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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المق ــدمة
القهار ،العزيز الغفَّار ،الذي وفَّق من اجتباه من
احلمد للَّه الواحد َّ
باجلد يف
املقربني األبرار ،الذين أخذوا أنفسهم ِّ
عبيده فجعلَه من َّ
بالعشي وا ِإلبكار ،وعند تغاير األحوال ومجيع
طاعته ومالزمة ذكره
ّ
آناء الليل والنهار.
وأشهد أن ال إله إالَّ اللَّه وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً
عبده ورسوله.
ُ
وبعد:

فإن ذكر اهلل عز وجل من أعظم الطاعات وأفضل القربات ،وقد
جاء فضله يف الكتاب والسنة.
الذاكِر ِ
الذاكِ ِر َّ ِ
َع َّد اللَّهُ لَ ُه ْم
ات أ َ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َّ َ
ين اللهَ َكث ًيرا َو َّ َ
ِ
ِ
يما﴾ [األحزاب.]53 :
َم ْغف َرًة َوأ ْ
َج ًرا َعظ ً
وقال سبحانهَ ﴿ :ولَ ِذ ْك ُر اللَّ ِه أَ ْكبَـ ُر﴾ [العنكبوت.]53 :
قال قتادة رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية( :ال شيء أكرب من
ذكر اهلل ،قال أكرب األشياء كلها)( ).،
َّ ِ
آمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ِذ ْك ًرا
ين َ
وقال تعاىل ﴿ :يَا أَيُّـ َها الذ َ
َكثِيرا * وسبِّحوهُ ب ْكرةً وأ ِ
َص ًيل﴾ [األحزاب.]54 ،54 :
ً ََ ُ ُ َ َ
( ) تفسري ابن جرير (.) 81/02
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أما من السنة :فقد جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة
 قال كان رسول اهلل  يسري يف طريق مكة فمر على جبل يُقال
له مجدان فقال« :سيروا هذا جمدان سبق المفردون» قالوا :وما
املفردون يا رسول اهلل؟ قال« :الذاكرون اهلل كثيراً والذاكرات»( ).
فقد بني النيب  يف هذا احلديث أن أهل الذكر هم السابقون
يوم القيامة.
ومنه أيضا ما جاء يف صحيح البخاري من حديث أيب موسى
رضي اهلل عنه عن النيب  أنه قال« :مثل الذي يذكر ربه والذي ال
يذكر ربه مثل الحي والميت»( .)0وهذا تصوير بديع يبني فضل ذكر
اهلل.
وكذلك ما روي من حديث عبد اهلل ابن بسر أن رجل جاء إىل
علي
النيب  فقال :يا رسول اهلل إن شرائع اإلسالم قد كثرت َّ
فأخربين بشيء أتشبث به .قال« :ال يزال لسانك رطباً من ذكر
اهلل»(.)1
وجاء يف صحيح مسلم من حديث هريرة  قال :قال رسول
( )0مسلم ( )0262وابن حبان يف صحيحه ( )858والطرباين يف األوسط وغريهم
 .من طريق  ،العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة .
( ) البخاري ( )2026والبغوي يف شرح السنة ( ) 001وغريمها .من طريق بريد بن
عبد اهلل عن أيب بردة عن أبيه مرفوعآ .
( )0الرتمذي ( )1165وابن ماجه ( )1671والبيهقي يف الكربى ( )2206وغريهم
 .من طريق معاوية بن صاحل عن عمرو بن قيس عن عبد اهلل بن بسر
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اهلل « :ألن أقول سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل
إلي مما طلعت عليه الشمس»( ).
أكبر ،أحب َّ
وجاء عند الرتمذي عن أيب الدرداء  قال :قال رسول اهلل :
«أال أُنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا :بلى .قال:
«ذكر اهلل»(. )0
وقد جاء احلث على اإلكثار من بعض العبادات ومنها الذكر،
ودا َو َعلَى
ض ْيتُ ُم َّ
فقال تعاىل﴿ :فَِإذَا قَ َ
الص َلةَ فَاذْ ُك ُروا اللَّهَ قِيَ ًاما َوقُـعُ ً
ُجنُوبِ ُك ْم﴾ [النساء.]405 :
ووصف اهلل املتفكرين يف خلقه وآياته واملكثرين من ذكره سبحانه
بأهنم أهل العقول السليمة البصرية حيث قال سبحانه﴿ :إِ َّن فِي
ِ
َّها ِر ََلي ٍ
السمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات ِألُولِي
ض َوا ْختِ َلف اللَّْي ِل َوالنـ َ
َ
َخل ِْق َّ َ َ

( )1مسلم ( )0275والرتمذي ( )1576وابن حبان يف صحيحه ( )810وغريهم،
من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعآ .
( ) أخرجه أمحد ( )0 620والرتمذي ( )1166وابن ماجه ( )1672وغريهم من
طرق عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند عن زياد بن أيب زياد عن أيب حبرية عن
أيب الدرداء  ،و اختلف فيه على زياد ،وهذا اخلرب ثابت عن أيب الدرداء مبجموع
طرقه واهلل أعلم.
قال ابن عبد الرب يف التمهيد ( : )56/2وهذا يُروى ُمسنداً من طريق جيد عن
أيب الدرداء عن النيب .
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ْاألَلْب ِ َّ ِ
ودا َو َعلَى ُجنُوبِ ِه ْم﴾ [آل
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّهَ قِيَ ًاما َوقُـعُ ً
َ
اب * الذ َ
عمران.]494 ،490 :
َّ ِ
ين
واهلل مل جيعل للذكر حداً حمدوداً  ،قال تعاىل﴿ يَا أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ِذ ْك ًرا َكثِ ًيرا ﴾ ومالزمة الذكر أمر عظيم ال يفعله
َ
إال من وفقه اهلل لذلك ،ومن أفضل أوقات النهار للذكر ،طريف النهار
 ،وهلذا أمر اهلل تعاىل بذكره فيهما يف مواضع من القرآن كقوله:
ك ب ْكرةً وأ ِ
َص ًيل﴾ [اإلنسان.]43 :
﴿ َواذْ ُك ِر ْ
اس َم َربِّ َ ُ َ َ
وقولهَ ﴿ :و َسبِّ ْح بِال َْع ِش ِّي َو ِْ
اإلبْ َكا ِر﴾ [آل عمران.]54 :
ِ
ِ ِ
صبِ ُحو َن﴾ [الروم:
ين تُ ْ
سو َن َوح َ
س ْب َحا َن اللَّه ح َ
ين تُ ْم ُ
وقوله﴿ :فَ ُ
.]41
ِ
ْج ْه ِر
ك تَ َ
ك فِي نَـ ْف ِس َ
وقولهَ ﴿ :واذْ ُك ْر َربَّ َ
ض ُّر ًعا َوخي َفةً َو ُدو َن ال َ
ِ
ِِ
ِمن الْ َق ْوِل بِالْغُ ُد ِّو و ْاَل َ ِ
ين﴾ [األعراف:
صال َوَال تَ ُك ْن م َن الْغَافل َ
َ
َ
.]403
الش ْم ِ
وع َّ
س َوقَـ ْب َل
ك قَـ ْب َل طُلُ ِ
وقولهَ ﴿ :و َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
غُ ُروبِ َها﴾ [طه.]450 :
إىل غري ذلك من اآليات.
والذكر يفتح على القلب أنواعا من الطاعات ،كما أن دوام ذكر
اهلل تعاىل يوجب األمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد يف
َّ ِ
َّ
اه ْم
سُ
معاشه ومعاده قال تعاىلَ ﴿ :وَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
سوا اللهَ فَأَنْ َ
ين نَ ُ
ك ُهم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن﴾ [ سورة الحشر ، ] 49 :وإذا نسي
س ُه ْم أُولَئ َ ُ
أَنْـ ُف َ
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العبد نفسه أعرض عن ما ينفعها ،واشتغل مبا يٌهلِ ٌكها ،فهلكت
وأهلكت .
والذكر رأس الشكر ،والشكر جالب النعم ،موجب للمزيد.
كثريا :ما جاء عن ابن
وضابط أن يكون املسلم من الذاكرين اهلل ً
عباس أنه قال :تعلي ًقا على قوله تعاىل﴿ :و َّ ِ
ين اللَّهَ َكثِ ًيرا
الذاك ِر َ
َ
ِ
ِ
الذاكِر ِ
يما﴾
ات أ َ
َع َّد اللَّهُ لَ ُه ْم َمغْف َرةً َوأ ْ
َج ًرا َعظ ً
َو َّ َ
وغدوا
[األحزاب ، ]53 :قال :أي يذكرون اللّه يف أدبار الصلواتًّ ،
وعشيًّا ،ويف الرب والبحر ،والسفر واحلضر ،ويف املضاجع ،وكلما
ذكر اللّه تعاىل( ).
استيقظ من نومه ،وكلما غدا أو ر
اح)0من منزله َ
وقريبًا من قول ابن عباس ،قال جماهد(  :ال يكو ُن من الذاكرين اللّه
كثرياً والذاكرات حىت يذكر اللّه قائماً وقاعداً ومضطجعاً.

()1
يصري
الذي
در
الق
عن
:
الصالح رمحه اللّه
وسئل أبو عمر بن َّ
ُ
اظب على األذكار
ين اللّه كثرياً والذاكرات ،فقال :إذا و َ
به من الذاكر َ
املأثورة ،كان من الذاكرين اللّه كثرياً والذاكرات.

وذكر اهلل قد جاءت به السنة على أنواع عدة سأقتصر يف هذه
املقدمة على ذكر بعضها ،فمنها ما هو مقيَّد بصباح ،ومنها ما هو
مقيد مبساء ،ومنها ما هو بصباح ومساء ،ويأيت الكالم عليه يف هذه
الرسالة بإذن اهلل  ،ومنها ما هو بليل ،ومنها ما هو عند النوم وسيأيت
( ) ابن كثري يف تفسريه ( )052/2بتصرف يسري .
( )0البغوي يف تفسريه (. )150/2
( )1األذكار للنووي (. ) 2
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الكالم عليه كذلك يف هذه الرسالة ،ومنها ما يكون عند االستيقاظ
من النوم  ،وإليك بيان ذلك.
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النوع األول  :أذكار ُمطلقة تقال أثناء اليوم( ):

 منها ما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  أنرسول اهلل  قال« :من قال سبحان اهلل وبحمده في يوم مائة مرة
ُحطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(.)0

 -0ومنها أيضا ما يف الصحيحني  ،من حديث أيب هريرة .أن
النيب  قال« :من قال :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له
الملك وله الحمد ،وهو على كل ٍ
شيء قدير في يوم مائة مرة
كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ،ومحيت عنه
( ) وهذا القسم الذي أطلق ويقال أثناء اليوم يكون املسلم عامالً به مىت ما ذكره
صباحا أو مساءً ،متواليًا أو متفرقًا شريطة أن يكون يف اليوم .
ً
قال النووي :وظاهر إطالق احلديث أنه حيصل هذا األجر املذكور يف هذا احلديث
من قال هذا التهليل مائة مرة يف يومه ،سواء قاله متوالية أو متفرقة يف جمالس ،أو
بعضها أول النهار وبعضها آخره ،لكن األفضل أن يأيت هبا متوالية يف أول النهار؛
ليكون حرزاً له يف مجيع هناره .شرح مسلم (.)02/ 6
ويقاس عليه ما أُطلق من هتليل أو حتميد وحنوه .وقد أشار النووي رمحه اهلل إىل
ذلك يف كتاب .
( )0أخرجه البخاري ( )2025ومسلم (  . )027من طريق مسي عن أيب صاحل عن
أيب هريرة مرفوعآ .
فائدة:
جاء يف صحيح مسلم ( )0270من طريق :سهيل عن مسي عن أيب صاحل عن
أيب هريرة بلفظ« :من قال حين يُصبح وحين يُمسي سبحان اهلل وبحمده مائة
مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو
زاد عليه».
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مائة سيئة ،وكانت له ِحرز من الشيطان يومه ذلك حتى
يمسي »...احلديث ( ).
 -1وما جاء عند مسلم  ،من حديث سعد قال :كنا عند
رسول اهلل  فقال« :أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف
حسنة؟» ،فسأله سائل من جلسائه :كيف يكسب أحدنا ألف
حسنة؟ قال« :يُسبح اهلل مائة تسبيحة فيُكتب له ألف حسنة أو
تُحط عنه ألف خطيئة»(.)0
 -0ومنه أيضا ما جاء عند مسلم من حديث :األغر بن يسار
املزين  .أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :إنه ليغان على
قلبي ،وإني ألستغفر اهلل في اليوم مائة مرة»(.)1

( ) أخرجه البخاري ( )2021ومسلم (  . )027من طريق  :مسي عن أيب صاحل
عن أيب هريرة .
( ) مسلم ( . )0278من طريق موسى اجلهين عن مصعب بن سعد عن أبيه .
( )0أخرجه مسلم ( .)0620من طريق :ثابت البناين عن أيب بردة عن األغر املزين .
«ليغان» :أي ما يتغشى القلب  ،وقيل :املراد الفرتات والغفالت عن الذكر الذي
عد ذلك ذنبا واستغفر منه .
كان شأنه الدوام عليه  ،فإذا فرت عنه ،أو غفل ً
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النوع الثاين  :ما يقال بأول النهار:
ما جاء من حديث جويرية أن النيب  خرج من عندها بكرة
حني صلى الصبح وهي يف مسجدها مث رجع بعد أن أضحى وهي
جالسة ،فقال« :ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت:
نعم ،قال النيب « :لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلث مرات لو
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن :سبحان اهلل وبحمده عدد
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» وظاهر هذا احلديث
أن هذا الذكر يؤتى به أول النهار ،واهلل أعلم( ).

( ) مسلم (.)0602من طريق حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب عن
ابن عباس عن جويرية .
قلت :وقد بوب مسلم يف صحيحة (باب التسبيح أول النهار) مث ساق احلديث،
وهذا ظاهر واهلل أعلم .
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النوع الثالث  :أذكار تقال بالليل( ):
 منها ما جاء يف الصحيحني من حديث  :أيب مسعود قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من قرأ باَليتين من آخر سورة
()0
البقرة في ٍ
ليلة كفتاه».
 -0ومنها ما رواه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري 
قال :قال النيب  ألصحابه« :أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن
في ليلة؟» فشق ذلك عليهم وقالوا :أيُنا يطيق ذلك يا رسول اهلل؟
فقال« :اهلل الواحد الصمد ثلث القرآن»(.)1
النوع الرابع  :أذكار تُقال عند االستيقاظ:

( ) تنبيه :األذكار اليت تُقال يف الليل غري األذكار اليت تُقال عند النوم .
( )0البخاري ( )5227مسلم ( .)826من طريق إبراهيم عن عبدالرمحن بن يزيد عن
أيب مسعود .
معىن «كفتاه» :أي من اآلفات يف ليلته :وقيل :كفتاه من قيام الليل.
قال النووي  :وجيوز أن يراد األمران .
قال العالًمة احملدث العلوان :البعض يظن أن قراءة هاتني اآليتني خاصة بالنوم وهذا ال
أصل له عند النوم حىت وال يف حديث ضعيف.
قلت :وهذا ظاهر واهلل أعلم.
( )1أخرجه البخاري ( )52 5من طريق األعمش عن إبراهيم عن أيب سعيد
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 منها ما جاء يف صحيح البخاري من حديث حذيفة قال:(كان النيب  إذا أراد أن ينام ...وإذا استيقظ قال« :الحمد هلل
الذي أحيانا بعد ما أماتنا ،وإليه النشور»)( ).
وحيث أن الذكر من العبادات واألصل فيها التوقيف كما هو
معلوم فقد بذلت ما أعانين اهلل عليه من إراد ما صح منها مع ذكر
الضعيف منها جبانب ذكر العلة  ،فدونك هذه الرسالة لك غنمها
وعلينا غرمها سائل املوىل الكرمي املنان أن جيعلها حجة لنا ال علينا
وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي وأن يضع هلا القبول.
وصلى اهلل وبارك وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وكتبه
الفقير إلى عفو ربه
ماجد بن عبد اهلل آل عثمان

( ) أخرجه البخاري ( )2100من طريق :عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حرا
عن حذيفة.
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مسائل في الذكر
للم ْح ِدث:
حكم الذكر ُ
للم ْح ِدث واجلُنب
أمجع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان ُ
واحلائض و النفساء ،وذلك يف التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري
والصالة على رسول اللّه  والدعاء .
وجيوز قراءة القرآن للحائض مع مسه على أن يكون ذلك حبائل
على الصحيح من أقوال العلماء.
مواضع يكره فيها الذكر:
ع
اعلم أن الذكر
حمبوب يف مجيع األحوال إال يف أحوال َ
ورد الشر ُ
ٌ
الذكر حال اجللوس لقضاء احلاجة ،
باستثنائها  ،فمن ذلك أنه يُكره ُ
ويف حالة اخلُطبة ملن حضر اجلمعة.

حضور القلب أثناء الذكر:
مقصود الذاكر فيحرص على
فينبغي أن يكون حضور القلب هو
ُ
حتصيله ،ويتدبر ما يذكر ،ويتعقل معناه  .فإنه أكمل يف األجر ،
مطلوب يف القراءة.
مطلوب كما هو
فالتدبُر يف الذكر
ٌ
ٌ

من نسي ورده من األذكار:
ينبغي ملن كان له وظيفةٌ من الذكر يف وقت من ليل أو هنار ،أو
عقب صالة أو حالة من األحوال ففاتته أن يتداركها ويأيت هبا إذا
يعرضها
متكن منها وال يهملها ،فإنه إذا اعتاد املالزمة عليها مل ّ
للتفويت ،وإذا تساهل يف قضائها َس ُه َل عليه تضييعها يف وقتها.
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فضل الذكر
وللذكر فوائد نص عليها ابن القيم يف الوابل الصيب( ) تربو على
التسعني فائدة نذكر مجلة منها:
إحداها :أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.
الثانية :أنه يرضي الرمحن عز وجل.
الثالثة :أنه يزيل اهلم والغم عن القلب.
الرابعة :أنه جيلب للقلب الفرح والسرور والبسط.
الخامسة :أنه يقوي القلب والبدن.
السادسة :أنه ينور الوجه والقلب.
السابعة :أنه جيلب الرزق.
الثامنة :أنه يكسو الذاكر املهابة واحلالوة والنضرة.
التاسعة :أنه يورثه احملبة اليت هي روح اإلسالم.
العاشرة :أنه يورثه املراقبة حىت يدخله يف باب اإلحسان.
الحادية عشرة :أنه يورثه اإلنابة ،وهي الرجوع إىل اهلل عز وجل.
الثانية عشرة :أنه يورثه القرب منه.
الثالثة عشرة :أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب املعرفة.
( ) الوابل الصيب ص (.)81
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الرابعة عشرة :أنه يورثه اهليبة لربه عز وجل وإجالله.
الخامسة عشرة :أنه يورثه ذكر اهلل تعاىل له ،كما قال تعاىل:
﴿فَاذْ ُك ُرونِي أَذْ ُك ْرُك ْم﴾ [البقرة.]434 :
السادسة عشرة :أنه يورث حياة القلب.

السابعة عشرة :أنه قوة القلب والروح.
الثامنة عشرة :أنه يورث جالء القلب من صدئه.
التاسعة عشرة :أنه حيط اخلطايا ويذهبها ،فإنه من أعظم
احلسنات ،واحلسنات يذهنب السيئات.
العشرون :أنه يزيل الوحشة بني العبد وبني ربه تبارك وتعاىل.
فصل
في وقت ذكر اهلل تعالى طرفي النهار
َّ ِ
آمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ِذ ْك ًرا َكثِ ًيرا *
ين َ
قال اهلل تعاىل﴿ :يَا أَيُّـ َها الذ َ
وسبِّحوهُ ب ْكرًة وأ ِ
َص ًيل﴾ [األحزاب.]54 ،54 :
ََ ُ ُ َ َ
ض ُّر ًعا َو ِخي َفةً َو ُدو َن
ك تَ َ
ك فِي نَـ ْف ِس َ
وقال تعاىلَ ﴿ :واذْ ُك ْر َربَّ َ
ِ
ِِ
ْج ْه ِر ِمن الْ َق ْوِل بِالْغُ ُد ِّو و ْاَل َ ِ
ين﴾
ال َ
صال َوَال تَ ُك ْن م َن الْغَافل َ
َ
َ
[األعراف.]403 :
ك بِال َْع ِش ِّي َو ِْ
اإلبْ َكا ِر﴾ [غافر:
وقال تعاىلَ ﴿ :و َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
.]33
الش ْم ِ
وع َّ
س َوقَـ ْب َل
ك قَـ ْب َل طُلُ ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :و َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
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الْغُر ِ
وب﴾ [ق.]59 :
ُ

ِ َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َربَّـ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِّي
وقال تعاىلَ ﴿ :وَال تَط ُْرد الذ َ
يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ﴾ [األنعام.]34 :
وقال تعاىل﴿ :فَأ َْو َحى إِلَْي ِه ْم أَ ْن َسبِّ ُحوا بُ ْك َرةً َو َع ِشيًّا﴾ [مريم:
.]44
قال ابن القيم في ذكر طرفي النهار:

( )

ومها ما بني الصبح وطلوع الشمس وما بني العصر والغروب قال
َّ ِ
آمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ِذ ْك ًرا َكثِ ًيرا *
ين َ
سبحانه وتعاىل﴿ :يَا أَيُّـ َها الذ َ
وسبِّحوهُ ب ْكرةً وأ ِ
َص ًيل﴾ واألصيل قال اجلوهري  :هو الوقت بعد
ََ ُ ُ َ َ
العصر إىل املغرب.
وقال يف موضعَ ﴿ :و َسبِّ ْح بِال َْع ِش ِّي َو ِْ
اإلبْ َكار﴾ ،فاإلبكار أول
وع
ك قَـ ْب َل طُلُ ِ
النهار والعشي آخره وقال تعاىلَ ﴿ :و َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
س َوقَـ ْبل الْغُر ِ
الش ْم ِ
َّ
وب﴾  ،وهذا تفسري ما جاء يف األحاديث من
َ ُ
قال كذا وكذا حني يصبح وحني ميسي أن املراد به قبل طلوع الشمس
وقبل غروهبا وان حمل هذه األذكار بعد الصبح وبعد العصر.
***

( ) الوابل الصيب ص (.) 06
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أذكار الصباح

 « سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشهومداد كلماته»( )0ثالث مرات .
« -0اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت
وإليك النشور»( ،)1مرة واحدة.
« -1اللهم فاطر السموات واألرض ،عالم الغيب والشهادة،
رب كل شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك من شر
نفسي وشر الشيطان وشركه»( ،)0مرة واحدة.
( ) ووقت الورد يف الصباح من طلوع الفجر إىل ارتفاع الشمس ضحى  ،ولو نسي أو
ُشغِل فال بأس أن يأيت به بعد ذلك .
( )0مسلم (.)0602من طريق حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب عن
ابن عباس عن جويرية .
قلت :وقد بوب مسلم يف صحيحة (باب التسبيح أول النهار) مث ساق احلديث،
وهذا ظاهر واهلل أعلم.
( )1أخرجه أبو داود ( )5228و ابن ِحبان ( )725وغريمها من طريق :سهيل ابن
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً.
وقد صححه :ابن ِحبان ،والنووي يف األذكار ص( ) 8وابن حجر يف نتاج
األفكار ( )152/0وابن القيم .
( )0أخرجه أبو داود ( )5226والرتمذي ( )1507وغريمها من طريق :يعلى بن
عطاء عن عمرو بن عاصم الثقفي عن أيب هريرة مرفوعآ.
وقد صححه :الرتمذي قال :حسن صحيح ،وابن ِحبان واحلاكم والنووي يف
األذكار( ) 7وابن حجر يف نتاج األفكار (.)121/0

=
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وسنة نبينا
« -0أصبحنا على فطرة اإلسلم وكلمة اإلخلص ُّ
محمد  وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من
المشركين»( ) ،مرة واحدة.
« -5اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واَلخرة ،اللهم إني
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر
عوراتي وآمن روعاتي ،اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من
تحتي»( ،)0مرة واحدة.

=

وأما ما جاء عند أيب داود ( )5281والطرباين ( )1052من طريق حممد بن
إمساعيل بن عيا حدثين أيب ،حدثين ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن
أيب مالك األشعري  :وذكر احلديث  :وزاد فيه( :وأن نقرتف سوءًا على أنفسنا أو
جنره إىل مسلم) فهذه زيادة ضعيفة؛ لثالث علل:
األوىل :حممد بن إمساعيل ضعيف ،قال أبو عبيد اآلجريُ :سئل أبو داود عنه
فقال :مل يكن بذاك وسألت عمرو ابن عثمان عنه فدفعه.
والعلة الثانية  :أنه مل يسمع من أبيه  :قال أبو حامت  :مل يسمع من أبيه شيء -
اجلرح والتعديل (.) 87/6
والعلة الثالثة :االنقطاع بني شريح بن عبيد وأيب مالك ،قال ابن أيب حامت يف
املراسيل ( )72عن أبيه( :شريح بن عبيد عن أيب مالك األشعري :مرسل).
( ) أخرجه النسائي يف اليوم والليلة ( )1الطرباين يف الدعاء ( )071وغريمها من طريق:
سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه.
وحسنه ابن حجر نتاج األفكار (. )02 /0
َّ
( )0أخرجه أبو داود ( )5260وبن ماجة (  )186والبخاري يف األدب املفرد
( ) 022وابن ِحبان (  )72من طريق :عبادة بن مسلم عن جبري بن أيب
سليمان بن جبري بن ُمطعم عن ابن عمر.

=
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« -2أصبحنا وأصبح الملك هلل والحمد هلل ،ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له .له الملك وله الحمد وهو على كل ٍ
شيء
قدير ،رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك
من شر هذا اليوم وشر ما بعده ،رب أعوذ بك من الكسل وسوء
ٍ
ٍ
وعذاب في القبر»( )،
عذاب في النار
الكبر ،رب أعوذ بك من
مرة واحدة.
 - 1سيد االستغفار « :اللهم أنت ربي ال إله إال أنت،
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
علي  ،وأبوء لك
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك
ّ
ب ذنبي ،فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت»( ،)0مرة
واحدة.
« -8ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد

=

وقد صححه ابن ِحبان والنووي يف األذكار ( ) 00قال ابن حجر :حسن غريب،
نتائج األفكار (.)18 /0
( ) أخرجه مسلم ( )0601من طريق :إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن ابن
مسعود.
( )0أخرجه البخاري ( )2101من طريق :عبد اهلل بن بريدة عن بشري بن كعب عن
شداد بن أوس.
إذا قاله حني ميسي فمات دخل اجلنة أو كان من أهل اجلنة وإذا قاله حني يصبح
فمات كان له مثل ذلك.
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وهو على كل ٍ
شيء قدير»( ) ،عشر مرات.
من قاهلا (كان له عدل رقبة من ولد إمساعيل ،وكتب له عشر
وحط عنه عشر سيئات ،ورفع له عشر درجات ،وكان يف
حسناتُ ،
حرٍز من الشيطان حىت ُميسي ،وإذا قاهلا إذا أمسى كان له مثل ذلك
حىت يُصبح).
« -7سبحان اهلل وبحمده»( ،)0مائة مرة.

(من قاهلا حني يصبح مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به
( ) أخرجه أبو داود ( )5266والنسائي يف اليوم والليلة ( )06والطرباين يف الدعاء
(  )11من طريق :سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب عيا  .وجاء ذكر العدد
عند الطرباين يف الدعاء (.)102
وقد صححه ابن خزمية ،وابن حجر نتائج األفكار (.)185/0
حي ال ميوت» فهي ال تصح ،وقد أملح ابن حجر
وأما زيادة «حييي وُمييت وهو ٌ
بعدم وجود هذه الزيادة يف األحاديث الصحيحة الفتح (. )520/ 0
تنبيه:
جاء التهليل ُمقيد بعد صالة الصبح واملغرب ،كما عند الرتمذي ( )1060وغريه
من طريق :شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب ذر قال رسول اهلل
ﷺ« :من قال ُدبر صالة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم ال إله إال اهلل وحده
ال شريك له ،له امللك وله احلمد ُحييي وُمييت ،وهو على كل ٍ
شيء قدير عشر
مرات…» احلديث.
هذا احلديث ضعفه النسائي وغريه  :فقال النسائي بعد أن ساق احلديث  :شهر
بن حوشب ضعيف مث قال ٌسئل ابن عون عن شهر فقال( :نزكوه) أي طعنوا عليه
وعابوه  ،النسائي يف الكربى (.)50/7
( ) أخرجه مسلم ( )0270من طريق :سهيل عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة .
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إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه).
 « - 2يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني
ك له وال تكلني إلى نفسي طرفة عين» ( ).
« -44رضيت باهلل رباً وباإلسالم ديناً و ٍ
مبحمد  نبيا» (

()4ثلث مرات .

( )0أخرجه النسائي يف اليوم والليلة ( )562وغريه من طريق :زيد بن احلباب عن
عثمان بن موهب عن أنس.
حسنه ابن حجر (نتائج األفكار )185/0 :ويف إسناده ابن موهب مقبول
وقد َّ
قاله ابن حجر يف التقريب ( ،)0551وقال أبو حامت :صاحل احلديث اجلرح
والتعديل (.) 27/2
قلت :وقد تفرد به زيد بن احلباب عن عثمان بن موهب عن أنس ،مع االختالف
يف عثمان بن موهب ،ويف النفس منه شيء .واهلل أعلم.
( ) أخرجه أبو داود ( )5260وبن ماجة ( )1862والنسائي يف اليوم والليلة ()525
من طريق :أيب عقيل عن سابق بن ناجية عن أيب سالم عن رجل خدم النيب
مرفوعا.
ً
وله علتان:
األوىل :اجلهالة؛ فسابق بن ناجية جمهول قال عنه الذهيب ما روى عنه سوى هاشم
بن بالل  .امليزان (.) 21/0
والثانية :هي االضطراب يف إسناده على أيب عقيل.
وللحديث طريق آخر أخرجه الرتمذي ( )1187والطرباين يف الدعاء ( )120من
طريق سعيد بن املرزبان العبسي عن أيب سلمة عن ثوبان به.
ويف إسناده سعيد بن املرزبان ،قال الدارقطين :مرتوك ،سؤاالت الربقاين للدارقطين
ص  ، 8وقال البخاري :منكر احلديث هتذيب التهذيب (. )0 /0

=
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– «اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت
وإليك المصير»( ،)0مرة واحدة.
« – 0اللهم فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة،
رب كل ٍ
شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك من شر
نفسي ومن شر الشيطان وشركه»( ،)1مرة واحدة.
وسنّة نبينا
« -1أمسينا على فطرة اإلسلم وكلمة اإلخلص ُ
ُمحمد  وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من
المشركين»( ،)0مرة واحدة.
« -0اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واَلخرة ،اللهم إني
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ،اللهم استر
عوراتي وآمن روعاتي ،اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من

=

وله طرق أخرى ال ختلو من مقال و وقد حسنه بشواهده بعض أهل العلم .
ومن رام املزيد فلرياجعه يف مظانه .
( ) وقت الورد يف املساء من بعد صالة العصر إىل غروب الشمس ،ولو نسي أو
شغل فال بأس أن يأيت به بعد ذلك كما قررنا ذلك فيما سبق .
( )0تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )0من أذكار الصباح.
( )1تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )1من أذكار الصباح.
( ) تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )0من أذكار الصباح.
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تحتي»( ) ،مرة واحدة.
« -5أمسينا وأمسى الملك هلل والحمد هلل ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل ٍ
شيء
قدير ،رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ
بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ،رب أعوذ بك من
عذاب في النار وع ٍ
ٍ
ذاب
الكسل وسوء الكبر ،رب أعوذ بك من
في القبر»( ،)0مرة واحدة.
« -2أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق»( ،)1ثالث
مرات.
(من قاهلا إذا أمسى أو نزل منزل مل يضره شيء حىت يصبح وحىت
يقوم من منزله ذلك).
 -1سيد االستغفار« :اللهم أنت ربي ال إله إال أنت ،خلقتني
وأنا عبدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من
علي ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر
شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك َّ
( )0تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )5من أذكار الصباح.
( )1تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )2من أذكار الصباح.
( ) أخرجه مسلم ( )0627من طريق :القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب
هريرة.
ويف رواية ألمحد( )6278والنسائي يف اليوم والليلة (  )57ثالث مرات  ،من
طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة.
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لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت»( ) ،مرة واحدة.
« -8ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير»( ،)0عشر مرات.
« -7سبحان اهلل وبحمده»( ،)1مائة مرة.
(من قاهلا حني ميسي مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به
إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه).
«- 2يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله
وال تكلني إلى نفسي طرفة عين»(.)0
« -44رضيت باهلل رباً وباإلسالم ديناً و ٍ
مبحمد  نبيا»( )3ثلث

مرات .

( )0تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )2من أذكار الصباح.
( ) تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )6من أذكار الصباح.
( )0تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )8من أذكار الصباح .
( )1تقدم خترجيه عند حديث رقم ( )7من أذكار الصباح .
( )0تقدم خترجيه عند حديث رقم ( ) من أذكار الصباح .
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ضعيف أحاديث
أذكار الصباح والمساء
 «-4من قال حين يصبح  :لبيك اللهم لبيك لبيك
وسعديك  ،والخير في يديك  ،ومنك وإليك  ،ما قلت من قول
أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك من بين يديه ما
شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن  ،وال حول وال قوة إال بك
إنك على كل شيء قدير  ،اللهم وما صليت من صلة  ،فعلى
من صليت  ،وما لعنت من لعن فعلى من لعنت  ،أنت وليي في
( )
الدنيا وَلخرة  ،توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » ...
( ) أخرجه أمحد ()0 222والطرباين يف الكبري ( )0821ومسند الشاميني ( ) 08
وغريهم  .من طريق أيب بكر بن مرمي عن ضمرة بن حبيب بن صهيب عن أيب
الدرداء عن زيد بن ثابت  :أن النيب علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله .
قلت  :ويف إسناده أبو بكر بن أيب مرمي  :ضعيف.
قال أبو زرعة :ضعيف  ،منكر احلديث .اجلرح والتعديل .
ري أليب داود ( .) 278أخرجه
وقال أمحد  :ليس بشيء  .سؤاالت ٌ
اآلج ٌ
الطرباين يف الكبري ( )0710ومسند الشاميني ( )02 1والدعاء ( . )102من
طريق بكر الدمياطي عن عبداهلل بن سهل عن معاوية عن ضمرة عن زيد بن
ثابت به .
قلت :عبداهلل بن صاحل اجلهين  .قال عنه ابن حجر  :صدوق كثري الغلط ،
ثبت يف كتابه وكانت فيه غفلة .التقريب ( )1027وكذلك بكر بن سهل
الدمياطي  ،قال النسائي  :ضعيف .ميزان االعتدال (  . )100/وقد أٌسقط من
اإلسناد  :أبو بكر بن أيب مرمي وأبو الدرداء .
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«-0من قال حين يصبح ثلث مرات :أعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم ،وقرأ ثلث آيات من آخر سورة الحشر؛ وكل
به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي ،وإن مات في ذلك
( )
اليوم مات شهيداً ،وإن قالها حين يمسي؛ كان بتلك المنزلة »
« -1من قال حين يصبح :اللهم ما أصبح بي من نعمة
فمنك وحدك ال شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ،فقد أدى
شكر ذلك اليوم ،ومن قال ذلك حين يُمسي فقد أدى شكر
ليلته»(.)0

( ) أخرجه أمحد ( )02122و الرتمذي ( )0700والطرباين يف الكبري ()007/02
وغريهم  .من طريق خالد بن طهمان عن نافع عن معقل بن يسار به .
قال الرتمذي  :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه .
قلت  :وآفته خالد بن طهمان  .ضعفه ابن معني  ،وقال  :خلَط قبل موته
بعشر سنني ،وكان قبل ذلك ثقة ،وكان يف ختليطه كل ما جاءوه به قرأه  .امليزان
للذهيب ( . )581/
وقال ابن حجر  :صدوق رمي بالتشيع مث اختلط  .التقريب (. ) 250
( ) أخرجه أبو داود ( )5261والنسائي يف عمل اليوم والليلة ( )6من طريق:
سليمان بن بالل عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن وهو ربيعة الرأي عن عبد اهلل بن
عنبسة عن عبد اهلل بن غنام البياضي به.
وقد جاء فيه عن ابن عباس ،وهي رواية جاءت عند النسائي من طريق يونس بن
عبد األعلى عن ابن موهب عن سليمان بن بالل ...ورجح ابن حجر ابن غنّام ،
صحف ،وقال ابن
وجزم أبو نعيم يف معرفة الصحابة بأن من قال ابن عباس فقد ّ
عساكر ابن عباس خطأ.
واحلديث ضعيف؛ جلهالة ابن عنبسة ،فقد جهله أبو زرعة وأبو حامت ،اجلرح
والتعديل ( )105/7- 10/5وقد أشار أبو حامت جلهالة ابن غنام ،واهلل أعلم.

=
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 « -0من قال حين يصبح  :اللهم أصبحت منك في نعمة
علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا
وعافية وستر؛ فأتم ً
واَلخرة  ،ثلث مرات إذا أصبح وإذا أمسى  ،كان حقآ على اهلل
( )
أن يتم عليه نعمته »
 « -5اللهم أنت ربي ال إله إال أنت ،عليك توكلت ،وأنت
رب العرش العظيم ،ما شاء اهلل كان وما لم يشأ لم يكن ،ال حول
وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،أعلم أن اهلل على كل شيء قدير،
وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علمآ ،اللهم إني أعوذ بك من شر
نفسي ،ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ،إن ربي على صراط
()0
مستقيم »

=

وذكره ابن حجر ممن مسع من النيب  هتذيب التهذيب (. )020/0
السين ( . )55من طريق عمرو بن احلصني عن إبراهيم بن عبد
( ) أخرجه ابن ً
امللك عن قتادة عن سعيد بن أيب احلسن عن ابن عباس عن النيب  .وبن حجر
يف نتائج األفكار (. )027/0
قلت  :ويف إسناده عمرو بن احلصني  ،قال أبو حامت  :ذاهب احلديث  ،وليس
بشيء  .وقال أبو زرعة  :واهي احلديث  .اجلرح والتعديل . )007/2(.
وإبراهيم بن عبد امللك  :قال ابن حجر :صدوق يف حفظه شيء  .التقريب
(. )0 0
( ) الطرباين يف الدعاء ( )101واخلرائطي يف مكارم األخالق (  )02وغريهم  .من
طريق هدبة بن خالد عن األغلب بن متيم عن احلجاج بن فراصة عن طلق بن
حبيب قال جاء رجل إىل أيب الدرداء فقال يا أبا الدرداء قد احرتق بيتك قال :
ما احرتق اهلل عز وجل مل يكن ليفعل ذلك؛ لكلمات مسعتهن من رسول اهلل ،

=

الصحيح المجتبى

10

« -2بسـم اهلل الـذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال
في السماء وهو السميع العليم»( ).

=

من قاهلا أول النهار؛ مل تصبه مصيبة حىت ميسي  ،ومن قاهلا آخر النهار مل تصبه
مصيبة حىت يصبح .
قلت :األغلب بن متيم  ،قال ابن معني :ليس بشيء .
وقال البخاري  :منكر احلديث .
وقال ابن حبان  :خرج عن االحتجاج به لكثرة خطئه  .امليزان للذهيب
( . )02 /
( ) أخرجه أبو داود ( )5288والرتمذي ( )1188وبن ماجة ( )1827من طريق
عبد الرمحن ابن أيب الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان .
قلت  :فيه عبد الرمحن بن أيب الزناد ،قال عنه أبو حامت :فيه لني يكتب حديثه وال
حيتج به اجلرح والتعديل (. )050/5
قال ابن عدي :وبعض ما يرويه منكر  ،ال يتابع عليه ،وهو يف اجلملة من يكتب
حديثه من الضعفاء ،الكامل(،)078/0
وضعفه النسائي يف السنن الكربى ( ) 16/7حيث قال بعد إيراد احلديث من
طريق عبد الرمحن بن أيب الزناد ويزيد بن فراس عن أبان به :عبد الرمحن بن أيب
الزناد ضعيف ،ويزيد بن فراس جمهول ال نعرفه .
قال العالمة احملدث عبد اهلل السعد وهذا احلديث جاء من طرق كلها غريبة ومتكلم
فيها وأقواها ما جاء من طريق  :عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن أبان عن
عثمان وهي ليست بالقوية؛ ألمور:
 غرابتها حيث مل يروها عن عبد الرمحن إال الغرباء. -0أن عبد الرمحن فيه بعض الكالم وخاصة ما روى ببغداد وأما رواية املدنيني عنه
فأقوى.
 -1قد جاء احلديث عن أبان من قوله بإسناد أصح  ،خالف اللفظ الذي من طريق
عبد الرمحن  .املصطفى من أذكار ملصطفى ( )0
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 « -6من قال حين يصبح  :أعوذ باهلل السميع العليم من
( )
الشيطان الرجيم؛ أجير من الشيطان حتى يمسي »
« -8إذا أصبحت فقل  :اللهم أنت ربي ال شريك لك،
أصبحت وأصبح الملك هلل ال شريك له ،ثلث مرات وإذا
()0
أمسيت فقل مثل ذلك؛ فإنهن يكفرن ما بينهن»
« -7ما من مسلم يقول إذا أصبح  :الحمد هلل ربي اهلل ال
أشرك به شيئًا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل؛ إال ظل يغفر له ذنبه حتى
()1
يمسي ،وإذا قالها إذا أمسى؛ بات يغفر له ذنوبه حتى يصبح »
الس ًين ( )07من طريق داود بن سليك عن يزيد الرقاشي عن أنس
( ) أخرجه ابن ٌ
مرفوعآ  .قلت  :وفيه  ،يزيد الرقاشي  .قال أمحد :ضعيف  .العلل ومعرفة الرجال
( . )062وضعفه  ،ابن معني  .الكامل ( . )056/6قال ابن حجر  :مقبول .
التقريب ( . ) 672قلت  :وقبوله يكون يف حال املتابعة  ،ومل يتابع .
( )0أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ( . )22من طريق بكر بن خنيس عن
عبد الرمحن بن إسحاق عن عبد امللك بن عمري عن أيب قرة عن سلمان الفارسي
عن النيب .
قلت  :يف إسناده  ،بكر بن خنيس  .قال أمحد بن صاحل  ،و عبد الرمحن ابن خرا
الدارقطين  :مرتوك  .التهذيب ( )0 2/0وقال النسائي يف ضعفائه  :ضعيف .
(.)82
وعبد الرمحن بن إسحاق  ،قال أمحد  :ليس بشيء منكر احلديث .وقال أبو
حامت  :منكر احلديث و يكتب حديثه وال حيتج به .اجلرح والتعديل (. )50 1
( ) أخرجه البزار يف مسنده ( )1 20والطرباين يف الكبري ( )215وابن السين ()57
وغريهم  .من طريق سعيد بن عامر عن أبان بن أيب عيا عن احلكم بن حيان
احملاريب عن أبان احملاريب عن النيب  .قلت  :وعلته أبان بن أيب عيا  .قال أمحد

=
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«- 2اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم
عافني في بصري ال إله إال أنت» تعيدها ثلثاً حين تمسي وحين
تصبح وتقول« :اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني
أعوذ بك من عذاب القبر ال إله إال أنت»( ).
 «من قال حين يصبح  :الحمد هلل ،ربي اهلل ال أشركبه شيئآ ،أشهد أن ال إله إال اهلل؛ ظل مغفوراً له ،ومن قالها حين
()0
يمسي بات مغفوراً له »
« - 0من قال في كل يوم حين يُصبح وحين يُمسي :حسبي
اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات

=

وأبو حامت  :مرتوك احلديث  .العلل ومعرفة الرجال (  )0 0/وهتذيب الكمال
(. )00/0
( )0أخرجه أبو داود ( )5272والنسائي يف عمل اليوم والليلة ( )560/00من
طريق :عبد اجلليل بن عطية عن جعفر بن ميمون عن عبد الرمحن بن أيب بكرة
به.
واحلديث ضعفه النسائي؛ وذلك للني جعفر بن ميمون وتفرده ،قال النسائي:
جعفر بن ميمون ليس بالقوي يف احلديث .الضعفاء واملرتوكني () 1
( ) أخرجه ابن السين ( . )22بسنده إىل الربيع بن بدر عن أبان عن عمرو بن
احلكم عن عمرو بن معديكرب عن النيب  .قلت  :يف إسناده الربيع بن بدر  ،قال
النسائي و يعقوب بن سفيان وابن خرا  :مرتوك  .التهذيب ( . )25/7وأبان
بن أيب عيا  ،تقدم .
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كفاه اهلل عز وجل همه من أمر الدنيا واَلخرة»( ).
« - 1إذا استيقظ أحدكم فليقل :الحمد هلل الذي عافاني
علي روحي وأذن لي في ذكره»(.)0
في جسدي ورد َّ

( )0أخرجه أبو داود ( )528موقوفآ على أيب الدرداء و ابن السين مرفوعآ يف عمل
اليوم والليلة (  )6من طريق :أمحد بن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق بن مسلم
عن مدرك عن يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أيب الدرداء به.
قال ابن حجر نتائج األفكار ( )000/0أمحد بن عبد الرزاق هو ابن عبد اهلل بن
عبد الرزاق نسب جلده أيضاً وقد تفرد عن جده برفعه .قلت  :وقد خالف
الثقات .
ورواه أبو زرعة الدمشقي ويزيد بن حممد وإبراهيم بن عبد اهلل ،ثالثتهم من
احلفاظ ،عن عبد الرزاق هبذا اإلسناد ومل يرفعوه.
ورواه أيضاً الطرباين يف الدعاء ( ) 218من طريق هشام بن عمار عن مدرك بن أيب
سعد عن يونس بن ميسرة قال :قال رسول اهلل...( :فذكره) وهذا إسناد ُمرسل.
ومجلة القول يف احلديث أنه موقوف.واهلل أعلم
وأما زيادة ( :صادقاً كان هبا أو كاذباً ) وهي عند أيب داود  -:فهي زيادة منكرة كما
نص على ذلك ابن كثري يف تفسريه ،سورة التوبة ( – )000/0ومن حيث النظر
كيف يؤجر املرء على شيء ال يصدق فيه  .وهو خمالف حلديث األعمال بالنيات .
( ) أخرجه الرتمذي (  )102والنسائي يف عمل اليوم والليلة ( )822وابن السين
( )7من طريق :سفيان عن ابن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة.
واحلديث ضعيف؛ ألنه من أفراد ابن عجالن وهو صدوق ،يف حفظه شيء
خصوصا عن املقربي
ً
فهذه الزيادة  -:شاذة وذلك من وجهني -:
األول  :وهي خمالفة ابن عجالن ملن هم أوثق منه فقد خالف مالك كما يف
البخاري ( ، )6171وعبيد اهلل بن عمر كما يف مسلم ( ، )06 0وإمساعيل بن
أمية وهم ثقات  ،وكذلك عبداهلل بن عمر (ضعيف  ،املكرب ) فقد روى أربعتهم

=
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« - 0أمسينا وأمسى الملك هلل ،والحمد هلل كله هلل ،وأعوذ
باهلل الذي يمسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه ،من شر
ما خلق وذرأ ،ومن شر الشيطان وشركه؛ حفظت من كل شيطان
وكاهن وساحر حتى تصبح ،وإن قلتها حين تصبح؛ حفظت
( )
كذلك حتى تمسي »
 « - 5من قال حين يصبح  :ال إله إال اهلل ،واهلل أكبر؛

=

احلديث عن سعيد املقربي بدون ذكر« :إذا استيقظ فليقل :احلمد هلل الذي
عافاين يف جسدي …» احلديث ،
الثاين  :احتمال البخاري ومسلم ما وقع يف إسناده من اختالف ألنه ال يؤثر –
ومل حيتمال هذه الزيادة .
فإن قيل  -:أن تفرده هبذه الزيادة يعترب من قبيل احلسن .
قلت  :هذا صحيح بشرط أن ال يشاركه الثقات يف أصل احلديث  ،أم إذا شاركوه
،مث انفرد عنهم بشيء فال يقبل تفرده  ،إذ هو ليس حبافظ .
( ) أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ( . )26من طريق مرزوق ابن أيب بكر عن
رجل من أهل مكة عن عبداهلل بن عمرو بن العاص أن النيب قال له  :إنك إذا
قلت ثالث حني متسي .. .
قلت  :وهذا إسناد فيه انقطاع بني مرزوق وعبداهلل .وجاء عند الطرباين يف األوسط
(  . )007من طريق أبو شهاب احلناط عن ابن أيب ليلى عن احلاكم عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعآ بنحوه  .قال الطرباين بعد أن ساقه  :مل يرو
هذا احلديث عن احلكم إال ابن أيب ليلى ،وال عن ابن أيب ليلى إال ابو شهاب .
قلت  :ابن أيب ليلى قال عنه  .شعبة  :ما رأيت أحداً أسوأ حفظ من ابن أيب ليلى .
اجلرح والتعديل (/6الرتمجة . ) 617
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( )

« – 2من صلى
علي حين يُصبح عشراً وحين يُمسي عشراً
ّ
أدركته شفاعتي يوم القيامة»(.)0
« - 6اللهم إني أسألك علماً نافعاً ،ورزقاً طيباً ،وعملً
ُمتقبلً»(.)1
( )0أخرجه ابن السين (  . )2بسنده إىل أيب بكر بن أيب مرمي عن زيد ابن أرطاة عن
أيب الدرداء عن النيب  .قلت  :وابن أيب مرمي  .قال عنه أمحد  :ليس بشيء .
سؤاالت اآلجري أليب داود ( . )05وضعفه ابن معني  .اجلرح والتعديل
(. ) 572/0
( ) أخرجه الطرباين يف الكبري :من طريق إبراهيم بن حممد األهلاين ،قال :مسعت خالد
بن معدان حيدث عن أيب الدرداء.
نقلته كما يف جالء األفهام البن القيم (.) 01
واحلديث ضعفه غري واحد كالعراقي كما يف ختريج إحياء علوم الدين ( )110/
وغريه ؛ وذلك لعدم مساع خالد بن معدان من أيب الدرداء ،نص عليه أمحد كما
يف املراسيل البن أيب حامت (ص )50وذكره ابن حجر يف هتذيب التهذيب
( . )510/
( )0أخرجه أبو يعلى ( )2712وأمحد (  )0261وابن ماجه ( )705والنسائي يف
عمل اليوم والليلة ( ) 20وغريمها من طريق :موسى بن أيب عائشة عن موىل ألم
سلمة عن أم سلمة.
قلت  :إسناده ضعيف جلهالة موىل أم سلمة .
قال ابن حجر :يف نتائج األفكار ( :)107/0ورجال هذه األسانيد رجال
الصحيح ،إال املبهم فإنه مل يُسم وألم سلمة مو ٍال وثقوا.
قال البوصريي يف مصباح الزجاجة (  : ) 0/رجال إسناده ثقات خال موىل أم
سم ومل أر أحداً ممن صنف يف املبهمات ذكره وال أدري ما حاله.
سلمة فإنه مل يُ ّ

=
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« - 8من قال حين يصبح  :اللهم إني أصبحت أشهدك
وأشهد حملة عرشك وملئكتك وجميع خلقك  :أنك أنت اهلل ال
إله إال أنت ،وحدك ال شريك لك ،وأن محمد عبدك ورسولك؛
أعتق اهلل ربعه ذلك اليوم من النار ،فإن قال أربع مرات؛ أعتقه اهلل
( )
ذلك اليوم من النار »

=

وقد تابعه الشعيب كما عند الطرباين يف الصغري (  )022/لكنه  ،منقطع
فالشعيب مل يثبت له مساع من أم سلمة  .املعرفة للحاكم (. )165
( ) أخرجه البخاري يف األدب املفرد (  ) 02وأبو داود ( )5268والرتمذي
(  )152وغريهم  .من طريق بقية بن الوليد عن مسلم ابن زياد موىل ميمونة
زوج النيب عن أنس عن النيب .
قلت  :مسلم بن زياد  :جمهول  ،ونقل ابن حجر عن ابن القطان  :أنه قال
حاله جمهول  .هتذيب التهذيب ( . )056/2وقال يف التقريب  :مقبول
(. )2262
وله طريق آخر أخرجه أبو داود ( )5227والطرباين يف الدعاء ( )076وغريهم .
من طريق ابن أيب فديك عن عبدالرمحن بن عبداجمليد عن هشام بن الغاز عن
مكحول عن أنس به .
قلت  :وله علتان :
 عبدالرمحن بن عبداجمليد  .قال ابن حجر  :جمهول  .التقريب ()1757وقال الذهيب  :ال يعرف .امليزان ( . )527/0وقيل اسم أبيه عبداحلميد .
ذكره ابن يونس يف تاريخ املصريني .
 -0مساع مكحول من أنس فقيل مسع منه وقيل مل يسمع  ،وعلى اعتبار
السماع :
فإنه مدلس نص عليه الذهيب امليزان ( ، )168/0وقد عنعن ومل يصرح بالسماع
 .وبنحوه أخرجه الطرباين يف الدعاء (.)078
قلت :يف إسناده ضعفاء وال تقوم به حجة .
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« - 7إذا أصبح أحدكم فليقل :أصبحنا وأصبح الملك هلل
رب العالمين ،اللهم إني أسألك خير هذا اليوم :فتحه ونصره
ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ،ثم إذا
أمسى فليقل مثل ذلك»( ).
ِ ِ
سو َن
س ْب َحا َن اللَّه ح َ
ين تُ ْم ُ
« -02من قال حين يُصبح﴿ :فَ ُ
ات و ْاألَر ِ ِ ِ
ِ
صبِحو َن *ولَهُ الْحم ُد فِي َّ ِ
ين
الس َم َو َ ْ
َ َْ
ين تُ ْ ُ
ض َو َعشيًّا َوح َ
َوح َ
ت وي ْخ ِرج الْميِّ َ ِ
تُظْ ِهرو َن *ي ْخ ِرج ال ِ
ِ
ْح ِّي
ت م َن ال َ
ُ ُ َ
ْح َّي م َن ال َْميِّ َ ُ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ك تُ ْخ َر ُجو َن﴾ [الروم]49-41 :
ض بَـ ْع َد َم ْوت َها َوَك َذل َ
َويُ ْح ِي ْاأل َْر َ
أدرك ما فاته في يومه ،ومن قالهن حين يُمسي أدرك ما فاته في
ليلته»(.)0
( ) أخرجه أبو داود ( )5280من طريق :حممد بن إمساعيل عن أبيه عن
ضمضم بن شريح عن أيب مالك األشعري به.
واحلديث ضعيف لثالث علل:
األوىل :حممد بن إمساعيل ضعيف ،قال أبو عبيد اآلجريُ :سئل أبو داود عنه
فقال :مل يكن بذاك وسألت عمرو ابن عثمان عنه فدفعه.
والعلة الثانية  :أنه مل يسمع من أبيه  :قال أبو حامت  :مل يسمع من أبيه شيء -
اجلرح والتعديل (.) 87/6
والعلة الثالثة :االنقطاع بني شريح بن عبيد وأيب مالك ،قال ابن أيب حامت يف
املراسيل (( :)72شريح بن عبيد عن أيب مالك األشعري :مرسل).
( ) أخرجه أبو داود ( )5262من طريق :حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أبيه عن
ابن عباس به.

=
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« -0إذا انصرفت من صلة المغرب فقل :اللهم أجرني من
النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك
جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من
يومك كتب لك جوار منها»( ).
« -00قولي حين تصبحين :سبحان اهلل وبحمده ،وال حول
وال قوة إال باهلل ،ما شاء اهلل كان ،وما لم يشأ لم يكن ،أعلم أن
اهلل على كل شيء قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علماً ،فإنه
من قالهن حين يصبح ُحفظ حتى يُمسي ومن قالهن حين يُمسي
ُحفظ حتى يُصبح»(.)0

=

ويف إسناده حممد بن عبد الرمحن :واه ،قال عنه ابن حبان يف اجملروحني()061/0
:حدث عن أبيه بنسخة شبيها مبائيت حديث كلها موضوعة.
وكذلك أبوه عبد الرمحن بن البيلماين ضعيف.
قال عنه أبو حامت :لني ،اجلرح والتعديل ( )0 2/5وابن حجر يف التقريب
( )560وقال الدارقطين :ضعيف ال تقوم به حجة  :السنن ( ) 15/1وغريهم .
( ) أخرجه أبو داود ( )5267وابن السين ( ) 12وغريمها من طريق :احلارث بن
مسلم عن أبيه.
واحلديث ال يصح؛ ألن يف إسناده اضطراباً من أجل احلارث بن مسلم أو مسلم
بن احلارث ،وحمصل االختالف هل الصحايب هو احلارث بن مسلم أو مسلم ابن
احلارث ويف التابعي كذلك وأما اجلهالة ،فقد نص الدارقطين على جهالة مسلم
ابن احلارث سؤاالت الربقاين ( ،)071باإلضافة أنه تفرد هبذا احلديث .
( ) أخرجه أبو داود ( )5265والنسائي يف اليوم والليلة ( ) 0من طريق :عبد اهلل بن
وهب عن عمرو بن احلارث عن سامل الفراء عن عبد احلميد موىل بين هاشم عن
أمه عن بعض بنات النيب .

=
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« -01كان رسول اهلل يقول إذا أصبح « اللهم بك أصبحنا
وبك أمسينا وبك حياتنا وموتنا ،وإليك النشور ،أعوذ بكلمات
والهامة ،وأعوذ بكلمات اهلل التامة من
السامة
ً
اهلل ً
التآمات من شر ً
( )
شر عذابه وشر عباده »
 « -00قل إذا أصبحت  :بسم اهلل على نفسي وأهلي
()0
ومالي؛ فإنه ال يذهب لك شيء»

=

ويف إسناده عبد احلميد ،قال عنه أبو حامت( :جمهول) اجلرح والتعديل
(/2ت.) 21
وقال الذهيب  :أنه(جمهول)حاشية على الكاشف ( .)2 8/
وكذلك أمه قال عنها املنذري( :ال أعرفها) .
الس ًين ( . )52من طريق عمر بن سهل عن حممد بن غالب عن
( )0أخرجه ابن ُ
عبدالصمد بن النعمان عن عبدامللك بن احلسني عن عبدالعزيز بن رفيع عن
ذكوان ن أيب هريرة مرفوعآ  .قلت  :يف إسناده عبدامللك النخعي  .قال بن معني
 :ليس بشيء  .وقال البخاري  :ليس بالقوي  .الكامل ( . )121/5وعمر بن
سهل  :صدوق خيطئ  .التقريب (. )0708
الس ًين (  . )5من طريق زيد بن احلباب عن سفيان عن رجل عن
( )0أخرجه ابن ُ
جماهد عن ابن عباس  :أن رجالً شكا إىل النيب أنه يصيبه اآلفات  .فذكره ...
وفيه فقاهلن الرجل فذهب عنه اآلفات  .قلت  :يف إسناده جمهول مل يسمى .
قال بن حجر  :وأظنه ليث بن أيب سليم .نتاج األفكار ( . )0 2/0قلت :
وعلى اعتبار أنه ليث  :فقد قال أمحد  :مضطرب احلديث  ،لكن حدث عنه
الناس  .العلل ومعرفة الرجال (  ، )187/وقال الدارقطين  :ليس حبافظ و ويف
موضع  :سيئ احلفظ  ،ويف موضع  :ضعيف  .السنن ( ، )11 -28-26/
وقال ابن حجر  :صدوق اختلط جداً ومل يتميز حديثه فرتك  .التقريب ( )560
 .وكذالك  :زيد بن احلباب  :قال ابن معني  :أحاديثه عن الثوري  :مقلوبة .

=
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 « -05أصبحت يا رب أشهدك وأشهد ملئكتك وأنبيائك
ورسلك وجميع خلقك على شهادتي على نفسي أني أشهد أنك
ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ،وأن محمداً عبدك ورسولك،
( )
وأؤمن بك ،وأتوكل عليك » يقوهلا ثالثاً

 « -02ال إله إال اهلل ،واهلل أكبر وسبحان اهلل ،وبحمده،
وأستغفر اهلل وال حول وال قوة إال باهلل ،األول واَلخر والظاهر
والباطن بيده الخير ،يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ،من
قالها إذا أصبح عشر مرات؛ أعطي ست خصال؛ أولهن  :يحرس
من إبليس وجنوده والثانية  :فيعطى قنطاراً من األجر ،والثالثة:
فيرفع له درجة في الجنة و والربعة  :فيزوج من الحور العين
والخامسة  :يحضرها اثنا عشر ألف ملك ،والسادسة  :له من
األجر كمن يقرأ التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان  ،وله مع هذا يا
عثمان كمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته  ،فإن مات من

=

امليزان للذهيب ( ، )70/0وقال ابن حجر :صدوق خيطئ يف حديث الثوري .
التقريب ( . )0 12وضعفه النووي  ،وذكره ابن القيم بصيغة التمريض  .الزاد
(. )165/0
ين ( )50واخلرائطي يف مكارم
( ) أخرجه الطرباين يف األوسط ( )7152وبن ُ
الس ُ
األخالق ( .)062من طريق ابن هليعة عن أيب مجيل األنصاري عن القاسم بن
حممد عن عائشة مرفوعآ .
قلت  :يف إسناده ابن هليعة  :وهو ضعيف على الراجح كما تقدم  ،واهلل أعلم  ،قال
اهليثمي يف اجملمع  :بعد أن ساق حديث عائشة رواه الطرباين يف األوسط من
طريق أيب مجيل األنصاري عن القاسم ومل أعرفه ( . )65/ 2وقد حبثت عن
ترمجته فلم أوفق .
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( )

« -06وكان أول ما يقول إذا استيقظ :سبحانك ال إله إال
أنت اغفر لي ،إال انسلخ من خطاياه كما تنسلخ الحية من
جلدها»(.)0
« -08من قرأ آية الكرسي وحم األول؛ يعني  :المؤمن حتى
( ) أخرجه الطرباين يف الدعاء ( ) 622والبيهقي يف األمساء والصفات ()005/6
وابن اجلوزي يف املوضوعات (  ) 05- 00/وغريهم .من طريق أغلب بن متيم
عن خملد بن اهلذيل العبدي عن عبدالرحيم عن ابن عمر أن عثمان سأل النيب ..
قلت  :هذا حديث موضوع  .قال ابن اجلوزي هذا احلديث من املوضوعات
النادرة  .املوضوعات (  . )005/وهو مسلسل بالضعفاء واملرتوكني واجملاهيل .
أغلب  :ضعيف  ،تقدم الكالم عليه .
خملد بن هذيل  :جمهول
عبد الرحيم :جمهول .وقيل :عبد الرمحن بن عبد اهلل :مرتوك .التقريب ()1706
.
( ) رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق (ص )82من طريق :شهر بن حوشب عن
عمرو بن عبسة.
وهو ضعيف؛ للكالم يف شهر بن حوشب فقد اضطرب فيه ،فمرة رواه من ُمسند
أيب أُمامة ومرة من مسند ُمعاذ ومرة من ُمسند عمرو بن عبسة وهو أي (شهر بن
حوشب) ،مل يسمع من عمرو بن عبسة نص عليه أبو زرعة ،اجلرح والتعديل
( )181/0املراسيل البن أيب حامت (.)87
وكذلك إتيان احلديث عند أيب داود ( )5200والرتمذي ( )1502من طريق
شهر بدون ذكر "االستيقاظ".
وأخرجه أبو داود ( )5200من طريق ثابت عن أيب ظبية عن ُمعاذ بدون ذكر
"االستيقاظ".
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ينتهي إلى ﴿إِلَْي ِه الْم ِ
ص ُير﴾ [غافر  ،]5:حتى يمسي ؛ حفظ بهما
َ
( )
حتى يصبحاً ،ومن قرأ بهما؛ حفظ بهما حتى يمسي »

«-07من قال حين يصبح  :ما شـاء اهلل ال حـول وال قـوة إال بـاهلل
وصــف
أشــهد أن اهلل علــى كــل شــيء قــدير؛ ُرزق خيــر ذلــك اليــوم ُ
عنــه َشــره  ،ومــن قالهــا مــن الليــل ؛ رزق خيــر تلــك الليلــة ،وصــرف
()0
شرها»
عنه ً
( )0أخرجه الرتمذي ( )0867وابن السين يف اليوم والليلة ( )62وغريمها .من طريق
عبدالرمحن بن أيب مليكة عن زرارة مب مصعب عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب
هريرة عن النيب .
قلت  :يف إسناده  ،عبدالرمحن بن أيب مليكة .
قال البخاري  :ذاهب احلديث  .وقال ابن معني  :ضعيف .
وقال أمحد  :منكر احلديث  .وقال النسائي  :مرتوك  .امليزان للذهيب ()088/0
.
الس ًين (. )51من طريق عزارة بن عبدالدامي عن سليمان بن الربيع
( ) أخرجه ابن ُ
النهدي عن كادح بن رمحة عن أيب سعيد العبدي زوج أم سعيد عن احلسن عن
أيب هريرة عن النيب .
قلت  :إسناده مسلسل بالعلل :
 عزارة بن عبدالدامي  :مل أجد له ترمجة -0سليمان النهدي  :قال عنه الدارقطين  :مرتوك  .العلل ( ) 25/8ويف
موضع قال  :ضعيف (  ، ) 51/وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء
واملرتوكني (. ) 7/0
 -1كادح بن رمحة  :قال الدارقطين  :ال شيء  .سؤاالت السلمي (. )110
وقال أبو الفتح األزدي  :كذاب  .تاريخ الثقات لنب شاهني (. )060
 -0أبو سعيد العبدي  :مل أجد له ترمجة .

=
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« -12كان إذا أصبح قال  :إني قد وهبـت نفسـي وعرضـي لـك؛
( )
فل يشتم ،وال يظلم من ظلمه ،وال يضرب من ضربه »
« -54أمرنا أن نقرأ إذا أمسينا وإذا أصبحنا ﴿أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنَّ َما
()0
َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا﴾ [المؤمنون  ، ]443 :فقرأنا فغنمنا وسلمنا »

=

 -5احلسن ابن أيب احلسن  :مدلس ومل يصرح بالسماع  .قال ابن حجر كان
يرسل كثريآ ويدلس  .التقريب (. ) 016
( ) أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ( . )25من طريق مهلب ابن العالء عن
شعيب بن بيان عن عمران بن القطان عن قتادة عن أنس عن النيب أنه قال :
أيعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم ..؟
قلت  :شعيب الصفار ،قال عنه السعدي :حيدث عن الثقات باملناكري .الضعفاء
واملرتوكني البن اجلوزي (. )0 /0
وقال ابن حجر  :صدوق خيطئ و التقريب ( . )08 2ومهلب بن العالء  :مل
أجد له ترمجة  .واحملفوظ هو املوقوف على قتادة .
وجاء من طري آخر  .عن حممد بن عبداهلل العمي عن ثابت عن أنس بنحوه .
قلت :وعلته العمي هذا  ،قال العقيلي يف ضعفائه :ال يقيم احلديث (. )70/0
( ) أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة ( )602وابن السين يف اليوم
والليلة ( )66وابن حجر يف نتائج األفكار .من طريق حممد بن إبراهيم التيمي عن
أبيه به .
قلت :وفيه انقطاع .وذلك أن حممد بن إبراهيم مل يدرك جده ،أما قوله حممد عن أبيه،
فاملقصود هو جده .قال ابن حجر :حديث غريب  ،وإبراهيم هو ابن احلارث بن
خالد – كان أبوه من مهاجر احلبشة ،وولد هو له هبا ،ومات النيب وإبراهيم
صغري ،فيشكل قوله :بعثنا ،وقد أجاب عنه أبو نعيم بأن املراد بقوله عن أبيه
جده  ،وإطالق األب على اجلد شائع ،وعلى هذا فيكون ،منقطع ألن حممد بن
إبراهيم مل يدرك جده  .نتائج األفكار (. )026/0
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ملح ـ ــق
أذكار تقال عند النوم
« -4باسمك اللهم أموت وأحيا»( ) .مرة واحدة.
« -0بامسك ريب وضعت جنيب ،وبك أرفعه ،إن أمسكت نفسي
فارمحها وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني»( .)0مرة
واحدة.
« -1اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها ،لك مماهتا وحمياها ،إن
أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر هلا ،اللهم إين أسألك العافية»(.)1
مرة واحدة.
« -0كان رسول اهلل  إذا أخذ مضجعه نفث في يده
وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده»( .)0ثالث مرات ،املعوذتني
( ) أخرجه البخاري ( )2100من طريق :عبد امللك بن عمري عن ربعي عن حذيفة
.
( )0أخرجه البخاري ( )2102ومسلم ( )06 0من طريق عبيداهلل سعيد بن أيب
سعيد املقربي عن أيب هريرة مرفوعاً.
( )1أخرجه مسلم ( )06 0من طريق :خالد عن عبد اهلل بن احلارث عن ابن عمر.
( ) أخرجه البخاري ( )21 7من طريق :ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن قراءة املعوذات واإلخالص عند النوم ُمقيدة
باملرض ،واستدلوا على ذلك برواية مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن
رسول اهلل ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات ،وينفث ،فلما اشتد
وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها) البخاري (.)52 2

=
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واإلخالص.
« -5اللهم أسلمت نفسي إليك ،وفوضت أمري إليك ووجهت
وجهي إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،رغبة ورهبة إليك ،ال ملجأ وال
منجى منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبنبيك الذي
أرسلت»( ) .مرة واحدة.
(من قاهلا يف ليلته مث مات ،مات على الفطرة).
« -2الحمد هلل الذي أطعمنا ،وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم
ممن ال كافي له وال مؤوي»( .)0مرة واحدة.
« -6قراءة آية الكرسي»( .)1مرة واحدة.
( من قرأها يف ليلته مل يزل معه من اهلل حافظ وال يقربه شيطان
حىت يصبح )
«-8اللهم رب السموات ورب األرض ورب العرش العظيم،
ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة واإلنجيل

=

لكن الذي يظهر واهلل أعلم أهنا تقال كل ليلة وأن ال منافاة بينها وبني رواية عُقيل
املتقدمة وأن النيب ﷺ كان يفعل ذلك إذا اشتكى شيئًا فال منافاة بني الروايتني
وهو ما ذهب إليه ابن حجر ،الفتح (  . )162/واهلل أعلم
( )0أخرجه البخاري ( )21 1ومسلم ( )06 2من طريق شعبة عن أيب إسحاق
اهلمداين عن الرباء  .واللفظ للبخاري .
( ) أخرجه مسلم ( )06 5وأبو داود ( )5251من طريق :محاد بن سلمة عن ثابت
عن أنس.
( )0أخرجه البخاري ( )52 2من طريق عوف عن ابن سريين عن أيب هريرة.
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والفرقان ،أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ،اللهم
أنت األول فليس قبلك شيء ،وأنت اَلخر فليس بعدك شيء،
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك
شيء ،اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»( ) .مرة واحدة.
« -7سبحان اهلل»  11و«الحمد هلل»  11و«اهلل
أكبر».)0(10
(من قاهلا كانت إعانة له على أعماله وخري له من خادم).
«- 2اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك»( .)1مرة واحدة.
 « بسم اهلل وضعت جنيب ،اللهم اغفر يل ذنيب  ،وأخسىء()5
شيطاين  ،وفك رهاين ،واجعلين يف الندي األعلى»

( ) أخرجه مسلم ( )06 1من طريق سهيل عن أبيه عن أيب هريرة.
( )0أخرجه البخاري ( )21 8من طريق احلكم عن ابن أيب ليلى عن علي.
( )1أخرجه الرتمذي ( . )1178من طريق عبد امللك بن عمري عن ربعي عن حذيفة
 .وأبو داود ( )5205من طريق معبد بن خالد عن َسو ٍاء عن حفصة  .وغريمها
( )0أخرجه أبو داود ( )5250بسنده  .من طريق ثور عن خالد بن معدان عن أيب
األزهر األمناري
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()4

 من تعار من الليل فقال« :ال إله إال اهلل وحده ال شريكله ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،الحمد هلل
وسبحان اهلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل،
اللهم اغفر لي» إن قال ذلك أو دعا أُستجيب له فإن توضأ قُبلت
صالته( .)0مرة واحدة.
ضعيف أذكار النوم
 «أن رسول اهلل  كان إذا استيقظ من الليل قال :ال إله إالاهلل ،سبحانك اللهم ،أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتي! زدني علماً
وال تُزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت
الوهاب»(.)1
 -0أنه كان  يقول عند مضجعه« :اللهم إني أعوذ بوجهك
( ) تعار :يعين قام من نومه فزع  .قال ابن األثري  :تعر :هب من نومه واستيقظ .
النهاية (. ) 28
قال ابن حجر  :التعار  :اليقظة مع الصوت  .الفتح (. )150/1
( )0أخرجه البخاري ( ) 50وأبوداود ( ، )5222من طريق :عمري ابن هانئ عن
جنادة بن أيب أمية عن عبادة بن الصامت مرفوعاً .واللفظ للبخاري
( ) أخرجه أبو داود (  )522من طريق عبد اهلل بن الوليد وهو املصري عن سعيد
بن املسيب عن عائشة.
ويف إسناده عبد اهلل بن الوليد وهو ضعيف ،قال الدارقطين :ال يعترب به ،سؤاالت
الربقاين ( .)028وقد تفرد باحلديث عن ابن املسيب.
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الكريم ،وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخ ٌذ بناصيته ،اللهم
أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم ال يهزم جندك ،وال يخلف
وعدك؛ وال ينفع ذا الجد منك الجد ،سبحانك وبحمدك»( ).
«-1من قال حين يأوي إلى فراشه :أستغفر اهلل الذي ال إله
إال هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلث مرات ،غفر اهلل تعالى ذنوبه
وإن كانت مثل زبد البحر ،وإن كانت عدد النجوم ،وإن كانت
عدد رمل بالج ،وإن كانت عدد أيام الدنيا»(.)0
تضور من الليل قال :ال إله إال اهلل
« -0كان رسول اهلل  إذا ّ
( )0أخرجه أبو داود ( )5250والنسائي يف اليوم والليلة ( )626والطرباين يف الدعاء
( )016من طريق :عمار بن زريق عن أيب إسحاق عن احلارث وأيب ميسرة عن
علي .
ويف إسناده احلارث األعور وهو ضعيف ؛ قال ابن حجر :لكن اختلف يف سنده
على أيب إسحاق ومل أره من طريقه إال بالعنعنة … نتائج األفكار(.)185/0
( ) أخرجه الرتمذي ( )1176وأمحد يف املسند ( . ) 2272من طريق الوصايف عن
عطية العويف عن أيب سعيد.
نوعا
ويف إسناده عطية العويف وهو ضعيف من قبل حفظه  ،مث إنه كان يدلس ً
مدلسا ،
خبيثًا من التدليس قال ابن حجر :صدوق خيطئ ً
كثريا ،وكان شيعيًا ً
التقريب(.)0207
قال الرتمذي :حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبيد اهلل بن
الوليد.
وعبيد اهلل الوصايف قال ابن حجر عنه :ضعيف ،التقريب (  ،)018وقال ابن
معني وأبو زرعة وأبو حامت :ضعيف.
وقال النسائي مرتوك هتذيب التهذيب (. )12/1
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رب السموات واألرض وما بينهما العزيز
الواحد القهارُ ،
الغفار»( ).
 -5أن رسول اهلل  قال« :إذا فزع أحدكم في النوم فليقل:
أعوذ بكلمات اهلل التامات من غضبه وعقابه ،وشر عباده ،ومن
همزات الشياطين ،وأن يحضرون ،فإنها لن تضره»(.)0
يل
« -2أن النيب ﷺ كان ال ينام حىت يقرأ ﴿الم*تَـنْ ِز ُ
ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
ين﴾ [السجدة،]4 ،4 :
ب فِ ِيه ِم ْن َر ِّ
ب ال َْعالَم َ
اب َال َريْ َ
ْك َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾ [الملك:
ار َك الَّ ِذي بِيَ ِدهِ ال ُْمل ُ
و﴿تَـبَ َ
( )0أخرجه النسائي يف اليوم والليلة ( )820والطرباين يف الدعاء( )620وغريمها  ،من
طريق يوسف بن عدي عن عثام بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به
مرفوعآ.
واحلديث أعله أبو زرعة وأبو حامت  ،لثالثة أوجه -:
األول  :تفرد عثام بن علي عن هشام به  ،ومل يتابعه عليه أحد من أصحاب
هشام .
الثاين  :قلة رواية عثام عن هشام  ،مما يدل على أنه ليس من أصحابه الذين
الزموه و وحفظوا عنه حديثه حىت يقبل تفرده .
الثالث  :خمالفته من هو أوثق وأعرف منه حبديث هشام  ،وهو جرير بن
عبداحلميد  .وقاال :هو حديث منكر .العلل البن أيب حامت ()161/5
( ) أخرجه أبو داود ( )1871والرتمذي ( ، )1508من طريق :حممد ابن إسحاق
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به .ويف إسناده ابن إسحاق مشهور
بالتدليس وقد عنعنه ومل يصرح بالسماع.
قال الرتمذي :حديث حسن غريب .
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.) (»]4
«-6أن النيب  كان يقرأ املسبحات قبل أن يرقد»(.)0
ُ

( ) أخرجه الرتمذي ( )0870والنسائي يف اليوم و اليلة ( )626من طريق :ليث بن
أيب سليم عن أيب الزبري عن جابر ...
ويف إسناده ليث بن أيب سليم قال الدارقطين :ضعيف ،السنن ( ،)11 /
وضعفه أمحد :العلل ومعرفة الرجال ( )07/0وغريمها.
وقد تابعه املغرية بن مسلم اخلراساين و وهو صدوق .
إال أنه سلك اجلادة فيه  :قال ابن حجر ..( :كأن ليث ومغرية سلكا اجلادة ؛
ألن أبا الزبري يكثر عن جابر ) .نتناج األفكار ق/006/ب
وقد روي هذا احلديث من حديث  :داود بن أيب هند عن أيب الزبري عن جابر به
 .ومن حديث عبداحلميد بن جعفر عن أيب الزبري عن جابر به  .وال يصحان .
وكذلك أبا الزبري رواه عن صفوان عن جابر ،قال زهري :قلت أليب الزبري أمسعت جابراً
يذكر هذا احلديث؟ قال أبو الزبري :إمنا أخربنيه صفوان أو ابن صفوان.
قال يعين (الرتمذي) :وكان زهري أنكر أن يكون هذا احلديث عن أيب الزبري عن
جابر .
وجاء مثل هذا اإلنكار من وهيب بن خالد وهو من الثقات األثبات .العلل البن
أيب حامت (. )2 /0
وذهب ابن حجر إىل أن صفوان تابعي .وهو ال يعرف له رواية عن جابر.
وقد عده املزي ُمرسالً وذكره يف قسم املراسيل حتفة األشراف (.)151/ 0
( ) أخرجه أبو داود ( )5256والرتمذي (  )070من طريق :بقية عن حبري بن سعد
عن خالد بن معدان عن ابن أيب بالل عن العرباض به.
ويف إسناده ابن أيب بالل قال فيه ابن حجر :مقبول .التقريب ( )1056وخالف
بقية بن الوليد ،معاوية بن صاحل كما عند النسائي يف اليوم والليلة ( ،)6 5فرواه
معاوية بن صاحل عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان ُمرسالً عن النيب ﷺ.
ومعاوية :هو اإلمام الفقيه أبو عمرو احلضرمي وثقه أمحد وغريه.
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وختاماً
رحم اهلل من وقف في كتابنا على سهو أو خطأ فنبهنا عليه عاذراً
ال عاذالً
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
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