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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 أما بعد: ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هلل وحده

يف اليوم والليلة ،  يذكر اهلل هبافهذه مجلة من األذكار والتسبيحات اليت ُيستحب للمؤمن واملؤمنة أن 
ن النيب صلى اهلل عائشة رضي اهلل عنها: كازوجته قالت حممد ، صلى اهلل عليه وسلم ، فقد  بالنيب يا  تأس  

 عليه وسلم يذكر اهلل على كل أحيانه.

  إال اهلل وحده إلـٰه ال » :: من قاليف قوله صلى اهلل عليه وسلمفمن تلك األذكار ما أرشد إليه النيب
عشر مرات كان كمن أعتق أربعة « ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

 1أنْــــُفس من ولد إمساعيل.

  إال اهلل وحده إلـٰه ال »وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: من قال
يف يوم مائة مرة ، كانت له عدل « ال شريك له ، له الملك وله الــحمد وهو على كل شيء قدير

الشيطان يومه  رزا  من، وكتبت له مائة حسنة ، وُمــِحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حِ  2عشر رقاب
 ذلك حىت ميسي ، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر من ذلك ، ومن قال:

 ت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.ط  سبحان اهلل وحبمده يف يوم مائة مرة ، حُ 

  :وقال صلى اهلل عليه وسلم: أحب الكالم إىل اهلل أربع ال يضرك بأيـ ـــــهن بدأت 

 إال اهلل ، واهلل أكبر.إلـٰه  ، والحمد هلل ، وال سبــــحان اهلل

: التسبيح هو الـتنزيه عن صفات النقص ، فمعىن )سبحان اهلل( أي أُنَــز ُه اهلل عن صفات تنبيه
 النقص.

                                                 

رائها مث حتريرها ، فتنتقل شِ ذلك بِ و عيل( أي أعتقها من الــر ق ، قوله )أعتق أربعة أنْــــُفس من ولد إسـما 1
احلرية ، وقد كانت الناس بعد احلروب تَــــْســــتَــــرِق املغلوب يف املعركة ، فتأخذ بذلك من الرق والعبودية إىل 

، وقد حث اإلسالم على عتق العـــــــبيد ورتب األجر الكرمي على ذلك ، ألن  علهم عبيدامن جنده وجت
 .تعوا باحلياة السعيدة الكرميةالر ق ذل ، واإلسالم حيث على بذل الوسائل إلعزاز الناس ليتم

وقوله )من ولد إمساعيل( أي أن من قال الذ كر الـمذكور فكأنه أعتق أربعة أنفس من نسل إمساعيل بن 
 إبراهيم عليهما السالم ، وهذا فيه تنويه إىل فضل نسله وهم العرب على وجه العموم.

 يف التعليق السابق. قوله )رِقاب( أي أنفس ، وقد تقدم الكالم على معىن العتق 2
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  :وقال أيضا  عليه الصالة والسالم: الباقيات الصاحلات 

 .وال حول وال قوة إال باهلل سبحان اهلل ، والحمد هلل ، وال إله إال اهلل ، واهلل أكبر ،

  ثقيلتان الرمحـٰن حبيبتان إىل ، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ،
 يف امليزان: 

 .سبحان اهلل وبحمده ، سبحان اهلل العظيم

 ال: وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه قال: جاء أعرايب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فق
 علمين كالما  أقوله.

 قال: قل: 

إال اهلل وحده ال شريك له ، اهلل أكبر كبيراً والحمد هلل كثيراً وسبحان اهلل رب العالمين ، إلـٰه ال 
 .وال حول وال قوة إال باهلل العزيز الحكيم

 فما يل؟ ، فقال: يا رسول اهلل إن هؤالء لريب 
  :قال: قل

 .ارزقنياللهم اغفر لي وارحمني واهدني و 

  وعن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه أنه قال: يا رسول اهلل علمين دعاء أدعو به يف صاليت ويف
 بييت.

 قال: قل: 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك 
 .وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

 ا قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم 

 .اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتَــَحـــوُّل عافيتك ، وُفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك

  :وعنه رضي اهلل عنه قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

 .ين وغلبة العدو وشماتة األعداءبة الد  ـلَ ـاللهم إني أعوذ بك من غَ 
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 يدة رضي اهلل عنه قال: مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال  يقول: رـَ وعن بُ 

الذي لم يلد ،  3مدإال أنت ، األحد الص  إلـٰه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اهلل ال 
 .ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد

ي به عِ ل به أعطى ، وإذا دُ ـئِ ـــفقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لقد سأل اهلل بامسه الذي إذا سُ 
 أجاب.

  :وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

اللهم أصلح لي ِديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح 
عادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي ــــلتي فيها ملي آخرتي ا
 .من كل شر

  :وعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال: كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يدعو 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي 
ـــْزلي ، وخطئي وعمدي ، وكلُّ ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، ِجــدِّي وَهـ

وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل 
 .شيٍء قدير

 وعن أنس رضي اهلل عنه قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 

 .، وعلمني ما ينفعني ، وارزقني علماً ينفعنياللهم انفعني بما علمتني 

   اد بن أوس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: سيد االستغفار أن يقول وعن شد
 العبد: 

إال أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، إلـٰه اللهم أنت ربي ال 
غفر لي فإنه ال يغفر فا، ، وأبوء بذنبي  نعمتك علي  أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك ب

 .أنت الذنوب إال
                                                 

 الذي تلجأ إليه اخلالئق.( أي الصَّمدقوله ) 3
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  وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: كنا نَـــــُعــــدُّ لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اجمللس

 :الواحد مائة مرة

 .إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي  

 وسلَّم تسليما كثريا. ، على آله وصحبهو  ، وصلى اهلل على نبينا حممد

 2113 ، ديسمرب 22املوافق  ، هجري 1231 ، صفر 22ماجد بن سليمان الرسي يف  ، وكتبه
 .ميالدي


