًعا َوَو

ف الختالن األي: هو برواية  ل   ولو،ني غالوا ووالفظ: ول  وِو،نَي َمرَّ ًةالَوَوأرَبًعا 
 هلل  وا(3)زريجلشيخ اب  الي: هو نوع فنفرده كما أفرده اليه فلبإسناد واح   و 

 م.لأ 

 سابع:لنوع الا

 «واح  ة لكل إح ى  شر ة ليلتدلتسبيح والتيمي  والتكبري والا»

ِبِه َأْغِنَياُؤُهْم   لِم،نَي َما ُفضِّلْسمُل: َهَكا ُفَقَراُء الَ ِ  اْبِ  ُ َمَر َواروي -446
ْم هُلَتَنا َوَحاُموا ِحَياَمَنا الْوا َحلِء ِإْخَواُنَنا آَمُنوا ِإمَياَنَنا َوَحال  َهُؤهلِلا لوا: َيا َرُسولَفَقا
: لَوا  َكل َنِجُ  كَذالرَِّحَم َوَنْيُ  ُفَقَراُء لوَن الَيَتَص َُّووَن َوَيِص لْمَواأَلِفي ا لْيَنا َفْضلَ 
 هلُلا ٍة: الَح لوا ُدُبَر ُكلُدْم: ُوولَفْض ل ُأْخِبُرُكْم ِبَشْيٍء ِإْن َحَنْعُتُموُه َأْدَرْكُتْم ِمْثالَأَف»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه خصيف ب   ب الرمح  ضعيف   ووال: حس  غريب  ولت: و410  وسن  الورمذي 1278سن  النسائي (1)
 احل يث.

 .19/289  وتدذيب الكمال 723ال  اء للطراني  (2)
 .174احلص  احلص،ني ص (3)
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 ِإْحَ ى َ ْشَر َة هلِلَوُسْبَياَن ا   ِإْحَ ى َ ْشَر َة َمرَّ ًةهلِلْمُ  حَلَوا  َبُر ِإْحَ ى َ ْشَر َة َمرَّ ًةَأْك
 «ُدْملَفْض لُتْ ِرُكوا ِمْث ُه ِإْحَ ى َ ْشَر َة َمرَّ ًة ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَمرَّ ًة  َو

 لوا: َيا َرُسولَفَجاُءوُه  َفَقا×  هلِلا لَما َأَمَرَهْم َرُسو لْثوا ِملْغِنَياَء َفَقاأَلَك الَغ كَذلَفَب
 ُأَبشُِّرُكْم ال ُيْؤِتيِه َمْ  َيَشاُء َأهلِلا لَك َفْضلكَذ: »لَوا  لَما َنُقو لوَن ِمْثل  ِإْخَواُنَنا َيُقوهلِلا

َأْغِنَياِئُدْم ِبِنْصِف َيْو ٍم  لَة َوْبنَّجَلوَن الْؤِمِن،نَي َيْ ُخمُلُفَقَراِء ِإنَّ ُفَقَراَء الَيا َمْعَشَر ا
 .(1)  رواه  ب  ب  محي «َخْمِسِماَئِة َ ا ٍم

 ثام :لنوع الا

 «تكبري مائةلم  مائة واحلتسبيح مائة والمائة وا ليلتدلا»

  ْكُتوَبِة ِماَئًة  َوَسبََّح ِماَئًةمَلَبْعَ  ا للَمْ  َه: »لَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َأنَُّه َواروي -447
رواه  ب   «َبْيِرلَزَبِ  ا لْو َكاَنْت ِمْثلُغِفَرْت كُذُنوُبُه َو َوَحِمَ  ِماَئًة  َوَكبََّر ِماَئًة 

 .(2)رزاقلا

 :تاسعلانوع لا

 «ة مائة مر ةلووحلوا ليلتدلتيمي  والتسبيح والتكبري والا»

 لَمرَّ ٍة ُدُبَر ُكَماٌت َمْ  كَذَكَرُه َّ ِماَئَة ل: َكلواِغَفاِرّي لكَذرٍّ اروي    أبي -448
ُه  ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال  َوهلِلْمُ  حَل  َواهلِل َأْكَبُر  َوُسْبَياَن اهلُلا ٍة: الَح
  رواه أمح  َيْتُد َّمَلَبْيِر لَزَبِ  ا لْو َكاَنْت َخَطاَياُه ِمْثل  ُومَّ هلِل ِباالُووَّ َة ِإ الَو ل َحْوالَو

 ة.لووحلا  يستثنى منداالجميع  ولل: مائة أي هلووو  (3)اموووًف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه موسى ب   بي  ة ضعيف احل يث.6133  مسن  البزار 795املنتخب م  مسن   ب  ب  محي   (1)

   وفيه راو مل يسم.3194املصنف  (2)

 عة ضعيف احل يث.  وفيه اب  هلي21512املسن   (3)
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 ي لبا تسبيحل ق  ا با 

 .كذكر مقي  بع د ليف ك تسبيح بي هليستيب أن يعق  ا

 ال ُيْضَبُ  ِإالُه َ َ ٌد ِممَّا لِممَّا ×  هلِلا لَأْمٍر َأَمَر ِبِه َرُسو لُكطياوي: لا لوا
ُه لَم َفاِ لَيْعلِه  لى ِفْعلِفي َأْمِرِه َوَمْيُضوٌض َ  لَك َداِخلَعْقُ  ِفي كَذلتَّْسِبيِح  َفالِبَعْقِ  ا

َأْمٍر َأَمَر ِبِه  لْيِه  َوُكلَك َ لي كَذلِذي َوَ َ ُه َفاِ لا ل َ زَّ َوَجهلِلَأنَُّه َوِ  اْسَتَيقَّ َوْ َ  ا
يٌم َكَما ُه َ ِظلااْسِتْعَم لُه  َبل َمْعَنى الَعْقِ  ِفيِه لا ل َ َ ٍد كَذَكَرُه ِفيِه  َفاْسِتْعَماالِب

 .(1)أهـ  ْبُ  ُ َمَرهلِلااْسَتْعَظَمُه َ ْبُ 

 عق  حورتان:للو

عشر  ق  لفإكذا انتدى م  اتسبيية   لأحبعا مع كيمنى لأن يعق  بي ه ا :ىلوألا
 ملو  ×نيب لي ه  كما أمر ا لث  فيكون و  استعمالثليسرى  حتى يتم الواح  ة با

 .لم  مشامييًنا خي  

 لكف نفسه  والخر  م  اآلحبع االا لى مفاحلن يشري بثأحبعه  أ ثانية:لا
عر  لل  الع د  وهو احطل يث إحصاء احلذكور يف املعق  الومعنى ااب  حجر: 

عشرات لحاد واآلخرى  فاألة الامألى بعض  ق  ال  لنامألبوضع بعض ا
  .(2)يسار أهـلف باالآلئون وامليم،ني  والبا

 َيْعِقُ ×  هلِلا لَرَأْيُت َرُسو: لوا َعاِصلَ ْمِرو ْبِ  ا  ْبِ هلِلَ ْ  َ ْبِ  او-449

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ قَْبَة ْبِ  ُحدَْباَن  َوال: ُولُت الْبِ  ُ َمَر: الرَُّجل   ويري  بثأور اب   مر ما رواه م  طريق 10/290هر  مشكل اآلوار  (1)
 .ُيَسبُِّح َفَيْيَسبُ َما ُيسَبُِّح  َفَقال: سُْبَيانَ اهلِل  َأُتَياسُِبونَ اهلَل؟

 عق  هلا ليصيب الع د  واليت مل حت  بع د ال يعق  هلا.و ليه فاألكذكار اليت ووتت بع د ي 

 .1/90أمالي اب  حجر: نتائج األفكار  (2)
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رواه   ذي مر آنفالتسبيح الك بع  ح يث ال  وكذَيْعِقُ ُه َّفظ: ل  ويف ِبَيِ ِهتسبيح لا
 .(1)أمح  وأبو داود 

 .(2)فظ هاكذلبيمينه  وهذا تسبيح لا َيْعِقُ وروي: -450

 .(3)كلفظ هاكذ كذلوهو    ِةالصَّلتَّْسِبيَح ِفي الَيْعِقُ  اوروي: -451

 هلِلا لَنا َرُسول لْت: َوالَداِجَراِت  َوامُلَيِسرَي َة  َوَكاَنْت ِإْحَ ى ا َ ْ روي -452
ٌت ال  َفِإنَُّد َّ َمْسُؤولَناِمأَلِبا تَّْقِ يِ:  َواْ ِقْ َنلَوا ليلتَّْدلتَّْسِبيِح َوالْيُك َّ ِبالَ » ×:

 ورمذي.لداود وا  رواه أبو «َوُمْسَتْنَطَقاٌت

 .«رَّْحَمَةلَ  َفَتْنَسْيَ  ال َتْغُفالَو»زاد يف رواية: 

تَّْقِ يَ: لَوا ليلتَّْدلتَّْسِبيَح َوالْرِء امَلكِذْكُر اْسِتْيَباِ  َ ْقِ  اجم اب  حبان: روت
 .(4)ٌت َوُمْسَتْنَطَقاٌتالِإكْذ ُه َّ َمْسُؤو لَناِمأَلِبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1280  سن  النسائي 3411  سن  الورمذي 1502  سن  أبي داود 6498املسن  ألمح   (1)

حمم  ب  و امة فرواه   تفرد بدذا اللفظ: 2/267  والسن  332  والبيدقي يف ال  وات الكبري 1502رواه أبو داود  (2)
    ثا م    األ مش بإسناده  فخالف كل م  رووه حيث والوا فيه: بي ه  وهو والصييح  و ليه فال يقتصر 

 بالتسبيح بالي  اليمنى.
خالف  فالعّ  باليسرى أو بالي ي  معًا  وباليمنى فق    بالي السنة يف  ّ  الذكر املشروع  ّ ه: العلماء وأما وول بعض 

 هـ فخطثأ منه  ألنه بنى  لى ح يث هاكذ  واهلل املستعان.أ السنة

  تفرد بدذه اللفظة اب  الباغن ي    أبي األهعث العجلي     ثا م    2/359رواه البيدقي يف السن  الكبري  (3)
 األ مش  وهي لفظة هاكذ ة يف هذا احل يث.

 اللفظ األول  واهلل أ لم.ففي هذا احل يث لفظة وزياد ة هاكذتان  واحملفوظ ما رواه العامة   لى  

(  1/547(  واحلاكم)842  وحييه اب  حبان )333  ال  وات الكبري 3583  والورمذي 1501سن  أبي داود  (4)
وحسنه النووي يف األكذكار  واب  حجر يف أماليه  ليدا  وفيه هان، ب   ثمان    محيضة بنت ياسر  مل يووقدما إال اب  

 حبان  ومل جيرحا.
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 واتلصلقرآن أدبار البا  ما يقرأ م  ا

 كرسي: لوراء ة آية ا

 مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ ٹ ٹ
 خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت
 حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص
  َّهل مل خل حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف

ُكْرِسيِّ لَمْ  َوَرَأ آَيَة ا» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَواي لب  َ  َحَسٍ    و-453
 .(1)طرانيل  رواه ا«ْخَرىأُل ِة االصَّل اىل ِإهلِلَكاَن ِفي كِذمَِّة ا ْكُتوَبِةمَل ِة االصَّلِفي ُدُبِر ا

 ×: هلِلا لَرُسو ل: َوال َ ْنه َواهلُليِّ  َرِضَي الَباِهلروي َ ْ  َأِبي ُأَماَمَة ا-454
 النَِّة ِإجَلا لَبْيَنُه َوَبْيَ  ُدُخو ل َيُيمْل  ٍة َمْكُتوَبٍةالَح لُكْرِسيِّ ِفي ُدُبِر ُكلَمْ  َوَرَأ آَيَة ا»
 .(2)نسائيل  رواه ا«ْوُتمَلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: إسناده حس  أهـ  ولت: وهو م  2/148  ووال اهليثمي )يف جممع الزوائ  2733  املعجم الكبري 674 ال  اء (1)
رواية كثري ب  حييى حاحب البصري     حف  الرواهي      ب اهلل ب  حس  ب  حس     أبيه    ج ه  وهذا 

 .إسناد ال بثأس به
ووال: مل يرو هذا   675وال  اء   8068راني يف األوس  والط  744واملستغفري يف الفضائل  9848النسائي  رواه (2)

  7532الكبري املعجم احل يث    حمم  ب  زياد إال حمم  ب  محري وال يروى    أبي أمامة إال بدذا اإلسناد  ويف 
حييى وساق إسناده(  وأبو  مرو ب   308/ 1  واب  مردويه يف التفسري )كما يف تفسري اب  كثري 824الشامي،ني مسن  و

  ووال: أخرجه أبو حييى البزار يف  باد ة يو م وليلة    حمم  ب   يسى الطرسوسي    احلس،ني ب  بشر 21يف القوارع 
    حمم  ب  محري حنوه أهـ.

ويف حمم  ب  محري كال م جعل اب  اجلوزي يورد احل يث يف املوضو ات  ولي: حال اب  محري أن تورد مفاري ه يف  
 ه هواه  أرجو أن يكون بدا حسًنا.املوضو ات  واحل يث ل

(: أورده اب  اجلوزي يف املوضو ات لتفرد حمم  ب  محري به  وردوه بثأنه احتج 197/ 6وال املناوي يف فيض الق ير ) 
 =   به أجل م  حنف يف الصييح وهو البخاري  وووقه أه  الناس مقالة يف الرجال اب  مع،ني.
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 .(1)ه هاه  م  ح يث اب  مسعودلوُروي -455

َمْ  َوَرَأ آَيَة » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالِغرَي ِة ْبِ  ُهْعَبَة  َوامُلَ ِ  اروي -456
 لَيُموَت  َفِإكَذا َماَت َدَخ  َأْنالنََّة ِإجَلا ل ٍة؛ َما َبْيَنُه َوَبْيَ  َأْن َيْ ُخالَح لُكْرِسيِّ ُدُبَر ُكلا
 .(2)رواه أبو نعيم« نََّةجَلا

 .دالجأل يث حلوة يقوي بعضدا بعضا  وحيسَّ  االثلحاديث األفدذه ا

: ل َ ْنه َواهلُليِّ َرِضَي الَباِهلَن االَ ْ  َأِبي ُأَماَمَة ُحَ يِّ ْبِ  َ ْجيروى -457
ِة َمْ  لَكاَن ِبَمْنِز  ٍة َمْكُتوَبٍةالَح لِسيِّ ُدُبَر ُكُكْرلَمْ  َوَرَأ آَيَة ا» ×: هلِلا لَرُسو لَوا
 سُّنِّي.ل  َرواه ابُ  ا«َحتَّى ُيْسَتْشَدَ  ل َ زَّ َوَجهلِلَ ْ  َأْنِبَياِء ا لَواَت

 .(3)«ِهيِ ه ِبروِح بَض َوىليتو ر ُّلا كاَن»مي: ل يلفظ  ن  الزاد يف 

 هلِلا ل: َسِمْعُت َرُسولوا َ ْنه  هلُلا ٍب َرِضَيليَّ ْبَ  َأِبي َطالَ يروى    -458
ِه ل َيْمَنْعُه ِمْ  ُدُخومْل  ٍةالَح لُكْرِسيِّ ُدُبَر ُكلَمْ  َوَرَأ آَيَة ا: »لْنَبِر َيُقومِلى َأْ َواِد الَ × 

                                                                                                                                 

ق كلدا ضعيفة  لكندا إكذا انضم بعضدا لبعض مع تباي  طرودا واختالف وال اب  القيم: وروي م     ة طر    = 
 خمرجيدا دل  لى أنَّ له أحاًل  ولي: مبوضوع.

له طرق كثري ة إكذا  :فل اب  اجلوزي يف ز مه وضعه  وهو م  أمسج ما ووع له  ووال ال مياطيغووال اب  حجر:  
 انضم بعضدا إىل بعض أح وت وو ة أهـ.

 .310/ 1الفتح السماوي  وحييه املناوي يف 
  170/ 2رواه اب    ي يف الكامل   وجسر ب  احلس  ضعيف احل يث  وفيه: 747رواه املستغفري يف الفضائل  (1)

 ورجح أنه مرسل  واهلل أ لم.

َهاِهٍم َ ْ  ُ َمَر  َْنُه  َما  َهَذا َح ِيٌث َغرِيٌب ِمْ  َح ِيِث امُلِغرَي ِة َتَفرََّد ِبِه َهاِهُم ْبُ   ووال: 3/221احللية ألبي نعيم  (2)
أهـ و مر ب  إبراهيم ووقه اب  حبان وضعفه العقيلي  وهذا إسناد غريب وابل  كََتبَْناُه َ الًيا ِإال ِمْ  َح ِيِث َمكِّيٍّ

 واهلل أ لم.  للتيس،ني

رواية إمسا يل    غري   وهو م  رواية إمسا يل ب   يا     داود ب  إبراهيم اهلذلي  و123 مل اليو م والليلة  (3)
 هل بل ه منكر ة  وداود هذا ال يعرف  وفيه أبو التقى ضعيف احل يث.أ
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اِر َجاِرِه ى َداِرِه َوَدل َ هلُلْوُت  َوَمْ  َوَرَأَها ِح،نَي َيثْأُخُذ َمْضَجَعُه َأمََّنُه امَل االنََّة ِإجَلا
 .(1): إسناده ضعيفلبيدقي  ووال  رواه ا«ُهلُ َوْيَراِت َحْولَوا

 ٍة الَح لَمْ  َوَرَأ ِفي ُدُبِر ُك» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَ ْ  َأَنٍ:  َوايروى -459
  َأْو  َنِبيٌّالْيَدا ِإل ُيَياِفُظ َ الْخَرى  َوأُل ِة االصَّل اىلُحِفَظ ِإ ُكْرِسيِّلَمْكُتوَبٍة آَيَة ا

 .(2): ضعيفلبيدقي  ووالرواه ا «ِح ِّيٌق  َأْو َهِديٌ 

 .(3)هلله هاه     جابر ب   ب الويروى -460

 .(4)هعريأله هاه  م  ح يث أبي موسى الويروى -461

 فائ  ة: 

يِّ ْبِ  َأِبي لِ يُث ِمْ  َحِ يِث أبي أمامة  َوَ حَلَوَوْ  ُرِوَي َهَذا اقيم: لاب  ا لوا
ٍك  ل  َوَأَنِ: ْبِ  َماهلِلِغرَي ِة ْبِ  ُهْعَبَة  َوَجاِبِر ْبِ  َ ْبِ  امُل ْبِ  ُ َمَر  َواهلِلَ ْبِ  اٍب  َولَطا

ِف ال َبْعٍض َمَع َتَباُيِ  ُطُرِوَدا َواْخِتىلِكْ  ِإكَذا اْنَضمَّ َبْعُضَدا ِإلَدا َضْعٌف  َولَوِفيَدا ُك
َغِني َ ْ  َهْيِخَنا لَوَب  ْيَ: ِبَمْوُضوٍعلَو لَأْح ُهلِ يَث حَلى َأنَّ الْت َ لَمَخاِرِجَدا  َد

 .(5)أهـ  ٍةالَح ل: َما َتَرْكُتَدا َ ِقيَب ُكل ُروَحُه َأنَُّه َواهلُلعباس اب  تيمية َو ََّس الأبي ا

 تنبيه: 

عر   فإنه ل مران با ليت،ني م  آآلكرسي والفاحتة وآية الق الوأمَّا ح يث: تع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2174هعب اإلميان  (1)

 .2175هعب اإلميان  (2)

وفيه   244/ 1  واب  اجلوزي يف املوضو ات 40/ 3رواه اب    ي يف الكامل   748رواه املستغفري يف الفضائل  (3)
 .ني  الضرير ضعيف احل يث  يروي مناكرياحلس،ني ب  خال  هو أبو اجل

 (.1/308رواه اب  مردويه  وساق اسناده اب  كثري  وم وال: ح يث منكر ج ا أهـ )تفسري اب  كثري  (4)

 .1/294زاد املعاد  (5)
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 .لفضائلكتا   وهو يف كتب الي: م  هرط الموضوع  و

 نعا م: ألفواتح سور ة ا

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ٹ ٹ
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي
 . َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

ا ا م إكَذَعْنألا ور ِةُس ل  أوَِّم اٍتآَي َثالَو رَأ  َوَم: »لو   اب   باس وا-462
 ك لَم لزْن  وَيِةياَمِقلا  يو ِمىلإ ْمهلماأْ  له مثل كتُبُي ٍكلَم ُفليه ألإ لَزَن ا َةَ َغلى الَح
  َماب  آَد ِبليف َو يطاُنشَّلى اَحا أْوفإكَذ  يٍ   َحِم ة َبَزمْر ُهَعَم اواٍتَمَس بِعَس وِق  َفِم
 و ُمَي اَنَك اإكَذا  َفاًبَجِح بعوَنَس ُهَنوبْي ُهبيَن كوَنى َيا حتًَّبْره َضِب ُهَبَرَض رِّشَّل  اا ِميًئَه
 اِء  َم  ِمَريت  واْهمار جنَِّو مْ  لي  وُكلش يف َظ ي اْمْب: َ ُهل هلُلا لاة َوياَمِقلا
 اليت َفجنَّ لُخ ي اْد ْب َتوأْن َكبُّا َرثأَن  َفلبيَسلسَّلاء اَم مْ  لسَتر  واْغَوْوَكلا

 .(1)قرآنلا ل  رواه اب  خزمية يف كتا  نزو«ا َذ َ الَو يَكلا  َ َسِح

 : لخواتيم سور ة بين إسرائي

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٹ ٹ ُّ 
 .َّ جخ مح مججح حج مث

َمْ  » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوال َ ْنُه َواهلُلَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َرِضَي اروي -463

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهو ح يث حس  إن هاء اهلل  وله هاه ان مرفو ان53أبو  مرو ب  أبي حييى يف ووارع القرآن بإسناده كذكره و (1)
لكندما ليسا  لى هرط الكتا   ألندما موضو ان  وو  رواهما أبو  مرو ب  حييى يف املوضع املذكور  ويروى    

 (.6/383  تفسري القرطيب4/131جابر م  ووله مثله  كذكره الثعليب والقرطيب )تفسري الثعليب 
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 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ ِتِه: الِفي ُدُبِر َح لَوا
َرِض،نَي أَلسَّْبِع َوالسََّمَواِت الا لِر ِمْثْجأَلُه ِمَ  الَكان  َّ جخ مح مججح حج مث هت

 مج ُّ  لَيُقو ل َ زَّ َوَجهلَلَك َأنَّ الَوكَذ لَباجِلسَّْبِع َوَما ِفيِد َّ َوَما َتْيَتُد َّ  َوالا
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
  .(1)طرانيل  رواه ا«ِوْزِرلَكاِفِر ِمَ  الى َهَذا الْجِر َكَما َ أَلَدَذا ِمَ  الَف َّ خض

 صافات: لخواتيم سور ة ا

 مم خم حم جم هل مل خل حل جلُّٹ ٹ
 . َّجه هن من خن حن جن

َكاَن ِإكَذا َفَرَ، × نَِّبيَّ ل َ ْنه َأنَّ اهلُلَرِضَي ا ْ ِريِّخُليروى َ ْ  َأِبي َسِعيٍ  ا-464
 جم هل مل خل حل جل: »لَيُقو -َملَسفظ: إكذا لويف  –ِتِه الِمْ  َح
اب  أبي هيبة رواه « جه هن من خن حن جن مم خم حم

 .(2)سينلاب  او

 .(3)ك  إسناده واٍهلويروى    زي  ب  أروم حنوه  -465

 ِة ال: ُكنَّا َنْعِرُف اْنِقَضاَء َحل َ ْنُه َواهلُلَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس  َرِضَي اويروى -466
 مم خم حم جم هل مل خل حل جل»ِه: لِبَقْو×  هلِلا لَرُسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبل فيه:  ب العزيز  جمدول  فاحل يث    وفيه  ب الصم  ب  حمم  ب  مع ان السلمسيين  ورمبا676ال  اء للطراني (1)
 ضعيف. 

  وفيه ح يث وفيه أبو هارون العب ي موروك  651ال  اء للطراني   119 مل اليو م والليلة   3114املصنف  (2)
 .1161موضوع لي:  لى هرط الكتا   رواه املستغفري 

 .  وهيخ االطراني أمح  ب  ره ي  واٍه5124رواه الطراني يف الكبري  (3)
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فوظ    اب  حمل  وا(1)طرانيلرواه ا  «جه هن من خن حن جن 181

  يث.حلتكبري  وو  مر الك بالدم يعرفون كذ باس أن

 هللا لسوَر نا أنََّغل: َبلاه: َوفُظلب  رافع  و لا    إمسا يًغالوروي ب-467
 ين ىن من خن ُّ ة شيَّوَ   ًةَوغْ  واِتلصَّلر اُبُد لاَو ْ َم» :لوا× 
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 جم هل مل خل حل جل ُّ  َّ مب زب رب ىئيئ نئ
ر ثأْجَك ُهل كاَن َّ مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

  ِم ُهل اَنر  وَكُتْف َيالذي لم ااِئَقلطر  واْف ُيالذي لم ااِئصَّل اهللا لبي  يف َساِهجمَلا
 .(2)رازي يف تفسريهل اهللرواه هشا م ب   بي ا  «رَجشَّلق اَرَو ِدَ َ  لثر ِمْجألا

  أح :هللهو ا لو

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 
 . َّ ىه مه جه ين ىن من

 يل ىل مل خلم  ورأ » ×: هللا لرسو ل: والو   اب   باس وا-468
 .(3)ستغفريملرواه ا« هرُتِفْغَمه َوواُنْضِر ُهل َبَجات َورََّم َرْشوبة َ ُتْكَم  ٍةالَح لُك بَرُد

ٌث َمْ  الَو: »لَوا× نَِّبيِّ ل َ ْندَما  َ ِ  اهلُلروي َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس  َرِضَي ا-469
ى َأَماَنٍة لاْؤُتِمَ  َ  لِع،نِي َحْيُث َهاَء: َرُجلوِر احُلِفيِه َواِحَ  ة  ِمْنُد َّ ُزوَِّج ِمَ  اُك َّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه حمم  ب   ب اهلل ب   بي  ب   مري الليثي املكي  موروك احل يث.652ال  اء للطراني  (1)

 .  وهذه بال، ال تقو م به حجة80ووارع القرآن  (2)
 .بإسناد حس   1074رواه املستغفري  (3)
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 خلَوَرَأ:  لِه  َوَرُجلَ َفا َ ْ  َواَت ل  َوَرُجل َ زَّ َوَجهلِلَخِفيٍَّة َهِديٍَّة  َفثَأدَّاَها ِمْ  َمَخاَفِة ا
 .(1)سُّنِّي ل  َرواه ابُ  ا« ٍة َ ْشَر َمرَّاتالَح لِفي ُدُبِر ُك يل ىل مل

ٍث الَمْ  َكاَن ِفيِه َواِحَ  ة  ِمْ  َو: »لَوا× نَِّبيَّ لَأنَّ امةَ لروي    أ م س-470
ِع،نِي َمْ  َكاَنْت ِ ْنَ ُه  َيْعِني َأَماَنة  َخِفيَّة  َهِديَّة   َفثَأدَّاَها ِمْ  لوِر احُل ِمَ  اهلُلَزوََّجُه ا
 لُدُبَر ُك يل ىل مل خلَوَرَأ  لِه  َأْو َرُجلَ َفا َ ْ  َواِت ل  َأْو َرُجهلِلَمَخاَفِة ا

 .(2)طرانيل  رواه ا« ٍةالَح

ٌث َمْ  َجاَء ِبِد َّ َمَع الَو×  هلِلا لَرُسو ل َواهلِلَ ْ  َجاِبِر ْبِ  َ ْبِ  اروي -471
،نِي َحْيُث َهاَء َمْ  َ َفا َ ْ  ِعلوِر احُلنَِّة َهاَء َوُزوَِّج ِمَ  اجَلِمْ  َأيِّ َأْبَواِ  ا لِإمَياٍن َدَخ

 ىل مل خل ٍة َمْكُتوَبٍة َ ْشَر َمرَّاٍت الَح لِه َوَأدَّى َدْيًنا َخِفيًّا َوَوَرَأ ِفي ُدُبِر ُكلَواِت
  رواه أبو   َأْو ِإْحَ اُه َّل َواهلِلا لَأْو ِإْحَ اُه َّ َيا َرُسو :َأُبو َبْكٍر لَفَقا «يل

 .(3)ىليع

ة لال لطرق  وَنثأخُذ برواية  شر مرات  لموع هذه اجملْتُ  حسٌ  ملوَهَذا ا
 م.ل أ هلل  والوألح يث اب   باس ا

م  » ×: هللا لرسو ل: وال َ ْنه واهلُل  أبي هرير ة َرِضَي اَ روى وُي-472
 َعأرَب رآَنُقلرأ اما َوثأنََّكر َفْجَفل ة االَح عَ ر ة َبر ة َمْشنيت َ ِويل ىل مل خلورأ 

 .(4)ستغفريملطراني والرواه ا« ىَقا اتَّومئٍذ إكَذرض َيأْلا لأْه لَضْفَأ اَن  وَكراٍرِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه اخلليل ب  مر ة منكر احل يث.135 مل اليو م والليلة  (1)
   وفيه رواد ب  اجلرا  ضعيف.23/395املعجم الكبري  (2)

  وفيه  مر ب  نبدان ضعيف  واحل يث حس  جملموع الطريق،ني  هذا 673  ال  اء للطراني 1794مسن  أبي يعلى  (3)
 والذي وبله.

   وفيه زكريا ب   طية منكر احل يث.1057  فضائل القرآن 166املعجم الصغري  (4)
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 َأَحٌ  َ ْشَر هلُلُهَو ا لَمْ  َوَرَأ ُو: »لَوا َ ْنه هلُلَرِضَي ا يٍّلَ ْ  َ  روي-473
  رواه اب  «شَّْيَطاُنلْو َجَدَ  الَيْو ِم كَذْنٌب َولَك الَيْق ِبِه كَذل َيمْلَفْجِر لَمرَّاٍت َبْعَ  ا

 ل   رج لكم ب  حجحلقرآن هكذا موووًفا م  ح يث الا ل: يف فضائضريلا
 .(1)بدمملي  ورواه اب   ساكر فرفعه وأسق  ال    

 تنبيه:

كتا   إكذ فيه لي: م  هرط الفجر مائة مر ة  فلوأما ح يث وراءتدا بع  ا
ت له طرق أخرى خل  و(2)وزي: كذا جلاب  ا لقشريي والرمح  الحمم  ب   ب ا

م  » فاظ    ة  مندا:له أل،ني  ولدوجملوروك،ني واملك  فيدا بعض ال  قشرييلم  ا
 مل خله هيء مائة مر ة ل يشغالة لقبلا لغ ا ة يف مجا ة فقرأ وهو مستقبلى الح
غفر  يل ىل مل خل لوا مالسبع،ني نبًيا  وك ل م له يومئذ مثلرفع يل ىل

 .(3)ستغفريملرواه ا« ه كذنب سنةل

  :اتكَذعوِّملوراء ة ا

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ ٹ ٹ
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 َّ يب ىب نب

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ ٹ ٹ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57/281  وفيه رجل جمدول  وتاريخ دمشق 268رواه اب  الضري: يف فضائل القرآن  (1)
 .143احل يث يف  مل اليو م والليلة الب  السين  (2)

 .1064فضائل القرآن  (3)
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َأْن َأْوَرَأ ×  هلِلا لَأَمَرِني َرُسو: »ل َ ْنه َواهلُلوَ ْ  ُ ْقَبَة ْبِ  َ اِمٍر  َرِضَي ا-474
 .(1)نسائيلورمذي والأبو داود وارواه أمح  و  « ٍةالَح لَعوِّكَذاِت ُدُبَر ُكمُلِبا

 .(2)« ٍةالَح لَعوِّكَذاِت ِفي ُدُبِر ُكمُلاْوَرُءوا ا»فظ: لويف -475

 .يلُمَصلل ِة الصَّلَعوِّكَذَتْيِ  ِفي َ ِقِب امُلْمِر ِبِقَراَء ِة اأَلايه اب  حبان: لوترجم  

ت،ني عوكذملدا يف هثأن الفة  كلفاظ خمتل يث  قبة ب   امر طرق كثري ة  نه  بثأحلو
َفَدِذِه ُطُرٌق َ ْ  : -بع  أن استعرض بعض طروه-اب  كثري  ل  وااًلوراء ًة وفض

 .(3)أهـ ِ يِثحَلَيقِِّق،نَي ِفي امُلَقْطَع ِ ْنَ  َكِثرٍي ِمَ  الَتَواِتَر ِة َ ْنُه ُتِفيُ  امُلُ ْقَبَة َكا

 ق لفلأ وكذ بر  ا ل أح   ووهللهو ا لث  والثلاكذوات ُول عوِّكَذات هي: ملوا
أ وكذ  لق وولفلأ وكذ بر  ا لعوِّكَذت،ني  فدما وملا لناس  وإكذا ويلأ وكذ بر  ا لوو

 ناس.لبر  ا

َ ْ  بخاري: لعوكذات  ما وبت يف امل أح  م  اهللهو ا لى أنَّ ول  ليل لوا
ى َنْفِسِه لَكاَن ِإكَذا اْهَتَكى َيْقَرُأ َ ×  هلِلا لَأنَّ َرُسو» َ ْندا: هلُلَ اِئَشَة َرِضَي ا

  «ْيِه َوَأْمَسُح ِبَيِ ِه َرَجاَء َبَرَكِتَدالمَّا اْهَت َّ َوَجُعُه ُكْنُت َأْوَرُأ َ لَعوِّكَذاِت َوَيْنُفُث  َفمُلِبا
َ ْ  َ اِئَشَة: َأنَّ عوكذات  وهي ملعوكذات  وم أردفه برواية تفسر املا لرواه يف با  فض

َجَمَع َكفَّْيِه  ُومَّ َنَفَث ِفيِدَما َفَقَرَأ ِفيِدَما:  ٍةلْيل ل ِفَراِهِه ُكىلَكاَن ِإكَذا َأَوى ِإ× نَِّبيَّ لا
 .(4)نَّاِسلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا لِق َوُولَفلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا ل َأَحٌ  َوُوهلُلُهَو ا لُو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1260  سن  النسائي 2903  سن  الورمذي 1523  سن  أبي داود 17417مسن  أمح   (1)
 .2004  حييح اب  حبان17/815املعجم الكبري  (2)

   فواتح تفسري: ول أ وكذ بر  الفلق.8/502تفسري اب  كثري  (3)

 =        .5017حييح البخاري  (4)
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 وات: لصلعوكذات أدبار امليت تقرأ فيدا الرات املتنبيه يف   د ا

ر ة واح  ة أدبار ث تقرأ مالثلسور الى أنَّ هذه ال  ليل يث دحلهذا ا
غر  مل ة االفجر وحل ة االث مرات بع  حالوات  وأما ختصي  وراءتدا ولصلا
دا ء م  أنَّالفضل ضعيف  وما يذكره بعض اال حييح والم يرد فيه ح يث  لف

 غر  فخطثأ حمض.ملفجر وال ة االًوا بع  حالُتقرأ و

صبا  لًوا يف أكذكار االعوكذات وملب: أنه ورد وراء ة اللورمبا يكون سبب ا
صبا  لغر   وووت أكذكار املفجر والتي االى أدبار حلك  لوا كذل  فيم(1)ساءملوا

                                                                                                                                 

املشدور ب،ني الناس أن ول هو اهلل أح  ال ت خل يف املعوكذات  وهذا خطثأ نبه  ليه اب  حجر بع  أن ووف  لى و     = 
زت يف با  الوفا ة وو  كنت جو  ووله با  فضل املعوكذات أي اإلخالص والفلق والناسترمجة البخاري هذه  ووال: 

وم ظدر م  ح يث هذا البا  أنه  لى الظاهر   النبوية م  كتا  املغازي أن اجلمع فيه بناء  لى أن أول اجلمع اونان
وكذكر سور ة اإلخالص معدما تغليبا ملا اهتملت  ليه م  حفة   أي السور الثالث: باملعوكذات وأن املراد بثأنه كان يقرأ

وو  أخرج أحيا  السن  الثالوة وأمح  وب  خزمية وب  حبان م  ح يث   التعويذ الر  وإن مل يصر  فيدا بلفظ
ول هو اهلل أح  وول أ وكذ بر  الفلق وول أ وكذ بر  الناس تعوكذ بد  »×: وال لي رسول اهلل  : قبة ب   امر وال
 (.9/62) فذكره  «اورأ املعوكذات دبر كل حال ة»ويف لفظ  «فإنه مل يتعوكذ مبثلد 

َباُ  اأَلْمِر ِبِقرَاَء ِة (  فإنه ترجم: 1/372)حييح اب  خزمية  ال ووع فيه إما م األئمةظنه اب  حجر أوَّ وهذا الذي 
  «اْوَرُءوا امُلَعوِّكَذاِت ِفي ُدُبِر ُكل َحال ٍة×: »َوال لي َرُسول اهلِل   وم روى ح يث  قبة بلفظ: امُلَعوِّكَذتَْيِ  ِفي ُدُبِر الصَّال ِة

 م البخاري  واهلل املوفق. جا بالن  النبوي  كما تراألئمة أن يورجم ملتزًم إما مب وكان األوىل
وأما اللفظ األول الذي كذكره اب  حجر معزوا للثالوة واب  خزمية فلم أج ه هكذا  بل يف سن  اب  ماجه خالفه م   

ومل يذكر ول هو اهلل أح   وكذا يف   «َتَعوِّكٌذ ِبِمْثلِدَماَيا ُ قَْبُة  َتَعوَّكْذ ِبِدَما َفَما َتَعوَّكَذ ُم»(  إكذ وال فيه: 1462ح يث  قبة )
ُمَعاكِذ ْبِ  ( م  ح يث 7797( يف با  كذكر فضل ما يتعوكذ به املتعوكذون  و ن ه )7789سن  النسائي م  طرق  نه )

« َيا ُ قَْبُة  ُول»رَاِحلَتُه ِفي َغْزَو ٍة ِإكْذ َوال: × ُسول اهلِل َ ْبِ  اهلِل ْبِ  ُخبَْيٍب  َ ْ  َأبِيِه  َ ْ  ُ قَْبَة ْبِ  َ اِمٍر  َوال: َبيَْنا َأُووُد ِبَر
َفَقَرَأ السُّوَر َة « ُول ُهَو اهلُل َأَحٌ »َفاسَْتَمْعُت َفَقاهَلا الثَّالَثَة َفُقلُت: َما َأُوول؟ َفَقال: « َيا ُ قَْبُة  ُول»َوال: َفاسَْتَمْعُت ُومَّ َوال: 

َفَقَرْأُت َمَعُه حَتَّى « ُول َأُ وكُذ ِبَر ِّ النَّاِس»َوَوَرْأُت َمَعُه حَتَّى خََتَمَدا  ُومَّ َوَرَأ « ُول َأُ وكُذ ِبَر ِّ الَفلِق»َرَأ حَتَّى خََتَمَدا  ُومَّ َو
 .«َما َتَعوَّكَذ ِبمِْثلِد َّ َأَحٌ »خََتَمَدا  ُومَّ َوال: 

لُيَصلَي لَنا  ُومَّ كَذَكَر َكالًما َمعَْناُه  × َأَحابََنا َطشٌّ َوُظلَمة  َفانَْتَظرَْنا َرُسول اهلِل  ُمَعاكِذ ْبِ  َ ْبِ  اهلِل  َ ْ  َأبِيِه  َوال:كي يث  (1)
  «وَامُلَعوِّكَذتَْيِ  ِح،نَي ُتْمِسي  َوُتْصِبُح َوالًوا َيْكفِيَك ُكل َهْيٍء ُول ُهَو اهلُل َأَحٌ »ُولُت: َما َأُوول؟ َوال: « ُول»َفَخَرَج َفَقال: 

 (  وخرجته هناك.1111  وهو حس   وو  رواه املستغفري يف الفضائل: )7811ه النسائي روا
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 لكْ  م  ا تاد أْن يقولغر   ملفجر أو ال ة االساء أوسع م  أْن ُيقيََّ  بع  حملوا
ًوا بع  أن ينتدي م  اله أن يقرأها ولغر  فملفجر والساء بع  املصبا  والأكذكار ا
ندار  فإنَّ لى نية أكذكار طريف ال  لوات  بلصلة أكذكار اى نيل  الوات  لصلأكذكار ا
صبا  ل نية  كثأكذكار اىلخصوص  وهو حيتاج إملقي  املذكر الوات م  الصلأكذكار ا

  (1)نه يتميز بنفسهأل نية ىل حيتاج إالفيه  لذي ِويلق الطملذكر الف االساء  خبملوا
 م.ل أ هللوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب   ب  السال م اجلملة األوىل لبيان ما اووال   حيث نقل يف هر  ح يث األ مال بالنية: 1/14انظر فتح الباري  (1)
وأما ما يتميز   ط يف العباد ة اليت ال تتميز بنفسداالنية إاما تشور وأفاد أنَّ  والثانية لبيان ما يورتب  ليدا  يعتر م  األ مال

وال خيفى   ألندا ال توردد ب،ني العباد ة والعاد ة  كاألكذكار واألد ية والتالو ة  بنفسه فإنه ينصرف بصورته إىل ما وضع له
الذكر ومع كذلك فلو وص  ب  أما ما ح ث فيه  رف كالتسبيح للتعجب فال  أن كذلك إاما هو بالنظر إىل أحل الوضع

ألنه خري   حركة اللسان بالذكر مع الغفلة  نه حتصل الثوا  :وال الغزالي وم  ومَّ  االقربة إىل اهلل تعاىل لكان أكثر وواًب
وإاما هو ناو  بالنسبة إىل  :وال –أي اجملرد    التفكر -بل هو خري م  السكوت مطلقا   م  حركة اللسان بالغيبة

 أهـ.   مل القلب
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 واتلصل  اء أدبار الى الث  حلابا  

: ل َُّ اِء َأْسَمُع؟ َوال: َأيُّ اهلِلا لَيا َرُسو ل: ِويلَ ْ  َأِبي ُأَماَمَة  َواروي -476
 .(1)نسائيلورمذي وال  رواه ا«ْكُتوَباِتمَلَواِت الصَّلَوُدُبَر اِخِر  آلا لْيللَجْوَف ا»

نَِّبيَّ لا لرَّْحَمِ  ْبُ  َساِبٍ   َأنَّ َأَبا ُأَماَمَة  َسثَألَ ْب  ا     اًلوروي مرس-477
 .(2)..فذكره× 

ى لَمْ  َح» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالِعْرَباِض ْبِ  َساِرَيَة َوالَ ِ  اروي -478
رواه  «ُه َدْ َو ة  ُمْسَتَجاَبة لُقْرآَن َفل  َوَمْ  َخَتَم اُه َدْ َو ة  ُمْسَتَجاَبة ل َة َفِريَضٍة َفالَح

 .(3)طرانيلا

 هلل اىلإ ُهل انْتَك ْ َم» :لوا×  هللا ل   رسو  أبي موسى   روي -479
 .(4)  رواه اب   ساكر«ةروَضْف ة َمالَح لر ُكَبُد ابَد ُعيْ لاجة َفَح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ورجاله ال بثأس بدم  لك   ب الرمح  ب  ساب  رواه    أبي أمامة ومل 9856  سن  النسائي 3499ذي سن  الورم (1)
 يصر  بالسماع  وهو معروف بكثر ة اإلرسال  وو  رواه  ب الرزاق فجعله مرسال  وهو الصوا .

 وفيه  لل بيندا احلافظ يف أمالي األكذكار. 

 .3948املصنف  (2)
َسِمْعُت   ولفظه: 7496ي أمامة مبعناه  لك  فيه متدم بالكذ   رواه الطراني يف الكبري وو  روي م  وجه آخر    أب 

ِإكَذا ُأوِيَمِت الصَّال ُة  فُِتَيْت َأْبَواُ  السََّماِء  وَاسُْتجِيَب ال َُّ اُء  َفِإكذَا »×: أََبا ُأَماَمَة الَباِهليَّ َيُقول: َوال َرُسول اهلِل 
النَّاُر:  َ  الصَّال ِة  َومْل َيُقل: اللُدمَّ ْأِجْرِني ِمَ  النَّاِر  وَأْدِخلِني اجلَنََّة  َوَزوِّجِْني ِمَ  احُلوِر الِع،نِي  َوالِتاْنَصَرَف املُْنَصِرُف ِم

ْسثَأل اهلُل اجلَنََّة؟ َوَوالِت احُلوُر َيا َوْيَح َهذَا  َأَ َجَز َأْن َيسَْتِجرَي اهلَل ِمْ  َجدَنََّم؟ َوَوالِت اجلَنَُّة: َيا وَْيَح َهذَا  َأَ َجَز َأْن َي
 هذا ح يث موضوع.  «العَْيِ : َيا وَْيحَ َهَذا َأَ َجزَ َأْن َيْسثَأل اهللَ َأنْ ُيَزوَِّجهُ ِمَ  احُلوِر الِع،نِي؟

   وفيه  ب احلمي  ب  سليمان ضعيف.18/256املعجم الكبري  (3)

 وسف املبري  لي: أهال للرواية  وفيه غريه مم  تكلم فيه.  وفيه احلجاج ب  ي12/114  5/415تاريخ دمشق  (4)
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 واتلصلأدبار ا  اء لما ورد م  ابا  

 :دمللدم الليا ر  يا ر   وا لوو

×  هلِلا ل َ ْنُدَما  َ ْ  َرُسوهلُلْبِ  َ بَّاٍس  َرِضَي ا لَفْضلَ ِ  اروي -480
َرْكَعَتْيِ   َوَتَضرٌُّع َوَتَخشٌُّع َوَتَمْسُكٌ   ُومَّ  ل ُة َمْثَنى َمْثَنى  َوَتَشدٌُّ  ِفي ُكالصَّل: الَوا

 - ِبُبُطوِنِدَما َوْجَدَكالُمْسَتْقِب ل َربَِّك َ زَّ َوَجىلَتْرَفُعُدَما ِإ لَيُقو -َتَقنَّْع ِبَيَ ْيَك 
 .(1)طرانيلورمذي الرواه ا  َك َفِدَي ِخَ اٌجلكَذ لَع َيْفمْل  َفَمْ  َيا َر ِّ  َيا َر ِّ: لَوَتُقو

 .( 2)  رواه أمح ُومَّ ُتَقنُِّع َيَ ْيَك فظ:لويف 

 :   أنهضطرا  فيهال يث  وم  احلا لوهو ح يث مضطر   ن  أه

ُدمَّ للا: لَوَتُقوه: لفظ له  ويف لمث× نَِّبيِّ لِب  َ ِ  الطَّمُلَ ْ  اروي -481
 .(4)يلُدمَّ اْغِفْر لل: الَوَتُقوفظ: لويف    (3)ُدمَّللا

 ي: لدم اغفر للا لوو

َم لَم ِإكَذا َسلْيِه َوَسلى َ لنَِّبيُّ َحل: َكاَن الٍب  َواليِّ ْبِ  َأِبي َطالَ ْ  َ  -482
  ْنُتلي َما َو َّْمُت َوَما َأخَّْرُت  َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْ لُدمَّ اْغِفْر للا: »ل ِة  َواالصَّلِمَ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َسِمْعُت ُمَيمََّ  ْبَ  ِإْسَما ِيل َيُقول: َرَوى ُهعَْبُة َهَذا احَل ِيَث َ ْ    ووال: 385  سن  الورمذي 210ال  اء للطراني  (1)
ْبِ  أَِبي أََنٍ:  َوُهَو ِ ْمَراُن ْبُ  أَِبي َأَنٍ:  َوَوال: َ ْ   َْبِ  اهلِل ْبِ  َ ْبِ  رَبِِّه ْبِ  َسِعيٍ  َفثَأْخَطثَأ ِفي َمَواِضَع  َفَقال: َ ْ  أََنِ: 

 َ ْبِ  اهلِل ْبِ  احَلاِرِث  َ ِ  امُلطَّلِب احَلاِرِث  َوإِنََّما ُهَو َ ْبُ  اهلِل ْبُ  َناِفِع اْبِ  الَعمَْياِء  َ ْ  َربِيَعَة ْبِ  احَلاِرِث  َوَوال ُهعَْبُة: َ ْ  
َوَحِ يُث »  َوال ُمَيمٌَّ : ×َوإِنََّما ُهوَ َ ْ  َربِيَعةَ ْبِ  احَلاِرِث ْب ِ َ ْب ِ امُلطَّلِب  َ  ِ الَفْضل ْب ِ  َبَّاٍس  َ  ِ النَِّبيِّ × َ ِ  النَِّبيِّ 

 أهـ. «اللْيثِ ْبِ  َسْع ٍ َأَححُّ ِم ْ َح ِيِث ُهعَْبَة
 ل  كذا وال  لي ب  امل يين  ووال البخاري: مل يصح ح يثه أهـ)التاريخ الكبري(.ولت: و ب اهلل ب  نافع ب  العمياء جمدو

 .1799املسن   (2)
 .1296  سن  ابي داود 17523املسن   (3)
 .1325سن  اب  ماجه  (4)
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  « َأْنَتالَه ِإل ِإالَؤخُِّر  مُلَق ِّ ُم َوَأْنَت امُلُم ِبِه ِمنِّي  َأْنَت الَوَما َأْسَرْفُت َوَما َأْنَت َأْ 
 .(1) مالسلا ل  وو  سبق كذكره يف أد ية ما وبهلفظ للوا أبو داودم ولمسرواه 

َفَيِجيُء   ×نَِّبيِّ ل اىل: ُكنَّا َنْغُ و ِإلْهَجِعيُّ َواأَل   َطاِرِق ْبِ  َأْهَيَم ا-483
: لُو: ”لْيُت؟ َفَيُقولِإكَذا َح ل  َكْيَف َأُووهلِلا ل: َيا َرُسولْرَأ ُة َفَيُقومَلَوَتِجيُء ا لرَُّجلا
َك ُدْنَياَك لَفَقْ  َجَمَعْت  َواْرُزْوِني  -َوَ اِفِني -َواْهِ ِني َواْرَحْمِني يلُدمَّ اْغِفْر للا

  اء ليه: ال  وترجم  (2)  وحييه اب  خزميةد أليف ا بخاريل  رواه ا«َوآِخَرَتَك
 . ةالصل م يف دبر االسلبع  ا

َفْتِح لَ ا َم ا× نَِّبيِّ لَف الْيُت َخل: َحل  ِمْ  َبِني ِكَناَنَة َوالَ ْ  َرُج-484
رواه أمح    «َبثْأِسل ُتْخِزِني َيْو َم االَو ِقَياَمِة ل ُتْخِزِني َيْو َم االُدمَّ للا: لَفَسِمْعُتُه َيُقو

 .(3)ه لفظ للطراني  والوا

×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اصَّاِمِت  لْ  ُ َباَد َة ْبِ  اوروي  -485
 ُتْخِزِني َيْو َم الِقَياَمِة  َول ُتْخِزِني َيْو َم االُدمَّ للا»َم: لَما َسل ََّ َواِت ُكلَيْ ُ و ِبَدِذِه ا

 .(4)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا «َبثْأِس َفَقْ  َأْخَزْيَتُهلْخِزِه َيْو َم اَبثْأِس  َفِإنَّ َمْ  ُتلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كالهما 1509سن  أبي داود   ومل يسق لفظه  بل أحال إىل ح يث يوسف املاجشون    أبيه  و771حييح مسلم  (1)
ريق  ب العزيز ب  ابي سلمة     مه  وو  اختلف  ب العزيز واب   مه يوسف يف روايتدما    املاجشون  وال م  ط

 يوسف: ب،ني التشد  والتسليم  ووال  ب العزيز: بع  السال م  وو  مر احل يث.
 .  حيث نبه  لى االختالف بيندما115انظر ال  وات الكبري  

 .744ة   حييح اب  خزمي651األد  املفرد  (2)
  وويل إن هذا الرجل هو أبو ورحافة جن ر ة ب  خيشنة  هكذا رواه الطراني 2524  املعجم الكبري 18056املسن   (3)

    هذا الصيابي. -م  حغار التابع،ني -يف ترمجته  وإسناده حييح  يرويه اب  املبارك    حييى ب  حسان 

    -وهو هيخ معروف –هكذا رواه الريان ب  اجلع  ق  لك    وهو نفسه احل يث الساب128 مل اليو م والليلة  (4)
كما يف   حيي مل ي رك  باد ة  وخالفه اب  املبارك  فرواه أحال     باد ة  وهذا منقطعفقال فيه: حييى ب  حسان 
 احل يث السابق.
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ِإكَذا ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسول َ ْنُه َواهلُلَ ْ  َجاِبِر ْبِ  َسُمَر َة  َرِضَي اروي - 486
ْم  َوَأُ وكُذ ل َأْ مْلْمُت َوَما لِه َما َ لْيِر ُكخَلَك ِمَ  الُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا: »ل َة َواالصَّلَوَضى ا

 .(1)طرانيل  رواه ا«ْمل َأْ مْلْمُت ِمْنُه َوَما لِه َما َ لشَّرِّ ُكلِبَك ِمَ  ا

 :واتلصلأدبار ا ما يستعاكذ منه

ُم لَماِت َكَما ُيَعلَكلِء ااَلُم َبِنيِه َهُؤلُيَع أنَّه كاَن  َ ْنُههلُلَرِضَي ا َسْع    -487
 ِة: اَلصَّلَكاَن َيَتَعوَّكُذ ِمْنُد َّ ُدُبَر ا×  هلِلا ل: ِإنَّ َرُسولُقوِكَتاَبَة َوَيلَماَن الِغلُم الَعمُلا
 ل َأْركَذىلْبِ   َوَأُ وكُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ ِإجُلَأُ وكُذ ِبَك ِمَ  او لْخُبلم  ا بَك وكُذُ َأإني ُدمَّ للا»
ي بخارل  رواه ا«َقْبِرلاِ  ا ُّْنَيا  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َ َذلُعُمِر  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ِفْتَنِة الا

 ة  وكذا اب  الصل  وكذكره اب  خزمية يف أكذكار ما بع  ا(2)بيدقيلنسائي والوا
 .(4)واتلصليف أدبار ا لقولطراني يف أبوا  ال  وكذكره ا(3)حبان

ِإكَذا ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسول َ ْنه َواهلُلَرِضَي اب  َمْسُعود  هلِلَ ْ  َ ْبِ  او-488
َزِن  حَلمِّ  َواهَلُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  اللا: »لَقَمُر  َفَيُقولْيَنا ِبَوْجِدِه َكثَأنَُّه الَ  لَبى َأْولَح
ْمَناُه ل  َفَع«َفَواِحِش َما َظَدَر ِمْنَدا َوَما َبَطَ لصََّغاِر  َوال  َوالذُّل  َوالَكَسلَعْجِز  َوالَوا

 .(5)طيبخلطراني وال  رواه ا ِة َما ُيَردُِّدُهَمَنا ِمْ  َكْثَرلِمْ  َغْيِر َأْن ُيَع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه وي: ب  الربيع ح وق سيء احلفظ.655ال  اء  (1)
  ولي:  ن  البخاري 118  ال  وات الكبري 7861  سن  النسائي3567سن  الورمذي   2822حييح البخاري (2)

 تقيي  ب بر الصلوات.
 .2024  حييح اب  حبان 746حييح اب  خزمية  (3)

 .661ال  اء للطراني  (4)

  وفيه حييى ب   مر الفراء هيخ كويف ووقه اب  1/550  وتلخي  املتشابه يف الرسم للخطيب 660ال  اء للطراني  (5)
ان ومل جير   واحل يث حس  إن هاء اهلل  وو  أ له العالمة األلباني بيييى هذا وكذكره يف السلسلة الضعيفة  حب

 .ويكفي يف حييى توويق اب  حبان وسالمته م  اجلر  م  غريه  واهلل أ لم
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 ًة الَح×  هلِلا لى ِبَنا َرُسول: َما َحلَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اَ ْ  َأَنٍ:  و-489
ُيْخِزيِني   لَ َم لُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ُكللا: »لْيَنا  َفَقالِبَوْجِدِه َ  ل َأْوَبالَمْكُتوَبًة ِإ

ِديِني  َوَأُ وكُذ ِبَك لُي لَأَم لَحاِحٍب ُيْرِديِني  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ُك لُك َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ 
 ينِّسُّلاب  اى ولأبو يع  رواه «ِغًنى ُيْطِغيِني لَفْقٍر ُيْنِسيِني  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  ُك لِمْ  ُك

 .(1)طراني  ورمبا و  م بعضدم وأخرلوا

 هو ما:  م  والسليه الهذا د اء داود   وجاء أنَّ

ُدمَّ إنِّي للا: ”ل م َكاَن َيُقوالسليه النَِّبيُّ  لَ ِ  اْبِ  ُبَرْيَ  َة  َأنَّ َداُود اروي -490
اب    رواه «ُيْخِزيِني  َوَهًوى ُيْرِديِني  َوَفْقٍر ُيْنِسيِني  َوِغًنى ُيْطِغي لَأُ وكُذ ِبَك ِمْ  َ َم

 .(2)هيبة أبي

ى ِفي َبْيِتَدا لَما َح×  هلِلا لَ ْنَدا َأنَّ َرُسو هلُلَ اِئَشَة َرِضَي ايروى    -491
ُفْرَواِن َوُحُيِف لزَُّبوِر َوالَوا لْنِجيإِلتَّْوَرا ِة َوالا لُدمَّ ُمْنِزللا» َكاَن ِفي آِخِر ُدَ اِئِه: الِإ

رواه  «ْغَر َممَلَك َأْن َتْقِضَي َ نِّي الَفْقِر  َوَأْسثَألِإْبَراِهيَم َوُموَسى ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  ا
 .(3)طرانيلا

 لَم َيُقولْيِه َوَسلى َ ل َحهلُلا ل: َكاَن َرُسولروي َ ْ  َزْيِ  ْبِ  َأْرَوَم  َوا-492
َهْيٍء  َأَنا َهِديٌ  َأنََّك َأْنَت  لُدمَّ َربََّنا َوَر َّ ُكللا»فظ: ي  و: لِتِه  ويف الِفي ُدُبِر َح

َهْيٍء َأَنا َهِديٌ  َأنَّ ُمَيمًَّ ا َ ْبُ َك  لُدمَّ َربََّنا َوَر َّ ُكللَك  ال َهِريَك الرَّ ُّ َوْحَ َك لا
ُدمَّ َربََّنا للُدْم ِإْخَو ة   الِعَباَد ُكلَهْيٍء  َأَنا َهِديٌ  َأنَّ ا لُدمَّ َربََّنا َوَر َّ ُكللَك  الَوَرُسو

ِخَر ِة  َيا آل ُّْنَيا َوالٍة ِفي اَساَ  لي ِفي ُكلَك َوَأْهلًصا لِني ُمْخلَهْيٍء  اْجَع لَوَر َّ ُك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلف،ني  يف كل   م  طريق،ني خم120 مل اليو م والليلة   4352  مسن  أبي يعلى 3102  كشف األستار 657ال  اء  (1)
 طريق ضعيف  فاحل يث حس .

 .29997املصنف  (2)

   وفيه اليمان ب  املغري ة ضعيف ج ا.667رواه الطراني يف ال  اء  (3)
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سََّمَواِت لُدمَّ ُنوَر اللْكَبُر  اأَل َأْكَبُر اهلُلْكَرا ِم اْسَمْع َواْسَتِجْب  اإِلَوا لالجَلكَذا ا
 هلُل  الَوِكيل َوِنْعَم اهلُلْكَبُر  َحْسِبَي اأَل َأْكَبُر اهلُلْرِض  اأَلسََّمَواِت َوالْرِض  َر َّ اأَلَوا

 .(1)سينلنسائي واب  الرواه أبو داود وا« ْكَبُرأَلا َأْكَبُر

 ٍة الِفي ُدُبِر َح×  هلِلا ل: َما َدَنْوُت ِمْ  َرُسولوى َ ْ  َأِبي ُأَماَمَة  َواُر-493
ُدمَّ للَدا  الي كُذُنوِبي َوَخَطاَياَي ُكلُدمَّ اْغِفْر للا: »ل َسِمْعُتُه َيُقوال َتَطوٍُّع  ِإالَمْكُتوَبٍة َو

َدا  حِلَصال َيْدِ ي الِق  ِإنَُّه الْخأَلَوا لْ َماأَل احِلَصالْشِني  َواْجُبْرِني  َواْهِ ِني َأْنِع
 .(2)طرانيلوا سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  « َأْنَتال َيْصِرُف َسيَِّئَدا ِإالَو

 لو َسِمْعُتُه َيُقالَّإ× ْيُت َوَراَء ِنِبيُِّكْم ل: َما َحلَ   اْبِ  ُ َمر َوايروى -494
 لْ َماأَل احِلَصالُدمَّ اْهِ ِني للي َخَطاَياَي َوَ ْمِ ي الُدمَّ اْغِفْر للا»ِح،نَي اْنَصَرَف: 

 .(3)بزارلرواه ا « َأْنَتالَّ َيْصِرُف ِسيَِّئَدا إاَلَدا  وحِلَصال َيْدِ ي الِق ِإنَُّه الْخأَلَوا

َ   َأبي أيُّو   فيِه: َ ْ  ابِ  ُ مر  لكْ  ِويلطريق نفسدا لويروى م  ا-495
 .(4)اكمحلرواه ا

: َكاَن َمَقاِمي َبْيَ  َكِتَفِي لَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اٍك  ليروى َ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما-496
َخْيَر  لُدمَّ اْجَعللا» ِة: الصَّلِإكَذا اْنَصَرَف ِمَ  ا لَحتَّى ُوِبَض  َفَكاَن َيُقو× نَِّبيِّ لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ال  وات الكبري للبيدقي 668ال  اء للطراني   114   مل اليو م والليلة 9849  والنسائي1508سن  أبي داود  (1)
 . يثوفيه: داود الطفاوي ضعيف احل  114

الب  السين م  طريق  بي اهلل ب  زحر     لي ب  يزي  ب  ج  ان  كذا وال اب  ج  ان    116 مل اليو م والليلة  (2)
     خال  ب  أبي يزي     أبي 7893   القاسم أبي  ب الرمح     أبي أمامة  ورواه الطراني يف املعجم الكبري 

ك هو  لي ب  يزي  األهلاني  ال اب  ج  ان  فإن كان حمفوظا ما ورد يف  ب امللك    القاسم    أبي أمامة  و ب املل
 .واهلل أ لم  اب  السين ومل يتصيف فاحل يث وابل للتيس،ني

   وفيه  مر ب  مسك،ني يرويه    نافع  و مر ال يتابع  لى ح يثه. 5997رواه البزار  (3)
    وفيه  مر ب  مسك،ني الذي كذكرناه آنفا.3/522املست رك  (4)
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َرواه ابُ    «َقاَكلَخْيَر َأيَّاِمي َيْو َم َأ لَواِتَمُه  َواْجَعي َخلُ ْمِري آِخَرُه  َوَخْيَر َ َم
 .(1)سُّنِّيلا

َ ِ   (2)هيبة اب  أبيوى فق  َر :ص يقلا وهو حمفوظ م  أد ية أبي بكر-497
َوَخْيَر   َخْيَر ُ ْمِري َأِخرَيُه لُدمَّ اْجَعللا” :لَأنَّ َأَبا َبْكٍر َكاَن َيُقو  هلِلِب ْبِ  َ ْبِ  الطَّمُلا

ُدمَّ اْ ِصْمِني للا” :لَوَكاَن ُ َمُر َيُقو :ل  َوا«َقاكلْيَر َأيَّاِمي َيْو َم َأَوَخ  ي َخَواِتَمُهلَ َم
 .«ِني َأْحَفُظ َأْمَرَكلَك َواْجَعلَك َواْرُزْوِني ِمْ  َفْضلِبَيْب

×  هلِلا لُسو: َكاَن َرلَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اصَّاِمِت  لروي َ ْ  ُ َباَد َة ْبِ  ا-498
 ُتْخِزِني َيْو َم الِقَياَمِة  َول ُتْخِزِني َيْو َم االُدمَّ للا»َم: لَما َسل ََّ َواِت ُكلَيْ ُ و ِبَدِذِه ا

 .(3)وهو منقطع سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «َبثْأِس َفَقْ  َأْخَزْيَتُهلَبثْأِس  َفِإنَّ َمْ  ُتْخِزِه َيْو َم الا

 لَمْ  َوا ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي ا روي َ ْ  َأِبي ُأَماَمَة -499
ْصَطَفْيَ  مُلُه ِفي الُدمَّ اْجَعللَة  الَوِسيلُدمَّ َأْ ِ  ُمَيمًَّ ا اللا» ٍة َمْكُتوَبٍة: الَح لِفي ُدُبِر ُك

 لِفي ُدُبِر ُك َكلكَذ لَقرَِّب،نَي كِذْكَرُه  َوَمْ  َوامُل،نَي َدَرَجَتُه  َوِفي الَعالُحْيَبَتُه  َوِفي ا
 سُّنِّيلَرواه ابُ  ا« ةّنجَلُه الِقَياَمِة  َوَوَجَبْت لشََّفاَ َة َيْو َم اليَّ ال ٍة  َفَقِ  اْسَتْوَجَب َ الَح

 .(4)بإسناد فيه ضعفاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .      ب امللك النخعي ضعيف     اب  ج  ان مثله  وفيه حاحل ب  أبي األسود واٍه121 مل اليو م والليلة  (1)
 .30124املصنف  (2)

   وفيه انقطاع ب،ني حييى ب  حسان البكري و باد ة ب  الصامت.128 مل اليو م والليلة  (3)
 ب  يزي  ضعيان.  وفيه  بي اهلل ب  زحر ومطر  133 مل اليو م والليلة  (4)
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 ٍة الَح لِفي ُدُبِر ُك  ََّ َواِتلِء االَمْ  َدَ ا ِبَدُؤ”طراني: لفظ  ن  الويف -500
ُه ِفي لَة  َواْجَعلَوِسيلُدمَّ َأْ ِ  ُمَيمًَّ ا اللاِقَياَمِة: لشََّفاَ ُة ِمنِّي َيْو َم الاُه لْت لَمْكُتوَبٍة َح

 .(1)فذكره بنيوه ..«َقرَِّب،نَي كِذْكَر َداِرِهمُل،نَي َدَرَجَتُه  َوِفي امِلَعالْصَطَفْيِ  َمَيبََّتُه  َوِفي امُلا

ى لَوَح ِبَوُضوٍء َفَتَوضَّثَأ×  نَِّبيَّل: َأَتْيُت الَ ْ  َأِبي ُموَسى َوا روي-501
  رواه «يي ِفي ِرْزِوليَّ ِفي كَذاِتي  َوَباِرْك لي ِديِني  َوَوسِّْع َ لْح لُدمَّ َأْحللا»: لَوَوا

 .(2)أمح  

َما ”: لَأنَُّه َوا× نَِّبيِّ ل  َ ِ  ا َ ْنههلُلَرِضَي ا ٍكليروى َ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما-502
َه ِإْبَراِهيَم  لي َوِإهِلُدمَّ ِإللا: ل ٍة  ُومَّ َيُقوالَح لْيِه ِفي ُدُبِر ُكِمْ  َ ْبٍ  َبَسَ  َكفَّ

َك ل ُم  َأْسثَأالسَّلْيِدُم الَ  ل  َوِإْسَراِفيل  َوِميَكاِئيلَه َجْبَراِئيلَوِإْسَياَق  َوَيْعُقوَ   َوِإ
ِني لى  َوَتَنالي َفِإنِّي ُمْبَتَأْن َتْسَتِجيَب َدْ َوِتي  َفِإنِّي ُمْضَطرٌّ  َوَتْعِصَمِني ِفي ِديِن

 َ زَّ هلِلى ال َكاَن َحقاا َ ال  ِإَفْقَر َفِإنِّي ُمَتَمْسِكٌ لِبَرْحَمِتَك َفِإنِّي ُمْذِنٌب  َوَتْنِفَي َ نِّي ا
 .(3)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا« َيُردَّ َيَ ْيِه َخاِئَبَتْيِ  الَأْن  لَوَج

 ال  اء للمستضعف،ني:

َرَفَع َيَ ُه َبْعَ َما َسلََّم  َوُهَو  × ِبي ُهَرْيَر َة: َأنَّ َرُسوَل اللَِّهَ ْ  َأروي -503
اللَُّدمَّ َخلِِّ  اْلَوِليَ  ْبَ  اْلَوِليِ   َوَ يَّاَ  ْبَ  َأِبي َرِبيَعَة  ”ُمْسَتْقَبٌل اْلِقْبَلَة َفَقاَل: 

 َيْدَتُ وَن َسِبياًلوال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة ال وَسَلمة ْبَ  ِهَشا ٍم  َوَضَعَفَة اْلُمْسِلِم،نَي الَِّذيَ  
   رواه اب  جرير واب  أبي حامت واللفظ له.«ِمْ  َأْيِ ي اْلُكفَّاِر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  طريق مطر . 7926املعجم الكبري  (1)

  ورجاله وقات  لك  فيه إرسال أبي جملز    أبي موسى األهعري  فق   د  منه 656  ال  اء 19574املسن   (2)
 اإلرسال  وهذا هو احل يث الذي سبق كذكره يف با  ال  اء وبل الوضوء  لك  روي بلفظ آخر.

 .  وهو منكر احل يث  وفيه  ب العزيز ب  خال  البالسي اتدمه أمح 138 مل اليو م والليلة  (3)
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 .(1)  ِة الظفْدِرَكاَن َيْ ُ و ِفي ُدُبِر َحالووال اب  جرير يف روايته: 

 وووفات:ملا

ي لُدمَّ اْغِفْر للا” :ِتِهالْ  َحإكَذا َفَرَ، ِم لَأنَُّه َكاَن َيُقو  َ ْ  َأِبي ُموَسى -504
 .(2)هيبة اب  أبي  رواه «ي ِفي ِرْزِويلَوَباِرْك   ي َأْمِريلكَذْنِبي َوَيسِّْر 

َك لَتمَّ ُنوُرك َفَدَ ْيت َف: ” ةالصلبع  ا لأنَّه كان يقو يل  وروي   -505
ْمُ  حَلَك الثَأْ َطْيت َفْمُ   َوَبَسْطت َيَ ك َفحَلَك الُمك َفَعَفْوت َفلْمُ   َوَ ُظَم ِححَلا

َعِطيَِّة َوَأْهَنُؤَها  لا لاِه  َوَ ِطيَُّتك َأْفَضجَلُوُجوِه  َوَجاُهك َخْيُر الَربََّنا َوْجُدك َأْكَر ُم ا
ضُّرَّ  َوَتْشِفي لْضَطرَّ  َوَتْكِشُف امُلُتَطاُع َربََّنا َفَتْشُكُر  َوُتْعَصى َربََّنا َفَتْغِفُر  ُتِجيُب ا

 ُيْجِزُئ اَلْ  ِهْئت  مَلذَّْنَب لتَّْوَبَة  َوَتْغِفُر الا لَوَتْقَب  َكْرِ ل  َوُتْنِجي ِمَ  اسَِّقيَملا
 .(3)هيبة اب  أبي  رواه «لَواِئ ل ُيْيِصي َنْعَماَءك َوْوالِءَك َأَحٌ   َوالبآ

:  ِةاَلصَّلاإكَذا َفَرَ، ِمَ   لَأنَُّه َكاَن َيُقو   ْبِ  َمْسُعوٍدهلِلَ ْ  َ ْبِ  اروي -506
َغِنيَمَة ِمْ  لك الَوَأْسثَأ  َوَ َزاِئَم َمْغِفَرِتَك  ك ِمْ  ُموِجَباِت َرْحَمِتَكلُدمَّ إنِّي َأْسثَأللا”
  نَّاِرلَوار ِمَ  اجِلنَِّة َواجَلَفْوَز ِبالك الُدمَّ إنِّي َأْسثَأللا  ِإْوَم لَمَة ِمْ  ُكاَلسَّلَوا  ِبرٍّ لُك
  رواه « َوَضْيَتَداالَّ َحاَجًة ِإالَو   َفرَّْجَتُهالَّ َهمًّا ِإالَو   َغَفْرَتُهالَّْنًبا ِإي كَذل َتَ ْع الُدمَّ للا

  .(4)هيبة اب  أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه  لي ب  زي  ضعيف احل يث  واحملفوظ أنه كان ي  و 5872  تفسري اب  أبي حامت 9/120تفسري اب  جرير  (1)
 بدذا بع  الرفع م  الركوع.

 .29865املصنف  (2)

 حم ب  ضمر ة ضعيف.  وفيه  ا734  ال  اء للطراني 29867املصنف  (3)

 .3/70  وفيه: أبو اليقظان  ثمان ب   مري البجلي ضعيف احل يث  كما يف حواهي املصنف 3115املصنف  (4)
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 .(1)وات لصلا دون أن يقي ه بثأدبار اوو  روي مرفوً 

 هلَلا لثأسأ: َما لَفَقا×  يبنَّل اىل: َجاَء َأْ َراِبي ِإلَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس َواروي -507
 هلَلا لَس»: لْيِه  َفَقال  َفثَأَ اَد َ «َعاِفَيَةل اهلَلاسل »: لم:؟ َفَقاخلَواِت الصَّلَ  اَبْع
َعاِفَيَة ل اهلَلا لَس»َثِة: لثَّالُه ِفي ال ل  َفَقا«َعاِفَيَةل اهلَلا لَس»: لْيِه َفَقال  َفثَأَ اَد َ «َعاِفَيَةلا

 .(2)سراجل  رواه ا«ِخَر ِةآل ُّْنَيا َوالِفي ا

 بيه: تن

ار َبْده َأَلقوَي أْن ُهيًا وأمَرله َ َملَّذي  ل م االسليه الضر  خلح يث د اء ا
 . (3)به ل يشتغالوات ح يث موضوع  ومتنه ركيك  فلصلا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  وفيه: محي  األ رج واهي احل يث.1/706رواه احلاكم    اب  مسعود)املست رك  (1)

 يل  نه خاحة ه ي  ة الضعف  وهذا مندا.  وفيه أبو حييى القتات ل،ني احل يث  وأحاديث إسرائ861مسن  السراج  (2)

   وإسناده مظلم.1/404وو  رواه ال ينوري يف اجملالسة  (3)
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  ة الصليمنى بع  الي  البدة باجلبا  مسح ا

 كل ن  كذ لوماكذا يقو

 با  هيء.ل يصح يف هذا االو

ِإكَذا ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا  َ ْنههلُلِضَي اَرٍك  لَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َما ىروي-508
رَّْحَمُ  ل اهلُل االَه ِإل ِإالَأْهَدُ  َأْن : »لُيْمَنى  ُومَّ َوالَتُه َمَسَح َجْبَدَتُه ِبَيِ ِه االَوَضى َح

 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «َزَنحَلمَّ َواهَلُدمَّ َأكْذِهْب َ نِّي اللرَِّحيُم  الا

: لُيْمَنى  َوَيُقولَيْمَسُح َجْبَدَتُه ِبَيِ ِه ا×  هلِلا لَكاَن َرُسوبزار: لا فظ  ن لويف 
 .(2) يث م  غري توويتحلا «..هلِلِبْسِم ا»

: لى َرْأِسِه َوَوالِتِه َمَسَح ِبَيِميِنِه َ الى َوَفَرَ، ِمْ  َحلَكاَن ِإكَذا َحطراني: لو ن  ا
 .(3)«َزَنحَلمَّ َواهَلُدمَّ َأكْذِهْب َ نِّي اللرَِّحيِم  الرَّْحَمِ  الَه َغْيُرُه ال ِإالِذي ل اهلِلِبْسِم ا»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .      زي  العمي ضعيف ج ا  وفيه سال م امل ائين منكر احل يث112 مل اليو م والليلة  (1)
 ( م  طريق زي  العمي.3100كشف األستار: كما يف: مسن  البزار ) (2)
 .   وفيه كثري ب  سليم موروك احل يث659  658ال  اء  (3)
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 با  

 كذكارألم  ا غر ملاحال ة فجر ولا ة الحختت  به ما 

 ث مرات.الات وكَذعوِّمل خيتصان بقراء ة االغر  ملفجر والا تنبيه آنفًا أنَّلا مرَّ

 نار سبعًا:لدم أجرني م  اللا لوو

تَِّميِميِّ: َأنَُّه َح ََّوُدْم َ ْ  َأِبيِه لٍم الاِرِث ْبِ  ُمْسحَلِ  اِم ْبلروي َ ْ  ُمْس-509
ُدمَّ َأِجْرِني ِمَ  للاَم: لَأْن َتَتَك لَوْب لصُّْبَح َفُقلْيَت الِإكَذا َح» ×:نَِّبيُّ لَي ال ل: َوالَوا
نَّاِر  َفِإكَذا لَك ِجَواًرا ِمَ  ال هلُلَك َكَتَب ال  َفِإنََّك إْن ُمتَّ ِمْ  َيْوِمَك كَذنَّاِر َسْبَع َمرَّاٍتلا

  َفِإنََّك إْن نَّاِر َسْبَع َمرَّاٍتلُدمَّ َأِجْرِني ِمَ  اللاَم: لَأْن َتَتَك لَوْب لْغِرَ  َفُقمَلْيَت الَح
 .نسائيلرواه أمح  وا  «نَّاِرلَك ِجَواًرا ِمَ  ال هلُلِتَك َكَتَب الْيلُمتَّ ِمْ  

  (1)«َفَنْيُ  َنُخ ُّ ِبَدا ِإْخَواَنَنا  × هلِلا لْيَنا َرُسولَسرََّها ِإَأ: »لزاد أبو داود: َوا
 .(2)«َم َأَحً الَأْن ُتَك لَوْب»فظ: لويف 

 ا: شًر ليلتدلا 

 ال»: لَمْ  َوا ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالسََّبِئيِّ  َوالَ ْ  ُ َماَر َة ْبِ  َهِبيٍب او-510
 لى ُكلْمُ   ُيْيِيي َوُيِميُت َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  لَك  َهِريال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإلِإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه مسلم ب  احلارث ووقه اب  حبان  ووال 9859  سن  النسائي 5079  سن  أبي داود 18054مسن  أمح   (1)
  وو  حسنه احلافظ يف أماليه  لى األكذكار  يف ح،ني استنكر  لى اب  حبان إخراجه إياه يف الصييح ال اروطين: جمدول

 .(2/326)نتائج األفكار 
كِذْكُر كَتَْبِة اهلِل َ زَّ َوَجل َجوَاًزا ِمَ  النَّاِر مَلِ  اسَْتَجاَر مِْنَدا ِفي َ ِقِب   وترجم: 2022واحل يث يف حييح اب  حبان  

 .َحال ِة الَغَ ا ةِ وَامَلْغِرِ  سَْبعَ َمرَّاٍت َنُعوكذُ ِباهللِ مِْنَدا
 دنا أول الكتا .و لى كل حال فضعفه يسري  وهو مما يعمل به كما نب 

 . 665ال  اء للطراني  (2)
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شَّْيَطاِن لَيًة َيْيَفُظوَنُه ِمَ  الُه َمْسل هلُلْغِرِ  َبَعَث امَلى ِإْوِر الَ ْشَر َمرَّاٍت َ  َهْيٍء َوِ يٌر
َمَيا َ ْنُه َ ْشَر َسيَِّئاٍت ُه ِبَدا َ ْشَر َحَسَناٍت ُموِجَباٍت  َول هلُلَحتَّى ُيْصِبَح  َوَكَتَب ا

 الَو :لووا  (1)ورمذيلرواه ا  «َ ْشِر ِرَواٍ  ُمْؤِمَناٍت لُه ِبَعْ لُموِبَقاٍت  َوَكاَنْت 
 .اهـ× نَِّبيِّ لُعَماَر َة ْبِ  َهِبيٍب َسَماً ا ِمَ  الَنْعِرُف 

يف بعض  ل مار ة وا ورمذي أنَّلا لرجح ووُيك  له  لصيبة لوو  أوبت غريه ا
َبْعَ   لَمْ  َوا: لَوا×  هلِلا لَأنَّ َرُسو: لووانصار ح وه  أل م  االرج طرق: أنَّلا
 م.ل أ هلل  وا(2) يثحلا..فذكره  صُّْبِحلْغِرِ  َأِو امَلا

 لَوْب لَمْ  َوا»: لَأنَُّه َوا× نَِّبيِّ لرَّْحَمِ  ْبِ  َغْنٍم  َ ِ  الَ ْ  َ ْبِ  اروي -511
 ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالصُّْبِح: لْغِرِ   َوامَل ِة االُه ِمْ  َحلِنَي ِرْجَأْن َيْنَصِرَف َوَيْث

َهْيٍء  لى ُكلْيُر  ُيْيِيي َوُيِميُت  َوُهَو َ خَلْمُ   ِبَيِ ِه احَلُه الُك َولمُلُه الُه  لَهِريَك 
َوُمِيَيْت َ ْنُه َ ْشُر َسيَِّئاٍت  َواِحَ  ٍة َ ْشُر َحَسَناٍت   لُه ِبُكلَ ْشَر َمرَّاٍت  ُكِتَب  َوِ يٌر

رَِّجيِم  لشَّْيَطاِن الَمْكُروٍه  َوِحْرًزا ِمَ  ا لُه َ ْشُر َدَرَجاٍت  َوَكاَنْت ِحْرًزا ِمْ  ُكلَوُرِفَع 
ُه  ل َيْفُضال َرُجال  ِإالنَّاِس َ َملا لشِّْرَك  َوَكاَن ِمْ  َأْفَضل االَذْنٍب ُيْ ِرُكُه ِإل ل َيِيمْلَو
   ة أوجه  ى لر اضطر  فيه ورواه  ْد  رواه أمح   وفيه َه«لِممَّا َوا ل: َأْفَضلُقوَي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10338  سن  النسائي 3534سن  الورمذي  (1)
ومعنى ووله موجبات أي: يوجنب   هم القو م إكذا كانوا كذوي سال   املسلية بفتح امليم والال موال ال مياطي: 
 واملوبقات: املدلكات.  لصاحبد  اجلنة

 .10339( كذا  ن  النسائي يف السن  2)
وال أبو حامت   و مار ة كذكره يف الصيابة الورمذي واب  السك  واب  من ه وأبو نعيمل احلافظ يف امالي األكذكار ووا

  ووال اب  السك : مل يثبت ح يثه  ووال اب  حبان: م  ز م أن له حيبة فق  وهم  الرازي: كتبنا ح يثه يف املسن  ظنًا
الوجهني، وهب أن عمارة ليس صحابيا، فاألنصاري الذي  رجاله وقات م  كثأنه أهار إىل هذا االختالف  وهو غري واد   فإن

 وقد وجدت معىن هذا احلديث من رواية صحابيني من األنصار ميكن أن يفسر هذا املبهم أبحدمها.، حدثه صحايب، وإهبام الصحايب ال يضر



 ______________________________________________________ ــــــــــــــ 

 

 200 

200 

 : ما ومندا  (1)مندا هذا

 هلِل َنِبيِّ اىلَجاَءْت ِإ َزَ َمْت َأنَّ َفاِطَمَة :َمَة  ُتَي ُِّثلُأ مَّ َس روي   -512
 الَه ِإل ِإالي: لصُّْبِح  َفُقول َة االْيِت َحلَوِإكَذا َح» وفيه:   يثحلا  ْ َمةخِلْيِه الَتْشَتِكي ِإ

ى لْيُر  َوُهَو َ خَلْمُ   ُيْيِيي َوُيِميُت  ِبَيِ ِه احَلُه الُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُلا
ْغِرِ   مَل ِة االصُّْبِح  َوَ ْشَر َمرَّاٍت َبْعَ  َحل ِة االَ ْشَر َمرَّاٍت َبْعَ  َح  َهْيٍء َوِ يٌر لُك
َواِحَ  ٍة  لَواِحَ  ٍة ِمْنُد َّ ُتْكَتُب َ ْشَر َحَسَناٍت  َوَتُي ف َ ْشَر َسيَِّئاٍت  َوُك لنَّ ُكَفِإ

َيْو َم َأْن ُيْ ِرَكُه لَك الَذْنٍب ُكِسَب كَذل ل َيِيال  َولِ  ِإْسَماِ يلَرَوَبٍة ِمْ  َو ِمْنُد َّ َكِعْتِق
ُه  َوُهَو َحَرُسِك  َما َبْيَ  َأْن ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالشِّْرُك  ل َأْن َيُكوَن االِإ

  .(2)  رواه أمح «ُسوٍء لَهْيَطاٍن  َوِمْ  ُك ليِه َ ِشيًَّة  ِمْ  ُكل َأْن َتُقوىليِه ُغْ َو ًة ِإلَتُقو

أن  ل  أي وبق  ملوين ا لوبك ل  وأن كذريخلبي ه اه: ل يث ووحلوو  زاد يف هذا ا
  :ْدر مايث َه  وم  ح ستهليغري ج

َبْعَ   لَمْ  َوا: »لَوا× نَِّبيِّ ل َ ْنُه َ ِ  اهلُلَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َرِضَي اروي -513
ْمُ  ُيْيِيي حَلُه الُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَغَ ا ِة لْغِرِ  َوَبْعَ  امَلا

ُه ِبَدا َ ْشَر ل ىل َتَعاهلُلَ ْشَر َمرَّاٍت َكَتَب ا َهْيٍء َوِ يٌر لُك ىلْيُر َوُهَو َ خَلَوُيِميُت ِبَيِ ِه ا
ُه ِحْرًزا لُه ِبَدا َ ْشَر َدَرَجاٍت  َوَح َّ َ ْنُه ِبَدا َ ْشَر َخِطيَّاٍت  َوُك َّ لَحَسَناٍت  َوَرَفَع 

َرَوَبٍة ِمْ   ل ٍة ِمْنُد َّ َ ْ َواِحَ  لُه ِبُكلَمْكُروٍه  َوَكاَن  لشَّْيَطاِن  َوَحَرًسا ِمْ  ُكلِمَ  ا
: لوواطََّبَراِنيُّ لارواه « شِّْرُكل االَيْو ِم كَذْنٌب ِإلَك الَيْقُه ِفي كَذل َيمْل  َولِ  ِإْسَماِ يلَو

َفُه َزْيُ  ْبُ  َأِبي ُأَنْيَسَة ل: َ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َوَخالَوَكَذا َرَواُه ُمَيمَُّ  ْبُ  ُجَياَد َة َفَقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املوحولة اليت سيثأتي كذكرها ) لل    وو  حو  ال اروطين هذه الرواية املرسلة  لى الروايات17990مسن  أمح   (1)
 (.6/248ال اروطين

 .26551املسن   (2)
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 .(1)أهـ  وسيثأتي ح يثه وا: َ ْ  ُمَعاكٍذلُرُه َفَقاَوَغْي

ِإكَذا  لَمْ  َوا» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالْنَصاِريِّ  َواأَلَ ْ  َأِبي َأيُّوَ  اروي -514
ى لْمُ   َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالصُّْبَح: لى الَح
ُه ِبِد َّ َ ْشُر َحَسَناٍت  لَأْرَبِع ِرَواٍ   َوُكِتَب  لُك َّ َكَعْ  ٌر َ ْشَر َمرَّاٍت َهْيٍء َوِ ي لُك

ُه َحَرًسا ِمَ  لُه ِبِد َّ َ ْشُر َدَرَجاٍت  َوُك َّ لَوُمِيَي َ ْنُه ِبِد َّ َ ْشُر َسيَِّئاٍت  َوُرِفَع 
 .(2)  رواه أمح «َكلكَذ لِرِ  َفِمْثْغمَلا َبْعَ  اهَلشَّْيَطاِن َحتَّى ُيْمِسَي  َوِإكَذا َوالا

فظ: ح،ني يصبح لساء  بملصبا  والوو  جاء ح يث أبي أيو  هذا يف أكذكار ا
 .(3)غر ملفجر وال ة االح ل يقملوح،ني ميسي  و

فظه: ل ة  والح لا مر ة دبر كهلوجاء  نه يف حييح اب  حبان أنه يقو-515
 الَه ِإل ِإالى لِتِه ِإكَذا َحالُدُبَر َح لَمْ  َوا» ×: هلِلا لَرُسو لَوا لَ ْ  َأِبي َأيُّوَ  َوا

ُه ِبِد َّ لَهْيٍء َوِ يٌر ُكِتَب  لى ُكلْمُ  َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه الُه ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُلا
ُه لُك َّ ُه ِبِد َّ َ ْشُر َدَرَجاٍت َولَ ْشُر َحَسَناٍت َوُمِيَي َ ْنُه ِبِد َّ َ ْشُر َسيَِّئاٍت َوُرِفَع 

 َّ ِح،نَي ُيْمِسي هُلشَّْيَطاِن َحتَّى ُيْمِسَي َوَمْ  َوالُه َحَرًسا ِمَ  الِ ْتَق َ ْشِر ِرَواٍ  َوُك َّ 
 .«بحْصَك حتى ُيلكَذ لُه ِمْثلَكاَن 

 له  وهي رواية يزي  ب  يزي  ب  جابر    مكيولذي وبلفدذا خمتصر    ا
قاسم ب  خميمر ة    لروايته    ا لوأل ب  يعيش    أبي أيو   واهلل    ب ا

 .(4)مل أ هللوا  ل ب  يعيش جمدوهللو ب ا  هلل ب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه هدر ب  حوهب اضطر  فيه  والصييح أنه     ب الرمح  ب  غنم.705ال  اء  (1)

 ..11/205  وحسنه احلافظ يف الفتح 2023  وحييه اب  حبان 23519املسن   (2)

 .37ال  وات الكبري للبيدقي (3)

   و ب اهلل ب  يعيش جمدول كما يف االكمال .2023حبان  حييح اب  (4)
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َبْعَ   لَمْ  َوا: »لَوا×  هلِلا ل: ِإنَّ َرُسولوا  َّْرَداِءلايروى    أبي -516
ُه لُه  ل  َهِريَكال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال :َملَأْن َيَتَك لُه َوْبلصُّْبِح َوُهَو َواٍن ِرْجل ِة االَح

 َهْيٍء َوِ يٍر َ ْشَر َمرَّاٍت لى ُكلْيُر  َوُهَو َ خَلْمُ  ُيْيِيي َوُيِميُت ِبَيِ ِه احَلُه الُك َولمُلا
ُه َ َشُر َدَرَجاٍت  لَمرَّ ٍة َ ْشُر َحَسَناٍت  َوُمِيَي َ ْنُه َ ْشُر َسيَِّئاٍت  َوُرِفَع  لُه ِبُكلُكِتَب 
َمرَّ ٍة  لُه ِبُكلشَّْيَطاِن  َوَكاَن لَمْكُروٍه َوِحْرًزا ِمَ  ا لِحْرًزا ِمْ  ُك َكلُه ِفي َيْوِمِه كَذلَوُك َّ 

 الَيْقُه َيْوَمِئٍذ كَذْنٌب ِإل َيمْلًفا َولَرَوَبٍة اْوَنا َ َشَر َأ ل  َوَمُ  ُكلِ  ِإْسَماِ يلِ ْتُق َرَوَبٍة ِمْ  َو
  رواه «َكلكَذ لُه ِمْثلْغِرِ  َكاَن مَل ِة االَك َبْعَ  َحلكَذ ل  َوَمْ  َواهلِلشِّْرَك ِبالا
 .(1)طرانيلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه موسى ب  حمم  البلقاوي  موروك احل يث.23مسن  الشامي،ني  (1)
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 فجرل ة االحبع  اص خلاذكر لابا  

  شًرا: ليلتدلا

 ِة الِفي ُدُبِر َح لَمْ  َوا: ”لَوا× نَِّبيِّ لَ ْ  َأِبي َسِعيٍ   َ ِ  اروي -517
ْيُر  َوُهَو خَلْمُ  ِبَيِ ِه احَلُه الُك  َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَغَ ا ِة: لا

 .(1)  رواه اب  ماجه«لِ  ِإْسَماِ يل  َكاَن َكَعَتاِق َرَوَبٍة ِمْ  َوَهْيٍء َوِ يٌر لى ُكلَ 

 ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال لَمْ  َوا» ×: هلِلا لَرُسو لَوا  َ ْ  َأِبي َأيُّوَ -518
َ ْشرًا َكاَن َكَمْ  َأْ َتَق  َهْيٍء َوِ يٌر لى ُكل  َوُهَو َ ْمُ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  لَهِريَك 

قا لنسائي بإسناد حييح موووفا ومرفو ا مطلرواه ا  «لِ  ِإْسَماِ يلَأْرَبَعًة ِمْ  َو
 .(2)واتلصلب ون تقيي  بثأكذكار ا

ِفي ُدُبِر  لَمْ  َوا: »–فظ حلوهو سيء ا –ى ليلوووع يف رواية اب  أبي -519
 يث أبي أيو  غري طريق حلطريق ل  فدذه ا(3)نسائيل  فذكره  رواه ا«َغَ ا ِةل ِة االَح

ثقات لفوظ  نه هو ما رواه احملسابق  والبا  اليت وردت يف ال ب  يعيش  اهلل ب ا
صبا  لثأكذكار اوال بفجر  لغر  واملتي االا دون تقيي  بثأدبار حا ومرفوً  نه موووًف

 م.ل أ هللساء  واملوا

ِح،نَي َيْنَصِرُف ِمْ   لَمْ  َوا» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالُمَعاكٍذ َوا وروي َ ْ -520
ى لْمُ   َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَغَ ا ِة: ل ِة االَح
ْشُر َحَسَناٍت  َوُمِيَي ُه ِبِد َّ َ لَم  ُكِتَب لَأْن َيَتَك لِمْ  َوْب َهْيٍء َوِ يٌر َ ْشَر َمرَّاٍت لُك

َ ْشِر َنَسَماٍت  َوُك َّ  لُه َ ْ لَ ْنُه ِبِد َّ َ ْشُر َسيَِّئاٍت  َوُرِفَع ِبِد َّ َ ْشَر َدَرَجاٍت  َوُك َّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه  طية العويف ضعيف  و نه اب  أبي ليلى سيء احلفظ.3799سن  اب  ماجه  (1)

 .9861سن  النسائي  (2)
 .4015   املعجم الكبري للطراني9860سن  النسائي (1)
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 الَك كَذْنُب ِإلَيْقُه ِفي َيْوِمِه كَذل َيمْلْكُروِه  َومَلشَّْيَطاِن  َوِحْرًزا ِمَ  الُه َحَرًسا ِمَ  ال
« ِتِهلْيلَك ِفي لكَذ لَعْصِر ُأْ ِطَي ِمْثل ِة اال َّ ِح،نَي َيْنَصِرُف ِمْ  َحهُل  َوَمْ  َواهلِلاشِّْرُك ِبلا

   يثحل  وفيه هدر ب  حوهب ضعيف ا(1) طرانيلوا سينلنسائي واب  الرواه ا
وو  مر يف   ملأن يتك لوب لل يث  كذكر: أنه يدحل  ويف هذا الى أهكالوو  رواه  

 .رواية هدر ب  حوهبل لاأهكسابق لبا  الا

َك لكَذ لْغِرِ  ُأْ ِطَي ِمْثمَل َّ ِح،نَي َيْنَصِرُف ِمَ  اهُلَوَمْ  َواطراني: لويف رواية ا
 .(2)أهـَتُه لْيل

ُدُبَر  لَمْ  َوا»ه م  مسن  أبي كذر  وفيه: لأخرى فجعِهْدر وو  رواه مر ة -521
ُه لُه  ل َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَم: لَتَكَأْن َي لِه َوْبلَفْجِر َوُهَو َواِني ِرْجل ِة االَح

« َ ْشَر َمرَّاٍت َهْيٍء َوِ يٌر لى ُكلْيُر  َوُهَو َ خَلْمُ   ُيْيِيي َوُيِميُت  ِبَيِ ِه احَلُه الُك َولمُلا
 .(3)ورمذي ل  رواه ا يثحلا

 ه م  مسن  أبي أمامة  وهو: لك فجعلكذ ورواه هدٌر

 لُت: َأْنَت َسِمْعَت َرُسوليَّ ِبَمْسِجِ  ِحْمَ  َفُقلَباِهلَبا ُأَماَمَة اُت َألَسثَأ-522
ُك لمُلُه الُه  ل َهِريَك ال َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإال ٍة: الِفي ُدُبِر َح لَمْ  َوا: »لَيُقو×  هلِلا
ُه لَ ْشَر َمرَّاٍت ُكِتَب  ِ يٌرَهْيٍء َو لى ُكلْيُر َوُهَو َ خَلْمُ  َيْيِيي َوُيِميُت  ِبَيِ ِه احَلُه الَو

ُه ِبَدا َ ْشُر لَواِحَ  ٍة َ ْشُر َحَسَناٍت  َوُمِيَي َ ْنُه ِبَدا َ ْشُر َسيَِّئاٍت  َوُرِفَع  لِبُك
 َّ ِفي ُدُبِر هُلِقَياَمِة  َوَمْ  َوالُه َخْيًرا ِمْ  َ ْشَر ِة ُمَيرَِّريَ  َيْو َم الَدَرَجاٍت  َوَكاَنْت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف.  وفيه هدر ب  حوهب ضعي140  و مل اليو م والليلة 9877سن  النسائي  (1)
 .706ال  اء للطراني  (2)
: ووا  أكذكار بع  حال ة الصبح والعصر 129يف املتجر الرابح ص وترجم  ليه ال مياطي  3474سن  الورمذي  (3)

  ولي: كذلك فإن هذه ا  وجود أساني هاواملغر   وكذكر يف هذا البا  أحاديث هدر ب  حوهب كلدا  وحسند
 األحاديث ال تصلح أن تشد  لبعضدا البعض ألن خمرجدا واح   وهو هدر ب  حوهب.
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: َنَعْم  َغْيَر َمرَّ ٍة ل؟  َوا× نَِّبيِّ لَك ِمَ  ال  َأْنَت َسِمْعَت كَذ«َكلكَذ لُه ِمْثل َعْصِر َكاَنلا
 .(1)َدال َخْمٍ:  َحتَّى َضمَّ َأَحاِبَعُه ُكال َأْرَبٍع َوالٍث َوال َوال َمرََّتْيِ  َوالَو

  وسيثأتي يف بع ها  شًرا لل  وأنه يدعصرل ة االح يث كذكر حلويف هذا ا
 .حقلالبا  الا

ِفي  لَمْ  َوا: ”لَأنَُّه َوا× نَِّبيِّ ل َ ْنه  َ ِ  اهلُلَ ْ  َأِبي ُأَماَمَة  َرِضَي او-523
ْمُ   ُيْيِيي حَلُه الُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَغَ ا ِة: ل ِة االُدُبِر َح

 لَأْه لُه  َكاَن َأْفَضلَأْن َيْثِنَي ِرْج لَمرَّ ٍة َوْب ِماَئَة َهْيٍء َوِ يٌر  لى ُكلَوُيِميُت  َوُهَو َ 
 سُّنِّي.ل  َرواه ابُ  ا«ِتِهلَمَقا لِمْث ل َمْ  َواال ِإالْرِض َ َمأَلا

 .(2)طرانيل  رواه الى َما َوالَأْو َزاَد َ زاد يف رواية: 

 وارد ةلحاديث األه  وباوي الأن يثين رج لوب للوهذا أحح ما روي يف أنه يد
 مائة مر ة. ليلتدل  وفيه اريخلبي ه اي: فيه زياد ة: لك ضعيفة  وليف كذ

صُّْبَح لى الِإكَذا َح×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَدِنيِّ َواجُلا ليروى َ ِ  اْبِ  ِزْم-524
ُه   ِإنَّهلَل َوِبَيْمِ ِه  َوَأْسَتْغِفُر اهلِلُسْبَياَن ا» :-يه ليف رواية: رج -ُهلَوُهَو َواٍن ِرْج لَوا

ْ  َكاَنْت كُذُنوُبُه ِفي َيْو ٍم مَل َخْيَر الَسْبِع،نَي ِبَسْبِعِماَئٍة : »لَسْبِع،نَي َمرَّ ًة  ُومَّ َيُقو« َكاَن َتوَّاًبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَُيشِْبهُ َأنْ َيُكوَن االْضِطرَاُ  فِيهِ ِمْ    وو  كذكر ال اروطين االختالف يف ح يث هدر هذا  ووال: 1250مسن  الروياني  (1)
 َهْدٍر  وَاهللُ َأْ لُم.

 .(6/248)العلل × وَالصَِّييحُ َ ِ  اب  أبي ُحسَْيٍ  امُلْرَسل اْب ِ غَْنٍم  َ ِ  النَِّبيِّ  
مْل َيْرِو َهذَا احَل ِيَث َ ْ  أَِبي َغالٍب ِإال   ووال: 7200  املعجم األوس  8075املعجم الكبري   142 مل اليو م والليلة  (2)

وآد م خمتلف فيه  واألور  أنه حس  احل يث  واهلل    َم ِإال َ ْبُ  الصََّمِ  ْبُ  َ ْبِ  الوَاِرِثآَد ُم ْبُ  احَلَكِم  َوال َروَاُه َ ْ  آَد
 أ لم.

تنبيه: سق  م  النسخة املطبو ة م   مل اليو م والليلة الب  السين: آد م ب  احلكم  وحار اإلسناد  ن ه:     
  ب الصم  ب   ب الوارث ب  احلكم    أبي غالب..
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سين واب  لطراني واب  النَّاَس ِبَوْجِدِه  رواه الا لُومَّ َيْسَتْقِب« َواِحٍ  َأْكَثَر ِمْ  َسْبعِماَئٍة
   وهذا منكر.(1) ساكر

 :واٍنَنوع 

َخَرَج ِمْ  ِ ْنِ َها ُبْكَر ًة ِح،نَي × نَِّبيَّ لَأنَّ ا اِرِثحَلَ ْ  ُجَوْيِرَيَة ِبْنِت ا-525
: لَسة   َفَقالصُّْبَح  َوِهَي ِفي َمْسِجِ َها  ُومَّ َرَجَع َبْعَ  َأْن َأْضَيى  َوِهَي َجالى الَح
ُت لَقْ  ُول» ×:نَِّبيُّ لا لْت: َنَعْم  َوالَوا« ْيَدا؟لِتي َفاَرْوُتِك َ لا لاحَلى الِت َ لَما ِز»

ُسْبَياَن َوَزَنْتُد َّ: لَيْو ِم لِت ُمْنُذ الْو ُوِزَنْت ِبَما ُولَث َمرَّاٍت  الَماٍت  َولَبْعَ ِك َأْرَبَع َك
 .(2)مل  رواه مس«َماِتِهلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه َوِزَنَة َ ْرِهِه َوِمَ اَد َكل َوِبَيْمِ ِه  َ َ َد َخهلِلا

َخَرَج ِمْ  َبْيِتِه ِح،نَي × نَِّبيَّ ل: َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس: َأنَّ انسائيللفظ لويف -526
 مْل: »لنََّداُر َفَقال اىلْسِجِ   ُومَّ َرَجَع ِح،نَي َتَعامَلَسة  ِفي الصُّْبَح َوُجَوْيِرَيُة َجالى الَح
َث الَماٍت  ُومَّ َردَّْدُتَدا َولُت َأْرَبَع َكلَقْ  ُول» :لْت: َنَعْم َوالَوا« ِسَك؟لي ِفي َمْجلَتَزا

  َ َ َد هلُلا الَه ِإلإِ ال َوِبَيْمِ ِه  َوهلِلُسْبَياَن اَوَزَنْتَدا: لِت لْو ُوِزَنْت ِبَما ُولَمرَّاٍت  
 .(3)«َماِتِهلِقِه  َوِرَضى َنْفِسِه  َوِزَنَة َ ْرِهِه  َوِمَ اَد َكلَخ

 ِزَنَة هلِل ِرَضا َنْفِسِه  ُسْبَياَن اهلِلَق  ُسْبَياَن الَ َد َما َخ َ هلِلُسْبَياَن ا»فظ: لويف 
 .(4)«َماِتِهل ِمَ اَد َكهلِلَ ْرِهِه  ُسْبَياَن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ويف إسناده أبو مشجعة واب  أخيه مسلمة 67/227  وتاريخ دمشق142   مل اليو م والليلة 8146الكبري  املعجم (1)
 ب   ب  اهلل  ال يعرفان  وسليمان ب   طاء منكر احل يث.ا

 .2726حييح مسلم  (2)
 .9916سن  النسائي (3)
 .322  ال  وات الكبري 2334املسن  ألمح  (4)
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 :ثلَوا وٌعَن

 ِة الَمْ  َسبََّح ِفي ُدُبِر َح» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َأنَُّه َواو-527
  «َبْيِرلَزَبِ  ا لْو َكاَنْت ِمْثلُه كُذُنوَبُه َولُغِفَر  ٍة ليلِماَئَة َتْد للَيٍة  َوَهَغَ ا ِة ِماَئَة َتْسِبيلا

 .(1)م  طريق،ني نسائيلرواه ا

 َح  سبََّم»فظ: لص،ني بحلص  احلزري يف اجلشيخ الكذكره ااحل يث تنبيه: هذا 
 ختت  به الو وات لصلفظ هو م  أكذكار اللى هذا الفع  « وبة..ُتْك ة َمالَح لُِّك بَرُد
  يف ترمجة  طاء ب  (3)تدذيبلا  وتدذيب (2)هرافأله ووع يف حتفة الومثفجر  لا

 نسائي.لوهو أح  إسنادي ا قمةلأبي  

ما طريق،ني لطبو ة م  املاتبى جملكرى والنسائي اليف نسخ سن  اوووع 
 .(5)قمةل زبري    لاهراف يف موضع ح يث أبي أله يف حتفة ال  ومث(4)أوبتُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريق األول    والطريق الثاني    أبي الزبري    ومل يصر  أبو الزبري بالسماع  9892  1279سن  النسائي  (1)
وملح احلافظ يف تدذيب التدذيب إىل أن الصوا  و  يكون أبو الزبري    يعقو  ب   طاء    أبي  لقمة  وفيه نظر  

 ح،ني إن رواية أبي الزبري    أبي م  حيث إن يعقو  م  الروا ة    أبي الزبري  وال تعرف ألبي الزبري رواية  نه  يف
 لقمة اهلامشي حمفوظة  وأبو  لقمة حاحل احل يث  وال أبو حامت: أحاديثه حيا   وهذا احل يث مندا  واحل يث 

 حس  إن هاء اهلل.
وال يعورض  لى املنت بثأن ألبي هرير ة أحاديث يف التسبيح حييية بغري هذا اللفظ والع د  ألن هذا ح يث آخر 

 خر  وألبي هرير ة    ة أحاديث يف التسبيح املطلق واملقي  ال يعلل بعضدا بعضا.مبخرج آ
 .10/268حتفة األهراف  (2)
 .7/210  تدذيب التدذيب 173انظر: احلص  احلص،ني ص (3)
 . 7/210  تدذيب التدذيب 1370  اجملتبى 173انظر: احلص  احلص،ني ص (4)
ح يث أبي الزبري    أبي  لقمة  فق  اخرجه كذلك أبو الشيخ يف جزء   وهذا هو احملفوظ يف 11/88حتفة األهراف  (5)

 .4/221  ومثله يف جامع األحول  ن  كذكر هذا احل يث 143أحاديث أبي الزبري 
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فظه كما أوبت  لقمة لزبري    أبي  ل يث م  طريق أبي احلا ذي يظدر أنَّلَّفا
 ة كما الح لفظه: دبر كلثانية طريق يعقو  ب   طاء ولطريق النسائي بالوم أردفه ا
 ء.الأوبت هؤ

تَّْسِبيُح لا يث،ني: حلى النسائي  لنت ترمجة املفا يف الى أندما اختل  لوي 
َبِر َأِبي خَل،نَي لنَّاِولَفاِظ الِف َأالَواِت  َوكِذْكُر اْخِتلصَّلتَّْيِميُ  ُدُبَر الَوا ليلتَّْدلتَّْكِبرُي َوالَوا

ف فيه  فيخشى ال اختالطبوع ملن  الفاظدما  والف أالأهـ فثأفاد باخت ُهَرْيَر َة ِفيِه
 وو ة الو ل حوالن والتكليه الوفق  و مل اهللطابع  والناسخ أو الفيه م  تصييف ا

 به. الَّإ

ص،ني وغريه  حلص  احل  وهو وابت يف ا«َوَكبَّر ِماَئة” يذكر: ملطبوع ملم أن الوا 
زري جلذي كذكره اب  الفظ اللباني كذكره بالألشيخ الك أن الى حية كذل  ليل لوا

س  حلي حمم  ب  ال أماىلتكبري مائة مر ة  و زاه إل ة  وفيه االح لوفيه: دبر ك
 ..(1)طري م  طريق يعقو  ب   طاءلا

 :وٌع َراِبعَن

َكاَن ُيَيرُِّك َهَفَتْيِه َبْعَ  ×  هلِلا لَأنَّ َرُسو  َ ْنههلُلَرِضَي ا َ ْ  ُحَدْيٍب-528
  ِإنََّك ُتَيرُِّك َهَفَتْيَك ِبَشْيٍء َما ُكْنَت هلِلا لُت: َيا َرُسولَفْجِر ِبَشْيٍء  َفُقل ِة االَح
  َوِبَك ل  َوِبَك ُأَحاِولُدمَّ ِبَك ُأَحاِوللا: لَأُوو” :ل؟ َوالِذي َتُقول  َما َهَذا الَتْفَع
  َوِبَك لُدمَّ ِبَك َأُحوللا”فظ: ل  ويف واب  حبانطراني لوا سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «لُأَواِت

 .(2)«ل  َوِبَك ُأَواِتلَأُحو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/395  1243السلسلة الصييية  (1)
 .2027  حييح اب  حبان 847  مسن  السراج  664  ال  اء 117 مل اليو م والليلة  (2)
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زري جلكذكره اب  ا  وكذا «ضيىل ة االوبع  ح»: سينلاب  ا ويف بعض نسخ
 .ص،نيحلص  احليف ا

 ك كان أيا م حن،ني  وهو ما رواه أمح  وغريه: لطرق وصة  وأن كذلويف بعض ا

 ِة الَكاَن َأيَّا َم ُحَنْيٍ  ُيَيرُِّك َهَفَتْيِه َبْعَ  َح×  هلِلا لَ ْ  ُحَدْيٍب  َأنَّ َرُسو-529
 َتُكْ   مْلَهْيًئا  ل  ِإنَّا َنَراَك َتْفَعهلِلا لَنا: َيا َرُسولُه َفُقل َنُكْ  َنَراُه َيْفَعمْلَفْجِر ِبَشْيٍء  لا

َكْثَر ُة  ُكْم َأْ َجَبْتُهلَكاَن َوْب ِإنَّ َنِبيًّا ِفيَمْ »: لِذي ُتَيرُِّك َهَفَتْيَك؟ َوالُه َفَما َهَذا الَتْفَع
ٍث: الْيِه: َأْن َخيِّْر ُأمََّتَك َبْيَ  ِإْحَ ى َول ِإهلُلِء َهْيٌء َفثَأْوَحى االْ  َيُرو َم َهُؤل: لُأمَِّتِه  َفَقا

ْيِدُم لَ  لوَع  َوِإمَّا َأْن ُأْرِسجُلا ِرِهْم َفَيْسَتِبيَيُدْم  َأِوْيِدْم َ ُ وًّا ِمْ  َغْيلَ  َ لِإمَّا َأْن ُنَس
َنا ل َحْبَر الوُع َفجُلَنا ِبِدْم  َوَأمَّا ال َطاَوَة الَعُ وُّ  َفلوا: َأمَّا الْوَت  َفَشاَوَرُهْم  َفَقامَلا

  ًفالِة َأيَّا ٍم َسْبُعوَن َأَوالْوَت  َفَماَت ِمْنُدْم ِفي َومَلْيِدُم الَ  لُت  َفثَأْرَسْومَلِكِ  الْيِه  َولَ 
  َوِبَك لُدمَّ ِبَك ُأَحاِوللاَن  َحْيُث َرَأى َكْثَرَتُدْم: آلا لَفثَأَنا َأُوو ×: هلِلا لَرُسو لَوا

 . (1) «لُأَواِت   َوِبَكلُأَحاِو

 ِفي الَوَ  ل َجهلِلَمْرِء َأْن َيْسَتِع،نَي ِباللُيْسَتَيبُّ  كِذْكُر َمايه اب  حبان: لوترجم  
 .َأْ َ اِئِه لى ِوَتال ِة َ الصَّلُدَ اِئِه ِفي ُ َقْيِب ا

 َنوٌع َخاِم::

×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَوا  َ ْنههلُلَرِضَي اِميِّ لْسأَلروي    َأِبي َبْرَز َة ا-530
َرَفَع َحْوَتُه َحتَّى َيْسَمَع  -ِفي َسَفٍر  لَوا الُمُه ِإلَأْ  ال: َولَوا -صُّْبَح لى الِإكَذا َح

ي لْح لُدمَّ َأْحللَتُه ِ ْصَمَة َأْمِري  الِذي َجَعلي ِديِني الْح لُدمَّ َأْحللا»َأْحَياُبُه: 
ِتي لي آِخَرِتي الْح لُدمَّ َأْحللا -َث َمرَّاٍت الَو - َت ِفيَدا َمَعاِهيلِتي َجَعلُدْنَياَي ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مصنف اب  أبي هيبة 2027  حييح اب  حبان 1/155  حلية األولياء 8579  سن  النسائي 18940مسن  أمح   (1)
 ا.  وترجم النسائي: ال  اء إكذا خاف ووًم2485  سن  ال ارمي 29508
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ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبِرَضاَك ِمْ  َسَخِطَك  للا -َث َمرَّاٍت الَو - ْيَدا َمْرِجِعيلَت ِإلَجَع
ُمْعِطَي  الا َأْ َطْيَت  َومَلَماِنَع  الُدمَّ للا -َث َمرَّاٍت الَو - ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبَك ِمْنَكللا
 .(1)بسن  ضعيف سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  « ُّجَل ِّ ِمْنَك اجَلَيْنَفُع كَذا ا الا َمَنْعَت  َومَل

ك  ووع يف روايته    أبي ل  لوأل يث احلطراني بإسناد الاه اوور-531
 .(2)  وو  سبقكلبرد ة    أبيه  وسن ه ضعيف كذ

 فظه:ل ة  والصلك  ب ون تقيي  يف الم لمسحييح   اء يف لاوبت وو  

ي لْح لُدمَّ َأْحللا: »لَيُقو  × هلِلا ل: َكاَن َرُسولَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َوا-532
ي لْح لِتي ِفيَدا َمَعاِهي  َوَأْحلي ُدْنَياَي الْح لِذي ُهَو ِ ْصَمُة َأْمِري  َوَأْحلِديِني ا

ْوَت َراَحًة مَلا لَخْيٍر  َواْجَع لي ِفي ُكلَيا َة ِزَياَد ًة حَلا لِتي ِفيَدا َمَعاِدي  َواْجَعلآِخَرِتي ا
 .(3)«َهرٍّ لي ِمْ  ُكل

 نوٌع َساِدس:

ى: لَفْجِر ِإكَذا َحلِفي ُدُبِر ا لَكاَن َيُقو× نَِّبيَّ لَمَة: َأنَّ الَ ْ  ُأ مِّ َسروي و-533
نسائي واب  لرواه ا« ا  َوِرْزًوا َطيًِّبال ُمَتَقبَّالًما َناِفًعا  َوَ َملَك ِ لُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا»
 .(4) سينلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفيه إسياق ب  حييى ب  طلية ضعيف احل يث.  127 مل اليو م والليلة  (1)
 و الذي اختلف  ليه يف هذا احل يث   لى هذي  الشكل،ني.  وفيه إسياق كذلك  وه7106املعجم األوس   (2)

 .2720حييح مسلم  (3)

وفيه موىل أ م   110 مل اليو م والليلة   925سن  اب  ماجه   9850سن  النسائي   29875( املصنف الب  أبي هيبة 4)
 م سلمة ووقوا  وألجل ألن موالي أ 2/330سلمة مل يسم  وباوي رجاله وقات  وو  حسنه احلافظ يف نتائج األفكار 

 احل يث الذي يليه.
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  رواه ُهلِمْث× نَِّبيَّ ل َ ْنُه َأنَّ اهلُلَرِضَي ا َّْرَداِء  لَ ْ  َأِبي اوروي -534
 ة المة  وفيه: ي  و يف حلى منت ح يث أ م سل  ل يسق متنه  وأحاملطراني ولا
 .هللم  حلطريق،ني  وال يث حس  م  هذي  احلفا  (1) يثحلصبح..الا

 نوع سابع:

 هلِلا لَأنَُّه َسِمَع َرُسو  َ ْنُه َح ََّوُههلُلٍك  َرِضَي الَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َمايروى -535
 ال ُووَّ َة ِإالَو ل َحْوالِح،نَي َيْنَصِرُف:  لَفْجَر ُومَّ َيُقولي الَما ِمْ  َ ْبٍ  ُيَص»: لَيُقو× 

 َدَفَع الَسْبَع َمرَّاٍت ِإ ْيِهل ِإال ِإهلِل َمْنَجا ِمَ  االَجثَأ َول َمال  َول اْحِتَياالَة َول ِحيال  هلِلِبا
 .(2)طراني واب    يل  رواه ا«ِءالَبلَ ْنُه َسْبِع،نَي َنْوً ا ِمَ  ا ىل َتَعاهلُلا

 وصَّة َوبيَصة:

 هلِلا ل: َبْيَنَما َنْيُ  ِ ْنَ  َرُسولَما َوا َ ْندهلُلَرِضَي اروي َ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس  -536
 ِبِه هلُلَهْيًئا َيْنَفُعِني ا ْمِنيل  َ هلِلا ل: َيا َرُسولُه َوِبيَصُة َفَقال لَهْيٌخ ُيَقا لِإكْذ َأْوَب  ×

ْيَت لُ ْنَياَك  َفِإكَذا َحلَأمَّا » :لَوا  يَّ َفِإنِّي َهْيٌخ َنِسيُّلُتْكِثْر َ  الِخَر ِة  َوآل ُّْنَيا َوالِفي ا
 الُووَّ َة ِإ الَو لَحْو الَعِظيِم َوِبَيْمِ ِه  َول اهلِلُسْبَياَن اصُّْبِح: ل ِة االَبْعَ  َح لصُّْبَح َفُقلا

َعَمى  لُنوِن  َواجُلَذا ِم  َواجُلَيا َأْرَبٍع: ِمَ  اال ِمْ  َبهلُلَث َمرَّاٍت  ُيوِويَك االَو  هلِلِبا
َك  ليَّ ِمْ  َفْضلُدمَّ اْهِ ِني ِمْ  ِ ْنِ َك  َوَأِفْض َ لل: الِخَرِتَك  َفُقآلَفثَأمَّا   جِلَفالَوا

شَّْيُخ  َوَ َقَ  َأَحاِبَعُه لا اهَلَفَقا  «يَّ ِمْ  َبَرَكاِتَكلَ  ليَّ ِمْ  َرْحَمِتَك  َوَأْنِزلَواْنُشْر َ 
ى ل  َما َأَه َّ َما َضمَّ َ هلِلا لَك َهَذا َيا َرُسولَأُبو َبْكٍر  َوُ َمُر: َخا لْرَبَع  َفَقاأَلا

 َّ َيْو َم ِئْ  َوفَّى ِبِدلِذي َنْفِسي ِبَيِ ِه  لَوا» ×: هلِلا لَرُسو لَفَقا  ْرَبِعأَلَأَحاِبِعِه ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه أبو  مر الصيين  ال يكاد يعرف  وو  سبق له ح يث يف التسبيح.670( ال  اء للطراني 1)
  وفيه  مر ب  خثعم منكر احل يث  وو  تفرد به فيما ووفت  ليه  5/65  الكامل الب    ي 666( ال  اء للطراني 2)

رواه  مر ب   ب اهلل ب  أبي خثعم:    حييى ب  أبي كثري      طاء ب  أبي ربا   : 5395لك  وال يف كذخري ة احلفاظ 
ـ . وهذا يروه    حييى غريه     أن: ب  مالك  اه
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فظ اب  ل  «ِمْ  َأيَِّدا َهاَء لنَِّة  َيْ ُخجَلُه َأْرَبَعُة َأْبَواٍ  ِمَ  الُيْفَتَي َّ ل َيَ ْ ُد َّ  مْلِقَياَمِة لا
 سين.لا

 هلِلُسْبَياَن اَغَ ا َة: لْيَت الَث َمرَّاٍت ِإكَذا َحالَو لَيا َوِبيَصُة  ُو» طراني:لفظ الو
َت ل  َفِإنََّك ِإكَذا ُوهلِلِبا الُووَّ َة ِإ الَو لَحْو الَعِظيِم َوِبَيْمِ ِه  َول اهلِلَوِبَيْمِ ِه ُسْبَياَن ا

ُدمَّ اْهِ ِني ِمْ  ِ ْنِ َك  لل: الَبَرِص  َوُولَذا ِم َواجُلَعَمى َوال ِمَ  اهلِلَك َأِمْنَت ِبِإكْذِن الكَذ
 «يَّ ِمْ  َبَرَكاِتَكلَ  لَك  َوَأْنِزيَّ ِمْ  َرْحَمِتلَك  َوَأْنُشْر َ ليَّ ِمْ  َفْضلَوَأِفْض َ 

 ْيِد َّ ِبثَأَحاِبِعِه.ل َّ َوَوِبيَصُة َيْعِقُ  َ هُلَيُقو×  هلِلا لَرُسو لَفَجَع

َعِظيِم ل اهلِلُسْبَياَن ا: لَفْجَر  َفُقلْيَت الَيا َوِبيَصُة  ِإكَذا َأْحَبْيَت  َوَح” :فظلويف 
 .(1) يثحل  ا«–َأْرَبًعا  - هلِلِبا الِإُووَّ َة  الَو لَحْو الَوِبَيْمِ ِه  َو

 وو  جاء    وبيصة نفسه:

.. يل لَفَقا  × هلِلا ل: َأَتْيُت َرُسولَخاِرِق  َوامُلَ ْ  َوِبيَصَة ْبِ  اروي -537
َعِظيِم ل اهلِلُسْبَياَن ا: لَفْجَر  َفُقلْيَت الَيا َوِبيَصُة  ِإكَذا َح” يث  وفيه: حلفذكر ا

َك لُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا: ل  َيا َوِبيَصُة  ُوجِلَفالَذا ِم  َواجُلَعَمى  َوالاَفى ِمَ  اُتَع َوِبَيْمِ ِه 
ِمْ   يَّلَ  ليَّ َرْحَمَتَك  َوَأْنِزلَك  َواْنُشْر َ ليَّ ِمْ  َفْضلِممَّا ِ ْنَ َك  َوَأِفْض َ 

 .(2)  رواه أمح «َبَرَكاِتَك

صم     ل باد ب   ب اية م  روانه ألكتا  لى هرط الي:  له هاه  لو
 .(3)وضعلى أحاديثه بالأن:  و باد حكموا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه أبو هرمز ضعيف احل يث.133  و مل اليو م واللية 940املعجم الكبري  (1)
   وفيه رجل مل يسم يروي    وبيصة.20602مسن  أمح   (2)

 .733يثه رواه الطراني يف ال  اء ح  (3)
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َمْ  ” ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا  َ ْنههلُلَرِضَي ا َّاِريِّ  لَ ْ  َتِميٍم ايروى - 538
 ا َواِحً اهًلُه  ِإل َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَأْهَدُ  َأْن صُّْبِح: ل ِة االَبْعَ  َح لَوا

ُه ل ل َ زَّ َوَجهلُلَكَتَب ا َأَحٌ   ُه ُكُفًوال َيُكْ  مْلً ا  َول َوال َيتَِّخْذ َحاِحَبًة َومْلَحَمً ا  
 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «َف َحَسَنٍةلَأْرَبِع،نَي َأ

 تنبيه:

 حض مصجض خص حص مس خس حس ُّ وراء ة آخر آية م  سور ة براء ة 
بع   ماى أندا م  أكذكار ل ترد  مل َّ مع جع مظ حط خضمض

 ساء.ملصبا  والأكذكار ا كندا وارد ة يفلفجر  ل ة االح

 تنبيه واٍن:

موضوع  لى  شر  وهو ح يث باطل َ هلليب اْسَح :ناس ح يثلاهتدر ب،ني ا
 ُّْنَيا  َوَخْمٌ: للَغ َا َة  َخْمٌ: لى الَ ْشرًا ِإكذَا َح لَمْ  َوا”فظه: لو  ×نيب لى ال 

ا َأْهمَِّني  مَل هلُلِ يِني  َحْسِبَي ال هلُلُه َّ َكاِفًيا َجاِزًيا  َحْسِبَي ا ِ ْنَ ىل َتَعاهلَلِخَر ِة  َوَجَ  الآل
ْ  َكاَدِني ِبُسوٍء  مَل هلُلْ  َحَسَ ِني  َحْسِبَي امَل هلُليَّ  َحْسِبَي الْ  َبَغى َ مَل هلُلَحْسِبَي ا
يَزاِن  مِل ِ ْنَ  اهلُلَقْبِر  َحْسِبَي الي اِة ِفلَساَءمُل ِ ْنَ  اهلُلْوِت  َحْسِبَي امَل ِ ْنَ  اهلُلَحْسِبَي ا
 .«ِصرُيمَلْيِه الُت وَِإلْيِه َتَوكَّل َ هلُل االَه ِإل ِإال هلُلصِّرَاِط  َحْسِبَي ال ِ ْنَ  اهلُلَحْسِبَي ا

  م  طريق هيخه  مر ب  أبي لحوألورمذي يف نوادر الكيم احلفدذا رواه ا
 يث  وهو م  هيوخ اب  ماجه  ويعرف حلكذ  ووضع ال مر  و مر هذا اتدم با

نه  وو  كذكره الببيان بطا مقروًن الَّ جتوز روايته إال يث حلعب ي  فالبعمر ب  ريا  ا
 . (2)يف كتبدم فقداء لوافسري  ملبعض ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه خليل ب  مر ة منكر احل يث.5475ال يلمى   و136 مل اليو م والليلة  (1)
 .2/390  ال ر املنثور 8/303تفسري القرطيب  (2)
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 كذكارألم  ا غر ملعصر وال ة االحبه  ختت با  ما 

: لَيُقو×  هلِلا ل: َسِمْعُت َرُسول َ ْنه َواهلُلروي    ُمَعاكذ  َرِضَي ا-539
 الِذي ل اهلَلَأْسَتْغِفُر اَث َمرَّاٍت: الَعْصِر َولَث َمرَّاٍت  َوَبْعَ  االَفْجِر َولَبْعَ  ا لَمْ  َوا»
  «َبْيِرلَزَبِ  ا لُكفَِّرْت َ ْنُه كُذُنوُبُه  َوِإْن َكاَنْت ِمْث ْيِه لَقيُّو َم َوَأُتوُ  ِإليَّ احَل ُهَو االَه ِإلِإ

   بإسناد ضعيف.(1)سُّنِّيلا َرواه ابُ 

ِح،نَي َيْنَصِرُف ِمْ   لَمْ  َوا» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالوروي َ ْ  ُمَعاكٍذ َوا-540
ى لْمُ   َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  ل َهِريَك ال  َوْحَ ُه هلُل االَه ِإل ِإالَغَ ا ِة: ل ِة االَح
ُه ِبِد َّ َ ْشُر َحَسَناٍت  َوُمِيَي لَم  ُكِتَب لَأْن َيَتَك لْبِمْ  َو َهْيٍء َوِ يٌر َ ْشَر َمرَّاٍت لُك

َ ْشِر َنَسَماٍت  َوُك َّ  لُه َ ْ لَ ْنُه ِبِد َّ َ ْشُر َسيَِّئاٍت  َوُرِفَع ِبِد َّ َ ْشَر َدَرَجاٍت  َوُك َّ 
 الَك كَذْنُب ِإلي َيْوِمِه كَذَيْقُه ِفل َيمْلْكُروِه  َومَلشَّْيَطاِن  َوِحْرًزا ِمَ  الُه َحَرًسا ِمَ  ال
« ِتِهلْيلَك ِفي لكَذ لَعْصِر ُأْ ِطَي ِمْثل ِة اال َّ ِح،نَي َيْنَصِرُف ِمْ  َحهُل  َوَمْ  َواهلِلشِّْرُك ِبالا

وو  كذكرناه   يثحلوهب ضعيف ادر ب  َح  وفيه َه(2)سين لنسائي واب  الرواه ا
 سابق .لبا  اليف ا

  وهو «ْيُرخَلِبَيِ ِه ا»ك  بزياد ة: لحنوه   يَّلاِهَبلُأَماَمَة اوروي    أبي -541
 .(3) ح يث هدر ب  حوهب كما كذكرناه آنفا

 :رْصَعل ة االَحبح َوصُّل ة االَح َ ْعَب لاَو ْ َم”: لان أنه واَمْلروي    َس-542
 .مى ل يلارواه « هنوَبكُذ ُهلفر  َغهللا بياَنُس َوهللا الَّه إلإ اَل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه  كرمة ب  إبراهيم ضعيف احل يث.126 مل اليو م والليلة  (1)
 ف.  وفيه هدر ب  حوهب ضعي140  و مل اليو م والليلة 9877سن  النسائي  (2)
وَُيشِْبهُ َأنْ َيُكوَن االْضِطرَاُ  فِيهِ ِمْ    وو  كذكر ال اروطين االختالف يف ح يث هدر هذا  ووال: 1250مسن  الروياني  (3)

 .(6/248)العلل × َوالصَّيِيُح َ ِ  اب  أبي ُحسَْيٍ  امُلْرَسل اْب ِ غَْنٍم  َ ِ  النَِّبيِّ   َهْدٍر  وَاهللُ َأْ لُم
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 غر مل ة اال حبع  ركعيت لبا  ما يقو

 لْت: َكاَن َرُسولا َوا َ ْندهلُلَرِضَي ا× نَِّبيِّ لَمَة  َزْوِج الَ ْ  ُأ مِّ َسيروى -543
ِفيَما َيْ ُ و:  لي َرْكَعَتْيِ   ُومَّ َيُقولَفُيَص لْغِرِ  َيْ ُخمَل ِة االِإكَذا اْنَصَرَف ِمْ  َح×  هلِلا
ى ل  َأَتْخَشى َ هلِلا لُت: َيا َرُسولَفُق  «ِديِنَك ىلوَبَنا َ لوِ   َوبِّْت ُولُقلَب الَيا ُمَق»
 َ زَّ هلِلُبُه َبْيَ  ُأْحُبَعْيِ  ِمْ  َأَحاِبِع ال َوالَما ِمْ  ِإْنَساٍن ِإ: »لوِبَنا ِمْ  َهْيٍء؟ َوالُو

 .«  َفِإِن اْسَتَقا َم َأَواَمُه  َوِإْن َأَزاَ، َأَزاَغُهلَوَج

يف  كتا   فإنَّلي: م  هرط الويشبه أن يكون    وهو منكر سُّنِّيلَرواه ابُ  ا
 مرو ب   لي  لوالك   اروطين: ضعيف  لا لن  واال طاء ب   ج إسناده:

 .(1)س: كذا  أهـالفلا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وترمجة  طاء يف تاريخ اإلسال م وميزان اال ت ال للذهيب  وهو م  رجال التدذيب. 658 مل اليو م والليلة  (1)
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 فجرلذكر بع  ركعيت البا  ا

َفْجِر  لى َرْكَعَتِي الَح َأنَُّه  َ ْنههلُلَرِضَي ا     أبيه يِحلمَل   َأِبي اروي -544
َوُهَو  لى َوِريًبا ِمْنُه َرْكَعَتْيِ  َخِفيَفَتْيِ   ُومَّ َسِمْعُتُه َيُقولَح×  هلِلا لوَوَأنَّ َرُس

َأُ وكُذ ِبَك   ×نَِّبيِّ ل  َوُمَيمٍَّ  ال  َوِميَكاِئيل  َوِإْسَراِفيلُدمَّ َر َّ ِجْبِريللا»ٌ:: لَجا
 .(1)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  َث َمرَّاٍتالَو« نَّاِرلِمَ  ا

دون أن يقي ه  «نَّاِرلَوُمَيمٍَّ  َأِجْرِني ِمَ  ا لَوِميَكاِئي لَر َّ ِجْبِري»ظ: فلويف 
 ...(2) ةالى حلح: لوا لفجر  بلبركعيت ا

 ه م  مسن   ائشة  وهو:لاه بعضدم فجعوو  رو

وِع لُط لرَّْكَعَتْيِ  َوْبلي الُيَص×  هلِلا لْت َكاَن َرُسولَ اِئَشَة َوايروى    -545
َوَر َّ  لَوَر َّ ِإْسَراِفي لَو ِميَكاِئي لُدمَّ َر َّ ِجْبِريللا» :ُهالِفي ُمَص لمَّ َيُقوَفْجِر ُولا

 .(3)ىل  رواه أبو يعِتِهال َحىلُومَّ َيْخُرُج ِإ «نَّاِرلُمَيمٍَّ  َأُ وكُذ ِبَك ِمَ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال َنْيَفُظ ِبَدَذا اللْفِظ ِإال ِبَدَذا اإِلسَْناِد ِمْ    ووال: 2336  مسن  البزار 520  املعجم الكبري 103 مل اليو م والليلة  (1)
وال أهـ   ْنُدْمْيَيى ْبُ  َأِبي َزَكرِيَّا لْيَ: ِبِه َبثْأٌس َوْ  َرَوى  َْنُه النَّاُس َو َبَّاُد ْبُ  َسعِيٍ   َومَُبشٌِّر َوْ  َح ََّث َ َهَذا الَوْجِه َوَي

(  وو  تفرد به مبشر ب  أبي املليح 1/373اب  حجر: هذا ح يث حس  أخرجه ال اروطين يف األفراد )نتائج األفكار
اروطين: ال بثأس به وحيتج اح يثه أهـ كذا يف سؤاالت الرواني  ولت: ويف إسناد اب  السين:  باد ب  ووال فيه ال 

يف  وأما  باد ب  سعي  فلم أر فيه جرحًا وال تع ياًل  إال أن اب  حبان كذكرسعي   فإن احلافظ كذكره يف األمالي  ووال: 
واللسان  ووال الذهيب: ال  باد ب  سعي  مورجم يف امليزان ولت: أهـ   الثقات  باد ب  سعي   ومل يذكر ما يتميز به

ـ كذا يف سؤاالت الرواني  فاحل يث ضعيف.هيء أهـ    ووال ال اروطين: بصري موروك أه
   باد ب  سعي  ب،ني حييى ب  أبي زكريا الغساني ومبشر  فم  ينظر فيه 3/721تنبيه: سق   ن  احلاكم يف املست رك  

 توبع فيه  ولي: كذلك بل الغساني هو راويه     باد  واهلل املوفق.ألول وهلة يظنه و  
 . 2336مسن  البزار  (2)
 =         وهو معلول الذي وبله  وفيه سفيان ب  وكيع ضعيف احل يث  و ب اهلل ب  أبي محي  4779رواه أبو يعلى  (3)
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َرْكَعَتِي ِإكَذا َفَرَ، ِمْ  ×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَ اِئَشَة َكاَنْت َتُقويروى    -546
 ال َر ٍّ َيِبيُ  كِذْكُرُه  َوالٍه اْسَتْيَ ْوَناُه  َولْسَت ِبِإلُدمَّ ِإنَّا ُنْشِدُ َك َأنََّك للا: »لَفْجِر َوالا

 َأَ اَنَك الْيِه  َولٌه َنْ ُ وُه َوَنَتَضرَُّع ِإلَك ِإل َكاَن َوْبالْيَك ُهَرَكاٌء َيْقُضوَن َمَعَك  َولَ 
 .(1)  واتلبيدقي يف ال  رواه ا«يل َأْنَت  اْغِفْر الَه ِإل ِإالَفَنَشكَّ   ِقَنا َأَحٌ لى َخلَ 

 هللا ل: مسعُت رسولوا  َ ْندماهلُل ب   باس َرِضَي اهلل    ب ايروى -547
َك َرمحة م  ِ ْنِ َك َتدِ ي بدا لدمَّ إني أسثأللا»ِتِه: الح،نَي َفَرَ، م  ح ًةليل ليقو× 

مَّ ِبدا َهعثي  وَتُردُّ ِبدا َغائيب  وَترَفُع ِبَدا َهاِهِ ي  لي  وَتيب  وجْتمُع ِبدا َأمرلَو
 لَفيت  وَتعِصمين ِبَدا ِمْ  ُكلِدُمين ِبَدا ُرْه ي  وَتُردُّ ِبدا ُألي  وُتلوُتزكِّي ِبدا َ َم

َمتك يف بدا َهَرَف َكَرا لْيَ: َبعَ ُه ُكْفٌر  ورمحة أَنالُدمَّ أ ِطين إميانًا  وَيقينًا للُسوٍء  ا
شَُّد اِء  وَ ْيَش لا لَقَضاِء  وُنُزلَفوَز يف الك الدمَّ إني أسثَأللِخَر ِة  اآل ُّْنيا والا
ِبَك َحاَجيت  وإْن َوصََّر َرأيي   لدمَّ إني ُأْنِزلل  اء  األى النَّْصَر  لسَُّعَ اِء  والا

وِر  ويا هاِفَي مأُلَك يا َواضَي ال َرمحتك  َفثَأسثأىلي  واْفَتَقْرُت إلوَضُعَف َ م
ثُُّبوِر  لسعرِي  وِمْ  َدْ و ِة الُبيوِر: َأْن ُتِجرَيني ِمْ  َ َذاِ  الصُّ وِر  كما ُتجرُي َب،نَي الا

ْغُه ِنيَّيت ِم  ل َتبمليت  ولْغه َمسثأل َتْبمْلدم وما َوصََّر َ نُه َرْأيي  َوللُقُبوِر  الوِم  ِفتَنِة ا
  َأو َخرٍي أْنَت ُمعطيه أح ًا م   بادك  َفإني أرَغُب ِقَكلَخرٍي َوَ ْ َتُه أَح ًا ِم  َخ

مِر ألشَّ يِ   والا لْبحَلدم يا كذا الل،نَي  املعالَكُه برمحتَك يا ر َّ اليَك فيه  وأسثَألإ
رُّكَِّع لشُّدوِد  الَقرَّب،نَي املوِد  مع الخُلنََّة َيو َم اجَلو يِ  والمَ  يو َم األَك الرَّهيِ  أسثَألا
نا لدم اجعللما ُتريُ   ا لعدوِد  ِإنََّك َرحيٌم وَدوٌد  وإنك تفعلوِف،نَي بامُلسجوِد  الا

  اِئَك  ُنِيبُّ ألَياِئَك  وَحْربًا لوألمًا ل،نَي  ِسل ُمِضال،نَي  ولَهاِديَ  مدت يَ   غري ضا
 يَكل َُّ اُء و لدم هذا اللَفَك الوُنَعادي ِبَعَ اوِتَك َم  خا  ِبُيبَِّك َمْ  َأَحبََّك

                                                                                                                                 

ب  ربا      ائشة  فال يصلح أن يكون  موروك احل يث  وو  رواه هذا املوروك    أبي مليح     ب اهلل     =
 هاه ا للذي وبله ألن خمرجدما واح .

   وفيه  ب اهلل ب  سلمة ب  أسلم موروك.70( ال  وات االكبري 1)
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يب  وُنورًا لي ُنورًا يف َول لدم اجَعللُن  االتُّكليَك الدُ   وَ جُلدم هذا اللَجاَبُة  اإلا
في  ونورًا    َيميين  ونورًا    ليف وري  ونورًا م  ب،ني َيَ يَّ  وُنورًا م  َخ

ي  ونورًا م  َفووي  ونورًا م  َتييت  ونورًا يف َسمعي  ونورًا يف بصري  لِهما
مي  ونورًا يف دمي  ونورًا يف ُمخِّي  حلْعري  ونورًا يف َبَشري  ونورًا يف ونورًا يف َه

ي نورًا  ُسبَياَن ل لي نورًا  وأ ِطين نورًا  واجَعلدمَّ أ ِظم للونورًا يف ِ ظامي  ا
 الذي لَ  وَتكرَّ َم ِبِه  سبياَن اجملِب: الذي لِبِه  ُسبَياَن ا لِعزِّ ووالذي َتَعطََّف ِبالا

َكَر ِم  لجِ  وامَلنَِّعِم  سبياَن كِذي الوا لَفْضلُه  سبياَن كِذي ال التَّسبيُح إلاينبغي 
 فظ.للبدذا ا (1)ورمذيلارواه   «كَرا ِمإلوا لالجَلسبياَن كِذي ا

َعبَّاُس َرِضَي ل: َبَعَثِني ال ْبِ  َ بَّاٍس  َواهلِلَ ْ  َ ْبِ  افيه:  لطراني فقالورواه ا
 هلُلِتي َمْيُموَنَة َرِضَي الَفثَأَتْيُتُه ُمْمِسًيا َوُهَو ِفي َبْيِت َخا×  هلِلا لُسو َرىل َ ْنُدَما ِإهلُلا

.. لَفْجِر َوالا لرَّْكَعَتْيِ  َوْبلى المَّا َحلَف لْيللي ِمَ  الُيَص×  هلِلا لَ ْنَدا َفَقا َم َرُسو
 .(2)َفْجِرل َُّ اِء َبْعَ  َرْكَعَتِي الَباُ  ايه: لوترجم    فذكره

 لُه َحِ ْيٌث َطِوْيلي: ليف ترمجة داود ب    ل أنه موضوع  وواىلذهيب إلح املو
َبُر ُيَع ُّ ُمْنَكرًا  خَلَوا  ى  َوَوْيٌ:  َوَما ُهَو ِبُيجٍَّةلْيل اب  أبيَتَفرََّد ِبِه َ ْنُه:    َُّ اِءلِفي ا

 .(3)ِدمِتلَ ْولضَّرِ  لِي،نِي َهَذا الى َتلنَّْقِ  َ لِو الُأْويقيم  مْلَو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووال الورمذي: هذا ح يث غريب ال نعرفه مثل هذا م  ح يث اب  ليلى إال م  هذا الوجه    3415جامع الورمذي  (1)
هذا احل يث ومل يذكره × وري    سلمة ب  كديل    كريب    اب   باس    النيب وو  روى هعبة وسفيان الث

 بطوله.
 بطوله منكر واهلل أ لم.احل يث ولت:  

 .69ال  وات الكبري للبيدقي   482ال  اء للطراني  (2)
 .5/444( سري أ ال م النبالء3)
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 معةجلذكر بع  ركعيت فجر يو م البا  ا 219

 لَمْ  َوا: »لَوا× نَِّبيِّ ل  َ ِ  ا َ ْنههلُلَرِضَي اٍك  لَ ْ  َأَنِ: ْبِ  َمايروى -548
َقيُّو َم ليَّ احَل ُهَو االَه ِإل ِإالِذي ل اهلَلَأْسَتْغِفُر اَغَ ا ِة: ل ِة االَح لُمَعِة َوْبجُلَحِبيَيَة َيْو ِم ا

َرواه   «َبْيِرلَزَبِ  ا لْو َكاَنْت كُذُنوُبُه ِمْثل كُذُنوَبُه َوهلُلَث َمرَّاٍت  َغَفَر االَو ْيِهلإِ َوَأُتوُ 
 .(1)سُّنِّيلابُ  ا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تاريخ دمشق 7717ملعجم األوس  للطراني  ا1202  معجم اب  األ رابي 83 مل اليو م والليلة الب  السين (1)
  وفيه  ب العزيز البالسي منكر احل يث  وو  يكون هذا احل يث لي: م  هرط الكتا  ألن البالسي متدم  16/382

(: فيه  ب  العزيز ب   ب  الرمح  البالسى وهو ضعيف 2/168)(  وال اهليثمي: 2/631اتدمه أمح )ميزان اال ت ال
 .ج ًّا
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 ضيىل ة االع  َحَب لاَقبا  ما ُي

ْنَصاِر َنِسَي اْسَمُه: أَل  ِمَ  الْبِ  َيَساٍف  َ ْ  َزاكَذاَن  َ ْ  َرُج لالوَ ْ  ِه-549
ي لَر ِّ اْ ِفْر : »لَ: َسِمْعُتُه َيُقولمَّا َجلضَُّيى  َفلى َرْكَعَتِي الَح× نَِّبيَّ لَأى اَأنَُّه َر

هيبة  اب  أبيَغ ِماَئَة َمرَّ ٍة  رواه لَحتَّى َب« رَِّحيُملتَّوَّاُ  اليَّ  ِإنََّك َأْنَت الَوُتْب َ 
 .نسائيلاو

: لضَُّيى  َفَسِمْعُتُه َيُقولي الَوُهَو ُيَص×  هلِلا لى َرُسولفظ: َمَرْرُت َ لويف 
 .(1)َحتَّى َ َ ْدُت ِماَئَة َمرَّ ٍة« َغُفوُرلتَّوَّاُ  اليَّ  ِإنََّك َأْنَت الي  َوُتْب َ لُدمَّ اْغِفْر للا»

ة ل تضر جداالا  و َ ْندهلُلَرِضَي ا يث هو  ائشة حلحيابي ا : إنَّلووي
 .(2)صيابي لا

َما ِمَ  اْمِرٍئ َيثْأِتي َفَضاًء ِمَ   :لَوا  َ ْنههلُلَرِضَي ااِ  طَّخَلَ ْ  ُ َمَر ْبِ  اروي -550
ْمُ  َأْحَبْيُت َ ْبَ َك حَلَك الُدمَّ للا»: لضَُّيى َرْكَعَتْيِ  ُومَّ َيُقولي ِبِه الْرِض َفُيَصأَلا

َفِإنَُّه َوْ  َأْرَهَقْتِني  َذْنِبيل َأُك َهْيًئا َأْسَتْغِفُرَك مْلْقَتِني َولى َ ْدِ َك َوَوْ ِ َك َأْنَت َخلَ 
ُه ل هلُل َغَفَر االإِ  رَّاِحِم،نَيلي َفاْغِفْرَها َيا َأْرَحَم ال َأْن َتْغِفَرَها الكُذُنوِبي َوَأَحاَطْت ِبي ِإ

  .(3) «َبْيِرلَزَبِ  ا لْقَعِ  كَذْنَبُه َوِإْن َكاَن ِمْثمَلَك الِفي كَذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .438  ال  وات الكبري 619  األد  املفرد 9855-9853سن  النسائي   29876 املصنف (1)
 .  والنسائي يف املوضع املذكور619كما يف األد  املفرد للبخاري  (2)
  وفيه أبو ور ة األس ي  وال اب  خزمية: ال أ رفه بع الة وال جبر  644رواه إسياق ب  راهويه كما يف املطالب العالية  (3)

 (  وهو منقطع ألنه م  رواية سعي  ب  املسيب     مر.1757اف اخلري ة املدر ة أهـ )احت
  وحمض 181  وتصيف  ن ه بعض املنقول  وانظر مناوب  مر الب  اجلوزي ص23431كنز العمال وكذكره يف 

  .2/678الصوا  الب  املرد 
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 قنوت لايف  لقوا َيبا  َم

 ة:لنازلونوت ا

ى َأَحٍ   َأْو لَكاَن ِإكَذا َأَراَد َأْن َيْ ُ َو َ ×  هلِلا لَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َأنَّ َرُسو-551
ْ  َحِمَ ُه  َربََّنا مَل هلُلَسِمَع ا» :ل: ِإكَذا َوالرُُّكوِع  َفُربََّما َوالَحٍ   َوَنَت َبْعَ  اأَلَيْ ُ َو 

َمَة ْبَ  ِهَشا ٍم  َوَ يَّاَ  ْبَ  َأِبي َرِبيَعَة  ليِ   َوَسلَولا يَ  ْبَ لَولُدمَّ َأْنِج اللْمُ   احَلَك الَو
َدا ِسِن،نَي َكِسِني لى ُمَضَر  َواْجَعلُدمَّ اْهُ ْد َوْطثَأَتَك َ للْؤِمِن،نَي  امُلْسَتْضَعِف،نَي ِمَ  امُلَوا

ُدمَّ للا» ْجِر:َفل ِة االِتِه  ِفي َحالِفي َبْعِض َح لَك  َوَيُقول: َيْجَدُر ِبَذل  َوا«ُيوُسَف
 خئ حئ جئُّ : ل َ زَّ َوَجهلُلا لَعَرِ   َحتَّى َأْنَزلَحيَّْيِ  ِمَ  ا «ًناالًنا َوُفالَعْ  ُفلا

 .(1)يهلمتفق   َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 ِة الِح،نَي َرَفَع َرْأَسُه  ِفي َح  × هلِلا ل   اب   مر َأنَُّه َسِمَع َرُسو-552
ى َناٍس ِمَ  لًنا  َدَ ا َ الًنا َوُفالَعْ  ُفلُدمَّ اللا» :لَر ِة َواِخآلرَّْكَعِة الصُّْبِح ِمَ  الا
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  هلُلا لَناِفِق،نَي َفثَأْنَزمُلا
ع  ليه: لفظه  وترجم  لنسائي  وهذا لبخاري  وال  رواه ا« َّ خت حت جت

 .(2)قنوتلنافق،ني يف املا

َفَكاَن َأُبو   × هلِلا ل َة َرُسوالُكْم َحَورَِّب َّ ِبأُل هلِل: َوال   أبي هرير ة وا-553
ُمْؤِمِن،نَي  للصُّْبِح  َوَيْ ُ و ل ِة االِخَر ِة  َوَحآلِعَشاِء الظفْدِر  َوالَيْقُنُت ِفي ا»ُهَرْيَر َة 

 .(3)ملفظ مسليه  وهذا لمتفق  « ُكفَّاَرلَعُ  الَوَي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .675  حييح مسلم 4560حييح البخاري  (1)
   ورواية البخاري له يف كتا  التفسري.669سائي   سن  الن4069حييح البخاري  (2)
 .676  حييح مسلم 797حييح البخاري  (3)
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 ٍة: الِفي َح×  هلِلا لوَرُس ل: َوالِغَفاِريِّ  َوالَ ْ  ُخَفاِف ْبِ  ِإمَياٍء ا-554
ُه  ِغَفاُر َغَفَر ل َوَرُسوهلَل  َوكَذْكَواَن  َوُ َصيََّة َ َصُوا االَياَن  َوِرْ حْلَعْ  َبِني لُدمَّ اللا»
 .(1)ملرواه مس  «هلُلَدا امَلُم َسالا  َوَأْسهَل هلُلا

 بثأ ياندا  لقبائل أن يذكر هذه االه  لم كيف ي  و احسب حالقصود أن يعملوا
ك لم كذهلوتا نَّألكتا   لا لكفر ة أهل    مر:  ذ  ا لنقوملنووي: الا لوو  وا

كفر ة ل:  ذ  الختيار أن يقواليو م فالكتا   وأما الا لزمان كان مع كفر ة أهلا
 .(2)فإنه أ م أهـ

 دم اه ني فيم  ه يت:للقنوت بـ: الا

ِء الَيْقُنُت ِبَدُؤ×  هلِلا ليٍّ: َكاَن َرُسولو   اْبَ  َ بَّاٍس  َوُمَيمََّ  ْبَ  َ -555
ُدمَّ اْهِ ِني ِفيَمْ  َهَ ْيَت  َوَ اِفِني للا: »لْيللِوْتِر ِبالصُّْبِح  َويف ال ِة االَماِت ِفي َحلَكلا

ي ِفيَما َأْ َطْيَت  َوِوِني َهرَّ َما َوَضْيَت  لْيَت  َوَباِرْك لِني ِفيَمْ  َتَولِفيَمْ  َ اَفْيَت  َوَتَو
« ْيَتلْيَت  َتَباَرْكَت َربََّنا َوَتَعالَمْ  َوا لَيِذ الْيَك  َوِإنَُّه لُيْقَضى َ  الِضي َوِإنََّك َتْق

 .(3)بيدقيلرزاق والرواه  ب ا

 َّ ِفي هُلَماٍت َأُوولَك×  هلِلا لَمِني َرُسول: َ ليٍّ  َوالَسِ  ْبِ  َ حَلَ ِ  ا-556
ِني ِفيَمْ  لَ ْيَت  َوَ اِفِني ِفيَمْ  َ اَفْيَت  َوَتَوُدمَّ اْهِ ِني ِفيَمْ  َهللا»َوْتِر: لُوُنوِت ا

 ُيْقَضى الي ِفيَما َأْ َطْيَت  َوِوِني َهرَّ َما َوَضْيَت  َفِإنََّك َتْقِضي َولْيَت  َوَباِرْك لَتَو
 .رواه أمح « ْيَتلْيَت َتَباَرْكَت َربََّنا َوَتَعالَمْ  َوا ل َيِذالْيَك  ِإنَُّه لَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .679حييح مسلم  (1)
 .126األكذكارص (2)
  م  طريق أخرى فوحله  2/297  وفيه راو مل يسم  وهو هيخ اب  جريج  ورواه البيدقي 4957املصنف  (3)

 وحييه.
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 .(1)« َيِعزُّ َمْ  َ اَدْيَتالَو”د زاد أبو داو

 َُّ اُء ل: ِإنَُّه الَنِفيََّة  َفَقاحَلَيمٍَّ  اْبِ  امُلَك لُبَرْيٌ : َفَذَكْرُت كَذ لَواويف رواية: -557
 .(2)َفْجِر ِفي ُوُنوِتِهل ِة االِذي َكاَن َأِبي َيْ ُ و ِبِه ِفي َحلا

 تنبيه:

قنوت  وإاما لبا لما يقا ليست كلا ى أندل  ليلوتر دل  يف ونوت اهله أوولوو
   اء فق  أخطثأ.لى هذا الوتصار  السنة ال  وم  ظ  أن م  الم  بعض ما يقا

 ف :حلع والخلسورتي اقنوت بـلا

م لعلا لومساهما أه  ×نيب لا ماكان ي  و بد -ال ورآن- د اٍءسورتا وهما 
أندما مما نسخ  لمع  وكان اب  مسعود يثبتدما يف مصيفه  فييتلخلف  واحلبسور ة ا

كي حيفظدما وي  و لنسخ  أو أنه أوبتدما لم بال يعملاب  مسعود  قرآن وأنَّلم  ا
 .نثورمل ر السيوطي كذكرهما يف آخر ال  واستو ب ابدما

ى ُمَضَر ِإكْذ لَيْ ُ و َ ×  هلِلا ل: َبْيَنا َرُسولِ  ْبِ  َأِبي ِ ْمَراَن َوالَ ْ  َخا-558
 هلَلَيا ُمَيمَُّ  ِإنَّ ا»: لْيِه َأِن اْسُكْت  َفَسَكَت  َفَقال ُم  َفثَأْوَمثَأ ِإالسَّلا ْيِهلَ  لَجاَءُه ِجْبِري

 خئ حئ جئُّ  َيْبَعْثَك َ َذاًبا مْلعَّاًنا  َوِإنََّما َبَعَثَك َرْحَمًة َول ال َيْبَعْثَك َسبَّاًبا َومْل
َمُه َهَذا لُومَّ َ  « َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

ُع لَك  َوَنْخلِإنَّا َنْسَتِعيُنَك  َوَنْسَتْغِفُرَك  َوُنْؤِمُ  ِبَك  َوَنْخَضُع  ُدمَّللا»ُقُنوَت: لا
ْيَك َنْسَعى َوَنْيِفُ   لي َوَنْسُجُ   َوِإلَك ُنَصلُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ   َوللَوَنْتُرُك َمْ  َيْكُفُرَك  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واطال 1178  سن  اب  ماجه 1446  سن  النسائي 464  الورمذي   سن1425  سن  أبي داود 1718املسن   (1)
 .749الطراني يف روايته م  طرق كثري ة  ال  اء 

 .431ال  وات الكبري  (2)
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بيدقي  ل  رواه ا«ِيٌقلَكاِفِريَ  ُملاَبَك ِبا َّ  ِإنَّ َ َذجِلَنْرُجو َرْحَمَتَك  َوُنَخاُف َ َذاَبَك ا
 .(1)لوهو مرس

أبان ب  أبي  يا   ك  م  طريق ل  ا   أن: مرفوً  يث حلهذا اوي وو  ُر
 .(2)ى هرط كتابنالي:  لكذ   وح يثه لوهو متدم با

ُمْؤِمِن،نَي لل ُدمَّ اْغِفْرللا: »لُقُنوِت: َأنَُّه َكاَن َيُقولطَّاِ  ِفي اخَلَ ْ  ُ َمَر ْبِ  ا-559
ْح كَذاَت َبْيِنِدْم  لوِبِدْم  َوَأْحلْف َبْيَ  ُولَماِت  َوَألْسمُلِم،نَي َوالْسمُلْؤِمَناِت  َوامُلَوا

ِذيَ  ُيَكذُِّبوَن لِكَتاِ  الا لَعْ  َكَفَر َة َأْهلُدمَّ اللى َ ُ وَِّك َوَ ُ وِِّهْم  الَواْنُصْرُهْم َ 
ِبِدْم  لَأْوَ اَمُدْم  َوَأْنِز لِزلَمِتِدْم  َوَزلْف َبْيَ  َكلُدمَّ َخاللَك  اَياَءلوَن َأْولَك َوُيَقاِتلُرُس

 .ْجِرِم،نَيمُلَقْو ِم الَتُردُُّه َ ِ  ا الِذي لَبثْأَسَك ا

 الْيَك َولَوَنْسَتْغِفُرَك  َوُنْثِني َ  َنْسَتِعيُنَك ُدمَّ ِإنَّاللرَِّحيِم  الرَّْحَمِ  ال اهلِلِبْسِم ا
 .ُع َوَنْتُرُك َمْ  َيْفُجُرَكل  َوَنْخَنْكُفُرَك

ْيَك لي َوَنْسُجُ   َوِإلَك ُنَصلُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ   َوللرَِّحيِم  الرَّْحَمِ  ال اهلِلِبْسِم ا
: لَوا  «َيٌقلُكفَّاِر ُملَنْسَعى َوَنْيِفُ   َنْرُجو َرْحَمَتَك  َوَنَخاُف َ َذاَبَك  ِإنَّ َ َذاَبَك ِبا

 صُّْبِح.. لِخَر ِة ِمَ  اآلرَّْكَعِة الا لُقُنوُت َوْبل: الُ َبْيَ  ْبَ  ُ َمْيٍر َيُقو َوَسِمْعُت

 .(3)ركوعلفظ  ن ه: ونت بع  ال  ويف بيدقيلرزاق والرواه  ب  ا

 ُقُنوِت:لِء َأنَُّه َكاَن َيْقَرُأ ِفي ُدَ اِء االَعلنا َ ْ  َأِبي َ ْمِرو ْبِ  ايوبيدقي: ورلا لوا
 اِء.حَلَيْعِني ِبَخْفِض ا «ِيٌقلُكفَّاِر ُملَذاَبَك ِباِإنَّ َ »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهو مرسل ضعيف  فيه  ب القاهر جمدول  يرويه    خال  أبي  مران.433( ال  وات الكبري1)

 .432 أخرج ح يثه مطوال البيدقي يف ال  وات الكبري (2)

 .2/298  السن  الكبري4969املصنف  (3)
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 ركوع  مندم اب  أبزى.لا ل: ونت وبلوو  رواه بعضدم     مر فقا

رُُّكوِع َوُهَو َوِإْن َكاَن ِإْسَناًدا َحِييًيا َفَمْ  َرَوى لا لَوْب لَكَذا َوابيدقي: لا لوا
َفَقْ  َرَواُه َأُبو َراِفٍع  َوُ َبْيُ  ْبُ  ُ َمْيٍر  َوَأُبو ُ ْثَماَن  رُُّكوِع َأْكَثُرلَ ْ  ُ َمَر ُوُنوَتُه َبْعَ  ا

َواِحِ  َوِفي ُحْسِ  ِسَياِق ُ َبْيِ  ْبِ  لْفِظ ِمَ  احِل ِباىلَعَ ُد َأْولنَّْدِ يُّ  َوَزْيُ  ْبُ  َوْهٍب َوالا
 .أهـ ُهى ِحْفِظِه َوِحْفِظ َمْ  َحِفَظ َ ْنلة  َ لالَيِ يِث َدللُ َمْيٍر 

ًة ِفي َرَمَضاَن َفَخَرَج لْيلَخَرَج  َقاِريَّ  َأنَّ ُ َمَرلرَّْحَمِ  ْب  َ ْبٍ  الَ ْب ا   -560
: ل أن واىلوراويح  إل يث يف هثأن احلي  فذكر اَقاِرلرَّْحَمِ  ْبُ  َ ْبِ  الَمَعُه َ ْبُ  ا

َكَفَر َة لا لُدمَّ َواِتللا»نِّْصِف: لَفَر َة ِفي اَكلَعُنوَن الُه  َوَكاُنوا َيلنَّاُس َيُقوُموَن َأوَّلَفَكاَن ا
ْف َبْيَ  ل ُيْؤِمُنوَن ِبَوْ ِ َك  َوَخاالَك  َولَك َوُيَكذُِّبوَن ُرُسلِذيَ  َيُص ُّوَن َ ْ  َسِبيلا
مَّ قِّ  ُوحَلَه الْيِدْم ِرْجَزَك َوَ َذاَبَك  ِإلِق َ لرُّْ َب  َوَألوِبِدُم الِق ِفي ُولَمِتِدْم  َوَألَك

ِم،نَي ِبَما اْسَتَطاَع ِمْ  َخْيٍر  ُومَّ َيْسَتْغِفُر لُمْسللَوَيْ ُ و   ×نَِّبيِّ لى الي َ لُيَص
نَِّبيِّ  َواْسِتْغَفاِرِه لى الِتِه َ الَكَفَر ِة  َوَحلْعَنِة الِإكَذا َفَرَ، ِمْ   ل: َوَكاَن َيُقولُمْؤِمِن،نَي َوالل
ْيَك لي َوَنْسُجُ   َوِإلَك ُنَصلُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ   َوللِتِه: الْسثَأْؤِمَناِت  َوَممُلُمْؤِمِن،نَي َوالل

ْ  َ اَدْيَت مَل َّ  ِإنَّ َ َذاَبَك جِلَنْسَعى َوَنْيِفُ   َوَنْرُجو َرْحَمَتَك َربََّنا  َوَنَخاُف َ َذاَبَك ا
 .(1)شيخ،نيلى هرط ال  رواه اب  خزمية  بإسناد    ُومَّ ُيَكبُِّر َوَيْدِوي َساِجً ا«ِيٌقلُم

 قنوت.لسورت،ني  وأنه آخر الوفيه حت ي  موضع وراء ة ا

صُّْبَح َفَقَنَت لطَّاِ  اخَلَف ُ َمَر ْبِ  الْيُت َخل: َحلروي َ ْ  َأِبي َراِفٍع َوا-561
 الْيَك َولْثِني َ ُدمَّ ِإنَّا َنْسَتِعيُنَك  َوَنْسَتْغِفُرَك  َوُنللا: »ل: َفَسِمْعُتُه َيُقولرُُّكوِع َوالَبْعَ  ا

ي لَك ُنَصلُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ   َوللُع َوَنْتُرُك َمْ  َيْفُجُرَك  الَنْكُفُرَك  َوُنْؤِمُ  ِبَك َوَنْخ
ْيَك َنْسَعى َوَنْيِفُ   َوَنْرُجو َرْحَمَتَك َوَنَخاُف َ َذاَبَك ِإنَّ َ َذاَبَك لَوَنْسُجُ   َوِإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1100حييح اب  خزمية  (1)
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ْف َبْيِ  لرُّْ َب  َوَخالوِبِدُم الِق ِفي ُولَكَفَر َة  َوَألَ ذِِّ  ا ُدمَّللَيٌق  الَكفَّاِريَ  ُملِبا
ِذيَ  لِكَتاِ  الا لَكَفَر َة َأْهلُدمَّ َ ذِِّ  اللْيِدْم ِرْجَزَك َوَ َذاَبَك  الَ  لَمِتِدْم  َوَأْنِزلَك

ُمْؤِمِن،نَي للُدمَّ اْغِفْر للا َياَءَك لوَن َأْولَك َوُيَقاِتلَك  َوُيَكذُِّبوَن ُرُسلَيُص ُّوَن َ ْ  َسِبي
 لوِبِدْم  َواْجَعلْف َبْيَ  ُولْح كَذاَت َبْيِنِدْم  َوَألَماِت َوَأْحلْسمُلِم،نَي َوالْسمُلْؤِمَناِت َوامُلَوا

ِ  َعْدلِة َنِبيَِّك  َوَأْوِزْ ُدْم َأْن ُيَوففوا ِبالى ِملْكَمَة  َوَوبِّْتُدْم َ حِلمَياَن َواإِلوِبِدُم الِفي ُو
« َنا ِمْنُدْملقِّ  َواْجَعحَلَه الى َ ُ وَِّك َوَ ُ وِِّهْم  ِإلْيِه  َواْنُصْرُهْم َ لِذي َ اَهْ َتُدْم َ لا

ُدمَّ اْهِ َنا للُت: ال  ُومَّ ُولَقْولُت َهَذا الْو ُكْنُت ِإَماًما ُول: َولرَّزَّاِق ووالرواه َ ْبُ  ا
 .(1)ِفيَمْ  َهَ ْيَت

 .لوألفوظ احملواية  وارلوو   ك: يف هذه ا

ُدمَّ ِإنَّا َنْسَتِعيُنَك  للا: »لوروي َ ْ  ُأَبيِّ ْبِ  َكْعٍب  َأنَُّه َكاَن َيُقو-562
ُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ   للُع َوَنْتُرُك َمْ  َيْفُجُرُك  الَنْكُفُرَك  َوَنْخ الْيَك َفلَوَنْسَتْغِفُرَك  َوُنْثِني َ 

ْيًك َنْسَعى َوَنْيِفُ   َنْخَشى َ َذاَبَك  َوَنْرُجو َرْحَمَتَك  ِإنَّ لِإي َوَنْسُجُ   َولَك ُنَصلَو
 .(2)رزاقل  رواه  ب ا«َيٌقلُكفَّاِر ُملَ َذاَبَك ِبا

يًّا َكاَن َيْقُنُت ِبَداَتْيِ  ليِّ  َأنَّ َ لَكاِهلرَّْحَمِ  ْبِ  سوي  الَ ْ  َ ْبِ  ا-563
ي لَك ُنَصلُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ   َوللا»: لِخَر َة َوَيُقوآلَأنَُّه ُيَق ِّ ُم اَفْجِر  َغْيَر لسُّوَرَتْيِ  ِفي الا

ْيَك َنْسَعى َوَنْيِفُ   َنْرُجو َرْحَمَتَك  َوَنَخاُف َ َذاَبَك  ِإنَّ َ َذاَبَك لَوَنْسُجُ   َوِإ
ُه  لَْيَر ُكخلْيَك الِني َ ُدمَّ ِإنَّا َنْسَتِعيُنَك  َوَنْسَتْدِ يَك  َوُنْثللَيٌق  الَكاِفِريَ  ُملِبا

رواه اب  سع  و ب    «ُع َوَنْتُرُك َمْ  َيْفُجُرَكلَنْكُفُرَك َوُنْؤِمُ  ِبَك  َوَنْخ الَوَنْشُكُرَك َو
  .بيدقيلرزاق والا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه اب  ج  ان ضعيف.4968املصنف لعب الرزاق (1)
   وهو منقطع ميمون ب  مدران ول  بع  وفا ة أبي ب  كعب بسن،ني.4970املصنف ( 2)
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 َأنَُّه السُّوَرَتْيِ   ِإلرَّْكَعِة ِبَداَتْيِ  الا لَوَنَت ُ َمُر َوْب: »لَ بَّاٍس َيُقواب   ل: ووالوا
 .(1)«َسَواٌء لَقْوليٌّ  َوالِتي َو َّ َم َ ليٌّ  َوَأخََّر الِتي َأخََّر َ لَو َّ َم ا

ف  حليقنتان بسورتي ا -هلليدما رضوان ال -راه ان ليفتان الخلفدذان ا
  يضر أيدما و مت أو أخرت.الع  لخلوا

 قنوت بدما.لم أحيابه العوكان اب  مسعود ُي

ُقُنوِت: لَمَنا اْبُ  َمْسُعوٍد َأْن َنْقَرَأ ِفي ال: َ لَمِ   َوارَّْحلَ ْ  َأِبي َ ْبِ  او-564
ُع ل َنْكُفُرَك َوَنْخالْيَر  َوخَلْيَك الُدمَّ ِإنَّا َنْسَتِعيُنَك َوَنْسَتْغِفُرَك  َوُنْؤِمُ  ِبَك َوُنْثِني َ للا»

ْيَك َنْسَعى َوَنْيِفُ   لَنْسُجُ   َوِإي  َولَك ُنَصلُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ   َوللَوَنْتُرُك َمْ  َيْفُجُرَك  ا
 اب  أبي  رواه «ِيٌقلُكفَّاِر ُمل َّ ِباجِلَوَنْرُجو َرْحَمَتَك  َوَنْخَشى َ َذاَبَك  ِإنَّ َ َذاَبَك ا

 .(2)هيبة

 وووفات: ملا

ُدمَّ ِإنَّا للا»صُّْبِح: لِوْتِر َوالُقُنوُت ِفي ال: اوالبصري لَسِ  احَلَ ِ  ا-565
ُع َوَنْتُرُك ل َنْكُفُرَك  َوُنْؤِمُ  ِبَك  َوَنْخالْيَر  َوخَلْيَك اليُنَك  َوَنْسَتْغِفُرَك  َوُنْثِني َ َنْسَتِع

ْيَك َنْسَعى َوَنْيِفُ   َنْرُجو لي َوَنْسُجُ   َوِإلَك ُنَصلُدمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُ  َوللَمْ  َيْفُجُرَك  ا
ُدمَّ َ ذِِّ  للَيٌق  الُكفَّاِر ُمل َّ ِباجِلِإنَّ َ َذاَبَك ا َّ  جِلَرْحَمَتَك  َوَنْخَشى َ َذاَبَك ا

ْيِدْم لَ  لَمِتِدْم  َوَأْنِزلْف َبْيَ  َكلرُّْ َب  َوَخالوِبِدُم الِق ِفي ُولْشِرِك،نَي  َوَأمُلَكَفَر َة َوالا
َك لَ ْ  َسِبي ِذيَ  َيُص ُّوَنلِكَتاِ  الا لُدمَّ َ ذِِّ  َكَفَر َة َأْهللِرْجَزَك َوَ َذاَبَك  ا

ُدمَّ للَماِت  الْسمُلِم،نَي َوالْسمُلْؤِمَناِت  َوامُلُمْؤِمِن،نَي َواللُدمَّ اْغِفْر للَك  الَوُيَكذُِّبوَن ُرُس
ْكَمَة  حِلمَياَن َواإِلوِبِدُم الِفي ُو لوِبِدْم  َواْجَعلْف َبْيَ  ُولْح كَذاَت َبْيِنِدْم  َوَألَأْح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/291  السن  الكبري 4978ملصنف ا  6/241الطبقات الكرى ( 1)
 .6893نف املص (2)
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ِذي لْيِدْم  َوَأْن ُيَوففوا ِبَعْدِ َك الِتي َأْنَعْمَت َ لوا ِنْعَمَتَك اَوَأْوِزْ ُدْم َأْن َيْشُكُر
َه لى َ ُ وَِّك َوَ ُ وِِّهْم ِإلَك  َواْنُصْرُهْم َ لِة َرُسولى ِملْيِه  َوَتوََّفُدْم َ لَ اَهْ َتُدْم َ 

ى َهَذا ل َيِزيُ  َ الً ا  َوَكاَن َهَذا  ُومَّ َيِخرُّ َساِج ل  َفَكاَن َيُقو«َنا ِمْنُدْملقِّ َواْجَعحَلا
: َيا َأَبا َسِعيٍ  أَيِزيُ  لُه َيُقولَوَكاَن َبْعُض َمْ  َيْسثَأ  ×نَِّبيِّ لى ال ِة َ الصَّلَهْيًئا ِمَ  ا

 ال: لتَّْكِبرِي  َفَيُقولتَّْسِبيِح  َوال َُّ اِء  َوالَوا  ×نَِّبيِّ لى ال ِة َ الصَّلى َهَذا َهْيًئا ِمَ  الَ 
ى َهَذا َهْيًئا  ل َيِزيُ وَن َ ال×  هلِلا لِكنِّي َسِمْعُت َأْحَياَ  َرُسولْنَداُكْم  َوَأ

 .(1)رزاقلزَِّياَد ِة  رواه  ب الى الَوَيْغَضُب ِإكَذا َأَراُدوُه َ 

َء لْمُ  ِمحَلَك ال»َوْتِر: لِفي ُوُنوِت ا لَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس  َأنَُّه َكاَن َيُقو-566
ثََّناِء لا لَء َما َبْيَنُدَما ِمْ  َهْيٍء  َبْعُ  َأْهلسَّْبِع  َوِملْرِض،نَي اأَلَء السَّْبِع َوِملاسََّمَواِت لا

ا مَل ُمْعِطَي الا َأْ َطْيَت  َومَل َماِنَع الَك َ ْبٌ   لَنا لَعْبُ   َوُكلا لْجِ  َأَحقَّ َما َوامَلَوا
 .(2)هيبة اب  أبي  رواه « ُّجَل ُّ ِمْنَك اجَل َيْنَفُع كَذا االَمَنْعَت  َو

ى لي َ لِّصُي اَنئ َكاِرَقلا َةيَملا َحاكذًا أَبَعُم ث أنَّاِرحَل ب  اهللا     بِ -567
 .(3)× ي ِبنَّلى اَلَ   ِةالصَّلا لْضي يف َفاِضَقلا ُلا يَمواه إْس  َروتُنُقليف ا× ي ِبنَّلا

 تنبيه:

 لفثأي د اء د ا به حص   يتع،ني فيه د اءال لواجب  بقنوت هيء لي: يف ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4982املصنف  (1)
 .6890املصنف الب  أبي هيبة  (2)

هذا موووف حييح أخرجه إمسا يل القاضي يف   ووال: 2/157و نه احلافظ اب  حجر يف أماليه  لى األكذكار   (3)
   وهو آخر ح يث فيه.×كتا  فضل الصال ة  لى النيب 

ارث األنصاري اخلزرجي م  بين مالك ب  النجار حيابي  هو معاكذ ب  احل -بفتح املدملة وكسر الال م-يمة ِلوأبو َح 
  وله رواية    أبي بكر و مر و ثمان َرِضَي اهلُل ×يقال إنه هاه  اخلن ق  ويقال بل كان حغريًا يف حيا ة النيب 

  َْندم. وكان  مر رتبه إماماً يف الوراويح إكذا غا  أبي ب  كعب فكان يؤ م بدم يف العشر األخري.



 _____________________________________________ 
 

 229 

229 
229 

ونوى بدا   اء لى الة  لمشتمعزيز لقرآن الو ونت بآيٍة أو آياٍت م  الو  قنوتلا
يستيب إكذا و  سنةلما جاءت به ا لفضألك  القنوت  ولا لحصال القراء ة  ال  اء
 :لو والباوي  ولك المع وكذجلفظ الدم اه نا بلل: الي إمامًا أن يقولصملكان ا

   اء.لما م ختصي  نفسه بالإله كرنه ُيألقنوت وكان مكروهًا  لا لاه ني حص

مدور جلف لخما  بتعينه هاكذ مردود لقول : االصلاب  ا لوااب  حجر:  لوا
  يتع،ني.الى أنه لتفاق  القاضي  ياض الا لوو  نق  ماءلعلسائر الحيا  وألا

ثوري لبسن  حييح    سفيان ا ليللوأخرج حمم  ب  نصر يف كتا  ويا م ا
دم إنا نستعينك للسورت،ني: الوتر هات،ني اليف ونوت ا وال: كانوا يستيبون أن يقولوا

دم اه ني فيم  ه يت فذكره للمات: الكلء االيق  وهؤله: مل ووىلفذكره إ
عوكذت،ني وأن ي  و  مليت  وأن يقرؤوا اله: تباركت ربنا وتعال ووىلإ لوألفظ اللكا
 .أهـ (1)ي: فيه هيء مووتلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/164األفكار نتائج  (1)
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 ما مإلف القنوت خلثأمو م يف امل  ابا  يؤمِّ

ظفْدِر  لَهْدًرا ُمَتَتاِبًعا ِفي ا×  هلِلا لَوَنَت َرُسو :لَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس  َوا-568
ْ  مَل هلُل: َسِمَع ال ٍة  ِإكَذا َواالَح لصُّْبِح  ِفي ُدُبِر ُكلِعَشاِء  َوالْغِرِ   َوامَلَعْصِر  َوالَوا

 لى ِرْ لْيٍم  َ لى َحيٍّ ِمْ  َبِني ُسلْيِدْم  َ لِخرَي ِة  َيْ ُ و َ أَلرَّْكَعِة الَحِمَ ُه  ِمَ  ا
  ُقُنوِتلَهَذا َكاَن ِمْفَتاَ  ا ِ ْكِرَمُة: ل: َوَوالَوا  ..َفُهلَوُيَؤمُِّ  َمْ  َخَوكَذْكَواَن َوُ َصيََّة  

 .(1)رواه أمح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1443  سن  أبي داود 2746املسن   (1)
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 وترلذكر بع  البا  ا

: لِوْتِر  َوالِفي اَم لِإكَذا َس×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَ ْ  ُأَبيِّ ْبِ  َكْعٍب  َوا-569
 .(1)نسائيلرواه أبو داود وا« ُق ُّوِسلِك المَلُسْبَياَن ا»

ِوْتِر ِبَسبِِّح اْسَم َربَِّك لَأنَُّه َكاَن َيْقَرُأ ِفي ا ×:نَِّبيِّ ل   اْبِ  َأْبَزى َ ِ  ا-570
ِك لمَلُسْبَياَن ا»: لَوا َمل َأَحٌ   َفِإكَذا َسهلُلُهَو ا لَكاِفُروَن َوُولَيا َأيَُّدا ا لى َوُولْ أَلا
  رواه «ُق ُّوِس  َوَرَفَع ِبَدا َحْوَتُهلِك المَلُق ُّوِس  ُسْبَياَن الِك المَلُق ُّوِس  ُسْبَياَن الا

 .(2)نسائيلأمح  وا

 خر ة.آلورفع بدا حوته  ويف رواية: يرفع حوته با لا ب هلفظ: يطولويف 

 ة.َثِلاثَّلح يف ابيْستَّلاوت ِبصَّلا فُعنسائي: َرلاه لوترجم 

 كًرا  وهو:وزاد بعضدم فيه كِذ

َكاَن ُيوِتُر ِبَسبِِّح اْسَم ×  هلِلا لَأْبَزى  َ ْ  َأِبيِه: َأنَّ َرُسو ْبِ روي    ا-571
 ِة الصَّل َأَحٌ  َفِإكَذا َوَعَ  ِفي آِخِر اهلُلُهَو ا لَكاِفُروَن َوُولَيا َأيَُّدا ا لى َوُولْ أَلَربَِّك ا

ِك لمَلُق ُّوِس  ُسْبَياَن الِك المَلُق ُّوِس  ُسْبَياَن الِك المَلُسْبَياَن ا: »لَوا َم ُومَّلَس
ِبي ُنوًرا  َوِفي َسْمِعي ُنوًرا  َوِفي َبَصِري لِفي َو لُدمَّ اْجَعللا: »لُومَّ َيُقو  «ُق ُّوِسلا

ي ُنوًرا  َوِمْ  َفْوِوي لاَساِني ُنوًرا  َوَ ْ  َيِميِني ُنوًرا  َوَ ْ  ِهَملِفي  لُنوًرا  َواْجَع
  «ي ُنوًرالُدمَّ َأْ ِظْم للِفي ُنوًرا  َوَأَماِمي ُنوًرا  الَخ لُنوًرا  َوِمْ  َتْيِتي ُنوًرا  َواْجَع

 .(3)بيدقيلرواه ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فما بع . 10502  وو  استو ب االختالف يف الروايات 446  سن  النسائي 1430بي داود أسن  (  1)
 .447  سن  النسائي15354املسن   (2)
   جياد ة وهذا مندا.  وفيه احلس  ب  أبي جعفر ضعيف احل يث  واستنكروا أحاديثه    اب436ال  وات الكبري  (3)
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َم َكاَن لْيِه َوَسلى َ لَح لٍب َرِضَي َ ْنُه  َأنَّ َرُسوليِّ ْبِ  َأِبي َطالَ ْ  َ -572
ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبِرَضاَك ِمْ  ُسْخِطَك  َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْ  للا»ْتِرِه: ِفي آِخِر ِو لَيُقو

  «ى َنْفِسَكلْيَك َأْنَت َكَما َأْوَنْيَت َ ل ُأْحِصي َوَناًء َ الُ ُقوَبِتَك  َوَأُ وكُذ ِبَك ِمْنَك  
 .(1)رواه أبو داود

 .(2)وتر أهـل  اء  قيب الوا لقولا بيدقي:ليه الوترجم  

ٍة َفُكْنُت َأْسَمُعُه لْيلكَذاَت ×  هلِلا ل: ِبتُّ ِ ْنَ  َرُسولي َوالوي     ُر-573
ُدمَّ ِإنِّي َأُ وكُذ ِبُمَعاَفاِتَك ِمْ  للا: »ل َمْضَجِعِه َيُقوىلِتِه  َوَتَبوََّأ ِإالِإكَذا َفَرَ، ِمْ  َح

َغ ل َأْسَتِطيُع َأْن َأْبالُدمَّ للْنَك  اُ ُقوَبِتَك  َوَأُ وكُذ ِبِرَضاَك ِمْ  َسَخِطَك  َوَأُ وكُذ ِبَك ِم
 .(3)نسائيلرواه ا «ى َنْفِسَكلِكْ  َأْنَت َكَما َأْوَنْيَت َ لْو َحَرْحُت  َولْيَك َولَوَناًء َ 

ِفي آِخِر ِوْتِرِه:  لَكاَن َيُقو× نَِّبيَّ ل َ ْنُه َأنَّ اهلُلَرِضَي ا يٍّلَ ْ  َ روي -574
ِفي ُنوًرا  َوِمْ  َتْيِتي ُنوًرا  َوِمْ  َفْوِوي لِري ُنوًرا  َوِمْ  َخِفي َبَص لُدمَّ اْجَعللا»

 .(4)طرانيلرواه ا «ي ُنوًرالُنوًرا  َوَ ْ  َيِميِني ُنوًرا  َوَأْ ِظْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1179  سن  اب  ماجه 1448  سن  النسائي1427سن  أبي داود  (1)
 .434كتا  ال  وات الكبري  (2)
  وكذكروه يف أكذكار النو م  ويف إسناده: إبراهيم 392  وال  وات الكبري 766  واب  السين فيه 892(  مل اليو م والليلة 3)

ا كذكره يف مسلًم ا  مع أنَّهو مل يسمع منه  كذا وال أبو حامت  فيكون منقطًعالقارِّي     لي  و ب   ب اهلل ب   بٍ ا
 الطبقة األوىل م  أهل امل ينة  فييتمل له السماع  واهلل أ لم.

   وفيه حجاج ب  أرطا ة م ل: ضعيف.752( ال  اء 4)
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  معةجل ة االبع  ح ليت تقالكذكار األبا  ا

َمْ  » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَما َوا َ ْندهلُلَرِضَي اَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس  روي -575
َف لُه َأل هلُلَغَفَر ا َعِظيِم َوِبَيْمِ ِه ِماَئَة َمرَّ ٍة ل اهلِلُسْبَياَن اُمَعَة: جُلَبْعَ  َما َيْقِضي ا لَوا

  .(1)سينلاب  ارواه   «َف كَذْنٍبلَ ْيِه َأْرَبَعًة َوِ ْشِريَ  َألَوالكَذْنٍب  َو

 َأَرَو ْ َم» ×: هللا لسور لت: والا وا َ ْندهلُلَرِضَي ا    ائشة يروى -576
 ُهاكَذَ عة َأُمجُلبر اُد -ةَعُمجُلا ى يو َمَرا ُأفيَم- ،نيَتكَذوَِّعملوا اٍترََّم َعْبَس َأَحٌ  هلُلُهَو ا لُو
 .(2)ستغفريملرواه ا  «ىَرْخأُلة امَعجُل اىلإ وِءسُّل  ا ِمهللا

 لُوُمَعِة: جُل ِة االَمْ  َوَرَأ َبْعَ  َح»فظ: لخرى بوروي  ندا م  طريق ُأ-577
 هلُل  َأَ اكَذُه انَّاِس َسْبَع َمرَّاٍتلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا لِق  َوُولَفلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا ل َأَحٌ   َوُوهلُلُهَو ا

 .(3)سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  «ْخَرىأُلُمَعِة اجُل اىلسُّوِء ِإلِمَ  ا لَ زَّ َوَج

و م َي ما ُمإلم الا َسإكَذ أَرَو ْ َم» ×: هللا لرسو لوا :ل   أن: واروي -578
 ِقلَفلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا ل َأَحٌ  َوُوهلُلُهَو ا لُوا  وَتِكلا احتَةَفيه لْجثين ِرَي أْن لْبة َوَعُمجلا

رواه  «رخَّثَأا َتبه وَمْن  كَذ م ِم ََّقا َتَم ُهل فَرُغ اًعْبا َسًعْبَس نَّاِسلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا لَوُو
 .(4)قشرييلا

 وووفات:ملا

ِ ُمَعةجُلَعوِّكَذَتْيِ  َيْو َم امُلَوا  َأَحٌ هلُلُهَو ا لُوَمْ  َوَرَأ: »ْت: لْ  َأْسَماَء َواَ -579

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة الضبعي  سليمان وإسياق   وفيه سليمان ب   مران    إسياق ب  إبراهيم    أبي مجر377 مل اليو م والليلة  (1)
 جماهيل  وو  يكون سليمان هذا هو الذي ترمجه اب  أبي حامت  ووال فيه: غري ح وق..

   وفيه  بي  ة ب  حسان منكر احل يث.1072( فضائل القرآن 2)
   وفيه اخلليل ب  مر ة ضعيف.375 مل اليو م والليلة  (3)
 املتق مة واملتاخر ة  ووال: فيه ضعف أهـ. كذكره احلافظ اب  حجر يف اخلصال املكفر ة للذنو  (4)
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 .(1)هيبة اب  أبي  رواه «َدال ِمْثىلِسِه  ُحِفَظ ِإلَسْبَع َمرَّاٍت ِفي َمْج

 َملَس ،ني ة ِحاِلصَّلا َ ْعة َبَعُمجلا و َمأ َيَرَو ْ َم»: لاان َويََّح بْ  لاِتَق   ُمو-580
فظ يف ات ُحرََّم سبَع  ْيَتكَذوَِّعملوا َأَحٌ  هلُلُهَو ا لوُو  ،نيملاَعلا  ِّ َرهلل ُ ْمحَلا ا ُمَمإلا
 .(2)استغفري هكذا مقطوً مل  رواه ا«ىَرْخأًلة اَعُمجل اىله إلاَمه َوِ لَوه َولْهَأه َوِسْفَن

 و َمما م َيإَلا يِملْسَت أ  نَ َرَو ْ َم»: لا  َوَسحَلبي ا  ب  َأَسحل   اوي ُر-581
 لَوُو  ابًعَسِق لَفلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا لَوُو  ابًعَس َأَحٌ  هلُلُهَو ا لُوم لَكيَت أْن لْبعة َوُمجُلا

ستغفري ملواه ا  َر«هُ لَوه َولْهوَأ ياُهْنه وُديُنه ِدلظ ِفُح  اًعْبنَّاِس َسلَأُ وكُذ ِبَر ِّ ا
 .(3)كلذَك امقطوً 

ْرِبَعاِء أَلَغِني َأنَُّه َمْ  َحا َم َيْو َم ال: َبلِئيِّ  َواالمُلو ْبِ  َوْيٍ: اَ ْ  َ ْمِرروي -582
َما ِم  إِليِم الَتْسلَم لِم،نَي  ُومَّ َوَبَت  َفَسلْسمُلُمَعَة َمَع اجُلُمَعِة  ُومَّ َهِدَ  اجُلِميِ: َواخَلَوا

  ل َ زَّ َوَجهلِل اىلَر َمرَّاٍت  ُومَّ َم َّ َيَ ُه ِإ َأَحٌ  َ ْشهلُلُهَو ا لِكَتاِ   َوُولُومَّ َوَرَأ َفاِتَيَة ا
َ زِّ  أَلَ زِّ اأَلَ زِّ اأَلى  الْ أَلى الْ أَلى الْ أَلَك ِباْسِمَك الُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا: لُومَّ َوا

 هلَلا ل َيْسثَأمْل ْ َظُم أَلَعِظيُم ال  الَجأَلا لَجأَل  اهلُل االَه ِإل ِإالْكَر ِم  أَلْكَر ِم اأَلْكَر ِم اأَلا
هكذا  سُّنِّيلَرواه ابُ  ا  وَنلِكنَُّكْم َتْعَجل  َوال َوآِجال َأْ َطاُه ِإيَّاُه َ اِجالَهْيًئا ِإ

 .(4)غًاالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5621املصنف  (1)

 .1073فضائل القرآن  (2)
   وفيه  ب الكريم ب  طارق ضعيف احل يث.1128فضائل القرآن  (3)
 .376 مل اليو م والليلة الب  الس   (4)
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 طوافل  اء بع  ركعيت البا  ا 235

ْرِض أَل اىلا ُأْهِبَ  آَد ُم ِإملَّ» ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَوا ُبَرْيَ  َةروي    -583
ُم ِسرِّي لُدمَّ َأْنَت َتْعللا: لَقا ِم َرْكَعَتْيِ   ُومَّ َوامَلى ِحَذاَء الْيِت ُأْسُبوً ا َوَحَبلَطاَف ِبا

ُم َما ِ ْنِ ي َفاْغِفْر لي  َوَتْعلُم َحاَجِتي َفثَأْ ِطِني ُسَؤالَمْعِذَرِتي  َوَتْع لِنَيِتي َفاْوَبالَوَ 
 َما الْ  ُيِصيَبِني ِإلُم َأنَُّه لَوَيِقيًنا َحاِدًوا َحتَّى َأْ ِبي  لَك ِإمَياًنا ُيَباِهي َولي كُذُنوِبي  َأْسثَأل

ْيِه: َيا آَد ُم  ِإنََّك َدَ ْوَتِني ِبُ َ اٍء ل ِإهلِل  َفثَأْوَحى اي  َوَرضِِّني ِبَقَضاِئَكلَكَتْبَت 
ُه  ل اْسَتَجْبُت الإِ ْ  َيْ ُ َوِني ِبِه َأَحٌ  ِمْ  كُذرِّيَِّتَك ِمْ  َبْعِ َكلَك ِفيِه  َولَفاْسَتَجْبُت 

َتاِجٍر  َوَأَتْتُه  لُه ِمْ  َوَراِء ُكلُه كَذْنَبُه  َوَفرَّْجُت َهمَُّه َوُغُموَمُه  َواتََّجْرُت لَوَغَفْرُت 
 .(1)بيدقيل  رواه ا« ُيِريُ َهاال ُّْنَيا َراِغَمًة َوِإْن َكاَن لا

ْرِض َوا َم أَل اىل آَد َم ِإهلُلا َأْهَبَ  املَّ: »لَوا× نَِّبيِّ لَ ْ  َ اِئَشَة  َ ِ  ا ىروي-584
ُم َسِريَرِتي  لُدمَّ ِإنََّك َتْعللا َُّ اِء: ل َهَذا اهلُلَمُه اهَلى َرْكَعَتْيِ   َفثَألَكْعَبِة  َفَصلِوَجاَه ا

ي ُم َما ِفي َنْفِسلي  َوَتْعلُم َحاَجِتي َفثَأْ ِطِني ُسْؤلَمْعِذَرِتي  َوَتْع لَفاْوَب ِنَيِتيالَوَ 
 الُم َأنَُّه لِبي  َوَيِقيًنا َحاِدًوا َحتَّى َأْ لَك ِإمَياًنا ُيَباِهُر َولُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا  ي كَذْنِبيلَفاْغِفْر 

ْيِه: َيا آَد ُم  ِإنِّي َوْ  ل ِإهلُلَفثَأْوَحى ا  يلي  َوِرًضا ِبَما َوَسْمَت ل َما َكَتْبَت الُيِصيُبِني ِإ
ُه ل َغَفْرُت ال َُّ اِء ِإلْ  َيْ ُ وِني َأَحٌ  ِبَدَذا الَك كَذْنِبَك  َولَفْرُت ُت َتْوَبَتَك  َوَغلَوِب

 لُه ِمْ  َوَراِء ُكلشَّْيَطاَن  َواْتَجْرُت لِدمَّ ِمْ  َأْمِرِه  َوَزَجْرُت َ ْنُه امُلكَذْنَبُه  َوَكَفْيُتُه ا
  .(2)طرانيلرواه ا «ُيِرْدَها مْل ُّْنَيا َراِغَمًة  َوِإْن لْيِه الْت ِإلَتاِجٍر  َوَأْوَب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه سليمان ب  وسيم ضعيف احل يث.262ال  وات الكبري  (1)

 مْل َيْرِو َهَذا احَل ِيَث َ ْ  ِهَشا ِم ْبِ  ُ ْرَو َة ِإال ُمَعاكُذ ْبُ  ُمَيمٍَّ   َتَفرََّد ِبِه النَّْضُر ْبُ  َطاِهٍرووال:   5974املعجم األوس   (2)
ا للذي وبله  واهلل اهـ  ولت: النضر ب  طاهر ضعيف احل يث  معروف بسروة احل يث  فدذا احل يث ال يصلح هاهً 

 أ لم.
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 ستخار ةال ة االوارد يف حلذكر البا  يف ا

×  هلِلا ل: َكاَن َرُسولَما  َوا َ ْندهلُلَرِضَي ا هلِلَ ْ  َجاِبِر ْبِ  َ ْبِ  ا-585
ِإكَذا َهمَّ »: لُقْرآِن  َيُقولسُّوَر َة ِمَ  الُمَنا الَدا  َكَما ُيَعلُموِر ُكأُلْسِتَخاَر َة ِفي االُمَنا الُيَع

ُدمَّ ِإنِّي َأْسَتِخرُيَك للا: لَيُقلَفِريَضِة  ُومَّ لَيْرَكْع َرْكَعَتْيِ  ِمْ  َغْيِر الْمِر  َفأَلَأَحُ ُكْم ِبا
 َأْوِ ُر  اَلَعِظيِم  َفِإنََّك َتْقِ ُر َولَك الَك ِمْ  َفْضلِمَك َوَأْسَتْقِ ُرَك ِبُقْ َرِتَك  َوَأْسثَألِبِع

ي لْمَر َخْيٌر أَلُم َأنَّ َهَذا الُدمَّ ِإْن ُكْنَت َتْعللُغُيوِ   ال ُم االُم  َوَأْنَت َ لَأْ  اَلُم َولَوَتْع
ي لَفاْوُ ْرُه  -ِه لَأْمِري َوآِج لَ اِج :لَأْو َوا -ِفي ِديِني َوَمَعاِهي َوَ اِوَبِة َأْمِري 

ي ِفي ِديِني لْمَر َهرٌّ أَلنَّ َهَذا اُم َألي ِفيِه  َوِإْن ُكْنَت َتْعلي  ُومَّ َباِرْك لَوَيسِّْرُه 
َفاْحِرْفُه َ نِّي  -ِه لَأْمِري َوآِج لِفي َ اِج :لَأْو َوا -َوَمَعاِهي َوَ اِوَبِة َأْمِري 

  «َوُيَسمِّي َحاَجَتُه: »لَوا  «ْيَر َحْيُث َكاَن  ُومَّ َأْرِضِنيخَلي الَواْحِرْفِني َ ْنُه  َواْوُ ْر 
 .(1)«ُومَّ َرضِِّني ِبِه» رواية  ن ه:   ويفاريَخُبلرواه ا

  ُقْرآِنلسُّوَر َة ِمَ  الُم الْسِتَخاَر َة َكَما ُنَعالُم الُكنَّا ُنَع :ل َواهلِلَ ْ  َ ْبِ  او-586
ُدمَّ ِإنِّي َأْسَتِخرُيَك للا: لَيُقلَفِإكَذا َأَراَد َأَحُ ُكْم َأْمًرا َف»: لوا  ×نَِّبيِّ لَ ِ  ا: روايةويف 

 َأْوِ ُر  الَواِسَع  ِإنََّك َتْقِ ُر َولَك الَك ِمْ  َفْضلِمَك  َوَأْسَتْقِ ُرَك ِبُقْ َرِتَك  َوَأْسثَألِبِع
ِذي ُأِريَ  َوُتَسمِّيِه لْمُر اأَلُدمَّ ِإْن َكاَن َهَذا اللُغُيوِ   ال ُم االُم  َوَأْنَت َ ل َأْ الُم َولَوَتْع

ي ـ لي ِفي َ اِوَبِة َأْمِري  َفَيسِّْرُه لْمِر ُدْنَياَي  َوَخْيًرا ي ِفي َألَخْيًرا ِفي ِديِني  َوَخْيًرا 
ي ِفي َأْمِر لي ِفي َأْمِر ِديِني  َوَهرًّا لي ِفيِه  َوِإْن َكاَن َهرًّا ل: َفَباِرْك لَأْحَسُبُه َوا

ْيَر  خَلي الَوَيسِّْر  : َأْمِري  َفاْحِرْفُه َ نِّيلي ِفي َ اِوَبِة ـ َأْحَسُبُه  َوالُدْنَياَي  َوَهرًّا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6019  1109حييح البخاري  (1)
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 .(1)رواه الطراني والبزار «ي ِبِه  َواْرِضِني ِبِهلَواْوِض  237

ُدمَّ ِإنِّي للا»ْسِتَخاَر َة: الُمَنا الُيَع×  هلِلا ل: َكاَن َرُسوفظلوروي  نه ب-587
َمِتَك  َفِإنَُّدَما َك َوَرْحلَك ِمْ  َفْضلِمَك  َوَأْسَتْقِ ُرَك ِبُقْ َرِتَك  َوَأْسثَألَأْسَتِخرُيَك ِبِع

 ُم ال َأْوِ ُر  َوَأْنَت َ الُم  َوَتْقِ ُر َول َأْ الُم َولْكُدَما َأَحٌ  ِسَواَك  َفِإنََّك َتْعل َيْمالِبَيِ َك 
ي ِفي ِديِني  َوِفي لِذي ُتِريُ ُه َخْيًرا لْمُر الأَلْمُر أَلُدمَّ ِإْن َكاَن َهَذا اللُغُيوِ   الا

َك َخْيًرا َفَوفِّْقِني لُه  َوِإْن َكاَن َغْيُر كَذل: َوَ اِوَبِة َأْمِري  َفَوفِّْقُه َوَسدِّلَوا ُدْنَياَي  َأْحَسُبُه
 .(2)بزارل  رواه ا«: َحْيُث َكاَنلَخْيِر  َأْحَسُبُه َوالل

ُم لْيِر َحْيُث َكاَن  َفِإنََّك َتْعخَلِبا يلَك َفاْوِض لَوِإْن َكاَن َغْيَر كَذ»: رويو-588
 .(3)بزارل  رواه ا«ُغُيوِ ل ُم اال َأْوِ ُر  َوَأْنَت َ الُم  َوَتْقِ ُر َولْ  َأالَو

ِإكَذا َأَراَد : »لَيُقو  × هلِلا ل: َسِمْعُت َرُسولْ ِريِّ  َواخُلَ ْ  َأِبي َسِعيٍ  او-589
َك لُقْ َرِتَك  َوَأْسثَأِمَك  َوَأْسَتْقِ ُرَك ِبلُدمَّ ِإنِّي َأْسَتِخرُيَك ِبِعللا: لَيُقلَأَحُ ُكْم َأْمًرا َف

ُغُيوِ   ل ُم االُم  َوَأْنَت َ ل َأْ الُم َول َأْوِ ُر  َوَتْعالَعِظيِم  َفِإنََّك َتْقِ ُر َولَك الِمْ  َفْض
ي ِفي ِديِني َوَمِعيَشِتي َوَ اِوَبِة لِذي ُيِريُ  َخْيًرا لْمِر الأَلُدمَّ ِإْن َكاَن َكَذا َوَكَذا للا

ِذي ُيِريُ  َهرًّا لْمِر الأَلْيِه  َوِإْن َكاَن َكَذا َوَكَذا لي َوَأِ نِّي َ لي َوَيسِّْرُه لُه َأْمِري  َفاْوُ ْر
ْيَر خَلَي الي ِفي ِديِني َوَمِعيَشِتي َوَ اِوَبِة َأْمِري  َفاْحِرْفُه َ نِّي  ُومَّ اْوُ ْر ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1835  مسن  البزار 10421املعجم الكبري  (1)

َوَهَذا احَلِ يُث ال َنْعلُم َروَاُه َأَحٌ  ِمْ  َح ِيِث اأَلْ َمِش  َ ْ    ووال: 1528  مسن  البزار 10012املعجم الكبري  (2)
 .َمْعهُ ِإال ِم ْ ِإْبرَاِهيَم ْب ِ َسِعيٍ   َوَحاحٌل َفلْي:َ ِبالَقِويِّإِْبَراهِيَم  َ ْ  َ لَقَمَة  َ ْ   َْبِ  اهللِ ِإال َحاحُل ْب ُ ُموَسى  َومْل َنْس

 ولت: حاحل منكر احل يث. 

   وفيه اب  أبي ليلى سيء احلفظ  وهذه الطريق أمثل م  اليت سبقت.1583مسن  البزار  (3)
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 .(1)حبان   رواه اب «هلِل ِباال ُووَّ َة ِإالَو ل َحْوالَأْيَنَما َكاَن  

ووت د ا م  ليه ال: إكذا ضاق  ل  واملوهذا حجة  ة  اله بغري حلوفيه أنه يقو
 :ه مالومث   ةالغري ح

ِإكَذا َأَراَد َأَحُ ُكْم َأْمًرا » ×: هلِلا لَرُسو ل: َوالَ ْ  َأِبي ُهَرْيَر َة  َواروي -590
َك لَك ِمْ  َفْضلَك ِبُقْ َرِتَك  َوَأْسثَأِمَك  َوَأْسَتْقِ ُرلُدمَّ ِإنِّي َأْسَتِخرُيَك ِبِعللا: لَيُقلَف
ُدمَّ ِإْن للُغُيوِ   ال ُم االُم  َوَأْنَت َ ل َأْ الُم َول َأْوِ ُر  َوَتْعالَعِظيِم  َفِإنََّك َتْقِ ُر َولا

ي ِفي َ اِوَبِة لي ِفي َمِعيَشِتي  َوَخْيًرا لي ِفي ِديِني  َوَخْيًرا لَكاَن َكَذا َوَكَذا َخْيًرا 
ْيَر خَلَي الي  َفاْوُ ْر لَك َخْيًرا لي ِفيِه  َوِإْن َكاَن َغْيُر كَذلي َوَباِرْك لِري  َفاْوُ ْرُه َأْم

 .(2)  رواه اب  حبان«َحْيُث َما َكاَن  َوَرضِِّني ِبَقَ ِرَك

 َ ْعَب وُنُكَت  َةاَرَخسِتاْلا   وأنَّصر ة َتْخيث ُماِدَحأله اِذَه أنَّ باَنِح ابُ بيَّ  كْ  ل
ْ  َأَراَد َأْمًرا مَلْسِتَخاَر ِة الْمَر ِبُ َ اِء اأَلَبَياِن ِبثَأنَّ الكِذْكُر اه: يِيِييف َح َمرَج،ني  فَتَتَعْكَر

 .َفِريَضِةلَك َبْعَ  ُرُكوِع َرْكَعَتْيِ  َغْيِر الِإنََّما ُأِمَر ِبَذ

يه ل  ل وَي م  السَّلا لبَو َ:ْيل،ني  وَتَعْكَر  ِم  مالسَّلا عَ كر َبذِّلا اَذَه ُعوِضَمَف
 ي.ِتآلو  ايَُّأ َأِبي  يُثَح

 ة:احَّاج َخَوزَّليف ا  ُةاَرِخسْتالا

ْطَبَة ُومَّ خِلاْكُتِم ا»: لَوا×  هلِلْنَصاِريِّ  َأنَّ َنِبيَّ اأَلَأِبي َأيُّوَ  ا   و-591
: لُه ُومَّ ُوَك َوَمجَّ ُومَّ اْحَمْ  َربَّ َك ل هلُلَما َكَتَب ا لُوُضوَء  ُومَّ َحلَتَوضَّثْأ َفثَأْحِسِ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3185  مسن  البزار 885حييح اب  حبان  (1)

 العالء ضعيف احل يث.   وفيه هبل ب 886حييح اب  حبان  (2)
 .11477ويف البا  ح يث اب   باس واب   مر معًا  موضوع ولي:  لى هرط الكتا   وهو يف املعجم الكبري  
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: َفاْوِ ْرَها لَأْو َوا  ي ِبَدالَخْيًرا ِفي ُدْنَياَي  َوآِخَرِتي َفاْوِض  -َسمَِّدا ِباْسِمَدا  -َنَة الُف
 .(1)طرانيلاواه أمح  ور  «يل

ْسِتَخاَر ِة الُدَ اِء ا لْطَبِة  َواْسِتْعَماخِلْمِر ِبِكْتَماِن اأَلكِذْكُر اان: بَِّح يه ابُ لَ  َمَجْرَت
 . ِ ْنَ َهاالَوَ  ل َجهلِلتَّْمِجيِ  لتَّْيِميِ   َوال ِة  َواالصَّلوُضوِء  َوالَبْعَ  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ورجاله ال بثأس بدم  ووال اهليثمي: وقات كلدم  وهو م  رواية أيو  ب  خال  3901  املعم الكبري23597املسن   (1)
هو أيو  ب  خال  ب  حفوان  الذي وال فيه اب  حجر فيه ل،ني  وهو راوي ب  أبي أيو     أبيه    ج ه  ولي: ا

ح يث الوربة يف مسلم  وإن كان البخاري جعلدما واح ا يف التاريخ  فإن اب  أبي حامت فرق بيندما  وكذا وال أبوه 
رجح احلسيين   و1/401(  وانتصر احلافظ لرأي البخاري يف تدذيب التدذيب 2/245وأبو زر ة )اجلر  والتع يل 

 حنيع اب  أبي حامت.
وأما خال  ب  أبي أيو  فقيل لي: باب  أبي أيو  وإال يكون وافق امسه اسم أبيه!  وإاما هو زوج بنت أبي أيو    

وهذا خالف الظاهر  فإنه وال:    أبيه    ج ه  ونسبه: اب  أبي أيو   وو  ووقه اب  حبان  وفيه هو  جدالة  لكنه 
بناء الصيابة  وليل الرواية  ح يثه حيتمل التيس،ني  و لى كل فق  حييه اب  خزمية )الصييح: تابعي كبري  م  أ

 (  وو  ضعفه األلباني وهعيب األرناؤوط.4040( واب  حبان)1220
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 ةلنافلستغفار بع  اال  ابا

×  هلِلا ل: ُكْنُت ِإكَذا َسِمْعُت ِمَ  َرُسول َ ْنُه َواهلُلَرِضَي ا يٍّلَ ْ  َ و-592
نَِّبيِّ ل َ ْنُه َ ِ  اهلُل ِبَما َهاَء  َوَح ََّوِني َأُبو َبْكٍر َوَحَ َق َأُبو َبْكٍر َرِضَي اهلُلَهْيًئا َنَفَعِني ا

َيَ ُع لَرْكَعَتْيِ   ُومَّ  لُيَصلَيَتَوضَّثْأ ُومَّ لَمْ  َأَحاَ  كَذْنًبا َفثَأَراَد َأْن َيُتوَ  ِمْنُه َف: »لَوا× 
 يل ىل مل يك  ُّ َيَة آل َهِذِه االُومَّ َت« ُهلَيْسَتِجيُب ل ل َ زَّ َوَجهلَل َفِإنَّ اىل َتَعاهلَلا

 ٍّ ٌّ ٰى  ُّ  َّ ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
رواه أمح  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 سن .لوأحيا  ا

ي  ُومَّ َيْسَتْغِفُر لُيْذِنُب كَذْنًبا  ُومَّ َيُقو ُم َفَيَتَطدَُّر  ُومَّ ُيَص لَما ِمْ  َرُج»: فظلويف 
 .«ُهل هلُل َغَفَر اال  ِإهلَلا

ما  :نسائيلتوبة  وترجم ال ة  ن  االصلما جاء يف ا :ورمذيليه الوترجم  
 الَوَ  ل َجهلِلا كِذْكُر َمْغِفَر ِة  وترجم اب  حبان: لي بذنب وما يقولم  ب ليفع
 .(1)  ة الَذْنِبِه  ِإكَذا َ ِقَب اْسِتْغَفاَرُه َحلْسَتْغِفِر مُلَتاِئِب الل

 هلُل َّْرَداِء َرِضَي ال: َأَتْيُت َأَبا ال ٍم  َواال ْبِ  َسهلِلُيوُسُف ْبُ  َ ْبِ  او   -593
َك لِ  َوَما َأْ َملَبل َهَذا اىلاَك ِإَيا اْبَ  َأِخي َما َ َن لِذي َماَت ِفيِه َفَقالَ ْنُه ِفي َمَرِضِه ا

: َأْوِعُ وِني ل َما َكاَن َبْيَنَك َوَبْيَ  َأِبي  َفَقاالِني ِإلُت: َما َ َناِني َوَما َأْ َملْيِه؟ ُولِإ
: ِبْئَ: َساَ ُة ليَّ ُومَّ َوالَف َظْدِرِه َوَتَساَنَ  ِإلَفثَأَخْذُت ِبَيِ ِه َفثَأْوَعْ ُتُه َوَوَعْ ُت َخ

ُوُضوَء ُومَّ لَمْ  َتَوضَّثَأ َفثَأْحَسَ  ا: »ل َيُقوهلِلا ل: َسِمْعُت َرُسولَكِذِ  َهِذِه  ُومَّ َوالا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1395  سن  اب  ماجه 10175  سن  النسائي 406  سن  الورمذي 1521  سن  أبي داود 56  47  2املسن   (1)
 .623حييح اب  حبان 
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رُُّكوَع لى َرْكَعَتْيِ  َأْو َأْرَبَع َرَكَعاٍت َمْكُتوَبٍة َأْو َغْيِر َمْكُتوَبٍة ُيْيِسُ  ِفيَدا الَوا َم َفَص
 .«ُهل هلُلَغَفَر ا ال ِإهلَلسُُّجوَد ُومَّ َيْسَتْغِفُر الَوا

« ُهلَغَفَر  ل َ زَّ َوَجهلَلُشوَع ُومَّ اْسَتْغَفَر اخُلذِّْكَر َوالُيْيِسُ  ِفيِدَما ا»ويف رواية: 
 .(1) طرانيلرواه أمح  وا

ستغفار  الي: فيدا كذكر الك  لك لأحاديث مبعنى كذسن  لواصييي،ني لويف ا
 مندا:

َمْ  َتَوضَّثَأ » ×: هلِلا لَرُسو لَوا   َ ْنُههلُلَ فَّاَن َرِضَي ا ُ ْثَماَن ْبِ    -594
ُه َما َتَق َّ َم ِمْ  ل ُيَي ُِّث ِفيِدَما َنْفَسُه  ُغِفَر اَلى َرْكَعَتْيِ  لَنْيَو ُوُضوِئي َهَذا  ُومَّ َح

 .(2)يهلمتفق    «كَذْنِبِه

ٍم لا ِمْ  ُمْسَم: »لَوا×  هلِلا لَدِنيِّ  َأنَّ َرُسوجُلَ ْ  ُ ْقَبَة ْبِ  َ اِمٍر ا-595
 الِبِه َوَوْجِدِه  ِإلْيِدَما ِبَقلَ  لي َرْكَعَتْيِ   ُمْقِبلَيَتَوضَّثُأ َفُيْيِسُ  ُوُضوَءُه  ُومَّ َيُقو ُم َفُيَص

 .(3)ملرواه مس« نَُّةجَلُه الَوَجَبْت 

ثَأْحَسَ  َمْ  َتَوضَّثَأ َف: »لَوا× نَِّبيَّ لَدِنيِّ  َأنَّ اجُلٍ  الَ ْ  َزْيِ  ْبِ  َخاو-596
رواه أبو  «ُه َما َتَق َّ َم ِمْ  كَذْنِبِهل َيْسُدو ِفيِدَما  ُغِفَر الى َرْكَعَتْيِ  لُوُضوَءُه  ُومَّ َح

 .(4)داود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وهو كما وال. 1848  ال  اء 27546املسن   (1)    وال اهليثمي: إسناده حس  أه

 .226  حييح مسلم 159حييح البخاري  (2)

 .234حييح مسلم  (3)

 .905 بي داودأسن   (4)
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 ةلَّاضَّلا ردِّلوارد لذكر البا  ا

ِة  لضَّالاْبُ  ُ َمَر َ ِ  ا ل: ُسِئلَح  َوالَ ْ  ُ َمَر ْبِ  َكِثرِي ْبِ  َأْفروي -597
ِة  َهاِدَي لضَّالُدمَّ َرادَّ الل: الي َرْكَعَتْيِ   ُومَّ َيَتَشدَُّ   ُومَّ َيُقولَتَوضَّثُأ  َوُيَص: َيلَفَقا

َك لَطاِنَك  َفِإنََّدا ِمْ  َفْضلِتي  ِبِعزَِّتَك َوُسليَّ َضالِة  ُردَّ َ لالضَّلِة  َتْدِ ي ِمَ  الضَّالا
 .(1): موووف حس لبيدقي  ووال  رواه اَوَ َطاِئَك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وء    وفيه أبو خال  األمحر  وهو الذي زاد كذكر الصال ة والوض556  ال  وات الكبري 29720املصنف الب  أبي هيبة  (1)
 ورواه غريه ومل يذكر فيه حال ة وال وضوءا  إاما د اء ب ون حال ة  هكذا رواه سفيان ب   يينة  وهو أحفظ واهلل أ لم. 
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 اجةحل ة االح    اء بعلبا  ا

×  هلِلا لْيَنا َرُسولَخَرَج َ : ل ْبِ  َأِبي َأْوَفى  َواهلِلَ ْ  َ ْبِ  ايروى -598
 لُيَصلَيَتَوضَّثْأ َولِقِه  َفل َأَحٍ  ِمْ  َخىل  َأْو ِإهلِل اىلُه َحاَجة  ِإلَمْ  َكاَنْت »: لَفَقا

َعِظيِم  لَعْرِ  ال َر ِّ اهلِلَكِريُم  ُسْبَياَن اليُم الحَل اهلُلا الَه ِإل ِإال: لَيُقلَرْكَعَتْيِ   ُومَّ 
َك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك  َوَ َزاِئَم َمْغِفَرِتَك  لُدمَّ ِإنِّي َأْسثَألل،نَي  امِلَعال َر ِّ اهلِلْمُ  حَلا

 ال َغَفْرَتُه  َوالي كَذْنًبا ِإلَع  َتَ الَك َألِإْوٍم  َأْسثَأ لَمَة ِمْ  ُكالسَّلِبرٍّ  َوا لَغِنيَمَة ِمْ  ُكلَوا
 ِمْ  َأْمِر هلَلا ل  ُومَّ َيْسثَأيل َوَضْيَتَدا الَك ِرًضا ِإل َحاَجًة ِهَي ال َفرَّْجَتُه  َوالَهمًّا ِإ

 .(1)هلفظ للورمذي واب  ماجه والا   رواه«َما َهاَء  َفِإنَُّه ُيَق َُّر ِخَر ِةآل ُّْنَيا َوالا

َيا َنِبيَّ »: لَفَقا  ×نَِّبيَّ ل َضِريًرا َأَتى االِ  ُحَنْيٍف  َأنَّ َرُجَ ْ  ُ ْثَماَن ْب-599
ِخَرِتَك  َوِإْن آل لَك  َفُدَو َأْفَضل: ِإْن ِهْئَت َأخَّْرُت كَذل َأْن ُيَعاِفَيِني  َفَقاهلَل  اْدُع اهلِلا

َي َرْكَعَتْيِ   لضَّثَأ  َوَأْن ُيَصَفثَأَمَرُه َأْن َيَتَو  يل هلَلاْدُع ا ل َبال: لَوا  َكلِهْئَت َدَ ْوُت 
َنِبيِّ × ْيَك ِبَنِبيَِّك ُمَيمٍَّ  لَك َوَأَتَوجَُّه ِإلُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا َُّ اِء: لَوَأْن َيْ ُ َو ِبَدَذا ا

ُعِني ِفيِه   َربِّي ِفي َحاَجِتي َهِذِه َفَتْقِضي  َوُتَشفِّىلرَّْحَمِة  َيا ُمَيمَُّ  ِإنِّي َأَتَوجَُّه ِبَك ِإلا
َبْعُ : َأْحِسُب َأنَّ ِفيَدا: َأْن ُتَشفَِّعِني  لُومَّ َوا  َهَذا ِمَراًرا ل: َفَكاَن َيُقولَوا  َوُتَشفُِّعُه ِفيَّ

 .«  َفَبَرَألرَُّجلا ل: َفَفَعلَوا  ِفيِه

ُدمَّ للا َُّ اِء: لِبَدَذا اَي َرْكَعَتْيِ   َوَأْن َيْ ُ َو لَوَأْن ُيَص َفثَأَمَرُه َأْن َيَتَوضَّثَأ»فظ: لويف 
رَّْحَمِة  َيا ُمَيمَُّ  ِإنِّي َأَتَوجَُّه ِبَك لَنِبيِّ ا× ْيَك ِبَنِبيَِّك ُمَيمٍَّ  لَك َوَأَتَوجَُّه ِإلِإنِّي َأْسثَأ

 .(2)رواه أمح   « َربِّي ِفي َحاَجِتي َهِذِه َفَتْقِضي  َوُتَشفُِّعِني ِفيِه  َوُتَشفُِّعُه ِفيَّىلِإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه فائ  1384  دون آخره  واب  ماجه 479  خمتصرا  وسن  الورمذي 2995  هعب اإلميان 1/466املست رك  (1)
 ده مقال  فائ  يضعف يف احل يث أهـ  ولت: هو منكر واهلل أ لم. أبو الورواء  وال الورمذي: ح يث غريب يف إسنا

 . 1385  ووال: حس  حييح  واب  ماجه 3578  سن  الورمذي 10419  سن  النسائي 17241املسن   (2)
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َك لُدمَّ ِإنِّي َأْسثَأللا: لَرْكَعَتْيِ   ُومَّ ُو لْق َفَتَوضَّثْأ  ُومَّ َحلَفاْنَط»: لَوافظ: لويف 
 َربَِّك َأْن ىلرَّْحَمِة  َيا ُمَيمَُّ  ِإنِّي َأَتَوجَُّه ِبَك ِإلْيَك ِبَنِبيِّي ُمَيمٍَّ  َنِبيِّ الَوَأَتَوجَُّه ِإ
 .(1)نسائي لرواه ا  «َوَهفِّْعِني ِفي َنْفِسي ي َ ْ  َبَصِري  َهفِّْعُه ِفيَّلَتْكِشَف 

 .(2)فيدا نظر  ه تفرد بدالوكذكر فيه وصة يف أو  اًلطراني مطولورواه ا

ي اْوَنَتْي َ ْشَر َة َرْكَعًة لُتَص»: لَوا× نَِّبيِّ لَ ِ  اْبِ  َمْسُعوٍد  َ ِ  ايروى -600
ى لِتَك َفثَأْوِ  َ الْسَت ِفي آِخِر َحلَتْيِ   َفِإكَذا َجَرْكَع لَأْو َنَداٍر َتَشدَُّ  َبْيَ  ُك لْيلِمْ  

ُومَّ َكبِّْر َواْسُجْ   َواْوَرْأ َوَأْنَت َساِجٌ  َفاِتَيَة × نَِّبيِّ لى الَ  لَوَح ل َ زَّ َوَجهلِلا
 الَ ُه  َوْحهلُل االَه ِإل ِإال: لُكْرِسيِّ َسْبَع َمرَّاٍت  َوُولِكَتاِ  َسْبَع َمرَّاٍت  َوآَيَة الا

ُدمَّ لل: الَهْيٍء َوِ يٌر َ ْشَر َمرَّاٍت  ُومَّ ُو لى ُكلْمُ  َوُهَو َ حَلُه الُك َولمُلُه الُه  لَهِريُك 
رَّْحَمِة ِمْ  ِكَتاِبَك  َواْسِمَك لِعزِّ ِمْ  َ ْرِهَك  َوُمْنَتَدى الَك ِبَمَعاَوِ  الِإنِّي َأْسثَأ

َبْعُ  َحاَجَتَك  ُومَّ اْرَفْع َرْأَسَك  لتَّامَِّة  ُومَّ َتْسثَألاِتَك اَملى  َوَكلْ أَلْ َظِم  َوَج َِّك اأَلا
ُموَها َفَيْ ُ وَن َربَُّدْم لسَُّفَداَء َأْن ُتَعلَك  َواتَِّق الْم َ ْ  َيِميِنَك َوَ ْ  ِهَمالَفَس

  .(3)رفوعمليف ا له أحلي: لوبيدقي  لاكم واحل  رواه ا«ْمهُلَفُيْسَتَجاَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10419سن  النسائي  (1)

ابت     ثمان ب  وو  اختلف فيه: فرواه محاد وهعبة    أبي جعفر    خزمية ب  و   1050ال  اء للطراني  (2)
 حنيف  ولفظ ح يثدما يف الروايت،ني األولي،ني.

َة  َ ْ  أَِبي َخالَفُدَما ِهَشا ٌم ال َّْسُتَواِئيُّ  َوُروُ  ْبُ  الَقاِسِم َفَقاال: َ ْ  أَِبي َجْعَفٍر ُ َمْيِر ْبِ  َيِزيَ  ْبِ  ِخرَاَهوال النسائي: 
   ولفظ هذا اإلسناد يف الروايت،ني األخريت،ني.ْيٍفُأَماَمةَ ْبِ  َسْدل  َ  ْ  ُْثَمانَ ْب ِ ُحَن

 (.1052وال  لي ب  امل يين: ما أرى رو  ب  القاسم إال حفظه أهـ )نقله الطراني يف ال  اء 
 مْل َيْرِوِه َ ْ  َرْوِ  ْبِ  الَقاِسِم ِإال َهبِيُبوم وال:  508وم كذكر الطراني وهما لعون ب   مار ة فيه  وو  رواه يف الصغري 

َ: ْبِ  َيِزيَ  اأُلُبليِّ َوَوْ  ْبُ  َسعِيٍ  َأُبو َسِعيٍ  امَلكِّيُّ َوُهَو ِوَقة  َوُهَو الِذي ُيَي ُِّث َ ِ  َأْحَمَ  ْبِ  هَِبيٍب َ ْ  َأبِيِه َ ْ  ُيوُنا
َوُهَو ِوَقة  َتَفرََّد ِبِه  ُْثَماُن ْبُ  ُ َمَر ْبِ  َفاِرِس ْ ِ   َرَوى َهَذا احَلِ يَث ُهعَْبُة َ ْ  أَِبي َجْعَفٍر اخَلْطِميِّ وَاْسُمُه ُ َمْيُر ْبُ  َيزِيَ 

 .1/700اهـ  وو  حييه احلاكم يف املست رك  ُهعَْبَة  وَاحَل ِيثُ َحِييٌح

 =    وو  أجاد احملقق وأفاد يف الكال م  ليه  و زاه للياكم: املنذري وال مياطي.443ال  وات الكبري  (3)
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ِإنَّ : لورد والية    وهيب ب  الحلما رواه أبو نعيم يف ا :ييح فيهصلوا-601
َرْكَعٍة ِبثُأ مِّ  لَعْبَ  اْوَنَتْي َ ْشَر َة َرْكَعًة َيْقَرُأ ِفي ُكلَي الُيَص  ُيَردُّ َأْنالِذي ل َُّ اِء الِمَ  ا

ِذي ل: ُسْبَياَن الَساِجً ا ُومَّ َوا َأَحٌ  َفِإكَذا َفَرَ، َخرَّ هلُلُهَو ا لُكْرِسيِّ َوُولُقْرآِن َوآَيِة الا
ِذي َأْحَصى لُسْبَياَن ا  ْجِ  َوَتَكرَّ َم ِبِهمَلِذي َتَعطََّف ِبالِبِه ُسْبَياَن ا لِعزَّ َوَوالِبَ: ال
 لَفْضل ِّ َوامَلُه ُسْبَياَن كِذي ال التَّْسِبيَح ِإل َيْنَبِغي االِذي لِمِه ُسْبَياَن الَهْيٍء ِبِع لُك

َك ِبَمَعاِوِ  ِ زَِّك ِمْ  َ ْرِهَك لَأْسثَأ  لطَّْولُسْبَياَن كِذي ا  تََّكرُّ ِملِعزِّ َوالكِذي اُسْبَياَن 
َماِتَك لَوِبَك  ىلْ أَلَوَج َِّك ا  ْ َظِمأَلرَّْحَمِة ِمْ  ِكَتاَبِتِك َوِباْسِمَك الَوُمْنَتَدى ا

ُمَيمٍَّ  ُومَّ  لى آلى ُمَيمٍَّ  َوَ لَي َ لُتَص َأْن   َفاِجٌرال ُيَجاِوُزُه َّ َبرٌّ َوالِتي لتَّامَّاِت الا
 .(1)ْيَ: ِبَمْعِصَيٍةل َما ىل َتَعاهلَلا لَيْسثَأ

                                                                                                                                 

مر ب  هارون  موروك احل يث  مع أنه كان رأسا يف القراء ة إماما يف السنة  وو  اتدم  فقال حييى ب  ويف إسناده      = 
مع،ني: كذا   كذا يف مصادر ترمجته  ويظدر أنه مل يرد بتعم  الكذ   فإنه يروي    أناس يتوهمدم  فظ  حييى أنه 

 كان يكذ   و لى كل حال فدو موروك يف احل يث  ضاب  يف القراء ة.
ا   وم وال: ووال إبراهيم ب   لي ال بيلي و  جربته فوج ته حًق1/275وكذكره احلافظ املنذري يف الورغيب والورهيب 

و  جربته فوج ته حقا  وال احلاكم: و  جربته فوج ته حقا  تفرد به  امر ب  خ ا   :وال لنا أبو زكريا :ووال احلاكم
كان حاحب  :ذا هو النيسابوري  وال هيخنا احلافظ أبو احلس وهو وقة مثأمون انتدى  وال: أما  امر ب  خ ا  ه

مناكري وو  تفرد به     مر ب  هارون البلخي وهو موروك متدم أونى  ليه اب  مد ي وح ه فيما أ لم واال تماد يف 
  .واهلل أ لم   مثل هذا  لى التجربة ال  لى اإلسناد

اجَلْوِزيِّ ِفي كَِتاِ  امَلْوُضوَ اِت ِمْ  َطرِيِق َأِبي َ ْبِ  اهلِل احَلاِكِم وََنا  َوَروَاُه اْبُ : 4/273وال الزيلعي يف نصب الراية 
َن ًا َوَمتًْنا  َوال اْبُ  اجَلْوِزيِّ: ُمَيمَُّ  ْبُ  الَقاِسِم ْبِ   َْبِ  الرَّْحَمِ  العََتِكيُّ وََنا ُمَيمَُّ  ْبُ  َأْهَرَس وََنا َ اِمُر ْبُ  ِخَ اٍ  ِبِه  َس

ِع،نٍي فِيِه: َكذَّاٌ   َوَوال َهذَا َحِ يٌث َمْوُضوٌع ِبال َهكٍّ  َوِإسَْناُدُه ُمَخبَّ   َكَما َتَرى  َوِفي إسَْناِدِه ُ َمُر ْبُ  َهاُروَن  َوال اْبُ  َم
النَّْدُي َ ْ  الِقَراَء ِة ِفي × َ ْ  النَِّبيِّ اْبُ  حِبَّاَن: َيْرِوي َ ْ  الثَِّقاِت امُلْعِضالِت  وََي َِّ ي ُهُيوًخا مْل َيَرُهْم  َوَوْ  َححَّ 

  َوَ َزاُه السُُّروِجيُّ للِيلَيةِ َوَما َوَجْ ُتُه فِيَدا.  السُُّجوِد  انَْتَدى َكالُمُه

 .8/158حلية األولياء  (1)
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 تشريقلوات يف أيا م الصلتكبري أدبار البا  ا

ُيَكبُِّر َأيَّا َم ×  هلِلا لَرَأْيُت َرُسو: »لُهَرْيِح ْبِ  َأْبَرَهَة  َوايروى    -602
 طراني.لرواه ا « ٍةالَح لَج ِمْ  ِمًنى  ُيَكبُِّر ِفي ُدُبِر ُكتَّْشِريِق َحتَّى َيْخُرلا

ظفْدِر َيْو َم ل ِة االتَّْشِريِق ِمْ  َحلَكبََّر ِفي َأيَّا ِم ا»×  هلِلا لَرَأْيُت َرُسوفظ: لويف 
 .(1)«نَّْيِر َحتَّى َخَرَج ِمْ  ِمًنىلا

 هللا لا مسعا َرُسوب و مار ب  َياسر  َأنَُّدَملّي ب  أبي َطالَ يروى    -603
 ة ال َحىلفْجر َغَ ا ة َ َرَفة  ِإل ة االكتوبات م  َحملَوات الصَّليكر ِفي دبر ا ×:

  دقيْيَبلوا ينْطارُو َّل  رواه اُعْظَمىلنَّاس التَّْشِريق  َيْو م دْفَعة الَعْصر  آخر َأيَّا م الا
ابر  َج ه   لي و مار  وبعضدم جعله     لف يف إسناده  فبعضدم جعلواخُت
 :ما وهو

 ة اليكر ِفي َح ×  هللا ل: َكاَن َرُسول  َواهللَ   َجابر ب   ب  ايروى -604
م م  لتَّْشِريق  ِح،ني يسلَعْصر م  آخر َأيَّا م ال ة اال َحىلفْجر َيْو م َ َرَفة  ِإلا
 .كتوباتملا

 .«ى َمَكاِنُكملَ » لى َأْحَيابه َفيُقولَ  لويف رواية: ُيْقب

ه ل ِإال أكر  هلل أكر  اهلل أكر  اهلل: الَوَيُقو: لتكبري فقالية كيف ا  يف رواوبيَّ
 .(2)م  حَل اهلل أكر  َوهلل أكر  َواهلل  َواهلل االِإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ُيْرَوى َهَذا احَل ِيُث َ ْ   «ْهل امَلِ يَنِةَهَذا َ لى َتكِْبرِي َأ»َوال أَُبو َأيُّوَ  الشَّاكَذُكوِنيُّ:   ووال: 7280املعجم األوس   (1)
 أهـ  ولت: هروي منكر احل يث.ُهرَْيِح ْب ِ َأْبَرَهةَ ِإال ِبَدَذا اإِلسَْناِد  َتَفرَّدَ ِبِه: َهَرِويُّ ْب ُ الَقطَّاِميِّ 

  ووال: يف هذا 540بري  ووال: إسناد ال تقو م به حجة  ال  وات الك3/440  سن  البيدقي 2/49سن  ال اروطين  (2)
 =         اإلسناد ضعف.
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 وووفات:ملا

سود ألمندم ا َيمِّوُس - هلِل: َح ََّوَنا َأْحَياُ  َ ْبِ  الَ ْ  َأِبي ِإْسَياَق َوا-605
َعْصِر ِمْ  ل َة االَغَ ا ِة ِمْ  َيْو ِم َ َرَفَة  َوَيْقَطُع َحل َة االاَن ُيَكبُِّر َح: َأنَُّه َكهلِلاَ ْ  َ ْبِ  -

 َعْصَر. لى النَّْيِر  َوُيَكبُِّر ِإكَذا َحلَيْو ِم ا

 .هلِلْمُ  حَل َأْكَبُر َواهلُل َواهلُل االَه ِإل ِإال َأْكَبُر هلُل: َفَكاَن ُيَكبُِّر: الَوا

 َأنَّ َأَبا الصَِّييِح ِإلا لُه ِرَجالَوِرَجايثمي: هلا لواَكِبرِي  لي اطََّبَراِنيُّ ِفلَرَواُه ا
 .(1) ُيَسمِّ َمْ  َح ََّوُهمْلِإْسَياَق 

جنر الو كان يف بعضدم ضعف لتدم  إكذ ل تضر جداالما ة جلفدذا حييح: ا
 .مبجمو دم

ُه َكاَن َأنَّفاظه: لويف بعض أسود مندم  ألهيبة تسمية ا اب  أبيوووع يف رواية 
 .نَّْيِرلَعْصِر ِمْ  َيْو ِم ال ِة ااَل َحىلَفْجِر َيْو َم َ َرَفَة ِإل ِة ااَلُيَكبُِّر ِمْ  َح

 َأْكَبُر هلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر اهلُلا عروف:مليات  وهو الث متواالتكبري  ن ه ولوحفة ا
 .(2)ْمُ حَل اهلِل َأْكَبُر َوهلُل َأْكَبُر اهلُلَوا  هلُل االََّه ِإل إاَل

َرِضَي يٌّ َواْبُ  َمْسُعوٍد ل: اْجَتَمَع ُ َمُر َوَ لَ ْ  َأِبي ِإْسَياَق َواوروي -606
َغَ ا ِة ِمْ  َيْو ِم َ َرَفَة  َفثَأمَّا َأْحَياُ  اْبِ  ل ِة االتَّْكِبرِي ِفي ُدُبِر َحلى الْم َ  َ ْندهلُلا

                                                                                                                                 

ا منه  ا  و مرو أه  ضعًفوفيه ويف الذي وبله:  مرو ب  مشر    جابر اجلعفي  وجابر ضعيف احل يث جً     = 
 واختلف  ليه يف هذا احل يث كما كذكرناه  ب،ني كذلك اب  القطان يف بيان الوهم واإليدا م.

 .3/264جممع الزوائ   (1)

   أبي سياق    األسود     ب اهلل )سن  البيدقي     أبي رواه الثوري موحواًل رواه الثوري موحواًل( وو  2)
3/439.) 
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 ىلْما َفِإ َ ْندهلُلَرِضَي ايٌّ لْيِر َوَأمَّا ُ َمُر َوَ نَّلَعْصِر ِمْ  َيْو ِم ال ِة اال َحىلَمْسُعوٍد َفِإ
 .(1)بيدقيل  رواه اتَّْشِريِقلَعْصِر ِمْ  آِخِر َأيَّا ِم ال ِة االَح

َفْجِر َغَ ا َة ل ِة االُيَكبُِّر َبْعَ  َح  َ ْنههلُلَرِضَي ايٌّ ل: َكاَن َ لَ ْ  َهِقيٍق َوا-607
  َعْصِرلُومَّ ُيَكبُِّر َبْعَ  ا  تَّْشِريِقلَما ُم ِمْ  آِخِر َأيَّا ِم اإِلَي الُيَص  َيْقَطُع َحتَّىالُومَّ   َ َرَفَة

 .(2)بيدقيلرواه ا

َأنَُّه َكاَن ُيَكبُِّر َبْعَ     َ ْنههلُلَرِضَي ا يٍّلَ ْ  َ   رَّْحَمِ لَ ْ  َأِبي َ ْبِ  ا-608
  َعْصِرلَوُيَكبُِّر َبْعَ  ا  تَّْشِريِقلِمْ  آِخِر َأيَّا ِم اَعْصِر ل ِة ااَل َحىلَفْجِر َيْو َم َ َرَفَة ِإل ِة ااَلَح

 .(3)هيبة اب  أبيرواه 

:  َ ْنههلُلَرِضَي اطَّاِ  خَل: َكاَن ُ َمُر ْبُ  الَ ْ  ُ َبْيِ  ْبِ  ُ َمْيٍر َوايروى -609
  رواه تَّْشِريِقلآِخِر َأيَّا ِم ا ظفْدِر ِمْ ل ِة اال َحىلَفْجِر ِمْ  َيْو ِم َ َرَفَة ِإل ِة االُيَكبُِّر َبْعَ  َح

 .(4)تنكرهبيدقي  واْسلاهيبة و اب  أبي

 ِة ال َحىلنَّْيِر ِإلظفْدِر َيْو َم ال ِة االَ ِ  اْبِ  ُ َمَر َأنَُّه َكاَن ُيَكبُِّر ِمْ  َحروي -610
 .(5)بيدقيل  رواه اتَّْشِريِقلَفْجِر ِمْ  آِخِر َأيَّا ِم الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهو ضعيف لالنقطاع  إال    اب  مسعود فق  مضى.3/439 (1)

(2) 3/439. 

   ورواه م  طريق أخرى     لي.4/195املصنف  (3)

َكَذا َروَاُه احَلجَّاُج رواية احلجاج     طاء     بي   وال البيدقي:   وهو م  3/438  سن  البيدقي 5681املصنف  (4)
اَكْرُت ِبِه َييَْيى ْبَ  َسِعيٍ  ْبُ  َأْرَطا َة َ ْ  َ َطاٍء  َوَكاَن َييَْيى ْبُ  َسعِيٍ  الَقطَّاُن يُْنِكُرُه  َوال أَُبو ُ َبْيٍ  الَقاِسُم ْبُ  َسال ٍم كَذا

مَلْشُدوُر َ ْ  َوْهٌم ِمَ  احَلجَّاِج  َوإِنََّما اإِلسَْناُد َ ْ  ُ َمَر أَنَُّه َكاَن ُيَكبُِّر ِفي وُبَِّتِه ِبمًِنى. َوال الشَّْيُخ: وَاَفثأَْنَكَرُه  َوَوال: َهَذا 
آِخِر أَيَّا ِم التَّْشرِيِق  َولْو َكاَن  ِْنَ  َ َطاٍء  َ َطاِء ْبِ  أَِبي رََباٍ  أَنَُّه َكاَن ُيكَبُِّر ِمْ  َحال ِة الظفْدِر َيْو َم النَّْيِر ِإىل َحال ِة الَعْصِر ِمْ 
 .َ ْ  ُ َمَر َهَذا الِذي َروَاُه  َْنُه احَلجَّاجُ مَلا اْستَجازَ لَنْفِسهِ ِخالفَ ُ َمَر  وَاهللُ َأْ لُم

   وفيه العمري سيء احلفظ.3/437  سن  البيدقي 5686املصنف الب  أبي هيبة  (5)
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صُّبح ِم  لنَّْير  آِخُرها يف الظفدر ِم  َيو م التَّْشريق َبع  الا م اتَّْكبري أيَّلفظ: الويف 
 .(1) اروطينلتَّْشريق  رواه الآِخر أيا ِم ا

 .(2)   اب   باس لوألفظ اللا لوروي مث-611

 .(3)عصرلك  آخره يف اله  لوروي    زي  ب  وابت مث-612

رواه هرطنا  ألنه لي:  لى كذكره   واو ي تركُتلخر    ا با لا ويف
  اروطين.لا

َعْصِر ِمْ  آِخِر ل ِة اال َحىلَ ِ  اْبِ  َ بَّاٍس َأنَُّه َكاَن ُيَكبُِّر ِمْ  َغَ ا ِة َ َرَفَة ِإ- 613
 الفظ: لويف   (4)ْغِرِ مَلَعْصِر َوَيْقَطُع ِفي الُيَكبُِّر ِفي ا  زاد يف رواية: تَّْشِريِقلَأيَّا ِم ا

 .(5)ْغر مَلُيكبِّر يف ا

 النَّْفِر  ل آِخِر َأيَّا ِم اىلُيَكبُِّر ِمْ  َغَ ا ِة َ َرَفَة ِإ:   فقالتكبريل  يف رواية كيفية اوبيَّ
 هلُل  ال َأْكَبُر َوَأَجهلُلا  ْمُ حَل اهلِلَو   َأْكَبُرهلُلا   َأْكَبُرهلُلا   َأْكَبُرهلُلْغِرِ : امَلُيَكبُِّر ِفي ا

 .(6)ى َما َهَ اَنالَأْكَبُر َ 

 َأْكَبُر هلُلا   َأْكَبُر َكِبرًياهلُل َأْكَبُر َكِبرًيا اهلُلاهيبة:  اب  أبيكما ووع  ن   وحفته
 ْمُ .حَل اهلِل َأْكَبُر َوهلُلا  لَوَأَج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/50سن  ال اروطين  (1)

   وفيه هريك وخصيف يف حفظدما ضعف.3/437  سن  البيدقي 5685املصنف الب  أبي هيبة  (2)

   وفيه جمدول.5682املصنف الب  أبي هيبة  (3)

 .3/440سن  البيدقي (4)

 .5692املصنف  (5)

 .3/441سن  البيدقي (6)
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ِث َتْكِبرَياٍت الْبِتَ اُء ِبَثالَفا: ل  واًوا َنَسًقاالَكَذا َأْخَبَرَناُه ِمْ  ِكَتاِبِه َوبيدقي: لا لوا
  َواِسًعا لَكلَوِإْن َكاَن ا  ْبِتَ اِء ِبَدا َمرََّتْيِ الِمَ  ا× نَِّبيِّ لِبَساِئِر ُسَنِ  اَنَسًقا َأْهَبُه 

  .تَّْوِفيُقل اهلِلَوِبا

 أنه مرتب  بثأدبار ىلهار ة إإل ة االصلتكبري بالمقصودهم م  حت ي  ا م أنَّلوا 
 لَرَفَة َوَأَحُ ُهْم ُمْسَتْقِبَكاُنوا ُيَكبُِّروَن َيْو َم َ نخعي: لإبراهيم ا لواكما وات  لصلا
 هلِل َأْكَبُر َوهلُل َأْكَبُر اهلُلَوا  هلُل االََّه ِإل ِإاَل َأْكَبُر هلُل َأْكَبُر اهلُلا : ةاَلصَّلَة ِفي ُدُبِر الِقْبلا
 .مل أ هللواويسميه بعض الفقداء: التكبري امُلَقيَّ     (1)ْمُ حَلا

 أنت أستغفرك اله إل إالم ك أهد  أدم واحللسبيانك اوهذا آخر الكتا   
ه وحيبه أمجع،ني  لى آلى نبينا حمم  و لم  ل وسهللى اليك  وحلوأتو  إ

 .(2)،نيملعال ر  اهللم  حلوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/199مصنف اب  أبي هيبة  (1)

 .-حاندا اهلل وأمصار املسلم،ني–   مب ينة حفر الباط 1437ل  ا م ( وافق الفرا، منه الثام   شر م  هوا2)
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 3 املقدمة

 9 القسم األول: أذكار الوضوء

 9 باب ما يقول عند الدخول إىل احلامم

 13 باب ما يقول إذا خرج من الغائط

 15 سمية أول الوضوءباب الت  

 17 باب ما يقول أول الوضوء

 19 باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء

 24 باب ما يقول عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء

 29 أبواب أذكار األذانالقسم الثاين: 

 29 باب ما يقول إذا سمع األذان

 32 باب ما يقول إذا سمع املؤذن يتشهد 

 36 لتني: ال حول وال قوة إال باهللباب يقول يف احليع

 39 باب الذكر الذي يقوله بعد تشهد املؤذن

 44 باب ما ُيقال بعد األذان

 50 باب الدعاء بعد األذان

 52 باب ما يقال عند أذان املغرب

 53 باب ما يقول إذا جاء من يؤذنه بالصالة
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 54 باب أذكار اإلقامة

 57 القسم الثالث: أذكار املسجد

 57 باب ما يقول إذا خرج من بيته إىل املسجد

 60 باب ما يقول إذا دخل املسجد وإذا خرج منه

كر الذ  66 يقوله إذا دخل املسجد يوم اجلمعةي باب الذِّ

 67 إذا انتهى إىل الصف يف الصالة باب الذكر الذي ُيقال

 68 باب ما يقول َمن يريد القيام للصالة

 69 لة يف املسجدباب ما يقال ملن ينشد ضا

 70 باب ما يقال ملن يبيع ويشرتي يف املسجد

 71 باب ما ُيقال ملن ينشُد ِشعًرا يف املسجد

 72 القسم الرابع: أذكار الصالة

 72 باب أذكار االستفتاح يف الصالة

 86 باب األذكار التي تقوم مقام الفاحتة ملن ال حيسن الفاحتة حتى يتعلمها

 87 قراءة الفاحتةباب قول آمني بعد 

 89 باب أذكار الركوع والسجود

 103 باب أذكار الرفع من الركوع

 110 باب الدعاء يف السجود

 114 باب أذكار سجود القرآن
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 116 باب الذكر يف اجللسة بني السجدتني

 118 باب ما يقول يف التشهد األوسط

 124 الصالة عىل النبي يف التشهد األخري

 129 د التشهد قبل السالمباب ما يقول بع

 142 أذكار صالة اجلنازة

 150 القسم اخلامس: أذكار أدبار الصلوات

 150 باب ما يقول بعد الصلوات املكتوبات

 162 باب التسبيح والتحميد والتكبري بعد الصالة

 174 باب عقد التسبيح باليد

 176 باب ما يقرأ من القرآن أدبار الصلوات

 178 دعاء أدبار الصلواتباب احلث عىل ال

 188 باب ما ورد من الدعاء أدبار الصلوات

 197 باب مسح اجلبهة باليد اليمنى بعد الصالة وماذا يقول عند ذلك

 198 باب ما ختتص به صالة الفجر واملغرب من األذكار

 203 باب الذكر اخلاص بعد صالة الفجر

 214  رباب ما ختتص به صالة العرص واملغرب من األذكا

 215 باب ما يقول بعد ركعتي صالة املغرب

 216 باب الذكر بعد ركعتي الفجر
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 219 باب الذكر بعد ركعتي فجر يوم اجلمعة

 220 باب ما ُيَقال َبعد َصالة الضحى

 221 باب َما َيقول يف القنوت

 230 باب يؤمِّن املأموم يف القنوت خلف اإلمام

 231 باب الذكر بعد الوتر

 233 األذكار التي تقال بعد صالة اجلمعة باب

 235 باب الدعاء بعد ركعتي الطواف

 236   باب يف الذكر الوارد يف صالة االستخارة

 240 باب االستغفار بعد النافلة

 242 باب الذكر الوارد لرد الضالة

 243 باب الدعاء بعد صالة احلاجة

 246 باب التكبري أدبار الصلوات يف أيام الترشيق
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