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 الكنوز النورانية من بحر علم سيد البرية
 رهيثم رضوان ضاه

 م بسم هللا الرمحن الرحي

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :   .1
) من قال : أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه، غفر هللا له وإن كان  

 . فارّاً من الزحف ( . رواه احلاكم وصححه، وأبو داوود وهو حديث صحيح 
ضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من أكل عن معاذ بن أنس ر  .2

طعاماً فقال : احلمد هلل الذي أطعمين هذا، ورزقنيه من غري حول مين وال قوة، ُغفر له 
 . ما تقدم من ذنبه ( . رواه الرتمذي وهو حديث حسن

عليه وسلم : )ما   عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا  .3
على األرض أحٌد يقول : ال إله إال هللا وهللا أكرب ، وسبحان هللا واحلمد هلل ، وال حول 

وال قوة إال ابهلل العظيم ، إال كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ( . رواه احلاكم وهو 
 . حديث حسن

هللا عليه وسلم : ) ما من عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى  .4
مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هللا هلما قبل أن يفرتقا ( . رواه أبو داوود وهو 

 . حديث صحيح
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا   .5

حج مائة حجة،  عليه وسلم : ) من سبح هللا مائة ابلغداة، ومائة ابلعشى، كان كمن 
ومن محد هللا مائة ابلغداة، ومائة ابلعشى، كان كمن محل على مائة فرس ىف سبيل هللا،  

أو قال غزا مائة غزوة، ومن هلل هللا مائة ابلغداة ومائة ابلعشى كان كمن أعتق مائة رقبة  
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من ولد إمساعيل، ومن كرب هللا مائة ابلغداة، ومائة ابلعشى، مل أيت ذلك اليوم أحد 
كثر مما أتى إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال ( . رواه الرتمذى وقال حسن أب

 . غريب
 : عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .6

) غفر هللا عز وجل لرجل أماط غصن شوك عن الطريق، ما تقدم من ذنبه وما أتخر ( .  
 . هو حديث صحيحرواه ابن زجنويه و 

عن عثمان رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ال يسبغ عبد    .7
الوضوء إال غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ( . رواه البزار ، واهليثمي وهو حديث 

 . حسن
) من ذّب عن عن أمساء بنت يزيد رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  .8

 . عرض أخيه ابلغيبة كان حقاً على هللا عز وجل أن يعتقه من النار ( . رواه اهليثمي 
عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ما من عبد   .9

عتق هللا  يقول: ال إله إال هللا وهللا أكرب، إال أعتق هللا ربعه من النار، فإن قاهلا مرتني أ
شطره من النار، فإن قاهلا ثالاثً أعتق هللا ثالثة أرابعه من النار، فإن قاهلا أربعاً أعتقه هللا  

 . من النار ( . رواه الطرباين
أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من قرأ يس  نع .10

 . إسناده على شرط الصحيحابتغاء وجه هللا غفر له ( . رواه البيهقي و 
عن هبز عن أبيه عن جده رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   .11

 . )من سبح عند غروب الشمس سبعني تسبيحة غفر له سائر عمله ( . أخرجه الديلمي
أ آية  عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من قر   .12

الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت (، رواه النسائي، وابن  
 . حبان ، والدارقطىن ، والطرباىن وغريهم إبسناد جيد
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عن أيب الدرداء رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ) من قال يف كل يوم   .13
ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حني يصبح وحني ميسي : حسيب هللا 

 سبع مرات، كفاه هللا تعاىل ما أمهه من أمر الدنيا واآلخرة ( . رواه ابن السين
عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) إن هللا لريضى عن   .14

رواه مسلم والنسائي العبد أن أيكل األكلة، أو يشرب الشربة فيحمده عليها ( . 
 . والرتمذي

عن سيدان أنس رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من   .15
صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس، مث صلى ركعتني كانت له  

ة«، رواه  كأجر حجة وعمرة« ، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »اتمة اتمة اتم 
 . الرتمذي وقال: هذا حديث حسن غريب

عن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ) من قال صبيحة يوم   .16
اجلمعة قبل صالة الغداة : أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه، ثالث  

 . ه ابن السين والطرباينمرات غفر هللا ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ( . روا 
عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : قال النيب صلى هللا عليه وسلم : )إن من   .17

عباد هللا ألانساً ما هم أبنبياء وال شهداء ، يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة ملكاهنم  
ان من هم ؟ قال : )هم قوم حتابوا بروح هللا على غري  من هللا( ، قالوا : اي رسول هللا ، فخربّر

أرحام بينهم وال أموال يتعاَطوهَنا ، فو هللا إن وجوههم لنور ، وإهنم لعلى منابر من نور ، ال  
خيافون إذا خاف الناس ، وال حيزنون إذا حزن الناس ( وقرأ هذه اآلية : ) أال إن أولياء هللا  

 . ئي وهو حديث صحيح ال خوف عليهم وال هم حيزنون ( . رواه أبو داوود والنسا
عن عقبة بن عامر اجلهين رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )    .18

ما من مسلم يتوضأ، فيحسن وضوءه، مث يقوم فيصلي ركعتني، يُقبل عليهما بقلبه ووجهه،  
 . إال وجبت له اجلنة ( . رواه مسلم
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من قال إذا عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال   .19
أصبح مئة مرة ، وإذا أمسى مئة مرة : سبحان هللا وحبمده ، ُغفرت ذنوبه وإن كانت أكثر 

 . من زبد البحر ( . رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من قال .20

سبحان هللا وحبمده، يف كل يوم مئة مرة ُحطت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر ( . رواه  
 . احلاكم وصححه ووافقه الذهيب

روى الرتمذي إبسناٍد صحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم رسول هللا صلى هللا عليه   .21
م: ال إله إال هللا  وسلم قال: ) من قال يف دبر صالة الفجر وهو اثٍن رجليه قبل أن يتكل 

وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، 
ُكترَبْت له عشر حسنات، وُمُرَي عنه عشر سيئات، ورُفرَع له عشر درجات، وكان يومه ذلك 

وم كله يف حرٍز من كل مكروه، وُحرس من الشيطان، ومل ينبغر لذنٍب أن يدركه يف ذلك الي
 . إال الشرك ابهلل (

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من سّبح هللا    .22
تعاىل ُدبُر كل صالة ثالاثً وثالثني، ومحَرَد هللا ثالاثً وثالثني، وكرّب هللا ثالاثً وثالثني، فتلك 

ه ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو  تسع وتسعون، وقال متام املئة : ال إله إال هللا وحد
 . على كل شيء قدير، ُغفرت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر ( . رواه مسلم

عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال :    .23
)أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ فسأله سائل من جلسائه : كيف  

دان ألف حسنة ؟ قال: يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، وحُيط عنه  يكسب أح
 . ألف سيئة( . رواه مسلم، والرتمذي وقال : حديث حسن صحيح

عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ) إذا توضأ العبد   .24
ر إليها بعينه مع املاء، أو مع  املسلم أو املؤمن، فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظ
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آخر قطر املاء، فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء، أو  
مع آخر قطر املاء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء، أو مع  

 . آخر قطر املاء، حىت خيرج نقياً من الذنوب ( . رواه مسلم
هللا عليه وسلم : ) من قال حني    أيب وقاص قال : قال رسول اله صلىعن سعد بن   .25

يسمع املؤذن : أشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن ُممداً عبده ورسوله ، رضيت  
 . ابهلل رابً ، ومبحمد رسوالً ، وابإلسالم ديناً ، ُغفر له ذنبه ( . رواه مسلم

أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمع رجالً   عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:  .26
يقرأ ) قل هو هللا أحد ، هللا الصمد ، مل يلد ، ومل يولد ، ومل يكن له كفواً أحد ( ، فقال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وجبت . فقلت له : ماذا اي رسول هللا ؟ قال : اجلنة ( .  
 . الذهيبرواه الرتمذي واحلاكم وصححه ووافقه 

عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ) من تعاّر    .27
)أي استيقظ( من الليل فقال ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو  

قال   على كل شيء قدير، احلمد هلل وسبحان هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل ، مث 
: اللهم اغفر يل _ أو دعا _ اسُتجيب له فإن توضأ وصلى قُبلت صالته ( . رواه 

 . البخاري
عن أنس رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من قرأ إذا سلم   .28

اإلمام يوم اجلمعة قبل أن يثين رجليه فاحتة الكتاب ، وقل هو هللا أحد ، وقل أعوذ برب 
لق ، وقل أعوذ برب الناس ، سبعاً سبعاً ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ( .  الف

 . حديث حسن
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى عليه وسلم : )استكثروا    .29

(  من " ال حول وال قوة إال ابهلل " ؛ فإهنا تدفع تسعة وتسعني ابابً من الضر ، أدانها اهلم 
 . رواه العقيلي وهو ضعيف 
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عن احلسن البصري رمحه هللا تعاىل قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )من قرأ   .30
 . سورة الدخان يف ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه ( . حديث مرسل وهو ضعيف

: )من  عن احلسن بن علي رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .31
صلى الفجر مث قعد يف جملسه يذكر هللا عز وجل حىت تطلع الشمس، مث قام فصلى ركعتني 

 . حرم هللا على النار أن تلفحه أو تطعمه ( . رواه البيهقي
عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من   .32

 . وجهه عن النار سبعني خريفاً ( . رواه البخاري  صام يوماً يف سبيل هللا بّعد هللا
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من أطعم  .33

 املسلم شهوته حرمه هللا على النار ( . رواه البيهقي 
ن عن عمر رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من حج ع  .34

والديه بعد وفاهتما كتب هللا له عتًقا من النار ، وكان للمحجوج عنهما أجر حجة اتمة من  
 . غري أن ينقص من أجورمها شىء ( . رواه البيهقي

عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ) من قبل بني عييْن   .35
 . قيأمه كان له سرتاً من النار ( . رواه البيه

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ما    .36
من عبد مؤمن خيرج من عينيه دموع ، وإن كان مثل رأس الذابب من خشية هللا ، مث  

 . تصيب شيئاً من حر وجهه إال حرمه هللا على النار ( . رواه ابن ماجة
ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : )من قال عن أيب سعيد اخلدري رض   .37

: رضيت ابهلل رابً، وابإلسالم ديناً، ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسواًل، وجبت له اجلنة(.  
 . رواه أبو داوود وهو حديث صحيح

عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال : ) من مشى يف   .38
ة أخيه كان خرياً له من اعتكاف عشر سنني ، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه هللا  حاج
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جعل هللا بينه وبني النار ثالث خنادق كل خندق أبعد مما بني اخلافقني ( . أخرجه  
 . الطرباين وغريه

عن معقل بن يسار رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ) من قال حني  .39
مرات : أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثالث آايت من  يصبح ثالث 

سورة احلشر، وكَّل هللا تعاىل به سبعني ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي، وإن مات يف 
ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك املنزلة (، أخرجه الرتمذي وهو  

 .حديث حسن
 عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ) من قال حني يصبح  عن أنس رضي هللا .40

أو ميسي : اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك 
أنت هللا الذي ال إله إال أنت، وأن ُممداً عبدك ورسولك، أعتق هللا ربعه من النار، فمن  

ن قاهلا ثالاثً أعتق هللا ثالثة أرابعه، فإن قاهلا أربعاً  قاهلا مرتني أعتق هللا نصفه من النار، وم
 . أعتقه هللا تعاىل من النار ( . أخرجه أبو داود إبسناد جيد


