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 الشيخ ابن عثمينالذكر الثمين بقلم 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله األمييين المبعييول بييالح  رحمييه للعييالمين وعلييى  لييه 

 وصحابته ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ... أما بعد : 
عييي  ذ أذكيييار الصيييبا  والمسييياي ذ كتبهيييا فيييييلة الع مييية الشييييخ فهيييذه أايييل المسيييلم الكيييريم وأاتيييل المسيييلمة الكريمييية ب

محمييد بيين صييالم العثميييين ر رحمييه هللا رحميية واسيييعة ورفييع درلاتييه فيييل الصييالحين الهييدا  المهيييديين وليي اه عيين أمييية 
اإلسيي م اييير مييا لييي م عالمييا  مصييلحا  عييين دعوتييه . وطييل فيييل أصييلها ذ ماأوأيية ذ باأييية رحمييه هللا ر وقييد أطيييداطا 

خ باللامع الكبير بعني   األخ الكريم الشيخ عبد الرحمن بن محمييد الييريا ليي اه هللا ايييرا  إلييى سييمو والييدم مؤذن الشي
فكنت ممن حظل عليها وذلك بعد أيام ق ئييم ميين وفييا  الشيييخ ر وبعييد حصييولل عليهييا فرحييت  بهييا فرحييا   –سلمه هللا  –

هللا تعييالى أن يلعلييه االصييا  صييوابا  ر وي عتبيير طييذا  شييديدا  واسييتعنت بيياهلل عيي  ولييم فذارلتهييا بهييذا الثييوب الييذم أسييذم
 العمم من أوائم أعمام الشيخ رحمه هللا التل تارج بعد وفاته ر وكان عملل فيها على النحو التالل : 

 : قمت بتاريج األحاديل وذلك بع وطا إلى بع  مصادرطا ولم أسهب فل ذلك اشية اإلأالة .  أولا 

صييحة طييذه األذكييار مييا أمكننييل ذلييك ومييا لييم أقيي  علييى صييحته ولييه أصييم حاولييت ذكيير : حرصييت علييى التميياا  ثانياااا 
 أصله فل كتب أطم العلم مثم كتاب األذكار للنووم ر وعمم اليوم والليلة البن السنل وطكذا ... 

مييه رح –وما كان فل طذه األذكار من ذكرين أو أكثر مما قد ال يرتقى إلى درلة الصحة فلعله يييدام فييل قييوم الشيييخ 
 –يعنييل الحييديل اليييعي   –أ . لامعة اإلمام : ذ فقد سييهم فييل ذكييره  12فل رسالته ذ مصألم الحديل ذ ص  -هللا

 لماعة بث ثة شروأ : ـ 
 أن ال يكون اليع  شديدا  . 

 أن يكون أصم العمم الذم ذ كر فيه الترغيب والترطيب ثابتا  . 

 أن ال يعقد أن النبل صلى قاله . 

فائييد  ذكييره فييل الترغيييب حييل اليينفا علييى العمييم المرغييب فيييه لرليياي حصييوم ذلييك الثييواب ثييم أن  وعلى طييذا فيكييون
حصم وإال لييم ييييره التهيياده فييل العبيياد  ولييم يفتييه الثييواب األصييلل المترتييب علييى القيييام بالمييذمور ر وفائييد  ذكييره فييل 

 طـ . الترطيب تنفير النفا عن العمم المرطب عنه للاو  من وقع ذلك العقاب ... ذ أ
: قمت بذكر فوائد وثمرات كم ذكر ما أمكننل ذلك مييع مراعييا  االاتصييار وفييل ذلييك حيياف  ومرغييب فييل اإلتيييان  ثالثاا 

 به واالستدامة عليه . 

 13: ويعت فل مقدمة طذه الرسالة صور  من ماأوأة األذكييار التييل اأهييا الشيييخ بقلمييه كمييا تراطييا فييل ص رابعاا 
 وما بعدطا . 

رسييالة ذ الييذكر الثمييين بقلييم الشيييخ ابيين عثيمييين لمليية ماتييار  ميين أذكييار الصييبا  والمسيياي ذ وتحييت وقد أسميت طذه ال
 الأبع بإذن هللا ماتصر لها على شكم مأوية ليب ذ . 

ولعم القارئ الكريم ي حظ أن طذه األذكار التل ذكرطا الشيخ رحمييه هللا لييايت مييول   علييى غييير عادتييه فييل التييذلي  
هللا التوسع والتفصيم فل مؤلفاته . وكذن طذه األسأر كان قييد كتبهييا علييى علاليية لأالييب ألبييه  ر فقد عر  عنه رحمه

 إياطا . ويتيم كتابته أسام هللا تعالى أن ينفع به ذ . وهللا تعالى أعلم . 
 .  -رحمه هللا تعالى  –ولعم من المناسب أن أشير إشار  مول   إلى شئ من حيا  الشيخ 

 مة أبو عبد هللا محمييد بيين صييالم بيين عثيمييين الييوطيبل التميمييل . وقييد ولييد فييل مدينيية عنييي   فييل فهو فييلة الشيخ الع
رحمييه هللا  –طـ ر وحفظ القر ن الكريم على لييده ألمييه الشيييخ ا عبييد الييرحمن بيين سييليمان  م داميي  1347رميان  27
لشييييخ ا عبيييد الع يييي  بييين بيييا  ثيييم أليييب العليييم وتتلميييذ عليييى ييييد الشييييخ الع مييية ا عبيييد اليييرحمن بييين سيييعدم وسيييماحة ا –

 رحمهما هللا تعالى. 

طـ . ثييم تييولى إماميية اللييامع بعييد وفييا  شييياه الشيييخ عبييد الييرحمن 1371وللا للتدريا فل اللامع الكبير بعني   عام 
 السعدم ر كما درا بكلية الشريعة وأصوم الدين بفرع لامعة اإلمام بالقصيم . 

وقييييد كانييييت لييييه أنشييييأة ودروا فييييل الحييييرمين  –لكيييية العربييييية السييييعودية وقييييد كييييان عيييييوا لهيئيييية كبييييار العلميييياي بالمم
الشريفين ومشيياركات فييل بييرامج إذاعيية القيير ن الكييريم. وتييرك الشيييخ موروثييا ييياما ميين الكتييب واألشييرأة النافعيية ر 
م فقد كان حريصا على بل العلم ونشره وقد استمر على ذلك حتى  ار أيييام حياتييه ر وكمييا اتصيي  الشيييخ ب يي ار  العليي

فقد اتص  باألا ق الكريمة ر وكان إماما فل التوايع والم طييد والكييرم والييورع وااللتهيياد والعمييم لهايير ر نحسييبه 
 كذلك وال ن كل على هللا أحدا . 
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طيـي بمدينيية لييد  ودفيين بمقبيير  العييدم 1421شييوام  15فييل يييوم األربعيياي  –رحمه هللا وأسكنه فسيم لناتييه  –وقد توفل 
 .  -رحمه هللا  –من شياه سماحة الشيخ عبد الع ي  بن با   بمكة المكرمة بالقرب

 وفل اتام طذه المقدمة فإنل أيع بين يدم الناظر نابة من المؤلفات فل األذكار لمن أراد التوسع فل ذلك : ـ 
 ذ األذكار ذ لإلمام النووم تحقي  الشيخ سليم اله لل . 

 لع مة األلبانل رحمه هللا . ذ الكلم الأيب ذ لشيخ اإلس م بن تيميه تحقي  ا

 ذ الوابم الصيب ذ لإلمام ابن القيم تحقي  الشيخ سليم اله لل . 

عبيييد الع يييي  بييين عبيييد –ذ اليييورد المصيييفل الماتيييار مييين كييي م هللا تعيييالل وكييي م سييييد األبيييرار ذ لإلميييام المليييك الصيييالم 
 الرحمن الفيصم رحمه هللا . 

  م سيد األبرار ذ لسماحة الع مة الشيخ عبد الع ي  ابن با  رحمه هللا .ذ تحفة ا ألايار من ك م هللا تعالى وك

 .  دذ أذكار أرفل النهار ذ لفييلة الشيخ د. بكر بان عبد هللا أبو  ي

 ذ  اد المسلم اليومل ذ لفييلة الشيخ عبد هللا ابن لار هللا  م لار هللا رحمه هللا . 

  ي  ابن فهد بن عبد الع ي  .  اد المستعين ذ لألمير الموف  عبد الع ذ

ذ فقييه األدعييية واألذكييار ذ لفييييلة الشيييخ د . عبييد اليير اق بيين عبييد المحسيين العبيياد البييدر وطييو كتيياب فريييد فييل نوعييه 
 موف  فل مويوعه . 

ذ حصيين المسييلم ميين أذكييار اليييوم والليليية ذ لفييييلة الشيييخ د . سييعيد بيين وطيي  القحأييانل وطييو كتيياب لييامع قييد حييو  
 .  ايرا كثيرا

 ذ الصحيم المسند فل أذكار اليوم والليلة ذ للشيخ مصأفى العدو  . 

وغيرطا من المؤلفات النافعة فل طذا الباب . وال يفوتنل فييل طييذا المقييام بعييد شييكر هللا تعييالل أن أشييكر فييييلة الييدكتور 
 ميية الشيييخ محمييد بيين صييالم عبد هللا الصالم العثيمين رئيا الللنة العلمية المشرفة على أباعة مؤلفييات فييييلة الع ا

والشييكر موصييوم ألصييحاب الفييييلة الشيييخ عبييد  –علييى منحييل اإلذن بأباعيية طييذه الرسييالة  –رحمييه هللا  –العثيمييين 
الع ي  بن محمد السييدحان ر والشيييخ البييدر والشيييخ فهييد بيين ناصيير السييليمان علييى مييرالعتهم لهييذه الرسييالة ومييا أبييدوه 

 اطم هللا عنل ايرا . من استحسانات قد استفدت منها ر فل 
طذا وهللا تعالى للت عظمته أسذم أن يلعم عملل طذا االصييا لولهييه الكييريم وأن ال يلعييم ألحييد غيييره فيييه شيييئا وأن 
ينفعنييل بييه فييل حييياتل وبعييد مميياتل وأن يلعييم ذلييك فييل مييي ان حسيينات الشيييخ رحمييه هللا ر ويعييم بنفعييه المسييلمين وأن 

يرا   (الفيم علّل بعد هللا يل م ووالدّم عنا ايرا فهما صاحبا     )َوق ْم َرّبِّ اْرَحْمه َما كََما َربَّيَانِّل َص ِّ

 وصلل هللا وسلم وبارك على محمد و له وصحبه ألمعين . 
 

 كتبه : الفقير إلى عفو ربه
 نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود

 هـ5/12/1421في 

 المملكة العربية السعودية
 (11333( الرياض : )25ص . ب : )

Naayef25@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 األذكار التل تقام صباحا ومساي
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)اليييم ذليييك الكتييياب ال رييييب فييييه طيييد  للمتقيييين اليييذين يؤمنيييون بال ييييب ويقيميييون الصييي   ومميييا ر قنييياطم ينفقيييون واليييذين 
علييى طييد  ميين ربهييم وأولئييك طييم المفلحييون  يؤمنون بما أن م إليك وما أن م من قبلك وباآلار  طم يوقنون أولئك طم 

  ية البقر  .  1-5

)هللا ال اله إال طو الحل القيوم  ال تذاذه سنة وال نوم له مييا فييل السييموات ومييا فييل األر  ميين ذا الييذم يشييفع عنييده إال 
ر  وال واأل تميين علمييه إال بمييا شيياي وسييع كرسيييه السييماوا يبإذنه يعلم ما بين أيديهم ومييا الفهييم وال يحيأييون بشييل

 . البقر  .  255يؤدوه حفظهما وطو العلل العظيم   ية الكرسل 

) ميين الرسييوم بمييا أنيي م إليييه ميين ربييه والمؤمنييون كييم  ميين بيياهلل وم ئكتييه وكتبييه ورسييله ال نفييرق بييين أحييد ميين رسييله 
يهييا مييا اكتسييبت ربنييا وقالوا سمعنا وأأعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ال يكل  هللا نفسييا  إال وسييعها لهييا مييا كسييبت وعل

إن نسينا أو أاأذنا ربنا وال تحمم علينا إصرا  كما حملته على الييذين ميين قبلنييا ربنييا وال تحملنييا مييا ال أاقيية  اال تؤااذن
  ية البقر  .   286 – 285لنا به وأع  عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت موالنا فذنصرنا على القوم الكافرين  

ع ي  العليم غافر الذنب وقابم التييوب شييديد العقيياب ذم الأييوم إال طييو إليييه المصييير     ) حم تن يم الكتاب من هللا ال(
  ية غافر .   3 – 1

طو هللا الذم ال إله إال طو عالم ال يب والشهاد  طييو الييرحمن الييرحيم طييو هللا الييذم ال الييه إال طييو الملييك القييدوا السيي م 

 عما يشييركون طييو هللا الاييال  البييارئ المصييور لييه األسييماي الحسيينى المؤمن المهمين الع ي  اللبار المتكبر سبحان هللا
  ية الحشر .  42 – 22يسبم له ما فل السموات واألر  وطو الع ي  الحكيم 

 قم طو هللا أحد . قم أعوذ برب الفل  . قم أعوذ برب الناا السور  كاملة ث ل مرات . 

 رات   . أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما ال  ) ث ل م

 بسم هللا الذم ال يير مع اسمه شئ فل األر  وال فل السماي وطو السميع العليم ) ث ل مرات .

 صلى هللا عليه وسلم نبيا )ث ل مرات   . رييت باهلل ربا وباإلس م دينا وبمحمد 

حمييد وطييو علييى كييم شييئ قييدير أصبحنا وأصبم الملك هلل والحمد هلل ال إله إال هللا وحد  ال شييريك لييهر  لييه الملييك ولييم ال
رب أسذلك اير ما فل طذا اليوم واير ما بعده وأعوذ بك من شر مييا فييل طييذا اليييوم وميين شيير مييا بعييده رب أعييوذ بييك 
من الكسم والهرم وسوي الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر . وفييل المسيياي يقييوم أمسييينا وأمسييى الملييك هلل 

 الليلة .. الخ بدال من أصبحنا وأصبم وعن طذا اليوم . ويقوم : رب أسذلك اير ما فل طذه 

اللهيييم بيييك أصيييبحنا وبيييك أمسيييينا وبيييك نحييييا وبيييك نميييوت والييييك النشيييور . وفيييل المسييياي يقيييوم : اللهيييم بيييك أمسيييينا وبيييك 
 أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير . 

الحمييد ولييك الشييكر . وفييل المسيياي يقييوم  اللهم ما أصبم بل من نعمة أو بذحد من القك فمنك وحدك ال شريك لييك فلييك
 : ما أمسى بل . 

اللهم إنل أصبحت فل نعمة وعافية وستر فذتم نعمتك علييّل وعافيتييك وسييترك فييل الييدنيا واآلايير  )ثيي ل مييرات  وفييل 
 المساي يقوم اللهم إنل أمسيت الخ .

لييبن والباييم وأعييوذ بييك ميين غلبيية هللا إنل أعوذ بك من الهم والح ن وأعوذ بك من العل  والكسييم وأعييوذ بييك ميين ال
 الدين ومن قهر الرلام . 

اللهم إنل أسذلك العافية فل الدنيا واآلار  اللهم إنل أسييذلك العفييو والعافييية فييل دينييل ودنيييام وأطلييل ومييالل اللهييم اسييتر 
عورتل و من روعاتل اللهم احفظنل من بين يدم وميين الفييل وعيين يمينييل وعيين شييمالل وميين فييوقل وأعييوذ بعظمتييك 

 أن اغتام من تحتل . 

اللهم أنت ربل ال إله إال أنت القتنل وأنا عبدك وأنا على عهييدك ووعييدك مييا اسييتأعت أعييوذ بييك ميين شيير مييا صيينعت 
 أبوي لك بنعمتك علّى وأبوي بذنبل فاغفر لل فإنه ال ي فر الذنوب إال أنت . 

أن ال إلييه إال أنييت أعييوذ بييك ميين شييرك  اللهم فاأر السموات واألر  عالم ال يب والشهاد  رب كم شئ ومليكه أشهد
 نفسل ومن شر الشيأان وشركه وأن اقتر  على نفسل سويا  أو أل ره إلى مسلم . 

اللهم إنييل أصييبحت أشييهدك وأشييهد حمليية عرشييك وم ئكتييك وأنبيييايك ولميييع القييك بذنييك أنييت هللا ال الييه إال أنييت وأن 
 الخ )أربع مرات    محمدا  عبدك ورسولك . وفل المساي اللهم إنل أمسيت ..

 مر    فل الصبا  والمساي.  ةال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وطو على كم شئ قدير )مائ

 حبسل هللا ال اله إال طو عليه توكلت وطو رب العرش العظيم ) سبع مرات   . 

 حسبل هللا وكفى سمع هللا لمن دعا ليا وراي هللا مرمى . 

 مر    فل الصبا  والمساي . أو فيهما لميعا .  ةوبحمده ) مائ سبحان هللا

 مر    .  ةاست فر هللا وأتوب إليك )مائ
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 طـ1418طذا ما يتسير كتابته أسذم هللا تعالى أن ينفع به كاتبه محمد صالم العثيمين 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 األذكار التل تقام صباحا  ومساي  : 

تَّقِّيَن  )  ذَلَِّك الْ 1الم ) ( تَاب  ال َرْيَب فِّيهِّ ط د   لِّْلم  ييا َرَ ْقنَيياط ْم ي نْفِّق ييوَن  2كِّ مَّ ن ييوَن بِّاْل َيْييبِّ َوي قِّيم ييوَن الصَّيي  َ َومِّ يَن ي ْؤمِّ   )الَّذِّ

َر ِّ ط ييْم ي وقِّن ييونَ 3) ييْن قَْبلِّييَك َوبِّيياآْلاِّ َم مِّ َم إِّلَْيَك َوَما أ ْن ِّ ن وَن بَِّما أ ْن ِّ يَن ي ْؤمِّ ييْم َوأ ولَئِّييَك 4)   َوالَّذِّ ييْن َربِّّهِّ   أ ولَئِّييَك َعلَييى ط ييد   مِّ

ونَ  فْلِّح   .)ط م  اْلم 

نَةٌ َوال نَْوٌم لَه  َمييا فِّييل السَّييَماَواتِّ َوَمييا فِّييل اأْلَ ( ذ ه  سِّ نْييَده  إِّالَّ َّللاَّ  ال إِّلَهَ إِّالَّ ط َو اْلَحلُّ الْقَيُّوم  ال تَذْا  ْر ِّ َمييْن ذَا الَّييذِّم يَشْييفَع  عِّ

ييبِّإِّذْ  ييَع ك ْرسِّ ييهِّ إِّالَّ بَِّمييا شَيياَي َوسِّ ْلمِّ ييْن عِّ يأ ييوَن بِّشَييْلِي مِّ ْم َوَمييا َالْفَه ييْم َوال ي حِّ يهِّ يُّه  السَّييَماَواتِّ َواأْلَْرَ  َوال نِّهِّ يَْعلَم  َما بَْيَن أَْيدِّ

يم    ْفظ ه َما َوط َو اْلعَلِّلُّ اْلعَظِّ ود ه  حِّ    255)البقر : )يَؤ 

ـــــــ  ــــــــ ـــــــــ ـــــ  ـ
  عييين عبيييد هللا بييين مسيييعود رييييل هللا عنيييه وليييه حكيييم 3383  و )3382[ أارليييه اإلميييام اليييدارمل فيييل سييينة بيييرقم )1]

الرفييع قييام : ذ ميين قييرأ عشيير  يييات ميين سييور  البقيير  فييل ليليية لييم يييدام ذلييك البيييت شيييأاٌن تلييك الليليية حتييى الصييبم ر 

هلل مييا فييل السييموات وفييل رواييية : ذ .... لييم   (واتيمها أولها: أربعا  من أولهار و ية الكرسل ر و يتان بعدطا ر وث ل  ا

يقربه وال أطله يومئذ شيأان وال شييئ يكييره ر وال يقييرأن علييى ملنييون إال أفيياق ذ وأارلييه الأبرانييل فييل الكبييير بييرقم 
د ذ   : ذ ورلالييه الصييحيم إال أن الشييعبل لييم يسييمع ميين أبيين مسييعو17013  وقام الهيثمل فل الملمع برقم )8673ذ 
 . 
[ وطل حر  من اللن فعن أبل بن كعب ريل هللا عنه أنه كان له لرٌن فكييان ييينقص ر فحرسييه ذات ليليية فييإذا طييو 2]

بدابة شبه ال  م المحتلم فسلم عليه فرد عليه الس م فقام : مييا أنييت لن ييل أم إنسييل  قييام : لنييلر قييام : فنيياولنل   يييدك 
لب ر قام : طذا الٌ  اللن ؟ !! قييام : قييد علمييت الليين أن فيييهم رليي   أشييد  ر فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر ك

منى ر قام : فما لاي بك ؟ قام : بل نا أنك تحب الصدقة ر فلئنا نصيب ميين أعامييك ر قييام : فمييا ينلينييا ميينكم ؟ قييام : 
نا حتييى ي صييبم ر وميين قالهييا حييين طذه اآلية التل فل سور  البقر  : .........................من قالها حين ي مسل ألير م
صااد  فقييام : ذ  –فييذكر ذلييك لييه  -ي صييبم أ لييير منييا حتييى ي مسييل . فلمييا أصييبم أتييى رسييوم هللا صييلى هللا عليييه وسييلم 

  بإسييناد ليييد واللفييظ لييه ر وأورده المنييذرم فييل الترغيييب بييرقم 541ذ . أارلييه الأبرانييل فييل الكبييير بييرقم ) الخبياا 
  ر وقيييام : ذ 17012  ر وذكيييره الهيثميييل فيييل الملميييع بيييرقم )784حيحه بيييرقم )  وأارليييه ابييين حبيييان فيييل صييي662)

   . 662رلاله ثقا  ذ . وصححه الشيخ األلبانل رحمه هللا فل صحيم الترغيب برقم )
قل منا وأ بعد عن شرنا .   ومعنى شبة ال  م المحتلم أم : البال  ر وقوله : أ لير منا ر أم : و 

ففييل رواييية الباييارم ميين حييديل أبييل طرييير  ريييل هللا عنييه قييام : قييام لييل : ] يعنييل لعبد = وهي سبب في حفظ هللا ل

َّللَّ  ال إِّلَييهَ إِّالَّ ط ييَو (الشيأان فل قصة تمر الصدقة [ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ  ية الكرسل ميين أولهييا حتييى تاييتم اآلييية 

يقربييك شيييأان حتييى تصييبم ر فقييام النبييل صييلى هللا عليييه  وقييام لييل : ليين ييي ام عليييك ميين هللا حييافظٌ وال  )اْلَحلُّ الْقَيُّييوم
 وسلم : ذ  

س    (-3 ِّ َوَم ئَِّكتِّهِّ َوك ت بِّهِّ َور  ن وَن ك مٌّ  َمَن بِّاَّللَّ ْؤمِّ ْن َربِّّهِّ َواْلم  َم إِّلَْيهِّ مِّ س وم  بَِّما أ ْن ِّ س ييلِّهِّ  َمَن الرَّ ييْن ر  ق  بَييْيَن أََحييِد مِّ لِّهِّ ال ن فَييّرِّ

عْنَا  ييير   )َوقَييال وا سَييمِّ سْييعََها لَهَييا َمييا َكسَييبَْت َوعَلَْيهَييا َميييا 285َوأَأَْعنَييا غ فَْرانَييَك َربَّنَييا َوإِّلَيْييَك اْلَمصِّ   ال ي كَلِّّييي   َّللاَّ  نَْفسييا  إِّالَّ و 

ييْم َعلَْينَييا إِّْصييرا  كََميي ييينَا أَْو أَْاأَذْنَييا َربَّنَييا َوال تَْحمِّ ييْذنَا إِّْن نَسِّ ييْن قَْبلِّنَييا َربَّنَييا َوال اْكتَسَييبَْت َربَّنَييا ال ت َؤااِّ يَن مِّ ا َحَملْتَييه  َعلَييى الَّييذِّ

ْرنَا عَلَى اْلقَوْ  ْلنَا َما ال َأاقَةَ لَنَا بِّهِّ َواْع   َعنَّا َواْغفِّْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَْت َمْوالنَا فَانْص  يَن  )ت َحّمِّ  . )  286مِّ اْلَكافِّرِّ

ـــ ــــــــ  ـــ
تعلييم  ميين تااأييب  مييذ  ثيي ل ليييام يييا أبييا طرييير  ؟ قييام : ال . قييام : ذاك الشيييأان ذ   ذما إنه قد صدقك وطييو كييذوب . 
   . 2311رواه الباارم فل صحيحه برقم )

صلى هللا عليه وسلم  : ذ من قرأ  ية الكرسييل فييل دبيير كييم صيي   مكتوبيية وهي سبب في دخول الجنة برحمه هللا قال 
  وابيين السيينل فييل عمييم الييييوم 9928النسيييائل فييل الكبيير  بييرقم ) لييم يمنعييه ميين داييوم اللنيية إال أن يمييوت ذ أارلييه

   . 972  ر والسلسلة الصحيحة برقم )6464  . وصححه األلبانل فل صحيم اللامع برقم )124والليلة برقم )
  : ذ وبل نييل عيين شيييخ اإلسيي م ابيين تيميييه قييام : مييا 239فائد  : قام ابيين القيييم رحمييه هللا فييل الوابييم الصيييب )ص  * 
 ركته عقب كم ص   إال نسيانا  أو نحوه ذ . أ . طـ. ت

   . 810فل صحيم مسلم برقم )  : كما صم عنه  وهي أعظم آية في كتاب هللا
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  ولفظييه فييل الباييارم : عيين ابيين مسييعود  808.807  ومسييلم بييرقم )5009[ روم الباييارم فييل صييحيحه بييرقم )3] 
: ذ ميين قييرأ بيياآليتين ميين  ايير سييور  البقيير  فييل ليليية كفتييا  ذ   لمريييل هللا عنييه قييام : قييام النبييل صييلى هللا عليييه وسيي

  عييد  أقييوام لمعنييى )كفتييا   أذكيير طنييا بعيييا  منهييا ر فقييد قييام : ذ 71ا 9وأورد الحافظ ابن حلر رحمييه هللا فييل الفييتم )
أ . طييـ . وقييام قيييم معنيياه : كفتييا  كييم سييوي ر وقيييم : كفتييا  شيير الشيييأان ر وقيييم : دفعتييا عنييه شيير اإلنييا والليين ... ذ 

   : ذ الصحيم أن معناطا كفتا  من شر ما يؤذيه ذ . 205ابن القيم رحمه هللا فل الوابم الصيب )ص 
 –أ دار الفييتم  –   116ا7[ لعله ي شير رحمه هللا إلييى مييا أورده ابيين كثييير رحمييه هللا فييل تفسيييره لسييور  ذغييافرذ )4]

: ذ ميين قييرأ  ييية   نه قييام : قييام رسييوم هللا صييلى هللا عليييه وسييلمعن البرا  بإسناده من حديل أبل طرير  ريل هللا ع
الكرسل وأوم حكم المؤمن عصم ذلك اليوم من كم سييوي ذ ثييم قييام ]أم البيي ار [ : ذ ال نعملييه يييرو  إال بهييذا اإلسييناد 

أللبييانل ذ ويييعفه الشيييخ ا تكلم فيه بعض أهل العلاام ماان قباال حفظااهذ . ورواه الترمذم من حيل   المليكل وقام : ذ 
   2879رحمه هللا فل يعي  الترمذم برقـم )

  عييد  71ا 9ميين قييرأ بيياآليتين ميين  ايير سييور  البقيير  فييل ليليية كفتييا  ذ وأورد الحييافظ ابيين حليير رحمييه هللا فييل الفييتم )
قياال معناااك : كفتاااو كاال سااو  ف وقياال : كفتاااو  اار ال ااي ان ف أقييوام لمعنييى )كفتييا   أذكيير طنييا بعيييا  منهييا ر فقييد قييام:ذ 

  : ذ 205ذ أ . طيييـ . وقيييام ابييين القييييم رحميييه هللا فيييل الوابيييم الصييييب )ص  وقيااال : دفعتاااا عناااه  ااار ا.نااا  والجااان ...
 ذ .  الصحيح أن معناها كفتاو من  ر ما يؤذيه

قَييي ( يدِّ الْعِّ يييي ِّ اْلعَلِّييييمِّ غَيييافِّرِّ اليييذَّْنبِّ َوقَابِّيييمِّ التَّيييْوبِّ شَيييدِّ ِّ اْلعَ ِّ يييَن َّللاَّ تَيييابِّ مِّ ييييم  اْلكِّ ابِّ ذِّم الأَّيييْومِّ ال إِّلَيييهَ إِّالَّ ط يييَو إِّلَيْيييهِّ حيييم تَْن ِّ

ير    [ .  3 – 1]غافر :  )اْلَمصِّ

يم   ط ييَو َّللاَّ  الَّييذِّم حِّ ْحَمن  الرَّ  م  ال إِّلَييهَ إِّالَّ ط ييَو اْلَملِّييك  الْق ييدُّوا  السَّيي ط َو َّللاَّ  الَّذِّم ال إِّلَهَ إِّالَّ ط َو َعالِّم  اْل َْيبِّ َوالشََّهاَد ِّ ط َو الرَّ
ك وَن  ط ييييَو َّللاَّ  اْلَاييييالِّ    ييييا ي شْييييرِّ ِّ عَمَّ تََكبِّّيييير  س ييييْبَحاَن َّللاَّ ييييي   اْلَلبَّييييار  اْلم  ن  الْعَ ِّ هَييييْيمِّ ن  اْلم  ر  لَييييه  اأْلَسْييييَماي   اْلم ييييْؤمِّ َصييييّوِّ ئ  اْلم  اْلبَييييارِّ

ي   اْلحَ  ْسنَى ي سَبِّّم  لَه  َما فِّل السََّماَواتِّ َواأْلَْر ِّ َوط َو الْعَ ِّ يماْلح    .24-22)الحشر  )كِّ

 
ـــــ  ــــــــ  ـــ

  عيين معقييم بيين يسييار عيين النبييل صييلى 2922لعله يشير رحمه هللا إلى ما رواه اإلمييام الترمييذم رحمييه هللا بييرقم )[5] 
هللا عليييه وسييلم قييام : ميين قييام حييين ي صييبم ثيي ل مييرات أعييوذ بيياهلل السييميع العليييم ميين الشيييأان الييرليم ر وقييرأ ثيي ل 

ر سور  الحشر وكييم هللا بييه سييبعين أليي  ملييك ي صييلون عليييه حتييى يمسييل ر وإن مييات فييل ذلييك اليييوم مييات  يات من  ا
 ذ .  هذا الحدي  غريب ل نعرفه إل من هذا الوجهشهيدا  ومن قالها حين ي مسل كان بتلك المن لة ذ وقام : ذ 

حييديل غريييب لييدا  ذ أطييـ . وعلتييه االييد    : ذ لم ي حسيينه الترمييذم ر وطييو2436وقام الذطبل فل المي ان ترلمة رقم )
بن أهمان . قام الذطبل فل ترلمتييه : ذ االييد بيين أهمييان أبييو العيي ي الكييوفل عيين أنييا وحصييين بيين مالييك وعنييه أبييو 

ويعفه ابيين معييين وقييام : الييأ قبييم موتييه بعشيير سيينين وكييان قبييم ذلييك ثقيية ر وكييان فييل  -وث  –نعيم وافريابل وعد  
 –رحمييه هللا  –ذ أطييـ . وقييد يييعفه بعيي  المحققييين ميين المحييدثين ميينهم الع ميية األلبييانل  تاليأه كلما لييايوه بييه قييرأه
   . 2922فل يعي  الترمذم برقم )

ُ أََحٌد ( -6 ِ اْلفَلَقِ ( )قُْل هَُو َّللاه ِ النهاِ  ( )قُْل أَعُوذُ بَِرب   ) السور  كاملة ث ل مرات   .  )قُْل أَعُوذُ بَِرب 

  التامات من شر ما ال  ذ  )ث ل مرات  ذ أعوذ بكلمات هللا -7
ـــــــ  ـــ

[ عيين  يُحااد  بااهوقرايتهييا فييل الصييبا  والمسيياي ميين أعظييم أسييباب الحفييظ ر فعيين عبييد هللا بيين ابيييب عيين أبيييه ]  [6]
 قاال هااو هللا أحااد والمعااوذتينذ فقلييت  يييا رسييوم هللا ! مييا أق ييوم  ؟ قييام : ذ قُاالصييلى هللا عليييه وسييلم  قييام :ذ  رسييوم هللا

  واللفييظ لييه ر والترمييذم بييرقم 5082ذ رواه أبو داود بييرقم ) حين تمسي وحين تصبح ثال  مرات تكفيك من كل  ئ
   وحسنه الع مة ابن با  رحمه هللا فل تحفة األايار . 3575)
رات ماان قااال حااين أمسااى ثااال  ماا: ذ    صييلى هللا عليييه وسييلم عن أبل طرير  ريل هللا عنه قام : قام النبييل هللا [7] 

أارلييه بلفييظ مقييارب بييدون ذكيير الييث ل أعوذ بكلمات هللا التامات ماان  اار مااا خلااق ف لاام تتاارك ُحمااةٌ تلااك الليلااة   . 
  ر وذكييره الع ميية أبيين بييا  رحمييه هللا 3898  أبييو داود بييرقم )3604  ر والترمييذم بييرقم )2709مييرات مسييلم بييرقم )

ميية : اسييم ذوات السييموم  كييالعقرب والحييية ونحوطمييا . وقييام سييهيم بيين أبييل صييالم أحييد فل تحفة األايار ر وقام: والح 
 رواه الحديل : ذ فكان أطلنا قد تعلموطا ر فكانوا يق ولونها كم ليلة ر فلدغت لارية منهم ر فلم تلد لها ولعا ذ  . 

   ذ بسم هللا الذم ال يير مع اسمه شئ فل األر  وال فل السماي وطو السميع العليم  ذ )ث ل مرات   .  -8
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 ذ رييت باهلل ربا  وباإلس م دينا  وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبي ا  ذ )ث ل مرات .    -9
ـــــ ــــــــ  ـــ

صييلى هللا علييييه    عيين عثمييان بيين عفييان رييييل هللا عنييه ولفظييه : سييمعت رسييوم هللا5088رواه أبييو داؤد بييرقم ) [8]
 –ه  اائ فااي اورض ول فااي السااما  وهااو الساامي  العلاايم ماان قااال بساام هللا الااذم ل يتاار ماا  اسااميقييوم : ذ    وسييلم

لاام تُصاابهُ فجااأوُ بااال  حتااى  –ثااال  ماارات  –لم تُصبه فجأوُ بال  حتى يصاابح ف وماان قاليااا حااين يُصاابُح  -ثال  مرات
    . 5088وصححه األلبانل فل صحيم أبل داود برقم )يمسي   . 

: ذ     عنه يقوم : قام رسييوم هللا صييلى هللا عليييه وسييلموعن أبان بن عثمان قام : سمعت عثمان بن عفان ريل هللا 
مااا ماان عبااد يقااول فااي صااباح كاال يااوم ومسااا  كاال ليلااة : بساام هللا الااذم ل يتاار ماا  اساامه  اائ فااي اورض ول فااي 

وكييان أبييان قييد أصييابه أيير  فييالج فلعييم الرلييم ينظيير إليييه السااما  وهااو الساامي  العلاايم ثااال  ماارات فيتاارك  اائ   
: مييا تنظيير ؟ ! أمييا إن الحييديل كمييا حييّدثتك ولكنييل لييم أقلييه يومئييذ لي ميييل هللا علييى قييدره . رواه الترمييذم فقام له أبان 

  وقيييام الترميييذم : حسييين صيييحيم ووافقيييه الع مييية ابييين بيييا  رحميييه هللا فيييل 3869  ر وابييين ماليييه بيييرقم )3388بيييرقم )
 تحفة األايار . 

عبااد مساالم يقااول حااين يُصاابح وحااين يُمسااي ثااال  ماارات :  مااا ماان: ذ    صييلى هللا عليييه وسييلم قييام  رسييوم هللا [9]

نبياااا ف إل كااان حقاااا علااى هللا أن يرتاايه يااوم القيامااة   صلى هللا عليه وسييلمرتيت باهلل رباا وبا.سالم ديناا ف وبمحمد 
  5072   أ الرسييييالة بإشييييرا  الييييدكتور عبييييد هللا التركييييل ر وأبييييو داود بييييرقم )1867رواه اإلمييييام احمييييد بييييرقم )  . 

 وحسنه شيانا ابن با  رحمه هللا فل تحفة األايار.
يا أبا سااعيد ف ماان رتااي باااهلل رب اااا * وعن أبل  سعيد الادرم ريل هللا عنه ر أن النبل صلى هللا عليه وسلم قام : ذ 

ره ابيين   ر وذكيي1529  ر وأبييو داود بييرقم )1884ذ  رواه مسلم بييرقم ) وبا.سالم ديناا ف وبمحمد نبياا وجبت له الجنة
 با  رحمه هللا فل التحقة . 

ذات  عااام ا.يماااان مااان رتاااي هللا ربااااا ف * وعييين العبييياا رييييل هللا عنيييه ر  أن النبيييل صيييلى هللا علييييه وسيييلم قيييام : ذ 

  ر وذكييره ابيين بييا  رحمييه هللا 2623  ر والترمييذم بييرقم )34ذ رواه مسلم برقم )رسولا   وبا.سالم ديناا ف وبمحمد 
                    فل التحقة .

 
ذأصبحنا وأصبم الملك هلل والحمد هلل ال إله إال هللا وحد  ال شريك له ر له الملييك ولييه الحمييد وطييو علييى كييم شييئ  -10 

قدير رب أسذلك اير ما فل طذا اليييوم واييير مييا بعييده وأعييوذ بييك ميين شييّر مييا فييل طييذا اليييوم وميين شييّر مييا بعييده ر رّب 
الكبر ر وأعوذ بك من عذاب فل النييار وعييذاب فييل القبيير ذ . وفييل المسيياي يقييوم أعوذ بك من الكسم ] والهرم[ وسوي 

عيين أصييبحنا وأصيييبم  –... ذ الييخ بيييدال  ة:ذ أمسييينا وأمسييى المليييك هلل ذ ويقييوم : ذ رب أسييذلك ايييير مييا فييل طيييذه الليليي
 وعن طذا اليوم.

 
المسيياي يقييوم : اللهييم بييك أمسييينا وبييك ذ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور . وفييل  -11

 أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير ذ . 
ــ ــــــــ  ـــ

   . 2723  ومسلم برقم )4192رواه اإلمام أحمد رحمه هللا فل المسند برقم ) [ 10]
 )*  ذ لفظة : ) والهرم  لم أق  عليها فل مصادر تاريج الحديل ذ . 

نعمييه أو بذحييد ميين القييك فمنييك وحييدك ال شييريك لييك فلييك الحمييد ولييك الشييكر . وفييل  ذ اللهييم مييا أصييبم بييرم ميين -12
 المساي يقوم ما أمسى بل ذ . 

  ر إال أنيييه فيييل المسييياي يقيييوم : ذ اللهيييم بيييك 1199رواه البايييارم فيييل األدب المفيييرد وصيييححه األلبيييانل بيييرقم ) [11] 
لفيياظ نحييوه عنييد اإلمييام أحمييد فييل المسييند بييرقم وإليييك المصييير ذ . وطييو بذ وبااك نحيااا وبااك نمااوتأمسييينا وبييك أصييبحنا 

   ر وصححه شيانا ابن با  رحمه هللا فل التحفة . 3391  ر والترمذم برقم )5068  ر وأبل داود برقم )8649)
قام رسوم هللا صييلى هللا عليييه وسييلم  :ذ ميين قييام حييين ي صييبم اللهييم مييا أصييبم بييل ميين نعمييه أو بذحييد ميين القييك  [12]

ك لك ر فلك الحمد ر ولك الشكر ر فقد أد  شكر يومه ر وميين قييام مثييم ذلييك حييين يمسييل فقييد أد  فمنك وحدك ال شري
  وطيييذا لفظيييه إال أنيييه ليييم ييييذكر ذ أو بذحيييد مييين القيييكذ ورواه ابييين حبيييان فيييل 5073شيييكر ليلتيييهذ رواه أبيييو داود بيييرقم )

الع ميية ابيين بييا  رحمييه هللا    إال أنييه لييم يييذكر : ذ وميين قييام مثييم ذلييك حييين يمسييل ... ذ وحسيينه858صييحيحه بييرقم )
 كام   فل التحفة . 

Formatted
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لعله رحمه هللا ي شير على الحديل الذم يروم عن ابن عباا ريييل هللا عنهمييا قييام : قييام رسييوم هللا صييلى هللا  [13]

عليييه وسييلم  :ذ ميين قيييام إذا أصييبم : اللهييم إنيييل أصييبحت  منييك فييل نعمييية وعافييية وسييتر ر فيييذتم نعمتييك علييّل وعافيتيييك 
إذا أصييبم وإذا أمسييى ر كييان حقييا  علييى هللا تعييالل أن يييتم عليييه نعمتييهذ  –ثيي ل مييرات  –ل الييدنيا واآلايير  وسييترك فيي

   . 55ذكره اإلمام النووم فل ذ األذكارذ وع اه البن السنل فل عمم اليوم والليلة وطو فيه برقم )
بييو  رعيية : واه ر وقييام الييدار قأنييل قام عنه أبو حاتم : ذاطييب الحييديل ر وقييام أ –عمرو بن الحصين  –وفل إسناده 

   . 6357: متروك. أنظر : المي ان للذطبل ترلمة عمرو بن الحصين برقم )
  عن أنا ريل هللا عنييه : قييام : ذ فكنييت أاييدم رسييوم هللا صييلى هللا 6363روم الباارم فل صحيحه برقم ) [14]

بييك ميين الهييم والحيي ن ر والعليي  والكسييم ر والباييم  عليه وسلم  كلما ن م ر فكنت معه يكثر أن يقوم : اللهم إنل أعوذ
 واللبن ر ويلع الّدين وغلبة الرلام ... ذ :   

  أ 1945  وصييححه الحيياكم فييل مسييتدركه بييرقم )5074  وأبييو داود بييرقم )4785أارله اإلمييام أحمييد بييرقم ) [15]
 المعرفة ووافقه 
 فل التحفة .  –رحمه هللا  –المة ابن با  

 ام من تحتل : أم الاس  . * ومعنى أن أ غت 

 
 
 
ذ اللهم إنل أعوذ بك من الهم والح ن وأعوذ بييك ميين العليي  والكسييم وأعييوذ بييك ميين اللييبن والباييم وأعييوذ بييك  -14

 من غلبة الدين ومن قهر الرلام ذ . 
طلييل ومييالل ر ذ اللهم إنييل أسييذلك العافييية فييل الييدنيا واآلايير  اللهييم إنييل أسييذلك العفييو والعافييية فييل دينييل ودنيييام وأ -15

اللهم اسييتر عييوراتل و ميين روعيياتل ر اللهييم أحفظنييل ميين بييين يييدم وميين الفييل وعيين يمينييل وعيين شييمالل وميين فييوقل 
 وأعوذ بعظمتك أن اغتام من تحتل ذ . 

ذ اللهم أنت ربل ال إله إال أنت القتنل وأنا عبييدك وأنييا علييى عهييدك ووعييدك مييا اسييتأعت أعييوذ بييك ميين شيير مييا  -16
 متك علّى وأبوي بذنبل فاغفر لل إنّه ال ي فر الذنوب إال أنت ذ . صنعت أبوي لك بنع

 
ذ اللهييم فيياأر السييموات واألر  عييالم ال يييب والشييهاد  رب كييم شييئ ومليكييه اشييهد أن ال إلييه إال أنييت أعييوذ بييك  -17

ّره إلى مسلم  ذ .   من شر نفسل ومن شر الشيأان وشركه وأن أقتر  على نفسل سوي  أو أل 
ـــــــــ ـــــــــــ  ـــــــ

: ذ أن ميين قالهييا ميين النهييار موقنييا  بهييا فمييات ميين يومييه قبييم أن  صييلى هللا عليييه وسييلم  سيد االست فار الييذم قييام عنييه 
 يمسل فهو من أطم اللنةر ومن قالها من الليم وطو موقٌن بها فمات قبم أن ت صبم فهو من أطم اللنة ذ . 

تناوم شيير  طييذا الحييديل العظيييم وطييو ذ نتييائج األفكييار فييل شيير  حييديل  ويحسن اإلشار  طنا إلى كتاب نفيا فل بابه
 االست فار ذ للسفارينل رحمه هللا . 

  ر ) 1202  ر والباييييارم فييييل ) األدب المفييييرد   بييييرقم )7961  و )81  و )63  و )51رواه أحمييييد بييييرقم ) [17]

وقيييام فييييل  ايييره ذ ... قلييييه إذا  وسييييلمصيييلى هللا علييييه   عنييييه 7961  . وفيييل روايييية اإلمييييام أحميييد التييييل بيييرقم )1204
 أصبحت وإذا أمسيت ر وإذا أاذت ميلعك ذ . وصححه الع مة بن با  رحمه هللا فل )تحفة األايار   . 

ذ .... ميين قالهييا أعتيي  هللا ربعييه ميين النييار ر فميين قالهييا مييرتين أعتيي  هللا نصييفه ر وميين قالهييا ث ثييا أعتيي  ث ثيية  [18]

  والباييارم فييل ) األدب المفييرد   بييرقم 5069اعتقييه هللا ميين النييار ذ رواه أوب داود بييرقم )أرباعه ر فإن قالها أربعييا 

  وحسيين إسييناده الشيييخ عبييد الع ييي  بيين بييا  رحمهييا هلل فييل )تحفيية األايييار   . وأارلييه ابيين السيينل فييل عمييم 1201)

   . 70اؤك ذ وكذا برقم )  بلفظ فيه اات   يسير وفيه لفظة ذ واشهد م ئكتك وأنبي52اليوم والليلة برقم )

قييام : ذ ميين  صييلى هللا عليييه وسييلمميين حييديل أبييل طرييير  أنييه  صييلى هللا عليييه وسييلمومن فيائلها ما صم عن  [19]
قام : ال إله إال هللا وحده ال شريك لهر له الملك ر وله الحمد ر وطييو علييى كييم شييئ قييدير فييل يييوم مائيية ميير  ر كانييت لييه 

حيت عنه مائة سيئة ر وكانييت لييه حيير ا  ميين الشيييأان يومييه ذلييك ر حتييى  عدم عشر رقاب ر وكتبت له مائة حسنةر وم 

  8008ي مسل ر ولم يذت أحٌد بذفيم مما ليياي بييه إال رلييم عمييم أكثيير ميين ذلييك .... ذ رواه أحمييد فييل المسييند بييرقم )

   . 2691  ر ومسلم برقم )3293  ر والباارم فل صحيحه برقـم     )8873و )
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: ذ من قييام ال إلييه إال هللا وحييد  ال شييريك لييه ر لييه الملييك ر ولييه  صلى هللا عليه وسلمقاله رسوم هللا  * ومن فيلها ما 
 الحمد ر وطو على كم شئ قدير ر من قالها عشر مرات حين يصبم كتب  

 
واّن ذ اللهم إنل أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وم ئكتك وأنبيييايك ولميييع القييك بذنييك هللا ال إلييه إال انييت  -18

 محمدا  عبدك ورسولك . وفل السماي اللهم إنل أمسيت ... الخ   ذ ) أربع مرات    . 
 
ذ ال إله إال هللا وحده ال شريك له ر له الملك وله الحمد وطو على كّم شئ قييدير )مئيية ميير   فييل الصييبا  والمسيياي  -19
 ذ . 

ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــ
ئة سيئة ر وكانت لييه عييدم رقبيية ر وحفييظ بهييا يومئييذ حتييى يمسييل . وميين قييام مثييم   له مائة حسنة ر ومحل عنه بها ما

  وحسيينه شيييانا ابيين بييا  رحمييه هللا 8719ذلك حين يمسل كان لييه مثييم ذلييك ذ . رواه اإلمييام أحمييد فييل مسيينده بييرقم  
 فل )التح   . 

و ثييان رلليييه قبييم أن يييتكلم ال إلييه ذ من قام فل دبر ص   الفليير وطيي صلى هللا عليه وسلم* ومن فيلها أييا  ما قاله 
إال هللا وحده ال شريك له ر له الملك وله الحمد يحيل ويميت وطو علييى كييم شييئ قييدير عشيير مييرات كتييب هللا لييه عشيير 
حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درلات وكان يومه ذلييك كلييه فييل حيير  ميين كييم مكييروه ر وحييرا ميين 

  وحسييينه الشييييخ 3474ذليييك الييييوم إال الشيييرك بييياهلل ذ رواه الترميييذم بيييرقم ) الشييييأان وليييم ينبييي  ليييذنب أن يدركيييه فيييل
 األلبانل . 

: ذ ميين قييام   صييلى هللا عليييه وسييلم  ميين قولييه  71وفيله ما رواه ابن السيينل فييل )عمييم اليييوم والليليية  بييرقم ) [20]
رش العظيييم سييبع مييرات فييل كييم يييوم حييين يصييبم وحييين يمسييل حسييبل هللا ال إلييه إال طييو ر عليييه توكلييت وطييو رب العيي

كفييياه هللا عييي  وليييم ميييا أطميييه مييين أمييير اليييدنيا واآلاييير  ذ . وصيييححه شيييعيب وعبيييد القيييادر األرنييياؤوأ فيييل )تحقيييي   اد 

   .    342ا2المعاد   )

الحمييد  –  ذ عيين مالييك أنييه بل ييه أنييه كييان يقييام 9روم مالك فل الموأذ ب غا  )الموأذ كتاب القييدر حييديل رقييم  [21]
م شئ كما ينب ل ر الذم ال يلعم شئ أناه وقييدره حسييبل هللا وكفييى ر سييمع هللا لميين دعييا ليييا وراي هللا هلل الذم ال  ك

صييلى هللا   عيين فاأميية بنييت رسييوم هللا  735مرمى ذ . وعند ابيين السيينل رحمييه هللا فييل )عمييم اليييوم والليليية   بييرقم )
وقييام : ذ إذا أاييذت ميييلعك فقييولل الحمييد هلل كلمييات ر  صييلى هللا عليييه وسييلمقالييت : علمنييل رسييوم هللا    عليه وسلم

الكافل ر سبحان هللا األعلى ر حسبل هللا وكفى ر ما شاي هللا قيييل ر سييمع هللا لميين دعييا ر ليييا ميين هللا مللييذ وال وراي 

يييييَتَِّها إِّنَّ َربِّّييييل َعلَيييي(هللا ملتلييييذ ر توكلييييت علييييى هللا ربييييل وربكييييم   ييييذٌ بِّنَاصِّ ييييْن َدابَّيييييِة إِّالَّ ط ييييَو  اِّ سْيييييتَقِّيمِ َمييييا مِّ ييييَراِأ م    )ى صِّ

يي (    56)طييود: لْييكِّ َولَييْم يَك ييْن لَيييه  َولِّييلٌّ مِّ يٌك فِّيييل اْلم  ييذْ َولَييدا  َولَيييْم يَك ييْن لَييه  شَييرِّ يييذِّم لَييْم يَتَّاِّ
ِّ الَّ َّ َن الييذُّّمِّ َوكَبِّّيييْره  َوق ييمِّ اْلَحْمييد  َّللِّ

م يقولهييا عنييد منامييه ثييم ينييام وسييأ الشييياأين : مييا ميين مسييل صييلى هللا عليييه وسييلم  ثييم ام النبييل 111)اإلسييراي: )تَْكبِّيييرا  
 والهوام فتيره ذ وهللا أعلم بصحته . 

ميير   ة: ذ ... وميين قييام سييبحان هللا وبحمييده فييل يييوم مائيي  صييلى هللا عليييه وسييلموممييا ليياي فييل فيييلها مييا قالييه   [22]

   . 2691حأت اأاياه ولو كانت مثم  بد البحر ذ رواه مسلم فل صحيحه برقم )
ميير  لييم يييذت أحييد يييوم  ة: ذ ميين قييام حييين يصييبم وحييين يمسييل سييبحان هللا وبحمييده مائيي  ى هللا عليييه وسييلمصييلوقولييه 

  ر ومسييلم 8835القياميية بذفيييم ممييا ليياي بييه إال أحييد قييام مثييم مييا قييام أو  اد عليييه ذ رواه أحمييد فييل المسييند بييرقم )

    .     3469  ر والترمذم برقم )2692برقم )
     
 
 
  ال إله إال طو عليه توكلت وطو رب العرش العظيم ذ ) سبع مرات    . ذ حسبنل هللا  -20

 ذ حسبنل هللا وكفى سمع هللا لمن دعا ليا وراي هللا مرمى ذ   

 مر    فل الصبا  والمساي . أو فيهما لميعا  ذ .  ةذ سبحان هللا وبحمده )مائ

 مر    .  ةذ است فر هللا وأتوب إليه ذ )مائ

 طـ.1418ا1ا20ابته ر أسذم هللا تعالل أن ينفع به )*  ر كتبه محمد الصالم العثيمين فل طذا ما تيسر كت
ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــ
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: ذ يييا أيهييا النيياا توبييوا   صييلى هللا عليييه وسييلموذلك لما رواه ابن عمر ريييل هللا عنييه قييام : قييام رسييوم هللا   [23]

: ذ ....  صيييلى هللا علييييه وسيييلم  وقيييام 6859مييير  ذ رواه مسيييلم بيييرقم ) ةئيييإليييى هللا ر فيييإنل أتيييوب إليييى هللا فيييل الييييوم ما

   . 6858وإنل ألست فر هللا فل اليوم مائة مر  ذ رواه مسلم برقم )

 طـ . والحمد هلل الذم تتم بنعمته الصالحات 1421ذم الحلة  5)*  تم الفرغ منه بعون هللا توفيقه فل 
 كتبه الفقير إلى عفو ربه

 وح بن عبد العزيز آل سعودنايف بن ممد
 عفا هللا عنه ووالديه وذويه والشيخ محمد ولميع المسلمين 

 طـ 1421ا12ا5فل  –حرسها هللا  –فل الريا  
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 فير  المراج  

 طـ . 1418لإلمام محمد بن إسماعيم الباارم أ مكتبة الدليم  –األدب المفرد 

 طـ .1421ا  . أ دار اإلفتاي للع مة  الشيخ عبد الع ي  ابن ب –تحفة األايار 
 طـ .1407الترغيب والترطيب ر للحافظ  كل الدين المنذر  يبأ  مصأفى عمار  أ دار الليم  

 طـ .1419تفسير القر ن العظيم ر للحافظ ابن كثير ر ت  التحقي  العلمل بدار الفتم أ دار الفتم 

 طـ .1419الثقات  للحافظ ابن حبان البستى أ دار الكتب العلمية 

طيـي 1417األرنيياؤوأ أ مؤسسيية الرسييالة  ر اد المعاد فل طدم العباد للع مة اإلمام ابيين القيييم . ت شييعيب وعبييد القيياد
. 

 طـ .1415سلسلة األحاديل الصحيحة ر للع مة األلبانل . أ مكتبة المعار  

 طـ .1421سنن ابن ماله للحافظ ابن ماله الق وينل أ دار الس م 

 طـ .1421لحافظ أبى داود السلستانى ر أ دار الس م ل –سنن أبى داود 

 طـ .1421للحافظ محمد بن عيسى الترمذم أ دار الس م  –سنن الترمذم 
 طـ .1407الدارمل .ت فوا   مرلل واالد العلمل أ دار الكتاب العربل  لإلمام عبد هللا –سنن الدارمل 

 ـ .ط1421لإلمام النسائل . أ دار الس م –سنن النسائل  

 طـ .1418للحافظ ابن حبان . ت شعيب األرناؤوأ . أ مؤسسة الرسالة  –صحيم ابن حبان 

 طـ .1418صحيم األدب المفرد ر للع مة األلبانل . أ مكتبة الدليم 
 طـ 1421صحيم الباارم ر اإلمام الباارم . أ دار الس م  

 طـ .1421صحيم الترغيب والترطيب . للع مة األلبانل أ دار المعار  

 طـ .1406للع مة األلبانل . أ المكتب اإلس مل  –صحيم اللامع الص ير 
 طـ .14109للع مة األلبانل . أ مكتبة  المعار   –صحيم سنن أبل داود 

 طـ .1420للع مة األلبانل . أ مكتبة المعار  –صحيم سنن الترمذم  

 . طـ1421لإلمام مسلم بن الحلاج أ دار الس م  –صحيم مسلم 

 طـ . 1420للع مة األلبانل .أ مكتبة المعار   –يعي  سنن الترمذم 
 طـ .1414للحافظ أبل بكر ابن السنل . ت بشير عيون أ مكتبة المؤيد  –عمم اليوم والليلة 

 طـ .1407للحافظ ابن حلر العسق نل أ . دار الريان  –فتم البارم بشر  صحيم الباارم 

 طـ. 1412ثمل . ت عبد هللا الدرويش أ دار الفكر للحافظ الهي –ملمع ال وائد  

 طـ .1418المستدرك علل الصحيحين ر للحاكم النيسابورم أ دار المعرفة بيروت 
 طـ.1420لإلمام أحمد بن حنبم . أ مؤسسة الرسالة –المسند  
 يخ .لإلمام أبل القاسم الأبرانل . ت حمدم السلفل أ مكتبة الرشد ) بدون تار –المعلم الكبير  

 طـ .1416اإلمام مالك بن أنا  ؟ أ دار ابن ح م –الموأذ 

 طـ .1416للحافظ الذطبل . أ دار الكتب العلمية  –مي ان االعتدام 

 طـ .1421الوابم الصيب لإلمام ابن القيم . ت بشير عيون أ دار البيان  
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 نةفرص كسب الثواب وأكثر من مائة وامسين سببا فل داوم الل

فتاو  فل تحريم السحر والكهانة والتنليم لسماحة الشيخ ا عبد الع ي  بن عبد هللا بن با  ) رحمه هللا  .. المنتقل 
 من فتاو  : )نور علل الدرب  .

 تنبيه األمة علل ولوب اإلتيان بـ ثم ... ) مأوبة  
  )رحمه هللا   .. ويليه فتاو  فل العقيد  عبد هللا بن با نملموعة رسائم فل العقيد  لسماحة الشيخ ا عبد الع ي  ب

 لللنة الدائمة للبحول واإلفتاي .. ) لمع وإعداد  .
 

 وسيصدر قريبا بذذن هللا رسالة بعنوان 
   ا فعوا تؤجروا  

 نسذم هللا  تعالى ير قنا لميعا  العلم النافع والعمم الصالم 
  
 

 نوان :تنويه : يقوم كاتب طذه األسأر بإعداد كتاب بع
 ذ   من قصص التائبين وسؤالت المذنبين                      

وطو عبار  عن ذكر بع  قصص التائبين  واستفتاياتهم لعريعها  علل العلماي ثم إصدارطا فل كتاب . بإذن هللا 
.. 

 فيرلل ممن لديه مساطمة فل طذا المويوع مراسلة الكاتب علل العنوان التالل :
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