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 التسبيح

التسبيح: هو تنزيه هللا تعاىل عن النقائص والعيوب كما قال تعاىل: }ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا يَ ُقولُوَن ُعُلوّاً  
 (.ُتْصِبُحونَ  َوِحيَ  ُُتُْسونَ  ِحيَ  اَللَِّ  َفُسْبَحانَ وهو تعظيم هللا تعاىل، قال سبحانه: ) .43َكِبريًا{اإلسراء

 : وفضائلهخصائص التسبيح 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  ِإىَل  َرُجل   َجاءَ : قَالَ  َأْوََف، َأِب  ْبنِ  اَللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  : أهنا ُتأل اليدين من اخلري -1
ًئا اْلُقْرآنِ  ِمنَ  آُخذَ  َأنْ  َأْسَتِطيعُ  َل  ِإّنِ : فَ َقالَ  ، ُسْبَحانَ : ُقلْ : "قَالَ  ِمْنُه، ُُيْزُِئِن  َما فَ َعلِّْمِن  َشي ْ ، َواْْلَْمدُ  اَللَِّ  َوَل  َللَِِّ

ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  ، َرُسولَ  يَ : قَالَ  ،" اْلَعِظيمِ  اْلَعِليِّ  ِِبَللَِّ  ِإلَّ  قُ وَّةَ  َوَل  َحْولَ  َوَل  َأْكبَ ُر، َواَللَُّ  اَللَّ  ِل، َفَما َوَجلَّ  َعزَّ  َللَِّ  َهَذا اَللَِّ
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  بَِيِدهِ  َهَكَذا: َقالَ  قَامَ  فَ َلمَّا ،" َواْهِدِن  َوَعاِفِن  َواْرزُْقِن  اْرََحِْن  اللَُّهمَّ : ُقلْ : " قَالَ 

 .". رواه أبو داود وحسنه األلباناخلَْرْيِ  ِمنَ  َيَدهُ  َمأَلَ  فَ َقدْ  َهَذا أَمَّا: »َوَسلَّمَ 

، َكْعب    ْبنِ  رَبِيَعةَ  َعنْ  :هللا عليه وسلم كان يكثر منها إذا قام من الليلأن النب صلى  -2 :  قَالَ  اأْلَْسَلِميِّ
 َربِّ  اَللَِّ  ُسْبَحانَ ": يَ ُقولُ  اللَّْيِل، ِمنَ  قَامَ  ِإَذا َأْْسَُعهُ  َفُكْنتُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  ُحْجرَةِ  ِعْندَ  أَبِيتُ  ُكْنتُ 

 .اْلوي. رواه النسائي "اْْلَِويَّ  َوِِبَْمِدهِ  اَللَِّ  ُسْبَحانَ ": يَ ُقولُ  ُثَّ  ،"اْْلَِويَّ  اْلَعاَلِميَ 

َها اَللَُّ  َرِضيَ  َسَلَمةَ  أُمِّ  َعنْ  :أن النب صلى هللا عليه وسلم يسبح عند األمر العظيم -3  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ : َعن ْ
َلًة، اْستَ ي َْقظَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َلةَ  أُْنزِلَ  َماَذا اَللَِّ  ُسْبَحانَ ": فَ َقالَ  لَي ْ َنِة، ِمنَ  اللَّي ْ  يُوِقظُ  َمنْ  اخلَزَاِئِن، ِمنَ  أُْنزِلَ  َماَذا الِفت ْ

نْ َيا ِف  َكاِسَية    ُربَّ  يَ  اْلُُجرَاِت؟ َصَواِحبَ   .أخرجه البخاري" اآلِخرَةِ  ِف  َعارِيَة   الدُّ

، ْبنِ  َْسُرَةَ  َعنْ  : الكالم وأحبه إىل هللاأهنا أفضل  -4 : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُجْنَدب 
، َواْْلَْمدُ  هللِا، ُسْبَحانَ : أَْرَبع   هللاِ  ِإىَل  اْلَكاَلمِ  َأَحبُّ " . رواه "َبَدْأتَ  ِِبَيِِّهنَّ  َيُضرُّكَ  َل . َأْكبَ رُ  َوهللاُ  هللاُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َوَل  َللَِِّ

 .مسلم

 َأوْ  ِلَماَلِئَكِتهِ  هللاُ  اْصَطَفى َما: "قَالَ  أَْفَضُل؟ اْلَكاَلمِ  َأيُّ  ُسِئلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  َذرّ ، َأِب  َعنْ 
 . رواه مسلم"َوِِبَْمِدهِ  هللاِ  ُسْبَحانَ : ِلِعَباِدهِ 
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عن أب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ألن  : مما طلعت عليه الشمسأهنا أفضل  -5

 أقول: سبحان هللا واْلمد هلل ول إله إل هللا وهللا أكرب أحب إِل مما طلعت عليه الشمس". رواه مسلم

: قَالَ  َمنْ : "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : َعْنهُ  اَللَُّ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  َأِب  َعنْ  : أهنا حتط اخلطاي -6
 متفق عليه "الَبْحرِ  زَبَدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ   َوِإنْ  َخطَاَيُه، ُحطَّتْ  َمرَّة ، ِمائَةَ  يَ ْوم   ِف  َوِِبَْمِدِه، اَللَِّ  ُسْبَحانَ 

 هللاِ  ُسْبَحانَ : ُُيِْسي َوِحيَ  ُيْصِبحُ  ِحيَ : قَالَ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ 
رواه  "َعَلْيهِ  زَادَ  َأوْ  قَالَ  َما ِمْثلَ  قَالَ  َأَحد   ِإلَّ  بِِه، َجاءَ  ممَّا ِِبَْفَضلَ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومَ  َأَحد   ََيْتِ  لَْ  َمرَّة ، ِمائَةَ  َوِِبَْمِدِه،

 مسلم.

 َعَلى َخِفيَفَتانِ  َكِلَمَتانِ : "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ  : ميزاهنا عند هللا عظيم أن -7
 . متفق عليه"َوِِبَْمِدهِ  اَللَِّ  ُسْبَحانَ  الَعِظيِم، اَللَِّ  ُسْبَحانَ : الرََّْحَنِ  ِإىَل  َحِبيبَ َتانِ  املِيزَاِن، ِف  ثَِقيَلَتانِ  اللَِّساِن،

 ُثَّ  َمْسِجِدَها، ِف  َوِهيَ  الصُّْبَح، َصلَّى ِحيَ  ُبْكرَةً  ِعْنِدَها ِمنْ  َخرَجَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  ُجَوْيرِيََة، َعنْ 
َها؟ فَاَرقْ ُتكِ  الَِّت  اْْلَالِ  َعَلى زِْلتِ  َما": فَ َقالَ  َجاِلَسة ، َوِهيَ  َأْضَحى، َأنْ  بَ ْعدَ  َرَجعَ   النَِّبُّ  قَالَ  نَ َعْم،: قَاَلتْ  "َعَلي ْ
،  أَْربَعَ  بَ ْعَدكِ  قُ ْلتُ  َلَقدْ : "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ، َثاَلثَ  َكِلَمات  : َلَوزَنَ تْ ُهنَّ  اْليَ ْومِ  ُمْنذُ  قُ ْلتِ  ِبَا ُوزَِنتْ  َلوْ  َمرَّات 

 . رواه مسلم "َكِلَماتِهِ   َوِمَدادَ  َعْرِشهِ  َوزِنَةَ  نَ ْفِسهِ  َورَِضا َخْلِقهِ  َعَددَ  َوِِبَْمِدِه، هللاِ  ُسْبَحانَ 

 ُسْبَحانَ : قَالَ  َمنْ ": قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اَللَُّ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  َجابِر ، َعنْ  : أهنا تغرس ملن قاْلا خنلة ف اجلنة -8
 . رواه الرتمذي"اجلَنَّةِ  ِف  خَنَْلة   لَهُ  ُغرَِستْ  َوِِبَْمِدِه، الَعِظيمِ  هللاِ 

، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ   اَللَِّ  ُسْبَحانَ  قَالَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجدِِّه، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ُشَعْيب 
 . رواه البزار إبسناد جيد"اجْلَنَّةِ  ِف  خَنَْلة   لَهُ  ُغرَِستْ  َوِِبَْمِدهِ 

َلةَ  إِبْ رَاِهيمَ  َلِقيتُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َمْسُعود ، اْبنِ  َعنِ   ُُمَمَُّد، يَ ": فَ َقالَ  ِب  ُأْسرِيَ  لَي ْ
 َواْلَْمدُ  هللاِ  ُسْبَحانَ  ِغرَاَسَها َوَأنَّ  ِقيَعان ، َوأَن ََّها اْلَماِء، َعْذبَةُ  الت ُّْربَةِ  طَيَِّبةُ  اجلَنَّةَ  َأنَّ  َوَأْخربُْهمْ  السَّاَلمَ  ِمنِّ  أُمََّتكَ  أَْقرِئْ 

 رواه الرتمذي". َأْكبَ رُ  َواَللَُّ  اَللَُّ  ِإلَّ  إِلَهَ  َولَ  َللَِّ 

، ُسْبَحانَ : قَالَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ، َواْْلَْمدُ  اَللَِّ  ِإلَّ  إِلَهَ  َوَل  َللَِِّ
،ُ  وإسناده حسن ف األوسط . رواه الطربان"اجْلَنَّةِ  ِف  َشَجرَةً  ِمن ُْهنَّ  َواِحَدة   ِبُكلِّ  لَهُ  اَللَُّ  َغَرسَ  َأْكبَ رُ  َواَللَُّ  اَللَّ
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: قَالَ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ُجبَ رْي ، ْبنِ  ََنِفعِ  َعنْ  : أهنا كفارة اجمللس -9
  ذِْكر   ََمِْلسِ  ِف  فَ َقاَْلَا إِلَْيَك، َوأَتُوبُ  َأْستَ ْغِفُركَ  أَْنَت، ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َوِِبَْمِدَك، اللُهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  َوِِبَْمِدِه، هللاِ  ُسْبَحانَ 
 ف الكربى. . رواه النسائي "َكفَّارَتَهُ   َكاَنتْ   َلْغو   ََمِْلسِ  ِف  قَاَْلَا َوَمنْ  َعَلْيِه، ُيْطَبعُ  َكالطَّاَبعِ   َكاَنتْ 

ومن كان قليل األخذ واملعرفة للقرآن فينصح ِبإلكثار من قول : سبحان هللا واْلمد هلل ول إله إل هللا وهللا 
 . ول قوة إل ِبهلل . فهي ُتأل اليدين من اخلري أكرب ول حول

ومن املهم للمسلم أن يتأمل ف معىن التسبيح فيعظم هللا تعاىل ف نفسه ، ويستحضر ِعَظَم التسبيح واألجر 
العظيم له ، فإن ميزانه عند هللا عظيم وهو أفضل مما طلعت عليه الشمس، و به حتط اخلطاي، وسبب ملغفرة 

 .أنه كفارة ملا حيدث ف اجملالس من اللغو، وحرز له من كل ما يكرهالذنوب، كما 

 : والتسبيح من أسباب دخول اجلنة ملا يلي

 أولً : أنه حيط اخلطاي

 اثنياً : أنه يغرس لقائلها خنلة ف اجلنة

عبده أدخله  اثلثًا : أن التسبيح من أحب الكالم إىل هللا، ومن أتى ِبا حيبه هللا أحبه هللا، وإذا أحب هللا
 .اجلنة

 اْلَقْومَ  أُمُّهُ  رََأتْ  فَ َلمَّا الطَّرِيِق، ِف  َوَصِبي  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  نَ َفر   ِف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  َمرَّ : قَالَ  أََنس   َعنْ 
 َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  يَ : اْلَقْومُ  فَ َقالَ  َفَأَخَذْتُه، َوَسَعتْ  اْبِن  اْبِن : َوتَ ُقولُ  َتْسَعى َفأَقْ بَ َلتْ  يُوطَأَ، َأنْ  َوَلِدَها َعَلى َخِشَيتْ 

 اَللَِّ  َوَلءُ ": فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  َفَخفََّضُهمُ : قَالَ . النَّارِ  ِف  ابْ نَ َها لِتُ ْلِقيَ  َهِذهِ  َكاَنتْ   َما َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ 
 وصححه األلبان " رواه أَحد وغريهالنَّارِ  ِف  َحِبيَبهُ  يُ ْلِقي َل  َوَجلَّ  َعزَّ 
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 التحميد

اْلمد هلل ف كل األحوال، ففي السراء أو الضراء اْلمد هلل، وف الصحة أو املرض اْلمد هلل، وف حال الغىن 
 أو الفقر اْلمد هلل 

للحمد ف كل وقت وعلى أي حال، وقد ثبت واملؤمن ل يفارق اْلمد ف أي حال، ألن هللا تعاىل مستحق 
اْلَْْمُد َللَِِّ الَِّذي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ »َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا رََأى َما حيُِبُّ قَاَل: 

 األلبان وحسنه ماجه ابن رواه«  َعَلى ُكلِّ َحال  ُد َللَِّ اْْلَمْ »، َوِإَذا رََأى َما َيْكرَُه قَاَل: «الصَّاِْلَاتُ 
َعَلْيِه وهي أول عبارة قاْلا آدم عليه الصالة والسالم، وقد ثبت َعْن َأِب ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّ َصلَّى اَللَُّ 

، َفَحِمَد اَللََّ إبِِْذنِِه .............. رواه َوَسلََّم: " َلمَّا َخَلَق اَللَُّ آَدَم َونَ َفَخ ِفيِه الرُّوَح َعَطَس  فَ َقاَل: اْلَْمُد َللَِِّ
 الرتمذي وهو حديث صحيح

اْْلَْمُد وهي منطوق أهل اجلنة، كما قال تعاىل }َونَ َزْعَنا َما ِف ُصُدورِِهم مِّْن ِغلّ  ََتْرِي ِمن حَتِْتِهُم األَنْ َهاُر َوقَاُلوْا 
ُم اجْلَنَُّة أُورِثْ ُتُموَها ِْلَ َذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي َلْول َأْن َهَداََن اَلّلُ َلَقْد َجاءْت ُرُسُل رَبَِّنا ِِبْلَْقِّ َونُوُدواْ َأن تِْلكُ َلِلِّ الَِّذي َهَداََن 

 .43ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن {األعراف
 .34ا اْْلََزَن ِإنَّ رَب ََّنا َلَغُفور  َشُكور {فاطروقال سبحانه: }َوقَاُلوا اْْلَْمُد َللَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّ  

ِْم َوُقِضَي بَ يْ نَ ُهم ِِبْلَْ  قِّ َوقِيَل وقال جل وعز: }َوتَ َرى اْلَماَلِئَكَة َحافَِّي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِِبَْمِد َرّبِّ
 .75اْْلَْمُد َللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَي {الزمر

 .2القرآن،  }اْْلَْمُد َللِّ َربِّ اْلَعاَلِمَي {الفاحتة وهي أول آية ف
وهي عبارة ل تفارق األنبياء عليهم الصالة والسالم، فكانوا يلهجون ّبا،  }اْْلَْمُد َلِلِّ الَِّذي َوَهَب ِل َعَلى 

َعاء {إبراهيم  .39اْلِكرَبِ ِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربِّ َلَسِميُع الدُّ
ْن ِعَباِدِه اْلمُ }َولَ  َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلماً َوقَاَل اْْلَْمُد َللَِِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثري  مِّ  .15ْؤِمِنَي {النملَقْد آتَ ي ْ

 فضائل احلمد 
ُسوُل هللِا َصلَّى هللُا أن اْلمد ُيأل ميزان العبد من اْلسنات، وقد ثبت َعْن َأِب َماِلك  اأْلَْشَعرِيِّ َقاَل: قَاَل رَ  -1

ُيَاِن َواْْلَْمُد َللَِِّ َُتْأَلُ اْلِميزَاَن، َوُسْبَحاَن هللِا َواْْلَْمُد َللَِّ  َما بَ ْيَ  -َأْو َُتْأَلُ  - َُتْ ََِِن َعَلْيِه َوَسلََّم: "الطُُّهوُر َشْطُر اإْلِ
، َوالصََّدَقةُ  بُ ْرَهان  َوالصَّب ُْر ِضَياء ، َواْلُقْرآُن ُحجَّة  َلَك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس يَ ْغُدو  السََّماَواِت َواأْلَْرِض، َوالصَّاَلُة نُور 

 مسلم رواه فَ َباِيع  نَ ْفَسُه َفُمْعِتُقَها َأْو ُموبُِقَها"
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 )قال القرطب: اْلمد راجع إىل الثناء على هللا تعاىل ِبوصاف كماله فإذا َحد هللا تعاىل حامد مستحضر معىن

 6/  5ج النسائي سنن على السيوطي حاشية اْلمد ف قلبه امتأل ميزانه من اْلسنات (
أهنا تفتح ْلا أبواب السماء، وقد فتحت أبواب السماء ألحد الصحابة حي قاْلا، وقد ثبت َعِن اْبِن  -2

َنَما ََنُْن ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم ِإْذ قَاَل َرُجل  ِمَن اْلَقْوِم: هللاُ َأْكبَ ُر َكِبريًا، َواْْلَْمُد َللَِِّ   ُعَمَر، قَاَل: بَ ي ْ
قَاَل َرُجل  « ِمَن اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا وََكَذا؟»َكِثريًا، َوُسْبَحاَن هللِا ُبْكرًَة َوَأِصياًل، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َفَما تَ رَْكتُ ُهنَّ ُمْنُذ »قَاَل اْبُن ُعَمَر: « َعِجْبُت َْلَا، فُِتَحْت َْلَا أَبْ َواُب السََّماءِ »َقْوِم: َأََن، َي َرُسوَل هللِا قَاَل: َمِن الْ 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َذِلكَ   مسلم رواه «ْسَِ

 لى هذه العبارة دليل على عدم اختصاصها بذلك الصحاب ومداومة ابن عمر رضي هللا عنهما ع
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  -3 َأَحبُّ ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "أهنا من أحب الكالم إىل هللا، َعْن َْسُرََة ْبِن ُجْنَدب 

 ،  .مسلم رواه "َك ِِبَيِِّهنَّ بََدْأتَ َوَل إِلََه ِإلَّ هللاُ، َوهللاُ َأْكبَ ُر. َل َيُضرُّ اْلَكاَلِم ِإىَل هللِا أَْرَبع : ُسْبَحاَن هللِا، َواْْلَْمُد َللَِِّ
ْدُت ِّبَا َربِّ تَ بَ  ، َأَل أُْنِشُدَك َُمَاِمَد َحَِ ، قَاَل: قُ ْلُت: َي َرُسوَل اَللَِّ اَرَك َوتَ َعاىَل؟ قَاَل: وثبت َعْن اأْلَْسَوِد ْبِن َسرِيع 

 .املفرد األدب ف والبخاري أَحد، رواه «رَبََّك َعزَّ َوَجلَّ حيُِبُّ اْْلَْمدَ أََما ِإنَّ »
أهنا خري مما طلعت عليه الشمس، وقد ثبت َعْن َأِب ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  -4

« ،  مسلم رواه «َوَل إِلََه ِإلَّ هللاُ، َوهللاُ َأْكبَ ُر، َأَحبُّ ِإَِلَّ ممَّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمسُ أَلَْن أَُقوَل ُسْبَحاَن هللِا، َواْْلَْمُد َللَِِّ
ْغِرُس أهنا من غراس اجلنة، وقد ثبت َعْن َأِب ُهرَيْ رََة، َأنَّ َرُسوَل اَللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِِه َوُهَو ي َ  -5

« َأَل أَُدلَُّك َعَلى ِغَراس  َخرْي  َلَك ِمْن َهَذا؟»قُ ْلُت: ِغرَاًسا ِل، َقاَل: « َي َأَِب ُهرَيْ رََة، َما الَِّذي تَ ْغِرُس؟»َل: َغْرًسا، فَ َقا
ُ، َوا ، َوَل إِلََه ِإلَّ اَللَّ ، َواْْلَْمُد َللَِِّ ، قَاَل: " ُقْل: ُسْبَحاَن اَللَِّ َللَُّ َأْكبَ ُر، يُ ْغَرْس َلَك ِبُكلِّ َواِحَدة  قَاَل: بَ َلى َي َرُسوَل اَللَِّ

 صحيح حديث وهو واْلاكم ماجه ابن رواه َشَجرَة  ِف اجْلَنَِّة "
َلَة ُأْسرِيَ  ُُمَمَُّد، ِب فَ َقاَل: َي  َعْن اْبِن َمْسُعود ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّ َصلَّى اَللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " َلِقيُت إِبْ رَاِهيَم لَي ْ

اِء، َوأَن ََّها ِقيَعا
َ
ن ، َوَأنَّ ِغرَاَسَها ُسْبَحاَن اَللَِّ َواْلَْمُد َللَِِّ أَْقرِْئ أُمََّتَك ِمنِّ السَّاَلَم َوَأْخربُْهْم َأنَّ اجلَنََّة طَيَِّبُة الت ُّْربَِة َعْذبَُة امل

ُ َأْكبَ ُر " ُ َواَللَّ  األلبان وحسنه، يالرتمذ رواه َوَل إِلََه ِإلَّ اَللَّ
أهنا من خري الكالم، ولذلك علمها النب صلى هللا عليه وسلم ألحد الصحابة، فقد ثبت َعْن ُمْصَعِب  -6

ُقْل: ُه، قَاَل: " َكاَلًما أَُقولُ ْبِن َسْعد ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َجاَء َأْعرَاِبي ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َعلِّْمِن 
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  اْلَعاَلِمَي، َل َحْوَل َوَل قُ وََّة ِإلَّ َل إِلََه ِإلَّ هللُا َوْحَدُه َل َشرِيَك لَُه، هللُا َأْكبَ ُر َكِبريًا، َواْْلَْمُد َللَِِّ َكِثريًا، ُسْبَحاَن هللِا َربِّ 

، َفمَ  " قَاَل: فَ َهُؤَلءِ ِِبهلِل اْلَعزِيِز اْلَِْكيمِ   مسلم رواه "ََحِْن َواْهِدِن َواْرزُْقِن ُقْل: اللُهمَّ اْغِفْر ِل َوارْ ا ِل؟ قَاَل: "لَِربِّ
 مواطن احلمد

 ف كل وقت وعلى أي حال -1
ى ْسِلِم َعلَ َحقُّ اْلمُ " َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: عند العطاس، وقد ثبت َعْن َأِب ُهرَيْ رََة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  -2

ِإَذا َلِقيَتُه َفَسلِّْم َعَلْيِه، َوِإَذا َدَعاَك َفَأِجْبُه، َوِإَذا اْستَ ْنَصَحَك "نَّ َي َرُسوَل هللِا؟، قَاَل: ِقيَل: َما هُ  "اْلُمْسِلِم ِستي 
ْتُه، َوِإَذا َمِرَض فَ عُ   مسلم رواه "ْعهُ ْدُه َوِإَذا َماَت فَاتَّبِ فَاْنَصْح لَُه، َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد هللَا َفَشمِّ

، اْلَْمدُ : فَ ْليَ ُقلْ  َأَحدُُكمْ  َعَطسَ  ِإَذا: "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  َأِب  َعنْ   َللَِِّ
ُ، يَ ْرََحُكَ : َصاِحُبهُ  أَوْ  َأُخوهُ  لَهُ  َوْليَ ُقلْ  ُ، يَ ْرََحُكَ : لَهُ  قَالَ  فَِإَذا اَللَّ " رواه َِبَلُكمْ  َوُيْصِلحُ  اَللَُّ  يَ ْهِديُكمُ : فَ ْليَ ُقلْ  اَللَّ

 البخاري.
عند ركوب الدابة للسفر، وقد ثبت عن اْبِن ُعَمَر َعلََّمُهْم؛ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا  -3

َر لََنا َهَذا، َوَما ُكنَّ "َكب ََّر َثاَلاًث، ُثَّ قَاَل: اْستَ َوى َعَلى بَِعريِِه َخارًِجا ِإىَل َسَفر ،   ا لَُه ُمْقرِِنَي، َوِإَنَّ ِإىَل ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
َقلُِبوَن، اللُهمَّ ِإَنَّ َنْسأَُلَك ِف َسَفرََِن َهَذا اْلربَّ َوالت َّْقَوى، َوِمَن اْلَعَمِل َما تَ ْرَضى، َنا َسَفَرََن َهَذا،  رَبَِّنا َلُمن ْ اللُهمَّ َهوِّْن َعَلي ْ

َفِر، وََكآبَِة  َواْطِو َعنَّا بُ ْعَدُه، اللُهمَّ أَْنَت الصَّاِحبُ  َفِر، َواخْلَِليَفُة ِف اأْلَْهِل، اللُهمَّ ِإّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثَاِء السَّ ِف السَّ
" رواه َنا َحاِمُدونَ اِبُدوَن لِرَبِّ آيُِبوَن ََتئُِبوَن عَ »، َوِإَذا َرَجَع قَاَْلُنَّ َوزَاَد ِفيِهنَّ: "َقَلِب ِف اْلَماِل َواأْلَْهلِ اْلَمْنظَِر، َوُسوِء اْلُمن ْ 

 مسلم.
اْلَْْمُد »إذا رأى ما حيب، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َرَأى َما حيُِبُّ قَاَل:  -4

 وحسنه ماجه ابن رواه" ْمُد َللَِِّ َعَلى ُكلِّ َحال  ْلَْ ا"َذا رََأى َما َيْكرَُه قَاَل: ، َوإِ «َللَِِّ الَِّذي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّاِْلَاتُ 
 األلبان
، قَاَل: " ُكنَّا يَ ْوًما ُنَصلِّي َورَاءَ  -5  ف الصالة عند رفع الرأس من الركوع، وقد ثبت َعْن رَِفاَعَة ْبِن رَاِفع  الزَُّرِقيِّ

َدُه "، َقاَل َرُجل  َورَاَءُه: رَب ََّنا َوَلَك اْلَْمُد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّا َرَفَع رَ  ُ ِلَمْن َحَِ ْأَسُه ِمَن الرَّْكَعِة قَاَل: ْسََِع اَللَّ
تَ "ِه، فَ َلمَّا اْنَصَرَف، قَاَل: ََحًْدا َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفي

ُ
ا  َمَلًكا يَ بْ َتِدُرونَ هَ رَأَْيُت ِبْضَعًة َوَثالَِثيَ "قَاَل: َأََن، قَاَل:  "َكلِّمُ َمِن امل

 " رواه البخاري.أَي ُُّهْم َيْكتُ بُ َها َأوَّلُ 
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ْسََِع هللُا "وِع، قَاَل: وثبت َعِن اْبِن َأِب َأْوََف، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َرَفَع َظْهرَُه ِمَن الرُّكُ 

َدُه، اللُهمَّ   " رواه مسلم.َما ِشْئَت ِمْن َشْيء  بَ ْعدُ  رَب ََّنا َلَك اْْلَْمُد، ِمْلُء السََّماَواِت، َوِمْلُء اأْلَْرِض َوِمْلءُ ِلَمْن َحَِ
لَّْيِل، عند القيام للصالة من الليل، وثبت َعْن ُحَذيْ َفَة، أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اَللَِّ َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن ال -5

، قَاَل: ُثَّ قَ رََأ اْلبَ َقرََة، ُثَّ رََكَع «اَللَُّ َأْكبَ ُر ُذو اْلَمَلُكوِت َواجْلَبَ ُروِت، َواْلِكرْبَِيِء َواْلَعَظَمةِ »َلمَّا َدَخَل ِف الصَّاَلِة قَاَل: ف َ 
َ اْلَعِظيمِ »وََكاَن رُُكوُعُه ََنًْوا ِمْن ِقَياِمِه، وََكاَن يَ ُقوُل:  َ اْلَعِظيمِ » ،«ُسْبَحاَن َربِّ ُثَّ َرَفَع رَْأَسُه، َفَكاَن ِقَياُمُه « ُسْبَحاَن َربِّ

َ اْْلَْمدُ »ََنًْوا ِمْن رُُكوِعِه، وََكاَن يَ ُقوُل:  َ اْْلَْمُد ِلَربِّ ، ُثَّ َسَجَد، َفَكاَن ُسُجوُدُه ََنًْوا ِمْن ِقَياِمِه، وََكاَن يَ ُقوُل: «لَِربِّ
َ اأْلَعْ » َ اأْلَْعَلىُسْبَحاَن َربِّ ، ُثَّ َرَفَع رَْأَسُه َفَكاَن َما بَ ْيَ السَّْجَدتَ ْيِ ََنًْوا ِمَن السُُّجوِد، وََكاَن «َلى، ُسْبَحاَن َربِّ

 أَحد رواه. َواْلَماِئَدَة، َواأْلَنْ َعامَ  ، َوآَل ِعْمرَاَن، َوالنَِّساَء،َّتَّ قَ رََأ اْلبَ َقرَةَ ، قَاَل: حَ «َربِّ اْغِفْر ِل، َربِّ اْغِفْر ِل »يَ ُقوُل: 
 .صحيح حديث وهو والنسائي داود وأبو

عند لبس الثوب اجلديد، وثبت َعْن َأِب َسِعيد ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْسَتَجدَّ  -6
ِه َقِميص   اللَُّهمَّ َلَك اْْلَْمُد، أَْنَت َكَسْوتَنِيِه، َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِِه َوَخرْيِ َما »ُثَّ يَ ُقوُل:  - َأْو ِعَماَمة   -ثَ ْوًِب َْسَّاُه ِِبْسِْ
 .األلبان وصححه والرتمذي داود وأبو أَحد رواه" َشرِِّه َوَشرِّ َما ُصِنَع لَهُ ُصِنَع لَُه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن 

، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اَللَِّ َصلَّى -7 هللُا  عند النتهاء من الطعام، وقد ثبت َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن أََنس  اجْلَُهِنِّ
، َوَل قُ وَّة ،  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َأَكَل طََعاًما، ُثَّ قَاَل: اْْلَْمُد َللَِِّ الَِّذي َأْطَعَمِن َهَذا، َوَرَزقَنِيهِ  ِمْن َغرْيِ َحْول  ِمنِّ

ُ لَ  َم ِمْن َذنِْبهِ َغَفَر اَللَّ  .األلبان وحسنه ماجه وابن والرتمذي داود وأبو أَحد رواه" ُه َما تَ َقدَّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا عَ  َلْيِه َوَسلََّم: فإن َحد هللا رضي هللا تعاىل عنه، كما ثبت َعْن أََنِس ْبِن َماِلك 

َها َأْو َيْشَرَب الشَّ » َهاِإنَّ هللَا لَيَ ْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن ََيُْكَل اأْلَْكَلَة فَ َيْحَمَدُه َعَلي ْ  " رواه مسلم.ْربََة فَ َيْحَمَدُه َعَلي ْ
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 ال إله إال هللا

ف ختام األذان ، ويقوْلا الت نسمعها ف اليوم مخس مرات يصدح ّبا املؤذن ف الشهادتي و : كلمة التوحيد
  املؤذن عند إقامته للصالة

  : حقيقة التوحيد

هي اجلمع بي النفي واإلثبات ، بقول ل إله إل هللا ، ولذا كانت هذه الكلمة العظيمة جامعة بي نفي 
 . األلوهية لغري هللا وإثبات األلوهية له وحده سبحانه وتعاىل دون سواه

عظيمة يدعو املسلم إىل العيش ف فضائها الرحب ، مستشعراً عظمة هذه الكلمة والتأمل ف هذه الكلمة ال
 . ومعناها اْلقيقي الذي يتجرد القلب معه خلالقه سبحانه وتعاىل

 : فضل ال إله إال هللا

، َعنْ أهنا سبب للنجاة من النار ، وقد ثبت  -1  النَّارِ  ِمنَ  ََيْرُجُ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  أََنس 
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ  قَالَ  َمنْ  ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ  قَالَ  َمنْ  النَّارِ  ِمنَ  َوََيْرُجُ  َخرْي ، ِمنْ  َشِعريَة   َوْزنُ  قَ ْلِبهِ  َوِف  اَللَّ  بُ رَّة   َوْزنُ  قَ ْلِبهِ  َوِف  اَللَّ
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ  قَالَ  َمنْ  النَّارِ  ِمنَ  َوََيْرُجُ  َخرْي ، ِمنْ   . متفق عليه"َخرْي   ِمنْ  َذرَّة   َوْزنُ  قَ ْلِبهِ  َوِف  اَللَّ

 اَللَِّ  َرُسولَ  يَ  ِقيلَ : قَالَ  أَنَّهُ  ُهرَيْ رَةَ  َأِب  َعنْ أهنا سبب لنيل شفاعة اْلبيب ُممد صلى هللا عليه وسلم ،  -2
 لَ  َأنْ  ُهرَيْ رَةَ  َأِبَ  يَ  ظَنَ ْنتُ  َلَقدْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  قَالَ  الِقَياَمِة؟ يَ ْومَ  ِبَشَفاَعِتكَ  النَّاسِ  َأْسَعدُ  َمنْ 

 الِقَياَمِة، يَ ْومَ  ِبَشَفاَعِت  النَّاسِ  َأْسَعدُ  اْلَِديثِ  َعَلى ِحْرِصكَ  ِمنْ  رَأَْيتُ  ِلَما ِمْنكَ  َأوَّلُ  َأَحد   اْلَِديثِ  َهَذا َعنْ  َيْسأَُلِن 
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ  قَالَ  َمنْ   " رواه البخاري.نَ ْفِسهِ  َأوْ  قَ ْلِبِه، ِمنْ  َخاِلًصا اَللَّ

 َمنْ : "قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  َأِب  َعنْ أن ذكرها فيه أجر العتق ،  -3
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ : قَالَ  ْلكُ  لَهُ  لَُه، َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اَللَّ

ُ
، َشْيء   ُكلِّ   َعَلى َوُهوَ  اْلَْمُد، َولَهُ  امل  َكاَنتْ   َمرَّة ، ِمائَةَ  يَ ْوم   ِف  َقِدير 

، َعْشرِ  َعْدلَ  لَهُ   َذِلكَ  يَ ْوَمهُ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  ِحْرزًا لَهُ  وََكاَنتْ  َسيَِّئة ، ِمائَةُ  َعْنهُ  َوُمَُِيتْ  َحَسَنة ، ِمائَةُ  لَهُ  وَُكِتَبتْ  رَِقاب 
 متفق عليه" َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعِملَ  َأَحد   ِإلَّ  بِِه، َجاءَ  ممَّا ِِبَْفَضلَ  َأَحد   ََيْتِ  َولَْ  ُُيِْسَي، َحَّتَّ 

 ثَ ْوب   َوَعَلْيهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  أَتَ ْيتُ : قَالَ  َعْنهُ  اَللَُّ  َرِضيَ  َذرّ   َأب َعنْ أهنا سبب لدخول اجلنة ،  -4
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ : قَالَ  َعْبد   ِمنْ  َما: " فَ َقالَ  اْستَ يْ َقَظ، َوَقدِ  أَتَ يْ ُتهُ  ُثَّ  ََنئِم ، َوُهوَ  أَبْ َيُض،  َدَخلَ  ِإلَّ  َذِلكَ  َعَلى َماتَ  ُثَّ  اَللَّ
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 َوِإنْ  َزنَ  َوِإنْ ": قَالَ  َسَرَق؟ َوِإنْ  َزنَ  َوِإنْ : قُ ْلتُ  "َسَرقَ  َوِإنْ  َزنَ  َوِإنْ ": قَالَ  َسَرَق؟ َوِإنْ  َزنَ  َوِإنْ : قُ ْلتُ "  اجلَنَّةَ 
 ِّبََذا َحدَّثَ  ِإَذا َذرّ   أَبُو وََكانَ  "َذرّ   َأِب  أَْنفِ  َرْغمِ  َعَلى َسَرقَ  َوِإنْ  َزنَ  َوِإنْ ": قَالَ  َسَرَق؟ َوِإنْ  َزنَ  َوِإنْ : قُ ْلتُ  "َسَرقَ 
 . متفق عليهَذرّ   َأِب  أَْنفُ  َرِغمَ  َوِإنْ : قَالَ 

: فَ َقالَ  قَ ْوِمي ِمنْ  نَ َفر   َوَمِعي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  أَتَ ْيتُ : قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ُموَسى، َأِب  ْبنِ  َبْكرِ  َأِب  َعنْ 
ُروا أَْبِشُروا"  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َفَخَرْجَنا" اجْلَنَّةَ  َدَخلَ  ِّبَا َصاِدقًا هللاُ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َأنْ  َشِهدَ  َمنْ  أَنَّهُ  َورَاءَُكْم، َمنْ  َوَبشِّ

رُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ِإىَل  بَِنا فَ َرَجعَ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  اخلَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفاْستَ ْقبَ َلَنا النَّاَس، نُ َبشِّ
رواه أَحد وصححه .  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َفَسَكتَ : َقالَ  النَّاُس؟ يَ تَِّكلَ  ِإًذا هللِا، َرُسولَ  يَ : ُعَمرُ  فَ َقالَ 

 األلبان

  حسابومن حقق هذه الكلمة فقد وحَّد هللا ، ومن حقق التوحيد دخل اجلنة بغري 

: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ أهنا سبب لعصمة املال والنفس ، فقد ثبت  -5
ُ، ِإلَّ  إَِلهَ  لَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحَّتَّ  النَّاسَ  أَُقاِتلَ  َأنْ  أُِمْرتُ " ، َرُسولُ  ُُمَمًَّدا َوَأنَّ  اَللَّ  فَِإَذا الزََّكاَة، َويُ ْؤُتوا الصَّالََة، َويُِقيُموا اَللَِّ

 . متفق عليه"اَللَِّ  َعَلى َوِحَسابُ ُهمْ  اإِلْساَلِم، ِِبَقِّ  ِإلَّ  َوأَْمَواَْلُمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنِّ  َعَصُموا َذِلكَ  فَ َعُلوا

: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اْلَيَماِن، ْبنِ  ُحَذيْ َفةَ  َعنْ أهنا تكفي حي يذهب العلم ،  -6
ْساَلمُ  َيْدُرسُ " ، َوَل  َصاَلة ، َوَل  ِصَيام ، َما يُْدَرى َل  َحَّتَّ  الث َّْوِب، َوْشيُ  يَْدُرسُ  َكَما  اإْلِ  َولَُيْسَرى َصَدَقة ، َوَل  ُنُسك 

َلة ، ِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اَللَِّ  ِكَتابِ   َعَلى  َواْلَعُجوُز، اْلَكِبريُ  الشَّْيخُ  النَّاسِ  ِمنَ  َطَواِئفُ  َوتَ ب َْقى آيَة ، ِمْنهُ  اأْلَْرضِ  ِف  يَ ب َْقى َفاَل  لَي ْ
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َل  اْلَكِلَمِة، َهِذهِ  َعَلى آَِبَءَنَ  أَْدرَْكَنا: يَ ُقوُلونَ  ُهمْ  تُ ْغِن  َما: ِصَلةُ  لَهُ  فَ َقالَ  "نَ ُقوُْلَا فَ َنْحنُ  اَللَّ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل : َعن ْ

،ُ ، َوَل  ِصَيام ، َوَل  َصاَلة ، َما َيْدُرونَ  َل  َوُهمْ  اَللَّ  ُكلَّ   َثاَلاًث، َعَلْيهِ  رَدََّها ُثَّ  ُحَذيْ َفُة، َعْنهُ  َفَأْعَرضَ  َصَدَقة ؟ َوَل  نُُسك 
رواه ابن ماجه وهو . َثاَلاثً  النَّارِ  ِمنَ  تُ ْنِجيِهمْ  ِصَلُة، يَ : فَ َقالَ  الثَّالِثَِة، ِف  َعَلْيهِ  أَقْ َبلَ  ُثَّ  ُحَذيْ َفُة، َعْنهُ  يُ ْعِرضُ  َذِلكَ 

 صحيح
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 : ال إله إال هللامواضع 

، اْبنِ  َعنِ عند الكرب ،  -1  هللاُ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل ": اْلَكْربِ  ِعْندَ  يَ ُقولُ  َكانَ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َنِبَّ  َأنَّ  َعبَّاس 
. "اْلَكرِيِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  اأْلَْرضِ  َوَربُّ  السََّماَواتِ  َربُّ  هللاُ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  اْلَعِظيِم، اْلَعْرشِ  َربُّ  هللاُ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  اْْلَِليُم، اْلَعِظيمُ 

 رواه مسلم

 . قال اإلمام الطربي : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب

: قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  َأِب  َعنْ ف كل يوم  ،  ذكرها مائة مرة   -2
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ : قَالَ  َمنْ " ْلكُ  لَهُ  لَُه، َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اَللَّ

ُ
، َشْيء   ُكلِّ   َعَلى َوُهوَ  اْلَْمُد، َولَهُ  امل   َمرَّة ، ِمائَةَ  يَ ْوم   ِف  َقِدير 

، َعْشرِ  َعْدلَ  لَهُ  َكاَنتْ   يَ ْوَمهُ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  ِحْرزًا لَهُ  وََكاَنتْ  َسيَِّئة ، ِمائَةُ  َعْنهُ  َوُمَُِيتْ  َحَسَنة ، ِمائَةُ  لَهُ  وَُكِتَبتْ  رَِقاب 
 متفق عليه" َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعِملَ  َأَحد   ِإلَّ  بِِه، َجاءَ  ممَّا ِِبَْفَضلَ  َأَحد   ََيْتِ  َولَْ  ُُيِْسَي، َحَّتَّ  َذِلكَ 

، ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ عند الوفاة  ،  -3  َل  َكاَلِمهِ   آِخرُ  َكانَ   َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجَبل 
 صحيحرواه أبو داود وهو ". اجْلَنَّةَ  َدَخلَ  اَللَُّ  ِإلَّ  إِلَهَ 

 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : َقالَ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ ملا ثبت  ؛ولذا يستحب تلقي امليت ) ل إله إل هللا (
 . رواه مسلم"هللاُ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َمْوََتُكمْ  لَقُِّنوا": َوَسلَّمَ 

ىَل ُمَعاِويََة بعد كل صالة ، َعْن َورَّاد  َكاِتِب اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة قَاَل أَْمَلى َعَليَّ اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة ِف ِكَتاب  إِ  -4
ُ َوْحَدُه َل َشرِيَك لَُه لَُه اْلُمْلُك َولَُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل ِف ُدبُِر ُكلِّ َصاَلة  َمْكُتوبَة  َل إِلََه إِ  لَّ اَللَّ

ُع َذا اجْلَدِّ ِمْنَك اجْلَدُّ . اْْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِدير  اللَُّهمَّ َل َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت َوَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَ ْعَت َوَل يَ ن ْفَ 
 متفق عليه

 ة والت جاء ذكر التهليل فيها عند اْلديث عن التسبيح والستغفار .إضافة إىل املواضع السابق
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 التكبري

 . معىن التكبري : قال ابن حجر : هللا أكرب قيل معناه الكبري وقيل أكرب من كل شيء

 . قال ابن تيمية رَحه هللا : التكبري يراد به أن يكون عند العبد أكرب من كل شيء

أكرب إثبات عظمته فان الكربيء تتضمن العظمة ولكن الكربيء أكمل وْلذا قال ابن تيمية : ف قوله هللا 
 . جاءت األلفاظ املشروعة ف الصالة واألذان بقول هللا أكرب فان ذلك أكمل من قول هللا أعظم

معناها : أن هللا تعاىل أكرب من كل شيء ف ذاته وأْسائه وصفاته ، وكل ما حتتمله هذه وقال ابن عثيمي : "
القيامة والسماوات وما قدروا هللا حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم الكلمة من معىن . قال عز وجل :"

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأَن أول خلق وقال عز وجل : "  67 –" الزمر مطويت بيمينه
  104 –" األنبياء عيده وعداً علينا إَن كنا فاعلين

سماوات واألرض وهو العزيز وله الكربيء ف ال من كل شيء . وقال هللا تعاىل "أكربومن هذه عظمته فهو 
  ". فكل معىن ْلذه الكلمة من معان الكربيء فهو اثبت هلل عز وجل 37 –" اجلاثية اْلكيم

 : من فضائلها

، ْبنِ  َْسُرَةَ  َعنْ أهنا من أحب الكالم إىل هللا وقد ثبت  -1 : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُجْنَدب 
، َواْْلَْمدُ  هللِا، ُسْبَحانَ : أَْرَبع   هللاِ  ِإىَل  اْلَكاَلمِ  َأَحبُّ " رواه  ."َبَدْأتَ  ِِبَيِِّهنَّ  َيُضرُّكَ  َل . َأْكبَ رُ  َوهللاُ  هللاُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َوَل  َللَِِّ

 مسلم

، َأِب  اأْلََغرِّ  َعنِ أن هللا يصدق من قاْلا :  -2  َعَلى َشِهَدا أَن َُّهَما َسِعيد ، َوَأِب  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعَلى َشِهدَ  أَنَّهُ  ُمْسِلم 
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َل : اْلَعْبدُ  قَالَ  ِإَذا: "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولِ   َصَدقَ : َوَجلَّ  َعزَّ  اَللَُّ  يَ ُقولُ  قَالَ  َأْكبَ ُر، َواَللَُّ  اَللَّ

 َوْحِدي، َأَنَ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َعْبِدي، َصَدقَ : قَالَ  َوْحَدُه، اَللَُّ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل : اْلَعْبدُ  قَالَ  َوِإَذا َأْكبَ ُر، َوَأَنَ  َأَنَ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َعْبِدي،
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َل : قَالَ  َوِإَذا ِل، َشرِيكَ  َوَل  َأَنَ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َعْبِدي، َصَدقَ : قَالَ  لَُه، َشرِيكَ  َل  اَللَُّ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل : قَالَ  َوِإَذا  اَللَّ

ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َل : قَالَ  َوِإَذا اْْلَْمُد، َوِلَ  اْلُمْلُك، ِل  َأََن، ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َعْبِدي، َصَدقَ : قَالَ  اْْلَْمُد، َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ   َوَل  اَللَّ
، ِإلَّ  قُ وَّةَ  َوَل  َحْولَ   قَالَ  ُثَّ : ِإْسَحاقَ  أَبُو قَالَ " ِب  ِإلَّ  قُ وَّةَ  َوَل  َحْولَ  َوَل  َأََن، ِإلَّ  إِلَهَ  َل  َعْبِدي َصَدقَ : قَالَ  ِِبَللَِّ
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ًئا اأْلََغرُّ  ابن رواه  ".النَّارُ  َُتَسَّهُ  لَْ  َمْوتِهِ  ِعْندَ  ُرزِقَ ُهنَّ  َمنْ ": فَ َقالَ  قَاَل؟ َما: َجْعَفر   أِلَِب  فَ ُقْلتُ : قَالَ  أَفْ َهْمُه، لَْ  َشي ْ

 وصححه األلبان ف الكربى النسائيو ماجه 

أهنا من أفضل الكالم عند هللا ، ألن معناها مشتمل على تعظيم هللا تعاىل وتنزيهه ، وفيها معىن التفريد  -3
وصفاته ، وبقدر ما يعظم العبد ربه بلفظ التكبري متدبراً ملعناها فإن هلل ِبنه أكرب من كل شيء ف ذاته وأْسائه 

 أجره عند هللا يزداد ، ولذا كان فضلها عند هللا عظيم

قال ابن تيمية رَحه هللا ف الفتاوى : شعائر الصالة واألذان واألعياد واألماكن العالية هو التكبري. وهو أحد 
رآن سبحان هللا واْلمد هلل ول إله إل هللا وهللا أكرب كما ثبت ذلك ف الكلمات الت هي أفضل الكالم بعد الق

 " مأعظهللا " "هللا أكرب" الصحيح عن النب صلى هللا عليه وسلم. ول ُيئ ف شيء من األثر بدل قول

، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ أهنا سبب ملغفرة الذنوب :  -4  َيِبَسةِ  ِبَشَجرَة   َمرَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  َماِلك 
 ِمنْ  لَُتَساِقطُ  َأْكبَ رُ  َواَللَُّ  اَللَُّ  ِإلَّ  إِلَهَ  َولَ  هللاِ  َوُسْبَحانَ  َللَِّ  اْلَْمدُ  ِإنَّ ": فَ َقالَ  الَوَرُق، فَ تَ َناثَ رَ  ِبَعَصاهُ  َفَضرَبَ َها الَوَرقِ 
 وحسنه األلبان . رواه الرتمذي "الشََّجَرةِ  ِذهِ هَ  َوَرقُ  َتَساَقطَ  َكَما  الَعْبدِ  ُذنُوبِ 

 لَ : يَ ُقولُ  َأَحد   اأَلْرضِ  َعَلى َما": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْمر و، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  وثبت 
، ِإلَّ  قُ وَّةَ  َولَ  َحْولَ  َولَ  َأْكبَ رُ  َواَللَُّ  اَللَُّ  ِإلَّ  إِلَهَ  رواه الرتمذي " الَبْحرِ  زَبَدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ   َوَلوْ  َخطَاَيهُ  َعْنهُ  ُكفَِّرتْ   ِإلَّ  ِِبَللَِّ

 وحسنه األلبان

 ِإلَّ  إِلَهَ  لَ : فَ َقالَ  اللَّْيِل، ِمنَ  تَ َعارَّ  َمنْ : "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  الصَّاِمِت، ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ وثبت 
ْلكُ  لَهُ  لَُه، َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اَللَُّ 

ُ
، َشْيء   ُكلِّ   َعَلى َوُهوَ  اْلَْمُد، َولَهُ  امل ، اْلَْمدُ  َقِدير  ، َوُسْبَحانَ  َللَِِّ ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َولَ  اَللَِّ  اَللَّ

، ِإلَّ  قُ وَّةَ  َولَ  َحْولَ  َولَ  َأْكبَ ُر، َواَللَُّ   قُِبَلتْ  َوَصلَّى تَ َوضَّأَ  َفِإنْ  لَُه، اْسُتِجيبَ  َدَعا، َأوْ  ِل، اْغِفرْ  اللَُّهمَّ : قَالَ  ُثَّ  ِِبَللَِّ
 " رواه البخاريَصالَتُهُ 

 عليه هللا صلي- هللا رسول أن هريرة، وأب اخلدري، سعيد أب عنأن هللا تعاىل اصطفاها من الكالم :  -5
 ،"أكرب هللا"و" هللا إل إله ل"و" هلل اْلمد" و" هللا سبحان: "أربعاً  الكالم من اصطفى هللا إن: "قال - وسلم
 فمثل" أكرب هللا: "قال ومن سيئة، عشرين عنه حط أو حسنة عشرين له هللا كتب"  هللا سبحان: "قال فمن
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 ثالثون له ُكتبت  نفسه ِقَبل من" العاملي رب هلل اْلمد: "قال ومن ذلك، فمثل" هللا إل إله ل: "قال ومن ذلك،
 رواه أَحد وصححه األلبان ."سيئة ثالثون عنه وُحط حسنة

 َغْرًسا، يَ ْغِرسُ  َوُهوَ  بِهِ  َمرَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ أهنا من غراس اجلنة :  -6
: قَالَ  "َهَذا؟ ِمنْ  َلكَ  َخرْي   ِغرَاس   َعَلى أَُدلُّكَ  َأَل ": قَالَ  ِل، ِغرَاًسا: قُ ْلتُ  "تَ ْغِرُس؟ الَِّذي َما ُهرَيْ رََة، َأِبَ  يَ ": فَ َقالَ 
، َرُسولَ  يَ  بَ َلى ، ُسْبَحانَ : ُقلْ : "قَالَ  اَللَِّ ، َواْْلَْمدُ  اَللَِّ ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َوَل  َللَِِّ  َواِحَدة   ِبُكلِّ  َلكَ  يُ ْغَرسْ  َأْكبَ ُر، َواَللَُّ  اَللَّ

 " رواه ابن ماجه وغريه وهو صحيحاجْلَنَّةِ  ِف  َشَجرَة  

، َأِب  َعنْ أهنا ثقيلة ف امليزان :  -7  م   هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َمْوىَل  َعنْ  َسالَّ
، َبخ  : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ، َواْْلَْمدُ  هللِا، َوُسْبَحانَ  َأْكبَ رُ  َوهللاُ  هللاُ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل : اْلِميزَانِ  ِف  أَثْ َقَلُهنَّ  َما( 1) خَلَْمس   َبخ   َللَِِّ

 ِِبهللِ  يُ ْؤِمنُ : نَّةَ اجلَْ  َدَخلَ  ِّبِنَّ  ُمْستَ ْيِقًنا هللاَ  لَِقيَ  َمنْ  خِلَْمس   َبخ   َبخ  : " َوقَالَ " َواِلَداهُ  فَ َيْحَتِسُبُه، يُ تَ َوَفَّ  الصَّاِلحُ  َواْلَوَلدُ 
" رواه أَحد . ورواه البزار عن ثوِبن رضي هللا عنه َواْلَِْسابِ  اْلَمْوِت، بَ ْعدَ  َواْلبَ ْعثِ  َوالنَّاِر، َوِِبجْلَنَِّة، اآْلِخِر، َواْليَ ْومِ 

 ، وهو حديث صحيح

 يَ : قَاُلوا "ُجن ََّتُكمْ  ُخُذوا": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ أهنا ُجنَّة  من النار :  -8
، َواْْلَْمدُ  هللِا، ُسْبَحانَ : قَ ْولُ  النَّارِ  ِمنَ  ُجن َُّتُكمْ  َوَلِكنْ  َل،: "قَالَ  َحَضَر؟ َقدْ  َعُدوّ   أَِمنْ  هللِا، َرُسولَ   ِإلَّ  إِلَهَ  َوَل  َللَِِّ

، َُمَنِّبَات   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ََيِْتيَ  فَِإن َُّهنَّ  َأْكبَ ُر، َوهللاُ  هللاُ، رواه النسائي ف الكربى  ."الصَّاِْلَاتُ  اْلَباِقَياتُ  َوُهنَّ  َوُمَعقَِّبات 
 وصححه األلبان

 هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ أهنا أحب إىل النب صلى هللا عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس :  -9
، َواْْلَْمدُ  هللِا، ُسْبَحانَ  أَُقولَ  أَلَنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  َعَلْيهِ  طََلَعتْ  ممَّا ِإَِلَّ  َأَحبُّ  َأْكبَ ُر، َوهللاُ  هللاُ، ِإلَّ  إِلَهَ  َوَل  َللَِِّ

 . رواه مسلم"الشَّْمسُ 

ثُِّر )أهنا من أوائل األذكار الت أمر ّبا النب صلى هللا  -10 ( ُقْم 1عليه وسلم ، قال تعاىل : ) َي أَي َُّها اْلُمدَّ
 3-1املدثر:(  3) ( َورَبََّك َفَكربِّْ 2َفأَْنِذْر )
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 :و التكبري مطلق ، يف كل زمان ومكان ، لكن هناك مواضع للتكبري كثرية منها

ايته اثنتان ، وف بداية اإلقامة أهنا تقال كل يوم مع األذان واإلقامة ، ففي بداية األذان أربعاً ، وف هن -1
  اثنتان ، وف هنايته اثنتان

ُهَما، اَللَُّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اَللَِّ  َعْبدِ  َعنْ التكبري كلما عال شرفا ، وقد ثبت  -2  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  َكانَ :  قَالَ  َعن ْ
 َكب َّرَ :  َفْدَفد   َأوْ  ثَِنيَّة   َعَلى َأْوَفَ  ُكلََّما  يَ ُقولُ  - الَغْزوِ  قَالَ  ِإلَّ  أَْعَلُمهُ  َولَ  - الُعْمرَةِ  أَوِ  اَْلجِّ  ِمنَ  قَ َفلَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ ": قَالَ  ُثَّ  َثاَلاًث، ْلكُ  لَهُ  لَُه، َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اَللَّ
ُ
، َشْيء   ُكلِّ   َعَلى َوُهوَ  اْلَْمُد، َولَهُ  امل  ََتئُِبونَ  آيُِبونَ  َقِدير 

 متفق عليه ". َوْحَدهُ  اأَلْحزَابَ  َوَهَزمَ  َعْبَدُه، َوَنَصرَ  َوْعَدُه، اَللَُّ  َصَدقَ  َحاِمُدوَن، لِرَبَِّنا َساِجُدونَ  َعاِبُدونَ 

 التكبري ف أيم عشر ذي اْلجة ، وصيغ التكبري معدودة ، منها ) هللا أكرب هللا أكرب ل إله إل هللا ، هللا -3
  أكرب هللا أكرب وهلل اْلمد ( وهناك غريها من الصيغ

، قُ ْلتُ : قَالَ  ،الث ََّقِفيِّ  َبْكر   َأِب  ْبنِ  َعْن ُُمَمَّدِ التكبري ف مناسك اْلج ، وقد ثبت  -4  َغاِدَينِ  َوََنْنُ  أِلََنس 
ُتمْ   َما: َعَرفَات   ِإىَل  ِمىًن  ِمنْ   َكانَ ": قَالَ  اْليَ ْوِم؟ َهَذا ِف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولِ  َمعَ  الت َّْلبَِيةِ  ِف  َتْصنَ ُعونَ  ُكن ْ

، اْلُمَلبِّ  ُ، َوُيَكربُِّ  َعَلْيِه، يُ ْنَكرُ  َفاَل  يُ َلبِّ  رواه النسائي وهو صحيح ".َعَلْيهِ  يُ ْنَكرُ  َفاَل  اْلُمَكربِّ

 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  َصبَّحَ : قَالَ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  أََنس   َعنْ التكبري عند حدوث أمر عظيم وقد ثبت  -5
بَ َر، َوَسلَّمَ   َواخلَِميُس، ُُمَمَّد ، َواخلَِميسُ  ُُمَمَّد ، َهَذا: قَاُلوا رََأْوهُ  فَ َلمَّا أَْعَناِقِهْم، َعَلى ِِبْلَمَساِحي َخَرُجوا َوَقدْ  َخي ْ

بَ ُر، َخرَِبتْ  َأْكبَ رُ  اَللَُّ ": َوقَالَ  يََدْيهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  فَ َرَفعَ  اِْلْصِن، ِإىَل  فَ َلَجُئوا  ِبَساَحةِ  نَ زَْلَنا ِإَذا ِإَنَّ  َخي ْ
، ْنَذرِينَ  َصَباحُ  َفَساءَ  قَ ْوم 

ُ
َنا ،"امل  َوَرُسولَهُ  اَللََّ  ِإنَّ : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  ُمَناِدي فَ َناَدى َفطََبْخَناَها، َُحُرًا، َوَأَصب ْ

َهَياِنُكمْ   . متفق عليهِفيَها ِبَا الُقُدورُ  َفُأْكِفَئتْ  اْلُُمِر، ُْلُومِ  َعنْ  يَ ن ْ

 ُكلََّما  فَ ُيَكربُِّ  ِّبِْم، ُيَصلِّي" َكانَ   أَنَّهُ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ التكبري عند النتقال بي أركان الصالة وقد ثبت  -6
 متفق عليه. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  بَِرُسولِ  َصالَةً  أَلَْشبَ ُهُكمْ  ِإّنِ : قَالَ  اْنَصَرَف، فَِإَذا ،"َوَرَفعَ  َخَفَض،

َنَما: قَالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ التكبري ف دعاء الستفتاح :  -7  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  ُنَصلِّي ََنْنُ  بَ ي ْ
 هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َوَأِصياًل، ُبْكرَةً  هللاِ  َوُسْبَحانَ  َكِثريًا،  َللَِّ  َواْْلَْمدُ  َكِبريًا،  َأْكبَ رُ  هللاُ : اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجل   قَالَ  ِإذْ 
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 َْلَا فُِتَحتْ  َْلَا، َعِجْبتُ ": قَالَ  هللاِ  َرُسولَ  يَ  َأََن،: اْلَقْومِ  َمنِ  َرُجل   قَالَ  "وََكَذا؟ َكَذا  َكِلَمةَ   اْلَقاِئلُ  ِمنَ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

 رواه مسلم". َذِلكَ  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  ْسَِْعتُ  ُمْنذُ  تَ رَْكتُ ُهنَّ  َفَما": ُعَمرَ  اْبنُ  َقالَ  "السََّماءِ  أَبْ َوابُ 

، َسِعيد   َأِب  َعنْ ف صالة الليل :  -8   اللَّْيلِ  ِمنَ  قَامَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  َكانَ :  قَالَ  اخْلُْدرِيِّ
 ِإلَّ  إِلَهَ  َل ": يَ ُقولُ  ُثَّ  ،"َغي َْركَ  إِلَهَ  َوَل  َجدَُّك، َوتَ َعاىَل  اْْسَُك، َوتَ بَاَركَ  َوِِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ ": يَ ُقولُ  ُثَّ  َكب ََّر،

 َونَ ْفِخِه، ََهْزِِه، ِمنْ  الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  اْلَعِليمِ  السَِّميعِ  ِِبَللَِّ  أَُعوذُ " َثاَلاًث، "َكِبريًا  َأْكبَ رُ  اَللَُّ ": يَ ُقولُ  ُثَّ  َثاَلاًث، "اَللَُّ 
 وهو صحيح . رواه أبو داوديَ ْقرَأُ  ُثَّ  ،"َونَ ْفِثهِ 

التكبري كذكر دائم يلهج به اللسان ، دون تقيد بوقت معي ، بل يكون التكبري مصاحباً للِّسان ، وإذا  -9
 .استدام الذكر كان ذلك َنفعاً للقلب ف تعظيم هللا تعاىل وتقديره حق قدره

 أذكار أخرى:

 َأِب  َعنْ مائة مرة؛ ملا ثبت  شيء قديرل إله إل هللا وحده ل شريك له، له امللك وله اْلمد وهو على كل 
ُ، ِإلَّ  إِلَهَ  لَ : قَالَ  َمنْ : "قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ   لَهُ  لَُه، َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اَللَّ
ْلكُ 

ُ
، َعْشرِ  َعْدلَ  لَهُ  َكاَنتْ   َمرَّة ، ِمائَةَ  يَ ْوم   ِف  َقِدير ، َشْيء   ُكلِّ   َعَلى َوُهوَ  اْلَْمُد، َولَهُ  امل  ِمائَةُ  لَهُ  وَُكِتَبتْ  رِقَاب 

 ممَّا ِِبَْفَضلَ  َأَحد   ََيْتِ  َولَْ  ُُيِْسَي، َحَّتَّ  َذِلكَ  يَ ْوَمهُ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  ِحْرزًا لَهُ  وََكاَنتْ  َسيَِّئة ، ِمائَةُ  َعْنهُ  َوُمَُِيتْ  َحَسَنة ،
 متفق عليه. "َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعِملَ  َأَحد   ِإلَّ  بِِه، َجاءَ 

 :اإلكثار من الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم

 .{َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  النَِّبِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اَللََّ  ِإنَّ : }تعاىل هللا قال

 عليهم املالئكة عند عليه ثناؤه: تعاىل هللا صالة: تعاىل هللا رَحه العالية أبو قال: تعاىل هللا رَحه البخاري قال
  .الدعاء: املكرمون املالئكة وصالة والسالم، الصالة

 َحَّتَّ  ُروِحي َعَليَّ  اَللَُّ  َردَّ  ِإلَّ  َعَليَّ  ُيَسلِّمُ  َأَحد   ِمنْ  َما": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ 
 رواه أَحد وأبو داود وحسنه األلبان. "السَّاَلمَ  َعَلْيهِ  أَرُدَّ 

 قُ ُبورًا، بُ ُيوَتُكمْ  ََتَْعُلوا َوَل  ِعيًدا، قَ رْبِي تَ تَِّخُذوا َل ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ و 
ُثَما ، َفَصلُّوا ُكن ُْتمْ   َوَحي ْ ُلُغِن  َصاَلَتُكمْ  فَِإنَّ  َعَليَّ  رواه أَحد وأبو داود وصححه األلبان. "تَ ب ْ
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 هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أََنس   َعنْ ويستحب اإلكثار من الصالة والسالم عليه يوم اجلمعة، فقد ثبت 

َلةَ  اجْلُُمَعةِ  يَ ْومَ  َعَليَّ  الصَّاَلةَ  َأْكِثُروا: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  رواه  "َعْشرًا َعَلْيهِ  هللا َصلَّى َصاَلةً  َعَليَّ  َصلَّى َفَمنْ  اجْلُُمَعِة؛ َولَي ْ
 البيهقي ف السنن الكربى وصححه األلبان.

 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ  صلى هللا عليه وسلم فلم يصل عليه، وقد ثبت والبخيل من ذكر عنده النب
، ُيَصلِّ  فَ َلمْ  ِعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َرُجل   أَْنفُ  َرِغمَ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَللَُّ  َصلَّى هللاِ   ُثَّ  َرَمَضانُ  َعَلْيهِ  َدَخلَ  َرُجل   أَْنفُ  َوَرِغمَ  َعَليَّ

". رواه الرتمذي وصححه اجلَنَّةَ  يُْدِخالَهُ  فَ َلمْ  الِكبَ رَ  أَبَ َواهُ  ِعْنَدهُ  أَْدَركَ  َرُجل   أَْنفُ  َوَرِغمَ  لَُه، يُ ْغَفرَ  َأنْ  قَ ْبلَ  اْنَسَلخَ 
 األلبان.

 ُيَصلِّ  لَْ  ُثَّ  ِعْنَدُه، ذُِكْرتُ  َمنْ  اْلَبِخيلُ : "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ : أَبِيهِ  َعنْ  ُحَسْي ، ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ 
 رواه أَحد وصححه األلبان. "َعَليَّ 

 َعَليَّ  َأْكثَ رُُهمْ  الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِب  النَّاسِ  َأْوىَل ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  َمْسُعود ، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
 رواه الرتمذي، وقال األلبان: حسن لغريه." َصالَةً 

، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ   َعَلْيهِ  اَللَُّ  َصلَّى َواِحَدةً  َصاَلةً  َعَليَّ  َصلَّى َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َماِلك 
، َعْشرَ  ، َعْشرُ  َعْنهُ  َوُحطَّتْ  َصَلَوات   " رواه النسائي وصححه األلبان.َدَرَجات   َعْشرُ  لَهُ  َورُِفَعتْ  َخِطيَئات 

، َماِلك   ْبنِ  َعْمِرو َعنْ   ْسَِعَ : يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولِ  َصاِحبَ  ُعبَ ْيد   ْبنَ  َفَضالَةَ  ْسَِعَ  أَنَّهُ  اجْلَْنِبِّ
 هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعَلى ُيَصلِّ  َولَْ  َوَجلَّ، َعزَّ  اَللََّ  يَْذُكرِ  َولَْ  الصَّاَلِة، ِف  َيْدُعو َرُجاًل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ 
 فَ ْليَ ْبَدأْ  َأَحدُُكمْ  َصلَّى ِإَذا": َوِلَغرْيِهِ  لَهُ  فَ َقالَ  َدَعاهُ  ُثَّ  "َهَذا َعِجلَ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

، َعَلى لُِيَصلِّ  ُثَّ  َعَلْيِه، َوالث ََّناءِ  رَبِّهِ  بَِتْحِميدِ   " رواه أَحد وأبو داود والرتمذي وهو صحيح.َشاءَ  ِبَا بَ ْعدُ  لَِيْدعُ  ُثَّ  النَِّبِّ

 صيغ الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم:

ْعتُ َها َهِديَّةً  َلكَ  أُْهِدي َألَ : فَ َقالَ  ُعْجرََة، ْبنُ  َكْعبُ   َلِقَيِن : قَالَ  لَي َْلى، َأِب  ْبنَ  الرََّْحَنِ  َعْبدَ ثبت أن  -1  ِمنَ  ْسَِ
 يَ : ُقْلَناف َ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولَ  َسأَْلَنا: فَ َقالَ  ِل، َفَأْهِدَها بَ َلى،: فَ ُقْلتُ  َوَسلََّم؟ َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ 

، َرُسولَ   َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ : ُقوُلوا: "قَالَ  َعَلْيُكْم؟ ُنَسلِّمُ  َكْيفَ   َعلََّمَنا َقدْ  اَللََّ  فَِإنَّ  البَ ْيِت، أَْهلَ  َعَلْيُكمْ  الصَّالَةُ  َكْيفَ   اَللَِّ
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يد   إِنَّكَ  إِبْ رَاِهيَم، آلِ  َوَعَلى إِبْ رَاِهيَم، َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما  ُُمَمَّد ، آلِ  َوَعَلى ُُمَمَّد    ُُمَمَّد   َعَلى َِبرِكْ  اللَُّهمَّ  َمَِيد ، َحَِ
يد   إِنَّكَ  إِبْ رَاِهيمَ  آلِ  َوَعَلى إِبْ رَاِهيَم، َعَلى َِبرَْكتَ  َكَما  ُُمَمَّد ، آلِ  َوَعَلى  متفق عليه. "َمَِيد   َحَِ

، ُسَلْيم   ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  -2  َكْيفَ   اَللَِّ  َرُسولَ  يَ : قَاُلوا أَن َُّهمْ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  السَّاِعِديُّ  َُحَْيد   أَبُو َأْخبَ َرِن  الزَُّرِقيِّ
 َصلَّْيتَ  َكَما  َوُذرِّيَِّتِه، َوأَْزَواِجهِ  ُُمَمَّد   َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ : ُقوُلوا: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َعَلْيَك؟ ُنَصلِّي

يد   إِنَّكَ  إِبْ رَاِهيمَ  آلِ  َعَلى َِبرَْكتَ  َكَما  َوُذرِّيَِّتِه، َوأَْزَواِجهِ  ُُمَمَّد   َعَلى َوَِبرِكْ  إِبْ رَاِهيَم، آلِ  َعَلى  متفق عليه. "َمَِيد   َحَِ

 وغريها من الصيغ.

 مواطن الصالة والسالم عليه:

 يوم اجلمعة، وقد سبق دليله. -1

ْعُتمُ  ِإَذا": يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  ْسَِعَ  أَنَّهُ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ بعد األذان،  -2  ْسَِ
، َصلُّوا ُثَّ  يَ ُقولُ  َما ِمْثلَ  فَ ُقولُوا اْلُمَؤذَِّن،  ِلَ  هللاَ  َسُلوا ُثَّ  َعْشرًا، ِّبَا َعَلْيهِ  هللا َصلَّى َصاَلةً  َعَليَّ  َصلَّى َمنْ  فَِإنَّهُ  َعَليَّ
 اْلَوِسيَلةَ  ِل  َسَألَ  َفَمنْ  ُهَو، َأَنَ  َأُكونَ  َأنْ  َوأَْرُجو هللِا، ِعَبادِ  ِمنْ  لَِعْبد   ِإلَّ  تَ ن َْبِغي َل  اجْلَنَِّة، ِف  َمْنزِلَة   فَِإن ََّها اْلَوِسيَلَة،

َفاَعةُ  لَهُ  َحلَّتْ   " رواه مسلم.الشَّ

 اَللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  طَاِلب   َأِب  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنِ  ُحَسْيِ  َعنْ عند ذكر اْسه صلى هللا عليه وسلم:  -3
 " رواه أَحد والرتمذي وهو صحيح.َعَليَّ  ُيَصلِّ  فَ َلمْ  ِعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َمنْ  الَِّذي الَبِخيلُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

، َعنْ ف اجملالس،  -4  اْلَقاِسمِ  أَبُو قَالَ : يَ ُقولُ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  َأِبَ  ْسَِْعتُ : قَالَ  الت َّْوأََمِة، َمْوىَل  َصاِلح 
َا": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  هللاُ  َصلَّى نَِبيِّهِ  َعَلى َوُيَصلُّوا اَللََّ، َيْذُكُروا َأنْ  قَ ْبلَ  تَ َفرَُّقوا ُثَّ  اجْلُُلوَس، َفَأطَاُلوا َجَلُسوا قَ ْوم   أُيُّ
بَ ُهْم، اَللَُّ  َشاءَ  ِإنْ  تِرَة   اَللَِّ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ   ِإلَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   " رواه اْلاكم وصححه األلبان.َْلُمْ  َغَفرَ  َشاءَ  َوِإنْ  َعذَّ

 

وله  حصول أمر دنيوي أو زوال مكروه، وأن يكون بقصد التعبد أولً، ول مانع أن يصحبه نية كثرة الذكر:
 ف الشريعة أمثلة، منها:
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.  َغفَّارًا َكانَ   إِنَّهُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا فَ ُقْلتُ ) الستغفار للحصول على الزواج واملال والذرية، وقد قال هللا تعاىل:

 .(أَنْ َهارًا َلُكمْ  َوَُيَْعلْ  َجنَّات   َلُكمْ  َوَُيَْعلْ  َوبَِنيَ  ِِبَْمَوال   َوُُيِْددُْكمْ .  ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  السََّماءَ  يُ ْرِسلِ 

 فالستغفار للتعبد أولً وْلصول املقصود الدنيوي اثنياً.

 َرُسولَ  ْسَِْعتُ : َقالَ  َعْنُه، اَللَُّ  َرِضيَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ صلة الرحم لتحصيل الرزق وطول العمر، وقد ثبت 
 " متفق عليه.َرَِحَهُ  فَ ْلَيِصلْ  أَثَرِِه، ِف  لَهُ  يُ ْنَسأَ  َأوْ  رِْزِقِه، ِف  لَهُ  يُ ْبَسطَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ ": يَ ُقولُ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ 

 َُيْزِيكَ  َما َواَللَِّ أن هللا تعاىل حيفظه من السوء، وقد قالت خدُية رضي هللا عنها للنب صلى هللا عليه وسلم: "
ْعُدوَم، َوَتْكِسبُ  الَكلَّ، َوحَتِْملُ  الرَِّحَم، لََتِصلُ  إِنَّكَ  أََبًدا، اَللَُّ 

َ
" متفق اَْلقِّ  نَ َواِئبِ  َعَلى َوتُِعيُ  الضَّْيَف، َوتَ ْقرِي امل

 عليه.

 زوال الكرب، والكرب له أدعية، وهي:وللدعاء غرض يف 

 اللُهمَّ : َوَحَزن   َهمي  َأَصابَهُ  ِإَذا َقطُّ  َعْبد   قَالَ  َما: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هللِا، َعْبدِ  َعنْ  -1
 ُهوَ  اْسم   ِبُكلِّ  َأْسأَُلكَ  َقَضاُؤَك، ِفَّ  َعْدل   ُحْكُمَك، ِفَّ  َماض   بَِيِدَك، ََنِصَيِت  أََمِتَك، اْبنُ  َعْبِدَك، َواْبنُ  َعْبُدَك، ِإّنِ 

 ِعْنَدَك، اْلَغْيبِ  ِعْلمِ  ِف  بِهِ  اْسَتأْثَ ْرتَ  َأوِ  َخْلِقَك، ِمنْ  َأَحًدا َعلَّْمَتهُ  َأوْ  ِكَتاِبَك،  ِف  أَنْ زَْلَتهُ  َأوْ  نَ ْفَسَك، بِهِ  َْسَّْيتَ  َلَك،
 َمَكانَ  َوأَْبَدلَهُ  ََهَُّه، َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  أَْذَهبَ  ِإلَّ  َهَِّي، َوَذَهابَ  ُحْزِن، َوِجاَلءَ  َصْدرِي، َونُورَ  قَ ْلِب، رَبِيعَ  اْلُقْرآنَ  ََتَْعلَ  َأنْ 

َبِغي َأَجْل،: "قَالَ  اْلَكِلَماِت؟ َهُؤَلءِ  نَ تَ َعلَّمَ  َأنْ  لََنا يَ ن َْبِغي هللاِ  َرُسولَ  يَ : قَاُلوا ،"فَ َرًحا ُحْزنِهِ  َعُهنَّ  ِلَمنْ  يَ ن ْ  َأنْ  ْسَِ
 أَحد رواه. "يَ تَ َعلََّمُهنَّ 

 َفاَل  أَْرُجو، َرَْحََتكَ  اللَُّهمَّ : اْلَمْكُروبِ  َدَعَواتُ : "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  قَالَ : قَالَ  أَنَّهُ  َبَكرََة، َأِب  َعنْ  -2
 الكربى ف والنسائي أَحد رواه. "أَْنتَ  ِإلَّ  إِلَهَ  َل  ُكلَُّه،  َشْأِن  ِل  َأْصِلحْ  َعْي ، طَْرَفةَ  نَ ْفِسي ِإىَل  َتِكْلِن 

ُهَما، اَللَُّ  َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  -3  إِلَهَ  لَ ": يَ ُقولُ  الَكْربِ  ِعْندَ  َيْدُعو َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  َكانَ :  قَالَ  َعن ْ
َمَواتِ  َربُّ  اَللَُّ  ِإلَّ  إِلَهَ  لَ  اْلَِليُم، الَعِظيمُ  اَللَُّ  ِإلَّ   عليه متفق". الَعِظيمِ  الَعْرشِ  َوَربُّ  َواأَلْرِض، السَّ

 ُسْبَحاَنكَ  أَنتَ  ِإلَّ  إِلَهَ  لَّ  َأن الظُُّلَماتِ  ِف  فَ َناَدى َعَلْيهِ  ن َّْقِدرَ  لَّن َأن َفَظنَّ  ُمَغاِضباً  ذََّهبَ  ِإذ النُّونِ  َوَذا  -4
َناهُ  لَهُ  فَاْسَتَجبْ َنا{ 87}الظَّاِلِميَ  ِمنَ  ُكنتُ   ِإّنِ    87 األنبياء{ 88}اْلُمْؤِمِنيَ  نُنِجي وََكَذِلكَ  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوََنَّي ْ
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، بِْنتِ  َأْْسَاءَ  َعنْ  -5  تَ ُقولِينَ ُهنَّ  َكِلَمات    أَُعلُِّمكِ  َأَل ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَللَِّ  َرُسولُ  ِل  قَالَ : قَاَلتْ  ُعَمْيس 

ُ، ؟- اْلَكْربِ  ِف  َأوْ  - اْلَكْربِ  ِعْندَ  ُ َربِّ  اَللَّ ًئا بِهِ  ُأْشرِكُ  َل  اَللَّ  ماجه وابن داود وأبو أَحد رواه. "َشي ْ
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