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 دبر الصلواتمبشرات لمن واظب على أذكار 
 للشيخ السيد مراد سلامة 

في  اوكأنهم كانو حتى ينصرفوا مباشرة  اإلماميسلم  إننرى كثيرا من المصلين ما  أننامن المشاهد في صالة الجماعة  إن
  والثواب العظيم األجرسارحهم وال ينتظرون ليختموا صالتهم بما يعود عليهم من  أطلققفص ثم 

 نفوز باألجرو دبر الصلوات لعلنا نغتنم الفرصة  أذكارمبشرات على لسان خير البريات لمن واظب على  أقدم أن رأيتلذا 
 الكريم الوهاب  والثواب من

 فالجنة أقرب إلينا ولكننا نبتعد عنها والنار قريبة إلينا ولكننا نقتحمها 

 نَ ع ِلهِ  ِشَراكِ  ِمن   َأَحدِك م   ِإَلى َأق  َرب   ل َجنَّة  ا َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبي   قَالَ : قَالَ  َعن ه   ه  اللَّ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن   َواِئل   َأِبي َعن  
 .َذِلكَ  ِمث ل   َوالنَّار  

 الحسنة يعلم ال فإنه ٬يجتنبه أن الشر من قليل في وال يأتيه أن الخير من قليل في يزهد ال أن للمرء فينبغي: »حجر ابن قال
 .بها عليه يسخط التي السيئة وال بها الله يرحمه التي

 العسير باألمر يسل إليها والوصول الطريق، سهلة المنال، قريبة الجنة أن الحديث هذا في وسلم عليه الله صلى النبي يبين
 الجنة، إلى صلة  مو  الطاعة أن فيه: - تعالى الله رحمه- بطال ابن قال منها، الله أعاذنا النار وكذا عليه، الله يسره من على
  اه ، األشياء؛ أيسر في تكون قد والمعصية الطاعة وأن النار، إلى مقربة المعصية وأن

 كذلك النارو  الطاعة، وفعل القصد بتصحيح سهل   الجنة تحصيل أن الحديث معنى: تعالى الله رحمه الجوزي ابن وقال
 اه ، المعصية؛ وفعل الهوى بموافقة

 فإنه يجتنبه؛ أن لشرا من قليل في وال يأتَيه، أن الخير من قليل في يزهد أال للمرء فينبغي: تعالى الله رحمه حجر ابن وقال 
 بها؛ عليه يسخط التي السيئة وال بها، الله يرحمه التي الحسنة يعلم ال

 الجنات  وإياكم أعاليتلك المبشرات أورثني الله  وإليكم بعض

 والنجاحالفلاح  :البشارة الأولى

  النجاح؟هل تريد الفالح و 

 ؟والسعادةهل تريد الفوز 

  -الله عليه وسلم صلى-الحبيباسمع و تأمل في بشارة 
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 دبر فاعلهن أو قائلهن يخيب ال معقبات: »وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي عجرة بن كعب عن
 (. سلمم رواه) «تكبيرة وثالثين وأربعا   تحميدة وثالثين وثالثا   تسبيحة وثالثين ثالثا   مكتوبة، صالة كل

 مغفرة الذنوب :البشارة الثانية 

احي إلى مزيل الخطايا و م –صلى الله عليه و سلم  –كلنا ذوا خطا و كلنا معاصي و ذنوب لذا ارشدنا حبيبنا المحبوب 
 الذنوب إنها أذكار ما بعد الصلوات 

 ثالثين و الثا  ث صالة، كل دبر في لله سبح من: »وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
 وله الملك له  ه،ل شريك ال وحده الله إال إله ال المئة، تمام وقال تكبيرة، وثالثين ثالثا   وكبر وثالثين ثالثا   الله وحمد
 (مسلم رواه) «البحر زبد مثل كانت وإن خطاياه له غفرت قدير، شيء كل على وهو الحمد

 الشهادة يوم الحسرة و الندامةالبشارة الثالثة : 

مَ } سيشهد عليك كل شيء حتى جوارحك عبد الله  األشهاديوم القيامة يوم يقوم  ِتم   ال يَ و   َأي ِديِهم   َوت َكلِ م َنا ِهم  َأف  َواهِ  َعَلى َنخ 
َهد   ِسب ونَ  َكان وا ِبَما َأر ج ل ه م   َوَتش  َنا َنَشاء   َوَلو  ( 56) َيك  تَ بَ ق وا َأع ي ِنِهم   َعَلى َلَطَمس   ،56: يس{ ] ب ِصر ونَ ي    فَأَنَّى الصِ َراطَ  فَاس 

55] 

ت م   ِلمَ  ِلج ل وِدِهم   َوقَال وا}و قال تعالى  َنا َشِهد  ء   ك لَّ  َأن َطقَ  الَِّذي اللَّه   َأن طََقَنا واقَال   َعَلي    ت  ر َجع ونَ  َوِإلَي هِ  َمرَّة   َأوَّلَ  َخَلَقك م   ه وَ وَ  َشي 
ت م   َوَما( 12) َتِتر ونَ  ك ن   َهدَ  َأن   َتس  ع ك م   َعَلي ك م   َيش  ت م  ظَن َ  َوَلِكن   ج ل ود ك م   َواَل  َأب َصار ك م   َواَل  َسم   ِممَّا َكِثير ا يَ ع َلم   اَل  اللَّهَ  َأنَّ  ن  

 [11 ،12: فصلت{ ]تَ ع َمل ونَ 

 فال تضيع الفرصة حتى تشهد لك بين يدي الله بالذكر و الصالح 

َرَة بِن ِت يَاِسر   عن  بالتسبيح عليكن: »وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا قال: قالت المهاجرات إحدى وكانت–ي َسي  
 ووافقه وصححه، والحاكم والترمذي أبوداود رواه) «ومستنطقات مسؤوالت فإنهن باألنامل واعقدن والتقديس والتهليل
 (.واأللباني حجر ابن والحافظ النووي وحسنه الذهبي،

  وعمرة وجهادحج  : البشارة الرابعة 

كلنا فقراء في زمان ارتفعت فيه األسعار وأصبح السواد األعظم من األمة ال يستطيع الحج وال العمرة و كذا الجهاد في 
ك يفتح لك بابا أخر لتنال اجر الحج و العمرة و الجهاد و الصدقة لن يكلف-سبيل الله تعالى فها هو صلى الله عليه وسلم

 جنيها واحد إنها أذكار من بعد الصلوات 

ث   ل  الد  وِر ِمَن اأَلم واِل َأِبي ه َري  َرَة رضي الله عنه، َقاَل: َجاَء ال ف َقَراِء ِإَلى النَِّبيِ  صلى الله عليه وسلم، فَ َقال وا: َذَهَب َأه 
ن  َأم َوال  َيح ج وَن ِبَها َويَ ع َتِمر وَن، َفض ل  مِ  بِالدَّرََجاِت ال ع الَ َوالنَِّعيِم ال م ِقيِم، ي َصل وَن كَما ن َصلِ ي َوَيص وم وَن َكَما َنص وم ، َوَله م
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ت م  َمن  َسبَ َقك م  َوَلم  ي د   ت م  ِبِه َأد رَك  ثك م  ِبَما ِإن  َأَخذ  َر َمن  َأن  ت م  ِر َوي َجاِهد وَن َويَ َتَصدَّق وَن قَاَل: َأالَ أ َحدِ  ت م  َخي   ك م  َأَحد  بَ ع دَك م ، وَك ن   ك 
َرا َمد وَن َوتكبِ ر وَن َخل َف ك لِ  َصاَلة  َثالَث ا َوَثالَثِيَن، فَاخ  بَ ي َن َظه  نَ َنا، فَ َقاَل بَ ع ض َنا نَ ي ِهم ، ِإالَّ َمن  َعِمَل ِمث  َله  ت سبِ ح وَن َوَتح  َنا بَ ي   تَ َلف 

َمد  َثالَث ا َوَثالَثِيَن َونَكبِ ر  َأر بَ ع ا َوَثالَ  د  للِه َوالله  ثِيَن فَ َرَجع ت  ِإلَي ِه ف َ ن َسبِ ح  َثالَث ا َوَثالَثِيَن َوَنح  : س ب َحاَن اللِه َوال َحم  َقاَل: تَ ق ول 
ه نَّ ك لِ ِهنَّ َثالَث ا َوَثالَثِينَ  ، َحتَّى َيك وَن ِمن   بَ ر   َأك 

 شهادة ضمان لدخول جنة الرحمن  : البشارة الخامسة

 من ؟هل تريد شهادة ضمان لدخول جنة الرح
 ها هي بين يديك ولكن  أين المشتري 

، َرِضَي اللَّه  َعن ه  قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى الله  َعَلي ِه َوَسلََّم:  َمن  قَ َرَأ آيََة ال ك ر ِسيِ  ِفي د ب ِر ك لِ  َصاَلة  »َعن  َأِبي أ َماَمَة ال َباِهِليِ 
َنه  َوبَ ي نَ  ت وبَة  َلم  َيح ل  بَ ي    «د خ وِل ال َجنَِّة ِإالَّ ال َمو ت   َمك 

من غضب الرحمن و من كيد  والأمان الأجور العظيمة  : السادسةالبشارة 

 الشيطان

 في ذلك كل األخطار ضد النفس على وتأمين الشيطان من وحرس وحرز وكفارات ودرجات حسنات

  األذكار

ِّْرِمِذي   َوَرَوى ِّ  أَبِي َعنْ  َوَغْيُرهُ  ُسنَنِهِ  فِي التِ : قَالَ  َوَسل مَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصل ى اللهِ  َرُسولَ  أَن   َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  َذر 

رِ  د ب رِ  ِفي قَالَ  َمن  " َلي هِ  ثَان   َوه وَ  ال َفج  َده   الله   ِإالَّ  ِإلهَ  الَ : يَ َتَكلَّمَ  َأن   قَ ب لَ  رِج  د  ال   َوَله   م ل ك  ال   َله   َله ، َشرِيكَ  الَ  َوح  ِيي َحم   ي ح 
رَ  َقِدير ، َشىء   ك لِ    َعَلى َوه وَ  َوي ِميت   ، َعش  ر   َله   ك ِتبَ   َمرَّات  ر   َعن ه   َوم ِحيَ  َحَسَنات   َعش  ر   َله   َور ِفعَ  يِ َئات  سَ  َعش  ، َعش   وََكانَ  َدرََجات 

مه   ر وه ، ك لِ    ِمنَ  ِحر ز   ِفي َذِلكَ  يَ و  َبغِ  َوَلم   الشَّي طَاِن، ِمنَ  َوح ِرسَ  َمك  رَِكه   َأن   ِلَذن ب   يَ ن   مِ  ِلكَ ذَ  ِفي ي د   ."تَ َعاَلى بِاللهِ  الشِ ر كَ  ِإالَّ  اليَ و 

 الوقاية من النار : البشارة السابعة 

 حديد على لسان من ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى  ومقامعها من وقعرها بعيدبراءة من نار حرها شديد  وها هي

ِلم ب ِن ال َحاِرَث التَِّميِميِ   ِسرَّ إلي ِه فَ َقاَل: إِإَذا َأنَّه  أَ  -الله عليه وسلم  صلى-َرس وِل اللِه  َعن  -الله عنه  رضي-َعن  م س 
؛ فَِإنََّك ِإَذا ق  ل َت َذِلَك ث مَّ ِمتَّ فِ ان َصَرف َت ِمن  َصاَلِة ال َمغ ِرِب فَ ق ل : اللَّه مَّ َأِجر نِ  َلِتَك؛ ك ِتَب َلَك ي ِمن  النَّاِر َسب َع َمرَّات  ي لَي  

َهاإ  ِمَك؛ ك ِتَب َلَك ِجَوار  ِمن   َها، َوِإَذا َصلَّيَت الص ب َح فَ ق ل  َكَذِلَك؛ فَِإنََّك ِإن  ِمتَّ ِفي يَ و  صحيح، سنن أبي داود: )ِجَوار  ِمن  
6705) 

 


