
َت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب  متى تقول:) ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال َأنْ 
 ِإَلْيك( ؟ 

 :يقال هذا الذ ِّكر في خمسة مواطن
 :..فَرُسوُل َّللاه  َصلهى َّللاهُ َعَلْيه  َوَسلهَم يقولعقب مجلس ذكراألول: 

َك، َأْشَهُدَأْن ال إ َلَه إ ال َأْنَت،َأْسَتْغف ُرَك َوأَ   ُتوُب إ َلْيَك،  ] َمْن َقاَل: ُسْبَحاَنَك اللهُهمه َوب َحْمد 
ْكٍر َكاَن كالطهاَبع  ُيْطَبُع َعَلْيه ،َوَمْن َقاَلَها ف ي َمْجل س  َلْغٍو، َكاَنْت   َفَقاَلَها ف ي َمْجل س  ذ 

 .1َكفهاَرًة َلُه [.
 :...فالنبي صلى هللا عليه وسلم يقولعقب مجلس لغو ولغطالثاني: 

َلَغُطُه فقال قبل َأْن َيُقوَم ُسْبَحاَنَك َربهَنا وبحمدك اَل إ َلَه ] من َجَلَس في َمْجل ٍس َكُثَر فيه  
ه  ذلك [.    2إ اله أنت َأْسَتْغف ُرَك ُثمه َأُتوُب إَلْيَك إ اله َغَفَر هللا له ما كان في َمْجل س 

 :..فَرُسوُل َّللاه  صلى هللا عليه وسلم يقول  عقب وضوءالثالث: 
اَنَك اللهمه وبحمد ك اَل إ لَه إ أَل اْنَت َأْسَتْغف ُرَك َوَأْتوُب إ َلْيك  ] وَمن توضَأ ثم قال سبح  

 3كتب في ر قِّ ثم ُطب َع بطابٍع فلم ُيْكَسْر إلى يوم  القيامة  [.  
.. فعن َعائ َشَة رضي هللا عنها َأنه َرُسوَل َّللاه  صلى هللا عليه وسلم  عقب صالةالرابع: 

.   كان إذا َجَلَس َمْجل ًسا أو صلى ] صالًة [ َتَكلهَم ب َكل َماٍت َفَسَأَلْتُه َعائ َشُة عن اْلَكل َمات 
نه إلى َيْوم  اْلق َياَمة  َوإ ْن َتَكلهَم ب َغْير  ذلك كان َكفهاَرًة   فقال:] إن َتَكلهَم ب َخْيٍر كان َطاب ًعا َعَلْيه 

َك َأْسَتْغف ُرَك َوأَ   4ْتوُب إ َلْيَك [.  له ُسْبَحاَنَك اللهم َوب َحْمد 

 
 (٨١األلباني في"الصحيحة" )   1

 .( ٢٦٥١األلباني في "الصحيحة" )   2
 (،٢٢٥"صحيح الترغيب" )   3

 .(٣١٦٤األلباني في "الصحيحة" )   4
 



..فَعْن َعائ َشة رضي هللا عنها َقاَلْت: َما َجَلَس َرُسول َّللاه عقب تالوة القرآنالخامس: 
َصلهى َّللاه َعَلْيه  َوَسلهَم َمْجل ًسا َقطِّ, َو اَل َتاَل ُقْرآًنا, َو اَل َصلهى إ اله َخَتَم َذل َك  

اك ما تجلس مجلسا وال تتلو قرآنا وال تصلي  ب َكل َماٍت،قالت: فقلت: يا رسول هللا!أر 
 :صالة إال ختمت بهؤالء الكلمات، َقالَ 

] َنَعْم, َمْن َقاَل َخْيًرا َخَتَم َلُه َطاب ع َعَلى َذل َك اْلَخْير, َوَمْن َقاَل َشرًّا ُكنه َلُه َكفهاَرة:]   
 5وُب إ َلْيك [.  ُسْبَحانك اللهُهمه ال إ لَه إ أَل اْنَت َأْسَتْغف ُرَك َوَأتْ 
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