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 3 ادلقذيخ

 

 املكدم٘

وأصفد أن ٓ إهل إٓ اهلل وحده ، 

ورشقفف، صذ ا ظبده ذيؽ فف، وأّن حمؿدً ٓ 

، ومـ اتبع اهلل وشؾؿ ظؾقف وظذ آلف وصحبف

 : أَمَّا بَعْد  9 هداه
ؾنّكف ٓبّد فؾؿسؾؿ أن يتعؾؿ مـ إذـار 

 يض بف ربف افرمحـ، وحيرز بف كػسفافثابتة ما ير

مـ ظدوه افشقطان، وشائر ذور اإلكس 

 واجلان.
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ئند افنذـر إٓ أّن منـ ذـنر  وفق مل يؽـ منـ ؾقا

صنننننننننننننننننننؽر اهلل صننننننننننننننننننننؽره، اهلل ذـنننننننننننننننننننره، ومننننننننننننننننننننـ 

ُهْ ]: ؿننننال ااااُي ِن ُروِن
َ
ْك َذ أ يِن

فَااااُُروِن
أ َْ ايِن َْأََلْتَُكفِن أاِْلذ يِن

، ويف [241]افبؼنر::  [َْأاُشكِن

ـْ َأِه ُهَرْينننَرَ: ، ادتػنننؼ ظؾقننف، احلننديث افؼننندد َظننن

ُف  »:   ِـّ َطْبِدي َيُؼقُل الؾَّ ـَْد َض : َأَكا ِط

َذَكَركِل فِل َكْػِسهِف بِل، َوَأَكا َمَعُف إَِذا َذَكَركِل، َفنِْن 

َذَكْرُتُف فِل َكْػِسل، َوإِْن َذَكَركِل فِل َمََلٍ َذَكْرُتُف فِل 

ـُْفؿْ   .«َمََلٍ َخْقرٍ ِم

 أمتننننننف بقصننننننقة حيقننننننك بننننننـ زـريننننننا وأخنننننز 

 فؼقمف بلّن ذـنر اهلل حنرز فحناحبف ،
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 غ، ـام يف احلديث افححقح، ظـحوححـ ح

َفنِنَّ َمَثَؾ َذلَِؽ »أنّنف ؿنال:   إَْصَعِري   احلَاِرِث 

ل َأَثرِِه ِسهَراًطا َحََّّهك َكَؿَثِؾ 
َرُجٍؾ َخَرَج الَعُدوُّ فِ

ـُْفْؿ،  ـٍ َفَلْحَرَز َكْػَسُف ِم ـٍ َحِصق إَِذا َأَتك َطَؾك ِحْص

ههقْ  ـَ ال َّ َٓ ُيْحههرُِز َكْػَسههُف ِمهه َطاِن َكههَللَِؽ الَعْبههُد 

 َّٓ ِف  إِ  .«بِِلْكرِ الؾَّ

ـْ َأِه ُهَرْيَرَ:  افححقحغويف  ، َأنَّ َظ

 
ِ
ُف، »، َؿاَل: َرُشقَل اَّللَّ َّٓ الؾَّ ـْ َقاَل: َٓ إَِلَف إِ َم

َوْحَدُه َٓ َشرِيَؽ َلُف، َلُف الُؿْؾُؽ َوَلُف الَحْؿُد، 

ٍة،  َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر، فِل َيْقٍم ِماَئَة َمرَّ

َكاَكْت َلُف َطْدَل َطْ رِ ِرَقاٍب، َوُكََِّبْت َلُف ِماَئُة 
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َئٍة، َوَكاَكْت َلُف ِحْرًزا َح  ـُْف ِماَئُة َسقِّ ـٍَة، َوُُمَِقْت َط َس

ْقَطاِن َيْقَمُف َذلَِؽ َحََّّك ُيْؿِسَل  ـَ ال َّ  .«ِم

ـِ ُظْثاَمَن ديث مـ َح  وثبَت  انَ  ْب ، َظػَّ

 
ِ
ـْ َقاَل »َيُؼقُل:  َيُؼقُل َشِؿْعُت َرُشقَل اَّللَّ َم

َٓ َيُضرُّ َمَع اْسِؿِف َشْلٌء، فِل  ِف الَِّلي  بِْسِؿ الؾَّ

ِؿقُع اْلَعؾِقُؿ،  ََمِء، َوُهَق السَّ ل السَّ
َٓ فِ َْرِض، َو ْٕ ا

اٍت، َلْؿ ُتِصْبُف َفْجَلُة َبََلٍء، َحََّّك  َثََلَث َمرَّ

اٍت، ُيْص  ـَ ُيْصبُِح َثََلُث َمرَّ ـْ َقاَلَفا ِحق بَِح، َوَم

 .«َلْؿ ُتِصْبُف َفْجَلُة بَََلٍء َحََّّك ُيْؿِسَل 

يف حقننا: افعبنند مننـ بننافغ  وملننا فننذـر اهلل 

َمَثؾ الَِّلي َيْلُكُر » : ، ؿنال رشنقل اهللإمهقة
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َٓ َيْلُكُر َربَُّف، َمَثُؾ الَحلِّ َوالَؿقِّهِت  ، «َربَُّف َوالَِّلي 

 .َعْن َأِِب ُموَسى ،[(7046])البخاري يف صحيحه  هأخرج

ظؾنننننننننام  ادسنننننننننؾؿغ ة ـَاَينننننننننفنننننننننذفؽ تـقظنننننننننت ظِ 

عملل  : قتؿبافتحننـقػ يف إذـننار، حتننك ُشنن

إلمنام افـسنائل، وتبعنف ابنـ ، ـا اليىم والليللت 

محنننننـػقفام يف  تفامتسنننننؿق افسنننننـل رمحفنننننام اهلل، يف

إذـار بنذفؽ، ومنـ أحسنـ منا صنـػ يف ذفنؽ 

الىابلللل  فؾـننننقوي، ثننننّؿ  األذكلللل زـتننننا  

ٓبننننننـ افؼننننننقؿ، وأخننننننذ ظننننننـفام مننننننـ  الصللللللي 

ؽتا  يف إذـننننار، مننننـفؿ افع مننننة ....افبعنننندمها

 رنلل  األبلسا  صديؼ حسنـ خنان، يف ـتابنف 

ô. 
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وكحنننننقه األذكللللل زوهؽنننننذا منننننـ ـتنننننا  

ختك ناشننننتػدط، وضريؼتننننف يف ترتقنننن  هننننذا ادنننن

ًٓ ذـرتنننف  ثبنننقط منننا متحريننناً شنننؾؽت،   ؾقنننف، كنننزو

ظـنننند ضؾنننن  بعننننض إؾاكننننؾ  ننننع مثننننؾ ذفننننؽ، 

يؽقن ٕوٓدكا افحغار، وأرجق أن ٓ حيرم مـ 

ؽنننننننرهؿ، وأشننننننننلل اهلل افزـنننننننة وافـػننننننننع  تنننننننفؾائد

وافتقؾقنننؼ فـنننا وفسنننائر ادسنننؾؿغ يف افننندكقا وينننقم 

 افديـ، واحلؿد هلل ر  افعادغ.

 كتبه

 

 ـه2331 -صعبان – 6 بتاريخ 
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 ِوِْالَي ًَِم اِظَٔكاالضِت دِيِع ُسِنالرِّ 
 

، ـان  حذيػَة بن القؿان ˇ 

 بِاْسِؿَؽ » إذا أوى إػ ؾراصِف، ؿال: افـبلُّ 

ُفؿَّ  ـْ  اْشَتْقَؼظَ  َوإَِذا ،«َوَأْحَقا َأُمقُت  الؾَّ  َمـَاِمفِ  ِم

فِ  الَحْؿُد »: َؿاَل  ـَا َما َبْعَد  َأْحَقاَكا الَِّلي لِؾَّ  َأَماَت

ُـُّ قرُ  َوإَِلْقفِ    (.2763) رواه البخاري .«ال

 « ُّإَِذا َأَخَل َمْضهَجَعُف    َكاَن الـَّبِل

ِه، ُثؿَّ َيُؼقُل  ْقِؾ، َوَضَع َيَدُه َتْحَت َخدِّ ـَ الؾَّ  .1«ِم

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

م يستػتح العبد فقه ول الـفار، فؽل يوبدء إذكار من أ (1)

 : (1111)مسؾم و، (1441)عؿال جديدا، كؿا أخرج البخاري 

ـْ يَ »َقاَل:  ، َأنَّ الـَّبِيَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة   =ٍم ُيْصبُِح الِعَباُد ْق َما ِم

(2) 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

َِٓن، َفَقؼُ  ِز ـْ َّٓ َمَؾَؽاِن َي ِػًؼا َخَؾًػا، قفِقِف، إِ ـْ ُفؿَّ َأْطِط ُم ُل َأَحُدُهََم: الؾَّ

ُفؿَّ َأْطِط ُُمِْسًؽا َتَؾًػاقَيؼُ َو   .«ُل أَخُر: الؾَّ

ُه ، َعِن الـَّبِيِّ َعْن َأبِي َذر  :  (011)أخرج مسؾم و ، َأكَّ

ـْ َأَحِدُكْؿ َصَدَقٌة، َفُؽؾُّ َتْسبِقَحٍة »َقاَل:  ُيْصبُِح َطَؾك ُكؾِّ ُسََلَمك ِم

ُكؾُّ َتْؽبِقَرٍة َو ُكؾُّ َتْفؾِقَؾٍة َصَدَقٌة، َو ُكؾُّ َتْحِؿقَدٍة َصَدَقٌة، َو َصَدَقٌة، 

 يث..الحد«...َصَدَقةٌ 

 ې ې ې ۉ ۉ﴿ :قال اهلل و

    ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې
، وإمر بلذكار الغد . فبدأ اهلل [112]إعراف: 

  أصال آخر الـفار.ول الـفار، وأ وهو

ل الـفار وبذكره أ يلمر  :قال ابً كثري 

 آخره.اهـو
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ِِْب ّآداُب الِلِبِظ   الرِِّنُس ِعِيَد ِلِبِظ الَث

 َكاَن الـَّبِلُّ »، َؿاَفنْت:  َعائَِشةةَ  ˇ 

ؾِههِف،  : ؾِههِف، َوَتَرجُّ ـَعُّ ههل َت
، فِ ـُ ُيْعِجُبههُف الََّّههَقؿُّ

فِ   (.671رواه البخاري ).«َوُصُفقِرِه، َوفِل َشْلكِِف ُكؾِّ

قـال:   أبي سعقد الخةدري  ˆ 

ــا لــؿاه  كــان رلــول اهلل  إذا الــتجد بوًب

ــم يؼــول:  ــة وقؿقوــا أو رماًء ب بالــؿه عؿام

 ِمـ أساُلَؽ  كَسْقَتـِقِف، أكَت  الحؿُد، لَؽ  الؾفؿ»

ـْ  بِؽ وأُطقذُ  لف، ُصـِع ما وَخقرِ  َخقرِه، ِه، ِم  شهرِّ

 . (1) «لف ُصـَِع  ما وشرِّ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 =أمحد: و (1070)الترمذي:و (4111)م: وما وأخرجه أب (1)
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

من طريق عبد اهلل بن الؿبارك عن لعقد  ،(11472 و 11141)

 الجريري عن أبي كوره عن أبي لعقد الخدري به.

و ْعنل الٔالـسائي يفو (411)م: وما وأخرجه أبو

كس، ون من طريق عقسى بن يوآخرو، (412): اللٔلّ٘

من طريق  (4/121)الحاكم: و، (1111)يعىل:  وأخرجه أبو

الطي، ومن طريق خالد ال (2411)ابن حبان: ومحام بن ألامة، 

 كؾفم عن لعقد الجريري به.

ـــــد الورو ـــــة خال ـــــري يف واي ـــــن الجري ـــــطي ع ال

محـام عـن ألـامة عــه يف واية ابن الؿبـارك وروالصحخٔخ  

 .انب اليرياتْالهكؿا يفصخٔذ مطله

 و، عن معاذ بن أكس فف(4114)م: وله شاهد عـد أبي ماو

: ىتاٜذ األفهازحسـه الحافظ ابن حجر يفوحديث حسن 

(1/111). 

م وما وأبو، (411) :اللٔلّ٘و ْعنل الٔاه الـسائي يفورو

 =: من طريق محام بن لؾؿة عن لعقد بن أبي بن (4111)
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، ؿال: ؿال  أبي هريرة ˆ 

ْلُتْؿ، »: رشقل اهلل  إَِذا َلبِْسَُّْؿ، َوإَِذا َتَقضَّ

«َفاْبَدُءوا بَِؿَقاِمـُِؽؿْ 
(1).ْ 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ل اهلل والجريري عن أبي العالء عن عبد اهلل بن الشخقر أن رل

 ال.ل..فذكر الحديث مر

اب من حديث وىل بالووحديث محام أو"قال الـسائي: و

 ىل.وأي الؿرلل أ ."ابن الؿباركوعقسى 

Ð: اية بعضفم يف ور 3ةعاالؿتول تؼدم أكه من طريق مج

الحديث  ، فثبتبه يثبتله شاهد والوحقحقن عن الجريري 

 .هلل الحؿدو ،مرلالومتوال 

حديث  وهو، (1121)ابن حبان و، (1721)اه أمحد ور (1)

  صحقح.
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ِٗ  َدِيِع ُسِنالرِّ   ِٛاخَل ِْلُخُدإَزاَد  ال

إذا  ؿال: ـان افـبلُّ   أكس ˆ 

ـَ »دخؾ اخل  :  ل َأُطقُذ بَِؽ ِم ُفؿَّ إِكِّ الُخُبِث الؾَّ

«َوالَخَبائِِث 
(1)
 (.263(، ومسلم )7233البخاري ) .

ْ
 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 ُذْكَرانُ هم ومجُع َخبقٍث،  اخُلُبُث: قال أكثس العلناِء: (1)

َقاطِقنِ   الشقاطقن. إَِكاُث هم وَ  َجْؿُع َخبِقَثةٍ  :اِلَدَباِئُثَّ ،الشَّ

ََمُب وَ  :(573) غسح مطلهيف  ٖ ّْقال الي ْٕ َهَذا ا

ـَْقاِن وَ ُمْجَؿٌع َعَؾى اْلتِْحَبابِِه  ْحَراءِ وَ َٓ َفْرَق فِقِه َبْقَن اْلُب ُه وَ ، الوَّ الؾَّ

 َأْعَؾُم.
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ُِْف ِِٛدالَب َلِبَق ُسِنالرِّ  ُِٛضٕ ال ْ 

َؿاَل: َكَظَر َبْعُض  َأَكس   ˇ 

 
ِ
َوُكقً ا َؾَؾْؿ ََيُِدوا،   َأْصَحاِ  َرُشقِل اَّللَّ

ـَا َماءٌ »: َؿاَل: َؾَؼاَل افـَّبِلُّ  َيُْت  «َهاُه َؿاَل: َؾَرأ

اُ ،  افـَّبِلَّ  ِذي ِؾقِف امْلَ  افَّ
ِ
َكا  َوَكَع َيَدُه يِف اإْلِ

ُئقا بِاْسِؿ الؾَّفِ »ُثؿَّ َؿاَل:   .(2)«َتَقضَّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

من و، (11242) املصيفأخرجه عبد الرزاق يف  (1)

أمحد و. ءِ وُض وُ َباُب التَّْسِؿَقِة ِعـَْد الْ  ،(01)طريؼه الـسائي 

ابن و، (144)ابن خزيؿة و، (4147)يعىل  وأبو، (11724)

َقَتاَمُة، َعْن وَ ، َعْن َبابٍِت َمْعَؿرٍ كؾفم عن  ،(7244)حبان 

قد تػرم معؿر بزيامة وهذا السـد رجاله بؼات، و، به. َأَكسٍ 

بن  اه عن بابت محامورويف هذا الحديث،  «اهلل باسؿ»لػظة: 

 =، (4/102)أببت الـاس يف بابت، عـد أمحد  وهولؾؿة، 
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ُْ َدِعَب ُسِنالرِّ  ُِٛضال ْ  

 ، ، وعؼبةةَة بةةِن َعةةاِ رعؿةةر  ˇ 

ـْ َأَحهٍد »: : قال الـبي  قآ ـُْؽْؿ ِمه َمها ِمه
 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

. (1102)مسؾم و (111)بن زيد عـد البخاري  محامو

ه عن بابت عن ووبن الؿغقرة عـد أمحد، كؾفم ر لؾقؿانو

 . «باسؿ اهلل»ن ذكر لػظة و، بدأكس

لعقد و، (4101)اه شعبة بن الحجاج عـد أبي يعىل وكذا رو 

ائي عـد وهشام الدلتو، (4201)بة عـد البخاري وابن أبي عر

، عن قتامة (4/112)مهام بن يحقى عـد أمحد و، (1102)مسؾم 

 .زيادة شاذة ففلهنا. وبد

ء وضولؽّن التسؿقة تبرك بذكر الم اهلل مستحبة قبل ال 

  .اضع كثقرةوم أملة البدء هبا يف مولعؿ

ـْ َلْؿ َيْلُكرِ اْسَؿ قُض ُو َٓ »تركـا آلتدٓل بحديث : و َؿ
َء لِ

إعالل الحػاظ له، أشركا إىل بعض و، لضعف طرقه، «اهللِ َطَؾْقفِ 

 .(41)لؾبقفؼي  الطيً الصػسٚذلك يف تخريجـا عىل 
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ُل َفُقْبؾُِغ  اْلَقُضقَء ُثؿَّ َيُؼهقُل:  -َأْو َفُقْسبُِغ  -َيَََّقضَّ

َّٓ اهلُل  َٓ إَِلَف إِ َوَأنَّ ، َٓ َشرِيَؽ َلفُ  َوْحَدهُ َأْشَفُد َأْن 

َّٓ ُفََِّحهْت َلهُف َأْبهَقاُب   َوَرُسقُلُف إِ
ًدا َطْبُد اهللِ ُُمَؿَّ

َفا َشاءَ  ـْ َأيِّ   .(432مسلم ) .«اْلَجـَِّة الثَََّمكَِقُة َيْدُخُؾ ِم

 ــامة َٓ َشههرِيَؽ َلههفُ » :وزي ــن  « َوْحههَدُه  م

 .حديث عؼبَة بِن َعامِر 
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ٌَِذاأَل اِعَنَض َدِيِع ُسِنالرِّ    ا

، ظـ  سعقد بن أبي وقاص ˆ 

ـَ َيْسَؿُع »، ؿال: رشقِل اهلل  ـْ َقاَل ِحق َم

َٓ إِ  َن َأْشَفُد َأْن  َٓ اْلُؿَمذِّ َّٓ اهلُل َوْحَدُه  َشرِيَؽ  َلَف إِ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف، َرِضقُت بِالؾَّ  ِف َربًّا َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ

ـًا، ُغِػَر َلُف  ، َوبِاْْلِْسََلِم ِدي ًٓ ٍد َرُسق َوبُِؿَحؿَّ

ـْ َقاَل » :َقاَل اْبُن ُرْمٍح فِي ِرَواَيتِهِ   .«َذْكُبفُ  َم

َن: َوَأَكا َأْشَفُد  ـَ َيْسَؿُع اْلُؿَمذِّ «ِحق
أخرجه  .(1)

 .(683مسلم )
 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ُه وَ :  يّْٖقال ال (1) َل َبْعَد وُيْسَتَحب  َأْن َيؼُ فِقِه َأكَّ

ًدا َرُل وَ لِِه وْ قَ  ا وَأَكا أشفد أن ُمَحؿَّ ِه َربًّ ِه َرِضقُت بِالؾَّ ٍد وَ ُل الؾَّ بُِؿَحؿَّ

ـًاوَ ًٓ وَرُل  ْلاَلِم ِمي  =ضع هذا الذكر بعد و.اهـ أي أّن مبِاْْلِ
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، أن أبل سعقد الخدري ˆ 

ِـَّداَء، » ؿال: رشقل اهلل  إَِذا َسِؿْعَُُّؿ ال

نُ  رواه البخاري .(2) «َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل اْلُؿَمذِّ
 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 .لقس بعد الػراغ من إذانوالشفامتقن، 

 ٌص لَِحِديِث ُعَؿَر وَعامٌّ َمْخُو  : قال اليّْٖ (1)

هِ وَّ َٓ قُ وَ ل ول يف الحقعؾتقن ٓحوأكه يؼ َّٓ بِالؾَّ  .اهـَة إِ

لِِه مِْثَل وْ َظاِهُر قَ وَ  :(166) الفتحيف  قال احلافظ ّ

ُه َيؼُ   لِِه فِي َجِؿقِع اْلَؽؾَِؿاِت َلؽِنَّ َحِديَث ُعَؿَر وْ ُل مِْثَل قَ وَأكَّ

ِن َعَؾى َأكه يْسَتْثـى من َذلِك َيَة وِ َحِديَث ُمَعاوَ َأْيًضا  َّٓ تِي َيُد ْٔ ا

ََلةِ ل ح» َل ْق َٓ َح »ُل َبَدَلُفَؿا وَفَقؼُ  ،«َحلَّ َطَؾك اْلَػََلِح َو  ،طؾك الصَّ

فِ قَّ َٓ قُ َو  َّٓ بِالؾَّ  وَ هُ وَ ، (411)بن ُخَزْيَؿة اَكَذلَِك اْلَتَدلَّ بِِه  «َة إِ

ـِْذرِ اَقاَل وَ  ،رور ِعـْد اْلُجْؿفُ واْلَؿْشفُ  ُيْحَتَؿُل َأْن  : بن اْلُؿ

ْختاَِلِف اْلُؿَباِح َفَقؼُ وَيؽُ 
ِ
 .اهـَتاَرًة َكَذاوَ ُل َتاَرًة َكَذا وَن َذلَِك مَِن آ

شاد يف  ابً الكٔه  اإلماور ول الجؿفوعضد قو

امُِع، َكَؿا َيؼُ وَيؼُ  ، فكال:(2/531) املعاد َّٓ فِي وَل السَّ ُن، إِ  =ُل اْلُؿَمذِّ
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 (.686(، ومسلم )366)

، ؿال:  طؿر بـ الخطاب ˆ 

ُن: اهلُل »: ؿال رشقل اهلل  إَِذا َقاَل اْلُؿَمذِّ

َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر، َفَؼاَل َأَحُدُكْؿ: اهلُل َأْكَبُر اهللُ 

َّٓ اهللُ، َقاَل:  َٓ إَِلَف إِ َأْكَبُر، ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأْن 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ََلةِ َحلِّ »َلْػِظ  ُه َصحَّ َعـُْه  «َحلِّ َطَؾك اْلَػََلِح » «َطَؾك الصَّ َفنِكَّ

فِ قَّ َٓ قُ َو َل ْق َٓ َح »ـإِْبَداُلُفَؿا بِ  َّٓ بِالؾَّ َلْم َيِجْئ َعـُْه اْلَجْؿُع َبْقـََفا وَ  «َة إِ

ََلةِ »َبْقَن وَ  ْقتَِواُر َعَؾى وَ  «َحلِّ َطَؾك اْلَػََلِح » «َحلِّ َطَؾك الصَّ
ِ
َٓ آ

ِذي َصحَّ َعـُْه إِْبَداُلُفَؿا بِاْلحَ  ملسو هيلع هللا ىلصَهْدُيُه وَ اْلَحْقَعَؾِة،  َهَذا وَ َقَؾِة وْ الَّ

ِن  امِِع، َفنِنَّ َكؾَِؿاِت وَ ُمْؼَتَضى اْلِحْؽَؿِة اْلُؿَطابَِؼِة لَِحاِل اْلُؿَمذِّ السَّ

امِِع َأْن َيؼُ  ََذاِن ِذْكٌر، َفُسنَّ لِؾسَّ ْٕ َكؾَِؿُة اْلَحْقَعَؾِة ُمَعاٌء إَِلى وَ ، َلَفاوا

عْ  امِِع َأْن َيْسَتِعقَن َعَؾى َهِذِه الدَّ اَلِة لَِؿْن َلِؿَعُه َفُسنَّ لِؾسَّ ِة وَ الوَّ

َعاَكِة  فِ قَّ َٓ قُ َو َل ْق َٓ َح »ِهَي وَ بَِؽؾَِؿِة اْْلِ َّٓ بِالؾَّ  .«َة إِ
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ًدا  َأْشَفُد َأنْ  َّٓ اهلُل، ُثؿَّ َقاَل: َأْشَفُد َأنَّ ُُمَؿَّ َٓ إَِلَف إِ

ًدا َرُسقُل اهللِ، ُثؿَّ  َرُسقُل اهللِ َقاَل: َأْشَفُد َأنَّ ُُمَؿَّ

َة  َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو ََلِة، َقاَل:  َقاَل: َحلَّ َطَؾك الصَّ

َّٓ بِاهللِ، ُثؿَّ َقاَل: َحلَّ  َطَؾك اْلَػََلِح، َقاَل:  إِ

َّٓ بِاهللِ، ُثؿَّ َقاَل: اهللُ َأْكَبُر اهللُ  َٓ  َة إِ َٓ ُققَّ َحْقَل َو

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ َأْكَبُر، َقاَل: اهلُل َأْكَبُر اهللُ َأْكَبُر، ُثؿَّ َقاَل: 

ـْ َقْؾبِِف َدَخَؾ اْلَجـَّةَ  َّٓ اهللُ ِم َٓ إَِلَف إِ . «اهلُل، َقاَل: 

 ْ.(213)رواه مسلم 
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ٌَِذاأَل َدِعَب ُسِنالرِّ    ا

: أن  اهلل جابر بن عبد ˆ 

ـَ َيْسَؿُع »ؿال:   رشقل اهلل ـْ َقاَل ِحق َم

ََلِة  ِة، َوالصَّ  الََّّامَّ
ْطَقةِ ُفؿَّ َربَّ َهِلِه الدَّ ِـَّداَء: الؾَّ ال

ًدا الَقِسقَؾَة َوالَػِضقَؾَة، َواْبَعْثُف الَؼائَِؿِة  آِت ُُمَؿَّ

َمَؼاًما َُمُْؿقًدا الَِّلي َوَطْدَتُف، َحؾَّْت َلُف َشَػاَطَِّل 

 .(760البخاري: )رواه . «َيْقَم الِؼَقاَمةِ 

عبد اهلل بن عؿرو بن العاص  ˆ  

إَِذا َسِؿْعَُُّؿ »يؼقل:  ، أنف شؿع افـبل 

َن، َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل  ،  ،اْلُؿَمذِّ قا َطَؾلَّ ُثؿَّ َصؾُّ

ـْ َصؾَّك َطَؾلَّ َصََلًة َصؾَّك اهلل َطَؾْقِف بَِفا  ُف َم َفنِكَّ
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 23 ر

ـِْزَلٌة فِل َطْ ًرا، ُثؿَّ َسُؾقا اهللَ لَِل  َفا َم اْلَقِسقَؾَة، َفنِكَّ

ـْ ِطَباِد اهللِ، َوَأْرُجق  َّٓ لَِعْبٍد ِم ـَْبِغل إِ َٓ َت اْلَجـَِّة، 

ـْ َسَلَل لِل اْلَقِسقَؾَة َحؾَّْت  َأْن َأُكقَن َأَكا ُهَق، َفَؿ

َػاَطةُ   (.210مسلم )رواه . «َلُف ال َّ
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 ِ٘ َّاإلَقاَم  ٌِ ُٛ بَ  األَذا  الُدَعا

، َأنَّ  َعبِْد اهللِ بِْن َعْؿر و ˆ 

كَِغ   إِنَّ اْدَُمذ 
ِ
َرُجً ، َؿاَل: َيا َرُشقَل اَّللَّ

 
ِ
 ُقْؾ »: َيْػُضُؾقَكـَا، َؾَؼاَل: َرُشقُل اَّللَّ

 . (2)«َفنَِذا اْكَََّفْقَت َفَسْؾ ُتْعَطفْ  ،َكََم َيُؼقُلقنَ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

أمحد يف و، (214)م وما وأخرجه أب3 اهدهقصحقح ب  (1)

 اللٔلّ٘و ْعنل الٔالـسائي يف و (1/101) الؿسـد

 ىتاٜج األفهازحسـه الحافظ ابن حجر يف ون، وآخرو، (44)

صخٔذ يف  إلباين و، (111)، مجؾس (1/401)

  .(247) دّضيً أبٕ دا

قال:  أن الـبي له شاهد من حديث أكس بن مالك و

 =، (214)م: وما وأخرجه أب «ٓ يرد الدطاء بقـ إذان اْلقامة»
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َِٛطامَلَّ اِحَبالَص اُزَنِذَأ   ا

، ظـ  شداد بن أوس ˆ 

ُفؿَّ »:  افـبل ْسَِّْغَػاِر َأْن َتُؼقَل: الؾَّ
ِ
َسقُِّد آ

َّٓ َأْكَت، َخَؾْؼََّـِل َوَأَكا َطْبُدَك،  َأْكَت َربِّل َٓ إَِلَف إِ

َوَوْطِدَك َما اْسَََّطْعُت، َأُطقُذ  ،َوَأَكا َطَؾك َطْفِدكَ 

ـَْعُت، َأبُقُء َلَؽ بِـِْعَؿََِّؽ  ـْ َشرِّ َما َص بَِؽ ِم

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

، (111)الترمذي: و، (70): اللٔلّ٘و ْالٔالـسائي يف و

 حديث صحقح. وهو، (14420)أمحد رقم: و

قال:  ل اهلل وأن رل شاهد آخر عن لفل بن لعد و

طـد القلس حقـ يؾحؿ و ،الدطاء طـد الـداء :ثـَّان ٓ تردان»

ن باو، (1241)موما وأخرجه أب «بعضفؿ بعًضا

  .(1172)موالجار
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َٓ َيْغِػُر  ُف  ، َوَأُبقُء َلَؽ بَِلْكبِل َفاْغِػْر لِل، َفنِكَّ  َطَؾلَّ

َّٓ َأْكَت  ُكقَب إِ  .«اللُّ

ـًها بَِفها، » :َؿناَل   ـَ الـََّفهاِر ُمققِ ـْ َقاَلَفا ِمه َوَم

ـْ أَ  ـْ َيْقِمِف َقْبَؾ َأْن ُيْؿِسهَل، َفُفهَق ِمه ْههِؾ َفََمَت ِم

ـٌ بَِفها، 
ْقِؾ َوُههَق ُمهققِ ـَ الؾَّ ـْ َقاَلَفا ِم الَجـَِّة، َوَم

ـْ َأْهِؾ الَجـَّةِ  رواه   .«َفََمَت َقْبَؾ َأْن ُيْصبَِح، َفُفَق ِم

(7247البخاري )
 (1)

.  

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

،  بن الحوقب ُبَريَْدةَ قد جاء عن وأصح ما يف الباب،  وهو  (1)

سائي يف القو، (2101)م وما وأخرجه أب ، (202)و (11)الؾقؾة وم واـل

ُحَسقٌْن اْلُؿَعؾُِّم، َعْن َعبِْد الؾَِّه بِْن اه ون، فروآخرو، (4101) ماجهابن و

امِ ْبِن أَ ُبَرْيَدَة، َعْن ُبَشقِْر ْبِن َكْعٍب، َعْن  صخٔذ به. كؿا يف ، سٍ وْ َشدَّ

 = غقره.و البداٖز
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، ؿال: ؿال  ةَ يرَ رَ أبي ه   ˆ 

ـْ » :رشقُل اهلل  ـَ : َقاَل  َم ـَ  ُيْصبُِح  ِحق  َوِحق

ٍة، ِماَئةَ  َوبَِحْؿِدِه، اهللِ  ُسْبَحانَ : ُيْؿِسل  َيْلِت  َلؿْ  َمرَّ
 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ِه ْبِن ُبَرْيَدَة، َعنْ اه و، فرلِقُد ْبُن َبْعَؾَبةَ وَ َخاَلَػُه الْ و  َعْن َعْبِد الؾَّ

 ، به.أبقِه عِن الـبي 

:ُُّٕ أعؾم وَ لِقد بن َبْعَؾَبة وَ ُحَسْقن أببت عـدَكا من الْ  قال الَيَطاِئ

 .اِب وَ ىل بِالوَّ وَحِديثه أوَ بَِعْبد اهلل بن ُبَرْيَدة 

ًِ َأقال احلافظ يف غسح َحِدٓث  مً  ٍعَِّغدَّاِد ِب

َلنَّ افْ  :الفتذ َنَّ ُجؾَّ رِ قَ ـَ ِٕ  :َ ـِ وَ فِقَد َشَؾَؽ اجْلَادَّ  ْب
ِ
اَيِة َظْبِد اَّللَّ

ـْ َأبِقِف  َحُف َج وَ ُبَرْيَدَ: َظ ـْ َصحَّ َلنَّ َم ـِ قَز َأْن َيؽُ قَّ ـَ  ْب
ِ
ـْ َظْبِد اَّللَّ َن َظ

 . ـهاْجَفْغِ قَ ُبَرْيَدَ: َظَذ افْ 

ـُ َثْعَؾَبةَ قَ افْ وقلت:  جفغ قثؼة، ؾ  ماكع تححقحف ظذ اف فِقُد ْب

 حديث صداد أصح. وظـ بريد: ـام ؿال احلاؾظ، وظـ صداد 

ـْ َجابِر جا  أيضاو ؾقف و، (261)، أخرجف ابـ افسـل  َظ

، ٍ ظـعـة َبْرِ ـّ احلديث صحقح بام ؿبؾف. قهوَأِه افزُّ  مدفس، فؽ
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َّا بَِلْفَضَؾ  اْلِؼَقاَمِة، َيْقمَ  َأَحٌد 
ِ
َّٓ  بِِف، َجاءَ  ُم  َأَحٌد  إِ

  (3763رواه مسلم ).«َطَؾْقف َزادَ  َأوْ  َقاَل  َما ِمْثَؾ  َقاَل 

  « سههههبحاَن اهللِ الَعظِههههقِؿ

  .(1)«َوبَِحْؿِدهِ 

ـِ  ˇ  ، ؿال:  ُخبقب طبد اهللِ ب

 َكْطُؾُ   َصِديَدٍ:، َوُطْؾَؿةٍ  َمَطٍر، َفْقَؾةِ  يِف  َخَرْجـَا

  َرُشقَل 
ِ
َ   اَّللَّ ـَاُه، َفـَا، فُِقَحع  ـْ : َؾَؼاَل  َؾَلْدَر

ْقُتْؿ؟  َؾَؾؿْ  «ُقْؾ » :َؾَؼاَل  َصْقًئا، َأُؿْؾ  َؾَؾؿْ  َأَصؾَّ

 ُثؿَّ  َصْقًئا، َأُؿْؾ  َؾَؾؿْ  «ُقْؾ  » :َؿاَل  ُثؿَّ  َصْقًئا، َأُؿْؾ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

  . (2121)م وما وأبأخرجه  (1)
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  َرُشقَل  َيا: َؾُؼْؾُت  «ُقْؾ » :َؿاَل 
ِ
 ؟َأُؿقُل  َما اَّللَّ

ـِ  ﴾َأَحٌد  اهللُ  ُهقَ  ُقْؾ ﴿ :ُقْؾ » :َؿاَل  َذَتْق  َواْلُؿَعقِّ

ـَ  ـَ  ُتْؿِسل، ِحق اٍت  َثََلَث  ُتْصبُِح، َوِحق  َمرَّ

ـْ  َتْؽِػقَؽ  «َشْلءٍ  ُكؾِّ  ِم
(1)
. 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (4202)الترمذي و،  (2111)م وما وأب أخرجه (1)

و ْعنل الٔابن السـي و (11774)أمحدو، (2441)الـسائي و

فقه اختالف، جعل الحافظ ابن ون، وآخرو، (11) اللٔ٘لّ

بسبب و : (1/112) األفهاز ىتاٜجل يف ويؼ  حجر 

 .اهـ قػت يف توحقحهوهذا آختالف ت

، اإلصاب٘ته يف ترمجة عبد اهلل بن خبقب من وبم جـح إىل بب 

من طريق ابن أبي ألقد البرام ، عن معاذ بن عبد الؾَّه بن فؼال: 

ضؾؿة شديدة، وخرجـا ّم لقؾة مطقرة ، قال: خبقب، عن أبقه

فقفطؾب رس  ...الحديث.  ملسو هيلع هللا ىلص ل الؾَّ

 =أن مـ و، ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱْ﴿وذتغ، قؾقف: ؾضؾ ادعو
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 حغ يؿز ث ث مراط يؽػل مـ ـؾ ر .وؿاهلا حغ يحبح 

ذأخرجه البخارّي يف و الـّسائّي من طريق زيد و،  التآز

جفقن عن معاذ بن عبد الؾَّه، ورمه من وأوبن ألؾم، عن معاذ، 

له عن عؼبة طرق أخرى عـد و .عن أبقه، عن عؼبة بن عامر

ن الحديث وٓ يبعد أن يؽومختورا، وٓ وغقره مطوالـسائي 

جفقن، فنكه جاء أيضا من حديث ابن عابس وظا من الومحػ

لعبد و،  عبد الؾَّه إكوارّي  نمن حديث جابر بوالجفـّي، 

 .اهـي حديث آخر بسـد ضعقفوبن خبقب عـد البغاالؾَّه 

 ٹ ٿ ٿ﴿ر يف تػسر  شاق ضرؿف احلاؾظ ابـ ـثو

اْدُتَ ، ثّؿ ؿال: ﴾ ٹ ـَ ـْ ُظْؼَبَة  تَِرِ: َظـُْف، ُتِػقُد قَ َؾَفِذِه ُضُرٌق َظ ا

ِؼغَ  ـَ اْدَُحؼ  ثٍِر ِم ـَ ـَْد   . ـهااْفَؼْطَع ِظ

 (723) صخٔذ مطلهأصؾ حديث ظؼبة يف وقلت: 

 ، دط هذا احلديث يف قؿد بقـت ثبوخمتكا ، ظـ صخٔذ املفآز

صححف و، ظبد اهلل بـ خبق ، ثّؿ ظـ ابـ ظابس اجلفـل 

إفباين وابـ ـثر ـام شبؼ، و، األذنازي يف قوأيضا افـ

 ن، رحؿ اهلل اجلؿقع. وآخرو
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َرْيَرةَ  َأبِي  ˇ  ـِ  ه    افـَّبِل   َظ

انَ  َأنَّفُ  ُفؿَّ »: َأْصَبَح  إَِذا َيُؼقُل  ـَ  بَِؽ  الؾَّ

ـَا، ـَا، َوبَِؽ  َأْصَبْح  َوبَِؽ  َكْحَقا، َوبَِؽ  َأْمَسْق

ُـُّ قرُ  َوإَِلْقَؽ  َكُؿقُت،   .«ال

ُفؿَّ » :َؿناَل  َأْمَسنك َوإَِذا ـَا، بَِؽ  الؾَّ  َوبَِؽ  َأْمَسْق

ُـُّ قرُ  َوإَِلْقَؽ  َكُؿقُت، َوبَِؽ  َكْحَقا، «ال
(1).  

: َؿاَل  ، بِن  سعود اهللِ  َعبْدِ  ˇ 

انَ    َكبِلُّ  ـَ
ِ
ـَا»: َؿاَل  َأْمَسك إَِذا ،  اهلل  َأْمَسْق

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ابن و، (4421)الترمذي و، (2171)م وما وأخرجه أب  (1)

اجلامع مخرج يف  ،حديث صحقح وهو، (4171)ماجه

 .(1747)رقم لشقخـا  الصخٔذ
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ِف، اْلُؿْؾُؽ  َوَأْمَسك َّٓ  إَِلفَ  َٓ  لِؾَّفِ  َواْلَحْؿُد  لِؾَّ  اهلُل، إِ

 .«َلفُ  َشرِيَؽ  َٓ  َوْحَدهُ 

َـّ  َؿنناَل  ُأَراهُ : َؿنناَل    َوَلههفُ  اْلُؿْؾههُؽ  َلههفُ »: ِؾننقِف

 َأْسَلُلَؽ  َربِّ  َقِديٌر، َشْلءٍ  ُكؾِّ  َطَؾك َوُهقَ  اْلَحْؿُد 

ْقَؾةِ  َهِلهِ  فِل َما َخْقَر   َوَأُطهقذُ  َبْعهَدَها، َما َوَخْقَر  الؾَّ

ـْ  بَِؽ  ل َما َشرِّ  ِم
ْقَؾةِ  َهِلهِ  فِ  َبْعهَدَها، َمها َوَشرِّ  الؾَّ

ـَ  بَِؽ  َأُطقذُ  َربِّ   َربِّ  اْلؽَِبهرِ، َوُسهقءِ  اْلَؽَسؾِ  ِم

ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ   فِهل َوَطهَلاٍب  الـَّهارِ  فِهل َطهَلاٍب  ِم

ـَا»: َأيًْضا َذفَِؽ  َؿاَل  َأْصَبَح  َوإَِذا ،«اْلَؼْبرِ   َأْصَبْح

فِ  اْلُؿْؾُؽ  َوَأْصَبَح   (.3632مسلم )أخرجه . «لِؾَّ
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َرْيَرةَ  أَبِي ̌   َجا َ : َؿاَل  أَنَّفُ  ، ه 

  َرُشقَل  َيا: َؾَؼاَل   افـَّبِل   إَِػ  َرُجٌؾ 
ِ
 َفِؼقُت  َما اهلل

ـْ   ُقْؾَت، َلقْ  َأَما» : َؿَال اْفبَاِرَحَة، َفَدَؽتْـِل َظْؼَرٍ   ِم

ـَ  ـْ  الََّّامَّاِت  اهللِ  بَِؽؾََِمِت  َأُطقذُ : َأْمَسْقَت  ِحق  ِم

كَ  َلؿْ  َخَؾَؼ، َما َشرِّ   .(3646رواه مسلم: ). «َتُضرَّ

   «فُ  َأَما ـَ  َقهاَل  َلهقْ  إِكَّ  ِحهق

ـَ : َقاَل  َأوْ  - َأْمَسك  بَِؽؾِهََمِت  َأُطقذُ  - ُيْؿِسل ِحق

فِ  ـْ  الََّّامَّاِت  الؾَّ هُ  َلؿْ  َثََلًثا َخَؾَؼ  َما َشرِّ  ِم «َيُضرَّ
(1). 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ٔ٘لّو ْعنل الٔيف ابن السـي اه ور (1) ببت و، (011) الل

ابن السـي و، (221و221) اللٔ٘لّو ْعنل الٔعـد الـسائي يف 

 .«َثَلثاً «:، زيامة لػظ(014)كذلك رقم 
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َرْيَرةَ  َأبِي ˇ   َبْؽرٍ  َأبَا َأنَّ  ،ه 

يَؼ  د    َرُشقَل  َيا: َؿاَل  ، افح 
ِ
 ُمْريِن  اَّللَّ

َـّ  بَِؽؾِاَمٍط   َأْمَسْقُت، َوإَِذا َأْصَبْحُت، إَِذا َأُؿقهُلُ

ُفؿَّ : ُقْؾ »: َؿاَل  َؿَقاِت  َفاصَِر  الؾَّ َْرِض، السَّ ْٕ  َوا

َفاَدِة، اْلَغْقِب  َطالِؿَ   َوَمؾِقَؽُف، َشْلءٍ  ُكؾِّ  َربَّ  َوال َّ

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َأنْ  َأْشَفُد  ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  َأْكَت، إِ  َشرِّ  ِم

ْقَطانِ  َوَشرِّ  َكْػِسل،  إَِذا ُقْؾَفا» َقاَل   «َوِشْركِفِ  ال َّ

 َأَخْلَت  َوإَِذا َأْمَسْقَت، َوإَِذا َأْصَبْحَت،

«َمْضَجَعَؽ 
ْ(1). 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

أمحد و، (4421)الترمذي و، (2170)م وما واه أبور (1)

ابن و (11)الـسائيو، (0271)، رقم (1/120)و، (1/2)

 =البخاري يف و، اللٔلّ٘و ْعنل الٔ، كالمها يف (47)السـي 
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، ؿال: ؿال  طثَمن بـ طػان ˆ 

 
ِ
ـْ  َما»: رشقُل اهلل  َصَباِح  فِل َيُؼقُل  َطْبدٍ  ِم

فِ  بِْسؿِ : َلْقَؾةٍ  ُكؾِّ  َوَمَساءِ  َيْقمٍ  ُكؾِّ   الَِّلي الؾَّ

َْٕرضِ  فِل َشْلءٌ  اْسِؿفِ  َمَع  َيُضرُّ  َٓ  َٓ  ا  فِل َو

ََمِء، ِؿقعُ  َوُهقَ  السَّ اٍت، َثََلَث  الَعؾِقؿُ  السَّ  َمرَّ

هُ   . «َشْلءٌ  َفَقُضرَّ

   « َْفْجههَلةُ  ُتِصههْبفُ  َلههؿ 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

َيْعَؾى ْبِن َعَطاٍء، ن، من طريق وآخرو، (1111) األدب املفسد

ُث َعْن ْبَن َعاِصٍم الثَّ  وَقاَل: َلِؿْعُت َعْؿَر  ، ُيَحدِّ َؼِػيَّ

ُث ، ُهَرْيَرةَ  َأبِي يق  اَأبَ  أنّ  ُيَحدِّ دِّ ، قال...فذكر َبْؽٍر الوِّ

 الصخٔذ املطيدمخرج يف وحديث صحقح،  وهوالحديث. 

 . (1444)لشقخـا 
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«َبََلءٍ 
(1) . 

َؿرَ  اْبنِ  ِ ˆ  ـْ  مَلْ  ؿال:  ع   َيُؽ

  َرُشقُل 
ِ
  َيَدعُ   اَّللَّ

ِ
 َٓ ِط  َهُم َظَقا  ِحغَ  افدَّ

ُفؿَّ »: ُيْحبُِح  َوِحغَ  ُيْؿِز،  َأْسَلُلَؽ  إِكِّل الؾَّ

ْكَقا فِل َواْلَعافَِقةَ  اْلَعْػقَ  ِخَرِة، الدُّ ْٔ ُفؿَّ  َوا  الؾَّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (2111)الترمذي و، (2111)م وما وأبأخرجه  (1)

م وأخرجه الـسائي يف عؿل القو، (4172) ماجهأخرجه ابن 

أمحد يف و، (440و 447و 11و 10و 17و 12)الؾقؾة و

فة وقوبعضفا موعا، ومن طرق مرف (01و 1/71) املطيد

عة صحقحة، والؿرفوفة وقوايتقن الؿوكال الرو، عىل عثؿان

، (772) ىتاٜج األفهازابن حجر يف وصححه الترمذي و

صححه و (211)املطيدحسـه شقخـا يف و، (111)مجؾس 

 . صخٔذ جامعإلباين يف 
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 َوَأْهؾِل َوُدْكَقايَ  دِيـِل فِل َواْلَعافَِقةَ  اْلَعْػقَ  َأْسَلُلَؽ 

ُفؿَّ  َوَمالِل، ـْ  َطْقَراتِل، اْسَُّْر  الؾَّ  َرْوَطاتِل، َوآِم

ـْ  َواْحَػْظـِل ـِ  ِم ، َبْق ـْ  َيَديَّ ـْ  َخْؾِػل، َوِم  َوَط

ـْ  َيِؿقـِل، ـْ  ِشََملِل، َوَط  َأنْ  بَِؽ  َوَأُطقذُ  َفْققِل، َوِم

ـْ  ُأْغََّاَل   .«َتْحَِّل ِم

الخسف :يعـي     
(1)

 . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 .(4101) ماجهابن و، (2104)م وما واه أبور (1)

البخاري يف و، (4012)أمحد يف الؿسـد و، (2241)الـسائي و

عنل الْٔو ابن السـي يف و، (1111) األدب املفسد

الصخٔذ حديث صحقح، مخرج يف  وهو (41) ّاللٔل٘

 . (072)لشقخـا  املطيد
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حؿن بةةن  ˇ   ،  أبةةزىعبةةِد الةةر 

 
ِ
 إَذا أصننننننننننننننبَح ؿننننننننننننننال: ـنننننننننننننناَن رشننننننننننننننقُل اهلل

ـَا» ْسههََلِم، فِْطههَرةِ  َطَؾههك َأْصههَبْح  وَكؾَِؿههةِ  اْْلِ

ـِ  اْْلِْخََلِص، ـَا َوِدي هدٍ  َكبِقِّ هةِ  ، ُُمَؿَّ ـَها َوِمؾَّ  َأبِق

ـَ  َكهههانَ  َوَمههها ُمْسهههؾًَِم، َحـِقًػههها إِْبهههَراِهقؿَ   ِمههه

ـَ  «اْلُؿْ رِكِق
(1) . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 1) اللٔلّ٘و ْعنل الٔصحقح. أخرجه الـسائي يف   (1)

الدارمي و، (12474و 12471) رقم(4/417)أمحد و، (1و

حسـه الحافظ ابن حجر يف   ،(44)ابن السـي و، (1721)

ي يف ووصححه الـو، (721)رقم  ىتاٜج األفهاز

 الصخٔخ٘يف  إلباين و، (121) األذناز

(7/1141) . = 
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 َؿاَل : َيُؼقُل   َ الِك   ْبنِ  َأَكسِ  ˇ 

  َرُشقُل 
ِ
ـَُعِؽ  َما» : فَِػاضَِؿةَ   اَّللَّ  َأنْ  َيْؿ

 َأْصَبْحِت  إَِذا ـَ َتُؼقلِق بِِف؟ ُأوِصقِؽ  َما َتْسَؿِعل

 بَِرْحَؿََِّؽ  َققُّقمُ  َيا َحلُّ  َيا: َأْمَسْقِت  َوإَِذا

 َشْلكِل لِل َوَأْصؾِْح » :َهاُرونُ  َزادَ  ،«َأْسََِّغقُث 

ُف، َٓ  ُكؾَّ ـٍ  َصْرَفةَ  َكْػِسل إَِلك َتؽِْؾـِل َو «َطْق
(1). 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ْحَؿِن ْبِن َأْبَزي،، (11144)أخرجه أمحد رقم و  َعْن َعْبِد الرَّ

 .َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب 

و ْعنل الٔالـسائي يف و، (41)اه ابن السـي ور (1)

 (42) اللٔلّ٘و ْعنل الٔابن السـي يف و، (201) اللٔلّ٘

الضقاء يف و، (4110) نػف األضتازالبزار كؿا يف و

صححه، و، (1/242) الحاكمو، (1412) املدتازٗ

 =َلى َبـِي وْ َهٍب مَ وْ مَ  ُعثَؿان ْبنِ لؽت عؾقه الذهبي، من  طريق و
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

عثؿان هذا قال وفذكره.  َقاَل: َلِؿْعُت َأَكَس ْبَن َمالٍِك ، َهاِشمٍ 

ل من ومؼب ،هب عن أكسوعثؿان بن م: التكسٓبالحافظ يف 

 . اهـهبوغقر عثؿان بن عبد اهلل بن م وهوالخامسة 

له عن أكس تػرم عـه زيد بن الحباب، لؽن   قال الرٍيب:

 : صالح(7/172) التعدٓلّاجلسح حاتم يف  وقال أب

 الحديث.اهـ

هذا الحديث من  (11121)أخرج ابن عدي يف الؽامل  و

ُعَبقد  وهب هذا هوابن موقال لـا ابن صاعد : طريؼه، بّم قال: 

ث َعن َأَكس غقر حديث ، واهلل بن َعبد الرمحن بن م هب ، َحدَّ

حسن  وهوَ هب غقر ما ذكرت من الحديث ، ولعبقد اهلل بن مو

 اهـالحديث ، يؽتب حديثه.

دللظ  (113) ىتائج األفكازل احلافظ ابً حجس يف ّقا

قال إلباين يف الوحقحة وهذا حديث حسن غريب، : (262)

هذا لـد حسن، رجاله كؾفم بؼات غقر و: (110و 1/424)

هب قال ابن وبن عبد اهلل بن م غقر عثؿان وهوهب وعثؿان بن م

 =                         .صالح الحديثعن أبقه:  (172 / 4)أبي حاتم 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

اه ور ؼال:، ف(221) الرتغٔب  يف صححه الؿـذري و

قال صحقح عىل والحاكم، والبزار بنلـام صحقح، والـسائي 

 شرطفؿا.اهـ

ص  ىصل األبسازصححه الوديق حسن خان يف و

ـ  اٜدّدلنع الصقال: قال الفقثؿي ـ أي يف و (114)

ِحقِح َغْقَر ُعْثَؿاَن ْبِن مَ ِرَجاُلُه ِرَجاُل وَ  :  (11/110) َهٍب، وْ الوَّ

 بَِؼٌة. وَ هُ وَ 

آخر، كؿا تؼدم أّكه غقر عثؿان بن  وهب هوعثؿان بن م قليا:

هم، ول من قال عـه أّكه بؼة وهب الثؼة، فؼوعبد اهلل بن م

 هم.وتوحقحفم مبـي عىل هذا الو

الوغقر و، (1147)له طريق أخرى يف الدعاء لؾطبراين و

َحْرِب ْبِن  ْبنِ  َلَؾَؿةَ ، من طريق (4212)لط وإو، (1/122)

اَلبِيِّ 
َبـِي َأبُ  قال ،ِزَياٍم اْلؽِ َبـِي َأَكُس ْبُن َمالٍِك  وَحدَّ  ، ُمْدِرٍك، َحدَّ

 = فذكر الحديث.
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

الؾقؾة وم وابن السـي يف القو، (4214)أخرجه الترمذي و

َقاِشي  يف إلـامه يزيد و، (441) الـسائي: قال وضعقف،  الرَّ

 ك.ومتر

ل كشقخه. ومجفقال الرٍيب يف تسمج٘ ضلن٘  مً املٔصاٌ: 

 ك.ويف ترمجة أبي مدرك، قال: قال الدارقطـي مترو

اهد، وففذه الطريق التي عـد الطبراين ٓ توؾح يف الش قلت:

ك، قال وكذا التي عـد الترمذي فقفا يزيد ين أبان الرقاشي مترو

 ي عن يزيد. ومن أن أر شعبة: ٕن أقطع الطريق أحب إيل

، من (1212)الؿثاين وأخرجه ابن أبي عاصم يف أحام و

 هذا لـد ضعقف، فقه مبفم.وطريق رجل مبفم، أبقه عن جده، 

،  (714و 711)الؾقؾة وم وأخرج الـسائي يف عؿل القو

الؾقؾة من طريؼقن، رجالفؿا بؼات إىل وم وابن السـي يف عؿل القو

 وهو. موَيا َحّي َيا قق وَيْدعُ   ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وَكاَن َرُل ، قال   أكس

 لشقخـا  الصخٔذ املطيدحديث صحقح، مخرج يف 
(41). = 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

فُ  َشْلكِل لِل َأْصؾِْح َو  »له: وقو َعْن َأبِي ، صحقح بشاهده «ُكؾَّ

 و، َقاَل: َكاَن َرُل ُهَرْيَرةَ 
ِ
الؾُفؿَّ َأْصؾِْح لِل »ُل: و، َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

َأْصؾِْح لِل ُدْكَقاَي الََِّّل فِقَفا َمَعاِشل، َو ِطْصَؿُة َأْمرِي،  َق ِديـِل الَِّلي ُه 

الحديث أخرجه مسؾم  «...َأْصؾِْح لِل آِخَرتِل الََِّّل فِقَفا َمَعاِديَو 

(1011). 

، أرجه الحاكم موعجاء الحديث عن ابن مسو

البي، متػق عىل وفقه عبد الرمحن بن إلحاق الو، (1/212)

                                                                                                                                                ضعػه.

، عـد الطبراين يف الدعاء جاء عن جابر بن عبد اهلل و

دٍ وَيْعؼُ يف إلـاِمِه و،  (111) ْهِري   ُب ْبُن ُمَحؿَّ  هم.وكثقر ال الز 

 «َأْسََِّغقُث  بَِرْحَؿََِّؽ »حاصل ذلك أّن الحديث هبذه الزيامة و

فؼال كؿا  قد احتج به شقخ اْللالم ابن تقؿقة وحسن، 

َعاِء اْلَؿْلبُ وَ : (1/111)ع ويف الؿجؿ َٓ قَيا َحلُّ َيا َققُّ  » :رِ وفِي الد  ُم 

ُف  َّٓ َأْكَت بَِرْحَؿَِّؽ َأْسََِّغقُث َأْصؾِْح لِل َشْلكِل ُكؾَّ َٓ َتؽِْؾـِل َو إَلَف إ

ـٍ  ـْ َخْؾِؼؽَو إَلك َكْػِسل َصْرَفَة َطْق ْلتَِغاَبُة وَ .  «َٓ إَلك َأَحٍد ِم
ِ
آ

ْلتَِعاَذَة بِِو 
ِ
 =َػاتِِه اْلتَِعاَذٌة بَِرْحَؿتِِه اْلتَِغاَبٌة بِِه فِي اْلَحِؼقَؼِة َكَؿا َأنَّ آ
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،  َأبِي َ ْسع ود  اْْلَْكَصاِري   ˇ 

 
ِ
ـِ »: َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل اهلل ـْ َقَرَأ َهاَتْق َم

ـْ آِخرِ ُسقَرِة اْلَبَؼَرِة فِل َلْقَؾٍة َكَػََّاهُ  ـِ ِم َيََّْق ْٔ . «ا

 ْ.(141ومسلم ) (،0441أخرجه البخاري )

َرْيَرةَ  ˇ  ، َأنَُّف َؿاَل: َجاَ   َأبِي ه 

  َرُجٌؾ إَِػ افـَّبِل  
ِ
َؾَؼاَل: َيا َرُشقَل اهلل

ـْ َظْؼَرٍ  َفَدَؽْتـِل اْفَباِرَحَة، َؿاَل  َما  :َفِؼقُت ِم

ـَ َأْمَسْقَت: َأُطقُذ بَِؽؾََِمِت اهللِ » َأَما َلْق ُقْؾَت، ِحق
 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

َكَؿا َأنَّ اْلَؼَسَم بِِوَػاتِِه َقَسٌم بِِه فِي اْلَحِؼقَؼِة َفِػي وَ بِِه فِي اْلَحِؼقَؼِة 

ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ قَأطُ »اْلَحِديِث:  ِة ِم ِف الََّّامَّ ُذ قَأطُ »فِقِه وَ  «ُذ بَِؽؾََِمِت الؾَّ

ـْ َسَخطِؽ  ـْ ُطؼُ َو بِرَِضاك ِم ـْؽ َو َبَِّؽ قبُِؿَعاَفاتِؽ ِم بِؽ ِم

ـَْقت َطَؾك َكْػِسؽ َٓ  ـَاًء َطَؾْقؽ َأْكَت َكََم َأْث  . «ُأْحِصل َث
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َك  ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ، َلْؿ َتُضرَّ  رواه مسلم.«الََّّامَّاِت ِم

(3646)
ْ(1). 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

م والـسائي يف عؿل القو، (4121)م وما وأخرجه أبو (1)

ن من وآخرو (4/441)أمحد يف الؿسـد و، (224)الؾقؾة و

اختؾف هل هذا الحديث حديث أبي وحديث رجل من ألؾم. 

، أم حديث هذا الوحابي من مطله، كؿا يف هريرة

 اب.والو وهذا هوألؾم، أم أّكه صّح عـفؿا مجقعا، 

، كذا اه مجاعة عن لفقل عن أبقه عن أبي هريرةوفؼد ر

 ن.وآخروري ولػقان الثوعبقد اهلل  واه هشام ور

ة واه شعب ورو هب بن خالد عن ووية وزهقر بن معاولػقان بن عقـق

ـبيلفقل عن أبقه عن رجل من ألؾم من   . أصحاب ال

افؼه أّن الحديث حديث ومن ول شعبة ورجح الدارقطـي قو

كلكه رجح وقال الحافظ يف كتائج إفؽار: ورجل من ألؾم، 

 ن مالك أحػظ بحديث الؿدكققن من غقره.ويعارضه كوبالؽثرة، 

 =                                                                            . اهـجفقنوالذي يظفر يل أكه كان عـد لفقل عىل الو
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 ِتِٔالَب ًَِم ِّجُساخُل َدِيِع ُسِنالِر 

 َخَرَج  َما: َؿاَفْت   َسَؾَؿةَ  أ م   ˇ 

ـْ   افـَّبِلُّ  َّٓ  َؿطُّ  َبْقتِل ِم  إَِػ  َضْرَؾفُ  َرَؾعَ  إِ

 
ِ
اَم  ُفؿَّ » :َؾَؼاَل  افسَّ ، َأنْ  بَِؽ  َأُطقذُ  الؾَّ  َأِضؾَّ

، َأوْ  ، َأوْ  ُأَضؾَّ ، َأوْ  َأِزلَّ  ُأْضَؾَؿ، َأوْ  َأْضؾَِؿ، َأوْ  ُأَزلَّ

«َطَؾلَّ  ُيْجَفَؾ  َأوْ  َأْجَفَؾ، َأوْ 
(1)

.
ْ

 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

من طرق ويف مسؾم،  عن أبي هريرة ت حديث وببقلت: 

يف ترجقح طريق وحديث صحقح،  وهوإىل لفقل عـد الـسائي، 

قد وكظر، ٓ لقؿا  الوحابي الؿبفم عىل طريق أبي هريرة

لحديث صحقح عن ، فااختار مسؾم حديث أبي هريرة

 الوحابققن كؾقفؿا كؿا قال الحافظ.     

الـسائي و، (4410)الترمذي و (3460) موما واه أبور (1)

 =ٍر، وَمـُْو ، عن (4114) ماجهابن و، (7/417)أمحد و، (2411)
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 َؿاَل : َؿاَل  ، َ الِك   ْبنِ  َأَكسِ  ˇ 

  َرُشقُل 
ِ
ـْ :   اَّللَّ  إَِذا - َيْعـِل - َؿاَل  َم

ـْ  َخَرَج  ِف، ْسؿِ ابِ »: َبْقتِفِ  ِم ْؾُت  الؾَّ ِف، َطَؾك َتَقكَّ  الؾَّ

َٓ  َحْقَل  َٓ  ةَ  َو َّٓ  ُققَّ ِف، إِ  ُكِػقَت،: َلفُ  ُيَؼاُل  بِالؾَّ

ك َوُوقِقَت، ـَحَّ ـْفُ  َوَت ْقَطانُ  َط  .«ال َّ

   «ك ـَحَّ  َلفُ  َفََََّّ

، ـُ َقاصِق  َلَؽ  َكْقَػ : آَخُر  َشْقَطانٌ  َلفُ  َفَقُؼقُل  ال َّ

«َوُوقَِل؟ َوُكِػَل  ُهِديَ  َقْد  بَِرُجؾٍ 
(1).ْْ 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

، َعْن ُأمِّ َلَؾَؿةَ  ْعبِيِّ حديث صحقح،  وهو،  َعْن َعامٍِر الشَّ

 . الشعبي ببت لؿاعه من أم لؾؿةو

الـسائي و، (2037) الترمذيو، (2122)م وما وأباه ور (1)

 =، (1402)ابن حبان و، (12) اللٔلّ٘و ْعنل الٔيف 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ِه ْبِن  اْبنِ السـي، من طريق  ابنو ُجَرْيٍج، َعْن إِْلَحاَق ْبِن َعْبِد الؾَّ

كؼل الحافظ عن وبه. ،َأبِي َطْؾَحَة، َعْن َأَكِس ْبِن َمالٍِك 

ٓ والبخاري أكه قال: ٓ أعرف ٓبن جريج عن إلحاق إٓ هذا، 

شاهدا  جدت لحديث أكسوأعرف له مـه لؿاعا. بّم قال: 

ن بن عبد اهلل بن عتبة أّن الـبيوى إلـاما، لؽـه مرلل، عن عوأق

 ..فذكر الحديث.اهـ 

Ð: ماجه، أخرجه ابن له أيضا شاهد عن أبي هريرة و 

ضعقف، حديث يوح يف  نَ وُن ْبُن َهارُ وَهارُ فقه و، (4117)

 اهد.والش

عـد البخاري يف  له طريق أخرى إىل أبي هريرةو *

، فقه عبد اهلل بن حسقن بن عطاء (1120) األدب املفسد

 ضعقف.
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َُٓطِله مً   دخّل بٔتُ ٓكْل باضِه اهلِل ّ

  علٙ َمً يف الَبِٔت 

، َأنَّنننُف  َجةةةابِرِ ْبةةةِن َعْبةةةِد اهللِ  ˇ 

ُجُؾ َبْقََُّف، »َيُؼنقُل:  َشنِؿَع افـَّبِنلَّ  إَِذا َدَخَؾ الرَّ

ـْههَد ُدُخقلِههِف  ـْههَد َصَعاِمههِف، َقههاَل َفههَلَكَر اهلَل ِط َوِط

َٓ َطَ ههاءَ  َٓ َمبِقههَت َلُؽههْؿ، َو ههْقَطاُن:  َوإَِذا  .ال َّ

ـْههَد ُدُخقلِههِف، َقههاَل  َدَخههَؾ، َفَؾههْؿ َيههْلُكرِ اهلَل ِط

ْقَطاُن: َأْدَرْكَُُّؿ اْلَؿبِقهَت  َوإَِذا َلهْؿ َيهْلُكرِ اهلَل  .ال َّ

ـْهههَد َصَعاِمهههِف، َقهههاَل: َأْدَرْكهههَُُّؿ اْلَؿبِقهههَت  ِط

 .(3461 )مسلم:.«َواْلَعَ اءَ 
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 ۋ ۋ ٴۇ﴿ :وؿال اهلل 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[76]النور:  ﴾ ى ى ې

، َؿاَل: َؿاَل َأَكِس بِْن َ الِك   ˇ 

 
ِ
ـَلَّ إَِذا َدَخْؾَت َطَؾك »: ِِل َرُشقُل اَّللَّ َيا ُب

ْؿ َيُؽقُن َبَرَكًة َطَؾْقَؽ َوَطَؾك َأْهِؾ  َأْهؾَِؽ َفَسؾِّ

 .(2)«َبْقََِّؽ 

َ اَ َة اْلَباِهِؾي   ˇ 
ـْ َأبِي أ  ، َظ

 
ِ
ـٌ َطَؾك »َؿاَل:  َرُشقِل اَّللَّ ُفْؿ َضاِم َثََلَثٌة ُكؾُّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 حديث حسن لغقره. و، ه(3761) أخرجه الترمذي   (1)
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ِف  ِف، الؾَّ : َرُجٌؾ َخَرَج َغاِزًيا فِل َسبِقِؾ الؾَّ

اُه َفُقْدِخَؾُف  ِف َحََّّك َيَََّقفَّ ـٌ َطَؾك الؾَّ َفُفَق َضاِم

ـْ َأْجرٍ َوَغـِقَؿٍة، َوَرُجٌؾ  ُه بََِم َكاَل ِم اْلَجـََّة، َأْو َيُردَّ

ِف َحََّّك  ـٌ َطَؾك الؾَّ َراَح إَِلك اْلَؿْسِجِد، َفُفَق َضاِم

ُه بََِم كَ  اُه َفُقْدِخَؾُف اْلَجـََّة، َأْو َيُردَّ ـْ َأْجرٍ َيَََّقفَّ اَل ِم

ـٌ  َوَغـِقَؿٍة، َوَرُجٌؾ َدَخَؾ َبْقََُّف بَِسََلٍم َفُفَق َضاِم

ِف   ».(1)َطَؾك الؾَّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

األدب (، والبخاري يف 31424 أخرجه أبو ماوم )حديث صحقح(1)

 (.447)الصخٔذ املطيديف  وشقخـا (، 1124)املفسد
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 ِٗللَصال ِدِجِطإىل امَل ِِٕػامَل ُسِنِذ 

، وؾقف: أنَّ حديث  ابن عباس 

َ ِ:، إَِػ  َخَرَج  افـبلَّ  : َيُؼقُل  َوُهقَ  افحَّ

 ُكقًرا، لَِساكِل َوفِل ُكقًرا، َقْؾبِل فِل اْجَعْؾ  الؾُفؿَّ »

 َبَصرِي فِل َواْجَعْؾ  ُكقًرا، َسْؿِعل فِل َواْجَعْؾ 

ـْ  َواْجَعْؾ  ُكقًرا، ـْ  ُكقًرا، َخْؾِػل ِم  َأَماِمل َوِم

ـْ  َواْجَعْؾ  ُكقًرا، ـْ  ُكقًرا، َفْققِل ِم  ُكقًرا، َتْحَِّل َوِم

 (.672رواه مسلم ). «ُكقًرا َأْططِـِل الؾُفؿَّ 



                                   
 
ُ
ٔجِ يُِّ

ُ
ش
ُ
دِذِ ٔاخل

ْ
غ

َ
ٕلِ ادل

ُ
خ

ُ
 د

ُ
ش
ْ
 53 رِك

ُُِم ِّجُسّاخُل ِدِجِطامَل ِْلُخُد ُسِنِذ   ي

 ْبنِ  َعْؿرِو بْنِ  اهللِ  َعْبدِ  ˇ 

ـِ  ،اْلَعاصِ  انَ  َأنَّفُ   افـَّبِل   َظ  َدَخَؾ  إَِذا ـَ

فِ  َأُطقذُ »: َؿاَل  اْدَْسِجدَ   َوبَِقْجِففِ  اْلَعظِقِؿ، بِالؾَّ

ـَ  اْلَؼِديِؿ، َوُسْؾَطاكِفِ  اْلَؽرِيِؿ، ْقَطانِ  ِم  ال َّ

ِجقؿِ   َفنَِذا»: َؿاَل  َكَعْؿ،: ُؿْؾُت  َأَؿْط؟: َؿاَل  ،«الرَّ

ْقَطانُ  َقاَل  َذلَِؽ : َقاَل  ِـّل ُحِػظَ : ال َّ  َسائَِر  ِم

 . (1)ْ«اْلَقْقمِ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

:  األذناز اليّْٖ يفقال ّ ،(077) موما واه أبور  (1)

 = م بنلـام جقد.وما واه أبوهذا حديث حسن. ر
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، َأبِي ˇ  َؿْقد  ، َأبِي َعنْ  َأو ح   أ َسْقد 

  َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل 
ِ
 َأَحُدُكؿُ  َدَخَؾ  إَِذا»:  اهلل

 َأْبَقاَب  لِل اْفََّْح  الؾُفؿَّ : َفْؾَقُؼْؾ  اْلَؿْسِجَد،

 َأْسَلُلَؽ  إِكِّل الؾُفؿَّ : َفْؾَقُؼْؾ  َخَرَج، َوإَِذا َرْحَؿََِّؽ،

ـْ   .(662رواه مسلم)«َفْضؾَِؽ  ِم

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

هذا حديث حسن   : ىتاٜج األفهازقال احلافظ يف ّ

هم من رجال الوحقح إٓ إلؿاعقل ون، وبؼورجاله موغريب، 

 .عؼبةو

Ð: عؼبة بؼة، كؿا يف ترمجتفؿا من وق، وإلؿاعقل صد

قد حسـه شقخـا يف و، فالحديث حسن، تَرٓب التَرٓب

، (112) الصخٔذ املطيد، من  ومسـد عبد اهلل بن عؿر

 صخٔذ اجلامعصححه إلباين رحم اهلل الجؿقع يف و

 غقره.و
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 الِٗالَص اُزَنِذَأ  

  اإلحساىتكبرية: 

 أن افـبل   أبي هريرة ˇ 

ََلةِ  إَِلك ُقْؿَت  إَِذا»ؿال فؾؿز  ص تف:   الصَّ

 .(266(، رواه مسلم )636رواه البخاري )  «..َفَؽبِّْر 

َؿاَل  :، َؿاَل  ٍ َعِؾي   ˇ 

  َرُشقُل 
ِ
ََلِة الطُُّفقُر، ِمْػََّاُح »: اَّللَّ الصَّ

«َوَتْحرِيُؿَفا الََّّْؽبِقُر، َوَتْحؾِقُؾَفا الََّّْسؾِقؿُ 
(1)

.  

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 (76) موما واه أبور 3 اهدوشله و حديث حسـ  (1)

 َأبِي َلِعقدٍ من حديث  و،  (102) ماجهابن و، (2) الترمذيو

 =فِي وَ قال الرتمرٖ: ّ، (141)، أخرجه الترمذي الخدري
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َرَأْيُت »:  بِن عؿر َعبِْد اهللِ  ˇ 

َلَِة، َفَرَفَع َيَدْيِف  الـَّبِلَّ  اْفَََََّّح الََّّْؽبِقَر فِل الصَّ

ـْؽَِبْقِف، َوإَِذا َكبََّر  ـَ ُيَؽبُِّر َحََّّك َيْجَعَؾُفََم َحْلَو َم ِحق

ـْ  ُكقِع َفَعَؾ ِمْثَؾُف، َوإَِذا َقاَل: َسِؿَع الؾَُّف لَِؿ لِؾرُّ

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 ، ُم  وَ َحِديُث َعؾِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َأْج وَ َعائَِشَة وَ الَباِب َعْن َعؾِي 

 .َلِعقدٍ َأَصح  مِْن َحِديِث َأبِي وَ إِْلـَاًما 

 اهـ َأْحَسُن.وَ َهَذا اْلَحِديُث َأَصح  َشْيٍء فِي َهَذا اْلَباِب  :ّقال 

، (421)يف صحقح مسؾم   َعائَِشةَ حديث و قلت:

 وَكاَن َرُل بؾػظ: 
ِ
ََلَة بِالََّّْؽبِقرِ. » ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل  هلا:ق..إلك قَيْسََّْػَُِّح الصَّ

ََلَة بِالََّّْسؾِقؿِ َو   .«َكاَن َيْخَُِّؿ الصَّ

ـِ ، (2/233)أمحد و، (3)أخرج افسمذي و ـْ َجابِِر ْب  َظ

  َظْبدِ 
ِ
 قَؿاَل: َؿاَل َرُش   اَّللَّ

ِ
َ ُ:، »:  ملسو هيلع هللا ىلصُل اَّللَّ ِمْػَتاُح اجْلَـَِّة افحَّ

َ ِ: افْ وَ  ـُ حديث كعقػ، ؾقف  قهو. « ُ قُك قُ ِمْػَتاُح افحَّ ُشَؾْقاَمُن ْب

 كعقػان. حَيَْقك اْفَؼتَّاُط  قَأبِ  و، َؿْرمٍ 
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ـَا َوَلَؽ الَحؿْ َحِؿَدُه، َفَعَؾ ِمْثَؾُف، َوَقاَل:  ُد، َربَّ

 َٓ ـَ َيْرَفُع  َو َٓ ِحق ـَ َيْسُجُد، َو َيْػَعُؾ َذلَِؽ ِحق

ُجقدِ  ـَ السُّ  .(264(، رواه مسلم )621بخاري )رواه ال .«َرْأَسُف ِم

 الصالة تسفتفا أصح دعاء ال: 

َرْيَرةَ  َأبِي ˇ  انَ : َؿاَل  ، ه   ـَ

  َرُشقُل 
ِ
َ  إَِذا ،  اهلل زَّ َ ِ:، يِف  ـَ  َشَؽَت  افحَّ

، َأنْ  َؿْبَؾ  ُهـَقَّةً    َرُشقَل  َيا: َؾُؼْؾُت  َيْؼَرأَ
ِ
 بَِلِه  اهلل

ل َأنَْت   افتَّْؽبِرِ  َبْغَ  ُشُؽقَتَؽ  َأَرَأيَْت  َوُأم 

،:ِ َ  َباِطْد  الؾُفؿَّ : َأُققُل » :َؿاَل  َتُؼقُل؟ َما َواْفِؼَرا

ـَ  َبْقـِل ـَ  َباَطْدَت  َكََم  َخَطاَيايَ  َوَبْق  اْلَؿْ رِِق  بَْق

ـِل الؾُفؿَّ  َواْلَؿْغرِِب، ـْ  َكؼِّ ـَؼَّك َكََم  َخَطاَيايَ  ِم  ُي
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َْبَقُض  الثَّْقُب  ْٕ ـَ  ا َكِس، ِم ـْ  اْغِسْؾـِل الؾُفؿَّ  الدَّ  ِم

(، 600رواه البخاري ). «َواْلَبَردِ  َواْلََمءِ  بِالثَّْؾِج  َخَطاَيايَ 

 .(361ومسلم )

ـِ ُظَؿرَ  ˇ  ـُ  اْب ، َؿاَل: َبْقـاََم َكْح

 
ِ
ـَ  ُكَحع  َمَع َرُشقِل اهلل إِْذ َؿاَل َرُجٌؾ ِم

ثًِرا،  ـَ  
ِ
َّ
ِ
بًِرا، َواحْلَْؿُد َّلل ـَ َزُ  ـْ اْفَؼْقِم: اهلُل َأ

 
ِ
 ُبْؽَرً: َوَأِصقً ، َؾَؼاَل َرُشقُل اهلل

ِ
َوُشْبَحاَن اهلل

ـَ اْلَؼائُِؾ َكؾَِؿَة َكَلا َوَكَلا؟»:  َؿاَل َرُجٌؾ  «ِم

 َؿاَل: 
ِ
ـِ اْفَؼْقِم: َأنَا، َيا َرُشقَل اهلل َطِجْبُت َلَفا، »َم

ََمءِ  ـُ ُظَؿَر:  ،«ُفََِّحْت َلَفا َأْبَقاُب السَّ َفََم »َؿاَل اْب
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ـُْل َسِؿْعُت َرُسقَل ا َـّ ُم َيُؼقُل  هللِ َتَرْكَُُّف

.(746أخرجه مسلم ). «َذلَِؽ 
ْ
 

ـِ  ˇوَثَبَت   ، اخْلَطَّاِ   ُظَؿَر ْب

 اْفَؽؾاَِمِط َيُؼقُل: 
ِ
 َٓ َفُر ِِبَُم اَن ََيْ ُسْبَحاَكَؽ »ـَ

َك، الؾُفؿَّ َوبَِحْؿِدَك،  َتَباَرَك اْسُؿَؽ، َوَتَعاَلك َجدُّ

َٓ إَِلَف َغْقُركَ  (266مسلم ).«َو
ْ(1). 

ـِ َمافٍِؽ  ˇ  اَن َؿاَل:   َأنَِس ْب ـَ

 
ِ
َ َ: َؿاَل:   َرُشقُل اَّللَّ إَِذا اْشَتْػتََح افحَّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

متول صحقح  وهو، بسـد مـؼطع، (422)اه مسؾم ور (1)

 .غقرهو، (1/122)إلقه عـد الدارقطـي 
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ُفؿَّ َوبَِحْؿِدَك، َوَتَباَرَك اْسُؿَؽ، » ُسْبَحاَكَؽ الؾَّ

َٓ إَِلَف َغْقُركَ  َك، َو «َوَتَعاَلك َجدُّ
(1ْ)
.
ْ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ظاهر لـده عـد و .(217) الدعاٛالطبراين يف اه ور  (1)

 الطبراين يف الدعاء الوحة.

 .(1227) الصخٔخ٘قد صححه إلباين يف و

، بّم قال يف لاقه ابن أبي حاتم من طريق أخرى إىل أكسو

 .َقاَل َأبِي : َهَذا حديٌث كذٌب، ٓ أصَل َلهُ : (404) العلل

تؽذيبه الحديث  جهولؽن مل يتبقن يل و: قال األلباىٕ

 .اهـ مع لالمة إلـامه من كذاب

َفاَل َكْعَؾُم فِي َهَذا َخَبًرا َبابًِتا َعِن الـَّبِيِّ  :قال ابً خصمي٘

 .ِعـَْد َأْهِل اْلَؿْعِرَفِة بِاْلَحِديِث  ملسو هيلع هللا ىلص

Ð :ف وقويف الباب مجؾة أحاميث ضعقػة مع الؿو

 يثبت هبا هذا الدعاء. الوحقح عن عؿر
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 اتسفتفا  قٕاى اللٕل:

اَن َؿاَفْت:  َظاِئَشَة  ˇ إَِذا  ـَ

ـَ افؾَّقِْؾ اْؾَتَتَح َصَ َتُف:  َؿامَ  الؾُفؿَّ َربَّ »ِم

َجْبَرائِقَؾ، َوِمقَؽائِقَؾ، َوإِْسَرافِقَؾ، َفاصَِر 

َفاَدِة،  َْرِض، َطالَِؿ اْلَغْقِب َوال َّ ْٕ ََمَواِت َوا السَّ

ـَ ِطَبادَِك فِقََم َكاُكقا فِقِف  َيْخََّؾُِػقَن، َأْكَت َتْحُؽُؿ َبْق

ـَ اْلَحؼِّ بِنِْذكَِؽ، إِكََّؽ  قِف ِم
اْهِدكِل لََِم اْخَُّؾَِػ فِ

ـْ َتَ اُء إَِلك ِصَراٍط ُمْسََِّؼقؿٍ  أخرجه مسلم «َتْفِدي َم

(664)
ْ(1).ْ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

علل صخٔذ قد اكتؼده ابن عؿار الشفقد يف كتابه و  (1)

 =اية عؽرمة بن عؿار عن يحقي بن أبي كثقر، و، لر(11) مطله
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 :االتسفعاذة باهلل نٌ الشٕطاٍ قبل القساءة

ْدِري   ˇ   الْخ 
َؿاَل: ،  َأبِي َسِعقد 

 
ِ
اَن َرُشقُل اَّللَّ يؼقل ؿبؾ افؼرا : يف - ـَ

ـَ »: -افح : ِؿقِع اْلَعؾِقِؿ ِم ِف السَّ َأُطقُذ بِالؾَّ

ـْ  ِجقِؿ ِم ْقَطاِن الرَّ «َهْؿِزِه، َوَكْػِخِف، َوَكْػثِفِ ال َّ
(1)
.
ْ 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

اية وروبه. لؾؿة بن عبد الرمحن عن عائشة  وقال حدبـي أب

 فقفا اضطراب.عؽرمة بن عؿار عن يحقى 

مسؾؿا يـتؼقان من أحاميث وم أّن البخاري ومعؾو قليا:

 ابت حديثه.  وايتفم ما عؾؿاه من بوالؿتؽؾم يف ر

الؾػظ و، (303)الترمذي و، (663)م وما واه أبور (1)

، (002)م وما ور حسن، بؿا لقليت ذكره. أخرجه أبوالؿذك

ابن و، (114) ماجهابن و، (11404)أمحد و، (141)الترمذي و

 =بتحؼقؼـا،  (1/114)الصػسٚالبقفؼي يف و، (470)خزيؿة 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

َبِعيِّ  ْبنِ  َجْعَػرِ ن. من طريق وآخرو ي  ُلَؾْقَؿاَن الض 
، كا َعؾِي  ْبُن َعؾِ

، َعْن َأبِي اْلُؿتَ  َفاِعي  ، َعْن َأبِي َلِعقٍد اْلُخْدِريِّ وَ الرِّ ِل الـَّاِجيِّ  كِّ

ِه وَقاَل: َكاَن َرُل  اَلِة َكبََّر َباَلًبا،  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَّ ْقِل إَِلى الوَّ إَِذا َقاَم مَِن الؾَّ

ُفؿَّ »ُبمَّ َقاَل:  َك، َو بَِحْؿِدَك َتَباَرَك اْسُؿَؽ، َو ُسْبَحاَكَؽ الؾَّ َتَعاَلك َجدُّ

فُ »ُل: وُبمَّ َيؼُ  «َٓ إَِلَف َغْقُركَ َو  َّٓ الؾَّ اٍت، ُبمَّ َيؼُ   َباَلَث  «َٓ إَِلَف إِ ُل: وَمرَّ

ـَ قَأطُ »ُل: وَباَلًبا، ُبمَّ َيؼُ  «ُف َأْكَبُر الؾَّ » ِؿقِع اْلَعؾِقِؿ ِم ِف السَّ ُذ بِالؾَّ

ـْ َهْؿِزِه  ِجقِؿ ِم ْقَطاِن الرَّ  .«َكْػثِفِ َو َكْػِخِف َو ال َّ

ِهَي وَ َتِة وْ َقْد فَسر اْلَفْؿَز بِاْلؿَ وَ قال ابً كثري يف تفطريِ: 

َـّػخ بِاْلؽِْبِر، واْلَخـُْق،  ْعِر.وَ ال  اهـ  الـَّْػَث بِالشِّ

م و، كؿا فسره ابن مسع«نَ وَهْؿُزُه اْلُؿْمَتُة َيْعـِي: اْلُجـُ»ققلو

 الهبريو، (1211) املصيفعـد عبد الرزاق يف  

                                                                                                      .  (2414)لؾطبراين  

ـَاِم وَ   قال الرتمرٖ:الحديث ضعقف،  و  َم فِي إِْل َقْد ُتُؽؾِّ

ي  
َحِديِث َأبِي َلِعقٍد، َكاَن َيْحَقى ْبُن َلِعقٍد َيَتَؽؾَُّم فِي َعؾِيِّ ْبِن َعؾِ

فَ   = .«َٓ َيِوح  َهَذا الَحِديُث »َقاَل َأْحَؿُد: واِعيِّ ، الرِّ
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

،  وَ َن هُ ولُ وَهَذا اْلَحِديُث، َيؼُ وَ َم: وُ َما وَقاَل َأبُ  َعْن َعؾِيِّ ْبِن َعؾِي 

 . اهـْهُم مِْن َجْعَػرٍ وَ َعِن اْلَحَسِن ُمْرَلاًل الْ 

ِعـَْد  ملسو هيلع هللا ىلصَفاَل َكْعَؾُم فِي َهَذا َخَبًرا َبابًِتا َعِن الـَّبِيِّ م: وما وقال أبو

 . اهـ َأْهِل اْلَؿْعِرَفِة بِاْلَحِديِث 

 أبـّا ضعػه يف تحؼقق الوغرى لؾبقفؼي.و

ِه ْبِن َمْسعُ يف بابه حديث و ُل و، َقاَل: َكاَن َرُل  مٍ وَعْبِد الؾَّ

ِه  اَلةِ َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ ل َأطُ »: ُل وإَِذا َمَخَل فِي الوَّ ُفؿَّ إِكِّ ـَ قالؾَّ ُذ بَِؽ ِم

ِجقِؿ،  ْقَطاِن الرَّ أبـت ضعػه يف تحؼقؼـا و. «َكْػثِفِ َو َهْؿِزِه َو َكْػِخِف َو ال َّ

 ماجهابن و، (1/414)أخرجه أمحد و. (127) الصػسٚعىل 

الحاكم و، (401) صخٔخُابن خزيؿة يف و، (111)

، ّٕكه الصجاج٘مصباح صقري يف وضعػه البو، (1/110)

دِ من طريِق  ائِِب، َعْن َأبِي َعْبِد  ْبنِ  ُمَحؿَّ ُفَضْقٍل، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

َؾِؿيِّ  ْحَؿِن الس  ائِِب  ْبنُ  َعَطاءُ  و. الرَّ دِ لؿاُع ومختؾط.  السَّ  ْبنِ  ُمَحؿَّ

ْبِن ققل إّن السؾؿي مل يسؿع من اومـه بعد آختالط،  ُفَضْقلٍ 

 = التازٓذ الهبريالوحقح أّكه لؿع مـه، كؿا يف و ، مٍ وَمْسعُ 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

م وابن مسعوعثؿان وَلِؿَع عؾقا  :(2/01)لبخاري 

.      اهـ 

اُر ْبُن ُرَزْيٍق، اية عن عطاء: وتابع ابن فضقل عىل الرو َعؿَّ

 بؼة. وهولؿاعه من عطاء قبل آختالط، يحتؿل و

، (1/47)رقاء بن عؿر، عـد البقفؼي وتابعفؿا أيضا و *

فا عؾقه، عـد البقفؼي يف وقوم موصّح أيضا عن ابن مسعو

، من طريق محام بن لؾؿة عن عطاء بن السائب (1/47)الؽبرى 

محام بن لؾؿة قد لؿع من عطاء قبل آختالط، كؿا يف وبه. 

الطبراين و، (401)أخرجه الطقالسي و. انب اليرياتْاله

 .(2411) الكبرييف 

، (074)م و، عـد أبي ماْبِن ُمْطِعمٍ ُجَبْقِر يف الباب عن و *

، (4/11)أمحد و، (111)م وابن الجارو، (110) ماجهابن و

،  و، َعْن َعْؿرِ ُشْعَبةَ  ن من طريقوآخرو َة، َعْن َعاِصٍم اْلَعـَِزيِّ ْبِن ُمرَّ

 .َعِن اْبِن ُجَبْقِر ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َأبِقهِ 

َة َعْن َرُجِل مِْن  وَعْؿرِ َقاَل مِْسَعٌر َعْن وَ د: زّقال ابً اجلا ْبِن ُمرَّ

َة َفِؿـُْفْم َمْن َقاَل: َعْن  واْخُتؾَِف َعْن ُحَوْقٍن َعْن َعْؿرِ وَ َعـََزَة   =ْبِن ُمرَّ
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 :البسهلة تسسًاقساءة 

ْقُت  »، َؿاَل:  َأَكس   ˇ  َصؾَّ

ِف  ، َوَخْؾَػ َأبِل بَْؽرٍ،  َخْؾَػ َرُسقِل الؾَّ

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

اِر ْبِن َعاِصٍم  َقاَل اْبُن إِْمِريَس َعْن وَ مِـُْفْم َمْن َقاَل ُعَؿاَرَة وَ َعؿَّ

 .مٍ َعْن َعبَّاِم ْبِن َعاِص  وُحَوْقٍن َعْن َعْؿرٍ 

ـ بعد ذكس االختالف يف  (5526) العللقال الدازقطين يف 

ُل َمْن َقاَل: َعْن عاصم العـزي، وْ اُب مِْن َذلَِك قَ وَ الوَّ وَ  ضيدِ ـ:

َـّبِيِّ   اهـ                                                                           .ملسو هيلع هللا ىلصعن كافع بن جبقر، َعْن َأبِقِه، َعِن ال

Ð :قال احلافظ يف ابن عؿقر العـزي،  وعاصم هو

قال وف. وغقر معر وقال البزار: هول. ومؼب :التكسٓب

تَرٓب البخاري ٓ يوح. ـ أي حديثه هذا ـ كؿا يف 

 .التَرٓب
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َٓ َيْجَفُروَن بِ َوُطَؿَر، َوُطْثََمَن،   ٻ ٱ ﴿ هَفَؽاُكقا 

.« [1]الفاحتة:  ﴾ ٻ ٻ
ْ(1) 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ابن خزيؿة و، (63103)و (62663) أمحداه ور (1)

: ـ، باب ترك الجفر ب(211) الصػسٚائي يف الـسو، (422)

لعقد بن ومن طريق شعبة . [1]الػاتحة:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

هذا لـد و. رضي اهلل عـه َعْن َقَتاَمَة، َعْن َأَكسٍ بة، وأبي عر

، بؾػظ: (422)مسؾم و، (044)أصؾه يف البخاري وصحقح، 

اهـ .«د1رالفاحت٘:﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َفَؾْم َأْلَؿْع َأَحًدا مِـُْفْم َيْؼَرُأ 

 أي يجفر هبا.                                                                                          

إىل َذلَِك ذهب و :(745)فتح الب زٌقال ابً زجب يف 

عؿر وَبْؽر  و، مـفم: أبملسو هيلع هللا ىلصأكثر أهل العؾم من أْصَحاب الـَّبِّي  

ل وبه َيؼُ ومن بعدهم من التابعقن، وغقرهم، وعغ وعثؿان و

ن أن يجفر وإلحاق، ٓ يروأمحد وابن الؿبارك وري وُلْػَقان الث

ِحقؿِ ﴿:بـ ـِ الرَّ ْحَؿ  . [1]الػاتحة:  ﴾بِْسِؿ اهللِ الرَّ

 = .حؽاه ابن شاهقن َعن عامة أهل السـةو
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 :قساءة التاحتة

اِ ِت  ˇ  َباَدَة ْبِن الص  : َأنَّ  ع 

 
ِ
ـْ َلْؿ َيْؼَرأْ »َؿاَل:  َرُشقَل اَّللَّ  َٓ َصََلَة لَِؿ

 .(260(، ومسلم )637رواه البخاري ). «بَِػاتَِحِة الؽََِّاِب 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 ٻ ٱ ﴿عن الـخعي، َقاَل: َما أمركت أحدًا يجفر بـ و
 هـ ا. [1]الػاتحة:  ﴾ٻ ٻ

Ð: ذلك ّٕكه ٓ يثبت يف الجفر هبا شيء، عن الـبيو 

: (4/411)الفتذيف  لفذا قال ابن رجب و ،،ملسو هيلع هللا ىلص

ن إلرار وغقره من أئؿة إموار يعدوري وكان لػقان الثو

ل الدين التي يتؿقز هبا أهل السـة وبالبسؿؾة من مجؾة مسائل أص

 عن غقرهم.

يف الجفر  ملسو هيلع هللا ىلصرم عن الـبي وكل ما  :قال الدارقطـي و

ِحقؿِ بِ ب) ـِ الرَّ ْحَؿ  لقس بوحقح. ( ْسِؿ اهللِ الرَّ
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َرْيَرةَ  ˇ   ـِ افـَّبِل    َأبِي ه   َظ

قَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن »َؿاَل: 
ـْ َصؾَّك َصََلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِ َم

َِه ُهَرْيَرَ::  «ِخَداٌج َفِفَل  ِٕ َثَ ًثا َؽْرُ ََتَاٍم. َؾِؼقَؾ 

َمامِ  اْقَرْأ بَِفا فِل » َؾَؼاَل: ؟إِكَّا َكُؽقُن َوَراَ  اإْلِ

  9 «َكْػِسَؽ 
ِ
 َيُؼقُل: ؾنين  َشِؿْعُت َرُشقَل اهلل

ـَ » ََلَة َبْقـِل َوَبْق َقاَل اهلُل َتَعاَلك: َقَسْؿُت الصَّ

، َولَِعْبِدي َما َسَلَل، َفنَِذا َقاَل  ـِ َطْبِدي كِْصَػْق

َقاَل اهللُ  ﴾ پ پ پ پ﴿اْلَعْبُد: 

 ڀ﴿َتَعاَلك: َحِؿَدكِل َطْبِدي، َوإَِذا َقاَل: 

ـَك َطَؾلَّ َطْبِدي، ﴾ ڀ ، َقاَل اهلُل َتَعاَلك: َأْث
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، َقاَل: ََمََّدكِل  ﴾ ٺ ٺ ٺ﴿َوإَِذا َقاَل: 

َض إَِللَّ َطْبِدي  -َطْبِدي  ًة َفقَّ َفنَِذا  -َوَقاَل َمرَّ

َقاَل: َهَلا  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َقاَل: 

ـَ َطْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَلَل، َفنَِذا َقاَل: َبْقـِل وَ  َبْق

 ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

َهَلا َقاَل:  ،﴾ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ

 . (263رواه مسلم ). «َسَلَل  لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما

  القساءة بعد التاحتة:اتسفحباب 

ْدِري   ˇ   الْخ 
َأنَّ »، َأبِي َسِعقد 

َكاَن َيْؼَرُأ فِل َصََلِة الظُّْفرِ فِل  الـَّبِلَّ 
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ـَ  ل ُكؾِّ َرْكَعٍة َقْدَر َثََلثِق
ـِ فِ ُوَلَقْق ْٕ ـِ ا ْكَعََّْق الرَّ

ـِ َقْدَر َخْؿَس َطْ َرَة آَيًة َأْو  ُْخَرَيْق ْٕ آَيًة، َوفِل ا

ـِ  -َقاَل كِْصَػ َذلَِؽ  ْكَعََّْق ل الرَّ
َوفِل اْلَعْصرِ فِ

ـِ فِل ُكؾِّ َرْكَعٍة َقْدَر قَِراَءِة َخْؿَس َطْ َرَة  ُوَلَقْق ْٕ ا

ـِ َقْدَر كِْصِػ َذلَِؽ  ُْخَرَيْق ْٕ رواه مسلم .«آَيًة َوفِل ا

(033). 

  أذكاز السكٓع:

وؾقف: أن  ابن عباسحديث  

ُكقُع »َؿاَل:  ؿال:  افـبل  َفَعظُِّؿقا فِقِف َفَلمَّا الرُّ

ُجقُد َفاْجََِّفُدوا فِل  ، َوَأمَّا السُّ بَّ َطزَّ َوَجؾَّ الرَّ

ـٌ َأْن ُيْسَََّجاَب َلُؽؿْ  َطاِء، َفَؼِؿ  .(066أخرجه مسلم ) .«الدُّ
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َذْيَػةَ  ˇ  ْقُت ؿال:   ح  َؿاَل: َصؾَّ

وذـر احلديث إػ  - ،َذاَط َفْقَؾةٍ  َمَع افـَّبِل  

َع، َؾَجَعَؾ َيُؼقُل: ؿقفف:  ـَ ُسْبَحاَن َربَِّل »ُثؿَّ َر

ـْ ِؿَقاِمفِ  ،«اْلَعظِقؿِ  قُظُف َكْحًقا ِم ـُ أخرجه .َؾَؽاَن ُر

 .(663مسلم )

 . يؽرر هذا افذـرأي: 

َا َؿاَفْت:  َعائَِشةَ  ˇ   َكاَن »، َأَّنَّ

ُيْؽثُِر َأْن َيُؼقَل فِل ُرُكقِطِف َوُسُجقِدِه:  الـَّبِلُّ 

ُفؿَّ اْغِػْر لِل ـَا َوبَِحْؿِدَك الؾَّ ُفؿَّ َربَّ  «ُسْبَحاَكَؽ الؾَّ

 .(010) :(، ومسلم166) :أخرجه البخاري
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 :  َعائَِشةَ  ˆ 
ِ
َأنَّ َرُشقَل اهلل

اَن َيُؼقُل   قِظِف َوُشُجقِدهِ  ـَ ـُ ُسبُّقٌح » :يِف ُر

وِح  وٌس، َربُّ اْلَؿََلئَِؽِة َوالرُّ  .(016أخرجه مسلم ). «ُقدُّ

ـْ  َعِؾي  ْبِن َأبِي َصالِب   ̌  ، َظ

 
ِ
َع، ؿَاَل:  َرُشقِل اهلل ـَ الؾُفؿَّ لََؽ َرَكْعُت، »إَِذا َر

َوبَِؽ آَمـُْت، َولََؽ أَْسَؾْؿُت، َخَ َع لََؽ َسْؿعِل، 

 (.666مسلم ) .«َوَطظِْؿل، َوَطَصبِلَوبََصرِي، َوُِمِّل، 

َعْوِف ْبِن َ الِك   ˇ  

 اْْلَْشَجِعي  
ِ
، َؿاَل: ُؿْؿُت َمَع َرُشقِل اَّللَّ

َٓ َيُؿرُّ بِآيَِة   َفْقَؾًة، َؾَؼاَم َؾَؼَرأَ ُشقَرَ: اْفَبَؼَرِ:، 

َٓ َيُؿرُّ بِآيَِة َظَذاٍ   َّٓ َوَؿَػ َؾَسَلَل، َو َرمْحٍَة إِ
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َع بَِؼْدِر ِؿَقاِمِف،  ـَ َذ، َؿاَل: ُثؿَّ َر َّٓ َوَؿَػ َؾَتَعقَّ إِ

قِظِف:  ـُ ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت »َيُؼقُل يِف ُر

، ُثؿَّ َشَجَد  «َؾُؽقِت َواْلؽِْبرَِياِء َواْلَعَظَؿةِ َواْلؿَ 

بَِؼْدِر ِؿَقاِمِف، ُثؿَّ َؿاَل يِف ُشُجقِدِه ِمْثَؾ َذفَِؽ، 

َن، ُثؿَّ ؿَ  َرأَ ُشقَرً: ُثؿَّ َؿاَم َؾَؼَرأَ بِآِل ِظْؿَرا

 . (1)ُشقَر:ً 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

أمحد و، (1144)الـسائي و، (162) موما وأب أخرجه  (1)

ن وآخرو، (417) الػناٜلالترمذي يف و، (14211)رقم

 ْبنَ  َعاِصمَ أكه لؿع ، ين الؽـديوالسؽُ  ْبِن َقْقسٍ  وَعْؿرِ من طريق 

َْشَجِعيَّ  ْبنَ  َف وْ عَ  ل لؿعُت ويؼ، ينوالسؽُ  ُحَؿْقدٍ  ْٕ . َمالٍِك ا

يف  وهوق، وعاصم صدوبؼة،  وهذا لـد حسن، عؿروفذكره، 

 . (1141)لشقخـا  الصخٔذ املطيد
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الذذذذركس حذذذذام السرذذذذو نذذذذٌ السكذذذذٓع ْبعذذذذد    

 االعفدام نًِ:

َكاَن »، ؿال:  أبي هريرةَ  ˆ 

ـْ َحِؿَدُه  يؼقل: َرُسقُل اهللِ  َسِؿَع اهلُل لَِؿ

ُكقعِ  ـَ الرُّ ـَ َيْرَفُع ُصْؾَبُف ِم ُثؿَّ َيُؼقُل: َوُهَق  ،«ِحق

ـَا َوَلَؽ اْلَحْؿُد » :َؿاِئؿٌ  (، ومسلم 616أخرجه البخاري ). «َربَّ

(263). 

ي   ˇ 
َرقِ ، َؿاَل: ِرَفاَعَة ْبِن َرافِع  الزُّ

َفَؾَمَّ َرَفَع ،  ُكـَّا َيْقًما ُكَصؾِّل َوَراَء الـَّبِلِّ »

ْكَعةِ  ـَ الرَّ ـْ َحِؿَدهُ  ،َرْأَسُف ِم ُف لَِؿ ، «َقاَل: َسِؿَع الؾَّ

ـَا َوَلَؽ الَحْؿُد َحْؿًدا »َؿاَل َرُجٌؾ َوَراَ ُه:  َربَّ
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ًبا ُمَباَرًكا فِقفِ  َف، َؿاَل: «َكثِقًرا َصقِّ ، َؾَؾامَّ اْكَكَ

ؿُ » ـِ الُؿَََّؽؾِّ َرَأْيُت بِْضَعًة »َؿاَل: َأنَا، َؿاَل:  ،«َم

ُل  ُفْؿ َيْؽَُُّبَفا َأوَّ ـَ َمَؾًؽا َيْبََِّدُروَكَفا َأيُّ أخرجه .«َوَثََلثِق

 ْ.(666البخاري )

 سكٓع:نا ٔقٓم املأنٓى إذا زرو زأتسِ نٌ ال

َرْيَرةَ  ˇ  ـِ افـَّبِل   َأبِي ه  ، َظ

ـْ َحِؿَدُه،  إذا قال اْلمام:» : ُف لَِؿ َسِؿَع الؾَّ

ـَا َلَؽ الَحْؿُد  (، ومسلم 667أخرجه البخاري ) .«َفُؼقُلقا: َربَّ

(063). 

ْدِري  َأبِي َسِعقد   ˇ  ، َؿاَل:  الْخ 

 
ِ
اَن َرُشقُل اهلل ـَ  ـَ إَِذا َرَؾَع َرْأَشُف ِم
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قِع َؿاَل:  ـُ ََمَواِت »افرُّ ـَا َلَؽ اْلَحْؿُد ِمْؾُء السَّ َربَّ

ـْ َشْلٍء َبْعُد، َأْهَؾ  َْرِض، َوِمْؾُء َما ِشْئَت ِم ْٕ َوا

ـَاِء َواْلَؿْجِد، َأَحؼُّ َما َقاَل اْلَعْبُد،  ـَا َلَؽ الثَّ َوُكؾُّ

َٓ ُمْعطَِل لََِم  َٓ َماكَِع لََِم َأْطَطْقَت، َو َطْبٌد: الؾُفؿَّ 

ـَْؽ اْلَجدُّ  ـَْػُع َذا اْلَجدِّ ِم َٓ َي ـَْعَت، َو أخرجه مسلم  .«َم

(066).ْ 

 أذكاز السجٓد:

َذْيَػةَ  ˇ  ْقُت َمَع »ؿال:   ح  َصؾَّ

، ُثؿَّ َسَجَد »إػ ؿقفف:  «َذاَت َلْقَؾةٍ  الـَّبِلِّ 

َْطَؾك َفَؼاَل: ْٕ ، َفَؽاَن ُسُجقُدُه ُسْبَحاَن َربَِّل ا

ـْ قَِقاِمفِ   .(663أخرجه مسلم ). «َقرِيًبا ِم
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ود   ˇ  َؿاَل:  ، َأنَّ افـَّبِلَّ اْبِن َ ْسع 

إَِذا َرَكَع َأَحُدُكْؿ، َفَؼاَل فِل ُرُكقِطِف: »

اٍت، َفَؼْد َتؿَّ  ُسْبَحاَن َربَِّل الَعظِقِؿ َثََلَث َمرَّ

َوَذلَِؽ َأْدَكاُه، َوإَِذا َسَجَد، َفَؼاَل فِل ُرُكقُطُف، 

اٍت،  َْٕطَؾك َثََلَث َمرَّ ُسُجقِدِه: ُسْبَحاَن َربَِّل ا

 .(1)«َفَؼْد َتؿَّ ُسُجقُدُه، َوَذلَِؽ َأْدَكاهُ 
 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (121)ماجهابن و، (117)موما وأخرجه أب (1)

ِه ْبِن ُعْتَبَة،وْ عَ طريق (، من 171)الترمذيو َعْن اْبِن  ِن ْبِن َعْبِد الؾَّ

ِه ْبنَ  َعْبدَ  مل يدرك عم أبقه نِ وْ عَ و. مٍ وَمْسعُ  ، كؿا مٍ وَمْسعُ  الؾَّ

 .حتف٘ التخصٔليف 

ـَاُمُه بُِؿتَِّوٍل، ٍم َلْقَس وَحِديُث اْبِن َمْسعُ  قال الرتمرٖ:  إِْل

ِه ْبِن ُعْتَبَة َلْم َيْؾَق اْبَن َمْسعُ  نُ وْ عَ  الَعَؿُل َعَؾى َهَذا وَ ٍم، وْبُن َعْبِد الؾَّ

كُ والِعْؾِم: َيْسَتِحب  ِعـَْد َأْهِل  ُجُل فِي الر  ـُْؼَص الرَّ َٓ َي ِع وَن َأْن 

جُ وَ   = اهـِم مِْن َباَلِث َتْسبِقَحاٍت.والس 
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 :  َعائَِشةَ  ˇ  
ِ
َأنَّ َرُشقَل اهلل

اَن َيُؼقُل   قِظِف َوُشُجقِدهِ  يِف  ـَ ـُ ُسبُّقٌح » :ُر

وِح  وٌس، َربُّ اْلَؿََلئَِؽِة َوالرُّ أخرجه مسلم . «ُقدُّ

(016). 

قالت: فؼدت   عائشة ˆ 

 ،فالتؿسته ،لقؾة من الػراش رلول اهلل 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

، (101و 172)م ويف الباب عن عؼبة بن عامر عـد أبي ماو

َكَخاُف َأْن  (ثَلثا)َم: وُ َما وَقاَل َأبُ حديث صحقح إٓ العدم،  وهو

 . َظةً وَن َمْحػُ وَٓ َتؽُ 

نػف جاء عن جبقر بن مطعم عـد البزار كؿا يف و

، فالحديث بذكر (241)عن أبي بؽرة عـده و، (240)األضتاز

 .حتف٘ األحْذٖبابت. كؿا يف «بالبا»لػظ 
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 ،لاجدفوقعت يدي عىل بطن قدمقه وهو 

 َأُطقذُ  الؾُفؿَّ »وهو يؼول:  ،ومها مـووبتان

ـْ  بِرَِضاكَ  ـْ  َوبُِؿَعاَفاتَِؽ  َسَخطَِؽ، ِم  ِم

ـَْؽ  بَِؽ  َوَأُطقذُ  ُطُؼقَبََِّؽ، ـَاءً  ُأْحِصل َٓ  ِم  َث

ـَْقَت  َكََم  َأْكَت  َطَؾْقَؽ  أخرجه مسلم:  «َكْػِسَؽ  َطَؾك َأْث

(017.) 

 ذكس يف تسجٓد الفالْة ْغريّ

 أنَّ ،  َعِؾي  ْبِن َأبِي َصالِب   ˇ

  َرُشقَل 
ِ
اَن إَِذا اهلل الؾُفؿَّ َلَؽ »َشَجَد، َؿاَل:  ـَ

ـُْت، َوَلَؽ َأْسَؾْؿُت، َسَجَد  َسَجْدُت، َوبَِؽ آَم

َرُه، َوَشؼَّ َسْؿَعُف  َوْجِفل لِؾَِّلي َخَؾَؼُف، َوَصقَّ
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ـَ  ـُ اْلَخالِِؼق . «َوَبَصَرُه، َتَباَرَك اهلُل َأْحَس

(666)مسلم
(1)
.
ْ

 

َرْيَرةَ  ˇ    َأبِي ه 
ِ
َأنَّ َرُشقَل اهلل

ـْ َربِِّف، َوُهَق »َؿاَل:   َأْقَرُب َما َيُؽقُن اْلَعْبُد ِم

َطاءَ  (013أخرجه مسلم ). «َساِجٌد، َفَلْكثُِروا الدُّ
ْ(2)
.
ْ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

َكاَن َأْحَؿُد ْبُن وَ  :(3/272)ضط ّقال ابً امليرز يف األ (1)

اَلِة،  مِ وُل فِي ُلجُ وِم اْلُؼْرآِن َما َيؼُ وُل فِي ُلجُ وَحـَْبٍل َيؼُ  َقاَل وَ الوَّ

َـّبِيِّ  إِْلَحاُق: هذا  يعـي«...ْجِفلَو َسَجَد »: ملسو هيلع هللا ىلصلَِقُؼْل َما َجاَء َعِن ال

 .َعؾِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب الحديث الوحقح عن 

فقه: وع، ويف أذكار الرك تؼدم حديث ابن عباسو (1)

ُج َو » ـٌ وُد َفاْجََِّفُد قَأمَّا السُّ َطاِء، َفَؼِؿ  .«َأْن ُيْسَََّجاَب َلُؽؿْ ا فِل الدُّ
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    ُفَظـْ و 
ِ
اَن  َأنَّ َرُشقَل اهلل ـَ

فِل ُسُجقِدِه الؾُفؿَّ اْغِػْر لِل َذْكبِل ُكؾَُّف »َيُؼقُل: 

َلُف َوآِخَرُه َوَطََلكَِقََُّف  ُف، َوَأوَّ ُف، َوِجؾَّ ِدقَّ

هُ   .(012أخرجه مسلم ).«َوِسرَّ

 ذكس اجللٓس بني السجدتني

َذْيَػةَ   ˇ  انَ   افـَّبِلَّ  َأنَّ  ، ح   ـَ

ْجَدَتْغِ  َبْغَ  َيُؼقُل   َربِّ  لِل، اْغِػْر  َربِّ »: افسَّ

«لِل اْغِػْر 
(1)
 . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (120) ماجهابن و، (160)م وما واه أبور حسـ. (1)

، (2/421)أمحد و، (714)ابن خزيؿة و، (417)الطقالسي و

 =، (214)الطبراين يف الدعاء و، (101)الترمذي يف الشؿائل و
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ن، من وآخروبتحؼقؼـا،  (111)رقم  الصػسٚالبقفؼي يف و

َة، َعْن َأبِي َحْؿَزَة، مَ  و، َعْن َعْؿرِ ُشْعَبةَ طريق  َْكَواِر، وْ ْبِن ُمرَّ ْٕ َلى ا

طؾحة  َحْؿَزةَ  وأبوبه.  ،َعْن َرُجٍل مِْن َبـِي َعْبٍس، َعْن ُحَذْيَػةَ 

مِْن الرجل الذي و. التَرٓببؼه الـسائي، كؿا يفوين يزيد 

ؿا جاء مورحا به عـد ابن ماجه، صؾة بن زفر، ك وه َبـِي َعْبسٍ 

  .(14171)أمحد و، (001)مسؾم و

التحب اْلمام أمحد ما و: فتذ البازٖقال ابً زجب يف 

قال: ويف حديث حذيػة، فنكه أصح عـده من حديث ابن عباس، 

 اهـ                                       ما شاء. وبالث مرات، أ «رب اغػر لل»ل: ويؼ

يف  ية بن الحؽمول بتحسقـه حديث معاومؿا يميد الؼو

َٓ َيْصُؾُح فِقَفا »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص ، أّن الـبي(240)مسؾم  ََلَة  إِنَّ َهِلِه الصَّ

ََم ُه  ـْ َكََلِم الـَّاِس، إِكَّ ، «قَِراَءُة اْلُؼْرآنِ َو الََّّْؽبِقُر َو الََّّْسبِقُح  َق َشْلٌء ِم

ََلِة َلُ ْغًَل »: له وقو  .«إِنَّ فِل الصَّ

يف الذكر بقن السجدتقن يف ققام   اْبِن َعبَّاسٍ حديث وقلت: 

ْجَدَتْقِن: وَكاَن َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِيَّ الؾقل،  ُفؿَّ اْغِػْر لِل، »ُل َبْقَن السَّ الؾَّ

 =ي يف وو. حسـه الـ«اْرُزْقـِلَو اْهِدكِل، َو َطافِـِل، َو اْرَحْؿـِل، َو 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

الترمذي و، (121)م وما و، أخرجه أب(112) األذناز

أمحد يف و، (121) ماجهابن وقال: غريب. و، (114)

اْلَعالِء، َعْن َحبِقِب ْبِن  ْبنِ  َكامِلِ ، من طريق (1/401)املسند

لـده ظاهر و. َعْن َلِعقِد ْبِن ُجَبْقٍر ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َأبِي َبابٍِت 

أيضا أكؽر عىل ومدلس  وهوالوحة، إٓ أّكه أعّل بعـعـة حبقب، 

 .مٔصاٌ االعتدال، كؿا يف ترمجته من اْلَعالءِ  ْبنِ  َكامِلِ 

بلبر و، عن طارق ضعقف لذاته، لؽن حسن بشاهده وهو

َكاَن َقاَل:  طارق بن أْشَقم، فؼد ببت من حديث  عغ

َؿُف الـَّبِلُّ  ُجُؾ إَِذا َأْسَؾَؿ، َطؾَّ ََلَة، ُثؿَّ َأَمَرُه َأْن َيْدطُ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ  َق الصَّ

ِء اْلَؽؾََِمِت:  َٓ َطافِـِل َو اْهِدكِل، َو اْرَحْؿـِل، َو الؾُفؿَّ اْغِػْر لِل، »بَِفُم

 ، (1720/42) . أخرجه مسؾم«اْرُزْقـِلَو 

اضع هذا و، بقان أّن من مَعبَّاسٍ قد جاء يف حديث ابِن و

 الدعاء الثابت بقن السجدتقن.   

فالحق  :(5/062)قال الػٔخ األلباىٕ يف أصل صف٘ الصالٗ 

يشفد و .- ع ْاجملن ي يف ووكؿا قال الـ -أن الحديث جقد 

 =قد أخرجه البقفؼي و .[112] له أبر عغ الذي أشار إلقه الترمذي
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 القًٓت يف الٓتس:نٌ الركس: 

َؿـِل  َعِؾي   بْنِ  الَْحَسنِ  ˇ   : َظؾَّ

َـّ يِف اْفِقْتِر،  َرُشقُل  ؾاَِمٍط َأُؿقهُلُ ـُ  -ـَ َؿاَل اْب

اٍس: يِف ُؿـُقِط اْفِقْتِر:  ُفؿَّ اْهِدكِل » -َجقَّ الؾَّ

ـْ َطاَفْقَت، َوَتَقلَّـِل  قَؿ
ـْ َهَدْيَت، َوَطافِـِل فِ قَؿ

فِ

ـْ  قَؿ
ـِل َشرَّ فِ

َتَقلَّْقَت، َوَباِرْك لِل فِقََم َأْطَطْقَت، َوقِ

ُف  َٓ ُيْؼَضك َطَؾْقَؽ، َوإِكَّ َما َقَضْقَت، إِكََّؽ َتْؼِضل َو

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

بؾغـي أن عؾقًا كان  بنلـامه الوحقح عن لؾقؿان التقؿي قال:

 :.. فذكره.ل بقن السجدتقنويؼ
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ـْ َطاَدْيَت،  َٓ َيِعزُّ َم ـْ َواَلْقَت، َو َٓ َيِللُّ َم

ـَا َوَتَعاَلْقَت  «َتَباَرْكَت َربَّ
(1)
 . 

 نٌ الركس: الفشُد يف الصالة:

َؿـِل ، ؿال:  ابن  سعود ˇ  َظؾَّ

 
ِ
اَم َرُشقُل اَّللَّ ـَ َد،  ْقِف، افتََّشفُّ ػَّ ـَ ل َبْغَ  ػ  ـَ ، َو

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

قال: و، (474)الترمذي و، (6033)م وما وأخرجه أب (1)

تر وت يف الويف الؼـ ملسو هيلع هللا ىلص ٓ كعرف عن الـبيوهذا حديث حسن، 

 ماجهابن و، (1047)الـسائي واهـ شقئا أحسن من هذا.

ابن و، (1/122)أمحد و، (1122)ابن خزيؿة و، (1101)

 َراءِ وْ ُبَرْيِد ْبِن َأبِي َمْرَيَم، َعْن َأبِي الحَ  ،  من طريق(101)م والجار

، به. َعؾِي   ْبنِ  الَحَسنِ عن  ،شقبانالؿه ربقعة بن والسعدي، 

الصخٔذ مخرج يف  وهوحديث صحقح، رجال بؼات،  وهو

 . (411)لشقخـا املطيد 
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ـَ افُؼْرآِن:  قَرَ: ِم ُؿـِل افسُّ ِف، »ُيَعؾ  الََِّّحقَّاُت لِؾَّ

َفا  ََلُم َطَؾْقَؽ َأيُّ َؾَقاُت َوالطَّقَِّباُت، السَّ َوالصَّ

ـَا َوَطَؾك  ََلُم َطَؾْق ِف َوَبَرَكاُتُف، السَّ الـَّبِلُّ َوَرْحَؿُة الؾَّ

ُف،  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ، َأْشَفُد َأْن  ـَ الِِحق ِف الصَّ ِطَباِد الؾَّ

ًد  أخرجه البخاري  .«ا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ َوَأْشَفُد َأنَّ ُُمَؿَّ

 .(043(، ومسلم )7373)

 بعد الفشُد: الصالة على الًيب 

ْجَرةَ  ˆ  إِنَّ ، ؿال:  َكْعِب بِن ع 

، َؿْد  افـَّبِلَّ 
ِ
َخَرَج َظَؾقْـَا، َؾُؼْؾـَا: َيا َرُشقَل اَّللَّ

قَْػ ُكَسؾ ُؿ َظَؾقَْؽ، َؾَؽْقَػ ُكَحع  َظَؾقَْؽ  ـَ ْؿـَا 
 ؟َظؾِ

ٍد، َوَطَؾك آِل » َؿاَل: ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُُمَؿَّ َفُؼقُلقا: الؾَّ
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ْقَت َطَؾك آِل إِبَْراِهقَؿ، إِكََّؽ َحِؿقٌد  ٍد، َكََم َصؾَّ ُُمَؿَّ

 ِ ٍد، ََم ٍد، َوَطَؾك آِل ُُمَؿَّ ُفؿَّ َباِرْك َطَؾك ُُمَؿَّ قٌد، الؾَّ

َكََم َباَرْكَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ، إِكََّؽ َحِؿقٌد 

 .(047(، ومسلم )7236أخرجه البخاري ) .«ََمِقٌد 

     أن رشنننقل اهلل 

دٍ  َطَؾك َصؾِّ  الؾُفؿَّ  ُققُلقا»ؿنال:   آلِ  َوَطَؾك ،ُُمَؿَّ

ٍد، ْقَت  َكهََم  ُُمَؿَّ  آلِ  َطَؾهكو ،طؾهك إبهراهقؿ َصهؾَّ

َؽ  ،إِْبَراِهقؿَ  «ََمِقٌد  َحِؿقٌد  إِكَّ
ْ(1)
.   

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

هم شقخ اْللالم ابن تقؿقة وقد و(، 2263)البخاري (1)

تؾؿقذه ابن الؼقم يف و، (11/427): ّٚع الفتاْدلنكؿا يف

رمحفؿا اهلل اجتؿاع  ـػقا: ف(447)صػحة جالٛ األفَاو

 =الحافظ  تعؼبفؿاويف حديث صحقح  (آل إبراهقمو) (إبراهقم)
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

تحت باب الوالة عىل الـبي من كتاب الفتذابن حجر يف 

اعد ْالكابن رجب الحـبغ يفو، (7421)ات رقم والدع

 أصل صف٘ الصالٗإلباين يفو، (12صػحة ) الفكَٔ٘

يف -أن الحديث و ،هموا أن كػي ذلك وباكأو:  (4/212)

 .(آل إبراهقمو) (إبراهقم)غقره بابت فقه اجتؿاع و -الوحاح

 م.واكتفى الؿؼو

 :فقه زيامةوم البدري وحديث كعب عن أبي مسع وجاء كحو

 .(412 )أخرجه مسؾم .«إكك محقد مجقد [يف العالؿقن]»

 م يؽتب هـا قبل حديث أبي هريرة.وحديث ابن مسع

الؾفم امتعـي  قال: قالت أم حبقبة م وعن ابن مسعو

ية فؼال وبلخي معاوبلبي أبي لػقان و ل اهلل وجي رلوبز

أرزاق ودة وأيام معدوبة وقد سللَّل اهلل ٔجال مضر»: الـبي 

كـت  قلويمخر شقئا طـ حؾف  ومة لـ يعجؾ شقئا قبؾ حؾف أقمؼس

طلاب ّم الؼبر كان خقًرا وسللت اهلل أن يعقلك مـ طلاب ّم الـار 

 .(1774 )أخرجه مسؾم  «أفضؾو
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الفشذُد    الصالة على الذًيب الدعاء بعد 

 األخري:

ود   ˇ    بِْن َ ْسع 
، أّن  َعبِْد اهللِ

 ظؾؿفؿ افتشفد ، ثّؿ ؿال يف آخره: افـَبِل 

َطاِء َأْطَجَبُف إَِلْقِف، َفَقْدُطق» ـَ الدُّ أخرجه .«ُثؿَّ َيَََّخقَُّر ِم

 .(043(، ومسلم )123البخاري )

   « ـَ اْلَؿْسهَلَلِة ُثؿَّ َيَََّخقَُّر ِم

 .«َما َشاَء 

ؿال: ؿافت   ابن  سعود  ˆ 

 رشقل اهللمهللا امتعـل بزوجل   حبقبة أم

 وبله أه شػقان وبلخل معاوية ؾؼال افـبل 
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َجالٍ  اهللَ  َسَلْلِت  َقْد »:  امٍ  َمْضُروَبٍة، ِٔ  َوَأيَّ

ـْ  َمْؼُسقَمٍة، َوَأْرَزاٍق  َمْعُدوَدٍة، َؾ  َل  َقْبَؾ  َشْقًئا ُيَعجِّ

ِف، َر  َأوْ  ِحؾِّ ـْ  َشْقًئا ُيَمخِّ ِف، َط ـِْت  َوَلقْ  ِحؾِّ  َسَلْلِت  ُك

ـْ  ُيِعقَلكِ  َأنْ  اهللَ   َطَلاٍب  َأوْ  الـَّاِر، فِل َطَلاٍب  ِم

 (.3772 )أخرجه مسلم  «َوَأْفَضَؾ  َخْقًرا َكانَ  اْلَؼْبرِ، فِل

َريَرة ˆ  َؿاَل ؿال:   َأبي ه 

 
ِ
ِد »: َرُشقُل اهلل ـَ الَََّّ فُّ إَِذا َفَرَغ َأَحُدُكْؿ ِم

ـْ َطَلاِب  ـْ َأْربٍَع: ِم  ِم
ْذ بِاهللِ ِخرِ، َفْؾَقَََّعقَّ ْٔ ا

ـَِة اْلَؿْحَقا  ـْ فَِّْ ـْ َطَلاِب اْلَؼْبرِ، َوِم َجَفـََّؿ، َوِم
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الِ  جَّ ـْ َشرِّ اْلَؿِسقِح الدَّ  أخرجه .«َواْلَؿََمِت، َوِم

، واللفظ له(311مسلم ) (،و6266البخاري )
(1)
.
ْ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

السالم بعد التشفد إخقر من الوالة،  3من الذكرو  (1)

التَّْؽبِقُر، الوالة  َتْحِريمَ لؾحديث الؿتؼدم، يف تؽبقرة اْلحرام: أّن 

ففق الركـ الرابع ط ر مـ أركان الصَلة، . َتْحؾِقُؾَفا التَّْسؾِقمُ وَ 

 طـد طامة أهؾ العؾؿ، وهل:تصح إٓ بف  ٓ

 تؽبقرة اْلحرام.ـ  1الؼقام يف الػريضة مع الؼدرة. ـ  1

 ع.والرفع من الرك ـ 2ع . والركـ  4قراءة الػاتحة.  ـ  4

 م عىل إعضاء السبعة.والسج ـ 0آعتدال قائؿا.  ـ  7  

 س بقن السجدتقن.والجؾ ـ 2     الرفع مـه. ـ  1 

 الطؿلكبقـة يف مجقع أركان الوالة.  ـ 11

 جؾسة التشفد إخقر . ـ 11   التشفد إخقر .ـ  11

 التسؾقم.  ـ 14الوالة اْلبراهقؿقة بعد التشفد.  ـ 14

قد مّل عىل هذه إركان حديث الؿسيء صالته، الذي و

 =  عن َأبي ُهَريَرة (420)مسؾم و، (020)اتػق عؾقه البخاري 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

، (122)م وما و، أخرجه أببن رافع  عن رفاعةوعا، ومرف

غقرهم، و، (124)م وابن الجاروباقي أصحاب السـن إربع، و

 صحقح. وهو

 ّللطالو كٔفٔات أحطيَا ّأصحَا: 

ـَا َمَع َرسُ »، َقاَل:  َعْن َجابِِر ْبِن َلُؿَرةَ  *  ْق ِل قُكـَّا إَِذا َصؾَّ

ََلُم َطَؾْقُؽْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ـَا: السَّ ََلُم َطَؾْقُؽْؿ َو ُقْؾ  السَّ
َرْحَؿُة َو َرْحَؿُة اهللِ

  .                                                                     (441). أخرجه مسؾم «اهللِ 

هِ  و*  َـّبِلَّ »،  م وبن مسع َعْن َعْبِد الؾَّ ُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ال َكاَن ُيَسؾِّ

ـْ َيِؿقـِِف،  ِه: َو َط ـْ ِشََملِِف، َحََّّك ُيَرى َبَقاُض َخدِّ ََلُم َطَؾْقُؽْؿ »َط السَّ

ََلُم َطَؾْقُؽْؿ َو  ِف، السَّ فِ َو َرْحَؿُة الؾَّ م وما و. أخرجه أب«َرْحَؿُة الؾَّ

 ماجهابن و، (1414)الـسائي و، (122)الترمذي و،  (227)

ن من وآخرو، (4722)أمحد و، (112)م وابن الجارو، (221)

 حديث صحقح.  وهو،  م وبن مسع طرق إىل

َعن ِشؿالِه هبذه الوقغة: وَعن  َيِؿقـِه   صّح عن الـبيو* 

ََلُم َطَؾْقُؽْؿ » ََلُم َطَؾْقُؽْؿ َو السَّ ِف، السَّ فِ َو َرْحَؿُة الؾَّ . عن «َرْحَؿُة الؾَّ

 = . (217) ماجه، عـد ابن عؿار بن يالر
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 :الركس بعد الصالة

ننننننننننناَن  َثْوَبةةةةةةةةةةةانَ  ˇ  ـَ ، َؿننننننننننناَل: 

  َرُشننننننننننقُل 
ِ
ـْ َصننننننننننَ تِِف ن، إَِذا اْكنننننننننن اهلل َف ِمنننننننننن َكَ

ـَْؽ »اْشنَتْغَػَر َثَ ًثنا َوَؿناَل:  ََلُم َوِم الؾُفؿَّ َأْكَت السَّ

ْكهَرامِ  ََلُم، َتَباَرْكهَت َذا اْلَجهََلِل َواْْلِ َؿناَل  ،«السَّ

ْقَػ  ـَ  : ْشتِْغَػارُ اْفَقفِقُد: َؾُؼْؾُت فِْْلَْوَزاِظل  ْٓ  ؟ا

 .َؿننننناَل: َتُؼنننننقُل: َأْشنننننَتْغِػُر اهلَل، َأْشنننننَتْغِػُر اهللَ  

.(366ه مسلم: )أخرج
ْ

 
 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 . (1411)، عـد الـسائي رقم عن عبد اهلل بن عؿر و* 

 مختورا عـد الـسائي.  لى إشعري وعن أبي مو* 

كل هذه الثالبة إحاميث يف باب التسؾقم من الوالة من و

 ما بعدها. و (221)جامع شقخـا الوحقح رقم 
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َأنَّ :  الؿغقرة بن شعبة ˇ 

 
ِ
َ ِ:  َرُشقَل اهلل ـَ افحَّ اَن، إَِذا َؾَرَغ ِم ـَ

َؿ، َؿاَل:  َٓ َشرِيَؽ َلُف، »َوَشؾَّ َّٓ اهللُ َوْحَدُه  َٓ إَِلَف إِ

َلُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء 

َٓ َماكَِع  َٓ ُمْعطَِل لََِم َقِديٌر، الؾُفؿَّ  لََِم َأْطَطْقَت، َو

ـَْؽ اْلَجدُّ  ـَْػُع َذا اْلَجدِّ ِم َٓ َي ـَْعَت، َو  أخرجه. «َم

 .(362مسلم ) (، و362(، و)7224البخاري )

َبْقرِ  اهللِ ْبنِ  َعْبدِ  ˇ  اَن    الزُّ ـَ أنّف 

ُؿ:  ؾ  َصَ ٍ: ِحَغ ُيَسؾ  ـُ َّٓ »َيُؼقُل يِف ُدُبِر  َٓ إَِلَف إِ

َٓ َشرِيَؽ َلُف، َلُف اْلُؿْؾُؽ، َوَلُف  ُف َوْحَدُه  الؾَّ

َٓ َحْقَل  اْلَحْؿُد، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر، 



 96 

 َٓ ُف، وَ  َو َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ِف،  َّٓ بِالؾَّ َة إِ َّٓ ُققَّ َٓ َكْعُبُد إِ

ـَاُء  ِـّْعَؿُة، َوَلُف اْلَػْضُؾ، َوَلُف الثَّ اُه، َوَلُف ال إِيَّ

، َوَلْق  ـَ ي ـَ َلُف الدِّ ُف ُِمْؾِِصق َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ  ، ـُ اْلَحَس

ِف »َؿاَل:  «َكرَِه اْلَؽافُِرونَ   َوَكاَن َرُسقُل الؾَّ

َـّ ُدُبَر ُكؾِّ َصََلةٍ  ُؾ بِِف  .(360أخرجه مسلم ). «ُيَفؾِّ

َرْيَرةَ  ˇ  ـْ َرُشقِل  َأبِي ه  ، َظ

 
ِ
ـْ َسبََّح اهلَل فِل ُدُبرِ ُكؾِّ َصََلةٍ َثََلًثا » :اهلل َم

، َوَكبََّر اهللَ  ـَ ، َوَحِؿَد اهلَل َثََلًثا َوَثََلثِق ـَ َوَثََلثِق

، َفَّْؾَِؽ تِْسَعٌة َوتِْسُعقَن، َوَقاَل:  ـَ َثََلًثا َوَثََلثِق

َٓ َشرِيَؽ َلُف، لَ  َّٓ اهلُل َوْحَدُه  َٓ إَِلَف إِ ُف َتََمَم اْلَِمَئِة: 

اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر 
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 .«ُغِػَرْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَكْت ِمْثَؾ َزبَِد اْلَبْحرِ 

 .(366مسلم )  أخرجه

َعاِذ ْبِن َجَبل   ˇ  ، َأنَّ َرُشقَل    

ِف إِكِّل » َأَخَذ بَِقِدِه، َوَؿاَل:  َيا ُمَعاُذ، َوالؾَّ

ُِحبَُّؽ  َٕ ل  ِف إِكِّ ُِحبَُّؽ، َوالؾَّ َٕ» ، 

َٓ »: َؾَؼناَل  َـّ فِل ُدُبهرِ ُأوِصقَؽ َيا ُمَعاُذ  َتَدَط

ِـّهل َطَؾهك ِذْكهرَِك،  ُفهؿَّ َأِط ُكؾِّ َصََلٍة َتُؼهقُل: الؾَّ

ـِ ِطَباَدتَِؽ  «َوُشْؽرَِك، َوُحْس
(1)
.  

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (1414)الـسائي: و، (1211)م: وما واه أبور (1)

عن ُمْسؾٍِم،  ُعْؼَبَة ْبنِ  عنُشَرْيٍح،  ْبنِ  ةَ وَ َحقْ ن، من طريق وآخرو

ْحَؿِن اْلُحُبؾِيِّ  يَأب ـَابِِحّي، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ َعْبِد الرَّ  ،، َعْن الو 

 = هذا لـد صحقح، رجاله بؼات. وبه. 
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َؿاَل َؿاَل َرُشقل   أبي أ َ اَ ة ˇ 

مـ َقَرَأ آَية اْلُؽْرِسّل فِل دبر كؾ » :اهلل 

 َّٓ َأن  َصََلة َمْؽَُّقَبة مل يؿـعُف مـ ُدُخقل اْلجـَّة إِ

«َيُؿقت
(1)
. 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

َعِن ، (1/122)أخرجه أمحد ،  َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  جاءو* 

َطاِء؟ قُ ا فِل وَن َأْن َتْجََِّفُد قَأُتِحبُّ  »َقاَل:  الـَّبِيِّ  ُفؿَّ قلُ قالدُّ ا: الؾَّ

ـِ ِطَباَدتَِؽ َو ِذْكرَِك، َو َأِطـَّا َطَؾك ُشْؽرَِك،  حديث  وهو. «ُحْس

 صحقح.              

أخرجه البزار، كؿا يف  ،موبن َمسعُ  َعْن َعْبِد الؾَّهِ جاء و *

ِـّل »ُل: وَكاَن َيؼُ  َأنَّ الـَّبِيَّ  :(4/21)كشف إلتار  ُفؿَّ َأِط الؾَّ

ـِ ِطَباَدتَِؽ َو ُشْؽرَِك، َو َطَؾك ِذْكرَِك  حديث صحقح،  وهو . «ُحْس

 .(241و1/241)كل هذه الثالبة يف جامع شقخـا الوحقح و

 وهو، (111) اللٔلّ٘و ْعنل الٔأخرجه الـسائي يف  (1)

 = لشقخـا الصخٔذ املطيدحديث صحقح، مخرج يف 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 . (1/701)لأللباين  الصخٔخ٘يف و، (401)

يف الؽبقر  الطبراينواه ورو :(2403)قال امليرزٖ يف الرتغٔب 

قال و، بللاكقد أحدها صحقح ،(702)الدعاء ولط وإو

ابن حبان يف كتاب وعىل شرط البخاري  والحسن ه وشقخـا أب

      . صححهوالوالة 

تػرم به محؿد بن محقر قال الدارقطـي يف إفرام : غريب، و

 اهـ عـه .

كذا شقخه محؿد بن زيام ورجال البخاري،  من وهو قليا:

زي وخّطل عدم من العؾؿاء ابن الجو،  إلفاين، عن أبي أمامة

، من أجل (1/144)عات وضويف إيرام هذا الحديث يف الؿ

قال ومحقم، وبؼه ابن معقن وتػرم محؿد بن محقر، مع أّكه بؼة، 

 ي. وب بن لػقان: لقس بالؼويعؼ

قد احتج به وهذا ٓ يـزله عن رتبة الثؼة، ٓلقؿا يا: قل

 اضح.ولقس فقه جرح والبخاري، 
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ْؼَبَة ْبِن َعاِ ر   ˇ  : ، َؿاَل  ع 

ِف » ذَ أَ  َأَمَركِل َرُسقُل الؾَّ فِل  اِت ْن َأْقَرَأ بِالُؿَعقِّ

«ُدُبرِ ُكؾِّ َصََلةٍ 
(1)

 .  

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

. (1214)الترمذي: و، (1214)م وما واه أبور (1)

 اللٔلّ٘و ْعنل الٔابن السـي يف و، (1440)الـسائي و

، (022)ابن خزيؿة و، (10410) املطيدأمحد يف و، (114)

َعْن َعؾِيِّ ْبِن َرَباٍح ن من طرق وآخرو (1/124)الحاكم 

حديث صحقح.  وهوبه.  َعْن ُعْؼَبَة ْبِن َعامٍِر،بؼة،  وهو، الؾَّْخِؿيِّ 

 (711)رقم  ىتاٜج األفهازصححه الحافظ ابن حجر يف و

يف  وهو، فؼال هذا حديث صحقح. اهـ (111)مجؾس 

 . (1214)لأللباين  الصخٔخ٘
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َيْاهلل]: وشقليت يف أذـار افـقم أنّ  ْكِنُلْوِن
َحدْ 
َ
ْامَفنَقْذ] وَ  ْ[ك ذَيبِّ ْب

يرِن عِن
َ
كِنُلْ] وَ  ،[كِنُلْك
ْ سذ ْانلَُّ ذَيبِّ ْب

يرِن عِن
َ
  ـؾفا تسؿك ادعقذاط.[ك

 ْبعدّ: الٓتس يفالركس 

َبي   ˇ 
انَ »: َؿاَل  ، َكْعب   ْبنِ  أ   ـَ

  َرُشقُل 
ِ
ْاُسهََْْسبِّحْذ]نبِ  اْفَقْترِ  يِف  َيْؼَرأُ   اهلل
َْْربَِّكْ ُْعَ

َ
يَُّىُْيَُْكِنُلْ]وَ  ،[اُْل

َ
أ َْْأ  ،[امََُكفذيِن

يَْْكِنُلْ]وَ  َحدْ ْاهللِْنْوِن
َ
: َؿاَل  َشؾَّؿَ  َؾِنَذا ،[ك

وسِ  اْلَؿؾِِؽ  ُسْبَحانَ » ٍط  َثَ َث  ،«اْلُؼدُّ ا   .َمرَّ
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ويف رواية ابـ ظبد افرمحـ بـ أبزى ظـ 

 بالثَّالَِثةِ  َيرَفُع  َمّراٍت  ثَلَث »أبقف، وؾقف: 

 .(2)«َصقَتف

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

عبد اهلل بن أمحد يف و ،(1101): ماجهأخرجه ابن  (1)

الـسائي و، (1441)م وما وأبو، (114 /2)شّاٜد املطيد

ابن و، (041و 012)عنل الْٔو ّاللٔل٘يف  و، (1042)

الؿرهبي، َعْن َلِعقِد ْبِن   َذر  ن، من طريق وآخرو، (01)م والجار

ْحَؿِن ْبِن َأْبَزى، َعْن َأبِقِه، َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب  هذا و.  َعْبِد الرَّ

لشقخـا  الصخٔذ املطيديف  وهولـد صحقح، رجاله بؼات، 

 (2). 



                                   
 103 ركش اهلل ثعذ صالح انصجر زىت رطهع انشًظ

ذنس اهلل بعد صالٗ الصبذ حتٙ تطلع   

 الػنظ

 َكانَ »قال:   جابر بن سؿرة ˇ 

ـْ  َيُؼقمُ  َٓ   هُ  ِم  فِقفِ  ُيَصؾِّل الَِّلي ُمَصَلَّ

ْبَح، ْؿُس، َتْطُؾَع  َحََّّك اْلَغَداَة، َأوِ  الصُّ  َفنَِذا ال َّ

ْؿُس  َصَؾَعِت  ُثقنَ  َوَكاُكقا َقاَم، ال َّ  َيَََّحدَّ

 َفَقْضَحُؽقنَ  اْلَجاِهؾِقَِّة، َأْمرِ  فِل َفَقْلُخُلونَ 

ؿُ   .764أخرجه مسلم . «َوَيَََّبسَّ

قال: قال رلول اهلل   أكس ˆ 

 صَلةِ  مـ اهلل يلكرون ققمِ  مع أقُعَد  ٕن»: 

 أن مـ إللَّ  أَحبُّ  ال ؿُس  تطؾعَ  حََّّك الَغَداةِ 
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 مع أقُعد وٕن إسَمطقؾ، َوَلد مـ أربعةً  ُأطََّؼ 

 أن إلك العصرِ  صَلةِ  مـ اهلل يلكرون ققمِ 

 ُأطَِّؼ أن مـ إللَّ  أحبُّ  ال ؿُس  تغُرب

  . (1)«أربعةً 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الحديث و ،بسـد حسن ( 4770)م: وما وأخرجه أب (1)

 لشقخـا اجلامع الصخٔذيف  وهوصحقح بؿا قبؾه 
(1744). 
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 ِوِْالَي اُزَنِذَأ 

َذْيَػةَ  ˇ  اَن افـَّبِلُّ  ح  ـَ ، َؿاَل: 

ُفؿَّ َأُمقُت »إَِذا َأَراَد َأْن َيـَاَم َؿاَل:   بِاْسِؿَؽ الؾَّ

 (7230أخرجه البخاري ). «َوَأْحَقا

 افـبلَّ  َأنَّ  ، وؾقف: َعِؾي   ˇ 

َََُّم إَِلك فَِراِشُؽََم، إَِذا َأَويْ » ؿال فف وفػاضؿة:

،  َأوْ  ـَ َأَخْلُتََم َمَضاِجَعُؽََم، َفَؽبَِّرا َثََلًثا َوَثََلثِق

ـَ  ، َواْحَؿَدا َثََلًثا َوَثََلثِق ـَ ، «َوَسبَِّحا َثََلًثا َوَثََلثِق

َف »: فػاضؿة  وؿال افـبل  ـَ الؾَّ ُتَسبِِّحق

َف َثََلًثا  ـَ الؾَّ ، َوَتْحَؿِدي ـَ ـَاِمِؽ َثََلًثا َوَثََلثِق ـَْد َم ِط

ـَ  َف َأْرَبًعا َوَثََلثِق ـَ الؾَّ ، َوُتَؽبِّرِي ـَ ُثؿَّ َؿاَل  ،«َوَثََلثِق
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ُتَفا  ـْ َـّ َأْرَبٌع َوَثَ ُثقَن، َؾاَم َتَر ُشْػَقاُن: إِْحَداُه

َغ؟ َؿاَل: َوَٓ َفْقَؾَة  َبْعُد، ِؿقَؾ: َوَٓ َفْقَؾَة ِصػ 

غَ   .(3636( ومسلم )3273و 2662أخرجه البخاري ) .ِصػ 

َرْيَرةَ  ˇ    َأبِي ه 
ِ
، َأنَّ َرُشقَل اهلل

إَِذا َأَوى َأَحُدُكْؿ إَِلك فَِراِشِف، َفْؾَقْلُخْل »، َؿاَل: 

ـُْػْض بَِفا فَِراَشُف، َوْلُقَسؿِّ اهلَل،  َداِخَؾَة إَِزاِرِه، َفْؾَق

َٓ َيْعَؾُؿ َما َخَؾَػُف بَْعَدُه َطَؾك فَِراِشِف، َفنَِذا َأَراَد  ُف  َفنِكَّ

َْيؿَ  ْٕ ِف ا ، َأْن َيْضَطِجَع، َفْؾَقْضَطِجْع َطَؾك ِشؼِّ ـِ

ـْبِل،  َوْلَقُؼْؾ: ُسْبَحاَكَؽ الؾُفؿَّ َربِّل بَِؽ َوَضْعُت َج

َوبَِؽ َأْرَفُعُف، إِْن َأْمَسْؽَت َكْػِسل، َفاْغِػْر َلَفا، َوإِْن 
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َأْرَسْؾَََّفا َفاْحَػْظَفا بََِم َتْحَػُظ بِِف ِطَباَدَك 

ـَ  الِِحق  (3660( ومسلم )7234البخاري ).«الصَّ

  « إَِذا َجاَء َأَحُدُكْؿ فَِراَشُف

اٍت  ـُْػْضُف بَِصـَِػِة َثْقبِِف َثَلََث َمرَّ  َوْفَقُؼْؾ: ،«َفْؾَق

ـْبِل، َوبَِؽ َأْرَفُعُف، إِْن » بِاْسِؿَؽ َربِّ َوَضْعُت َج

َأْمَسْؽَت َكْػِسل َفاْغِػْر َلَفا، َوإِْن َأْرَسْؾَََّفا 

ـَ  الِِحق ، «َفاْحَػْظَفا بََِم َتْحَػُظ بِِف ِطَباَدَك الصَّ

 .(6262البخاري )

 : َأنَّ افـَّبِلَّ  َعائَِشةَ  ˇ 

ْقِف، » َكاَن إَِذا َأَوى إَِلك فَِراِشِف ُكؾَّ َلْقَؾٍة َجَؿَع َكػَّ

  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ُثؿَّ َكَػَث فِقِفََم َفَؼَرَأ فِقِفََم: 
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 ڍ ڇ ڇ﴿ ، وَ ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿وَ 

ـْ ، ُثؿَّ َيْؿَسُح ﴾ڍ بِِفََم َما اْسَََّطاَع ِم

َجَسِدِه، َيْبَدُأ بِِفََم َطَؾك َرْأِسِف َوَوْجِفِف َوَما َأْقَبَؾ 

اٍت  ـْ َجَسِدِه َيْػَعُؾ َذلَِؽ َثََلَث َمرَّ أخرجه البخاري  .«ِم

َذاِت بَ  (3466) اُب َفْضِل ادَُعوِّ
ْ(1)
.
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 َأِي  :حتت ٍرا البابالفتحافظ يف قال احل (1)

َرَة وَذَكَر ُل وَ ِر الثَّاَلِث وَ الس   َأِي  الـاس ـوالػؾق واْلخالص 

بِّ  ْخاَلِص َمَعُفَؿا َتْغؾِقًبا لَِؿا اْشَتَؿَؾْت َعَؾْقِه مِْن ِصَػِة الرَّ إِْن َلْم وَ اْْلِ

ْح فِقَفا بَِؾْػِظ التَّعْ   .اهـ يذِ وِ ُيَورِّ

Ð: ذات يف حديث ورة اْلخالص يف الؿعوقد ذكرت ل

تؼدم و، (2441)عـد الـسائي، يف كتاب آلتعاذة  عؼبة 

خبقب، يف باب أذكار الوباح عبد اهلل بن ذكره من حديث 

 الؿساء.و
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، ؿال:  ب  ازِ عَ  بنِ  اءِ رَ البَ  ˇ 

إَِذا َأَتْقَت َمْضَجَعَؽ، »: ؿال ِل رشقل اهلل 

ََلِة، ُثؿَّ اْضَطِجْع َطَؾك  ْل َوُضقَءَك لِؾصَّ َفَََّقضَّ

ُفؿَّ َأْسَؾْؿُت َكْػِسل  ، َوُقْؾ: الؾَّ ـِ َْٕيَؿ َؽ ا ِشؼِّ

ْضُت  َأْمرِي إَِلْقَؽ، َوَأْلَجْلُت َضْفرِي إَِلْقَؽ، َوَفقَّ

ـَْجا  َٓ َم إَِلْقَؽ، َرْهَبًة َوَرْغَبًة إَِلْقَؽ، َٓ َمْؾَجَل َو

ـُْت بِؽََِّابَِؽ الَِّلي َأْكَزْلَت،  َّٓ إَِلْقَؽ، آَم ـَْؽ إِ ِم

ـَبِقَِّؽ الَِّلي َأْرَسْؾَت، َفنِْن ُمتَّ ُمتَّ َطَؾك  َوبِ

َـّ آ َوإِْن َأْصَبْحَت،  ِخَر َما َتُؼقُل الِػْطَرِة َفاْجَعْؾُف

 .(31)(3664(، ومسلم )6011أخرجه البخاري ). «َأَصْبَت َخْقًرا
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َرْيَرةَ  ˇ  َؾـِل  َأبِي ه  َـّ ، َؿاَل: َو

 
ِ
اِ: َرَمَضاَن َؾَلتَايِن آٍط  َرُشقُل اَّللَّ ـَ بِِحْػِظ َز

َعاِم َؾَلَخْذُتُف، َؾُؼْؾُت  ـَ افطَّ ُثق ِم َؾَجَعَؾ حَيْ

 
ِ
َْرَؾَعـََّؽ إَِػ َرُشقِل اَّللَّ َر احلَِديَث  - َٕ ـَ َؾَذ

ِصَؽ َؾاْؿَرأْ آَيَة - ، َؾَؼاَل: إَِذا َأَوْيَت إَِػ ِؾَرا

َل َظَؾقْ  ـْ َيَزا ، َف  َحاِؾٌظ، َؽ مِ افُؽْرِد 
ِ
ـَ اَّللَّ

َيْؼَرُبَؽ َصْقَطاٌن َحتَّك ُتْحبَِح، َؾَؼاَل افـَّبِلُّ  َوَٓ 

أخرجه . «َصَدَقَؽ َوُهَق َكُلوٌب َذاَك َشْقَطانٌ » 

 .(2363البخاري )

َذْيَػَة ْبِن الَقَؿانِ  ˇ : َأنَّ افـَّبِلَّ ح 

اَن إَِذا َأَراَد َأْن َيـَاَم َوَكَع َيَدُه ََتَْت َرْأِشِف،   ـَ
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ُفؿَّ قِـِل َطَلابََؽ َيْقَم َتْجَؿُع »ُثؿَّ َؿاَل:  َأْو  -الؾَّ

 «ِطَباَدكَ  -َتْبَعُث 
(1)
.  

، ، َزْوِج افـَّبِل   َحْػَصةَ  ˆ  

 
ِ
اَن إَِذا َأَراَد َأْن َيْرُؿَد َوَكَع  َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ ـَ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

البزار و، (2/411)أمحد  و، (4421)أخرجه الترمذي  (1)

، َعْن بن عققـةَ  ُلْػَقانَ ، من طريق (444)الحؿقدي و، (1112)

ْبِن َعْبِد الَؿؾِِك ْبِن ُعَؿْقٍر، َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن ُحَذْيَػَة 

اجلامع يف  وهو. َصِحقٌح  السـَدُ َهَذا وبه.  الَقَؿانِ 

 . (1741)لشقخـا الصخٔذ
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ِه ُثؿَّ َيُؼقُل:  ُفؿَّ قِـِل »َيَدُه اْفقُْؿـَك ََتَْت َخد  الؾَّ

«َطَلاَبَؽ َيْقَم َتْبَعُث، ِطَباَدَك 
(1)
 .
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 (7/111)أمحد  و، (2142)م وما وأخرجه أب  (1)

َعْن ، اْلُخَزاِعي   اءُ وَ َل فقه و، (071) اللٔلّ٘و ْعنل الٔيف 

 صحقح بؿا يف الباب.  وهول حال، واء مجفولو،  َحْػَوةَ 

مـؼطع  وهو، (4041)، أخرجه أمحد موابن مسعَعْن و *

 .موابن مسع َأبِي ُعَبْقَدَة، َعنْ بقن 

هبذا الؾػظ، من أذكار الوالة،   َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب و *

 .(012) مطلهعـد 

يف باب:  اللٔلّ٘و ْعنل الٔلاق طرقه الـسائي يف و

 ما بعدها. و ـ(444)ى إىل فراشه ص ول إذا أويؼ ما

حسـه و، (4111)أخرجه البزار  أكس بن مالك َعنِ و *

 .(11/114) اٜدّدلنع الصالفقثؿي يف 
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  ، ظـ افـبل   ريرةَ أبي ه   ˇ 

الؾُفؿَّ َربَّ »، ؿال: أنف ـان إذا أوى إػ ؾراصف

َْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش  ْٕ ََمَواِت َوَربَّ ا السَّ

ـَا َوَربَّ ُكؾِّ َشْلٍء، َفالَِؼ اْلَحبِّ  اْلَعظِقِؿ، َربَّ

ْكِجقِؾ َواْلُػْرَقاِن، َوالـََّقى،  ـِْزَل الََّّْقَراةِ َواْْلِ َوُم

ـَاِصَقَِِّف،  ـْ َشرِّ ُكؾِّ َشْلٍء َأْكَت آِخٌل بِ َأُطقُذ بَِؽ ِم

ُل َفَؾْقَس َقْبَؾَؽ َشْلٌء، َوَأْكَت  َوَّ ْٕ الؾُفؿَّ َأْكَت ا

ِخُر َفَؾْقَس َبْعَدَك َشْلٌء، َوَأْكَت الظَّاِهُر َفَؾْقَس  ْٔ ا

ـُ َفَؾْقَس ُدوَكَؽ َفْقَقَؽ َش 
ْلٌء، َوَأْكَت اْلَباصِ

ـَ اْلَػْؼرِ  ـَا ِم
ِ ، َوَأْغـ ـَ ْي أخرجه  .«َشْلٌء، اْقِض َطـَّا الدَّ

 .(3662مسلم )
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َأنَّ َأبَا َبْؽٍر ،  ريرةَ أبي ه   ˇ 

يَؼ  د   ُمْريِن   افح 
ِ
، َؿاَل: َيا َرُشقَل اَّللَّ

َـّ إَِذا َأْصَبْحُت، َوإَِذا َأْمَسْقُت،  بَِؽؾاَِمٍط َأُؿقهُلُ

َْرِض، »َؿاَل: ُؿْؾ:  ْٕ َؿَقاِت َوا ُفؿَّ َفاصَِر السَّ الؾَّ

َفاَدِة، َربَّ ُكؾِّ َشْلٍء َوَمؾِقَؽُف،  َطالَِؿ اْلَغْقِب َوال َّ

ـْ َشرِّ  َّٓ َأْكَت، َأُطقُذ بَِؽ ِم َٓ إَِلَف إِ َأْشَفُد َأْن 

ْقَطاِن َوِشْركِفِ  إَِذا ُقْؾَفا »َؿاَل:  «َكْػِسل، َوَشرِّ ال َّ

َأْصَبْحَت، َوإَِذا َأْمَسْقَت، َوإَِذا َأَخْلَت 

«َمْضَجَعَؽ 
(1)
.
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الترمذي و، (2170)م وما وأخرجه أب ،حديث صحقح (1)

 .(1444) الصحيح املسنديف  شقخـا و، (4421)
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  َأَكس   ˇ 
ِ
، ، َأنَّ َرُشقَل اهلل

ِصِف، َؿاَل:  اَن إَِذا َأَوى إَِػ ِؾَرا ِف الَِّلي »ـَ اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـَا َوَسَؼاَكا، َوَكَػاكَ  ـْ َأْصَعَؿ َّ
ِ
ا َوآَواَكا، َفَؽْؿ ُم

َٓ ُمْمِويَ َكافَِل َلُف  َٓ    .(3663أخرجه مسلم ). «َو

َؿرَ  ˇ    اْبِن ع 
ِ
، َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ

اَن َيُؼقُل إَِذا َأَخَذ َمْضَجَعُف:   اْلَحْؿُد لِؾَِّف »ـَ

َوَسَؼاكِل، الَِّلي َكَػاكِل َوآَواكِل، َوَأْصَعَؿـِل 

َـّ َطَؾلَّ َفَلْفَضَؾ، َوالَِّلي َأْطَطاكِل  َوالَِّلي َم

ُفؿَّ َربَّ  ِف َطَؾك ُكؾِّ َحاٍل الؾَّ َفَلْجَزَل، اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـَ  ُكؾِّ َشْلٍء َوَمؾِقَؽُف َوإَِلَف ُكؾِّ َشْلٍء، َأُطقُذ بَِؽ ِم

«الـَّارِ 
ْ(1)
 . 
 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 =عنل أخرجه الـسائي يف و، (2121)م وما وأخرجه أب (1)
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ابن و، (2214رقم 1/110)أمحد و، (021) اللٔلّ٘و ْالٔ

ن، من طريق وآخرو، (011) اللٔلّ٘و ْعنل الٔالسـي يف 

اجلامع مخرج يف  وهوبه.  عبد اهلل بن بريدة، عن ابن عؿر

 ي ووصححه الـو.  (1741)لشقخـاالصخٔذ
 .ىتاٜج األفهازحسـه ابن حجر يف و، (144) األذنازيف 

 ، فكال:(2242)لدِ ْل العللحامت كنا يف ْ ُ أبّأعل

َعْن  ارث،واُه عبد الوؿد بن عبد الوَ لللُت َأبِي َعْن حديٍث رَ و

َبـِي ابن عؿر،  َأبِقِه، َعْن ُحَسْقٍن الُؿَعؾِّم ، َعِن اْبِن ُبَرْيدة 3 َقاَل: َحدَّ

ُه َكاَن َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن الـبيِّ  الَحْؿُد هللِ الَِّلي »ُل إَِذا َمَخَل َمْضَجَعه: و3 َأكَّ

 َذَكَر الحديَث.وَ ،  «...اكِل وآَو َكَػاكِل 

ـَْؼري  واُه َأبُ وَ رَ وَ  ارث، َعْن ُحَسْقٍن وعن عبد ال، َمْعَؿر الِؿ

بـي ابُن ِعْؿَراَن: أنَّ الـبيَّ   .ملسو هيلع هللا ىلصالُؿَعؾِّم، َعِن اْبِن ُبَرْيدة3 َقاَل: حدَّ

؟   َأبِي َمْعَؿر أشبُه.َقاَل: َحِديُث . قؾُت َٕبِي: أي فؿا أصح 

فابُن قؾت:  َقاَل: ٓ أمري.. قؾُت َٕبِي: ابُن عؿران من هو؟

 =                                                اهـ  لؿاُعُه مـه.َقاَل: َأمرَكُه ومل َيبِْن . ُبَرْيدة أمرَك ابَن ُعَؿَر؟
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، َأنَّ  َأبِي اْْلَْزَهرِ اْْلَْكَؿاِري   ˇ 

 
ِ
ـَ افؾَّقِْؾ  َرُشقَل اَّللَّ اَن إَِذا َأَخَذ َمْضَجَعُف ِم ـَ

ُفؿَّ اْغِػْر لِل »َؿاَل:  ـْبِل الؾَّ ِف َوَضْعُت َج بِْسِؿ الؾَّ

َذْكبِل، َوَأْخِسْئ َشْقَطاكِل، َوُفؽَّ ِرَهاكِل، 

ل الـَِّديِّ 
َْطَؾكَواْجَعْؾـِل فِ ْٕ «ا

(1)
.
ْ

 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 Ð:  إىل [ملسو هيلع هللا ىلصبن عؿر أّن الـبي ]االظاهر أّكه توحف من ،

ن عؿران[ ، وإٓ فظاهر السـد الوّحة، وهو حديث صحقح ]اب

 .بشاهده قبؾه عن أكس

حديث حسن، خرجته  وهو ،(2124)م وما وأخرجه أب (1)

 . (112)رقم  صخٔذ املفازٓديف 
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 ِوِْٕ الَيِف ِمَزاأَلَّ ِلَلالَك َدِيِع ُسِنالرِّ 

ـْ َأبِقِف،  ˇ  ـِ ُصَعْقٍ ، َظ َظْؿِرو ْب

ـْ  هِ َظ   َجد 
ِ
إَِذا »، َؿاَل:  ، َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ

َأَحُدُكْؿ فِل الـَّْقِم َفْؾَقُؼْؾ: َأُطقُذ بَِؽؾََِمِت  َفِزعَ 

ـْ َغَضبِِف َوِطَؼابِِف َوَشرِّ ِطَباِدِه،  ِف الََّّامَّاِت ِم الؾَّ

َفا  ـِ َوَأْن َيْحُضُروِن َفنِكَّ َقاصِق ـْ َهَؿَزاِت ال َّ َوِم

هُ  ـْ َتُضرَّ «َل
(1).  
 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (4124)م وما وأبو ،(4211)أخرجه الترمذي 3 حسـ (1)

ابن السـي و، (072) اللٔلّ٘و ْعنل الٔالـسائي يف و

فقه عـعـة محؿد بن و، (7727)أمحد يف الؿسـد و، (021)

 مدلس، لؽن له شاهدان يحسن هبؿا.  وهوإلحاق، 

، أخرجه أمحد يف الؿسـد لقدولقد بن الوأحدمها عن ال* 

 = . (742) اللٔلّ٘و ْعنل الٔابن السـي يف و، (4/20)
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ًَ الَلِٔلِذ  ًِ تعاّز ِم  ِنُس َم

اِ ِت  ˇ  َباَدَة بِْن الص  ـِ  ع  ، َظ

ـْ َتَعارَّ »َؿاَل:  افـَّبِل   ْقِؾ، َفَؼاَل:  َم ـَ الؾَّ ِم

َٓ َشرِيَؽ َلُف، َلُف الُؿْؾُؽ  َٓ  ُف َوْحَدُه  َّٓ الؾَّ إَِلَف إِ

َشْلٍء َقِديٌر، الَحْؿُد َوَلُف الَحْؿُد، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ 

َّٓ الؾَّ  ِف، َوَٓ إَِلَف إِ ِف، َوُسْبَحاَن الؾَّ ُف َأْكَبُر، لِؾَّ ُف، َوالؾَّ

 َٓ ُفؿَّ  َو ِف، ُثؿَّ َقاَل: الؾَّ َّٓ بِالؾَّ َة إِ َٓ ُققَّ َحْقَل َو

َل  اْغِػْر لِل، َأْو َدَطا، اْسَُِّجقَب َلُف، َفنِْن َتَقضَّ

 .(6630أخرجه البخاري ) .«فُ َوَصؾَّك ُقبَِؾْت َصََلتُ 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

لفذا حسـه ابن و، مرلال،  (044)أخر عـد ابن السـي و* 

يف  إلباين و، األفهازىتاٜج حجر يف 

 .(174)رقم  (1/212)الصحيحت
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ِ٘ آَِؤالُس َدِيِع ُسِنالرِّ   امَلهُسٍّ

ْدِري   ˇ   الخ 
: َأنَُّف  َأبِي َسِعقد 

إَِذا َرَأى َأَحُدُكْؿ ُرْؤَيا »َيُؼقُل:  َشِؿَع افـَّبِلَّ 

َف َطَؾْقَفا  ِف، َفْؾَقْحَؿِد الؾَّ ـَ الؾَّ ََم ِهَل ِم ُيِحبَُّفا، َفنِكَّ

ْث بَِفا   .«َوْلُقَحدِّ

  « َّٓ ْث بِههِف إِ ـْ  َفههََل ُيَحههدِّ َمهه

، َوإَِذا ـْ  ُيِحبُّ هِف ِمه ْذ بِالؾَّ َرَأى َما َيْؽهَرُه َفْؾَقَََّعهقَّ

 َٓ ْقَطاِن، َوْلَقَِّْػهْؾ َثََلًثها، َو ـْ َشرِّ ال َّ َها، َوِم َشرِّ

هُ  ـْ َتُضهرَّ َفا َله ْث بَِفا َأَحًدا، َفنِكَّ رواه البخااري  .«ُيَحدِّ

(7613).
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ؿال: ؿال   أبي قتادة ˆ  

ْؤَيا »: رشقل اهلل  ـَةُ الرُّ ، ويف رواية: «الَحَس

ـَ » ِف، َوالُحْؾُؿ ِم ـَ الؾَّ الَِحُة ِم ْؤَيا الصَّ الرُّ

ـْ  ـِْػْث َط ـْ َرَأى َشْقًئا َيْؽَرُهُف َفْؾَق ْقَطاِن، َفَؿ ال َّ

ْذ مِ  َفا ِشََملِِف َثََلًثا َوْلَقَََّعقَّ ْقَطاِن، َفنِكَّ ـَ ال َّ

هُ  َٓ   .(3376، ومسلم )(7663رواه البخاري ). «َتُضرُّ

  َجابِر   ˇ 
ِ
ـْ َرُشقِل اهلل  ، َظ

ْؤَيا َيْؽَرُهَفا، »َأنَُّف َؿاَل:  إَِذا َرَأى َأَحُدُكُؿ الرُّ

ـْ َيَساِرِه َثََلًثا َوْلَقْسََِّعْل بِاهللِ  ـَ َفْؾَقْبُصْؼ َط ِم

ـْبِِف الَِّلي َكاَن  ـْ َج ْل َط ْقَطاِن َثََلًثا، َوْلَقَََّحقَّ ال َّ

 .(3373رواه مسلم ). «َطَؾْقفِ 
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َرْيَرةَ  ˇ  ـِ افـَّبِل   َأبِي ه   ، َظ

َماُن َلْؿ »َؿاَل:  َتَؽْد ُرْؤَيا اْلُؿْسؾِِؿ إَِذا اْقَََّرَب الزَّ

َتْؽِلُب، َوَأْصَدُقُؽْؿ ُرْؤَيا َأْصَدُقُؽْؿ َحِديًثا، 

ـَ ُجْزًءا  ـْ َخْؿٍس َوَأْربَِعق َوُرْؤَيا اْلُؿْسؾِِؿ ُجْزٌء ِم

الَِحِة  ْؤَيا َثََلَثٌة: َفُرْؤَيا الصَّ ِة، َوالرُّ ُـُّبقَّ ـَ ال ِم

ـَ  ـٌ ِم ـَ اهللِ، َوُرْؤَيا َتْحِزي ْقَطاِن،  ُبْ َرى ِم ال َّ

ُث اْلَؿْرُء َكْػَسُف، َفنِْن َرَأى َأَحُدُكْؿ  َّا ُيَحدِّ
ِ
َوُرْؤَيا ُم

، ْث بَِفا  َما َيْؽَرُه َفْؾَقُؼْؿ َفْؾُقَصؾِّ َٓ ُيَحدِّ َو

 .(3372مسلم ).«الـَّاَس 
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َُٛعالُد   ًَِم رِيِخاأَل ِثُلٕ الُثِف اُزَفِػِتاالِضَّ ا

 ِلِٔالَل

َرْيَرةَ  ˇ    َأبِي ه 
ِ
: َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ

ـَا َتَباَرَك َوَتَعاَلك ُكؾَّ َلْقَؾٍة إَِلك »َؿاَل:   ـِْزُل َربُّ َي

ْقِؾ أِخُر  ـَ َيْبَؼك ُثُؾُث الؾَّ ْكَقا، ِحق ََمِء الدُّ السَّ

ـْ َيْسَلُلـِل َفَقُؼقُل:  ـْ َيْدُطقكِل َفَلْسََِّجقَب َلُف، َم َم

ـْ َيْسََّْغِػُركِل َفَلْغِػَر َلفُ  أخرجه البخاري .« َفُلْططَِقُف، َم

 .(631(، ومسلم )6603)

َفههََل َيههَزاُل َكههَللَِؽ َحََّّههك ُيِضههلَء »وزاد: 

 .«اْلَػْجُر 
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ََِّٔىالُد ِسَِٔخ اُلَؤُض  َِٛىٕ َآِف َِٗساآلِخا   ِلِٔالَل ا

 افـَّبِلَّ  َشِؿْعُت : ؿَاَل  ، َجابِر   ̌ 

 َرُجٌؾ  ُيَقافُِؼَفا َٓ  لََساَطةً  الؾَّقْؾِ  فِل إِنَّ » :َيُؼقُل  ، 

ـْ  َخْقًرا اهللَ  َيْسلَُل  ُمْسؾٌِؿ، ْكقَا َأْمرِ  ِم ِخَرةِ، الدُّ ْٔ  َوا

 َّٓ  .(636)أخرجه مسلم . «لَقَْؾةٍ  ُكؾَّ  َوَذلَِؽ  إِيَّاُه، َأْططَاهُ  إِ
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 ِٗ ًِ آِخِس ُضَْز َٓات ِم ُٗ الَعِػُس اآل َٛ  ِقسا

ٌَ ِِٔل آل  ِعِنَسا َٔاِو الَل  َبِعد االضِتَٔكاِظ ِلِك

 ، َؿاَل: ابِْن َعب اس   ̌ 

فِ » َوَأْهُؾُف فِل ُصقلَِفا،   َواْضَطَجَع َرُسقُل الؾَّ

ِف  ـَاَم َرُسقُل الؾَّ ْقُؾ،  َف ، َحََّّك إَِذا اْكَََّصَػ الؾَّ

َأْو َقْبَؾُف بَِؼؾِقٍؾ َأْو َبْعَدُه بَِؼؾِقٍؾ، اْسََّْقَؼَظ َرُسقُل 

ِف  ـْ َوْجِفِف بَِقِدِه،  الؾَّ ، َفَجَؾَس َيْؿَسُح الـَّْقَم َط

ـْ ُسقَرةِ آِل  ُثؿَّ َقَرَأ الَعْ َر أَياِت الَخَقاتَِؿ ِم

ـَْفا ِطْؿَراَن، ُثؿَّ َقاَم إِلَ  َل ِم َؼٍة، َفَََّقضَّ ٍـّ ُمَعؾَّ ك َش

ـَ ُوُضقَءُه، ُثؿَّ َقاَم ُيَصؾِّل أخرجه البخاري .«َفَلْحَس

 .(672(، ومسلم )612)
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صلٙ  مً الرنس: الصالٗ علٙ الييب 

  اهلل علُٔ ّضله

إ ْاهللْأمالئكتهْيصني ْْعْانليبْياُْكيىاُْ]
 .[ْاذلييْآونياْصنياْعنيهْأسنىياْتسنيىُ

 بْنِ  َعْؿرِو بْنِ  اهللِ  َعبْدِ  ˇ 

ـْ » :َيُؼقُل   افـَّبِلَّ  َشِؿعَ  َأنَّفُ  ،اْلَعاصِ   َم

. «َطْ ًرا بَِفا َطَؾْقفِ  اهلل َصؾَّك َصََلةً  َطَؾلَّ  َصؾَّك

 .(210أخرجه مسلم )

َسْقِن ْبِن َعِؾي  بِْن َأبِي  ˇ  الح 

   َصالِب  
ِ
الَبِخقُؾ »: َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل اَّللَّ

ـَْدُه َفَؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾلَّ  ـْ ُذكِْرُت ِط «الَِّلي َم
(1)
 . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 =أخرجه و ،(4247)أخرجه الترمذي  ؛حديث صحقح (1)
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أن رلول اهلل   أبي هريرة ˆ 

 اهلل فقف يلكرون ٓما قعد ققم مؼعًدا »قال:  

، ويصؾقن طؾك الـبل  ،فقف وجؾ طز

وإن دخؾقا  ،كان طؾقفؿ حسرة يقم الؼقامة إٓ

 .(1)«الجـة لؾثقاب

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

عنل ابن السـي يف و، (27)اللٔلّ٘و ْعنل الٔالـسائي يف 

، (1047)املطيدأمحد يف و، (411)اللٔلّ٘و ْالٔ

له و، ملسو هيلع هللا ىلص فضل الصالٗ علٙ الييبإلؿاعقل الؼاضي يف و

 اهد يوح هبا.وشوطرق 

ابن حبان يف و، (2272) أخرجه أمحد (1)

من طريق عبد الرمحن بن مفدي  (221) و(221)صخٔخُ

به  عن شعبة عن إعؿش عن أبي صالح عن أبي هريرة 

 = هذا لـد صحقح.و
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 اضتفتاح الدعاٛ حبند اهلل    

  ّالصالٗ علٙ الييب  ّالثياٛ علُٔ

َبْقد   ˇ  ، َصاِحِ  َفَضاَلَة ْبِن ع 

  َرُشقلِ 
ِ
  َرُشقُل  َشِؿعَ : َيُؼقُل  ،  اَّللَّ

ِ
  اَّللَّ

دِ  مَلْ  َصَ تِفِ  يِف  َيْدُظق َرُجً   َ  ُيَؿج   َتَعاَػ، اَّللَّ

  َرُشقُل  َؾَؼاَل  ،  افـَّبِل   َظَذ  ُيَحؾ   َومَلْ 
ِ
 اَّللَّ

هِ  َأوْ  - :َففُ  َؾَؼاَل  َدَظاهُ  ُثؿَّ  ،«َهَلا َطِجَؾ »:   فَِغْرِ

 َجؾَّ  َربِّفِ  بََِّْؿِجقدِ  َفْؾَقْبَدأْ  َأَحُدُكْؿ، َصؾَّك إَِذا» -

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

م وهذا التحسر يواب وأي لؿا فاهتم من الث اب:قلف لؾثققو

اهلل تعاىل عن ل ول الجـة كؿا يف الحديث، لؼوالؼقامة ققل مخ

هلؿ  له:وقو ،نقٓ هؿ حيزكوف طؾقفؿ قٓ خأهل الجـة:

 .نقهلؿ ما يدطوفقفا ما ت َّفل أكػسفؿ 
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، ـَاءِ  َوَطزَّ ل ُثؿَّ  َطَؾْقِف، َوالثَّ  ، الـَّبِلِّ  َطَؾك ُيَصؾِّ

«َشاءَ  بََِم  َبْعُد  َيْدُطق ُثؿَّ 
(1)

. 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

أخرجه و، (1411)م وما وأخرجه أب 3حديث صحقح (1)

أمحد و، (011و 012)ابن خزيؿة و، (4400)الترمذي 

 فض  الصالة علً النيبإلؿاعقل الؼاضي يف و، (14240)

، (120)بتحؼقؼـا الصغسيالبقفؼي يف و، (117)  ملسو هيلع هللا ىلص

 َهاكٍِئ  يَأب عن، الؿوري ُشَرْيٍح  ْبنِ  ةَ وَ َحقْ ن من طريق وآخرو

ـْبِيِّ  ْبنِ  وَعْؿَر  عن، بن هاكئ محقد ُه َلِؿَع َفَضاَلَة ْبَن َمالٍِك الَج ، َأكَّ

 به.  ُعَبْقدٍ 

مؿن صححه وحديث صحقح، رجاله إلـامه بؼات،  وهو

، (110)مجؾس  (711)نت ئج األفك زالحافظ ابن حجر يف 

الصحيح من   َفَضاَلةَ يف مسـد  شقخـا و

 .(1174)املسند
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َُٛعُد   ِٗاَزَدِتاالِض ا

: َؿاَل  ، اهللِ  َعبْدِ  ْبنِ  َجابِرِ  ˇ 

انَ    َرُشقُل  ـَ
ِ
ُؿـَا  اَّللَّ ْشتَِخاَر:َ  ُيَعؾ 

ِٓ  يِف  ا

َفا إُُمقرِ  ؾ  اَم  ـُ قَر:َ  ُيَعؾ ُؿـَا ـَ ـَ  افسُّ ِن، ِم  افُؼْرآ

ـِ » :َيُؼقُل  َْٕمرِ َفْؾَقْرَكْع َرْكَعََّْق إَِذا َهؿَّ َأَحُدُكْؿ بِا

ُفؿَّ إِكِّل  ـْ َغْقرِ الَػرِيَضِة، ُثؿَّ لَِقُؼْؾ: الؾَّ ِم

ََِّخقُرَك بِِعْؾِؿَؽ، َوَأْسََّْؼِدُرَك بُِؼْدَرتَِؽ، َأسْ 

ـْ َفْضؾَِؽ العَ  ظِقِؿ، َفنِكََّؽ َتْؼِدُر َوَأْسَلُلَؽ ِم

 َٓ ُم  َو َٓ َأْطَؾُؿ، َوَأْكَت َطَلَّ َأْقِدُر، َوَتْعَؾُؿ َو

َْٕمَر  ـَْت َتْعَؾُؿ َأنَّ َهَلا ا ُفؿَّ إِْن ُك الُغُققِب، الؾَّ

 -َِّل َوَطاقَِبِة َأْمرِي ل َوَمِعقَ  َخْقٌر لِل فِل ِديـِ 
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ْرُه لِل،  -َقاَل: فِل َطاِجِؾ َأْمرِي َوآِجؾِِف  َأوْ  َفَقسِّ

َْٕمَر  ـَْت َتْعَؾُؿ َأنَّ َهَلا ا قِف، َوإِْن ُك
ُثؿَّ َباِرْك لِل فِ

 -َِّل َوَطاقَِبِة َأْمرِي َشرٌّ لِل فِل ِديـِل َوَمِعقَ  

َفاْصرِْفُف  -َوآِجؾِِف َقاَل: فِل َطاِجِؾ َأْمرِي  َأوْ 

ـُْف، َواْقُدْر لِل الَخْقَر َحْقُث  ِـّل، َواْصرِْفـِل َط َط

ل»: َؿاَل ، «َكاَن، ُثؿَّ َأْرِضـِل بِفِ   .«َحاَجََّفُ  َوُيَسؿِّ

 .(6264البخاري ) أخرجه
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 ِبِسالَه َدِيِع ُسِنالرِّ   

 اْبِن َعب اس   ˇ 
ِ
، َأنَّ َكبِلَّ اهلل

اَن َيُؼقُل ِظـَْد اْفَؽْرِ :   َّٓ اهللُ »ـَ َٓ إَِلَف إِ

َّٓ اهلُل َربُّ اْلَعْرِش  َٓ إَِلَف إِ اْلَعظِقُؿ اْلَحؾِقُؿ، 

َّٓ اهلُل َربُّ  َٓ إَِلَف إِ ََمَواِت َوَربُّ  اْلَعظِقِؿ،  السَّ

َْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَؽرِيؿِ  ْٕ أخرجه البخاري . «ا

.(3624(، ومسلم )7207)
ْ

 

   « ََّكاَن ،  َأنَّ الـَّبِل

. (12مسااالم ). «إَِذا َحَزَبهههُف َأْمهههٌر، َقهههاَل ذلهههؽ...

ؾذـره
(1)
.

 
 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 = يف بقان حديث حذيػةالنه يتقال ابن إبقر يف و(1)
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

أصاَبه  وْ َأْي إَِذا َكَزَل بِِه ُمفمٌّ أَ  «َكاَن إَِذا َحَزَبُف أْمٌر َصّؾك»فِقِه وَ : 

. أمحد و، (1412)م وما وأخرجه أب حديث حذيػةو غمٌّ

، َعْن َعْبِد  ، من طريق(14122) َؤلِيِّ ِه الد  ِد ْبِن َعْبِد الؾَّ ُمَحؿَّ

 ،َعْن ُحَذْيَػة ،اْبِن َأِخي ُحَذْيَػةَ اُب والوَّ و ُحَذْيَػَة، واْلَعِزيِز، َأُخ 

دُ  و ِه  ْبنُ  ُمَحؿَّ  ل. وكالمها مجف َأِخي ُحَذْيَػةَ  اْبنُ  وَعْبِد الؾَّ

                                                                                                                هبا، مـفا:  تيثب ولف شقاهد

، (11240) املطيد، عـد أمحد يف حديث صفقب  *

 فقه: أّن إكبقاءو، (420) اللٔلّ٘و ْعنل الٔالـسائي يف و

ََلةِ قإَِذا َفِزطُ َن قا َيْػَزطُ قَكاكُ » . تؼدم يف الباب قبؾه، «ا إَِلك الصَّ

فقه فنذا و ف،ومن هذا الباب صالة الؽسوصالة آلتخارة، 

، (1147)ا إىل الوالة، أخرجه البخاري: ورأيتم ذلك فػزع

  حديث حذيػةيحسن اهد وهبذه الشو .(4/211 )مسؾم:و

م وصحقح أبي ماو، صخٔذ اجلامعإلباين يف  هحسـقد و

(1121) . 
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  َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل   َسْعد   ˇ 
ِ
اَّللَّ

ـِ »:  ُـّقِن إِْذ َدَطا َوُهَق فِل بَْط َدْطَقُة ِذي ال

ل َّٓ َأْكَت ُسْبَحاَكَؽ إِكِّ َٓ إَِلَف إِ ـَ  الُحقِت:  ـُْت ِم ُك

ُف َلْؿ َيْدُع بَِفا َرُجٌؾ ُمْسؾٌِؿ فِل  ، َفنِكَّ ـَ الظَّالِِؿق

ُف َلفُ  َّٓ اْسَََّجاَب الؾَّ «َشْلٍء َقطُّ إِ
(1)
 .
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

و ْعنل الٔالـسائي يف و، (4212)أخرجه الترمذي  (1)

نػف البزار كؿا يف و، (1/101)أمحد و، (727) اللٔلّ٘

قاَل  ،َأبِي إِْلَحاَق  ْبنِ  ُكسِ ويُ ، من طريق (4121) األضتاز

َبـِي  ِد ْبِن َلْعٍد، َحدَّ َبـَا إِْبَراِهقُم ْبُن ُمَحؿَّ ٌد، وَ َحدَّ َعِن الِِدي ُمَحؿَّ

يف   لفذا حسـه شقخـاوهذا لـد حسن، وبه.  أبِقِه َلْعٍد،

 .(402)رقم  الصخٔذ املطيد



                                   
 135 انزكش عُذ ٔقٕع أيش قذسِ اهلل

 أمس قدزِ اهلل  ّقْعالرنس عيد  

َرْيَرةَ َأبِي  ˇ  ، َؿاَل: َؿاَل  ه 

 
ِ
، َخْقٌر َوَأَحبُّ »: َرُشقُل اهلل ـُ اْلَؼِقيُّ اْلُؿْمِم

ِعقِػ، َوفِل ُكؾٍّ َخْقٌر  ـِ الضَّ ـَ اْلُؿْمِم  ِم
إَِلك اهللِ

ـْػَ  ـْ بِاهللِ اْحرِْص َطَؾك َما َي ُعَؽ، َواْسََِّع

 َٓ كِّل َتْعَجْز، َوإِْن َأَصاَبَؽ َشْلٌء، َفََل َتُؼْؾ َلْق أَ  َو

ـْ ُقْؾ َقَدُر اهللِ َوَما 
َفَعْؾُت َكاَن َكَلا َوَكَلا، َوَلؽِ

ْقَطانِ  أخرجه . «َشاَء َفَعَؾ، َفنِنَّ َلْق َتْػََُّح َطَؿَؾ ال َّ

 .(3770مسلم )
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ٌٛالرنس   ُُ غٕ  إذا زاع

اَن  ، َأنَّ افـَّبِلَّ  َثْوَبانَ  ˇ  ـَ

ٌ ، َؿاَل:  اهللُ اهللُ َربِّل، »إَِذا، َيْعـِل َراَظُف َرْ

 «َشرِيَؽ َلفُ  َٓ 
(1)
. 

َُِع َبَعِصا اضَتإَذ ُسِنالرِّ   أمٌس لٔ

َأنَّ َرُشقَل   َ الِك  َأَكِس ْبِن  ˇ 

 
ِ
َّٓ َما َجَعْؾََُّف »َؿاَل:  اَّللَّ َٓ َسْفَؾ إِ ُفؿَّ  الؾَّ

َسْفًَل، َوَأْكَت َتْجَعُؾ اْلَحَزَن إَِذا ِشْئَت 

«َسْفًَل 
(2)
.  

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 ، (720)الـسائي  هأخرجحديث صحقح، رجالف ثؼات.(1)

  .اللٔلّ٘و ْعنل الٔ كتابي يف (747)ابن السـيأخرجه و

 =و ْعنل الٔأخرجه ابن السـي يف  حديث صحقح؛(1)
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 مً خاف قْما ذنس 

، «الؾُفؿَّ اْكِػـِقِفْؿ بََِم ِشْئَت »يؼول:  

َفقْب   كؿا مّل عؾقه حديث يف   بن سـان ص 

 (.2443أخرجه مسلم رقم ). قوة الساحر والراهب

 ويؼقل ـام ؿال كبل اهلل مقشك 

 :﴿مث جث يت ىت مت خت ﴾ 

 .[12]افؼحص: 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

لشقخـا  املطيد الصخٔذيف  وهو ،(421) اللٔلّ٘

(1241). 
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 عسض لُ أّ  ما ٓكْل مً اغتّد غضبُ  

ٌٌ  غٔطا

 ڇ ڇ چ﴿: ؿال اهلل

 ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[133]إظراف: 

َرد   ˆ  َؾْقَؿاَن بِْن ص  ، َؿاَل:  س 

ـُْت َجافًِسا َمَع افـَّبِل   َوَرُجَ ِن َيْسَتبَّاِن،  ـُ

ا امْحَرَّ َوْجُفُف، َواْكَتَػَخْت َأْوَداُجُف، َؾَؼاَل  َؾَلَحُدمُهَ

َْطَؾُؿ َكؾَِؿًة َلْق َقاَلَفا َذَهَب »: افـَّبِلُّ  َٕ ل  إِكِّ

ْقَطاِن،  ـَ ال َّ ِف ِم ـُْف َما َيِجُد، َلْق َقاَل: َأُطقُذ بِالؾَّ َط

ـُْف َما َيِجُد   .(3764(، ومسلم )2313أخرجه البخاري ) «َذَهَب َط
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َْاِع  َِْض الرِِّنُس ِعِيَد ال

َؿاَل ، ؿال:  أبي هريرة  ˇ

 
ِ
ْقَطاُن َأَحَدُكْؿ »: َرُشقُل اَّللَّ َيْلتِل ال َّ

ـْ َخَؾَؼ  ـْ َخَؾَؼ َكَلا، َحََّّك َفَقُؼقُل: َم َكَلا، َم

ِف  ـْ َخَؾَؼ َربََّؽ؟ َفنَِذا بََؾَغُف َفْؾَقْسََِّعْل بِالؾَّ َيُؼقَل: َم

ـََّْفِ   .(620(، ومسلم )2367أخرجه البخاري ) .«َوْلَق

   « َيَزاُل الـَّاُس َٓ

َيَََّساَءُلقَن َحََّّك ُيَؼاَل: َهَلا َخَؾَؼ اهللُ اْلَخْؾَؼ، 

ـْ َذلَِؽ َشْقًئا،  ـْ َوَجَد ِم ـْ َخَؾَؼ اهللَ؟ َفَؿ َفَؿ

ـُْت بِالؾَّ  .«فِ َفْؾَقُؼْؾ: آَم
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َِْضَْض٘ ِفٕ الَصالالرِّ  ِٗنُس ِعيَد ال

ْثَؿاَن ْبنِ  ˇ  ، َأبِي الَْعاصِ  ع 

ْقَطاَن َؿْد َحاَل ؿؾُت  ؿال:  إِنَّ افشَّ
ِ
: َيا َرُشقَل اهلل

، َؾَؼاَل  َ يِت َيْؾبُِسَفا َظَعَّ َبْقـِل َوَبْغَ َصَ يِت َوِؿَرا

 
ِ
ـَْزٌب، َذاَك » :َرُشقُل اهلل َشْقَطاٌن ُيَؼاُل َلُف َخ

ْذ بِالؾَّ  ـُْف، َواْتِػْؾ َطَؾك َفنَِذا َأْحَسْسََُّف َفَََّعقَّ ِف ِم

 .لَؾَػَعْؾُت َذفَِؽ َؾَلْذَهَبُف اهلُل َظـ   ،«َيَساِرَك َثََلًثا

 .(3342أخرجه مسلم )

 األطفالتعْٓر    

اَن  اْبِن َعب اس   ˇ  ـَ َؿاَل: 

 
ِ
ـَ َواحلَُسْغَ َيُؼقُل:  َرُشقُل اَّللَّ ُذ احلََس ُيَعق 
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ـْ ُكؾِّ َشْقَطاٍن » ِة ِم ِف الََّّامَّ ُأِطقُلُكََم بَِؽؾََِمِت الؾَّ

مَّةٍ  َٓ ـٍ  ـْ ُكؾِّ َطْق ٍة، َوِم إِنَّ »، ويؼقل: «َوَهامَّ

ُذ بَِفا إِْسََمِطقَؾ َوإِْسَحاَق  أخرجه  .«َأَباُكََم َكاَن ُيَعقِّ

 .(2266البخاري )

 زقٔ٘ مً بُ قسح٘ أّ جسح 

  ،َعائَِشةَ  ˇ 
ِ
َأنَّ َرُشقَل اهلل

اَن إَِذا اْصَتَؽك اإْلِ   َ  ـَ ْ ِمـُْف، ْكَساُن افقَّ

اَكْت بِِف َؿْرَحٌة َأْو ُجْرٌح، َؿاَل: افـَّبِلُّ  َأوْ   ـَ

بِِنْصَبِعِف َهَؽَذا، َوَوَكَع ُشْػَقاُن َشبَّاَبَتُف 

َْرِض، ُثؿَّ َرَؾَعَفا  ْٕ ـَا، »بِا بِاْسِؿ اهللِ، ُتْرَبُة َأْرِض

ـَا ـَا، بِنِْذِن َربِّ ـَا، لُِقْ َػك بِِف َسِؼقُؿ رواه . «بِرِيَؼِة َبْعِض

.(3660(، ومسلم )3603البخاري )
ْ
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ُِ زقٔ٘ املسٓض    ليفِط

َكاَن »َؿاَفْت:   َعائَِشةَ  ˇ 

فِ  فَِراِشِف، َكَػَث فِل إَِذا َأَوى إَِلك  َرُسقُل الؾَّ

ـِ َجِؿقًعا،  َذَتْق ُف َأَحٌد َوبِاْلُؿَعقِّ ْقِف بُِؼْؾ ُهَق الؾَّ َكػَّ

ـْ  ُثؿَّ َيْؿَسُح بِِفََم َوْجَفُف، َوَما َبَؾَغْت َيَداُه ِم

َفَؾَمَّ اْشَََّؽك َكاَن »َؿاَفْت َظائَِشُة:  ،«َجَسِدهِ 

 .(3601أخرجه البخاري ). «َيْلُمُركِل َأْن َأْفَعَؾ َذلَِؽ بِفِ 

 زقٔ٘ أخسٚ 

اَن  : َأنَّ افـَّبِلَّ  َعائَِشةَ  ˇ ـَ

ُذ َبْعَض َأْهؾِِف، َيْؿَسُح بَِقِدِه افُقْؿـَك َوَيُؼقُل:  ُيَعق 

ُفؿَّ َربَّ الـَّاِس َأْذِهِب الَباَس، اْشِػِف َوَأْكَت » الؾَّ
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َٓ ُيَغاِدُر  َّٓ ِشَػاُؤَك، ِشَػاًء  افِل، َٓ ِشَػاَء إِ ال َّ

 .(3602رواه البخاري )، «َسَؼًَم 

  (3600) « َّاْمَسهِح الَبهاَس َرب

َّٓ َأْكَت  َٓ َكاِشَػ َلُف إِ َػاُء،   ،«الـَّاِس، بَِقِدَك ال ِّ

 (3603) « ،ُفهؿَّ َربَّ الـَّهاِس الؾَّ

َٓ َشهافَِل مُ  هافِل،  ْلِهَب الَباِس، اْشِػ َأْكَت ال َّ

َٓ ُيَغاِدُر َسَؼًَم  َّٓ َأْكَت، ِشَػاًء  .«إِ
 

 

ْثَؿاَن بِْن َأبِي اْلَعاصِ  ˇ   ع 

 افثََّؼِػل  
ِ
َوَجًعا  ، َأنَُّف َصَؽا إَِػ َرُشقِل اهلل

 
ِ
ََيُِدُه يِف َجَسِدِه ُمـُْذ َأْشَؾَؿ َؾَؼاَل َفُف َرُشقُل اهلل

ـْ َجَسِدَك، »:  َضْع َيَدَك َطَؾك الَِّلي َتَللََّؿ ِم



 144 

اٍت   َثََلًثا، َوُقْؾ َسْبَع َمرَّ
َأُطقُذ  :َوُقْؾ بِاْسِؿ اهللِ

ـْ َشرِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ بِالؾَّ  أخرجه  «ِف َوُقْدَرتِِف ِم

 .(3343البخاري )

َٓسِٓكُ   ُُ َعاٜد املِسٓض   ّٓدُعْ َل

،  سعد بن أبي وقاص ˆ 

الؾُفؿَّ اْشِػ »ؾؼال:  ؿال: ظادين افـبل 

رٍ  «َسْعًدا، الؾُفؿَّ اْشِػ َسْعًدا أخرجه . َثَ َث ِمَرا

.(6731مسلم )
ْ

 

ـِ   ـِ افـَّبِل   اْبِن َعب اس  َظ ، َظ

ـْ َطاَد َمرِيًضا، َلْؿ َيْحُضْر َأَجُؾُف »، َؿاَل:  َم

َف اْلَعظِقَؿ َربَّ  ـَْدُه َسْبَع ِمَراٍر: َأْسَلُل الؾَّ َفَؼاَل ِط
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ـْ اْلَعْرِش  ُف ِم َّٓ َطاَفاُه الؾَّ اْلَعظِقِؿ َأْن َيْ ِػَقَؽ، إِ

«َذلَِؽ اْلَؿَرضِ 
(1)
. 
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (1114)الترمذي و، (4117)م: وما واه أبور3 حسـ (1)

ابن السـي يف و، (1141) اللٔلّ٘و ْعنل الٔالـسائي يف و

الطبراين يف و، (1/144)أمحد و، (242) اللٔلّ٘و ْعنل الٔ

الضقاء يف الؿختارة و، (1/441)الحاكم و، (1/1411)الدعاء 

 عن، الَدآين ، َعْن َأبِي َخالِدٍ ُشْعَبةَ ، من طريق (11/471)

به.  ، َعْن َلِعقِد ْبِن ُجَبْقٍر، َعْن اْبِن َعبَّاسٍ ،  وَعْؿرٍ  ْبنِ  الِؿـَْفالِ 

باقي والدآين،  حديثل بتحسقن وهذا لـد حسن، عىل الؼو

 رجال السـد بؼات، 

نل عبع الدآين عىل الحديث، كؿا عـد الـسائي يف وقد تو

، (247)لؾبخاري  األدب املفسدو، (1144) اللٔلّ٘و ْالٔ

 غقرمها.و
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يَؾ،  َأبِي َسِعقد   ˇ  ، َأنَّ ِجْزِ

ُد اْصَتَؽْقَت  َأتَك افـَّبِلَّ  ؿَّ  َؾَؼاَل: ؟َؾَؼاَل: َيا حُمَ

ـْ ُكؾِّ َشْلٍء » َؿاَل: «َكَعؿْ » قَؽ، ِم
بِاْسِؿ اهللِ َأْرقِ

ـِ َحاِسٍد، اهللُ  ـْ َشرِّ ُكؾِّ َكْػٍس َأْو َطْق ُيْمِذيَؽ، ِم

 .(3617رواه مسلم ) «َيْ ِػقَؽ بِاْسِؿ اهللِ َأْرقِقَؽ 

: َأنَّ  اْبِن َعب اس   ˇ 

  َرُشقَل 
ِ
ِهٍّ َيُعقُدهُ  اَّللَّ  َؾَؼاَل: ،َدَخَؾ َظَذ َأْظَرا

فُ  َٓ »  .(6064أخرجه البخاري ). «َبْلَس َصُفقٌر إِْن َشاَء الؾَّ
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 ُِ  دعاٛ مً أٓظ مً حٔاِت

، َؿاَفْت: َشِؿْعُت  َعائَِشةَ  ˇ 

ُفؿَّ اْغِػْر »َوُهَق ُمْسَتـٌِد إَِِلَّ َيُؼقُل:  افـَّبِلَّ  الؾَّ

فِقِؼ  «لِل َواْرَحْؿـِل َوَأْلِحْؼـِل بِالرَّ
(1)
أخرجه البخاري . 

 .(3000(، ومسلم )3760)

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ن، والوالحوالشفداء ون وهم الـبق املساد بالسفٔل:  (1)

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: قال

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[76]النساء:﴾ ژ ژ ڈ
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 الرنس عيد االحتضاز  

،  أبي سعقد الخدري ˇ 

َّٓ اهللُ »ؿال:  َٓ إَِلَف إِ ـُقا َمْقَتاُكْؿ  أخرجه مسلم  .«َلؼِّ

(667). 

َؿاَل: ،  الؿسقب بن حزن ˇ 

 
ِ
ْط َأبَا َضافٍِ  افَقَؾاُ:، َجاَ ُه َرُشقُل اَّللَّ مَلَّا َحََضَ

ُف، َكؾَِؿًة ُأَحاجُّ  :ُقْؾ »، َؾَؼاَل:   َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ

فِ  ـَْد الؾَّ  .(30(، ومسلم )2110أخرجه البخاري ). «َلَؽ بَِفا ِط

َعاذِ ْبِن َجَبل   ˇ  ، َؿاَل: َؿاَل   

 
ِ
َّٓ »: َرُشقُل اَّللَّ َٓ إَِلَف إِ ـْ َكاَن آِخُر َكََلِمِف  َم
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ُف َدَخَؾ اْلَجـَّةَ  وهق حديث صحقح بام  ،«الؾَّ

 بعده
(1)
. 

ـْ   عاذ بن جبل ˇ  ، َظ

 
ِ
ـْ َكْػٍس َتُؿقُت »َأنَُّف َؿاَل:  َرُشقِل اهلل َما ِم

ل َرُسقُل اهللِ،  َّٓ اهلُل، َوَأكِّ َٓ إَِلَف إِ َوِهَل َتْ َفُد َأْن 

َّٓ َغَػَر اهللُ  ، إِ ـٍ َيْرِجُع َذاَك إَِلك َقْؾٍب ُمققِ

«َلَفا
(2)
.
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 .(11110)أمحد و، (4117)م وما وأخرجه أب (1)

و ْعنل الٔالـسائي يف  و، (11221)أخرجه أمحد  (1)

و ْعنل الٔصّح عـد الـسائي يف و، (1147) اللٔلّ٘

َلِؿعت َأَبا  :َقاَل  ،ُشْعَبةمن طريق  (1144و 1141) اللٔلّ٘

 =لِؿَعاذ بن  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وَقاَل َرُل  َمالك َعن أكس بن  َحْؿَزة جاركا
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َُٛعالُد   َُِِٔئَِع ِٔضِنِػَت َدِعَب ِتِّللَن ا

 َدَخَؾ : َؿاَفْت  ، َسَؾَؿةَ  أ م   ˇ 

  َرُشقُل 
ِ
ُه، َصؼَّ  َوَؿدْ  َشَؾَؿةَ  َأِه  َظَذ   اهلل  َبَكُ

وَح  إِنَّ »: َؿاَل  ُثؿَّ  َؾَلْؽَؿَضُف،  َتبَِعفُ  ُقبَِض  إَِذا الرُّ

ـْ  َكاٌس  َؾَضجَّ  ،«اْلَبَصُر   َتْدُطقا َٓ »: َؾَؼاَل  َأْهؾِِف، ِم

َّٓ  َأْكُػِسُؽؿْ  َطَؾك ـُقنَ  اْلَؿََلئَِؽةَ  َفنِنَّ  بَِخْقرٍ، إِ  ُيَممِّ

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

َّٓ اهلل دخؾ اْلجـَّةا»: جبل َٓ إَِلف إِ ُف مـ َماَت يْ فد َأن  . «طؾؿ َأكَّ

 عبد الرمحن بن عبد اهلل الؿازين بؼة. وه َحْؿَزة وأب

، َقاَل: َعْن ُعْثَؿانَ ، (17) صخٔخُأخرج مسؾم يف و

 وَقاَل َرُل 
ِ
ـْ َماَت »: ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل َّٓ اهلُل، َدَخَؾ  َق ُه َو َم َٓ إَِلَف إِ ُف  َيْعَؾُؿ َأكَّ

 . «اْلَجـَّةَ 

تعاىل حسن  أملة هذا الباب كثقر، مـفا ما ذكركا. كسلل اهللو

 الخاتؿة.
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َبِل اْغِػْر  الؾُفؿَّ » :َؿاَل  ُثؿَّ  ،«َتُؼقُلقنَ  َما َطَؾك ِٕ 

، فِل َدَرَجََّفُ  َواْرَفْع  َسَؾَؿةَ  ـَ ق  فِل َواْخُؾْػفُ  اْلَؿْفِديِّ

، فِل َطِؼبِفِ  ـَ ـَا َواْغِػْر  اْلَغابِرِي  َربَّ  َيا َوَلفُ  َل

، ـَ رْ  َقْبرِِه، فِل َلفُ  َواْفَسْح  اْلَعاَلِؿق  .«فِقفِ  َلفُ  َوَكقِّ

 .(634أخرجه مسلم )

 َِ٘ٔبِصامُل َدِيِع ُسِنالِر 

، ؿافت:  أم  سؾؿةَ  ˆ 

 
ِ
ـْ َطْبٍد »، َيُؼقُل:  َشِؿْعُت َرُشقَل اهلل َما ِم

ا إَِلْقِف  ِف َوإِكَّ ا لِؾَّ ُتِصقُبُف ُمِصقَبٌة، َفَقُؼقُل: إِكَّ

َراِجُعقَن، الؾُفؿَّ ْأُجْركِل فِل ُمِصقَبَِّل، َوَأْخؾِْػ 
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َّٓ َأَجَرُه اهلُل فِل ُمِصقَبَِِّف،  ـَْفا، إِ لِل َخْقًرا ِم

ـَْفا  .«َوَأْخَؾَػ َلُف َخْقًرا ِم

نننناَم   ـَ َ َأبُننننق َشننننَؾَؿَة، ُؿْؾننننُت:  َؿاَفننننْت: َؾَؾننننامَّ ُتننننُقيف 

 
ِ
ا  َأَمنننننَريِن َرُشنننننقُل اهلل ، َؾنننننَلْخَؾَػ اهلُل ِِل َخنننننْرً

 
ِ
 .(661أخرجه مسلم ) .ِمـُْف، َرُشقَل اهلل
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 َِِ٘ٓصِعَتال 

ـَّا  أ َساَ َة ْبِن َزْيد   ˆ  ـُ ، َؿاَل: 

، َؾَلْرَشَؾْت إَِفْقِف إِْحَدى َبـَاتِِف  ِظـَْد افـَّبِل  

ُه َأنَّ َصبِقًّا هَلَا، َأِو اْبـًا هَلَا يِف  ِزُ َتْدُظقُه، َوُُتْ

ُشقِل: اْرِجْع إَِلْقَفا، َفَلْخبِْرَها: » اْدَْقِط، َؾَؼاَل فِؾرَّ

ـَْدُه  ِف َما َأَخَل َوَلُف َما َأْطَطك، َوُكؾُّ َشْلٍء ِط َأنَّ لِؾَّ

ك، َفُؿْرَها َفْؾََّْصبِْر َوْلََّْحََِّسْب  . «بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ

 .(632) (، ومسلم6266أخرجه البخاري )

 ِتِّٙ امَلَلَع الِٗالَص ُسِنِذ 

أصح ما ورد ؾقفا أربع تؽبراط، يؼرأ 

افػاَتة بعد افتؽبر: إوػ، ويحع ظذ افـبل 
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بعد افتؽبر: افثاكقة، ويدظق فؾؿقت بعد  

 افتؽبر: افثافثة.

 اْْلَْشَجِعي   َ الِك   ْبنِ  َعْوِف  ˇ 

  َرُشقُل  َصذَّ ؿال: ، 
ِ
 َجـَاَزٍ:، َظَذ   اهلل

ـْ  َؾَحِػْظُت  ،»: َيُؼقُل  َوُهقَ  ُدَظائِفِ  ِم  اْغِػْر  الؾُفؿَّ

ـُْف، َواْطُػ  َوَطافِفِ  َواْرَحْؿفُ  َلفُ   ُكُزَلُف، َوَأْكرِمْ  َط

ْع   َواْلَبَردِ، َوالثَّْؾِج  بِاْلََمءِ  َواْغِسْؾفُ  ُمْدَخَؾُف، َوَوسِّ

فِ  ـَ  َوَكؼِّ ْقَت  َكََم  اْلَخَطاَيا ِم َْبَقَض  الثَّْقَب  َكؼَّ ْٕ ـَ  ا  ِم

َكِس، ـْ  َخْقًرا َداًرا َوَأْبِدْلفُ  الدَّ  َخْقًرا َوَأْهًَل  َداِرِه، ِم

ـْ  ـْ  َخْقًرا َوَزْوًجا َأْهؾِفِ  ِم  َوَأْدِخْؾفُ  َزْوِجِف، ِم

ـْ  َوَأِطْلهُ  اْلَجـَّةَ  ـْ  َأوْ  - اْلَؼْبرِ  َطَلاِب  ِم  َطَلاِب  ِم
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قنَ  َأنْ  ََتَـَّْقُت  َحتَّك: َؿاَل ، «- الـَّارِ  ـُ  َذفَِؽ  َأنَا َأ

ـَةَ  َوقِفِ » ويف رواية دسؾؿ:، اْدَق َت   اْلَؼْبرِ  فَِّْ

 .(672رواه مسلم ) .«الـَّارِ  َوَطَلاَب 

َرْيَرةَ  َأبِي ˇ   َصذَّ : َؿاَل  ، ه 

  َرُشقُل 
ِ
ُفؿَّ »: َؾَؼاَل  َجـَاَزٍ:، َظَذ   اَّللَّ  اْغِػْر  الؾَّ

ـَا، ـَا، لَِحقِّ َِّ  َوَذَكرَِكا َوَكبِقرَِكا، َوَصِغقرَِكا، َوَمقِّ

ـَا، َوَشاِهِدَكا َوُأْكَثاَكا، ـْ  الؾَُّفؿَّ  َوَغائِبِ  ِمـَّا َأْحَقْقََّفُ  َم

يََمِن، َطَؾك َفَلْحقِفِ  ـْ  اْْلِ ْقََّفُ  َوَم فُ  ِمـَّا َتَقفَّ  َطَؾك َفَََّقفَّ

ْسََلِم، ُفؿَّ  اْْلِ ـَا َٓ  الؾَّ َٓ  َأْجَرُه، َتْحرِْم ـَا َو  ُتِضؾَّ

 .(1) «َبْعَدهُ 
 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 =أمحد و، (1114)الترمذي و، (4111)م وما واه أبور (1)
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، َؿاَل:  َواثَِؾَة ْبِن اْْلَْسَؼعِ  ˇ 

 
ِ
ـَ  َصذَّ بِـَا َرُشقُل اَّللَّ َظَذ َرُجٍؾ ِم

ـَ »اْدُْسؾِِؿَغ، َؾَسِؿْعُتُف َيُؼقُل:  ُفؿَّ إِنَّ ُفََلَن ْب الؾَّ

ـََة اْلَؼْبرِ  ل ذِمَََِّّؽ، َفِؼِف فَِّْ
َقاَل َطْبُد  -ُفََلٍن فِ

ـْ  ـْ ِذمَََِّّؽ َوَحْبِؾ ِجَقاِرَك، َفِؼِف ِم : ِم ـِ ْحَؿ الرَّ

ـَِة اْلَؼْبرِ  َوَطَلاِب الـَّاِر، َوَأْكَت َأْهُؾ اْلَقَفاِء  -فَِّْ

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ابن و، (1114)الؾقؾة وم والـسائي يف عؿل القو، (4/101)

يف  هُ بـتُ أكؿا اهده وشوبطرقه حديث حسن  وهو(241)م والجار

رقم  الصخاب٘ مفازٓدالسٓاض املطتطاب٘ يف صخٔذ كتابي 

(120). 
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ُفؿَّ َفاْغِػْر  َلُف َواْرَحْؿُف إِكََّؽ َأْكَت َواْلَحْؿِد، الؾَّ

ِحقؿُ  «اْلَغُػقُر الرَّ
 (2).  

 الرنس عيد ّضع املٔت يف قربِ 

َؿرَ  ˇ   ،، َأنَّ افـَّبِلَّ  اْبِن ع 

اَن إَِذا َوَكَع اْدَق َت يِف اْفَؼْزِ َؿاَل:  بِْسِؿ الؾَِّف »ـَ

ِف  « َوَطَؾك ُسـَِّة َرُسقِل الؾَّ
ْ(2)
 . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 ماجهابن  و .(4111)م وما واه أبورحديث حسـ، (1)

 لشقخـا  الصخٔذ املطيدمخرج يف  وهو، (1422)
(1122). 

ابن و، (1147)الترمذي و، (4114)م وما وأخرجه أب (1)

 عنلالـسائي يف و، (1/10)أمحد يف الؿسـد و، (1221)ماجه 

َي و، فؼد ر(241)م وابن الجارو، (1111)اللٔلّ٘و ْالٔ

 ع صحقح. والؿرفوفا، وقوموعا والحديث مرف
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 الدعاٛ للنٔت بعد دفيُ 

ثَْؿاَن ْبنِ  ˇ  انَ  ع  ، َؿاَل: َعػ 

اَن افـَّبِلُّ  ـِ اْدَق ِت َوَؿَػ  ـَ ـْ َدْؾ ، إَِذا َؾَرَغ ِم

َِخقُؽْؿ، َوَسُؾقا َلُف »َظَؾْقِف، َؾَؼاَل:  ِٕ اْسََّْغِػُروا 

َن ُيْسَلُل  ْٔ ُف ا «بِالََّّْثبِقِت، َفنِكَّ
(1)

 .
ْ

 

 الرنس عيد شٓازٗ الكبْز  

اَن َرُشقُل ، ؿال:  بريدة ˇ   ـَ

 
ِ
ُؿُفْؿ إَِذا َخَرُجقا إَِػ اْدََؼابِِر، َؾَؽاَن  اهلل ُيَعؾ 

ـَ » :َؿاِئُؾُفْؿ َيُؼقُل  َياِر ِم ََلُم َطَؾْقُؽْؿ َأْهَؾ الدِّ السَّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 وهوحديث حسن،  وهو، (4111)م وما وأخرجه أب (1)

   . (211)لشقخـا  الصخٔذ املطيدمخرج يف 
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ـَ  ا، إِْن َشاَء اهللُ اْلُؿْمِمـِق ، َوإِكَّ ـَ َواْلُؿْسؾِِؿق

ـَا َوَلُؽُؿ اْلَعافَِقةَ  رواه مسلم . «َلََلِحُؼقَن، َأْسَلُل اهللَ َل

(663). 

ُؿْؾُت: َؿاَفْت: ،  عائشة ˇ 

 
ِ
ْقَػ َأُؿقُل هَلُْؿ َيا َرُشقَل اهلل ُققلِل: » :َؿاَل  ؟ـَ

ـَ  ـَ اْلُؿْمِمـِق َياِر ِم ََلُم َطَؾك َأْهِؾ الدِّ السَّ

ـَ ِمـَّا  ، َوَيْرَحُؿ اهلُل اْلُؿْسََّْؼِدِمق ـَ َواْلُؿْسؾِِؿق

ا إِْن َشاَء اهللُ بُِؽْؿ َلََلِحُؼقنَ  ، َوإِكَّ ـَ  «َواْلُؿْسََّْلِخرِي

.(660أخرجه مسلم )
ْ
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 الرنس ْٓو اجلنع٘   

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: ؿال اهلل 

 *  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ﴾ْ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 .[64-6]اجلمعة:

َرْيَرةَ  ˇ     َأبِي ه 
ِ
َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ

َر َيْقَم اجلُُؿَعِة، َؾَؼاَل:   ـَ فِقِف َساَطٌة، »َذ

ل، َيْسَلُل  َٓ  ُيَقافُِؼَفا َطْبٌد ُمْسؾٌِؿ، َوُهَق َقائٌِؿ ُيَصؾِّ

َّٓ َأْطَطاُه إِيَّاهُ  َف َتَعاَلك َشْقًئا، إِ َوَأَصاَر بَِقِدِه  «الؾَّ

ُؾَفا  .(133) م( ومسل623البخاري). ُيَؼؾ 
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 الرنس ْٓو العٔد: التهبري 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]

  .[613]البقرة: [ ې ې ې ې

ڳ ڱ ڱ ڱ ]وقال تعاىل: 

 .[36]احلج:[ڱ ں

 ٻ ٻ ٻ ٻ]وؿال تعاػ: 

  .[342]البقرة: [ پ پ

هل ظؼ ذي  ّاألٓاو املعلْمات:

احلجة، وإيام ادعدوداط هل أيام افتؼيؼ.
ْ
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  ِْفُطالُه َدِيِع ُسِنالِر 

 ْبِن َعب اس   ˇ 
، َؿاَل:  َعْبِد اهللِ

ـْ » :َؿاَل افـَّبِلُّ  ْؿَس َوالَؼَؿَر آَيََّاِن ِم إِنَّ ال َّ

َٓ لَِحَقاتِِف،  َٓ َيْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد َو ِف  آَياِت الؾَّ

فَ  (، 2343أخرجه البخاري ) «َفنَِذا َرَأْيَُّْؿ َذلَِؽ َفاْذُكُروا الؾَّ

 .(646ومسلم )

،  أبي  وسى اْلشعري ˆ 

ـْ َذلَِؽ، َفاْفَزُطقا »:  لؿا َفنَِذا َرَأْيَُّْؿ َشْقًئا ِم

(، 6436أخرجه البخاري ) .«ِذْكرِِه َوُدَطائِِف َواْسَِّْغَػاِرهِ إَِلك 

 .(646ومسلم )
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َؿاَل ، َؿاَفْت:  َعائَِشةَ  ˇ 

 
ِ
ـْ آَياِت »:َرُشقُل اهلل ْؿَس َواْلَؼَؿَر ِم إِنَّ ال َّ

 َٓ ُفََم  َٓ اهللِ، َوإِكَّ ـَْخِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد، َو َي

ا اهلَل لَِحَقاتِِف، َفنَِذا َرَأْيَُُّؿقُهََم َفَؽبُِّروا، َواْدُطق

ُققا قا َوَتَصدَّ (، 646( ومسلم )6407أخرجه البخاري ).«َوَصؾُّ

 .واللفظ له

ِغقَرَة ْبنِ  ˇ  ْعَبةَ  الؿ  : ؿاَل ،  ش 

ِهقُؿ، َؾَؼاَل  ْؿُس َيْقَم َماَط إِْبَرا اْكَؽَسَػِت افشَّ

ِهقَؿ، َؾَؼاَل َرُشقُل  َْقِط إِْبَرا
ِ
افـَّاُس: اْكَؽَسَػْت د

 
ِ
ـْ آَياِت »: اَّللَّ ْؿَس َوالَؼَؿَر آَيََّاِن ِم إِنَّ ال َّ

ـَْؽِسَػاِن لَِؿْقِت َأَحٍد  ِف، َٓ َي َٓ لَِحَقاتِِف، َفنَِذا الؾَّ َو
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ـَْجؾَِل  قا َحََّّك َي َف َوَصؾُّ . «َرَأْيَُُّؿقُهََم، َفاْدُطقا الؾَّ

 .(663(،و مسلم )6474أخرجه البخاري )

يف وصػفا ص :   َعائَِشةَ  ˇ  

 ثُ افؽسقف ن ؿافت: 
ِ
َف، َؾَؼاَل َرُشقُل اَّللَّ ؿَّ اْكَكَ

ُ َأْن َيُؼقَل   ُثؿَّ  ن  -أي يف خطبتف- َما َصاَ  اَّللَّ

ـْ َطَلاِب الَؼْبرِ » ُذوا ِم أخرجه  .«َأَمَرُهْؿ َأْن َيَََّعقَّ

 .(642(، ومسلم )6407البخاري )

َأَمَر »، َؿاَفْت: َفَؼْد  َأْسَؿاءَ  ˇ 

ْؿسِ  الـَّبِلُّ  أخرجه . «بِالَعََّاَقِة فِل ُكُسقِف ال َّ

.(6430البخاري )
ْ
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 الدعاٛ يف االضتطكاٛ 

يف دظا    َؿاَل   َعائَِشةَ   ˇ 

ـِ »: آشتسؼا  ْحَؿ ـَ الرَّ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق اْلَحْؿُد لِؾَّ

ُف، َيْػَعُؾ  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ  ، ـِ ي ِحقِؿ َمؾِِؽ َيْقِم الدِّ الرَّ

َّٓ َأْكَت اْلَغـِلُّ  َٓ إَِلَف إِ ُف،  ُفؿَّ َأْكَت الؾَّ َما ُيرِيُد، الؾَّ

ـُ اْلُػَؼَرا ـَا اْلَغْقَث، َواْجَعْؾ ُء، َأْكِزْل َطؾَ َوَكْح ْق

ـٍ  َما ًة َوَبََلًغا إَِلك ِحق ـَا ُققَّ «َأْكَزْلَت َل
(1)
 . 

َؿاَل:   َجابِرِ ْبِن َعْبِد اهللِ  ˇ 

ـَا »َبَقاـِل، َؾَؼاَل:   َأتَِت افـَّبِلَّ  ُفؿَّ اْسِؼ الؾَّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ضؿن  ،(1104)م وما وأخرجه أب ،حدٓث حطً  (1)

 .لوحديث مط
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، َطاِجًَل  ًعا َغْقَر َضارٍّ
َغْقًثا ُمِغقًثا، َمرِيًئا َمرِيًعا، َكافِ

اَم ُ  ،«َغْقَر آِجؾٍ  َؿاَل: َؾَلْضَبَؼْت َظَؾقِْفُؿ افسَّ
(1)
 . 

 أن»قال:   عبد اهلل بن زيد ˆ 

 فاسَّسؼك الؿصؾك إلك خرج  الـبل

 وصؾك رداءه، وقؾب الؼبؾة، فاسَّؼبؾ

 .(3/160)، ومسلم(6463)أخرجه البخاري . «ركعَّقـ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

مخرج  وهو ،(1172)م وما وأخرجه أب 3حدٓث صحٔح(1)

 . (1111)لشقخـا اجلامع الصخٔذيف 
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ٍَاَجِت الِسُٓذ   الرِِّنُس إذا 

اَن   َعائَِشةَ  ˇ  ـَ َا َؿاَفْت:  َأَّنَّ

يُح، َؿاَل  افـَّبِلُّ  الؾُفؿَّ إِكِّل »: إَِذا َظَحَػِت افر 

َخْقَر َما فِقَفا، َوَخْقَر َأْسَلُلَؽ َخْقَرَها، وَ 

َها، َوَشرِّ ُأْرِسَؾْت بِِف، َوَأُطقُذ  َما ـْ َشرِّ بَِؽ ِم

 .(166مسلم )أخرجه .«َوَشرِّ َما ُأْرِسَؾْت بِفِ فِقَفا،  َما

َؿاَل:   َسَؾَؿَة ْبَن اْْلَْكَوعِ  ˇ 

يُح َيُؼقُل:  ِط افر  اَن إَِذا اْصَتدَّ ُفؿَّ َلِؼًحا »ـَ الؾَّ

«َطِؼقًَم  َٓ 
(1)
.
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 .(411) اللٔلّ٘و ْعنل الٔابن السـي يف أخرجه  (1)

 =ي يف ووقد صححه الـو، (121) األدب املفسدالبخاري يف و
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 دعِِالَس اِعَنَض َدِيِع ُسِنالرِّ 

اَن   عبد اهلل بن الزبقر ˇ  ـَ َأنَُّف 

ِظَؼ َتَرَك احْلَِديَث،  ْظَد وافحقا إَِذا َشِؿَع افرَّ

ْطُد بَِحْؿِدِه »وؿال:  ُسْبَحاَن الَِّلي ُيَسبُِّح الرَّ

ـْ ِخقَػَِّفِ  َؽُة ِم
إِنَّ هَذا َفَقِظقٌد ُثؿَّ َيُؼقُل:  «َواْلَؿََلئِ

َْرِض َصِديدٌ  ْٕ َْهِؾ ا ِٕ
(1)
.
ْ 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

لؽت عؾقه و، (4/112)الحاكم و، (422) األذناز

 وهو، (4/102) حات السباىْٔ٘الفتالحافظ يف والذهبي، 

الصخٔذ يف  و،  (2/21)لأللباين  الصخٔخ٘يف 

 لـده صحقح. و،  (440)لشقخـا املطيد

من طريؼه و، (1241)طل وأخرجه مالك يف الؿ (1)

ِه ْبِن  ،(014) األدب املفسدالبخاري يف  َعْن َعامِِر ْبِن َعْبِد الؾَّ

َبْقرِ  َبْقرِ  ، عنالز  ِه ْبِن الز   هذا لـد صحقح.و، به، َعْبِد الؾَّ
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 ِسَطامَل ِّلُصُى َدِيِع ُسِنالرِّ 

  َعائَِشةَ  ˇ 
ِ
: َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ

اَن إَِذا َرَأى اَدَطَر، َؿاَل:   ُفؿَّ َصقًِّبا »ـَ الؾَّ

ويف فػظ ظـد أه داود  .(6423أخرجه البخاري )، «َكافًِعا

اَن إَِذا َرَأى َكاِصًئا يِف ُأُؾِؼ  َأنَّ افـَّبِلَّ  :(3466) ـَ  ،

اَن يِف َصَ ٍ:، ُثؿَّ  ـَ  َتَرَك اْفَعَؿَؾ َوإِْن 
ِ
اَم  افسَّ

َها»َيُؼقُل:  ـْ َشرِّ ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم َؾِنْن  «الؾَّ

ُفؿَّ »ُمطَِر َؿاَل:  ًبا َهـِقًئاالؾَّ «َصقِّ
(1)
.  

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 لشقخـا اجلامعمخرج يف  وهو، حدٓث حطً  (1)

 (1112). 
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  ِسَطامَل َدِعَب ُلِْالَك 

َفـِي   َخالِد   بْنِ  َزْيدِ  ˇ  : َؿاَل    الْج 

  َرُشقُل  بِـَا َصذَّ 
ِ
ْبِح  َصَ :َ   اهلل  بِاحْلَُدْيبَِقةِ  افحُّ

  إِْثرِ  يِف 
ِ
اَم  اَكْت  افسَّ ـَ  ـَ َف  َؾَؾامَّ  افؾَّقِْؾ، ِم  َأْؿَبَؾ  اْكَكَ

 «َربُُّؽْؿ؟ َقاَل  َماَذا َتْدُرونَ  َهْؾ »: َؾَؼاَل  افـَّاسِ  َظَذ 

ـْ  َأْصَبَح »: َؿاَل : َؿاَل  َأْظَؾُؿ، َوَرُشقُففُ  اهللُ : َؿاُفقا   ِم

ـٌ  ِطَبادِي ـْ  َفَلمَّا َوَكافٌِر، بِل ُمْمِم  ُمطِْرَكا: َقاَل  َم

ـٌ  َفَللَِؽ  َوَرْحَؿَِّفِ  اهللِ  بَِػْضؾِ   َكافٌِر  بِل ُمْمِم

ـْ  َوَأمَّا بِاْلَؽْقَكِب، ـَْقءِ  ُمطِْرَكا: َقاَل  َم  َوَكَلا َكَلا بِ

ـٌ  بِل َكافٌِر  َفَللَِؽ  أخرجه البخاري  .«بِاْلَؽْقَكِب  ُمْمِم

 .(66، ومسلم )(َباُب َغْزَوةِ احلَُدْيبِيَةِ )، (0606)
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عيد لالضتطكاٛ ّاالضتصخاٛ الدعاٛ  

 الضسز مً املطس حصْل

 َرُجً   َأنَّ  ،َ الِك   ْبنِ  َأَكسِ  ˇ 

ـْ  ُ َُعٍة، َيْقمَ  اْدَْسِجدَ  َدَخَؾ  انَ  َباٍ   ِم  َدارِ  َكْحقَ  ـَ

،
ِ
  َوَرُشقُل  اْفَؼَضا 

ِ
 ََيُْطُ ، َؿاِئؿٌ   اهلل

  َرُشقَل  َؾاْشَتْؼَبَؾ 
ِ
 َيا: َؿاَل  ُثؿَّ  َؿاِئاًم،  اهلل

  َرُشقَل 
ِ
ُل، َهَؾَؽِت  اهلل َْمَقا ْٕ ُبُؾ، َواْكَؼَطَعِت  ا  افسُّ

  َرُشقُل  َؾَرَؾعَ : َؿاَل  ُيِغْثـَا، اهللَ  َؾاْدعُ 
ِ
  اهلل

ـَا، الؾُفؿَّ »: َؿاَل  ُثؿَّ  َيَدْيِف، ـَا، الؾُفؿَّ  َأِغْث  الؾُفؿَّ  َأِغْث

ـَا َٓ : َأنٌَس  َؿاَل  ،«َأِغْث   َو
ِ
  يِف  َكَرى َما َواَّلل

ِ
اَم   افسَّ

ـْ  َٓ  َشَحاٍ   ِم ـْ  َشْؾعٍ  َوَبْغَ  َبْقـَـَا َوَما َؿَزَظٍة، َو  ِم

َٓ  َبْقٍت  ـْ  َؾَطَؾَعْت : َؿاَل  َداٍر، َو  َشَحاَبةٌ  َوَراِئفِ  ِم
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ِس، ِمْثُؾ  ْ َطِت  َؾَؾامَّ  افسُّ اَم َ  َتَقشَّ ْط، افسَّ  ُثؿَّ  اْكَتَؼَ

  َؾَ  : َؿاَل  َأْمَطَرْط،
ِ
ْؿَس  َرَأيْـَا َما َواَّلل  َشْبًتا، افشَّ

ـْ  َرُجٌؾ  َدَخَؾ  ُثؿَّ : َؿاَل   َعةِ اجْلُؿُ  يِف  اْفَباِ   َذفَِؽ  ِم

  َوَرُشقُل  اْدُْؼبَِؾِة،
ِ
 َؾاْشَتْؼَبَؾفُ  ََيُْطُ ، َؿاِئؿٌ   اهلل

  َرُشقَل  َيا: َؾَؼاَل  َؿاِئاًم،
ِ
ُل  َهَؾَؽِت  اهلل َْمَقا ْٕ  ا

ُبُؾ، َواْكَؼَطَعِت  : َؿاَل  َظـَّا، ُيْؿِسْؽَفا اهللَ  َؾاْدعُ  افسُّ

  َرُشقُل  َؾَرَؾعَ 
ِ
 الؾُفؿَّ »: َؿاَل  ُثؿَّ  َيَدْيِف،  اهلل

ـَا َٓ  َحْقَل ـَا، َو َكاِم، َطَؾك الؾُفؿَّ  َطَؾْق ْٔ  َوالظَِّراِب، ا

َْوِدَيِة، َوُبُطقنِ  ْٕ ـَابِِت  ا َجرِ  َوَم  َؾاْكَؼَؾَعْت،. «ال َّ

ْؿسِ  يِف  َكْؿِق  َوَخَرْجـَا (، 6460أخرجه البخاري ). افشَّ

 .(166)ومسلم 
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 فطس عيد قْوأإذا الصاٜه كْل ما ٓ  

 َجا َ   افـَّبِلَّ  َأنَّ  ،َأَكس   ˇ 

ـِ  َشْعدِ  إَِػ  َؾ، َوَزْيٍت، بُِخْبزٍ  َؾَجا َ  ُظَباَدَ:، ْب ـَ  َؾَل

ـَْدُكؿُ  َأْفَطَر »  افـَّبِلُّ  َؿاَل  ُثؿَّ  ائُِؿقَن، ِط  الصَّ

َْبَراُر، َصَعاَمُؽؿُ  َوَأَكَؾ  ْٕ  َطَؾْقُؽؿُ  َوَصؾَّْت  ا

«اْلَؿََلئَِؽةُ 
(1)
.
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الـسائي يف و، (11100)رقم  ،(4/141)أخرجه أمحد  (1)

. (ل إِذا أفطر ِعـْد أهل َبقتوَما َيؼُ باب )،  الليلتوم ىعم  الي

 ، به.  َيْحَقى ْبِن َأبِي َكثِقٍر، َعْن َأَكِس ْبِن َمالٍِك من طريق 

 يحقى بن أبي كثقر مل يسؿعُه من أكس: (120)قال الـسائي 

، من غقر هذه الطريق، صحقح لؽـ الحديثاهـ فذكره، . 

اِق، َأْخَبَرَكا ، قال: (11417)فعـد أمحد يف الؿسـد  زَّ َبـَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

، َعْن َأَكسٍ   =هذا و. فذكر الحديث، َمْعَؿٌر، َعْن َبابٍِت اْلُبـَاكِيِّ
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 العدّ ٗالدعاٛ عيد مالقا 

: إِنَّ  عبد اهلل بن أبي أوىف ˇ 

  َرُشقَل 
ِ
تِل َأيَّاِمفِ  َبْعضِ  يِف   اَّللَّ  ِؾقَفا َفِؼَل  افَّ

، ْؿُس، َماَفِت  َحتَّك اْكَتَظرَ  افَعُدوَّ  يِف  َؿامَ  ُثؿَّ  افشَّ

َفا»: َؾَؼاَل  افـَّاسِ  ، لَِؼاءَ  َتَؿـَّْقا َٓ  الـَّاُس، َأيُّ  الَعُدوِّ

 َفاْصبُِروا، َلِؼقَُُّؿقُهؿْ  َفنَِذا الَعافَِقَة، الؾَّفَ  َوَسُؾقا

ُققِف  ضَِلَلِ  َتْحَت  الَجـَّةَ  َأنَّ  َواْطَؾُؿقا  ُثؿَّ  «السُّ

ُفؿَّ »: َؿاَل  ـِْزَل  الؾَّ َحاِب، َوَُمْرِيَ  الؽََِّاِب، ُم  السَّ

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

من و، (0210)عبد الرزاق  مصيفيف  وهولـد صحقح، 

 . (4124)م وما وطريؼه أيضا أخرجه أب
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َْٕحَزاِب، َوَهاِزمَ  . «َطَؾْقِفؿْ  َواْكُصْرَكا اْهِزْمُفؿْ  ا

 .(6603(، ومسلم )2430أخرجه البخاري )

قال: كان   أكس بن  الك  ˆ

 َأْكَت  الؾفؿ»إذا غزا قال:  رلول اهلل 

 َأُصقُل، وبَِؽ  َأُحقل، بَِؽ  وَكصقري، َطُضِدي

 . (1) « ُأقاتُِؾ  وبَِؽ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الترمذي: والؾػظ له، و (1741)م: وما وأخرجه أب (1)

م والـسائي يف عؿل القو، (11212/1)أمحد: و، (1214)

بن لعقد عن قتامة عن اعؿش  الُؿثـَّكمن طريق  (714)الؾقؾة: و

  هذا لـد صحقح رجاله بؼات.و به.

 . ين.ويعـي ع :معـى عضديوقال الترمذي: 
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 أذناز الطفس   

 :ِتٓدٔو املسارس أَل 

َؿرَ  ˇ  اَن ابِْن ع  ـَ ، َؿاَل: 

 
ِ
َع َرُجً  َأَخَذ بَِقِدِه، َؾَ   َرُشقُل اَّللَّ إَِذا َودَّ

ُجُؾ ُهَق َيَدُع َيَد  َيَدُظَفا َحتَّك َيُؽقَن افرَّ

ـََؽ اْسََّْقدِِع الؾََّف »، َوَيُؼقُل:  افـَّبِل   ِدي

«َوَأَماَكَََّؽ َوآِخَر َطَؿؾَِؽ 
(1)
. 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ّقال:  ،(4441)الترمذي و، (1/0)أخرجه أمحد   (1)

 .اهـ «ْجٍه َعْن اْبِن ُعَؿَر وَ َي َهَذا اْلَحِديُث مِْن َغْقِر وِ رُ وَ »

Ð : ،ل والؾقؾة لؾـسائي: باب ما يؼوم وله يف عؿل القوكعم

 =كذا عـد أمحد يف وبعدها عدة طرق، و، (212)ماع وعـد ال
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 اْلَخْطِؿي   ˇ 
 ، َؿاَل:َعبِْد اهللِ

اَن افـَّبِلُّ  إَِذا َأَراَد َأْن َيْسَتْقِدَع اجْلَْقَش َؿاَل:  ـَ

َف » ـَُؽْؿ َوَأَماَكََُّؽْؿ َوَخَقاتِقَؿ َأْسََّْقدُِع الؾَّ ِدي

«َأْطََملُِؽؿْ 
(1)
. 
ْ 

َرْيَرةَ َؿاَل   فَِرُجٍؾ: َتَعاَل   َأب و ه 

 
ِ
َظـِل َرُشقُل اَّللَّ اَم َودَّ ـَ ْظَؽ  : ُأَود 

َٓ ُيَضقُِّع َوَدائَِعفُ » َف الَِّلي  «اْسََّْقَدْطََُّؽ الؾَّ
ْ(2)
 . 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

حديث  و، فف(1117) ماجهابن و (2717و 2712)املطيد

 الحديث الذي بعده. يشفد لهوصحقح بطرقه، 

حديث صحقح،  وهو، (1711)م وما وأخرجه أب (1)

 . (111)لشقخـا  الصخٔذ املطيدمخرج يف 

 = ماجهأخرجه ابن و، (1724و 2141)اه أمحد ور (1)
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 ِدعاء املسارس إذا زكب زاحلف: 

: َأنَّ  عبد اهلل بن عؿر ˇ  

 
ِ
اَن إَِذا اْشَتَقى َظَذ َبِعِرِه  َرُشقَل اهلل ـَ

َ َثَ ًثا، ُثؿَّ َؿاَل:  زَّ ـَ ُسْبَحاَن »َخاِرًجا إَِػ َشَػٍر، 

، َوإِكَّا  ـَ ـَا َهَلا، َوَما ُكـَّا َلُف ُمْؼرِكِق َر َل الَِّلي َسخَّ

ا َكْسَلُلَؽ فِل َسَػرَِكا  ـَْؼؾُِبقَن، الؾُفؿَّ إِكَّ ـَا َلُؿ إَِلك َربِّ
 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ابن السـي و، (211)الؾقؾة وم والـسائي يف عؿل القو، (1112)

، تحت (114)لدعاٛاقد جاء عـد الطبراين يف و، (217)

ابن السـي وماع. ول الؿسافر لؿخؾػقه عـد الوما يؼ باب :

َْهؾِِف إَِذا قَما َيؼُ »َباُب تحت  (211) ِٕ َطُفؿْ َو ُل  بؾػظ من أرام أن  « دَّ

َٓ َتِضقُع ْق َأْسََّ »يسافر أن يؼل لؿن يخؾف:  َف الَِّلي  ِدُطُؽُؿ الؾَّ

له الؿسافر وصالح أن يؼ وهوث صحقح، يالحدو. «َدائُِعفُ َو 

 الؿؼقم لؾؿسافر.ولؾؿؼقم، 
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ـَ اْلَعَؿِؾ َما َتْرَضك، َهَلا اْلبِ  رَّ َوالََّّْؼَقى، َوِم

ـَا َسَػَرَكا َهَلا، َواْصِق َطـَّا ُبْعَدُه،  ْن َطَؾْق الؾُفؿَّ َهقِّ

َػرِ، َواْلَخؾِقَػُة فِل  ل السَّ
اِحُب فِ الؾُفؿَّ َأْكَت الصَّ

َػرِ،  ـْ َوْطَثاِء السَّ َْهِؾ، الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم ْٕ ا

ـَْؼَؾِب فِل اْلََمِل َوَكآَبِة الْ  ـَْظرِ، َوُسقِء اْلُؿ َؿ

َْهؾِ  ْٕ  .«َوا

َـّ  َرَجعَ  َوإَِذا َـّ  َوَزادَ  َؿاهَلُ  َتائُِبقنَ  آيُِبقنَ »: ِؾقِف

ـَا َطابُِدونَ   .(6203أخرجه مسلم ). «َحاِمُدونَ  لَِربِّ
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     تكذذبري املسذذارس إذا صذذعد ْتسذذبٕحِ إذا

 َبط:

، َؿاَل:  َجابِرِ ْبِن َعْبِد اهللِ  ˇ  

ـَا» ـَا َسبَّْح أخرجه  .«ُكـَّا إَِذا َصِعْدَكا َكبَّْرَكا، َوإَِذا َكَزْل

 .(3662البخاري )

 دعاء دخٓم القسٔة: 

،  : َأنَّ افـَّبِلَّ  صفقب ˇ 

َها:  مَلْ  َّٓ َؿاَل ِحَغ َيَرا َيَر َؿْرَيًة ُيِريُد ُدُخقهَلَا إِ

ْبِع َوَما » َؿَقاِت السَّ ، َوَربَّ الؾُفؿَّ َربَّ السَّ ـَ َأْضَؾْؾ

ـَ َوَما َأْقَؾؾْ  ََرِضق ْٕ ـِ ا َقاصِق ، َوَربَّ ال َّ ـَ

ا  َوَما ، َفنِكَّ ـَ َياِح َوَما َذَرْي ، َوَربَّ الرِّ ـَ َأْضَؾْؾ
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َكْسَلُلَؽ َخْقَر َهِلِه اْلَؼْرَيِة، َوَخْقَر َأْهؾَِفا، َوَكُعقُذ 

َها َوَشرِّ َأْهؾَِفا َوَشرِّ َما فِقفَ  ـْ َشرِّ «ابَِؽ ِم
(1)
 . 

 دعاء نٌ يزم نًزال: 

َؾِؿق ةِ  ˇ   َخْوَلَة بِـِْت َحؽِقم  السُّ

 
ِ
ـْ »َيُؼقُل:  ، َتُؼقُل َشِؿْعُت َرُشقَل اهلل َم

ًٓ ُثؿَّ َقاَل: َأُطقُذ بَِؽؾََِمِت اهللِ  ـِْز الََّّامَّاِت َكَزَل َم

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 244) اللٔلّ٘و ْعنل الٔأخرجه الـسائي يف  (1)

ُل إَِذا وَما َيؼُ )َباُب ، تحت (212)أخرجه ابن السـي و ،(244و

الطبراين يف و، (1012)ابن حبان و، (َلَفاوَرَأى َقْرَيًة ُيِريُد ُمُخ 

حديث صحقح، رجاله  وهون، وآخرو، (141) الدعاٛ

 . (212)لشقخـا  املطيدالصخٔذ يف  وهوبؼات، 
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ُه َشْلٌء، َحََّّك َيْرَتِحَؾ  ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ، َلْؿ َيُضرَّ ِم

ـِْزلِِف َذلَِؽ  ـْ َم .(3641أخرجه مسلم ) .«ِم
ْ

 

 .دعاء املسارس ْقت السحس 

 أن الـبي   أبي هريرة ˇ 

 َسِؿعَ »كان إذا كان يف لػر وأْلحر يؼول: 

ـِ  اهللِ  بَِحْؿدِ  َساِمٌع  ـَا، بَََلئِفِ  َوُحْس ـَا َطَؾْق  َربَّ

ـَا ـَا، َوَأْفِضْؾ  َصاِحْب ـَ  بِاهللِ  َطائًِلا َطَؾْق  «الـَّارِ  ِم

 .3661أخرجه مسلم: 
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 اإلٍاللما ٓكْل احلاج ّاملعتنس قبل  

  ُثؿَّ َركَِب »، َؿاَل:  َأَكس   ˇ 

َف  َحََّّك اْسَََّقْت بِِف َطَؾك الَبْقَداِء، َحِؿَد الؾَّ

َوَسبََّح َوَكبََّر، ُثؿَّ َأَهؾَّ بَِحجٍّ َوُطْؿَرٍة، َوَأَهؾَّ 

 .(6336أخرجه البخاري ).«الـَّاُس بِِفََم 

  التلبٔ٘ يف احلج ّالعنسٗ ذنس هلل 

َؿرَ  ˇ   بِْن ع 
، َأنَّ  َعْبِد اهللِ

 
ِ
، َلبَّْقَؽ، »: َتْؾبَِقَة َرُشقِل اهلل َلبَّْقَؽ الؾُفؿَّ

َٓ َشرِيَؽ َلَؽ َلبَّْقَؽ، إِنَّ  ِـّْعَؿَة  َلبَّْقَؽ  اْلَحْؿَد َوال

َٓ َشرِيَؽ َلَؽ  (، 6306أخرجه البخاري ).«َلَؽ َواْلُؿْؾَؽ 

  .(6610ومسلم )
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   ناَن ـَ َؿرَ : َو َيِزينُد   َعْبد  اهللِ ْبن  ع 

َلبَّْقههَؽ َلبَّْقههَؽ، َوَسههْعَدْيَؽ، َواْلَخْقههُر  »ِؾقَفننا: 

ْغَباُء إَِلْقَؽ َواْلَعَؿُؾ    .«بَِقَدْيَؽ، َلبَّْقَؽ َوالرَّ

، َجابِرِ بِْن َعبِْد اهللِ  ˇ  

 
ِ
َبْغَ َأْطُفِرَكا، َوَظَؾْقِف َيـِْزُل  َوَرُشقُل اهلل

ـْ  اْفُؼْرآُن، َوُهَق َيْعِرُف َتْلِويَؾُف، َوَما َظِؿَؾ بِِف ِم

 َظِؿْؾـَا بِِف، َؾَلَهؾَّ بِافتَّْقِحقِد 
ٍ
، »َرْ  َلبَّْقَؽ الؾُفؿَّ

َٓ َشرِيَؽ َلَؽ َلبَّْقَؽ، إِنَّ اْلَحْؿَد  َلبَّْقَؽ، َلبَّْقَؽ 

ِـّْعَؿَة َلَؽ  َٓ َشرِيَؽ َلَؽ َوال َوَأَهؾَّ  «، َواْلُؿْؾَؽ 

 
ِ
ِذي ُُيِؾُّقَن بِِف، َؾَؾْؿ َيُردَّ َرُشقُل اهلل افـَّاُس ِِبََذا افَّ

  
ِ
 َظَؾْقِفْؿ َصْقًئا ِمـُْف، َوَفِزَم َرُشقُل اهلل
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(6361مسلم )رواه  َتْؾبَِقَتُف،
ْ(1)
. 

َْظَؾُؿ  َعائَِشةَ  ˇ َٕ ، َؿاَفْت: إيِن  

ْقَػ  ُفؿَّ َلبَّْقَؽ،  َكاَن الـَّبِلُّ  »ـَ ُيَؾبِّل: َلبَّْقَؽ الؾَّ

ِـّْعَؿَة  َلبَّْقَؽ َٓ َشرِيَؽ َلَؽ َلبَّْقَؽ، إِنَّ الَحْؿَد َوال

 .(6334أخرجه البخاري ).«َلَؽ 

َؿاَل:  اْلِؿْسَوِر ْبِن َ ْخَرَ ةَ  ˇ 

اَكْت َتْؾبَِقُة ُظَؿرَ  ُفؿَّ َلبَّْقَؽ، َلبَّْقَؽ »: ـَ َلبَّْقَؽ الؾَّ

ِـّْعَؿَة َلَؽ  َٓ َشرِيَؽ َلَؽ َلبَّْقَؽ، إِنَّ اْلَحْؿَد َوال
 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

ابن و، (14441)أمحد و، (6163)م وما وأبزام   (1)

هِ ، يف حديث (472)م والجار َأَهؾَّ ، َقاَل: َجابِِر ْبِن َعْبِد الؾَّ

ِف قَرسُ  ـِ ُطَؿَر، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَّ الـَّاُس َو َفَلَكَر الََّّْؾبَِقَة ِمْثَؾ َحِديِث اْب

 لـده صحقح. وهـ ا.«َذا اْلَؿَعاِرِج »َن وَيِزيُد 
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َٓ َشرِيَؽ َلَؽ  َلبَّْقَؽ » ، ويزيد:«َواْلُؿْؾَؽ، 

الـَّْعََمِء َواْلَػْضِؾ َمْرُغقًبا َأْو َمْرُهقًبا، َلبَّْقَؽ َذا 

ـِ  «اْلَحَس
(1)
. 

الرنس عيد بدٛ الطْاف ّنل ما  

 حاذٚ احلجس األضْد 

َأنَّ َرُسقَل »:  اْبِن َعب اس   ˇ 

فِ  ََم َأَتك  الؾَّ َصاَف بِاْلَبْقِت َوُهَق َطَؾك بَِعقرٍ، ُكؾَّ

ل َيِدِه، َوَكبََّر َطَؾك 
ـِ َأَشاَر إَِلْقِف بَِ ْلٍء فِ ْك . «الرُّ

 .(6723أخرجه البخاري )

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 بسـٍد صحقح.  (14401)أخرجه ابن أبي شقبة   (1)
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 الرنس عيد الصفا ّاملسّٗ 

ؿال:   َجابِرِ بِْن َعبِْد اهللِ  ˇ  

ـَ  ُثؿَّ َخَرَج  َػا، َؾَؾامَّ َدَكا ِم ـَ اْفَباِ  إَِػ افحَّ ِم

 : َػا َؿَرأَ  ہ ہ  ڎ ڎ ڌ﴿افحَّ

َؾَبَدَأ  «َأْبَدُأ بََِم بََدَأ اهلُل بِفِ » [631]البقرة:  ﴾ھ

َػا، َؾَرِؿَل َظَؾقِْف، َحتَّك َرَأى اْفَبقَْت َؾاْشَتْؼَبَؾ  بِافحَّ

ُه، َوَؿاَل:  َ زَّ ـَ َد اهلَل َو َّٓ اهلُل »اْفِؼْبَؾَة، َؾَقحَّ َٓ إَِلَف إِ

َٓ َشرِيَؽ َلُف، َلُف اْلُؿْؾُؽ َوَلُف اْلَحْؿُد َوُهَق  َوْحَدُه 

َٓ إِلَ  َّٓ اهللُ َوْحَدُه، َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر،  َف إِ

َْحَزاَب  ْٕ َأْكَجَز َوْطَدُه، َوَكَصَر َطْبَدُه، َوَهَزَم ا

ـَ َذلَِؽ، َقاَل: ِمْثَؾ َهَلا َثََلَث  «َوْحَدهُ  ُثؿَّ َدَطا َبْق
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اٍت، ُثؿَّ َكَزَل إَِلك اْلَؿْرَوِة، َحََّّك إَِذا اْكَصبَّْت  َمرَّ

ي َسَعك، َحََّّك إَِذا َصِعَدَتا 
ـِ اْلَقادِ َقَدَماُه فِل َبْط

ةِ َكََم َمَ ك، َحََّّك َأَتك اْلَؿْرَوَة، َفَػَعَؾ َطَؾك اْلَؿْروَ 

َػا  .«َفَعَؾ َطَؾك الصَّ
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تيتَٕ التلبٔ٘ عيد البدٛ يف زمٕ مجسٗ    

 

، َؿاَل: ُدِؾْعُت َمَع ِعْؽرَِ ةَ  ˇ 

ـَ اْدُْزَدفَِػِة، َؾَؾْؿ َأَزْل َأْشَؿُعُف،   َظِعٍّ ِم
ـِ ُحَسْغِ ْب

َيُؼقُل: َفبَّقَْؽ َفبَّقَْؽ َحتَّك اْكَتَفك إَِػ اجْلَْؿَرِ:، ُؿْؾُت 

؟ َؿاَل: إيِن  
ِ
ْهَ ُل َيا َأبَا َظْبِد اَّللَّ َفُف: َما َهَذا اإْلِ

ـَ َأِه َضافٍِ  ُُيِؾُّ َحتَّك إَِذا َشِؿْعُت َأِه َظِعَّ  ْب

َثـِل   َأنَّ َرُسقَل الؾَّفِ »اْكَتَفك إَِػ اجْلَْؿَرِ:، َوَحدَّ

«َأَهؾَّ َحََّّك اْكَََّفك إَِلْقَفا
(1)
. 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

مخرج يف   وهو ،(471)يعىل  وأخرجه أب ؛حدٓث حطً  (1)

 .  (1424) اجلامع الصخٔذ لػٔديا

بدٛ التهبري عيد زمٕ ّ العكب٘

 اجلناز
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، َؿاَفْت: َؿاَل  َعائَِشةَ  ˇ 

 
ِ
ََم ُجِعَؾ الطََّقاُف بِاْلَبْقِت »: َرُشقُل اَّللَّ إِكَّ

َػا َواْلَؿْرَوِة َوَرْمُل اْلِجََمرِ  ـَ الصَّ َقاَمِة ذِْكرِ  :َوَبْق ِ
ِ
ْل

فِ   .(2) «الؾَّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الترمذي و، (1111)م وما وأخرجه أب ؛حدٓث حطً  (1)

 ن.وآخرو، (1111)ابن خزيؿة و، (211)

Ð :رة يف واضع الؿذكوالؿ عىل التحباب الذكر يف هذهو

 الحديث عامة أهل العؾم،  . 
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أنل املربْح ذنس اضه اهلل  جْاشغسط  

 علُٔ

، [ىئ ىئ ی ی ی ی]قال تعاىل:  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ]وقــــال: 

 .[ڎ ڈ ڈ

أن الـبي   عدي بن حاتم ˆ  

َؿ، َكْؾَبَؽ  َأْرَسْؾَت  إَِذا»قال:    َوَذَكْرَت  اْلُؿَعؾَّ

فنن وجدت مع  :فؼؾت. «َفُؽْؾ  َطَؾْقفِ  اهللِ  اْسؿَ 

 :َقاَل  ،كؾبي مع كؾبا آخر فال أمري أيفؿا أخذه

ََم  َتْلُكْؾ، َفََل » ْقَت  َفنِكَّ  ُتَسؿِّ  َوَلؿْ  َكْؾبَِؽ، َطَؾك َسؿَّ

 . (2/6636 )ومسلم: (663)أخرجه البخاري. «َغْقرِهِ  َطَؾك
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أن الـبي   رافع بن خديج  ˆ 

َم، َأْكَفَر  َما»قال:   . «َفُؽْؾ  اهللِ، اْسؿُ  َوُذكَِر  الدَّ

 .(6671 )، ومسلم:(3346)أخرجه البخاري: 

أن   جـدب بن سػقان ˆ 

 قبؾ [ٍأي: أضحقته] ذبح مـ»قال:  الـبي 

 كان ومـ أخرى، مؽاهنا فؾقلبح الصَلة

. « اهلل اسؿ طؾك فؾقلبح صؾقـا حَّك يلبح مل

 .(6674 )، ومسلم:(613)أخرجه البخاري: 

: أن الـبي  ابن  سعود ˆ 

 اهللِ  اْسؿُ  ُذكَِر  َطْظؿٍ  ُكؾُّ  َلُؽؿْ »: لؾجن قال 

 .(034 )أخرجه مسلم:. «َطَؾْقفِ 
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َّالُػِسِب    َأِذَناُز اأَلِنِل 

 الفسهٕة عًد األكل:

، ؿال:  أبي سؾؿةَ  بنِ  عؿرَ  ˇ 

 
ِ
ـُْت ُؽَ ًما يِف َحْجِر َرُشقِل اَّللَّ اَكْت  ـُ ـَ ، َو

 
ِ
ْحَػِة، َؾَؼاَل ِِل َرُشقُل اَّللَّ قُش يِف افحَّ

َيِدي َتطِ

َف، َوُكْؾ بَِقِؿقـَِؽ، َوُكْؾ »:  َيا ُغََلُم، َسؿِّ الؾَّ

َّا َيؾِقَؽ 
ِ
أخرجه  َؾاَم َزاَفْت تِْؾَؽ ضِْعَؿتِل َبْعُد. «ُم

 .(3433(، ومسلم )3267البخاري )

، َأنَُّف َشِؿَع َجابِرِ ْبِن َعْبِد اهللِ  ˇ

ُجُؾ َبْقََُّف، َفَلَكَر »َيُؼقُل:  افـَّبِلَّ  إَِذا َدَخَؾ الرَّ

ْقَطاُن:  ـَْد َصَعاِمِف، َقاَل ال َّ ـَْد ُدُخقلِِف َوِط اهلَل ِط
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َٓ َطَ اَء، َوإَِذا َدَخَؾ، َفَؾْؿ  َٓ  َمبِقَت َلُؽْؿ، َو

ْقَطاُن: َأْدَرْكَُُّؿ  ـَْد ُدُخقلِِف، َقاَل ال َّ َيْلُكرِ اهللَ ِط

ـَْد َصَعاِمِف، َقاَل:  اْلَؿبِقَت، َوإَِذا َلْؿ َيْلُكرِ اهللَ ِط

 .(3461أخرجه مسلم ) .«َأْدَرْكَُُّؿ اْلَؿبِقَت َواْلَعَ اءَ 

َذْيَػةَ  ˇ  ـَّا إَِذا  ح  ـُ ، َؿاَل: 

َكا َمَع افـَّبِل   َضَعاًما مَلْ َكَضْع َأيِْدَيـَا َحتَّك  َحََضْ

 
ِ
َكا  َيْبَدَأ َرُشقُل اهلل َؾَقَضَع َيَدُه، َوإِكَّا َحََضْ

َا ُتْدَؾُع،  َلَّنَّ ـَ ً: َضَعاًما، َؾَجاَ ْط َجاِرَيٌة  َمَعُف َمرَّ

َعاِم، َؾَلَخَذ َرُشقُل  َؾَذَهَبْت فَِتَضَع َيَدَها يِف افطَّ

 
ِ
َلنَّاَم ُيْدَؾُع َؾَلَخَذ  اهلل ـَ ِهٌّ  بَِقِدَها، ُثؿَّ َجاَ  َأْظَرا

 بَِقِدِه، َؾَؼاَل رَ 
ِ
ْقَطاَن »: ُشقُل اهلل إِنَّ ال َّ

ُف  َٓ ُيْلَكَر اْسُؿ اهللِ َطَؾْقِف، َوإِكَّ َيْسََِّحؾُّ الطََّعاَم َأْن 
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َجاَء بَِفِلِه اْلَجاِرَيِة لَِقْسََِّحؾَّ بَِفا َفَلَخْلُت بَِقِدَها، 

َْطَرابِلِّ لَِقْسََِّحؾَّ بِِف َفَلَخْلُت بَِقِدِه،  ْٕ َفَجاَء بَِفَلا ا

، «ِلي َكْػِسل بَِقِدِه، إِنَّ َيَدُه فِل َيِدي َمَع َيِدَهاَوالَّ 

 .(3466أخرجه مسلم )

َؿاَفْت: َؿاَل  ، َعائَِشةَ  ˇ

 
ِ
َأَحُدُكْؿ َصَعاًما إَِذا َأَكَؾ »: َرُشقُل اَّللَّ

لِِف َفْؾَقُؼْؾ:  ل َأوَّ
ِف، َفنِْن َكِسَل فِ َفْؾَقُؼْؾ: بِْسِؿ الؾَّ

لِِف َوآِخرِهِ  ل َأوَّ
ِف فِ «بِْسِؿ الؾَّ

ْ(1)
  . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 ،(2676) موما وأبو، (6131) أخرجه الترمذي (1)

أمحد يف و، (111) اللٔلّ٘و ْعنل الٔالـسائي يف و

 ِهَشامِ  ن من طريقوآخرو (174 /7)و، (7/111) املطيد

ْلتُ  ، َعْن ُبَدْيِل ْبِن َمْقَسَرَة، َعْن َعْبِد وَ الدَّ ِه ْبِن ُعَبْقِد ْبِن ُعَؿْقرٍ ائِيِّ  الؾَّ

 =هذا لـد و. ٍم، َعْن َعائَِشةَ و، َعْن اْمَرَأٍة ُيَؼاُل َلَفا ُأم  ُكْؾثُ الؾقثِي
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ٓت وم، فؼد ذكرها الذهبي يف الؿجفوضعقف، لجفالة أم كؾث

 عن عائشة. (مؽقة)م وأم كؾثقال: و، مٔصاٌ االعتدالمن 

 كل.عؿقر يف التسؿقة عىل إتػرم عـفا عبد اهلل بن عبقد بن 

 ماجهن ذكرها يف السـد عـد ابن وجاء الحديث بدو

آخرين، من من و، (12117)املسندأمحد يف و، (4174)

ْلتُ  ِهَشامِ  طريق ِه ْبِن وَ الدَّ ، َعْن ُبَدْيِل ْبِن َمْقَسَرَة، َعْن َعْبِد الؾَّ ائِيِّ

هذا لـد مـؼطع، ّٕن و. ، َعْن َعائَِشةَ الؾقثِي ُعَبْقِد ْبِن ُعَؿْقرٍ 

ِه ْبنَ  َعْبدَ  قال ابن حجر و. ائَِشةَ مل يسؿع من عَ  ُعَبْقدِ  الؾَّ

 اهـ .ائَِشةَ ققل مل يسؿع من عَ و: التهري يف

الطة واية، التي قبل هذه، أّن الواضح من الروهذا وقلت: 

اهد يثبت هبا، مـفا حديث ابن ولة، لؽن لؾحديث شومجف

صحقح و، (471)الؾقؾة ٓبن السـي وم ويف عؿل الق م ومسع

الطبراين يف الدعاء و، ازدْامل، كؿا يف (1441)ابن حبان 

أمحد و، (4071)م وعـد أبي ما َمْخِشي   ْبنُ  ُأَمقَّةُ  و، (112)

(4/447)  . 
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 نٌ دعٖ إىل طعاى َْٓ صائو:

َرْيَرةَ  ˇ  ، َؿاَل: َؿاَل َأبِي ه 

 
ِ
إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ، َفْؾُقِجْب، »: َرُشقُل اهلل

، َوإِْن َكاَن ُمْػطًِرا،  َفنِْن َكاَن َصائًَِم، َفْؾُقَصؾِّ

 .(6026أخرجه مسلم )، «َفْؾَقْطَعؿْ 

: أي: ؾؾقدُع.  قال العلناء:   ؾؾقحؾ 

 َّوإِْن »: ، بلفظ(016) الطين ابً عيد

.«َكاَن َصائًَِم َدَطا َلُف بِاْلَبَرَكةِ 
ْ
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 أذكاز بعد الطعاى:

 : َأنَّ افـَّبِلَّ  َأبِي أ َ اَ ةَ  ˇ 

اَن إَِذا َرَؾَع َماِئَدَتُف َؿاَل:  ِف َكثِقًرا »ـَ الَحْؿُد لِؾَّ

ًبا ُمَباَرًكا فِقِف، َغْقَر  ٍع َصقِّ َٓ ُمَقدَّ َمْؽِػلٍّ َو

 َٓ ـَا َو ـُْف، َربَّ ـًك َط .(3031خرجه البخاري )أ .«ُمْسََّْغ
ْ

 

، َؿاَل: َؿاَل  َأَكِس ْبِن َ الِك   ˇ 

 
ِ
ـِ اْلَعْبِد َأْن »: َرُشقُل اهلل إِنَّ اهللَ َلَقْرَضك َط

ْرَبَة  َْكَؾَة َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا َأْو َيْ َرَب ال َّ ْٕ َيْلُكَؾ ا

 .(3620أخرجه مسلم ) .«َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا

،  اْْلَْكَصاِري   َأيُّوَب  يَأبِ  ˇ 

 
ِ
اَن َرُشقُل اَّللَّ ـَ َ   َؿاَل:  َؾ َأْو َذِ ـَ إَِذا َأ



                                   
ةِ 

ْ
ش
ُ
انش

َ
مِ ٔ

ْ
 اأَلك

ُ
بس

َ
ك
ْ
 199 َأر

َغُف »َؿاَل:  ِف الَِّلي َأْصَعَؿ، َوَسَؼك َوَسقَّ اْلَحْؿُد لِؾَّ

«َوَجَعَؾ َلُف َِمَْرًجا
(1)
 . 

 :دعاء اإليساٍ ملٌ أطعهِ ْتسقاّ

يف حديثف   الؿؼداد ˇ 

َرْأَشُف إَِػ  افـبلُّ  َؾَرَؾعَ افطقيؾ، وؾقف ؿال: 

َن َيْدُظق َظَعَّ َؾَلْهؾُِؽ، َؾَؼاَل:  ْٔ ، َؾُؼْؾُت: ا
ِ
اَم  افسَّ

ـْ » ـْ َأْصَعَؿـِل، َوَأْسِؼ َم ، َأْصِعْؿ َم الؾُفؿَّ

.(3433مسلم )أخرجه . «َأْسَؼاكِل
ْ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الـسائي و، (2136)م وما وأب أخرجه ؛حدٓث صحٔح  (1)

يف   وهو، (401)ابن السـي و، (112) اللٔلّ٘و ْعنل الٔيف 

 . (411)لشقخـا  الصخٔذ املطيد
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 :بعدنا ٔػسل ٔدِٔنا ٔقٓم 

َرْيَرةَ   ˇ  َؿاَل: َدَظا   َأبِي ه 

 افـَّبِلَّ 
ٍ
ـْ َأْهِؾ ُؿَبا  َنَْحاِر ِم ْٕ ـَ ا ،  َرُجٌؾ ِم

َؾاْكَطَؾْؼـَا َمَعُف، َؾَؾامَّ َضِعَؿ َوَؽَسَؾ َيَدُه، َأْو َيَدْيِف 

َٓ »َظَؾْقـَا َؿاَل:  ِف الَِّلي ُيْطِعُؿ َو ُيْطَعُؿ، اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـَا َوَسَؼاَكا، َوُكؾَّ َبََلٍء  ـَا َفَفَداَكا َوَأْصَعَؿ َـّ َطَؾْق َم

ِف َغْقَر مُ  ـٍ َأْبََلَكا، اْلَحْؿُد لِؾَّ َٓ ُمَؽاَفٍئ َحَس ٍع، َو َقدَّ

 َٓ ِف  َو ـُْف، اْلَحْؿُد لِؾَّ ـًك َط َٓ ُمْسََّْغ َمْؽُػقٍر، َو

ـَ  ـَ الطََّعاِم، َوَسَؼك ِم َراِب،  الَِّلي َأْصَعَؿ ِم ال َّ

َر  ََلَلِة، َوَبصَّ ـَ الضَّ ـَ اْلُعْرِي، َوَهَدى ِم َوَكَسا ِم
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ـْ َخْؾِؼِف  َؾ َطَؾك َكثِقرٍ ِم ـَ اْلَعَؿك، َوَفضَّ ِم

ـَ  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق «َتْػِضقًَل، اْلَحْؿُد لِؾَّ
ْ(1)
. 

 الِوالَط دَُّز 

َرْيَرةَ   ˇ  ـِ افـَّبِل   َأبِي ه  ، َظ

ُف آَدَم َطَؾك ُصقَرتِِف، ُصقُلُف »َؿاَل:   َخَؾَؼ الؾَّ

ْؿ َطَؾك  ِسَُّّقَن ِذَراًطا، َفَؾَمَّ َخَؾَؼُف َقاَل: اْذَهْب َفَسؾِّ

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (246) اللٔلّ٘و ْعنل الٔأخرجه الـسائي يف  (1)

الحاكم و، (417) اللٔلّ٘و ْعنل الٔابن السـي يف و

 421)ابن حبان و، (727)الطبراين يف الدعاء و، (1/247)

َْعَؾى ْبنِ  َعْبدِ ن، من طريق وآخرو، (الؿوارم ْٕ اٍم، َقاَل:  ا َحؿَّ

َبـَا بِْشُر ْبُن َمـُْو  ٍد، َعْن ُلَفْقِل ْبِن َأبِي وَحدَّ ٍر، َعْن ُزَهْقِر ْبُن ُمَحؿَّ

 وهوهذا لـد حسن، وبه.  ،َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ، َصالٍِح، َعْن َأبِقهِ 

 . (1411)لشقخـا  الصخٔذ املطيديف 
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ـَ الَؿََلئَِؽِة، ُجُؾقٌس، َفاْسََِّؿْع ُأوَلئَِؽ، الـََّػرِ  ِم

يَََِّّؽ،  َفا َتِحقَََُّّؽ َوَتِحقَُّة ُذرِّ َما ُيَحقُّقَكَؽ، َفنِكَّ

َلَُم َطَؾْقَؽ  ََلُم َطَؾْقُؽْؿ، َفَؼاُلقا: السَّ َفَؼاَل: السَّ

فِ  ِف، َفَزاُدوُه: َوَرْحَؿُة الؾَّ أخرجه البخاري  .«َوَرْحَؿُة الؾَّ

.(3106ومسلم ) (،7336)
ْ

 

َصْقن    ˇ  ، َؿاَل: ِعْؿَراَن بِْن ح 

َ ُم َظَؾْقُؽْؿ،َؾَؼاَل:  َجاَ  َرُجٌؾ إَِػ افـَّبِل    افسَّ

َ َم، ُثؿَّ َجَؾَس، َؾَؼاَل افـَّبِلُّ  : َؾَردَّ َظَؾْقِف افسَّ

َ ُم َظَؾقُْؽؿْ  :ُثؿَّ َجاَ  آَخُر َؾَؼاَل  «َطْ ٌر »  افسَّ

 
ِ
 :، َؾَردَّ َظَؾقِْف، َؾَجَؾَس، َؾَؼاَل َوَرمْحَُة اَّللَّ

َ ُم َظَؾْقُؽؿْ  :ُثؿَّ َجاَ  آَخُر َؾَؼاَل  «ِطْ ُرونَ »  افسَّ
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اُتفُ  ـَ  َوَبَر
ِ
َظَؾقِْف، َؾَجَؾَس، َؾَؼاَل:  ، َؾَردَّ َوَرمْحَُة اَّللَّ

«َثََلُثقنَ »
(1)
 .
ْ

 

ٌَِرِٝاالضِت َعَم الُوالَط   ا

ـْ ِرْبِعي   ˇ  َثـَا َرُجٌؾ َم ، َؿاَل: َحدَّ

َوُهَق يِف  َبـِل َظاِمٍر َأنَُّف اْشَتْلَذَن َظَذ افـَّبِل  

 خِلَاِدِمِف: َؾَؼاَل افـَّبِلُّ  ؟َبْقٍت َؾَؼاَل: َألُِج 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

قال: و، (1712)الترمذي و، (3663) موما وأب أخرجه (1)

، وَ   َلْفِل ْبِن ُحـَْقٍف.وَ َأبِي َلِعقٍد، وَ فِي الَباِب َعْن َعؾِي 

  Ð: يف إمب الؿػرم لؾبخاري  عن أبي هريرة و

(217) . 

Ð:  حسن، مخرج يف  ِعْؿَراَن ْبِن ُحَوْقنٍ حديث

أبي هريرة  حديثو،  (1114)الوحقح الؿسـد لشقخـا

 صحقح، رجاله بؼات. 
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ْسَِّْئَلاَن، َفُؼْؾ َلُف: ُقِؾ »
ِ
ْؿُف آ اْخُرْج إَِلك َهَلا َفَعؾِّ

ََلُم َطَؾْقُؽْؿ، َأَأْدُخُؾ؟ ُجُؾ،  «السَّ َؾَسِؿَعُف افرَّ

َ ُم َظَؾْقُؽْؿ، َأَأْدُخُؾ  :َؾَؼاَل  َؾَلِذَن َفُف افـَّبِلُّ  ؟افسَّ

، َؾَدَخَؾ  
(1)
 . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

و ْعنل الٔالـسائي يف و، (2100)م وما وأخرجه أب (1)

، من طريق (14110) املطيدأمحد يف و، (417) اللٔلّ٘

َعْن قد صرح بالتحديث ـ وـ ٍر، َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، وَمـُْو 

ُحِدْثُت أّن »له وم، فال يضر قوله عـد أبي ما َرُجٍل مِْن َبـِي َعامِرٍ 

ـْ َبـِل َطاِمرٍ  َرُجَل ، فذكره، فقحؿل أّن ربعقا حدث عـه، بّم «َم

يف  وهوتقسر له لؿاعه من الوحابي، فالحديث صحقح 

 . (1424) الوحقح الؿسـد لشقخـا 

، َقاَل: َفَدَخْؾُت َعَؾْقِه  َكَؾَدَة ْبِن َحـَْبلٍ  له شاهد من حديثو

اْرِجْع َفُؼِل: »: ملسو هيلع هللا ىلصَلْم َأْلَتْلِذْن، َفَؼاَل الـَّبِي  وَ َلْم ُأَلؾِّْم، وَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ََلُم َطَؾْقُؽْؿ، َأْدُخُؾ   =الترمذي وـ (2107)م وما واه أبو. ر«؟السَّ
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 ذنس العطاع ّجْابُ 

َرْيَرةَ  ˇ  ـِ افـَّبِل   َأبِي ه   ، َظ

َف ُيِحبُّ الُعَطاَس َوَيْؽَرُه الَََّّثاُؤَب، »َؿاَل:  إِنَّ الؾَّ

ا َطَؾك  َف، َكاَن َحؼًّ َفنَِذا َطَطَس َأَحُدُكْؿ َوَحِؿَد الؾَّ

ُف،  ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ َسِؿَعُف َأْن َيُؼقَل َلُف: َيْرَحُؿَؽ الؾَّ

ْقَطاِن، َفنَِذا  ـَ ال َّ ََم ُهَق ِم ا الَََّّثاُؤُب: َفنِكَّ َوَأمَّ

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

األدب البخاري يف و، (4/414)أمحد و، (1011)

م ىعم  اليابن السـي يف و، (1111)رقماملفسد

، (412) الليلتوم ىعم  اليالـسائي يف و، (774)الليلتو

ِه  وَأنَّ َعْؿَر  َأبِي ُلْػَقاَن، نِ بْ  وَعْؿرن من طريق وأخرو ْبَن َعْبِد الؾَّ

. فذكر الحديث. اَن َأْخَبَرُه، َأنَّ َكَؾَدَة ْبَن اْلَحـَْبِل َأْخَبَرهُ وَ ْبِن َصػْ ا

هِ  وَعْؿَر هذا لـد حسن، رجاله بؼات غقر و ْبِن  ْبَن َعْبِد الؾَّ

 وهق صحقح بَم قبؾف.. اهـ ق شريفوصد، قال الحافظ : انَ وَ َصػْ 
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ُه َما اْسَََّطاَع، َفنِنَّ َأَحَدُكْؿ َتَثاءَ  َب َأَحُدُكْؿ َفْؾَقُردَّ

ْقَطانُ  ـُْف ال َّ أخرجه البخاري . «إَِذا َتَثاَءَب َضِحَؽ ِم

(7337). 

َرْيَرةَ  ˇ  ـِ افـَّبِل   َأبِي ه   ، َظ

ِف، »َؿاَل:  إَِذا َطَطَس َأَحُدُكْؿ َفْؾَقُؼْؾ: الَحْؿُد لِؾَّ

ُف، َفنَِذا  َوْلَقُؼْؾ َلُف َأُخقُه َأْو َصاِحُبُف: َيْرَحُؿَؽ الؾَّ

ُف  ُف، َفْؾَقُؼْؾ: َيْفِديُؽُؿ الؾَّ َقاَل َلُف: َيْرَحُؿَؽ الؾَّ

.(7330أخرجه البخاري ). «َوُيْصؾُِح َباَلُؽؿْ 
ْ

 



                                   
بذِ 

َ
 انُِك

ُ
بس

َ
ك
ْ
 207 َأر

 اِحَهالِي اُزَنِذَأ 

، ؿال:  عبد اهلل بن  سعود ˇ 

 
ِ
َؿـَا َرُشقُل اَّللَّ ُخْطَبَة احْلَاَجِة َأِن احْلَْؿُد  َظؾَّ

وِر  ـْ ُذُ  َكْسَتِعقـُُف َوَكْسَتْغِػُرُه َوَكُعقُذ بِِف ِم
ِ
َّ
ِ
َّلل

ـْ ُيْضؾِْؾ  ُ َؾَ  ُمِضؾَّ َفُف، َوَم ـْ َُيِْد اَّللَّ َأنُْػِسـَا، َم

، َوَأْصَفُد  ُ َّٓ اَّللَّ
َٓ إهَِلَ إِ َؾَ  َهاِدَي َفُف، َوَأْصَفُد َأْن 

ـَ آَمـُقا َأنَّ حُمَ  ِذي َا افَّ ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف، َيا َأُيُّ  :ؿَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ]

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ]، [6]النساء:[ڦ
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]آل [ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ] ،[643عمران:

﮲  ْ*ھ ھ  ے ے ۓ ۓ

﮻   ﮺  ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮳ ﮴

 [66-64]األحزاب:[﮼
(1)

. 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (1112)الترمذي و، (3661) موما وأب أخرجه  (1)

 اللٔلّ٘و ْعنل الٔالـسائي يف و، (1121) ماجه ابنو

 الصػسٚو الهربٚالبقفؼي يف و، (412و 411)

ن من طريق وآخرو، بتحؼقؼـا، (702)م وابن الجارو، (1172)

 .ُشْعَبةَ 

َعْن  ،الَسبِقعِي  َعْن َأبِي إِْلَحاَق  َن،وآخروتابَعُه إلرائقُل و* 

عبقدة يف  وقرن به أبو ،ِف بِن مالك الجشؿيوع صِ وَ َأبِي إَْح 

 =الحديث وغقره. و ، (4011و 4011)بعض طرقه، عد أمحد 
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َُٛعالُد   اِحَهالِي ِدِكَع َدِعَب ِجَِّصَتللُن ا

َرْيَرةَ   ˇ   ، َأنَّ افـَّبِلَّ َأبِي ه 

َج، َؿاَل:  ْكَساَن إَِذا َتَزوَّ َل اإْلِ اَن إَِذا َرؾَّ َباَرَك الؾَُّف »ـَ

ـَُؽََم فِل َخْقرٍ  «َلَؽ، َوَباَرَك َطَؾْقَؽ، َوَجَؿَع بَْق
(1)
 . 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

،  (1002)صحقح، مخرج يف الجامع الوحقح لشقخـا 

، خطب٘ احلاج٘ يف رلالة  صححه العالمة إلباين و

 . موعن ابن مسع

َعْن َأبِي إِْلَحاَق، َعْن اية ور (1112)اية وذكر الترمذي ر و

، موايته عن أبي عبقدة عن ابن مسعورو. صِ وَ َأبِي إَْح 

َنَّ إِْلَرائِقَل َجَؿَعُفَؿا، َفَؼاَل: َعْن وَ قال: و
ِ
كاَِل الَحِديَثْقِن َصِحقٌح ٕ

ِه ْبِن َأبِي ُعَبْقَدَة، َعْن َعْبِد الوَ ِص، وَ َأبِي إِْلَحاَق، َعْن َأبِي إَْح  ؾَّ

َـّبِيِّ وَمْسعُ   .  ملسو هيلع هللا ىلصٍم، َعِن ال

ابن و، (1121)الترمذي و ،(1141)م وما وأخرجه أب (1)

 =عنل يف الـسائي و، (1220و 1227)، أمحد  (1212) ماجه
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، َؿاَل: ُبـَِل َظَذ افـَّبِل   َأَكس   ˇ 

وذـر بَِزْيـََ  بِـِْت َجْحٍش بُِخْبٍز َوحَلٍْؿ،  

احلديث يف صػة افقفقؿة، وـثر: مـ ُدِظل 

َؾاْكَطَؾَؼ إَِػ  َؾَخَرَج افـَّبِلُّ إفقفا، ثؿ ؿال: .. 

َلَُم َطَؾْقُؽْؿ َأْهَؾ » :ُحْجَرِ: َظائَِشَة َؾَؼاَل  السَّ

فِ  َ ُم «الَبْقِت َوَرْحَؿُة الؾَّ ، َؾَؼاَفْت: َوَظَؾْقَؽ افسَّ
 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ابن حبان و، (714)ابن السـي و، (122) اللٔلّ٘و ْالٔ

دٍ  الَعِزيِز ْبنِ  ْبدِ من طريق عو، (4121) َرا ُمَحؿَّ ، َعْن ْرِميِّ وَ الدَّ

الحديث وهذا لـد حسن، وبه.  ُلَفْقِل ْبِن َأبِي َصالٍِح، َعْن َأبِقِه،

 .  (1102)لشقخـا  الصخٔذ املطيديف 

 1041)يف الباب عن عؼقل بن أبي طالب، عـد أمحد و* 

 صحقح لغقره. وهوغقره، و، (1042و

مسؾم و، (7410)ه عد البخاري وبـح عن جابر و* 

(4741/27). 
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قَْػ َوَجْدَط أَ  ـَ  ،
ِ
ُ َوَرمْحَُة اَّللَّ ْهَؾَؽ َباَرَك اَّللَّ

اَم  ـَ َـّ  ، َيُؼقُل هَلُ َـّ ِف ؾ  ـُ ى ُحَجَر كَِساِئِف  َفَؽ، َؾَتَؼرَّ

اَم َؿاَفْت َظائَِشةُ  ـَ ـَ َفُف  أخرجه . َيُؼقُل فَِعاِئَشَة، َوَيُؼْؾ

.(0662البخاري )
ْ 

 دعاٛ املتصّج 

ـْ َأبِقِف،  ˇ  ـِ ُصَعْقٍ ، َظ َظْؿِرو ْب

ـْ  هِ َظ ـِ افـَّبِل   َجد  َج »َؿاَل:  ، َظ إَِذا َتَزوَّ

ُفؿَّ  ًما، َفْؾَقُؼِؾ الؾَّ
َأَحُدُكُؿ اْمَرَأًة َأِو اْشَََّرى َخادِ

ل َأْسَلُلَؽ َخْقَرَها َوَخْقَر َما َجَبْؾَََّفا َطَؾْقِف،  إِكِّ

ـْ َشرِّ َما َجَبْؾَََّفا َطَؾْقِف،  َها َوِم ـْ َشرِّ َوَأُطقُذ بَِؽ ِم

ـَاِمِف َوْلَقُؼْؾ َوإَِذا اْشَََّر  ى َبِعقًرا َفْؾَقْلُخْل بِِلْرَوِة َس
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ـَاِصَقََِّفا » :ويف رواية. «ِمْثَؾ َذلَِؽ  ُثؿَّ لَِقْلُخْل بِ

«بِاْلَبَرَكِة فِل اْلَؿْرَأِة َواْلَخاِدمِ َوْلَقْدُع 
(1)
 . 

 ما ٓكْل عيد اجلناع 

 ، َيْبُؾُغ افـَّبِلَّ اْبِن َعب اس   ˇ

َلْق َأنَّ َأَحَدُكْؿ إَِذا َأَتك َأْهَؾُف َقاَل بِاْسِؿ »َؿاَل: 

ْقطَ  ـَا ال َّ ْب ِـّ ُفؿَّ َج ِف، الؾَّ ْقَطاَن الؾَّ ِـِّب ال َّ اَن َوَج

هُ  َما ـَُفََم َوَلٌد َلْؿ َيُضرُّ ـَا، َفُؼِضَل َبْق َشْقَطاٌن  َرَزْقََّ

 .(6020(، ومسلم )3673البخاري ) .«َأَبًدا

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، من (1211) ماجهابن و ،(1171)م وما وأخرجه أب (1)

ِد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َعْؿرِ  طريق ْبِن ُشَعْقٍب، َعْن َأبِقِه، َعْن  وُمَحؿَّ

ِه ْبِن َعْؿرٍ  ِه َعْبِد الؾَّ  هذا لـد حسن.و. ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن الـَّبِيِّ وَجدِّ
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الرنس عيد مساع صٔاح الدٓو   

 ّىَٔل احلناز ّىباح الهالب

َرْيَرةَ  َأبِي ˇ    افـَّبِلَّ  َأنَّ  ،ه 

َيَؽِة، ِصَقاَح  َسِؿْعَُّؿْ  إَِذا»: َؿاَل   اهللَ  َفاْسَلُلقا الدِّ

ـْ  َفا َفْضؾِِف، ِم  َكِفقَؼ  َسِؿْعَُّؿْ  َوإَِذا َمَؾًؽا، َرَأْت  َفنِكَّ

ُذوا اْلِحََمِر، ـَ  فِ بِالؾَّ  َفَََّعقَّ ْقَطاِن، ِم َفا ال َّ  َرَأْت  َفنِكَّ

(3636(، ومسلم )2242أخرجه البخاري ) «َشْقَطاًكا
ْ(1)
.
ْ

 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

 األدب املفسدالبخاري يف و، (14114)أخرج أمحدو (1)

و ْعنل الٔالـسائي يف و، (2114)م وما وأبو، (1144)

ُل و، َقاَل: َقاَل َرُل َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد الؾَّهِ ، (241) اللٔلّ٘

ِه  ْقِؾ، َو إَِذا َسِؿْعَُّْؿ ُكَباَح اْلؽََِلِب، »: ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ َكِفقَؼ اْلُحُؿرِ بِالؾَّ

َٓ َتَر وذُ قَّ َفََّعَ  ـَ َما  َـّ َيَرْي ُف ِف َفنِكَّ  حديث حسن . وهو، «نَ ْو ا بِالؾَّ
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 الرنس عيد الػضب 

َؾْقَؿانَ  ˇ  َرد   بْنِ  س  : َؿاَل  ، ص 

ـُْت   َيْسَتبَّاِن، َوَرُجَ نِ   افـَّبِل   َمعَ  َجافًِسا ـُ

ا  َؾَؼاَل  َأْوَداُجُف، َواْكَتَػَخْت  َوْجُفُف، امْحَرَّ  َؾَلَحُدمُهَ

َْطَؾؿُ  إِكِّل» : افـَّبِلُّ   َذَهَب  َقاَلَفا َلقْ  َكؾَِؿةً  َٕ

ـْفُ  فِ  َأُطقذُ : َقاَل  َلقْ  َيِجُد، َما َط ـَ  بِالؾَّ ْقَطاِن، ِم  ال َّ

ـْفُ  َذَهَب    افـَّبِلَّ  إِنَّ : َففُ  َؾَؼاُفقا  «َيِجُد  َما َط

ذْ  :َؿاَل    َتَعقَّ
ِ
ـَ  بِاَّللَّ ْقَطاِن، ِم  ِه  َوَهْؾ  :َؾَؼاَل  افشَّ

.(3764(، ومسلم )2313أخرجه البخاري ). ُجـُقنٌ 
ْ
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 الرنس عيد زؤٓ٘ بانْزٗ الثنس 

َرْيَرةَ  َأبِي ˇ   َرُشقَل  َأنَّ  ، ه 
ِ
 اهلل

انَ   لِ  ُيْمَتك ـَ  َباِركْ  الؾُفؿَّ » :َؾَقُؼقُل  افثََّؿِر، بَِلوَّ

ـَا ـَا، فِل َل ـََِّ َكا، َوفِل ثََِمِرَكا، َوفِل َمِدي  َوفِل ُمدِّ

ـَا قفِ  ُثؿَّ  ،«بََرَكةٍ  َمَع  َبَرَكةً  َصاِط
ـْ  َأْصَغرَ  ُيْعطِ  َم

هُ  ـَ  حَيَُْضُ  .(6262أخرجه مسلم ). اْفِقْفَدانِ  ِم
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َُٓز َدِيِع ُسِنالِر   َُٓم ِ٘ؤ  ُُُبِجِعا 

، ؿال: ؿال  عا ر بن ربقعة ˇ 

ـْ  َأَحُدُكؿْ  َرَأى إَِذا»: رشقل اهلل   َكْػِسفِ  ِم

«بِاْلَبَرَكةِ  َفْؾَقْدعُ  ُيْعِجُبُف، َما َوَأِخقفِ  َوَمالِفِ 
(1)
 .
ْ

 

 الدعاٛ إذا زأٚ بانْزٗ التنس 

أن رلول اهلل   أبي هريرة ˇ 

الؾفؿ بارك  »كان يليت بلول الثؿر فقؼول:  

ثؿ يعطقف أصغر مـ »إىل قوله:  «لـا ّم متركا ..

(6262مسلم: ) «حيضر مـ القلدان
 (1)

. 
 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

و ْعنل الٔأخرجه الـسائي يف  3حديث صحقح(1)

 اللٔلّ٘و ْعنل الٔابن السـي يف و، (111) اللٔلّ٘

(110). 

 =كه ولؽ 3خص هبذا الوغارو: رمحه اهلل يووقال الـ (1)
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ِ٘ َما حي  َٓ  بُُالِرِنُس ِعِيَد ُزؤ

اَن   َعائَِشةَ  ˇ  ـَ َؿاَفْت: 

 
ِ
اْلَحْؿُد »إَِذا َرَأى َما حُيِ ُّ َؿاَل:  َرُشقُل اَّللَّ

الَِحاُت  ِف الَِّلي بِـِْعَؿَِِّف َتَِّؿُّ الصَّ ، َوإَِذا َرَأى  «لِؾَّ

ِف َطَؾك ُكؾِّ َحالٍ »َما َيْؽَرُه َؿاَل:  «اْلَحْؿُد لِؾَّ
(1)
. 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 حرصا عؾقه.و ،أكثر تطؾعا إلقهو ،أرغب 

عنل يف ابن السـي و، (4114) ماجهأخرجه ابن  (1)

 . (402)ّاللٔل٘الْٔو 

ي والبغو، (244)، أخرجه البزار َعْن َعؾِي  له شاهد و* 

 .(1411) غسح الطّي٘يف 

 التازٓذ، أخرجه الخطقب يف عن ابن عباس و* 

(4/141). 

 غسح الطي٘ي يف وأخرجه البغ عن أبي هريرةو* 

(1402). = 
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 ِبُجَعالَت َدِيِع ُٔذِبِطالَت   

َرْيَرةَ  َأبِي ˇ   افـَّبِلُّ  َفِؼَقفُ  َأنَّفُ   ه 

ـْ  َضِريٍؼ  يِف    ُجـٌُ   َوُهقَ  اْدَِديـَِة، ُضُرِق  ِم

َدهُ  َؾاْؽَتَسَؾ، َؾَذَهَ   َؾاْكَسؾَّ   َؾَؾامَّ   افـَّبِلُّ  َؾَتَػؼَّ

ـَ »: َؿاَل  َجاَ هُ  ـَْت  َأْي : َؿاَل  «ُهَرْيَرةَ  َأبَا َيا ُك

، َرُشقَل  َيا
ِ
 َأنْ  َؾَؽِرْهُت  ُجـٌُ   َوَأنَا َفِؼقَتـِل اهلل

  َرُشقُل  َؾَؼاَل  َأْؽَتِسَؾ، َحتَّك ُأَجافَِسَؽ 
ِ
 : اهلل

ـَ  إِنَّ  اهللِ  ُسْبَحانَ » ـُْجُس  َٓ  اْلُؿْمِم أخرجه البخاري  .«َي

.(266(، ومسلم )313)
ْ

 

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 الصخٔخ٘يف  وهواهد حسن، وفالحديث هبذه الش

(172)  . 
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َُٓم اِعَنَض َدِيِع رُيهِبالَت    ُبِجِعا 

 َجا َ : َؿاَل  ،َعب اس   ابْنِ  ˇ

، َرُشقَل  َيا: َؾَؼاَل  ، افـَّبِل   إَِػ  َرُجٌؾ 
ِ
 إِنَّ  اَّللَّ

ُض  َكْػِسِف، يِف  ََيِدُ  َأَحَدَكا ، ُيَعر 
ِ
 ْ َنْ  بِافقَّ  َيُؽقنَ  َٕ

ـْ  إَِفْقفِ  َأَح ُّ  مُحََؿةً   الؾَّفُ » :َؾَؼاَل  بِِف، َيَتَؽؾَّؿَ  َأنْ  ِم

فُ  َأْكَبُر، فُ  َأْكَبُر، الؾَّ فِ  اْلَحْؿُد  َأْكَبُر، الؾَّ  َردَّ  الَِّلي لِؾَّ

«اْلَقْسَقَسةِ  إَِلك َكْقَدهُ 
ْ(1)
 . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الـسائي و، (2111)م ووما وأبو، (1120)أخرجه أمحد  (1)

، (140)ابن حبان و، (771) اللٔلّ٘و ْعنل الٔيف 

ـُْو ن، من طريق وآخرو بن ٍر، َعْن َذر  وَجِريٌر، َعْن َم

اٍم، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ الؿرهبي عبد ِه ْبِن َشدَّ  =به.  ،، َعْن َعْبِد الؾَّ
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 عاٛ ملً أحطً إلٔوالُد 

 أن افـبل  أبي هريرة ˇ 

 . (1) «ٓ ي ؽر اهلل مـ ٓ ي ؽر الـاس»ؿال: 

َؿرَ  بْنِ  اهللِ  َعبْدِ  ˇ  : َؿاَل  ، ع 

  َرُشقُل  َؿاَل 
ِ
ِف »:  اَّللَّ ـِ اْسَََّعاَذ بِالؾَّ َم

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 لشقخـا  املطيدالصخٔذ يف  وهو، وهلا سـد صحقح
(222). 

، (1224)الترمذي: و، (4111)م: وما وأخرجه أب (1)

، (111): األدب املفسدالبخاري يفو، (0214)أمحد: و

، من طريق محؿد بن زيام (0/172 ):احللٔ٘كعقم يف وأبو

 .الؼرشي الجؿعي عن أبي هريرة به

 .هذا لـد صحقح و 

: أن اهلل ٓ يؼبل شؽر العبد عىل  معـاه قال الخطابيو

 .ففمويؽػر معرو ،إحساكه إلقه إذا كان العبد ٓ يشؽر إحسان 
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ـْ َدَطاُكْؿ  ِف َفَلْطُطقُه، َوَم ـْ َسَلَل بِالؾَّ َفَلِطقُلوُه، َوَم

ـََع إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقُه،  ـْ َص َفَلِجقُبقُه، َوَم

ُئقَكُف، َفاْدُطقا َلُف َحََّّك َتَرْوا 
َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َما ُتَؽافِ

ُؽْؿ َقْد َكاَفْلُتُؿق «هُ َأكَّ
(1)
. 

 َؿاَل : َؿاَل  َزْيد   ْبنِ  أ َساَ ةَ  ˇ 

  َرُشقُل 
ِ
ـْ »:  اَّللَّ  َفَؼاَل  َمْعُروٌف  إَِلْقفِ  ُصـَِع  َم

فُ  َجَزاكَ : لَِػاِطؾِفِ  ـَاءِ  فِل َأبَْؾَغ  َفَؼْد  َخْقًرا الؾَّ «الثَّ
(2)
 . 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

الـسائي و، (3646و 6763) موما وأب أخرجه (1)

األدب البخاري يف و، (2472رقم  1/71)أمحد و، (1270)

َْعَؿِش، َعْن ، من طريق (1122)الطقالسي و، (117) املفسد ْٕ ا

ِه ْبِن ُعَؿَر ُمَجاِهٍد، َعْن  هذا لـد صحقح، وبه.  ، َعْبِد الؾَّ

 . (047)لشقخـا  الصخٔذ املطيدمخرج يف 

 =و ْعنل الٔالـسائي يف و ،(3423)أخرجه الترمذي  (1)
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 الرنس يف اجمللظ  

َرْيَرةَ  َأبِي ˇ  َؿاَل : َؿاَل  ، ه 

  َرُشقُل 
ِ
ـْ  َما»:  اَّللَّ ـْ  َيُؼقُمقنَ  َقْقمٍ  ِم  ََمْؾِسٍ  ِم

فَ  َيْلُكُرونَ  َٓ  َّٓ  فِقِف، الؾَّ ـْ  َقاُمقا إِ  ِجقَػةِ  ِمْثؾِ  َط

«َحْسَرةً  َلُفؿْ  َوَكانَ  ِحََمرٍ 
(1)
 .  

 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

 اللٔلّ٘و ْعنل الٔابن السـي يف و، (111) اللٔلّ٘

 .وهق حديث حسـ، (4414)ابن حبان و، (107)

و ْعنل الٔالـسائي يف و، (0133) موما وأخرجه أب (1)

 ابن السـي يفو، (2272و 2121)أمحد و، (411) اللٔلّ٘

َأبِي َصالٍِح، ، (221)ابن حبان و، (442) اللٔلّ٘و ْعنل الٔ

 الصخٔذ املطيد يف وهو، َعْن َأبِقِه، َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 

(1411). 

، فالحديث (4411)تابع أبا صالح آخر عـد الترمذي و

 =عؾقه بالحسن يف الوحقح  ما حؽم شقخـا وصحقح، 
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

َعْن َأبِقِه، َعْن َأبِي ، فنكؿا لاقه من طريق ُلَفقٍل، (1411)الؿسـد 

ن لفقل حسن الحديث حؽم ولؽوم. و. عـد أبي ماُهَرْيَرةَ 

لفذا قال وقد رأيت متابع إىل الوحابي، وعؾقه بالحسن، 

، َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  ْجهٍ وَ َي مِْن َغْقِر وِ َقْد رُ وَ  :(4411)الترمذي 

 . ملسو هيلع هللا ىلصعن الـَبِي 

ْحَؿنِ : قال:  (2272)لاقه أمحد و ـَا َعْبُد الرَّ َب ـ ابن  َحدَّ

َْعَؿِش، َعْن َأبِي َصالٍِح، َعْن َأبِي مفدي ْٕ ، َعْن ُشْعَبَة، َعِن ا

َـّبِيِّ ُهَرْيَرةَ  َٓ َيْلُكُر ْق َما َقَعَد قَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،َعِن ال َن فِقِف وٌم َمْؼَعًدا 

َف َطزَّ  ، َو الؾَّ َـّبِلِّ قُيَصؾُّ َو َجؾَّ َّٓ َكاَن َطَؾْقِفْؿ َحْسَرًة  ملسو هيلع هللا ىلصَن َطَؾك ال ، إِ

، وهلا سـد صحقح. «اِب َق ا اْلَجـََّة لِؾثَّ قإِْن َدَخؾُ َو َم اْلِؼَقاَمِة، ْق يَ 

هبذا الؾػظ أيضا يف  وهورى عـه فقه شعبة، وإعؿش قد و

 .(1411) الوحقح الؿسـد لشقخـا تحت رقم
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َرْيةةةةةةةةَرةَ  َأبِةةةةةةةةي ˇ  ـْ  ، ه   َظنننننننن

  َرُشنقلِ 
ِ
ـْ »: َؿناَل  َأنَّنفُ   اَّللَّ  َلهؿْ  َمْؼَعهًدا َقَعهَد  َم

فَ  َيْلُكرِ  ـَ  َطَؾْقفِ  َكاَكْت  فِقفِ  الؾَّ هفِ  ِمه ـْ  تِهَرٌة، الؾَّ  َوَمه

فَ  َيْلُكُر  َٓ  َمْضَجًعا، اْضَطَجَع   َطَؾْقفِ  َكاَكْت  فِقفِ  الؾَّ

ـَ  فِ  ِم «تَِرةٌ  الؾَّ
(1)
.
ْ 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

، (1/441)أمحد و ،(0137 و3436) موما وأخرجه أب (1)

 حديث صحقح، كؿا قبؾه.  وهو



                                   
هِظِ 

ْ
د

َ
 ادل

ُ
ح
َ
بس

َ
ف
َ
 225 ك

 ِظِلِجامَل ُٗاَزَفَن 

ائِِب  ˇ  ـْ  َيِزيَد  ْبنِ  الس  ، َظ

 
ِ
ـْ إِْكَساٍن َيُؽقُن فِل ََمْؾٍِس » َرُشقِل اَّللَّ َما ِم

ُفؿَّ  ـَ ُيرِيُد َأْن َيُؼقَم: ُسْبَحاَكَؽ الؾَّ َفَقُؼقُل ِحق

َّٓ َأْكَت َأْسََّْغِػُرَك َوَأُتقُب  َٓ إَِلَف إِ َوبَِحْؿِدَك، 

 َّٓ ا َكاَن فِل َذلَِؽ ُغِػَر َلُف مَ إَِلْقَؽ، إِ

«اْلَؿْجؾِسِ 
(1)
. 

 ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن

يف  وهوبسـد صحقح،  (2/034)أخرجه أمحد (1)

، تحت باب :  (1741)لشقخـا اجلامع الصخٔذ

 َقاَلْت َعائَِشةُ ، لاق قبؾه حديث عائشة وكػارة الؿجؾس، 

،  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهللِ قَما َجَؾَس َرسُ :  َٓ َصؾَّك َو َٓ َتََل ُقْرآًكا، َو ََمْؾًِسا َقطُّ

َّٓ َخَََّؿ َذلَِؽ بِؽَ   =َل اهللِ، َأَراَك َما قَرسُ  ؾََِمٍت َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َياَصََلًة إِ
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

ِء َو ُقْرآًكا،  قَٓ َتَّْؾُ َو َتْجؾُِس ََمْؾًِسا،  َٓ َّٓ َخََّْؿَت بَِفُم ل َصََلًة إِ َٓ ُتَصؾِّ

ـْ َقاَل َخْقًرا ُخََِّؿ َلُف َصاَبٌع َطَؾك َذلَِؽ  »َقاَل:  ؟اْلَؽؾََِمِت  َكَعْؿ، َم

اَرًة: ُسْبَحاَكَؽ َو اْلَخْقرِ،  َـّ َلُف َكػَّ ا ُك ـْ َقاَل َشرًّ َّٓ َو َم َٓ إَِلَف إِ بَِحْؿِدَك، 

. ]الـسائي يف الؽبرى «ُب إَِلْقَؽ قَأتُ َو َأْكَت، َأْسََّْغِػُرَك 

 ([، وهو حديث صحقح. 11170)

َأبِي صحقحه بحديث  قد ختم اْلمام البخاري و

، »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل الـَّبِي  ُهَرْيَرَة  ـِ ْحَؿ َكؾَِؿََّاِن َحبِقَبََّاِن إَِلك الرَّ

ِف  َساِن، َثِؼقَؾََّاِن فِل الِؿقَزاِن: ُسْبَحاَن الؾَّ بَِحْؿِدِه، َو َخِػقَػََّاِن َطَؾك الؾِّ

ِف الَعظِقؿِ   . (1724)مسؾم و (0274). البخاري « ُسْبَحاَن الؾَّ

يف شرح هذا الحديث أّن  ذكس احلافظ ابً حجس ّ

لرم وحديث كػارة الؿجؾس جاء عن مخسة عشر صحابقا، 

أتبعفم بالؿرالقل يف وألؿاءهم، مع ذكر من أخرج أحاميثفم، 

لجعػر الػريابي  الرنسالباب، التػام مجؾة مـفا من كتاب 

 ،أّن أصحفا يف الباب حديث اهلل أعؾم والظاهر و

 أما حديث أبي هريرةو، حديث السائبو، عائشة

 =إكؿا ولقس كوًا يف كػارة الؿجؾس، ومختور،  والؿتػق عؾقه فف
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 نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن ننننننننن نننننننننننننن 

عىل شرط البخاري، ألؿح إىل فضقؾة  ولؿا مل يؽن يف الباب ما ه

لفذا وهذا،  ختم الؿجؾس بذكر اهلل، بحديث أبي هريرة 

، ق حديث عائشةوبس البازٖفتذ اختار الحافظ ختم 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللومـه إىل رل وفساقه بسـده ه
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ـْبِل َوَكْعُت  اَّللَّ ُفؿَّ  َج  226 ........................... ، افؾَّ

  بِْسؿِ 
ِ
  َرُشقلِ  ُشـَّةِ  َوَظَذ  اَّللَّ

ِ
 246 ........................  اَّللَّ

، افتَِّحقَّاُط 
ِ
َّ
ِ
َؾَقاُط  َّلل ق َباُط، َوافحَّ  76 ....................... َوافطَّ

َ  ُتَسب ِحغَ  ـْدَ  اَّللَّ  234 ................... َوَثَ ثَِغ، َثَ ًثا َمـَاِمِؽ  ِظ

 231 .......................... َصقَتف بافثَّافَِثةِ  َيرَؾعُ  َمّراٍط  ث َث 

 132 .................................................. َثَ ُثقنَ 

َ   ُثؿَّ 
 272 ............................ ،بِف اْشَتَقْط  َحتَّك  َرـِ

ُ  ُثؿَّ  ـَ  َيَتَخرَّ   ِم
ِ
َظا   83 ..................... َؾَقْدُظق إَِفْقِف، َأْظَجَبفُ  افدُّ

ُ  ُثؿَّ  ـَ  َيَتَخرَّ ْسَلَلةِ  ِم  83 .................................َصا َ  َما اْدَ

  احْلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
 288 ............................ َوَشَؼك َأْضَعَؿ، افَِّذي َّلل

  احْلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
 224 .......................... َوَشَؼاَكا، َأْضَعَؿـَا افَِّذي َّلل
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  احْلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
احِلَاُط  َتتِؿُّ  بِـِْعَؿتِفِ  افَِّذي َّلل  126 ..................... افحَّ

  احْلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
َػايِن  افَِّذي َّلل  224 ............................ َوآَوايِن، ـَ

  احْلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
َٓ  ُيْطِعؿُ  افَِّذي َّلل  132 ......................... ُيْطَعُؿ، َو

  احْلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
غَ  َر    َّلل

ِ
 254 .................................. ، اْفَعاَد

  احْلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
ؾ   َظَذ  َّلل  126 ................................... َحالٍ  ـُ

  احلَْؿدُ 
ِ
َّ
ِ
ثًِرا  َّلل ا َضق ًبا ـَ ـً  287 ........................... ؾِقِف،ٍ ُمَباَر

 255 ...............................  ادحذ إػ  افـبل خرج

ُ  َخَؾَؼ   131 ................................ ُصقَرتِِف، َظَذ  آَدمَ  اَّللَّ

 223 ................................... َدَظا إِذْ  افـُّقنِ  ِذي َدْظَق:ُ 

 233 .............................. َخـَْزٌ ، َففُ  ُيَؼاُل  َصْقَطانٌ  َذاكَ 

نننَ ِ:، يِف  افتَّْؽبِنننرَ  اْؾَتنننَتَح   افـَّبِنننلَّ  َرَأيْنننُت  ُ  ِحنننغَ  َيَدْينننفِ  َؾَرَؾنننعَ  افحَّ  ُيَؽنننز 

َعَؾُفاَم  َحتَّك  46 ..................................َمـِْؽَبْقِف، َحْذوَ  ََيْ

 71 .................................. ِِل  اْؽِػْر  َر    ِِل، اْؽِػْر  َر   

ـَا اَمَواِط  ِمْؾ ُ  احْلَْؿدُ  َفَؽ  َربَّ َْرِض، افسَّ ْٕ ـْ  ِصنْئَت  َمنا َوِمْؾ ُ  َوا   ِمن
ٍ
 َرْ 

 66 ....................................................... َبْعُد،
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ـَا  64 ............................................ احْلَْؿدُ  َوَفَؽ  َربَّ

ْؤَيا  212 ............................................ احلََسـَةُ  افرُّ

ْؤَيا احِلَةُ  افرُّ ـَ  افحَّ ، ِم
ِ
 212 .................................. اَّللَّ

َر  افَِّذي ُشْبَحانَ   268 .............................. َهَذا، َفـَا َشخَّ

ْظدُ  ُيَسب ُح  افَِّذي ُشْبَحانَ   257 ........................ بَِحْؿِدهِ  افرَّ

  ُشْبَحانَ 
ِ
ـَ  إِنَّ  اهلل  127 .......................... َيـُْجُس  َٓ  اْدُْمِم

وِط  ِذي ُشْبَحانَ  َؾُؽقِط  اجْلََزُ   َواْدَ
ِ
َيا   63 ........ َواْفَعَظَؿةِ  َواْفِؽْزِ

َ  ُشْبَحانَ  َْظَذ  َره  ْٕ  66 ......................................... ا

َ  ُشْبَحانَ  قؿِ  َره 
 61 .........................................اْفَعظِ

َك، َوَتَعننناَػ  اْشننُؿَؽ، َتَبننناَركَ  َوبَِحْؿننِدَك، افؾُفنننؿَّ  ُشننْبَحاَكَؽ  َٓ  َجننندُّ  إهَِلَ  َو

كَ   48 ...................................................... َؽْرُ

 53 ................. اْشُؿَؽ، َوَتَباَركَ  َوبَِحْؿِدَك، افؾَُّفؿَّ  ُشْبَحاَكَؽ 

وٌس، ُشبُّقٌح  وِح  اْدََ ئَِؽةِ  َر ُّ  ُؿدُّ  62 ....................... َوافرُّ

وٌس، ُشبُّقٌح  وِح  اْدََ ئَِؽةِ  َر ُّ  ُؿدُّ  68 ....................... َوافرُّ

َ مُ   123 ................................ افَبْقِت  َأْهَؾ  َظَؾْقُؽؿْ  افسَّ



                                   
 235 فٓشط احلذيث

َ مُ  َيارِ  َأْهَؾ  َظَؾْقُؽؿْ  افسَّ  248 ...............................، افد 

 271 .................................... اهلل بحؿد شامع شؿع

ُذوٌ   َوُهقَ  َصَدَؿَؽ   223 ......................... َصْقَطانٌ  َذاكَ  ـَ

ْقُت    َرُشقلِ  َخْؾَػ  َصؾَّ
ِ
 56 .............َبْؽٍر، َأِه  َوَخْؾَػ  ،  اَّللَّ

ْقُت   66 .............................. َفْقَؾةٍ  َذاَط   افـَّبِل   َمعَ  َصؾَّ

ـْ  َتَللَّؿَ  افَِّذي َظَذ  َيَدكَ  َكعْ   233 ..................... َجَسِدَك، ِم

ُ   هَلَا ُؾتَِحْت  هَلَا، َظِجْبُت    َأبَْقا
ِ
اَم   47 ......................... افسَّ

 217 ............................................... َهَذا َظِجَؾ 

 131 ..................................................... َظْؼٌ 

ونَ   131 ................................................. ِظْؼُ

ـْ  َصْقًئا َرَأيُْتؿْ  َؾِنَذا  251 ................................. َذفَِؽ، ِم

ا قعُ  َؾَلمَّ ـُ ُؿقا  افرُّ ، َظزَّ  افرَّ َّ  ؾِقفِ  َؾَعظ   62 .................... َوَجؾَّ

ٍد، َظَذ  َصؾ   افؾَُّفؿَّ : َؾُؼقُفقا  ؿَّ  77 .............................. حُمَ

ُل  َؾَ   َذفَِؽ  َيَزا  212 ........................ اْفَػْجُر  ُيِِض َ  َحتَّك ـَ

َـّ  َؾاَم  ُتُف ـْ ـْذُ  َتَر   َرُشقَل  َشِؿْعُت  ُم
ِ
 48 ........... َذفَِؽ  َيُؼقُل   اهلل
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ننننفُ  َذْكبِننننل ِِل  اْؽِػننننْر  افؾُفننننؿَّ  ُشننننُجقِدهِ  يِف  ؾَّ ننننُف، ـُ ننننُف، ِدؿَّ َفننننفُ  َوِجؾَّ  َوآِخننننَرهُ  َوَأوَّ

هُ  َوَظَ كَِقَتفُ   71 ............................................. َوِِسَّ

ِؾُؼَفا َٓ  َشاَظٌة، ؾِقفِ   253 ......................... ُمْسِؾٌؿ، َظْبدٌ  ُيَقا

َ :َ  َؿَسْؿُت : َتَعاَػ  اهللُ  َؿاَل  ، َظْبِدي َوَبْغَ  َبْقـِل افحَّ  63 ..... كِْحَػْغِ

 82 .............................. مَضوبة ٔجال اهلل شللتل ؿد

َّٓ  إهَِلَ  َٓ : ُؿْؾ  ، إِ ُ  237 .......................................  اَّللَّ

 77 ................... حمؿد آل وظذ حمؿد ظذ صؾ مهللا ؿقفقا 

َ مُ : ُؿقِِل  َيارِ  َأْهؾِ  َظَذ  افسَّ  248 ............................. افد 

انَ  ِصفِ  إَِػ  َأَوى إَِذا ـَ  237 .................................. ، ؾَِرا

انَ  قِظفِ  يِف  َيُؼقَل  َأنْ  ُيْؽثُِر   افـَّبِلُّ  ـَ ـُ  61 ........... :َوُشُجقِدهِ  ُر

انَ   274 ....................................... ُيَؾب ل  افـَّبِلُّ  ـَ

انَ    َرُشقُل  ـَ
ِ
ِصِف، إَِػ  َأَوى إَِذا  اَّللَّ َرا

 231 ................... ؾِ

 232 ................... مح ه مـ يؼقم ٓ  اهلل رشقل ـان

انَ    َرُشقُل  ـَ
ِ
 232 .......................... اْفَقْترِ  يِف  َيْؼَرأُ   اهلل

انَ    َرُشقُل  ـَ
ِ
ـْ  اهللُ  َشِؿعَ  :-يؼقل–  اهلل َ

ِ
 64 ............مَحَِدهُ  د
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ـَّا َكا، َصِعْدَكا إَِذا ـُ ْ زَّ ْحـَا َكَزْفـَا َوإَِذا ـَ  273 ..................... َشبَّ

ـَّا َـّبِل   َوَرا َ  ُكَحع   َيْقًما ـُ  64 ............................. ،  اف

َّٓ  إهَِلَ  َٓ   221 ............................. احْلَؾِقُؿ، اْفَعظِقؿُ  اهللُ  إِ

َّٓ  إهَِلَ  َٓ  يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ  إِ  276 ......................... َفُف، َذِ

َّٓ  إهَِلَ  َٓ  يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ  إِ  84 ........................... َفُف، َذِ

َّٓ  إهَِلَ  َٓ  ُ  إِ يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اَّللَّ  85 ........................... َفُف، َذِ

ُ  َصا َ  إِنْ  َضُفقرٌ  َبْلَس  َٓ   235 ................................ اَّللَّ

ـْ  َصَ :َ  َٓ  َ
ِ
 57 .......................... افِؽَتاِ   بَِػاَِتَةِ  َيْؼَرأْ  مَلْ  د

ُل  َٓ   228 ...................... :ُيَؼاَل  َحتَّك َيَتَساَ ُفقنَ  افـَّاُس  َيَزا

 113 .......................... افـاس يشؽر ٓ مـ اهلل يشؽر ٓ

 233 ....................... تعاػ اهلل يذـرون ؿقم مع أؿعد ٕن

ْقَؽ  ُفؿَّ  َفبَّ ْقَؽ، افؾَّ  275 ........................................ َفبَّ

ْقَؽ  ، َفبَّ ْقَؽ، افؾُفؿَّ  272 ....................................... َفبَّ

ْقَؽ  ، َفبَّ ْقَؽ  افؾُفؿَّ  273 ....................................... ،َفبَّ

ْقَؽ  ْقَؽ، َفبَّ  273 .................................. ،َدْيَؽ َوَشعْ  َفبَّ
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ْقَؽ   275 ................................. َمْرُهقًبا، َأوْ  َمْرُؽقًبا َفبَّ

ـُقا  ؿْ  َفؼ  ـُ َّٓ  إهَِلَ  َٓ  َمْقَتا  237 ............................... اهللُ  إِ

 281 ............................................ ظظؿ ـؾ فؽؿ

 ُ ، اَّللَّ َزُ ـْ ُ  َأ ، اَّللَّ َزُ ـْ  128 ....................................... َأ

، اهللُ  اهللُ  يَؽ  َٓ  َره   225 ................................ َففُ  َذِ

ُفؿَّ   255 ................................... ُمِغقًثا، َؽْقًثا اْشِؼـَا افؾَّ

 233 ..................... َشْعًدا اْصِػ  افؾُفؿَّ  َشْعًدا، اْصِػ  افؾُفؿَّ 

 262 ...................... َأِؽْثـَا افؾُفؿَّ  َأِؽْثـَا، افؾُفؿَّ  َأِؽْثـَا، افؾُفؿَّ 

َِه  اْؽِػْر  افؾُفؿَّ 
 242 .................................... َشَؾَؿةَ  ِٕ

ُفؿَّ   244 ................................. َوَمق تِـَا، حِلَق ـَا، اْؽِػْر  افؾَّ

ُفؿَّ   236 ...................................  ِ َواْرمَحْـِل ِِل  اْؽِػْر  افؾَّ

ِػـِقِفؿْ  افؾُفؿَّ  ـْ  226 ................................... ِصْئَت  باَِم  ا

ُفؿَّ  ـَ  ُؾَ نَ  إِنَّ  افؾَّ تَِؽ، يِف  ُؾَ نٍ  ْب  246 ......................... ِذمَّ

َ مُ  َأنَْت  افؾُفؿَّ  ـَْؽ  افسَّ َ ُم، َوِم  83 ........................... افسَّ

 264 ....................................... ظضدي أنت مهللا
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َها، َأْشَلُلَؽ  إيِن   افؾُفؿَّ   256 ................................. َخْرَ

 ظؼقبتنننننؽ منننننـ وبؿعاؾاتنننننؽ شنننننخطؽ منننننـ بركننننناك أظنننننقذ إين مهللا

 73 ...................................................... وبؽ

ُفؿَّ  ـْ  بَِؽ  َأُظقذُ  إيِن   افؾَّ َها ِم  258 ............................. َذ 

ُفؿَّ  ـْ  اْهِديِن  افؾَّ ـْ  َوَظاؾِـِل َهَدْيَت، ؾِقَؿ  75 ........... َظاَؾْقَت، ِؾقَؿ

 125 .................................. .. َتركا يف فـا بارك مهللا

ـَتِـَا، يِف  َفـَا َباِركْ  افؾُفؿَّ   124 ................................. َمِدي

َٓ  َحْقَفـَا افؾُفؿَّ   261 ................................... َظَؾْقـَا، َو

اَمَواِط  َر َّ  افؾُفؿَّ   222 ..................................... افسَّ

َؿَقاِط  َر َّ  افؾُفؿَّ  ْبعِ  افسَّ ، َوَما افسَّ ـَ  272 ................... َأْطَؾْؾ

ُفؿَّ   232 .......................... افَباَس، َأْذِهِ   افـَّاسِ  َر َّ  افؾَّ

ئِقنننننننَؾ، َر َّ  افؾُفنننننننؿَّ  ا ؾِقنننننننَؾ، َوِمقَؽائِقنننننننَؾ، َجْزَ ا َر  َوإِِْسَ
ننننننناَمَواِط  َؾننننننناضِ  افسَّ

َْرِض، ْٕ َفاَدِ:، اْفَغْقِ   َظامِلَ  َوا  52 ........................... َوافشَّ

ُفؿَّ   258 ......................................... َكاؾًِعا َصق ًبا افؾَّ

ُفؿَّ   258 ......................................... َهـِقًئا َصق ًبا افؾَّ
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ُفؿَّ  َر  افؾَّ
ِط  َؾاضِ َؿَقا َْرضِ  افسَّ ْٕ  223 .......................... ،َوا

ُفؿَّ   222 ......................ِظَباَدكَ   َتْبَعُث   َيْقمَ  َظَذاَبَؽ  ِؿـِل افؾَّ

ُفؿَّ   221 .............................. َتْبَعُث  َيْقمَ  َظَذاَبَؽ  ِؿـِل افؾَّ

ُفؿَّ  َّٓ  َشْفَؾ  َٓ  افؾَّ  225 ........................ َشْفً ، َجَعْؾَتفُ  َما إِ

ُفؿَّ   256 ...................................... َظِؼقاًم  َٓ  َفِؼًحا افؾَّ

ْعُت، َفَؽ  افؾُفؿَّ  ـَ  62 ............................. آَمـُْت، َوبَِؽ  َر

 72 ........................... آَمـُْت، َوبَِؽ  َشَجْدُط، َفَؽ  افؾُفؿَّ 

ُفؿَّ   264 ..................................... افِؽَتاِ ، ُمـِْزَل  افؾَّ

، ـْ  َأْضِعؿْ  افؾُفؿَّ  288 ............................... َأْضَعَؿـِل، َم

،  244 .................................... َواْرمَحْفُ  َففُ  اْؽِػْر  افؾُفؿَّ

ؿْ  َأنَّ  َفقْ  ـُ  121 .......................... ، َؿاَل  َأْهَؾفُ  َأتَك إَِذا َأَحَد

 281 ..................... ؾؽؾ ظؾقف اهلل اشؿ وذـر افدم أَّنر ما

 216 ..................... ؾقف اهلل يذـرون ٓ مؼعًدا ؿقم ؿعد ما

ـْ  َما  115 ............................ ، ََمْؾِسٍ  يِف  َيُؽقنُ  إِْكَسانٍ  ِم

ـْ  َما  241 ......................... :َؾَقُؼقُل  ُمِحقَبٌة، ُتِحقُبفُ  َظْبدٍ  ِم
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ـْ  َما ـْ  َيُؼقُمقنَ  َؿْقمٍ  ِم  111 ............................. ََمْؾِسٍ  ِم

ـْ  َما  238 ...................................... ، ََتُقُط  َكْػسٍ  ِم

َ :ِ  ِمْػَتاُح  ُفقُر، افحَّ  44 ..................................... افطُّ

ـِ    اْشَتَعاذَ  َم
ِ
 112 ................................ َؾَلِظقُذوُه، بِاَّللَّ

ـَ  ؾَِؿةَ  اْفَؼائُِؾ  ِم َذا ـَ َذا؟ ـَ ـَ  47 ................................. َو

ـِ   65 ................................................. ادَُتَؽؾ ؿُ  َم

ـْ  ـَ  َتَعارَّ  َم ْقِؾ، ِم َّٓ  إهَِلَ  َٓ : َؾَؼاَل  افؾَّ ُ  إِ  228 ....................اَّللَّ

 281 ........................ يحع أن ؿبؾ أكحقتف أي ذبح مـ

ـْ  ؾ   ُدُبرِ  يِف  اهللَ  َشبََّح  َم  86 .............................. َصَ :ٍ  ـُ

ـْ   58 ............ ِخَداٌج  َؾِفَل  اْفُؼْرآنِ  بُِلم   ؾِقَفا َيْؼَرأْ  مَلْ  َصَ :ً  َصذَّ  َم

ـْ   215 ......................................   َصَ :ً  َظَعَّ  َصذَّ  َم

ـْ   111 .................................... َمْعُروٌف  إَِفْقفِ  ُصـِعَ  َم

ـْ   234 .................................. حَيَُْضْ  مَلْ  َمِريًضا، َظادَ  َم

 87 ........................ َصَ : ـؾ دبر يِف  اْفُؽْرِدّ  آَية َؿَرأَ  مـ

ـْ  رِ  مَلْ  َمْؼَعًدا َؿَعدَ  َم ـُ َ  َيْذ  114 ............................ ؾِقفِ  اَّللَّ
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انَ  ـْ مَ  َ ِمفِ  آِخُر  ـَ  238 ......................................  َ ـَ

ـْ  ًٓ  َكَزَل  َم   بَِؽؾاَِمِط  َأُظقذُ : َؿاَل  ُثؿَّ  َمـِْز
ِ
 271 .................. اهلل

ـُ   224 ....................................... َخْرٌ  اْفَؼِقيُّ  اْدُْمِم

 235 ...................................................... َكَعؿْ 

ُؽْؿ؟ َؿاَل  َماَذا َتْدُرونَ  َهْؾ   263 .............................. َربُّ

  َرُشقُل  َواْكَطَجعَ 
ِ
 214 ...............................،  اَّللَّ

انَ  َوإِنْ  ةِ  َففُ  َدَظا َصائاًِم  ـَ ـَ  286 ............................. بِاْفَزَ

 244 ............................... افـَّارِ  َوَظَذاَ   اْفَؼْزِ  ؾِْتـَةَ  َوِؿفِ 

َ، َشؿ   ُؽَ ُم، َيا ْؾ  اَّللَّ ـُ  282 .......................... بَِقِؿقـَِؽ، َو

  ُمَعاُذ، َيا
ِ
ُِحبَُّؽ، إيِن   َواَّللَّ َٕ .................................. 86 

ْقَطانُ  َيْليِت  ؿْ  افشَّ ـُ  228 ............................ ،: َؾَقُؼقُل  َأَحَد

ـَا َيـِْزُل  ؾَّ  َوَتَعاَػ  َتَباَركَ  َربُّ  212 ........................... َفْقَؾةٍ  ـُ
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 24 ......................... ِذْكُر ُمُخوِل الَؿْسِجِد والُخُروِج مِـهُ 
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 22 ......................................... تكبرية اإلحساو:
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ْكُر  ـَْد الَؼَؾِق َوإََرِق فِي الـَْومِ الذِّ  111 ........................ ِع

 112 .................................... ِذْكُر َمْن تعاّر مَِن الَؾقلِ 

ـَْد الُرْؤَيا الَؿؽُروهةِ  ْكُر ِع  111 .............................. الذِّ
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ـَْد الَوْلَواسِ  ْكُر ِع  142 ..................................... الذِّ

 141 .......................... كُر ِعـَد الَوْلوَلة فِي الَوالةِ الذِّ 

 141 ........................................... تعويذ إطػال
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