
   
 

 
  

  

     

    
 

    
       

      
  

 



هلم إلى شفاء الصدر...
وهدوء النفس...

وسكينة القلب...
وجالء الهموم واألحزان...

هلم إلى األمان...
والطمأنينة...

واحلب...
والسعادة...

هلم إلى روضة من رياض اجلنة...

هلم بنا إلى جتربة إميانية...
حتياها... فتحييك...

تخطو خطوتها األولى... فتأخذ بيديك...
تتذوق حالوتها... فتظل في شوق لها ما حييت...

تلكم هي هذه اللحظات التي ستنعم بها...
في «روح وريحان»...

لُمّ إليها... فهَ



للتواقني إلى السكينة والسعادة واألمان

اإلعداد والتصميم والتنفيذطبع على نفقة
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هلم إلى شفاء الصدر...
وهدوء النفس...

وسكينة القلب...
وجالء الهموم واألحزان...

هلم إلى األمان...
والطمأنينة...

واحلب...
والسعادة...

هلم إلى روضة من رياض اجلنة...

هلم بنا إلى جتربة إميانية...
حتياها... فتحييك...

تخطو خطوتها األولى... فتأخذ بيديك...
تتذوق حالوتها... فتظل في شوق لها ما حييت...

تلكم هي هذه اللحظات التي ستنعم بها...
في «روح وريحان»...

فهلم إليها إن تاقت لها نفسك...
والهج معي بقلب صادق كسير... 

أعيته هموم الدنيا، ومرارة الوحشة...
ومل األسى، والفراغ، والضياع...

ونادِ في سرك اآلن...
وأنت تقرأ هذه الكلمات...

٥



أينما كنت...
مستجمعاً قلبك وخواطرك وقوتك...
موقناً بأن اهللا يسمع السر وأخفى...

ناد بقلب تاق للخالص...
واشتاق للراحة...

واهتف من أعماقك:

ا رب!... ـ ـ ـ ـ ـ يـ
ا اهللا...! ـ ـ ـ ـ يـ

يا أرحم الراحمني..!
يا حي يا قيوم..!

يا ذا اجلالل واإلكرام!
أنت اجلواد الكرمي...

أنت احلليم الرحيم...
أنت العظيم الودود...
يا مؤنس كل وحيد....

ويا صاحب كل فريد....
ويا قريباً غير بعيد...

ويا غالباً غير مغلوب...

برمحتك أستغيث...
برمحتك أستغيث... فأغثين!

وأعني واهدني وسددني...
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ال إله إال أنت... سبحانك إني كنت من الظاملني...
اللهم إني أسألك بأنك أنت اهللا الذي ال إله إال هو... األحد الصمد 

الذي لم يلد ولم يولد...
أن تعفو عني... وتغفر لي... وترحمني

وأن تأخذ بيدي إليك... 
فأنا ضعيف... إن لم تقوني...

وأنا ضال إن لم تهدني...
تائه حائر إن لم ترشدني...

وأنا املكروب ان لم ترحمني...
فأصلح لي شأني كله...

وال تكلني إلى نفسي طرفة عني وال أقل من ذلك...

يا رب!... يا اهللا!...
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك...

وحبب إلي اإلميان...
وزينه في قلبي...

وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان...
يا رب!

أتضرع إليك...

أستجير بك...

٧



أستغيث بك...!
إجعلني ممن قبلتهم عندك في عبادك الصاحلني...

أعني أتقرب إليك...
وأذن لي بالوقوف بني يديك...

أنت الغني عني وأنا الفقير إليك... وما لي سواك...

إهدني من عندك...
وأفض عليّ من فيضك... 
وانشر عليّ من رحمتك... 

وأنزل عليّ من بركاتك...
يارب... يا رب... يااهللا!

ربنا تقبل منا.. إنك أنت السميع العليم...

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد 
صلى اهللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعني... 

اللهم آمني...

٨
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فتحت عينيك...
متلملت في فراشك...

إنها الواحدة صباحاً...
أخبرني...

في جوف الليل...
في هذه اللحظات الساكنة...

أال حتلم بشيء ما؟
ألست مثقالً بهواجس وأفكار وآمال ورغبات؟

أال ترغب أن تقضى حاجتك؟
أال تود أن تغير من حالك؟

تعال إذن...
افتح عينيك وتأمل...

احلمد هللا!... أنت حي...
قد أعطيت كنزاً جديداً آخر...

وقتاً آخر وهبه لك املنان كي تتغير:

١١



احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور...  
َذِنَ لي  احلمد هللا الذي عافاني في جسدي وردَّ عليَّ روحي وأ  

... كرِهِ بِذِ

امسح عن وجهك أثر النوم بيدك:

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو   
على كل شيءٍ قديرٌ، ال إله إال اهللا واهللا أكبر وال حول وال قوة إال 

باهللا.
 اللهم اغفر لي...

هيا...
أقبل إلى أبواب الرحمات... 

وتقدم في صفوف ابتني السائلني...
ناد بقلب خاشع...

اطلب حاجتك اآلن...
فجوف الليل اآلخر من أسمع الدعاء...

هيا...
فأنت تسأل كرمياً صادق الوعد...

دعاك فأجبته...
ودعوته مبا علمك...
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وانتظر قدومك...
وفرح بتوبتك...

وأوقفك بني يديه...
تناجيه...
تدعوه...
ترجوه...

تسأله...

... وهو اليزداد من كثرة اإلحلاح عليه إال كرماً وسخاءً وعطاءً
فمن أولى باإلجابة من الكرمي الرحيم ؟

... ً ما رأيك أن حتلق بنظرك في السماء بعيدا
إلى حيث النجوم تزينها...

وحيث السكون يخيم على كل من حولك...
 ً لتدرك أن لهذه العظمة التي تتجلى أمامك خالقاً عزيزا

حكيماً...
اً قيوما... حيّ

ال تأخذه سنة وال نوم...

تأمل في السماء في هذا الليل احلالك... وحرك شفتيك:

١٣
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هيا...

أنفض عنك غبار النوم الثقيل...
فنحن على موعد!....

هلم إلى ركعتني خفيفتني في جوف الليل...
ولكن...

دعني أقترح عليك أن تطيب أنفاسك بسواك زكي،
قبل أن تطيبها بكالم شجي...

فضيوفك الليلة هم مالئكة ربك...
فتهيأ بأجمل ثيابك... وأزكى عطورك...

وتعال...
تعال لتتخفف من ذنوب أثقلت كاهليك ..

وتطرد هموماً ثقيلة جتثم على صدرك ..

هيا...

لنتوضأ... بهدوء وخشوع...
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دع لكفيك فرصة االستمتاع باملاء الطاهر وهو ينساب برفق، 
ليغسل منها كل تعلق مبتاع رخيص زائل ال متلكه وإن ملكته!

ولعينيك فرصة أن يجلو لها بصيرتها... ويتقاطر منها كل ذنب 
أذنبته...

ولوجهك أن ينضر ويتألق بسحر املاء الزالل الذي يحييه من جديد 
ويضفي عليه رونقاءً وبهاء...

وتذكر وأنت تغسل يديك ورجليك، الغر احملجلني يوم القيامة من 
أثر الوضوء... 

ومع فراغك من وضوئك،
واستشعارك أنك طهرت ظاهرك وباطنك،

ً أن أبواب اجلنة الثمانية  ارفع طرفك إلى السماء وردد، مستشعرا
فتحت لك، تدخل من أيها شئت:

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن   
ً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من  محمدا

املتطهرين...
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت   

أستغفرك وأتوب إليك.

هيا اآلن... استجمع قواك كلها....

استحضر قلبك...
ووجه فكرك إلى تلك الدار...

ملتقى األخيار واألبرار....

           
  

١٥



ارحتل لها في خشوع...
واعقد العزم على أن تصلي كما لم تصلِّ من قبل:

وجه وجهك للذي فطر السموات واألرض حنيفاً مسلماً....
ً... ملقياً الدنيا مبا فيها وراء ظهرك... ارفع يديك مكبرا

وأقبل... يقبل اهللا عليك...

اهللا أكرب!...
اللهم لك احلمد أنت قَيُّوم السماوات واألرض ومن فيهن،   
ولك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت 
ملك السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت احلق، ووعدك 

 ، ، والنبيُّون حقٌّ ، والنار حقٌّ ، واجلنة حقٌّ ، وقولك حقٌّ احلق، ولقاؤك حقٌّ
، اللهم لك  ، والساعة حقٌّ ومحمدٌّ صلى اهللا عليه وسلم حقٌّ

أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، 
رت، وما أسررت وما  وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمت وما أخّ

أعلنت، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت. 

هذا دعاء حبيبك صلى اهللا عليه وسلّم إذا ما صلى في جوف 
الليل... يفتتح به صالته في كل ليلة... 
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ويسن كذلك أن تفتتح صالة الليل بالدعاء الثابت عن النبي صلى 
اهللا عليه وسلّم :  

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات   
واألرض، عالم الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا 

فيه يختلفون إهدني ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم .

 L   %  $  #  "       ! M K J I H G
عش اآلن مع فاحتة الكتاب... القرآن العظيم... 

اقرأها وقف عند رأس كل آية... كما كان حبيبك محمد صلى اهللا 
عليه وسلّم  يفعل... 

وتذكر أن اهللا عز وجل يجيبك مع كل آية تتلوها:
قال اهللا تعالى:  قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني، ولعبدي 

ما سأل.
فإذا قال العبد: L   *  )  (  '  & M قال اهللا: حمدني 

عبدي.
فإذا قال: L  -  ,  + M    قال اهللا: أثنى علي عبدي،

فإذا قال:  L   1  0    /  . M قال: مجدني عبدي،
فإذا قال: L  6  5  4  3  2 M قال: هذا بيني وبني 

عبدي ولعبدي ما سأل،
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  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7 M :فإذا قال
L   D  C  B   A  @

 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.  
 آمني...

ثن اآلن بآيات خفيفات تتلوها وتتدبرها...
اقرأ إن شئت سورة اإلخالص... فهي تعدل ثلث القرآن:

$  #  "       !
  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! M

 L   3  2  1  0  /  .  -

و إن شئت تلوت اآليتني األخيرتني من سورة البقرة، فقد   
صح عن نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلّم أن من قرأهما في ليلة 

كفتاه. 
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كما أنه أوصى بها فقال:  اقرأوا هاتني اآليتني اللتني في آخر سورة 
البقرة فإن ربي أعطانيهما من حتت العرش: 

$  #  "       !
  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g M

  }  |{  z  y  x  w  v  u   t  s
~   ے¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  

  ¹  ¸  ¶   μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º

         Ó     Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç
  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×
L   à  ß البقرة:۲۸٥ – ۲۸٦

أو اقرأ ما يتيسر لك... وتتوق نفسك إلى 
تالوته... 

ولو من مصحف حتمله في يدك... 
إذا مررت بآية تذكرك باجلنة ونعيمها، ورحمة اهللا ومغفرته، فسل 

اهللا من فضله... وكررها... رددها كيما تشعر بحالوتها، وتعيش 
في ظاللها... وإن مررت بآية فيها ذكر النار وأهوالها.. فسل اهللا 

ذ باهللا منها... العافية وتعوّ

Ö Õ Ô Ò Ñ Ð
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 اهللا أكرب!...
اركع لربك خاشعاً... وردد بتؤدة... 

وقل بلسان قلبك:
 سبحان ربي العظيم.... 
استشعر عظمته وقدرته...

ان ربي العظيم! ـ  سبح
تفكر في خلقه... في عظم عرشه...

ان ربي العظيم! ـ  سبح
وإن شئت زدت قرباً:

اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك   
سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي.

:ً فزدت ذكرا
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.  

أو رددت:

سبوح قدوس رب املالئكة والروح.  

سمع اهللا ملن حمده...  
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قد سمع اهللا، وهو السميع العليم... فأقبل على احلمد:

ً طيباً مباركاً فيه. ً كثيرا ربنا ولك احلمد حمدا  

ً... فأنى لك أن تؤدي شكر نعمه عليك  واعلم أنك ولو زدت شكرا
حق الشكر؟!

اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وما   
بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء واد، أحق ما 

قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا 
منعت، وال ينفع اجلد منك اجلد.

 اهللا أكرب!
ً مللك امللوك... العظيم القدير... هئنتذا تخر ساجدا

سبحان ربي األعلى...
رددها ثالثاً... 

:ً وزد إن شئت لتزدد رفعة وسموا

اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي   

للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، تبارك اهللا أحسن اخلالقني.

٢١



تأمل ما قلته!... واستغفر لذنبك:

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره وعالنيته   
وسره

واجعل لنفسك حظاً من هذا الدعاء:

ً، واجعل في  ً، وفي لساني نورا اللهم اجعل في قلبي نورا  
 ،ً ً، واجعل من حتــتي نورا ً،  واجعل في بصري نورا سمعي نورا

ً، واجعل  ً، وعن يساري نورا ً، وعن مييني نورا واجعل من فوقي نورا
ً، وأعظم لي  ً، واجعل في نفسي نورا ً، واجعل خلفي نورا أمامي نورا

.ً نورا

والتنس أنك أقرب ما تكون اآلن إلى ربك!... فاهللا اهللا في الدعاء 
في هذا املوضع...

تبتل إلى ربك تبتيالً...
انقطع إليه وحده...

ابك بني يديه...
تضرع إليه...

سله...
فإنه سيعطيك...
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أما سمعته يقول كما في احلديث القدسي:

تظاملوا.  فال  بينكم،  حمرما  وجعلته  نفسي  على  الظلم  حرمت  إني  عبادي!   يا   »
جائع  كلكم  عبادي!   يا  أهدكم.  فاستهدوني  هديته،  من  إال  ضال  كلكم  ياعبادي!  
كسوته،  من  إال  عار  كلكم  عبادي!   يا  أطعمكم.  فاستطعموني  أطعمته،  من  إال 
الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار  بالليل  ختطئون  إنكم  عبادي!   يا  أكسكم.  فاستكسوني 
ولن  فتضروني  ضري  تبلغوا  لن  إنكم  عبادي!   يا  لكم.  أغفر  فاستغفروني  مجيعا، 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي!  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أولكم  أن  لو  عبادي!   يا  شيئا.  ملكي  يف  ذلك  زاد  ما  منكم  واحد  رجل  قلب  أتقى 
من  ذلك  نقص  ما  منكم  واحد  رجل  قلب  أفجر  على  كانوا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم 
ملكي شيئا. يا عبادي!  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص اخمليط إذا 
أدخل البحر. يا عبادي!  إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم  إياها، فمن وجد 

خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ».

سل الكريم املنان:
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من   

عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك.

٢٣



واستمع حلبيبك محمد صلى اهللا عليه وسلم يقول في دعاء الليل:
وما  أمري  في  وإسرافي  وجهلي  خطيئتي  لي  اغفر  اللهم   
وجدي  وهزلي  وعمدي  خطئي  لي  اغفر  اللهم  مني،  به  أعلم  أنت 
أسررت  وما  أخرت  وما  قدمت  ما  لي  اغفر  اللهم  عندي،  ذلك  وكل 
قدير.   شيء  كل  على  وأنت  املؤخر  وأنت  املقدم  أنت  أعلنت  وما 

وتخير من الدعاء ما حتب، مما كان يكثر منه حبيبك الهادي األمني في 
كل حني:

اللهم إِني أعوذُ بك من علمٍ ال ينفع، ومن قلب ال يخشع،   
ومن نفسٍ ال تشبع، ومن دعوةٍ ال يُستجاب لها.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.  
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا واآلخرة.  

اللهم إني أعوذ بك من منكرات األخالق، واألعمال، واألهواء.  

أيالحقك هم دَين، أو تسلط ظالم؟
اللهم إِني أعوذ بك من الهم واحلزن، والعجز، والكسل،   

واجلنب، والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. 
اللهم اكفني بحاللك عن حرامك و أغنني بفضلك عمن   

سواك.
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هل أنت حمزون مهموم:
اللهم إِني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ   
يت به  فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك. أسألك بكلِّ اسم هو لك سمَّ
ً من خلقك، أو استأثرت  نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحدا
به في علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، 

زني، وذهاب همي. وجالء حُ

...ً إرفع اآلن من سجدتك مكبرا
رب اغفر لي، رب اغفر لي  

رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني  

ر... اهللا أكب
سجدة أخرى...

وقربة أخرى...

واعلم أنك ال تسجد هللا سجدة إال رفع اهللا لك بها درجة وحط 
عنك بها خطيئة:

سبحان ذي امللكوت واجلبروت والكبرياء والعظمة  
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي  

األذكار،  هذه  من  مختلفاً   ً عددا سجدة  لكل  انتقيت  شئت  وإن 

٢٥



للذكر  شوقاً  تتحرق  صالتك...  في  خاشعاً  القلب  حاضر  لتبقى 
ً معنى كل ما تلهج به من  القادم، والسجدة التالية... مستشعرا

ذكر شريف: 
سبوح قدوس رب املالئكة والروح.

ر... اهللا أكب
تنتصب قائماً بركعة جديدة... قانتاً ملوالك وخالقك...

وهكذا... أمت صالتك... 
وحني تفرغ من قراءة التشهد األخير... وقبل أن تسلم...

اغتنمها فرصة أخرى لدعاء مقبول بإذن اهللا:

ً وال يغفر  ً كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرا  
الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت 

الغفور الرحيم.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن   

فتنة احمليا واملمات ومن شر فتنة املسيح الدجال ومن شر فتنة 
الغنى والفقر.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، واملأثم واملغرم.  
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.  
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.  

وقد كان أكثر دعائه صلى اهللا عليه وسلم: اللهم يا   
قلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. مُ
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وإن شئت دعوت مبا حتب... وتخيرت من الدعاء أعجبه إليك، كما 
أرشدك حبيبك محمد صلى اهللا عليه وسلم:  

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب   
النار.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء   
القضاء، وشماتة األعداء. 

اللهم إني أسألك الثبات في األمر وأسألك عزمية الرشد   
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا 

وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم 
وأستغفرك مما تعلم إنك أنت عالم الغيوب.  

ولعلك تختم مبا كان يختم به قدوتك وحبيبك محمد  صلى 
اهللا عليه وسلم:

اللهم إغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما   
أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني.. أنت املقدم وأنت 

املؤخر ال إله إال أنت.

٢٧



هي ذي ركعتان خفيفتان...
مضتا في جوف الليل...

فهنيئاً لك أنك قد حققت قول نبيك محمد صلى اهللا عليه 
وسلم:

ـام بعشر آيات لم يكتب من الغافلني. ـ ـ ـ ـ ـ من ق
ولكن!.. 

للحديث بقية: 
ام مبائة آية كتب من القانتني، ـ ـ ـ ـ ومن قـ

هلم إذن بهمة عالية، فدقائق الليل غالية!

ولعلك تسأل املولى عز وجل أن يهبك قناطير من األجر: 
ام بألف آية كتب من املقنطرين.   ـ ـ ـ ـ ومن قـ

التعجز... فلو قرأت من سورة تبارك إلى آخر املصحف.. حققت 
ذلك!.. 

ترى هل هذا ممكن؟

نحن نتحدث عن أربعني صفحة من املصحف...
فلو أردت القيام بعشر ركعات دون الوتر... يكون نصيب الركعة 

الواحدة أربع صفحات فقط. 
والليل طويل... فهو في الشتاء قد يصل إلى عشر ساعات ما بني 
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العشاء والفجر أو أكثر قليالً...
تخيل أنه ميكنك أن تنام نصف الليل... أو تزيد عليه قليالً... لتبقى 

لك أربع ساعات كاملة كي تتهجد فيها!... 
وإن شئت اقتصرت على ساعتني... تقرأ بهما متأنياً مرتالً هذه 

الصفحات...
مرة واحدة في الشهر أو حتى في السنة!... 

فال حترم نفسك من تذوق ذلك ولو مرة، واسأل اهللا أن يعينك.
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وإليك هنا وسائل مفيدة تعينك على القيام بني يدي ربك:

١. االستغفار والتوبة... فالذنوب أشد ما يقيدنا عن نيل هذا 
الشرف العظيم...

٢. الدعاء.
٣. القيلولة.

٤. البعد عن املعاصي.
٥. احملافظة على أذكار النوم وآدابه.

٦. قراءة اآليات األخيرة من سورة الكهف:

$  #  "       !
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٧. الصبر وااهدة.
٨. استشعار األجر واملكانة وحالوة املناجاة.

٩. ذكر اهللا في كل حني ومناسبة، واحملافظة على السنة.

فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك...

واجعلنا ممن قبلتهم عندك،

وأذنت لهم بالقيام بني يديك...

واجعلنا ممن هديت...

تباركت يا ربنا وتعاليت...

واهللا هو اهلادي واملعني.
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قصير... دعاء 
... شامل  جامع  لكنه 

كلماته... تأملنا  لو 
ومكانه... ومقامه 

... وحباً عجباً  لزدنا 
ذاك هو دعاء القنوت...

الوتر...  بصالة  الليلة  هذه  صالتنا  لنختم 
الدعاء. هذا  ولنتعلم 

... عن همتك اليوم؟ ... أخبرني  ولكن 

إن شئت صليت الوتر ركعة واحدة، وإن شئت 
األعلى،  بسور:  السنة  في  كما  تقرأ  كي  ثالثاً 

والكافرون، وقل هو اهللا أحد. وإن شئت خمساً 
الركوع  من  ترفع  وحينما   ... تسعاً أو   ... سبعاً أو 

هذه  ليلتك  ستودع  وعال،  جل  وحتمده  األخير، 
الكلمات: بهذه  وصالتك  ومناجاتك 

٣٣



اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني   
فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك 
تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت 

تباركت ربنا وتعاليت .

هل تأملت معي هذه الكلمات؟
هل مررتها على قلبك قبل أن ينطق بها لسانك؟

إنها دعوات عظيمة حوت خيري الدنيا واآلخرة، وهي من جوامع 
الكلم التي أوتيها نبينا وحبيبنا محمد صلى اهللا عليه وسلم...

هل تأملت طلبك للهداية؟... فمن يهدي من أضل اهللاُ؟ من سواه؟ 
اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن ضلوا بعد علم..

يقول  وهو  الهادي  حبيبك  قول  وتذكر  العافية،  طلب  معي  تأمل 
لنا:

«سلوا اهللا العفو والعافية فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا من العافية»
عافية في الدنيا من كل شر وفتنة وسوء، وعافية في اآلخرة من 

العذاب والنار وموقف احلشر العظيم... 

بأبي أنت وأمي يا حبيب اهللا!... ما تركت من خير إال ودللتنا عليه، 
وعلمتنا إياه، فاللهم صلِّ وسلم وبارك عليه عدد قطر السماء 

ورمل الصحراء...
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اهللا؟  وليه  كان  من  حال  ماهو  فتأمل  اهللا:  يتوالك  أن  طلبك  ا  أمّ
تأمل  أيضاً  وهكذا  ذلك؟  بعد  يضره  فماذا  ونصره،  بحفظه  يتواله 
لك  قلت  أما  الشر..  من  والوقاية  البركة  طلبك  معنى  واستشعر 

أنه دعاء جامع شامل؟

هذا  في  يقال  دعاء  من  أيضاً  السنة  في  ورد  ما  مع  اآلن  لنتابع 
املقام:

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد،   
نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم 
ونؤمن  نكفرك،  وال  اخلير،  عليك  ونثني  ونستغفرك  نستعينك  إنا 

بك، ونخضع لك، ونخلع من يكفرك.

من  مبعافاتك  وأعوذ  سخطك  من  برضاك  أعوذ  إني  اللهم   
عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسك.
دعوات  من  تتخيره  مبا  فأدع  واحلسنات...  اخلير  من   ً مزيدا رمت  وإن 

مأثورات:

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلح لي   
معادي،  فيها  التي  آخرتي  لي  وأصلح  معاشي،  فيها  التي  دنياي 
واجعل احلياة زيادةً لي في كلِّ خيرٍ، واجعل املوت راحةً لي من كل 

شرٍّ». 

٣٥



وبني  بيننا  به  حتول  ما  خشيتك  من  لنا  اقسم  «اللهم   
معاصيك، ومن طاعتك ما تُبلِّغنا به جنَّتك، ومن اليقني ما تهوِّن 
اتنا  به علينا مصائب الدنيا، اللهم متِّعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوَّ
ظلمنا،  من  على  ثأرنا  واجعل  منا،  الوارث  واجعلهم  أحييتنا،  ما 
وانصرنا على من عادانا، وال جتعل مصيبتنا في ديننا، وال جتعل الدنيا 

نا، وال مبلغ علمنا، وال تسلِّط علينا من ال يرحمنا». أكبر همِّ

مغفرتك،  وعزائم  رحمتك،  موجبات  نسألك  إنا  «اللهم   
، والغنيمة من كلِّ برٍّ، والفوز باجلنة، والنجاة  والسالمة من كلِّ إثمٍ

من النار».

«اللهم قني شرَّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم   
اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، 

وما جهلت».

نى».  «اللهم إني أسألك الهدى، والتُقى، والعفاف، والغِ  

واختم بالصالة والسالم على من علمنا كل هذا، وبلغ الرسالة وأدى 
األمانة، سل اهللا أن يجمعك به في مستقر رحمته، وأن يسقيك 

...ً من يده الشريفة شربة ماء ال تظمأ بعدها أبدا

السالم عليكم ورحمة اهللا.. السالم عليكم ورحمة اهللا...  
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سبحان امللك القدوس... سبحان امللك القدوس... 
ومد صوتك في الثالثة:

ـان امللك القدوس... رب املالئكة والروح. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سبح
اللهم لك احلمد!...  

L  0  /  .  -  ,  +*    )  ( M البقرة: ۱۲۷
واآلن... لعلك تتهيأ لصالة الفجر...

ولكن... 
هذا حديث آخر....!
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هل لك إلى ما هو خير من الدنيا وما 
عليها؟

هل لك إلى كنز ثمني، ما تركه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم  

قط.. في سفر أو حضر...
تلك هي سنة الفجر..

كان حبيبنا صلى اهللا عليه وسلّم 
يصلي ركعتني خفيفتني بني 

األذان واإلقامة من صالة الصبح... 
سنتعلم هنا شيئاً من سنته 

وهديه في هذه الصالة...
ما رأيك أن تتعلم دعاءً آخر 

تستفتح به صالتك هذه؟ إن تنويع 
أذكار الصالة اتلفة والتفكير 

فيما ستقرأه في كل صالة تصليها 
مدعاة للخشوع والتركيز وطرد 
الوسوسة، والدعاء التالي ليس 

دعاءً مخصصاً لسنة الفجر، بل 
هو وارد في جميع الصلوات، ولكني 

أورده هنا للمزيد من الفائدة:

٣٩



من  أنا  وما  حنيفا  واألرض  السموات  فطر  للذي  وجهي  وجهت   -
ال  العاملني،  رب  هللا  ومماتي  ومحياي  ونسكي  صالتي  إن  املشركني. 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني. اللهم أنت امللك ال إله إال 
أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدني ألحسن األخالق ال 
يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عني سيئها ال يصرف عني سيئها 
إال أنت، لبيك وسعديك واخلير كله في يديك والشر ليس إليك أنا 

بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ في األولى من سنة 
الفجر بعد الفاحتة عدة آيات، فقد ورد أنه قرأ في األولى:

$  #  "       !
  >  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3 M

  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @   ?
L   R  Q  P  O  N  M  L  K  J البقرة: ۱۳٦

وفي اآلخرة اآلية التي في آل عمران:
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كما قرأ أيضا: 
$  #  "       !

  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  : M
  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F

L  Z  Y      X  W  V  U آل عمران: ٦٤

وفي رواية أخرى قرأ في ركعتي الفجرسورتي الكافرون:
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.« دٌ َحَ ُ أ وَ اهللاَّ - و«قُلْ هُ

وكان النبي صلى اهللا عليه وسلّم إذا 
صلى هاتني الركعتني اضطجع على 

شقه األمين، فعندما تصلي ركعتي الفجر في بيتك حاول أن 
تضطجع بعدها ولو ملدة دقائق حتى تصيب السنة.

واآلن... سنتوجه إلى الصالة املشهودة التي حتضرها املالئكة في 
لَمْ بالنور التام  املسجد... مستذكرين البشرى للمشائني في الظُ

يوم القيامة... وعندها تتحرك قلوبنا وشفاهنا بالدعاء املأثور عنه 
صلى اهللا عليه وسلّم  في هذا احلني:
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في  واجعل   ً نورا لساني  وفي   ً نورا قلبي  في  اجعل  اللهم   
ً ومن أمامي  ي نورا لفْ ً واجعل من خَ ً واجعل في بصري نورا سمعي نورا

.ً ً اللهم أعطني نورا ً ومن حتتي نورا ً واجعل من فوقي نورا نورا

قال: «من  أنه  وسلم  عليه  اهللا  صلى  املصطفى  حبيبنا  عن  صح 
صلى الصبح فهو في ذمة اهللا فال يتبعنكم اهللا بشيء من ذمته»   

إذن أنت في ذمة اهللا... فال تخف.. وثق بأنه سينتصر لك...

هأنتذا تدخل املسجد في سكينة وتؤدة...
ً دخولك لبيت من بيوت اهللا... التي أذن أن يرفع ويذكر  مستشعرا

فيها اسمه... فسله رحمته، وقد دخلت من باب بيته:

 وسلم على نبينا حممد وافتح يل أبواب 
ِّ
بسم ا.. اللهم صل

رمحتك...
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ في صالة الفجر ما بني 
ستني ومائة آية.... فقد قرأ في صالة الفجر من يوم اجلمعة سورة 

السجدة في ركعة، وقرأ كذلك سورة اإلنسان في األخرى.

وباملناسبة... ال تنس في يوم اجلمعة أن أفضل الصلوات عند اهللا 
صالة الصبح في هذا اليوم في جماعة، كما صح عن الرسول الكرمي 

صلى اهللا عليه وسلم.  فهو خير يوم طلعت عليه الشمس... 
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وقبل أن تسلم من صالتك ما رأيك أن تردد هذا الدعاء:

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيني ما علمت   
احلياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك 
الرضا  في  احلق  كلمة  وأسألك  والشهادة،  الغيب  في  خشيتك 
ال  نعيما  وأسألك  والغنى،  الفقر  في  القصد  وأسألك  والغضب، 
القضاء،  بعد  الرضا  وأسألك  تنقطع،  ال  عني  قرة  وأسألك  ينفد، 
وجهك  إلى  النظر  لذة  وأسألك  املوت،  بعد  العيش  برد  وأسألك 
اللهم  مضلة،  فتنة  وال  مضرة  ضراء  غير  من  لقائك  إلى  والشوق 

زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين.

السالم عليكم ورمحة اهللا... السالم عليكم ورمحة اهللا.
جنلس بعد فراغنا من صالة الفجر...

دقائق قليلة... لكنها ثمينة...
لنبدأ يومنا بذكر خالقنا...

ولنتزود آلخرتنا:

٤٣



كان رسولنا الهادي األمني صلى اهللا عليه وسلّم يقول إذا صلى 
الصبح حني يسلم:

. ، ورزقاً طيباً وعمالً متقبالً اللهم إني أسألك علماً نافعاً
وعن أبي ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم  قال: «من   

قال في دبر صالة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد يحيي ومييت وهو على 

كل شيء قدير عشر مرات، كتب له عشر حسنات، ومحي عنه 
عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز 

من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه 
في ذلك اليوم إال الشرك باهللا».

أال تدهشك كل هذه الثمرات العظيمة؟... 
ً، لتقطف املزيد من هذه الثمار... تابع إذا

في محطتنا التالية...

٤٤
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هي دقائق قليلة،
لكنها غالية، وثمينة...

غير أن من حرموا أنفسهم منها كثر...
تلكم هي األذكار الواردة دبر الصلوات املكتوبة.

أال ترغب :
١. يكتب لك إذا حافظت على هذه التسبيحات دبر كل 
صالة مكتوبة في يومك وليلتك (٥٠٠) صدقة، لقوله 
صلى اهللا عليه وسلّم  : (كل تسبيحة صدقة، وكل 
تهليلة  وكل  صدقة،  حتميدة  وكل  صدقة،  تكبيرة 

صدقة...)
دبر  التسبيحات  هذه  على  حافظت  إذا  لك  يغرس   .٢
شجرة   (٥٠٠) وليلتك  يومك  في  مكتوبة  صالة  كل 
في اجلنة، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم  
مر على أبي هريرة رضي اهللا عنه وهو يغرس غرساً، 
أدلك  أال  هريرة  أبا  يا   : وسلّم  عليه  اهللا  صلى  فقال 
على غرس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول اهللا! 
قال: قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 

أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في اجلنة.

٤٧



٣. ال يكون بينك وبني اجلنة إال أن متوت فتدخل اجلنة، إن قرأت آية 
الكرسي وحافظت عليها دبر كل صالة.

٤. حتط عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر.
٥. عدم اخليبة واخلزي في الدنيا واآلخرة إن داومت التسبيح عقب 
يخيب  ال  (معقبات  وسلّم  عليه  اهللا  صلى  حلديث  صالة  كل 

قائلهن .. وذكر التسبيحات دبر الصالة.. )
٦. جتبر اخللل والنقص والتقصير الذي يحصل في الفريضة.

فهلم إذن نردد دبر كل صالة، كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلّم  يفعل:

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم  إذا انصرف من صالته 
استغفر ثالثاً، وقال:

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل   
واإلكرام.

وهو  احلمد  وله  امللك  له  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال   
على كل شيءٍ قدير. اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت 

وال ينفع ذا اجلد منك اجلد.

وهو  احلمد  وله  امللك  له  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال   
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على كل شيء قدير، ال حول وال قوة إال باهللا، ال إله إال اهللا وال نعبد 
اهللا  إال  إله  ال  احلسن،  الثناء  وله  الفضل  وله  النعمة  له  إياه،  إال 

مخلصني له الدين ولو كره الكافرون.

هل أنت مشغول أو يف عجلة من أمرك؟
عن  يروي  وهو  عنهما  اهللا  رضي  عمرو  بن  اهللا  لعبد  إذن  استمع 
النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: «خصلتان أو خلتان ال يحافظ 
بهما  يعمل  ومن  يسير  وهما  اجلنة  دخل  إال  مسلم  عبد  عليهما 
قليل: يسبح اهللا في دبر كل صالة عشرا ويحمده عشرا ويكبره 
عشرا وذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في امليزان 
ويكبر أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه ويحمد ثالثا وثالثني ويسبح 
ثالثا وثالثني فذلك مائة باللسان وألف في امليزان. قال: فلقد رأيت 
رسول  يا  قالوا:  بيده.  يعقدها  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 
أحدكم  يأتي  قال:  قليل؟  بهما  يعمل  ومن  يسير  هما  كيف  اهللا 
-يعني الشيطان- في منامه فينومه قبل أن يقول ويأتيه في صالته 

فيذكره حاجته قبل أن يقولها».

فالثمن إذن اجلنة!... فال تكسل وواصل:
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك...  

قراءة سور اإلخالص، الفلق، الناس دبر كل صالة مرة   
واحدة، إال الفجر واملغرب يكررها ثالثاً:
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وقد وردت أحاديث أخرى للذكر بعد صالة املغرب:
 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد بيده   
اخلير يحيي ومييت وهو على كل شيء قدير (عشر مرات).

 
الثمرة : من قالها بعد الغداة أعطي بهن سبعاً: 

< كتب اهللا له بهن عشر حسنات،  

< ومحا عنه بهن عشر سيئات،  
< ورفع له بهن عشر درجات،   

< وكان له عدل عشر نسمات،   
< وكان له حفظاً من الشيطان   

ً من املكروه،  < وحرزا  
< ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إال الشرك باهللا.   

ومن قالهن حني ينصرف من صالة املغرب أعطي مثل ذلك ليلته.

كل هذه الثمرات، ونحن لم نبدأ بعد بحديث الغداة الشيق!...
فهلم بنا إذن لنقطف املزيد من الثمرات،

ولنحط رحالنا في واحة أخرى من واحات الذكر...

٥١
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أنت على موعد مع نفحات إميانية، وحلظات 
صافية رقيقة، تناجي فيها ربك، ومتجده، 
وجتدد عهدك، ومتحو بإذن اهللا ذنبك، وجتلو 
همك، وتتزود فيها لدنياك وآخرتك، فتثمر 
في قلبك البصيرة، وفي دنياك االطمئنان 

والسكينة والتسليم خلالقها، وفي أخراك 
منازل ال يصل إليها سوى من نافسك فيها 

فزاد...
تلكم هي كنوز األوراد اليومية... بالغداة 

والعشي...

في الفجر... حينما تنطلق الدنيا مبا فيها 
تسبيحاً وتعظيماً ومتجيداً...

فتردد العصافير تسبيحاتها الربانية في 
شوق ولهفة...

وتتمايل أغصان األشجار ساجدة خاشعة 
مع نسمات الصباح الهادئة املسبحة بحمد 

ربها...
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أما قرأت قوله عز وجل:
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أفتتخلف أنت إذن يا إنسان يا مسكني عن هذه اجلموع املسبحة؟

  ¸   ¶   μ    ´   ³  M  8  7
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L  Ä  Ã  Â  Á    À األعراف: ۲۰٥

وروح،  نفس  ونشاط  عظيم،  بأجر  لك  أما 
وسعة رزق وبركة في العمر؟

استمع لقول نبي الهدى صلى اهللا عليه وسلّم  يستحثك: «من 
صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر اهللا حتى تطلع الشمس ثم 

صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة».  

ً لنلتحق بهذه اجلموع احلامدة املسبحة: تعال بنا إذا
أحضر قلبك! وأذكر وتدبر.. ومتهل!

٥٤



ولنبدأ حبمد اهللا:
وهديتنا  ورزقتنا،  خلقتنا  مبا  احلمد  لك  ربنا  اللهم  هللا.  احلمد   -
احلمد  ولك  باإلميان،  احلمد  لك  عنا،  وفرجت  وأنقذتنا  وعلمتنا، 
باإلسالم، ولك احلمد بالقرآن، ولك احلمد باألهل واملال واملعافاة، كبت 
وأحسنت  فرقتنا،  وجمعت  أمننا،  وأظهرت  رزقنا،  وبسطت  عدونا، 
معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك احلمد على ذلك 
أو  قدمي  في  علينا  بها  أنعمت  نعمة  بكل  احلمد  لك   ،ً كثيرا  ً حمدا
حديث، أو سر أو عالنية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد 
أو غائب، لك احلمد حتى ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، وصلى اهللا 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وقبل أن نواصل:
واملساء،  الصباح  في  تقال  أن  تصلح  التالية  األذكار  كل  أن  الحظ 
لكن حديث صلى اهللا عليه وسلّم  (لبيك اللهم لبيك) قد ورد في 
في  املساء  ولفظ  الصباح،  في  الصباح  لفظ  يقال  كما  الصباح. 
املساء  وفي  بالتذكير،  الصباح  في  تكون  الضمائر  وكذلك  املساء، 

بالتأنيث.

والوصية الذهبية:
 – ومساءً  صباحاً  وردك  اعتدت  قد  كنت  وإن   - وتأمله  تقوله  ما  عش 
وتذكر ثمرة وفائدة ما تقوله من ذكر وفائدته... فهو أوقع في نفسك، 

وأنفع لك، وأبعث للهمة، وحتريك للذكر بقلبك ولسانك معاً:
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أذكار طريف النهار:
-١  آية الكرسي:  (مرة واحدة)
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L  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ البقرة: ۲٥٥
قرأها  ومن  ميسي،  حتى  بها  حفظ  يصبح  حني  قرأها  من   : الثمرة 

حني ميسي حفظ بها حتى يصبح.

-٢ املعوذتان واإلخالص: (ثالث مرات)

$  #  "       !
  ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   !  M

L   3  2  1  0  /  .  -

$  #  "       !
  A  @  ?   >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4 M
  M  L     K  J  I  H   G  F  E  D  C  B

L   O  N

           
                         
                     

            

             
 

       

                      
                     
                         

   

             
       

      

           
                              
                                        

  

            
     

٥٦



  
      

           
                                   
                                   
                                     

                          
            

     

    

           
                          

               

           
                               
                            

     

$  #  "       !
  Z   Y    X   W   V   U   T   S   R    Q   P  M
  d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]  \  [

L   i  h  g  f   e

الثمرة : من قرأ هذه السور ثالثاً حني يصبح وحني ميسي كفته من 
كل شيء.

٣ – الروم من اآلية ١٧-١٩ (مرة واحدة)

  6   5   4   3   2   1    0   /   .   -  M
  @   ?   >   =   <   ;   :   9    8   7
 L   L    K   J   IH   G   F   E   D   C   B    A

الروم: ۷۱ – ۹۱

ومن  ذلك،  يومه  في  فاته  ما  أدرك  يصبح  حني  قالها  من   : الثمرة 
قالها حني ميسي أدرك ما فاته في ليلته.

٤ – أول سورة غافر (مرة واحدة)

$  #  "       !
  ?   >    =   <       ;   :   9   8   7   6   5   4  M
@  L  M   L    K   JI        H   G    F  ED  C   B  A غافر: 

۳ – ۱

قرأها  ومن  ميسي،  حتى  بها  حفظ  يصبح  حني  قرأها  من   : الثمرة 
حني ميسي حفظ بها حتى يصبح.
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وأنا  خلقتني،  أنت  إال  إله  ال  ربي،  أنت  االستغفار: «اللهم  سيد   ٥-
عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما 
صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه ال يغفر 

الذنوب إال أنت».  (مرة واحدة) ومعنى أبوء: أي أقر وأعترف.

الثمرة: من قالها موقناً بها حني ميسي فمات من ليلته دخل اجلنة، 
ومن قالها حني يصبح فمات من يومه دخل اجلنة.

ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  هللا،  واحلمد  هللا،  امللك  وأصبح  أصبحنا   ٦-
رب  قدير،  شيء  كل  على  وهو  احلمد،  وله  امللك،  له  له،  شريك 
أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما 
في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، 
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال 

ذلك أيضاً « أمسينا وأمسى امللك هللا». (مرة واحدة) 

وإليك  منوت،  وبك  نحيا،  وبك  أمسينا،  وبك  أصبحنا،  بك  اللهم   ٧-
أصبحنا،  وبك  أمسينا،  بك  اللهم  فليقل  أمسى  وإذا  النشور. 

وبك نحيا، وبك منوت، وإليك املصير. (مرة واحدة)

-٨ اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات واألرض، رَبَّ كل 
شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر نفسي، 
ً أو أجره  ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا

على مسلم. (مرة واحدة) 
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الدعوات  هذه  يدع  وسلّم   عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  يكن  لم   ٩-
حني ميسي وحني يصبح: « اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
الدنيا واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني 
فوقي،  ومن  شمالي،  وعن  مييني،  وعن  خلفي،  ومن  يدي،  بني  من 

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي» : يعني اخلسف. (مرة واحدة)

-١٠ أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، وعلى دين نبينا 
محمد صلى اهللا عليه وسلّم  ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً 

مسلماً، وما كان من املشركني. 

-١١ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
ال شريك لك فلك احلمد ولك الشكر. (مرة واحدة)

مثل  قال  ومن  يومه  شكر  أدى  فقد  يصبح  حني  قالها  من  الثمرة: 
ذلك حني ميسي فقد أدى شكر ليلته.

وال  كله  شأني  لي  أصلح  أستغيث  برحمتك  قيوم  يا  حي  يا   ١٢-
تكلني إلى نفسي طرفة عني. (مرة واحدة)

إني  اللهم  العاملني،  رب  هللا  امللك  وأصبح  (أمسينا)  أصبحنا   ١٣-
أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ 

بك من شر ما فيه وشر ما بعده. (مرة واحدة) 

٥٩



العجز  من  بك  وأعوذ  واحلزن،  الهم  من  بك  أعوذ  إني  اللهم   ١٤-
والكسل، وأعوذ بك من اجلنب والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين 

وقهر الرجال. (مرة واحدة)

الثمرة : إن قلته أذهب اهللا همك وقضى عنك دينك. 

العرش  رب  وأنت  توكلت  عليك  أنت،  إال  إله  ال  ربي  أنت  اللهم   ١٥-
وال  حول  ال  يكن،  لم  يشأ  لم  وما  كان،  اهللا  شاء  ما  العظيم، 
شيء  كل  على  اهللا  أن  أعلم  العظيم،  العلي  باهللا  إال  قوة 
قدير، وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك 
ربي  إن  بناصيتها،  آخذ  أنت  دابة  كل  شر  ومن  نفسي،  شر  من 

على صراط مستقيم. (مرة واحدة)

الثمرة: من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى ميسي، ومن قالها 
آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح، وفي رواية لم يصبه في 

نفسه وال أهله وال ماله شيء يكرهه.

 -١٦ بسم اهللا على نفسي وأهلي ومالي. (مرة واحدة)
الثمرة : ذهاب اآلفات في املال واألهل.

-١٧ من قال: حني ميسي ثالث مرات « أعوذ بكلمات اهللا التامات من 
شر ما خلق « لم يضره حمة تلك الليلة» ... ووردت في رواية أنها 

تقال صباحاً مرة.
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-١٨ بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء 
وهو السميع العليم. (مرة واحدة)

الثمرة : من قالها ثالث مرات حني يصبح وحني ميسي ال يضره شيء.

-١٩ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني 
في بصري، ال إله إال أنت. (ثالث مرات)

من  بك  أعوذ  إني  اللهم  والفقر،  الكفر  من  بك  أعوذ  إني  اللهم   ٢٠-
عذاب القبر، ال إله إال أنت. (ثالث مرات)

-٢١ رضيت باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلّم  
نبياً ورسوالً. (ثالث مرات)

الثمرة: من قالها إذا أصبح وإذا أمسى كان حقاً على اهللا أن يرضيه.

عليََّ  فأمت  وستر،  وعافية  نعمة  في  منك  أصبحت  إني  اللهم   ٢٢-
نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا واآلخرة. (ثالث مرات)

الثمرة: من قالها ثالثاً إذا أصبح وإذا أمسى كان حقاً على اهللا تعالى 
أن يتم عليه نعمته.

-٢٣ سبحان اهللا وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد 
كلماته. (ثالث مرات)

٦١



٢٤– اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمه، وأستغفرك 
ملا ال أعلمه. (ثالث مرات) 

الثمرة: من قال ذلك أذهب عنه الشرك ظاهره وخفيه.

-٢٥ اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، ومالئكتك، 
وجميع خلقك، بأنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، 

ً عبدك ورسولك. (أربع مرات) وأن محمدا

من الثمار : عتق من قالها أربع مرات ذلك اليوم من النار، ومن قالها 
حني  قالها  وإن  ذلك،  يومه  في  أصاب  ما  له  اهللا  غفر  يصبح  حني 

ميسي غفر اهللا له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب.

-٢٦ حسبي اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
(سبع مرات)

الثمرة : من قالها في كل يوم حني يصبح وحني ميسي سبع مرات 
كفاه اهللا تعالى ما أهمه.

علي  صلى  من   »  : وسلّم   عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال   ٢٧-
يوم  شفاعتي  أدركته   ً عشرا ميسي  وحني   ،ً عشرا يصبح  حني 

القيامة». 

-٢٨ ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على 
كل شيء قدير.
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الثمار :
- من قالها مرة واحدة: 

خطيئات،  عشر  عنه  وحط  إسماعيل،  ولد  من  رقبة  عدل  له  كان 
ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى ميسي وإذا 

أمسى، فمثل ذلك حتى يصبح.

- ومن قالها عشر مرات: 
كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. 

- وإذا قيلت مائة مرة: 
عنه  ومحيت  حسنة،  مائة  له  وكتب  رقاب،  عشر  عدل  له  كانت 
ً من الشيطان يومه ذلك حتى ميسي،  مائة سيئة، وكانت له حرزا

ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إال رجل عمل أكثر منه.
ً في جميع النهار.  واألفضل أن تقال متوالية في أول النهار لتكون حرزا

-٢٩ سبحان اهللا وبحمده. (مائة مرة)

الثمار : 
- غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.

القيامة  يوم  أحد  يأت  لم  ميسي  وحني  يصبح  حني  قالها  ومن   -
بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

- من قالها مرة واحدة، غرست له بها نخلة في اجلنة. 

٦٣



-٣٠ سبحان اهللا العظيم وبحمده. (مائة مرة) 

الثمار : من قالها مائة مرة إذا أصبح وإذا أمسى، لم يواف أحد من 
اخلالئق مبثل ما وافى.

-٣١ أستغفر اهللا وأتوب إليه. (مائة مرة)

ما  عدد  اهللا  سبحان  السماء،  في  خلق  ما  عدد  اهللا  سبحان   ٣٢-
خلق في األرض، سبحان اهللا عدد ما بني ذلك، سبحان اهللا عدد 
ما هو خالق، واهللا أكبر، كرر التكبير لفظاً مع ما سبق أن قلته 
مع التسبيح، واحلمد هللا، مثل ذلك، وال إله إال اهللا، مثل ذلك، 

وال حول وال قوة إال باهللا، مثل ذلك. 

-٣٣ سبحان اهللا عدد ما خلق، سبحان اهللا ملء ما خلق، سبحان 
اهللا عدد ما في األرض والسماء سبحان اهللا ملء ما في األرض 
والسماء، سبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه، سبحان اهللا ملء 
اهللا  سبحان  شيء،  كل  عدد  اهللا  سبحان  كتابه،  أحصى  ما 

ملء كل شيء.
احلمد هللا عدد ما خلق، واحلمد هللا ملء ما خلق، واحلمد هللا عدد 
ما في األرض والسماء، واحلمد هللا ملء ما في األرض والسماء، 
واحلمد هللا عدد ما أحصى كتابه، واحلمد هللا ملء ما أحصى 
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كتابه، واحلمد هللا عدد كل شيء، واحلمد هللا ملء كل شيء. 

ومنك  يديك  في  واخلير  وسعديك،  لبيك  لبيك،  اللهم  لبيك   ٣٤-
نذرت  أو   ، لِفِ حَ من  حلفت  أو  قول،  من  قلت  ما  اللهم  وإليك، 
لم  وما  كان  شئت  ما  كله،  ذلك  يدي  بني  فمشيئتك  نذر،  من 
تشأ ال يكون ال حول وال قوة إال بك، إنك على كل شيء قدير، 
أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلماً وأحلقني بالصاحلني، 
اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد املوت، 
ولذة النظر إلى وجهك، وشوقاً إلى لقائك في غير ضراء مضرة 
وال فتنة مضلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى 
علي أو أكسب خطيئة أو ذنباً ال تغفره، اللهم فاطر السموات 
واألرض، عالم الغيب والشهادة، ذا اجلالل واإلكرام، فإني أعهد 
أني   ً شهيدا بك  وكفى  وأشهدك  الدنيا  احلياة  هذه  في  إليك 
ولك  امللك،  لك  لك،  شريك  ال  وحدك  أنت  إال  إله  ال  أن  أشهد 
عبدك   ً محمدا أن  وأشهد  قدير،  شيء  كل  على  وأنت  احلمد، 
آتية  والساعة  حق،  ولقاءك  حق،  وعدك  أن  وأشهد  ورسولك، 
إلى  تكلني  إن  وأنك  القبور،  في  من  تبعث  وأنك  فيها،  ريب  ال 
نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني ال أثق إال 
برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب 

علي إنك أنت التواب الرحيم.  (إذا أصبح مرة)

٦٥



هي دقائق مثينة جداً...

وستشعر كلما ذكرت ربك وسبحته... أنك تريد املزيد...

ولكن...

أما وقد عرفت... فالزم!...

ينبغي احملافظة على هذه األذكار سواء كان في الليل أو النهار، أو 
اعتدت  إذا  فإنك  تهملها...  وال  تداركها  فاتتك  فإن  الصالة،  عقيب 
املالزمة لها، لم تعرضها للتفويت، وإذا تساهلت في قضائها سهل 

عليك تضييعها في وقتها. 

فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك...
وعلمنا ما ينفعنا... وانفعنا مبا علمتنا... وزدنا علماً...

اللهم آمني...
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فيما يلي آيات كرميات ودعوات مأثورات، 
حتصن بها نفسك، وتدفع عنك الهم واحلزن، 

وكيد الكائدين، وشر احلاسدين والعائنني... 
ولنتذكر أن القرآن كلَّه فيه شفاءٌ ملا في 
دور، وشفاءٌ وهدىً ورحمةٌ للمؤمنني؛  الصُّ

لذا كان من الواجب التذكير بضرورة احلفاظ 
على وردك اليومي من تالوة كتاب ربك جل 

وعال... لتقرأ قدر ما تستطيع... فيهدأ قلبك 
في كنف آياته... وتسرح نفسك في عظيم 

بهائه وبركاته... أوما يكفيك أن تتنزل املالئكة 
عليك لتستمع إلى قراءتك، وأن حتل عليك 

السكينة، وتغشاك الرحمة؟!  فاللهم 
نسألك أن تعيننا...

وفيما يلي، بعض اآليات الواردة حلفظ اإلنسان 
سائر يومه وليلته، وحمايته من السحر 

: واحلسد والعني، تقرأ صباحاً ومساءً
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: أدعية نافعة تقرأ صباحاً ومساءً
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني. قال صلى   

اهللا عليه وسلّم : «لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال 
استجاب اهللا له».
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(أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن   
كل عني المة) وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم  يعوذ بها 

احلسن واحلسني.

أعوذ بكلمات اهللا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر   
من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر 

ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في األرض ومن شر ما يخرج منها، 
ومن شر فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال طارقاً يطرق 

بخير، يا رحمن. (ويقال لرد كيد مردة الشياطني)

أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه ومن شر   
عباده ومن همزات الشياطني وأن يحضرون. (يقال كذلك عند 

الفزع في النوم، والوحشة).

اللهم أني أعوذ بوجهك الكرمي وكلماتك التامة من شر ما   
أنت آخذ بناصيته، اللهم إنك تكشف املأثم واملغرم، اللهم إنه ال 

يهزم جندك، وال يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. 

أعوذ بوجه اهللا العظيم الذي ال شيء أعظم منه،   
وبكلمات اهللا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر، وأسماء اهللا 
احلسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، 

ومن شر كل ذي شر ال أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ 
بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. 
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حتصنت باهللا الذي ال إله إال هو إلهي وإله كل شيء،   
واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على احلي الذي ال ميوت، 

واستدفعت الشر بال حول وال قوة إال باهللا، حسبي اهللا ونعم 
الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي اخلالق من الوق، 

حسبي الرازق من املرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وال يجار عليه حسبي اهللا 

وكفى، سمع اهللا ملن دعى، ليس وراء اهللا مرمى، حسبي اهللا ال 
إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
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طبيعة القلب أنه ال يستقر على حال 
واحدة، وإالّ ملا سمي قلباً ...

فقد تعتريه حلظات من األسى واأللم، 
وحلظات من اخلوف والقلق..

وحلظات من التردد، 
وأخرى من االضطراب...

 فكيف السبيل إلى سكونه 
وطمأنينته؟

إن تقلق على الرزق؟
فإن اهللا لهو خير الرازقني... سله 

وتوجه إليه...
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إن كنت تخش من أحد؟ فمن يتوكل على اهللا فهو حسبه...

  w  vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j M
z  y  x  }  |{  ~    ے   ¡  ¢£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  

©  L  ª الطالق: ۲ – ۳

إن سئمت من حياة باردة يائسة؟... فاهللا يهدي إليه من أناب...

  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Ú M
   '  &  %  $  #  "  !   æ  å

)  (  L الرعد: ۲۸ – ۲۹

تِبَ لك: أتخاف من املستقبل؟... فاعلم أنه لن يصيبك إال ما قد كُ
  b  a  `_  ^  ]  \   [  Z     Y  X  W  V M

L  e    d  c التوبة: ٥۱  تأمل اآلية.. إنها تقول 
«لنا» وليس «علينا»!

ً إال إذا استسلم خلالقه، وسلّم   لن يطمئن القلب أو يسكن أبدا
  .  -   , M له بأنه حكيم خبير عليم، وأنه على كل شيء قدير

/  L  3     2  1   0 الملك: ۱٤

لن يهدأ حتى يستمع لكالم ربه مخاطباً إياه... فيعلم أنه احلق... 
فيطمئن، ويذعن، ويفوض أمره إلى مالك أمره كله...
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قال ابن القيم في مدارج السالكني: « ذكر اهللا سبحانه 
السكينة التي معناها الطمأنينة في خمسة مواضع:

  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  © M األول: 
  ½   ¼   »   º¹   ¸   ¶    μ   ´   ³

¾   L التوبة: ۲٦

  |    {   z   y   x   w   v   u  M الثاني: 
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  »   º   ¹   ¸    ¶   μ   ´
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التوبة: ٤۰
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L  Q  P  O  N  M  LK   J  I  H  GF الفتح: ٤
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L  r الفتح: ۱۸
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۲٦

وكان شيخ اإلسالم إبن تيمية – رحمه اهللا- إذا اشتدت عليه 
األمور قرأ آيات السكينة. وقد جربت أنا أيضاً قراءة هذه اآليات 
ً عظيماً في  عند اضطراب القلب مبا يرد عليه فرأيت لها تأثيرا

سكونه وطمأنينته.

  3  2    1  0/    .  - M فاللهم آمن روعاتنا واحفظنا
L  4 يوسف: ٦٤
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خيم الليل...
وعمّ السكون...

وهاهو اجلسد البشري املنهك... يأوي إلى فراشه... 
متعباً ضعيفاً مستسلماً...

فسبحان من ال تأخذه سنة وال نوم...
إذن... فحديثنا عن النوم وآدابه...

فتعال إلى وريقات صغيرة، علها تسهم في 
حتفيزك كي تنعم بحسن ختام يومك احلافل:

ل العادة إىل عبادة: حوّ
وقفتنا األولى، هي أن تستثمر نومتك، وحتتسبها، 

كما حتتسب قومتك، هللا تعالى...
هل تعلم أنك إن بت طاهراً، باتت املالئكة تستغفر 

لك؟ استمع إذن إلرشاد نبيك صلى اهللا عليه 
وسلّم : «من بات طاهراً، بات في شعاره ملك، 

فلم يستيقظ إال قال امللك: اللهم اغفر لعبدك 
فالن، فإنه بات طاهراً». فحتى ولو كنت جنباً، 

توضأ وإنعم بهذه الفضيلة... ولو أن تضرب احلائط 
بجوارك لتتيمم إن عجزت عن الوضوء!
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وتذكر وأنت تأوي إىل فراشك: 
ا  عً جَ مَضْ عَ  جَ طَ اضْ نِ  مَ  : وسلّم  عليه  اهللا  صلى   ِ اهللاَّ ولُ  رَسُ قول 
دَ  نْ قَعَ ، وَمَ ةِ يَامَ مَ الْقِ لَيْهِ تِرَةً يَوْ انَ عَ ِالَ كَ ، إ الَى فِيهِ َ تَعَ رِ اهللاَّ كُ لَمْ يَذْ
  . ةِ يَامَ مَ الْقِ لَيْهِ تِرَةً يَوْ انَ عَ ِالَ كَ ، إ لَّ فِيهِ زَّ وَجَ َ عَ رِ اهللاَّ كُ ا لَمْ يَذْ دً عَ قْ مَ

ً والذاكرات: كيف ال وقد «سبق املفردون» ... الذاكرون اهللا كثيرا

   m   l  k  j      i  h  g  f  e M
  x   w   v  u  t  s  r  q     p  o  n

L آل عمران: ۱۹۱    z        y

كيف ال وبكل حتميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل حرف 
من آية تقرأها عشر حسنات، و... و...!
بوسعك أن تكون من هؤالء...واآلن... 

ً... فهلم!... وبدقائق معدودة جدا

استحضار نية قيام الليل عند النوم
هي ذي وقفتنا الثانية، مع جتارة األذكياء: «النية»... مبجرد صدق 
نْ  رْدَاءِ رضي اهللا عنه، عَ َبِي الدَّ نْ أ النية، انظر ماذا ستكسب: عَ
َنْ  وَ يَنْوِي أ هُ وَهُ َتَى فِرَاشَ نْ أ َ مَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلّم، قَال:
ا  تِبَ لَهُ مَ ، كُ بَحَ تَّى أَصْ يْنَاهُ حَ لَبَتْهُ عَ ، فَغَ نَ اللَّيْلِ لِّي مِ ومَ يُصَ يَقُ

 . لَّ زَّ وَجَ نْ رَبِّهِ عَ لَيْهِ مِ قَةً عَ دَ هُ صَ انَ نَوْمُ نَوَى، وَكَ
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هل حتفزت نفسك إذاً؟...
 احملاسبة والتوبة:

هل تعلم أن اهللا يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، 
ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار؟... هي هذي فرصتك 

قبل أن تسلم روحك، والتدري إن كانت ستعود لك أم ال... 
ً من كل ما أملمت به...  فرصتك لتقبل على اهللا تائباً مستغفرا

تذكر خطراتك... وغدراتك... تذكر ما زل به اللسان... وما اقترفته 
اليدان... وما تآمرت عليك به العينان... وما تهاونت عنده األذنان... 

وما تلكأ عنه قلبك وفتر عنه يومه هذا... وما عجزت همتك أن 
تأتيه من خير وبر... وما سوفته لك نفسك... فسولت لك أن 

تدعه لوقت آخر... واعقد العزم على تصحيح املسير... فإن التاجر 
الذكي، يعيد حتليل موقفه املالي، وأرباحه وخسائره، لينطلق 

من جديد، متفادياً ما ظهر ضرره، وساعياً حلماية ماله وكنزه... 
ووقتك.. هو كنزك ورأس مالك...

واآلن هلم إىل أذكار النوم:
توضأ وضوءك للصالة، ثم قبل أن تأوي إلى فراشك انفضه   

بإزارك ثالثاً، واضطجع على شقك األمين، وقل:
ي  سِ نَفْ تَ  كْ َمْسَ أ ِنْ  إ  ، هُ َرْفَعُ أ وَبِكَ  نْبِي،  جَ تُ  عْ وَضَ رَبِّ  كَ  مِ «بِاسْ

ِنيَ احلِ بَادَكَ الصَّ ظُ بِهِ عِ ْفَ َا حتَ ا مبِ هَ ظْ فَ ا فَاحْ لْتَهَ َرْسَ ِنْ أ ا، وَإ هَ مْ فَارْحَ
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ابَكَ  ذَ مَّ قِنِي عَ ضع يدك اليمنى حتت خدك، ثم قل:  « اللَّهُ  
.« بَادَكَ ثُ عِ مَ تَبْعَ يَوْ

وردد: «باسمك اللهم أموت وأحيا»  

كيف كان يومك هذا؟... استشعر نعم اهللا عليك... توجه إليه 
ً ألوفاً دونك: باحلمد، مستذكرا

احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن ال   
كافي له وال مؤوي.

واآلن، لنقف مع اآليات الكرميات التي سنقرأها قبل النوم، 
وسنلقنها ألوالدنا وبناتنا كذلك:

 . تَاهُ فَ ا فِي لَيْلَةٍ كَ مَ َ بِهِ رَأ نْ قَ رَةِ فمَ ورَةِ الْبَقَ رِ سُ نْ آخِ ْآليَتَانِ مِ ا  

َنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا  ةَ رضي اهللا عنها، أ ائِشَ نْ أم املؤمنني عَ عَ  
ثُمَّ  يْهِ  فَّ كَ عَ  مَ جَ  : لَيْلَةٍ لَّ  كُ هِ  فِرَاشِ ِلَى  إ َوَى  أ ِذَا  إ انَ  كَ وسلّم   عليه 
  ( لَقِ وذُ بِرَبِّ الْفَ َعُ ) و(قُلْ أ دٌ َحَ ُ  أ وَ اهللاَّ ا: (قُلْ هُ مَ َ فِيهِ رَأ ا، فَقَ مَ ثَ فِيهِ نَفَ
هِ،  دِ سَ جَ نْ  مِ اعَ  تَطَ اسْ ا  مَ ا  مَ بِهِ حُ  ْسَ ميَ ثُمَّ   ،( النَّاسِ بِرَبِّ  وذُ  َعُ أ و(قُلْ 
لُ ذَلِكَ ثَالَثَ  عَ هِ، يَفْ دِ سَ نْ جَ َقْبَلَ مِ ا أ هِ وَمَ هِ هِ وَوَجْ لَى رَأْسِ ا عَ مَ ُ بِهِ أ يَبْدَ

. (النفث إخراج الريح من الفم مع شيءٍ من الريق). رَّاتٍ مَ
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انَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه  : « كَ ابِرٍ رضي اهللا عنه، قَالَ نْ جَ وعَ  
وسورة   .«( وَ(َتبَارَكَ ةِ  دَ جْ السَّ   ( (تَنْزِيلُ بـِ   َ رَأ يَقْ تَّى  حَ يَنَامُ  الَ  وسلّم 
) تسمى كذلك باملنجية، ألنها تنجي من عذاب القبر، وقد  (تَبَارَكَ

شفعت لرجل حتى غفر له فدخل اجلنة. 

قراءة (قل يا أيها الكافرون)  فإنها براءة من الشرك.  

قراءة آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه، فإنه إذا قرأها لن   
يزال عليه من اهللا حافظ وال يقربه شيطان.

وعن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه أن فاطمة رضي اهللا   
تعالى عنها أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادماً وشكت 
العمل، فقال صلى اهللا عليه وسلم: أال أدلك على ما هو خير لك 
وتكبّرين  وثالثني،  ثالثاً  وحتمدين  وثالثني:  ثالثاً  تسبحني  خادم،  من 

أربعاً وثالثني، حني تأخذين مضجعك.

، رَبَّنَا  يمِ ظِ رْشِ الْعَ ْالرْضِ وَرَبَّ الْعَ اوَاتِ وَرَبَّ ا مَ مَّ رَبَّ السَّ اللَّهُ  
 ، رْقَانِ ِيلِ وَالْفُ ْإلجنْ رَاةِ وَا نْزِلَ التَّوْ َبِّ وَالنَّوَى، وَمُ ءٍ، فَالِقَ احلْ يْ لِّ شَ وَرَبَّ كُ
ْألَوَّلُ  ا َنْتَ  أ مَّ  اللَّهُ  . يَتِهِ بِنَاصِ ذٌ  آخِ َنْتَ  أ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ رِّ  شَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  َعُ أ
رُ  اهِ الظَّ َنْتَ  وَأ ءٌ،  يْ شَ كَ  دَ بَعْ فَلَيْسَ  رُ  ْآلخِ ا َنْتَ  وَأ ءٌ،  يْ شَ قَبْلَكَ  فَلَيْسَ 
نَّا  عَ اقْضِ   . ءٌ يْ شَ دُونَكَ  فَلَيْسَ  نُ  الْبَاطِ َنْتَ  وَأ ءٌ،  يْ شَ فَوْقَكَ  فَلَيْسَ 

ر. قْ نَ الْفَ نِنَا مِ َغْ ، وَأ يْنَ الدَّ
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ا،  يَاهَ حْ ا وَمَ َاتُهَ ا، لَكَ ممَ َنْتَ تَوَفَّاهَ ي وَأ سِ تَ نَفْ لَقْ مَّ خَ اللَّهُ  
أَلُكَ  ِنِّي أَسْ مَّ إ ا. اللَّهُ رْ لَهَ فِ ا فَاغْ تَّهَ َمَ ِنْ أ ا، وَإ هَ ظْ فَ ا فَاحْ يَيْتَهَ َحْ ِنْ أ إ

. افِيَةَ الْعَ

 ، ْألَرْضِ وَاتِ وَا مَ رَ السَّ ادَةِ، فَاطِ هَ يْبِ وَالشَّ الِمَ الْغَ مَّ عَ اللَّهُ  
رِّ  نْ شَ وذُ بِكَ مِ َعُ ، أ َنْتَ ِالَ أ ِلَهَ إ َنْ الَ إ دُ أ هَ ، أَشْ هُ لِيكَ ءٍ وَمَ يْ لِّ شَ رَبَّ كُ

. هِ رْكِ انِ وَشِ يْطَ رِّ الشَّ نْ شَ ي، وَمِ سِ نَفْ

اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك   
وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبةً ورهبةً إليك، ال ملجأ 

وال منجى منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
أرسلت.

علمه صلى اهللا عليه وسلم للبراء بن عازب رضي اهللا عنه وقال 
تَّ على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. تَّ مُ في آخره فإن مُ
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وإذا فزعت في النوم، تقول:

أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه ومن شر   
عباده ومن همزات الشياطني وأن يحضرون.

آداب الرؤيا
الرؤيا احلسنة من اهللا فإذا رأى ما يحب:

* فليحمد اهللا عليها.  

* وال يحدث بها إال من يحب.  

وإن رأى ما يكره:
* يقول: أعوذ باهللا من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان،   

ويتفل عن يساره ثالثاً.
.ً * ال يحدث بها أحدا  

* وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.  

* يقوم ليصلي إن شاء. فإنها لن تضره.   

قد تقول أنك ستنام قبل أن تأتي مبعظم هذه األذكار... 
ولكن...

ينبغي احملافظة على األقل على اآليات املهمة، واألوراد النافعة...
ً أنك إن منت على هذه احلال، فقد أضفت ساعات نومك  مستذكرا

إلى سجل أعمالك الصاحلة بإذن اهللا... واهللا املعني واملوفق...
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سبحانك ربي ما أعظمك...!
سبحانك ربي ما أحلمك!...

سبحانك ما أكرمك...

مت نورك فهديت... فلك احلمد
 وعظم حلمك فغفرت... فلك احلمد 
وبسطت يدك فأعطيت... فلك احلمد

اللهم لك احلمد كله ال نحصي ثناءً عليك...
اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ولك احلمد 

أنت قيوم السماوات واألرض ولك احلمد أنت رب السماوات 
واألرض ومن فيهن أنت احلق وقولك احلق ووعدك احلق 

ولقاؤك حق والنار حق والساعة حق , اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنيب وبك خاصمت 
وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت 

وأعلنت أنت إلهي ال إله إال أنت .

اللهم لك احلمد مبا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا 
وأنقذتنا وفرجت عنا لك احلمد باإلسالم ولك احلمد 

بالقرآن ولك احلمد باألهل واملال واملعافاه كبت عدونا 
وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وعن كل ما 

سألناك ربنا اعطيتنا فلك احلمد على ذلك كثيرا
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اللهم  لك احلمد بكل نعمة انعمت بها علينا في قدمي او حديث أو 
خاصة أو عامة أو سرٍّ أو عالنية او حي أو ميت او شاهد أو غائب 

لك احلمد حتى ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضا

إهلي يا ودود... ما أكرمك!
سبحانك...

ماعبدناك حق عبادتك!
اللهم لك احلمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع األمر كله 

اللهم لك احلمد حمدا غير مودع وال مكافىء وال مستغنى عنه 
ربنا

 اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات واألرض وملء ما شئت من 
شيء بعد، أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، 
اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد 

منك اجلد
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لك احلمد حتى ترضى..
ولك احلمد اذا مارضيت..

ولك احلمد من بعد الرضا ...
وآخر دعوانا أن

 L   *  )  (  '  & M
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وبعد،،
فهذه جولة إميانية يومية،

حافلة باألسرار والنفحات...
جمعتها لي ولك في مكان واحد لتكون زاداً لنا... 

ننظر إليها كلما خبت الطاقة...
وفتر العزم...

وألهتنا الدنيا وزينتها...
ولنتذكر أن خير العمل أدومه وإن قل...

وأن دقائق مخلصة خاشعة...
خير من ساعات متصنعة ضائعة...
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وأن أوسع األبواب للوصول إلى اهللا... هو باب االفتقار إليه... 

وأن قدوتنا الهادي األمني قد قال:

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وقربة إلى   
اهللا تعالى، ومنهاة عن اإلثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن 

اجلسد.  

ً في النفس  وأن ذكر اهللا تعالى هو من أنفع األدوية وأقواها تأثيرا
وعالجاً لها من أمراضها وهمومها وكربها...

والذاكر له سبحانه، يحظى مبعيته له.. فما أعظمها من معية، 
وما أعظمه من شرف...

وأنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا عمل عمالً أثبته...
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 ،ً ً كثيرا وأن في اتباع سنته صلى اهللا عليه وسلم خيرا
ونفعاً عظيماً...

وبركة عجيبة ال يعرفها إال أتباعه، ومن سار على سنته...
كيف ال وقد قال ربنا تبارك وتعالى:

   ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! M
   9  8     7  6  5  43  2  1  0/  .  -

:  ;  L النور: ٥٤

  F  E   D  C   B  A             @  ?  > M  :وقال جل وعال
  T  S  RQ  P  O  N  M   L  K  J  IH    G

L  Z  Y   X  W  V  U آل عمران: ۳۱ – ۳۲

فاللهم لك احلمد كما يسرت لنا وأعنتنا ووفقتنا وهديتنا... 
ً طيباً مباركاً فيه،  ً كثيرا ولك احلمد واملنة حمدا

كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك.
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«اللهم إنك تسمع كالمي، وترى مكاني، وتعلم سري وعالنيتي، 
ال يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير املستغيث 
املستجير الوجل املشفق املقر املعترف بذنبه، أسألك مسألة 

املسكني، وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف 
الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه 

ورغم لك أنفه، اللهم ال جتعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا 
رحيما، يا خير املسئولني ويا خير املعطني ».

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتوُّل عافيتك، وفجاءة 
نقمتك، وجميع سخطك...

ونختم مجلسنا كما أرشدنا معلمنا صلوات ربي وسالمه عليه، 
ليغفر اهللا لنا ما كان فيه من تقصير: 

       سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 
وأتوب إليك...

حامد عالءالدين
ربيع أول ١٤٢٨ هـ
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