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 مقدمة املصحح مؤلف األصل

احلمد هلل، نحمده، ونستعينه،، ونستعره،ه، ونيتبا  تنهلل وت   و  إن 

هيتده اهلل التم و ته نت،، ووت  ف ت ه التم أنهسهن، وستنان  أاملنهتن، وت  

هندي ن،، وأشهد أن ال إن، إال اهلل وحده ال  فك نت،، وأشتهد أن دمتدا  

امبده و سبن،، صىل اهلل ام ن، وامىل آن،، وأصحن ،، وو  تتبيه   ححستنن 

 :إىل فبم اندف ، وس   تس نل  كثريا ، أون  يد

سته،،  حت، ا   الهذا  ح خمعرص حلص  املس   و  أاكن  انكعنب وان

يف اهلل، جمدي    امبدانبهنب ا محد و   تمد اناتنم، وت  ا  دن، وبتد  تذ  

جهدا  جندا  جزاه اهلل خريا ، إال أن انيصم، مل  امص  اهلل تينىل، وبد طبيت، الن، 

ووؤسستت، ان،فتتنن  –امتتلن  –ونرشتته امتت  ط،فتتب املكعبتت، ااستتمون،  تتن  دن 

  رهت  أن انكعتنب بتد  و يد أن - بهننن -ن طبنام، وانهرش وانعبزفع،  بريو 

 صنحب املكعب، ااسمون،، و مؤسست، ان،فتنن وط بتت وتههل ُطبَِع اتص ت 

إ سن  نسخ، و  انكعنب إّيَل، ث  ب،أ  انكعنب  يتد أن ُأ سته ّيل البجتد  

 :اآليت وه  امىل انهحب ،ومحظن  وأخطنء ال  د و   ننهنن وإصمحهن

ه  يتتص صتتهن  اهلل تيتتنىل يف أخطتتنء نه هتتن اناتتن ح يف ت وفتت – 1

، البنهت وذهب أهه انسه، النهن وام هتت ام نهتن يف ( )وباضع و  انكعنب

 ـــــــــــــــــــــــــ
 

، منن البععنة األوىل دهندو، و ن   يف (76)ما نقله يف تفسري لقاء اهلل تعاىل يف الصفحة : ومن أمثلة ذلك  ( )

= 
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 .وع  انكعنب

أخطنء اك،هن انان ح يف  يص املسنئه انهههن،، الهد اكت،  يتص  – 2

ا بتتبا  امل،جبحتت،، أو ان تتينه،، و جتتب  ههستت،  يتتص ان جنحتتن ، 

 .( )الذك،  انهب  انذي أ اه صبا ن  وباالهن  نألدن،

 .عهنحذف وهدو، حص  املس   انع   نهت النهن وههج ، ال ثبّ  – 3

 .حذف ا  بنم انه،امن، حتت انيهنوف  ال ثبعهن – 4
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
ص )، ويف  نن و البععننة يف (28 ص)، وتفسننريو لة ننة اهلل تعنناىل نايف سننا  يف (76ص ) نن و البععننة يف 

ص )، وقصنن  و يف ننننا  دلنن  اهلل تعنناىل يف (947ص )، و نن  يف  نن و البععننة يف (842ص)و( 081

ص )، و نن  يف  نن و البععننة يف (097ص)، وغضننا اهلل تعنناىل يف (020ص )، ويف  نن و البععننة (019

،  (827ص )يف  ، ويف  ن و البععنة(818ص)، وقص  و يف تعةينف الكنا األ نا واألصن ة يف (811

، فقند ذ نة معهنى (878ص )، و   يف   و البععنة يف (814ص )وقص  و يف ننا  معهى ال إله إال اهلل يف 

و ن ا منن نناأل األمثلنة،  ،(ال مععن   نحنإ إال اهلل)الةن ننة ومل ي  ة املعهى األدظم و ن  معهنى األل  ننة 

 .مما سرياو القا ئ، وهلل احلمد واملهة، وقد ننهت احلإ يف   و امل اضع وغري ا، وإال فههاا غري ا

ننأ  : ، وق له(014ص )، ويف   و البععة (68ص )نأ  املأم م جيمع نني التسمنع والتحمند، يف :  ق له  ( )

ناشرتاط رشوط : ، وق له(004ص )، ويف   و البععة يف (67ص )يف القةآ  أ نع دكة سجدة فقط يف 

نأ  سج   النتالوة ال يفعنل : ، وق له(007ص )  و البععة يف ، ويف (21ص)الصالة لسج   التالوة يف 

، وتةجنحنه الشنرتاط رشوط الصنالة يف (007ص )، ويف  ن و البععنة يف (21ص )يف أوقات الههن  يف 

نأ  وجه املةأة و فنها لنسا نع  ة : ، وق له(998ص )، و   يف   و البععة يف (898ص )سج   الشكة 

،  و  ا غلط مهه، وأخبأ يف مسألة    (077ص )، و   يف   و البععة (002ص )واألفضل ت بنتهام يف 

وغنري  ((ودلنكم))، وتةا ظا ة احلديث (909ص )، ويف   و البععة يف (807ص )السالم دىل الكفا  

 .ذلك، فأوضحت احلإ ندلنله وهلل احلمد يف   و امل اضع  لها

 و البععننة، وخاصننة األمنن   االدتقا يننة ويةجننى ممننن دهنندو لععننة الشننا ا أ  يصننححها ويعنند ا دننىل  نن 

 .والفقهنة
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أضتتتهت  ح  يتتتص انك تتتل  وصتتتححت  يتتتص ا وهتتتنم  – 5

 .وانسهط يف  يص اآلفن  وا حندفث وانك ل  واجلمه، واهلباوش

 .أضهت  يص انهبائد يف انرشح - 6

 .طبين، انكثرية يف انكعنب، الصححت ون ظه، ّيل وههنا خطنء امل – 7

وبتتد جي تتت كموتت   تت، ويهتتبال،، ستتباء كتتنن انتتك يف املتتع  أو 

[ ...بن  املصتحب: ]، وب ت يف أو  كه تصحنب ّيلأو انيهنوف  ،احلنشن،

، و يتتد (املصتتحب: )ويف اهلتتنوش  وتتز  ملتتن أضتتهع، يف احلنشتتن،  هتتبّيل

؛  ن جتدا  وهلل احلمتد وهنتدا  إصمح هذه ا خطتنء الهتد أصتبب انكعتنب 

 .جزاه اهلل خريا  وبن كن  انان ح  ذ  الن، جهدا  طنبن  

أن جييه هذا انيمه خننصن  نبجهت، انكت،ف ، وأن فههيهت   واهلل أس ُ  

 ، يف حننيت و يد ممنيت، وأن فههع  ، انان ح، وو  انعهت  إننت،؛ الحنت، ختري 

 حب  وال ببة إال وسؤو ، وأك،م و وب ، وهب حسبهن وني  انبكنه، وال

 . نهلل انييل انيظن 

وصىل اهلل وست   و تن ع امتىل نبنهتن دمتد وامتىل آنت، وأصتحن ، ووت  

 .تبيه   ححسنن إىل فبم اندف 

 املصحب وؤنف ا صه

 سيند    اميل    وهف انهحطنين

 االبح،  امان، ا   ينء املب

هت15/11/1426
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 ههه

 [الشارح مقدمة]

نستتعره،ه، ونيتتبا  تتنهلل وتت   و  إن احلمتتد هلل نحمتتده ونستتعينه، و

أنهسهن، وو  سنان  أاملنهن، َو  هيده اهلل الم و َه نت،، ووت  ُف ت ه التم 

هندي ن،، وأشهد أن ال إن، إال اهلل وحده ال  فك نت،، وأشتهد أَن دمتدا  

ن ا  . امبده و ستبن، نا اِلنَ يَن آَمه ن ا اِتق  َقاتَنَه َواَل َ  ن اّلَلَهَينا َأَهَ ِن إاَِل َ نِإ ت   ت 

ْسلَم   َ  َوَأْنت ْم م 
( ). 

  ْم َمْن َنْفٍس َواَ َدٍة َوَخَلَإ َمهَْها م  اِلَ ي َخَلَقك  ا الهِاس  اِتق  ا َ ِنك  َيا َأَهَ

ا َونََساءا َواِتق  ا  اَم َ َجاالا َ ثرَيا اِلَ ي َتَساَءل  َ  نََه  اّلَلَهَزْوَجَها َوَنِث َمهْه 

ْم َ َقنعاا اّلَلَهَم إَِ  َواأْلَْ َ ا  .( )  َ اَ  َدَلْنك 

ا  اّلَلَها َأَهَا اِلَ يَن آَمه  ا اِتق  ا يَ ) ْم  *َوق  ل  ا َقْ الا َسَديدا ْم َأْداَمَلك  ي ْصلَْح َلك 

ْم َوَمْن ي بََع  ن  َنك  ْم ذ  ا َدظَناما  اّلَلَهَوَيْ َفْة َلك   .( )   (َوَ س  َله  َفَقْد َفاَز َفْ زا

وخري اهلتدي هتدُي  –تينىل  –أون  يد؛ الحن أصدق احلدفث كعنب اهلل 

، وَ  ا وب  ددثنهتن، وكّه ددث،  دام،، وكتَه  دامت، ضتمن،، ×دمد 

 .وكَه ضمن، يف انهن 

 –أمنة يننى ننن ز ةينا  –تعناىل  –إ  اهلل >: × بن   سب  اهلل :و يد

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .018: س  ة آل دمةا ، اآلية  ( )

 .0: س  ة الهساء، اآلية  ( )

 .60، 61: س  ة األ زاأل، اآليتا   ( )
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هبا، ويأمة نهن  إاايننل نخمس  لامت أ  يعمل  –دلنه الصالة والسالم 

؛ فإ  -تعاىل  –وآمة م أ  ت  ةوا اهلل >: -وذ ة مهها  -... أ  يعمل ا هبا

ادنناا،  تننى إذا أتننى دننىل  مثنل ذلننك  مثننل  جننل خننة  العندو يف أًننةو َاَ

 صننٍن  صنننٍي فننأ ةز نفسننه مننههم،  نن لك الععنند ال يننةز نفسننه مننن 

 .( )< ...-تعاىل  –الشنبا  إال ن  ة اهلل 

نكتنن حهنهتن   ننيبتد  ؛مل فك  يف انذك، إال هذه اخلص ، انباحتدةال ب ))

وأالّ فزا  هلجن   تذك،ه؛ الحنت، ال زت،ز  –تينىل  –أال فه  نسنن، و  اك، اهلل 

نهس، و  امدوه إال  ننذك،، وال فدخه ام نت، انيتدو إال وت   تنب انره ت،، 

((الهب ف،صده؛ الحاا غهه وثب ام ن، واال س،
( ). 

نظت،  يف هتذا ا وت، )): - محت، اهلل تيتنىل  –اهلل وبن  وط،ف    امبد

، ث  نظ،  امتىل َوت  َانوت،، -سبحنن،  –د اهلل هو  أف  هب؟ الحاا هب و  ام

ا هتب انتدامنء، ثت  التحا! ثت  نظت،  وتن َوَمكت،؟ –تيتنىل  –الحاا هب امىل اهلل 

 –التحاا أ اد اهلل  و ت، اناتنطننالحاا هتب و هت   ت،   ت،  نظ،  يف ا   آدم

 .((، خريا  اج ه إنن،  يصمع،، وإال خىّل  نه، و ، انانطنن  –تينىل 

هب حص  املس  ، وحننة ب بت،، وبتب   دنت،،  إان اك، ودامنء اهلل 

 ...وسيندة  وح،، هب وهجنت، و  كه   وسبء

وفي،  –تينىل  –إىل اك، اهلل  وإن و  أشمه وأسهه وأصب، ون ف،شد

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.8268)، والرتم ي نةقم (4/818) واو أ د   ( )

 (.21ص ) –  ه اهلل  –النن القنم  ((ال انل الصنا)): انظة  ( )
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ن انخ انهنضه ستيند  ت   ((حص  املس  ))امىل دامنئ، سبحنن،، هب كعنب 

 .-اهلل تينىل  حهظ، –اميل    وهف انهحطنين 

؛ ...َبببال  واسين  كبريا   –امىل صر، حجم،  –ونهد الب  هذا انكعنب 

الم تكند جتد  نعن  إال والن، هذا انكعنب،  ه ال تكتنَد جتتد وست ل  ننستت نت، 

 ...نسخ، وه، خنص،  ،

 ...ىل امدة نرن  امنملن، ه وو  شدة إببن  انهنس ام ن،؛ ُت،ج  إ

 .حًهن إن وثه هذا انكعنب جيب أن ُفيعه   ،، وُُيدم خدو، ام من،

الهمت،، وف،شتد إىل وي،الت، ونهد ُسِاْ ُت أن أضع ام ن،  حن  في، امىل 

، الستن امت وستعينهن  ...البجد هذا انسؤا  يف ب ب  وكننن  َ حبتن   ...ويننن،

يف انتتك وتت   وح انكعتتب انيظتتن  انكتت،ف  إىل ااجن تت،، وستتعهندا   تتنهلل 

انسع، وغريهتن وت   وح كعتب انسته،، وأف تن  وت   حت  امتىل كعتنب 

((انك   انطنب))
 . - مح، اهلل تينىل  –نانخ ااسمم ا   تنمن،  ( )

نكث،ة االستعهندة وههتن، وخاتن، إثهتن   –امىل انرننب  –ومل أامُز انك 

 .نن  احلبايش، وأف ن  ملن الي ع، و  ترصف يف  يص أنهنظهن أحنن

امىل ون هب ام ن،، وأ هنت انعخ،جيتن   ((حص  املس  ))ونهد أ هنت كعنب 

مل فتذك،  –حهظت، اهلل  –وانعي نهن  انع  يف احلنشن، كتل هت ، إال أن املصتهف 

بالع، امتزو هتيوأ بنم ا حندفث يف خت،جي، يف انرننتب؛ ال،أفتت أن أضتع  ت، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .يف الةياض( مكتعة املعا ف)نن –إ  شاءاهلل  –عع قةيعاا سنب  ( )
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 .أو انرشحاحلدفث إىل  بم،، وأن أنهه  يص انعي نهن  إىل املع  

وأف تتن  نهتتد كننتتت وهتت  خت،جيتتن  نألحندفتتث انعتت  و د  يف  

، (ق)انرشح؛ ال،أفتت اننتز احلتبايش؛ ال،وتز  إىل خت،جينتت، وتي نهنتت،  تت 

 (.م)وإىل خت،جينيت وتي نهنيت  ت 

ونهد حنونت جنهدا  أن أجيه  ح  هذا سهم  واضتحن ، خنننتن   

هُت إىل انسداد وانصتباب، ، وأ جب أن أكبن بد ُوالّ ( ) ...و  انعيهندا 

 .وُجهّْبُت اخلط  وانزنه واخل ه

واهلل انيظتتن  أ جتتب أن جيتتزي املصتتهف ختتري اجلتتزاء، وأن ف،زبهتت   

وإفتتنه واملستت م، ًنيتتن  ااختتمل يف انهتتب  وانيمتته، وهيتتدفهن ستتباء 

  أنهسهن، وزهظهن و  كند انانطنن و ه، وجيي هتن وت  انسبنه، وفهنهن 

، وصىل اهلل وس   امىل نبنهن دمتد، وامتىل آنت، [كثريا  ] حنن،انذاك،ف  ن، سب

 .وصحب، أًي،، وآخ، دامبانن أن احلمد هلل  ب انينمل،

  تعه

 أن  مسلم/ جمدي نن دعدال  األ األ د

 –غفة اهلل له، ودفا دهه  -

 . ن0487صفة  86لنلة اخلمنس 

 م8112ننسا   7امل افإ 

 الز قاء –األ     –يف نال  الشام 

(2286: )أل.، ص(09000: )لةمز الايديا

 ـــــــــــــــــــــــــ
ومما جيا التهعنه دلنه؛ أ  األ دنة واألذ ا  ي جند ننههنا اشنرتاا يف األلفنات، وتكنةا ؛ فةأينت االقتصنا    ( )

 .دىل رشا اللفظ مةة وا دة  و  تكةا  ذلك إال نا  اا، واهلل امل فإ
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 مسائل تتعلق بالذكر والدعاء

 [أواًل فوائد الذكر]

 – محت، اهلل  –وأسعه هن  ننهبائد انع  اك،هن انيمو، ااونم ا   انهن  

((ال انل الصنا))يف كعن ، 
( ). 

 .أن، فط،د انانطنن وفهمي، وفكرسه :األوىل

 .أن، ُفْ،ِِض ان،مح   :الثاننة

أن، فزفه اهلت  وانرت  امت  انه تب، وأنت، جي تب ن ه تب انهت،ح  :ثةالثال

 .وانرسو  وانهانط

 .أن، فهبي انه ب وانبدن :الةانعة

 .أن، فهب  انبج، وانه ب :اخلامسة

 .أن، جي ب ان،زق :السا سة

 .أن، فكسب انذاك، املهن ، واحلموة وانهرضة :السانعة

م، وبطتتب  حتت  أنتت، فتتب ح املحبتت، انعتت  هتت   وح ااستتم :الثامهننة

 .اندف ، وودا  انسيندة وانهجنة

أن، فب ح امل،ابب، حع  فدخه يف  تنب ااحستنن، النيبتد اهلل  :التاسعة

 .ك ن، ف،اه، وال سبنه ن رناله ام  انذك، إىل وهنم ااحسنن

 .-تينىل  –أن، فب ح اانن ، وان،جبع إىل اهلل  :العارشة

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .نترصف  ( )
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، اليىل بد  اكت، اهلل - تينىل –أن، فب ح انه،ب و  اهلل  :احلا ية دكة

 .فكبن انه،ب وه،، وامىل بد  غه ع، فكبن  يده امه، –تينىل  –

،، وك ل أكث، وت  ال،يأن، فهعب ن،  ن ن  امظنل  و  أ باب امل :الثاننة دكة

 .انذك، ازداد و  املي،ال،

 ،اهلنبت، ن، ت، وإجمنت،، ناتدة استعنمئ، امتىل ب بت،أن، فب ح  :الثالثة دكة

 . خمف انرناله، الحن حجنب اهلنب، دبنب يف ب ب، –تينىل  – وح ب ه وع اهلل

وَي  : -تيتنىل –بتن  اهلل  –تينىل  –أن، فب ث، اك، اهلل  :الةانعة دكة َفناْذ  ة 

ْة  مْ   .ونب مل فك  يف انذك، إال هذه وحدهن نكه   ، ال م  و الن   َأْذ  

  تنمنت، أن، فب ح حننة انه ب، بن  شنخ ااسمم ا ت :اخلامسة دكة

وثتته املتتنء ن ستتمك،، الكنتتف فكتتبن حتتن   بانتتذك، ن ه تت)): - محتت، اهلل  –

 .((!!انسمك إاا الن ق املنء؟

 .أن، بب  انه ب وان،وح :السا سة دكة

 .أن، فب ح جمء انه ب و  صداه :السانعة دكة

وال  فتتب أن انه تتب فصتتدأ كتتل فصتتدأ انهحتتنس وانه تت، وغري تتن، 

ع  فدام، كتنمل،آة انبن تنء، التحاا تت،ع انتذك، وجمؤه  ننذك،؛ الحن، جي به ح

 .الحاا اك، جمه صدأ،

 نالسعرهن  :  ننره ، وانذنب، وجمؤه  انا،: وصدأ انه ب   و،ف 

 .وانذك،
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الم  كننت انره ، أغ ب أوبنت، كنن انصدأ و اكبن  امىل ب ب،، وصتداه 

 حسب غه ع،، وإاا صدأ انه ب مل فهطبع الن، صب  املي بون  امىل ون ه  

ن، ملن تت،اك    ؛الن،، الريى انبنطه يف صب ة احلب، واحلب يف صب ة انبنطه

ام ن، انصدأ أظ  ، ال   تظه، الن، صب  احلهنئب كل ه  ام نت،، التحاا تت،اك  

ام ن، انصدأ واسبد، و كب، انَ،ان؛ السد تصب ه وإد اك،، الم فهبته حهتن ، 

 .وال فهك،  نطم ، وهذا أامظ  امهب ن  انه ب

؛ الحنت، وت  أامظت  احلستهن ؛ هنفتذهبوأن، زط اخلطنفن،  :الثامهة دكة

 .واحلسهن  فذهب  انسنان 

الحن انرناله  نهت،  ؛أن، فزفه انبحا،  ، انيبد و ،   ، :التاسعة دكة

 .وحا،، ال تزو  إال  ننذك، –تينىل  –و ، اهلل 

أن ون فذك،  ت، انيبتد   ت، وت  جمنت، وتستبنح، وحتمنتده،  :العكو 

 .هد انادةتذك، نصنحب، ام

 تتذك،ه يف  –تيتتنىل  –أن انيبتتد إاا تهتت،ب إىل اهلل  :احلا يننة والعكننو 

 .ان،خنء، ام،ال، يف انادة

 .-تينىل  –أن، وهجنة و  امذاب اهلل  :الثاننة والعكو 

أن، سبب تهز  انسكنه،، وغاننن ان،مح،، وحهبف  :الثالثة والعكو 

 .( )× املمئك،  ننذك،، كل أخرب انهب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
إال  فنتهم املاليكنة، وغشننتهم الة نة،  –تعناىل  –د قن م ين  ةو  اهلل ال يقعن)): ^و   ق لنه   ( )

 (.م(. )8611) واو مسلم نةقم  ((ونزلت دلنهم السكنهة، وذ ة م اهلل فنمن دهدو



 الذكر فوائد

 

13 

أن، سبب اناترن  ان ستنن امت  انرنبت،، وانهمنمت،،  :والعكو الةانعة 

 .وانكذب، وانهحش، وانبنطه

جمتنن  انتذك، جمتنن  املمئكت،، وجمتنن  ان رتب  :اخلامسة والعكو 

 .وانره ، جمنن  انانطنن

أن، فسيد انذاك،  ذك،ه، وفسيد  ت، ج نست،، وهتذا  :السا سة والعكو 

 .  ربه وغه ع،، وفاه   ، جُمننس، هب املبن ع أفهل كنن، وانرناله فاه 

أن، فؤّو  انيبد و  احلرسة فبم انهننوت،، وإن كته  :السانعة والعكو 

 كتتنن ام نتت، حرستتة وتتت،ة فتتبم  –تيتتنىل  –جم تت  ال فتتذك، انيبتتد النتت،   تت، 

 .انهننو،

تيتنىل  –أن، وع انبكنء يف اخل بة سبب اظتم  اهلل  :والعكو  ةالثامه

بتد  ؛رب يف ظته ام،شت،، وانهتنس يف حت، اناتم انيبد فبم احلرش ا كت –

 . صه،هت  يف املببف، وهذا انذاك، وسعظه  ظه ام،ش ان،مح  

 –تيتتنىل  –أن االشتتعرن   تت، ستتبب إامطتتنء اهلل  :التاسننعة والعكننو 

 .انذاك، أال ه ون فيط  انسنئ ،

أن، أفرس انيبندا ، وهب و  أحمهن وأال ت هن؛ التحن ح،كت،  :الثالً  

ن  اجلبا ح وأفرسهن، ونتب حتت،ع ام تب وت  أام تنء ان سنن أخف ح،ك

اانسنن يف اننبم وان ن ، وهدا  ح،ك، ان سنن، ناب ام ن، غنفت، املاته،  ته 

 .ال فمك  انك
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منن قنال سنعحا  اهلل )): × أن، غت،س اجلهت،؛ بتن  :احلا ية والثالً  

((العظنم ونحمدو، غةست له نخلة يف اجلهة
( ). 

وانه ه انذي  تتب ام نت، مل ف،تتب امتىل أن انيطنء  :الثاننة والثالً  

 .غريه و  ا امل 

فبجتتب ا وتتنن وتت   –تيتتنىل  –أن دوام اكتت، اهلل  :الثالثننة والثالًنن  

نسنن،، انذي هب سبب شهنء انيبد يف وينش، ووينده، التحن نستننن انت،ب، 

ن ا ﴿: فبجب نسننن نهس، ووصنحلهن، كل بن  تيتنىل ن ا َ اِلنَ يَن َنس  َواَل َتك  ن 

م  اْلَفاَسق   َ  اّللَه َك   
ْم أ وَلئَ َسه  ْم َأْنف   .( )  (َفَأْنَسا  

 انيبد وهب امىل ال،اشت،، ويف ستبب،، رّي أن انذك، ُفس :الةانعة والثالً  

ويف حتتن  صتتحع، وستتهم،، ويف حتتن  نينمتت، ونذتتت،، ووينشتت،، وبننوتت،، 

وبيتبده، واضتطجنام،، وسته،ه، وإبنوعتت،، ال تن  يف ا وبتن  يشء فيتت  

 . حبا  وث ،ا وبن  وا

أن انذك، نب  ن ذاك، يف اندننن، ونتب  نت، يف بتربه،  :اخلامسة والثالً  

 × ونب  ن، يف وينده، فستي   ت، فدفت، امتىل انرصتاط؛ و جته انتك كتنن

فبننغ يف سؤان،   ، يف انهب ، حع  س ن، أن جيي ، يف حلمت، وامظنوت،، وامصتب، 

، وامت  شتلن،، وشي،ه، وسمي، و رصه، ووت  الببت، ووت  حتعت،، وامت  فمنهت

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م. )صحنح الرتم ي: ، وصححه األلعاي، انظة(9474) واو الرتم ي نةقم   ( )

 .07: س  ة احلك، اآلية  ( )
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الست     ت، أن جييته انهتب  يف  ((واجعله  نن  اا )): وخ ه، وأونو،، حع  فهب 

اات، انظنه،ة وانبنطه،، وأن جيي ، دنطن   ، و  جهنت،، الدف  اهلل نتب ، وكعن ت، 

 –تيتنىل  –ودا ه انع  أامتدهن  ونننئت، نتب  فتعأل ، واهلل  و سبن، نب ، نب ،

 .-سبحنن، وتينىل  - ((انهب ))، ا  وا  ض، وو  أسلئنب  انسمب

أن انذك،  أس ا صب ، وط،فب امنوت، انطنئهت،،  :السا سة والثالً  

 ووهابد انبالف،، المت  اُلتعب نت، النت، الهتد اَلتعب  تنب انتدخب  امتىل اهلل 

تيتنىل  –ال نعطه، ونندخه امىل   ،، جيد امهده كه ون ف،فد، الحن وجتد   ت، 

 .النت، كه يشء –تينىل  –جيد كه يشء، وإن النت،   ،  –

أن انتتذك، جيمتتع انتتتُمهَ،ق، وفُهتتّ،ق املجعمتتع،  :السننانعة والثالًنن  

وُفهت،ب انبينتد، وُفبيتتد انه،فتب؛ النجمتتع وتن تهتتَ،ق امتىل انيبتتد وت  ب بتت، 

وإ ادتتت،، وُفهتتّ،ق وتتن اجعمتتع ام نتت، وتت  اهلمتتبم وانرمتتبم، وا حتتزان 

إ  تن  واحلرسا ، وفه،ق أف ن  ون اجعمع امهده و  جهد اناتنطنن؛ التحن 

ال فزا  فبيث ن، رسف،  يد رسف،، وانذك، ُفهتّ،ب اآلخت،ة  –ام ن، ان يه،  –

 .بيدهن ام  ب ب، ونسنن،ّر، اندننن يف امنهن،، وفُ مهن يف ب ب،، وُفَص يظّ وفُ 

 ك، ُفهَّبتُ، انه تب وتت  نبوت،، وفببظتت، وت  ِستتهع،أن انتتذّ  :الثامهنة والثالًن  

 .ملعنج،، وكنن انرننب ام ن، اخلرسانوانه ب إاا كنن ننئل  النتع، ا   نح وا

 .أن انذك، شج،ة تثم، املين ف :التاسعة والثالً  

أن انذاك، ب،فب و  وذكب ه، ووذكب ه وي،، وهذه املينت،  :األ نع  

َمَع اِلنَ يَن  اّللَهإَِ  ﴿ :نهبن، تينىل ،وين، انبالف، واملحب،، وانهرصة وانعبالنب
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َْسنننن ننننْم     ، ( )ْحَسننننهنَيَ مَلَننننَع املْ اّلَلهََوإَِ   ،( )﴾ه   َ اِتَقننننْ ا َواِلننننَ يَن   

   ََِزْ  إ كتل يف  ،ون تذاك، وت  هتذه املينت، نصتنب واالت، ( )َمَعهَنا اّلَلَهاَل ََتْ

((أنا مع دعدي ما ذ ةي، وَتة ت يب شفتاو)): احلدفث انهديس
( ). 

 –أن انذك، فيد  انرضتب  ننستنف يف ستبنه اهلل  :احلا ية واأل نع  

 .-تينىل  – يد نهه، ا وبا ، واحلمه امىل اخلنه يف سبنه اهلل  –تينىل 

وت   –تينىل  –أن انذك،  أس اناك،؛ الل شك، اهلل  :الثاننة واأل نع  

 .مل فذك،ه

وت  املتؤوه، وت   –تينىل  –أن أك،م اخل ب امىل اهلل  :الثالثة واأل نع  

،ه وهننت،، وجيته اكت،ه ال فزا  نستنن،  طبتن  وت  اكت،ه؛ الحنت، أ هتنه يف أوت

 .وانهجنة و  انهن  ،شين ه، وانعهبى أوجبت ن، دخب  اجله،

تيتنىل  –أن يف انه ب بسبة ال فذهبهن إال اكت، اهلل  :الةانعة واأل نع  

أشتكب إننتك  ،فتن أ تن ستيند: - محت، اهلل  –بن   جه ن حس  انبرصي  –

 .((أِاْ ُ،  ننذك،)): بن ! ة ب ب ؟ببس

 ،وانره ، و،ضت، ،أن انذك، شهنء ن ه ب ودواؤه :اخلامسة واأل نع  

 .-تينىل  –وشهنؤهن ودواؤهن يف اك، اهلل  ،وانه بب و،ف ،
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .082: يةاآل، س  ة الهحل  ( )

 .77: س  ة العهكع ت، اآلية  ( )

 .41: اآلية، س  ة الت نة  ( )

 (.م(. )0717)نةقم  ((صحنح اجلامع)): انظة، وغريو، وصححه األلعاي( 8/241) واو أ د   ( )
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وانره ت، أصته  أن انتذك، أصته وتباالة اهلل  :السا سة واأل نعن  

ويندات،، وأن انيبد ال فزا  فذك،   ، حعت  زبت، النباننت،، وال فتزا  فرهته 

 .امه، حع  فبر ، النيندف،

واستعداليت  –تيتنىل  –أن، ون اسعج بت نيت  اهلل  :األ نع  السانعة و

: نهمُ،  مثه اك،ه، الننذك، جَمب ن هي ، داَلنع ن هه ؛ بن   يتص انست ف

 .((ون أببب انره ، ام  اك، و  ال فرهه ام   ِّ،ع))

 ،وومئكع، امىل انذاك، انذك، فبجب صمة اهلل  :الثامهة واأل نع  

نا اِلنَ يَن  الهد أال ب، والنز كه انهتبز؛  وو  صىل ام ن، اهلل وومئكع، َينا َأَهَ

وا  ة  ا  اّلَلَهآَمه  ا اْذ   ا َ ثرَيا ْكَةةا َوَأَصنالا  *َذْ ةا َصنِ   *َوَسِعح  و  ن  نَ  اِلنَ ي ي    

َكت ه  
ْم َوَماَليَ  .( )َدَلْنك 

أن و  شنء أن فسك   فتنض اجلهت،؛ ال نستعبط   :التاسعة واأل نع  

 .الحهنن  فنض اجله،جمنن  انذك،؛ 

ال ن  و  جمتنن  انتدننن  ،أن جمنن  انذك، جمنن  املمئك، :اخلمس  

إ  هلل ماليكننة )):  إال جم تت  فتتذك، اهلل النتت،، كتتل و د يف ببنتت، ،هلتت  جم تت 

 .( )احلدفث. ((يب ف   يف الَبةق، يلتمس   أ ل ال  ة

 فبتتتتنه  ومئكعتتتت،  ننتتتتذاك،ف ؛  أن اهلل  :احلا يننننة واخلمسنننن  

خت،  وينوفت، امتىل ح هت، يف )): بتن  جتنء امت  أس ستيند اخلتد ي كل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .49 – 40: اآليتات، س  ة األ زاأل  ( )

 (.م(. )8627)، ومسلم نةقم (7412) واو العخا ي نةقم   ( )
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آهلل : بتن  –تيتنىل  –ج سهن نتذك، اهلل : ون أج سك ؟ بننبا: املسجد، الهن 

أَوتتن إين مل : آهلل وتتن أج ستتهن إال انتتك، بتتن : وتتن أج ستتك  إال انتتك؟ بتتننبا

 × ووتن كتنن أحتد  مهزنعت  وت   ستب  اهلل: أسعح هك  هتم، نك ، بن 

خ،  امتىل ح هت، وت  أصتحن ،،  × وإن  سب  اهلل ،حدفثن  وه  أبه امه،

ونحمتده  –تيتنىل  –ج سهن نذك، اهلل : بننبا ((ما أجلسكم  ا  ها؟)): الهن 

آهلل منا أجلسنكم إال )): امىل ون هتدانن نسستمم، وَوتَ   ت، ام نهتن  تك، بتن 

منة أال إي مل أستحلفكم هت)): واهلل ون أج سهن إال انك، بن : بننبا ((ذلك؟

((وأخناي أ  اهلل يعنا   نكنم املاليكنة ، ولكهه أتناي جاينل ملك
؛ ( )

دننه امىل  ف انذك، امهده، ودبع، ن،، وأن ن،  الهذه املبنهنة و  ان،ب 

 .وزف، امىل غريه و  ا امل 

 أن ًنتتع ا امتتل  إنتتل  امتتت إبنوتت، نتتذك، اهلل  :الثاننننة واخلمسنن  

، ( )َوأََقنَم الِصناَلَة لَنَ ْ َةي : ن  اهلل تينىلب النملهصبد هبن حتصنه اك، اهلل 

َهيمَاَ ااوُاك، ام  ا   امبنس  ََاهلُل َا اكت، اهلل )): أي انيمته أال ته؟ بتن : أنت، ستاه رَضِي

 .((أكرب

 –أن أال ه أهته كته اممته أكثت،ه  النت، اكت،ا  هلل  :الثالثة واخلمس  

، يف صتتبوه  –ستتبحنن،  –ال ال تته انصتتبم أكثتت،ه  اكتت،ا  هلل  –تيتتنىل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8610)و مسلم نةقم  وا  ( )

 .04: س  ة له، اآلية  ( )
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وأال تته احلجتتن  أكثتت،ه  اكتت،ا  هلل، وأكثتت، املعصتتدب، أكثتت،ه  اكتت،ا  هلل 

 ... وهكذا سنئ، ا امل. 

أن إداوت، انتذك، تهتبب امت  انعطبامتن ، وتهتبم  :الةانعة واخلمسن  

وهنوهن، سباء كننت  دنن،، أو وننن،، أو  دنن، ووننن، كحت  انعطتبع، وبتد 

هتت،اء املهتتنج،ف  أتتتبا أن ال:  جتتنء انتتك  زتتن  يف حتتدفث أس ه،فتت،ة 

 ننتد جن  انيتىل، فن  سب  اهلل اهب أهه انتّدُثب  : الهننبا ×  سب  اهلل

وانهين  املهن ؛ فص بن كل نصيل، وفصبوبن كتل نصتبم، وهلت  ال ته أوتبا  

أال أدلمكنم شننئاا تند     ننه )): الهتن ! زجبن هبن، وفيعم،ون، وجينهدون؟

   أ ند أفضنل منهكم إال منن من سعقكم، وتسعق   ننه منن نعند م، وال يكن

تسننعح  ، وَتمنندو ، )) : تتىل فتتن  ستتب  اهلل، بتتن : بتتننبا ((صننهع مننا صننهعتم؟

 .( )احلدفث ((...وتكاو  خلف  ل صالة

الجيه انذك، امبضن  امل النهت  و  احل  وانيم،ة واجلهند، وأخرب أهن  

 .فسبهبهن  هبذا انذك،

انيتبن امتىل طنامعت،؛  وت  أكترب –تيتنىل  –أن اك، اهلل  :اخلامسة واخلمس  

 .الحن، زببهن إىل انيبد، وفسه هن ام ن،، وف ذاهن ن،، وجييه ب،ة امنه، النهن

 نرّسته انصتيب، وفُ هّ َستفُ  –تيتنىل  –أن اك، اهلل  :السا سة واخلمس  

 .انيسري، وُيهف املانق

خنوال، ت ب وتتتتتتتفتتذهب امت  انه أن اكت، اهلل  :السنانعة واخلمسنن  
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.م(. )272)، ومسلم نةقم (249) واو العخا ي نةقم   ( )
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حصب  ا و ، ال ن  ن خنئف انذي بد اشتعد ك هن، ون، ت ثري امجنب يف 

 .-تينىل  –خبال، أنهع و  اك، اهلل 

أن انذك، فيط  انذاك، ببة، حعت  إنت، ننهيته وتع  :الثامهة واخلمس  

ا هعت،  × انذك، وتن مل فطتب الي ت،  دونت،؛ أال تت،ى كنتف امّ ت   ستب  اهلل

و تتنجيهل ثمثتتن  أن فستتبحن كتته نن تت،، إاا أختتذا  رَضِييََاهللُ اََهييمَاَ النطمتت، وام نتتن  

وثمث،، وزمدا ثمثن  وثمث،، وفكربا أ  ين  وثمث،، ملتن ست نع، اخلتندَم، 

وشكت إنن، وتن تهنستن، وت  انطحت  وانسته  واخلدوت،، وام مهتن انتك، 

((إنه خري لكام من خا م)): وبن 
( ). 

 .إن و  داوم امىل انك وجد ببة يف فبو، ورهن، ام  خندم: الهنه

أن أامتتل  اآلختت،ة ك هتتن يف و تتل  انستتبنق،  :التاسننعة واخلمسنن  

 .وانذاك،ون ه  أسبهه  يف انك امل ل 

 أونن و  انههنق؛ الحن املهنالب ب نه انتذك، هلل كث،ة اك، اهلل  :الست  

 ،بتتن  اهلل تيتتنىل يف املهتتناله :  َو ة  وبتتن  . ( )إاَِل َقلَنننالا اّلَلهََواَل َيننْ   

 .((انههنقو  أكث، اك، اهلل  ،ئ و  )): كيب

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8686)، ومسلم نةقم (9612) واو العخا ي نةقم   ( )

 .048: س  ة الهساء، اآلية  ( )
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 ( )آداب الذكر والدعاء[ ثانيًا]

 ُويّف  َوَّف  إن ن ذك، واندامنء آدا ن  ورشوام،، و وطتن  وه،وضت،، المت 

ن،، وو  نزم ت ك انسرية امىل  وط اآلداب أوشك ننه وتن ست  ، ووت  

امنتناا   –واحل،وتنن  ،املهتت، وانبيتد: أخه  نآلداب اسعحب ثمح ختم 

 .- نهلل تينىل 

 .ك، آداب انذك، واندامنء و وطهلوهن أنن أا

أن تي تت  أن ستترية ا نبنتتنء وامل،ستت ، وا وننتتنء  :فمننن آ انننه -[ 0]

انصتتنحل،، إن أ ادوا اسعه تتنء حنجتت، امهتتد وتتباله ، أن فبتتند وا ببتته 

انستتؤا  النهبوتتبا  تت، فتتدي  هبتت ، اَلَنُصتتّهبا أبتتداوه ، وفبستتطبا أكههتت ، 

نعب تت، وتت  وينصتتنه ، وف،ستت با دوتتبامه  امتتىل ختتدوده ، النبتتدؤوا  ن

وانعهصتته وتت  خمتتننهعه ، وفستتعبطهبا اخلاتتبع يف ب تتبهب ، وفعمستتكهبا، 

 ...وفعذن با

النبدؤون  ننثهنء امىل ويببده ، وتهدفس،، وتهزهي،، وتيظنم،، وانثهتنء 

 .ام ن،  ل هب أه ،، ث  ف،غببن يف اندامنء

ملتتتن أ اد وهنجتتتنة وتتتباله يف اسعه تتتنء  هتتتذا إ تتت،اهن  خ نتتته اهلل 

، واسعد ا  ون يف خزائه،،  دأ  ننثهتنء امتىل   ت، ببته ستؤان،، البتدأ حبائج،

 ـــــــــــــــــــــــــ
ل   و اآل األ مأخ ذة من  تاأل   ( )  –  نه اهلل  –ة البةلن   أليب نك ((الدداء املأً   وآ انه))ج 

 ((الصننحنح املسننهد مننن أذ ننا  الننن م واللنلننة))للهنن وي   ننه اهلل، و تنناأل  ((األذ ننا ))و تنناأل 

 .نترصف – فظه اهلل  –ملصبفى العدوي 
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َديَن  :  هبن، َ  َهْ هَن  َوَيْسنَقنَي  *اِلَ ي َخَلَقهَ  َفه  ْبَعم  نَ  ي  َوإََذا  *َواِلَ ي   

َ  َيْشَفنَي  نَنَي  *َمَةْضت  َفه  ْ ِم ي   ً َمنت هَ   َِل َواِلَ ي َأْلَمع  َأْ  َيْ َفَة  *َواِلَ ي ي 

 .( )َخبَنَئتَ  َيْ َم الِدينَ 

دي، املطيتت  نالتت ثه  امتتىل اهلل ستتبحنن،  خمستت، أثهنتت،؛ أنتت، اخلتتننب اهلتت

 .املسه ، انانيف و  ا وصنب، واملحن  واملمنت، وانرنال،

ْقهَننن   : ثتتت  ستتت   ئتتت  حتتتبائ ؛ الهتتتن  ْكننناما َوَأحْلَ َ أِل َ نننْا َِل   

نيَ  نَة  *ْدٍق يَف اآْلَخنَةيَن َواْجَعْل َِل لََساَ  َص   * نَالِصاحَلَ ًَ َواْجَعْلهَن  َمنْن َوَ 

نننَزَي َينننْ َم  *َواْغَفنننْة أَليََب إَِننننه  َ ننناَ  َمنننَن الِضننناِلنَي  *َجهِنننَة الهَِعننننَم  ْ َواَل ُت 

ْعَعث   َ   .( )ي 

 :حبائجتتتت، إال واحتتتتدة الهتتتتن  يف ا وىل –ستتتتبحنن،  –الهىضتتتت اهلل 

  َْكَمننةَ َفَقننْد آَتْنهَننا آَل إَْنننَةاَ نَم اْلك  :، وبتتن  يف ببنتت، تيتتنىل( )َتنناأَل َواحْلَ

 َني ْقهَ  نَالِصاحَلَ نيَ  ( ) ،َوَأحْلَ  .( )َوإَِنه  يَف اآْلَخَةَة مَلََن الِصاحَلَ

 .( )َوَتَةْ هَا َدَلْنَه يَف اآْلَخَةيَن : ويف ببن، يف سؤان، انثهنء يف ا و 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .28 – 62: اآليات، س  ة الشعةاء  ( )

 .26 – 29: اآليات، س  ة الشعةاء  ( )

 .24: اآلية، س  ة الهساء  ( )

 .010: اآلية، سفس  ة ي   ( )

 .091: اآلية، س  ة العقةة  ( )

 .012: اآلية، س  ة الصافات  ( )
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ننَة : وبتتن  يف ببنتت، ًَ اّلَلََِ ْ َننت   ( ) ،َجهِننَة الهَِعنننمَ َواْجَعْلهَنن  َمننْن َوَ 
ْم َأْ َل اْلَعْنَت  ه  َدَلْنك   .( )َوَنَةَ ات 

ٌو : واامعذ  إنن، يف سؤا  املره،ة   ن،  هبن، َأ  ّلِلَََِفَلاِم َتَعنِيَ َله  َأِنه  َدد  َتَاِ

 .( )َمهْه  

عتنب، أوهلتن هذه ا و،  مث هن، الت نز  ام تنه  النحتت، انك وبد  ف اهلل 

 .نءاموسنئ،هن د َوإَِياَا َنْستََعني  : ثهنء واجند إىل ببن،

َأْننَت َولََنهَنا َفناْغَفْة َلهَنا : بدم انثهنء امىل اهلل تينىل؛ الهن  وهذا وبس  

هَا  .( )َواْ َ ْ

أن اخلمئتتب )): × و وى انبختتن ي يف حتتدفث اناتتهنام، امتت  انهبتت 

ناتهنام، إىل  هبتن يف ام،صتن  انهننوت،، ا –ام نه  انسمم  –تس   ا نبننء 

أننا  نا )) :الت بب : ااهبتبا إىل غتريي، بتن : الكه واحد فذك، انبت، وفهتب 

: فأستأذ  دىل  يب، فإذا  أيته وقعت سناجداا فنندده  منا يشناء، ًنم يقنال

ا فع  أسك، وسل تعبنه، وقنل تسنمع، واشنفع تشنفع، فنلهمهن   امند 

((أ دو هبا، فأ دو نتلك املحامد
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .22: اآلية، س  ة الشعةاء  ( )

 .69: اآلية، س  ة      ( )

 .004: اآلية، س  ة الت نة  ( )

 .022: اآلية، س  ة األدةاف  ( )

 (.م(. )079)، ومسلم نةقم (6201) واو العخا ي نةقم   ( )
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 .((ال محد  س  عحمند في مه )): ويف نهظ آخ،

 .الهدم  ، فدي اناهنام، حتمندا  واجندا  

 جم  فتدامب يف صتمت،،  × سمع انهب : بن  ام  ال نن،    امبند 

ث  دامنه، الهتن   ،((دِجل   ا)): الهن  × مل فمجد اهلل، ومل فصّه امىل انهب 

ه، والثهاء دلنه، ًم يصن  إذا صىل أ د م فلنعدأ نتمجند  ن)): ن، أو نرريه

)((، ًم يدد  نعد  نام شاء× دىل الهع 
 ). 

أن فكبن خم صن   اغبن ،  اهبن ، وعتذنم ، خنشتين ؛ بتن   :ومن آ انه[ 8]

َسناَ د  َ  يَف اْلن: اهلل سبحنن، اَت َوَينْدد  َنهَا َ َغعانا َوَ َ عانا نإََِّن ْم َ نان  ا ي  َخرْيَ

 .( )َوَ ان  ا َلهَا َخاَشَعنيَ 

 . غب، النل امهدنن و هب،: أي

 .إن شات أامطه : تس    يزم وجد وحزم، وال تهه أن :آ انه ومن[ 9]

اللهنم ا  هن  إ  شنئت، : ال يقنل النداد  يف  داينه)): × بن  انهب 

 .( )((لنعزم املسألة؛ فإنه ال مكةو له

: إذا  دننا أ نند م فلنعننزم املسننألة، وال يقنن لن)): × بتتن   ستتب  اهلل

ستكةو لهاللهم إ  .( )((  شئت فأدبه ؛ فإنه ال م 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م)، صححه األلعاي (9462)، والرتم ي نةقم (0420)و أن   او  نةقم  وا  ( )

 .71: اآلية، س  ة األنعناء  ( )

 (.م(. )8767)، ومسلم نةقم (7997) واو العخا ي نةقم   ( )

 (.م(. )8762)، ومسلم نةقم (7992) واو العخا ي نةقم   ( )
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((فإ  اهلل ال يتعاظمه  ء أدباو)): ويف  واف،
 .؛ وامليه  واحد( )

 .فيه  أن اهلل تينىل ال ُفكَ،ه امىل ااامطنء، الحن شنء أامط ، وإن شنء وهع

أن فهتبي  جتنءه يف وتباله، وال فهتهط وت   محت، اهلل  :ومن آ اننه [4]

 .، الم فسعبطئ ون س  ، الحن نكه يشء أجم  تينىل، وإن ت خ،  ااجن ،

قند  دن ت : ي ستجاأل أل د م ما مل يعجل؛ فنقن ل)): × بن  انهب 

 .( )((فلم يستجا ِل

 :أن تستت   ن متتؤوه، وتتع نهستتك؛ بتتن  اهلل ستتبحنن، :ومننن آ انننه[ 2]

 ْْؤَمهنََي َوال ْؤَمهَاَت نَواْسَتْ َفْة لََ ْنعََك َولَْلم   .( )م 

َفهَنناَ ِف يَف  : أن تبتتدأ  عبحنتتده، كتتل اليتته او انهتتبن :ومننن آ انننه[ 6]

هْت  َمَن الِظالَ  ْعَحاَنَك إَِي    اَمَت َأْ  اَل إََلَه إاَِل َأْنَت س   .( )َمنيَ نالَظل 

 تنء امتىل ننداه  ننعبحند، ث  نزه، ام  انههنئص وانظ    ننعستبنب، ثت  

َفاْسننَتَجْعهَا َلننه    :نهستت،  تتننظ  ، اام االتتن  واستتعحهنبن ، بتتن  اهلل ستتبحنن،

 .( )َوَنِجْنهَاو  َمَن اْلَ مِ 

إخهتنؤه رسا ، التم فستمي، غتري وت  فهنجنت،، بتن  اهلل  :ومن آ انه[ 7]

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )2( )8767) واو مسلم نةقم   ( )

 (.م(. )8692)، ومسلم نةقم (7941)خا ي نةقم  واو الع  ( )

 .07: اآلية، س  ة  مد  ( )

 .26: اآلية، س  ة األنعناء  ( )

 .22: اآلية، س  ة األنعناء  ( )
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ْفَنةا : سبحنن، ا َوخ  دا ْم َترََضَ  .( )اْ د  ا َ ِنك 

كنن املس مبن جيعهدون يف اندامنء، وال ُفستمع )): بن  احلس   مح، اهلل

 .((ال  سن  النل  نهه  و ،  هب هل  صب ، إن كنن إ

إاا ستتتت نت اهلل تيتتتتنىل يف يشء التتتتننزم انعرضتتتتع  :ومننننن آ انننننه[ 2]

واالستتعكنن،، واامتتز  نهستتك امتت  انهتتد ة وانعيتتنظ ، أال تتت،ى إىل بتتب  

ْكم  إاَِل نإََ  اْلنننن :فيهتتتتبب  َِح  َدَلْنننننَه َتَ ِ ْلننننت  َوَدَلْنننننَه َفْلَنَتَ ِ ننننَل ّلِلَ

َتَ ِ ل   َ نالْ  َقناَل َ أِل الِسنْجن   :الع  نت، وتن أ اد، وبتن  فبستف  ( )م 

نْن  ِن َأْصنا  إََلنْنَهِن َوَأ   ْف َدهِ  َ ْنَد   َأَ َا إََِلِ مَمِا َيْدد  َنهَ  إََلْنَه َوإاَِل َترْصَ

نَ  ال *َجاَ لنََي نَمَن الْ  ِن إَِننه     نَف َدهْنه  َ ْننَد   ِسنَمنع  َفاْسَتَجاأَل َله  َ َنه  َفرَصَ

 نالالعهتن ، وأخت،   ع اندامنء؛ الع  ن، أو،ه حت، اامت فنسم: ، أي( )اْلَعلَنم  

 .نهس، و  احلب  وانهبة، والبض ا و، إىل   ، 

أن فكبن انذاك، امىل أكمه انصهن ، الحن كنن جننسن   :ومن آ انه[ 7]

يف وبضع اسعهبه انهب ، وج   وعتذنم  وعخاتين   ستكنه، ووبتن  وط،بتن  

ونب اك، امىل غري هذه ا حبا  جنز وال ك،اهت، يف حهت،، نكت  إن  أس،، 

كنن  رري امذ  كنن تن كن  نألال ه؛ وانتدننه امتىل امتدم انك،اهت، بتب  اهلل 

إَِ  يَف َخْلَإ الِسَمَ اَت َواأْلَْ َض َواْخنتاََلَف الِلْننَل َوالهَِهناَ  آَلَيناٍت : تينىل

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .22: اآلية، س  ة األدةاف  ( )

 .76: اآلية، س  ة ي سف  ( )

 .94، 99: اآليتا ، س  ة ي سف  ( )
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وَ  اِلنننَ يَن َينننْ     *أَل وَِل اأْلَْلَعننناأَل  ه ننن هَبَْم  اّلَلَهة  ا َوَدنننىَل ج  ننن  ا ع  نننا َوق  َقَناما

وَ  يَف َخْلَإ الِسَمَ اَت َواأْلَْ ضَ   .( )َوَيَتَفِكة 

أن  امت  امبتداهلل  ت  وستيبد : ااحلنح يف اندامنء :ومن آ انه[ 01]

كنن فصيل امهد انبنتت، وأ تب جهته وأصتحنب نت، ج تبس؛ إا  × انهب 

سىل جزو   ه  المن، الن ي، امىل ظهت،    ءأفك  جي: بن   ي ه  نبيص

 دمد إاا سجد، الننبيث أشه  انهبم، الجنء  ، الهظ، حع  إاا سجد انهبت 

وضي، امىل ظه،ه  ، كعهنت،، وأنتن أنظت، ال أغهت  شتنان ، نتب كننتت ّيل  ×

 الجي با ف حكبن، وفمنه  ي ه  امتىل  يتص، و ستب  اهلل: وهي،، بن 

ط،حت ام  ظهت،ه، ال،التع سنجد ال ف،الع  أس،، حع  جنءت، النطم، ال ×

ثمح و،ا ، الاب ام تنه  إا دامتن  ((اللهم دلنك نقةيش)):  أس،، ث  بن 

: وكننبا ف،ون أن اندامبة يف انك انب د وستعجن ،، ثت  ستم : ام نه ، بن 

اللهننم دلنننك نننأيب جهننل، ودلنننك نعتعننة نننن  ننعننة، وشنننعة نننن  ننعننة، ))

وامد انستن ع ال ت   ((وأمنة نن خلف، ودقعة نن أيب معنط ،وال لند نن دتعة

 × البانذي نهيست  نتده نهتد  أفتت انتذف  امتّد  ستب  اهلل: نحهظ،، بن 

 .( ) ام  يف انه نب ب نب  د 

فذك، أن  جتم  دخته فتبم اجلميت، وت   تنب  وام  أن     وننك 

، الهتتن  × كتتنن وجتتنه املهتترب و ستتب  اهلل فتتن  ستتب  اهلل ه كتتت : بتتنئل 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .070، 071: اآليتا ، س  ة آل دمةا   ( )

 (.م(. )0674)، ومسلم نةقم (841) واو العخا ي نةقم   ( )
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 × ال،الع  ستب  اهلل: فرنثهن، بن  املبايش، وانهطيت انسبه؛ الندع اهلل أن

وال : ، بتن  أنت ((اللهم اسنقها، اللهنم اسنقها، اللهنم اسنقها)): فدف،، الهن 

واهلل ون ن،ى يف انسلء و  سحنب وال بزام، وال شنان  وون  نههن و ، ست ع 

الط يتتت وتت  و ائتت، ستتحن ، وثتته انتت س ال تتل : وتت   نتتت وال دا ، بتتن 

واهلل وتن  أفهتن اناتم  ستبعن ، : ن تبسطت انسلء انعرش  ث  أوط، ، بت

بتنئ   × و ستب  اهلل -ث  دخه  جه و  انك انبنب يف اجلمي، املهب ت، 

، الهن  –ُيطب  فن  ستب  اهلل ه كتت ا وتبا  وانهطيتت : النسعهب ، بنئل 

: فدفتت،، ثتت  بتتن  × ال،التتع  ستتب  اهلل: انستتبه، التتندع اهلل فمستتكهن، بتتن 

اآل نام والظنةاأل واألو ينة ومهاننت اللهم   النها وال دلنها، اللهم دىل ))

 .( )الننهطيت وخ،جهن نميش يف انام : ، بن ((الشجة

امتت  أس وبستت  :  التتع اننتتدف  واستتعهبن  انهب تت، :ومننن آ انننه[ 00]

:  تلء العبضت   ت،، ثت   التع فدفت، الهتن  × دامتن انهبت : بن  ا شي،ي 

هننم الل)): الهتتن  –و أفتت  نتتنض إ طنت،  - ((اللهنم اغفننة لععنند أيب دننامة))

((اجعله ي م القنامة ف ق  ثري من خلقك من الهاس
( ). 

 × ملن كنن فتبم  تد  نظت،  ستب  اهلل: بن  وام  امم،    اخلطنب 

إىل املرشتتك، وهتت  أنتتف، وأصتتحن ، ثتتمح واتت، وتستتي، امرشتت  جتتم ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )276)، ومسلم نةقم (0109) واو العخا ي نةقم   ( )

 (.م(. )8472)، ومسلم نةقم (4989) واو العخا ي نةقم   ( )
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اللهم أنجز )): انهب ،، ث  ود فدف،، الجيه هيعف  ، ، × النسعهبه نب  اهلل

إ  هتلنك  ن و العصنانة منن  ما وددته ، اللهنم ِل ما وددته ، اللهم آت

الل زا  هيعف  ، ،، ونًدا فدف،، وستعهبه  ،((األ ض أ ل ايفسالم ال تععد يف

انهب ،، حع  سهط  داؤه ام  وهكبن،، ال تنه أ ب  ك، ال خذ  داءه ال نهنه امىل 

فن نب  اهلل كهنع وهنشدتك   تك، الحنت، : وبن  وهكبن، ث  انعزو، و  و ائ،،

نْم َفاْسنَتَجاأَل  :ك وتن وامتدع، الت نز  اهلل سنهجز نت إَْذ َتْسنَتَ نث  َ  َ ِنك 

ْم نََأْلٍف َمَن ال ََد   ْم َأِي مم  ْةَ فنَيَ نَْلك  َكَة م 
 .ال وده اهلل  نملمئك، ( )َماَليَ

يشء و  دامنئت، إال يف  ال ف،الع فدف، يف كنن × اهلل  سب  أن))  أن  ام 

((ف، حع  ُف،ى  ننض إ طن،االسعسهنء، الحن، كنن ف،الع فد
( ). 

إ  اهلل  نن   نةيم، يسنتح  إذا  فنع الةجنل )):  × وبن   سب  اهلل

((إلنه يديه، أ  ية مها صفةاا خايعتني
( ). 

أن فكبن املبضع انذي فذك، اهلل تينىل الن، خنننن  امل  :ومن آ انه[ 08]

انتذك، يف  فاره نظنهن ؛ الحن، أامظ  يف اح ام انذك، واملذكب ، وهلذا ُوتِدح

 .املسنجد واملباضع انرشفه،

ال ُفتْذَك، اهلل تيتنىل إال يف وكتنن )): وجنء ام  أس ونرستة  محت، اهلل بتن 

 .((طنب

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .7: اآلية، س  ة األنفال  ( )

 (.م(. )277) واو مسلم نةقم   ( )

 (.م. )، وصححه األلعاي(9220)، والرتم ي نةقم (0422) او  نةقم  ، وأن (2/492) واو أ د   ( )
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أن فكتتبن المتت، نظنهتتن ، التتحن كتتنن النتت، ترتترّي أزانتت،  :ومننن آ انننه[ 09]

 . ننسباع، و ننرسه  نملنء

حتبا  أن انتذك، َدْبتببيف يف ًنتع ا حتبا  إال يف أ: ومن آ اننه[ 04]

و د انرشع  نسعثهنئهن نذك، وههن ط،الن ، إشن ة إىل ون سباهن؛ الم  انك أن، 

ج،، ويف حنن، اجللع، ويف حننت، نفك،ه انذك، حنن، اجل بس امىل ب نء احل

اخلطبتت، ملتت  فستتمع صتتب  اخلطنتتب، ويف انهنتتنم يف انصتتمة،  تته فاتتعره 

 . ننه،اءة

امند إىل انذك،، وكذا إاا إاا ُسّ   ام ن،  َد انسمم ث   :ومن آ انه[ 02]

ثت  امتند إىل انتذك،، وكتذا إاا ستمع اخلطنتب،  ،ُ َمعَ امط  امهده امنط  َش 

ن أجن ، يف ك ل  ا اان ث  امند إىل انتذك،، وكتذا إاا وكذا إاا سمع املؤاّ 

 أى وهك،ا  أزان،، أو وي،والن  أ شتد إننت،، أو وس شتدا  أجن ت، ثت  امتند إىل 

 .وون أشب، هذا ك ،... و نحبهانذك،؛ وكذا إاا غ ب، انهينس أ

 [وأحواهلا] أوقات اإلجابة[ ثالثًا]

 :بتتن  اهلل ستتبحنن، امتت  آ  فيهتتبب :الثلننث األخننري مننن اللنننل[ 0]

 هِا َخالَئَنَي ن  َنهَا إَِنا    نْم  *َقال  ا َيا َأَناَنا اْسَتْ َفْة َلهَا ذ  َقاَل َسْ َف َأْسَتْ َفة  َلك 

َ  اْلَ ف    .( )    الِةَ نم  َ يِب إَِنه    

 .إن، أَخ، ط ب االسعرهن  إىل انث ث ا خري و  ان نه: بنه

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .72، 76: اآليتا ، س  ة ي سف  ( )
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يهزل  نها  ل لنلة إىل سامء الدننا،  نني يعقنى )):  × وبن   سب  اهلل

من يدد ي فأسنتجنا لنه؟ منن يسنأله  : الثلث األخري من اللنل؛ فنق ل

((فأدبنه؟ من يست فةي فأغفة له؟
 ( ). 

نت أ  أقنةأ القنةآ   ا عناا، )): × ن   سب  اهللب :يف السج  [ 8] َّن 

أو ساجداا؛ فأما الة  ع فعظم ا فنه الةأل، وأمنا السنج   فاجتهندوا فننه 

((نالدداء؛ فإنه قمن أ  يستجاأل لكم
( ). 

أْل : وبن  اهلل تينىل ْد َواْقرَتَ  .( )َواْسج 

((أقةأل ما يك   الععد من  نه و   ساجد؛ فأ ثةوا الدداء)): × وبن 
( ). 

خننري ينن م للعننت )): × بتتن   ستب  اهلل :يف سنادة ينن م اجلمعننة[ 9]

لنإ آ م، وفننه أ خنل اجلهنة، وفننه تننا  دلنه الشمس ي م اجلمعنة، فننه خ 

((دلنه، وفنه أ عط إىل األ ض، وفنه تق م السادة
( ). 

يف ي م اجلمعة سادة ال ي افقها مسلم و ن  قنايم يصن ، )): × وبن 

 .( )، وبن   نده، ب هن فه  هن فزهدهن((دباويسأل اهلل خرياا إال أ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )622)، ومسلم نةقم (0042) واو العخا ي نةقم   ( )

 (.م(. )467) واو مسلم نةقم   ( )

 .07: اآلية، س  ة العلإ  ( )

 (.م(. )428) واو مسلم نةقم   ( )

 (.م(. )224)نةقم  واو مسلم   ( )

 (.م(. )228)، ومسلم نةقم (792) واو العخا ي نةقم   ( )
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إهنن امهد ط بع اناتم ، : وبد اخع ف اني لء يف هذه انسنام،؛ الهن  ببم

إاا صتتيد : وتع ا اان، وبنتته: امهتد انتتزوا ، وبتن  آختت،ون: وبتن   ي تته 

 .إاا بنم انهنس إىل انصمة: اخلطنب املهرب، ال خذ يف اخلطب،، وبنه

 .د انيرصإهنن  ي: وبن  ويظ  اني لء

: ه  وبت ا صنه، وبن   ي ته : ث  اخع ف هؤالء، الهن   ي ه 

 .آخ، سنامن  انههن ، وهذا انهب  هب ان،اجب

 –يةيند سنادة  –ي م اجلمعة ًهتا دكنة )): × واندننه هب بب  انهب 

؛ فالتمسن  ا آخنة شنئاا إال آتاو اهلل  -تعاىل  -ال ي جد مسلم يسأل اهلل 

((سادة نعد العرص
( ). 

 بنه ن،سب  اهلل: بن   ام  أس أونو، : نة الصل ات املكت نات[ 4]

ننننة الصنننل ات )): ؟ بتتتن عُ مَ أْستتت انتتتدامنءُ  أّي :  جننن ف اللننننل اآلخنننة، و  

((املكت نات
( ). 

ال يننة  النندداء نننني )): × بتتن   ستتب  اهلل :نننني األذا  واألقامننة[ 2]

((األذا  وايفقامة
( ). 

((الدداء دهد الهداء: ما تة ا  ًهتا  ال ت ة ا  أو قِل )): × وبن 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
صنحنح )): ، وصححه األلعاي، انظنة(011 – 9/77)، والهساي  (0142) واو أن   او  نةقم   ( )

 (.م(. )618)نةقم  ((الرتغنا والرت نا

 (.م. )، و سهه األلعاي(9477) واو أن   او  نةقم   ( )

 (.م. )، وصححه األلعاي(808)، والرتم ي نةقم (280) او  نةقم   واو أن   ( )

 (.م. )، وصححه األلعاي(8241) واو أن   او  نةقم   ( )
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ًهتنا  ال تنة ا  أو َقنِل منا )): × بن   سب  اهلل :دهد لقاء العدو[ 7]

ْلَحم  نعضه نعضاا :...تة ا  ((، ودهد العأس  ني ي 
( ). 

الحهنن وظهت، اخلتريا ، وإجن ت، انتدامبا ، وو تنامه،  :لنلة القد [ 6]

يف  ري وتت  أنتتف وتت  وث تت،ا امتتل ، وحتتط ا محتتن  انثهتتن ، وانيمتته النهتتن ختت

 .( )َلْنَلة  اْلَقْدَ  َخرْيٌ َمْن َأْلَف َشْهةٍ : سنئ،هن، بن  اهلل تينىل

إهنن نن ، سبع وامرشف ، وكنن ا ت  : نن  النهن نن ، انهد ، وبنه النهن: فيه 

عن  هذا انهب ، وفستعد  ام نت،  ت ن امبنس، وهب حرب ا و،، وت،ًنن انه،آن ُي

 (.ه : )نك م، انسن ي، وانيرشون ببن، سبحنن،انسب ة ثمثبن ك م،، وا

 .ونك  ا ظه، وا ببى، أهنن مل حتدد، واهلل أام  

بتن  : ، وانصنئ  حع  فهطت،، ودامتبة املظ تبم داء ايفمام العا ل[ 2]

ًالًننة ال تننة   دنن هتم؛ ايفمننام العننا ل، والصننايم  تننى )): ×  ستتب  اهلل

ينن م القنامننة، وت فننتح  ننا  يفبننة، و دنن ة املظلنن م؛ يةفعهننا اهلل  و  ال ننامم

((نعزيت ألنرصنك ول  نعد  ني: أن األ السامء، ويق ل
( ). 

اتَإ  د ة املظل م؛ )): ح،  يث، إىل اننم  ملينا  × بن   سب  اهلل

((فإَّنا لنس ننهها ونني اهلل  جاأل
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م)وصححه األلعاي ( 8241) واو أن   او  نةقم   ( )

 .9: اآلية، س  ة القد   ( )

 (م(. )0800)م السلسلة نةق: ، وصححه األلعاي، انظة(0628) واو انن ماجة نةقم   ( )

 (.م( )0477) واو العخا ي نةقم   ( )
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 دن ة املنةء املسنلم )): × بتن   ستب  اهلل: الدداء نظهة ال ننا[ 7]

مسنتجانة؛ دهند  أسنه ملنك م  نل  لنام  دنا ألخننه  ألخنه نظهة ال ننا

((آمني ولك نمثل: نخري، قال امللك امل  ل نه
( ). 

 

 إجابة الدعاء[ رابعًا]

ما من مسلم يدد  اهلل ندد ة لنس فنها إًنم وال )): × بن   سب  اهلل

إما أ  تعجل له  د تنه، وإمنا : قبنعة   م إال أدباو اهلل هبا إ دِف ًالث

إاا  : بتننبا ((يف اآلخةة، وإما أ  يرصف دهه من الس ء مثلهاأ  يدخة ا له 

((اهلل أ ثة)): نكث،، بن 
( ). 

 دعاءمن ال جياب له [ خامسًا]

أهين انهنس إن اهلل طنتب ال فهبته إال طنبتن ، وإن )): × بن   سب  اهلل

ن ا  : اهلل أوت، املتؤوه،  تتل أوت،  ت، امل،ستت ،، الهتن  ل  نل     ننا الَةس  َمننَن َينا َأَهَ

ن َ  َدلَننمٌ ناالِبِنَعاَت َواْدَمل  ا َصاحَلن نا اِلنَ يَن : وبتن  ا إَِي نَناَم َتْعَمل  َينا َأَهَ

مْ  ل  ا َمْن َلِنَعاَت َما َ َزْقهَا   انسته،،  فان،جته فطنت –ث  اك،  -،  آَمه  ا   

، ووطيمتت، حتت،ام، ...فتتن  ب فتتن  ب: أشتتيث أغتترب فمتتد فدفتت، إىل انستتلء

((سعجنب نذنك  فُ م، وغذي  نحل،ام؛ ال نَ وورش ، ح،ا
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8699) واو مسلم نةقم   ( )

 (.م. )، واحلديث  سن(9/02) واو أ د   ( )

 (.م(. )0102) واو مسلم نةقم   ( )
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 يف الدعاء [ا ُينهى عنهم[ سادسًا]

 أن  ستب  اهلل امت  أنت : انيهب ، يف انتدننن الهه  دن تعجنل[ 0]

امند  جم  و  املس م،، بد َخَهَت الصن  وثه انه، ؛ الهن  ن،  سب   ×

: ت أبتب نيت ، كهت: بن  (( ل  هت تدد  نيشء أو تسأله إياو؟)): × اهلل

 ان ه  ون كهت وينبب   ، يف اآلخ،ة، اليج ، ّيل يف اندننن، الهتن   ستب  اهلل

اللهننم آتهننا يف : أفننال قلننت!! سننعحا  اهلل ال تبنقننه أو ال تسننتبنعه)): ×

 .( )الدامن اهلل ن، الاهنه ((الدننا  سهة ويف اآلخةة  سهة وقها د األ الها 

أنت، ستمع    ورهتهام  امبتداهلل  ت :الهه  دن االدتداء يف الدداء[ 8]

ان ه  إين أس نك انهرصت ا  تنص امت  فمت، اجلهت،، إاا دخ عهتن، : ا ه، فهب 

فن  ه ، سه اهلل تبن ع وتينىل اجله،، واُمتْذ  ت، وت  انهتن ، التحين ستميت : الهن 

((يك   ق م يعتدو  يف الدداء والبه  )): فهب  ×  سب  اهلل
( ). 

: × ن   ستب  اهللبت: الهه  دن الندداء ننايفًم وقبنعنة النة م[ 9]

، ((ال يزال يستجاأل للععد ما مل يدع نإًم أو قبنعنة   نم منا مل يسنتعجل))

يقن ل قند  دن ت وقند  دن ت )): ون االسعيجن ؟ بن : بنه فن  سب  اهلل

((فلم أ  يستجنا ِل؛ فنستحرس دهد ذلك، ويدع الدداء
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8722) واو مسلم نةقم   ( )

 (.م. )، وصححه األلعاي(77)، وأن   او  نةقم (2/22) واو أ د   ( )

 (.م(. )78( )8692) واو مسلم نةقم   ( )
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سب  بن    :الهه  دن الدداء دىل الهفس واألوال  واخلدم واملال[ 4]

ال تندد ا دننىل أنفسنكم، وال تنندد ا دنىل أوال  ننم،وال تنندد ا )): × اهلل

دىل خدمكم، وال تدد ا دىل أمن الكم، ال ت افقن ا منن اهلل تعنا ا وتعناىل 

((سادة ننل فنها دباء فنستجنا لكم
( ). 

ال يتمهنني أ ند م )): × بن   ستب  اهلل :الهه  دن  ه  امل ت[ 2]

اللهم أ نه  ما : ال ند متمهناا للم ت؛ فلنقلامل ت لرَض نزل نه؛ فإ   ا  

(( انت احلناة خرياا ِل، وت فه  إذا  انت ال فاة خرياا ِل
( ). 

 احلث على الدعاء[ سابعًا]

وَ  : بن  تينىل نْم إَِ  اِلنَ يَن َيْسنَتْكَا  ن َي َأْسنَتَجْا َلك  م  اْ د  َوَقاَل َ َنك 

ل  َ  َجَههِمَ   .( )َ اَخَةينَ  َدْن َدَعاَ يَت َسَنْدخ 

َوإََذا َسَأَلَك َدَعاَ ي َدهِ  َفإَِي َقَةيٌا أ َجنا  َ ْدَ َة الِداَع إََذا : بن  تينىل

و َ  د  ْم َيْةش   .( )َ َداَ  َفْلَنْسَتَجنع  ا َِل َوْلن ْؤَمه  ا يَب َلَعِله 

ْفَنةا إَِننه  اَل : بن  اهلل تينىل ا َوخ  دا ْم َترََضَ َنَا الناْ د  ا َ ِنك  ْعَتَديَن نْ ي   *م 

ا إَِ  َ ْ َنَت  ا َوَلَمعا وا يَف اأْلَْ َض َنْعَد إَْصاَلَ َها َواْ د  و  َخْ فا ْفَسد   اّللَََِواَل ت 
ْحَسهنَيَ نَْقَةيٌا َمَن ال  .( )م 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )781)، ومسلم نةقم (0298) واو أن   او  نةقم   ( )

 (.م(. )8721)، ومسلم نةقم (7920) واو العخا ي نةقم   ( )

 .71: اآلية، س  ة غافة  ( )

 .027: اآلية، س  ة العقةة  ( )

 .27، 22: اآليتا ، س  ة األدةاف  ( )
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هنتنن اآلفعنن واتعم عنن امتىل آداب )): بن  انيمو، ا   انهن   مح، اهلل

ندة، ودامنء املس ن،؛ الحن اندامنء يف انه،آن فت،اد  ت، دامنء انيب: نبام  اندامنء

 .هذا تن ة وهذا تن ة، وف،اد  ، جممبامهل و ن وعمزونن

الحن دامنء املس ن، هب ط ب ون فههع انداام ، وط تب كاتف وتن فرضته 

أو دالي،، وو  فم ك انرض وانههع الحن، هب امليببد حهن ، وامليببد ال  تد أن 

 .((فكبن وننكن  ن ههع وانرض

 (( وط اندامنء ووبانتع ااجن ت،))بد اك،  يف كعنس  :قال املصحح]

، × ااختمل، واملعن يت، ن هبت : هت  ،رشوط الدداء مخسنة رشوطأن 

وانثه،  نهلل وع اننه،  ناجن ،، وح ب  انه ب وع ان،غبت، واخلاتبع هلل، 

 .يف اندامنء وانيزم وع اجلدّ 

أكتم  و  تن   :احلت،ام انعبستع يف: وهت  وذ ةت أ  م اننع الندداء سنتة،

، واالستتعيجن  وتتت،ع انتتدامنء، وا تكتتنب امليتتن، واملح،وتتن ، وترذفتت،  

 .أكث، ممن س  انسنئه النيط   ؛واحلكم، ان، ننن، ،واندامنء  حث  أو بطني،  ح 

أن فبتدأ انتداام  وانتذاك، : هت  وذ ةت وا داا ودكين أ ناا للندداء

 ذنك، واندامنء يف ان،ختنء وُيع   ×  حمد اهلل تينىل وانصمة امىل انهب 

وانادة، وال فدامب امىل أه ، أو ونن، أو نهس، أو ونده، وُيهتص انصتب  

 ، املخنال، واجله،، وفعرضع إىل اهلل يف اندامنء، وف ب امىل   ت، يف انتدامنء، 
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أو صتته، وتت  صتتهنت،، أو  يمتته  ئ،وفعبستته إىل اهلل تيتتنىل  نستت  وتت  أستتل

و فط ب اندامنء ن، و  وس   صننب نهس، هلل تينىل، أ انداام  صننب بنم  ،

حتت  حتتند بتتند ، واالامتت اف  ننتتذنب وانهيمتت، حتتن  انتتدامنء، وامتتدم 

تك ف انسجع يف اندامنء، واندامنء ثمثن ، واسعهبن  انهب ،، و الع ا فتدي 

يف اندامنء، وانبضتبء ببته انتدامنء إن تستري، وانبكتنء رسا  يف انتدامنء وت  

ناكبى إنن،، وال فيعدي يف اندامنء، خان، اهلل، وإظهن  االالعهن  إىل اهلل وا

وانعب تت، وتتع  د املظتتنمل، وفتتدامب نباندفتت، وتتع نهستت،، وفتتدامب ن متتؤوه، 

 .واملؤوهن  وع نهس،، وفبدأ  ههس، إاا دامن نرريه، وال فس   إال اهلل وحده

انع  جينب  وذ ةت أ نعة وًالًني من األوقات واأل  ال واألوضاع

جتبف ان نته وانص با  املكعب تن ،  د ،ونن ، انهد ، : النهن اندامنء، ه 

اآلخ،، و ، ا اان واابنو،، وامهد انهداء ن صت با  املكعب تن ، وامهتد 

إبنو، انصمة، وامهد نزو  انرنث، وامهد زحتف انصتهبف يف ستبنه اهلل، 

وسنام، و  ان نه، وسنام، و  فبم اجلمي،، وامهد  ب ونء زوزم وع انهن، 

نتتنم  وانتتدامنء  نملتت ثب ، وامهتتد انصتتنحل،، ويف انستتح،، وامهتتد االستتعنهن  

اندامنء  م إن، إال أنت سبحننك إين كهت وت  انظتنمل،، وامهتد انتدامنء يف 

 حنن هلل وإنن إنن،  اجيبن، وامهد اندامنء  يد والتنة املنتت  نملت ثب ،  :املصننعة

هلل أكتترب كبتتريا ، وامهتتد انتتدامنء يف  وامهتتد انتتدامنء يف استتعهعنح انصتتمة  تت

 محدا  كثريا  طنبن  وبن كن  الن،، وامهد ب،اءة انهنحت، اسعهعنح انصمة  نحلمد هلل

يف انصتتمة واسعح تتن  وتتن فهتتب  النهتتن، وامهتتد  التتع انتت،أس وتت  ان،كتتبع 



 آداب الدعاء وأوقات اإلجابة إجمااًل

 

39 

واندامنء  نمل ثب ، وامهد انع و، يف انصتمة إاا واالتب ببنت، بتب  املمئكت،، 

  هن ونتك احلمتد يف ان،التع وت  ان،كتبع، و يتد انصتمة امتىل : وامهد بب 

ان ه  إين أست نك : هد ا خري، وامهد ببنك ببه انسمميف انعا × انهب 

فن اهلل انباحد ا حد انصمد انذي مل ف د ومل فبند ومل فك  نت، كهتبا  أحتد، 

ان هت  إين : وامهد ببنتك ...ان ه  إين أس نك   ن نك احلمد: وامهد ببنك

، وامهد دامنء املست   امهتب ال إن، إال أنت أس نك   ين أشهد أنك أنت اهلل

انتدامنء  يتد و نملت ثب ، وامهتد دامتنء احلتن  فتبم ام،الت، يف ام،الت،، انبضبء 

زوا  انام  ببه انظه،، ويف شه،  و تنن، وامهتد اجتعلع املست م، يف 

جمنن  انذك،، وامهد صننح اندفك، واندامنء حنن، إببن  انه تب امتىل اهلل، 

 .واندامنء يف امرش اي احلج،

األ فنها الدد ات انصتهن  ىلامتانتدامنء : ، وه  ستع،وذ ةت أمكا  ُت 

واملتت،وة ن حتتن  أو امليعمتت،، وانتتدامنء داختته انكيبتت،، ووتت  دامتتن أو صتتىل 

داخه احلج، الهب و  انبنت، وامهتد انتدامنء امهتد  وت  اجلمت،ة انصتر،ى 

وانبسط  أفنم انعرشفب ن حن ، واندامنء امهتد املاتي، احلت،ام فتبم انهحت، 

 .ن حن ، واندامنء يف ام،ال، فبم ام،ال، ن حن 

دامتبة : هت  ت وا ندة ودكنين  دن ةوذ ةت الندد ات املسنتجانا

ودامبة انبانتد نبنتده،  ،املس    خن، املس    ظه، انرنب، ودامبة املظ بم

ودامتتبة املستتنال،، ودامتتبة انصتتنئ ، ودامتتبة انصتتنئ  حتت، فهطتت،، ودامتتبة 
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ااونم انيند ، ودامبة انبند انصننب نباندف،، ودامبة املسعنهظ وت  انهتبم 

بة و   ن  طتنه،ا  امتىل اكت، اهلل إاا إاا دامن  نمل ثب ، ودامبة امل ط،، ودام

اسعنهظ، ودامبة و  دامن  دامبة اي انهبن، ودامبة و  أصنب  مصنب، إاا 

دامن  نمل ثب ، ودامبة و  دامن  نالس  ا امظ ، ودامبة انبند انبن   باندف،، 

ودامتتبة احلتتن ، ودامتتبة امليعمتت،، ودامتتبة انرتتنزي يف ستتبنه اهلل، ودامتتبة 

 .ب، اهلل و ِض امه،انذاك، هلل كثريا ، ودامبة و  أح

ستؤا  اهلل اهلدافت،، : وذ ةت أ م ما يسأل الععد  نه و   تسعة أمن  

وسؤا  اهلل وره،ة انذنبب، وستؤا  اهلل اجلهت، واالستعيناة  ت، وت  انهتن ، 

وستؤا  اهلل انيهتب وانينالنتت، يف انتدننن واآلخت،ة، وستتؤا  اهلل انثبتن  امتتىل 

، وسؤا  اهلل صمح انتدف  دفه،، وسؤا  اهلل حس  انينبب، يف ا وب  ك هن

وانتتدننن واآلختت،ة، وستتؤا  اهلل دوام انهيمتت، واالستتعيناة  تت، وتت  زواهلتتن، 

اتهنء وستبء انه تنء وشتلت، واالسعيناة  تنهلل وت  جهتد انتبمء ود ع ان

 .ا امداء

، ووتت  أ اد وقنند ذ ننةت األ لننة دننىل  نن و املسننايل  لهننا مننع ُتةجيهننا

 .( )[انعبالنب و نهلل ،هن ههنعننإان،جبع إننهن ال ريجع 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الن  ة : ، و تنايب(047 – 2ص )لدداء وم انع ايفجانة يف ض ء الكتاأل والسنهة رشوط ا: انظة  ( )

وقند ذ نةت األ لنة  لهنا يف ( 0006 – 9/279)منن الكتناأل والسنهة  ىوالدداء والعال  نالةق

 [.املصحح]  و امل اضع وهلل احلمد 
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 ههه

  صن املسلم

 ( )املقدمة
 

وِ   بالللَله وَنستَعْرهُ،ُه، وَنُيتبُا  ،، َنْحَمتُدُه، وَنْستَعينه،ُ لله إن احلمَد  ِوتْ  ُ ُ

أنُهِسهَن، وَستّنَانِ  أامَلنِهتن، َوتْ  هَيْتِدِه اهلل التم ُوِ تَه َنتُ،، وَوتْ  ُف ت ِْه التم 

ْفَك َنُ،، الَله الَ وأْشَهُد أْن ال إَنَ، إ َهنِدَي نُ،، وأْشتَهُد أَن ُدَمتدا   َوْحَدُه ال َ ِ

إىل  ىَل آنِِ، وأْصَحن ِِ، وَو  َتتبَِيُهْ   حْحستنن  اَمَ ْنِ، وامَ  اللَ اَمْبُدُه وَ ُسبُنُ، َصىَل 

 .وَسَ   تْس نل  َكثريا ، أَون َ ْيدُ  ،َفبِم انّدف ِ 

الِ ْ ة  والَدداء  والَعال   نالَةَقى َمَن )):  اْخَعرَصُتُ، وْ  كَِعنسرصيف الَهذا خُمْع

((الكََتاأَل والَسهِة
ُ  النِ، ِبْسَ  ا ْاَكن ؛ نَنُكبَن َخهنَف احلَْمِه يف  ( ) عرَصْ اخ 

 .ا ْسَهن ِ 

ُ  اَمىَل َوتْعِ  انتّذْكِ،، واْكَعَهْنتُت يف خَتْ،جيِتِ،  تِذْكِ، َوْصتَد   أو  وَبِد اْبَعرَصْ

ن ُوِجتتَد يف ا ْصتتِه، وَوتتْ  أَ اَد َوْيِ،اَلتتَ، انَصتتحنِسّ أْو ِزَفتتنَدة  يف َوْصتتَدَ ْفِ  مِمَتت

   ْستتتتَلِئِ،  وأْستتتت ُ  اهلل . إىَل ا ْصتتتتهِ   تتتتننّ،ُجبعِ انَعْختتتتِ،فِ  اَلَيَ ْنتتتتِ، 

َيَ ُ، َخننِصن  نبجهِ، انَكت،فِ ، وأْن َفهْهَيهِت   تِ،  احُلْسهَ ، وِصَهنتِِ، انُيىَل أْن جَيْ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 [.املصحح]  ف الشا ا مقدمة  صن املسلم فأًعتها   ( )

 [.املصحح]احلمد مةات وخةجت أ ا يثه يف البععة الثالثة يف أ نعة جملدات  وقد لعع الكتاأل وهلل  ( )
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وَ ْيتَد ممَتنيِت، وأْن َفهَْهتَع  تِ، َوتْ  َبتَ،أُه، أْو َطَبَيتُ،، أْو َكتنَن َستَببن  يف يف َحَننيت 

ِه؛ إَنُ، ُستْبَحنَنُ، َوّيّل انِتَك وانَهتنِدُ  اَمَ ْنت،ِ  وَصتىَل اهلل وَستَ َ  اَمتىَل َنبّنهَتن . َنرْشِ

 .ِم انّدف ِ ُدََمد  واَمىَل آنِِ، وأْصَحن ِِ،، وَوْ  َتبَِيُهْ   حْحَسنن  إىَل َفبْ 
 

 املؤلف

 سعند نن د  نن و ف القحباي

  ن0417 ة  يف شهة صفة 
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 فضل الذكر

و َ  :قال اهلل َتَعاىل)) ة  وا َِل َواَل َتْكف  ة  ْم َواْشك  ْة   وَي َأْذ    ((( )َفاْذ  ة 

حب امتىل اهلل أن فتذك، وت  الااك،وين  ننطنام، أاك،ك   نملره،ة؛ : فيه 

ام، اك،ه اهلل  خري، وو  اك،ه يف ويصتن، اكت،ه اهلل اك،ه يف طن اك،ه؛ الم 

 . نن يه، وسبء اندا 

 .ااك،وين يف ان،خنء أاك،ك  يف انبمء: وبنه

((ا ا َ ثرَيا وا اهللَِ َذْ ةا ة  ا اِلَ يَن آَمه  ا اْذ    .((( )َيا َأَهَ

ااك،وا اهلل  نن سنن، وااك،وه يف ا حتبا  ك هتن؛  ن اانستنن : فيه 

إون أن فكبن يف انطنام،، أو يف امليصن،، أو يف انهيم، أو يف اناتدة؛  ال ُي ب

وفهتت،  تتناخمل،  –تيتتنىل  –التتحاا كتتنن يف انطنامتت، فهبرتت  أن فتتذك، اهلل 

تينىل  –وفس ن، انهبب  وانعبالنب؛ وإاا كنن يف امليصن،، فهبر  أن فذك، اهلل 

ك،؛ وإاا كتنن وفس ن، انعب ، واملره،ة؛ وإاا كنن يف انهيم،، فتذك،ه  ننات –

 .يف انادة فذك،ه  ننصرب

، أثهتتبا ام نتت،  رضتتوب انثهتتنء، وتت  انعهتتدف  ((ااكتت،وا اهلل)): وبنتته

 .انعه نه وانعكبري، وون هب أه ،، وأكث،وا انكووانعمجند 

تكثري ااببتن  امتىل انيبتندة؛ التحن كته : وجيبز أن ف،فد  ننذك، وإكثن ه

 ـــــــــــــــــــــــــ
 028: اآلية، س  ة العقةة  ( )

 .40: س  ة األ زاأل، اآلية  ( )
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 .طنام،، وكه خري و  ً ، انذك،

(( َا َوالننِ ا ََةاَت َأَدننِد  اّلَلَهيَن َوالننِ ا َة ا نَلنن اّلَلهََ ثَننريا ْم َمْ َفننَةةا َوَأْجننةا ه 

 .((( )َدظَناما 

 نن ستنن وت  ان،جتن  وانهستنء؛  –تيتنىل  –انذف  فتذك،ون اهلل : فيه 

 .وهذا يف وهنم املدح ن ذاك،ف  وانذاك،ا 

 .نسنن،، أو هبل وانذاك، اهلل كثريا  و  ال فكند ُي ب و  اك، اهلل  ه ب،، أو

 .وب،اءة انه،آن، واالشعرن   نني   و  انذك،

استنقظ منن ن منه وأيقنظ امةأتنه، وصنلنا  نعناا  من)) :× انهب  بن 

((  عتني،  تعا من ال ا ةين اهلل  ثرياا وال ا ةات
( ). 

، ويف  وإاا واظتتب اانستتنن امتتىل ا اكتتن  املتت ثب ة صتتبنحن  ووستتنء 

 .ننم  وهنن ا ، كنن و  انذاك،ف  اهلل كثريا  ا وبن  وا حبا  املخع ه، 

((وَ  النن ا َوَخنَفننةا َو   نندا ننْة َ ِنننَك يَف َنْفَسننَك َترََضَ َجْهَة َمننَن اْلَقننْ َل نَْواْذ  

ْن َمَن اْلَ افَلنَيَ  ِو َواآْلَصاَل َواَل َتك  د   .((( )نَاْل  

ا اب،أ فن دمد إاا كهت إونون  يف نهسك : فيه  دا وسعكنهن ،  :أي  َترََضَ

  َوَخنَفةا  خبالن  و  امذا ،: أي. 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .92: س  ة األ زاأل، اآلية  ( )

 (م. )((صحنح أيب  او ))، وغريو، وصححه األلعاي انظة (0917) واو أن   او  نةقم   ( )

 .812: اف، اآليةس  ة األدة  ( )
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 .((وانيانء واملر،ب انرداة صمة يف اجه،  ننه،اءة :ويهنه)) :ان حنع وبن 

  َننْن َمننَن اْلَ ننافَلنَي ال ترهتته امتت  انهتت،اءة يف انظهتت، : فيهتت   َواَل َتك 

 .وانيرص؛ الحنك خته  انه،اءة النهل

ننْة َ ِنننَك يَف َنْفَسننَك   :ببنتت، تيتتنىل)): بتتن  انزخمرشتتي  محتت، اهلل َواْذ  

ا  نندا يف ا اكتتتن  وتتت  بتتت،اءة انهتتت،آن، وانتتتدامنء، وانعستتتبنب،  امتتتنمّ  َترََضَ

ا َوَخنَفننةا  . وانعه نتته، وغتتري انتتك نندا وَ   . وعرضتتامن  وخنئهتتن   َترََضَ َو  

ووعك ل  كمون  دون اجله،؛  ن ااخهتنء أدخته يف ااختمل،  َجْهَة نْال

ِو َواآْلَصالَ  ﴿ عهك،وأب،ب إىل حس  ان د  ناتره هتذف  انتببع،، أو   نَاْل  

وِ  أ اد انتتدوام، وويهتت   نند  َواَل    وبتتن  انرتتدو؛ وهتت  انرتتدوا   نَاْل  

ْن َمَن اْلَ افَلنَيَ   .((و  انذف  فره بن ام  اك، اهلل، وف هبن امه،  َتك 

وِ   :ق له د   .أو  انههن : أي نَاْل  

 .ًع أصنه؛ وهب ون  ، انيرص إىل املر،ب  َواآْلَصالَ  ﴿ :ق له

؛ )): × وقال ة  َ ِننه  ، َواِلَ ي ال َينْ    ة  َ ِنه  َمَثل  اِلَ ي َيْ   

((َمَثل  احَلِ  َواْلنَمِنَت 
( ). 

 .صحنس احلدفث هب أ ب وبس  ا شي،ي امبداهلل    بن  

 ـــــــــــــــــــــــــ
مثل العنت الن ي )): ، ومسلم نلفظ([7416)و   دهدو نةقم ( ]00/812)العخا ي مع الفتح   ( )

 (.ق([. )667)نةقم ( ]0/297) ((ي  ة اهلل فنه، والعنت ال ي ال ي  ة اهلل فنه مثل احل  واملنت
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   هتبع وت ((فذك،   ،))وثه ان،جه انذي : أي ((مثل الن ي)) :ق له

 .أنباع انذك،

ووج، انعابن،  ، املنت وانرناله امتدم انههتع واالنعهتنع وت  كته 

املبجتبد وامليتدوم؛  ((احل  واملننت)): ؛ وفمك  أن ف،اد و  ببن،واحد وههل

 ت ن فكتتبن شتتب، انتذاك،  تتنملبجبد، وانرنالتته  نمليتدوم، الكتتل أن املبجتتبد نتت، 

وكل أن امليتدوم نتن  ثم،ا ، الكذنك انذاك، ن، ثم،ا  يف اندننن واآلخ،ة، 

 .ن، يشء، الكذنك انرناله نن  ن، يشء ال يف اندننن وال يف اآلخ،ة

 .املِثه وهب انهظري: واملثه يف أصه كموه   ميه 

ننْم، وَأْزَ اَ ننا َدهْننَد )): × وقننال ْم نََخننرْيَ أْداَملَك  َنِعننئ ك  َأالَ أ 

ْم، َوَخنرْيٍ لَ  ْم، َوَأْ َفَعَهنا يَف َ َ َجناتَك  نْم َمنْن إْنَفناَق َملَنكَك  ك 

ْم  ،الننِ َ َا َواْلننَ َ َق  ِو   ننْم َمننْن أْ  َتْلَقننْ ا َدنند  َوَخننرْيٍ َلك 

ْم؟ ن  ا أْدهَاَقك  ْم َوَيرَْضَ ن  ا أْدهَاَقه  ا ((َفَترَْضَ : َقناَل . َننىَل : َقنال  

((َتَعاىَل  اّللََِذْ ة  ))
( ). 

 .صحنس احلدفث هب أ ب اند داء امبفم،    امنو، 

أال ه و  ًنع ا امل ،  ه وأزك  ا امل ، وأ اليهن  إن اك، اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظننة [(9671)نننةقم ( ]8/0847)، وانننن ماجننة ([9966)نننةقم ( ]2/427)الرتمنن ي   ( )

 (.ق(. )9/097)، وصحنح الرتم ي (8/907)صحنح انن ماجة 
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وخنري لكنم منن إنفناق )): ن د جن ، وإن، أال ه و  انصدب،؛ حنث بن 

وخري لكم منن أ  )): ، وإن، أال ه و  اجلهند، حنث بن ((ال  ا والَ َ َق 

، ورضأل أدهنناق األدننداء جهننا ، ((تلقنن ا دنندو م، فترَضننن ا أدهنناقهم

؛  ن اناتتهندة ((ويرَضننن ا أدهنناقكم)) :وأفضننل مننن الشننها ة؛  نننث قننال

 .انهنض ، أن ترضب ا امهنق يف أفدي ا امداء، يف سبنه اهلل تينىل

ك م، تهبنت،؛ كت ن املتعك   فهبت، املخنطتب امتىل أوت، امظتن   ((أال)) :ق له

 .انا ن، ظنه، انربهنن

و  انهبت  وهتب اخلترب، ووهت، انهبت ؛  نت، خُمْترَب وت  اهلل  ((ئكمأنعِ )): ق له

 .تينىل

فستعيممن يف  ((خري و ))ههن  ميه  أْخرَي؛  ن نهظ،  ((وخري)): ق له

 .أاليه ن عه نه امىل صنرعهل هكذاوبضع 

: تيتنىلأطه، و  انزكنة؛ وه  انطهتن ة، بتن  اهلل : أي ((وأز ى)) :ق له

َقْد أَْفَلَح َمْن َتَزِ ى زك  انز ع إاا نم : أو و  انهلء، فهن  تطه،،: أي. 

است  وت  أستلء اهلل تيتنىل، وامل نتك وامل تك واملننتك  ((امللننك)): ق له

 .ك هن و  امل ك

 .انه ،: أي ((الَ َ ق)): ق له

خمعصتت،  حجيتتنب انههتت ،  (( تتىل)) تتىل أخربنتتن؛  ن : أي ((نننىل)): ق لننه

مل فهت  زفتد : اسعههنون  كنن انك انهه  أو خربا ، تهب  يف جباب و  فهب 
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ڄ  ڄڄ   :  تىل بتد بتنم، ووهت، ببنت، تيتنىل :أمل فه  زفد؟  ىل؛ أي: أو

 ((نيت ))، نكتنن كهت،ا ؛  ن ((ني )):  ىل أنت   هن، ونب بننبا: أي  ڄ  ڃ

 .وه، ة ملن بب هن، نهنن  كنن أو إجين ن ، إال أن زمه امىل اني،ف

َأَنا َدهْنَد َظنِن َدْعنَدي يَب، : َتَعاىَل  اّللهََيق  ل  )): × وقال 

نَوأَنا َمَعه  إَذا  ه  يَف َنْفَِسن، نَذَ َةَي؛ َفإْ  َذَ َةَي يَف َنْفَسنَه َذَ ْةت 

ْم، َوإْ  َتَقِةأَل إَِِل نَوإَْ  َذَ َةَي يَف َمأٍل َذَ ْةت   ه  يَف َمأٍل َخرْيٍ َمهْه 

َشْااا َتَقِةْنت  إَلْنَه َذَ اَداا، وإْ  َتَقِةأَل إَِلِ َذَ اداا َتَقِةْنت  إَلْننَه 

((أَتاَي َيْميَش أَتْنت ه  َ ْةَوَلةا  َناداا، وإ ْ 
( ). 

احلدفث هب أ ب ه،ف،ة؛ خمع ف يف اسم، امىل أبتبا  كثترية،  صنحايب -

 .امبدان،مح     صخ، : وأ جحهن كل فهب  انبيص

إن اهلل تيتنىل امهتد : أي ((أنا دهد ظن دعندي يب: يق ل اهلل تعاىل)) :ق له

 .بى انك ال ،ظ  امبده  ،؛ إن ظ  خريا  ال ،، وإن ظ   ، س

أنا دهد ظن دعدي يب؛ إ  خرياا فخرٌي، : إ  اهلل تعاىل يق ل)): ويف  واف،

((وإ  رًشا فٌك 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
واللفنننظ ([ 8762)ننننةقم ( ]4/8170)، ومسنننلم ([6412)ننننةقم ( ]2/060)العخنننا ي   ( )

 (.ق. )للعخا ي

 (.م(. )0779)سلسلة األ ا يث الصحنحة نةقم : انظة  ( )
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؛ ظ  ااجن ت، امهتد انتدامنء، وظت  انَهبتب  ((ظ  امبدي س)): ويه ))و

امهد انعب ،، وظ  املره،ة امهد االسعرهن ، وظ  املجنزاة امهد اليه انيبتندة 

ا دنن ا اهلل وأنننتم )): × ، وفؤفتتده ببنتت، رشتتوطهن استتكن   صتتندق وامتتده

((م قه   نايفجانة
، ونذنك فهبر  ن م،ء أن جيعهد يف انهنتنم  تل ام نت، ..( )

وببهن    ن اهلل فهب ، وفره، ن،؛  ن، وامد  ذنك، وهب ال ُي ف املنيند؛ التحن 

اامعهد أو ظ  أن اهلل ال فهب هن، وأهنن ال تههي،، الهتذا هتب اننت س وت   محت، 

و  انكبنئ،، وو  ون  امتىل انتك ُوّكتَه إىل وتن ظت ، وأوتن ظت   اهلل، وهب

((املره،ة وع اا ا ؛ الذنك دص اجلهه وانِرَ،ة
( ). 

َمننَع اِلننَ يَن اِتَقننْ ا  اّلَلَهإَِ  : كهبنتت، تيتتنىل ((وأنننا معننه إذا ذ ننةي)) :ق لننه

َْسه   َ  ْم     .( )َواِلَ يَن   

هعيض احلهظ وان،امنفت، وانعبالنتب وهذه املين، خنص،  نملؤوه،، وه  ت

، وهت  غتري املينت، انينوت، انعت  تاتمه اخل تب ًنيتن ، وتكتبن ...وانع فند

ْم َواَل مَخَْسٍة  :  نني  ؛ كهبن، تينىل ه  َ  َ انَع  ٍة إاَِل    ًَ اَل ًَ َما َيك     َمْن َنْجَ ِف 

ْم َواَل َأْ َنننى َمننْن َذلَننَك َواَل َأْ َثننَة  ننه  ننَ  َساَ س  ننَ  مَ إاَِل    ننْم َأْيننَن َمننا إاَِل    َعه 

 .( )َ ان  ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )849)صحنح اجلامع نةقم : ، وانظة(9467) واو الرتم ي نةقم   ( )

 (.م(. )09/926)فتح العا ي : انظة  ( )

 .082: س  ة الهحل، اآلية  ( )

 .6: س  ة املجا لة، اآلية  ( )
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إن اكت،ين  ننعهزفت، : أي ((فإ  ذ نةي يف نفسنه ذ ةتنه يف نفِسن)) :ق له

وانعهتتدف  وانعيظتتن  رسا ، و تتنخلبف وانبجتته حتتن  اخل تتبة، اك،تتت، يف 

 .نهيس اك،ا  فهعيض ااثن ، واانينم واحلهظ وان،امنف،

: أي ((اك،ت، يف وأل خري وتهه )) ًنام،: أي ((وإ  ذ ةي يف مأل)) :ق له

 .يف ًنام، و  املمئك، خري و  ًنامع، انع  اك،ين امهده 

: وويهت  انتك ((إلن ...وإ  تقةأل إِِل شااا تقةنت إلنه ذ اداا )) :ق له

أن انيبد إاا ته،ب إىل اهلل تيتنىل  ننطنامت،، وأداء وتن أوت،  ت، وحتث ام نت،، 

،ب اهلل تينىل إنن،  ناثن ت، واانيتنم  هد  وي، ب نم  كنن أو كثريا ، كنن ته

 .وان،مح، أامظ  وأرسع

 .وانبنع هب بد  َوّد انندف  ((ناداا )) :ق له

 .ه  دب و  امليش انرسفع ((ا ةولة)) :ق له

الا َقناَل  ْنَن ن رْسٍ  اّللَِودن َدْعَد  ن َل اهللَ : أِ  َ ج  َينا َ س 

ايََع ايفْسالَم َقْد َ ث َةْت َدَ ِ  ٍء َأَتَشنِعث  إِ  رَشَ َي نيََشْ ، َفَأْخَاْ

((ال َيَزال  لََسان َك َ ْلعاا َمْن َذْ َة اهللَ)) :َبنَ  نََه؛ 
( ). 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظننة ([9679)نننةقم ( ]8/0847)، وانننن ماجننة ([9962)نننةقم ( ]2/422)الرتمنن ي   ( )

 (.ق(. )8/906)، وصحنح انن ماجة (9/097)صحنح الرتم ي 
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انط،فه، امل،ضن،؛ : في،؛ وه ًع  : ه  ((ايفسالمإ  رشايع )) :ق له

نصتتمة، وانزكتتنة، واحلتت ، ا: امتتيَل؛ وثتته ،ْ  ن أوتتب  ااستتمم كُثتتإ: أي

ري انتك وت  ا امتل  انبدننت، واملنننت،، وانكتف ، وغ...وانصبم، واجلهند

، ونحتب ...ام  املحظب ا ، واالوعهنع امل الن، و  انيهب ن  وانكهتن ا 

 .انك

ن مل أبتد  أن أخت،  امت  تَنتَمت: أي ((فأخاي نيشء أتشعث ننه)) :وق له

امهدة أوب  انرشفي، كتل هتب حههتن، وال أبتد  امتىل وباظبعهتن ووتداووعهن 

، ال خربين  يش ء أتابث  ،، نييل أالبز  ذنك، وفكبن انك شنان  كثريا  دائل 

 .يف املنزان، فسريا  يف ااتننن

 انعمسك  ،، وأتي ب  ،؛ الهن  نت،  ستب  اهلل: ب؛ أيانعي ّ  ((ثالتشعَ ))و

ال تتتزا   طب تت، : ؛ فيهتت ((ال يننزال لسننانك  لعنناا مننن ذ ننة اهلل )): ×

 طب ، ان سنن كهنف، امت   نسننك وسعم،ة و  انذك،، وإنل ب ت هكذا  نَ 

 .اشعرنن،  ننذك،

َمْن َقَةَأ َ ْةفاا َمْن  ََتاأَل اللنَه َفَله  نََه َ َسنهٌَة، )): × َوَقاَل 

نن ل   ننا، ال َأق  نن أْمَثاَ َ : َوَلكَنننْ  َ ننْةٌف؛ %     % ال  : واحَلَسننهَة  نََعْكَ

((َألٌَف َ ْةٌف، َوالٌَم َ ْةٌف، َوَمنٌم َ ْةٌف 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وصننحنح اجلننامع (9/7)، وانظننة صننحنح الرتمنن ي ([8701)قم نننة( ]2/062)الرتمنن ي   ( )

 (.ق([. )7477)نةقم ( ]2/941)الص ري 
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 .هب امبداهلل    وسيبد صحايب احلديث  -

فلنه ننه  من  تاأل اهلل دز وجنل)) أي ح،ف: أي ((من قةأ  ةفاا )): ق له

 .ت نامف إىل امرشة أضينف: أي (( سهة، واحلسهة نعك أمثا ا

كته ، وهتذا ت كنتد وتبضتنب امتىل أن (( نةف %     % ال: ال أق ل)): ق له

 %     % ال  ظتنن أن ح،ف و  كعتنب اهلل تيتنىل امتىل ب،اءتت، أجت،،  ته وال فظت  ان

 ((الم حت،ف))و وامىل ب،اءت، امرش حستهن ، ((أنف ح،ف))ح،ف واحد،  ه 

 .وامىل ب،اءت، امرش حسهن  ((ون  ح،ف))وامىل ب،اءت، امرش حسهن ، و

والن، َحّث امىل ااكثن  و  تموة انه،آن، انذك، انيظتن ، انتذي زمته 

 .ا جب  امل نامه، انكثرية

ْقَعننَة ْنننَن َدنناَمٍة  نن ل  اهلل: َقنناَل  وَدننْن د   × َخننَةَ  َ س 

نِل َينْ َم إىَل )): َوَنْحن  يَف الَصِفَة َفقاَل  َو    ََا أْ  َيْ ند  ْم ي  أَيك 

ن ْبَحاَ  أْو إىل اْلَعَقنَإ َفَننْأيَت َمهْنه  نَهَناَقَتنْيَ َ ْ َمناَوْيَن يَف َغنرْي 

ٍم َوال قَ  ًْ . ُنِحتّب َانِتَك  َفن َ ُسبَ  ان ت،ِ : اَلُهْ هَن ((َ َ ٍم؟ بَْنَعةَ إ

ْم إىَل اْلنن)) :َبتتنَ   و َأَ نند     نَمْسَجَد َفنننْعَلَم، أْو َيْقننَةأَ َأَفننال َيْ نند 

ًَنالٌث َخنرْيٌ  آَيَتنْيَ َمْن  ََتاأَل اللنَه  ، و
َخرْيٌ َله  َمْن َنناَقَتنْيَ

ًَاَلٍث، َوأْ َنٌع َخرْيٌ َله  َمْن أْ َنٍع، وَمْن أْدنَداَ َ ِن َمنَن  َله  َمْن 
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 .( )((لَ ايفنَ 

وانصتته، وكتتنن يف وتتؤخ، املستتجد، أامتتد  ((ونحننن يف الَصننِفة)): ق لننه

 .نهزو  و  ال و وى ن، وال أهه

 .فذهب يف أو  انههن : أي ((ي دو)): ق له

استتت  واد  يف املدفهتتت،؛ وستتتم   تتتذنك نستتتيع،  ((إىل ن بحنننا )): ق لنننه

 .وانبسنط،؛ و  انبطب وهب انبسط

 اد انيهنتتب ا صتتر،؛ وهتتب امتتىل ثمثتت، أ: بنتته ((أو إىل العقنننإ)): ق لننه

 .أونن  أو ون ، و  املدفه،

 طحتنن : أي هنتل إون شك و  ان،اوي، وإوتن ن عهبفتع؛  ((أو)): وق له

 .أب،ب املباضع انع  فهنم النهن أسباق اا ه يف املدفه، –وانيهنب 

؛ وهت  انهنبت، -ب بتت اهلمتزة واوا   –تثهنت، كبوتنء  ((  ماوين)): ق له

 .انسهنم؛ وه  و  خنن  أوبا  اني،ب انيظنم،

 .كننرسب، وانرصب: أي ((يف غري إًم)): ق له

 .وال فبجب بطني،  ح : أي ((وال قبنعة   م)): ق له

أن اآلفع، خري و  ننبع، وو  أامداد ن : أي ((وو  أامداده )): ببن،

 وتتت  اا تتته، وثتتتمح ختتتري وتتت  ثتتتمح ووتتت  أامتتتداده  وتتت  اا تتته، 

 ...وكذا أ  ع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )219)نةقم ( ]0/229)مسلم   ( )
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أ اد ت،غنبه  يف ب،اءة انهت،آن، وتزهنتده  يف  × صه أن انهب واحلن

 .اندننن ووعنامهن

َة )): × وقال َدَلْنَه فَْنَه َ اَنْت  اّللَهَمْن َقَعَد َمْقَعداا َلنْم َيْ   

َة  اّللَََِمننَن  فَنننَه  اّللَهتَننَةٌة، وَمننَن اْضننَبَجَع َمْضننَجعاا َلنننْم َيننْ   

 .( )((ةٌ تَةَ  اّللَََِ اَنْت َدَلْنَه َمَن 
 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  -

: و  ج   جم سن  مل فذك، اهلل النت، كننتت ام نت، وت  اهلل تت،ة؛ أي: فيه 

، ووه، ببن، تينىل مْ  : نهص؛ أص ، و  َوَتَ، َفِ ُ تَِ،ةيف ْم َأْداَمَلك   . َوَلْن َيرَتَ  

َبعتنم  ان،جته إاا َبَعْ تَت نت،  َ  ،ْ تَ و  وَ )): - مح، اهلل  –بن  انزخمرشي 

وهب : و  وند أو أ  أو محن ، وحهنهع، أال،دت، و  ب،فب، أو ونن،؛ و  انبت،

انه،د؛ الاب، إضنام، اممه انينوه، وتيطنته ثبا ت،  تبت، انتبات،، وهتب وت  

تَنة أ لنه )): × الصنب انكمم، ووه، ببن، من فاتته صالة العرصن فكنأنام و 

((وماله
 .((أال،د امههل بعم  وهنبن  : ؛ أي( )

 ذنك إىل أن، امىل انيبد أن فسعر،ق ًنع أوبنتت،، يف ًنتع  × وأشن 

 .أحبان،  ذك، اهلل تينىل وال فهُ ُ امه،؛ الحن ت،كُ، حرسة ونداو،
 ـــــــــــــــــــــــــ

ننننةقم ( ]2/948)، وغنننريو، وانظنننة صنننحنح اجلنننامع ([4227)ننننةقم ( ]4/874)أنننن   او    ( )

 (.ق([. )7466)

 (.م(. )787)، ومسلم نةقم (288) واو العخا ي نةقم   ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

55 

 .وبضع انهبم، و  االضطجنع وهب انهبم: امل جع ((مضجعاا )): ق له 

وا )): × وَقاَل  ة  فننَه،  اّللَهَما َجَلَس َقْ ٌم جَمْلَسناا َلننْم َينْ   

َصننَل ا َدننىَل َنعَننِنَهْم إالِ َ نناَ  َدَلننْنَهْم تَننَةٌة؛ َفننإْ  َشنناَء َوَلنننْم ي  

ْم وإْ  َشاَء َغَفَة ل مْ ننََدِ هَب  ((ه 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث -

 .نهص وحرسة ونداو،: أي ((تةة)): ق له

امتىل تهصتريه   يتدم اكت، اهلل تيتنىل أو : أي ((فإ  شاء د هبم)): ق له

 .يف جمننسه  انع  ج سبا النهن انهب انصمة امىل 

 .ال م  وه، و مح،: أي ((وإ  شاء غفة  م)): ق له

،  ته فرهت، هلت   والن، إشن ة إىل أهن  إاا اك،وا اهلل تينىل مل فيذهب  حتعل 

 .جزون  

ن َ  َمنْن جَمْلَنسٍ  َما َمنْ )): × وَقاَل  وَ   اَل  َقْ ٍم َيق  م  ة  َينْ   

ةا نَدْن َمثَْل َجنَْفَة َ َاٍ ؛ وَ اَ  لَ فَنَه، إالِ َقام  ا  اّلَلَه ْم َ رْسَ ((ه 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  -

أن انتذف  فهبوتبن امت  جم ت  النت، : أي ((دن مثل جنفنة  نا )): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/041)، وانظة صحنح الرتم ي ([9921)نةقم ]الرتم ي   ( )

( 2/067)، وانظنة صنحنح اجلنامع (8/927)، وأ ند ([4222)ننةقم ( ]4/874)أن   او    ( )

 (.ق([. )2621)نةقم ]
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جنه، محن ، ال زصه هل  إال  وائب وهعه، ك،هيت، ورضتة، وال فهبوتبن إال 

ف  فهبوتبن امت  جم ت  وه   هداو، وحرسة و  انك، الكذنك انهبم انتذ

 رتتري اكتت، اهلل تيتتنىل، ال زصتته هلتت  إال انتتبب ا  نطنتته، وان رتتط وتت  

 .انكمم، وأشننء ترض اآلخ،ة، ومل فزانبا يف نداو، وحرسة

 كاُر االْسِتْيقاِظ ِمَن الَنْوِمْذَأ – 1

((هَش     َما أَماَتهَا وإَلَنَْه ال الَِ ي أَْ نَاَنا َنْعَد  ّلِلَََِحْمد  نالْ ))(0) – 0
( ). 

 .رَضََِاهللُ اََهمَاَ  هب حذفه،    اننلن، وانرباء    امنزبصحايب احلديث  -

امتىل  ،هب انبصف  نجلمنته امتىل اجلمنته: واحلمد ((احلمد هلل)): ببن،

 .هب انثهنء: بصد انعيظن  وع املحب،، وبنه

 .امل،اد و  هذه ااونت، انهبم ((نعدما أماتها)): ق له

 .ااحننء ن بيث فبم انهننو،: أي ((الهش  وإلنه )): ق له

 .امىل إثبن  انبيث  يد املب  –انذي هب وب   – حامندة اننهظ،  يد انهبم  الهب،

ْلك   اّللهَالِ َلَه إَ  إَ اَل ))(8) – 8 ، َلنه  اْلننم  ينَك َلنه  َوْ َدو  الَ رَشَ

ننْعَحاَ   ننِل َ ٍء َقننَديٌة، س  ننَ  َدننىَل    ، َو   ، اّللَََِوَلننه  احَلْمنند 

، وَ أَ  اّللهَ، وَ اّللهَالِ َلَه إَ  إَ اَل ، وَ ّللََِواْلنَحْمد   ِ ة الَ َ ْ َل وَ ْ َا  ال ق 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8600)نةقم ( ]4/8129)، ومسلم ([7908)نةقم ( ]00/009)العخا ي مع الفتح   ( )
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((الَعَ ِ الَعظَنَم، َ أِل اْغَفة َِل  ّللََِاالِ نَ إَ 
( ). 

 .هب امبندة    انصنوت  صحايب احلديث -

َفنَة لنه، فنإ   دنا اسنتجنا لنه، فنإ  قنام )): وجنء الن، من قنال ذلنك غ 

 .((ًم صىل قعلت صالته فت ضأ

اام ت  أن هتذه ك مت، انعبحنتد  ناًتنع، وهتت   ((ال إلنه إال اهلل)): ق لنه

نه  نألنبهن، ام  غتري اهلل،  ((ال إله)): واعم ، امىل انهه  وااثبن ؛ الهبن،

إثبتتن  نألنبهنتت، هلل تيتتنىل، وهبتتنت، انصتتهع، صتتن    ((إال اهلل)): وببنتت،

 .ك م، اناهندة وانعبحند

 –أو  حٍب  –ال إن، َحّب : انع  نهه  اجله  دذوف تهدف،ه ((ال))وخرب 

 .اهلل تينىل إال

 .؛  َن انباحد ال فكبن ن،  فك((و دو)): ت كند نهبن، ((ال رشيك له)): ق له

 .انتُم ك     املن  في ، وانتِم ك  كرس املن  ُيص ((له امللك)): ق له

وا  ض،  ستمبا أهته انًنتع محتد وثهتنء  :أي ((وله احلمند)): ق له

 .وًنع املحنود

اَمَ تت يف ن عستتبنب كيتتثلن ام تت  ن ،جتته، : ستتبحنن ((سننعحا  اهلل)): ق لننه

ب اهلل سبحنن،،  ميه  بّ َس أُ : وانعصن ،  هيه و م، و وع إظهن ه، تهدف،ه

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ([9262)ننةقم ]وغنريو، واللفنظ الننن ماجنة ( 0024)ننةقم ( ]9/97)لعخا ي منع الفنتح ا  ( )

 (.ق(. )8/992)وانظة صحنح انن ماجة 
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وهزنت، انهيته اَلَستَد وستده، وويهت  انعستبنب  ((ستبحنن))تسبنحن ، ث  نتز  

حنن، وتيتنىل؛ وت  انرشتفك وانبنتد وانصتنحب، انعهزف، امل ال ف نتب  ت، ستب

 .وانههنئص وط هن  

 .هب سبحنن، أكرب وأامظ  و  كه يشء: أي ((اهلل أ ا)): ق له

ال فعبصتته إىل تتتد ري أوتت، : أي ((وال  نن ل وال قنن ة إال ننناهلل)): ق لننه

 .وترنري حن  إال  ماناع، وويبنع، سبحنن،

 .فن  ب اس  انبس: أي (( أل اغفة ِل)): ق له

اِلَ ي َداَفاَي يف َجَسنَدي، َوَ ِ  َدنَ ِ  ّللََِالنَحْمد  ))(9) – 9

وَ  ، َوأَ  ((َةوَ َذَ  َِل نَ  ْ   
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث -

امت   –تيتنىل  –و  املينالنة؛ وه  دالنع اهلل  ((دافاي يف جسدي)): ق له

ا  انهعننتت،، انيبتتد ا ستتهنط وانبمفتتن؛  تت ن زهظتت، وتت  اهلتتبام واحلرشتت

 .ونحب انك... وطبا ق ان نه

 .َده حنث أبنو، و  نبو، امىل امنالن،ومَح 

 تذنك؛  ن هتذا املهتنم  –تيتنىل  –وصف اهلل  (( ِ  دِ   و  )): ق له

 .فهعيض اك، هذه انصه، املهنسب،

 .فرس وسهه ّيل اك،ه: أي ((  ةوِل نَ   َ ذَ أَ )): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/044)، وانظة صحنح الرتم ي ([9410)نةقم ( ]2/469)الرتم ي   ( )
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4 – (4) (( َ اَت َواأْلَْ َض َواْخننننتاََلَف إَِ  يَف َخْلننننَإ الِسننننَم

وَ   *الِلنَْل َوالهَِهاَ  آَلَياٍت أَل وَِل اأْلَلْعَاأَل  ة  نا  اّلَلَهالَِ يَن َينْ    قَنَاما

وَ  يَف َخْلنَإ الِسنمَ  ه  هَبَْم َوَيتََفِكة  ا َوَدىَل ج  ع   ا اَت َواأْلَْ َض  َ َوق 

نعَْحاَنَك  َ ِنهَنا  *َفَقهَنا َدنَ اأَل الهِناَ   َ ِنهَا َما َخَلْقَت َ نَ ا َننالاَلا س 

نْدَخَل الهِناَ  َفَقنْد َأْخَزْيَتنه  َوَمنا لَلِظناملنَََي َمنْن َأْنَصناٍ    *إَِنَك َمْن ت 

ْم َفّنَمهِنا َ ِنهَنا  هَا َي لَْْلَيناَمَ  َأْ  آَمه ن ا نَنَةِنك  ا ي  هَا َيا َ ِنهَا إَِنهَا َسَمْعهَا م 

ن  َنهَ  َ ِنهَا َوآتَهَنا  *ا َوَ ِفْة َدهِا َسنِئَاتَهَا َوَتَ ِفهَا َمَع اأْلَْنَةاَ  َفاْغَفْة لَهَا ذ 

لَننف   ْ َزَنننا َيننْ َم الَْقنَاَمننَة إَِنننَك اَل ُت  ْ ننلََك َواَل ُت  س  َمننا َوَدننْدَتهَا َدننىَل   

ننْم َأِي اَل أ َضنننع  َدَمننَل َداَمننٍل نََفاْسننتََجاأَل لنن *َمنَعاَ  نْالنن ْم َ هَب  ه 

وا َمننهْ  ٍَ َفاِلننَ يَن َ نناَجة  ْم َمننْن َنْعنن ننك  ْم َمننْن َذَ ننٍة َأْو أ ْنَثننى َنْعض  ك 

ن ا أَل َ ِفنَةِ   تَل  َوأ ْخَةج  ا َمْن  ََياَ َ ْم َوأ وذ وا يَف َسعَنَ  َوَقاَتل  ا َوق 

تََهنا اأْلََّْنَنا    َةي َمْن ََتْ ْم َجهِاٍت َُتْ ْم َسنِئَاهَتَْم َوأَل ْ َخَلهِه  نا َدهْه  ًََ انا

ْسن  الثَِ اأَل  اّلَلهَوَ  اّللَََِمْن َدهَْد  ِةِنَك َتَقَلنا  اِلنَ يَن  *َدهَْدو     اَل َي  

وا يَف الْعاََلَ   ْم َجَهنهِم  َونَنئَْس الن *َ َفة  ً ِم َمنأَْوا   َمَها   نَْمتَاٌع َقلَنٌل 

ننَلَكََن الَِ يَن اِتَقْ ا َ هِب ْم لن * ْم َجهِناٌت َُتْ تََهنا اأْلََّْنَنا   ه  َةي َمنْن ََتْ
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الا َمْن َدهَْد  َوإَِ   *َخنرْيٌ لأَْلَْننَةاَ   اّللَََِوَمنا َدهْنَد  اّللَََِخالََديَن فَنَها ن ز 

نْؤَمن  نَناننَ ََمْن َأْ َل الْكَتَاأَل ل ْم َوَمنا أ ْننَزَل ّلَلََِمْن ي  َوَمنا أ ْننَزَل إََلننْك 

وَ  نَّنَياَت  اَل  ّلِلََِإَلَنَْهْم َخاَشَعنَي  َِيْشرَت 
ه
ُم ِ ًََمهانا َقلَننالا أ ولَئَنَك  اّلَل  َله

ْم َدهَْد َ هِبَْم إَِ   َساأَل  اّلَلِهَأْجة    يع  احْلَ نا اِلنَ يَن آَمه ن ا َ*َاَ َيا َأَهَ

وا َوَ انَب  ا َواِتق  ا  وا َوَصانَة  ْم ت ْفلَح   َ  اّلَلَهاْصَا   .((( ) ( )لََعِلك 
َهيمَاَ ايف حدفث امبداهلل    امبنس  ْ  ُاكِ،َ  هذه اآلفن  ََاهلُل َا  أنت، :  علو، ، وهبرَضِ

،ض النضتطجيُت يف اَمت: ، بتن -وهت  خننعت،  - × ن  امهد ونمبن، زو  انهب  

، حعت  إاا ×وأه ، يف طبهلن، الهنم  سب  اهلل  ×انبسندة، واضطجع  سب  اهلل 

، الجيه فمستب × سب  اهلل  انعصف ان نه أو بب ،  ه نه أو  يده  ه نه، اسعنهظ

انهبم ام  وجه،  نده، ث  ب،أ انيرش اآلفن  اخلبات  و  سب ة آ  اممت،ان، ثت  بتنم 

، العبض  وههن ال حس  وضبءه، ث  بنم ُفصيل، الهمتُت الصتهيت وثته  إىل َشٍ  وي ه، 

فتتده اننمهتت  امتتىل  ×وتتن صتتهع، ثتت  اهبتتت الهمتتت إىل جهبتت،، البضتتع  ستتب  اهلل 

، ثت   كيعت،، ثت  فهع هتن، الصتىل  كيعت،، ثت   كيعت، أيس، وأخذ   اين اننمه  

 كيع،، ث   كيع،، ث   كيع،، ث  أوت،، ث  اضتطجع حعت  جتنءه املتؤان، الهتنم 

 .الصىل  كيع، خهنهع،، ث  خ،  الصىل انصبب

 .انه، ، اخلََ ب انصررية: أي ((َشنِ )): ق له
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([ )679)نةقم ( ]0/291)، ومسلم ([4268)نةقم ( ]2/896) ((الفتح))العخا ي مع   ( )

 .811 – 071: س  ة آل دمةا ، اآليات  ( )
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 اُء ُلْبِس الَثْوِبُدَع – 2

، وَ َزَقهنَه (الِثْ أَل )َ ا اَي  َ ي َ َس  َ الِ  هَ نلِ د  لَ مْ النَْح )) – 2

ِ ةٍ  ((...َمْن غرْيَ َ  ٍل مهِ  وال ق 
( ). 

 .هب وينا    أن  ا نصن ي صحايب احلديث  -

 .و  غري ح،ك، وحن ، وه : أي ((و زقهنه من غري   ل مه )): ق له

 يِدالَثْوِب اجَلِد ِسُدَعاُء ُلْب – 3

 

نَه، أْسنأل َك َمنْن ْمد  أْننَت َ َسنْ َتهَ الننَح ِم َلَك ه  اللِ )) – 7

هَ  وَ  عَ َخريَو وَخرْيَ َما ص  ، وأد ذ  نََك َمْن رَشِ هَ  َله  َع ورَشِ ما ص 

((َله  
( ). 

 . وننك هب أ ب سيند اخلد ي؛ سيد    احلديث صحايب -

ختري انثتبب؛ وهتب : أي ((...أسألك من خريو وخري ما صنهع لنه)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
، (8422)ننةقم واللفظ لنه، والرتمن ي ( 4189)أن   او  نةقم ]أخةجه أ ل السهن إال الهساي    ( )

 (.ق(. )6/46) ((إ واء ال لنل))، وانظة ([9822)وانن ماجة نةقم 

خمترصنن شنناميل ))ة ، والع نن ي، وانظنن([0676)نننةقم ]، والرتمنن ي ([4181)نننةقم ]أننن   او    ( )

 (.ق(. )46ص )لأللعاي  ((الرتم ي
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جت،، وختري وتن صتهع نت، هتب نكبنت، و ببستن  ن رضتو ة واحلو ، هنؤه ونهتنؤه

 .انرضو ا  انع  و  أج هن فصهع ان بنس و  احل، وانربد وس  انيب ة

واملتت،اد ستتؤا  اخلتتري يف هتتذه ا وتتب ، وأن فكتتبن وب رتتن  إىل املط تتبب 

 .انذي صهع  ج ، انثبب و  انيبن امىل انيبندة وانطنام، ملبالنن

ا ؛ وهب كبن، ح،اون  ونجسن  وال فبهت  ويف انرش امك  هذه املذكب 

 وانيجتتب واالالعختتن  وانرشتتو  ستتببن  ن ميتتن، أو فكتتبن زوننتتن  طتتبفم ،

 .وامدم انههنام، وانر،و 
 

 الُدَعاُء ِلَمْن َلِبَس َثْوبًا َجِديدًا – 4
 

ْعلَن)) (0) – 6 ْلَف  اهلل َتَعاىَل   وَ ت  ((ُي 
( ). 

 .هب أ ب سيند اخلد ي صحايب احلديث  -

ااختتمق؛ واملتت،اد أن فيمتت، وف تتب  : وتت  اا تتمء؛ أي ((تننع )):  لننهق

 .انك انثبب حع  فبىل وفصري َخَ هن  

 .فيبض، امه،، وفبدن، خريا  وه،: أي ((-تعاىل  –وُيلف اهلل )): ق له

ْت َشهَ نداا، وَ مَ نيداا، وَدْش َ  ْس َجدَ عَ الْ )) (8) – 2 ((نداا م 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق( )8/671) ((صحنح أيب  او ))، وانظة ([4181)َتت  قم ( ]4/40)أخةجه أن   او    ( )

 ((هصنحنح اننن ماجن))، وانظنة (08/40)، والع ن ي ([9222)نةقم ( ]8/0062) هانن ماج  ( )

= 
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َهمَاَ اخلطنب     م،ام امبداهلل    هب صحايب احلديث - ََاهلُل َا  .رَضِ

صنر، أو، ُأ فد هبن اندامنء؛  ت ن ف،زبت، اهلل ثب تن   ((العس جديداا )):  ق له

بتتن  هتتذا انتتدامنء حتت،  أى اُمَمتت، ام نتت، بمنصتتن   × جدفتتدا ؛  ن انهبتت 

ال،  تته : الهتتن  ((ً نننك  نن ا غسنننل أم جدينند؟)): × أ تتنَص، الهتتن  نتت،

 .((...العس جديداا )): × غسنه، بن 

 فد هبتن انتدامنء؛  ت ن تطته حننتت، كذنك صنر، أو، أُ  ((ودش  نداا )): ق له

 .امىل طنام، اهلل تينىل؛ العكبن حنودا  ن، ك ودمبدا  امهده وامهد انهنس

 فد هبن انتدامنء؛  ت ن ف،زبتك كذنك صنر، أو، أُ  ((ومت شهنداا )): ق له

 .تينىل اهلل تينىل انتِمْنعَ، احلسه،، وأحسههن اناهندة يف سبنه اهلل

 َما َيُقوُل إَذا َوَضَع َثْوَبُه – 5

((اّللََِنَْسَم )) - 7
( ). 

 .رَضََِاهللُ اََهمَاَ صحنس احلدفث هب اميل    أس طننب، وأن     وننك  -

سرت ما نني أدني اجلن ود  ات نهن  )): × واحلدفث  علو،؛ هب ببن،

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.ق(. )8/862)

، وصننحنح اجلننامع (21)، وغننريو، وانظننة ايف واء نننةقم ([717)نننةقم ( ]8/212)الرتمنن ي   ( )

 (.ق([. )9701)نةقم ( ]9/819)
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 .((نسم اهلل: آ م إذا َوَضَع أ د م ً نه؛ أ  يق ل

 .احلجنب: انس ؛ أي ((سرت ما نني أدني)): ق له

 ن اس  اهلل تينىل كننطتن ع امتىل  هت  آدم،  ((نسم اهلل: أ  يق ل)): ق له

 .الم فسعطنع اجل  الك،

وببالتن  وتع  ((انت،مح  انت،حن )): ال ُفتَزاد ام نهتن)): وبن   يتص اني تلء

 .((ظنه، اخلرب

 ُدَعاُء ُدُخوِل اْلَخاَلِء – 6

وبضتتع ب تتنء احلنجتت،؛ وأصتت ، املكتتنن اخلتتنّيل، : أي ((اخلننالء)): ق لننه

 .نه نء احلنج، دّ يَ مُ نتواسعيمه يف املكنن ا

ن ذ  نَنَك َمنَن الن[ نَْسَم اللنهَ ])) - 01 نِم إِي َأد  ْعَث نالِله  خ 

((َخَعايََث نوال
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث -

هتتنه أنتت، كتتنن ووي ((إاا أ اد أن فتتدخه)): ويف إحتتدى  وافتت، انبختتن ي

 .فهب  هذا اندامنء ببه أن فدخه ال  يده

 .أص هن فن اهلل، واملن  املاددة يف آخ،ه امبض و  انننء ((اللهم)): ق له

 .أنبا وأنعج ء: أي ((إي أد ذ نك)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
: ، وزيننا ة([962)نننةقم ( ]0/829)، ومسننلم ([048)نننةقم ( ]0/42)أخةجننه العخننا ي   ( )

 (.ق(. )0/844)فتح العا ي : ، أخةجها سعند نن مهص  ، انظة((نسم اهلل يف أوله))
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اخلبث ًع  ((واخلعايث – حسكنن انبنء أو ضمهن  – من اخلعث)): ق له

 .اناننط، وإننثه خبنث واخلبنئث ًع خبنث،؛ ف،فد اك،ان 

 .أ اد املك،وه: وبنه

 دعاء اخُلُروج ِمَن اْلَخاَلِء – 7

 .اندامنء انذي فكبن  يد اخل،و  و  اخلمء: أي

ْفةَ )) - 00 ((اَنَك غ 
( ). 

 .وامه، ’ِانصدفب أس  ك، ه  امنئا،  هت صحاننة احلديث -

 .أس نك وأط ب وهك املره،ة: أي ((غفةانك)): ق له

أن انهتبة انبرشتف، بتن ة امت  : ،و  هبذا انتدامنءاخل يف تيهنب،: وبنه

وت،تنب انبالنء  اك، ون أني  اهلل تينىل ام ن، و  تسبفغ انطينم وانرشاب، 

انرتتذاء امتتىل انبجتت، املهنستتب ملصتت ح، انبتتدن إىل أوان اخلتت،و ؛ ال جتت  إىل 

 .االسعرهن  اام االن   ننهصب  ام    بغ حب ت ك انهي ، واهلل أام  

 اْلُوُضوِء الِذْكُر َقْبَل – 8

((نَْسَم اللنهَ )) - 08
( ). 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وانننن ماجننة نننةقم (91)، وأننن   او  نننةقم (6)ي نننةقم الرتمنن ]أخةجننه أصننحاأل السننهن   ( )

، وانظنننة ُتنننةيا زا  املعنننا  [67)ننننةقم ] ((دمنننل النننن م واللنلنننة))إال الهسننناي  أخةجنننه يف ، ([911)

، وانظنة إ واء ال لننل ([8/402])، وأ ند ([977)نةقم ]، وانن ماجة ([010)نةقم ]أن   او  ( ) (.ق(. )8/927)

 (.ق(. )0/088)
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 .هب أ ب ه،ف،ة وغريه  صحايب احلديث -

ال صننالة ملننن ال وضنن ء لننه، وال )): × واحلتتدفث  علوتت،؛ هتتب ببنتت،

 .((وض ء ملن مل ي  ة اسم اهلل دلنه

هتب نتص امتىل أن انعستمن، )): ((احلجت،))بن  وّيل اهلل انده بي  مح، اهلل يف 

أن فكبن امليهت  ال فكمته انبضتبء، نكت  ال أ تيضت  ك  أو  ط، وزعمه 

. (( مثه هذا انع وفه؛ الحن، و  انع وفه انبيند، انذي فيبد  نملخننه، امىل ان هتظ

 .انعه 

 

 الِذْكُر َبْعَد الَفَراِغ ِمَن الُوُضوِء – 9

،  اّللهَأْشَهد  أْ  ال إَلَه إالِ )) (0) – 09 ْينَك َلنه  َوْ َدو  ال رَشَ

و  وَ س  ل ه   وأْشَهد  أ ِ  َِمداا َدْعد    ...))
 ( ). 

 .هب امهب،    امنو، اجلهه  صحايب احلديث  -

أبتت،  ه بتت  ننطهتتن    ستتنين؛  ن اناتتهندة نطتتب : أي ((أشننهد)): ق لننه

 .وإخبن  امل يف انه ب

ح تب ه و ؤفعت،؛ : و  شهبد انيشتء؛ أي –اناهندة : أي –وأص هن 

 .  سنن،، ك ن، فانهد ا و،  ينه،الك ن هذا املخرب امل يف ب ب، انهنطب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )894)نةقم ( ]0/817)م مسل  ( )
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 .إال اهلل تينىل –أو  حب  –ال ويببد حّب : أي ((ال إله إال اهلل)): ق له

 .تبكند نسثبن  ((و دو)): ق له

 .تبكند ن هه  ((ال رشيك له)): ق له

وصه،  ننيبد  ن، أامبد انهنس، وأشده  حتهنهن  نيبتندة  ((دعدو)): ق له

 .اهلل تينىل

 –وصتته،  نن،ستتب ؛  نتت، محتته ان،ستتنن، انيظنمتت،  (( لهو سنن)): ق لننه

 .إىل انهنس كنال، –وه  ااسمم 

إال )): ، يف جزاء وت  بتن  هتذا انتذك،× وجنء يف هننف، احلدفث ببن،

 .((فتحت له أن األ اجلهة الثامننة يدخل من أها شاء

ِم اْجَعْلهَ  َمَن الِتنِ اننيَ )) (8) – 04  واْجَعْلهَن  َمننَ  ،الِله 

َتَبِهَةينَ  ((اْلنم 
( ). 

 .هب امم،    اخلطنب  صحايب احلديث -

ًع تَباب، وه  صه، وبننر،، وانعب ، هت  ان،جتبع  ((الِتِ انني)): ق له

 .و  ويصن، اهلل تينىل إىل طنام، اهلل تينىل

انعب ، واجب، و  كه انب، الحن كننت امليصن،  ت، انيبتد : بن  اني لء

أن فه تع : أحتدهن: ي ب  حب آدو ، ال هن ثمثت،  وطو ، اهلل تينىل ال تع

أن فيتزم أال فيتبد : أن فهتدم امتىل الي هتن، وانثننتث: ام  امليصن،، وانثتنين

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )0/02)، وانظة صحنح الرتم ي ([22)نةقم ( ]0/62)الرتم ي   ( )
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 .إننهن أ دا ؛ الحن اُلِهَد أحُد انثمث، مل تصب انعب ،

هتذه انثمثت،، وأن : وإن كننت امليصن، تعي ب  آدو  الرشتوطهن أ  يت،

أو نحبه  ده إنن،، وإن كننت حَد بتذف فربأ و  صنحبهن؛ الحن كننت ونال  

 .ونحبه َوَكهَ، وه، أو ط ب امهبه، وإن كننت غنب، اسعحَ ُ، وههن

وجيب أن فعبب و  ًنتع انتذنبب، التحن تتنب وت   ي تهن، صتحت 

 .تب ع، امهد أهه احلب و  انك انذنب، و ه  ام ن، انبنب 

زوت  ال  واام   أن انعب ، ال د أن تكبن يف زو  تهبه الن،؛ الحن تنب يف

 .تهبه الن، مل تههي، انعب ،

إ  )): × وانزو  انذي ال تهبه الن، انعب ت، هتب حت، انر،غت،ة؛ نهبنت،

((يقعل ت نة الععد ما مل ي ةغنة اهلل 
وصتب  انت،وح : ؛ وانر،غت،ة هت ( )

من تاأل قعنل أ  )): × وح، ط بع انام  و  ور،هبن؛ نهبن، ،احل هبم

((دلنهتبع الشمس من م ةهبا تاأل اهلل تعاىل 
( ). 

ًع وعطه،؛ صه، وبننرت،، وانطهتن ة هت  انهظنالت،  ((املتبهةين)): ق له

 .و الع احلدح أو إزان، انهج 

وملن كننت انعب ، طهن ة انبنط  ام  أد ان انذنبب، وانبضبء طهتن ة 

انظنه، ام  ا حداح املنني، ام  انعه،ب إىل اهلل تينىل، ننسب اجلمع  ت، هتذا 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وصننححه األلعناي، انظننة صننحنح (4829)، واننن ماجننة ننةقم (9296) واو الرتمن ي نننةقم   ( )

 (.م(. )0719)اجلامع نةقم 

 (.م(. )8619) واو مسلم نةقم   ( )
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ََا ال اّلَلَهِ  إَ : احلدفث وببن، تينىل ََا التِِ اننََي َوي  تَبَِهَةينَ نْي   .( )م 

ِم َونََحْمَداَ )) (9) – 02 ْعَحاَنَك الِله  َأْشَهد  َأْ  ال إََلنَه  ،س 

َا وَأت  أل  إَلْنَك  ،إالِ َأْنَت  ((َأْسَتْ َفة 
( ). 

 .وننك     هب أ ب سيند اخلد ي؛ سيد صحايب احلديث -

ستبحنن است  أبتن  وهتنم املصتد   ((ك اللهم ونحمنداسعحان)): ق له

: وهتتب انعستتبنب، وهصتتبب  هيتته و تتم، تهتتدف،ه أستتبحك تستتبنحن ؛ أي

تهتدف،ه أستبحك تستبنحن  : أنزهك تهزهين  و  كه انسبء وانههنئص، وبنه

 .وه نن   حمدع

 .أط ب وره،تك: أي ((أست فةا)): ق له

 .أ جع إننك: أي ((أت أل إلنك)): ق له

 تنا يف )): يف جزاء َو  بتن  هتذا انتذك، نف، احلدفث؛ ببن،وجنء يف هن

 .(( ق ًم لعع نبانع، فلم يكرس إىل ي م القنامة
 

 ِج ِمَن امَلْنِزِلُر ِعْنَد الـُخُروالِذْك – 11

، َوالَ َ ننْ َل َوال  اّللََِ، َتَ ِ ْلننت  َدننىَل اّللََِنَْسننَم )) (9) – 07

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .888 :اآلية، س  ة العقةة  ( )

( 0/092)، وانظننة إ واء ال لنننل ([20)نننةقم ( ]069ص )الهسنناي  يف دمننل الننن م واللنلننة   ( )

 (.ق(. )9/74)و
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ِ َة إالِ  ((اّللََِبَِق 
( ). 

 .هب أن     وننك ايب احلديث صح -

قال له)): × وجنء يف هننف، احلدفث؛ ببن، ، يَت دَ و    نَت قَ و  وَ  نَت فَ    : ي 

ندي : وتهِحى دهه الشنبا ، فنق ل لشننبا  آخنة  ننف لنك نةجنٍل قند   

 .((؟و ف  ووق 

 . س  اهلل أخ، : أي ((نسم اهلل)): ق له

 .إنن، البضت ًنع أوب ي : أي ((ت  لت دىل اهلل)): ق له

جيبز أن فكبن انهنئه هب اهلل تينىل، وجيتبز أن فكتبن  ((يقال له)): ق له

 .و ك و  املمئك،

 . ف امهك انرش: أي (( فنت)): ق له

حهظتت امت  ا شتننء اخلهنت، امهتك وت  ا اى : أي ((ووقنت)): ق له

 .وانسبء

تهتدف  إىل ط،فب احلب وانصباب، حنث والهت امىل  ((و ديت)): ق له

 .تينىل، ومل تز  وهدفن  يف ًنع أاليننك، وأببانك، وأحبانكاك، اهلل 

 ((فنقن ل لشننبا  آخنة)) يد امهت، اناتنطنن، : أي ((وتهحى دهه)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظة صحنح ([9486)نةقم ( ]2/471)، والرتم ي ([2174)نةقم ( ]4/982)أن   او    ( )

 (.ق(. )9/020)الرتم ي 
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ون  ه  نتك فتد يف  جته : فيه  ((كنف نك  ،جه)): َفْهِصُد أااه، وإخمن،

 .وكندع عبد ُهدي  ذك، اهلل، وُكه   ع، َووب  و  وك،

مِ )) (8) – 06 أْو أ َضنِل، أْو  ،إِي أد  ذ  نََك أْ  َأَضنِل  الِله 

َهنننَل  ،أْو أْجَهنننَل  ،أْو أ ْظَلنننمَ  ،أْو َأْظلَنننمَ  ،أْو أ َزِل  ،َزِل أَ  ْ أْو جي 

((َدَ ِ 
( ). 

 –هتت  أم ستت م،؛ ههتتد  هتتت أس أونتت، املخزوونتت، صننحاننة احلننديث  -

 .^ × زو  انهب 

نهتنص  م  انتذي هتب أن أضه يف نهيس، وان: أي ((أْ  َأَضِل )): ق له

 .اهلدى، ويف ا صه ضه انيشء إاا ضنع، وضه ام  انط،فب إاا حن 

 .أو أن ف  ه  غريي ((أو أ َضل)): ق له

: اخلطت ؛ وويهت  ا و : كم ن و  انزن،؛ أي ((أو َأَزِل أو أ َزِل )): ق له

 .أن فببيه  غريي الن،: أن أخطئ و  نهيس أو أوبع غريي  ،، وويه  انثنين

وهتب وضتع انيشتء يف غتري د ت،؛  ،وت  انظ ت  ((أو َأظلَم، أو أ ظَلم)): هق ل

 .غريي أن فظ مه : أن أظ   غريي، أو نهيس، وويه  انثنين: ويه  ا و 

هل د ِ  ،أو َأجهل)): ق له أن أاليه اليه اجلهمء، : ويه  ا و  ((أو جي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، واننن (2/872)، والهسناي  (9486)، والرتمن ي ننةقم (2174)أن   او  نةقم ]أ ل السهن   ( )

 (.ق(. )8/997)، وصحنح انن ماجة (9/028)، وانظة صحنح الرتم ي ([9224)ماجة نةقم 



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

72 

 تت ن  أن جيهتته غتريي امتتيل؛: أو أشتعره يف يشء ال فيهنهتت ، وويهت  انثتتنين

 .، ونحب ن...  ، اجلهمء  ننسهنه،، واملجندن،نفهن  ه  وه

، و نتنن انط،فهت، يف كنهنت، استعيناهت  امهتد × ويف هذا تي تن   وعت،

 .خ،وجه  و  وهنزهل 
 

 الِذْكُر ِعْنَد ُدُخوِل الـَمْنِزِل – 11

 اّللَََِخَةْجهَنا، وَدنىَل  اّللََِْجهَا، ونَْسَم ناللنَه َولَ  نَْسمَ )) - 02
ِم لَن َسِلْم َدىَل أْ لَهَ نَتَ ِ ْلهَ  َ ِنها  ً ((ا، 

( ). 

: امبنتد، وبنته: هب أ ب وننك ا شي،ي؛ خمع تف يف استم،؛ بنته صحايب احلديث -

 .امنو،    احلن ح : كيب    كيب، وبنه: امم،و، وبنه: امبداهلل، وبنه

 .دخ هن: أي ((نسم اهلل وجلها)): ق له

 .كنن خ،وجهن أف ن  امىل اك، اهلل تينىل: يأ ((نسم اهلل خةجها)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
َتفننة ))، و سننن إسننها و العالمننة انننن ننناز يف ([2177)نننةقم ( ]4/982)أخةجننه أننن   او    ( )

 خ لننه ودهنند  إذا  خننل الةجننل ننتننه فنن  ة اهلل دهنند)): ((الصننحنح))، ويف (82ص ) ((األخنننا 

 (.ق(. )8102)مسلم نةقم  ((ال معنت لكم وال دشاء: لعامه، قال الشنبا 

(: 78)، دنىل  ن ا احلنديث ننةقم ((الكلنم البننا))وقال الشن  األلعاي   ه اهلل يف تعلنقنه دنىل  

نم ننهنت )) َ األ ا ينث التن  استشنهدت هبنا،ً  م ندا ِل أنه مهقبع؛  هت ذ ةته يف نعن إسها و صحنح؛ً 

، وذ ةت  هاا أ  احلافظ انن  جة اسنت ةأل  ن ا (2717)ك يف  ديث آخة هب ا السهد يف الضعنفة ذل

 (.م) ((!!احلديث وضعفه لعلة أخةِف غري قا  ة، وأنه تهعه لالنقباع يف  ديث آخة
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ويعمتدف  يف دخبنهتن وخ،وجهتن، : أي (( نهنا ت  لهنااهلل ودىل )): ق له

 .ويف كه أو،نن امىل اهلل   هن 

انستمم ام تنك  : أهه  نع،؛ فهب  هلت : أي ((ًم يسلم دىل أ له)): ق له

 .و مح، اهلل و ،كنت،
 

 ِدُدَعاُء الَذَهاِب إَلى الـَمْسِج – 12

ِم اْجَعْل يَف َقْلعَن  ن ن  اا، َويَف لََسناَي ن ن  اا، َويَف )) - 07 الِله 

تَن   ي ن   اا، وَمْن َفْ قَ  ن   اا، َوَمنْن ََتْ َسْمَع  ن   اا، َويَف َنرَصَ

ن   اا، َوَدْن َيَمنهَ  ن   اا، َوَدْن َشاَمَِل ن   اا، َوَمْن أَمناَم  ن ن  اا، 

اْجَعنْل يف َنْفَِسن ن ن  اا، وأْدظَنْم َِل ن ن  اا، َف  ن   اا، وَوَمْن َخلْ 

ننِم  نن  اا، الِله  نن  اا، َواْجَعْلهَنن  ن  نن  اا، واْجَعننْل َِل ن  َوَدِظننْم َِل ن 

ن ن  اا، َويَف َلننْحَم  ن ن  اا،  أْدبَهَ  ن ن  اا، واْجَعنْل يَف َدَصنعَ 

ي ن   اا  ((َويَف َ َم  ن   اا، ويَف َشْعَةي ن   اا، ويَف َنَكَ
( ). 

ِم اْجَعْل َِل ن   اا يَف َقنْاَي))]  ( )(([ون ن  اا يَف َدَظناَم ...الِله 

 ـــــــــــــــــــــــــ
( 291، 287، 0/287)، ومسنلم (7907)ننةقم ( 00/007) نع   و اخلصال يف العخنا ي   ( )

 (.ق(. )679)نةقم 

 (.ق(. )2/429)، (9407)الرتم ي نةقم   ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

74 

نن  اا ))] نن  اا، َوَزْ َي ن  نن  اا، َوَزْ َي ن  َوَ ننْا َِل ))] ( ) (([َوَزْ َي ن 

 .( ) (([ن   اا َدىَل ن   ٍ 

 .^هب امبداهلل    امبنس صحايب احلديث  -

 ا  انعت  دامتن هبتن  ستب  اهللهتذه ا نتب)): بن  انه،طب   مح، اهلل تينىل

فمك  مح هن امىل ظنه،هن؛ النكبن س   اهلل تينىل أن جييته نت، يف كته  ×

 ، فبم انهننو، يف ت ك انظ  ، هتب ووت   ءام ب و  أام نئ، نب ا ، فسعيض

 .تبي، أو َو  شنء اهلل وهه 

 :هتت  وستتعين ة ن ي تت  واهلدافتت،؛ كتتل بتتن  تيتتنىل: وا وىل أن فهتتن 

  َدىَل ن  َ ا َيْميَشن نَنَه يَف  : ، وببن، تيتنىل( )ٍ  َمْن َ ِنهَ َفه  ن  ا َوَجَعْلهَنا َلنه  ن 

 .( )  الهِاسَ 

،يف ون نسب إنن،، وهب ُيع ف  حسب،، الهب  ظهِ وانعحهنب يف ويهنه أن انهب  وُ 

انسمع وظه، ن مسمبامن ، ونب  انبرص كنشتف ن مبرصتا ، ونتب  انه تب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وصننحح إسننها و األلعنناي يف (822ص )، (772)نننةقم  ((األ أل املفننة ))أخةجننه العخننا ي يف   ( )

 (.ق(. )297)نةقم  ((صحنح األ أل املفة ))

، (00/002)ذ ةو انن  جة يف فتح العنا ي ودنزاو إىل اننن أيب داصنم يف  تناأل الندداء، وانظنة الفنتح   ( )

 (.ق) .فاجتمع من اختالف الةوايات مخس ودكو  خصلة: لوقا

 .88: س  ة الزمة، اآلية  ( )

 .088: س  ة األنعام، اآلية  ( )
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 .((فبدو ام نهن و  أامل  انطنامن  كنشف ام  املي بون ، ونب  اجلبا ح ون

ويه  ط ب انهتب  نألام تنء ام تبا  ام تبا ؛ أن فتعحىل )): بن  انطنب   مح، اهلل

 تت نبا  املي،التت، وانطنامتتن  وفعيتت،ى امتتل امتتدا ن؛ التتحن اناتتننط، حتتتنط  نجلهتتن  

 .انست  ننبسنوس، الكنن انعخ ص وههن  ن نبا  انسنَدة نع ك اجلهن 

 اهلداف، وانبنتنن وضتننء احلتب، وإىل انتك وكه هذه ا وب   اجي، إىل

ننن    الِسنننمَ  اّلَلهَ: ف،شتتتد ببنتتت، تيتتتنىل  :إىل ببنتتت، تيتتتنىل َ اَت َواأْلَْ ضَ ن 

 لَه  َ َو َمْن َيَشاء   اّلَلهَن  ٌ  َدىَل ن  ٍ  َهَْدي( ). 

 ُدَعاُء ُدُخوِل الـَمْسِجِد – 13

ِبِرْجِلِهَاليهْمنهى)) - 81 أَه الَعظَنَم،  باّللََِأد  ذ  )):  لويق،  ( )((يهْبده

ْلبَانََه الَقَديَم، َمَن الِشنْباَ  الِةَجنمَ  ((َونََ ْجَهَه الَكَةيَم، وس 
( ). 

َهمَاَ هب امبداهلل    امم،و    انينل  صحايب احلديث - ََاهلُل َا  .رَضِ

فنظ : فنإذا قنال ذلنك، قنال الشننبا )):  وجنء يف هننف، احلدفث ببن،   

 .((ممه  ساية الن 

اني،ب تط ب انك،ف  امىل انيشء انهنالع انتذي  ((ن جهه الكةيم)): ق له
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .92: س  ة اله  ، اآلية  ( )

من السنهة إذ  خلنت املسنجد أ  َتعندأ نةجلنك النمهنى، وإذا خةجنت أ  تعندأ )): لق ل أنس نن مالك  ( )

، وصححه دنىل رشط مسنلم، ووافقنه الن  ع ، وأخةجنه 802/ 0م، ، أخةجه احلا ((نةجلك النرسِف

 .8462، نةقم 784/ 2، و سهه األلعاي يف سلسلة األ ا يث الصحنحة، 448/ 8العنهق ، 

 (.ق(. )4270)، وانظة صحنح اجلامع نةقم ([477)نةقم ]أن   او    ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

76 

فتدوم نهيت،، وفستهه تهنونت،، وكته يشء فرشتف يف  ن ت،؛ التحهن  فصتهبن، 

 تتننك،م، وال فستتعيمه انكتت،م يف وصتتف أحتتد إال يف املحنستت  انكثتترية، 

أك،وتتك، وفستتعيمه انبجتت، يف : م اهلل وجهتتك؛ أيكتت،َ : وانيتت،ب تهتتب 

صد، وأامظ  ون ُفبعر ، ووجت، اهلل انكت،ف  أ ف وتن فعبجت، أ ف ون فه

  .إنن،، وأك،م ون فعبسه  ،

ووج، اهلل انك،ف  ف نب  جمن، وهب صه، وت  صتهنت، : قال املصحح]

َ  الِسَمنع  انذاتن، ال فابه، يف انك أحدا  و  خ ه،،  ٌء َو   َلْنَس َ َمْثلََه َ ْ

 .( ) [ اْلَعَصري  

انس طنن يف ا صه احلج،، وامل،اد  ، هنههن  ((لقديموسلبانه ا)): ق له

 .به،ه وبد ت، انبنه،ة انهدفم،

وويه  اخعصتنل وجت، اهلل انكت،ف ، وست طنن، انهتدف   ننتذك، امهتد 

ة؛ أن انعيبا إنل فصب  م  انعهت  ك،وت،، وامتم شت ن،، وكم تت ااالسعين

ِذُ  املسعينذ  ،، وال ُفْست ُِم،ُ   جتنءه، وال فيجتز  وال ُُينتُب  ،بد ت،، الم َُيْ

ام  أو،ه، وال زنه إىل غريه، وانك  ل ال فبجد إال امهد اهلل، وال فهن  إال 

 .وه، سبحنن، وتينىل

 .املط،ود و   مح، اهلل تينىل: أي ((الةجنم)): ق له

 .ًنع اننبم: أي ((ساية الن م)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
 [.املصحح]  ( )
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((نسننم اللنننَه، َوالِصننالة  ))
نن لَ ])) .( ) ُِهمم َِاللَِ))، ((( )[اهلل َوالِسننالم  َدننىَل َ س 

((اْفَتْح َِل أْنَ اأَل َ ْ َتََك 
( ). 

 وانسمم  ،انبسم ، وانصمة و  حدفث أن     وننك : قال املصحح]

 .( ) [ أس ه،ف،ة حدفث ان،مح، و  وط ب العب أ باب

يف  وويه  انصمة امىل انهبت  ((الصالة والسالم دىل  س ل اهلل)): ق له

تيظنمتت، يف انتتدننن  تتحاممء : يف املتتأل ا امتتىل، وبنتته ًنتتع املباضتتع، اكتت،ه

 .ك مع،، وإحننء  فيع،، ويف اآلخ،ة  ،الع د جع،، وتاهني،  وع،

 .أنباع  محعك: أي ((أن األ   تك)): ق له

 ُدَعاُء الـُخُروِج ِمَن الـَمْسِجِد – 14

ِف))- - 80 اي  و   ( )((َيعَْدأ  نََةْجلََه الْن رْسَ نَه َم الِلنننَْس )) :وله قه

ن َل  نِم إِي َأْسنَأل َك َمنْن اّللَََِوالِصالة  َوالِسالم  َدىَل َ س  ، الِله 

ِم اْدَصْمهَ  َمَن الِشْنَباَ  الِةَجنم ((َفْضلََك، الِله 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق) .، و سهه األلعاي(22) واو انن السه  نةقم   ( )

 (.ق([. )204)نةقم ( ]0/282)، وانظة صحنح اجلامع ([472)نةقم ( ]0/087)أن   او    ( )

: رضَاهللُاَهيم امن  ديث فالمة  660نةقم  ،، ويف سهن انن ماجة([609)نةقم ( ]0/474)مسلم   ( )

انن  صحنح: ، وصححه األلعاي لش ا دو، انظة((اللهم اغفة ِل ذن يب، وافتح ِل أن األ   تك))

 (.ق(. )087 – 0/082)ماجة 

 [.املصحح]  ( )

 ، و سننهه األلعنناي يف سلسننلة األ ا يننث الصننحنحة، 448/ 8، والعنهقنن ، 802/ 0احلننا م،  ( )

 .، وتقدم ُتةجيه8462، نةقم 784/ 2

اللهننم ادصننمه  مننن الشنننبا  )): ، وزيننا ة(81)انظننة ُتننةيا  وايننات احلننديث السننانإ  قننم   ( )

= 
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، وانستمم وط تب انبسم ، وانصمة و  حدفث أن     وننك  -

دفث أس انه ه و  حدفث أس محند وأس أسند، وط ب انيصتم، وت  حت

 .ًنين   ه،ف،ة 

نيتته انرستت يف ختصتتنص ان،محتت،  ننتتدخب  )): بتتن  انطنبتت   محتت، اهلل تيتتنىل

وانه ه  نخل،و ؛ أن و  دخه اشتعره  تل فزنهت، إىل ثبا ت، وجهعت،، النهنستب 

اك، ان،مح،، وإاا خ،  اشعره  ن عرنء ان،زق احلم  الهنسب اك، انه ته؛ كتل 

وا يَف اأْلَ : تينىل بن   .( )اّللََِْ َض َواْنتَ   ا َمْن َفْضَل َفاْنتََك 

 .احهظه  وبه : أي ((اامصمه )): ببن،
 

 أْذَكاُر اأَلَذاِن – 15

َؤِذ    (0) – 88 ن ل  الننم  َ نِ  َدنىَل الِصنالةَ ))إالِ يَف  َيق  ل  َمثَْل َما َيق 

ِ َة إالِ )): َفنَق  ل   ((َوَ ِ  َدىَل الَفالََا   .( )((ّللََِبا الَ َ ْ َل َوال ق 
إَذا َسَمْعت م  )):  النحلدفث املعهب ام ن، انذي أشن  إنن، املصهف؛ هب ببن،

َؤِذ     .((الهَِداَء؛ َفق  ل  ا َمْثَل َما َيق  ل  النم 

 .وهب و  حدفث أس سيند اخلد ي 

وأوتتن احلتتدفث انتتذي ُاكتت، النتت، احلني تت، وانعهصتتنه؛ الهتتب وتت   وافتت، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.ق(. )0/087)، وانظة صحنح انن ماجة ([669)نةقم ]جة النن ما ((الةجنم

 .01: اآلية، س  ة اجلمعة  ( )

 (.ق([. )929)نةقم ( ]0/822)، ومسلم ([700)نةقم ( ]0/028)العخا ي   ( )
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اهلل : اهلل أ ا اهلل أ ا، فقنال أ ند م: قالإذا )): × ، وهب ببن،( )وس  

أشنهد أ  ال إلنه إال : أشنهد أ  ال إلنه إال اهلل، قنال: أ ا اهلل أ ا، ًم قنال

أشهد أ   مداا  سن ل اهلل، : أشهد أ   مداا  س ل اهلل، قال: اهلل، ًم قال

 ن  دنىل : ال  ن ل وال قن ة إال نناهلل، ًنم قنال:    دىل الصالة قنال: ًم قال

اهلل  :اهلل أ نا اهلل أ نا، قنال: ال   ل وال ق ة إال نناهلل، ًنم قنال: لفالا، قالا

 .((ال إله إال اهلل من قلعه  خل اجلهة: ال إله إال اهلل، قال: أ ا اهلل أ ا، ًم قال

 .و  حدفث امم،    اخلطنب 

 .ا اان: أي ((إذا سمعتم الهداء)): ق له

 .ث  بن  املؤان: أي ((ال اهللأشهد أ  ال إله إ: ًم قال)): ق له

 .إىل آخ،ه... بن  أحدك : أي ((أشهد أ  ال إله إال اهلل: قال)): ق له

 .ه مبا إننهن: أي ((   دىل الصالة)): ق له

 .أرسامبا إىل انهبز وانهجنح وانهجنة: أي ((   دىل الفالا)): ق له

ن خننصتتن  خم صتتن  وتت  ب بتت،، ود  هتتذا امتتىل أ: أي ((مننن قلعننه)): ق لننه

اخمل، وال اممه  دون ااختمل؛  ن ا صته ا امل  فا ط هلن ا

وا  : ااختتمل، بتتن  تيتتنىل يف انهتتب  وانهيتته وا إاَِل لََنْعع نند   اّلَلَهَوَمننا أ َمننة 
ْلََصنَي َله  الِديَن   .( )خم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )922) واو مسلم نةقم   ( )

 .2: اآلية، س  ة العنهة  ( )
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 .النحلدفث ا و  امنم خمصبل  حدفث امم، 

: ؛ الحن، فهتب   يتد ببنت،وامل،اد وه، أن نهب  وثه ون بنن، غري احلني ع،

 .ال حب  وال ببة إال  نهلل: ح  امىل انصمة وح  امىل انهمح

انصمة خري و  انهبم ال   ف،د يشء يف انهتب   مثته : وأون بب  املؤان

ون فهب  أو غري انتك، العبهت  امتىل انيمتبم، أو امتىل امتدم اكت، يشء امهتد 

أاان انهجت، سلامهن، وهب ا  جتب؛  هنتن ممتن زفتد امتىل أنهتن  ا اان يف 

الهط؛ النحعن  انهب   مثه ون فهب  املؤان امهد سلامهن إىل دننه، وال دننه 

 .امىل انك

: وانصباب أن املسعمع نألاان إاا سمع املتؤان فهتب : قال املصحح]

انصتمة )): انصمة خري و  انهبم يف أاان انهج، فهب  وثه ون فهب  املؤان

ميع  انهتداء الهبنتبا وثته وتن إاا ست)): بتن  ×؛  ن انهب  ((خري و  انهبم

 .( )[((فهب  املؤان

واام   أن إجن ، املؤان اخع ف النهن؛ هه ه  واجب،  نحلتدفث، املعهتدو،، 

كتتنن إاا ستتمع املتتؤان  ×أن  ستتب  اهلل : ’أم هتت  ستته، حلتتدفث امنئاتت،

((َوأَنن وأَنن)): فعاهد، بن 
 .وا ظه، انهب   سهّنَعهن، واهلل أام   !؟( )

 ـــــــــــــــــــــــــ
لكا املمتع دىل زا  املسنتقهع الننن دثنمنني ، وانظة ا929، ومسلم، نةقم 700العخا ي نةقم ]  ( )

 [.املصحح[. ]8/24

 (.م(. )4648)نةقم  ((صحنح اجلامع)): ، وصححه األلعاي، انظة(287) واو أن   او  نةقم   ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

81 

وْ نَدو  ال  اّللهَوأَنا أشَهد  أْ  ال إلَه إال )): يق ل   (8) – 89

، َ َضننت   ن ل ه  و  وَ س  ِمنداا دعند  ، وأِ     ْيَك له  َ ًننا،  بااّللََِرَشَ

َحَمٍد َ س  الا، ونايفْسالمَ  ((َ يهناا  ونم 
ن َل َذلَنَك َدَقنَا )) ( ) َيق 

((َؤِذ َ ن َتَشَهَد امل
( ). 

 .  هب سيد    أس وبنلصحايب احلديث  -

 .( ) [وإهلن  حهن  ] ...و كن  ووننكن  ووعرصالن  وود ،ا  : أي (( ضنت ناهلل  ًنا)): ق له

يت،  ؛ ال تن-تينىل  – سبال  و  امهد اهلل : أي ((مٍد  س الا حونم)): ق له

 . كه ون جنء  ،؛ أأا،   و،ه وأنعه  امل هن 

 .  حكنو، و ائي،: أي ((ونايفسالم  يهاا )): ق له

أشهد أن ال إن، :  يد ببن،: أي (( ل ذلك دقا تشهد املؤذ يق)): ق له

 .إال اهلل وأشهد أن دمدا   سب  اهلل

 ،إنتل نهظت، هتب – محت، اهلل  –نن  هذا ان هظ نهظ  واف، ا ت  خزفمت، 

 .((...من سمع املؤذ  يتشهد)): ×ببن، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )927)نةقم ( ]0/871)مسلم   ( )

 (.ق([. )488)نةقم ( ]0/881)انن خزيمة   ( )

 [.املصحح]  ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

82 

َص )) (9) – 84 َفَةاَغنَه َمنْن إَجاَننَة  َد ْعننَ  ×  عَن الهِ  َدىَل ِ  ي 

((امل َؤِذ َ 
( ). 

إذا )): فهتب  ×أن، سمع انهب   ^هذا و  حدفث امبداهلل    امم،و 

سمعتم املؤذ  فق ل ا مثل ما يقن ل، ًنم صنل ا دنِ ، فإننه منن صنىل دنِ  

صالة، صىل اهلل دلنه هبنا دكناا، ًنم سنل ا اهلل ِل ال سننلة؛ فإَّننا مهزلنة يف 

  أ  أ    أنا  ن ، فمنن سنأل اجلهة، ال تهع   إال لععد من دعا  اهلل، وأ ج

 .((ِل ال سنلة،  لت له الشفادة

 يد انه،اغ و  إجن ت، املتؤان صت با امتيل؛ : أي ((ًم صل ا د ِ )): ق له

وإنل أو،  ننصمة ام ن، امهب ااجن ،؛  ن ااجن ، دامنء وثهنء، وال فهبته 

  دنىلِ  َص  ل  داء  ج أل  تى ي  )): ×إال  ننصمة ام ن،، نهبن،  اندامنء

 .( )((×الهع  
و  صىل اميل صمة واحدة صىل اهلل ))الحن انا ن أن : أي ((فإنه)): ق له

من صىل د  صالة صىل اهلل دلنه )): أن، بن  ×، كل جنء امه، ((ام ن، امرشا  

((دكاا، و بت دهه دك خبنئات، و فعت له دك   جات
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )924)نةقم ] (0/822)مسلم   ( )

 (.م(. )8192)نةقم  ((الصحنحة))احلديث  سهه األلعاي، انظة   ( )

صحنح ))، وصححه األلعاي، انظة (979 – 978)نةقم  ((دمل الن م واللنلة)) واو الهساي  يف   ( )

 (م(. )7927)نةقم  ((اجلامع
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إىل انرتتري؛ وانبستتن ، وتتن فعهتت،ب  تت،  ((ًننم سننل ا اهلل ِل ال سنننلة)):ق لننه

َوَسَه التمن إىل   ت، وستن ،، وتبسته إننت،  بستن ،، إاا تهت،ب إننت، : فهن 

:  هبنت، ×  يمه، وامل،اد هبتن يف احلتدفث وهزنت، يف اجلهت،، حنتث الرستهن

 .((فإَّنا مهزلة يف اجلهة))

و  امبتند اهلل، ))واحد،  ((إال نيبد)) هذه انبسن ،: أي ((ال تهع  )): ق له

 .((وأ جب أن أكبن أنن هب

 .شهنامع : ؛ أي((اناهنام،))وجبت ن، : أي ((ح ت ن،)): ببن،

ننن ل   (4) – 82 نننِم َ أِل َ نننَ َو النننِدْدَ َة الِتاِمنننَة، )): َيق  الِله 

نننَحِمداا الَ َسنننَْلَة والَفَضنننَْلَة، واْنَعْثننه   والِصننالةَ الَقايََمننَة، آَت م 

 ، ْلَف  النَمنَْعا َ إِنَك ال]َمَقاماا َمنْحم   اا الَِ ي َوَدْدَته   .( ) (([ ُت 

 .رَضََِاهللُ اََهمَاَ هب جن ،    امبداهلل  صحايب احلديث -

وامل،اد دامبة انعبحنتد؛ وبنته نتدامبة  (( أل   و الدد ة التامة)): ق له

انعبحنتتد تنوتت،  ن انرشتتع نهتتص، أو انعنوتت، انعتت  ال فتتدخ هن ترنتتري وال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، و سنن إسنها و (0/401)قن   فتني للعنهقن، وما نني املع([704)نةقم ( ]0/028)العخا ي   ( )

 (.ق(. )92ص )يف َتفة األخنا   ‘ العالمة دعدالعزيز نن ناز

   شاذة؛ ألَّنا مل تة  يف  نع )): دن   و الزيا ة الت  للعنهق    ه اهلل ‘وقال الشن  األلعاي  

 ل نريو،لةق احلديث دن د  نن دناش، اللهم إال يف  واية الكشمنه  لصنحنح العخنا ي خالفناا 

 (.م(. )0/870)ايف واء : انظة ((..فه  شاذة أيضاا ملخالفتها لةوايات اآلخةين للصحنح
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هنن ه  انع  تسعحب صه، انعلم تبدفه،  ه ه   نبن، إىل فبم انهاب ، أو  

 .وون سباهن المي،ض ن ههص

 .اندائم،: أي ((الصالة القايمة)): ق له

 .ه  وهزن، يف اجله، ((ال سنلة)): ق له

 .امل،تب، انزائدة امىل سنئ، اخل ب: أي ((الفضنلة)): ق له

ا يث، فبم انهننو، ال بم، وهنوتن  زمتد : أي ((وانعثه مقاماا  م  اا )): ق له

 .نئ  الن،انه

: بتن  انطنبت   محت، اهلل ((الن ي وددتنه؛ إننك ال ُتلنف املنعنا )): ق له

ا: امل،اد  ذنك ببنت،)) ن  ا نا َ ْم  وأط تب  ،( )َدَسنى َأْ  َيْعَعَثنَك َ َننَك َمَقاما

 .((ام ن، انبامد؛  ن امس  و  اهلل تينىل وابع

 لننت لننه )): يف جتتزاء وتت  بنهلتتن × وجتتنء يف هننفتت، احلتتدفث؛ ببنتت،

 .اسعحهت ووجبت أو نزنت ام ن،: أي ((دت شفا

يف احلتتدفث احلتتص امتتىل انتتدامنء يف أوبتتن  )): بتتن  امله تتب  محتت، اهلل

 .((ااجن ،  ن، حن   جنء ؛انص با 

َينننْدد   لَهَْفَسنننَه َنننننْيَ األََذاَ  وايفَقاَمنننَة؛ َفنننإِ  )) (2) – 87

َة َ  ((الَدَداَء َ ْنهَئٍ  ال ي 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .67: اآلية، س  ة ايفااء  ( )

إ واء : ، وانظننة([9/007])، وأ نند ([280)نننةقم ]، وأننن   او  ([808)نننةقم ]الرتمنن ي   ( )

 (.ق(. )0/878)ال لنل 
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 .((ال ية  الدداء نني األذا  وايفقامة)): × وهذا جنء يف ببن،

 .صحنس احلدفث هب أ ب سيند اخلد ي  -

ونهظ اندامنء  حطمب، شنوه نكه دامنء، ونك  ال د و  تهننتده  تل يف 

 .ا حندفث ا خ،ى و  أن، ون مل فك  دامنء  حث  أو بطني،  ح  أو اامعداء
 

 ُدَعاُء االْسِتْفَتاِح – 16
 .االععنح انصمة :أي ((االسعهعنح)): ببن،

ِم َناَدْد َنْنهَ  وَننْيَ َخَباَياَي َ ناَم َناَدْدَت )) (0) – 86 الِله 

ِم َنِقهَن  َمنْن َخَباَيناَي، َ نن َق والنَمْ َةأَل، الِله  اَم َننْيَ النَمْكَ

  َ هَِقننى الِثننْ أل  األْنننَن ننِم اْغَسننْلهَ  َمننْن  ي  َمننَن الننِدَنَس، الِله 

((ْلَا والنَمناَء والَاَ َ َخَباَياَي، نالثِ 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  -

 .ًع خطنا،؛ وه  انذنب ((خباياي)): ببن،

وإنل شب،  يدهن  بيتد املرشتق واملرت،ب وبننرت، يف انبيتد؛  نت، وتن يف 

املانهدا  أ يد ممن  ، املرشق واملر،ب، النكتبن املت،اد وت  املبنامتدة دتب 

 .هبن، أو املهع و  وببامهن، وانيصم، وههن انذنبب، وت،ع املؤاخذة

الثنن أل ))كتتل تهظتتف  ((مننن خباينناي)) نظههتت : أي ((اللهننم نقهنن )): ق لننه

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )272)نةقم ( ]0/407)، ومسلم ([644)نةقم ( ]0/020)العخا ي   ( )
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؛ شب، نظنال، اات، و  انذنبب  هظنال، انثتبب ا  تنص وت  ((األننَ من الدنس

اندن ؛  ن زوا  اندن  يف انثبب ا  نص أظهت،،  ختمف ستنئ، ا نتبان؛ 

انتدن   يتد انرسته، ومل فظهت، انتك ملتننع النت،  ختمف الحن،   ل فبه  الن، أث، 

ا  نص، الحن، فظه، كه أث، الن،؛ وانهصد و  هذا انعابن، أن فه ع و  انتذنبب 

 . ننك ن،، كه ع اندن  و  انثبب ا  نص،  حنث مل فبب الن، أث، ون

إىل آختت،ه، َاَكتتتَ، أنتتتباع  ((...اللهننم اغسنننله  مننن خبايننناي)): ق لننه

انسلء، انع  ال فمكت  حصتب  انطهتن ة انكنو ت، إال املطه،ا  املهزن، و  

:   حدهن، تبنننن   نباع املرهت،ة، انعت  ال ُي تص وت  انتذنبب إال هبتن؛ أي

طه،ين و  اخلطنفن   نباع وره،تك، انعت  هت  يف احتنص انتذنبب هننفت، 

 .هذه ا نباع انثمث، يف إزان، ا  جنس، و الع اجلهن ، وا حداح

سببن  حلصتب  انطهتن ة، النجي هتن ستببن  حلصتب   كل جي عهن: وامليه 

إذا ت ضنأ الععند )):  ام  انهبت  املره،ة؛ و ننن انك يف حدفث أس ه،ف،ة

املسلم أو املؤمن، ف سل وجهه، خنة  منن وجهنه  نل خبنئنة نظنة إلنهنا 

((نعنهنه مع املاء أو مع آخة قبة املاء
( ). 

ِم َونََحْمَداَ )) (8) – 82 ْعَحاَنَك الِله  َك، س  ، وَتَعاَ َا اْسم 

اَ  ((وَتَعاىَل َجَدَا، والَ إَلَه َغرْي 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )844) واو مسلم نةقم   ( )

  (848)والرتمنن ي نننةقم ، (667و 662)أننن   او  نننةقم ]أخةجننه أصننحاأل السننهن األ نعننة   ( )

= 
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 .رَضََِاهللُ اََهمَ ، وامنئا، هب أ ب سيند اخلد ي  صحايب احلديث -

و حمدع سَبحعك، : أمحد  حمدع، أو تهدف،ه: أي ((احمدنو)): ق له

 .وواّلْهُت نذنك

: وتبتن ع؛ أي وهت  انكثت،ة واالتستنع، وت  انربكت،، ((وتعا ا)): ق له

وا  ض، إا  ت، تهتبم، و ت،  ستمبا تينىل وتيظ ، وكثت،   ،كنتت، يف ان

 .تسعهز  اخلريا 

 .امم وا تهع: أي ((وتعاىل)): ق له

 .امظمعك: أي ((جدا)): ق له

اَت لَِلننَ ي َفَبننَة الِسَمننن َ  َوِجْهننت  َوْجَهنن َ )) (9) – 87

ْكَ نَي،  إِ  َصنناليَت، واألْ َض َ هَنفنناا وَمننا أَنننا َمننَن النننم 

كَ ، َوَ ْ  ، نََ أِل الَعال  َّللَََناَي، ومَمَايَت َون س  ْيَك َلنه  منَي، ال رَشَ

ْسلَمنيَ  ، وَأَنا َمَن الننم  نِم أْننَت اْلننَملَك  . ونََ لََك أ َمْةت  الِله 

َا، َظَلْمننت  َنْفَِسنن،  ال إَلننَه إالِ أْنننَت، أْنننَت َ يِب، وَأَنننا َدْعنند 

ْفننت  نَننَ   نن يَب َجنننَمنعاا إِنننه  ال َيْ َفننة  واْدرَتَ ن  ْنعَ  َفنناْغَفة َِل ذ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

صنحنح الرتمن ي : ، وانظنة([217و 214)، وانن ماجة ننةقم (8/099)، والهساي  (498و ))

 (.ق(. )0/092)، وصحنح انن ماجة (0/66)



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

88 

ننَدي  الننَ ن  أَل إالِ أْنننَت، َواْ ننَدَي ألْ َسننَن األْخنناَلَق الَ َهْ

نف  َدهِن   ْف َدهِن  َسنِنَئَها ال َيرْصَ ألْ َسهََها إالِ أْنَت، واْْصَ

َلنه  نََننَدْيَك، َخرْي     نَسِنَئَها إالِ أْنَت، َلِعْننَك وَسنْعَدْيَك، واْلن

والِكَ َلنْنَس إلْننَك، أَننا نَنَك وإَلْننَك، َتَعاَ ْ نَت وَتَعاَلْننَت، 

َا وأت ْ أل  إَلْنَك  ((أْسَتْ َفة 
( ). 

 .هب اميل    أس طننب  صحايب احلديث -

بصتد  : أخ صت دفه  وامميل، وبنته: أي ((وجهت وجه )): ق له

 .وا  ض سمبا خ ب ان: أي ((ال ي فبة السم ات واأل ض)) يبنديت 

ونئم  إىل اندف  احلب، وهب : وسعهنل  خم صن ؛ ويهنه: أي (( هنفاا )): ق له

ااسمم؛ وأصه احلهف املنه، وفكبن و  اخلري وانرش، وفهرصتف إىل وتن 

 .تهع ن، انه،فه،

احلهنه  امهد اني،ب و  كنن امتىل دفت  )): - مح، اهلل  –وبن  أ ب امبند 

 .((إ ،اهن 

 . ننن احلهنف، وإف نح ويهنه ((ا أنا من املك نيوم)): ق له

فط تتب امتتىل كتته كتتنال، وتت  امن تتد وثتت  وصتته  وهيتتبدي،  ((املكننا))و

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )660)نةقم ( ]0/294)ةجه مسلم أخ  ( )
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 .وغريه ... ونرصاين، وجمبيس، وو،تٍد، وزندفب

 .امبنديت: أي ((إ  صاليت)): ق له

 .ا ح : ته،س ك ،، وبنه: أي ((نسك )): ق له

، ( )َفَصنِل لََةِننَك َواْنَحنةْ : نىلوًع  ، انصمة وانذ ب، كل يف ببن، تي

 .صميت وحج : وبنه

تنتت، يف حنتتنيت، وأوتتب  ام نتت، وتت  ووتتن آ: أي ((و ننناي وممننايت)): ق لننه

ال رشيك لنه، ))خننص، نبجه،  ((هلل  أل العاملني))اافلن وانيمه انصننب 

 .((وأنا من املسلمني)) و  اهلل تينىل، ((أمةت))و  ااخمل  ((ون لك

 .  ن أو دهتن وبا د املين، ((ظلمت نفِس)) :ق له

واالامت اف  ننتذنب  مهزنت، ان،جتبع وهت،،  ((وادرتفت نن نع )): ق له

صت با  اهلل ام تنهل  –بدو، امىل سؤا  املره،ة أد تن ، كتل بتن  آدم وحتباء 

َسهَا َوإَْ  لن: وسمو، هَننََقااَل َ ِنهَا َظَلْمهَا َأْنف  ن َنِن َمنَن ْم َتْ َفنْة َلهَنا َوَتْةَ ْ ا َلهَك 

ينَ نْال  .( )َخاَاَ

: أي ((أل سننن األخننالق))ا شتتدين ووالههتت  : أي ((وا نندي)): ق لننه

 .نصباهبن

 .ببنحهن: يسء ا خمق؛ أي: أي ((واْصف ده  سنئها)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .8: اآلية، س  ة الك ًة  ( )

 .89: اآلية، س  ة األدةاف  ( )
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أنتن وهتن  : و  ان ب  نملكنن إاا أبنم  ، ونزو،؛ وويهنهن ((لعنك)): ق له

 .امىل طنامعك

 .إسيندا   يد إسيند: أي ((وسعديك)): ق له

اام تت  أن وتتذهب أهتته احلتتب أن ًنتتع  ((والكنن لنننس إلنننك)): ق لننه

انكنئهن  خريهن و هن، نهيهن ودهتن، ك هتن وت  اهلل ستبحنن، وتيتنىل، 

وبد اخع ف اني لء يف تهستريه،  –سبحنن، وتينىل  –و ح ادت، وتهدف،ه هب 

 :امىل امدة أببا 

 .-هب ا شه،  –ب  ، إننك وانرش ال ُفعه،َ : أن ويهنه: ا و 

 .ال فصيد إننك، إنل فصيد انك   انطنب: وانثنين

فتن ختننب انرشت، وإن كتنن : ال ف نف إننك أد تن ؛ التم فهتن : وانثننث

 .فن خننب اخلهنزف،، وإن كنن خننههن: خننه،، كل ال فهن 

 –نن  ً ا  ننهسب، إىل حكمعتك؛ الحنتك ال خت تب شتنان  امبثتن  : وان،ا ع

 .واهلل أام   –ببي  وهذا

 ك أسعجري، وإننك أنعجتئ، و تك أحنتن : أي ((أنا نك وإلنك)): ق له

وأوب ، وإننك امل،جع واملصري، أو أنن بتنئ   تك؛  ن ًنتع املبجتبدا  

 .، ونحب انك و  انعهدف،ا ...املمكه، بنئم،  ك، و اغب إننك

 .اسعحههت انثهنء انيظن  املعزافد: ((تعا  ت)): ق له

تيظمتتت امتت  ُوَعتتبه  ا وهتتنم، ووعصتتب  : أي ((وتعالنننت)): ق لننه

 .ا الهنم، وام  كه انههنئص
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اينَل )) (4) – 91 ِم َ أِل َجْاَ افْنَل،  ،وَمنَكايْنَل  ،الِله  وإْاَ

َفنالََة الِسننَمَ اَت واألْ َض، َدننامَلَ الَ ْننَا والِشننَهاَ َة، أْنننَت 

م  َنننْيَ َدَعناَ َا فَنَمننا َ نان  ا فَنن ك  ن َ ، اْ نَدَي لَنَمننا ََتْ َتلَف  َه َُيْ

نَدي َمنْن َتَشناء  إىَل  اْخت لَنَف فَننَه َمنَن احَلنِإ نإْذنَنَك، إِننَك هَتْ

ْسَتَقنمٍ  اٍط م  ((َْصَ
( ). 

 .’ه  امنئا، صحاننة احلديث  -

إنل خصص هؤالء  ننتذك،  ((ل ومنكاينل وإاافنل أل جااي)): ق له

نهت،آن وانسته، وت  نظتنئ،ه؛ وت  و   ت، ستنئ، املخ ببتن ، كتل جتنء يف ا

ااضتتتنال، إىل كتتته امظتتتن  امل،تبتتت،، وكبتتتري اناتتت ن، ودون وتتتن فستتتعحه، 

ستبحنن،  ب انستمبا  وا  ض، و ب انيت،ش : وفسعصر،؛ النهتن  نت،

انك،ف ، و ب املمئك، وان،وح، و ب املرشب، واملرت، ،، و ب انهتنس 

و ب كه يشء، النط، انستمبا  وا  ض، ختننب انستمبا  وا  ض، 

 دالئ تت، انيظنمتت،، وامظتتن  انهتتد ة  وكتته انتتك وشتتبه، وصتتف نتت، 

 .وامل ك

وهتب انيبتد،  ((كترب))ويت،ب  ((جترب))امبتداهلل؛  ن  ((جربائنته))وويه  

و تتك وعبستتط  تت، اهلل  –جربائنتته : أي: هتتب اهلل تيتتنىل، وهتتب ((ائنتته))و

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )661)نةقم ( ]0/294)أخةجه مسلم   ( )
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ويهن تتن  ((ونكنئنتته وإرساالنتته))و ستت ،، وهتتب أوتت، انتتبح ، وكتتذنك 

 .إنل خص هذه املمئك، ترشفهن  هل : هامبداهلل، بن

 .ون غنب ام  انيبند وون شنهدوه: أي ((دامل ال نا والشها ة)): ق له

والههت  إىل احلتب انتذي : أي ((ا دي ملنا اختلنف فننه منن احلنإ)): ق له

 .ام ن،  اخُع ف الن، وثبعه

 . عنسريع وال  ك: أي ((نإذنك)): ق له

 .احلب وانصبابط،فب : أي ((إىل ْصاط مستقنم)): ق له

أْ ننَا   اّللهَأْ ننَا  َ عننرياا،  اّللهَأْ ننَا  َ عننرياا،  اّللهَ)) (2) – 90

 ّللَََِوالننَحْمد  َ ثَنرياا،  ّللَََِ ثرياا، والنَحْمد   ّللَََِ عرياا، والنَحْمد  
ْعَحاَ  َ ثرَياا،  ْكَةةا وأَصنالا  ّللََِاَوس  ن ذ  ننا( ًَالًاا )ن  َمنَن  ّللَََِأد 

َزوَ : ا َ الِشْنبَ  ((َمْن َنْفَحَه َوَنْفثََه، ومَهْ
( ). 

 .هب جبري    وطي  صحايب احلديث  -

كتترب  كبتتريا ، وجيتتبز أن فكتتبن حتتنال  : أي ((اهلل أ ننا  عننرياا )): ق لننه

 .وؤكدة، أو وصد ا   عهدف، تكبريا  كبريا  

 .محدا  كثريا  : أي (( ثرياا )): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ([216)نننةقم ( ]0/872)، وانننن ماجننه ([674)نننةقم ( ]0/819)أخننة  أننن   او  نننةقم   ( )

نننةقم ( ]0/481)حنن و، وفنننه قصننة نه ^، وأخةجننه مسننلم دننن انننن دمننة (4/22)وأ نند 

 (.ق([. )710)
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 .ن  وآخ،هأو  انهه: أي ((نكةة وأصنالا )): ق له

الرسهن ان،اوي  تننكرب؛ وإنتل الرست انتههخ  تننكرب؛  ن  ((نفخه)): ق له

 .املعكرب فعينظ  ال سنل إاا ودح

اناتنطنن؛  ،الرسهن ان،اوي  نناي،؛ وإنل كنن اناتي، وت  نهثت ((نفثه)): ق له

املت،اد : ، وبنته... ن، فدامب اناتي،اء املتداح، اهلجتنئ، امليظمت، املحهت،ف 

 .ن ؛ وه  اناي،اء انذف  ُيع هبن كمون  ال حهنه، ن،شننط، اا

 .بذف ان،فب وهب أبه و  انعهه :وانههث يف ان ر،

 .الرسهن ان،اوي  نملبت،؛ وامل،اد هبن ههن اجلهبن ((مهزو)): ببن،

 .امرصت،:  ز  انيشء يف كه ؛ أي: انيرص، فهن  :واهلمز يف ان ر،

ِم َلنَك الننَحْمد  )) (7) – 98 أْننَت ن ن    الِسَمننَ اَت  ( )الِله 

اَت  َ واألْ َض وَمْن فَنهِن، وَلَك الننَحْمد  أْننَت َقنِنم  الِسنمَ 

َوَلَك النَحْمد  أْنَت َ أَل الِسنَمَ اَت ]واألْ َض وَمْن فنهِن، 

ْلنننك  ]، [واألْ َض وَمنننْن فَننننهن   َوَلنننَك الننننَحْمد  َلنننَك م 

احَلْمد  أْننَت َملَنك   َوَلَك [ ]الِسَمَ اَت واألْ َض وَمْن فَنهن  

َا [ ]َوَلَك احَلْمد  [ ]الِسَمَ اَت واألْ ضَ  أْنَت احَلَإ، َوَوْدد 

َا احَلنَإ  ،وَقْ ل َك احَلَإ  ،احَلَإ   ُ واجَلهِنة  َ نٌإ، والهِنا    ،ولََقنا
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.ق. )إذا قام من اللنل يتهجد هيق ل^  ا  الهع    ( )
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َِمننٌد  [ َ ننٌإ، والِسنناَدة  َ ننٌإ  × َ ننٌإ، والهِعََننن َ  َ ننٌإ، َو  

ِم َلَك ] ، ونََك َآَمهْت  أْس الِله  ، وَدَلنَْك َتَ ِ ْلت  وإلَْننَك  ،َلْمت 

، وإلْنننَك َ اَ ْمننت   ، َونَننَك َخاَصننْمت  فنناْغَفْة َِل َمننا . أَنْعننت 

، وَمننا أْدَلهْننت   ْ ت  ، وَمننا أْاَ ، وَمننا أِخننْةت  أْنننَت [ ]َقننِدْمت 

َؤِخة  ال إَلنَه إالِ أْننَت  ، وأْنَت النم  َقِدم  ن  اَل [ ]النم   إََلنَه أْننَت إَ َ

 .( ) (([إالِ أْنَت 

 .^هب امبداهلل    امبنس صحايب احلديث  -

إن كته يشء استعهن  وههتن : أي ((أنت ن   السنم ات واأل ض)): ق له

واسع نء البهد تك، وأضنف انهب  إىل انسمبا  وا  ض ن دالنت، امتىل 

نن     اّلَلهَ: ستتي، إ ابتت،، والاتتبا ضتتننءه، وامتتىل هتتذا الرستت ببنتت، تيتتنىل ن 

 .( )َ اَت َواأْلَْ ضَ الِسمَ 

سته،، وبتد ن ننكعتنب وا ((انهتب )): وبد ثبت أن اهلل تينىل ستم  نهست،

انذي جتنء  ( )و د يف انكعنب امىل صنر، ااضنال،، ويف احلدفث انصحنب

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ([0081)ننننةقم ( ]472، 489، 09/960)و( 00/007)و( 9/9)العخنننا ي منننع الفنننتح   ( )

 (.ق([. )677)نةقم ( ]0/298)ومسلم خمترصاا نهح و 

 .92: اآلية، س  ة اله    ( )

 (.م(. )062)نةقم  واو مسلم   ( )
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حت،  ((نن   أننى أ او)): × و  غتري إضتنال،، وانتك ببنت، ام  أس ا  

 .((هه  أفت   ك؟)): س ن، أ ب ا  

حجن ت، نتب  الكنتف : ويهنه ((ن   أِنى أ او)): × ن،بب :قال املصحح]

 إ  اهلل )): × أ اه، وبد الرس انك احلدفث اآلخ، انذي بن  الن، انهبت 

ةفع إلنه دمل اللننل  ال يهام وال يهع   له أ  يهام، ُيفَ القسط ويةفعه، ي 

: ويف  واف، ((قعل دمل الهها ، ودمل الهها  قعل دمل اللنل، جانه اله  

، لنن   شننفه أل ةقننت سننعحات وجهننه مننا انتهننى إلنننه نرصننو مننن الهننا ))

((خلقه
النس  انهب   دون إضنال، زعن  إىل دننه، أون انهت،آن الهتد جتنء . ( )

 .( )[و نالن  نب  انسمبا  وا  ض

يف ً تت، ا ستتلء احلستته ، وبتتد  ((انهتتب ))وبتتد أحأتت أهتته ااستتمم 

 ستبحنن،، وال ام،الهن و  أصب  اندف  أن حهنه، انك وويهنه ُيتعص  تنهلل

 .جيبز أن فهرس  نملينين املا ك،، وصب نهن إطمب، امىل اهلل  ننعببنف

هته وت  أستلء : س نت شنخهن ا    نز  مح، اهلل تيتنىل :قال املصحح]

 .( ) [نب  انسمبا  وا  ض: اهلل انهب ؟ الهن 

 إن اهلل تيتنىل ستم  انهمت، نتب ا ، وستم  انهبت : ونهب  يف  ننن ون أشتكه

 تننهب   ،و ن خم ببن ،و نههل وبنفه، ظنه،ة يف امليه ، العسمن، انهم،نب ا   ×

 ـــــــــــــــــــــــــ
 [.، املصحح067 واو مسلم، نةقم ]  ( )

 [.املصحح]  ( )

 [.املصحح]  ( )
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 تتت، ن تتتدالال   × ن  تتتبء املهعرشتتت وهتتت، يف ا  صتتتن ، وتستتتمن، انهبتتت 

انباضح،، انع  الَحتت وهت، ن بصتنئ،، وستم  انهت،آن نتب ا  ملينننت، انعت  

خُت،  انهنس ام  ظ ل  انكه، واجلهنن،، وسم  نهس، نب ا  ملن اختعص  ت، 

 .انيظم،، انع  ت محه ا نبا  دوهنن [ وسبحن]إ اق اجلم ، و  

وهذا االس  امىل هذا امليه  ال اسعحهنق الن، نرتريه ستبحنن،،  ته هتب 

ّلِلََِ: املسعحب ن، املدامب  ، اناأْلَْساَمء  الْ  وه ْسهَى َفاْ د  و  هَبَ  .( )ح 

انتتذي فهتتبم  حهظهتتن وو،اامنهتتتن، : أي ((أنننت قنننم السننم ات)): ق لننه

أحنطتت  ت،، واشتعم ت ام نت،، فتؤيت كته يشء وتن  ت، بباوت،، وحهظ و  

 .وفهبم امىل كه يشء و  خ ه، ممن ف،اه و  تد ريه

أنتتت وننتتك انستتمبا  : أي ((أنننت  أل السننم ات واأل ض)): ق لننه

 .وان،ب ف يت  ميه  املننك وانسند واملطنع واملص ب ((وو  النه ))وا  ض 

: ؛ وويهتتنه-تيتتنىل  –لء اهلل احلتتب استت  وتت  أستت ((أنننت احلننإ)): ق لننه

 .املبجبد حهنه،، املعحهب وجبده وإالهنع،

َ ِنهَنا إَِننَك  :تيتنىل اهلل بتن  غتري انبنطته؛ انثن تت: أي ((احلنإ ووددا)) :ق له

ْلَف  امْلَنَعا َ  اّلَلَهَجاَمع  الهِاَس لََنْ ٍم اَل َ ْيَا فَنَه إَِ    .( )اَل ُي 

 .غري كذب،  ه هب صدق حهن  وجزون   :أي ((وق لك احلإ)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .021: اآلية، س  ة األدةاف  ( )

 .7: اآلية، س  ة آل دمةا   ( )
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: واملت،اد وت  نهتنء اهلل ،وابع كنئ  ال دننت،: أي ((ولقاُا احلإ)): ق له

 .املصري إىل اندا  اآلخ،ة

نهنء اهلل تينىل حب ال شك الن،، نك  امتىل انبجت، انمئتب  تنهلل  :قال املصحح]

ٌء  َلننَْس تينىل، و  غري تيطنه، وال حت،فف، وال تكننتف، وال اثنته،  َ َمثْلَنَه َ ْ

َ  الِسَمنع  الْعََصري   أوتن ان هتنء )): تيتنىل ‘بن  شنخ ااستمم ا ت  تنمنت، . ( )َو  

ع م  املينفه، واملانهدة  يتد انست بع فالهد الرسه طنئه، و  انس ف واخل ف  ل 

َينا : كتل بتن  تيتنىل ...إن نهنء اهلل فع م   ؤفع، سبحنن، وتيتنىل: واملسري، وبن 

اَلقَنهَ َأَهَ  ا َفم  ْنَسا   إَِنَك َ ا ٌَا إىََل َ ِنَك َ ْد ا الذك، أن، فكتدح إىل اهلل النمبنت،،  ا ايْفَ

 .( )[((...فع م  انس بع وانسري إنن،، وان هنء فيهبهل: وانكدح إنن،

 .وبجبدة ُويَدة ن مؤوه،: أي ((واجلهة  إ)): ق له

 . وبجبدة ُويَدة ن كنال،ف ((والها   إ)): ق له

وأهنت   –تيتنىل  –حب يف أهن  و  امهتد اهلل : أي ((والهعن    إ)): ق له

 .أنبننء اهلل تينىل وامبنده

حب نببتت، و ستننع،، وأنت، امبتداهلل و ستبن، : أي ((و مد  إ)): ق له

، وإنل أالت،د نهست، ( )[واان  واجل ، وال نب   يده] إىل اني،ب وانيج 

 .تهبنهن  امىل  ال، وال  ، ننذك،، وإن كنن داخم  يف انهبن،، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .00: اآلية، س  ة الش  ِف  ( )

 (.املصحح( )462 – 7/470)جمم ع الفتاوِف   ( )

 [.املصحح]  ( )
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وابي، كنئهت، ال دننت،، واملت،اد وت  انستنام، : أي ((والسادة  إ)): ق له

 .هب احلرش وانهرش

 .وأطيت انهدُ  : أي ((اللهم لك أسلمت)): ق له

صتتدبت  تتك و كتته وتتن أختترب  وأوتت،  : أي ((ونننك آمهننت)): ق لننه

 .وهننت

 .الن، إشن ة إىل انه،ق  ، اافلن وااسمم

الَبضت أو،ي إننك، واامعمدُ  يف كه : أي ((ودلنك ت  لت)): ق له

 .ش ين ام نك

 جيتت وأبب تت هبمعت  وطتنامع  إننتك، : أي ((وإلنك أنعنت)): ق له

 .وأام،ضت امل سباع

 تك أحتع  وأداالتع، وأبنتته وت  امننتد : أي ((ونك خاصنمت)): ق له

 .النك، وكه،  ك، وأبمي،  نحلج، و ننسنف

يت دنكمع  إننك يف كه و  جحتد  ال: أي ((وإلنك  ا مت)): ق له

احلب، وجي عك احلك   نه  و نه،، ال غريع ممن كننت حتنك  إنن، اجلنه نت، 

وغريهتتن، التتم أ   إال .. وغتتريه ، وتت  صتته  وكتتنه  ونتتن  وشتتنطنن

 . حكمك، وال أامعمد امىل غريع

 .و  انذنبب: أي ((فاغفة ِل ما قدمت وما أخةت)): ق له

وتت  امليتتن، : وههتتن؛ أي ((ومننا أدلهننت))هبتتن،  ((ومننا أا ت)): ق لننه

 .وانذنبب
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ورهب  نت، وويصتبم امت  انتذنبب؛ النكتبن هتذا  ×وي بم أن انهب  

تباضين  وه، وه تل  نههست،، وجيتبز أن فكتبن تي تنل   وعت،، وإ شتندا  إىل 

ط،فب انتدامنء؛  هنت  غتري ويصتبو، ووبع تبن  ننتذنبب، وانعهصتري يف 

 .انطنام،
 

 ِعالُرُكو اُءُدَع – 17

ْعَح )) (0) – 99  .( )ًَالَث َمِةاٍت  ((نمَ اَ  َ يِب الَعظَ س 

 .هب حذفه،    اننلن  صحايب احلديث - 

 .أنزه، وأبدس، ام  كه انههنئص: أي ((سعحا   يب العظنم)): ق له 

 .فهبهلن ثمح و،ا : أي ((ًالث مةات)): ق له 

وت   وفسعحب أهه اني   أال فههص اانسنن يف ان،كبع وانسجبد 

 .ثمح تسبنحن 

نِم اْغَفنْة )) (8) – 94 ِم َ ِنهَا َونََحْمَدَا الِله  ْعَحاَنَك الِله  س 

 .( )(( نَل

 .رَضََِاهللُ اََهمَ ه  امنئا،  صحاننة احلديث - 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، واننن (0/071)، والهسناي  (878)، والرتمن ي ننةقم (260) او  ننةقم  أنن ]أخةجه أ ل السهن   ( )

 (.ق(. )0/29) ((صحنح الرتم ي))، وانظة (974، 2/928)، وأ د ([222)ماجة نةقم 

 (.ق([. )424)نةقم ( ]0/921)، ومسلم ([674)نةقم ( ]0/77)العخا ي   ( )
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 . نب اندامنء يف ان،كبع: َ َبب انبخن ي  مح، اهلل امىل هذا احلدفث 

: الهنته)): تببفتب انبختن يبن  احلنالظ ا   حج،  مح، اهلل وي هن  امىل  

وتع أن احلتدفث واحتد  –احلكم، يف ختصنص ان،كبع  نندامنء دون انعسبنب 

أن، بصد ااشن ة إىل ان،د امىل َو  ك،ه اندامنء يف ان،كبع كلنتك  محت، اهلل،  –

 .وأون انعسبنب الم خمف الن،، النهع  ههن  ذك، اندامنء نذنك

   وافت، ا ت  وت ( )وحج، املختننف؛ احلتدفث انتذي أخ،جت، وست   

َهييمَاَ امبتتنس  ََاهللُ َا فأمننا الة نن ع فعظمنن ا فنننه الننةأل، وأمننا )): و،البامتتن ، والنتت، رَضِيي

؛ نكه، ال وههتبم نت،؛ ((السج   فاجتهدوا يف الدداء، َفَقَمٌن أ  ي ستجاأل لكم

 .((الم فمعهع اندامنء يف ان،كبع كل ال فمعهع انعيظن  يف انسجبد

عَ ٌا، ق َدوٌس،  َ )) (9) – 92 ((أَل النَماليََكَة َوالَةوَا س 
( ). 

 .رَضََِاهللُ اََهمَ ه  امنئا،  صحاننة احلديث - 

َع ا)): ق له  املهزه ام  كته امنتب، وت  ستبحت اهلل تيتنىل؛ : أي ((س 

 .نزهع،: أي

انطنه، و  كه امنب، انيظن  يف انهزاه، ام  كه  ((الق دوس)): ق له 

 .ون فسعهبب

ته تنم   ن، انسمم، خص  ننذك، جربفه ام: بنه ((والةوا)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )467)نةقم   ( )

 (.ق([. )268)نةقم ( ]0/891)وأن   او   ،([426)نةقم ( ]0/929)مسلم   ( )
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َكة  َوالنَةوا  نَْتهَنِزل  الن: امىل سنئ، املمئك،؛ كل يف ببن، تيتنىل
، ( )َماَليَ

ن م  النَةوا  : ان،وح صهف و  املمئك،، كتل يف ببنت، تيتنىل: وبنه َينْ َم َيق 

؛ ، وزعمه أن ف،اد  ، ان،وح انذي  ت، بتبام كته حت ( )َماَليََكة  َصًفانَْوال

 . ب املمئك،، و ب ان،وح، واهلل أام  : أي

، وَلننَك )) (4) – 97 ، َونَننَك آَمهْننت  ننِم َلننَك َ َ ْعننت  الِله 

ِن ، َوَدْظَمن ي، َوخم  ، َخَشَع َلَك َسْمَع ، َوَنرَصَ  ، أْسَلْمت 

 .( ) (([َوَما اْسَتَقِلت نَه َقَدم ]وَدَصعَ ، 

 .هب اميل    أس طننب  صحايب احلديث -

ت خري انهيه نمخعصنل؛ وان،كبع؛ هب املنمن  ((لك   عت)): ق له

 .واخل،و ، وبد ُفذك، وُف،اد  ، انصمة

واملت،اد  نخلاتبع وت  هتذه ا شتننء هتب  ((..خشع لك سمع )): ق له

 .االنهنند وانطنام،؛ النكبن هذا و  ببنه اك، انمزم وإ ادة امل زوم

 أامظ  احلباس، أون ختصنص انسمع وانبرص و   ، احلباس؛ الألهنل

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .4: اآلية، س  ة القد   ( )

 .92: س  ة الهعأ، اآلية  ( )

، والرتمن ي (671)أنن   او  ننةقم ] ه، واأل نعة إال اننن ماجن([660)نةقم ( ]0/294)مسلم   ( )

وال  فلم يةو ا مسنلم ((وما استقلت نه قدم )): وأما لفظة([ 8/091)، والهساي  (877)نةقم 

وصنحنح اننن ( 0710)صنحنح اننن  عنا  ننةقم : األ نعة، و   دهد اننن  عنا  نلفظهنا، انظنة

 (.ق(. )716)نةقم ، خزيمة
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وأكث،هن اليم ، وأبباهن اممم ، وأوستهن حنجت،؛ و ن أكثت، اآلالتن  هبتل، 

 .الحاا خايعن َبَ ت انبسنوس

وأون ختصنص املخ وانيظ  وانيصب و   ، سنئ، أجتزاء انبتدن؛  

التتألن وتتن يف أبأتت بيتت، انبتتدن املتتخ، ثتت  انيظتت ، ثتت  انيصتتب؛  ن املتتخ 

، وستنئ، أجتزاء انبتدن و،كبت، فمسك، انيظت ، وانيظت  فمستك، انيصتب

ام نهن، الحاا حصه االنهنتند وانطنامت،، الهتذه اممتدة  هنت، احلنتبان، وأف تن  

انيصب خزان، ا  واح انههستننن،، وان حت  واناتح  غتند  و ائتب، التحاا 

 .حصه االنهنند وانطنام، و  هذه الم  انذي ف كب ام نهل  ط،فب ا وىل

اامتت،اض امتت  ستتلع ببتتب  ستتلع احلتتب، وا: وويهتت  انهنتتند انستتمع 

انهظ، إىل كه ون نن  الن، ح،و،، وأوتن انهنتند املتخ : انبنطه، وأون انهنند انبرص

انهنتتند  نطهتت، كننهنتتند ظتتنه،ه؛  ن انبتتنط  إاا مل فباالتتب : وانيظتت  وانيصتتب

انظتتنه، ال فكتتبن انهنتتند انظتتنه، وهنتتدا  ويعتتربا ، وانهنتتند انبتتنط  امبتتن ة امتت  

 .زفنه،  ناخمل واني   واحلكم،تصهنع، ام  دن  انرشع وانههنق، وت

ًنتع  دنت،؛ الهتب وت  امطتف : أي ((ننه قندم  توما استقل)): ق له 

 .انينم امىل اخلنل

وَت، والنننننَمَلك  َت، )) (2) – 96 ننننْعَحاَ  َذي اجَلننننَا  س 

َياَء، والَعَظَمةَ  ((والكَْاَ
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق. )وإسها و  سن( 7/84)، وأ د ([8/070])، والهساي  ([269)نةقم ( ]0/891)أن   او    ( )
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 .هب امبف    وننك ا شجي  صحايب احلديث  -

وت  اجلترب، وهتب انههت،، وهتب وت  : ربو اجلت ((ذي اجلاوت)): ق له

انذي فهه، انيبتند امتىل وتن أ اد وت  : صهن  اهلل تينىل ووه، اجلن ،؛ وويهنه

 .أو، وهن 

صتنحب وتمع : وت  امل تك؛ وويهت  اي امل كتب  ((امللك ت)): ق له

 .كه يشء

 .وصنر، انهي ب  ن مبننر،

امل تك، انيظمت، و: ستبحنن اي انكربفتنء؛ أي: أي ((والكاياء)): ق له

ه  امبن ة ام  كل  انتذا ، وكتل  انبجتبد، وال فبصتف هبتن إال : وبنه

 .اهلل 
 

 الَرْفع ِمَن الُرُكوِع ُدَعاُء – 18
 

((َسَمَع اهلل  ملََْن َ ََدو  )) (0) – 92
( ). 

 .صحنس احلدفث هب أ ب ه،ف،ة  -

، َ ْداا َ ثرياا َلنِعاا م  )) (8) – 97 ((عَا  اا فنهَ َ ِنها َولََك احَلْمد 
( ). 

 .هب ِ اَلنام،     االع انّز ب   صحايب احلديث -

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([ )672)نةقم ( ]8/828) ((الفتح))العخا ي مع   ( )

 (.ق([ )677)نةقم ( ]8/824) ((الفتح))مع  العخا ي  ( )
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وبد اسعد   يص اني لء هبذا احلتدفث، امتىل أن انعستمنع وانعحمنتد 

 .جيمع  نههل ااونم وامل وبم امىل انسباء

 نهنا لنك : سمع اهلل ملن  دو، فق ل ا: إذا قال ايفمام)): ×وأون ببن، 

ن وتن فهتب  ااوتنم واملت وبم يف هتذا انت،ك ،  ته ؛ الحن، مل ُفسب نبنتن((احلمد

 .نبننن أن حتمند امل وبم إنل فكبن  يد تسمنع ااونم

وأَنت، ُفستعحب نكته وصتٍه وت  إوتنم )): (( ح وس  ))وبن  انهبوي يف 

سمع اهلل مل  محده،   هن نك احلمد، وجيمع  نتههل : وو وبم ووهه،د؛ أن فهب 

  هن ونك احلمد يف : ه يف حن  ا تهنام،، وببن،سمع اهلل مل  محد: النكبن ببن،

((صل ا  ام  أيتم ي أص )): ×حن  اامعدان،؛ نهبن، 
( ). 

وانصتتتباب أن املتتت وبم ال جيمتتتع  تتت، انعستتتمنع  :قنننال املصنننحح]

  هتن )): وانعحمند، الحاا بن  ااونم سمع اهلل مل  محتده؛ التحن املت وبم فهتب 

نيثنم،  مح، اهلل يف ت،جنحت،، بن  انيمو، دمد    صننب ا ((ونك احلمد

ون اجلتباب امت  : الحاا بن  بنئه... )): نيدم بب  امل وبم سمع اهلل مل  محده

سنمع اهلل )): فهتب  ×وبتد كتنن  ((صل ا  ام  أيتم ي أصن )): ×ببن، 

صننل ا  ننام )): ×أن ببنتت، : التتنجلباب امتتىل هتتذا ستتهه، وهتتب ((ملننن  نندو

سنمع اهلل ملنن  ندو  :ذا قنال ايفمناموإ)): امنم، وأوتن ببنت، (( أيتم ي أص 

(( نها ولك احلمد: فق ل ا
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م( )782) واو العخا ي نةقم   ( )

 (.املصحح)، (400)، ومسلم نةقم (698)العخا ي نةقم   ( )
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الهذا خنل، واخلنل فهيض امىل انينم، النكتبن املت وبم وستعثه  وت  

  هن ونتك )): الحن، فهب  ؛((سمع اهلل مل  محده)): هذا انيمبم؛  ننهسب، نهبن،

 .( ) [الهط ((احلمد

 .( )[نب ن،واسعج. ]دهتهبه اهلل وه، مح: أي ((سمع اهلل ملن  دو)): ق له

َوَضتتع انستتمَع وبضتتع انَهبتتبِ  وااجن تت، نمشتت اع  تت، انهبتتب  

 .وانسمع، وانر،ض و  اندامنء انهبب  وااجن ،

وا كثتت، امتتىل أنتت،  ،((واو))ويف  وافتت،  تتم  (( نهننا ولننك احلمنند)): ق لننه

امنطهت،؛ : زائتدة، وبنته ((انتباو))هتذه : وكم ن حست ، ثت  بنته ((واو)) ت

 .  هن محدننع ونك احلمد :تهدف،ه

يف انذك،  يد ان،الع و  ان،كبع  ×بد ثبت ام  انهب   :قال املصحح]

 :أ  ي، أنباع امىل انهحب اآليت

(( نها لك احلمد)): اله ع األول
( ). 

(( نها ولك احلمد)): اله ع الثاي
( ). 

((اللهم  نها لك احلمد)): اله ع الثالث
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.املصحح( )9/044)الكا املمتع دىل زا  املستقهع   ( )

 (.املصحح( )8/74)ت ضنح األ كام للعسام   ( )

 (.املصحح( )978)ةقم ، ومسلم ن(627)العخا ي، نةقم   ( )

 (.املصحح( )400)، ومسلم، نةقم (698)العخا ي، نةقم   ( )

 (.املصحح( )417)، ومسلم، نةقم (677)العخا ي، نةقم   ( )
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((ك احلمداللهم  نها ول)): اله ع الةانع
( ). 

هتذا تتن ة، وهتذا تتن ة، : فهتب : عوا ال ه أن فهب  كته نتبع، النهتبّ 

 .( )وهذا تن ة، وهذا تن ة

وصف املحمبد  تننكل  وتع املحبت، : احلمد (( نها ولك احلمد)): ق له

((وانعيظن 
( )]. 

 .خننصن  : أي ((لنعاا )): ق له

 .وعزافدا  : أي ((معا  اا )): ق له

ام َ لِسمَ ا َمْلءَ )) (9) – 41  ،ات وَمنلَء األ َض وَمنا َنْننهَه 

َمْجَد، أَ نَإ نأْ َل الِثهاَء والن ،وَمْلء ما َشْئَت َمْن َ ٍء َنْعد  

َلها َلَك َدْعٌد  ،ما َقاَل الَعْعد   ِم ال َمانَ  ،و    ،اَم أْدَبننَت نَع لَنالله 

ْعبَ  لَ   .( )((َد وال َيهَْفع  َذا اجَلِد َمهَْك اجلَ  ،اَم َمهَْعَت نوال م 

 . هب أ ب سيند اخلد ي صحايب احلديث  -

إشن ة إىل االام اف  ((ملء السم ات وملء األ ض وما ننههام)): ق له

 . ننيجز ام  أداء حب احلمد  يد اسعه،اغ املجهبد الن،

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.املصحح(. )72)العخا ي، نةقم   ( )

 (.املصحح)  ( )

 (.املصحح( )9/097)النن دثنمني  ((الكا املمتع))، و74، 8/78)ندايع الف ايد، النن القنم   ( )

 (.ق([ )466)نةقم ( ]0/947)مسلم   ( )
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هذا انكمم اثنته وته،فتب، وانكتمم ال )): - مح، اهلل  –بن  اخلطنس 

،، وإنل امل،اد وه، تكثري انيتدد، حعت  نتب فهد   نملكنفنه، وال تسي، ا وامن

فهد  أن تكبن ت ك انك ل  أجسنون  األ ا ونك ، نب رت و  كث،هتتن وتن 

 .((وا  ض سمبا فمأل ان

هذه إشتن ة إىل أن محتد اهلل أامتز  ((وملء ما شئت من  ء نعد)): ق له

، احلسبنن، أو فكعهه، انزوتنن واملكتنن؛ ال حتن  ا وت، النت فدخه الن،و  أن 

ومل فهعت، أحتد وت  خ تب اهلل  ،امىل املانا،، ونن  و اء انك ن حمد وهعه 

أن فستم  أمحتد؛  ×يف احلمد وب ر، ووهعهنه، وهبذه ان،تب، استعحب نبنهتن 

 . ن، كنن أمحد مم  سباه

 .هب انبصف اجلمنه واملدح: وانثهنء ((أ ل الثهاء)): ق له

، :  انيظمتت،، وهننفتت، انرشتتف، فهتتن: أي ((واملجنند)): ق لننه  جتتهيف ونجتتديف

، واملجند  .الينه، ن مبننر،، ووه، ُسم  اهلل جمندا  : وه ن  كثرُي اخلرِي  ففيف

 .اام اف  ننيببدف، هلل تينىل وأن، املننك نهن ((و لها لك دعد)): وق له

وكتتبن هتتذا أحتتب وتتن فهبنتت، انيبتتد؛  ن النتت، انعهتتبفص إىل اهلل تيتتنىل، 

 .واااامنن ن،، واالام اف  بحداننع،

ال فههتع انرهت  صتنحَب : أي ((وال يهفع ذا اجَلد مهنك اجلند)): هق ل 

 .انره  وهك غهنه، وإنل فههي، انيمه  طنامعك

: ؛ أي((تيتنىل جتدع))واجلد يف ان ر، احلظ، وانسيندة، وانرهت ، ووهت، 

 .ام ت امظمعك، وجي ء  ميه  أب ا ب
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 ُدَعاُء الُسُجوِد – 19

ْعَحاَ  َ يِبَ األْدىَل )) (0) – 40  .( ) (ًَالَث َمِةاٍت ) ((س 

 .هب حذفه،    اننلن  صحايب احلديث -

 .أنزه، وأبدس، ام  كه انههنئص: أي ((سعحا   يب األدىل)): ق له

 .فهبهلن ثمح و،ا : أي ((ًالث مةات)): ق له

وفسعحب أهه اني ت  أال فتههص اانستنن يف ان،كتبع وانستجبد وت  

 .ثمح تسبنحن ،  ه فزفد امىل انك

متتت، يف ختصتتتنص ان،كتتتبع  تتتننيظن  وانستتتجبد  تتتن امىل؛ أن واحلك

انسجبد نتَل كنن الن، غنفت، انعباضتع، ملتن النت، وت  وضتع اجلبهت، انعت  هت  

أ ف ا ام نء امىل وتباطئ ا بتدام كتنن أال ته وت  ان،كتبع، الحست  

 .ختصنص،  ل الن، صنر، أاليه انعه نه، وهب ا امىل  خمف انيظن 

نن))(8) –48 ننعَْحاَنَك الِله  ننِم اْغَفننةْ س   ِم َ ِنهَننا َونََحْمننَدَا، الِله 

 .( )((َِل 

 (.34)تهدم  ح،؛ انظ، حدفث  ب  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، (0/071)، والهسناي  (878)، والرتمن ي ننةقم (260)أنن   او  ننةقم ]أخةجه أ ل السنهن   ( )

 (.ق(. )0/29)صحنح الرتم ي : ، وانظة(974، 2/928)، وأ د ([222)وانن ماجة نةقم 

 (.ق(. )94)العخا ي ومسلم، وتقدم ُتةجيه نةقم   ( )
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َع ٌا )) (9) – 49 َدوٌس، َ أَل املاَليََكَة والَةوَا  ،س  ((ق 
( ). 

 (.35)تهدم  ح،؛ انظ، حدفث  ب  

ننِم َلننَك َسننَجْدت  )) (4) – 44 َوَلننَك  ،َونَننَك آَمهْننت   ،الِله 

، َسنن ، َوَشننِإ أْسننَلْمت  ، َوَصننِ َ و  َجَد َوْجَهنن  لَِلننَ ي َخَلَقننه 

، َتَعاَ َا  و  ((أْ َسن  النَخالَقنيَ  اّلَلهََسْمَعه  وَنرَصَ
( ). 

 .هب اميل    أس طننب  صحايب احلديث -

ال تب : أي – هتعب انات،  –وت  انَاتب  ((وشإ سنمعه ونرصنو)): ق له

 .نصف انيشء – كرس انا،  –والعب، وانّاب 

 .املهد ف  واملصب ف : أي ((أ سن اخلالقني)): لهق 

وَت، والنننننَمَلك  َت، )) (2) – 42 ننننْعَحاَ  َذي النننننَجَا  س 

َياَء، والَعَظَمةَ  ((والكَْاَ
( ). 

 (.37)تهدم  ح،؛ انظ، حدفث  ب  

، َوأِوَلنه  )) (7) – 47 نه  ، َ ِقه  َوَجل  ِله  ِم اْغَفْة َِل َذْنعَ      الِله 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.ق(. )92)، وتقدم نةقم (0/299)مسلم   ( )

 (.ق. )وغريو([ 660)نةقم ( ]0/294)مسلم   ( )

، وصننححه ([8/070])،والهسنناي  ([7/84])، وأ نند ([269)نننةقم ( ]0/891)أننن   او    ( )

 (.ق(. )0/077)األلعاي يف صحنح أيب  او  
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، و  .( )((و  َداَلنََنَته  َوَاِ وآَخَةو 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  -

 .ب ن ،: أي ((هَ قِ )): ق له

 .كثريه: أي ((َجل ه)): ق له

: إىل آخت،ه، تهصتنه  يتد إًتن ؛  نت، ملتن بتن  ((... قنه وجلنه)): ق له

دبتت، : تهتتنو  ًنتتع انب تت، جممتتم ، ثتت  الصتت ،  هبنتت، ((اغهتت، ّيل انبتت  ك تت،))

َف ، وهذ...وج ،  .ا أامظ   نالام اف وااب،ا   ل اْبُ ِ

نننْ ذ  نََةَضننناَا َمنننْن َسنننَخبََك، )) (6) – 46 نننِم إِي َأد  الِله 

هَاءا  ًَ ق  َنتََك، وَأد  ذ  نََك َمهَْك، ال أ ْ َِص  َعاَفاتََك َمْن د  َونَم 

هَْنَت َدىَل َنْفَسَك  ًْ ((َدَلْنَك، أْنَت َ اَم أ
( ). 

 .’ ه  امنئا، صحاننة احلديث -

، وست ن، أن جيتريه × اسعينا  سب  اهلل)): - مح، اهلل  –بن  اخلطنس 

 ،ضتتنه وتت  ستتخط،، و مينالنتتت، وتت  امهب عتت،، وان،ضتتن وانستتخط ضتتدان 

وعهن من، وكذنك املينالنة واملؤاختذة  ننيهب ت،، ال تل صتن  إىل اكت، وتن ال 

 .ضد ن، اسعينا  ، وه، ال غري

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )429)نةقم ( ]0/921)مسلم   ( )

 (.ق([. )427)نةقم ( ]0/928)مسلم   ( )
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بغ انباجتتب يف حتتب االستتعرهن  وتت  انعهصتتري يف   تت: وويهتت  انتتك

 .((امبندت،، وانثهنء ام ن،

 .أامبا  ك و  سخطك، أو و  امذا ك: أي ((أد ذ نك مهك)): ق له

 .ال أطنه، وال أ  ر،: أي ((ال أ ِص ًهاء دلنك)): ق له

اام اف  ننيجز امت  انثهتنء، وأنت،  ((أنت  ام أًهنت دىل نفسك)): ق له

هنت، الكذنك ال هننف، ن ثهنء ال فهد  امىل   بغ حهنهع،، الكل أن، ال هننف، نص

 .ام ن،؛  ن انثهنء تن ع ن مثه  ام ن،

الهتد  اهلل أامظت ،  –وإن كث،، وطن ، و ننغ النت،  –الكه ثهنء أثه   ، ام ن، 

 .وس طنن، أامز، وصهنت، أكث، وأكرب، وال  ، وإحسنن، أوسع وأسبغ

 ُدَعاُء اجَللَسِة َبْيَن الَسْجَدَتنِي – 21

((َِل َ أِل اْغَفْة َِل  َ أِل اْغَفةْ )) (0) – 42
( ). 

 .صحنس احلدفث هب حذفه،    اننلن  -

يف ان نه، وبننوت، انطبفته  تننبه،ة، وانهستنء،  × جنء يف صمة انهب 

، وأنت، ..وآ  امم،ان، و كبام، انذي هب نحب بننو،، وسجبده نحب انتك

، وجي ت   هتد  ... ب اغهت، ّيل،  ب اغهت، ّيل: كنن فهب   ، انستجدت،

 .سجبده

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )0/042)، وانظة صحنح انن ماجه ([264)نةقم ( ]0/890)أن   او    ( )
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أكثتت، وتت  املتت،ت،  (( أل اغفننة ِل)): وهتتذا فتتد  امتتىل أنتت، كتتنن فهتتب 

 .املذكب ت، يف احلدفث،  ه كنن فك،  وف ب يف ط ب املره،ة

هَنننن ، َواْ نننننَدَي، )) (8) – 47 ننننِم اْغَفننننْة َِل، واْ َ ْ الِله 

ْقهَ ، واْ َفْعهَ  َي، َوَدافَهَ ، َواْ ز  ((َواْجا 
( ). 

 .رَضََِاهللُ اََهمَاَ    امبنس هب امبداهلل صحايب احلديث  -

 .انبس أو تهصريي يف طنامعك: أي ((اللهم اغفة ِل)): ق له

 .و  امهدع ال  يميل، أو ا محه   هبب  امبنديت: أي ((وا  ه )): ق له

 .والهه  نصننب ا امل : أي ((وا دي)): ق له

وت  جترب انيظت  املكستب ، ال وت  اجلترب انتذي هتب  ((واجاي)): ق له

 .أن تسّد وهنب،ي، وترهه : ؛ وامليه انهه،

و  انبمء يف اندا ف ، أو و  ا و،اض انظنه،ة : أي ((ودافه )): ق له

 .وانبنطه،

 . ه  ك َوَوهّك: أي ((وا زقه )): ق له

 .يف اندا ف   نني   انهنالع وانيمه انصننب: أي ((وا فعه )): ق له

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، واننن (824)، والرتمن ي ننةقم (221)أنن   او  ننةقم ]أخةجه أصحاأل السنهن إال الهسناي    ( )

 (.ق(. )0/042)، وصحنح انن ماجة (0/71)، وانظة صحنح الرتم ي ([272)ماجة نةقم 
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 ُدَعاُء ُسُجْوِد الِتالَوِة – 21

، َوَشننِإ َسننْمَعه   َسننَجَد َوْجَهنن َ )) (0) – 21 لِلننَ ي َخَلَقننه 

ِ تََه، ، نََحْ لََه َوق  و   .( ) ((َخالََقنيَ نَأْ َسن  الْ  اّلَلهََفَتَعاَ َا  وَنرَصَ

 .رَضََِاهللُ اََهمَ ه  امنئا،  صحاننة احلديث  -

ختصتنص  يتد تيمتن ؛  ((لل ي خلقه وشإ سنمعه ونرصنو)): ق له 

 .ن ااد اعالعحهل وأامطن : أي

 . عحبف ، و ال، اآلالن  امههل: أي ((نح له)): ق له 

 .بد ت،  ننثبن  وااامنن، ام نهل: أي ((وق ته)): ق له 

ا َدهَْدَا أْجةاا، َوَضْع َدهِن  )) (8) – 20 ِم اْ ت ْا َِل هَبَ الِله 

ْخننةاا، وَتَقِعَلَهننا َمهِنن  َ نن ننا َوْزَ اا، وْاجَعْلَهننا َِل َدهْننَدَا ذ  اَم هَبَ

((َتَقِعْلَتَها َمْن َدْعَدَا َ او  َ 
( ). 

 .رَضََِاهللُ اََهمَاَ هب امبداهلل    امبنس صحايب احلديث  -

 .((أج،ا  )) -انسجدة : أي –أثبت ّيل هبن : أي ((اللهم ا تا ِل)): ق له

 .ُحطَ : أي ((وضع)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
، واحلننا م وصننححه ووافقننه النن  ع  (7/91)، وأ نند ([221)نننةقم ( ]8/464)ي الرتمنن   ( )

 (.ق[. )من س  ة املؤمهني 04واآلية  قم . ]، والزيا ة له(0/881)

 (.ق(. )0/807)، واحلا م وصححه ووافقه ال  ع  ([267)نةقم ( ]8/469)الرتم ي   ( )
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 .انبن  : أي ((وز اا )): ق له

أج،ا ؛ وك،   ن وهنم اندامنء فهنسب : كهزا ، وبنه: أي ((ذخةاا )): ق له

ا و  ط ب كعن ، ا ج،، وهتذا ط تب  هنئت، ستنملن  وت  : ااطهنب، وبنه

 .دبط أو وبطه

ا َوَأَناأَل ح،  (( ام تقعلتها من دعدا  او )): ق له وهب ؛ ( )َخِة َ ا َعا

 .ط ب انهبب  املط ب

أ  تتع امرشتتة  يف انهتت،آن)): ((املحتتىل))يف  – محتت، اهلل  –بتتن  ا تت  حتتزم 

سجدة؛ أوهلن يف آخ، خعم، سب ة ا ام،اف، ث  يف ان،امتد، ثت  يف انهحته، 

، ث  يف احل  يف [َو،ف : أي]، ث  يف كهنيص [اارساء: أي]ث  يف سبحنن 

ا وىل، ونن  ب،ب آخ،هن سجدة، ث  يف انه،بنن، ث  يف انهمه، ثت  يف أمل 

 وانتهج  يف ، ث  يف ل، ثت  يف حت  الصت ت، ثت  يف[انسجدة: أي]تهزفه 

، ثت  يف ((ال فستجدون))آخ،هن، ث  يف إاا انسلء اناتهت امهتد ببنت، تيتنىل 

 .((اب،أ  نس    ك يف آخ،هن

أن انستتجدا  يف انهتت،آن ئتت  امرشتتة : وانصتتباب :قننال املصننحح]

: بتن  سجدة؛  ن سب ة احل  النهن سجدتنن؛ حلدفث امهبت،  ت  امتنو،

ن مل منونيت  )): ؟ بتن ب ت فن  سب  اهلل، اُلّ  ت ستب ة احلت   ستجدت،

((يسجدمها فال يقةأمها
( ).] 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .84: اآلية، س  ة ص  ( )

صنحنح ))يف  ‘، و ِسهه العالمة األلعناي (262)والرتم ي نةقم  ،(0418)أن   او ، نةقم ]  ( )

= 
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فاتت ط ن ستتجبد وتتن فاتت ط نصتتمة )): ((املرهتت ))بتتن  ا تت  بداوتت، يف 

انهنال ،؛ و  انطهن ت، وت  احلتدح وانتهج ، وست  انيتب ة، واستعهبن  

  انهب ،، وانهن،، وال ني   الن، خمالن ، إال ون ُ وي امت  امتثلن  ت  امهتنن 

 ت  املستنب، ادة تبوئ  ،أستهن، و ت، بتن  ستيند يف احلنئص تسمع انسج

، وام  انايب  التنم  ستمع انستجدة ...ان ه  نك َسَجدُ  : وفهب : بن 

ال يقعنل )): ×فسجد حنث كنن وجه،، ونهن بب  انهب  : امىل غري وضبء

؛ الندخه يف اممبو، انسجبد، و ن، صمة النا ط ((اهلل صالة ن ري له  

 .هت.أ. ((ن، انك كذا  ان،كبع

نتن  يف أحندفتث ستجبد )): ((انهنه))يف  – مح، اهلل  –ن  انابكنين وب

اامعبتن  أن فكتبن انستنجد وعبضتان ، وهكتذا نتن  يف  انعموة ون فد  امتىل

ا حندفث ون فد  امىل اامعبن  طهن ة انثننب واملكتنن، وأوتن ست  انيتب ة، 

 إن، ويعترب اتهنبتن ، بتن  ا ت  حجت، يف: واسعهبن  انهب ، وع ااوكنن؛ الهنه

أحد امىل جتباز انستجبد  تم وضتبء إال   مل فباالب ا   امم، : ((انهعب))

اناتتيب ، أخ،جتت، ا تت  أس شتتنب،  ستتهد صتتحنب، وأختت،  أف تتن  امتت  أس 

امبدان،مح  انس م  أن، كنن فه،أ انسجدة ث  فسجد وهب امىل غري وضتبء 

 .انعه   عرصف ((إىل غري انهب ،، وهب فميش فبوئ إفلء  

 .، واهلل أام  ‘صباب النل فظه، ّيل؛ ا خذ  ل بنن، ا   بداو،  وا ب،ب إىل ان: ب ت

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.املصحح( )0/907)، ويف صحنح سهن الرتم ي (0/922)سهن أيب  او  
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وأزفتتد أف تتن  امتتىل وتتن اكتت،ه وتت  انرشتتوط أوتت،ا ، وهتتب امتتدم الي هتتن يف 

 .ا وبن  املهه  ام  انصمة النهن

أن سجبد انعموة ال فا ط ن، ون فا ط : وانصباب :قال املصحح]

يتتب ة، وتت  انطهتتن ة امتت  احلتتدح وانتتهج ، وستت  ان: نصتتمة انههتته

واسعهبن  انهب ،، ونك  ُفسعحب انك وهتب ا ال ته، كتل  جحت، شتنخ 

ااسمم ا   تنمن،  مح، اهلل، وت منذه ا   انهتن ، واناتنخ ا ت   تنز، وا ت  

أوتتن اجلهتتب التتم فهتت،أ شتتنان  وتت  انهتت،آن حعتت   امثنمتت،  محهتت  اهلل تيتتنىل،

  فهتز  امت)) ،، وتع شتدة اتبنامت، ن سته^وهلذا كنن ا   امم،  ؛( )فعطه،

 .[( )(( اح ع، النه،فب املنء ث  ف،كب النه،أ انسجدة النسجد
 

 الَتَشُهُد – 22
أشتهد أن ال إنت، إال اهلل وأشتهد أن دمتدا  امبتده و ستبن،؛ : هب ببنت،

 . ف و  هذا انذك، سم   ، و ن هذا اجلزء هب ا

، الِسنالم   ،والِصنل ات   ،ّلِلََات  الِتحنِ )) - 28 والِبِنعنات 

، الِسنالم  َدَلْنهَنا وَدنىَل  اّللََِأَها الهِعَ  وَ  ة   َدلْنَك  نه  وَنة ات 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 – 04/29)، وهتنن يا السننهن النننن القنننم (061 – 89/072)جممنن ع فتنناوِف شننن  ايفسننالم : انظننة]  ( )

ملمتننع دننىل زا  املسننتقهع النننن دثنمننني ، والكننا ا(402 – 00/417)، وجممنن ع فتنناوِف انننن ننناز، (27

 (.املصحح([ )861ص )، و ام املهة يف التعلنإ دىل فقه السهة لأللعاي (4/087)

قال احلافظ . العخا ي نصن ة اجلزم، يف  تاأل سج   القةآ ، ناأل سج   املسلمني مع املك ني  ( )

 (.املصحح[. )((صحنحوأخةجه انن أيب شنعة نسهد ))(: 8/742)انن  جة يف فتح العا ي 
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الِصنناحلنَي، أْشننَهد  أْ  ال إلننَه إال اهلل، وأْشننَهد  أِ   اّللَََِدَعنناَ  

و  وَ س  ل ه مداا َدْعد    ))
( ). 

 .هب امبداهلل    وسيبد صحايب احلديث  -

: انبهتنء، وبنته: مم، وبنتهًع حتن،؛ وويهنهتن انست ((التحنات)): ق له

 .امل ك: انيظم،، وبنه

زعمه أن فكبن نهظ انعحن، وات كن   ت، )): ‘بن  املحب انطربي 

 .((هذه املينين

املت،اد  ننعحنتن  هلل أنتباع )): - محهتل اهلل  –وبن  اخلطتنس وانبرتبي 

 .((انعيظن  ن،

وت   امل،اد اخلم ، أو ون هتب أامت  وت  انتك: بنه ((الصل ات)): ق له

 .انيبندا  ك هن: انه،ائص وانهبااله، وبنه

ون طنب و  انكتمم، وحست  أن فثهت   ت، امتىل : أي ((البنعات)): ق له

ا بتبا  انصتنحل، كننتدامنء : دون ون ال ف نب  صهنت،، وبنه –تينىل  –اهلل 

 .ا امل  انصنحل،، وهب أام : وبنه وانثهنء،

  انستمو،، وانستمم انستمم  ميهت ((السالم دلنك أهنا الهعن )): ق له

و  أسلء اهلل تينىل؛ وامليه  أن، سنمل و  كه امنتب وآالت، ونهتص والستند؛ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([.)418)نةقم ( ]0/910)ومسلم [ ،(290)نةقم ( ]8/900) ((الفتح))العخا ي مع   ( )
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: س مت وت  املكتن ه، وبنته: اندامنء؛ أي... انسمم ام نك: وويه  ببنهن

 .ويهنه اس  اهلل ام نك

وبد و د يف  يص ط،ق حدفث ا   وستيبد هتذا وتن فهعيضت املرتنف،ة 

 .× ، وزونن والنت،×  ، زونن حننت،

انستتمم امتتىل : وهتتب  تت، ظه،اننهتتن، ال تتل ُبتتبص ب هتتن)): وهتتب ببنتت، 

 .((انهب 

هتذه انزفتندة ظنه،هتن أهنت  كتننبا )): بن  احلتنالظ ا ت  حجت،  محت، اهلل

، ×  كتنف اخلطتنب يف حنتنة انهبت  ((انسمم ام نك أهين انهب )): فهبنبن

ت،كتتبا اخلطتتنب، واكتت،وه   هتتظ انرنبتت،؛ الصتتن وا  × ال تتل وتتن  انهبتت 

 .((× انسمم امىل انهب )): نبنفهب

: وبب  ا   وسيبد)): ((انصه،))يف  – مح، اهلل  –وبن  انيمو، ا نبنين 

انستمم ))كننبا فهبنتبن  أن انصحن ، : ؛ فيه ((انسمم امىل انهب : ب هن))

ح ، ال ل ون  امدنبا ام  انتك،  × يف انعاهد وانهب  ((ام نك أهين انهب 

، × وال  تد أن فكتبن انتك  عببنتف وهت، ((انستمم امتىل انهبت )): وبننبا

: كتتذنك كننتتت تي مهتت  انعاتتهد يف انصتتمة رَضِييََاهللُ اََهييمَ وفؤفتتده أن امنئاتت، 

 .((انسمم امىل انهب ))

يف ظنه، وتن نه عت، امت  انيتنمل، انهنضت ، وتن فتد  امتىل اتهتنق : ب ت

 أن أبته وتن: ونك  النل فظه، ّيل يف هذه املست ن،... انصحن ، امىل ون اك،وه

 :أهنن وس ن، خمع ف النهن، وأون ان،اجب: فهن  النهن
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 يف حننتت، × النن،اجب ا خذ  صه، انعاهد انذي كنن فهطب  ، انهب 

؛ كمثه ون و د امت  اممت،  ت  × والي ، كثري و  انصحن ،  يد والنت، ×

: فهتتب انهتتنس انعاتتهد، أنتت، كتتنن ُيطتتب امتتىل املهتترب في تت   ( ) اخلطتتنب 

نهب ، وك ه  فسمع اخلطب، وفعي   و  اممت، انسمم ام نك أهين ا …: ببنبا

   ،صه، انعاهد وال فهك، ام نت، أحتد، وانصتحن ، وعتباال،ون يف زوهت 

، وام  امبداهلل    امبنس وامبداهلل  ت  اممت،، ’وأف ن  ون جنء ام  امنئا، 

 .أًي،  وأس وبس  ا شي،ي 

، متتنحتت  نعبتتع نهتتظ ان،ستتب  انتتذي كتتنن ام َ )): ‘وبتتن  انطنبتت  

 .اهلل أام  و ،((انصحن ،

: وهذا هب انصباب وهب أن املصتيل فهتب  يف انعاتهد :قال املصحح]

:   هتظ املخنطتب احلتند ((انسمم ام نك أهيتن انهبت  و محت، اهلل و ،كنتت،

مل فهصتد هبتذه )): بن  انيمو، انبستنم  محت، اهلل ((انسمم ام نك أهين انهب ))

ستباء : انستمماملخنطب احلند، وإنتل بصتد هبتن جمت،د  ((ام نك))انكنف 

ونتذا الحهنتن ُتهتن  رسا ،  ؛كنن حندا  أو غنئبن ،  يندا  أو ب،فبن ، حنتن  أو ونعتن  

هبذا اخلطنب، نهبة اسعح تن  املت،ء هتذا انستمم  ×وإنل اخعص انهب  

 كنف اخلطنب  ننصتمة، وكته  ×ن صنحب، حندا ، واخعص  انذي ك

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )818)انظة امل لأ نةقم   ( )
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((هذا و  ام ب ش ن،، وو   الع اك،ه واسم،
( ).] 

 .إحسنن، و أالع، ((و  ة اهلل)): ق له

صه،يف هلل : النسد، وانصباب أن ان،مح، ههنت وفه وهذا : قال املصحح]

 .( ) [تينىل ت نب  جمن، ف،ح  هبن امبنده، وفهي  ام نه 

 .زفندت، و  كه خري: أي ((ونة اته)): ق له

 استعد   ت، امتىل استعحبنب انبتداءة  تننهه  يف ((السالم دلنهنا)): ق له

 .اندامنء

ا شتته، يف تهستتري انصتتننب؛ أنتت،  ((ودننىل دعننا  اهلل الصنناحلني)): ق لننه

 .وتعهنو  د جنت، ،انهنئ   ل جيب ام ن، و  حهبق اهلل وحهبق امبنده

وت  أ اد أن زظت  هبتذا انستمم انتذي )): ‘بن  احلكتن  ان وتذي 

هتتذا انه تته  مَ فستت م، اخل تتب يف انصتتمة ال تتنك  امبتتدا  صتتنحلن ، وإال ُحتت،ِ 

 .((انيظن 
 

 َبْعَد الَتشُهِد × ّيِبى الَنَلالَّصالُة َع – 23

ن)) (0) – 29 ِم َصِل َدنىل م  ننالله  حِمٍد، نحِمٍد ودنىَل آَل م 

َم وَدنىَل آَل إننةاَ ْنَم، إِننَك َ ننٌد نْ ا َ ةَ  إْننىَل َدن ا َصِلنَت نمَ  َ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.املصحح( )8/76)ت ضح األ كام للعسام   ( )

منع  رش هنا  ، والعقنندة  ال اسنبنة (812ص )انظة رشا العقندة ال اسبنة مع رش ها الننن دثنمنني ]  ( )

 (.املصحح([ )8/76)، وت ضح األ كام من نل غ املةام، للعسام (017ص )ملحمد خلنل ا ةاس 
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ِم نَ  ِمنٍد،  ناَم َنا َ اَ ْا دَ جَمنٌد، الله  ِمٍد وَدنىل آَل    ْ نَت ىَل   

 .( )((ٌد نْ ٌد جَمَ نْ َدىَل إنةاَ ْنَم وَدىَل آَل إْنةا نَم، إِنك َ َ 

 .صحنس احلدفث هب كيب    اُمج،ة  -

ِ يتنَه، اللهِم َصِل َدىَل )) (8)- 24 ِمٍد وَدىَل أزواَجَه وذ     

ِمننٍد، وَ  ىَل َدنن نناَم َصننِلْنَت دننىَل آَل إْنننةا نَم، وَننناَ ْا َدننىل   

َم، إِننَك َ ننٌد نْ ا َ َه،  اَم َنا ْ َت َدنىَل آَل إْننةَ نَِ ِيتأْزَواَجَه وذ  

((جَمنٌد 
( ). 

 .هب أ ب محند انسنامدي املهذ     سيد    املهذ  صحايب احلديث  -

: ((انههنفتت،))يف  ‘بتتن  ا تت  ا ثتتري  ((اللهننم صننِل دننىل  منند)): ق لننه

نء  فيعت،، ويف امظم، يف اندننن  حاممء اك،ه وإظهن  دامبتت، وإ هت: ويهنه))

امليهت  ملتن أوت، : ، وبنته((اآلخ،ة  عاهني، يف أوع، وت ينف أج،ه ووثب ع،

 ننصمة ام ن،، ومل نب غ بد  انباجب و  انتك أح هتنه امتىل  –تينىل  –اهلل 

 .ان ه  صه أنت امىل دمد  نك أام    ل ف نب  ،: اهلل، وب هن

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )9961)نةقم ( ]7/412) ((الفتح))العخا ي مع   ( )

، ([416)نننةقم ( ]0/917)، ومسننلم ([9977)نننةقم ( ]7/416) ((الفننتح))العخننا ي مننع   ( )

 (.ق. )واللفظ له
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هت  اكت،ه يف امىل دمد  سبن، وامبده؛  –سبحنن،  –صمة اهلل : وبنه

 .املأل ا امىل

انصمة انع   ميهت  انعيظتن  وانعكت،ف  ال تهتن  )): ‘بن  اخلطنس 

ان هت  )): نرريه، وانع   ميه  اندامنء وانعربع تهن  نرتريه؛ ووهت، احلتدفث

((صّه امىل آ  أس أوّف
 .((ت،ح  و ،ع: أي ( )

: ((فتت،انههن))يف  – محتت، اهلل  –بتتن  ا تت  ا ثتتري  ((دننىل آل  منند)): ق لننه

د  : الن كث، امىل أهن  أهه  نعت،، بتن  اناتنالي  ×اخع ف يف آ  انهب  ))

، أن آ  ( )ال حته انصدب، ملحمد وآ  دمتد: فيه  حدفث –هذا احلدفث 

دمد ه  انذف  ح،وت ام تنه  انصتدب،، واُمّبضتبا وههتن اخلمت ، وهت  

 آن، أصحن ، وو  آوت   ت،، ويف: بنه[ و]ص نب،  ه  هنش  و ه  املط ب، 

 .((ان ر، فهع امىل اجلمنع

إاا اكت،   ((آن، صىل اهلل ام ن، وست  ))أن : وانصباب: قال املصحح]

وحدهن أو وع أصحن ،، الحهنن تكبن  ميه  أتبنام، امىل دفهت، وهتذ ُ يتث إىل 

هتت  : التتنآل  ((آنتت، وأتبنامتت،)): فتتبم انهننوتت،، أوتتن إاا ب،نتتت  ن تبتتنع، الهنتته

 [.( )((×املؤوهبن و  آ   نت انهب  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )0162)، ومسلم نةقم (0476)ي نةقم  واو العخا   ( )

 (.م(. )726)، والرتم ي نةقم (0721) واو أن   او  نةقم   ( )

([ 8/012) وت ضننننح األ كنننام للعسنننام، (94ص ) رشا العقنننندة ال اسنننبة الننننن دثنمنننني:انظنننة]  ( )

 (.املصحح)
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، ’نس ،؛ وه  ههن أوالد النطم، : أي ((ودىل أزواجه وذ يته)): لهق 

 .مل فيهب و ي ه  انهطع امهب، وكذا غريهن و  انبهن ، ونك   ي ه 

اشتعه، اخلتمف  (( نام صنلنت دنىل إننةا نم ودنىل آل إننةا نم)): ق له

؛  ن امله،  ((كل ص نت)): وانعسنؤ   ، اني لء ام  وج، انعابن، يف ببن،

أال ه و   × وانبابع ههن امكس،؛ إا أن دمدا   ،اب، دون املاب،  ،أن امل

، وب ن، كبن، أال ه؛ أن تكبن انصمة املط ب ، أال ه و  ×  إ ،اهن 

 .كه صمة حص ت أو حتصه

إن آ  إ ت،اهن  التنه  ا نبنتنء )): واسعحس  كثري و  اني لء بتب  وت  بتن 

آلن، و  انصتمة ام نت، و × انذف  نن  يف آ  دمد وث ه ، الحاا ُط ب ن هب 

 ؛وثه ون ا ،اهن  وآن، والنه  ا نبننء؛ حصه آل  دمد و  انك ون ف نتب هبت 

والتنه  إ ت،اهن   –الحهن  ال فب ربن و،اتب ا نبننء، وتبه  انزفندة انع  نألنبننء 

 .((، النحصه ن، و  املزف، ون ال زصه نرريه× ملحمد –

وهتذا أحست  وتن )): نهتب وي هن  امىل هتذا ا ‘بن  انيمو، ا   انهن  

هب و  آ  إ ،اهن ،  ه هتب ختري آ   × دمد: بنه، وأحس  وه، أن فهن 

 : يف ببنتت، تيتتنىل إ تت،اهن ، كتتل  وى امتتيل  تت  ط حتت، امتت  ا تت  امبتتنس

  َِا َوآَل إَْنَةاَ نَم َوآَل َدْمَةاَ  َدنىَل اْلَعاَلن اّلَلَهإ ؛ ( )َمنيَ ناْصَبَفى آَ َم َون   ا

 [الحنتتت،]، وهتتتذا نتتتص ((دمتتتد وتتت  آ  إ تتت،اهن )): بتتتن  ا تتت  امبتتتنس

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .99: اآلية، س  ة آل دمةا   ( )
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غريه و  ا نبننء انذف  ه  و  ا ف، إ ،اهن  يف آنت،؛ التدخب   ( )إاا دخه 

وعهتنوال   ((كل ص نت امىل آ  إ ،اهن )): أوىل؛ النكبن ببنهن ×  سب  اهلل

ن صمة ام ن، وامىل سنئ، انهبن، و  ا ف، إ ،اهن ، ثت  بتد أو،نتن اهلل تيتنىل 

وامتىل آنتت، خصبصتن ؛  هتتد  وتن صتت نهن ام نت، وتتع ستتنئ، آ   أن نصتيل ام نتت،

إ ،اهن  اممبون  وهب النه ، وزصه آلنت، وت  انتك وتن ف نتب هبت ، وفبهت  

 .× انبنب  ك ، ن،

 × وال  فب أن انصمة احلنصت ، آل  إ ت،اهن  و ستب  اهلل: بن  

ويه  أكمه و  انصمة احلنص ، ن، دوهن ، النط تب نت، وت  انصتمة هتذا 

  انذي هب أال ته ممتن ا ت،اهن  بطيتن ، وفظهت، حنهاتذ النئتدة ا و، انيظن

املط بب ن، و  انصمة هبذا ان هتظ أامظت  انعابن، وج،ف، امىل أص ،، وأن 

الحن، إاا كنن املط بب  ننتدامنء إنتل هتب وثته املاتب،  ب ن،  رريه؛و  املط ب

 ،، ون، أوال، نصنب وه،؛ صن  ن، وت  املاتب، املط تبب أكثت، ممتن ا ت،اهن  

ه، وان نف إىل انك ممن ن، و  املاتب،  ت، وت  احلصت، انعت  مل حتصته وغري

 –نرريه، الظه، هبذا و  ال ت ، و الت، امتىل إ ت،اهن ، وامتىل كتٍه وت  آنت، 

ون هب انمئب  ،، وصتن   هتذه انصتمة دانت، امتىل هتذا  –والنه  انهبنبن 

 .((انعه نه وتن ي، ن،، وه  و  وبجبنت، ووهع ننت،

: كت،؛ وهت  انزفتندة وانثبتب  وانتدوام؛ أيوت  انرب ((نا ا)): ق له 

 .أدم  ال، وك،اوع، وتيظنم، وزد ن، يف انك
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ([.املصحح( )871ص ) جالء األفهام، النن القنم: انظة]  ( )
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دمبد ا الين  وانصهن ، وسعحب جلمنع : أي ((إنك  ند)): ق له 

 .امظن  ك،ف : أي ((جمند))املحنود، 
 

 ِخْيِر َقْبَل الَسالِمالُدَعاُء َبْعَد الَتَشُهِد اأَل – 24

مِ )) (0) – 22 ، وَمنْن  الِله  ن ذ  نَنَك َمنْن َدنَ اأَل الَقنْاَ إِي أد 

َوَمنْن رَشِ فَْتهَنَة  ،َدَ اأَل َجَههَِم، َوَمْن فَْتهََة اْلنَمحَنا والنَمَمنناَت 

((النَمسنَح الِدِجالَ 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث -

نة  ميه  املب ، والعه، احلن ((املامت)) ميه  احلننة، و ((املحنا)): ق له 

انعتت  تيتت،ض نسنستتنن وتتدة حننتتت، وتت  االالععتتنن  ننتتدننن، واناتتهبا ، 

أو، اخلنات، امهتد املتب ،  –وانيننا  نهلل  –واجلهنال ، وأشدهن وأامظمهن 

زعمته أن فت،اد  ت، انهعهت، : العه، انهرب، وبنه: واخع هبا يف العه، املل ، بنه

 .امهد االحع ن ؛ أضنف انهعه، إىل املب  نه،هبن وه،

العه، انهرب النهه  وه، انعكت،ا ؛  ((وفتهة املامت)): ن امل،اد و  ببن،وإاا كن

 .و  امذاب انهرب فد  امىل هذا:  ن ببن،

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وسننأيت نعند ’و   دن دايشة ( 298)، لعله يقصد  ديث نةقم (8/018)العخا ي   ( )

لقند و نم الشنا ا، : قنال املصنحح]  ا احلديث، وأمنا  ن ا احلنديث فقند تفنة  ننه مسنلم، 

([ 222)نةقم ( ]0/408)، ومسلم [0966والص األ أ  احلديث أخةجه العخا ي، نةقم 

 (.املصحح). واللفظ ملسلم
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وانظنه، أن نن  الن، تكت،ا ؛  ن انيتذاب فزفتد امتىل انهعهت،، وانهعهت، 

 .سبب ن،

 أوتتن تستتمنع،  نملستتنب؛ التتألن اخلتتري ُوِستتَب  ((املسنننح النندجال)): ق لننه

سم   ت،؛  ن امنهت، انباحتدة ممستبح،، : ، وبنهوه،، الهب وسنب ان من،

 جه ممسبح انبجت، ووستنب، وهتب أن ال فبهت  امتىل أحتد ِشتَه  : وفهن 

، وال حنجتب إال استعبى، وبنته :  نت، فمستب ا  ض؛ أي: َوْجِهِ، ام،يف

 .فهطيهن

ُشتبَه، الك نت، هت،ب وت  االنعبتنس : إن، انذي ُوسب َخْ هتُ،؛ أي: وبنه

ام نتت،  –وال انعبتنس؛  ن امنست   –ل انستمم ام تنه –نملستنب ا ت  وت،ف   

 ن، كنن ال فمسب  نتده املبن كت، اا امنهت، إال  ؛إنل سم  وسنحن   –انسمم 

املستتنب :  نتت، ختت،  وتت   طتت  أوتت، ممستتبحن   تتده ، وبنتته:  تت،أ، وبنتته

 .انصدفب

 . وأون تسمنع،  نندجن ؛ الألن، خَداع، و بّ 

ودج ، هن،  رتداد، ستمنت انطيل وانعرطن،، : اخل ط، وفهن : واندجه

يف انتدجن ؛  –أف تن   – ذنك؛  هنن ترطت  ا  ض  لئهتن، وهتذا امليهت  

:  ن، وطمبس اني، وت  بتبهل :  ن، فرط  ا  ض  كث،ة أتبنام،، وبنه

: كتذب؛ وانتدجن : وت  دجته؛ أي: دجه ا ث،، إاا امه  ود س، وبنته

 .انكذاب

  ن انتدجن   ع ام م،والنئدة انعيبا و    اندجن  يف انك انببت، و
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 وع خ، امت  انتك انزوتنن  كثتري؛ أن فهعرشت اخلترب، وفاتنع  ت، ا وت، وت  

جنه إىل جنه، وًنام، إىل ًنام،   ن، كتذاب، وبطته، وهت ي، ستنع  امتىل 

وج، ا  ض  ننهسند، وممبه ستنح،، حعت  ال ف عتب  امتىل املتؤوه، أوت،ه 

 أخترب  ستب  امهد خ،وج،، وفعحهب أو،ه، وفي،البا أن، امتىل انبنطته، كتل

 .× اهلل

27 – (8) (( ، نن ذ  نَننَك َمننْن َدننَ اأَل الَقننْاَ ننِم إِي َأد  الِله 

َك َمْن فَْتهَنَة اَل، وَأد  ذ  نَ َمْن فَْتهََة النَمسنَح الِدِج  وأد  ذ  نََك 

نن ذ  نَنننَمننالنننَمْحَنا والنمَ  ننِم إِي أد  َم  َك َمنننَ اَت، الِله  ًَ النننَمأ

((والنَمْ َةمَ 
( ). 

 .’ه  امنئا،  اننة احلديثصح  -

ون أكث، ون تسعينذ و  املر،م فتن  ستب  : وجنء الن،؛ أن، بن  ن، بنئه 

 .((إ  الةجل إذا غةم،  دث فك أل، وودد فأخلف)): اهلل، الهن 

 .ااث : ويهنه ((املأًم)): ق له 

انرت،م واملرت،م وتن : هب انُر،م، وهب انتَدف ، وبنته ((امل ةم)): وق له 

 . ونن، و  د  نرري جهنف، وه،فهبب اانسنن يف

وإنل س   هذا امت  وجت، احلكمت، يف كثت،ة  ((...قال له قايل)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )227)نةقم ( ]0/408)، ومسلم واللفظ له، ([298)نةقم ( ]8/018)العخا ي   ( )
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إاا : و  املر،م؛ ال جنب  سب  اهلل   ن ان،جه إاا غت،م، أي × اسعينات،

ف   ي ته شتَع ، وهتب ح الكذب،  ت ن فعي ته نصتنحب انتدَ حله، دف  حدَ 

أويف حهك اننبم : ن فهب كناب النهن، وغ،ض، اندالع، ووامد ال خ ف،   

انهمين، وانسنام، انهمنن،، ومل فبالت،، النهت ف وت  أجته انتدف  انكتذب، 

 .-نيبا  نهلل و  انك  –واخل ف يف انبامد، وهذا و  صهن  املهناله، 

وتن أكثت، : ن عيجتب؛ أي ((وتن أكثت، وتن تستعينذ)): يف ببن، ((ون))وك م، 

 .اسعيناتك و  املر،م

ننِم )) (9) – 26 ْلنناما َ ثننرياا، َواَل الِله   إِي َظَلْمننت  َنْفَِسنن ظ 

 ،َيْ َفننة  الننَ ن  أَل إالِ أْنننَت، فنناْغَفْة َِل َمْ َفننَةةا َمننْن َدهْننَداَ 

((واْ َ ْهَ  إِنك أْنَت الَ ف     الِةَ نم  
( ). 

 .^اهلل    امم،و  هب امبد صحايب احلديث -

وافتتن ، ويف  يتتص  ننثتتنء املث ثتت، يف ويظتت  ان، ((ظلنناما  ثننرياا )): ق لننه

 – ننبنء املبحدة، وكم ن حست ، وبتن  انهتبوي  (( عرياا )) وافن  وس   

ظ تتل  كثتتريا  : فهبرتت  أن جيمتتع  نتتههل، النهتتن )): ((ا اكتتن ))يف  – محتت، اهلل 

 .((كبريا  

 .أو ف يت هبذه أحنننن  و ن خ،ى أحنننن  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8612)نةقم ( ]4/8162)، ومسلم ([6926)نةقم ( ]2/072)العخا ي   ( )
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 بتن  ويف هذا دننه امىل أن اانسنن ال فيت،ى وت  انتب وتهصتري؛ كتل

((اسننتقنم ا ولننن َتصنن ا)): ×
 ننل انننن آ م خبنناء، )): ، ويف احلتتدفث( )

((وخري اخلبايني الت ان  
( ). 

إب،ا   بحداننت، اهلل تيتنىل، واستعجمب  ((ال ي فة ال ن أل إال أنت)): ق له

َدلَنَم أِ  لنه  ًننا ي فنة )): ملره،ت، هبذا ااب،ا ، كل بن  تينىل يف احلدفث انهديس

((  نال ناال نا ويأخ
َواِلنَ يَن : ويف هذا اوعثن  ملن أثه  اهلل ام ن، يف ببن،. ( )

وا  ْم َذَ ة  َسه  ن  هَبَْم َوَمنْن َيْ َفنة   اّلَلَهإََذا َفَعل  ا َفاَ َشةا َأْو َظَلم  ا َأْنف  وا لَن   َفاْسنتَْ َفة 

ْم يَ  اّلَلهَالَ ن  أَل إاَِل  وا َدىَل َما َفَعل  ا َو    .( ).ْعَلم   َ َومَلْ ي رَصَ

َوَمنْن َيْ َفنة   : ؛ كهبن، تيتنىل((وال ي فة ال ن أل إال أنت)): × الهبن،

 .  اّلَلهَالَ ن  أَل إاَِل 
إشن ة إىل ط ب وره،ة وعه ه هبتن وت  امهتد  ((فاغفة ِل م فةة)): ق له

اهلل تينىل، ال فهع نهن سبب وت  انيبتد وت  اممته حست  وال غتريه، الهت  

 .ن، مح، و  امهده سبحن

وت   تنب املهن  ت،، واخلتع  ن كتمم،  ((إنك أننت ال فن   النة نم)): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ((ايف واء))، وصننححه األلعنناي، انظننة (866)، وانننن ماجننة نننةقم (828، 2/866) واو أ نند   ( )

 (.م)(. 408)نةقم 

، و سنهه األلعناي، (4820)، وانن ماجه نةقم (8477)، والرتم ي نةقم (9/072) واو أ د   ( )

 (.م(. )4202)انظة صحنح اجلامع نةقم 

 (.م(. )8622)، ومسلم نةقم (6216) واو العخا ي نةقم   ( )

 .092: اآلية، س  ة آل دمةا   ( )
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 .((ا محه )): ، وان،حن  وهن ه نهبن،((اغه، ّيل)): الننرهب  وهن ه نهبن،

، وَمنا )) (4) – 22 ، وَمنا أِخنْةت  ِم اْغَفْة َِل َما َقِدْمت  الِله 

، ، وَما أْدَلهْنت  ْ ت  ، وَمنا أْننَت  أْاَ ْفنت  أْدَلنم  نَنَه  وَمنا أْاَ

َؤِخة  ال إَلَه إالِ أْنَت  ، وأْنَت النم  َقِدم  ((َمهِ ، أْنَت النم 
( ). 

 .هب اميل    أس طننب  صحايب احلديث -

هذا أف ن  نعي ن  ا و،، ونعيظن  اهلل سبحنن، وتيتنىل، حنتث مل : أبب 

 .فهطع سؤان، وه،

 .و  انذنبب: أي ((ما قدمت)): ق له

إن وبتع وهت  انتب : وبنته]و  انطنامن ، : ، أي((توما أخة)): ق له

 .( ) [النغه،ه ّيل

ووتتن أكثتت،  وتت  انتتذنبب واخلطنفتتن، : أي ((ومننا أافننت)): ق لننه

 .وا وزا  واآلثنم

ويهت  انعهتدف  وانعت خري التنهل هتب  ((م وأنت املنؤخةأنت املقِد )): ق له

ك امتىل وتن تهز  ا شننء وهنزهلن، وت،تنبهن يف انعكبف  وانعه نه، وغري ان

 .تهع ن، احلكم،

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )660)نةقم ( ]0/294)مسلم   ( )

 [.املصحح([. ]8/294)ةقاة املفاتنح م]  ( )
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ْسنَن )) (2) – 27 نْكَةَا، و   ِم أَدهِ  َدىَل َذْ َةَا، وش  الِله 

((َدَعاَ تََك 
( ). 

 .هب وينا    جبه  صحايب احلديث -

فاتتعمه ًنتتع أنتتباع انثهتتنء حعتت  بتت،اءة انهتت،آن،  ((ذ ننةا)): ق لننه

 .واالشعرن   نني   اندفه 

بتتد إاا مل فكتت  ااكتت،ا  مل فكتت  وإنتتل بتتدم انتتذك، امتتىل اناتتك،؛  ن اني

وا َِل  : شنك،ا ، كل بدم يف ببن، تينىل ة  ْم َواْشك  ْة   وَي َأْذ   ة   .( )َفاْذ  

بند  نحلس ؛  ن انيبندة احلسه، ه  انيبندة  ((و سن دعا تك)): ق له

ال تهبته، وال [ صتبا ن  امتىل انسته،]اخلننص،، الننيبندة إاا مل تكت  خننصت، 

 .تههع صنحبهن

ن ذ  نَنَك )) (7) – 71 ِم إِي أد  ذ  نََك َمَن الع ْخَل، وَأد  الِله 

نْ ذ   ْمنَة، وأد  ْعَن، وأد  ذ  نََك َمْن أْ  أ َ ِ  إىل أْ َذَل الع  َمَن اجل 

((َدَ اأَل الَقْاَ  َوأد  ذ  نََك َمنْ  ،نََك َمْن فَْتهََة الَدْنَنا
( ). 

 .هب سيد    أس وبنل  صحايب احلديث -

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وصححه األلعاي يف صنحنح أيب  او  (9/29)،والهساي  ([0288)نةقم ( ]8/27)أن   او    ( )

 (.ق(. )0/824)

 .028: اآلية، س  ة العقةة  ( )

 (.ق([. )8288)نةقم ( ]7/92)العخا ي مع الفتح   ( )
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 .وهع إنهنق املن ،  يد احلصب  ام ن،، وحب، وإوسنك،: أي ((العخل)): ق له

 .هَتَّنب اابدام امىل ون ال فهبر  أن ُُينف: أي ((اجلعن)): ق له

هب انب بغ إىل حد يف اهل،م، فيتبد ويت،  ((العمة إىل أ ذلَ  أ  أ  ِ )): ق له

 .كننطهه؛ يف سخف انيهه، وب ، انهه ، وضيف انهبة

 .و  كه يشء يءانَ،دهب  :واأل ذل

: وويهتت  انهعهتت، االخعبتتن ، بتتن  شتتيب،  محتت، اهلل ((فتهننة النندننا)): ق لننه

، ويف إطمق اندننن امىل اندجن ، إشن ة إىل أن العهعت، ((َجن العه، اندَ : فيه ))

إننه مل )): × أامظ  انهع  انكنئه، يف اندننن، وبد و د انك  زتن  يف ببنت،

((هلل ذ ية آ م، أدظم من فتهة الدجالتكن فتهة يف األ ض مه  ذ أ ا
( ). 

 .خ ب ((ذ أ))ومعهى 

الن، إثبن  نيذاب انهترب؛ ال هته انسته، واجللامت،  ((د األ القا)): ق له

فهعهتبن يف التحن انهتنس : فؤوهتبن  هعهت، انهترب وامذا ت، ونينمت،؛ ال وتن انهعهت،

َثِعت  و    ك؟ وَون دفهك؟ وَو  نبنك؟: ببب ه ، النهن  ن ،جه اِلنَ يَن  اّلَلهَي 

 س : ؛ النهتب  املتؤو ( )َحَناَة الَدْنَنا َويَف اآْلَخَةةَ نآَمه  ا نَاْلَقْ َل الِثانََت يَف الْ 

هنه هنه ال أد ي، : اهلل، وااسمم دفه ، ودمد نبن ، وأون امل،تنب النهب 

وت  حدفتد، النصتنب  انهنس فهبنبن شنان  اله ع،، النرضب  م،ز ت،   سميت

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )47ص )، انظة قصة املسنح الدجال له ، وصححه األلعاي(4166) واو انن ماجه نةقم   ( )

 .86: س  ة إنةا نم، اآلية  ( )
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ونتتب ستتميبا  –اانتت  واجلتت   –يشء إال انثه تت، صتتنح، فستتميهن كتته 

 !!، ث   يد هذه انهعه، إون نين  وإون امذاب( )نصيهبا

نن ذ  نَننَك َمننَن ))( 6) - 70 ننِم إِي أْسننأل َك اجَلهِننَة، وأد  الِله 

((الهِا َ 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  -

 .ذاب انهن ان ه  إين أط ب وهك انهبز  نجله،، وأن جتريين و  ام: أي

وفع تتم  هتتذا انتتدامنء ط تتب انعبالنتتب واهلدافتت، إىل ا امتتل  انصتتنحل، 

املبعر  هبن وج، اهلل تينىل، انع  ه  سبب ن هبز  نجله،، وط ب انبيد امت  

 .ا امل  انسنا،، انع  ه  سبب نيذاب انهن 

نْدَ تََك َدنىَل )) (2) – 78 ِم نَعْلَمنَك الَ ْننَا َوق   اخَلْلنَإ؛ الِله 

احَلَناَة َخنرْياا َِل، وَتنَ ِفهَ  إَذا َدلَْمنَت الَ َفناَة  َما َدلَْمَت  أْ نَه 

ننِم إِي أْسننأل َك َخْشننَنَتَك يَف الَ ْنننَا والِشننَهاَ َة،  َخننرْياا ِل، الِله 

 وأْسأل َك َ لََمَة احَلِإ يَف الِةَضنا والَ َضنَا، وأْسنأل َك الَقْصنَد 

ِةَة َدنْيٍ يَف الَ هَى والَفْقَة، وأْسأل َك َنعَ  ، وأْسأل َك ق  ناما ال َيهَْفد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8261)، ومسلم نةقم (0992)  ا معهى  ديث  واو العخا ي نةقم   ( )

 (.ق(. )8/982)، وانن ماجه، وانظة صحنح انن ماجة ([678)نةقم ]  أن   او  ( )
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، وأْسننَأل َك الِةَضننا َنْعننَد الَقَضنناَء، وأْسننأل َك َنننْةَ   ال َتهَْقبَننع 

الَعننْنَش َنْعننَد النننَمْ َت، وأْسننأل َك َلننِ َة الهَِظننَة إىَل َوْجَهننَك، 

ٍة، والَ فَْتهَةٍ  رََضِ اَء م  َضِلٍة،  َوالِشْ َق إىَل لََقايََك، يَف َغرْيَ رَضِ م 

ْهَتَدينَ  َداةا م  ِم َزِيهِا نََزْيهََة ايفْياَمَ ، واْجَعْلهَا    ((الِله 
( ). 

 .هب امل     فنرس صحايب احلديث  -

إاا كننتتت احلنتتنة ختتريا  ّيل يف : أي ((مننا دلمننت احلننناة خننرياا ِل)): ببنتت،

اا وت فه  إذا دلمت ال فاة خري)): ام مك ن رنب، وكذنك انعهدف، يف ببن،

 .كننت انبالنة خريا  ّيل يف ام مكإاا : أي ((ِل

التتنل غتتنب امهتت  والتتنل : أي ((خشنننتك يف ال نننا والشننها ة)): ق لننه

 .اخلان، يف ًنع ا حبا : أشنهده، وامل،اد وه،

انيبن وانعبالنتب امتىل : انعك    نحلب؛ وامل،اد: أي (( لمة احلإ)): ق له

 .انعك    نحلب

يف حنن، ان،ضن وحننت، انر تب، أو : يأ ((يف الةضا وال ضا)): ق له

 .امهد  ضنء ان،اِض، وامهد غ ب انرنضب: امليه 

امليعد  انذي ال فمنه امىل أحد : انهصد و  ا وب ؛ أي ((القصد)): ق له

أستت نك االامعتتدا  وانبستتط يف انههتت، : طتت،يف انعهتت،فط وااالتت،اط؛ فيهتت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )0/820)ححه األلعاي يف صحنح الهساي  ، وص(4/974)، وأ د (22، 4/24)الهساي    ( )
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جدا  فسعدام  تت،ع  وانره ، ال اله،ا   ننعه،فط، وال غه    ناال،اط؛  ن انهه،

انصتترب، املتتؤدي إىل ا تكتتنب انطيتت  يف انعهتتدف،، وانتتعك    تت نباع انباتتنام،، 

 .وانره  جدا  فؤدي إىل انطرننن وانهسند، وخري ا وب  أوسطهن

 .ال فه،غ، وهب نين  اجله،: أي ((نعناما ال يهفد)): ق له

ْ  بت،َ : كهنفت، امت  انرستو  وانهت،ح، فهتن  ((قةة دني ال تهقبع)): ق له

  تتبغ ا وهنتت، حعتت  تتت،  : رس  تتذنك والتت،ح، وبنتته ويهتتنه: امنهتتنه؛ أي

 .انهه ، وتسك  اني،، وال تسعرشف إىل غريه

 يد ب نئك اميَل  يشء وت  : أي ((وأسألك الةضا نعد القضاء)): ق له

اخلتتري وانرشتت؛ أوتتن يف اخلتتري التتري   تت، وفههتتع  تت،، وال فعك تتف يف ط تتب 

 .،، وأون يف انرش النصرب ام ن، وال فكه،انزفندة، وفاك، امىل ون أويت  

 .كهنف، ام  ان،اح،  يد املب  ((وأسألك نة  العنش نعد امل ت)): ق له

إنتتل ستت   ههتتن نتتذة انهظتت، ومل  ((وأسننألك لنن ة الهظننة إىل وجهننك)): ق لننه

 .فكعف  سؤا  انهظ،، وبننر، يف ان،ؤف، وكث،هتن؛  ن، ال،ق  ،  ؤف، و ؤف،

 نك نتذة اناتبق إىل نهنئتك؛ واناتبق هتب أست: أي ((والش ق)): ق له

 .انهه   ننيشءتي ب 

 ((أحنه  إاا ام متت احلنتنة ختريا  ّيل)): وعي ب  هبن، ((يف غري رضاء)): له ق

أحنه  إاا أ د  حننيت يف غري داء ورضتة، وال العهت، و ت ،، وتتباله  : أي

 .إاا أ د  والنيت يف غري داء ورضة، وال العه، و  ، امهد املب 

 .احلنن، انع  ترض، وه  نهنص انرساء: وانرضاء
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 .ووصف انرضاء  نملرضة، وانهعه،  نمل  ، ن ع كند واملبننر،

 رشتتائي،؛  ن انرشتتائع زفهتت، : أي ((اللهننم زيهننا نزيهننة ايفيننام )): ق لننه

والههن  داء طنامعك وإبنو،  ائيك، حع  تكبن نهتن زفهت، : اافلن؛ فيه 

 .يف اندننن واآلخ،ة

 .اًع نهن النهن  ، اهلدى واالهعداء: ع هندي؛ أيً (( داة)): ق له

ِم إِي أْسَأل َك َيا )) (7) – 79 نأِنَك الَ اَ د  األَ د   ّللهَأالِله 

ن اا  ف  نْن َلنه     ، اِلنَ ي َلننْم َيلَنْد َوَلننْم ي  َلنْد، وَلننْم َيك  الِصَمد 

ن  يَب، إِنَك أْنَت الَ ف      ،َأَ ٌد  ((الِةَ نم  أْ  َتْ َفَة َِل ذ 
( ). 

 .هب ِدَْج     ا ْ َدع  صحايب احلديث -

 . سبب أنك انباحد: انبنء سببن،؛ أي ((نأنك)): ق له

انه،د انتذي : ال ال،ق  ، انباحد وا حد؛ أي ((ال ا د األ د)): ق له

ال نظري ن،، وال فط ب هذا ان هظ امىل أحتد يف ااثبتن  إال امتىل اهلل تيتنىل؛ 

 .ًنع صهنت، وأالينن، ن، انكنوه يف 

فهصد نكبنت، : هب انذي ُفصمد إنن، يف احلنجن ؛ أي ((الصمد)): ق له

انصمد انسند انذي انعه  إنن، )): بند ا  امىل ب نئهن، بن  انزجن   مح، اهلل

هب املسعره  ام  كه أحد، واملحعن  إنن، : ، وبنه((انسؤدد، الم سند البب،

 ـــــــــــــــــــــــــ
صنننحنح ))، وصنننححه األلعننناي ففننن  (4/892)، وأ ننند (9/28)أخةجنننه الهسننناي  نلفظنننه   ( )

 (.ق(. )0/821) ((الهساي 
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هب انتذي )): انايب   مح، اهلل هب انذي ال جبف ن،؛ بن : كه أحد، وبنه

 .((ال ف كه انطينم، وال فرشب انرشاب

 .نن  ن، وند وال واند وال صنحب،: أي ((ال ي مل يلد ومل ي لد)): ق له

 .وثم  وندا  ونظريا  : أي (( ف اا )): ق له

ِم إِي أْسأل َك ننأِ  َلنَك احَلننْمَد، اَل )) (01) – 74  إَلنَه الِله 

، َينننا َننننَدْيَع إالِ أْننننَت، وَ  ْينننَك َلنننَك، الننننَمهِا   ْ نننَدَا ال رَشَ

 الِسَمننناواَت واألْ َض، َيننا َذا اجَلننالَل وايفْ ننَةاَم، َيننا َ ننَ  

، إِي أْسأل َك اجَلهَِة، وأد  ذ  نََك َمَن الهِا َ  ((َيا َقَن م 
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث -

و  امله،  ميه  انهيم،، وامله، وذوبو، كثري انيطنء، : أي ((املها )): ق له

َوت  ام نت، )): ((انصتحنح))و  اخل ب؛  هن  ال فم كبن شنان ، بن  صنحب 

 .((أني ، واملهنن و  أسلء اهلل تينىل: ههن؛ أي

وبتدامهن وخم امهتن ال امتىل : أي ((يا ننديع السنم ات واأل ض)): ق له

 .وثن  سبب

حب انيظمتت، وانستت طنن صتتن: أي ((يننا ذا اجلننالل وايف ننةام)): ق لننه

 ـــــــــــــــــــــــــ
، أمنا (9222)، وانن ماجة نةقم (9/28)، والهساي  (0472)أن   او  نةقم ] واو أ ل السهن   ( )

: ، وانظنة([9244) ن  دهند الرتمن ي، ننةقم : قنال املصنحح]، [الرتم ي فلم أقنف دلننه دهندو

 (.ق(. )8/987) ((صحنح انن ماجه))
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 .واانينم وااحسنن

لقد  دا اهلل ناسمه األدظم، ال ي )): × وجنء يف هننف، احلدفث؛ ببن،

ئل نه أْدَبى  .((إذا   د  نه أجاأل، وإذا س 

الن، دالن، امىل أن هلل تينىل اسل  أامظت  إاا دامت   ت، )): ‘بن  انطنب  

 .((أجنب

  ا امظت  امتىل نحتب بد اخع ف يف تين، االست)): ‘بن  انابكنين 

 .((أ  ي، ببال  

اهلل ال إنت، إال هتب : وأ جحهن و  حنتث انستهد)): ‘بن  ا   حج، 

 .((ا حد انصمد، انذي مل ف د ومل فبند، ومل فك  ن، كهبا  أحد

ال إن، إال هب احلت   :وامهدي أن االس  ا امظ )): ‘وبن  اجلز ي 

 .((انهنبم

 .و جب انك ا   انهن  وغريه، واهلل أام  

ِم إِي أْسأل َك نَأِي ال)) (00) – 72 أْشَهد  أِنَك أْننَت اهلل   ِله 

ْ َلنْد،  ، اِلَ ي َلنْم َيلَنْد َوَلننْم ي  ال إَلَه إالِ أْنَت، األَ د  الِصَمد 

ف  اا أَ ٌد  ْن َله     ((وَلنْم َيك 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانننن ماجننة ([9462)نننةقم ( ]2/202)، والرتمنن ي ([0479)نننةقم ( ]8/78)أننن   او    ( )

، (8/987) ((صننحنح انننن ماجننة))، وانظننة (2/971)، وأ نند [9226)نننةقم ( ]8/0876)

 (.ق. )(9/079) ((صحنح الرتم ي))و
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 .هب  ،فدة    احلَُصنْب ا س م  صحايب احلديث  -

 (.63)فبن ؛ انظ،  ح حدفث  ب  بد تهدم  ح، ب،

 

 األْذَكاُر َبْعَد الَساَلِم ِمَن الَّصاَلِة – 25

،  –ًَالًناا  – اّللَهأْسَتْ َفة  )) (0) – 77 نِم أْننَت الِسناَلم  الِله 

، َتَعاَ ْ َت َيا َذا اجَلالَل وايفْ َةامَ  ((َوَمهَْك الِساَلم 
( ). 

 .هب َثب نن اهلنشم  صحايب احلديث  -

وهتب  –ثمح وت،ا ؛ بنته نألوزاامت  : أي ((أست فة اهلل ًالًاا )):  لهق

 أستتعره، اهلل، : فهتتب : كنتتف االستتعرهن ؟ بتتن : -أحتتد  واة احلتتدفث 

 .أسعره، اهلل

انستتنمل وتت  املينفتتب واحلتتبادح، وانعرتتري : أي ((أنننت السننالم)): ق لننه

نهس،  واآلالن ، وهب اس  و  أسلء اهلل تينىل؛ النهلل هب انسمم، وصف  ،

 .يف كبن، س نل  و  انههنئص، أو يف إامطنئ، انسمو،

أنتت، وهتتك ف،جتت  : انستتمو،، وامليهتت : أي ((ومهننك السننالم)): ق لننه

 .وفسعبهب وفسعهند

كثتت،  : تينننتتت وتينظمتتت، وأصتته امليهتت : أي ((تعا  ننت)): ق لننه

 .انبهنء واندوام: خرياتك واتسيت، وبنه ويهنه

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )270)نةقم ( ]0/404)مسلم   ( )
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املستعحب  ن هيتنب نست طنن، : أي ((ميا ذا اجلنالل وايف نةا)): ق له 

: نته، فهتن  وجمن،، وفثه  ام ن،  ل ف نب  ي ب ش ن،، واجلم  وصتد  اجل

أن اهلل تيتنىل وستعحب : اِمَظ  انهد ؛ التنمليه : ج نه  ّ،ُ اجلمن،؛ واجلم 

أن جُيََه وفك،م، الم جيحد، وال فكه،  ،، وهتب انت،ب انتذي فستعحب امتىل 

 .امامبنده ااجم  وااك،

ْلك   اّللهَال إَلَه إالِ )) (8) – 76 ، َله  النم  َوْ َدو  ال رَشيَك َله 

نِل َ ٍء َقنَديةٌ  َ  َدنىَل    ، و   نِم الَ [ًالًناا ] وَله  النَحْمد  ، الِله 

ْعبََ  لَناَم َمهَْعَت، والَ َيهَْفع  َذا اجَلنِد  َمانََع لَناَم أْدَبْنَت، وال م 

((َمهَْك اجَلَد 
( ). 

 .هب املررية    شيب، حايب احلديث ص -

ال أحتد فهتد  امتىل وهتع وتن أامطنتت : أي ((ال مانع ملنا أدبننت)): ق له

أحدا  و  امبندع، الحاا أ اد اهلل تينىل أن فيط  أحدا  شنان ، واجعمع اان  

 .واجل  امىل وهي،، نيجزوا ام  انك

 .هيتوال أحد فهد  امىل إامطنء ون و: أي ((وال معب  ملا مهعت)): ق له

ال فمهع اا انرهت  غهتنؤه وت  : أي ((وال يهفع ذا اجلد مهك اجلد)): ق له

 .امذا ك

 ـــــــــــــــــــــــــ
ومنا ننني املعقن فني ([. 279)ننةقم ( ]0/404)، ومسنلم ([244)نةقم ( ]0/822)العخا ي   ( )

 (.ق) .7469زيا ة من العخا ي، نةقم 
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، َلنننه   اّللهَالَ إَلنننَه إالِ )) (9) – 72 ْينننَك َلنننه  َوْ نننَدو  ال رَشَ

ْلك   نَ  َدنىَل  ،النم  ، و   نِل َ ٍء َقنديٌة، الَ َ ن ْ َوَله  احَلْمد  َل   

ِ َة إالِ  ، َله  الهِْعَمة  اّللهَ ، الَ إَلَه إالِ باّللَََِوالَ ق  ، َوال َنْعع د  إالِ إِياو 

، الَ إَلنَه إالِ  لََصننَي َلنه   اّللهَوَله  الَفْضل  وَلنه  الِثهَناء  احَلَسنن  خم 

و َ  ((الِدْيَن وَلْ  َ َةَو الَكافَة 
( ). 

 .هب امبداهلل    انز ري  صحايب احلديث -

ن وهصتب ة امتىل اهلل تيتنىل، غتري امبندتهت: أي ((وال نععد إال إيناو)): ق له

 .وعجنوز امه،

انهيم، انظنه،ة وانبنطه،، وهت   كرست انهتبن، : أي ((له الهعمة)): ق له

ت: وتن أنيت   تت، وت   زق ووتن  وغتتريه، وأوتن  هعحهتن ة وانهتت،ح الهتت  املرَسَ

 .وطنب انينش

اّلَلهَيف كه يشء، : أي ((وله الفضل)): ق له و اْلَفْضَل اْلَعظَنمَ  وه  .( )ذ 

 .وانثهنء فامه أنباع احلمد واملدح واناك، ((وله الثهاء احلسن)): ق له

 .وانثهنء امىل اهلل تينىل ك ، حس ، وإن مل فبصف  نحلس 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )274)نةقم ( ]0/402)مسلم   ( )

 .012: اآلية، س  ة العقةة  ( )
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 .انعبحند: ((اندف ))وامل،اد  ت 

وإن كت،ه انكتنال،ون كبنهتن خم صت، : أي ((ول   نةو الكنافةو )): ق له

 .اندف  هلل، وكبنهن امن دف 

ْعَح )) (4) – 77 ًَالًناا )أْ نَا   اّللهَ، واحَلْمد  للنَه، واّللََِاَ  س 

ًَالًنَيَ  ْلك  وَلنه   اّللهَالَ إَلَه إالِ ( و ، َله  النم  ْيَك َله  َوْ َدو  ال رَشَ

ِل َ ٍء َقَديةٌ  َ  َدىَل    ، و   ((احَلْمد 
( ). 

 . أ ب ه،ف،ةهب  صحايب احلديث -

 .((...ال إله إال اهلل: فتلك تسعة وتسع  ، و ام املئة)): وجنء الن،

أن الهتت،اء : يف ال تته هتتذا انتتذك، وصتتهع، وجتتنء امتت  أس ه،فتت،ة

اهتب أهته انتدثب   ننتد جن  : ، الهتننبا× املهنج،ف  أتتبا  ستب  اهلل

انيم، وانهين  املهتن ؛ فصتّ بن كتل نصتيّل، وفصتبوبن كتل نصتبم، وهلت  

 ن ال ه و  أوبا  زجبن هبن، وفيعم،ون، وجينهدون، وفعصتدببن؟ الهت

أال أدلمكم شنئاا تد     نه من سعقكم، وتسعق   نه من نعد م، )): ×

ننىل : ، قنال ا((وال يك   أ د أفضل مهكم؛ إال من صهع مثل منا صنهعتم؟

 ـــــــــــــــــــــــــ
من قال ذلك  ننة  نل صنالة غفنةت خبايناو، وإ   اننت ))، ([276)نةقم ( ]0/402)مسلم   ( )

 (.ق. )((مثل زند العحة

لنن  فننةض أ  ل ن نننه :  ةغنن ة العحننة، و نن ا خننا   خمننة  املعال ننة؛ أي: زننند العحننة أي: وق لننه 

 (.م. )أجساماا، و انت مثل زند العحة ي فة ا اهلل هب ا الق ل
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صنالة  سعح  ، وَتمندو ، وتكناو ، خلنف  نِل ت)): يا  س ل اهلل، قال

 .((ًالًاا وًالًني

هلل أكترب، حعت  ستبحنن اهلل، واحلمتد هلل، وا)): فهتب : بن  أ تب صتننب

((فكبن وهه  ك ه  ثمثن  وثمث،
( ). 

انباحتتد، : ًتتع دثت،؛ وهتتب املتتن  انكثتري، وفهتتع امتتىل ((النندً  )): ق لنه

 .ثه،، واجلمعاوا

إهن  حَصُ با اند جن  انيم، وانهين  : أي ((نالد جات العال)): ق له

وهب اجله،،  سبب حجه  وامم،هت  وجهنده  وصدبنهت ، وانتك  املهن 

الكنتف نيمته حعت  !!  ،  سبب بد هت  امىل انتدننن، ونحت  وتن نهتن دننتنك

: إىل آخت،ه؛ فيهت  ((...أال أدلمكنم)): × ند كه ؟ الهن  هل   ستب  اهلل

وع  ب ع  هذا انهب  تد كبهن  وتان كبهن  التنل أوتتبا  ت،، وتستبهبن  ت، 

 .و   يدك 

إهنت  : هت كصمتهن  رشائطهن وع اجللام،؛ واملي: أي (( ام نص )): ق له

شن كبنن النل نيمه و  انصمة وانصبم، وهل  وزف، ام نهن   وباهل ، حنث 

 .زجبن، وفيعم،ون، وجينهدون، وفعصدببن  ه ب  أوباهل 

أال ك متت، تهبنتت،، تهبتت، املخنطتتب امتتىل أن ا وتت،  ((أال أدلمكننم)): ق لننه

 .امظن  انا ن

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م. )(272)ومسلم نةقم ، (249) واو العخا ي نةقم   ( )
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 . ذنك انيشء و سبب،: أي ((تد    )): ق له

 .وامل،اد انسبب امليهبي؛ وهب انسبب يف انه ن ، ((ممن سعقك)): ق له

وت   يتدك  يف انه تن ، ممت  ال فيمته هتذا : أي ((نعند م نم)): ق له

 .انيمه

فد  امتىل تت،جنب هتذه ا اكتن   ((وال يك   أ د أفضل مهكم)): ق له

 .امىل غريهن و  ا امل 

ملتن ُستاه أ تب صتننب اكتبان انستتلن : فيهت  ((قنال أنن  صنالح)): ق لنه

ستبحنن اهلل، : امت  كنهنت، اك،هتن؟ بتن  انزفن  ان،اوي ام  أس ه،فت،ة

واحلمتتد هلل، واهلل أكتترب، حعتت  فكتتبن وتتهه  ك هتت  ثمثتتن  وثمثتت،؛ وهتتذا 

ستبحنن )): فهعيض أن فكبن انيدد يف اجلمنع ثمثن  وثمث، و،ة،   ن فهب 

 ، هتتذه وتت،ة، وهكتتذا حعتت  فصتته إىل ثتتمح  ((اهلل، واحلمتتد هلل، واهلل أكتترب

 .وثمث، و،ة

: وت  ط،فتب آختت، غتري ط،فتب أس صتتننب  واكت، يف حتدفث أس ه،فتت،ة

وزمتد  –وستعه ،  –وفكترب ثمثتن  وثمثت،  –وسعه ،  –فسبب ثمثن  وثمث، ))

 .، وهذا فهعيض أن فكبن اجلمنع تسي، وتسي،((-وسعه ،  –ثمثن  وثمث، 

هنِض امننض و جه هذا بن  ان ؛وحدفث أس صننب دمب  امىل هذا

 .((هذا أوىل و  ت وفه أس صننب)):  مح، اهلل

دكناا،  تسعح   يف  نة  ل صالة دكاا، وَتمندو )): وجنء يف  واف،
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((وتكاو  دكاا 
 .، وهذه ان،واف، ال تهنيف  واف، ا كث،( )

ال إله إال اهلل، و دو ال رشيك لنه، لنه امللنك، )): ويف  واف، أن انم املا،

((دىل  ل  ء قديةوله احلمد، و   
( ). 

 .( )أن انعكبريا  أ  ع وثمثبن: ويف  واف،

وك هتتن صتتحنح، وجيتتب بببهلتتن، النهبرتت  امتتىل اانستتنن أن جيمتتع  تت، 

 ...ان،وافن  و  حنث انيمه؛ النيمه هبذه تن ة وهبذه تن ة وهكذا

انعسبنب، وانعحمنتد، وانعكبتري أد تن  انصت با  جتنء  :قال املصحح]

 :نهحب اآليتامىل أنباع سع، امىل ا

وُيتع   تم ( ثمثتن  وثمثت،)سبحنن اهلل، واحلمد هلل، واهلل أكترب : انهبع ا و 

 .( )إن، إال اهلل وحده ال  فك ن،، ن، امل ك ون، احلمد وهب امىل كه يشء بدف،

( ثمثتن  وثمثت،)احلمتد هلل ( ثمثتن  وثمثت،)سبحنن اهلل : انهبع انثنين

 .( ) (أ  ين  وثمث،)اهلل أكرب 

 .( ) (ثمثن  وثمث،)سبحنن اهلل، واحلمد هلل، واهلل أكرب : انهبع انثننث

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )7987) واو العخا ي نةقم   ( )

 (.م(. )276) واو مسلم نةقم   ( )

 (.م(. )277) واو مسلم نةقم   ( )

 (.املصحح(. )276)مسلم، نةقم   ( )

 (.املصحح(. )277)مسلم، نةقم   ( )

 (.املصحح( )272)، ومسلم نةقم (249)العخا ي نةقم   ( )
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واهلل أكتترب ( امرشتتا  )واحلمتتد هلل ( امرشتتا  )ستتبحنن اهلل : انهتتبع ان،ا تتع

 .( ) (امرشا  )

إحتتدى )، واحلمتتد هلل (إحتتدى امرشتتة)ستتبحنن اهلل : انهتتبع اخلتتنو 

 .( ) (إحدى امرشة)واهلل أكرب ( امرشة

بحنن اهلل، واحلمتد هلل، وال إنت، إال اهلل، واهلل أكترب ست: انهبع انستندس

وا ال ه أن فهب  هذا تن ة، وهذا تن ة، النهّبع  ت، . ( ) (ئسن  وامرشف )

 .( ) [هذه انعسبنحن 

ِ× نهتد  أفتت  ستب  اهلل: أن، بتن  ^وجنء ام  امبداهلل    امم،و 

 .( )-فيهد انعسبنب  نمنه، : ويف  واف، –فيهدهن  نمنه، 

ه، انعستتبنب؛ وهتتب أن فكتتبن  نننتتد اننمهتت  الهتتط، و ط،فهتت، والنتت، صتت

 .شد ااصبع إىل  نط  انكف: انيهد؛ أي

ننَ   :ههههه)) (2) – 61 ننْل     اّلَلهَ * َأَ ننٌد  اّلَلهَق 
ا َأَ نننٌد  * مَلْ َيلَنننْد َومَلْ ي  َلنننْد  * الِصنننَمد   ننن ا ف  نننْن َلنننه      َومَلْ َيك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.حاملصح( )7987)العخا ي نةقم   ( )

 (.املصحح( )272 – 49)مسلم، نةقم   ( )

، وصننححه األلعنناي يف صننحنح (9409)، والرتمنن ي نننةقم (0920و 0921)الهسنناي  نننةقم   ( )

 (.املصحح( )0/070)الهساي  

 (.املصحح)  ( )

 (.م(. )9/64)، والهساي  (9401)، والرتم ي نةقم (2172) واو أن   او  نةقم   ( )
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ْل َأد  ذ  نََةأِل اْلَفَلَإ ﴿ :ههه  رَشِ َمنا َخَلنَإ  َمنْ  * ق 

َقندَ  *َوَمْن رَشِ َغاَسٍإ إََذا َوَقَا  * ناَت يَف اْلع  ًَ  َوَمْن رَشِ الهِِفا

ن ذ  ﴿ هههه  ﴾َد َوَمْن رَشِ َ اَسٍد إََذا َ س * نْل َأد  ق 

َمنننْن رَشِ  * إََلنننَه الهِننناسَ  * َملَنننَك الهِننناسَ  * نَنننَةأِل الهِننناسَ 

وَ  الهِناسَ اِلَ ي  * َخهِاسَ نْاْلَ ْسَ اَس ال د  َ ْسَ س  يَف ص   * ي 

ِل َصالةٍ  َجهَِة َوالهِاسَ نَْمَن ال ( )َنْعَد   
)). 

 .هب امهب،    امنو، صحايب احلديث  -

 .أن أب،أ  نمليباا  ُدُ َ، كه صمة × أو،ين  سب  اهلل: واحلدفث   هظ

 .بد الرسهن املصهف  ذك، انسب  انثمح كنو ، ((املع ذات)): وق له

يف هتتذا أن اناتتنطنن مل فتتز  فبستتبس  تت، وهتتب يف انصتتمة،  ،واحلكمتت

وفسي  نهطي، ام  انصمة، ث  امهدون فهت،غ وههتن فهبته إننت، إببتنال  ك ًنتن؛ 

امهتد انتك أن فستعينذ  تنمليباا  وت  اناتنطنن حعت  ال فظهت،  × ال و،

 .ام ن،، وال فعمك  وه،

 وبتتد وتت، تبضتتنب ك تتل  ستتب ة ااختتمل؛ انظتت،  ح حتتدفث 

 (.63) ب  

 ـــــــــــــــــــــــــ
؛ (8/2)، وانظننة صننحنح الرتمنن ي (9/72)، والهسنناي  ([0289)نننةقم ]( 8/27)أننن   او    ( )

 (.ق(. )7/78)والس   الثالث يقال  ا املع ذات، وانظة فتح العا ي 
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 .وه  سب ة واعم ، امىل تبحند اهلل امز وجه

ْل  :ق له  :....آو،ع أن تهب : أو،؛ أي  ق 

 .أجل  وأامعص  وأنبا: أي َأد  ذ    :ق له

امز وجه، و   وهذا فامه ًنع ون خ ب اهلل َمْن رَشِ َما َخَلَإ   :ق له

 .إن  وج  وحنبانن 

: صتنص  يتد تيمتن ؛ أيوهتذا خت َوَمْن رَشِ َغاَسٍإ إََذا َوَقَا   :ق له

وتت    وتتن فكتتبن يف ان نتته، حتت، فراتت  انهتتنس انهيتتنس، وتهعرشتت النتت، 

 .ا  واح انرشف،ة، واحلنبانن  املؤاف،

 .ان نه إاا أببه  ظ مع، ((ال اسإ))و

 .اندخب ؛ وهب دخب  ان نه  ر،وب انام  ((ال قا))و

َقنندَ   :ق لننه نناَت يَف اْلع  ًَ  انستتباح، انتتميت وتت   : أي َوَمننْن رَشِ الهِِفا

 .فسعي  امىل سح،ه   ننههث يف امهد اخلنط، انع  فيهدهنن امىل انسح،

واحلنستد هتب انتذي زتب زوا   َوَمنْن رَشِ َ اَسنٍد إََذا َ َسنَد   :ق له

 .و  ا سبنب د، النسي  يف زواهلن،  ل فهد  ام ن،انهيم، ام  املحسب

اهلل امتىل  احلستد ك،اهت، نيمت،)): ‘وبن  شنخ ااستمم ا ت  تنمنت، 

 .((انرري

إاا  النحلستتد فاتتمه انعمهتت  نتتزوا  انهيمتت،، أو انستتي  يف إزانعهتتن، أو 

 .انك،اه، هلن امىل انرري
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أون نب اه  أن ف،زب، اهلل تينىل وثه ون أني  امىل اآلخت،ف ، الهتذا نتن  

 .و  احلسد  ه هب و  انربط،

 ال تصد  إال و  حنسد  ف،[ اني،ن  ]وفدخه يف احلنسد انينئ ؛ 

 .انطبع، خبنث انهه 

هِاسَ   :وق له : فيهت )): بن  انزجن   مح، اهلل  َمْن رَشِ اْلَ ْسَ اَس اخْلَ

انانطنن اا انبسباس، اخلهنس ان،جنع؛ وهب اناتنطنن جتنث  امتىل ب تب 

 .((اانسنن، الحاا اك، اهلل تينىل خه ، وإاا غهه وسبس

وَ  الهِنناسَ  : ق لننه نند  أنتت،  ((انهتتنس)): ظتتنه، ببنتت، اِلننَ ي ي َ ْسننَ س  يَف ص 

 .ف،جب دخب  اجله، النه  ((و  اجله، وانهنس)): ُيعص  به  آدم، ونك  ببن،

ووسبس، انانطنن تكبن  كمم خه  فصته وههبوت، إىل انه تب وت  

 .غري سلع

60 – (7) ((َالاّلَله  َ و  َسهٌَة نْاَل إَلََه إاَِل    َحَ  الَْقنَ م  اَل َتأْخ   

لَه  َما يَف الِسَمَ اَت َوَما يَف اأْلَْ َض َمْن َذا الَِ ي َيْشنَفع   َواَل َنْ مٌ 

َنب ن َ   نْم َواَل ي  َدهَْدو  إاَِل نَإَْذنََه َيْعَلم  َما َننْيَ َأْينَدهَْم َوَمنا َخْلَفه 

ْةَسنننَه  الِسننَمَ اَت  ننٍء َمننْن َدْلَمننَه إاَِل نَنناَم َشنناَء َوَسننَع    نيََشْ

ننَ  الَْعننَ َ الَْعظَنننم  َواأْلَْ َض َواَل  نناَم َو   و  َ ْفظ ه  َدَقننَا  ( ) َيئ نن   
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .822: اآلية، س  ة العقةة  ( )
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ِل َصالةٍ    ( )
)). 

 .ّي    امجمن هب أ ب أونو، انبنهيل، ُصدَ صحايب احلديث  -

نة  نل صنالة مكت ننة، مل )):  واحلدفث هب ببن، ن  من قةأ آينة الكنةد   

 .((يمهعه من  خ ل اجلهة إال امل ت

يا )):  آف، يف كعنب اهلل تينىل؛ الهد بن   سب  اهللوهذه اآلف، ه  أامظ  

بتن  : بتن  ((أَي آينة يف  تناأل اهلل أدظنم؟ –   كيتب  سأُ : يأَ  – أنا امله  

َ  الناّلَلَهَ: ُأس الرضتب يف صتد ي، ثت  : بتن  أس  َحَ  الَْقَنن م  نْاَل إَلََه إاَِل   

ننندو، إ   ن و اآلينة والن ي نفنس  مند )): ث  بتن ، ((لنههك العلم)): بن 

((لساناا وشفتني تقدس امللك دهد ساق العةش
( ). 

 .ننك  اني   ههنان  نك؛ الُعرّس  ، وَتسيد: أي ((لنههك)): وق له

 .انهينس؛ وهب انهبم اخلهنف: أي  َسهَةٌ  : ق له

نمْ  ون وىض، : أي َيْعَلم  َما َننْيَ أَْيَدهَْم  : ق له وتن فكتبن   َوَما َخْلَفه 

 . يده 

ْةَسنننَه  الِسننَمَ اَت َواأْلَْ َض  : ق لننه ستتيع، وثتته ستتي، : أي  َوَسننَع   

 ـــــــــــــــــــــــــ
الهسناي  يف دمنل النن م . ((من قةأ ا  ننة  نل صنالة مل يمهعنه منن  خن ل اجلهنة إال أ  يمن ت))  ( )

( 2/997)، وصححه األلعاي يف صحنح اجلامع (080)، وانن السه  نةقم (011)واللنلة نةقم 

 (.ق(. )768)، نةقم (8/776) ((سلسلة األ ا يث الصحنحة))، و([7474)نةقم ]

 (.م(. )201) واو مسلم نةقم   ( )
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 .انسمبا  وا  ض

و  : ق لننه نناَم ال فثه تت، وال فاتتب ام نتت،، : أي َواَل َيئ نن    : أي َ ْفظ ه 

 .انسمبا  وا  ض

 .واملعينّيل ام  ا شبنه وا نداد ان،النع البق خ ه،،: أي اْلَعَ َ : ق له

واني ب وصف و  صهن  اهلل تينىل انذاتن،، ال ، اني ب  :املصححقال ]

، استعباء ف نتب  جمنت،، شتام ب انذا ، وأن، تينىل وستعب  امتىل ام،: املط ب

((ون، ام ب انهد ، ون، ام ب انهه،
( ).] 

 .انكبري انذي ال يشء أكرب وه،: أي  اْلَعظَنم   :ق له

، َلنه  امل ْلنك  َوْ َدو  ال رَش  اّللهَال إلَه إالِ )) (6) – 68 يَك َلنه 

ِل َ ٍء قديٌة  َ  َدىَل    ، و   ن  وي منت  ، ي  ن )وَله  احَلْمد  َدْكَ

 .( ) (((مِةاٍت َنْعَد صالَة املَْ ةأَل والَصْعَح 

 –هب أ ب ا  انرهن ي، ُجهتدب  ت  ُجهتندة وغتريه صحايب احلنديث  -

 .- ِض اهلل امهه  أًي، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والعقنندة ال اسنبنة منع رش هنا (048ص )العقندة ال اسنبنة منع رش هنا للهنةاس، : انظة]  ( )

 (.املصحح. )[(986ص )   ه اهلل، النن دثنمني

 ((زا  املعنا ))، وانظنة ُتةجينه يف (4/886)، وأ ند ([9464)نةقم ( ]2/202) واو الرتم ي   ( )

 (.ق(. )0/911)
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 نة صالة الصعح، و   ًناٍ   جلننه من قال يف )): ×ببن، : وجنء الن،

، دك مةات  تا له دكن  سنهات، و ن  دهنه دكن :...قعل أ  يتكلم

فع له دك   جات، و ا  ي مه ذلك يف  ةز من  ل مكةوو،  سنئات، و  

ةس من الشنبا ، ومل يهعغ ل نا أ  يد  نه يف ذلنك النن م إال الكنا  و  

 .((ناهلل تعاىل

نن انذي زهتظ النت،؛ واملت،اد أنت، يف وبنفت، احل،ز هب املك (( ةز)): ق له

 .وحهظ

 .بد جنء  يف ط،ق أخ،ى ن حدفث ((نعد صالة امل ةأل)): وق له

هَم إِي أسَأل َك َدلناما َنافَعناا، وَ ْزقناا َلِنعناا، اللِ )) (2) – 69

َتَقعِ   .( )(((نعد الِسالَم َمْن َصالَة الَفْجةَ )الا وَدَمالا م 

 .’أم س م، ه   صحاننة احلديث -

 .أنعهع  ، وأنهع غريي: أي ((دلاما نافعاا )): ق له

 .حمال  : أي ((و زقاا لنعاا )): ق له

 .امهدع؛ الُعثنبه  وت ج،ين ام ن، أج،ا  حسهن  : أي ((ودمالا متقعالا )): ق له
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ((جممنع الزوايند))، و(0/028) ((صنحنح اننن ماجنة))، وغريو، انظة ([782)نةقم ]انن ماجة   ( )

 (.ق(. )72)وسنأيت نةقم ( 01/000)
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 ُدعاُء َصالِة االسِتَخاَرِة – 26

 كتتنَن َ ستتبُ  اهلل:  ^بتتنَ  َجتتن ُِ،  تتُ  امبتتِد اهلل )) – 64

ّ ُمهن االْسعَِخنَ َة يف ا ُوبِ  ُكّ َهن َكَل ُفَيّ ُمهن انّستبَ َة ِوتَ  ُفيَ 

َ نْع َ ْ َعَتننَي )) :انُهْ،آِن، َفُهبُ   ْم نناألْمَة َفْلرَيْ إذا َ نِم أَ ند   

  ً ْل ِم لَ َمْن َغرْي الَفةْيَضَة،  َا نَعْلَمنَك، : َنق  ِم إِي أْسَتخري  الله 

ْدَ تَ  َا نق  َك، وأْسأل َك َمْن فضلََك الَعظَنم، فإِنَك وأْسَتْقَد  

، وأْننَت َدنالِ  ، وَتْعَلم  وال أْدَلنم  نن أَل، َتْقَد   وال أْقَد   م  ال  

هْنَت َتْعَلنم  أ   نَ ا األمنَة  ِم إْ      –ّم  َحنَجَعت، ستوفُ  –الله 

اَمنِج تِ، : نَ  أو بت – أْمةي ِل يف َ يه  وَمَعا  وَداقََعةَ  َخريٌ 

نن –وآِجِ تتِ،  ْ و  ِل وَيرِسْ و  ِل، ًننِم َننناَ ْا ِل فنننَه، وإْ  فاْقنند 

هْنننَت َتْعَلنننم  أِ   ننن ا األْمنننَة رَشٌ ِل يف َ يهَننن   وَمَعنننا    

ْفه  َدهِ ،  –وآِجِ ِ،  اَمنِجِ ،ِ : أْو بنَ   –وَداقََعَة أمةي  َفاْْصَ

نننِم   ً ْ  َِلَ الننننَخرْيَ َ ْننننث  َ ننناَ ،  ، واْقننند  ْفهَننن  َدهْنننه   َواْْصَ

((َضهَ  نَهَ أ ْ 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0078)نةقم ( ]6/078)العخا ي   ( )
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ْ قنَي  وَمننا َنننَدَم َمننْن اْسننَتَخاَ  النننَخالََإ، َوَشنناَوَ  النننَمْخل 

ننننْعَحاَنه   ؤَمهنَي، وَتَثِعننننَت يف أْمننننَةَو، َفَقننننْد َقنننناَل س   :النننننم 

 ْم يَف اأْلَْمَة َفإََذا َدَزْمَت َفَتَ ِ ْل َدىَل  .( )اّللَََِوَشاَوْ   

اندننن؛  ن أوتب  اآلخت،ة ال زعتن   أوب : أي ((يف األم    لها)): ق له

النهن إىل االسعخن ة؛  ن ان،جه إاا أ اد أن فصيل، أو فصبم، أو فعصدق، 

إىل االسعخن ة، ونك  زعن  إىل االسعخن ة يف أوب  اندننن،  [،ن]ال حنج، 

انسه،، وانهكنح، و اء امل،كب، و ني،، و هنء انتدا ، واالنعهتن  إىل : وثه

 .انك، ونحب ...وط  آخ،

 × فتد  امتىل شتدة اامعهنئت، (( نام يعلمهنا السن  ة منن القنةآ )): ق له

 . عي ن  االسعخن ة

 .إاا امزم امىل انهننم  يمه ومل فهي ،: أي ((إذا  م ناألمة)): ق له

ننصتتيل  كيعتت،، وبتتد ُفتتذك، ان،كتتبع : أي ((فلري ننع   عتننني)): ق لننه

، و  ببنه اك، اجلتزء وُف،اد  ، انصمة، كل ُفذك، انسجبد وُف،اد  ، انصمة

 .وإ ادة انكه

انصت با  اخلمت  املكعب ت،؛ واملت،اد : أي ((من غنري الفةيضنة)): ق له

: ‘انهباالتته؛  تت ن تكتتبن ت تتك ان،كيعتتنن وتت  انهنال تت،؛ بتتن  انهتتبوي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .027: س  ة آل دمةا ، اآلية  ( )
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، ...انظتتنه، أهنتتن حتصتته  تت،كيع، وتت  انستته  ان،واتتتب، وحتنتت، املستتجد))

 .((وغريهن و  انهبااله

أط تتب اخلتتري أن ختعتتن  ّيل أصتت ب ا وتت،ف ؛ : أي ((أسننتخريا)): ق لننه

 . نك امنمل  ، وأنن جنهه

أط ب أن ُتْهتِدَ ين امتىل أصت ب ا وت،ف ، إا : أي ((وأستقد ا)): ق له

أط ب وهك انهد ة امىل وتن نبفعت،، الحنتك بتند  امتىل إبتدا ي ام نت،، أو أن 

 .تهدَ  ّيل اخلري  سبب بد تك ام ن،

: نتذي بصتده؛ وتثم  فهتب فسم  أو،ه ا: أي ((ويسم   اجته)): ق له

، أو هذا ...، أو هذا انهكنح...ان ه  إن كهت تي   أن هذا انسه، خري ّيل))

 .، ونحب انك...انبنع

إن كتتنن النتت، ختتري ف،جتتع نتتدفه ، ومليتتنيش، : أي ((...يف  يهنن )): ق لننه

وامنبب، أو،ي، وإنل اك، امنبب، ا و،؛  ن، ُ َب يشء فهصد الي ، اانستنن 

انك احلتن ، ونكت  ال فكتبن ختريا  يف آخت، ا وت،،  ته  فكبن الن، خري يف

 .فهه ب إىل امكس،

 .انينش واحلننة: أي ((معا )): ق له

ْ و  )): ق له  .ابِص ّيل  ، وهنا،: أي ((فاقد 

 .ال تهِص ّيل  ،، وال ت،زبه  إفنه: أي ((فاْصفه ده )): ق له

 .نط،يال تنرس ّيل أن أالي ،، وأب ي، و  خ: أي ((واْصفه  دهه)): ق له
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ابتِص ّيل  تنخلري حنتث كتنن : اخلتري؛ وامليهت : أي (( نث  ا )): ق له

 .اخلري

ع رّشتاجي ه   اضنن   خريع املهتدو ، أو  ِ : أي ((ًم أ ضه  نه)): ق له

 .املرصوف

 .اليه انيشء ث  ك،ه،: أي ((َنَدمَ )): ق له

واالسعخن ة تكبن وع اهلل تينىل  ط تب اخلتري وهت،، واملاتنو ة تكتبن 

انتت،أي وانهطهتت، وانصتتمح وا وننتت،  ط تتب آ ائهتت  يف أوتت،ه،  وتتع أهتته

 .وننست وع ًنع املخ بب،

وانعثبت يف ا و، فكبن  بذ  اجلهد، يف حت،ي ا و، انذي هي   هي ت،، 

 .و  حنث صمح، أو امدم صمح،

ْم يَف اأْلَْمةَ   :ق له  وت  اهلل تيتنىل ملحمتد  ستب  اهلل اآلف،؛ أو،يف   َوَشاَوْ   

عي،ض آ اء أصحن ،؛ النرُشع اجلمنع يف ا و، انذي هَيِ   هي ،، ثت  أن فس ×

 .ُيعن  ون أشن  إنن، أكث،ه  وأامه ه ، وعبكم  امىل اهلل تينىل هبم،  امننن،
 

 اِح وامَلَساِءَباُر الَّصَكأْذ - 27
 

، والِصالة  والِسالم  َدىَل َمْن ال نعِ  َنْعدو   ّللَِاحلمد  ))  .((َوْ َدو 

وانصتمة  –صهف و  هتذا انهتب ؛ االشتعرن   تذك، اهلل تيتنىل أ اد امل

 .يف ت ك ا وبن  ×امىل  سبن، 
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ُ  أن فبدأ املست    نحلمتد هلل تيتنىل وانثهتنء ام نت،، دأ : قال املصحح]

 .( )[ث  فذك، اهلل تينىل ×وانصمة وانسمم امىل  سبن، 

ة أل  أقعد مع ق م ي  ةو  اهلل تعناىل منن صنال)): ×بن   سب  اهلل 

ال داة  تى تبلع الشمس أ ا إِِل من أ  أدتإ أ نعة من ولد إسنامدنل، 

وأل  أقعنند مننع قنن م ينن  ةو  اهلل تعنناىل مننن صننالة العرصنن إىل أ  ت ننةأل 

((الشمس، أ َا إِِل من أ  أدتإ أ نعة
( ). 

أح، هتن وأخ صتهن : أي ((من أ  أدتإ أ نعة من ولد إسامدنل)): ببن،

 .ه إا ه  و  أنه  وأغىل ا ن

اَل إََلنَه  اّلَلهَ :أد ذ ناهلل َمَن الِشنْنباَ  اِلنةجنمَ ))(0) – 62

ننَ  النن و  َسننهٌَة َواَل َنننْ ٌم َلننه  َمننا يَف نْإاَِل    نن   َحَ  اْلَقَننن م  اَل َتْأخ 

الِسننَمَ اَت َوَمننا يَف اأْلَْ َض َمننْن َذا اِلننَ ي َيْشننَفع  َدهْننَدو  إاَِل 

نٍء نَإَْذنََه َيْعَلم  َما نَ  َنب ن َ  نيََشْ نْم َواَل ي  نْيَ َأْيَدهَْم َوَمنا َخْلَفه 

ْةَسنَنه  الِسنَمَ اَت َواأْلَْ َض  َمْن َدْلَمنَه إاَِل نَناَم َشناَء َوَسنَع   

َ  اْلَعَ َ اْلَعظَنم   اَم َو   و  َ ْفظ ه   .((( ) ( )َواَل َيئ    
 ـــــــــــــــــــــــــ

 [.املصحح]  ( )

 (.ق(. )8/772) ((صحنح أيب  او ))، و سهه األلعاي، (9776)أن   او  نةقم   ( )

 .822: اآلية، س  ة العقةة  ( )

(  0/869) ((صنحنح الرتغننا والرت ننا))، وصنححه األلعناي يف (0/278)أخةجه احلا م   ( )

= 
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 .س    كيب هب أُ  صحايب احلديث -

كنن ن، ُجْ،نيف وت  ات،، الكتنن  أن ُأس    كيب  واحلدفث  علو،؛ هب

فههص، الح،س، اا  نن ،، الحاا هب  دا ، شب، انرمم املحع  ، الس   ام ن،، 

: جهتت ، بتتن : وتتن أنتتت؟ جهتتّ  أم إنيّستت؟ بتتن : التت،د ام نتت، انستتمم، الهتتن 

، وشتيُ،ه شتيُ، ك تب، بتن  : الهنونه  فدع، الهنون، فده، الحاا فُده فتُد ك تب 

 !ّ ؟هذا َخْ ُب اجلِ 

الل جتنء  تك؟ : بد ام مِت اجلّ  أن ون النه   جم  أشد وه ، بن : بن 

الل فهجنهتن :   رهن أنك حتّب انصدب،، الجاهن ُنصنُب و  طينوك، بن : بن 

نَ   اّلَلهَ: هتذه اآلفت، انعت  يف ستب ة انبهت،ة: وهك ؟ بتن  نَ  احْلَ اَل إََلنَه إاَِل   

أجتري وهتن حعت  فصتبب، ووت  بنهلتن حت،  و  بنهلن ح، ُفميست ...اْلَقَن م  

 .ميسجرَي وهن حع  فُ أُ  ُب بِ ْص فُ 

صندق )): ×الهتن  ! ، الذك، انك نت،؟×ال ل أصبب أت   سب  اهلل 

 .((اخلعنث

ة )): ق له  .اجل،ن هب وبضع جتهنف انعم، ((ج 

أن،  أى خم ببن  : انبننغ؛ وامليه : أي ((ندانة شعه ال الم املحتلم)): ق له

 .رمم انبننغحجم، كحج  ان

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

يف ]، والبننااي ([771)نننةقم  ((دمننل الننن م واللنلننة))يف ]، ودننزاو إىل الهسنناي  ([722)نننةقم ]

 (.ق. )إسها  البااي جند: ، وقال([240)نةقم  ((الكعري))
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 .ُحِهَظ وُوب : أي ((جريأ  )): ق له

 (.71)وبد تهدم  ح اآلف،؛ انظ،  ح حدفث  ب  

نننَ  هههههه))(8) – 67 نننْل     اّلَلهَ *َأَ نننٌد  اّلَلهَق 
ا َأَ ننٌد  *مَلْ َيلَننْد َومَلْ ي  َلننْد  *الِصننَمد   نن ا ف  ننْن َلننه      َومَلْ َيك 

نن ذ  نَننَةأِل اْلَفَلننَإ   :ههههه ننْل َأد  َمننْن رَشِ َمننا  *ق 

ناَت يَف  *َوَمْن رَشِ َغاَسٍإ إََذا َوَقَا  *َخَلَإ  ًَ َوَمْن رَشِ الهِِفا

َقَد   :هههه  . َوَمْن رَشِ َ اَسنٍد إََذا َ َسنَد  *اْلع 

 ْل َأد  ذ  نََةأِل الهِاَس َمنْن  *إََلَه الهِاَس  *َملََك الهِاَس  *ق 

وَ  اِلنن *َخهِاَس نْرَشِ اْلَ ْسننَ اَس النن نند  َ ْسننَ س  يَف ص  َ ي ي 

((ًالث مةات َجهَِة َوالهِاسَ نَمَن الْ  *الهِاَس 
( ). 

 .نب هب امبداهلل    ُخبَ  صحايب احلديث -

و  بنهلن ثمح وت،ا  حت، فصتبب وحت، فميست؛ : وجنء يف احلدفث

 .و  كه يشء ،ُ عْ هَ كَ 

 (.71)وبد تهدم  ح اآلفن ؛ انظ،  ح حدفث  ب  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظنة ([9262)نةقم ( ]2/276)، والرتم ي ([2128)نةقم ( ]4/988)أخةجه أن   او    ( )

 (.ق(. )9/028) ((صحنح الرتم ي))
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ْلك  للنَه، َوالننَحْمد  لَ أ)) (9) – 66 نَه، ِلنْصعَْحهَا َوأْصعََح النم 

،  اّللهَال إلَه إالِ  ْيَك َلنه  ، َوْ َدو  ال رَشَ ْلك   ،وَلنه  الننَحْمد  َلنه  الننم 

ِل َ ٍء َقَديٌة، َ أِل أْسأل َك َخرْيَ َمنا يف َ نَ ا الَننْ َم  َ  َدىَل    و  

، وَأد  ذ  نََك َمننْ  رَشِ َمنا يَف َ نَ ا الَننْ َم َورَشِ َمنا  َوَخرْيَ َما َنْعَدو 

ن ذ   ، َ أِل أد  ن َء الكَنَاَ ، َ أِل أد  ذ  نََك َمَن الَكَسنَل، وس  َنْعَدو 

((نََك َمْن َدَ اأٍل يَف الهِاَ  وَدَ اأٍل يَف الَقْاَ 
( ). 

ْلك  لَِلنهَ : وإَذا أْمَسى َقاَل   .أْمَسْنهَا وأْمَسى النم 

أِل أْسننأل َك َخننرْيَ َمننا يَف َ ننَ َو الِلْنَلننَة  َ : وإَذا أْمَسننى َقنناَل 

َوَخرْيَ َما َنْعَدَ ا، وأد  ذ  نََك َمْن رَشِ َما يَف َ َ َو الِلْنَلنَة ورَشِ 

 .َما َنْعَدَ ا

 .هب امبداهلل    وسيبد صحايب احلديث  -

دخ هتتن يف انصتتبنح، أو دخ هتتن يف : أي ((أمسنننها))أو  ((أصننعحها)): ق لننه

 .و  اهلل تينىل وحهظ   بس،  هيم،  املسنء وع 

 ((إاا أصتبب))، ويف نهتظ [املستنء] إاا دخته يف: أي ((إذا أمسى)): ق له

 .[يف انصبنح] إاا دخه: أي

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8689)نةقم ( ]4/8122)مسلم   ( )
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: أي ((وأوستت  امل تتك هلل)): ، وأف تتن  ببنتت،((وأصننعح امللننك هلل)): ق لننه

 .اسعم، دوام امل ك وانعرصف هلل تينىل

 .فن  ب: أي (( أل)): ق له

اخلتريا  انعت  : أي ((-أو هتذه ان ن ت،  – ري ما يف  ن ا النن مخ)): ق له

وت  ختريا  انتدننن واآلخت،ة؛ أوتن  –أو هذه ان ن ت،  –حتصه يف هذا اننبم 

خريا  اندننن اله  حصب  انتهي  وا وت  وانستمو، وت  طتبا ق ان نته 

ونحبهن، وأون خريا  اآلخ،ة اله  حصب  انعبالنب احنتنء ... وحبادث،

 .ونحب انك... ننصمة وانعسبنب، وب،اءة انه،آناننبم وان ن ،  

أست نك اخلتريا  انعت  : أي ((-أو وتن  يتدهن  – وخري ما نعدو)): ق له

 .تيهب هذا اننبم أو هذه ان ن ،

وهتتب امتتدم انبيتتنح انتتهه  ن ختتري وتتع ظهتتب   ((مننن الكسننل)): ق لننه

االسعطنام،، الم فكبن ويذو ا ،  خمف انينجز؛ الحن، ويذو  نيدم انهتبة 

 .الهدان االسعطنام،و

أ اد  ، ون فب ث، كترب انست  وت  اهتنب انيهته،  ((وس ء الكََا )): ق له

 .وانعخبط يف ان،أي، وغري انك ممن فسبء  ، احلن 

وإنتل ختَص  (( أل أد ذ نك من د األ يف الها  ودن األ يف القنا)): ق له

شت هنل؛ امذاس انهن  وانهرب، و   ، سنئ، أامذ ، فبم انهننو،؛ نادهتل، وامظ  

الألنت، أو  وهتز  وت  وهتنز  اآلخت،ة؛ التحن وت  ست   النت، ست   يف : أون انهرب

 .الحن امذاهبن شدفد، نيبا  نهلل و  انك، فن  ّب سّ   سّ  : اجلمنع؛ وأون انهن 
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ننِم نَننَك أْصننَعْحهَا، ونَننَك أْمَسننْنهَا، َونَننَك )) (4) – 62 الِله 

، وإَلْنَك الهَش      ((َنْحَنا، َونََك َنم  ت 
( ). 

ِم نََك أْمَسْنهَا، َونََك أْصنَعْحهَا، : وإَذا أْمَسى َقاَل ))  الِله 

، َوإلْنَك النَمَصرْي   ْ ت   .((َونََك َنْحَنا، َونََك َنم 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث -

 هيمعتك أصتبحهن، : وعي ب  محتذوف؛ الك نت، ف،فتد ((نك أصعحها)): ق له

 .((ونك أمسنها)): انعهدف، يف ببن،، وكذنك ...أو  ذك،ع... أو  حهظك

وستتتعجريف  : فكتتتبن يف ويهتتت  احلتتتن ؛ أي ((وننننك نحننننا)): ق لنننه

ووستتعينذف   تتك يف ًنتتع ا وبتتن ، وستتنئ، ا حتتبا ، يف ااصتتبنح 

 .وااوسنء، واملحنن واملل 

 .ااحننء ن بيث فبم انهننو،: أي ((وإلنك الهش  )): ق له

 .امل،جع: أي ((وإلنك املصري)): ق له

وإننتتك )): ، ويف ااوستتنء((وإلنننك الهشنن  )): وإنتتل بتتن  يف ااصتتبنح

؛  ن ااصبنح فاب، انهرش  يد املب ، وااوسنء فاب، املب   يتد ((املصري

: ، والنل فاتب، املتل ((وإلنك الهش  )) :ال ذنك بن  النل فاب، احلننة ؛احلننة

 . امنف، ن عهنسب وانعانكه، واهلل أام   ((وإلنك املصري))

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/048) ((صحنح الرتم ي))، وانظة ([9970)نةقم ( ]2/477)الرتم ي   ( )
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ِم أْنَت َ يِب ال إَلَه إالِ َأْنَت، َخَلْقَتهَ  وأَنا )) (2) – 67 الِله 

َا، وأَ  نْ ذ  نَنَك  َدْعد  ، أد  َنا َدىَل َدْهَدَا َوَوْدَدَا َما اْسنَتَبْعت 

، أ نْ ء  نَنَ ْنعَ   َمْن رَشِ َما َصهَْعت  ، وأن  ْ ء  َلَك نَهَْعَمتََك َدنَ ِ ن 

((ْ َفة  الَ ن  أَل إالِ َأْنَت َفاْغَفة َِل َفإِنه ال يَ 
( ). 

 .هب شَداد    أوس  صحايب احلديث -

أن و  بنهلن وببهن  هبن ح، فميست، التل  وت  نن عت، : وجنء يف احلدفث

 .دخه اجله،، وكذنك إاا أصبب

 .اام اف  ننبحدانن، واخلننهن، ((ال إله إال أنت خلقته )): ق له

 .دف،اام اف  ننيبب ((وأنا دعدا)): ق له

امهتتدع إّيَل  تت ن أوحتتدع، : أي ((وأنننا دننىل دهنندا وودنندا)): ق لننه

أنتن : وأام ف   نبهنعك ووحداننعك، ووامتدع اجلهت، ّيل امتىل هتذا؛ فيهت 

 .وهن  امىل تبحندع، وامىل حهنه، وامدع ّيل

بتد  استعطنامع ؛  ن انيبتد ال فهتد  امتىل : أي ((ما اسنتبعت)): ق له

 .انيشء إال بد  اسعطنامع،

 .أام ف وأب، نك  ل أنيمت  ، اميل: أي ((لك نهعمتك د أن ء )): ق له

 .ُأِبّ، وأام ف  ل اج حت و  انذنب: أي ((وأن ء ن نع )): ق له

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )7917)نةقم ( ]6/021)أخةجه العخا ي   ( )
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؛  ن ((ال فرهت، انتذنبب إال أنتت))التحن انات ن أنت، : أي ((فإننه)): ق له

 .غه،ان انذنبب خمصبل هلل تينىل

اَ )) (7) – 21 ِم إِي أْصَعْحت  أ ْشنَهد  َلنَة الِله  ، وأ ْشنَهد  َ َ

َك، وَ ْنَع َخْلَقَك، أِنَك أْننَت اهلل  ال إَلنَه َدْةَشَك، وَماليََكتَ 

َا  َِمنننداا َدْعننند  ْينننَك َلنننَك، وأِ     إالِ أْننننَت َوْ نننَدَا ال رَشَ

 .( ) (أْ َنَع َمِةاٍت ) ((وَ س  ل َك 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث -

ن حت، فصتبب أو فميست أ  تع وت،ا ، أن َوت  بنهلت: وجنء يف احلتدفث

 .أامعه، اهلل و  انهن 

َمننل  َدننْةَش َ ِنننَك : ؛ بتتن  تيتتنىل((هد  لننة دةشننكْشننوأ  )): ق لننه َوَيْ

اَمنََنةٌ  ًَ ْم َيْ َمئٍَ    .( )َفْ َقه 

اَمنََننةٌ )): ^بن  ا   امبنس  ًَ ْم َيْ َمئٍَ   ثلننت، صتهبف وت  : أي َفْ َقه 

 .((ال اهللاملمئك، ال في   امَدهت  إ

 .‘وكذا بن  ان َحنع 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، (0810)، والعخننا ي يف األ أل املفننة  نننةقم ([2177)نننةقم ( ]4/906)أخةجننه أننن   او    ( )

، و ِسنن سنام ة الشنن  اننن (61)، وانن السه  ننةقم (7)يف دمل الن م واللنلة نةقم  والهساي 

 (.ق(. )89ص )إسها  الهساي  وأيب  او  يف َتفة األخنا   ‘ ناز

 (.م( )82)نةقم  ((الكلم البنا)): وقد ضعفه الشن  األلعاي   ه اهلل، انظة

 .06: اآلية، س  ة احلاقة  ( )
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اهلل أام تت  كتت  هتت ؟ أثلننتت، أم ثلننتت، )): ‘وبتتن  احلستت  انبرصتتي 

 .((آالف؟

؛ املمئك، خ ب امظن ، خ هه  اهلل تينىل و  نتب ؛ ((وماليكتك)): ق له

لََقننت املاليكننة  مننن ننن ٍ ، )): بتتن  × أن  ستتب  اهلل ’اليتت  امنئاتت،  خ 

لََإ اجلاَ  من ما   من ناٍ ، م وخ  َصَف َلك  لََإ آ م  َمناِم و  ((وخ 
( ). 

؛ و   نب امطتف انيتنم امتىل ((ومئكعك))امىل  ((ًنع خ هك))وامطه، 

 .اخلنل؛  ن ًنع اخل ب تعهنو  املمئك، وغريه 

هب اندالن، : وامل،اد ههن و  ختصنص املمئك، و   ، سنئ، املخ ببن 

م ااشتهند، واملمئكت، امىل أن املمئك، أال ه و  انبرشت، أو أن املهتنم وهتن

أوىل  ذنك و  غريه ؛ إون  هن  ام،البا أن اهلل ال إنت، إال هتب، وأن دمتدا  

امبتتده و ستتبن،، ببتته ستتنئ، املخ ببتتن ، وإوتتن  ن ا صتته يف اناتتهبد 

 .انيدان،، وه  أتّ  النه 

 .ااامعنق ههن هب انعخّ ص ام  ا  انهن  ((أدتإ اهلل)): ق له

ِم َما )) (6) – 20 أْصَعَح يَب َمنْن نَْعَمنٍة، أْو نَأَ نٍد َمنْن الِله 

ْيَك َلَك، َفَلَك النَحْمد  وَلنَك  َخلَقَك، َفَمهَْك َوْ َدَا ال رَشَ

((الَشْكة  
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8777)  واو مسلم نةقم  ( )

 ،(6)ننةقم  ((دمنل النن م واللنلنة))، والهساي  يف ([2169)نةقم ( ]4/902)أخةجه أن   او    ( )

= 
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ِم َما أْمَسى يَب : وإَذا أْمَسى َقاَل   ...الِله 

 .هب امبداهلل    غهَنم  صحايب احلديث -

فبوت،، ووت  بتن  وثته  الهد أَدى شك،: أن و  بنهلن: وجنء يف احلدفث

 .انك ح، فميس؛ الهد أدى شك، نن ع،

 .ون صن  وصنحبن  س و  نيم،: أي ((ما أصعح يب)): ق له

 .الم  امهدع وو  ال  ك: أي ((فمهك)): ق له

 ((ال رشينك لنك)): ؛ وأف تن  ((فمهنك)) :تبكنتد نهبنت، ((و ندا)): ق له

حتدع، ال ؛  ميه  كه ون أصبب س وت  نيمت، المهتك و((و دا))تبكند نت 

 .فان كك يف إامطنئهن غريع

نتتك احلمتتد   ستتنين امتتىل وتتن : أي ((لننك احلمنند ولننك الشننكة)): ق لننه

ونك اناك،  جتبا ح  امتىل وتن أوننتت، وإنتل ًتع  ت، احلمتد  أامطنت،

: واناك،؛  ن احلمد  أس ن اك،، واناك، سبب ن زفندة، بن  اهلل تيتنىل

 ْم ْم أَلََزينننَدِنك  : ك، املتتتهي  واجتتتب؛ بتتتن  تيتتتنىل، وشتتت( ) َلنننئَْن َشنننَكْةت 

 َ و ة  وا َِل َواَل َتْكف  ة   .( )َواْشك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

َتفة ))، و سن انن ناز إسها و يف (8970) قم  ((م ا  ))، وانن  عا  (40)وانن السه  نةقم  ))

 (.ق(. )84ص )، ((األخنا 

 (.م(. )87)كلم البنا نةقم ال: وقد ضعفه الشن  األلعاي   ه اهلل، انظة 

 .6: س  ة إنةا نم، اآلية  ( )

 .028: اآلية، س  ة العقةة  ( )
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نننِم َدنننافَهَ  يَف )) (2) – 28 نننِم َدنننافَهَ  يَف َننننَدَي، الِله  الِله 

ي، اَل  ِم َدافَهَ  يَف َنرَصَ ِم إِي َسْمَع ، الِله   إَلَه إالِ أْنَت، الِله 

ْفَة َوالَفْقَة،  ، َأد  ذ  نََك َمَن الك  وَأد  ذ  نََك َمْن َدَ اأَل الَقنْاَ

 .( ) (ًَالَث َمِةاٍت ) ((ال إَلَه إالِ أْنَت 

 . هب أ ب  ك،ة، ُنَهنْع    احلن ح    َكَ َدةصحايب احلديث  -

 .سّ ْمه  و  اآلالنِ  وا و،اض يف  دين: أي ((اللهم دافه  يف ندي)): ق له

يد امنم؛ الهبن،  تدين خنل   ((ويف نرصي... دافه  يف سمع )): ق له

شنوه نكه اجلس ، ونكت  خصتص هتنت، احلنستع،؛  هنتل انط،فتب إىل 

 .انه ب؛ انذي  صمح، فص ب اجلسد ك ،، و هسنده فهسد اجلسد ك ،

َ   اّللهََ ْسعََ  )) (7) – 29 ، َو   َ  َدَلْنَه َتَ ِ ْلت  الَ إَلَه إالِ   

 .( ) (َسْعَع َمِةاٍت ) ((َ أَل الَعْةَش الَعظَنمَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والهساي  يف دمنل النن م واللنلنة ننةقم (2/48)، وأ د ([2171)نةقم ( ]4/984)أن   او    ( )

 ، والعخا ي يف األ أل املفة ، و ِسنن العالمنة اننن نناز إسنها و يف(77)، وانن السه  نةقم (88)

 (.ق(. )87ص )َتفة األخنا  

 (.م(. )0801)نةقم  ((ضعنف اجلامع)): ، انظة‘وقد ضعفه الشن  األلعاي  

، ([2120)نننةقم ( ]4/980)مةف دنناا، وأننن   او  م ق فنناا ( 60)أخةجننه انننن السننه  نننةقم   ( )

 (.ق(. )8/967) ((زا  املعا )): وصحح إسها و شعنا ودعدالقا   األ ناُوط، وانظة

 (.م. )((ضعنف أيب  او )): ، انظة‘ضعفه الشن  األلعاي  وقد 
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 .هب أ ب اند داء  صحايب احلديث -

أن و  بنهلن ح، فصبب وح، فميس ستبع وت،ا ، : وجنء يف احلدفث

 .كهنه اهلل ون أ ، و  أو، اندننن واآلخ،ة

 .كهنين اهلل تينىل يف كه يشء: أي (( سع  اهلل)): ق له

 .اامعمد : أي ((دلنه ت  لت)): ق له

ِم إِي أْسأل  )) (01) – 24 َك الَعْفَ  والَعافننَة يف النَدْنَنا الله 

نننِم إِي أْسنننأل َك الَعْفنننَ  والَعافننننَة يف َ ْيهننن   واآلَخنننَةَة، الله 

ْ َدننْ َ ايت، وآَمننْن  ننِم اْسننرت  ْنَننناي، وأْ ننَ ، وَمنناِل، الله  و  

ِم اْ َفْظه  َمْن ننْيَ َيَدِي، وَمْن َخْلَف ، وَدنْن  َ ْوَدايت، الله 

نن ذ  نََعَظَمتننَك أْ  َيمنهنن ، وَدننْن َشنناَم   ، وأد 
ِل، وَمننْن َفننْ قَ

ت  ((أ ْغتاَل َمْن ََتْ
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،  صحايب احلديث -

دالتنع اهلل : و  امنالنه اهلل وأامهنه، واالس  امنالن،؛ وه  ((العافنة)): ق له

 .ام  انيبد ا سهنم وانبمفن

نتتدف  دالتتنع اهلل كتته وتتن فاتت، ا: أوتتن ستتؤا  انينالنتت، يف انتتدف ؛ الهتت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ((صننحنح انننن ماجننة))، وانظننة ([9260)نننةقم ]، وانننن ماجننة ([2164)نننةقم ]أننن   او    ( )

 (.ق(. )8/998)
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دالنع اهلل كه ون فرض دنننه، وأوتن يف ا هته؛ : وفرضه، وأون يف اندننن؛ اله 

وغتري انتك، ... دالنع اهلل كه ون ف حتب أه ت، وت  انبمفتن وا ستهنم: اله 

دالتتنع اهلل كتته وتتن فرضتت وننتت، وتت  انرتت،ق واحلتت،ق : وأوتتن يف املتتن ؛ الهتت 

 .وغري انك و  أنباع انيبا ض املؤاف،... وانرسب،

كته وتن فستعح  وهت، إاا ظهت،؛ وانيتب ة وت  : وهت  (( ايتدن )): ق له

ان،جه ون  ، رست، إىل  كبع،، وو  احل،ة ًنع  تدهنن إال انبجت، وانكهت، 

ًنع  دهنن دون استعثهنء، : وا ال ه ترطنعهل، ويف انهدو، ببالن، وبنه

 .وو  ا و، وثه ان،جه وع  طههن وظه،هن

ك هن امب ة حع  وجههن وكهنهتن؛ أن امل،أة  :وانهب  احلب :املصححقال ]

نْل أَلَْزَواَجنَك َوَنهَاتَنَك َونََسناَء الن : نهبن، تينىل نْدننََي نَْيا َأَهَا الهِعَنَ  ق  ْؤَمهنََي ي  م 

ننْؤَذْيَن َوَ نناَ   ْعننَةْفَن َفنناَل ي  ا  اّلَلهََدَلنننَْهِن َمننْن َجاَلنَنننعََهِن َذلَننَك َأْ َنننى َأْ  ي  نن  ا َغف 

نستتنء املتتؤوه، إاا ختت،ج  وتت   اهلل أوتت،: ^  ا تت  امبتتنس ، بتتن( )َ َ ننناما 

ف  هه  و  البق  ؤوسه   نجلم نب وفبد نبهت  يف حنج، أن فرط، وجب

((امنهن  واحدة
ن لَتََهنِ  :وبن  . ( ) ِن إاَِل لَع ع  ْعنَديَن َزيهَنتَه  وأامظت  . ( )َواَل ي 

َوإََذا  : وبتتن  ستتبحنن، وتيتتنىل. ًتتن  املتت،أة وزفهعهتتن يف وجههتتن وكهنهتتن

ْم  نن نَك  ل  ننْم َأْلَهننة  لَق  ِن َمننْن َوَ اَء َ َجنناأٍل َذلَك  ننا َفاْسننَأل     ِن َمَتادا َسننَألْت م    

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .27: اآلية، س  ة األ زاأل  ( )

 (.املصحح. )من س  ة األ زاأل 27تفسري انن  ثري آلية ]  ( )

 .90: اآلية، س  ة اله    ( )
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نن هَبَنِ  ل  يف شتت ن صتتهبان  تت  امليطتته يف بصتت،  ’وبننتتت امنئاتت، . ( )َوق 

ال،أى سباد إنسنن نتنئ  ال تتنين الي،الهت  حت،  آين، وكتنن فت،اين ...)): ااالك

وجهتت   ،ُ  َمتتخَ نهظت  نستت جنام، حتت، ام،الهتت ، الَ ب، النستتعببتته احلجتتن

((... واهلل ون ك مه  ك م، وال سميت وهت، ك مت، غتري است جنام،س ج بن
( ) 

وهذه انهص، تد  دالن،  ز، امىل ترطنت، انبجت،، وكتذنك يف بصت، زوا  

 صهن، أثهنء امبدتت، وت  خنترب يف انط،فتب إىل املدفهت،، وأنت، أ دالهتن  ×انهب  

النحعجبت حجن ن  كنوم ، وممن فتد  دالنت،  زت، امتىل أن خ ه، امىل  اح ع، 

املةأة دن  ة فنإذا خةجنت استكنفها )): ×ًنع  دن امل،أة امب ة بب  انهب  

((الشنبا 
وهذه ا دن، انرصز، تد  امىل وجبب ترطنت، املت،أة نبجههتن . ( )

وكهنهن امهد حرضة ان،جن  ا جننب، أون يف انصمة، الحهنن ال ترط  وجههتن 

 .إاا كنن امهدهن  جن  ننسبا و  دن وهنإال 

وأون امب ة ا و، املم بك، الن ب،ب أن امب هتن وثته امتب ة احلت،ة، ويف 

 هنن بتد تكتبن أًته وت  احلت،ة العهتع  انهتنس، وبتد  ؛انصمة وثه احل،ة

 .[( )فهب  انك ‘سميت شنخهن ا    نز 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .29: س  ة األ زاأل، اآلية  ( )

 (.املصحح(. )4621)العخا ي نةقم   ( )

وصننححه األلعنناي يف إ واء . (( نن ا  ننديث  سننن صننحنح)): وقننال( 0069)الرتمنن ي نننةقم   ( )

 (.املصحح(. )0/919)ال لنل 

 [.املصحح]  ( )
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 .كه امنب وخ ه يف يشء؛ الهب امب ة: وامل،اد وههن هنههن

 .أو  فؤو  و  ا و : و  ببنك ((وآمن)): ق له

املت،ة انباحتدة وت  انت،وع؛ وهتب : ًع  وامت،؛ وهت  (( ودايت)): ق له

 .انهزع واخلبف

إىل آخت،ه، ط تب وت  اهلل أن  ((...اللهم ا فظهن  منن ننني يندي)): ق له

زهظ، و  املهننك، انع  تي،ض ال   آدم امتىل وجت، انره ت،، وت  اجلهتن  

دي، وو  خ ه ، وام  فمنه ، وام  شتلّيل، ووت  و   ، ف)): انست  هبن،

 :والستتنل وتت  اناتتنطنن، وهتتب املتتزام  نيبتتند اهلل  تتدامباه يف ببنتت، ((التتبب 

   ً ْْم َمْن َننْيَ َأْيَدهَْم َوَمْن َخْلَفَهْم َوَدْن َأْياَمََّنَْم َوَدْن َشاَميَلََهم  .( )ِم آَلتََنهِه 

 .وانصباامب وانيذاب وأون و  جه، انهبق؛ الحن وههن فهز  انبمء

وأدنن ذ نعظمتننك أ  أغتننال مننن )): وإنتتل أالتت،د اجلهتت، انسندستت،  هبنتت،

إشتن ة إىل أنت، وتن ثت  وه كت، وت  املهننتك، أشتد وأالظتع وت  انعت   ((َتت 

تي،ض ال   آدم وت  جهت، انعحتت، وانتك وثته اخلستف؛  ن اخلستف 

 .فكبن و  انعحت

  حنتث ال فاتي،، واالغعنتن  أن فتؤت  ا وت، وت ((أغتنال)): وأما ق له

 .وأن فده   مك،وه مل ف،تهب،

ْم : بن  اهلل تينىل ا َمنْن َفنْ َقك  ْم َدَ انا َ  اْلَقاَ    َدىَل َأْ  َيْعَعَث َدَلْنك  ْل    ق 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .06: اآلية، س  ة األدةاف  ( )
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مْ  لَك  َت َأْ ج   .( )َأْو َمْن ََتْ

ِم َدامَلَ الَ نَْا والِشَهاَ ةَ، َفالََة الِسنمَ اَت )) (00) – 22 الِله 

ِل َ  واألْ َض،  ، أْشَهد  أْ  ال إَلنَه إالِ أْننَت، َ أِل    ٍء وَملَنَْكه 

أد  ذ  نَنَك َمنْن رَشِ َنْفَِسن، َوَمنْن رَشِ الِشننْبَاَ  َورَشْ َنَه، وأْ  

ْسلَمٍ  ِةو  إىَل م  َف َدىَل َنْفَِس س  ءاا، أْو أج  ((أْقرَتَ
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث -

وهصتبب امتىل انهتداء، وحت،ف انهتداء دتذوف،  ((دامل ال ننا)): ق له

فتتن امتتنمل انرنتتب، وجيتتبز أن فكتتبن و،البامتتن  امتتىل أنتت، ختترب وبعتتدأ : تهتتدف،ه

 .أنت امنمل انرنب واناهندة: دذوف، أي

 .املبجبد املد ع ك ن، فانهده: امليدوم، واناهندة: وانرنب

: انرنتب وتن غتنب امت  انيبتند، واناتهندة وتن شتنهدوه، وبنته: وبنه

انرنب اآلخ،ة، واناهندة انتدننن، : رس، واناهندة انيمنن،، وبنهانرنب ان

 .امنمل ون كنن وون فكبن: امنمل انرنب واناهندة؛ أي: وبنه

وا  ض،  ستمبا ختننب ان: أي ((فنالة السنم ات واأل ض)): ق له

 .الط، انيشء إاا  دأ وخ ب: فهن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .72: س  ة األنعام، اآلية  ( )

 (.ق(. )9/048)صحنح الرتم ي : ، وانظة([2176)نةقم ]، وأن   او  ([9978)نةقم ]رتم ي ال  ( )
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 امتتنمل))وثتته انكتتمم يف  (( ب كتته يشء)): وانكتتمم النهتتن، ويف ببنتت،

 .؛ و  حنث انعهدف،((انرنب

 .وننك،: أي ((وملنكه)): ق له

إنتل استعينا  ، ت، وت    انتهه ؛  ن انتهه   ((من رش نفِس)): ق له

 .أون ة  ننسبء، وننن، إىل اناهبا  وان ذا  انهننن،

، وامل،اد هنههن امليه  اجلنوع نهبة انر ب واناتهبة  وانهه  هلن وينن 

 .((ومن رش نفِس)): × يف اانسنن، وهلذا بن 

المجببن، امىل اخلري، وه  نه  وطماه،، الكنتف  × وأون نه  انهب 

فعصتتب  وههتتن انرشتت حعتت  استتعينا وتت   هتتن؟ جيتتبز أن فكتتبن املتت،اد وهتت، 

اندوام وانثبن  امتىل وتن هت  ام نت،، أو املت،اد تي تن  ا وت، وإ شتنده  إىل 

 .ط،فب اندامنء، وهب ا ظه،

ا  تتن  وتت  شتتط  إاا  يتتد؛  اناتتنطنن استت  ((ورش الشنننبا )): ق لننه

 .ن، َ ُيد و  ان،مح،  ؛سم   ،

 طه؛ سم   ،  ن، وبطه، وا نف وانهبن النت، : و  شنط؛ أي: وبنه

 .ن مبننر،

اناتتنطنن، فتت،وى هتتذا امتتىل وجهتت،؛  ع : أي ((ورش ننه)): ق لننه

ك،  كرس انا، وسكبن ان،اء؛ وويهنه ون فدامب ن، اناتنطنن، : أحد ن ْ ِ

كت،  هتعب انات، : ا اع  تنهلل ستبحنن،، وانثتنينوفبسبس ن، وت  ا وَ َ

 .وان،اء، ف،فد حبنئه انانطنن ووصنفده
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 .أكعسب: أي ((أ  أقرتف)): ق له

ِةو)): ق له  .أو أج، انسبء: أي ((أو أج 

 .امهد انهبم: أي ((وإذا أخ ت مضجعك)): ق له

ن َمنَع اْسنَمَه َ   اّللََِنَْسَم )) (08) – 27 َ ٌء يف اِلنَ ي ال َيرَض 

نننَ  الِسنننَمنع  الَعلَنننْنم  األْ َض َواَل  نننالَث ) (( يَف الِسننناَمَء و   ًَ

 .( ) (َمِةاٍت 

 .هب امثلن    امهنن  صحايب احلديث -

أن و  بنهلتن ثمثتن  إاا أصتبب، وثمثتن  إاا أوست ؛ مل : وجنء يف احلدفث

 .فرضه يشء

 . س  اهلل أسعينذ: أي ((نسم اهلل)): ق له

 .وع وصنحب، اسم،: أي ((مع اسمه)): ق له

كتل : وال فرض وع اسم، يشء يف انسلء؛ فيه : أي ((وال يف السامء)): ق له

أن أهه ا  ض يف ا و  وانسمو،  ربك، اس  اهلل تينىل ووصنحبع،، كتذنك 

: أهه انسلء، وانتذي فصتحب است  اهلل وفمزوت،، ال فرضته يشء؛ أو ويهتنه

 . ض وال و  جه، انسلءانذي ال فرض وع اسم، يشء و  جه، ا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نننننةقم ( ]2/472)، والرتمنننن ي ([2127، 2122)نننننةقم ( ]4/989)أخةجننننه أننننن   او    ( )

صنننحنح اننننن ماجنننة : ، وانظنننة(0/68)، وأ ننند ([9277)ننننةقم ]، واننننن ماجنننه ([9922)

 (.ق(. )97ص )ز يف َتفة األخنا  ، و سن إسها و العالمة انن نا(8/998)
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انسمنع  كه املسمبامن ، واني تن  : أي ((و   السمنع العلنم)): ق له

 . كه يشء

َ ًننننا، ونايفْسننننالَم َ ْيهنننناا،  ّللَََِ َضنننْنت  نننننا)) (09) – 26

 .( ) (ًَالَث َمِةاٍت ) ((عًنانَ  َحِمدٍ ونَم  

 .هب ثب نن    ُ ْجُدد  صحايب احلديث -

  بنهلن ثمثن  ح، فصبب، وثمثن  حت، ُفميست، أن و: وجنء يف احلدفث

 .كنن حًهن امىل اهلل أن ف،ضن، فبم انهننو،

 .بهيت  ،، واكعهنت  ،، ومل أط ب وي، غريه: أي (( ضنت ناهلل  ًنا)): ق له

 .( ) [ ب سباه الهب  س وويببدي الالم إن، غريه و: قال املصحح]

مم دفهن ؛  ميه  مل أْستَع يف  ضنت  ناس: أي ((ونايفسالم  يهاا )): ق له

 .× غري ط،فب ااسمم، ومل أس ك إال ون فباالب  في، دمد

 . ضنت  محمد نبنن  : أي ((ونمحمد)): ق له

كنن واجبتن  أوجتب اهلل امتىل : أي (( ا   قاا دىل اهلل أ  يةضنه)): ق له

 .نهس، أن ف،ضن،

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وأنن  (72)، وانن السنه  ننةقم (4)نةقم  ((دمل الن م واللنلة))، والهساي  يف (4/996)أ د   ( )

، و سهه انن نناز يف ([9927)نةقم ( ]2/472)، والرتم ي ([2168)نةقم ]، (4/902) او  

 (.ق(. )97) ((َتفة األخنا ))

 (.م(. )84)نةقم  ((الكلم البنا)): اهلل، انظة وقد ضعفه الشن  األلعاي   ه 

 (.املصحح)  ( )
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، أْصلَْح َيا َ َ  َيا َقَن م  نََةْ نَمتََك أْستَ )) (04) – 22 َ نث 

، َوالَ َتكَْلهَ  إىَل َنْفَِس َلْةَفَة َدنْيٍ  ِله  ((َِل َشْأَي   
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث -

 .اندائ  انبهنء: أي ((يا   )): ق له

 .املبننغ يف انهننم امىل شؤون خ ه،: أي ((يا قن م)): ق له

 .حنّيل وأو،ي: أي ((أصلح ِل شأي  له)): ق له

 .ال ت كه : أي ((وال تكله )): لهق 

 .حلظ، وملح،: أي ((إىل نفِس لةفة دني)): ق له

ْلك  )) (02) – 27 ،  ّللََِأْصَعْحهَا وأْصَعَح النم  َ أِل الَعناملَنَْيَ

ِم إِي أْسأل َك َخرْيَ َ َ ا الَنْ مَ اللِ  نو  : ه  ، وَنرْصَ ،  ،َفْتَحه  ن َ و  َون 

نن ْ  ، وأد  ننَداو  ، و   ذ  نَننَك َمننْن رَشِ َمننا فَْنننَه َورَشِ َمننا وَنَةَ َتننه 

((َنْعَدو  
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
( 0/869)صنحنح الرتغننا والرت ننا : ، وانظنة(0/242)احلا م وصححه ووافقه ال  ع    ( )

 (.ق([. )724)نةقم ]

، و ِسن إسها و شعنا ودعدالقا   األ نناُوط يف َتقننإ ([2124)نةقم ( ]4/988)أن   او    ( )

 (.ق(. )8/869) ((زا  املعا ))

 (.م. )((ضعنف أيب  او )): وقد ضعفه الشن  األلعاي   ه اهلل، انظة 
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ْلك  : وإَذا أْمَسنننى َقننناَل  َ أِل  ّللََِأْمَسنننْنهَا وأْمَسنننى الننننم 

 .الَعاملَنيَ 

ننِم إِي أْسننأل َك َخننرْيَ َ ننَ َو الِلْنَلننَة، اللِ : وإَذا أْمَسننى َقنناَل  ه 

ْ َ َ ا، وَنَةَ تَها، َو    َ ا ون  نْ ذ  نَنَك َفْتَحَها، وَنرْصَ َداَ ا، وأد 

 .((َمْن رَشِ َما فْنَها َورَشِ َما َنْعَدَ ا

 .هب أ ب وننك ا شي،ي  صحايب احلديث -

 .انظه، امىل املهصبد: أي ((فتحها))أو  ((فتحه)): ق له

 .انهرصة امىل انيدو: أي ((نرص ا))أو  ((نرصو)): ق له

 .  وانيمه ننعبالنب إىل اني : أي ((ن   ا))أو  ((ن  و)): ق له

 . عنسري ان،زق احلم  انطنب: أي ((نة تها))أو  ((نة ته)): ق له

انثبتتن  امتتىل وعن يتت، اهلتتدى وخمننهتت، : أي (( نندا ا))أو  (( ننداو)): ق لننه

 .اهلبى

ختري هتذا : وون  يده  ننن نهبن،... العح،: ببن،)): بن  انطنب   مح، اهلل

 .((اننبم

 .يف هذا اننبم أو هذه ان ن ،: أي ((-أو ما فنها  –من رش ما فنه )): ق له

واكعه   ت، امت  ستؤا  ختري وتن  ((-أو ما نعد ا  –رش ما نعدو )): ق له

 .؛ إشن ة   ن د ء املهنسد أه  و  ج ب املهنالع-أو ون  يدهن  – يده 
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أْصَعْحهَا َدىَل فَْبنَةَة ايفْسنالَم، وَدنىَل َ لََمنَة )) (07) – 71

َِمنندٍ ايفْخننالَص، وَدننىَل َ ْيننَن َنعِنهَنن ، وَدننىَل َمِلننَة أنَنهَننا × ا   

ْكَ نَيَ  ْسلاَما وَما َ اَ  َمَن النم  ((إْنَةا نَم، َ هنفاا م 
( ). 

 .أْمَسْنهَا َدىَل فَْبَةَة ايفْسالمَ : وإَذا أْمَسى َقاَل 

 .هب امبدان،مح     أس أ زى صحايب احلديث  -

انهطت،ة  ميهت   دفه، احلتب، وبتد َتتِ،د: أي ((دىل فبةة ايفسالم)): ق له

 .انسه،

أشتهد أن ال إنت، إال : وهت  ك مت، اناتهندة (( لمة ايفخنالص)): ق له

 .اهلل، وأن دمدا  امبده و سبن،

انظتتنه، أنتت، بنهلتتن تي تتنل  نرتتريه، بتتن   (( × و يننن نعنهننا  منند)): ق لننه

بن  انك جه،ا  ننسمي، غتريه،  × ني ،)): ((ا اكن ))انهبوي  مح، اهلل يف 

 .((ننعي   غريه

 .ونئم  إىل اندف  املسعهن : أي (( هنفاا )): ق له

ْعَحاَ  )) (06) – 70  .( ) (َمَئَة َمِةةٍ ) ((َونََحْمَدوَ  اّللََِس 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظنة صنحنح اجلنامع (94)، وانن السه  يف دمل الن م واللنلة نةقم (416و 9/417)أ د   ( )

 .(.ق([. )4764)نةقم ( ]4/817)

 (.ق([. )8689)نةقم ( ]4/8160)مسلم   ( )
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 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث -

من قا ا مئة مةة  ني يصعح و ني يمِس، مل يأَت )): وجنء يف احلدفث

 .((ال مثل ما قال أو زا  دلنهأ د ي م القنامة نأفضل مما جاء نه، إال أ د ق

تين، املات، حلكمت، في مهتن اناتن ع، وخهت  وجههتن  ((مئة مةة)): ق له

 .ام نهن

 . يشء أال ه ممن جنء  ، هذا انهنئه: أي ((نأفضل)): ق له

فتتد  امتتىل أن انزفتتندة ال ترضتت يف تينتت، انيتتدد،  ((أو زا  دلنننه)): ق لننه

 . خمف انههصنن

، َلننه   اّللهَ ال إَلننَه إالِ ))( 02) – 78 ْيننَك َلننه  َوْ ننَدو  ال رَشَ

  َ ، َو   ، وَله  احَلْمد  ْلك  ِل َ ٍء َقديةٌ النم   .((َدىَل   

((و،ة واحدة))أو  ( )[امرش و،ا ]
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
منن : )، ولفظنهمن  ديث أيب أي أل األنصا ي ( 84)نةق  ((الن م واللنلة دمل))الهساي  يف   ( )

ال إله إال اهلل و دو ال رشيك له، له امللك وله احلمد، و ن  دنىل  نل  ء قندية دكن : قال غدوة

مةات  تا اهلل له دك  سهات، و ا دهه دك سنئات، و ن له نقد  دكن  قناأل، وأجنا و اهلل 

صننحنح الرتغنننا والرت نننا : ، وانظننة(دشنننة  ننا  لننه مثننل ذلننك مننن الشنننبا ، ومننن قا ننا

 (.ق( )22ص )، وَتفة األخنا  النن ناز (721)نةقم ( 0/868)

: ، وانظنة(4/71)، وأ ند ([9276)نةقم ]، وانن ماجة ([2166)نةقم ( ]4/907)أن   او    ( )

صنحنح اننن ))، و(9/726) ((صحنح أيب  او ))، و(0/861) ((صحنح الرتغنا والرت نا))

 .((دك مةات)): ودهدو نلفظ( ]8/966) ((زا  املعا ))، و(8/990) ((ماجة
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استم، زفتد  ت  انصتنوت، : نش؛ بنتههتب أ تب امَنتصحايب احلنديث  -

 .( ) غري انك : زفد    انهيلن، وبنه: وبنه

َو  بنهلن ح، فصبب وح، فميس؛ كتنن نت، امتد  أن )): وجنء يف احلدفث 

 بب، و  وند إسلامنه، وُكعِب ن، امرشت حستهن ، وُحتّط امهت، امرشت ستنان ، 

((و الع ن، امرش د جن ، وكنن يف ح،ز و  انانطنن حع  ُفميس
( ). 

 .ون فسنوي إامعنق  بب،: أي ((ددل  قعة)): ق له 

، َله  امل ْلك  ، َوْ َدو  ال رشاّللهَ إَلَه إالِ اَل )) (07) – 79 يَك له 

ننِل َ ٍء َقننديةٌ  ،وَلننه  احَلْمنند   ننَ  دننىَل    مئننَة َمننِةٍة إَذا ) ((و  

 .( )(َعَح أْص 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

 اننت لنه دندل دكن أن َو  بنهلن وا، و،ة يف فتبم : وجنء يف احلدفث 

نت دهه مئة سنئة، و اننت لنه  نةز تََا له مئة  سهة، و   اا منن  قاأل، و  

الشنبا  ي مه ذلك  تى يمِس، ومل يأت أ د نأفضل مما جاء نه، إال أ د 

 .دمل أ ثة من ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.املصحح. )  ا صحايب احلديث الثاي ال ي فنه فضل من قا ا مةة وا دة]  ( )

 (.املصحح[ )  ا فضل من قا ا مةة وا دة من  ديث أيب دناش]  ( )

 (.ق([. )8770)نةقم ( ]4/8160)، ومسلم ([9879)نةقم ( ]4/72) ((الفتح))العخا ي مع   ( )
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ْعَحاَ  )) (81) – 74 ونََحْمَدَو، َدنَدَ  َخْلَقنَه، وَ َضنا  اّللَِس 

ًننالَث َمننِةاٍت إَذا ) ((َنْفَسننَه، َوَزَنننَة َدْةَشننَه وَمننَداَ  َ لاََمتننهَ 

 .( ) (أْصَعَح 

  جبف،فتتت،  هتتتت احلتتتن ح  تتت  أس دا  هتتت صنننحاننة احلنننديث  -

 .’ ×انهب   اخلزاامن،، زو 

 خت،  وت  امهتدهن  كت،ة حت، صتىل ×أن انهبت  : واحلدفث  علوت، 

ننستت،، جانصتتبب، وهتت  يف وستتجدهن، ثتت   جتتع  يتتد أن أضتتح ، وهتت  

ني ، بتن  انهبت  : بننت ((!دىل احلال الت  فا قتك دلنها؟ ما زلَت )): الهن 

لت  )): × َزَنْت ننام قلنَت مهن  نعدا أ ن لقد ق  ع  لامت، ًالث مةات ل  و 

 ((...الن م ل زنتهن

 .وبضع صمهتن: أي ((يف مسجد ا)): ق له 

وث هتن يف انيتدد،  :أي ((مندا   لامتنه... سنعحا  اهلل ونحمندو)): ق له 

يف انثباب؛ واملداد ههن وصتد   ميهت  : وث هن يف أهنن ال تههد، وبنه: وبنه

 .ا شننءاملدد؛ وهب ون كث،   ، 

وامل،اد ههن املبننر،  ، يف انكث،ة؛  ن، اك، أوال  ون زرصه انيتد انكثتري  

و  امدد اخل ب، ث  زن، انيت،ش؛ ثت  ا تهت  إىل وتن هتب أامظت  وت  انتك، 

 .-تينىل  –ون ال زصن، امّد كل ال حتأ ك ل  اهلل : وامرب امه، هبذا؛ أي

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8687)نةقم ( ]4/8171)مسلم   ( )
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ِم إِي أَ )) (80) – 72 نافَعاا، وَ ْزقناا َلِنعناا، أل َك َدْلاما ْس الله 

تَقِعالا   .( ) (إذا أْصَعَح ) ((وَدمالا م 

 .’ه  أم س م،  صحاننة احلديث  -

 (.73)بد تهدم  ح،؛ انظ، حدفث  ب   

 .( ) (َمئََة َمِةةٍ يف النَْ مَ ) ((وأت  أل  إلنهَ  اّللَهأستَْ َفة  ))(88) –77

 .هب ا غ،    فسن  املزين  صحايب احلديث  -

أن، فط ب املرهت،ة، وفيتزم  [هُ ]ظنه، ((أست فة اهلل وأت أل إلنه)): ق له 

 .امىل انعب ،

وهتتب امليصتتبم،  × وبتتد اسُعْاتتكِه وبتتبع االستتعرهن  وتت  انهبتت  

واالسعرهن  فسعدام  وببع ويصن،؟ وأجنب  يدة أجب ،؛ وههتن بتب  ا ت  

نه  اهلل تينىل ا نبننء أشد انهنس اجعهندا  يف انيبندة، ملن أامط:  طن   مح، اهلل

أن : وتت  املي،التت،، الهتت  دائبتتتبن يف شتتك،ه، وي التتبن نتت،  ننعهصتتتري؛ أي

االسعرهن  و  انعهصري يف أداء احلب انذي جيب هلل تينىل، وزعمه أن فكبن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، و سنن (782)، واننن ماجنة ننةقم (24)ننةقم  ((دمنل النن م واللنلنة))أخةجه انن السنه  يف   ( )

 (.ق(. )8/962) ((زا  املعا ))إسها و دعدالقا   وشعنا األ ناُوط، يف َتقنإ 

 (.ق([. )8618)نةقم ( ]4/8162)، ومسلم ([7916)نةقم ( ]00/010) ((الفتح))العخا ي مع   ( )

 فه ا احلديث مما تفة  نه  ل وا د مههام دن اآلخة؛ فحديث العخنا ي منن  نديث أيب  ةينةة  

 (.م. )، واهلل أدلم((واهلل إي ألست فة اهلل وأت أل إلنه، يف الن م أ ثة من سععني مةة)): ونلفظ
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وغتتري انتتك ممتتن ... الشتتعرنن،  تتن وب  املبنحتت، وتت  أكتته أو  ب أو ًتتنع

 .وع،، واهلل أام  زجب، ام  االشعرن   ذك،ه ووههن أن اسعرهن ه ترشفع  

نننْ ذ  نََكلَننناَمَت )) (89) – 76 الِتاِمننناَت َمنننْن رَشِ َمنننا  اّللَََِأد 

 .( )(ًَالَث َمِةاٍت إَذا أْمَسى) ((َخَلَإ 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

حت، فميست ثتمح وت،ا  مل ترضتته  أن وت  بنهلتن: وجتنء يف احلتدفث 

 .ت ك ان ن ، َم،يف تُح 

 .أسلء اهلل تينىل وكعب،: أي ((نكلامت اهلل)): ق له 

 .اخلننن، و  انههص: أي ((التامات)): ق له 

أنت، ال فرضتع ستّ  يف ت تك ان ن ت، : ُسّ ؛ وامليه : أي ((َمةٌ ن   )): ق له 

 .انع  ب ت النهن هذا اندامنء

نَحِمدٍ )) (84) - 72 ِم َصِل َوَسِلْم َدىَل َنعِنهَا م  َدْكَ ) ((الِله 

 .( )(َمِةاٍت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانننن السننه  نننةقم (271)، والهسنناي  يف دمننل الننن م واللنلننة نننةقم (8/871)أخةجننه أ نند   ( )

، وَتفنة األخننا  (8/877) ه، وصنحنح اننن ماجن(9/026)صنحنح الرتمن ي : ، وانظة(72)

 (.ق(. )42ص )

، وصنحنح الرتغننا (01/081)جممع الزوايند : أخةجه البااي نإسها ين أ دمها جند، انظة  ( )

 (.ق([. )727)نةقم ( ]0/869)والرت نا 
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 .هب أ ب اند داء  صحايب احلديث  -

منن صنىل دن   نني يصنعح دكناا، و نني )):  ببن،: واحلدفث  علو، 

 .((يمِس دكاا، أ   ته شفادت  ي م القنامة

؛ انظت،  ح احلتدفث  بت  × وبد تهتدم  ح انصتمة امتىل انهبت  

(53 – 54.) 

 أْذَكاُر الَنْوِم – 28

ننث  فنننهاَم فَنْقننةأ فَننجَيَْمننع  َ ِفْنننَه )) (0) – 77 ننِم َيهْف  : ْنهاَم ً 

َ   :ههه ْل    مَلْ َيلَنْد  *الِصنَمد   اّلَلهَ *َأَ ٌد  اّلَلهَق 

ا َأَ نننٌد  *َومَلْ ي  َلننْد  ننن ا ف  نننْن َلنننه      هههههه َومَلْ َيك 

 نن ذ  نَننَةأِل اْلَفَلننَإ ننْل َأد  َوَمننْن رَشِ  *َمننْن رَشِ َمننا َخَلننَإ  *ق 

َقَد وَ  *َغاَسٍإ إََذا َوَقَا  ًَاَت يَف اْلع  َوَمْن رَشِ  *َمْن رَشِ الهِِفا

ْل َأد  ذ  نََةأِل الهِناَس  ههه َ اَسٍد إََذا َ َسَد  ق 

َمنننْن رَشِ اْلَ ْسنننَ اَس  *إََلنننَه الهِننناَس  *َملَنننَك الهِننناَس  *

وَ  الهِاَس  *َخهِاَس نْال د  َ ْسَ س  يَف ص  َجهَِة نَمَن الْ  *اِلَ ي ي 

ِم َيْمَسح  هباََم َما اْسَتَباَع َمنْن َجَسنَدَو؛ َيْعندأ  هَبَنناَم  اسَ َوالهِ   ً

َيْفَعننل  َذلَننَك ) ((أْقَعننَل َمننْن َجَسننَدوَ  َدننىَل َ أَسننَه َوَوْجَهننَه َوَمننا
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 .( ) (ًَالَث َمِةاٍت 

 .’امنئا، صحاننة احلديث   -

انههث  ننه  شتبن،  تننههخ، وهتب أبته وت  انعهته؛  ((ًم يهفث)): ق له 

 ن انعهه ال فكبن إال ووي، يشء و  ان،فتب، أوتن انههتث بتد فكتبن ويت، 

 .ب نه و  ان،فب وبد ال فكبن

 .يف فدف،: أي ((فنهام)): ق له 

أنتت، استتعيناة  تتنهلل تيتتنىل ممتتن زتتدح وتت  : واحلكمتت، يف هتتذا انتتدامنء 

املهننك، والستنل وت  اهلتبام، واحلرشتا  انهعننت،، وهتب نتنئ  يف ال،اشت،، 

 ء إنن،، وامل زدح ن،، الحاا اناره انيبتد هبتذه اآلفتن  امهتد غناله امل جي

 .دخبن، يف انه،اش، كنن يف حهظ اهلل تينىل نن ع، ت ك أًع

 (.71)وبد تهدم  ح اآلفن ؛ انظ، حدفث  ب   

011 – (8) ((َنَ  الناّلَله و  نْاَل إَلََه إاَِل    ن   َحَ  الَْقَنن م  اَل َتأْخ 

ه  َما يَف الِسَمَ اَت َوَمنا يَف اأْلَْ َض َمنْن َذا اِلنَ ي َسهٌَة َواَل َنْ ٌم لَ 

نْم َواَل  َيْشَفع  َدهَْدو  إاَِل نَإَْذنَنَه َيْعَلنم  َمنا َنننْيَ َأْينَدهَْم َوَمنا َخْلَفه 

ْةَسننَه  الِسنَمَ اَت  ٍء َمْن َدْلَمَه إاَِل ناََم َشاَء َوَسَع    َنب  َ  نيََشْ ي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8078)نةقم ( ]4/0689)، ومسلم ([2106)نةقم ( ]7/78)العخا ي مع الفتح   ( )
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َ  الَْعَ َ الَْعظَنم  َواأْلَْ َض َواَل يَ  اَم َو   و  َ ْفظ ه   .( ) ((( )ئ    

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث   -

 حهتظ  وك هت   ستب  اهلل: واحلدفث  علو،؛ هب بتب  أس ه،فت،ة  

: زكتتنة  و تتنن، ال تتتنين آ ، الجيتته زثتتب وتت  انطيتتنم، ال خذتتت،، وب تتت

امنتتن ، وّيل حنجتت، إين دعتتن ، وامتتيَل :   اليهتتك إىل  ستتب  اهلل، الهتتن 

يا أنا  ةيةة، منا )): × الخ نت امه،، ال صبحت، الهن  انهب : شدفدة، بن 

حنج، شدفدة ال،محعت،،  نفن  سب  اهلل، شك: ب ت ((!فعل أسريا العا  ة؟

، ال،صدت،، الجنء زثب و  انطيتنم، ((أما إنه سنع  )): الخ نت سبن ،، الهن 

التحين دعتن ، وامتيَل  دامهت :   اليهك إىل  سب  اهلل، بن : ال خذت،، اله ت

 :× الخ نت سبن ،، ال صبحت، الهتن  ّيل: امنن ، وّيل حنج، شدفدة، بن 

 نفتتن  ستب  اهلل، شتتك: ب تت ((!ينا أننا  ةيننةة، منا فعنل أسننريا العا  نة؟))

أمنا إننه  ن نك )): حنج، شدفدة، وامننال ، ال،محعت،، الخ نتت ستبن ،، الهتن 

  اليهتك : تال،صدت،، الجنء زثب و  انطيتنم، ال خذتت،، اله ت، ((وسنع  

إىل  سب  اهلل، وهذا آخ، ثمح وت،ا ، إنتك تتزام  ال تيتبد، ثت  تيتبد، 

دامه  أام مك ك ل  فههيك اهلل هبن، إاا أوفت إىل ال،اشك النب،أ آفت، : بن 

نَ  الناّلَلَهَ: انك،يس حعت  ختتع  اآلفت،، الحنتك نت    َحَ  الَْقَنن م  نْاَل إَلََه إاَِل   

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .822: اآلية، س  ة العقةة  ( )

 (.ق([. )8900)نةقم ( ]4/426)العخا ي مع الفتح   ( )
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فه، تك شتنطنن حعت  تصتبب، الخ نتتت  فتزا  ام نتك وت  اهلل حتنالظ، وال

زامت  : ب تت، ((ما فعنل أسنريا؟)): سبن ،، ال صبحت، الهن  ّيل  سب  اهلل

أمنا إننه صندقك و ن   ن وأل، )): أن، في مه  ك ل  فههيه  اهلل هبن، بتن 

 .((تعلم من ُتالا مه  ًالث لنال؟ ذلك شنبا 

فستريا ؛  حثب  ن، إاا أامطنع، شتنان  : و  حثن زثب، فهن  ((يث )): ق له 

 .وامل،اد ههن أن، كنن ف خذ و  انصدب،

 .ت،ببع،: أي ((فةصدته)): ق له 

صتدبك يف هتذا انهتب ، واحلتن  : أي ((صدقك و     وأل)): ق له 

 .أن، كذوب

 (.71)وبد تهدم  ح اآلف،؛ انظ، حدفث  ب   

010 – (9) (( ْنننَزَل إََلْنننَه َمننْن َ ِنننَه نن ل  نَنناَم أ  آَمننَن الِةس 

ٌل آَمَن نَام  نَْوال َفِةق   ّللََِْؤَمه  َ     لََه اَل ن  س  ت عََه َو   َوَماَليََكتََه َو  

ْفَةاَننَك َ ِنهَنا  نلََه َوَقنال  ا َسنَمْعهَا َوَأَلْعهَنا غ  س  َننْيَ َأَ ٍد َمْن   

َكِلنف   *َمَصري  نَْوإََلْنَك الن نا َمنا  اّلَلهَاَل ي  ْسنَعَها َ َ نا إاَِل و  َنْفسا

َؤاَخنْ َنا إَْ  َنَسننهَا َأْو َ َسَعْت  َوَدَلْنَها َمنا اْ َتَسنَعْت َ ِنهَنا اَل ت 

ْلَته  َدىَل اِلَ يَن َمْن  ا َ اَم َ َ َمْل َدَلْنهَا إَْْصا َأْخَبْأَنا َ ِنهَا َواَل ََتْ

ِمْلهَا َما اَل َلاَقَة َلهَا نََه َواْدف  َدهِا َواْغَفْة لَ  َ هَا َقْعلَهَا َ ِنهَا َواَل َت 
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َنا َدىَل اْلَقْ َم اْلَكافََةينَ  ْ هَا َأْنَت َمْ اَلَنا َفاْنرص   .((( )( )َواْ َ ْ

صحنس احلدفث هب أ ب وسيبد ا نصن ي؛ امهبت،  ت  اممت،و ا ت    -

 .ثي ب، 

منن قنةأ اآليتننني منن آخنة سنن  ة )): × واحلتدفث  علوت،؛ هتب ببنتت، 

 .((العقةة يف لنلة؛  فتاو

 .كهعنه و  اآلالن  يف نن ع، :أي (( فتاو)): ق له 

، َوَضْعت  َجهْعَ ، َونََك أْ َفع  ناْسَمَك َ يِب )) (4) – 018 ه 

َهنا، نَناَم َنْفَِس َفاْ َ َْها، وإْ  أْ َسنْلَتَها فاْ َفظْ  َفإْ  أْمَسْكَت 

َفظ  نََه َدَعا َ  ((َا الِصاحَلنيَ ََتْ
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

إذا قام أ ند م دنن فةاشنه، ًنم )): × احلدفث؛ ببن،وجنء يف  داف،  

 جع إلنه، فلنهفضنه نصنهفة إزا و ًنالث منةات؛ فإننه ال يند ي منا خلفنه 

 .((:...اضبجع؛ فلنقلدلنه نعدو، وإذا 

: تت،، وبنته،َ طت،ف اازا  ممتن فتيل طُ : انَصتهَه،ُ : ((نََصهَفَة إَزاَ وَ )): ق له 

نطت،ف وط هتن ، وأوتن يف ان،وافت، حنشنع،؛ أي جننب كنن، واملت،اد هنههتن ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )212)نةقم ( ]0/224)، ومسلم ([4112)نةقم ( ]7/74)العخا ي مع الفتح   ( )

 .827 -: اآليتا ، ة العقةةس    ( )

 (.ق([. )8604)نةقم ( ]4/8124)، ومسلم ([7981)نةقم ( ]00/087)العخا ي   ( )
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مل فت و،ه  داخ ت، اازا  دون : ؛ الهد بنه(( داخ ، إزا ه)): انع  جنء  النهن

 ن انك أ  غ وأجدى؛  ن املؤتز  إاا ائعز  ف ختذ أحتد طت،يف  ؛خن جع،

إزا ه  نمنه،، واآلخ،  الن،، الريد ون أوسك،  اتلن، امتىل جستده، وانتك 

نمنه، امتىل وتن فتيل جستده وت  اازا ، التحاا داخ ، إزا ه، وف،د ون أوسك،  

صتتن  إىل ال،اشتت، الحتته إزا ه، التتحنل زتته  نمنهتت، خن جتت، اازا ، وفبهتت  

 .انداخ ،  ي ه،، وهبن فهع انههص

نيه هنوت، دنتت : ون جنءه و   يد؛ فيه : أي ((مما َخَلَفه  دلنه)): ق له 

 .الصن   الن،  يده

اد وت  انتهه  هنههتن  وحت ؛ واملت،: أي ((فإ  أمسكت نفِس)): ق له 

إن حبسعهن امهدع   ن أوعهن الن محهن، : ان،وح، نهننم انه،فه، امىل انك؛ أي

وإن أ س عهن إىل  دين النحهظهن و    انانطنن، ووهننك اندننن  ل حتهظ 

 . ، امبندع انصنحل،

ِم إِنَك َخَلْقنَت َنْفَِسن وَأْننَت َتَ ِفاَ نا، )) (2) – 019 الِله 

ننا  َ َوَمنننْحَناَ ا، إْ  أْ َنْنَتهننا َفاْ َفْظهننا، َوإْ  أَمِتَهننا َلننَك مَمَاهت 

ِم إِي أْسأل َك الَعافَنةَ  ا، الِله  ((َفاْغَفْة َ َ
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،  صحايب احلديث  -

 . وح : أي ((نفِس)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )8/67)، وأ د نلفظه ([8608)نةقم ( ]4/8129)أخةجه مسلم   ( )
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 نتدع بتد ة إونتعهتن وإحننئهتن، وال : أي ((لنك مماهتنا و نا نا)): ق له 

انك غريع، أنت املحن ، وأنت املمنتت، وأنتت امتىل كته يشء  فهد  امىل

 .بدف،

و  كه ون  ((النحهظهن))إن أ هنعهن امىل حننهتن : أي ((إ  أ ننتها)): ق له 

 .فرض وفا،

ان،وح امبن ة ام   نت،الن بعهن ام   دين؛  ن إوَ : أي ((وإ  أمتها)): ق له 

 .وهن بع، انبدن

دالتتنُع اهلل امتت  انيبتتد ا ستتهنَم  انينالنتت، هتت  ((أسننألك العافنننة)): ق لننه 

 .وانبمفن

ِم قَهَ  َدَ اَنَك، َيْ َم َتْعَعث  َدَعاَ اَ )) (7) – 014 ((الِله 
( ). 

 .’ه  أم املؤوه، حهص،  هت امم، صحاننة احلديث  - 

كتتنن إاا أ اد أن  × أن انهبتت : ’وجتتنء يف  دافتت، احلتتدفث؛ ببهلتتن  

 :...ف،بد، وضع فده اننمه  حتت خده، ث  فهب 

 .فهنم: أي ((أ  يةقد)): ق له 

 .احهظه : أي ((قه )): ق له 

 .فبم انهننو،: أي ((ي م تععث دعا ا)): ق له 

ِم أم  ت  َوأْ َنا)) (6) – 012 ((نَاْسَمَك الِله 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/049)صحنح الرتم ي : ، وانظة([2142)نةقم ( ]4/900)و  نلفظه اأن     ( )
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 .هب حذفه،    اننلن صحايب احلديث   -

 .امىل اك، اسمك أوب : أي ((ناسمك اللهم أم ت)): ق له 

أنت : ويهنه: ان ه  و ذك،ع أحنن، وبنه ك نسم: أي ((وأ نا)): ق له 

 .انعه  وأنت حتننه 

نْعَحاَ  )) (2) – 017 ًَالًَننيَ ) اّللََِس   ّللَََِوالنننَحْمد  ( ًَالًنناا و
ًَالًنيَ ) اّلَلهَ( ًَالًاا َو ًَالًنيَ )أْ َا   وه  .((( ) (أْ َنعاا َو

 .هب اميل    أس طننب صحايب احلديث   -

 × أتتت انهبت  ’أن النطمت، : دفث  علو،؛ هب بتب  امتيل واحل 

 .تس ن، خندون ، ال   جتده ووجد  امنئا، ال خربهتن

أال أ لكنام )): ، وبتد أختذنن و تنجيهن، الهتن × الجنءنن انهبت : بن  اميل 

إذا أويتام إىل فةاشكام، فسنعحا ًالًناا وًالًنني، ! دىل ما    خري لكام من خا م؟

 .((و ِاا أ نعاا وًالًني؛ فإنه خري لكام من خا موا دا ًالًاا وًالًني، 

و  شدة انعيب، وكث،ة انطح   نن،ح ، ونهه  ((تسأله خا ماا )): ق له 

 .املنء  ننه، ،، واخلندم فط ب امىل انذك، وا نث 

 .دخ هن يف ال،اشهن ن هبم: أي ((وقد أخ نا مضاجعها)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 
منن ( 8600)ننةقم ( ]4/8129)، ومسنلم ([7908)ننةقم ( ]00/009)الفتح العخا ي مع   ( )

 (.ق[. ) ديث الااء 

 (.ق([. )8686)نةقم ( ]4/8170)، ومسلم ([9612)نةقم ( ]6/60)العخا ي مع الفتح   ( )
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ستتبحنن اهلل ثمثتتن  : نتتبابب: أي ((...فسننعحا ًالًنناا وًالًننني)): ق لننه 

وثمث، و،ة، واحلمد هلل ثمثن  وثمث، و،ة، واهلل أكرب أ  ين  وثمث، وت،ة، 

 .الصن   وا،

أنكتل : ويهتنه ((خنري لكنام منن خنا م)): هتذا انهتب : أي ((فإنه)): ق له 

 .تعهبفنن  ننذك،، وتسعرهننن ام  اخلندم

ننننِم َ أِل الِسَمنننننَ اَت ال)) (7) – 016 ْعَع، وَ أِل ِسننننالِله 

ننِل َض، وَ أِل الَعننْةَش األ ْ  ٍء، َ   الَعظَنننَم، َ ِنهَننا وَ أِل   

ْةَقناَ ،  هَْزَل الِتنْ َ اَة وايفْنَجننَل والف  فالََإ احَلِا والهَِ ِف، َوم 

ِم أْنَت  ِل َ ٍء أْنَت آَخٌ  نَهَاَصنتَه، الِله  أد  ذ  نََك َمْن رَشِ   

َلَك َ ٌء، وأْنَت اآلَخة  َفَلْنَس َنْعَدَا َ ٌء، األِول  َفَلْنَس َقعْ 

وأْنَت الِظناَ ة  َفَلنْنَس َفْ َقنَك َ ٌء، وأْننَت الَعنالَن  َفَلنْنَس 

وَنَك َ   ََ َدهِا الِدْيَن، َوأَ    ((ْغهَهَا َمَن الَفْقةَ ٌء، اْق
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

؛ ((مهنننزل))، وكتتتذنك (( أِل )): صتتته، نهبنتتت، ((فنننالإ احلنننا)): ق لنننه 

 ((فنالإ احلنا والهن ِف)): و  انه ب، وهب اناتب؛ وويهت  ببنت، ((الفالإ))و

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8609)نةقم ( ]4/8124)مسلم   ( )
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 .انذي فاب حب، انطينم، ونبى انعم، نسنبن 

و تن استلن أامجمنتنن، واشتعهنق  ((مهزل التن  اة وايفنجننل)): ببن، 

  ؛ وهب ون فظه، وهت، وت  انهتب  وان تننء؛ الستم((و ى انزند))انعب اة و  

انعب اة  ذنك؛  ن، بد ظه،  ، انهب  وان ننء نبه  إرسائنه وو  تتن يه ، 

 .؛ سم   نانجنه؛  ن، أظه، اندف   يدون د س((انهجه))واانجنه و  

إاا  ((بت،أ))؛ وت  × است  ن مهتز  امتىل نبنهتن دمتد ((والقةآ )): ق له 

 .ًع؛ سم  انه،آن  ذنك؛  ن، جيمع احل،وف وانك ل 

كهنف، امت  اكهت، وت  املخ ببتن ، وأهنت   ((نت آخ  نهاصنتهأ)): ق له 

 .حتت بد ت،، وبه،ه، وس طع،

وا و  هب انذي ال يشء بب ،  ((أنت األول فلنس قعلك  ء)): ق له 

 .تهسريا  نألو  ((فلنس قعلك  ء)): × وال وي،؛ الك ن ببن،

 تب، انبتنب   يتد الهتنء اخل: اآلخ، ((أنت اآلخة فلنس نعدا  ء)): ق له 

 .املعينّيل يف أوننع، ام  اال عداء، كل هب املعينّيل يف آخ،فع، ام  االنعهنء

انههتت،، : ويهتت  انظهتتب  ((وأنننت الظننا ة فلنننس ف قننك  ء)): ق لننه 

تهسريا  هلن،  ((فلنس ف قك  ء)): × وانر ب،، وكل  انهد ة، وك ن ببن،

 .انظنه،  آفنت، انبنه،ة اندان، امىل وحداننع، و  ب نع،: وبنه

املحعجتتتب امتتت  : أي ((وأننننت العننالن فلننننس  ونننك  ء)): ق لننه 

خ هك، انذي نن  و ائك يشء فكبن أ طت  وهتك، حعت  ال فهتد  أحتد 

 .انينمل  نخلهنن : امىل إد اع ااتك وع كل  ظهب ع، وبنه
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امل،اد  ننتدف  هنههتن؛ حهتبق اهلل، وحهتبق  ((اقَ دها الدين)): ق له 

 .انيبند ك هن و  ًنع ا نباع

وتت  انستتؤا  انتتذي فتتؤدي إىل انتتذ  : أي ((واغههتتن وتت  انههتت،)): بنتت،ب 

 .ام  انهه، واالحعنن  ئانهنش

اِلَ ي أْلَعَمهَا وَسَقاَنا، وَ َفاَنا،  ّللََِاحَلنْمد  )) (01) – 012

ْؤَويَ  ((وآَوانا؛ َفَكْم مَمِْن ال َ ايَفَ َله  َوال م 
( ). 

 .هب أن     وننك صحايب احلديث  - 

 .أغهننن وَبهَيهن: أي (( فانا)) :ق له 

 دنن إىل و وى نهن، ومل جيي هتن وهعرشتف  كننبهتنئ ؛ : أي ((آوانا)): ق له 

 .(( محهن: آوانن، بنه ويهنه)): املهز ؛ بن  انهبوي  مح، اهلل: وامل وى

 .ال كنيف ن، ش ن،: أي ((فكم ممن ال  ايف له)): ق له 

: وال امنطف ام نت،، بنته ويهتنه ال  اح  ن،،: أي ((وال مؤوي)): ق له 

 .ال وط  ن،، وال سك  ف وي إنن،

ننِم َدالَنننَم الَ ْنننَا والِشننَهاَ َة، َفننالََة )) (00) – 017 الِله 

، أْشَهد  أْ  ال  ِل َ ٍء وَمَلْنَكه  الِسَمنَ اَت واألْ َض، َ أِل   

ْ ذ  نََك َمنْن رَشِ َنْفَِسن، وَمنْن رَشِ  الِشنْنَباَ  إَلَه إالِ أْنَت، أد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8602)نةقم ( ]4/8122)مسلم   ( )
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نننِةو  إىَل  ننن ءاا، أْو َأج  َف َدنننىَل َنْفَِسننن س  َورَشْ َنننَه، وأْ  أْقنننرَتَ

ْسلَمٍ  ((م 
( ). 

 .هب امبداهلل    امم،و    انينل  صحايب احلديث  -

 .خننب: أي ((فالة)): ق له 

هنتن إ: ب إننت، وت  اا اع  تنهلل، وبنتهوتن فتدام: أي ((ورش نه)): ق له 

ك،  – هعحع،   .بنئ ، ووصنئدهح: أي –َ َ

 .أكعسب وأاممه: أي ((وأ  أقرتف)): ق له 

 .اجلذب، وان مري امنئد إىل انسبء: و  اجل،؛ أي ((أو أجةو)): ق له 

ـــ َيْقننَةا  )) (08) – 001 ــ +ألــ َتهَْزيننَل الِسننْجَدَة، وَتَعنناَ َا  +ـ

ْلَك  ((اِلَ ي نََنَدَو النم 
( ). 

 .^هب جن ،    امبداهلل  صحايب احلديث  -

 .سب ة انسجدة: أي ((تهزفه انسجدة +ـ +ألـــ يقةأ)): ق له 

 .سب ة امل ك: أي ((...وتعا ا)): ق له 

 .انهبم ببه انه،اءة هلنت، انسب ت، × مل فك  و  امندت،: وامليه  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/048)صحنح الرتم ي : ، وانظة([2129)نةقم ( ]4/906)أن   او    ( )

صننحنح : ، وانظننة(616)، والهسنناي  يف دمننل الننن م واللنلننة نننةقم ([9414)نننةقم ]الرتمنن ي   ( )

 (.ق([. )4269)نةقم ( ]4/822)اجلامع 
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ِم أْسنَلْمت  َنْفَِسن إَلْننَك، َوَفِ ْضنت  )) (09) – 000 الِله 

َجأت  َظْهنَةي نْإَلْننَك، وألنأْمَةي إَلْنَك، َوَوِجْهنت  َوْجَهن  

إَلْنننَك، َ ْغَعننةا وَ ْ َعننةا إَلْنننَك، الَ َمْلَجننأ َوال َمهَْجننا َمهْننَك إالِ 

إَلْننننَك، آَمهْنننت  نَكََتانَنننَك اِلنننَ ي أْنَزْلنننَت، َونَهَعِننننَك اِلنننَ ي 

((أْ َسْلَت 
( ). 

 .هب انرباء    امنزب صحايب احلديث   -

إذا أتنننت مضننجعك فت ضننأ )): × وجتتنء يف  دافتت، احلتتدفث ببنتت، 

 .((:...وض ءا للصالة، ًم اضبجع دىل َشِقَك األيمن، وقل

 .ال،اشك ن هبم: أي ((إذا أتنت مضجعك)): ق له 

انبضتتبء انكنوتته    كننتت، : أي ((فت ضننأ وضنن ءا للصننالة)): ق لننه 

 .و ائط،

: ويف هتتذا احلتتدفث ثتتمح ستته  وستتعحب، ننستتت واجبتت،؛ إحتتداهن 

بم؛ الحن كنن وعبضان  كهنه انك انبضبء، واحلكمت، انبضبء امهد إ ادة انه

الن، أن فكبن امىل طهتن ة خمنالت، أن فمتب  وت  نن عت،، وأن فكتبن أصتدق 

 .ن،ؤفنه، وأ يد و  تمامب انانطنن  ، يف وهنو،، وت،وفي، إفنه

 ـــــــــــــــــــــــــ
( 4/8120)، ومسنننلم [6422، 7902، 7909)ننننةقم ( ]00/009)العخنننا ي منننع الفنننتح   ( )

 (.ق. )([8601)نةقم ]
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كتنن زتب انعنتنو ؛ و نت،  × انهبم امىل اناب ا فم ؛  ن،: انثننن، 

 .أرسع إىل االنعبنه

 .ْكُ، اهلل تينىل ننكبن خنا، امم ،ِ اِ : انثننث، 

اسعستت مت، وجي تتت : ، أي((اللهننم أسننلمت نفِسنن إلنننك)): ق لننه 

 .نهيس وههندة نك، وطنئي،  حكمك

اضط،   : أجل   إىل انيشء؛ أي: فهن  ((وأجلأت ظهةي إلننك)): ق له 

أجلت   أوت،ي إىل : إنن،، وفسعيمه يف وثه هذا املبضع  ميه  ااسهند، فهن 

تبك ت ام نك، واامعمتدتك : أي)): أسهدت،، وبن  انهبوي  مح، اهلل: ياهلل؛ أ

 .((يف أو،ي ك ،، كل فيعمد اانسنن  ظه،ه إىل ون فسهده إنن،

احلتت،ل وانطمتتع وتتع احلتتب، : ان،غبتت، (( غعننة و  عننة إلنننك)): ق لننه 

 التت  غبعت  : ((إلننك))املخنال، وع حت،ز واضط،اب، وويهت  : وان،هب،

 .طمين  يف ثبا ك، وخبالن  و  امذا ك: نصه امليه النل أ فده إننك، وح

 .ال حص : أي ((ال ملجأ)): ق له 

 .ال خمل: أي ((وال مهجا)): ق له 

ال حص  أامعصت   ت،، وال ختمل وت  : أي ((مهك إال إلنك)): ق له 

 .امذا ك، وأخذع إال إننك

صتتدبت  كعن تتك انتتذي : أي ((آمهننت نكتانننك النن ي أنزلننت)): ق لننه 

 .بنكأنزنع، امىل ن
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، ويف  يص طت،ق هتذا احلتدفث، امت  ((ونعنك ال ي أ سلت)): ق له 

 .((ونعنك)): و ،سبنك انذي أ س ت؟ بن : ب ت: أن، بن   انرباء

ببنت،؛  ن انبنتنن صتن  وكت، ا  وت  غتري إالتندة زفتندة يف  إنل  دَ : بنه 

 .امليه ، وانك ممن ف  نه انب نغ؛  ن، كنن نبًنن ببه أن كنن  سبال  

إن هذا اك، ودامنء، النهبر  االبعصن  امىل ان هظ انبا د، : ه أف ن  وبن 

 .وفعيَ، أداؤهن  ح،والهن و  غري ترنري

واحعَ   يص اني لء هبذا احلتدفث ملهتع ان،وافت،  تنمليه ، واجلمهتب   

 .امىل اجلباز و  انين ف انينمل

فإ  مت من لنلتك مت دنىل الفبنةة، )):  وجنء يف هننف، احلدفث ببن، 

 .((جعلهن آخة ما تق لوا

ت دىل الفبةة)): ق له  ت من لنلتك م  امىل ااستمم؛ التحن : أي ((فإ  م 

ون  اانسنن امىل إسمو،، ومل فك  اك، و  هذه انك تل  شتنان  إاا : بنه

الهد ون  امىل انهط،ة ال دنن،، الل النئدة اك، هذه انك ل ؟ ُأجنَب  عهبفع 

 وانصنحل،، والط،ة اآلخ،ف  الطت،ة انهط،ة؛ الهط،ة انهنئ ، الط،ة امله، ،

 .واهلل أام   ،امنو، املؤوه،

 

 الُدَعاُء إَذا َتَقَلَب َلْياًل – 29

 .[امىل ال،اش،] ب وت َبى و  جهب إىل جهبإاا ته َ : أي 
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،  أَل الِسنَمَ اَت  اّللهَالَ إَلَه إالِ )) – 008 الَ اَ د  الَقِهنا  

اَم الَعَزيْ  ((ز  الَ ِفا   واألْ َض َوَما َنْنهَه 
( ). 

 .’ه  امنئا،  صحاننة احلديث  -

هب انذي به، وغ ب كه املخ ببن  وانت ن، كنتف  ((القها )): ق له 

 .شنء

هب انذي ن، انيتزة انكنو ت،؛ انعت  هبتن فيتز وت  فاتنء  ((العزيز)): ق له 

 .وفذ  و  فانء

هب انذي ن، املره،ة وانعجتنوز انكنوته، انتذي وستع  ((ال فا )): ق له 

 .ًنع انبب امبنده انعنئب،

وفع م  هذا انذك،؛ ستؤا  اهلل تيتنىل أن فرصتف امهت، وتن جيتده وت   

 .أ ق وب ب وانزامن 

 

 بالَوْحَشِة ُدَعاُء الَفَزِع ِفي الَنْوِم، وَمْن ُبِلَي – 31

 .اخلبف: اخلَ بة، وبنه: اهلَّ ، وبنه: بنه (( ننَبحا،)): ببن، 

ننن ذ  نََكلََمنننناَت )) - 009 َغَضنننعََه  الِتاِمننناَت، َمننننْ  اّللَََِأد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ننةقم ]، والهسناي  يف دمنل النن م واللنلنة (0/241)أخةجه احلا م وصححه، ووافقه ال  ع    ( )

ننةقم ( ]4/809)صنحنح اجلنامع : ، وانظة(626)، وانن السه  يف دمل الن م واللنلة ([274)

 (.ق([. )4779)
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نننَزاَت الِشنننَنالنََي، وأْ   َوَدَقانَنننَه، ورَشِ َدَعننناَ َو، َوَمنننْن مَهَ

و َ  ((َيْرَض  
( ). 

 .هب امبداهلل    امم،و    انينل صحايب احلديث   -

وامل،اد  ك ل  اهلل أسلؤه احلسه ، وكعبت،  ((أد ذ نكلامت اهلل)): ق له 

هن  ننعنون  نكبهنن خننن، امت  انتههص وانيتبا ض، أو املهزن،، وإنل وصه

 ميه  املحكل ؛  ن أسلء اهلل دكم، ال جيت،ي النهتن انهستخ، وانعرنتري، 

 .ونحب انك... وانعبدفه

وانر ب نهس،؛ شتدة غ نتنن انتدم امهتد حصتب   ((من غضعه)) :ق له 

 –تيتنىل  –أو، وك،وه، وانك  حب املخ بق، وهذا امليهت  دتن  امتىل اهلل 

ونك  َنِصه،  ل وصَف  ، نهس، و  غري تكننتف وال تاتبن، وال اثنته وال 

 .تيطنه

أن غ تتب اهلل تيتتنىل وتت  صتتهنت، : انصتتباب احلتتب :قننال املصننحح] 

انهي ن، انع  فهي هن إاا شنء امتىل انبجت، انمئتب  ت، ستبحنن، وتيتنىل، الهتب 

فر ب إاا شنء امىل و  فانء، وال فاب، غ تب، غ تب أحتد وت  خ هت،، 

 و  غري تيطنه، ×، تينىل  ل وصف  ، نهس، أو وصه،  ،  سبن، ونصه

 .( ) [وال حت،فف، وال تكننف وال اثنه

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/060)صحنح الرتم ي : ، وانظة([9279)نةقم ( ]4/08)أن   او    ( )

 (.املصحح( )806ص )، والعثنمني (019ص )رشا العقندة ال اسبنة للهةاس : انظة  ( )
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واهلمتتزا  ًتتع  تتزة، واهلمتتزة  ((ومننن مهننزات الشنننالني)): ق لننه 

انتتهخ ؛ وامليهتت  أن اناتتننط، زثتتبن انهتتنس امتتىل امليتتن،، وفرتت،وهن  

 .، وزبوبا حبن،ام نهن، النسعينا و  نخسنهت ، وو  أن زرضوه أصم  

أصتت ، زرضتتوين، ستتهطت اننتتنء ن عخهنتتف؛  ((وأ  يرَضننو )): ق لننه 

 .وأن زرض اناننط، امهدي يف ًنع ا حبا : أي

 

 ى الُرْؤيا أِو احُلْلَمَأَما َيْفَعُل َمْن َر – 31

ث  َدن َيساَ وَ )) (0) – 004  (.ًَالًاا ) ((َيهْف 

ننالَث ) ((ِفأَ ، وَمننْن رَشِ َمننا  َ َمننَن الِشننْنَبا َ  ّللَِيسننتعن   نننا)) (8) ًَ

 (.َمِةاٍت 

َ اَل )) (9) ا أَ داا  ِدث   ي  ((هَبَ
( ). 

استم، احلتن ح، : هتب أ تب بعتندة  ت  ِ ْ يت ، بنتهصحايب احلديث   -

 .امم،و :وبنه

الةُينننا منننن اهلل، واحللنننم منننن )): ×واحلتتتدفث  علوتتت،؛ هتتتب ببنتتت،  

ن يسا و ًنالث منةات الشنبا ؛ فإذا  أِف أ د م شنئاا يكة ه؛ فلنهفث د

 .((ناهلل من رش ا، فإَّنا لن ترَضو إذا استنقظ، ولنتع ذ

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والعخنا ي ننةقم (8870)ننةقم ( ]4/0668)مسنلم [   و الفقةات ضمن  ديث أخةجنه]  ( )

 (.ق([. )6144)
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الةُيننا الصنناحلة مننن اهلل، فننإذا  أِف أ نند م مننا )): ويف  وافتت، أختت،ى 

يا، فال يدث نه إال من يا، وإ   أِف ما يكةو فال يدث ننه، ولنتفنل 

أِف؛ فإَّننا دن يسا و ًالًاا، ولنتع ذ ناهلل من الشنبا  الةجنم، من رش ما  

 .((لن ترَضو

((يتَحِ ل  َدْن َجهْعََه ال ي َ اَ  َدَلْنهَ )) (4)
( ). 

 .^هب جن ،    امبداهلل صحايب احلديث   -

إاا  أى أحتدك  ان،ؤفتن فك،ههتن، )): ×واحلدفث  علو،؛ هتب ببنت،  

ال نبصب ام  فسن ه ثمثن ، وننسعيذ  نهلل و  انانطنن ثمثن ، وننعحب  امت  

 .((ام ن،جهب، انذي كنن 

َصِ  إْ  أَ اَ  َذلََك )) (2) – 002 ((َيق م  ي 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  -

إذا اقننرتأل الزمننا  مل تكنند  ُيننا )): ×واحلتتدفث  علوتت،؛ هتتب ببنتت،  

املسلم تك أل، وأصدقكم  ُيا أصدقكم  ديثاا، و ُيا املسلم جنزء منن 

الصناحلة نكنِف [ ياُْ الةف: ]مخس وأ نعني جزءاا من الهع ة، والةُيا ًالث

املةء نفسنه؛ فنإ   أِف  ث  ِد من اهلل، و ُيا َتزين من الشنبا ، و ُيا مما ي  

 .((هبا الهاس ث  ِد أ د م ما يكةو، فلنقم فلنصل، وال ي  
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.ق([. )8878)نةقم ( ]4/0669)مسلم   ( )

 (.ق([. )8879)نةقم ( ]4/0669)مسلم   ( )
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ان،ؤفن كنن،ؤف،، جيه أنف انع ننث النهن وكنن  ((الةُيا من اهلل)): ق له 

نم، و ، ون فت،اه يف اننهظت،، واحلُ ت  تنء انع ننث، ن عه،فب  ، ون ف،اه يف امله

ال،ق  نههل، الجيه  ×امهد اني،ب فسعيمه اسعيل  ان،ؤفن؛ ونك  انهب  

واحلُ   و  انانطنن، ك ن، ك،ه أن فسم  وتن كتنن  –تينىل  –ان،ؤفن و  اهلل 

وون كنن و  انانطنن  نس  واحد، الجيه ان،ؤفتن امبتن ة  –تينىل  –و  اهلل 

 يف صنر، نهظهن و  اندالن، امتىل واتنهدة انيشتء َل تِام  انهس  انصننب، ن

انبصرية، وجيه احلُ   امبن ة امل كنن و  انانطنن؛  ن أصه   ننبرص، أو

انك م، مل تسعيمه إال النل ُينه إىل احلنمل يف وهنو،، وهلذا ختص االحتعمم 

 . ل ُينه إىل املحع   يف وهنو، و  ب نء اناهبة، وانك  ل ال حهنه، ن،

الةُينا )): أتت ان،ؤفن غري وهندة، أون إاا جنء  وهندة، كهبن،هذا إن  

، الهذا ف،جع إىل اسعيل  اني،ب وال ((...الةُيا ًالث)): أو ببن، ((يكة ها

 .ك،اه، الن،، واهلل أام  

إىل آخت،ه؛ تهستري ن ح ت ؛  ن  ((...فإذا  أِف أ ند م الةُينا)): ق له 

 .احل   هب املك،وه، وان،ؤفن ه  املحبب ،

انههتث نهتخ نطنتف بتد فصتنحب، يشء  ((فلنهفنث دنن يسنا و)): لهق  

وإنل أو، أن فههث ام  اننسن ؛  ن انانطنن ف يت ا ت  آدم . ب نه و  ان،فب

و  ببه اننسن  ننبستبس نت، يف ب بت،، وانه تب ب،فتب وت  جهت، اننستن ، 

 .الن يت انانطنن و  جهع، انه،فب،
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 .ملك،وه،ان مري  اجع إىل ان،ؤفن ا ((من رش ا)): ق له 

 :والنهن ثمث، أواو، 

 .انبصب ام  اننسن ؛ وانك ت،غنل  ن انطنن، وزج،ا  ن،: ا و  

 .االسعيناة  نهلل نن و  و   ه، ووسباس،: وانثنين 

انعحتتب  امتت  جهبتت، انتتذي كتتنن ام نتت، حتت،  أى ان،ؤفتتن : وانثننتتث 

املك،وه،، تهنؤال   ننه ب وت  جهتب إىل جهتب ن عحتب  وت  هتذه احلننت، 

 .ا، إىل احلنن، املرسة، كعه نب ان،داء يف صمة االسعسهنء، واهلل أام  املسن

 ُ َ تتل ُتهرستتإنتت، إاا حتتدح هبتن : بنته ((ال ينندث هبنا الهنناس)): ق لنه 

وك،وهتتن  امتتىل ظتتنه، صتتب هتن، وفكتتبن دتتعمم  نبببامهتتن كتتذنك  تهستتريا  

 . عهدف، اهلل تينىل

و  زب؛ ني ، جيد  واسعثه  و  انك ان،ؤفن املحبب ،؛ الحن، زدح هبن 

 .تهسريا  فزفده اطماهننن  وتهنؤال  وسيندة

امل،اد : بنه ((إذا اقرتأل الزما  مل تكد  ُيا املسلم تك أل)): وأون ببن، 

 .إاا بن ب وبت انهننو،: إاا بن ب انزونن أن فيعد  نن ، وهنن ه، وبنه

ظنه،ه امىل إطمب، يف كته  ((وأصدقكم  ُيا أصدقكم  ديثاا )): ق له 

ونن؛  ن غري انصندق يف حدفث، فعط،ق اخل ه إىل  ؤفنه وحكنفع، إفنهن، ز

إن هذا فكتبن يف آخت، انزوتنن امهتد انهطتنع اني ت  ووتب  اني تلء : وبنه

 .وانصنحل،

 .وا و  أظه، وأببى 
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وهتذا  ((و ُيا املسلم جزء من مخسة وأ نعني جزءاا من الهعن ة)): ق له 

 .رنب إاا وبع ال فكبن إال صدبن  اجلزء و  انهببة؛ وهب ااخبن   نن

هتتذا احلتتدفث تبكنتتد  وتت، ان،ؤفتتن وحتهنتتب )): ‘بتتن  اخلطتتنس  

 .((وهزنعهن

ويهتت  احلتتدفث أن ان،ؤفتتن تتت يت امتتىل وباالهتت، )): وبتتن   يتتص اني تتلء 

 .، واهلل أام  ((انهببة؛  هنن جزء  نق و  انهببة
 

 ُدَعاُء ُقُنوِت الِوْتِر – 32

 .وويه  انبت، انه،د .ة انبت،دامنء انهننم يف صم: أي 

ِم اْ َدَي فَْنَمْن َ َدْيَت، وَدافَهَ  فَنْنَمْن )) (0) – 007 الِله 

َداَفْنَت، وَتن ِلهَ  فَنْنَمْن َتَ ِلْننَت، َوَنناَ ْا َِل فَنْناَم أْدَبْننَت، 

ْقََض َدَلْنَك، إِنه  ال  ؛وقَهَ  رَشِ َما َقَضْنَت  َفإِنَك َتْقَِض َوال ي 

، َتَعاَ ْ نَت َ ِنهَننا [َوال َيَعنَز َمنْن َداَ ْينَت ]َل َمنْن َواَلْننَت، َين َ 

((َوَتَعاَلْنَت 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والهسناي  (474)، والرتمن ي ننةقم (0482)أن   او  نةقم ]حاأل السهن األ نعة أخةجه أص  ( )

، ([0/969])، والننندا م  ([0/811])، وأ ننند ([0062)ننننةقم  ه، واننننن ماجننن(0/828)

 فتني للعنهقنن ، قنن، ومننا نننني املع([472و 476و 8/817] )، والعنهقنن  ([9/068])واحلننا م 

 ((إ واء ال لننل))، و(0/074) ((نح اننن ماجنةصح))، و(0/044) ((صحنح الرتم ي))وانظة 

 (.ق(. )8/068)لأللعاي 
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 .هب احلس     اميل  صحايب احلديث  -

ثبعهت  امتىل اهلدافت،، أو زدين وت  أستبنب : أي ((اللهنم ا ندي)): ق له 

 .اهلداف، إىل انبصب    امىل امل،اتب

و  هدفعه ، أو هدفع، و  ا نبننء  يف ً ،: أي ((فنمن  ديت)): ق له 

 .وا ونننء

َ ّ،ئه  وادالتع امهت  أستبأ ا دواء : أي ((ودافه  فنمن دافنت)): ق له 

 .وا خمق وا هباء

َتَبَ  أو،ي وال تك ه  إىل نهيس يف : أي ((وت له  فنمن ت لنت)): ق له 

 .ً ، و  ته  ت ام نه 

 .يع أكث، اخلري ملهه: أي ((ونا ا ِل)): ق له 

التتنل أامطنعهتت  وتت  انيتتز واملتتن  واني تتبم : أي ((فنننام أدبنننت)): ق لننه 

 .وا امل  انصنحل،

 .احهظه : أي ((وقه )): ق له 

 .ون بَد   ّيل: أي ((رش ما قضنت)): ق له 

 .تهد  أو حتك   كه ون أ د : أي ((فإنك تقِض)): ق له 

ام نتك  الحن، ال ويهب حلكمتك، وال جيتب ((وال يقَض دلنك)): ق له 

 .يشء

 .ال فصري اننم  :أي ((وإنه ال ي ل)): ق له 

: ‘وت  املتباالة ضتد امليتنداة، بتن  ا ت  حجت،  ((من والنت)): ق له 
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ال فذ  و  واننت و  امبندع يف اآلخ،ة أو وط هن ؛ وإن ا عيل  تل ا تعيل : أي))

 ،، وس ط ام ن، َو  أهننت،، وأانت،  نامعبتن  انظتنه،؛  ن انتك غنفت، ان،اليت، 

زة امهتتد اهلل تيتتنىل، وامهتتد أونننئتت،، وال امتتربة إال هبتت ، ووتت  ثتت  وبتتع وانيتت

 .((نألنبننء ام نه  انصمة وانسمم و  االوعحننن  انيجنب، ون هب واهب 

أي ال فيتتز يف اآلختت،ة أو وط هتتن ، وإن  ((عننز مننن دا يننتال ي)): ق لننه 

ىل نكبنت، مل فمعثته أواوت، اهلل تيتن ؛أامط  و  نين  اندننن وو كهن ون أامط 

 .ومل جيعهب نباهن،

 .تكنث، خريع يف اندا ف : أي ((تعا  ت)): ق له 

امظمعك، وظه، به،ع  تفن   هن ا تهي: أي ((تعالنت[ وَ ] نها )): ق له 

 .وبد تك امىل و  يف انكبن، وا تهيت ام  وانهب، كه يشء

ننْ ذ  نََةَضنناَا َمننْن َسننَخبََك، )) (8) – 006 ننِم إِي َأد  الِله 

َعاَفاتَ  هَاءا َونَم  ًَ ْ ذ  نََك َمهَْك، ال أ ْ َِص  ق  َنتََك، َوأد  َك َمْن د 

هَْنَت َدىَل َنْفَسَك ْنَت َ اَم أَ َدَلْنَك، أَ  ًْ))
( ). 

 .هب اميل    أس طننب  صحايب احلديث - 

 (.47)بد تهدم  ح،؛ انظ، حدفث  ب   

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والهساي  (9270)، والرتم ي نةقم (0486)أن   او  نةقم ]أخةجه أصحاأل السهن األ نعة   ( )

صنحنح ))، وانظنة ([021، و002و 0/77])، وأ ند ([0067)ننةقم  ه، وانن ماج(0/828)

 (.ق(. )8/062) ((ايف واء))، و(0/074) ((هصحنح انن ماج))، و(9/021) ((الرتم ي
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، وَلنَك ن َصنِ  َوَنْسنج  )) (9) – 002 ِم إِيناَا َنْعع ند  ، الِله  د 

َتنَك، وَنْخَشنى َدنَ اَنَك،  ، َنْةج   َ ْ َ َوإَلْنَك َنْسَعى َوَنْحَفد 

نننِم إِننننا َنْسنننَتَعنه َك،  ْلَحنننٌإ، الِله  إِ  َدنننَ اَنَك نالَكنننافَةْيَن م 

ننْؤَمن   َا، َون  ننة  ، َوال َنْكف  ْثهَنن  َدَلْنننَك النننَخرْيَ َا، َون  وَنْسننَتْ َفة 

اَ  نََك، َونْخَضع  َلَك، َونْخَلع  َمنْ  ة  ((َيْكف 
( ). 

 .هذا أث، و  بب  امم،    اخلطنب  

 .نسن ع: أي ((َنْحَفد)): ق له 

 .وابع ال دنن، هب : أي:  كرس احلنء أو العحهن وا و  أشه، ((ملحإ)): ق له 

 .ن ع: أي ((نخلع)): ق له 

 الِذْكُر َعِقَب الَساَلِم ِمَن الِوْتِر – 33

نن)) - 007 ننْعَحاَ  املَلَننَك الق  ننالَث َمننِةاٍت، ) ((َدوسَ س  ًَ

ن ل   نا َصنْ َته  َيق  َد هَبَ ا وَيم  َهة  هَبَ َ أِل الننَماليََكَة : ]والِثالََثة  جَيْ

(([(والَةوَا 
 ( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وقنال الشنن  األلعناي يف إ واء (8/800)أخةجه العنهق  يف السنهن الكناِف وصنحح إسنها و   ( )

 (.ق. )، و   م ق ف دىل دمة (8/061)و  ا إسها  صحنح : ال لنل

، وإسنها و (8/90)للدا قبه   فتني زيا ة ق، والدا قبه  وغريمها، وما نني املع(9/844) واو الهساي    ( )

 (.ق(. )0/996)زا  املعا  نتحقنإ شعنا األ ناُوط ودعدالقا   األ ناُوط : صحنح، انظة
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 .هب امبدان،مح     أ زى  صحايب احلديث  -

 (.35)وبد تهدم  ح ويننن،؛ انظ، حدفث  ب   
 

 ُدَعاُء اهَلِم واحُلْزِن – 34

وانهت،ق  ت، انكت،ب واحلتزن؛ أن :  نب دامتنء انكت،ب وسن يت  يده 

 تتن واحتتد، ونتتن  : انكتت،ب حتتزن وتتع شتتدة، و تت، اهلتت  واحلتتزن، بنتته

: كذنك؛ الحن اهل  إنل فكبن يف ا و، املعببع، واحلزن النل بتد وبتع، واهلت 

 .أاا ه :  ه  انيشء؛ أي: هب احلزن انذي فذفب اانسنن، فهب 

ِم إِي )) (0) – 081 َا، اْنن  َدعنَدَا، اْننن  أَمتَنَك، الِله   َدْعد 

َا،   ُ ننَك، َدننْدٌل يَفِ َقَضننا ْكم  َناَصننَنت  نََنننَدَا، َمنناٍض يَفِ   

َ  َلَك، َسِمْنَت نَه َنْفَسَك، أْو أْنَزْلَتنه  يَف  ِل اْسٍم    أْسَأل َك نَك 

ْةَت نَنهَ  ًَ يَف   ََتانََك، أْو َدِلْمَتنه  أَ نداا َمنْن َخْلَقنَك، أَو اْسنتأ

نن َ   ننْةآَ  َ نَْنننَع َقلعَنن ، َون  َعننَل الق  َدْلننَم الَ ْنننَا َدهْننَدَا، أْ  َُتْ

ْزَي، َوَذَ اأَل مَهِ  ((َصْدَ ي، وَجالَء   
( ). 

 .هب امبداهلل    وسيبد  صحايب احلديث  -

إظهتن  انعتذنه واخل تبع،  ((إي دعدا، انن دعدا، انن أمتك)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )084)يف الكلم البنا نةقم ]، وصححه األلعاي (0/970)أ د   ( )
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:  تته زاد النتت، ((إين امبتتدع)): مل فكعتتف  هبنتت،واالامتت اف  ننيببدفتت،؛ وإنتتل 

؛  ن هتتذا أ  تتغ وآكتتد يف إظهتتن  انعتتذنه ((...، ا تت  أوعتتكا تت  امبتتدع))

 .وانيببدف،؛  ن و  و ك  جم  نن  وثه و  و ك، وع أ بف،

 .بد ت، وبه،ه تكهنف، ام  نهبا حكم، الن،، وأن، حت ((ناصنت  نندا)): ق له 

 .الذ يَف حكمكنن: أي (( كمك يفِ  ماضٍ )): ق له 

ون حتك  يَف الهب امد ؛  ن انيتد   كه: أي ((ددل يِف قضاُا)): ق له 

وضتع انيشتء يف د ت،، وانظ ت  : صهعك، وانظ   دتن  ام نتك؛ وانيتد 

 .خمال،

إىل آختت،ه،  وع يف انتتدامنء  يتتد إظهتتن  انعتتذنه  ((أسننألك)): ق لننه 

جن تت، إواخل تتبع، وهتتذا وتت  آداب انستتنئ ،، وهتتذه احلننتت، أبتت،ب إىل 

، واهلل تيتنىل أكت،م ا كت،و،،  انسؤا ، ال سنل إاا كنن املسؤو  وه، كت،فل 

نت،، وأظهت، اخل تبع واخلاتبع، ثت  ست    َه إاا ترضع إننت، امبتده، وتتذنَ 

 .حنج، فههذهن يف سنامع،، امىل ون هب انمئب  ك،و، وجبده

 . حب كه اس : أي ((نكل اسم)): ق له 

ري اس  اهلل؛  ن، ملن أبس   كه است ، اح ز  ، ام  غ ((   لك)): ق له 

؛ (( ن  لنك)): وهب امنم جلمنع ا سلء، أخ،  امه، ون هب اس  نرريه  هبن،

 . ن انهس   رري اس  اهلل ال جيبز

؛  ن كتبن [بب ت،]الكت ن هتذا تهستري ملتن  ((سمنت ننه نفسنك)): ق له 

 .االس  ن، أن فكبن اسل  نههس،
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أنزنع، امىل أحد و  أنبننئك يف كعن ك  أي ((أو أنزلته يف  تانك)): ق له 

 .انك،ف 

 .و  ا نبننء واملمئك،: أي ((أو دلمته أ داا من خلقك)): ق له 

أو خصصت  ، نهسك يف ام ت  انرنتب؛ : أي ((أو استأًةت نه)): ق له 

 حنث أن، ال في،الت، إال أنتت، وال فط تع ام نت، غتريع، وهتذا ك ت، تهستن  

 .(( كه اس  هب نك)): نهبن،

اسعهند و  هتذا أن هلل أستلء ختمف وتن اكت، يف انهت،آن، وامتىل  وبد 

، ماينة )) :× ، ومل فك  ببن،× نسنن ان،سب  إ  هلل تسعة وتسنعني اسناما

((إال وا دة
 .ن حرص ( )

ال،ح ب ب  ورسو ه، وجي ، : أي ((ل القةآ   ننع قلع عأ  ُت)): ق له 

وتنن، وفمنته إننت،،   نين  ن،؛  ن اانستنن ف،تتنح ب بت، يف ان، نتع وت  ا ز

 .وُي،  و  اهل  وانر ، وزصه ن، انهانط واال عهن  وانرسو 

انرشتاح صتد ي؛  ن انصتد  إاا كتنن : أي ((ونن   صند ي)): ق له 

 .وهرشحن  فكبن وهب ا  

 .انكانف حزين: أي ((وجالء  زي)): ق له 

 .زوان، امه : أي ((وذ األ مه )): ق له 

إال أذ ا اهلل مهه و زنه، وأندلنه )): × وجنء يف هننف، احلدفث ببن، 

 .((مكانه فةجاا 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.م(. )8766)، ومسلم نةقم (8697) واو العخا ي نةقم   ( )
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نن ذ  نَننَك َمننَن اَ ننِم واحَلننَزَ ، )) (8) – 080 ننِم إِي أد  الِله 

ْعَن، وَضنَلَع النِدْيَن وَغَلَعنَة  والَعْجَز والَكَسَل، والع ْخَل واجل 

((الِةَجالَ 
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

 × الكهت أخدم  ستب  اهلل: بب  أن   وجنء يف  داف، احلدفث؛ 

 :...ك ل نز ، الكهت أسمي، فكث، أن فهب 

اهل  يف املعببع، واحلتزن )): بن  انطنب   مح، اهلل ((ا م واحلز )): ق له 

 .((النل الن 

َضَ َع َفْ تَ ع؛ : أصه انَ َ ع االامبجن ، فهن  ((وَضَلع الِدْين)): ق له 

دف  وشدت،؛ وانك حنث ال جيد َوت  ام نت، ون ؛ وامل،اد  ، ههن ثهه ان: أي

 .اندف  والنء، وال سنل وع املطننب،

إال أاهب وت  انيهته  ،ون دخه َهّ  انَدف  ب بن  )): وبن   يص انس ف 

 .((ون ال فيبد إنن،

بهت،ه  وشتدة تست طه  ام نت،؛ واملت،اد : أي ((وغلعة الةجنال)): ق له 

فر بتت، ان،جتتن  ملتتن يف  وتت  أن ×  نن،جتتن  انظ متت، أو اندائهبن،واستتعينا

 .انك و  انبه  يف انهه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )00/069)، انظة العخا ي مع الفتح ([7979)نةقم ( ]6/022)العخا ي   ( )
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هذا اندامنء وت  جباوتع انك ت ؛  ن أنتباع )): بن  انك،ونين  مح، اهلل 

نهسننن، و دننت، وخن جنت،؛ التن وىل  حستب انهتبى انعت  : ان،اائه ثمث،

انيه ن، وانر بن، واناهبانن،؛ النهل  واحلزن فعي ب : نسنسنن؛ وه  ثمث،

 ننر تتبن،، وانبختته  نناتتهبانن،، وانيجتتز وانكستته  ننيه نتت،، واجلتتب  

 (( ننبدنن،، وانَ  ع وانر ب،  نخلن جن،؛ واندامنء واتعمه امتىل ًنتع انتك

 . عرصف
 

 ُدَعاُء الَكْرِب – 35

، ال إََلنَه إالِ  اّللهَالِ  إَلَه إَ اَل )) (0) – 088  اّللهَالَعظَنم  احَللَنم 
، اَل  َ أَل اَت، وَ َ أَل الِسنَم َ  اّللهَ  إَلنَه إالَ أَل الَعْةَش الَعظَنم 

((َ أَل الَعْةَش الَكةْيمَ األْ َض وَ 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امبنس  صحايب احلديث  -

نز   ت، أوت، وهت ، : إاا حز ، أو،؛ أي × أن انهب : ويف  واف، ملس   

 .أو أصن ، غ 

انذي جه ام  حتدود : صه، ان،ب سبحنن،، وويهنه ((العظنم)): ق له 

 .حع  ال تعصب  ااحنط،  كهه، وحهنهع، انيهب ،

، يشء وت  امصتننن انيبتند، وال خهّ عهب انتذي ال فست ((احللنم)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8691)نةقم ( ]4/8178)، ومسلم ([7947)نةقم ( ]6/024)العخا ي   ( )
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 .فسعهزه انر ب ام نه ، ونكه، جيه نكه يشء وهدا ا ، الهب وهع، إنن،

انكت،ف  صته، ن ت،ب ستبحنن، وتيتنىل؛  (( أل العةش الكةيم)): ق له 

طتتنؤه، وهتتب انكتت،ف  املط تتب؛ اجلتتباد امليطتت ، انتتذي ال فههتتذ ام: وويهتتنه

 .اجلنوع أنباع اخلري وانرشف وانه نئه: وانك،ف 

َتَك أْ ج  ، َفال َتكَله  إىَل َنْفَِس )) (8) – 089 ِم َ ْ َ الِله 

، وَ  ، اَل أَ َلْةَفَة َدنْيٍ ِله  ((َلَه إالِ أْنَت  إَ ْصلَْح َِل َشْأَي   
( ). 

 .ن ح انثهه  هب أ ب  ك،ة، نهنع    احلصحايب احلديث   -

نخصتتك : تتت خري انهيتته نمخعصتتنل؛ أي ((  تننك أ جنن )): ق لننه 

 . ،جنء ان،مح،، الرريع ال ف،ح 

ال تس مه  وال ت كهت  إىل نهيست، : أي ((فال تكله  إىل نفِس)): ق له 

 .ال نرصف ام  طنامعك  نتبنامهن

ال تك هت  إىل نهيست : خن   خم،  املبننرت،؛ فيهت  ((لةفة دني)): ق له 

 .يف أي حنن، و  ا حبا  أصم  

 .أو،ي وحنّيل: أي ((شأي)): ق له 

ننْعَحاَنَك، إَ َلننه إَ  إَ اَل )) (9) – 084 هْننت  َمننَن الِ أْنننَت س  ِي   

 ـــــــــــــــــــــــــ
، و سننهه األلعنناي يف صننحنح أيب  او  (2/48)، وأ نند ([2171)نننةقم ( ]4/984)أننن   او    ( )

 (.ق(. )9/727)
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((الِظاملنَيَ 
( ). 

 .هب سيد    أس وبنل  صحايب احلديث  -

 د ة ذي اله   إذ  دا هبنا، و ن  يف )): × هب ببن،واحلدفث  علو،،  

مل يندع  هبنا  ((ال إله إال أنت سعحانك إي  هت من الظناملني)): نبن احل ت

 .((جنا له جل مسلم يف  ء قط؛ إال است  

دامتنؤه، واو انهتبن است  انهبت  فتبن  : أي (( د ة ذي اله  )): ق له 

ام ن، انسمم، وو  ا نبننء ًنام، هل  اسلن، وثته امنست  واملستنب، واي 

، وانهتتبن استت  ...د وأمحتتدانكهتته واننستتع، وإ تت،اهن  واخل نتته، ودمتت

 .صنحب انهبن: احلب ، وويه  اي انهبن

ال : وهتب يف  طت  احلتب ))ح، دامن هبن   ،، : أي ((إذ  دا هبا)): ق له 

ستبحننك إين تبتت :  ميهت  ((إن، إال أنت سبحننك إين كهت و  انظتنمل،

 .إننك، إين كهت و  انظنمل، نههيس

ن تلِض  ((بط)) شننء، وك م، يف يشء و  ا: أي ((يف  ء قط)): ق له 

 .املهه ، وجيبز الن، تسك، انطنء  ننعادفد، وانعخهنف، وضمهن هبل

ا  نَه َشْنئاا َ يِب اَل  اهلُلِاهللُِ)) (4) – 082 (( أ رْشَ
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظنة (0/212)م وصنححه ووافقنه الن  ع   ا، واحل([9212)نةقم ( ]2/287)الرتم ي   ( )

 (.ق(. )9/072)صحنح الرتم ي 

 (.ق(. )8/992) ه، وانظة صحنح انن ماج([0282)نةقم ( ]8/26)أخةجه أن   او    ( )
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 .’صحن ن، احلدفث ه  أسلء  هت اممن    -

أال أدلمنك  لنامت تقن لنههن )): × وجنء يف  دافت، احلتدفث؛ ببنت، 

 .((...ألدهد الكة

ت كند نهظت ؛ وهتب وهتنداة حتذف وهت، حت،ف انهتداء  ((اهلل اهلل)): ق له 

 .فن اهلل، فن اهلل: يف ان هظ،، وتهدف، انكمم( فن)

وال دننه يف هذا احلدفث امىل جتباز إالت،اد است  اهلل تيتنىل يف انتذك،؛  

 .وهكذا،  دون ط ب و  املهندى... اهلل اهلل اهلل اهلل: كهبهل 

انتذي فتدامب وصتنب  كت،ب؛  امتىل أنَ  الحن سننب، فتدّ   وأون احلدفث 

فن اهلل فن اهلل الت،  امهت  وتن س وت  انكت،ب، ال نتت  س وال : النكبن تهدف،ه

 .أ ع  ك شنان  

 

 ُدَعاُء ِلَقاِء الَعُدِو وِذي الُسْلَطاِن – 36

اي ببة وبد ة؛ وهب كه َو  ن، فد بتنه،ة : أي ((ذي السلبا )): ق له 

 .امىل انهنس

نن ذ  )) (0) – 087 ننْ َ َ ْم، وَنع  ننَك يَف ن ح  ننِم إِنننا َنْجَعل  الِله 

وَ َ مْ  ((نََك َمْن رش  
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )8/048)، وصححه احلا م ووافقه ال  ع  ([0296)نةقم ( ]8/27)أن   او    ( )
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 .هب أ ب وبس  ا شي،ي  صحايب احلديث  -

 :...كنن إاا خنف ببون ، بن  × أن انهب : وجنء يف  دافع، 

جي تت المنتن  يف نحت، انيتدو؛ : فهتن  ((نجعلنك يف نحن   م)): ق له 

وحذاءه، وختصنص انهح،  ننذك،؛  ن انيتدو فستعهبه  هحت،ه ببننع، : أي

نس نك أن تعبالنتن يف اجلهت، انعت  ف،فتدون : امهد املهنه ، ن هعن ؛ وامليه 

أن ف تبنتتن وههتتن، ونعتتبب   تتك امتتل فباجهبنهتتن  تت،، ال نتتت انتتذي تتتدالع 

 و ه ، وتكهنهن أو،ه ، وحتب   نههن و نهه ، وني ، اخعتن  هتذا ان هتظ 

 .انيدو، واهلل أام   تهنؤال   هعه

َدي، وأْنَت َنَصنريي، نَنَك )) (8) – 086 ِم أْنَت َدض  الِله 

، َونََك أَقاتَل   ، َونََك أص  ل  ((أ   ل 
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

 :...كنن فهب  امهد نهنء انيدو × أن انهب : وجنء يف  دافع، 

 .امبين: أي ((أنت دضدي)): ق له 

 .أحت،ع:  نحلنء املهم ،؛ أي ((لأ  )): ق له 

 .م ،محه امىل انيدو، و  انصبن، وه  احل ك أ: أي ((ونك أص ل)): ق له 

 . يبنك وت فندع أبنته: أي ((ونك أقاتل)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظنة صنحنح ([9224)ننةقم ( ]2/268)رتم ي ، وال([8798)نةقم ( ]9/48)أن   او    ( )

 (.ق(. )9/029)الرتم ي 
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((َ ْسع هَا اهلل ، ونَْعَم الَ  َنل  )) (9) – 082
( ). 

 .^هب امبداهلل    امبنس صحايب احلديث   -

 نني  ×  نم  ني ألقن  يف الهنا ، وقالنه  مندقا ا إنةا)): وجنء الن، 

مْ  :قال له الهاس  .( )إَِ  الهِاَس َقْد َ َع  ا َلك 

، امهن تن  ((حت، أُنهت  يف انهتن ))بن  هذه انك م، : أي ((قا ا إنةا نم)): ق له 

 .ن، و  ببو،، ملن اليه و  حتطن  أصهنوه  انع  فيبدوهنن و  دون اهلل تينىل

حت، بتن   × بن  هذه انك م، نبنهن دمتد: أي (( مد وقا ا)): ق له 

أ تن ستهننن وأصتحن ،، : إن انهنس بد ًيبا نك ؛ فيهت : نين     وسيبد

: النخابه  وال خت،جبا إننه ، ومل تسمع انصحن ، وه،، الخ،جبا، وبننبا

حسبهن اهلل وني  انبكنه، وأفههبا أن اهلل ال ُيذ  دمدا ، الم جت،م  جيتبا 

َوَفْضننٍل مَلْ  اّللَََِفنناْنَقَلع  ا نَهَْعَمننٍة َمننَن : ،، وانتتك ببنتت، تيتتنىلغتتننم، ستتنمل

ْم س  ٌء َواِتَعع  ا َ ْضَ اَ   اّلَلهَ اّللَََِيْمَسْسه  و َفْضٍل َدظَنمٍ  وه  .( )ذ 

نيتتت  ))فكهنهتتتن اهلل تيتتتنىل يف كتتته يشء، و: أي ((حستتتبهن اهلل)): ببنتتت، 

انهتن  : أستلء اهلل تيتنىل، وويهتنه ني  انثه،، وهب اس  وت : فيه  ((انبكنه

 .انكهنه    زاق انيبند

 .ن ذم (( ا ))كل أن ك م،  ن مدح، ((ني ))وك م،  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )4279)نةقم ( ]2/068)العخا ي   ( )

 .069: س  ة آل دمةا ، اآلية  ( )

 .064: س  ة آل دمةا ، اآلية  ( )
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 ُدَعاُء َمْن َخاَف ُظْلَم الُسْلَطاِن – 37

ننننِم َ أِل الِسنننننَم اَت الِسننننْعَع، وَ أِل )) (0) – 087 الِله 

اَلَ   ْن َِل َجا اا َمْن ف  نالٍ ، وأْ َزانَنَه الَعْةَش الَعظَنَم،    ْنَن ف 

ْم أوْ  َط َدننَ ِ َأ ننٌد َمننهْه  َيْبَ ننى، َدننِز  َمننْن َخاليََقننَك؛ أْ  َيْفننة 

َا، َوَجِل  َا، وال إَ  َجا    ُ ه ا ((َلَه إالِ أْنَت ًَ
( ). 

 .هذا أث، و  بب  امبداهلل    وسيبد  

 .جمريا  ووينهن  : أي ((  ن ِل جا اا )): ق له 

كهبن، تينىل النل حكنه ام   (( د مههم أو يب ىأ  يفةط د  أ)): ق له 

َط َدَلْنهَا َأْو َأْ  َيْبَ ى: وبس  وهن ون  .( )َأْ  َيْفة 

التت،ط ام نتت، التتمن إاا : فيجتته ام نهتتن  ننهعتته وانيهب تت،، وفهتتن : أي 

 .امجه

 .فعجنوز احلد يف ااسنءة: أي ((أو يب ى)) 

 .ببي و  اسعجن   ك: أي ((دز جا ا)): ق له 

 .امظ  انثهنء ام نك: أي ((جل ًهاُا)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وصننححه األلعنناي يف صننحنح األ أل املفننة  نننةقم (616)نننةقم  ((األ أل املفننة ))العخننا ي يف   ( )

 (.ق(. )242)

 .42: س  ة له، اآلية  ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

221 

،  اّللهَ)) (8) – 091 أَدَز  اّللهَأَدَز َمْن َخْلَقَه َ َنعاا،  اّللهَأْ َا 

نن ذ  ناللنننَه  ، أد  ننَ ،  إَ اَل الننَ ي َمننناِم أَخنناف  وأْ ننَ    َلننَه إالِ   

ْمَسَك الِسنننَم اَت الِسننْعَع أْ  َيَقْعننَن َدننىَل األْ َض إَ  الِ النننم 

ه  َ َو َوأْتَعاَدَه وأْشَنادَ نإْذنَهَ  ج  َه، َمَن ، َمْن رَشِ َدْعَدَا ف الٍ ، و 

ًَ اجَلِن وايفْنَس، اللِ  َ ْم، َجِل  ْن َِل َجا اا َمْن رَشِ ِم    اَ ه   ُ  ،هَا

َك  َا، وَتَعنناَ َا اْسننم  اَ  إَ اَل وَ : َوَدننِز َجننا   ننالَث . )((َلننَه َغننرْي  ًَ

 .( )(َمِةاٍت 

 .^هلل    امبنس هذا أث، و  بب  امبدا 

 وهتتنم وهتتل َكتترُب : أي ((اهلل أ ننا، اهلل أدننز مننن خلقننه  نعنناا )): ق لننه 

أكتترب وأامتتز وأامظتت  وهتت، ووتت  ًنتتع  ، التتنهلل ،ُ ُتتتبَ بُ  ْت َمتتامظُ انستت طنن وَ 

 .اخل ب

اهلل تيتنىل أبتبى وأامظت  وت  : أي ((اهلل أدز مما أخاف وأ   )): ق له 

 .هذا املخ بق انذي يف ب ب  خبف وحذ  وه،

 .أسعجري: أي ((أد ذ)): ق له 

 .انرش ،فذك، اس  انذي ف تن، وه: أي ((من رش دعدا فال )): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وصننححه األلعنناي يف صننحنح األ أل املفننة  نننةقم (612)العخننا ي يف األ أل املفننة  نننةقم   ( )

 (.ق(. )247)
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ا تبتتنع وا نصتتن  : ا شتتننع ًتتع شتتني،؛ واملتت،اد ((أشننناده)): ق لننه 

 .وا امبان

 .حنونن  وحنالظن  : أي (( ن ِل جا اا )): ق له 

ه ختري د كتوج: أيكث،   ،ك، اسمك، : أي ((تعا ا اسمك)): ق له 

 .و  اك، اسمك
 

 الُدَعاُء َعَلى الَعُدِو – 38

ِم م  )) - 090 ْينَع احَلَسناأَل، اْ نَزَم الِله  هَْزَل الكََتناأَل، َاَ

مْ  ْم وَزْلَزْلنه  ِم اْ َزْمه  ((األْ َزاأَل، الِله 
( ). 

 .هب امبداهلل    أس أوّف  صحايب احلديث  -

 .انه،آن: أي ((مهزل الكتاأل)): ق له 

 .أصهنف انكهن : أي ((و ازم األ زاأل)): هق ل 

اكرس شبكعه  وازامجه ، وحت،كه  : أي ((ا زمهم وزلز م)): ق له 

 .انزنزا  وانزنزن، انادائد انع  حت،ع انهنس:  ننادائد؛ بن  أهه ان ر،
 

 َما َيُقوُل َمْن َخاَف َقْومًا – 39

ِم اْ َفهَ )) - 098 ((َهْم ناََم َشْئَت نْ الِله 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )80( )0648)نةقم ( ]9/0978)مسلم   ( )

 (.ق([. )9112)نةقم ( ]4/8911)مسلم   ( )
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 .هب صهنب    سهنن، أ ب زن  ان،وو   صحايب احلديث  -

 .وهذا اندامنء جنء يف بص، انرمم وان،اهب املاهب ة 

 .احهظه  وامحه  وهه : أي ((ا فنههم)): ق له 

 . ننذي تانء و  أسبنب انببنف، واحللف،: أي ((نام شئت)): ق له 
 

 يف اإلْيَماِن ُدَعاُء َمْن أَصاَبُه َوْسَوَسٌة – 41

 .((نهَ اللِ َيْسَتَعْن   نَ )) (0) – 099

((فَنهَ  َ َس َيهَْتَه  َدِمنا َوْس )) (8) 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

لَهَ )) :َيق  ل   (9) – 094 س  ((آَمهْت  ناللنَه َو  
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

منن خلنإ  ن ا؟ : ليأيت الشنبا  أ ند م، فنقن )): × واحلدفث  علو،؛ هب ببن، 

 .((من خلإ  نك؟ فإذا نل ه  فلنستع  ناهلل ولنهتهَ : ،  تى يق ل...من خلإ   ا؟

ال يننزال الهنناس يتسنناءل    تننى )): × واحلتدفث اآلختت،؛ هتتب ببنتت، 

 ن ا َخَلنَإ اهلل اخَلْلنَإ، فمنن َخَلنَإ اهلل؟ فمنن وجند منن ذلنك شننئاا : يقال

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ([9867)ننةقم ( ]7/997)ا ي منع الفنتح العخن[  اتا  الفقةتا  يف  ديث وا ند أخةجنه]  ( )

 (.ق([. )804( )094)نةقم ( ]0/081)ومسلم 

 (.ق([. )808( )094)نةقم ( ]081 – 0/007)مسلم   ( )
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 .((و سله)) :، ويف  واف،((آمهت ناهلل)): فلنقل

ااام،اض ام  هذا اخلنط، انبنطه، واالنعجنء إىل اهلل تيتنىل : وويهنهن 

 .يف إاهن ،، وننبند  إىل بطيهن  نالشعرن   رريهن

وانذي فهن  يف هتذا امليهت  أن اخلتباط، امتىل )): بن  املنز ي  مح، اهلل 

بسم،؛ ال ون انع  ننست  مسعه،ة وال اجع بعهن شبه، طت،أ ، الهت  انعت  

ام،اض امههن، وامىل هذا زمه احلدفث، وامىل وث هن فهط ب است  ُتْدالع  نا

انبسبس،، الك ن، ملن كنن أو،ا  طنئ،ا   رري أصه دالع  رتري نظت، يف دننته؛ إا 

ال أصه ن، فهظ، الن،؛ وأون اخلباط، املسعه،ة انع  أوجبعهن انابه،؛ الحهنتن ال 

 .((تدالع إال  نالسعدال  وانهظ، يف إ طنهلن واهلل أام  

ننَ  اأْلَِول  َواآْلَخننة   :َيْقننَةأ  َقْ َلننه  َتعنناىَل )) (4) – 092   

ٍء َدلَنمٌ  ِل َ ْ َ  نَك  َوالِظاَ ة  َواْلَعالَن  َو  
( )( )

)). 

 .^هذا أث، ام  امبداهلل    امبنس  

أحتد انعتن ي،  –بن  أ ب زونه وهب سلع    انبنند وجنء يف  دافع،؛  

-فيه  شنان  و  شك  –يس ون يشء أجده يف نه: ^ب ت ال   امبنس  –

 :...إاا وجد  يف نهسك شنان  الهه: ؟ الهن  ّيل

 .أي يشء أجده: أي ((ما  ء أجدو)): ق له 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.ق(. )9/778)، و سهه األلعاي يف صحنح أيب  او  ([2001)نةقم ( ]4/987)أن   او    ( )

 .9: اآلية، س  ة احلديد  ( )
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: × ا سلء ا   ي، انع  و د  يف اآلف،  هبنت، × وبد الرس انهب  

اللهم أنت األول فلننس قعلنك  ء، وأننت اآلخنة فلننس نعندا  ء، ))

((العالن فلنس  ونك  ء وأنت الظا ة فلنس ف قك  ء، وأنت
( ). 

وهتتذه ا ستتلء وع تتمه، ويهتت  ااحنطتت، املط هتت،؛ ستتباء انزوهنتت، يف  

 .ا و  واآلخ،، أم املكننن، يف انظنه، وانبنط 

 (.117)وبد تهدم  ح،؛ انظ، حدفث  ب   
 

 ُدَعاُء َقَضاِء الَدْيِن – 41

ننِم اْ َفهَنن  نََحاللَننَك َدننْن َ َةاَمننن)) (0) – 097 َك، الِله 

((ْغهَه  نََفْضلََك َدِمْن َسَ ااَ أَ و
( ). 

 .هب اميل    أس طننب صحايب احلديث  - 

إين امجتز  امت  كعتن ع  : أن وكنتبن  جنء ام نتن  الهتن : وجنء يف  دافع، 

، نتب × أال أام متك ك تل  ام مهتنه   ستب  اهلل: ال امه ، بتن  امتيل 

 :....به:  اه اهلل امهك، بنفهن  أدَ ِصرْي  دَ  ه جبهكنن ام نك وث

إن أدفتت إّيل : انيبتد انتذي بتن  نت، وتباله: املكنتتب ((مكاتعاا )): ق له 

أنهن  وثم ، كه شه، وا، ال نتت حت،؛ الهب ت،؛ الهتذا امهتد انكعن ت،، التحاا أدى 

 .املن  املرشوط امعب، وانبالء ن،، الحاا امجز ُ َد إىل ان،ق

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8609) واو مسلم نةقم   ( )

 (.ق(. )9/021) ((صحنح الرتم ي))، وانظة ([9279)نةقم ( ]2/721)الرتم ي   ( )
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الت،ض وتهتدف، ختن    ((صنري  يهناا  جعنل ل   ا  دلننك مثنل)): ق له 

يف دفتن  طت ء، النت،  ((اَلَيته  )) بزن  ((أجح))جبه يف : ((صري))خم،  املبننر،، و

 .كهبف شب، انبنب ، كل بن  فنبب 

 .ا اله  وا يدين: و  كف؛ أي ((ا فه )): ق له 

 ،زبك احلم  ام  انبببع يف احل،ام،  ((نحاللك دن  ةامك)): ق له 

 .واجي ه  وسعرهنن   ، امم  سباع

نن ذ  نَننَك َمنننَ للِ ا)) (8) – 096 ننِم إِي أد  اَ ننِم واحَلننَزَ ،  ه 

ْعَن، وَضنلَع النِدْيَن وَغَلَعنَة  والَعْجَز والَكَسَل، والع ْخَل واجل 

((الِةَجال
( ). 

 (.121)بد تهدم  ح،؛ انظ، حدفث  ب   
 

 ُدَعاُء الَوْسَوَسِة يف الَّصالِة والِقَراَءِة – 42

 .انطنن يف انصمة، وب،اءة انه،آنوناا تهب  وتهيه امهد وسبس، ان: أي 

ْل َدنىَل )) - 092 أد  ذ  نَاللنَه َمَن الِشْنَباَ  الِةَجنَم، واْتف 

 .( )(ًَالًاا ) ((َيَساَ اَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )7979)نةقم ( ]6/022)العخا ي   ( )

 (.ق([. )8819)نةقم ( ]4/0687)مسلم   ( )
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 .هب امثلن    أس انينل  صحايب احلديث  -

فن  سب  اهلل، إن : واحلدفث  علو،؛ هب بب  امثلن    أس انينل  

صميت وب،اءيت، ف بستهن امتيَل؟ الهتن   ستب  انانطنن بد حن   نه  و ، 

خهنزأل، فنإذا أ سسنته فتعن ذ نناهلل مهنه، : ذلك شنبا  يقال له)): × اهلل

 . الهي ت انك ال اهب، اهلل امهّ : ، بن  ((واتفل دىل يسا ا ًالًاا 

احلتنجز : صن  حتنئم ، واحلنئته: أي (( ال ننه  ونني صاليت)): ق له 

 .، وأهْلَنه ام  أداء امبندت،  اكه حس أن،  ال:  ، انانا، وامليه 

 .ب  وهب اخل طُي طهن اميَل، و  ان َ : أي ((يلعسها)): ق له 

واخع هبا يف ضبط اخلنء، المهه  و  العحهتن، ووتهه   ((َخهَْزأٌل )): ق له 

و  كرسهن، وفيدان واهب ان، ووهه  وت  ضتمهن؛ حكتنه ا ت  ا ثتري يف 

 .، واملي،وف انهعب وانكرس((انههنف،))

 .خهزب هب نهب نذاع انانطنن، وهب يف ان ر، بطي، حل  وهعه، 

إنل أوت،  نننستن ؛  ن اناتنطنن فت يت وت   ((واتفل دىل يسا ا)): ق له 

 .ببه اننسن ؛  ن انه ب أب،ب إىل اننسن ، وال فهصد انانطنن إال انه ب

يف هذا احلدفث اسعحبنب انعيتبا وت  اناتنطنن )): ‘بن  انهبوي  

 .((ع تهه امىل اننسن  ثمثن  امهد وسبسع، و
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 ُدَعاُء َمِن اْسَتّْصَعَب َعَلْيِه أْمٌر – 43

ننِم اَل )) - 097  َسننْهَل إالِ َمننا َجَعْلَتننه  َسننْهالا، وأْنننَت الِله 

َعل  احَلْزَ  إَذا َشْئَت َسْهالا  ((َُتْ
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

 .ه، إال ون جي ع، ننهن  وهنهن  ال يشء ن، وال : أي ((ال سهل)): ق له 

 .ون غ ظ وصيب: أي ((احلز )): ق له 

 َما َيُقوُل َوَيفَعُل َمْن أْذَنَب َذْنبًا – 44

نِم )) - 041  ً ن َ ،  ْ نَا  َذْنعناا َفن ْحَسنن  الَبه  َما َمْن َدْعٍد ي 

ً ِم َيْستَْ َفة    ، ((لَه   اّلَلهَإالِ َغَفَة  اّلَلَهَيق  م  َفن َصِ  َ ْ َعتنَْيَ
( ). 

 .هب أ ب  ك، انصدفب  صحايب احلديث  -

 .سباء كنن اك،ا  أم أنث  ((ما من دعدٍ )): ق له 

 .أي انب كنن: أي ((ي نا ذنعاا )): ق له 

 .انبضبء أو االغعسن : أي ((ه  فنحسن البِ )): ق له 

نتتذنك انتتذنب؛ واملتت،اد  نالستتعرهن  : أي ((ًننم يسننت فة اهلل)): ق لننه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ن ا : ، وقال احلافظ(920)م ا  ، وانن السه  نةقم ( 8486) واو انن  عا  يف صحنحه نةقم   ( )

 (.ق(. )017ص )صحنح، وصححه دعدالقا   األ ناُوط يف ُتةيا األذ ا  لله وي   ديث

، ([9117و 417)ننننننةقم ( ]8/826)، والرتمننننن ي ([0280)ننننننةقم ( ]8/27)أنننننن   او    ( )

 (.ق(. )0/829)وصححه األلعاي يف صحنح أيب  او  
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وانيزم امىل أن ال فيبد إنن، أ دا ، وأن فعتدا ع  ،واابمع ، ننهداو، :،انعب 

 .احلهبق، إن كننت ههنع

: ، ببنت، تيتنىل، أو أ تب  كت، × ثت  بت،أ: وجنء يف هننفت، احلتدفث 

 وا ْم َذَ ننة  َسننه  نن ا َأْنف  نن ا َفاَ َشننةا َأْو َظَلم  وا  اّلَلَهَواِلننَ يَن إََذا َفَعل  َفاْسننَتْ َفة 

ن  هَبَ  ن َ   اّلَلهَْم َوَمْن َيْ َفة  الَ ن  أَل إاَِل لَ   نْم َيْعَلم  وا َدىَل َما َفَعل  ا َو   َومَلْ ي رَصَ

تََهننا اأْلََّْنَننا    * ننَةي َمننْن ََتْ ْم َمْ َفننَةٌة َمننْن َ هِبَننْم َوَجهِنناٌت َُتْ    ُ أ وَلئَننَك َجننَزا

 .( )َخالََديَن فَنَها َونَْعَم َأْجة  اْلَعاَملنَيَ 

 

 ُدَعاُء َطْرِد الَشْيَطاِن َوَوَساِوِسِه – 45

((االْستََعاَذة  ناللنَه َمهْه  )) (0) – 040
( ). 

 .أامبا  نهلل و  انانطنن ان،جن : وامل،اد أن تهب  

نَزاَت الِشنَنالنََي  : بن  اهلل تينىل  ْل َ أِل َأد  ذ  نََك َمْن مَهَ ن ذ   *َوق  َوَأد 

و َ   .( )نََك َ أِل َأْ  َيْرَض  

 .((األََذا   )) (8) – 048

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث - 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .097، 092: اآليتا ، س  ة آل دمةا   ( )

 (.ق(. )0/66)م ي، وانظة صحنح الرتم ي ، والرت(0/817)أن   او    ( )

 .72 -76: اآليتا ، س  ة املؤمه    ( )
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إاا نتتبدي )): × وممتتن فطتت،د اناتتنطنن ا اان؛ الهتتد بتتن   ستتب  اهلل 

 ننصتتمة أد تت، اناتتنطنن ونتت، داط حعتت  ال فستتمع انعتت اف ، التتحاا بىضتت 

انع اف ، أببه، الحاا ثّبب  ننصمة، أد ، الحاا بىضت انعثبفتب، أببته، حعت  

ااك، كذا، ااك، كذا، ملن مل فك  فذك،، حع  : امل،ء ونهس،، النهب ُيط،  ، 

((فظه ان،جه ال فد ي ك  صىل
( ). 

 .إاا أان: أي ((إذا ن  ي للصالة)): ق له 

هذا اثنه حلن  انانطنن امهد ه،و ، و  ستلع  ((أ نة الشنبا )): ق له 

 ا اان  حن  و  خ،ب، أو، امظن ، واام اه خطب جسن ، حع  زصه ن،

 ن انبابتع يف اناتدة انيظنمت، وت  ختبف  ؛انرضاط و  شتدة وتن هتب  ت،

وغريه؛ تس خ  وهنصت ،، وال فهتد  امتىل أن زهتظ نهست، النههتعب خمت،  

في فت، شتدة امظنمت،،  –ام نت، ان يهت،  –انبب  وانرنئط، وملن كنن اناتنطنن 

وداهنتت، جستتنم، امهتتد انهتتداء إىل انصتتمة، حعتت  فعبجتت، إىل اهلتت،وب، حعتت  ال 

 .ا اان، شب، حنن،  حن  انك ان،جهفسمع 

ون احلكم، وت  أن اناتنطنن هيت،ب وت  ا اان، وال هيت،ب : الحن بنه 

إنتل فهت، وت  ا اان، : ه  أال ه و  ا اان؟ بنته نت،وو  ب،اءة انه،آن، 

ونت، داط نتتام فستتمي،، النحعتن  أن فاتتهد  تتل فستمع إاا اسعاتتهد فتتبم 

مندِف صن ت املنؤذ  جنن، وال ال يسنمع )): انهننو،؛  ن، جنء يف احلتدفث

 .وانانطنن أف ن  يشء ((إنسا  وال  ء إال شهد ي م القنامة
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.ق([. )927)نةقم ( ]0/870)، ومسلم ([712)نةقم ( ]0/020)العخا ي   ( )
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ملتتن  ؛إنتتل فتتد ، اناتتنطنن نيظتت  أوتت، ا اان: وا حستت  النتت، أن فهتتن  

اشتتعمه ام نتت، وتت  بباامتتد انعبحنتتد، وإظهتتن  شتتين  ااستتمم، وإاممنتت،، 

 .ندإنل فد ، نن س، و  وسبس، اانسنن امهد اااممن  ننعبح: وبنه

التتحاا التت،غ وتت  ا اان أببتته : أي ((فننإذا قَضنن التننأذين أقعننل)): ق لننه 

 .انانطنن، نزوا  ون ف حه، و  انادة وانداهن،

ْةآ َ )) (9) – 049  .((األْذَ ا   َوقَةاَءة  الق 

ال ُتعل ا نن تكم مقانة، إ  الشنبا  يهفنة منن )): × بن   سب  اهلل 

( )العنت ال ي تقةأ فنه س  ة العقةة
)). 

وممن فط،د انانطنن أاكن  انصبنح واملسنء، وانهبم واالستعنهن ، وأاكتن   

دخب  املهز  واخل،و  وه،، وأاكن  دخب  املسجد واخل،و  وه،، وغري انتك 

و  ا اكن  املرشوام، وثه ب،اءة آف، انك،يس امهتد انهتبم، واآلفعت، ا خريتت، 

ك نت،، نت، امل تك ونت، ال إن، إال اهلل وحده ال  فت: و  سب ة انبه،ة، وو  بن 

احلمد وهب امىل كه يشء بدف، وا، وت،ة، كننتت نت، حت،زا  وت  اناتنطنن فبوت، 

 .ك ،

 الُدَعاُء حْيَنَمـا َيَقُع َما ال َيْرَضاُه أْو ُغِلَب َعَلى أْمِرِه – 46

((نَه وَما َشاَء َفَعَل َقَد   اللِ )) - 044
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )621)نةقم ( ]0/297) واو مسلم   ( )

 (.ق([. )8774)نةقم ( ]4/8128)مسلم   ( )
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 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

املنؤمن القن ي خنري وأ نا إىل اهلل )): × و،؛ هب ببن،واحلدفث  عل 

من املؤمن الضعنف، ويف  ل خري، ا ةص دىل ما يهفعنك واسنتعن نناهلل 

ي فعلننت،  ننا   نن ا ألنن  : ، وال تعجننز وإ  أصننانك  ء؛ فننال تقننل

 .((قد  اهلل وما شاء فعل؛ فإ  ل  تفتح دمل الشنبا : و  ا، ولكن قل

املتؤو  انتذي نت، : أي ((من املؤمن الضعنف املؤمن الق ي خري)): ق له 

انهه  وانه،ز، يف أوب  اآلخ،ة، وفكبن ن، كث،ة اابدام امىل انيدو امزفم، 

يف اجلهند، ورسامت، اخلت،و  وانتذهنب يف ط بت،، وشتدة انيزفمت، يف ا وت، 

 نملي،وف وانهه  ام  املهكت،، وانصترب امتىل ا اى يف كته انتك، واحتعل  

ىل، وشتتدة ان،غبتت، يف انصتتمة وانصتتبم وا اكتتن  املاتتنق يف اا  اهلل تيتتن

 .ونحب انك... وسنئ، انيبندا ، وانهانط يف ط بهن، واملحنالظ، ام نهن

واحد و  انهبي وان تينف ختري؛  يف كٍه : أي ((خري ويف  ّل )): ق له 

 .الش اكهل يف اافلن

 .اح،ل امىل طنام، اهلل تينىل، وان،غب، النل امهده: أي ((ا َةص)): ق له 

 .اط ب انيبن و  اهلل تينىل: أي ((واستعن ناهلل)): ق له 

 [ ام]ال تيجز :  كرس اجلن ، وحك  العحهن؛ أي ((وال تيجز)): ببن، 

انطنامن ، وال تكسته امههتن، وزعمته انيمتبم يف أوتب  انتدننن واآلخت،ة؛ 

 .وامل،اد وه، أن ال ف ع انهانط

 .يشء ممن تك،ه،: أي ((وإ  أصانك  ء)): ق له 
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 .هذا َبَدُ  اهلل، أو َبَدُ  اهلل هكذا: أي ((قد  اهلل: ولكن قل)): لهق  

ون شنء اهلل أن فهيه اليه، التحن املاتنا، نت،، : أي ((ما شاء فعل)): ق له 

 .نب كنن كذا نكنن كذا: وانذي بد ه كنئ  ال دنن،، وال فههع بب  انيبد

 ((نتب))هظ  ك مت، انع : ؛ أي((ال تهه نب)): تي نه نهبن، ((فإ  ل )): ق له 

 .((تهعب اممه انانطنن))

؛ ااتنتنن هبتن يف ((الحن نب تهعب اممه انانطنن)): واام   أن امل،اد  هبن، 

صنر، تكبن النهن وهنزام، انهد  امىل ون النت، و  أوب  اندننن، ومل فك  امل،اد 

يف ًنع ا حبا ، وسنئ، انصب ، وفب، هذا  ((نب)) م، ك ، ك،اه، انع هظ  

هْنت ْم   ْ لَ ﴿ :، تينىلامليه  ببن نْل َلنْ     هَنا ق  تَْلهَا َ ا   ٌء َما ق  َ اَ  َلهَا َمَن اأْلَْمَة َ ْ

تََا َدَلْنَهم  اْلَقْتل  إىََل َمَضاَجَعَهمْ  َز اِلَ يَن    ْم َلَاَ ن  تَك  ؛ ال تتت اآلفت، ( )يَف ن 

ول  أي اسنتقعلت منن أمنةي )):  ون زمد وه، وون فذم؛ وببن،: امىل بسم،

((ما استدنةت
غري داخه يف هتذا انبتنب؛  نت، مل  وون أشبه، و  كمو،. ( )

َلنْ  َ نان  ا َدهْنَدَنا َمنا : يف ببن، تينىل ((نب))ف،د  ، املهنزام، يف انهد ، وك م، 

ن ا تَل  وت  ببنته  د انهتد ، واملهنزامت، النت،، ونتذنك اوهت  اهلل  َمات  ا َوَمنا ق 

إنتل  ((لن ))،الهن أن انتع هظ  ك مت، تينىل، وجيه انك حرسة يف ب بهب ، الي

فكبن وذوبون  إاا كنن وه نن   ننيبد إىل انعكتذفب  ننهتد ، وامتدم ان،ضتن 

 . صهع اهلل تينىل
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .024: س  ة آل دمةا ، اآلية  ( )

 (.م(. )0802)، ومسلم نةقم (8212) واو العخا ي نةقم   ( )
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 َتْهِنَئُة الـَمْوُلوِد َلُه َوَجَواُبُه – 47

َلنَك يَف الننَمْ    أَل َلنَك، َوَشنَكْةَت  اّلَلهََناَ َا )) - 042

، وَ  ،الَ اَ َا  ِدو  َزْقَت نَِةو  وَنَلَغ أش    )). 

نن ل    َههِأ  َفَنق  َ  َدَلْنننَه النننم  َلننَك، وَننناَ َا  اّلَلهََننناَ َا )): وَيننة 

، وأْجننَزَل  اّلَلهََخننرْياا، وَ َزَقننَك  اّلَلهََدَلْنننَك، وَجننَزاَا  َمْثَلننه 

َ اَنَك  ًَ))
( ). 

؛ وأوتن اجلتباب الننظتنه، ‘هذه انعهها، تههه ام  احلس  انبرصي  

 .لءأن،  حد اني 

أن  جم  جنء إىل احلس ، وامهده  جه بد ونتد نت، غتمم؛ : وجنء الن، 

! ون فد فك الن س هب أو محتن ؟: هيهك انهن س، الهن  ن، احلس : الهن  ن،

 ( ) :...به: بن 

أكث، اهلل تيتنىل اخلتري نتك : أي ((نا ا اهلل لك يف امل   أل لك)): ق له 

 .يف انذي  زبك

 ـــــــــــــــــــــــــ
، لسنننلنم ا نننالِل ((صنننحنح األذ نننا  للهننن وي))، و(947ص ) ((األذ نننا  للهننن وي)): انظنننة  ( )

 (.ق(. )8/609)

 (.م(. )87ص )النن القنم  ((َتفة امل  و )): انظة  ( )
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 .انذي أامط  نك و  اهلل وَوَ   ، ام نك: امل،زوق؛ أي: أي ((امل   أل))و 

: انباهتتب هتتب اهلل ستتبحنن، وتيتتنىل؛ أي ((وشننكةت ال ا ننا)): ق لننه 

 .جي ك اهلل  اضنن   ل  زبك، العاك،ه امىل انك وحتمده

ان ه  َ ّ ر، انابنب وانهبة، وطتب  انيمت،؛ : أي ((ونلغ أشدو)): ق له 

 .النك  امبنك يف ش نك ك ،، العهعهع  ،

 .جي ، اهلل تينىل نك طنئين  : أي ((و زقت نةو)): ق له 

 .أامظ  وأكث،: أي ((أجزل)): ق له 
 

 َما ُيَعَوُذ بِه األْوالُد – 48

نن ل   – 047 َسنننْيَ  ×ِِاّللََِ  نناَ  َ س  ننِ ذ  احَلَسننَن َواحل  : ^َيع 

اَم نََكلاَمَت )) ِل َشْنَباٍ  وَ  اّللََِأ َدن     نِل َ اِمنٍة، وَ الِتاِمَة، َمْن    َمنْن   

((ِمةٍ َدنْيٍ اَل 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امبنس  صحايب احلديث  -

أستتلؤه احلستته ، : املتت،اد وتت  انك تتل  ((نكلننامت اهلل التامننة)): ق لننه 

 .وكعب، املهزن،، ووصههن  ننعلم، خل بهن ام  انيبا ض وانهبابص

، وغري ن... ه  كه اا  س  فهعه؛ كنحلن، وانيه،ب (( اِمة)): ق له 

 .اهلبام: واجلمع

 .ه  انع  تصنب ون نظ،  إنن،  سبء ((دني الِمة)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )9960)نةقم ( ]4/007)العخا ي   ( )
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 الُدَعاُء للَمِريِض ِفي ِعَياَدِتِه – 49

((اّللهَال َنْأَس َله  ٌ  إْ  َشاَء )) (0) – 046
( ). 

 .^هب امبداهلل    امبنس  صحايب احلديث - 

 إاا دخته امتىل وت،فص فيتبده، × كتنن انهبت : ^بن  ا   امبنس  

 :...بن  ن،

 .أي ال شدة ام نك وال أاى ((ال نأس)): ق له 

 .وطه،ة: هذا طهب  نك و  انب ك؛ أي: أي ((له  )): ق له 

هتتذه ً تت، خربفتت،، وننستتت ً تت، دامنئنتت،؛  ن  ((إ  شنناءاهلل)): ق لننه 

  :أن فهتتب  ان،جتته × انتتدامنء فهبرتت  نسنستتنن أن جيتتزم  تت،، نههتت  انهبتت 

(( ه  ا محه  إن شاتان ه  اغه، ّيل إن شات، ان))
( ). 

الَعظَننَم، َ أِل الَعنْةَش الَعظَننَم،  اّلَلَهأَسأل  )) (8) – 042

 .( ) (َسْعَع َمِةاٍت ) ((أْ  َيْشَفَنَك 

 .^هب امبداهلل    امبنس صحايب احلديث   -

ما من دعند مسنلم يعن   مةيضناا، مل )): × واحلدفث  علو،؛ هب ببن، 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.ق([. )9707)نةقم ( ]01/002) ((الفتح)) العخا ي مع  ( )

 (.م(. )8767)، ومسلم نةقم (7997) واو العخا ي نةقم   ( )

 ((صنحنح الرتمن ي))، وانظنة ([9017)ننةقم ]، وأنن   او  ([8129)نةقم ]أخةجه الرتم ي   ( )

 (.ق([. )2677)نةقم ( ]2/021) ((صحنح اجلامع))، و(8/801)
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 .((؛ إال دافاو اهلل:....يرَض أجله فنق ل دهدو سعع مةات

 .ئك، وفذهب امهك ون جتدفرب:  هعب انننء؛ أي ((يشفنك)): ق له 

أن ان،جتته إاا امتتند و،ف تتن ، وبتت،أ امهتتده هتتذا انتتدامنء ستتبع : وامليهتت  

و،ا ، وكنن هذا امل،فص يف ام   اهلل مل زرض أج ت،، فيتنّف نت،  ه ته اهلل 

يف ثتتباب انهتت،اءة ، وإال إاا كتتنن ا جتته حتتندا  مل فههتتع انتتدامنء إال 

 .خنص،، واهلل أام  
 

 َفْضُل ِعَيادِة الـَمِريِض – 51

ل  أَخاو  امل ْسنلََم، َمَشنىإَذا َداَ  الةِ )): × قال – 047 يَف  ج 

، َفنإَ  نة  ْ  َخَةاَفَة اجَلهَِة َ ِتنى جَيْلَنَس، َفنإَذا َجَلنَس َغَمَةْتنه  الِةْ َ

ْدَوةا َصىِل َدَلنَْه َسْعع   َ  ن، وإْ   َ اَ  غ  ألَْف َمَلنٍك َ ِتنى ي ْمَِسَ

((َ اَ  َمَساءا َصىِل َدَلنَْه َسْعع  َ  ألَْف َمَلٍك َ ِتى ي ْصعََح 
( ). 

 .هب اميل    أس طننب صحايب احلديث  - 

يف اجعهتتنء ثل هتتن، ويف :  كرستت اخلتتنء، والعحهتتن؛ أي ((َخَةاَفننة)): ق لننه 

عهت ، كنخل،االت،، ويف  يتص اخلُ،الت،،  نن ت ، املخت ف واملج ((انهنوبس))

ةفة اجلهة)): ان،وافن   .((يف خ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظة صحنح ([0/76])، وأ د ([0448)نةقم ]ه، وانن ماج([777)نةقم ] واو الرتم ي   ( )

 (.ق. )، وصححه أيضاا أ د شا ة(0/827)، وصحنح الرتم ي (0/844) هانن ماج
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 .((هب ون ُي ف و  انهخه ح، فد ع ثم،ه)): ‘بن  اهل،وي  

وتن زت،زه  × فاب،  سب  اهلل)): وبن  أ ب  ك،    ا نبن ي  مح، اهلل 

 .((امنئد امل،فص و  انثباب،  ل ز،زه املخ ف و  انثم،

إنت، يف ط،فتب تؤدفت، إىل : هنالنكتبن ويهتإن املت،اد  تذنك انط،فتب؛ : وبنه 

 .اجله،

 .ام ع، وغطع، وس ت،: أي ((غمةته)): ق له 

 .أو  انههن : أي ((غدوة)): ق له 

 .دامن ن،  نملره،ة واخلري: أي ((صىل دلنه)): ق له 

ال فزانبن فدامبن ن،  نملره،ة واخلتري، حعت  : أي (( تى يمِس)): ق له 

 .ف يت وبت املسنء

ال فزانبن فدامبن ن،  نملره،ة واخلري، حعت  : أي ((يصعح تى )): ق له 

 .ف يت وبت انصبنح

 ُدَعاُء الـَمِرْيِض الِذي َيِئَس ِمْن َحَياِتِه – 51

 .انهطع أو ، يف احلننة: أي ((فا )): ببن، 

هَننن ، وأَ )) (0) – 021 نننِم اْغَفنننْة َِل، واْ َ ْ ْلننننَحْقهَ  الِله 

((نَإ األْدىَل نالِةفَ 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8444)نةقم ( ]4/0279)، ومسلم ([4441)نةقم ( ]6/01)العخا ي   ( )
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 .’ه  امنئا، حاننة احلديث ص - 

َمنَع اِلنَ يَن : امل،اد  ت، وتن جتنء يف ببنت، تيتنىل ((الةفنإ األدىل)): ق له 

ننَن  اّلَلهََأْنَعننَم  نَي َوَ س 
َدَلننْنَهْم َمننَن الهِعَِننننَي َوالِصننِديَقنَي َوالَشننَهَداَء َوالِصنناحَلَ

ا  .( )أ وَلئََك َ فَنقا

 .اهلل : بنهاجله،، و :ان،النب ا امىل: وبنه 

نْدَخل  َيَدْينَه يَف  × َجَعَل الهِع َ )) (8) – 020 َدهَد َمْ تَنَه ي 

ننن ل   ، وَيق  ِ  الِ اهلل  إَ َلنننَه إَ  إَ اَل : النننناَمَء، َفَنْمَسنننح  هَبَننناَم َوْجَهنننه 

((للَمْ َت َسَكَةاٍت 
( ). 

 .’ه  امنئا، صحاننة احلديث   -

 .ب،ب سنام، وبت،: أي ((دهد م ته)): ق له 

داليتن  حلت،ا ة املتب ،  ((يدخل يديه يف املاء فنمسح هبام وجهنه)): لهق  

 .أو دالين  ن راننن وك، ،

 .شدائد: أي ((إن ن مب  سك،ا )): ببن، 

، اَل  َواّللهَاّلَلهَ إلََه إالِ اَل  (9) – 028 ، َاّلَلهَ إلََه إالِ أْ َا  َوْ نَدو 

ينَك َلنَوْ نَدو  اَل َاّلَلهَالِ لََه إَ  إَ اَل  ، اَل  رَشَ ْلك  َاّلَلهَالِ َلنَه إَ  إَ ه  َلنه  الننم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .77: س  ة الهساء، اآلية  ( )

 .ويف احلديث ذ ة الس اا(. ق([. )4447)نةقم ]( 2/044)العخا ي مع الفتح   ( )
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،وَ  ِ َة إالِ  َ ْ َل َواَل ، َواَل َاّلَلهَ  إلََه إالِ اَل  لَه  احَلْمد  ((باّللََِ  ق 
( ). 

 .^هب أ ب سيند اخلد ي وأ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

ال إلنه إال اهلل واهلل أ نا، : منن قنال)): × واحلدفث  علو،؛ هب ببنت، 

ال إلنه إال اهلل و ندو، : ال إله إال أنا وأنا أ نا، وإذا قنال: قه  نه؛ فقالصِد 

ال إلنه إال اهلل و ندو ال رشينك : يق ل ال إله إال أنا و دي، وإذا قال: قال

ال إلنه إال اهلل لنه : ال إله إال أنا و دي ال رشينك ِل، وإذا قنال: له، قال اهلل

ال إلنه : امللنك وِل احلمند، وإذا قنال ال إله إال أنا ِل: امللك وله احلمد، قال

ال إله إال أنا وال  ن ل وال قن ة : إال اهلل وال   ل وال ق ة إال ناهلل، قال اهلل

 .((الها  ه  مْ عَ بْ من قا ا يف مةضه، ًم مات مل تَ )): وكنن فهب . ((إال يب

بت، ه  ت ن : وبن  انت،ب  نننتن  نعصتدفه،؛ أي: أي ((ه  نهقصد)): ق له 

 .، إال أنن وأنن أكربال إن: بن 

كتتل : هتذه انك تل  وتت  دون اجلبا تن ؛ أي: أي ((منن قا ننا)): ق لنه 

 .جنء   هص املصهف حهظ، اهلل تينىل

 .و  انك امل،ض: أي ((ًم مات)): ق له 

 .مل ت ك ، وحت،ب،: أي ((مل تبعمه الها )): ق له 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
األلعناي، وانظنة ، وصنححه ([9674)ننةقم ]ه ، واننن ماجن( [9491)ننةقم ]أخةجنه الرتمن ي   ( )

 (.ق) (.8/906) ه، وصحنح انن ماج(9/028)صحنح الرتم ي 
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 َتْلِقنُي الـُمْحَتِضِر – 52

، َ َخننَل اّللهَالِ َلننَه إَ  إَ َمننَه اَل َمننْن َ نناَ  آَخننة  َ الَ )) - 029

((اجَلهِة
( ). 

 .صحنس احلدفث هب وينا    جبه   -

ال اهلل، يف هتذا إال إن، :وامل،اد  هبن،)): بن  احلنالظ ا   حج،  مح، اهلل 

 .((احلدفث وغريه، ك معن اناهندة

هتتذه انك متت،، : ال إنتت، إال اهلل؛ أي: ببنتت،)): بتتن  انك،وتتنين  محتت، اهلل 

 .((وامل،اد ه  وضمنمعهن دمد  سب  اهلل

 

 ُدَعاُء َمْن ُأِصيَب ِبُمِّصيَبٍة – 53

َصنْنَعت ، )) - 024 ْةَي يَف م  ِم أج  إِنا للنَه وإِنا إَلْنَه َ اَجع  َ ، الِله 

((ْخلَْف َِل َخرْياا َمهَْهاأو
( ). 

 .’ه  أم س م،  صحاننة احلديث  -

إال  ،... :دعند تصننعه مصننعة فنقن لمنا منن )):  جنء يف احلدفث ببن، 

 .((أَجَةو  اهلل يف مصنعته، وأخلف له خرياا مهها

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق) ([.7467)نةقم ( ]2/498) ((صحنح اجلامع))،وانظة ([9007)نةقم ( ]9/071)أن   او    ( )

 (.ق([. )702)نةقم ( ]8/798)مسلم   ( )
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 ال ل تبيف أ ب س م،، ب ت كتل أوت،ين  ستب  اهلل: ’بننت أم س م،  

 .× ، ال خ ف اهلل ّيل خريا  وه،؛  سب  اهلل×

وتت  ت تتك : ؛ أي((ختتريا  وهتت،))امتتبض ّيل : أي ((خلننف ِلأو)): ق لننه 

 .امنم، سباء كننت يف انههبس أو يف ا وبا املصنب،؛ واملصنب، 

امبداهلل    امبد ا سد، وكننتت أم : وهب ((فلام ت يف أن  سلمة)): ق له 

 س م، حتع،، ال ل تبيف زوجهن امبتداهلل، بننتت كتل ستميت وت   ستب  اهلل

؛ الت خ ف اهلل هلتن ((خلف ِل خرياا مههنااللهم أجةي يف مصنعت ، وأ)): ×

 .× هللخريا  وه،، وهب  سب  ا
 

 الُدَعاُء ِعْنَد إْغَماِض الـَمِيِت – 54

الٍ  )) - 022  ، واْ َفْع َ َ َجتنه  يَف (ناْسَمهَ )الِلهِم اْغَفْة لَف 

فْ  ، واْخل  هَا وَله  َينا ن الَ انَةْيَن، واْغَفْة لَ َه يَف ه  يَف َدَقعَ النَمْهَدِينْيَ

َو  ، واْفَسْح َله  يَف َقْاَ ((َوَنِ ْ  َله  فَْنهَ َ أِل الَعاَلنَمنْيَ
( ). 

 .’ه  أم س م،  صحاننة احلديث  -

امتىل أس  × دخته  ستب  اهلل: ’وجنء يف  دافع،؛ بتب  أم ست م،  

إ  النةوا إذا قنعَ تععنه )) :س م،، وبتد شتب  رصته، ال غم ت،، ثت  بتن 

ال تندد ا دنىل أنفسنكم إال نخنري؛ )): ، ال   ننس و  أه ،، الهن ((العرص

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )781)نةقم ( ]8/794)مسلم   ( )
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اللهننم اغفننة أليب )): ثتت  بتتن  ((  دننىل مننا تق لنن  فننإ  املاليكننة يؤمهنن 

 .((...سلمة

إ نرصو)): ق له  : فهتن )): َشَخَص، وبتن  ا ت  انستكنت: أي ((وقد ش 

شّب املنت  رصه؛ وهتب انتذي حرضته املتب ، : شب  رص املنت، وال ُفهن 

 .((وصن  فهظ، إىل انيشء ال ف،تد إنن، ط،ال،

 رصه، ونيه احلكمت،  × أغمص  سب  اهلل: أي ((فأغمضه)): ق له 

 .أن ال فهبب وهظ،ه إاا ت،ع إغلض،

إاا خت،  انت،وح وت  : أي ((إ  النةوا إذا قنعَ تععنه العرصن)): ق له 

 .اجلسد، فعبي، انبرص ننظ،ا  أف  فذهب

تبع ان،وح انبرص، ان،وح فذك، وفؤنث، وا صته : أي ((تععه)): ق له 

: ص اني تلء أن ببنت،انعذكري ال ذنك جنء يف احلدفث  ننعتذكري، واكت،  يت

أن ان،وح إاا ببص تبيت،  :أحد ن: زعمه وجه، ((إذا قعَ تععه العرص))

ال هتتذا أغم تت،؛  ن النئتتدة االنهعتتنح اهتتب  تتذهنب  ؛انبرصتت يف انتتذهنب

أن  وح اانستنن إاا بب تهن : انبرص امهد اهتنب انت،وح، وانبجت، اآلخت،

ف،تتد إننت، طت،ف، املمئك، نظ، إننهن انذي حرضه املتب  نظت،ا  شتز ا ، ال 

حع  ت محه  هن، انهتبة انبتن ة انبنبنت،  يتد وهن بت، انت،وح اانستنن، 

انع  فهتع هبتن ااد اع وانعمننتز، دون احلنتباين انعت   ت، احلت  واحل،كت،، 

، ئتذ  ، ك، و  بد ة اهلل ستبحنن، أن فكاتف امهتده انرطتنء ستنامعهوغري وس

 .حع  فبرص ون مل فك  فبرص
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 .انصنح،: حبا  صب  شدفد؛ وان ج،صن: أي ((فضا ناس)): ق له 

إفتنه  امت   × إشن ة إىل هننت، (( ا دىل أنفسكمد  ْد ال تَ : فقال)): ق له 

فتن وفتمه ام نهتن، وفتن وصتنبعنه ام نهتن، الههتنه  امت  : ان ج،؛ ك هن  بتننبا

 .امىل أنهسك  إال  خريال تدامبا : انك، الهن 

 أن كته داع إشتن ة إىل ((  املاليكة يؤمهن   دنىل منا تق لن  إف)): ق له 

 .فؤو  يف دامنئ، املمئك، ال ف،د

 .انبنب،: أي ((يف ال انةين)): ق له 

 .وسع بربه: أي ((وافسح)): ق له 

 –وفستمن،  نستم،  –ان هت  اغهت، نهتمن )): فهبر  أن فهن   يد إغلض املنتت 

 .كل اك، املصهف  س س م، × إىل آخ، ون بن  ((...وا الع د جع،

 

 للَمِيِت ِفي الَّصالِة َعَلْيِهالُدَعاُء  – 55

، وَدافَننَه، واْدننف  ))( 0) – 027 ننه  ننِم اْغَفننْة َلننه  واْ َ ْ الِله 

، واْغَسنله  نالنناَمَء والنِثْلَا  ْدَخَله  ، َوَوِسْع م  َله  ز  ، وأْ َةْم ن  َدهْه 

ََ َمنَن  َ ، وَنِقَه َمنَن اخَلَباَينا َ ناَم َنِقْننَت الِثنْ أَل األْننَن والَاَ

لِدَنَس، وأْنَدْله  َ ا اا َخرْياا َمْن َ اَ َو، وأْ الا َخرْياا َمْن أْ لَنَه، ا

وَزْوجاا َخرْياا َمْن َزْوَجَه، وأْ َخْله  اجَلهَِة، وَأَدْ و  َمْن َدنَ اأَل 
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 .( ) (([َوَدَ اأَل الهِا َ ]الَقْاَ 

 .هب امبف    وننك  صحايب احلديث  -

 .خّ ص، و  املكن ه: أي و  املينالنة؛ ((دافه)): ق له 

أحست  : انهّز  هب ون فيد ن هنز  وت  انتزاد؛ أي ((وأ ةم نزله)): ق له 

 .نصنب، و  اجله،

 .بربه: أي ((ووِسع مدخله)): ق له 

 اكتت، )): ‘بتتن  اخلطتتنس  ((واغسننله ناملنناء والننثلا والننا )): ق لننه 

ومل فمعهتتههل  انتتث   وانتتربد ت كنتتدا ، أو  هنتتل وتتنءان مل استتهل ا فتتدي،

 .((االسعيل 

امترب  تذنك امت  غنفت، املحتب؛ التحن )): وبن  ا   دبنب انينتد  محت، اهلل 

 .انثبب انذي تعك،  ام ن، ثمث، أشننء وههن،؛ فكبن يف غنف، انههنء

وامل،اد طه،ه و  املين، وانذنبب،   نباع ان،مح، انعت   مهزنت، املتنء  

 .((يف إزان، انبسخ

وملتن كتنن انتدن  يف  (( أل األنننَ منن الندنس ام نقنت الثن)): ق له 

 .انثبب ا  نص أظه، و  غريه و  ا نبان وبع انعابن،  ،

 .انع  كننت ن، يف اندننن ((خريا  و  دا ه))يف اجله،  ((وأندله  ا اا )): ق له 

 .وا هه ههن تامه أبن  ، وخدو، ((وأ الا خرياا من أ له)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )779)نةقم ( ]8/779)مسلم   ( )
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هذا و  امطف اخلتنل امتىل انيتنم؛  ((جهوزوجاا خرياا من زو)): ق له 

الحن ا هه امنم تامه انزو  وغريهن؛ ونك  خص اك،هن ملتن جبته ام نت، 

 .ان،جن  و  شهبة جتنههن

 .هب أالصب و  انزوج، النهن: والن، إطمق انزو  امىل امل،أة؛ بنه 

هتذا ان هتظ وت  انتدامنء ختنل  نن،جتن ، وال )): بن   يتص اني تلء 

جلتباز أن تكتبن  ؛ة أ دهلن زوجن  خريا  و  زوجهتنفهن  يف انصمة امىل امل،أ

نزوجهن يف اجله،؛ الحن امل،أة ال فمك  االش اع النهن، وان،جه فهبه انك؛ 

 .((و  اش اع انهسنء الن،: أي

ننِم اْغَفننْة لَنننَحِنها، وَمِنتَهَننا، وَشنناَ َدَنا، )) (8) – 026 الِله 

َنا، وَ عرَيَنا، وَذَ ةَ  َوَغايَعَهَا، نِم َمنْن َننا، وأ ْنثَ وَصَ رْيَ اَننا، الِله 

ْ نََه َدىَل ايفْسالَم، وَمْن َتَ ِفْنَته  َمهِا َفَت ِفنه  َدنىَل أْ َنْنَته  َمهِا فأَ 

ِم اَل  ةَ ايفْيامَ ، الِله  َضِلهَا َنْعَدو   ََتْ ، وال ت  ((ْمهَا أْجَةو 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

انتدامنء يف )): ‘بتن  ا ت  حجت، املكت   ((ناوص رينا و عري)): ق له 

 .((انصرري ن،الع اند جن  حب

 ـــــــــــــــــــــــــ
، (0184)، والرتمن ي ننةقم (9810)، أنن   او  ننةقم ([0472)ننةقم ( ]0/421)انن ماجه   ( )

 (.ق(. )0/820)، وانظة صحنح انن ماجة (8/972)، وأ د ([0722)والهساي  نةقم 
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 .حندنن: أي ((شا دنا)): ق له 

حلنهتن : ببنت،: املهصبد و  انه،ائ  ا   تع أي)): بن  انطنب   مح، اهلل 

وونعهن، وصتررينن وكبرينتن، واك،نتن وأنثننتن، وشتنهدنن وغنئبهتن، اناتمب  

نص نظ،ا  إىل وه،دا  ان كنب؛ ك ن، واالسعنينب، الم زمه امىل انعخص

 .((ان ه  اغه، ن مس م، واملس ل  ُك ه : بن 

؛ ويف  واف، ((العبال، امىل اافلن)): ، وببن،((فأ نه دىل ايفسالم)): ق له 

أحن، امىل اافلن، وتبال، امىل ااسمم؛ بن  وتم : أخ،ى امك  انك؛ أي

 :املتتتتب  وهدوتتتت، االنهنتتتتند وانعستتتت ن   ن)): امتتتتيل انهتتتتن ي  محتتتت، اهلل

  َ  نََقْلٍا َسلَنمٍ  اّلَلَهإاَِل َمْن َأَتى  *َيْ َم اَل َيهَْفع  َماٌل َواَل َنه . 

 ن ااستتتمم هتتتب انعمستتتك  ن  كتتتنن : وبنتتته يف ان،وافتتت، ا وىل 

وهذا ال فع ت  إال يف حنن، احلنتنة، وأوتن اافتلن الهتب انعصتدفب  انظنه،ف،،

 .، انبالنةانبنطه  وهب املط بب انذي ام ن

وانظنه، و  نهظ احلدفث أن ااسمم واافلن ويهن ن واحد؛ وهتب  

 × االامعهند  ننه ب وانهطب  نن سنن وانيمه  نجلبا ح وا  كنن؛ الدامن

 .أن نحن  ونمب  ام ن،

ِم إَ )) (9) – 022 ِ  ف الَ  ْنَن ف الٍ  يَف َذِمتَنَك، وَ ْعنَل الِله 

ْننَت أْ نل  الَقنْاَ َوَدنَ اأَل الهِناَ ، وأَ  َجَ اَ َا، َفَقنَه َمنْن فَْتهَنةَ 

، إَ  ننه  ، واْ َ ْ نن    ِنننَك أَ الَ َفنناَء واحَلننِإ، فنناْغَفْة َلننه  ْنننَت الَ ف 
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((الِةَ نم  
( ). 

 .هب واث ،    ا سهع  صحايب احلديث  -

 .كيف أوننعك وامهدع وحهظ: أي ((يف ذمتك)): ق له 

اني،ب أن ُينف  ي ته   كنن و  امندة: بنه ((و عل ج ا ا)): ق له 

 ي ن ، وكنن ان،جه إاا أ اد سه،ا  أخذ امهدا  و  سند كه ببن ،، الن و   ، 

وندام يف حدودهن، حع  فهعه  إىل ا خ،ى، الن خذ وثه انك؛ الهذا حبته 

انيهتتد وا وتتنن وتتندام جمتتنو ا  أ ضتت،، أو هتتب وتت  ااجتتن ة : اجلتتبا ؛ أي

 .وا ونن، وانهرصة

نننمِ )) (4) – 027 َا واْننننن  أَمتَنننَك، اْ َتنننا  إَ  الِله  ىَل َدْعننند 

تَننَك، وأَ  َْسننهاا َفننَزْ  يَف ْنننَت َغهَننٌ  َدننْن َدَ انَننَه، إَ َ ْ َ ْ  َ نناَ    

َسنئاا َفَتَجاَوْز َدهْه   ((َ َسهَاتََه، وإْ  َ اَ  م 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

وأو،، وهعهت، إىل  محعت،، أن، اام ف   ن، امبديف هلل تينىل، مم بع هب : وامليه  

 . محع،، وأن ال فيذ ،، وفعجنوز ام  سنانت،، وفزفده يف حسهنت،طننب 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ه ، وانظنننة صننحنح اننننن ماجننن(9/800)، ، وأننن   او ([0477)ننننةقم ] هأخةجننه اننننن ماجنن  ( )

 (.ق(. )0/820)

ص )أ كننام اجلهننايز لأللعنناي : ، وانظننة(0/927)أخةجننه احلننا م وصننححه ووافقننه النن  ع    ( )

 (.ق(. )082
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 الُدَعاُء للَفَرِط ِفي الَّصالِة َعَلْيِه – 56

 .انه،ط هب انسن ب املعهدم؛ وامل،اد ههن َو  ون  وهب طهه صرري 

ِم أَدْ و  َمْن َدَ اأَل الَقْاَ )) (0) – 071 ((الِله 
( ). 

 .ذا أث، و  بب  أس ه،ف،ة ه 

امتىل صتبٍ  ننستت  ص نت و اء أس ه،ف،ة: بن  سيند    املسنب 

 :...ن، خطنا، بط، السميع، فهب 

ْخةاا لََ الََدْيَه، وَشنَفنعاا )): َوإْ  َقاَل  ِم اْجَعْله  َفَةَلاا َوذ  الِله 

اَم، وأْدظَننْم نننهَ  ِقننْل نَننَه َمننَ اَزْيهَه  ًَ ننِم  َاننناا، الِله  ننا،  جم  َ أ ج  َ مه 

ْقه  نََصالََح 
ْؤَمهنَي، واْجَعْله  يَف َ َفاَلَة إَ  وأحْلَ ْنَةاَ نَم، َوقَنَه النم 

ْ الا أَ نََةْ َتََك َدَ اأَل اجَلَحنَم، وأْنَدْله  َ ا اا َخرْياا َمْن َ اَ َو، وَ 

ننِم اْغَفننةْ َخننرْياا َمننْن أَ  ْن َمننْفَةالَهَننا، وَ أَ ألْسنناَلفَهَا، وَ  ْ لَننَه، الِله 

 .( )َفَحَسنٌ . ((َسَعَقها نايفْياَم َ 

ونحتب انتك، و ت ي )): د اكت،ه هتذا انتدامنءت يت ‘بن  ا   بداوت،  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، (4/7)، والعنهقن  (9/806)، واننن أيب شننعة يف املصنهف (0/822)أخةجه مالك يف امل لأ   ( )

 (.ق(. )2/926)وصحح إسها و شعنا األ ناُوط يف َتقنقه لكا السهة للع  ي 

، والد وس املهمة لعامنة األمنة، للشنن  دعندالعزيز اننن نناز (9/407)امل ه  النن قدامة : انظة  ( )

 (.ق(. )02ص )  ‘
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 .((يشء دامن ممن اك،نن أو نحبه أجزأه، ونن  الن، يشء وببت

أجت،ا  وعهتدون  ودعهظتن   ت، : أي ((اجعله فةلاا وذخنةاا ل الدينه)): ق له 

 .امهدع نباندف،

وهبتتبال  يف انعبستتط امهتتدع، وجمن تتن  التتنل : أي ((شننفنعاا جماننناا )): ق لننه 

 .تبسط  ،

 ...َو  تهدوبنن  نملب  و  آ نئهن واوي ب،ا عهن: أي ((ألسالفها)): ق له 

ِم اْجَعْله  لَ )) (8) – 070 ((ْجةاا أَ َسَلفاا، وَ وَ  ،هَا َفَةَلاا نالِله 
( ). 

 .‘هذا أث، ام  احلس  انبرصي  

 :...حت، انكعنب، وفهب فه،أ امىل انطهه  هن ‘كنن احلس   

 

 ُدَعاُء الَتْعِزَيِة – 57

انيزاء هب انصرب، وانعيزف، ه  انعصبري واحلمه امىل انصرب  تذك، وتن  

 .فسيل املصنب، وُيهف حزن، وهيبن ام ن،

نَل َ ٍء ْدَبنى، وَ َلنه  َمنا أَ َخنَ ، وَ نَه َمنا أَ لِ ِ  لَ إَ )) - 078   

َسِمىا أَ َدهَْدو  نَ  ((َاْ َوْلَتْحَتَسْا َفْلَتْص ... َجٍل م 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ودلقننه العخننا ي يف (7222)، ودعنندالةزاق نننةقم (2/926)أخةجننه الع نن ي يف رشا السننهة   ( )

 (.ق(. )8/009)ناأل قةاءة فاَتة الكتاأل دىل اجلهازة ( 72) تاأل اجلهايز 

 (.ق([. )789)نةقم ( ]8/797)، ومسلم ([0824)نةقم ( ]8/21)العخا ي   ( )
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 .هب أسنو،    زفد  صحايب احلديث  -

ال  س ت إنن، إحدى  هنتت،  × كهن امهد انهب : واحلدفث هب ببن،  

: يف املتتب ، الهتتن  ن ،ستتب  –أو ا هتتن  هلتتن  –تتتدامبه، وختتتربه أن صتتبنن  هلتتن 

، إهنن بد أبسمت نع تنههن: ، اليند ان،سب  الهن ((...ا جع إلنها، فأخا ا))

، وبنم وي، سيد    امبندة ووينا    جبه، وانط هت × الهنم انهب : بن 

ويه ، اَلُ،الَِع إنن، انصتب ، ونهست، َتَهْيَهتع ك هنتن يف شته،، الهنضتت امنهتنه، 

  و   نة جعلهنا اهلل يف قلنا )): ون هذا فن  سب  اهلل؟ بن : الهن  ن، سيد

 .((دعا و، وإنام ية م اهلل من دعا و الة اء

هتت  زفهتب كتل وبتع يف  يتتص  ((أ سنلت إلننه إ ندِف نهاتنهف)): ق لنه 

 .ان،وافن 

؛ بدم اك، ا ختذ امتىل ااامطتنء، ((إ  هلل ما أخ  وله ما أدبى)): ق له 

وإن كنن وع خ،ا  يف انبابتع، ملتن فهع تن، املهتنم؛ وامليهت  أن انتذي أ اد اهلل 

 .تينىل أن ف خذه هب انذي كنن أامطنه، الحن أخذه أخذ ون هب ن،

و  ا خذ وااامطنء، أو : أي ((و ل  ء دهدو نأجل مسمى)): ق له 

 .ون هب أام  و  انك

 .وي بم: أي ((نأجل مسمى))و 

تهتتبي  صتتربهن ط تتب انثتتباب وتت   هبتتن، : أي ((ولتحتسننا)): ق لننه 

 .ننحسب هلن انك و  امم هن انصننب

؛ وانظتنه، أنت، اوعهتع أوال  وبننرت، يف ((إَّنا قد أقسمت لتأتنهها)): ق له 
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ظهن  انعس ن ، ونكههن أحلت وأبسمت ام ن، أن زرض نندالع امههن ون ه  إ

 .الن، و  ا مل

 .انهيهي، حكنف، صب  انيشء اننن   إاا ُحّ،ع ((ونفسه َتَقْعَقع)): ق له 

واناتت  انه، تت، اخل هتت، اننن ستت،؛ الاتتب، انبتتدن  (( أَّنننا يف شننهة)): ق لننه 

يف اجل تد وت  حصتنة   نجل د اننن   اخل ب، وح،ك، ان،وح النت،  تل فطت،ح

 .ونحبهن

َغَفنَة ْ َسنَن َدنَزاَءَا، وَ أَ أْجنَةَا، وَ  اّللهَأْدَظَم )): إْ  َقاَل وَ 

 .( )؛ َفَحَسنٌ ((لَنَمِنتَك 

وأوتن نهظت، )): ببه اك،ه هتذا انتدامنء ((ا اكن ))يف  ‘بن  انهبوي  

 –انعيزف، الم حج، الن،، البت ي نهتظ امتزاه حصت ت، واستعحب أصتحن هن 

 .((:...أن فهب  يف تيزف، املس    نملس   –انانالين، : أي

 .، وبد سبب اك،ه× وا حس  أن فيزي  ل و د ام  انهب  
 

 الُدَعاُء ِعنَد إْدَخاِل الـَمِيِت الَقْبَر – 58

هَِة َ س  َل اهللنَه، وَ نَْسَم اللِ )) - 079 ((َدىَل س 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،  صحايب احلديث  -

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )087ص )األذ ا ، لله وي   ( )

نسننم اهلل )): لفننظن([ 8/41])، نسننهد صننحنح، وأ نند ([9809)نننةقم ( ]9/904)أننن   او    ( )

 (.ق. )، وسهدو صحنح((ودىل ملة  س ل اهلل
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 . فيع، وط،فهع،: أي ((هة  س ل اهللودىل س)): ق له 

 .وامليه  واحد ((..وامىل و ،)): ويف  واف، 

 

 الُدَعاُء َبْعَد َدْفِن الـَمِيِت – 59

ِعْته  )) - 074 ًَ ِم  ، الِله  ِم اْغَفْة َله  ((الِله 
( ). 

 .هب امثلن    امهنن  صحايب احلديث  -

ا ال،غ و  دال  املنت وبف إا × كنن انهب : واحلدفث  علو،؛ هب ببن،  

 .((است فةوا ألخنكم، واسأل ا له التثعنت؛ فإنه اآل  ي ْسأل)): ام ن،، الهن 

 .امىل وه، ، و  برب املنت: أي ((وقف دلنه)): ق له 

أن فثبع، اهلل يف اجلتباب امهتد انستؤا  يف انهترب؛ : أي ((التثعنت)): ق له 

 َو    ك؟ وون دفهك؟ وَو  نبنك؟
 

 َياَرِة الُقُبوِرُدَعاُء ِز – 61

ْؤَمهَ الِساَل )) - 072 ْم أْ نَل النِدَياَ ، َمنَن الننم   نَي،م  َدَلْنك 

ْسلََمنَي، ْم الَ ق  َ ،  اّلَلهَإِنا إْ  َشاَء وَ  والنم   اّلَلهََوَينْةَ م  ]نَك 
ستأَخةينَ  سَتْقَدمنَي َمهِننا والنننم  ننم  لهَننا  اّلَلَهأسننأل  [ النننم   َوَلك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )0/961)، واحلا م صححه ووافقه ال  ع  ([9880)نةقم ( ]9/902)أن   او    ( )
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((الَعافََنةَ 
( ). 

 .هب ُ َ،فَدة    احُلصنف  صحايب احلديث - 

أون وجت، ستؤا  انينالنت، نألحنتنء  ((نسأل اهلل لها ولكم العافننة)): ق له 

الظنه،، وأون وج، انسؤا  ن مبت ؛ النمل،اد هبن أن فدالع اهلل امهه  انيذاب، 

أهنتن  ’وُيهف ام نه  احلسنب، وو  هتذا انبتنب وتن جتنء امت  امنئات، 

: قن ِل)): يف زفتن ة انهبتب ، بتن : اهلل؟ فيهت  كنف أبب  فتن  ستب : بننت

السالم دىل أ ل النديا  منن املنؤمهني واملسنلمني، وينة م اهلل املسنتقدمني 

 .((مهكم ومها واملستأخةين، وإنا إ  شاءاهلل نكم ال ق  

وفستتعحب ن زائتت، ااكثتتن  وتت  انتتدامنء  هتته ت تتك انهبتتب ، وستتنئ،  

ملن جنء ام   ؛ميش يف املهربةحنالنن  املبت  واملس م، أًي،، وُفسعحب أن ف

نظ، الحاا  جه فميش  ت،  ×  نهل أنن أونيش انهب : بن   اري    ويبد

((يننا صننا ا السننعتنتني ألننإ سننعتنتنك)): انهبتتب  ام نتت، نيتتمن، الهتتن 
؛ ( )

انهيه انذي ال شي، ام نهن، وهب  كرس انست، املهم ت،، وإستكنن : انسبعن،

 .انبنء املبحدة

 ـــــــــــــــــــــــــ
، دنن ([0246)ننةقم ( ]0/474)، واننن ماجنة واللفنظ لنه ([762)ننةقم ( ]8/760)مسلم   ( )

([. 764)ننةقم ( ]8/760)هند مسنلم د ’ فتني منن  نديث دايشنة قوما نني املع ،نةيدة 

 (.ق)

، وصننححه (0272)نننةقم  ه، وانننن ماجنن(4/77)، والهسنناي  (9891) واو أننن   او  نننةقم   ( )

 (.م(. )671)ايف واء نةقم : األلعاي، انظة
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 ِرْيِحُدَعاُء ال – 61

 .اندامنء انذي فهن  امهد هببب ان،فب: أي 

ِم إَ )) (0) – 077 ل َك َخرْيَ ا، وأد  ذ  نَنَك َمنْن ْسأَ ِي أَ الِله 

َ ا ((رَشِ
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

النةيح منن  وا اهلل، تنأيت نالة نة، )): × واحلدفث  علو،؛ هب ببن، 

 تسنننع  ا، واسنننأل ا اهلل خري نننا، وتنننأيت نالعننن األ؛ فنننإذا  أيتم  نننا فنننال

 .((واستعن وا ناهلل من رش ا

 .و   مح، اهلل تينىل نيبنده: أي ((الةيح من َ وا اهلل)): ق له 

تتن ة تكتبن  محت، إاا أتتت : أي ((تأيت نالة ة وتأيت نالعن األ)): ق له 

ونحتب انتك، وتتن ة تكتبن ...  مط، يف اجلتدب، أو هبتت يف وبتت حت،،

انبنب  وا  هن،، وتثري انربن ، وتكرست ا شتجن ، وتهت،ق امذا ن ،   ن هتد 

 .، ونحب انك...انسحنب، انذي ُفطمع الن، املط،

إنتل هنتنه  امت  انتك؛  هنتن آفت، وت  آفتن  اهلل  ((فال تسنع   ا)): ق له 

اٍت : تينىل، بن  اهلل تينىل َعِكَ ْةَسَل الِةَياَا م  ، بتن  ( )َوَمْن آَياتََه َأْ  ي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ([9686)نننةقم ( ]8/0882) ه، وانننن ماجنن([2176)نننةقم ( ]4/987)أخةجننه أننن   او    ( )

 (.ق(. )8/912) هصحنح انن ماج: وانظة

 .47: اآلية، س  ة الةوم  ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

255 

ال فهبرتت   حتتد أن فستتَب ان،فتتنح؛ الحهنتتن خ تتب اهلل )): محتت، اهللاناتتنالي   

 .((وطنع، وجهد و  أجهنده، جيي هن  مح، ونهم، إاا شنء

أن نس   اهلل تينىل خريهتن، ونيتبا  تنهلل تيتنىل  × انهب  ونك  أو،نن 

 .و   هن

ِم إَ )) (8) – 076 َ ا، وَخرْيَ َمنا فَْنَهنا، الِله  ِي أْسأل َك َخرْيَ

َ ا، وَ َخ وَ  ا فَْنَهنا، رَشِ مَ رْيَ َما أ ْ َسَلْت نََه، وأد  ذ  نََك َمْن رَشِ

((رَشِ َما أ ْ َسَلْت نَهَ وَ 
( ). 

 .’ه  امنئا،  صحاننة احلديث  -

ختري : خري نه  ان،فب، وانثتنين: ا و : املسؤو  امه، ثمح خريا  

 .خري ون أ س ت  ،: ون النهن، وانثننث

ت تذا  هت  آدم  ربودهتتن يف احلت،، وإامطنئهتن  أون خري نه  ان،فب وثه 

 .، ونحب انك...انط،اوة، وانبدا ة ن هبنتن ، واهنهبن  نن،وائب انك،هي،

وأوتتن ختتري وتتن النهتتن وثتته نتتزو  املطتت، انهتتنالع؛  ن املطتت، ال جيتت ء إال  

 .وفسبههن ان،فب

وأون خري ون أ س ت  ، وثه انسحنب؛  نت، جيت ء  تنن،فب ونت، ختري  

 .املط، ان ن  :املط، انهنالع و ه وثه :ثهو ، خريه و

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )9817)نةقم ( ]4/67)، والعخا ي ([277)نةقم ( ]8/707)مسلم   ( )
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 .وكذنك انتُمسعَينا وه، ثمث،  و ؛ وه   يك  ون سبب اك،ه و  اخلري 

 ُدَعاُء الَرْعِد – 62

 .اندامنء انذي فهن  امهد وببع ان،امد: أي 

َسننننِعح  الِةْدنننند  نََحْمننننَدَو، )) - 072 ننننْعَحاَ  اِلننننَ ي ي  س 

((والنَماليََكة  َمْن َخْنَفتَهَ 
( ). 

: إاا ستمع ان،امتد تت،ع احلتدفث؛ وبتن  ^كتنن امبتداهلل  ت  انتز ري  

 .( )َماَليََكة  َمْن َخنَفتَهَ نْالِةْدد  نََحْمَدَو َوالسبحنن انذي ُفَسبب 

 .، وتم اآلف،إن، إاا سمع صب  ان،امد ت،ع انكمم وع اآلخ،ف : أي 

فستبق است  و تك  ((ان،امتد)): بن  اميل وا   امبنس وأكثت، املهرستف  

 .انسحنب

، × أتتت هيتبد إىل انهبت : أن، بتن  ^وجنء ام  امبداهلل    امبنس  

ملك من املاليكة م  ل نالسحاأل، معه )): الس نبه ام  ان،امد ون هب؟ بن 

التل هتذا : ، بننبا((خما يإ من ن  ، يس ق هبا السحاأل  نث شاءاهلل تعاىل

، ((وزجةة السنحاأل، يزجنةو إىل  ننث أمنة)): انصب  انذي نسمع؟ بن 

 .( )صدبت: بننبا

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق. )صحنح ايفسها  م ق فاا : ، وقال األلعاي(8/778)امل لأ   ( )

 .09: اآلية، س  ة الةدد  ( )

الصنحنحة نننةقم : ، انظنة، وصنححه األلعناي(9006)، والرتمن ي ننةقم (0/864) واو أ ند   ( )

= 
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 َقاِءِمْن أْدِعَيِة االْسِتْس – 63

 .املط،: هب ط ب انسهنن، أي :((االسعسهنء)): ببن، 

ِم أَ )) (0) – 077 َ نثاا َمَةيئاا َمَةيعاا، َنافَعاا، الِله  ْسَقهَا َغْنثاا م 

((َغرْيَ َضاّ ، َداَجالا َغرْيَ آَجلٍ 
( ). 

 .^داهلل هب جن ،    امب صحايب احلديث  -

 .وط،ا  : أي ((غنثاا )): ق له 

 .و  ااغنث،، وه  ااامنن، ((م نثاا )): ق له 

اخل ب : ههنان  صنحلن ؛ كننطينم انذي فم،ؤ، وويهنه: أي ((مةيئاا )): ق له 

 .ونحب ن... ام  كه ون فهرص، كنهلدم وانر،ق

أوتت،ع املكتتنن إاا : خمصتتبن  ننجيتتن ، وتت  بتتبهل : أي ((مةيعنناا )): ببنتت، 

صب، وإاا ُجيه وت  امل،اامت، اُلعحتت ونمت،، وامتىل هتذا انبجت، الرسته أخ

 .خصنب: وكنن و،فع؛ أي: اخلطنس، وفهن 

ِم أَ )) (8) – 061 ِم أَ الِله  ِم أَ َغْثهَا، الِله  ((َغْثهَاَغْثهَا، الِله 
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.م(. )0268)

 (.ق(. )0/807)، وصححه األلعاي يف صحنح أن   او  ([0077)نةقم ( ]0/919)أن   او    ( )

 (.ق([. )276)نةقم ( ]8/709)، ومسلم ([0109)نةقم ( ]0/884)العخا ي   ( )
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م ًيتت،، دختته  جتته املستتجد فتتب: واحلتتدفث  علوتت،؛ هتتب ببنتت،  

فتتن  ستتب  اهلل، ه كتتت ا وتتبا ، : بتتنئ  ُيطتتب، الهتتن  × و ستتب  اهلل

: فدفت،، ثت  بتن  × وانهطيت انسبه، الندع اهلل فرنثهتن، ال،التع  ستب  اهلل

واهلل ون ن،ى يف انسلء و  ستحنب : ، بن  أن ((اللهم أغثها، اللهم أغثها))

و ائتت، وال بزامتت،، ووتتن  نههتتن و تت، ستت ع وتت   هنتتنن وال دا ، الط يتتت وتت  

سحن ،، ال تل تبستطت انستلء، انعرشت  ثت  أوطت، ، التم واهلل وتن  أفهتن 

اجلمي، املهب ت،، و ستب   انام  سبعن ، ث  دخه  جه و  انك انبنب يف

فتن  ستب  اهلل، ه كتت ا وتبا ، وانهطيتت : بنئ  ُيطب، الهتن  × اهلل

م الله)): فدف،، ث  بن  × انسبه، الندع اهلل فمسكهن امهن، ال،الع  سب  اهلل

  النها وال دلنها، اللهم دىل اآل ام والظةاأل، ونب   األو ينة، ومهاننت 

 .، الننه يت وخ،جهن نميش يف انام ((الشجة

 .و  امدم نزو  املط،: فيه  (( لكت األم ال، وانقبعت السعل)): ق له 

 .املط،: فبيث نهن انرنث؛ أي: أي ((ي نثها)): ق له 

 .ن ، وًيهن ُبزعبطي، و  انر: أي ((وال قزدة)): ق له 

 .وهب جبه  ه،ب املدفه، ((َسْلع)): ق له 

 .أسببامن  : أي ((سعتاا ((: ق له 

 .و  كث،ة املط،: فيه  (( لكت األم ال وانقبعت السعل)): ق له 

 .زبسهن وفمهيهن: أي ((يمسكها)): ق له 

:  أفت انهتنس حبنت، وحباننت،؛ أي: فهن  ((ال دلنهاو  النها )): ق له 
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ان ه  أنز  انرنتث يف وباضتع انهبتن ، ال يف :   جبانب،؛ ف،فدوعصهه، و

 .وباضع ا  هن،

 .ا  ض امل،تهي،: ًع أكم،، وه  ان،ا ن،؛ أي ((دىل اآل ام)): ق له 

 .اجلبن  انصرن ، وأحدهن َظِ،بيف  ((والظةاأل)): ق له 

 .و  أب ع املط، إاا كف وانهطع ((وانقلعت)): ق له 

ننِم )) (9) – 060 نن الِله  ْ ايَمننَك، واْنك  اْسننَإ َدَعنناَ َا، وهَبَ

َتَك، وأْ نَ  ((َنَلَدَا النَمِنَت   َ ْ َ
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،و    انينل  صحايب احلديث  -

 .ًنع دواب ا  ض، وحرشاهتن: أي ((هبايمك)): ق له 

 .ا سط: أي ((وانك)): ق له 

: أي –وبهتتن   حنبتن  ا  ض  يتد: أي ((  نلدا املننتنوأ )): ق له 

ا : والن، ت منب إىل ببن، تينىل –فبسهن   . َفن ْحنَ  نََه اأْلَْ َض َنْعَد َمْ هَتَ

 ى امَلَطَرالُدَعاُء إَذا َرَأ – 64

ِم َصِنعاا َنافََعاا )) - 068 ((الِله 
( ). 

 .’ه  امنئا،  صحاننة احلديث  -

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )0/802)، و سهه األلعاي يف صحنح أن   او  ([0067)نةقم ( ]0/912)أن   او    ( )

 (.ق([. )0198)نةقم ( ]8/202)العخا ي مع الفتح   ( )
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 :...ن كنن إاا  أى املط،، ب × أن  سب  اهلل: وجنء يف  دافع، 

املط، انذي جي،ي ونؤه، وهب : وهب املط، انكثري، وبنه ((صنعاا )): ق له 

 .أس نك أو اجي ،: وهصبب  هيه دذوف، تهدف،ه

 .صه، ن صنب؛ ك ن، اح ز هبن ام  انصنب ان ن  ((نافعاا )): ق له 

 الِذْكُر َبْعَد ُنُزوِل امَلَطِر – 65

بَْةَنا نََفْضَل اللنَه وَ ْ َ )) - 069 ((تَهَ م 
( ). 

 .صحنس احلدفث هب زفد    خنند اجلهه    -

صمة انصبب  × صىل  هن  سب  اهلل: واحلدفث  علو،؛ هب ببن،  

 نحلدفبن، يف إث، سلء كننت وت  ان نته، ال تل انرصتف، أببته امتىل انهتنس، 

: اهلل و ستبن، أام ت ، بتن : ، بتننبا(( ل تد و  مناذا قنال  نكنم؟)): الهن 

مبةننا نفضنل اهلل : دعا ي مؤمن يب و افة؛ فأما من قنالأصعح من : قال))

مبةنا نه ء   ا : و  ته، ف لك مؤمن يب و افة نالك ا ا؛ وأما من قال

 .((و  ا، ف لك  افة يب، مؤمن نالك ا ا

ختهنتف اننتنء وتاتدفدهن، وانعخهنتف : النهن ُنرعنن ((ناحلديعنة)): ق له 

 .  وك،هب انصحنب املخعن ، واحلدفبن،  ا، ب،فب و

إثتت،  كرست اهلمتتزة وإستكنن انثتتنء، و هتتعحهل  ((يف إًننة السنامء)): ق لنه 

 .املط،: ًنين  نرعنن واهب تنن، وانسلء أي

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )60)نةقم ( ]0/29)، ومسلم ([247)نةقم ( ]0/812)العخا ي   ( )
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 .و  صمت، أو و  وكنن،: أي ((فلام انرصف)): ق له 

بَةنا نفضل اهلل و  تنه)): ق له   زبهتن اهلل تيتنىل املطت،  ه ته : أي ((م 

 .وه، و مح،

انهبء )): بن  انانخ أ ب امم،و    انصمح  مح، اهلل ((انه ء   )): ق له 

ستهط : يف نهس، نن  هب انكبكب؛ الحن، وصد  ننء انتهج  فهتبء نتبءا ؛ أي

 .هنص وط ع: ، وبنه((وغنب

و ننن انك أهنن ثلنن، وامرشون نجل  وي،وال، املطتننع يف أزوهت، انسته،  

، فستهط يف كته ((رشتف وهنز  انهم، انثلنن، واني)): ُك هن، وه  املي،وال،  ت

ثمح امرشة نن ، وه، نج  يف املر،ب وع ط بع انهج،، وفط ع آخ، فهن  ت، 

يف املرشق و  سنامع،، الكنن أهه اجلنه ن، إاا كنن امهد انك وط، فهستببن، 

 .إىل انسنبط انرن ب وههن

 :وط،نن  هبء كذا امىل ببن،: واخع ف اني لء يف كه، و  بن  

ب  صه اافلن، خم،  و  و ، ااستمم؛ هب كه،  نهلل سنن: أحد ن 

هتتذا التتنم  بتتن  انتتك ويعهتتدا  أن انكبكتتب النامتته وتتد ،، وهاتتئ : وبتتننبا

ن مط،، كل كنن  يص أهه اجلنه ن، فزام ، وو  اامعهد انك التم شتك يف 

كهتت،ه، وهتتذا انهتتب  هتتب انتتذي اهتتب إننتت، ًتتنهري اني تتلء، وهتتب ظتتنه، 

هبء كذا، ويعهدا  أنت،  ه ته اهلل وط،نن  : وامىل هذا نب بن : احلدفث؛ بننبا

و محعتت،، وأن انهتتبء ونهتتن  نتت، وامموتت،، الهتتذا ال فكهتت،، واخع هتتبا يف 

ك،اهع،، وا ظه، ك،اهنع،؛ وسبب انك،اه، أهنن ك مت، وت ددة  ت، انكهت، 
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 .وغريه، النسنء انظ   صنحبهن

أن امل،اد كه، نيم، اهلل، البعصن ه امتىل إضتنال، انرنتث : وانهب  انثنين 

كبكب، وهذا النم  ال فيعهد تتد ري انكبكتب، وفؤفتد هتذا انع وفته إىل ان

، ((أصعح من الهاس شنا ة و نافة)): ((صحنب وس  ))ان،واف، ا خ،ى يف 

 .واهلل أام  
 

 َحاِءّْصِتِمْن أْدِعَيِة االْس – 66

 .وهب تببف املط،، وط بع انام  ورشب، ((االستصحاء)): ق له 

ِم َ َ اَلْنهَنا )) - 064 نِم َدنىَل اآلَ ناَم َواَل الِله   َدَلْنهَنا، الِله 

((والِظَةاأَل، ون ب  َ  األْوَ َيَة، وَمهَانََت الِشَجةَ 
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

 (.171)بد تهدم  ح، ب،فبن ؛ انظ، حدفث  ب   

 

 ِلُدَعاُء ُرْؤَيِة اهِلاَل – 67

 .( ) [أو  اناه، اندامنء انذي ُفهن  امهد  ؤف، اهلم  يف :أي]

ِم أَ أَ  اّلَلهَ)) - 062 ، الِله  ْيَمناَ ، األْمَن وايَف َ ِله  َدَلْنهَا نَ ْ َا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )276)نةقم ( ]8/704)، ومسلم ([0109)نةقم ( ]0/884)العخا ي   ( )

 (.املصحح)  ( )
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َنَا ْسالَم، وَ ايفَ الِسالَمَة وَ وَ  َتنْةَى، وَ هَنا َ نِ الِتْ فَْننَإ لَنَمننا َت 

((اّلَلهََ َنهَا وَ َنَك 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،  صحايب احلديث - 

 :...إاا  أى اهلم  بن  × كنن  سب  اهلل: اهلل    امم، بن  امبد 

وانثننث،، ث  هب بم،، وإنتل بنته نت،  ،وانثننن، ،فكبن أو  نن ، :اهلم  

هم ؛  ن انهنس ف،اليبن أصباهت   ناخبن  امه، و  ااهم ، انذي هب 

 . الع انصب 

ه  ؤفعهن نت، اجي: أط ي، ام نهن، وأ نن إفنه؛ وامليه : أي ((أ ِله)): ق له 

 .وه نن   ن و  واافلن

 .وه نن   ن و  و  اآلالن  واملصنئب: أي ((ناألمن)): ق له 

 . ثبن  اافلن الن،: أي ((وايفيام )): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
صنحنح الرتمن ي : ، وانظة(0/997)م  نلفظه ، والدا ([9420)نةقم ( ]2/412)الرتم ي   ( )

 (.ق(. )9/026)

يسنتقعل  ثنري منن : تهعننه(: 078)قال الشن  األلعاي   ه اهلل يف تعلنقه دىل الكلنم البننا ننةقم  

: الهاس ا الل دهد الدداء،  ام يستقعل   نمثله القا، و ل ذلك ال جين ز؛ ملنا تقنة  يف الكنع أننه

( 08/2/00)، ومنا أ سنن منا  وِف اننن أيب شننعة (ما يسنتقعل نالصنالةال يستقعل نالدداء إال )

 يب و ننك : إذا  أِف ا الل فال يةفع إلنه  أسه، وإنام يكف  من أ ند م أ  يقن ل: قال دن د 

 (.م...(. )اهلل أ ا: )أنه  ةو أ  يهتصا للهالل، ولكن يعرتض ويق ل: اهلل، ودن انن دعاس
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 .انسمو، ام  آالن  اندننن واندف : أي ((والسالمة)): ق له 

خطنب ن هم  انذي اسعهه، وهذه إشن ة إىل تهزفت،  ((و ننك)): ق له 

 .ننب أن فان ك، يشء يف ون خ باخل

 

 ْنَد إْفَطاِر الَّصاِئِمالُدَعاُء عِِ – 68
 

َعننَت )) (0) – 067 ًَ ، و وق  ننة  َذَ ننَا الِظَمننأ ، واْنَتِلننَت الع 

((ْ  َشاَءاهلل ْجة  إَ األَ 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم، صحايب احلديث   -

 :...ن إاا أالط،، ب × كنن  سب  اهلل: وجنء يف  دافع،؛ ببن،  

 . يد ااالطن : أي ((إذا أفبة)): ق له 

 .انيطش: أي ((ذ ا الظمأ)): ق له 

 . زوا  انُنببس، احلنص ،  ننيطش: أي ((وانتلت العةوق)): ق له 

زا  انعيتب وحصته انثتباب؛ وهتذا حتث : أي ((وًعنت األجنة)): ق له 

 .و هنئ،امىل انيبندا ؛ الحن انعيب فسري نذهن ، وزوان،، وا ج، كثري نثبنت، 

اك، ثبب  ا ج،  يد زوا  انعيتب، استع ذاا )): بن  انطنب   مح، اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
( 4/817)صننحنح اجلننامع : ، وغننريو، وانظننة([8926)نننةقم ] (8/917)أخةجننه أننن   او    ( )

 (.ق([. )4762)نةقم ]
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 .((أي اسع ذاا

التحن ثبتب   ؛وعي ب  ن ج،؛ نام جيتزم كته أحتد ((إ  شاءاهلل)): ق له 

 .أج، ا ال،اد حتت املانا،

ِم إِي أَ )) - 066 نِل الِله  تََك اِلتَن  َوَسنَعْت    ْسأل َك نََةْ َ

ٍء، أ ْ  ((َتْ َفَة َِل  َ ْ
( ). 

 .^هذا أث، و  بب  امبداهلل    امم،و    انينل  

وستيت وتن يف انتدننن : أي ((نة تنك التن  وسنعت  نل  ء)): ق له 

 .ك هن، وكّه حظ   ،مح، وهك
 

 الُدَعاُء َقْبَل الَطَعاِم – 69

ننْل )) (0) – 062 ْم َلَعامنناا؛ َفْلَنق  نَْسننَم : إَذا أَ ننَل أَ نند   

ْل إَ نَه، فَ اللِ  ((نَه أِولََه وآَخَةوَ نَْسَم اللِ : ْ  َنَِسَ يَف أِولََه، َفْلَنق 
( ). 

 .’ه  امنئا،  صحاننة احلديث  -

إذا أ ل أ ند م؛ فلنن  ة اسنم اهلل )): × واحلدفث  علو،؛ هب ببن، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
رشا : ، و سهه احلافظ يف ُتةيا األذ نا ، انظنة([0629)نةقم ( ]0/226) هأخةجه انن ماج  ( )

 (.ق(. )4/948)األذ ا  

 ، وانظنة([0222)نةقم ( ]4/822)، والرتم ي ([9676)نةقم ( ]9/946)أخةجه أن   او    ( )

 (.ق(. )8/076)صحنح الرتم ي 
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نسم اهلل يف أولنه : تعاىل يف أوله، فإ  نِس أ  ي  ة اهلل تعاىل يف أوله؛ فلنقل

 .((وآخةو

إاا أنستنه اناتنطنن : أي ((فإ  نِس أ  ي  ة اهلل تعناىل يف أولنه)): لهق  

، (( ست  اهلل)): أن فذك، اس  اهلل يف  داف، ا كته، وتتذك، أثهتنءه أنت، مل فهته

 .؛ الحهنن جتزئ(( س  اهلل أون، وآخ،ه)): ال نهه

أن، كنن جننسن  و جه ف كته، ال ت  فست  اهلل  × ونهد جنء ام  انهب  

 ست  اهلل . ب و  طينو، إال نهم،، ال ل  اليهتن إىل المت،، بتن تينىل حع  مل فب

وتن زا  اناتنطنن ف كته ويت،، )): ، ث  بن × أون، وآخ،ه، ال حك انهب 

((اك، اس  اهلل اسعهنء ون يف  طه،  لال
( ). 

ننْل )) (8) – 067 ننِم : َمننْن أْلَعَمننه  اهلل  الِبَعنناَم؛ َفْلَنق  الِله 

وَمننْن َسننَقاو  اهلل  َلَعهنناا  ،هَننا َخننرْياا َمهْننه  ا فَْنننَه، وأْلَعمْ نََننناَ ْا َلهنن

ْل  ِم َناَ ْا لَ : َفْلَنق  ((هَا فَْنَه، َوَزْ َنا َمهْه  نالِله 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امبنس  صحايب احلديث  -

أنتتن وخننتتد  تت   دخ تتت وتع  ستتب  اهلل: واحلتدفث  علوتت،؛ هتتب ببنتت،  

، وأنتن امت  × الرشتب  ستب  اهلل انبنند امىل ونمبن،، الجنءتهن  حننء النت، نتب ،

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وضنعفه األلعناي، (828)، والهساي  يف دمل النن م واللنلنة ننةقم (9676) واو أن   او  نةقم   ( )

 (.م(. )024)الكلم البنا نةقم : انظة

 (.ق(. )9/022)صحنح الرتم ي : ، وانظة([9422)نةقم ( ]2/217)الرتم ي   ( )
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، ((الكنة لك، فإ  شنئت آًنةت هبنا خالنداا )): فمنه، وخنند ام  شلن،، الهن  ّيل

 :...× ون كهت أوثُِ، امىل ُسْؤِ َع أحدا ، ث  بن   سب  اهلل: اله ُت 

 .((لنس  ء جيزئ مكا  البعام والكاأل غري اللعن)): × وبن  

 .ن؛  نك امىل جه، َفمنه أنت وسعحب هل: أي ((والكنة لك)): ق له 

اخ    ننرش ، امىل نهستك : أي ((فإ  شئت آًةت هبا خالداا )): ق له 

 .خنندا  

وتتن كهتتت : انستتؤ  انبهنتت، وانه تت ،؛ وامليهتت  ((دننىل سننؤ ا)): ق لننه 

 . خعن  امىل نهيس  ه ه وهك أحدا  

 .غري نب : ؛ أي((طينون  ))إاا أكه أحدك  : أي ((من ألعمه)): ق له 

 .و  انربك،؛ وه  زفندة اخلري ونمبه ودواو، ((نا ا لها فنه)): ق له 

 .و  طينم اجله،: أي ((وألعمها خرياا مهه)): ق له 

فكهت  يف دالتع اجلتبع وانيطتش ويتن  : أي ((ئلننس  ء جينز)): ق له 

 .((غري ان ب ))
 

 الُدَعاُء ِعْنَد الَفَراِغ ِمَن الَطَعاِم – 71

وَ َزَقهَننَه،  اِلَ ي أْلَعَمهَن  َ نَ ا،احَلنْمد  للنَه )) (0) – 021

ِ ةٍ  ((َمْن َغرْيَ َ ْ ٍل َمهِ  وال ق 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ، (9422)، والرتمنن ي نننةقم (4189)أننن   او  نننةقم ]  أخةجننه أصننحاأل السننهن إال الهسنناي  ( )

= 
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 .هب وينا    أن  صحايب احلديث   -

طنب،، وهذا اام اف  تننيجز وانعهصتري، : أي ((من غري   ل)): ق له 

وامدم انهد ة يف حتصنه هذا انطينم،  ه هذا و  ال ه اهلل، و زق امبنده، 

 . ه انيظن واهلل او انه

َعاَ  ناا فَننَه، )) (8) – 020 النَحْمد  للنَه َ ْداا َ ثَنرياا َلِنعناا م 

ْسَتْ هَىا َدهْه  َ ِنهَا[ َمْكَفّ  وال] َغرْيَ  َ ِ ٍع، وال م  ((م 
( ). 

 .هب أ ب أونو،  صحايب احلديث  -

 .خننصن  صنحلن  : أي ((لنعاا )): ق له 

 .غري وهعه : أيو  انكهنف،؛  ((غري مكف )): ق له 

 .وال و وع وال وسعره  امه،: أي ((وال م  ع)): ق له 

 .فن   هن: أي (( نها)): ق له 

 ُدَعاُء الَضْيِف ِلَّصاِحِب الَطَعاِم – 71

ْم، واْغَفننْة )) - 028 ننْم فَننناَم َ َزْقننَته  ننِم َننناَ ْا َ   ُممالِله  ،  ِ َله

مْ  ((واْ َ ْه 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.ق(. )9/027)صحنح الرتم ي : ، وانظة([9822)نةقم  هوانن ماج ))

 (.ق([. )9427)نةقم ( ]2/216)، والرتم ي نلفظه ([2422)نةقم ( ]7/804)العخا ي   ( )

 (.ق([. )8148)نةقم ( ]9/0702)مسلم   ( )
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 .   ُ رس هب امبداهلل  صحايب احلديث  -

اله، هتن إننت، : امىل أس، بن  × نز   سب  اهلل: هب ببن، واحلدفث  علو،؛  

، ال كه وههن، ث  أيت  عمت،، الكتنن ف ك ت، وف هت  انهتبى  ت، إصتبي،، َوطب،  طينون  وَ 

: وجيمع انسبن ، وانبسط ، ث  ُأيت  رشاب الرش ،، ث  ننون، انتذي امت  فمنهت،، بتن 

اللهنم ننا ا  نم يف منا  زقنتهم، )): الهتن . ادع اهلل نهتن الهن  أس وأخذ   جنم دا عت،،

 .((واغفة  م وا  هم

وه  ب، ، نطنه، النهن انستم  وان تب ، وبتن  ا ت  ا ثتري  محت،  ((َولعة)): ق له 

 .((احلن  جُيمع  ، انعم، وا بط وانسم  ((انَبطب،ُ )): بن  انهرض)): اهلل

  انه،س، ث  سمبهن وع ون وان جنم هب احلدفدة يف ال ((نلجام)): ق له 

 .فعصه هبن و  سنب  وآن، جلنون  

والن، اسعحبنب ط تب انتدامنء وت  انهنضته، )): بن  انهبوي  مح، اهلل 

يف هتذا  × ودامنء ان نف  عبسي، انت،زق واملرهت،ة وان،محت،، وبتد ًتع

 .((اندامنء خريا  اندننن واآلخ،ة
 

 

 َأِو الَشَراِب َتْعِريُض ِبالُدَعاِء ِلَطَلِب الَطَعاِمال – 72

ننِم أْلَعنننْم َمننْن أْلَعَمهَننن ، َواْسننَإ َمنننْن )) - 029 الِله 

((َسَقاَي 
( ). 

 .هب املهداد    ا سبد  صحايب احلديث  -

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8122)نةقم ( ]9/0787)مسلم   ( )
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اهبتت أبب ت أنن وصتنحبنن ّيل، وبتد : واحلدفث  علو،؛ هب ببن،  

أسلامهن وأ صن نن و  اجلهد، الجي هن َنْيِ،ُض أنهسهن امىل أصحنب  ستب  

التننط ب  هتن إىل أه ت،،  × ، ال ن  أحد وهه  فهب هتن، ال تنهتن انهبت × اهلل

الكهتن : ، بتن ((ا تلعن ا  ن ا اللنعن ننههنا)): × الحاا ثمثُ، أامهز، الهن  انهب 

النج ء وت  : بن  × النرشب كُه إنسنن وهن نصنب،، ون،الع ن هب  بنحع 

، وفستتمع اننهظتتنن، ثتت  فتت يت ا ملستتجد ان نتته النستت   تستت نل  ال فتتببظ نتتنئل 

النصيل، ث  ف يت  ا ، النرشتب، ال تتنين اناتنطنن اا  نن ت،، وبتد   تت 

، وفصتنب امهتده ، وتن  ت، ،ُ ِحهبَنتعْ دمتديف فت يت ا نصتن  اَلنُ : نصنب ، الهتن 

حنج، إىل هذه اجل،ام،، ال تنعهن الرش عهن، ال ل أن َوَغَ ْت يف  طه ، وام مُت 

وتن صتهيت؟ ! كوزت: نَدوه  اناتنطنن؛ الهتن : أن، نن  إننهن سبنه، بن 

النجئ الم جيده، الندامب ام نك، العه تك، العتذهب ! أ  ت  اب دمد؟

دنننع وآخ،تك، واميّل شتم ، إاا وضتيعهن امتىل بتدو  خت،   أيس، وإاا 

 يوضيعهن امىل  أيس خ،  بدوني، وجيه ال جيناه  انهبم، وأون صتنحبن

 الس   كل كنن فس  ، ث  × الجنء انهب : الهنون ومل فصهين ون صهيت، بن 

أت  املسجد الصىل، ث  أت   ا ، الكاف امهت، ال ت  جيتد النت، شتنان ، ال،التع 

اللهم ألعم منن )): اآلن فدامب اميّل ال ه ك، الهن :  أس، إىل انسلء، اله ت

اليمتد  إىل اناتم ، الاتددهتن امتيَل، : بتن  ((ألعمه ، واسَإ منن أسنقاي

 وأخذ  اناه،ة، الننط هتت إىل ا امهتز أهيتن أستم  ال ا حهتن ن،ستب  اهلل

 الحاا ه  حنال ،، وإاا ُهَ  ُحَهتهيف ك هت ، اليمتد  إىل إنتنء آل  دمتد: ×
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الح بت الن، حع  ام عت،  غتبة، : ون كننبا فطميبن أن زع ببا الن،، بن  ×

فتن  ستب  : ، ب تت((أرشنتم رشانكم اللنلة؟)): الهن  الجات إىل  سب  اهلل

فتن  ستب  اهلل ا ب، الرشتب ثت  : اهلل ا ب، الرشب ث  ننونه ، اله تت

بتد َ ِوي، وأصتبُت دامبتت،، ال تحكت  × ننونه ، ال ل ام،الت أن انهب 

 ((إ ندِف سن آتك ينا مقندا )): × حع  أنهنتت إىل ا  ض، الهتن  انهبت 

 فن  سب  اهلل كنن و  أو،ي كذا وكذا، والي تت كتذا، الهتن  انهبت : اله ت

مننا  نن و إال   ننة مننن اهلل، أفننال  هننت آذنتهنن ، فهنن قظ صننا عنها )): ×

وانذي  يثك  نحلب، ون أ نّيل إاا أصبعهن وأصتبُعهن : ، اله ت((فنصنعا  مهها

 .ويك، و  أصنهبن و  انهنس

 .املاه، واجلبع: أي ((اجلهد)): ق له 

هذا دمب  امىل أن انذف  ام،ضبا أنهسه   ((فلنس أ د يقعلها)): ق له 

 .ام نه ، كننبا وه ، نن  امهده  يشء فباسبن  ،

 .ن؛ وه  احلثبة و  املرشوب    اجلن  والعحه ((اجلةدة)): ق له 

 .دخ ت واكهت: أي ((يف نبه  ْت لَ غَ وَ )): ق له 

ِفل)): ق له   .× جمعمع النه  ان ب ؛ وهذا و  ويجزا  انهب : أي ((  

 .ز د ان ب  انذي في به: أي (( غ ة)): ق له 

إنك الي ت سبءة و  انهيم  ون ه ، : أي ((إ دِف س آتك)): ق له 

 ...ال خربه اخلرب
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ان هت  : أي ((اللهم ألعم َمن ألعمه ، واسَإ من سنقاي)): ق له وأما 

أطي  و  سنطيمه ، واسب و  سنسهنه ؛ هذا هب انذي فظه، و  سننق 

دامن هبذا انتدامنء، ومل فكت  طيت  شتنان ، وأف تن   × احلدفث، إا أن انهب 

ملتن ام،التت أن : ح، بنم واليته وتن اليته، وبتن  هذا انذي الهم، املهداد

 .، واهلل املبالب وهب سبحنن، أام  ...َ ِوَي وأصبت دامبت،بد  × انهب 
 

 ْهِل َبْيٍتْفَطَر ِعْنَد َأالُدَعاُء إَذا َأ – 73

م  )) - 024 م  أَ الِصننايَم  َ ، وَ  أْفَبننَة َدهْننَد    َ ننَل َلَعنناَمك 

م  النَماليََكة   ،ْنَةا   األَ  ((َوَصِلْت َدَلْنك 
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

 .إاا أالط، امهد أهه  نت ،فهبن × أن انهب : وجنء يف  واف، 

 .اشعمه هذا احلدفث امىل ثمح دامبا  ك هن وبجب، نألج، وانربك، 

أن و  أالط، امهده انصنئمبن اسعحب ا ج، املبامبد  ، النم  : ا وىل 

 .الَط، صنئل  

أن و  أكه طينو، ا  ،ا  كنن ن، أج، ااطينم وبالب ا  نكبن : انثننن، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ([0646)نننننةقم ( ]0/227)، وانننننن ماجننننة ([9224)نننننةقم ( ]9/976)سننننهن أيب  او    ( )

، وصننححه األلعنناي يف صننحنح أيب  او  (872 – 877)والهسنناي  يف دمننل الننن م واللنلننة نننةقم 

 (.ق(. )8/691)
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 .اآلك ، ن، و  ا  ،ا 

أن و  ص ت ام ن، املمئك، الهد النز؛  ن دامبهت  نت،  نن،محت، : انثننث، 

 .وهببن، امهد اهلل تينىل

 

 ُدَعاُء الَّصاِئم إَذا َحَضَر الَطَعاُم َوَلـْم ُيْفِطر – 74

َدننَ  أَ )) - 022 ْ  َ نناَ  َصنناياَما َفننإَ  ،ْم َفْلن َجننْا َ نند    إَذا   

ْفبَةاا َفْلَنْبَعمْ  إ ْ َفْلن َصِل، وَ  ((َ اَ  م 
( ). 

 .َفْلَنْدع  : وَمعهَى َفْلن َصِل؛ أيْ  

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث -

ويهنهن : اخع ف أهه اني   يف ويهنهن؛ بن  اجلمهب  ((فلنصِل )): ق له 

ونحتب انتك، وأصته انصتمة يف ... ال ندُع  هه انطينم  نملره،ة وانربك،

 .وهذا ون اك،ه املصهف َوَصِل َدَلْنَهمْ : ن، تينىلان ر، اندامنء، ووه، بب

فاتتعره : املتت،اد انصتتمة انرشتتامن،  تتنن،كبع و انستتجبد؛ أي: وبنتته 

 . ننصمة ننحصه ن، ال  هن

انصنئ  املعطبع إن كنن صننو، ال فاب امتىل وت  دامتنه  :قال املصحح]

 وأان ن، الصننو، أال ه وفدامب، أون إن كنن صننو، فاب امىل أخن، انداام 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0490)نةقم ( ]8/0124)مسلم   ( )
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ه انرستو  امتىل أخنت،، دِخ ع أوري نهس،؛ و ن، فُ بّ طَ الحالطن ه أال ه؛  ن املُ 

 .( ) [وا ال ه أن فهيض فبون  وكنن،

فنإ  شناء لعنم، وإ  )): أنت، بتن  × وأون املهط، الهد جنء ام  انهبت  

((شاء تةا
وت  احلتث  ؛ الهب خُمرَي، ونك  فسعحب ن، ا كه ملن جتنء امهت،( )

 .امىل انك، واهلل أام  

 

 َما َيُقوُل الَّصاِئُم إَذا َساَبُه أَحٌد – 75

((ِي َصايٌَم، إِي َصايَمٌ إَ )) - 027
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

انصننم ُجهَ،، الم ف،الث وال جيهته، )): × واحلدفث  علو،؛ هب ببن، 

وانذي نهيست  نتده  –و،ت،  –إين صنئ  : وإن او،ؤ بنت ، أو شنا،؛ ال نهه

 بف ال  انصنئ  أطنب امهد اهلل و   فب املسك؛ فت ع طينوت، و ا ت، خل

 .((وشهبت، و  أجيل، انصننم ّيل وأنن أجزي  ،، واحلسه،  يرش أوثنهلن

 عهب ااوسنع ام  ا كه وانرشب واجلتلع هنتن ا  وت ((الصنام)): ق له 

 .انهن،

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.املصحح)  ( )

 (.م(. )0491)مسلم نةقم   ( )

 (.ق([. )0020)نةقم ( ]8/217)، ومسلم ([0274)نةقم ( ]4/019)العخا ي مع الفتح   ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

275 

 .وبنف، وس : أي ((جهة)): ق له 

 .   ننكمم انهنحشال فعك : أي ((فال يةفث)): ق له 

ال فهيتته شتتنان  وتت  أاليتتن  أهتته اجلهتته، : أي ((وال جيهننل)): ق لننه 

 .ونحب انك... كننصننح وانسه،

إن املهنام تت، تهعيضتت وبتتبع انهيتته وتت  : بنتته ((قاتلننه أو شننا ه)): ق لننه 

إين : اجلتتننب،، وانصتتنئ  ال تصتتد  وهتت، ا اليتتن  انعتت   تتتب ام نهتتن ببنتت،

إن هتن  أحتد : مل،اد  نملهنام ، انعهنؤ هلن؛ أيأن ا: صنئ ؛ واجلباب ام  انك

إين صنئ ؛ الحن، إاا بتن  انتك أوكت  أن فكتف : ملهنت ع، أو واناع،، ال نهه

 .امه،

: أن، ال فينو ،  مثه امم ،؛  ه فهعرصت امتىل ببنت،: النمل،اد و  احلدفث 

 .((إين صنئ ))

 .انصنئهدالع أون إن أ  امىل وهنت ع، حهنه،، دالي،  ن خف الن خف ك 
 

 الُدَعاُء ِعْنَد ُرْؤَيِة َباُكوَرِة الَثَمِر – 76

 .أو  انثم،ة: أي ((نا   ة الثمةة)): ق له 

ننِم َنننناَ ْا َلننن)) - 026 َمَةَننننا، وَنننناَ ْا َلننننالِله  ًَ هَا يَف نهَا يَف 

ِدَنانَهَا يَف َصاَدهَا، وَناَ ْا َلهنَمَدْيهَتَهَا، وَناَ ْا لَ  ((ا يَف م 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0969)نةقم ( ]8/0111)مسلم   ( )
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 .هب أ ب ه،ف،ة ديث صحايب احل  -

كهت  ان،جته  حههت، : انصنع هب أ  ي، أوداد؛ واملتد ((صادها)): ق له 

 .امليعد  انكه،

الن، دننه امىل جباز انطتباف  ننبتنكب ة امتىل انهتنس، وفستعحب ملت   

 .ف،اهن أن فدامب نصنحبهن، ونثم، ودفهع،، وصنامهن وودهن
 

 اِسُدَعاُء الُعَط – 77

نننْل َذا َدَبنننَس أَ نننإَ )) – 022 ْم َفْلَنق  نَه، الننننَحْمد  لِلننن: د   

نن و  أَ  ننْل َلننه  أخ  ننَك : ْو َصنناَ ع ه  َوْلَنق  : َذا َقنناَل لننه  ، َفننإَ اّلَلهََيْةَ  

ْل اّلَلهََيْةَ  َك  م  : ، َفْلَنق  مْ اّلَلهََهَْديك  ْصلَح  َناَلك  ((، وي 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

 .شّك و  ان،اوي ((عهولنقل له أخ و أو صا )): ق له 

زعمه أن فكبن دامنء  نن،مح،، وزعمه أن فكبن  ((ية ك اهلل)): ق له 

 .ه   مح، نك: إخبن ا  امىل انبان ة؛ أي

 ((هديكم اهلل ويصنلح ننالكم: ية ك اهلل، فلنقل: فإذا قال له)): ق له 

وهع نه أنت، ال فرشتع انتك إال ملت  ُشتّمت، وأن هتذا ان هتظ هتب جتباب 

 .تانعامن

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )7884)نةقم ( ]6/082)العخا ي   ( )
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((احلمتتد هلل امتتىل كتتّه حتتن )): ويف نهتتظ آختت، ببنتت، 
؛ وهتتب جتتباب ( )

 .انعامنت أف ن ، وام ن، أن ف يت هبذا تن ة وهذا تن ة

شتت نك  وحتتننك  يف انتتدف  وانتتدننن  تتننعبالنب : أي ((نننالكم)): ق لننه 

 .وانعسدفد وانع فند
 

 َد اهلَلَذا َعَطَس َفَحِمَكاِفِر ِإْلَما ُيَقاُل ِل – 78

م  )) – 027 مْ اّلَلهَ َهَْديك  ْصلَح  َناَلك  ((، وي 
( ). 

 .هب أ ب وبس  ا شي،ي  صحايب احلديث  -

 جتنء أن  × كننت اننهتبد تيتنط  امهتد انهبت : وجنء الن، ببن،  

 :...ف،محك  اهلل، الكنن فهب : فهب  هلن

 .فط ببن انيطس، و  أنهسه : حذف إحدى انعنئ،؛أي ((تعالس)):ق له 

 .جللام، اننهبد: أي (( ايق ل )): ق له 

وال فهتب  هلت  فت،محك  اهلل؛ : أي ((هديكم اهلل ويصلح نالكم)): ق له 

 ن ان،مح، خمعص،  تنملؤوه،،  ته فتدامب هلت   تل فصت ب  تنهل  وت  اهلدافت، 

 .وانعبالنب نسفلن

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )2199) واو أن   او  نةقم   ( )

نننننةقم ( ]4/912)او  ، وأننننن   (4/411)، وأ نننند ([8697)نننننةقم ( ]2/28)الرتمنننن ي   ( )

 (.ق(. )8/924)صحنح الرتم ي : ، وانظة([2192)
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 الُدَعاُء للُمَتَزِوِج – 79

ن اّلَلهََناَ َا )) - 071 اَم يَف َلَك، وَناَ َا َدَلْنَك، وَ َ َع َنْننهَك 

((َخرْيٍ 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

 :...كنن إاا  ال  اانسنن إاا تزو ، بن  × أن انهب : وجنء الن، 

 تن ع )): الن، تهبن، امىل أن املسعحب أن فهن  ن زو   يتد امهتد انهكتنح 

 .((اهلل نك، و ن ع ام نك، وًع  نهكل يف خري

االنعاتتنم : إاا ههتت ه ودامتتن نتت،، وان،التتنء: أي (( إذا  فننأ ايفنسننا)): ق لننه 

 نن،التنء وانبهت،، الههت  امت  : واالتهنق وانربك،، وكننبا فهبنبن ن معزو 

 .× انك  سب  اهلل

 

 ُدَعاُء الـُمَتزِوِج َوِشَراِء الَداَبِة -81

م  )) - 070 ِف  إَذا َتننننَزِوَ  أَ نننند    ، أْو إَذا اْشننننرَتَ اْمننننَةأةا

َ ا، وَخرْيَ : َخاَ ماا؛ َفْلَنق لَ  ِم إِي أْسأل َك َخرْيَ َما َجَعلَتها  الِله 

َ نا، ورَشِ َدَلْنَه، وأ ْ ذ  نََك َمنْن رَشِ َمنا َجَعْلَتَهنا َدَلْننَه، وإَذا  د 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، واننن (0170)، والرتم ي نةقم (8091)أن   او  نةقم ]أخةجه أصحاأل السهن إال الهساي    ( )

 (.ق(. )0/984) ((صحنح انن ماجة)): ، وانظة([0712)ماجة نةقم 
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ْل َمْثَل َذلََك اْشرَتِف َنعَ  ْ  نََ ْ َوَة َسهَاَمَه؛ َوْلَنق  ((رْياا؛ َفْلَنأخ 
( ). 

 .^و    انينل امم، هب امبداهلل    صحايب احلديث  -

ويف هذا احلدفث تهبن، امىل أن املسعحب ن زو  إاا دخه امتىل او،أتت،  

 .نن ، انزالنف؛ أن فدامب هبذا اندامنء

وهب حس  وين هتتن ويت،، وحهتظ ال،اشت،،  ((أسألك خري ا)): ق له 

 .، ونحب انك...وا ونن، يف ونن،

خ هعهتتن ام نتت، وتت  ا ختتمق : أي ((وخننري مننا جعلتهننا دلنننه)): ق لننه 

 ...احلسه،، وانطبنع امل،ضن،

انتذ وة أامتىل ستهنم انبيتري، وا وة كته يشء  ((نن  وة سنهامه)): ق له 

أاممه؛ أو، أن ف خذ  ذ وة سهنو،، وفدامب هبتذا انتدامنء، طت،دا  ن اتنطنن؛ 

امتتىل ا وة كتته  يتتري )): ×  ن ا وة انبيتتري جم تت  اناتتنطنن، نهبنتت،

((شنطنن
( ). 

 

 َجِةالَزْو ْتَياِنالُدَعاُء َقْبَل ِإ – 81

ننِم َجهِنننَْسننَم الِلنن)) - 078 ْعهَا الِشننْنَباَ ، َوَجهِننَا ننَه، الِله 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وانظنننة ([0702)ننننةقم ( ]0/706) ه، واننننن ماجننن([8071)ننننةقم ( ]8/842)أنننن   او    ( )

 (.ق(. )0/984) هصحنح انن ماج

صننحنح اجلننامع نننةقم : ، وصننححه األلعنناي، انظننة(0/444)، واحلننا م (9/474) واو أ نند   ( )

 (.م(. )4190 – 4191)
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((الِشْنَباَ  َما َ َزْقَتهَا
( ). 

 .^هب امبداهلل    امبنس  صحايب احلديث  -

واحلكم، أن اناتنطنن نت، واتن ك، يف ا وتبا  وا والد؛ النتدامب اهلل  

 .تينىل امهد اجللع، حع  فس   و   ه

 .أ يده امهن: أي ((جهعها الشنبا )): ق له 

 .أ يده امل  زبعهن: أي ((وجها الشنبا  ما  زقتها)): ق له 
 

 ُدَعاُء الَغَضِب – 82

 .ون تهب  امهد انر ب: أي 

((أد  ذ  ناللنَه َمَن الِشْنَباَ  الِةَجنمَ )) - 079
( ). 

د   صحايب احلديث  -  .هب س نلن    ُ َ

، × كهتتت جننستتن  وتتع  ستتب  اهلل: هتتب ببنتت،  واحلتتدفث  علوتت،؛ 

و جمن فستعبنن، وأحتد ن بتد امحتَ، وجهت،، وانعهختت أوداجت،، الهتن  

: إي ألدلم  لمة ل  قا نا لن  ا دهنه منا جيند؛ لن  قنال)): ×  سب  اهلل

 .((أد ذ ناهلل من الشنبا  الةجنم؛ ذ ا دهه ما جيد

 .فعانانن: أي ((يستعا )) :ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0494)نةقم ( ]8/0182)، ومسلم ([9860)نةقم ( ]7/040)العخا ي   ( )

 (.ق([. )8701)نةقم ( ]2/8102)، ومسلم ([7142)نةقم ( ]6/77)العخا ي   ( )
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وق يت،ون أحنط و  انيهتب، وت  ان: ًع َوَد ؛ وه  ((جهأو ا)): ق له 

 .ام،بنن غ نظنن ام  جننب  نه،ة انهح،: انع  فهطيهن انذا ب، وانبدجنن

والنتت، دننتته امتتىل أن انتتذي فثتتري انر تتب يف اانستتنن هتتب اناتتنطنن،  

 . نهلل تينىل ط،ده؛ واهنب كه ون ُوِجدَ  و نالسعيناة

 تينىل؛ وأوتن انتذي هلل تيتنىل ون كنن نرري اهلل: واملهصبد  ننر ب ههن 

 .الهب ممدوح
 

 ُدَعاُء َمْن رأى ُمْبَتلى – 83

نَه اِلننَ ي َداَفنناَي مَمِنننا اْنننَتالَا نَننَه، ِلننالنننَحْمد  لَ )) - 074

((َوَفِضَلهَ  َدىَل َ ثرٍي مَمِْن َخَلَإ َتْفَضنالا 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث   -

 .((، مل يصعه ذلك العالء:...أِف معتىل فقالمن  )): × وجنء الن، ببن، 

أي وبعىل  هتبع وت  ا وت،اض وا ستهنم، أو  ((من  أِف معتىل)): ق له 

 .وبعىل  ننبيد ام  اهلل تينىل وام  دفه، احلهنف

جيبز أن فكبن امل،اد  ، اجللامت،  ((وفضله  دىل  ثري ممن خلإ)): ق له 

ث إن، س م، و  هتذا انتبمء، املبع بن، وته نه اهلل تينىل إفنه ام نه ،  حن

 .انذي ا عمه   ،

وفهبر  أن فهب  هذا انتذك، رسا ،  حنتث ُفستمع نهست،، وال ُفستمي،  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/029)صحنح الرتم ي : ، وانظة([9498)نةقم ( ]2/479)، (2/474)الرتم ي   ( )
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نتتام فعتت مل ب بتت،  تتذنك، إال أن تكتتبن   نعتت، ويصتتن،، التتم  تت س أن  ؛املبتتعىل

 .ُفسمي، انك، و   نب انزج، ن، إن مل ُيف و  انك وهسدة، واهلل أام  
 

 الـَمْجِلِساُل ِفي َما ُيَق – 84

َمنَة  َدنَ  – 072 ن َل : َقناَل  ^اْنَن د  َعنَد لََةس  َاّللَََِ ناَ  ي 
ن مَ  × َ أِل )): يَف النَمْجلَس الَ اَ َد َمَئة  َمِةٍة َمنْن َقْعنَل أْ  َيق 

، إَ  ((ِنَك أْنَت الِتِ األ  الَ ف     اْغَفْة َِل، وت ْا َدَ ِ
( ). 

يّل  نن،مح،، أو والهه  ن عب ت، أو اببته ا جع ام: أي ((د ِ  ْا ت  وَ )): ق له 

 .تب ع 

 (.96)و ب  ( 14)وانظ، انكمم امىل انعب ، واالسعرهن  حدفث  ب   
 

 َكَفاَرُة الـَمْجِلِس – 85

نِم َونََحْمنَدَا، أْشنَهد  أْ  اَل )) - 077 ْعَحاَنَك الِله  َلنَه  إَ س 

َا وأَ إَ  ((َلْنَك ت  أل  إَ الِ أْنَت، أْسَتْ َفة 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وصنحنح اننن ماجنة (9/029)صحنح الرتمن ي : ، وغريو، وانظة([9498)نةقم ]الرتم ي   ( )

 (.ق. )، ولفظه للرتم ي(8/980)

،  والهسنناي  يف (9499)، والرتمنن ي نننةقم (4227)نننةقم  أننن   او ]أخةجننه أصننحاأل السننهن   ( )

دايشنة  )) ، وقند ًعنت أ  (9/029)صحنح الرتم ي : ، وانظة([976)دمل الن م واللنلة نةقم 

 جملسنننناا، وال تننننال قةآنننننا، وال صننننىل صننننالة إال ^ مننننا جلننننس  سنننن ل اهلل : قالننننت ’

= 
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 .هب أ ب ه،ف،ة وغريه  صحايب احلديث  -

من جلس يف جملس، فكثة فنه ل به، فقال قعنل )): × وجنء الن، ببن، 

 .((، إال  فة اهلل له ما  ا  يف جملسه ذلك:...أ  يق م من جملسه ذاا

 .ون حدفث أنهن  أخ،ى، ام  صحن ، آخ،ف  

انهتب ،  انصب  واجل ب،، وأ اد  ت، اهلت،اء وت : انَ رط ((ل به)): ق له 

ووتتن ال طنئتته حتعتت، وتت  انكتتمم، يف انتتك هنتت  امتت  انصتتب  انيتت،ي امتت  

 .امليه ، واجل ب، اخلننن، ام  انهنئدة

 .اندامنء فكبن يف هننف، املج   الن،  ننن كهن ة املج  ؛ وأنَ  

واندامنء واعمه امىل تهزف، اهلل تيتنىل وت  انينتبب وانههتنئص، والنت،  

ثت  ان،جتبع إىل اهلل تيتنىل وي التن   إثبن  ا نبهن، هلل وحده ال  فك نت،،

 . ننذنب طننبن  املره،ة وانعب ،

 .و  انذنبب و  غري وظنمل انيبند: أي ((ما  ا  يف جملسه ذلك)): ق له 
 

 َغَفَر اهلُل َلَك: الُدَعاُء ِلـَمْن َقاَل – 86

((َوَلَك )) - 076
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

، وأ ند (912)لنلنة ننةقم احلنديث، أخةجنه الهسناي  يف دمنل النن م وال ((...ختم ذلك نكلامت

ص )للهسنناي   ((دمننل النن م واللنلنة))، وصنححه الند ت   فنا وق  ننا ة يف َتقنقنه لنن (7/66)

 (.ق(. )869

، َتقنننإ النند ت   (480)نننةقم ( 802ص )، والهسنناي  يف دمننل الننن م واللنلننة (2/28)أ نند   ( )

= 
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 .هب امبداهلل    رسج  صحايب احلديث   -

، وأك تت وت  ×  أفتت  ستب  اهلل: هب ببنت،  واحلدفث  علو،؛ 

ب تت : بتن  ،((ولنك)): × غه، اهلل نك فن  سب  اهلل، بتن : طينو،، ب ت

 :نيتتت  ونكتتت ، ثتتت  تتتتم هتتتذه اآلفتتت،: استتتعره، نتتتك؟ بتتتن : نيبتتتداهلل

ْؤَمهنََي َوال ْؤَمهَاَت نَْواْسَتْ َفْة لََ ْنعََك َولَْلم   . م 
 

 ْيَك َمْعُروفًاالُدَعاُء ِلـَمْن َصَنَع إَل – 87

((َخرْياا  اّللهََجَزاَا )) - 072
( ). 

 .هب أسنو،    زفد صحايب احلديث  - 

ننهَع إلنننه معننةوف، فقننال )): × واحلتتدفث  علوتت،؛ هتتب ببنتت،  َمننْن ص 

 .((جزاا اهلل خرياا، فقد أنلغ يف الثهاء: لصا عه

 .ي اندننن واآلخ،ةخري اجلزاء، أو أامطنء خريا  و  خري: أي ((جزاا اهلل خرياا )): ق له 

 ننغ يف أداء شك،ه، وانك أن، اام ف : أي ((فقد أنلغ يف الثهاء)): ق له 

 ننعهصتتري، وأنتت، ممتت  امجتتز امتت  جزائتت، وثهنئتت،، الهتتبض جتتزاءه إىل اهلل، 

 .ننجزف، اجلزاء ا وّف

 .إاا برص  فداع  نملكنال ة، ال نطه نسننك  نناك، واندامنء: بن   ي ه  

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.ق. )فا وق  ا ة

، وصننحنح الرتمنن ي (7844)ح اجلننامع صننحن: ، وانظننة(8192)أخةجننه الرتمنن ي نننةقم   ( )

 (.ق(. )8/811)
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 ِبِه ِمَن الَدَجاِل َما َيْعِّصُم اهلُل – 88

َمْن َ َفَظ َدْك آَياٍت َمْن أِوَل س  َ َة الَكْهَف، )) - 077

َصَم َمَن الِدِجالَ  ((د 
( ). 

 .هب أ ب اند داء  صحايب احلديث  -

َصمَ )): ق له   .ُوِب  وُحِهظَ : أي ((د 

سبب انتك وتن يف أوهلتن وت  انيجنئتب : بنه)): بن  انهبوي  مح، اهلل 

 :، الم  تد ،هن مل فهعتع   ننتدجن ، وكتذا يف آخ،هتن؛ ببنت، تيتنىلواآلفن 

وا وا َأْ  َيِتَخ    .((اآلفن  َأَفَحَسَا اِلَ يَن َ َفة 

واالْستََعاَذة  ناللنَه َمْن فَْتهَتََه، َدَقَا الِتَشَهَد األخرَي، َمْن ))

ِل َصالةٍ    )). 

د األ القا، ومن اللهم إي أد ذ نك من )): × هذه إشن ة إىل ببن، 

((د األ جههم، ومن فتهة املحنا واملامت، ومن رش فتهة املسنح الدجال
( ). 

اللهم إي أد ذ نك من د األ القنا، وأدن ذ ننك منن فتهنة )):  وببن، 

املسنح الدجال، وأد ذ نك من فتهة املحننا واملنامت، اللهنم إي أدن ذ ننك 

((من املأًم وامل ةم
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )0/227) ((الكهف س  ة من آخة)): ، ويف  واية([217)نةقم ( ]0/222)مسلم   ( )

 (.م(. )22)قد تقدم ُتةجيه نةقم   ( )

 (.م(. )27)قد تقدم ُتةجيه نةقم   ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

286 

 (.56)و( 55)، حدفث  ب  وبد تهدم  حهل؛ انظ 

 ـِهإِني ُأِحُبَك ِفي الَل: الُدَعاُء ِلـَمْن َقاَل – 89

((أَ ِعَك اِلَ ي أْ َعْعَتهَ  َله  )) - 811
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

، المت،  ت، × أن  جم  كنن امهد انهب : واحلدفث  علو،؛ هب ببن،  

: × حتتب هتتتذا، الهتتتن  نتتت، انهبتتت فتتتن  ستتتب  اهلل إين  :  جتته، الهتتتن 

إين أحبتك يف : ال حهت،، الهتن : ، بتن ((أدلمنه)): ال، بن : ، بن ((أدلمته؟))

 .أحبك اهلل انذي أحببعه  ن،: اهلل، الهن 

أأام معت،، أو : استعههنم  حتذف أداة االستعههنم؛ أي ((أدلمته)): ق له 

 .هه أام مع،

 .هذا دامنء ونن  إخبن ا   ج ،، و: أي ((أ عك اهلل ال ي أ ععته  له)): ق له 

ويهنه احلث امىل انعبدد وانعآنف، وانتك أنت، )): بن  اخلطنس  مح، اهلل 

 .((إاا أخربه أن، زب، اسعل   ذنك ب ب،، واجع ب  ، ُوّده
 

 الُدَعاُء ِلـَمْن َعَرَض َعَلْيَك َماَلُه – 91

((َلَك يَف أْ لََك وَمالََك  اّلَلهََناَ ا )) - 810
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
صننحنح سننهن أيب  او   ، و سننهه األلعنناي يف([2082)نننةقم ( ]4/999)أخةجننه أننن   او    ( )

 (.ق(. )9/772)



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

287 

  .، و  بب  امبدان،مح     امبف هذا أث 

بتدم امبتدان،مح   ت  امتبف املدفهت،، : بتن  وهب  علو،؛ امت  أنت  

 نهت، و ت، ستيد  ت  ان، نتع ا نصتن ي، وكتنن ستيد اا  × الآخ  انهب 

 تن ع اهلل : جك، بتن وّ زَ بنسمك ونّيل نصه، وأُ أُ : ه ؛ الهن  نيبدان،مح غِ 

 جتع حعت  اْسعهَ ته أبطتن  نك يف أه ك ووننك، ُدّنبين امىل انسبق، الل 

الجتنء وام نت،  –أو ون شنء اهلل  –وسمهن ، ال ت   ، أهه وهزن،، المكثهن فسريا  

فتتن  ستتب  اهلل : ، بتتن ((!َوْهتتَنْ ؟)): × وديف وتت  ُصتته،ة، الهتتن  نتت، انهبتت 

ْقَت إلنها؟)): تزوجت او،أة و  ا نصن ، بن   نباة وت  اهتب: بن  ((ما س 

 .((أْومَلْ ول  نشاة)): بن  –أو وزن نباة و  اهب  -

 .طنب فصهع و  زامه،ان وغريه: أي ((و  ُصه،ة))أث، : أي ((ورض)): ق له 

وه  ك مت، استعههنم وبهنت، ! ون ش نك أو ون هذا؟: أي ((مهنم)): ق له 

 .((ه  اس  اليه  ميه  أخرب)): امىل انسكبن، وبن  ا   وننك  مح، اهلل

ان هت  اجيته يف أه ت، : أي ((ننا ا اهلل لنك يف أ لنك ومالنك)): ق له 

 .كث،ة اخلري وزفندة يف انه ه، واجيه ونن، يف زفندة وكث،ة

 

 الُدَعاُء ِلـَمْن أْقَرَض ِعْنَد الَقَضاِء – 91

َزاء  َلننَك يَف أْ لَننَك َوَمالَننَك، إِنننناَم َجنن اّلَلهََننناَ َا )) - 818

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 
 (.ق([. )8147)نةقم ( ]4/822)العخا ي مع الفتح   ( )
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((اء  الِسَلَف النَحْمد  واأل َ 
( ). 

 .   أس   ني، هب امبداهلل  صحايب احلديث  -

أ  يت، أنهتن ، الجتنءه  × اسعه،ض وهت  انهبت : وجنء الن،؛ ببن،  

 :...ون  الدالي، إّيَل، وبن 

أن : أي ((احلمتد وا داء))انهت،ض، : أي ((إننام جنزاء السنلف)): ق له 

تهبم   داء ون كهت اب ضع،، وتاك، انذي أب،ضك امىل وي،وال،، وتدامب 

 .وونن،ن،   ن فكث، اهلل اخلري يف أه ، 
 

 ُدَعاُء اخَلْوِف ِمَن الِشْرِك – 92

ِم إِي أد  ذ  نََك أْ  أ  )) - 819 ، الِله  َا نََك وأَنا أْدَلنم  رْشَ

َا لَناَم ال أْدَلم   ((وأْسَتْ َفة 
( ). 

 .صحنس احلدفث هب أ ب وبس  ا شي،ي وغريه   -

أخفى من يا أها الهاس اتق ا   ا الكا؛ فإنه )): ×وجنء الن،؛ ببن،  

وكنتف نعهنت،؛ وهتب أخهت  : ، الهن  ن، و  شنء اهلل أن فهتب (( ننا الهمل

 .((:...ق ل ا)): و  د نب انهمه فن  سب  اهلل؟ بن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
( 8/217) ه، واننن ماجن([968ننةقم ( ]911ص ) ((دمل النن م واللنلنة))أخةجه الهساي  يف   ( )

 (.ق(. )8/22) ((هصحنح انن ماج))، وانظة ([8484)نةقم ]

، وصننحنح ([9690)نننةقم ( ]9/899)جلننامع ، وغننريو، وانظننة صننحنح ا(4/419)أ نند   ( )

 (.ق([. )97)نةقم ( ]0/088)الرتغنا والرت نا لأللعاي 
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 ع أكترب، : انرشتع نبامتنن ((اتق ا   ا الكا يا أها الهاس،)): ق له 

و ع أصر،؛ انرشع ا كرب هب كه  ع أط ه، انان ع، وكتنن وع تمهن  

سنن ام  دفه،؛ وانرشع ا صتر، هتب كته اممته بتبّيل أو اليتيل خل،و  اان

 .أط ب ام ن، انان ع وصف انرشع، ونكه، ال ُي،ج، ام  امل ،

هتب  ف نتبع وت   :وانصتباب أن انرشتع ا كترب :قال املصنحح] 

ببننت،،  :وأون انرشع ا صر، الهب كه وسن ،. أنباع انيبندة نرري اهلل تينىل

إىل انرشتع ا كترب، ونكت  مل تب تغ  تبت،  أو الي ن،، أو إ ادفت، فعطت،ق وههتن

 .( ) [انيبندة

 .ح،كع، ووان، امىل ا  ض: أي ((أخفى من  ننا الهمل)): ق له 

زعمته أن تهتن  كته  ((...اللهنم إي أدن ذ ننك أ  أرشا ننك)): ق له 

فبم، وزعمه ك ل سبب إىل انهه  انبببف وع ا ستبنب؛ وانتك  نت، ال 

َهك، الحاا تيبا   ، أامناع؛  ن، ال ُينتب وت  فدالع امهك إال و  َوّيَل َخ ْ 

 .انعج  إنن،

نتتام فعستتنهه اانستتنن يف ان،كتتبن إىل  ؛وإنتتل أ شتتد إىل هتتذا انعيتتبا 

بنب وف،تبك النهن، الم فزا  ف نع ا و، وهيمته، حعت  حتته انيهتدة  سا

وهتت، امه تت، اافتتلن النكهتت،، وهتتب ال فاتتي،؛ ال  شتتده إىل االستتعيناة  ، تت، 

 .ه، امىل ب ب،ننرشق نب  انن

 ـــــــــــــــــــــــــ
 [.املصحح( ]24، 98، 90ص )الق ل السديد يف مقاصد الت  ند، لععدالة ن نن ناْص السعدي   ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

291 

 َباَرَك اهلُل فيَك: الُدعاُء ِلَمْن قاَل – 93

((اّلَلهَنَك َناَ َا فَ وَ )) - 814
( ). 

 .’هذا أث، ام  امنئا،  

: شتتنة، بتتن  ×أهتتدفت ن،ستتب  اهلل : ’وهتتب  علوتت،؛ بننتتت  

 تن ع : فهبنتبن:  نون بننبا؟ بت: ، الكهت إاا  جع اخلندم أبب ((ابسمنهن))

النه   ن ع اهلل، ن،ّد ام نه  وثه ون بننبا، وفبه  أج،نتن و: اهلل النك ، ال بب 

 .نهن

اخلتتندم واحتتد اخلتتدم، فهتتع امتتىل انتتذك،  :((اخلننا م ا  جننعإذ)): ق لننه 

 .وا نث  وهه 

والنتت، جتتباز اهلدفتت، وبببهلتتن، واستتعحبنب بستتمعهن  تت، ا بتتن ب  

 .وا صحنب واجلريان، إن كننت ممن جيبز الن، انهسم،

 ننربكتت، ن ُمهتتدي، وكتتذنك دامتتنء امُلْهتتدي والنتت، استتعحبنب انتتدامنء  

 .ن ُمهَدى ن،

 َيَرِةيِة الِطاِهُدَعاُء َكَر – 94

ِم اَل اللِ )) - 812 َا، وَ اِل  َلرْيَ إَ ه  َا، اِل  َخنرْيَ إَ اَل  َلرْي   َخنرْي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
( 914ص )النن القنم  ((ال انل الصنا)): ، وانظة(862)نةقم ( 092ص )أخةجه انن السه    ( )

 (.ق. )َتقنإ نشري  مد دن  
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اَ  إَ اَل وَ  ((َلَه َغرْي 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،و صحايب احلديث   -

، ((عته البرية من  اجتنه؛ فقند أرشامن أ ج)): ×وجنء الن،؛ ببن،  

 .((:...فهب  أحده )): وون كهن ة انك فن  سب  اهلل؟ بن : بننبا

انعهتتنؤ   تتننطري وانعاتتنؤم هبتتن؛ كتتننبا جيي تتبن : أي ((البننرية)): ق لننه 

 .وغريهن، وكننبا هينجبهنن و  أونكههن نذنك... انيربة يف انك اجلهن 

نهين  أو تدالع امتهه  ًدا؛ التحاا  وهذا الامعهنده  أن انطرية جت ب هل  

 .امم با  مبجبهن، الك هن  أ كبا  نهلل يف انك

ل سلهن  كن ؛  هن  كننبا ف،ون ون فعانءوبن إن)): ‘بن  انهنِض  

 .(( ، سببن  وؤث،ا  يف حصب  املك،وه

وتن انتذي فستعره،  ت، امت  انتك، ووتن : أي ((وما  فا ة ذلنك)): ق له 

 .ب اخلطنا، وتس هناخلص ، وانهي ، انع  اح

إن انطتري وت  خم ببنتتك ال فرضت وال : أي ((ال لري إال لنريا)): ق له 

 .وإنل انذي فرض وفههع هب أنت سبحننك فههع،

 .وال خري ف،ج  وفسي  إنن، إال خريع: أي ((وال خري إال خريا)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ((األ ا يننث الصننحنحة))، وصننححه األلعنناي يف (878)، وانننن السننه  نننةقم (8/881)أ نند   ( )

، و ن ا سنمع منن  جنل  لمنة لنعنة، ^، أما الفأل فكا  يعجا الهعن  (0172) قم ( 9/24)

ححه األلعناي ، وأ ند، وصن([9706)ننةقم ]، أن   او  ((أخ نا فألك من فنك)): فأدجعته فقال

 (.ق(. )861ص ) ((^أخالق الهع  ))دهد أيب الشن  يف ( 8/979) ((الصحنحة))يف 
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 –ال إن، فدالع انرض وجي تب اخلتري غتري اهلل : أي ((وال إله غريا)): ق له 

 قننال. ]هتتب املعرصتتف واملتتد ، جلمنتتع شتتؤون خ هتت، –ستتبحنن، وتيتتنىل 

 .( ) [ن يبندة وحده، الم إن، حب إال هب  وهب املسعحب: املصحح
 

 ُدَعاُء الُرُكوِب – 95

ْعَحاَ  اِلنَ ي َسنِخَة َلهَنا نَْسَم اهللَ، احَلْمد  هللَ )) - 817 س 

ْقَةننََي  هِا َله  م  هَْقلَع   َ نا إىََل َ ِنهَنا َلنَوإَنِ  *َ َ ا َوَما    احَلْمند   م 

،  اّلَلهَ، لَِلنهَ َ، احَلْمد  لَِلنهَ ََه، احَلْمد  لَِلن ،  اّلَلهَأ َا  ،  اّلَلهَأْ َا  أْ نَا 

ْعحاَنَك اللِ  ِم إَ س  َفنة   ْ  يَ ِنه  اَل إَ ، فَ َِل  اْغَفةْ ، فَ َِس فْ ِي َظلْمت  نَ ه 

(( أْنَت اِل  أَل إَ الَ ن  
( ). 

 .هب اميل    أس طننب صحايب احلديث   -

ْعَحاَ  اِلَ ي َسِخَة َلهَا َ َ ا: ببن،  أسبب اهلل انذي جيته هتذا : أي س 

 .وسخ،ا  وطنين  نهن

ْقَةننَيَ  : ببن،  هِا َله  م   .وننك،: وطنه،، وبنه: أي  َوَما   

هَْقلَع   َ نَوإَِنننا إىََل َ ِنهَننا َلنن : ببنتت،   اجيتتبن إننتت، يف اآلختت،ة، : أي  م 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 [.املصحح]  ( )

صحنح ))، وانظة ([9447)نةقم ( ]2/201)، والرتم ي ([8718)نةقم ( ]9/94)أن   او    ( )

 (.ق(. )9/027) ((الرتم ي
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 .واالنهمب االنرصاف

 .اام اف  ننعهصري وانذنب ((إي ظلمت نفِس)): ق له 
 

 ُدَعاُء الَسَفِر – 96

، اهلل  أْ ننَا  )) - 816 ، اهلل  أْ ننَا  ننعَْحاَ  اِلننَ ي ، اهلل  أْ ننَا  س 

ْقَةننََي  هِا لَه  م  هَْقلَع   َ نَ ِنهَنا َلن َوإَِننا إىََل  *َسِخَة لَهَا َ َ ا َوَما    . م 

ِم إِنا َنْسأَل َك يَف َسَفَةَنا َ َ ا الَاِ والتِْق ِف، وَمَن الَعَمَل َمنا  الِله 

ِم َ ِ ْ  َدَلنْهَا َسَفةَ َتْةَى، اللِ  نِم اْلنَنا َ َ ا وَ ه  ، الِله  َ  َدهِنا ن ْعنَدو 

ننِم إِي أْنننَت الِصنناَ ا  يَف الِسننَفَة، واخَللَنَفننة  يَف ا ألْ ننَل، الِله 

هَْقَلَا أد  ذ  نََك َمْن َوْدثَاَء الِسَفةَ  ، َو ّنَنَة النَمهْظََة، وس  َء النم 

ِن وَزاَ  فَنننَهنِ ((يَف الننناَمَل واألْ ننلَ  آيع نن َ ، )) :، وإَذا َ َجننَع َقنناَ  

و َ  وَ ، لََةِنهَا َ اَمد  ((َتايَع  َ ، َدانَد 
( ). 

 .^داهلل    امم، هب امب صحايب احلديث - 

املمزم، أ اد  تذنك وصتنحب، اهلل تيتنىل : أي ((أنت الصا ا)): ق له 

إفنه  ننيهنف، واحلهظ؛ وانك أن اانسنن أكث، ون فبر  انصتحب، يف انسته،؛ 

فبرنهن نمسعاهنس  ذنك، واالسعظهن   ،، واندالنع ملن فهب ، و  انهبائتب، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0948)نةقم ( ]8/772)مسلم   ( )
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كتل  االكعهتنء  ت، امت  كته الهب، هبذا انهب  امتىل أحست  االامتعلد ام نت،، و

 .صنحب سباه

انذي فهبب ام  املسعخ ف النل فسعخ ه، الن،؛ : أي ((واخللنفة)): ق له 

أنت انتذي أ جتبه، وأامعمتد ام نت، يف غنبعت  امت  أهتيل، أن ت ت  : وامليه 

 .شيثه ، وتداوي سهمه ، وحتهظ ام نه  دفهه  وأوننعه 

امث؛ وهب املكتنن واهع،، أخذ و  انب: أي ((من ودثاء السفة)): ق له 

 .انسهه، انكثري انده ، انذي فعيب املنيش، وفاب ام ن،

اتتت،، نستتتبء اهل: انكن تتت، وانكآ تتت، وانكتتت ب ((و ّنننننة املهظنننة)): ق لنننه 

 .االسعيناة و  كه وهظ، فيهب انكآ ،: واالنكسن  و  احلزن؛ وامل،اد وه،

ه،  ت ن فهه تب يف ءوهتب االنهتمب  تل فستب ((وسن ء املهقلنا)): ق له 

  و، فكعب وه، ممن أصن ، يف سه،ه، أو ممن بدم ام نت، يف نهست، واوفت،  سه،ه

 .وونن، وون فصطهن،، واملهه ب هب امل،جع

 .و  انسه،: أي ((وإذا  جع)): ق له 

: أي ((آفبتتبن: وزاد التتنه ))بتتن  هتتذه انك تتل ، : أي ((قننا ن)): ق لننه 

وت  انتذنب،  ((تايع  ))نح  آفببن، و:  اجيبن  نخلري، و  آب إاا  جع؛ أي

 .امىل ون أني   ، ام نهن (( امدو ))ون،  ((لةنها))خم صبن : أي ((داندو ))و

 ُدَعاُء ُدُخوِل الَقْرَيِة أِو الَبْلَدِة – 97

ننِم َ أِل الِسنننَمَ اَت الِسننْعَع وَمننا أْظَلْلننَن، )) - 812 الِله 
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وَمننا  وَ أِل األْ َضننَي الِسنْعَع وَمنا أْقَلْلنَن، وَ أِل الِشنَنالنَيَ 

أْضَلْلَن، وَ أِل الِةَياَا وَما َذَ ْيَن، أْسَأل َك َخرْيَ َ َ َو الَقْةَينَة 

َ نا، ورَشِ  وَخرْيَ أْ لََها، وَخرْيَ َما فَنَها، وأد  ذ  نَنَك َمنْن رَشِ

((أْ لََها، ورَشِ َما فَْنَها
( ). 

 .هب صهنب    سهنن ان،وو  صحايب احلديث   -

 ستمبا ااظتم ؛ واملت،اد وهت، كته يشء ان  وت ((وما أظللن)): ببن، 

ا تهيت : أظ ت انسلء ا  ض؛ أي)): وكعهه،  ،، بن  ا   ا ثري  مح، اهلل

 .((ام نهن، اله  هلن كننظ ،

و  اابم ، وهب اال تهتنع واالستعبداد؛ واملت،اد  ((وما أقللن)): ق له 

 .ن وه، كه يشء تسعبد  ، ا  ض، وفسعيمه  ، ممن ام ن، و  املخ بب

و  ااضم ، وهب احلمه امتىل ان تم ، وهتب  ((وما أضللن)): ق له 

 .ضد اهلدى

 .ون أطن ت،: أي ((وما ذ ين)): ق له 

 .انسمو، النهن: أي ((خري   و القةية)): ق له 

 .االجعلع وع اني لء وانصنحل، وانعي،ف هب : أي ((وخري أ لها)): ق له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، و سنهه احلنافظ يف (284)، واننن السنه  ننةقم (8/011)صنححه ووافقنه الن  ع  احلا م و  ( )

 – 246)يف دمنل النن م واللنلنة ننةقم ]و واو الهسناي  : ، قال اننن نناز(2/024)ُتةيا األذ ا  

 (.ق(. )96ص )َتفة األخنا  : نإسها   سن، انظة([ 242



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

296 

حلكم،، وكه ا وتب  ان،اجيت، إىل و  اني   وا ((وخري ما فنها)): ق له 

 .املهنالع اندفهن، واندننبف،

 .إىل آخ،ه فهرس  يك  ون اك، يف اخلري ((..وأد ذ نك من رش ا)): ق له 

 

 ُدَعاُء ُدُخوِل الُسوِق – 98

ْلك  َوْ َدو  اَل  اّلَلهَالِ  إَلَه إَ اَل )) - 817 ، َلنه  الننم  ْيَك َلنه   رَشَ

نَنن   ْ ، ي  مَ َوَلننه  النننَحْمد  ننَ  َ ننٌ  اَل َوي  ، َو   ، نََنننَدَو نننت  نن ت   َيم 

ِل َ ءٍ  َ  َدىَل    ، َو   ((َقَديةٌ  النَخرْي 
( ). 

 .هب امم،    اخلطنب  احلديث صحايب  -

، َ تَا اهلل له ألف :...من  خل الس ق، فقال)): × وجنء الن،؛ ببن، 

 .((ألف  سهة، و ا دهه ألف ألف سنئة، و فع له ألف ألف   جة

 .سببن  و  ا سباق: أي ((من  خل الس ق)): هق ل 

املعرصتتف يف و كتت، كنتتف فاتتنء، تتتن ة : أي ((يننن  ويمنننت)): ق لننه 

حننء وتن ة  ناونتت،، وهتب بتند  امتىل انتك، وال فيجتزه ويجتز، وال ا ن

 .فمهي، وننع

 ـــــــــــــــــــــــــ
، (8892)نننن ماجننه، نننةقم ، وا(0/292)، واحلننا م ([9487)نننةقم ( ]2/870)الرتمنن ي   ( )

 (.ق(. )9/028)، ويف صحنح الرتم ي (8/80)و سهه األلعاي يف صحنح انن ماجة 
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ال في ف، آال، املب ،  ه هتب حت  : فيه  ((و      ال يم ت)): ق له 

 .فزا  وال فزا  بنبم، أ دي رسودي، مل

 نده اخلري وانرش؛  ن : و   نب االكعهنء؛ تهدف،ه (( نده اخلري)): ببن، 

اخلري وانرش ك ، و  اهلل تينىل، ونك  طبى اك، انرش ت د ن  حع  ال فهسب 

 .إنن، انرش، وإن كنن يف احلهنه، ًنع ا شننء وه، سبحنن، وتينىل

ىل ااحنتنء وااونتت،، بتدف، امت: أي ((و   دىل  ل  ء قندية)): ق له 

 . انك و  ًنع ا شننءريواخلري وانرش، وغ

يف دفبان، وصحنهع،، انع   ند : أي (( تا له ألف ألف  سهة)): ق له 

 .امه، و  دفبان، أنف أنف سنا، َ  انك،ام انكنتب،، وكذنك ُدِ 

: يف اجله،؛ وويهت   التع اند جت،: أي ((و فع له ألف ألف   جة)): ق له 

و  املهنز  انع  البق وهزنع،، انع  حصت ت نت، ببته هتذا انهتب ؛ هب إامطنؤه 

 . ن ا تهنع املهنز  واند جن ، وزفندهتن  ن تهنع ا امل  وزفندهتن

واحلكم، يف حصب  هذا ا ج، انيظتن ؛ ك نت، ملتن كتنن أهته انستبق  

واعر ،  ننعجن ا  واملكنسب، وه  يف غه ، ام  اك،  هب ،  ه أكث،ه  

انهنج،ة وانكذ ن ، وكنن هذا  نهه  ممت  اكت، اهلل تيتنىل،  وبع بن  ن فلن

، ال ج،م حصه ن، هتذا واشعره   و، اآلخ،ة خمننه، هل ، وتيظنل  ن، ، 

ا ج، انيظن ، وون انك امىل اهلل  يزفز، وُيتعص  ،محعت، وت  فاتنء، واهلل 

او انه تته انيظتتن ، و نامعبتتن  أن هتتذه انك تتل  واتتعم ، امتتىل انعه نتته 

 .انثهنء امىل اهلل تينىل  ننصهن  اجلمن ،حند وبوانع
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 الُدَعاُء إَذا َتِعَس الـَمْرُكوُب – 99

((نهَ نَْسَم اللِ  )) - 801
( ). 

 .هب أسنو،    اُمَمري صحايب احلديث   -

اليث،  دا عت،،  × كهت  دفف انهب : واحلدفث  علو،؛ هب ببن،  

إننك إذا قلنت ال تقنل تعنس الشننبا ، ف)): تي  اناتنطنن، الهتن : اله ت

نسنم : نقن يت، ولكنن قنل: ذلك، تعاظم،  تى يك   مثل العننت، ويقن ل

 .((اهلل؛ فإنك إذا قلت ذلك، تصاغة،  تى يك   مثل ال ناأل

 .زنهت: أي ((فعثةت)): ق له 

: امث،، وبنه: سهط، وبنه: ه ك، وبنه: أي ((تعس الشنبا )): ق له 

 .نزو، انرش

نطنن، وكبنتت، وثتته انبنتتت بتتد فكتتبن وَتَيتتنُظ  اناتت ((َتَعنناَظم)): ق لننه 

 . نحلج  أو فكبن كهنف، ام  ال،ح، ونخبت،

وتصنغ،ه كذنك؛ بتد فكتبن  تنحلج  أو كهنفت، امت   ((تصاغة)): هلق  

 .ان، وبه،ه

 .فذفب انانطنن، كل فذفب املنُء امل َب  ((اس  اهلل))واام   أن اك،  

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/740)، وصححه األلعاي يف صحنح أيب  او  ([4728)نةقم ( ]4/877)أن   او    ( )
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 ُدَعاُء الـُمَساِفِر للُمِقيِم – 111

م  ْسَتْ  َ أَ )) - 800 ك  ه  اهللَ، اِلَ ي اَل  د  (( َتَضنع  َوَ ايَع 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث   -

 .((:...و  أ اد أن فسنال، ال نهه مل  ُُيَّ ف)): × وجنء الن،، ببن، 

 .و  أه ، وأحبن ،: أي ((فلنقل ملن ُيلف)): ق له 

أستتعحهظك  اهلل تيتتنىل؛ أجي كتت  يف : أي ((أسننت  دكم اهلل)): ق لننه 

 .حهظ اهلل تينىل و امنفع،

ًع ودفي،، وانبدفي، يف ا صه اس  ن تل  املت وع  ((و ايعه)): ق له 

 .امهد أحد، و  انبدع وهب ان ع
 

 ُدَعاُء الـُمِقْيِم للـُمَساِفر – 111

َخننَ اتَنَم َماَنَتننَك، وَ أَ ْسننَت َ ع  اهللَ َ ْيهَننَك، وَ أَ )) (0) – 808

((َدَملََك 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم، صحايب احلديث   -

فهتب   ^كتنن ا ت  اممت، : وجنء الن،؛ بن  سنمل    امبتداهلل  ت  اممت، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ((صننحنح انننن ماجننة))، وانظننة ([8282)نننةقم ( ]8/749)، وانننن ماجننة (8/419)أ نند   ( )

 (.ق(. )8/099)

 (.ق(. )8/022)، وانظة صحنح الرتم ي ([9449)نةقم ( ]2/477)، والرتم ي (8/6)أ د   ( )
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فبدامهتن،  × اْدُن وه  أودامك كل كتنن  ستب  اهلل: ن ،جه إاا أ اد سه،ا  

 :...النهب 

أه تت، ووتت  ُي هتت،، ووننتت، : ا وننتت، ههتتن)): ‘بتتن  ااوتتنم اخلطتتنس  

ن انسه، وظه، املاه،، ال، ل كنن َوَاَك، اندف  ههن؛  : انذي امهد أونه،، بن 

 .((سببن  ا ن   يص أوب  اندف 

نن )) (8) - 809 َزِوَ َا اهلل  الِتْقننَ ِف، َوَغَفننَة َذْنَعننَك، وَيرِسَ

هَْت َلَك النَخرْيَ َ   ((ْنث اَم   
( ). 

 .هب أن     وننك  صحايب احلديث  -

فتتن : ، الهتتن × جتتنء  جتته إىل انهبتت : واحلتتدفث  علوتت،؛ هتتب ببنتت،  

زدين، : ، بتن ((زو ا اهلل التقن ِف)) : سب  اهلل، إين أ فد سه،ا ، زودين، الهتن 

 .((ويرس لك اخلري  نثام  هت)): بن . زدين: ، بن ((وغفة ذنعك)): بن 

يف هذا احلدفث أف ن  تهبن، امتىل أن انتذي فتبدع املستنال، خمتري  ت، أن  

وتن اكت، يف هتذا  فهب  وثه ون اك، يف حدفث ا   امم،، و ، أن فهب  وثه

 .احلدفث، وا وىل أن جيمع  نههل؛ النهب  هذا تن ة وهذا تن ة

انَ ُهتتَ  : دامتتنء يف صتتب ة ااخبتتن ؛ ويهتتنه ((زو ا اهلل التقنن ِف)): ق لننه 

 .((فرس نك اخلري))، و((غه، انبك))زوده انعهبى، وكذنك انعهدف، يف 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )9/022) ((صحنح الرتم ي))، وانظة ([9444)نةقم ]الرتم ي   ( )
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 .يف سه،ع وحرضع: أي ((َت هْ  نثام    )): ق له 

م انعهتبى يف انتدامنء؛  ن انعهتبى أصته يف ًنتع ا شتننء، وإنتل بتد 

أشن  إىل انسه، ملن كتنن وظهت، املاته،،  × الننيبد املبالب هب املعه ؛ الك ن،

انيبتندة، وكتمم ستخنف، وجمندنت، [ يف]و  ل زصه و  املسنال، تهصريه 

احلهتظ وانصتننن، وت  هتذه : وع ان،اله،، الدامن نت،  ت ن فتزوده انعهتبى؛ أي

 .وانصرب امىل إبنو، ال،ائص اهلل تينىلا شننء، 

 

 الَتْكِبْيُر والَتْسِبيُح ِفي َسْيِر الَسَفِر – 112

َنننا، َوإَذا )): قننال جننانة  – 804 هِننا إَذا َصننَعْدَنا َ ِاْ   

((َنَزْلهَا َسِعْحهَا
( ). 

كهن ك ل صتيدنن ا وتنك  امل،تهيت، : أي (( ها إذا صعدنا  انا)): ق له 

 .اهلل أكرب: ب هنو  ا  ض، 

كهن ك ل نزنهن ا وتنك  املهخه ت، وت  : أي ((وإذا نزلها سعحها)): ق له 

 .سبحنن اهلل: ا  ض، ب هن

وانعكبتتتري امهتتتد اال تهتتتنع اسعاتتتين  نكربفتتتنء اهلل تيتتتنىل وامظمعتتت،،  

 .وانعسبنب امهد االنخهنض اسعاين  نعهزف، اهلل تينىل ام  كه نهص

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8779)نةقم ( ]7/092)العخا ي مع الفتح   ( )
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 ا أْسَحَرُدَعاُء الـُمَساِفِر إَذ – 113

ْسَن َناليََه َدَلْنهَا، َسِمَع َساَمٌع نَنَحْمَد اللِ )) - 802 نَه، َو  

((اللنَه َمَن الهِا َ أْفَضْل َدَلْنهَا َدايَ اا نَ َ ِنهَا َصاَ ْعهَا، وَ 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث   -

 ن أحد:  وي  بجه،)): بن  انهبوي  مح، اهلل ((سِمع سامع)): ق له 

 .((العب املن  وتادفدهن، وانثنين كرسهن وع ختهنههن

شهد شنهديف امىل محتدنن هلل تيتنىل امتىل نيمت، : أي: وويه  َسِمَع َسنِوعيف  

 .وحس   مئ،

 َ غ سنوع ببّيل هذا نرريه، وبن  وث ، تهبنهن  امىل : وويه  َسَمَع سنوعيف  

 .انذك، يف انسح، واندامنء

احهظهتتن وأال تته ام نهتتن : أي ((ا نهننا صننا عها وأفضننل دلنهنن)): ق لننه 

 . جزفه نيمك، وا ف امهن كه وك،وه

وين، امنوت، جلمنتع املخ ببتن  :ننعوين، اهلل تينىل وينَ  :قال املصحح] 

وااحنطت،، ووينت، خنصت،  تنملؤوه،،  ،وانهد ة ،واالطمع ،اني   :وه 

رصتتة وانهّ  ،وانعستتدفد ،وانعبالنتتب ،احلهتتظ :واملعهتت،، وانصتتن ،ف ، وهتت 

ن،، واهلل تينىل يف ًنع ا حبا  امىل ام،ش، وسعب  ام ن، اسعباء ف نتب وااامن

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8602)نةقم ( ]4/8127)مسلم   ( )
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 جمنت،، ووتتع انتك ال ُيهتت  ام نت، يشء الط تتب املصتنحب، يف انستته، هتتب 

 .( ) [ط ب ن مين، اخلنص،، واهلل تينىل املبالب

أبتب  هتذا يف : وهصبب امىل احلتن ؛ أي ((داي اا ناهلل من الها )): ق له 

 . نهلل و  انهن حن  اسعينايت واسعجن يت 

 

 الُدَعاُء إَذا َنَزل َمْنِزاًل ِفي َسفٍر أْو َغْيِرِه – 114

ْ ذ  نََكلاََمَت اللنَه الِتاِماَت َمْن رَشِ َما َخَلَإ )) - 807 ((أد 
( ). 

 .رَضََِاهللُ اََهمَ صحن ن، احلدفث ه  خبن،  هت حكن    -

أدن ذ )): بتن  وت  نتز  وهتزال ، ثت )): × واحلدفث  علوت،؛ هتب ببنت، 

 .((نكلامت اهلل التامات من رش ما خلإ، مل يرَضو  ء،  تى يةَتل من مهزله ذلك

أن، إاا نز  وهزال  وبن  الن، اندامنء املذكب ؛ ال فزا  يف حهتظ : وامل،اد 

 .اهلل تينىل حع  ف،حته وه،
 

 ِذْكُر الُرُجوِع ِمَن الَسَفِر – 115

ٍف  – 806 ننِل رَشَ َكننِا  َدننىَل    ننِم ي   ً ننالَث َتْكعننرَياٍت،  ًَ

ْلك  وَلنه   اّللهَالِ َلَه إَ  إَ اَل : َيق  ل   ، َلنه  الننم  ْينَك َلنه  َوْ َدو  ال رَشَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 [.ححاملص]  ( )

 (.ق([. )8612)نةقم ( ]4/8121)مسلم   ( )
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ننِل َ ٍء َقننَديٌة، آيع نن َ ، َتننايَع  َ ،  ننَ  َدننىَل    ، و   النننَحْمد 

وَ ، َصَدَق  وَ ، لََةِنهَا َ اَمد  ،  اّللهََدانَد  ن َدْعنَدو  ، َوَنرَصَ َوْدنَدو 

((األْ َزاأَل َوْ َدو وَ َزمَ 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،  صحايب احلديث  -

كنن إاا بهه وت  غتزو أو حت  أو  أن  سب  اهلل: وجنء الن،؛ ببن،  

 :...بن  امم،ة

 . جع: أي ((قفل)): ق له 

؛ ((ثمح تكبتريا ))امنّيل وو،تهع، : أي ((يكا دىل  ل رشف)): ق له 

، هنع اسعاين  نكربفتنء اهلل امهد اال ت × تكبريه)): ‘بن  امله ب 

 .((أن، أكرب و  كه يشء

 . اجيبن: أي ((آيع  )): ق له 

يف إظهتتن  انتتدف ، وكتتبن انينببتت، : أي ((صنندق اهلل ودنندو)): ق لننه 

 .ن معه،، وغري انك و  وامده سبحنن، إن، ال ُي ف املنيند

وت  غتري بعتن  وت  اآلدونت،؛ : أي ((و نزم األ نزاأل و ندو)): ق له 

 ا حزاب انذف  اجعميتبا فتبم اخلهتدق، وحتز تبا امتىل  ستب  اهلل وامل،اد

زعمته أن : ، ال  سه اهلل تينىل ام نه   زتن  وجهتبدا  مل ف،وهتن، وبنته×

 .امل،اد أحزاب انكه، يف ًنع ا فنم واملباط ، واهلل أام  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0944)نةقم ( ]8/721)، ومسلم ([0676)نةقم ( ]6/079)العخا ي   ( )
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 َما َيُقوُل َمْن أَتاُه أْمٌر َيُسُرُه أْو َيْكَرُهُه – 116

، َقاَل ا أَ إذَ  × ا َ  َ  – 802 و  َ النَحْمد  للنَه )): َتاو  األْمة  َيرس 

، ((اِلَ ي نَهَْعَمتنَه َتنتََم الِصالَننَحات   نه  ، وإَذا أَتناو  األْمنة  َيْكَة  

ِل َ الٍ )): َقاَل  ((النَحْمد  للنَه َدىَل   
( ). 

 .^ه  امنئا،  صحاننة احلديث  -

يمت، اخلنصت،، وهت   ؤفت، امل،اد و  انهيم، هنههتن انه ((نهعمته)): ق له 

الألجته انتك  ؛انيشء انذي فرسه؛ و ؤف، اناخص ون زبت، وفرسته نيمت،

ا شننء انصنحلن ؛ وه  تعهتنو  كته : أي (( هيمع، تع  انصنحلن )): بن 

 .يشء صننب و  اندننن واآلخ،ة

احلمتد هلل امتىل كته )): وفبر ت،، بتن  ((وإذا أتاو األمة يكة نه)): ق له 

اء وانرضتتاء، وانهتت،ح وانتت ح، وانههتت، وانرهتت ، يف انرستت: فيهتت  ((حتتن 

 .، وًنع ا حبا  وا الين  وا وبن ...وانصح، وامل،ض

اله  ا و  خص احلمد امىل يشء، ويف انثنين امممت،،  امنفت، ملهعىضت  

 .املهنم واملهن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، (0/477)، واحلنا م وصنححه ([962)ننةقم ] ((دمل النن م واللنلنة))أخةجه انن السه  يف   ( )

 (.ق([. )4741)نةقم ( ]4/810) ((صحنح اجلامع))وصححه األلعاي يف 
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والن، دننه امىل أن انيبد فهبر  أن زمد هلل تينىل يف ًنع ا حبا ، يف  

 .نرضاءحنن، انرساء وحنن، ا

 

 × َفْضُل الَّصالِة َعَلى الَنّيِب – 117

َمننْن َصننىِل َدننَ ِ َصننالةا َصننىِل اهلل  )): × َقنناَل  (0) – 807

ا َدْكاا  ((َدَلْنَه هَبَ
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث   -

صتتمة انتت،ب )): بتتن  ستتهننن انثتتب ي، وغتتري واحتتد وتت  أهتته اني تت  

 .((ن ان،مح،، وصمة املمئك، االسعره

صتمة اهلل ثهتنؤه : بتن  أ تب انينننت،)): ((صتحنح،))وبن  انبختن ي يف  

 ((ام ن، امهد املمئك،، وصمة املمئك، اندامنء

 .( ) [وهذا هب انصباب :قال املصحح] 

 .فدامبن ن،  ننربك،: ؛ أي((فص بن؛ فربكبن)): وبن  ا   امبنس  

 :ويهتتنه  محعتت، وت تتينف أجتت،ه؛ كهبنتت، تيتتنىل: ‘بتتن  انهتتنِض  

 ننانَمننْن َجنناَء نَاْلنن نن َأْمَثاَ َ وبتتد تكتتبن انصتتمة امتتىل : بتتن  َحَسهََة َفَلننه  َدْك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )412)نةقم ( ]0/822)أخةجه مسلم   ( )

 [.املصحح]  ( )
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وإ  )): وجههتتن وظنه،هتتن ترشتتفهن  نتت،  تت، املمئكتت،؛ كتتل جتتنء يف احلتتدفث

 .((ذ ةي يف مأل ذ ةته يف مأل خري مههم

ي دننداا َوَصنَل ا  اَل )): × َقاَل وَ  (8) – 881 ن ا َقنْاَ َعل  َُتْ

؛ هْت مْ ِ  َصالتَ َفإَ  َدَ ِ هَ  َ ْنث     ْم َتْعل    ((ك 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

ال جتي با بتربي امنتدا  تيتبدون : انيند ون فيند إنن،؛ أي ((دنداا )): ق له 

 .إنن، وع  أ دت  أن تص با اميلَ 

ال : أي ((وصننل ا دنن ؛ فننإ  صننالتكم تعل هنن   نننث  هننتم)): ق لننه 

 .دة إّيَل، الهد اسعرهنع   ننصمة اميل حنث كهع تعك هبا املينو

 .ال فصه إنن، وظنه،ه أهن  كننبا فظهبن أن دامنء انرنئب ن، 

احلتدفث فاتري إىل أن وتن فهتننه  وتهك  وت  )): بن  ا   تنمن،  مح، اهلل 

انصمة وانسمم زصه وع بت، ك  وت  بتربي و يتدك  امهت،، التم حنجت، 

 .(( ك  إىل اختناه امندا  

وإىل  ويف احلدفث دننه امىل وهتع شتد ان،حتن  إىل بتربه)):  ن  وبن  أف 

 .((برب غريه و  انهبب  واملانهد؛  ن انك و  اختناهن أامنندا  

الَعَخْنل  َمْن ذ  َْةت  َدهَْدو  َفَلننْم )): × وَقاَل  (9) – 880

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وصننححه األلعنناي يف صننحنح أيب (8/976)، وأ نند ([8148)نننةقم ( ]8/802)أننن   او    ( )

 (.ق(. )8/929) او  
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َصِل َدَ ِ  ((ي 
( ). 

 .هب اميل    أس طننب صحايب احلديث   -

الم  مل فصته ام نت، الهتد  خته ووهتع )): ي  مح، اهللبن  وم اميل انهن  

 .((نهس، و  أن فكعن   نملكنن  ا وّف، الم فكبن أحد أ خه وه،

؛  نت،  خته امتىل نهست، حنتث ((دن    ِل َصنفلنم ي  )): ‘بن  املهنوي  

 .((ح،وهن صمة اهلل ام ن، امرشا  إاا هب صىل واحدة

نَي يَف ا َ إِ  للننننَه َماليكنننةا َسننننِ )): × وَقننناَل  (4) – 888

َعِل   َي َمْن أ ِمتَ  الِسالمَ  ْ األَ  ((َض، ي 
( ). 

 .هب امبداهلل    وسيبد صحايب احلديث   -

ستنح يف ا  ض إاا : صه، وبننر، ن ممئك،؛ فهتن  ((سنا ني)): ق له 

 .اهب النهن، وأص ، و  انسنب، وهب املنء اجلن ي املهبسط امىل ا  ض

وااجتم  ملهزنعت،  م ام ن،، وانعيظن  نت،الن، حّث امىل انصمة وانسم 

 .حنث سخ، املمئك، انك،ام هلذا انا ن انهخ 

، إالِ َ  ِ  َما َمْن أَ ندٍ )): × َوَقاَل  (2) – 889 َسنِلم  َدنَ ِ  ي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ننننةقم ( ]9/82)صنننحنح اجلنننامع : وغنننريو، وانظنننة([ 9247)ننننةقم ( ]2/220)الرتمننن ي   ( )

 (.ق(. )9/066)، وصحنح الرتم ي ([8626)

 (.ق(. )0/864)، وصححه األلعاي يف صحنح الهساي  (8/480)، واحلا م ([9/49])الهساي    ( )
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ِ  َدَلْنَه الِسالمَ  اّللهَ ْوَ  ، َ ِتى أ   ((َدَ ِ   
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

إنتنه  أ واحهت ،  ْ  دَ با  ُ ُ تبِ ا نبنتنء  يتدون بُ )): ‘بن  انبنههت   

 .((اله  أحننء امهد  هب 

ويهتنه واهلل أام ت  إال وبتد  (( و      اهلل د ِ )): وق له)): وقال أيضاا  

 .(( د اهلل اميل  وح ، ال  د ام ن، انسمم، ال حدح اهلل امبدا  امىل  دء

اني، نت، أن  وبنامتدة)): ((امتبن امليبتبد))يف  ‘وبن  انيظتن  آ تندي  

َأْو : ً تت، احلتتن  إاا صتتد    هيتته وتتنض بتتد   النتت،؛ كهبنتت، تيتتنىل

مْ  و     د  ْت ص  ْم َ رَصَ و   بد حرص ، وكتذا هنههتن فهتد  بتد، : أي َجاء 

واجلم ، ونضن، سن ه، امىل انستمم انبابتع وت  كته أحتد، وحعت  ننستت 

  وتن وت: ن عي نه،  ه ملج،د انيطف،  ميه  انباو؛ الصن  تهتدف، احلتدفث

 بتتد  د اهلل امتتيل  وحتت  ببتته انتتك وأ د ام نتت،، واهلل إاَل  امتتيلَ   ُ  ّ َستتأحتتد فُ 

 .((أام  
 

 ِمْفَشاُء الَساَلِإ – 118

نن ل  اللنننهَ  (0) – 884 ل  ا النننَجهِة )): × َقنناَل َ س  الَ َتننْدخ 

ْؤَمه نن ا، وَ  نناَن ا، أَ اَل َ ِتننى ت  ْؤَمه نن ا َ ِتننى ََتَ ننْم َدننىَل َواَل  ت  َلك   أ  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )0/829)، و سهه األلعاي يف صحنح أيب  او  (8140)أن   او  نةقم   ( )
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اَنْعت ْم، أَ َ ٍء  مْ إَذا َفَعْلت م  و  ََتَ ((ْفش  ا الِسالَم َنْنهَك 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  احلديث صحايب  -

سببيف نبببع املحن ب،؛  ن انسمم ال فكبن إال وت   إن إالانء انسمم 

صتتهنء انه تتب، وانعباضتتع واملستتكه،، الكتته وتت  امهتتده صتتهنء انه تتب، 

تتت،ى أن انَظ متت، املعكتتربف  ال وانعباضتتع واملستتكه،، زبتت، انهتتنس؛ أال 

فس مبن امىل انهنس إال ب نم ، وانك و  كتربه  واالعختن ه ، التم جت،م 

 .أن انهنس فبر بهن ، النكبن ت،كه  انسمم سببن  ن يداوة وانبر نء

و  ااالانء؛ وهب ااشنام، وااكثن ، والن، احلتث انيظتن   ((أفش ا)): ق له 

 .ه ، و  تي،ال، وو  مل تي،ال،ن مس م، ُك  ،امىل إالانء انسمم، و ذن

وانستتمم أو  أستتبنب انعتتآنف، ووهعتتنح استتعجمب املتتبدة، ووتت   

إالانئ، اك  أنه، املس م،  ي ه  نبيص، وإظهتن  شتين ه  املمنتز هلت  

ام  غريه  و  أهه امل ه، وع ون الن، و   فنض، انهه ، ونزوم انعباضع، 

 .وإامظنم ح،ون  املس م،

نننالٌث َمنننْن َ َ )) (8) – 882 نننَع ايفْيننناَم َ ًَ نننِن َفَقنننْد َ َ : َعه 

وَنْ ل  الِساَلَم للَعامَلَ، وايفْنَفناق  َمنَن  ،ايفْنَصاف  َمْن َنْفَسَك 

((ْقَتا َ ايفَ 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق. )، وغريو([24)نةقم ( ]0/64)مسلم   ( )

 (.ق([. )82) قعل  ديث  قم( ]0/28)العخا ي مع الفتح   ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

311 

 .ام  امل     فنرس   ا أًة  

 ((هتد ًتع اافتلنالوت  ًيهت  ))ثتمح خصتن  : أي ((ثمح)): ببن، 

 .الهد ًع ال نئه اافلن وخصنئ ،: أي

وهب ا و ؛ الحن اانصنف فهعيضت أن  ((ايفنصاف من نفسك)) :ق له 

فؤدي إىل اهلل ًنع حهبب،، وون أو،ه  ،، وجيعهب ون هنتنه امهت،، وأن فتؤدي 

إىل انهنس حهببه ، وال فط ب ون نن  ن،، وأن فهصف أف ن ، الم فببيهن 

 .يف ببنب أصم  

نهتنس، وهتذا وهب انثنين؛ الميهنه جلمنتع ا ((ن ل السالم للعامل)): ق له 

فع م  أن ال فعكرب امىل أحد، وأن ال فكبن  نه، و ، أحتد جهتنء، فمعهتع 

 . سبب، و  انسمم ام ن،

انع تتننب ام نتت، يف : وهتتب انثننتتث؛ أي ((ايفنفنناق مننن ايفقتننا )): ق لننه 

ضتتنه، وب  تت،؛ واانهتتنق وتت  اابعتتن  : أبتت  اهلل  زبتت،؛ أي: انتت،زق، فهتتن 

.. وانعبكه ام نت،، وانستي، امتىل املست م،فهعيض كل  انبثبق  نهلل تينىل، 

 .وغري انك

الا : رَضََِاهللُ اََهيمَاَ ا وةٍ مْ َن دَ وَدْن َدْعَد اللنَه نْ  (9) – 887 أِ  َ ج 

؟ َقناَل َي ايفَ أَ  × َسَأَل الهِع ِ  ْبَعنم  الِبَعناَم، )): ْسالَم َخرْيٌ ت 

 .( )((فوَتْقَةأ  الِسالَم َدىَل َمْن َدَةْفَت وَمْن َلنْم َتْعةَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق( )97)نةقم ([. 0/72)، ومسلم ([08)نةقم ( ]0/22)العخا ي مع الفتح   ( )
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أّي آداب ااسمم؟ وأّي خصن  أه ، : أي ((أي ايفسالم خري)): ق له 

إطيتتنم انطيتتنم، وإنهتتنء : ومل فهتته ((...تبعننم البعننام)): ختتري؟ وإنتتل بتتن 

انسمم؛ نني    ذنك أن انهتنس وعهتنوتبن يف ت تك اخلصتن  امتىل حستب 

نن حن  أوضنامه  وو،اتبه  يف املين ف، وأن اخلص ع، املذكب ت، تهنسب

 نت،إ: ال إىل ستنئ، املست م،، أو نهتب انسنئه، وأهنل خري نت،  ننهستب، إننت، 

أجنب ام  سؤان،  حضنال، انهيه إنن، ننكبن أدام  إىل انيمته، واخلترب بتد 

 .انسمم ئأطي  انطينم، وأب،: وبع وببع ا و،؛ أي

تست   امتىل : أي ((تقةأ السالم دىل من دةفنت ومنن مل تعنةف)): ق له 

نت، ام،الع، أم مل تي،ال،، وال ختص  ، و  تي،الت، كتل فهيته كثتري كه و  نه

 .و  انهنس

 .ث  إن هذا انيمبم خمصبل  نملس م،، الم فس   ا عداء امىل انكنال، 

 

 َكْيَف َيُرُد الَسالَم َعَلى الَكاِفِر إَذا َسَلَم – 119

ْم أْ نننل  )) - 886 : الكََتننناأَل؛ َفق  ل ننن ا إَذا َسنننِلم َدَلنننْنك 

مْ َوَدلَ  ((ْنك 
( ). 

 .هب أن     وننك : صحنس احلدفث 

كتنن   دوا انستمم امتىل وت : أنت، بتن  ^ونهد جنء ام  ا   امبنس  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8079)نةقم ( ]4/0612)، ومسلم ([7822)نةقم ( ]00/48)العخا ي مع الفتح   ( )
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ِننننت ْم نََتَحِنننٍة   :هيبدفتن  أو نرصتتاننن  أو جمبستنن ؛ انتتك  تت ن اهلل فهتب  َوإََذا   

َ وَ ا  .( )( )َفَحَن ا نََأْ َسَن َمهَْها َأْو   

ك  انستمم واضتحن   ّنهتن ؛ ال تنك   دكت   نملثتته أو إاا أنهتبا ام تن: أي 

و نت، ا صته يف  ^أحس  وه،، هذا انذي فهه  وت  بتب  ا ت  امبتنس 

 .اآلف، انع  اسعد  هبن 

: أن نهتب  هلت  ×وأون إاا س مبا سمون  غري واضب، ال و،نتن انهبت   

 .((وام نك ))

السنام )) :إذا سلم دلنكم النه  ، فإنام يق ل أ د م)): ×بن  انهب   

((ودلنك: دلنكم، فق ل ا
( ). 

: ×وانصباب ا ختذ  ظتنه، كتمم انهبت  انكت،ف   :قال املصحح] 

((ودلنكم: إذا سلم دلنكم أ ل الكتاأل فق ل ا))
ستباء كتنن ستموه   ( )

 .( ) [واضحن  أو غري واضب

دخه  هط و  اننهبد امتىل  ستب  : أهنن بننت ’وجنء ام  امنئا،  

 ام تتتتنك  انستتتتنُم :  نتتتتك، الههمُعهتتتتن اله تتتتتانستتتتنم ام: الهتتتتننبا ×اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .27: س  ة الهساء، اآلية  ( )

 (.م(. )0016)نةقم  ((األ أل املفة ))العخا ي يف   ( )

 (.م(. )8074)، ومسلم نةقم (7826)لعخا ي نةقم  واو ا  ( )

 (.املصحح(. )8079)، ومسلم نةقم (7822) واو العخا ي نةقم   ( )

 (.املصحح)  ( )
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مهالا يا دايشة؟ فنإ  اهلل ينا الةفنإ يف األمنة )): وان يهُ،، الهن   سب  اهلل

: ×فتن  ستب  اهلل أومل تستمع وتن بتننبا؟ بتن   ستب  اهلل : اله تت ،(( له

((ودلنكم: فلقد قلت))
( ). 

ال ال تعنندُا النهنن   و)): أن نبتتدأه   ننستتمم؛ الهتتن  ونهتتد هنننتتن انهبتت  

 – ((الهصا ِف نالسالم، وإذا لقنتم أ د م يف لةينإ فاضنبةوو إىل أضننقه

 .( )ومل فسّ  أحدا  و  املرشك، ((إذا لقنتم  م)): حدفث ج،ف، ويف

 .أجلابه : أي ((اضبةو م)): ق له 
 

 ِصَياِح الِدْيِك وَنهيِق احِلَماِر َسَماِع الدعاُء ِعْنَد – 111

أل  ا اهللَ َمننْن اْسنناَا الِدَيَكننَة فَ إَذا َسننَمْعت ْم َصنننَ )) - 882

وا وَ  ْت َمَلَكاا،أَ َِّنَا  َ إَ فَ  ؛لَهَ َفْض  إَذا َسَمْعت ْم ََّنَنَإ احَلناَمَ  َفَتعِ ذ 

((ِنه  َ أِف َشْنَباناا نَه َمَن الِشْنَباَ ؛ َفإَ اللِ نَ 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث   -

 .ههب؛ هب صب  احلل انههنب وانههنق وان ((ننهنإ)): ق له 

 .ًع دفك ((اندفك،)): وببن، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )8072)، ومسلم نةقم (6827) واو العخا ي نةقم   ( )

 (.م(. )8076) واو مسلم نةقم   ( )

 (.ق([. )8687)نةقم ( ]4/8178)م ، ومسل([9919)نةقم ( ]7/921)العخا ي مع الفتح   ( )
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و،  نالسعيناة امهد نتهنب احلل ؛ ال ح ب  اناتنطنن ههتنع، ا [ أون] 

 .الذك، اهلل تينىل فط،ده

وأون انسؤا  و  ال ه اهلل تينىل امهد صننح اندفك؛ ال ح ب  امل تك  

امل تك  ههنع، النندامنء أب،ب إىل ااجن ، يف انك انببت؛  نت،   تل ُفتؤّو 

 .امىل دامنئ، النسعجنب اهلل تينىل دامنءه
 

 الَليِلالُدَعاُء ِعْنَد َسَماِع ُنَباِح الِكاَلِب ِب – 111

َعناَا )) - 887 الِلْننَل، نَ  الكَناَلأَل وَنننَهنَإ الننَحَمريَ  إَذا َسَمْعت ْم ن 

ِن فإَِّن ِن َيَةْيَن َما ال َتَةْو َ  وا َمهْه  ((َفَتَعِ ذ 
( ). 

 .^هب جن ،    امبداهلل  احلديثصحايب   -

وإنل بنتد انعيتبا إاا ستميبا نبتنح انك تب ونتتهنب احلتل   نن نته؛  ن ان نته  

منا ال ))وت  اناتننط، واجلت   ((فنإَّنن ينةين)): وبت انعان  اناننط،؛ ال ذنك بن 

أنع ، وأون  ننههن  النمك  أن فكبن انهبنح وانههنب ني ، أخت،ى، وإن كننتت  ((تةو 

، وبجتبدة يف ان نته، ونكت  انرننتب يف ان نته  ؤفت، اناتننط،، واحلكت  هذه اني ت

 .فدو  امىل انرننب، واهلل أام  
 

 الُدَعاُء ِلـَمْن َسَبْبَتُه – 112

ِم َفأَ )): × َقاَل  – 891 ؛ َفاْجَعنْل  الِله  نْؤَمٍن َسنَعْعت ه  َيَمنا م 

 ـــــــــــــــــــــــــ
،وصححه األلعاي يف صحنح أن   او  (9/917)، وأ د ([2019)نةقم ( ]4/986)أن   او    ( )

 (.ق(. )9/770)
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ْةَنةا إَلْنَك َيْ َم الَقَناَمةَ  ((َذلََك َله  ق 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

زعمتته أن فكتتبن وتتن اكتت،ه وتت  ستتب )): ‘بتتن  انهتتنِض امنتتنض  

ودامنء غري وهصبد وال وهتبي، ونكت  جت،ى امتىل امتندة انيت،ب يف دامت  

كموهن، وص ، خطنهبن امهد احلت، ، وانع كنتد ن يعتب، ال امتىل ننت، وبتبع 

اله، أوثنهلن ، ال شهب و  وبا...اَمْهَ،ى َحْ ه ، وت، ت فمنهك: انك؛ كهبن،

 .((انهد ، الينهد   ، و غب إنن، أن جييه انك انهب   مح، وب، ،
 

 َما َيُقوُل الـُمْسِلُم إَذا َمَدَح الـُمْسِلَم – 113

ْم َماَ  ناا َصناَ َعه  الَ َ َاَلنَة؛ )): × َقاَل  – 890 إَذا َ اَ  أَ ند   

نل ، وَ : أْ َسنا  ف النناا : َفْلَنق  :   َدنىَل اللننَه أَ ننداا َزِ ن أ  اَل واهلل  َ َسننْنع ه 

((َ َ ا وَ َ ا –إْ  َ اَ  َيْعلم  َذاَا  –أْ َسع ه  
( ). 

 .هب أ ب  ك،ة  صحايب احلديث - 

: × ، الهتن ×  جتم  امهتد انهبت  دح  جتهيف و: وجنء الن،؛ ببن،  

ًننم  –مننةا اا  –قبعننت دهننإ صننا عك، قبعننت دهننإ صننا عك  ،ويننك))

 .((:...قال

 ـــــــــــــــــــــــــ
([ 8710)ننةقم ( ]4/8116)، ومسنلم ([7970)نةقم ( ]00/060) ((الفتح))العخا ي مع   ( )

 (.ق. )((فاجعلها له ز اة و  ة)): ولفظه

 (.ق([. )8778)، والعخا ي نةقم (9111)نةقم ( ]4/8877)مسلم  واو   ( )
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أه كع،؛ وهذا اسعين ة و  بطتع : أي ((قبعت دهإ صا عك)): ق له 

انيهب انذي هب انهعه الش اكهل يف اهلمع؛ نك  همع هتذا املمتدوح يف 

 .دفه،، وبد فكبن و  جه، اندننن ملن فاعب، ام ن، و  حنن،  ناامجنب

ال أبطتع امتىل امنببت، أحتد وال : أي ((وال أز   دىل اهلل أ نداا )): ق له 

أحستتب وأظتت  نبجتتبد انظتتنه،  ضتتمريه؛  ن انتتك ورنتتب امهتتن، ونكتت 

 .املهعيض نذنك

وبتتد جتتنء  أحندفتتث كثتترية يف انصتتحنح، )): ‘بتتن  انهتتبوي  

وط،فب اجلمع  نههن؛ أن انههت  دمتب  امتىل :  نملدح يف انبج،؛ بن  اني لء

املجنزال، يف املدح وانزفندة يف ا وصنف، أو امىل و  ُينف ام نت، العهت، وت  

وت  ال ُيتنف ام نت، انتك، نكتل   إامجنب ونحبه، إاا سمع املتدح، وأوتن

تهباه و سب  امه ، ووي،الع،، الم هن  يف ودح، يف وجه،؛ إاا مل فكت  النت، 

جمنزال،،  ه إن كنن زصه  ذنك وص ح، كهاط، ن ختري، واالزدفتند وهت،، 

 .((واندوام ام ن،، أو االبعداء  ،، كنن وسعحبن ، واهلل أام  
 

 َذا ُزِكَيَما َيُقوُل الـُمْسِلُم ِإ – 114

ِم )) - 898 َؤاَخْ َي نَناَم َيق  ل  َ ، واْغَفة َِل َما اَل الِله   ال ت 

 .( ) (([واْجَعْلهَ  َخرْياا َمناِم َيظ هَ  َ ]َيْعَلم  َ  

 ـــــــــــــــــــــــــ
ننةقم  ((صحنح األ أل املفة ))، وصحح إسها و األلعاي يف (670)نةقم  ((املفة ))العخا ي يف األ أل   ( )

 (.ق. )من لةيإ آخة( 4/882) ((شعا ايفيام )) فتني زيا ة للعنهق  يف ق، وما نني املع(222)
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 .ه  أًي،ام  انصحن ،  ِض اهلل امه  ا أًة  - 

 ،إاا ُزّكت  × كنن ان،جه وت  أصتحنب انهبت )): ‘بن  امدي    أ ط ة  

 .((:...بن 

ِ  )): لهق    .ُوِصف  ن وصنف احلسه، وأثه  ام ن،: أي ((إذا ز 

 .ال تينببه : أي ((ال تؤاخ ي)): ق له 

 .و  ثهنء ووصف ّيل  نحلس  واخلري: أي ((نام يق ل  )): ق له 

 .ممن ا تكبع، و  انذنبب واآلثنم: أي ((واغفة ِل ما ال يعلم  )): ق له 

  ال فرتت،ه  وال فرضتته  وتتدح النتت، دننتته امتتىل امظتت  ُخُ تتب انصتتحن ،؛ وأهنتت 

املتتندح،، وويتت،العه  نهتتد  أنهستته ، واامتت االه   تتذنبهب  وتهصتتريه ، وأهنتت  

 .دعنجبن إىل وره،ة اهلل تينىل و محع، وإحسنن،
 

 ِو الُعْمَرِةِرُم ِفي احَلِّج َأَكْيَف ُيَلِبي الـُمْح – 115

نِم لِعْننَك، َلِعْننَك ال رَشَ )) - 899 ْينَك َلنَك َلِعْننَك، إِ  َلِعْنَك الِله 

ْيَك َلَك  ْلَك، ال رَشَ ((النَحْمَد، والهِْعَمَة، َلَك والنم 
( ). 

 .هب امبداهلل    امم، صحايب احلديث   -

إجن ،  يد إجن ، ونزوون  نطنامعتك، : ويهنه ((لعنك اللهم لعنك)): ق له 

أنتن وهتن  امتىل إجن عتك وطنامعتك، : اجتنه  وبصدي إننك، وبنه: وبنه

 .ب، ن  وهك وطنام، إننك: هوبن

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0024)نةقم ( ]8/240)، ومسلم ([0247)نةقم ( ]9/412) ((لفتحا))العخا ي مع   ( )
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 األْسَوَد الَتْكبرُي إَذا أَتى احَلَجَر – 116

ِلناَم أَتنى ِ× َلاَف الهِع َ )) - 894 نالَعْنَت َدىَل َنَعنرٍي،   

((الَةْ َن أَشاَ  إَلْنَه نيََشٍء َدهَْدو  َوَ ِاَ 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امبنس  صحايب احلديث  -

 .نذي الن، احلج، ا سبدا: أي ((الة ن)): ق له 

 .هب انتِمْحَج ؛ وهب امصن دهن، ان،أس ((نيشء دهدو)): ق له 
 

 الُدَعاُء َبْيِن الُرْكِن الَيَماِني واحَلَجِر األْسَوِد – 117

892 - (( ِنهَا آتَهَا يَف الَدْنَنا َ َسنهَةا َويَف اآْلَخنَةَة َ َسنهَةا َ

 .( )((( ) َوقَهَا َدَ اأَل الهِا َ 

 .هب امبداهلل    انسنئب  صحايب احلديث - 

 .أامطهن: أي َ ِنهَا آتَهَا : ببن، 

اني ت  وانيمته، أو انيهتب وانينالنت،، : أي  يَف النَدْنَنا َ َسنهَةا  : ببن، 

 .وان،زق احلس ، أو احلننة انطنب،، أو انههنام،، أو ا ف، صنحل،

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0708)نةقم ( ]0/467)العخا ي مع الفتح   ( )

، (6/082)، والع  ي يف رشا السهة (9/400)وأ د، ([ 0278)نةقم ( ]8/067)أن   او    ( )

 (.ق(. )0/924) ((صحنح أيب  او ))و ِسهه األلعاي يف 

 .810: اآلية، ة العقةةس    ( )
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واجله، واند ج، انينننت،، أو املره،ة : أي َويَف اآْلَخَةَة َ َسهَةا  : ببن، 

 .و،االه، ا نبننء، أو ان،ضن، أو ان،ؤف، أو ان هنء

 .احهظهن: أي َوَقهَا : ببن، 

 –شدائد جهه ؛ و  ح،هتن، وزوه،ف،هتن : أي َدَ اأَل الهِنا َ  : ببن، 

وجبامهتن، وامطاتهن، ونعههتن،  – زهن احلن ة  –هن و، وسمب-شدة  ،دهن 

 ...وضنههن
 

 الُوُقوِف َعَلى الَّصَفا والـَمْرَوِةُدَعاُء  – 118

إَِ  الِصنَفا : َمنَن الِصنَفا َقنَةأ ×الهِعََ   َلناِم َ َنا)) - 897

ةَه ْروه اْلمه َفَعدأ نالِصنَفا،  ((أْنَدأ نَناَم َنَدَأ اهلل  نَهَ )) اّللَََِمْن َشَعايََة  وه

الَقْعَلَة، َفَ ِ َد اهللَ،  ِف الَعْنَت، فاْسَتْقَعَل َفَةقََ  َدَلْنَه، َ ِتى َ أَ 

، َوَقننوَ  و  ، َلننه  الِ اهلل  َوْ ننَدو  اَل َلننَه إَ  إَ اَل )): اَل َ ننِاَ ْيننَك َلننه   رَشَ

نِل َ ٍء َقنديٌة، اَل  َ  َدىَل    ، َو   ْلك  وَله  النَحْمد  الِ  إَلنَه إَ النم 

، أَ  ، وَ اهلل  َوْ ننَدو  ، وَ ننَزَم األَ ْنَجننَز َوْدننَدو  نن َدْعننَدو  َزاأَل ْ ننَنرَصَ

ًَنالَث َمنِةاٍت  ِم َ َدا َننْيَ َذلََك، َقاَل َمْثَل َ نَ ا   ً  ، ، ...َوْ َدو 

، َوفنهَ  ((َفَفَعَل َدىَل املَْةَوَة َ اَم َفَعَل َدىَل الِصَفا: احَلدْيث 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )0802)نةقم ( ]8/222)مسلم   ( )
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 .^هب جن ،    امبداهلل  صحايب احلديث - 

  هللبتدم  ستب  ا: أاك، احلدفث  طبن،؛ وهتب ببنت، ونعلم انهنئدة  

تاملدفهتت،  َ  مَ دِ َهتن ، الَ حنّجت ×   ،ستتب  اهلل ت َ  ْ هت  ف تتعم  أن َفت، ك ّ كثتترييف  رَشيف

، وفيمه وثته امم ت،، الخ،جهتن ويت،، حعت  أتنهتن اا احلَُ ْنَهتِ،، البنتد  ×

كنتف : × أسلء  هت اممن  دمد    أس  ك،، ال  س ت إىل  ستب  اهلل

 صتىل  ستب  اهلل، ال((ةي نثن أل وأ ةمن فَ ثْ تَ اغتسن ، واْسن)): أصهع؟ بن 

يف املسجد، ث   كب انَهْصباَء، حع  إاا اسعب   ، ننبع، امىل انبنداء،  ×

 رصي  ، فدف،، و   اكب وونش  وام  فمنهت، وثته انتك،  دّ إىل وَ  نظ،ُ  

 تت،  × وامتت  فستتن ه وثتته انتتك، ووتت  خ هتت، وثتته انتتك، و ستتب  اهلل

  يشء أظه،نن، وام ن، فهز  انه،آن، وهب فيت،ف ت وف ت،، ووتن اممته  ت، وت

لعنك اللهم لعنك، لعنك ال رشيك لك لعنك، )):  ننعبحند َه هَ  َ امم هن  ،، الَ 

، وأهتَه انهتنس هبتذا ((، ال رشينك لنكَك لْ م  لننإ  احلمد، والهعمة، لنك وا

 ام نه  شنان  وه،، ونزم  ستب  اهلل × َد  سب  اهلل،ُ ّ بَن  ،، ال   فَ انذي هُيِ 

احل ، نسهن ني،ف انيم،ة، حع  إال  ينسهن نهب: ، بن  جن ،  ت بنع، ×

إىل  تهتَدمإاا أتنهن انبنت وي،، اسع   ان،ك  الَ،َوه ثمثن  ووات  أ  يتن ، ثت  

َصنىًل : وهنم إ ،اهن  ام ن، انسمم، اله،أ وا َمنْن َمَقناَم إَْننَةاَ نَم م  ن  
 ( )َواُِتَ

نَ   الجيه املهنم  نه، و ، انبنت، كنن فه،أ يف انت،كيع،  نْل     َأَ نٌد  اّلَلهَق 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .082: اآلية، س  ة العقةة  ( )



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 

 

322 

و َ و ا اْلَكافَة  ْل َيا َأَهَ ث   جع إىل ان،ك  النسع م،، ث  خ،  و  انبتنب  ق 

 ( )اّللَََِمْةَوَة َمْن َشنَعايََة نْإَِ  الِصَفا َوال: إىل انصهن، ال ل دنن و  انصهن ب،أ

البدأ  ننصهن، ال،ب  ام نت،، حعت   أى انبنتت النستعهبه  ((أندأ نام ندأ اهلل نه))

ال إلنه إال اهلل و ندو ال رشينك لنه، لنه )): ، وبتن هُ رَب كَ اهلل، وَ  دَ َح بَ الَ  انهب ،،

، أنجنز و ندو امللك، وله احلمد، و   دنىل  نل  ء قندية، ال إلنه إال اهلل

، ث  دامن  ، انك، بتن  وثته ((و زم األ زاأل و دو وددو، ونرص دعدو،

ونه يف  طت  بتد َبْت َصتهذا ثتمح وت،ا ، ثت  نتز  إىل املت،وة، حعت  إاا انْ 

انبادي سي ، حع  إاا صيدتن وا ، حع  أت  امل،وة، الهيته امتىل املت،وة 

لن  أي )): كل اليه امىل انصهن، حع  إاا كنن آخ، طباال، امتىل املت،وة، الهتن 

استقعلت من أمةي منا اسنتدنةت مل أسنإ ا ندي، وجعلتهنا دمنةة، فمنن 

 ت   ،َ ، الهتنم رُساَبت(( ا  مهكم لنس معنه  ندي فلنحنل، ولنجعلهنا دمنةة

؟ الاتتبك هتتن هتتذا أم   تتد  نوِ يَ نِ أَ ! فتتن  ستتب  اهلل: ، الهتتن    ُاتتوننتتك  تت  ُجيْ 

 خلنت العمنةة يف )): أصتن ي، واحتدة يف ا خت،ى، وبتن  ×  سب  اهلل

، × وبتدم امتيّل وت  انتنم   بتدن انهبت  ((ال ننل ألنند أنند))و،ت،  ((احلا

، انك مم  حه، ونبست ثنن ن  صبنرن ، واكعح ت، ال نك ’البجد النطم، 

الذهبت : الكنن اميل فهب   نني،اق: إن أس أو،ين هبذا، بن : ام نهن، الهننت

  د،شتتن  امتتىل النطمتت،، ن تتذي صتتهيت، وستتعهعنن  ن،ستتب  اهلل إىل  ستتب  اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .022: اآلية، س  ة العقةة  ( )
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 صندقْت )): النل اك،  امه،، ال خربت، أين أنكت،  انتك ام نهتن، الهتن  ×

 تل  َه ِهتان هت  إين أُ : ب تت: بن  ((؟، ماذا قلت  ني فةضت احلاصدقْت 

الكتنن ًنامت، : بتن  ((فنإ  معن  ا ندي فنال َتنل)): أهه  ،  ستبنك، بتن 

: وات،، بتن  × اهلدي انذي بدم  ، اميّل و  اننم ، وانذي أتت   ت، انهبت 

وو  كنن وي، هدي، ال تل كتنن  × الحه انهنس ك ه  وبرصوا، إال انهب 

 الصىل × فبم ان وف، تبجهبا إىل وه ، ال ه با  نحل ، و كب  سب  اهلل

هبتتن انظهتت، وانيرصتت واملرتت،ب وانياتتنء وانهجتت،، ثتت  وكتتث ب تتنم  حعتت  

 رضب نت،  همت،ة، الستن   ستب  اهللَب،  و  شي، تُ هُ انام ، وأو،  ِ  ِت يَ  َ طَ 

وال تاك ب،فش إال أن، وابف امهد املاي، احل،ام، كتل كننتت بت،فش ِ×

حع  أت  ام،ال،، البجد انهب، بتد  × تصهع يف اجلنه ن،، ال جنز  سب  اهلل

اناتتم  أوتت،  ننهصتتباء،  ِت ، الهتتز  هبتتن، حعتت  إاا زاَغتتةَ ،َ ِمتتهَ نتت،  ِ  ْت َ تتُدِ 

إ   منناء م )): نتت،، التت ت   طتت  انتتبادي، الخطتتب انهتتنس، وبتتن   تتْت حِ ،ُ الَ 

وأم الكم  ةام دلنكم  حةمة ي مكم  ن ا، يف شنهة م  ن ا، يف نلند م 

  ا، أال  ل  ء من أمة اجلا لنة َتت قدم  م ضن ع، و مناء اجلا لننة 

ة، وإ  أول  م أضع منن  مايهنا  م اننن  ننعنة ننن احلنا ث،  نا  م ض د

سرَتْ  ن يل، و َ م  ا اجلا لننة م ضن ع، وأول  نناا َننضعاا يف نه  سعد فقتلته   

أضع  نانا  ننا دعناس ننن دعنداملبلا، فإننه م ضن ع  لنه، فناتق ا اهلل يف 

نكلمننة اهلل، الهسناء، فنإنكم أخن    ن نأمنا  اهلل، واسنتحللتم فنةوجهن 

ننول أ ننداا تكة  نننه، فننإ  فعلننن ذلننك  مْ ك  َشننة  ف   نَ ئْ  لَ كننم دلنننهن أ  ال ي 
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فارضن  ن رضناا غري ماا، و ن دلنكم  زقهنن و سن هتن نناملعةوف، 

وقد تة ت فنكم منا لنن تضنل ا نعندو إ  ادتصنمتم ننه  تناأل اهلل، وأننتم 

فتت رتت وأدَ ناتهد أنتك بتد   َ : بتننبا ((تسأل   دهن ، فنام أننتم قنايل  ؟

: هتن إىل انهتنسكعُ هْ فَ ، الهن   حصبي، انسبن ،، ف،اليهتن إىل انستلء وَ ونصحت

ثمح و،ا ، ث  أّان ث  أبتنم الصتىل انظهت،،  ((اللهم اشهد، اللهم اشهد))

، × ث  أبنم الصىل انيرصت، ومل فصتّه  نتههل شتنان ، ثت   كتب  ستب  اهلل

حع  أتت  املببتف، الجيته  طت  ننبعت، انهصتباء إىل انصتخ،ا ، وجيته 

ملاتتنة  تت، فدفتت،، واستتعهبه انهب تت،، ال تت  فتتز  وابهتتن  حعتت  غ، تتت حبتته ا

اناتتم ، واهبتتت انصتته،ة ب تتنم  حعتت  غتتنب انهتت،ل، وأ دف أستتنو، 

وبد شهب ن هصباء انزوتنم، حعت  إن  أستهن  × خ ه،، ودالع  سب  اهلل

 ةَ كنهَ الِسنن! أهننا الهنناس)): ننصتتنب َوتتْبِ ع  ح تت،، وفهتتب   نتتده اننمهتت 

ت  حبم  و  احلبن  أ خ  هلتن ب تنم ، حعت  تصتيد، حعت  ك ل أ ((ةَ نهَ كَ الِس 

، الصتتىل هبتتن املرتت،ب وانياتتنء  تت اان واحتتد وإبتتنوع،، ومل ه،َ نِ ْزدَ مُ تأتتت  انتت

حع  ط تع انهجت،، وصتىل  ×  نههل شنان ، ث  اضطجع  سب  اهلل ْب بّ َس فُ 

بب،   اان وإبنو،، ث   كب انهصباء، حعت  أتت   ن، انّص انهج،، ح، تبَ، 

ي، احل،ام النستعهبه انهب ت،، التدامنه وكتربه وه  ت، ووحتده، ال ت  فتز  املا

وابهن  حع  أسه، جدا ، الدالع ببه أن تط ع اناتم ، وأ دف انه ته  ت  

، ال تل دالتع  ستب  اهلل  × امبنس، وكنن  جم  حس  اناي، أ نص وسنل 

 × ، الطهب انه ه فهظ، إنتنه ، البضتع  ستب  اهللف َ ،ِ  يف جَيْ و،   ، ُظيُ 
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، انه ه، الحب  انه ه وجه، إىل اناب اآلخ، فهظ،، الحب  فده امىل وج

رصف وجه، و  الفده و  اناب اآلخ، امىل وج، انه ه،  ×  سب  اهلل

، الحتت،ع ب تتنم ، ثتت  ستت ك اناتتب اآلختت، فهظتت،، حعتت  أتتت   طتت  ُوتتتَحرّس 

انط،فب انبسط  انع  خت،  امىل اجلم،ة انكربى، حعت  أتت  اجلمت،ة انعت  

 وتع كته حصتنة وههتن، وثته رّب َكتصتنن ، فُ امهد اناتج،ة ال،ونهتن  ستبع ح

ذف،  و  و   ط  انبادي، ث  انرصف إىل املهح،، الهحت، ثمثتن  حأ اخل

وسع،  نده، ث  أامط  ام ّنن ، الهح، ون غرب، وأ ك، يف هدف،، ثت  أوت، وت  

، الُطبخت، ال كم و  حلمهتن و  تن وت   ، الجي ت يف ِبْد   كه  دن،  َبْ َي، 

، انظهت،،   مَكتال النض إىل انبنتت، الصتىَل  × و،بهن، ث   كب  سب  اهلل

! انزد ا، نه  دعداملبلا)): ال ت   ه  امبداملط ب فسهبن امىل زوزم، الهن 

، الهتتنونبه دنتتبا  ((فلنن ال أ  ي لننعكم الهنناس دننىل سننقايتكم لهزدننت معكننم

 .الرشب وه،

واالسعثهن  هتب أن تاتد املت،أة يف وستطهن شتنان ،  ((واستثفةي)): ق له 

،ف ، جتي هن امتىل دته انتدم، وتاتد ط،النهتن وت  بتداوهن وت خذ خ،ب، ام

 .وو  و ائهن يف انك املادود يف وسطهن

 .× اس  نهنب، انهب  ((القص اء)): ق له 

هب اننبم انثنو  و  اي احلجت،؛ وستم   تذنك  ((ي م الرتوية)): ق له 

 . هن  كننبا ف،تبون الن، و  املنء ملن َ ْيدُ 
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 .الن ، وننست و  ام،الن وبضع  جهب ام، ((نمةة)): ق له 

 .هب وادي اُمَ،ن،؛ وه  ببنه ام،الن  وننست وههن ((نبن ال ا ي)): ق له 

 .ب،ل انام : أي ((غاأل القةص)): ق له 

املبضتع انتذي فثهت  ان،اكتب  ج ت، ام نت، : أي ((م  ا   له)): ق له 

 .بدام واسط، ان،حه إاا َوَه و  ان،كبب

؛ وهت  ...انزوبا انسكنه،: أي ((ويق ل نندو السكنهة السكنهة)): ق له 

 .ان،الب وانطم ننه،

 تتذنك وتت  انعزنتتف واالزدالف؛ وهتتب  ْت نَ مّ ُستت ((املز لفننة)): ق لننه 

و تبا : انعه،ب؛  ن احلجن  إاا أالنضبا و  ام،التن  ازدنهتبا إننهتن؛ أي

ستمنت  تذنك ملجت ء انهتنس إننهتن يف زنتف : إننهن وته، با وههتن، وبنته

 .سنامن : ان نه؛ أي

انظي  ًع ظينه،؛ وهت  انبيتري انتذي  ((مةت نه ظ ع ن جيةين)): ق له 

 .ام ن، او،أة، ث  سمنت  ، امل،أة

َرِس )): ق له  : سم   ذنك  ن النه أصحنب انهنه حرس؛ أي ((نبن   

 . أام  وَكَه 
 

 َعَرَفَة الُدَعاُء َيْوَم – 119

َداء  َيْ َم َدَةَفنَة، وَخنرْي  َمن)) - 896 ْلنت  َخرْي  الَدَداَء    ا ق 

، َله  َلَه إَ  إَ اَل : َ  نأَنا َوالهِعَن َ  َمْن َقعْ  ْيَك َله  الِ اهلل  َوْ َدو  ال رَشَ
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َ  َدىَل     ، َو   ، وَله  النَحْمد  ْلك  ((ِل َ ٍء َقَديةالنم 
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،و    انينل صحايب احلديث  - 

 .، أجز  إثن ، وأامجه إجن ، ن: أي ((خري الدداء  داء ي م دةفة)): ق له 

 .وامل،اد أن خري اندامنء ون فكبن فبم ام،ال،؛ أي دامنء كنن 

إشن ة إىل اكت، غتري انتدامنء، التم حنجت، إىل  ((وخري ما قلت)): وق له 

 ميه  ون دامب ، وفمكت  أن فكتبن هتذا انتذك، تبطات،  ((ون ب ت)) هجي

 .، واهلل أام  نع ك ا دامن،، ملن فسعحب و  انثهنء امىل اهلل ببه اندامنء
 

 الِذْكُر ِعْنَد الـَمْشَعِر احَلَراِم – 121

الَقْصنننَ اَء َ ِتنننى أَتنننى الننننَمْشَعَة  × َ  َنننَا )) - 892

، وَوِ نَدو   ،َفَدداو  )احَلَةاَم، َفاْسَتْقَعَل الَقْعَلَة  ، وَ ِلَلنه  و  ( وَ ِاَ

ننَع اا، َفننَدَفَع َقْعننَفَلنننْم َيننَزْل َواقَفنناا َ ِتننى أْسننَفَة َجنند   َل أْ  َتْبل 

((الِشْمس  
( ). 

انطبفته، وانظت،  ^بد تهدم ب،فبتن ؛ وت  حتدفث جتن ،  ت  امبتداهلل  

 (.236)حدفث  ب  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ويف األ ا يننث (9/024)، و سننهه األلعنناي يف صننحنح الرتمنن ي ([9222)نننةقم ]الرتمنن ي   ( )

 (.ق(. )4/7)الصحنحة 

 (.ق([. )0802)نةقم ( ]8/270)مسلم   ( )
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 الَتْكِبرُي ِعْنَد َرْمي اجِلَماِر َمَع ُكِل َحَّصاٍة – 121
 

ِلاَم َ َمى نََحَصناٍة َدهْنَد اجَلناَمَ  النِثالَث، )) - 897 َكِا     ي 

، ِم َيَتَقِدم  ْسنَتْقعَ  ً  ْ  م  َل الَقْعَلنَة، َ افَعناا َيَدْينَه َنْعنَد َوَيَقف  َينْدد 

َكنِا   َمنَهنا، وي  نَةة  الَعَقَعنَة فرَيْ النَجْمَةَة األْوىَل والِثانَنَة، أِما َ ْ

، وال َيَقف  َدهَْدَ ا ف  ِل َ َصاٍة، وَيهْرَصَ ((َدهَْد   
( ). 

 .^هب امبداهلل    امم،  صحايب احلديث - 

؛ أنت، كتنن ف،وت  اجلمت،ة ^ذا ويه  ون جنء امت  امبتداهلل  ت  اممت، وه 

، ث  فعهدُم الُنستهُه، النهتبُم حصنة   ، كّه ننن  سبع حصنن ، ث  ُفكرب امىل إثَ اندّ 

ُوسعهبه انهب ، بننون  طبفم ، الندامب وف،الع فدف،، ثت  ف،وت  اجلمت،ة انبستط  

نوتن  طتبفم ، كذنك، الن ختذ اا  اناتل  الُنستهه، وفهتبم ُوستعهبه انهب ت، بن

و   طت  انتبادي وال فهتُف  الندامب وف،الع فدف،، ث  ف،و  اجلم،ة اا  انيهب،ِ 

 .فهيه × هكذا  أفُت  سبَ  اهلل: وفهب . امهدهن

كنن إاا  و  اجلم،َة انع  تيل وستجد ِ× أن  سب  اهلل: وجنء أف ن   

، ُفكترب ُكَ ت وه     أونوهتن مَ دَ َهتل  وت   حصتنة، ثت  تَ ف،ونهتن  ستبع حصتنن  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وانظنننة لفظنننه  هننناا، ([0629و 0628)ننننةقم ( ]224 – 9/229)العخنننا ي منننع الفنننتح   ( )

مننن ( 0877)نننةقم )] ، و واو مسننلم أيضنناا ([0621)نننةقم ( ]9/220)والعخننا ي مننع الفننتح 

 (.ق[. ) ديث انن مسع   
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سعهبه انهب ،،  االين  فدف، فدامب، وكتنن ُفطنته انببتبف، ثت  فت يت الببف وُ 

ل  و   حصتنة، ثت  فهحتد   َ  كُ ُفكرّب  الريونهن  سبع حصنن    انثننن،َ  اجلم،ةَ 

اا  اننسن  ممن فيل انبادي النهف ُوسعهبه انهب ،  االين  فدف، فدامب، ث  ف يت 

 امهد كته حصتنة، ثت  كرّب فُ  اجلم،ة انع  امهد انيهب، الريونهن  سبع حصنن   

 .وال فهف امهدهن ُف رَصِ هْ فَ 
 

 َما َيُقْوُل ِعْنَد الَتَعُجِب واألْمِر الَساِر – 122

ْعَحاَ  اللنهَ )) (0) – 841  .( ) ((!س 

((اهلل  أْ َا  )) (8) – 840
( ). 

 :نهد جنء  هذه ا نهن ، يف امدة أحندفث، أاك، وههن 

: اا  نن تت،، الهتتن  × بتت استتعنهظ انه: بننتتت ’امتت  أم ستت م،  

ننَ تَ الفَ  نَ اللنلة مَ  َل زَ سعحا  اهلل، ماذا أ نْ )) اخلنزاين، أيقظن ا  نَ َمن َح تَ ، وماذا ف 

جة، فَ   .((أِل  اسنة يف الدننا دا ية يف اآلخةةة  ص ا عات احل 

، إنتتتل × وهتتتنز  أزوا  انهبتتت : أي ((صننن ا عات احلجنننة)): ق لنننه 

 .خصه   نافهن   هن  احلندا  حنهاذ

 ـــــــــــــــــــــــــ
ومسنننلم ننننةقم ( 829)ننننةقم ] 971، و([022)ننننةقم ( ]0/801) ((الفنننتح))العخنننا ي منننع   ( )

 (.ق([. )998)نةقم ( ]4/0226)، ومسلم ([904)نةقم ] 404، و([960)

، (8/019) ((صحنح الرتمن ي)): ، وانظة([4640)نةقم ( ]2/440) ((الفتح))العخا ي مع   ( )

 (.ق(. )2/802)، ومسهد أ د (8/892)و
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نهنتت، يف  يتص طتت،ق املدفهت، وهتتب  × أن انهبت  وامت  أس ه،فتت،ة 

أينن  هنت ينا أننا )): جهب، الننخه  وه،، الذهب النغعسه ثت  جتنء، الهتن 

كهت جهبن ، الك،هتت أن أجننستك وأنتن امتىل غتري طهتن ة، : بن  (( ةيةة؟

 .((سعحا  اهلل، إ  املسلم ال يهجس)) :الهن 

 .وىض امه، وسعخهنن  : أي ((فانخهس)): ق له 

  َ امتت  ُغستت هن ِوتت × انهبتتَ   أن اوتت،أة ستت نِت : ’وامتت  امنئاتت،  

ةي خ  ي فَْةصنة منن َمْسنٍك فتبِهن)): املحنص، ال و،هن كنف ترعسه، بن 

 :كنتتف؟ بتتن : بننتتت ((تبهننةي هبننا)): كنتتف أتطهتت،؟ بتتن : بننتتت ((هبننا

 .تعبي  هبن أث، اندم: ، النجعبذهتن إّيّل اله ت((سعحا  اهلل، تبِهةي))

بطيتت، وتت  صتتبف، أو بطتت ، أو ج تتدة ام نهتتن : أي ((فةصننة)): ق لننه 

 .صبف

 ننكرستت؛ : بطيت، ج تد، ويف  وافت،:  هتعب املتن ؛ أي ((مسنك)): ق لنه 

 .وه  انطنب، وه  ا  جب

يقن ل اهلل دنز وجنل )): بن  × أن انهب : وام  أس سيند اخلد ي  

 اهللإ  : لعننك  نهنا وسنعديك، فنهنا ي نصن ت: يا آ م، يق ل: ي م القنامة

: الها ؟ قنال ث  عْ يا  أل وما نَ : ة  من ذ يتك نعثاا إىل الها ، قالمةا أ  ُت  يأ

من  ل ألف تسع مئة وتسعة وتسعني، فحنهئ  تضع احلمل  لها، ويشنا 

َكاَ ِف َوَلكَِن َدَ اأَل  ال لند ْم نَس  َكاَ ِف َوَما    َِوَتَةِف الهِاَس س 
ه
 ؛َشَديٌد اّلَل

 : × جتتتبهه ؛ الهتتتن  انهبتتت الاتتب انتتتك امتتتىل انهتتتنس حعتتت  ترتتتري  و
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من يأج   ومأج   تسع مئة وتسعة وتسعني، ومهكم وا ٌد، ًم أنتم يف ))

الهاس  الشعةة الس  اء يف جها الث   األننَ، أو  الشنعةة العنضناء يف 

الكربنتن، ثت   ((جها الث   األس  ، وإي أل ج  أ  تك ن ا  نع أ نل اجلهنة

 .الكربنن ،((شبة أ ل اجلهة)) :، الكربنن، ث  بن ((ًلث أ ل اجلهة)): بن 

ثتن  انعت  تتد  امتىل جتباز استعخدام وغري انك و  ا حندفتث واآل 

 .انعسبنب وانعكبري امهد انعيجب، أو اسعخداوهل امهد ا و، انسن 
 

 ْمٌر َيُسُرُهَتاُه َأَما َيْفَعُل َمْن َأ – 123

نو  أَ او  أَ َتن َذا أَ إَ  ×  َ عَ الهِ  ا َ  َ )) - 848 َ ن نَن وْ ْمنٌة َيرس  رَسَ َه؛ ي 

ْكةاا لَ َخِة َس  ((َتَعاىلا َا وَ عَ لنَه تَ اَجداا ش 
( ). 

 .هب أ ب  ك،ة  صحايب احلديث  -

 .الن، ورشوامن، سجبد اناك، امهد انهي  املعجددة وانهه  املهدالي، 

! وبتتد اخع تتف أهتته اني تت ؛ هتته فاتت ط نتت،  وط انصتتمة أم ال؟ 

فا ط، وا و  أبت،ب، واهلل ال : فا ط بننسن  امىل انصمة، وبنه: الهنه

 .أام  

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
اجنة ، واننن م(0262)والرتمن ي ننةقم ( 8664)أنن   او  ننةقم ] واو أ ل السهن إال الهساي    ( )

 (.ق(. )8/887) ((إ واء ال لنل))، و(0/899) ((صحنح انن ماجة)): ، وانظة([0974)نةقم 
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وانصباب أن سجبد اناتك، كستجبد انتعموة، التم فات ط نت، وتن ] 

 .( )[فا ط ن صمة
 

 َس َوَجعًا يف َجَسِدِهَحا َيُقوُل وَيْفَعُل َمْن َأَم – 124

نْل أمِلَ َمنْن َجَسنَدَا، وَ َ ي َتنىَل اِلنَضْع َينَدَا َدن)) - 849 َه للننَم اْسننَ : ق 

ننْل  (ًَالًنناا ) ْدَ تَننَه َمننْن رَشِ َمننا أَجنند  أَ (: َسننْعَع َمننِةاٍت )َوق  نن ذ  ناللنننَه َوق  د 

((أ َ اَذ   وَ 
( ). 

 .هب امثلن    أس انينل صحايب احلديث   -

وجين  جيتده يف جستده وهتذ  × شكن إىل  سب  اهلل وجنء الن،؛ أن، 

 ...× : أس  ، الهن  ن،  سب  اهلل

 .نر ب، وانهه،، ووه، انيزفز انرننب انهنه،ا: انيزة ((نعزة اهلل)): ق له 

 .أطنق: ؛ أي ُ دِ هْ فَ   َ دِ   بَ وِ  ((هَ تَ  َ ْد وق  )): ق له 

 .و  ا مل وانبجع: أي ((ما أجد)): ق له 

 .و  احلذ  (( اذَ َ  وأ  )): ق له 
 

 ُدَعاُء َمْن َخِشَي أْن ُيِّصيَب َشيئًا ِبَعْيِنِه – 125

ْم َمنْن أ)) - 844 َخنَنَه، أْو َمنْن َنْفَسنَه، أْو إَذا َ أِف أَ د   

 ـــــــــــــــــــــــــ
 [.املصحح(. ]0/972)للمصحح،  ((صالة املؤمن))التفصنل يف ذلك : انظة  ( )

 .(ق([. )8818)نةقم ( ]4/0682)مسلم   ( )
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ْعَجع ه   َ ةَ ]َمْن َمالََه َما ي  ((َفإِ  الَعنْيَ َ ٌإ [ َفْلَنْدع  َله  نالَاَ
( ). 

 .^هب امنو،      ني،، وسهه    حهنف  صحايب احلديث  -

 تن ع اهلل ام نتك أو ان هت  : فهتب  نت،: أي ((له نالا نة دع  نَ لْ فَ )): ق له 

 . ن ع النك

  نيت،   ت ُ   أى امتنو،ُ : س أونو،    سهه    حهنف، بتن وجنء ام  أ 

واهلل وتن  أفتت كتنننبم، وال ج تد خمبت ة، :    حهنف فرعسته، الهتن  سهَه 

فن  ستب  اهلل هته نتك يف ستهه : الهنه × اَلُ بط  سهه، ال ت   سب  اهلل

نتعه  نت، : ، بتننبا((اهتم ا له أ داا )) :   حهنف؟ واهلل ون ف،الع  أس،؛ الهن 

: امتنو،ا ، العرتنظ ام نت،، وبتن  × اهلل التدامن  ستبُ  : ني،، بن امنو،      

؛ الرسته نت، امتنو، ((اغتسنل لنه !؟َت ْ نةِ  نَ اَل أَ ! دالم يقتل أ د م أخناو؟))

وجهتت،، وفدفتت،، وو،الهنتت،، و كبعنتت،، وأطتت،اف  ج تت،، وداختته إزا ه يف 

 .بدح، ث  صب ام ن،، ال،اح وع انهنس نن   ،   س

اجلن فت، انعت  مل تعتزو   يتد؛  ن : ةاملخبت  ((وال جلند خمعنأة)): وق له 

ننعهن أ  غ و  صننن، املعزوج،، وهب ج د سهه    حهنف؛  ن ج تده نص

 .كنن نطنهن  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ([0772 – 0776)نننةقم ]، ومالننك ([9217)نننةقم ]، وانننن ماجننة (4/446)مسننهد أ نند   ( )

 ((زا  املعننا ))، وانظننة َتقنننإ ([227)نننةقم ( ]0/808)وصننححه األلعنناي يف صننحنح اجلننامع 

 (.ق(. )4/061)لأل ناُوط 
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ُ ع وسهط إىل ا  ض وت  تت ثري إصتن ، : أي ((فل عَط نسهل)): ق له 

 .ام، امنو،

 .و  خري أو وداواة: أي (( ل لك)): ق له 

 . ننكمم: أي ((فت نظ دلنه)): ق له 

 تن ع اهلل :  دامب  ن،  ننربك،؛  ت ن تهتب هَم :أي ((َت  ْ ةِ  نَ اَل أَ )):  لهق 

 !ام ن،، أو ان ه   ن ع الن،؛ حع  ال تؤث، اني، الن،؟

: ا الخنا وانب ع، وبنه: املذاكري، وبنه: بنه ((و اخل إزا و)): ق له 

 .ط،ف اازا  انذي فيل اجلسد ممن فيل اجلننب ا فم 

العنني  نإ، )): ببن، × ؛ الهد جنء ام  انهب ((فإ  العني  إ)): ق له 

((ول   ا   ء سانإ القد ، لسعقته العني
( ). 

 .أث،هن: ااصن ،  نني، و  ً ، ون حتهب كبن،، وبنه: أي ((العني  إ))و 

نتب : كنملؤكتد ن هتب  ا و ؛ أي ((ول   ا   ء سانإ القند )): ق له 

أصتن ع، : نىل، نكنن انيت،؛ أيكنن يشء وه كن  أو ورضا   رري ب نء اهلل تي

 .نادة د هن

ونتذنك ت هتظ  ت،  ؛والن، تهبن، امىل رسام، نهباهن وت ثريهن يف انذوا  

هبذا تيظتنل  نات ن تت ثري انيت،، ون مبننرت، يف أن زهتظ انهتنس  × انهب 

أامنهه  و  أن فصنببا أحدا  هبن، وإاا اتهب  حد أن أامجب، يشء، وخيشت 

 . ن ع اهلل ام نك، أو ان ه   ن ع الن،: نههأن فصنب  ينه، أحدا ؛ ال 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.م(. )8022) واو مسلم نةقم   ( )
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 َما ُيَقاُل ِعْنَد الَفَزِع – 126

 .( ) ((!َلَه إالِ اهلل  إَ اَل )) - 842

 .رَضََِاهللُ اََهمَ ه  زفهب  هت جحش  صحاننة احلديث  -

: دخه ام نهن الزامتن  فهتب  × أن انهب : ’واحلدفث  علو،؛ هب ببهلن  

لعةأل من رش قند اقنرتأل، فنتح النن م منن   م ينأج   ل ٌل يْ ال إله إال اهلل، وَ ))

فتن  ستب  : ، اله تت((و ِلإ نإصععه ايفهبام والت  تلنها –ومأج   مثل   و 

 .((نعم، إذا َ ث َة اخلعث)): والنهن انصنحلبن؟ بن  اهلل أهْنَ ُِك 

 .خنئهن  اام،ا  : أي ((فزداا )): ق له 

 تذنك؛  هنت   اني،َب  خَص  ((اقرتأل دَ قَ  للعةأل من رّش  ٌل يْ وَ )): ق له 

 ت،     عَ ون وبع  يده وت  الِت (( ))كننبا حنهاذ ويظ  و  أس  ؛ وامل،اد  ننت

انهع ، حع  صن   اني،ب  ، ا و  كننَهْصَي،  ،  ِت انَ بَ انصحن ،، ث  تَ 

 .ا ك ،

انت،دم هتب انستد انتذي  ((فتح الن م من   م يأج   ومنأج  )): ق له 

 . هنه او انه،ن،

 .جي هل وثه احل ه،: أي ((إ نإصععنهلِ  )): ق له 

 .انهسب وانهجب  وانهسند: أي ((اخلعث)): ق له 

 .ال إن، إال اهلل امهد انهزع واخلبف: الن، ورشوامن، بب  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8221)نةقم ( ]4/8812)، ومسلم ([9947)نةقم ( ]7/920) ((الفتح))العخا ي مع   ( )
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 َما َيُقوُل ِعْنَد الَذْبِح أِو الَنْحِر – 127

 .يءهب ال،ي ا ودا  وبطع احل هبم وامل، ((ال نح)): ق له 

انطيت  يف نبت، اا تته؛ وهت  انعت  التبق ان بتتبة  هتب ((الهحنة)): ق لنه 

 .وحتت ان،بب،

ِم َمهْنَك َوَلنَك ]نَه َواهلل  أْ ا  نَْسَم اللِ  )) 847 نِم [ الِله  الِله 

((َتَقِعْل َمهِ 
( ). 

، جتتنء وتت  حتتدفث أنتت   تت  وننتتك  ((نسننم اهلل واهلل أ ننا)): ق لننه 

 .وهذا نهظ،

، ^دفث جتن ،  ت  امبتداهلل جتنء وت  حت ((اللهم مهك ولنك)): ق له 

فبم انذ ب كبا، أب،ن، أو ح، وبجا،،  × ا ب انهب : وهب ببن، 

واأل ض،  سنم اتإي وجهت وجه  للن ي فبنة ال)): ال ل وجههل، بن 

دىل ملة إنةا نم  هنفاا، وما أنا من املك ني، إ  صاليت ونسنك  و نناي 

، وأننا منن املسنلمني، ت  ةْ َمنوممايت هلل  أل العاملني ال رشيك لنه، ونن لك أ  

 .( )ث  ا ب ((اللهم مهك ولك دن  مد وأمته، نسم اهلل واهلل أ ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
 فتني للعنهقن  ق، وما نني املع(7/826)، والعنهق  ([02( )0777)م نةق( ]9/0226)مسلم   ( )

 (.ق. )وغريو، واجلملة األخرية سقتها ناملعهى من  واية مسلم

 (.م. )صحنح أيب  او : ، وصححه األلعاي، انظة(8672) واو أن   او  نةقم   ( )
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 .هلل ب،ننن حسهنن: أي ((أقةنني)): وق له 

 .نبهنل أ نص ُيننط، انسباد: أي ((أملحني)): ق له 

 .خصن،: أي ((م جئني)): ق له 

 .نحب انهب ،: أي ((فلام وجههام)): ق له 

 .ونئم  ام  ا دفنن انبنط ، إىل اندف  احلب: أي ((فاا  هن)): ق له 

؛ وهتب ’جتنء ويهتنه يف حتدفث امنئات،  ((ل مهن ِعنقَ اللهم تَ )): ق له 

 .((نسم اهلل، اللهم تقعل من  مٍد وآل  مد، ومن أمة  مد)): × ببن،
 

 نِيَما َيُقوُل ِلَرِد َكْيِد َمَرَدِة الَشَياِط – 128

ننن ذ  نََكلَ )) - 846 َمنننناَت اللننننَه الِتاِمننناَت، اِلتَننن  ال أد 

ِن َنٌة وَ  َاَوز     َفاَجٌة َمْن رَشِ َما َخَلنَإ، وَننَةَأ وَذَ أ، َوَمنْن اَل جي 

َمنْن رَشِ فَنَهنا، وَ َمْن رَشِ َما َيْعنة    رَشِ َما َيهَْزل  َمَن الِساَمَء، وَ 

َمنْن رَشِ فَنَتَن هَْهنا، وَ َما َذَ َأ يَف األْ َض، َوَمْن رَشِ َما َُيْة    مَ 

ق  نََخنرْيٍ  ِل َلاَ ٍق إالِ َلاَ قاا َيْبة  الِلْنَل والهَِهاَ ، وَمْن رَشِ   

((َياَ ْ نن  
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
و األ ننناُوط يف ، وصننحح إسننها (796)نإسننها  صننحنح، وانننن السننه  نننةقم ( 9/407)أ نند   ( )

 (.ق(. )01/086)جممع الزوايد : ، وانظة(099ص )ُتةجيه للبحاوية 
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 .هب امبدان،مح     خهن   صحايب احلديث  -

كنف صتهع :الهن  أن  جم  س   امبدان،مح     خهن وجنء الن،؛  

انحتتد   اناتتننط، وتت  : هتتن حتت، كندتتت، اناتتننط،؟ ال ×  ستتب  اهلل

، الهَ  شنطنن وي، شي ، و  نن  × ا ودف، واناينب ف،فدون  سب  اهلل

، ال ل  آه  التزع، الجتنء جربفته ام نت، انستمم × أن ز،ق هبن  سب  اهلل

 :...فن دمد، به: الهن 

 .ال فعيداه : أي ((ال يتجاوز ن)): ق له 

 .ته : أي ((َنةٌ )): له ق 

وت  انيهب تن ؛ كننصتباامب : أي ((ل من السامءزَ َيهْ  امن رش م)): ق له 

 ...وا وطن 

 .و  ا امل  انسنا، انع  تبجب انيهب ،: أي ((ومن رش ما يعة  فنها)): ق له 

وتت    وتتن خ تتب امتتتىل : أي ((يف األ ض أَ  َ ومننن رش مننا ذَ )): ق لننه 

 ...ظه،هن، كننبحبش واجل 

خ تتب يف  طههتتن، وتت    وتتن : أي ((ومننن رش مننا ُيننة  مههننا)): ق لننه 

 .كنحلرشا  واهلبام

 .و    ون فهع النهل: أي ((ومن رش فتن اللنل والهها )): ق له 

 .و    ون ف يت و  احلبادح ننم  : أي ((ومن رش  ل لا ق)): ق له 

 

 



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

339 

 االْسِتْغَفاُر والَتْوَبُة – 129

واللننَه إِي ألْسنَتْ َفة  )): × َقاَل َ س  ل  اللنهَ  (0) - 842

(( وأت  أل  إَلْنَه يَف الَنْ َم أْ َثَة َمْن َسْعَعنَي َمِةةٍ اهللَ
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

 .((× ون  أفت أكث، اسعرهن ا  و   سب  اهلل)): بن  أ ب ه،ف،ة  

االستعرهن  املط تبب، هتب انتذي زته اَمْهتَد اا ا ، )): بن  اني تلء 

 .(( هظ  نن سننهنن، ال انعجَ توفثبت ويهنه يف ان

 (.96)  ب  حدفث  ح بد تهدم سن هن  انكمم امىل االسعرهن ؛ انظ،

ا الهِاس  ت  ن  ا )): × َوقاَل َ س  ل  اللنهَ  (8) - 847 َيا أَهَ

((إىَل اللنَه، َفإِي أت  أل  إَلْنَه َمَئَة َمِةةٍ 
( ). 

 ؛ وانظتت، انكتتمم امتتىل انعب تت، يف  ح(96)بتتد تهتتدم احلتتدفث  تت،ب   

 (.14)حدفث  ب  

ن ل  اللننهَ  (9) - 821 َمنْن َقناَل أْسنَتْ َفة  )): × َوَقاَل َ س 

َ  احَلنَ  الَقَنن م  وأت ن أل  إَلْننَه،  اهللَ الَعظنَم اِلَ ي ال إَلَه إالِ   

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )7916)نةقم ( ]00/010)العخا ي مع الفتح   ( )

 (.ق([. )8618)نةقم (. ]4/8167)مسلم   ( )
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، وَ  ((إْ  َ اَ  َفِة َمَن الِزْ َف َغَفَة اهلل  َله 
( ). 

 ن ، وتبىل  ستب  اهللوانتد فست))هب زفد  ت  َ تْبال  صحايب احلنديث  -

×)) . 

انزحتف اجلتنش انكثتري )): ‘بن  انطنبت   ((فة من الز ف)): ق له 

 .((انذي ُف،ى نكث،ت، ك ن، فزحف

وت  : هب اجعلع اجلتنش يف وجت، انيتدو؛ أي)): وبن  املظه،  مح، اهلل 

 .((ح،ب انكهن  حنث ال جيبز انه،ا 

نن    ا)): × َوَقنناَل )) (4) – 820 لننِةأَل َمننَن أْقننَةأل  َمننا َيك 

اْسَتَبْعَت أْ  َتك  َ  مَمِْن  َجْ َف الِلْنَل اآلَخَة؛ َفإ َ  الَعْعَد، يَف 

نْ  ة  اهللَ يَف تَْلَك الِساَدَة؛ َفك  ((َيْ   
( ). 

 .هب امم،و    امبس، صحايب احلديث   -

واحلكم، يف ب،ب ان،ب وت   ((أقةأل ما يك   الةأل من الععد)): ببن، 

؛ أن هتتذا انببتتت وبتتت نتتداء انتت،ب، أال تتت،ى إىل انيبتتد يف هتتذا انببتتت

 ـــــــــــــــــــــــــ
، واحلا م ([9266)نةقم ( ]2/277)، والرتم ي ([0206)نةقم ( ]8/22)أخةجه أن   او    ( )

 ((صنننحنح الرتمننن ي)): ، وصنننححه األلعننناي، انظنننة(0/200)افقنننه الننن  ع  وصنننححه وو

نتحقنننننإ ( 971 – 4/927)، ((^جننننامع األصنننن ل أل ا يننننث الةسنننن ل ))، و(9/028)

 (.ق. )األ ناُوط

صنننحنح )): ، واحلنننا م وانظنننة(0/867)، والهسننناي  ([9267)ننننةقم ]أخةجنننه الرتمننن ي   ( )

 (.ق(. )4/044)إ األ ناُوط نتحقن ((جامع األص ل))، و(9/029) ((الرتم ي
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 نني يعقننى ًلننث اللنننل  ،يهننزل  نهننا  نل لنلننة إىل السننامء النندننا)): حتدفث

، النكبن ان،ب يف هذا انببت ب،فبن  و  امبده، وال فهن  هتذا احلتظ ((اآلخة

ن، اسعيداد، وت،بب نعحصنه هتذه انهنئتدة انيظنمت،، انعت   انباال، إال و 

 .ع اندفهن، واندننبف،هبه  ام نهن املهنالت

أْقَةأل  َما َيك     الَعْعد  َمنْن َ ِننَه، )): × َوَقاَل  (2) – 828

وا الَدَداءَ  َ  َساَجٌد فأْ ثَة  ((َو  
( ) . 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث  -

اسعد   يص اني لء هبتذا احلتدفث امتىل أن انستجبد  ((أقةأل)): ق له 

إن كث،هتل، أال ته وت  طتب  )): ‘أال ه و  انهننم، وبن  ااونم أمحد 

 ، ووتتذهب أس حهنهتت،  محتت، اهلل أن طتتب  انهنتتنم ((انهنتتنم امتتىل انصتتحنب

: × نهبنتت، ؛أال تته وتت  كثتت،ة ان،كتتبع وانستتجبد، و تت، بتتن  اناتتنالي 

((أفضل الصالة ل ل القهن ت))
و ن ِاْكتَ، انهنتنم هتب  ؛انهنتنم: وويهتنه ( )

نهت،آن أال ته؛  ن وتن انه،آن، واك، ان،كبع وانستجبد هتب انعستبنب، وا

أوتتن  ننههتتن  الكثتت،ة ان،كتتبع )): ‘طتتب   تت، أال تته، وبتتن  إستتحنق 

وانسجبد، وأون  نن نه الطب  انهننم، إال أن فكبن  جه ن، حتزب  نن نته 

  نت، فت يت امتىل ؛ف يت ام نت،، الكثت،ة ان،كتبع، وانستجبد يف هتذا أحتب إّيل

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )428)نةقم ( ]0/921)مسلم   ( )

 (.م(. )627) واو مسلم نةقم   ( )
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نت، وصتف وإنتل بتن  إستحنق هتذا؛  )): ، بن  ان وتذي  محت، اهلل((حز ،

 نن نه، ووصف طب  انهننم، وأون  ننههتن  ال ت  فبصتف  × صمة انهب 

 . نن نه َف ِص و  صمت، و  طب  انهننم ون وُ 

وويه  كبن انيبد أب،ب إىل اهلل تينىل حننت، انستجبد وت   ت، ستنئ،  

أحبان،؛  ن حنن، فد  امىل غنف، تذنه واام اف  يببدفت، نهست،، و  ب نت، 

 حكثتن  انتدامنء، واهلل  × ،، ال تذنك أوت، انهبت   ،، الكننت وظه، نسجن ت

 .أام  

إِننننه  َلن َ نننا   َدنننىَل َقلعَننن ، َوإِي )): × َوَقننناَل  (7) – 829

((ألْسَتْ َفة  اهللَ يَف الَنْ َم َمَئَة َمِةةٍ 
( ). 

 .هب ا غ، املزين  صحايب احلديث - 

نُنرطتت  : نُنرتتنن امتتىل ب بتت ؛ أي)): بتتن  ا تت  ا ثتتري ((َلن  ننا )): ق لننه 

ال فتزا  يف وزفتد وت  انتذك،  × انستهب؛  نت، كتنن: وُفرا ؛ واملت،اد  ت،

وانه، ، ودوام امل،اببت،؛ التحاا ستهن امت  يشء وههتن يف  يتص ا وبتن ، أو 

 .((نيس، اَمَدُه انبن  امىل نهس،، الهزع إىل االسعرهن 
 

 َفْضُل الَتْسِبيِح َوالَتْحـِميِد، والَتْهِليِل، َوالَتْكِبرِي – 131

نْعَحاَ  اللننَه َونََحْمنَدو : َمْن َقاَل )): × َقاَل  (0) – 824 س 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق(. )4/927)جامع األص ل : ، وانظة([8618)نةقم ( ]4/8162)أخةجه مسلم   ( )
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ِبننْت َخَباَينناو   َوَلننْ  َ اَنننْت َمْثننَل َزَنننَد  ،يَف َيننْ ٍم َمَئننَة َمننِةٍة،   

((الَعْحةَ 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة  صحايب احلديث - 

 .وضيت امه،: أي (( بت)): ق له 

هتذا ختن   خمت،  املبننرت،؛ ك،غبة انبح،، و: أي ((زند العحة)): ق له 

نب ال،ض أن نذنب ، أجسنون  وكننت وثه ز د انبح، فره،هن اهلل تيتنىل : أي

 .هبذا انهب 

 الِ اهلل  َوْ َدو  اَل َلَه إَ  إَ اَل : َمْن َقاَل )): × َوَقاَل  (8) – 822

، وَ  ْلك  ، َله  النم  ْيَك َله  نِل َ ٍء رَشَ نَ  َدنىَل    ، َو   َلنه  الننَحْمد 

نٍس َمنْن َوَلنَد  َقَديةٌ  َدْكَ َمَةاٍ ، َ اَ  َ َمنْن أْدَتنَإ أْ َنَعنَة أْنف 

((إْسَمناَدنَل 
( ). 

 (.92)بد تهدم احلدفث  ب   

اَ  َخَفنَفتاَ  َدنىَل الِلَسناَ ، َ لََمتَ )): × َوَقاَل  (8) – 827

َقنَلنن ننْعَحاَ  الِلنن: ىَل الننِةْ َنَ اَ  إَ َتاَ  يَف النننَمنَزاَ ، َ عَْنَعَتنننًَ نَه س 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8770)نةقم ( ]4/8160)، ومسلم ([7412)نةقم ( ]6/072)العخا ي   ( )

 (.ق(. )4/8106)، ومسلم نلفظه (6/76)العخا ي   ( )
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ْعَحاَ  اللنَه الَعظَنمَ  ((َونََحْمَدَو، س 
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  - 

إنل كننت هنتنن انك معنن خهنهع، امىل ان سنن؛  نامعبن  ب ت، ك لهتتن،  

 .وسهبن، تي مهن

احلمتد هلل اتأل )): وكبهنل ثهن عت، يف املنتزان؛ الألنت، جتنء يف احلتدفث 

وا  ض ووتن  ستمبا حلمد هلل فمتألن وتن  ت، اناملنزان، وسبحنن اهلل وا

(( نههل
( ). 

ننن َل أَلَ )): × َوَقننناَل  (4) – 826 نننْعَحاَ  اللننننَه، : ْ  أق  س 

، أَ نَا إَِلِ َمننناِم  واْلننَحْمد  للنننَه، َوال إَلنَه إالِ اهلل ، َواهلل  أْ ننَا 

((َلَلَعْت َدَلْنَه الِشْمس  
( ). 

 .هب أ ب ه،ف،ة صحايب احلديث  - 

أوع، امىل انعسبنب وانعحمنتد وانعه نته وانعكبتري،  × حث ان،سب  

واستعر،اق انببتتت نت،، وأنتت، ستبب إىل نجتتنة انيبتد، ووصتتبن، إىل اجلهتت،؛ 

أحب إّيَل ممن ط يت ام ن، ))هذا انهب ؛  ((:... ن أبب )): × ال ذنك بن 

أحتب إّيَل وت  انتدننن؛  نت، فهيضت إىل د جتن  اآلخت،ة، : فيه  ((انام 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.ق([. )8774)نةقم ( ]4/8168)، ومسلم ([9478)نةقم ( ]6/072)العخا ي   ( )

 (.م(. )889) واو مسلم نةقم   ( )

 (.ق([. )8772)نةقم ( ]4/8168)مسلم   ( )
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ون كنن وه نن  إىل د جن  اآلخ،ة، فكبن أال ه وأحب و  انتدننن؛ وكه 

 . ن اندننن وه ن، إىل اهلمع

نِل )): × َوقاَل  (2) – 822 ْم أْ  َيْكَسَا    أَيْعَجز  أَ د   

َلَسايَهَ  ((َيْ ٍم َأْلَف َ َسهَةٍ  َ ْنَف َيْكَسنا  : َفَسأَله  َسايٌَل َمْن ج 

َنا أْلَف َ َسهٍَة؟ َقاَل  َسِعح  َمَئَة َتْسعَْنَحٍة، َفن ْكَتنا  َلنه  )) :أَ د  ي 

ََط َدهْه  أْلف  َخبَْنَئةٍ  ((َأْلف  َ َسهٍَة، أْو ي 
( ). 

 .هب سيد    أس وبنل  صحايب احلديث  -

اهلمزة الن، نمسعههنم امىل ستبنه اانكتن ، وهتذا  ((أيعجز أ د م)): ق له 

 .ب يف كه فبم أنف حسه،ال فيجز أحدك  ام  انكس: يف ببة انهه ؛ ويهنه

وإنل فكعب ن، أنف حسه،  ننعسبنب وات، وت،ة؛  ن كته حسته،  يرشت  

انَمْن َجاَء نَالْ : أوثنهلن، بن  اهلل تينىل  .( )َحَسهََة َفَله  َدْك  َأْمَثاَ َ

ْعَحاَ  اللننَه الَعظَننَم َونََحْمنَدَو، : َمْن َقاَل )) (7) – 827 س 

َةَسْت َله  َنْخَلٌة يَف  ((اجَلهِةَ  غ 
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8772)نةقم ( ]4/8169)مسلم   ( )

 .071: س  ة األنعام، اآلية  ( )

وصنننححه ( 0/210)، واحلنننا م ([9472 – 9474)ننننةقم ( ]2/200)رتمننن ي أخةجنننه ال  ( )

، وصننحنح الرتمنن ي ([7487)نننةقم ( ]2/290)صننحنح اجلننامع : ووافقننه النن  ع ، وانظننة

 (.ق(. )9/071)
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 .^هب جن ،    امبداهلل  صحايب احلديث  -

 .فهن  غ،ست اناج،ة غ،سن ؛ إاا نصبعهن يف ا  ض ((غةست)): ق له 

نخ ت، ))غ،ست ن،  كه و،ة فهب  النهن هذا انذك، : أي ((نخلة)): ق له 

 .((يف اجله،

 .خصت انهخ ، نكث،ة وههيعهن،وطنب ثم،هن، واهلل أام   

لَ الَ َيا َدْعَد اللنَه ْنَن َقْنٍس، أَ )): × َل َوَقا (6) – 871 َك أ  

ه  َز النَجهَِة؟ لنت   ((َدىَل َ هٍْز َمْن    ن َل اللن َننىَل َينا: َفق  ، هَ نَ س 

ِ َة إالِ ناللنهَ )): َقاَل  ْل الَ َ ْ َل َوالَ ق  ((ق 
( ). 

 .هب أ ب وبس  ا شي،ي  ((يا دعداهلل نن قنس)): ق له 

 . م، تهبن،، فهب، املعك   انسنوع امىل أو، امظن  انا نك ((أال)): ق له 

وتن دالت  وت  ا وتبا  وا وعيت،، : وانكهز يف ان رت، ((دىل  هز)): ق له 

أن هذا انهب  فيد نهنئ ،، وفدخ، ن، و  انثباب، ون فهع ن، يف : وويهنه ههن

اجلهتت، وببتتع انكهتتز يف انتتدننن؛  ن وتت  شتت ن احلتتنئزف  أن فستتيدوا  تت،، 

 . بجدان انك امهد احلنج، إنن، وفسعظه،وا

ستبب انتك : بتن  اني تلء)): (( ح وست  ))بن  انهبوي  مح، اهلل يف  

أهنن ك مت، اسعستمم، وتهتبفص إىل اهلل، واامت اف  نااامتنن نت،، وأنت، ال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8614)نةقم ( ]4/8167)، ومسلم ([4812)نةقم ( ]00/809)العخا ي مع الفتح   ( )
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 .((صننع غريه، وال  اد  و،ه، وأن انيبد ال فم ك شنان  و  ا و،

: إىَل اللنننَه أْ نننعٌ أَ ننَا الَكننالَم )): × وَقنناَل  (2) – 870

، ال  نْمد  للنَه، َوال إَلنَه إالِ اهلل ، واهلل  أْ نَا  ْعَحاَ  اللنَه، َواحْلَ س 

َا نأِهَِن َندْأَت  َ ((َيرَض 
( ). 

 .هب سم،ة    ُجهدب  صحايب احلديث  -

هتذا )): (( ح وس  ))بن  انهبوي  مح، اهلل يف  ((أ ا الكالم)): ق له 

دوت ، وإال التننه،آن أال ته وت  انعستبنب وانعه نته دمب  امتىل كتمم اآل

أو نحتتب انتتك، النالشتتعرن   تت، ... املط تتب، ال وتتن املتت ثب  يف وبتتت أو حتتن 

 .((أال ه

 .وهذا  هنن جنوي، ملينين انعهزف، وانعبحند 

نن َل اللنننهَ  (7) - 878 : َفَقنناَل  × َجنناَء أْدننَةايَبٌ إىَل َ س 

؟ َقناَل  ن)): َدِلْمهَ  َ المناا أق  ل نه  ال إَلنَه إالِ اهلل  َوْ نَدو  ال : ْل ق 

، اهلل  أْ َا  َ عنرياا، َوالننَحْمد  لِلن ْيَك َله 
نْعَحاَ  رَشَ نَه َ ثَنرياا، س 

ننِ َة إالِ نالِلنننَه َ أِل الَعنناملنََي، اَل الِلنن نَه الَعَزيننَز  َ ننْ َل َوال ق 

الَء لَننَةيِب َفننناَم َِل؟ َقنناَل : ، َقنناَل ((احَلكَنننمَ  نن)): َفَهننؤ  ننِم : ْل ق  الِله 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق. )([8096)نةقم ( ]9/0722)مسلم   ( )
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ْقهَ اْغَفة َِل، َواْ َ نْمهَ ، َواْ َدَي، وَ  ((اْ ز 
( ). 

 .هب سيد    أس وبنل  صحايب احلديث  -

لقد منأل )): × ملن وىَل ا ام،اس، بن  انهب : ( )وجنء يف  واف، أخ،ى 

 .((يديه من اخلري

ريه وال فط ب ان،ب إال امتىل اهلل وحتده، ويف غت (( أل العاملني)): ق له 

 ميهت  :  ب اندا ، و ب انهنب،؛ وانت،ب))امىل انعهنند  ناضنال،، كهبهل  

ًع امنمل، وهتب است  : املننك، و ميه  انسند، و ميه  املص ب، وانينمل،

ملن سبى اهلل، وإنل ًع ننامه كه اجله ، وملن كنن النت، ويهت  انبصتهن،؛ 

ن ال جيمتع هبتل وه  اندالن، امىل ويه  اني  ، ًع  ننباو وانهبن، وإن كن

 .إال صهن  انيهمء، أو ون يف حكمهن و  ا اممم

هب انذي : اسلن و  أسلء اهلل تينىل؛ وانيزفز ((العزيز احلكنم)): ق له 

اَمتّز التمن : ن، انيزة انكنو ، انع  هبن فيز و  فانء وفتذ  وت  فاتنء؛ فهتن 

َبنناأَل  َوَدننِزَي يَف : المنتتن  فيتتزه امتتًزا إاا غ بتت،، بتتن  اهلل تيتتنىل : أي ( )اخْلَ

هتتب انتتذي ف تتع ا شتتننء وباضتتيهن، وفهزهلتتن وهنزهلتتن : غ بهتت ، واحلكتتن 

 .انمئه، هبن يف ًنع أو،ه وخ ه،

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8777)نةقم ( ]4/8168)مسلم   ( )

 (.ق([. )298) قم ( ]0/881)أن   او    ( )

 .89: اآلية، س  ة ص  ( )
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أي  ((نت،س))هتؤالء انك تل  : بن  ا امت،اس: أي ((قال  ؤالء)): ق له 

 ،وتبحنتد، وحتمنتد ،هنتن هت نته أوصتنال،؛  :حهت،؛  هنتن: نا ن  س؛ أي

 .واجند وانك ك ، حه،وتسبنب، وثهنء، 

 .أي يشء فكبن ّيل وأاك،ه حله : أي ((فام ِل)): ق له 

 .أصه ان ه  فن اهلل، واملن  املاددة يف آخ،ه امبض و  انننء ((اللهم)): ق له 

انتَمْرَه، هب ون ُف ب  امىل : انس ، ووه،: انَرْه، ويهنه ((اغفنة ِل)): ق له 

 .س  انذنبب: ههنان،أس حتت انبن ، أو انه هسبة؛ وامل،اد 

انيطتتف واحلهتتب، وهتت  وع تتمه، : ان،محتت، ويهنهتتن ((وا  هنن )): ق لننه 

 .وإحسنن،؛  ن وآ  انيطف واحلهب فهيض إىل هذاإنينو، 

و مح، اهلل تينىل صه، و  صهنت، ت نب  جمن،، ف،ح   :قال املصحح] 

 .( )[هبن امبنده وُفهي  ام نه 

 .الداللة املوصلة إىل البغية اهلدى نقيض الضالل،وهو ((واهدني)): قوله 
يف تي نم، هذا  ×و  املينالنة؛ وبد ًع  سب  اهلل  ((ودافه )): ق له 

اندامنء  ، ون جي ب املهنالع ا خ،وف،، و ، ون جي ب املهنالع اندننبف،؛  ن 

املره،ة وان،مح، واهلداف، و  املهنالع ا خ،وف،، واملينالنة وان،زق و  املهنالع 

املهتنالع ا خ،وفت، نكبهنتن هت  املهصتبد  ن صته، وهتذا  مَ دَ ،، وَبتاندننبفَ 

 .تي ن  إ شند، ودالن، إىل ط،فب اخلري ×انعي ن  و  ان،سب  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، (017ص )، ورش هننا للهننةاس (812ص )رشا العقننندة ال اسننبنة، النننن دثنمننني : انظننة  ( )

 [.املصحح(. ]8/76)وت ضنح األ كام للعسام 
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ننل  إَذا أَ  (01) – 879 ج   × َم َدِلَمننه  الهعنن َ ْسننلَ َ نناَ  الة 

ِم أَمَةو  أْ  َيْدد  َ   ً اَل هَبَ  الِصالَة،  ِم اْغَفنة )): اَت نالَكلَمَ  ءَ ؤ  الله 

قه ِل، و ((اْ َ ْهَ ، واْ دي، ودافَه ، واْ ز 
( ). 

  .هب طن ق    أشن  ا شجي   صحايب احلديث - 

 .((الحن هؤالء جتمع نك دنننع وآخ،تك)): وجنء يف  واف، أخ،ى 

َه، وأْفَضنل  نلِ َحْمد  لَ نال: ْفَضَل الَدَداءَ ِ  أَ إَ )) (00) – 874

((اهلل الِ َه إَ لَ  إَ اَل : الِ ْ ةَ 
( ) 

 .هب جن ،    امبداهلل  صحايب احلديث  -

 هنن ك مت، انعبحنتد؛ وانعبحنتد  ((ال إله إال اهلل: أفضل ال  ة)): ببن، 

و هنن أشد تزكن، ن هه   ؛ال فلث ، يشء، وه  انهن ب،  ، انكه، واافلن

 .د ن انطنن،َ طْ أَ وتصهن، ن بنط ، وتههن، ن خنط،، و  خبث انهه ، وَ 

 – ن اندامنء امبن ة امت  اكت، اهلل  ((احلمد هلل: داءوأفضل الد)): ق له 

ب وه، احلنج،، واحلمد هلل فام هل؛ الحن و  محد اهلل امتىل  وأن تط –تينىل 

مْ فع م  محده ط ب املزفد  ،نيمع، ْم أَلََزيَدِنك   . َلئَْن َشَكْةت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.ق([. )8776)نةقم ( ]4/8169)مسلم   ( )

، (0/219)، واحلنا م (9211)ننةقم ( 8/0847)، واننن ماجنه (9929)ننةقم ( 2/478)الرتم ي   ( )

 (.ق) (.0014)نةقم ( 0/978) ((صحنح اجلامع))وصححه ووافقه ال  ع ، وانظة 
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ننْعَحاَ  الِلنن: الَعاقََنننات  الِصالنننَحات  )) (08) – 872 نَه، س 

نناْلنننَحمْ وَ  ، وَ الِ اهلل ، وَ َلننَه إَ  إَ اَلَ نَه، وَ د  لل   الَ َ ننْ َل َواَل اهلل  أْ ننَا 

ِ َة إَ  ((نهَ الل  الِ نَ ق 
( ). 

 .هب أ ب سيند اخلد ي  صحايب احلديث  -

ا امتل  انصتنحل، انعت  ُفبعرت  هبتن : أي ((العاقنات الصاحلات)): ق له 

َواْلَعاَقَنات  : بن  تينىل وج، اهلل تينىل، وفبه  نصنحبهن أج،هن أ د اآل ند؛

ا َوَخرْيٌ َأَمالا  َ انا ًَ ات  َخرْيٌ َدهَْد َ ِنَك   .( )الِصاحَلَ

 

 ُيَسِبُح؟ × َكْيَف َكاَن الَنّيُب – 131

  أْيت  الهِع ِ )): َقاَل  ^َدْن َدْعَد اللنَه ْنَن َدْمةٍو  – 877

((َيْعَقد  الِتْسعَنَح نََنَمنههَ  ×
( ). 

 ـــــــــــــــــــــــــ
جممننع )): نرتتنننا أ نند شننا ة، وإسننها و صننحنح، وانظننة( 209)نننةقم ([ 9/62])أ نند   ( )

دمنل ))ودزاو انن  جة يف نل غ املةام من  واية أيب سنعند إىل الهسناي  يف  ،(0/876) ((الزوايد

نننةقم ]، وانننن  عننا  ([0/208])صننححه احلننا م : ، وقننال([242)، نننةقم ((الننن م واللنلننة

 (.ق([. )241)

 .47: س  ة الكهف، اآلية  ( )

، ([9427)ننةقم ( ]2/280)، والرتمن ي ([0218)ننةقم ( ]8/20)أخةجه أن   او  نلفظنه   ( )

 (.ق(. )4272)نةقم ( 4/860) ((صحنح اجلامع)): وانظة
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((إَّنن مسؤوالت مستهبقات)): انك؛  هبن، × نهب وبد ام ه ا 
( ) ،

 .كل جنء يف حدفث آخ،

وامليه  أهن  فاهدن فبم انهننوت،  تذنك؛ الكتنن امهتده   ننعستبنب؛  

 .شده  إىل  نط  انند، أوىل و  انسبح، واحلأ: أي
 

 ِمْن أْنَواِع الـَخْيِر واآلَداِب الـَجاِمَعِة – 132

ننهْح  )) - 876 َفنن ا  –أْو أْمَسننْنت م  –الِلْنننل إَذا َ نناَ  ج  َفك 

ْم؛ َفإَ َص  ئٍ ، َفنإَذا َذَ نَا َسناَدٌة ِ  الِشَنالنَْيَ َتهَْتَك  َ ْنهَ ْعَناَنك 

نن ا األَ  ْم، وأْغلَق  وا اْسننَم ْنننَ اأَل، وَ َمننَن الِلْنننَل َفَخَلنن    ننة  اْذ  

ْ َلقناا، وَ ِ  الِشْنَباَ  اَل نَه؛ َفإَ اللِ  مْ أ َيْفنَتح  َنانناا م  ن ا قَنَةَنك   ،ْو  

وا اْسَم اللِ  ة  وا اْسَم الِلننمِ نَخ نَه، وَ واْذ   ة  ْم َواْذ   وا آنََنَتك  نَه، ة 

مْ َلْ  أْ  َتْعَةض  ا َدَلْنَها َشْنئاا، وَ وَ  ((أْلَفئ  ا َمَصانَنَحك 
( ). 

 .هب جن ،    امبداهلل صحايب احلديث  - 

أببتته : ان نتته؛ أيأجتتهب : ظموتت،، وفهتتن : أي ((جننهح اللنننل)): ق لنه 

 .ظمو،، وأصه اجلهبح املنه

 ـــــــــــــــــــــــــ
 (.م(. )9266)، والرتم ي نةقم (0210) واو أن   او  نةقم   ( )

 (.ق) ([.8108)نةقم ( ]9/0272)، ومسلم ([2789)نةقم ( ]01/22) ((الفتح))العخا ي مع   ( )
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 .اوهيبه  و  اخل،و  يف انك انببت: أي ((فكف ا صعنانكم)): ق له 

الُنخنف امتىل انصتبننن يف انتك انببتت  ((فإ  الشنالني تهتك)): ق له 

 .و  إفذائه  و ه 

النتت، وصتت ح، دفهنتت، ودننبفتت،؛ ح،استت،  ((وأغلقنن ا األننن األ)): ق لننه 

 .و  أهه انيبث وانهسند، والسنل اناننط، ا نه  وا وبا 

 .شدوا وا  طبا  أس ب، ك : أي ((وأو  ا قةنكم)): ق له 

 .غطبا: أي ((ومخةوا آننتكم)): ق له 

: اآلننتت،؛ وجتتنء يف نهتتظ: أي ((ولنن  أ  تعةضنن ا دلنهننا شنننئاا )): ق لننه 

 .((وئ، إننءع ونب  يبد تي،ض، ام ن،))

هتتذا احلتتدفث النتت، ًتته وتت  )) :(( ح وستت  ))يف  ‘بتتن  انهتتبوي  

هبتتذه  × أنتتباع اخلتتري واآلداب اجلنويتت، ملصتتننب اآلختت،ة وانتتدننن، التت و،

هتذه  اآلداب انع  ه  سبب ن سمو، و  إفذاء اناتنطنن، وجيته اهلل 

ا سبنب أسبن ن  ن سمو، و  إفذائ،، الم فهد  امتىل كاتف إنتنء، وال حتّه 

إاا وجتتتد  هتتتذه ستتتهنء، وال التتتعب  تتتنب، وال إفتتتذاء صتتتب  وغتتتريه، 

 .((ا سبنب

واهلل انتتتُمباّلُب وَصتتىَل اهلُل وستتَ َ  وَ تتنَ َع اَمتتىل َنبّنهَتتن ُدَمتتد  واَمتتىَل آنتتِ، 

َي،َ  ًْ  .وأْصَحن ِِ، أ

 .وآِخُ، َداْمَبانن أن انتَحْمُد ن تِ، َ ّب انينمَل،َ 
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ت   حمد اهلل تينىل انعصحنب هلذا انرشح وانعي نتب ام نت،  :قال املصحح] 

هتتت وبتتد  اجيهتتن انرشتتح وتتع تصتتحنح، وانعي نتتب ام نتت، 15/11/1426 يف

هت واحلمد هلل امىل انتعلم، 4/1/1427املباالب  نن ، انسبتو،ا  كنن آخ،هن 

 .وصىل اهلل وس   و ن ع امىل نبنهن دمد وامىل آن، وأصحن ، أًي،

 أن  دعدالة ن

 سعند نن د  نن و ف القحباي

 



 تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

 

355 

 ( )فهةس األلةاف - 0

 الصفحة         قم احلديث                       البةف          

211َ ........... (121َ) ........................................................................... اّللَاّللَربيَ-1َ
923َ ............ (241) ............................................................................... اّللَأكبرَ-2َ
221َ ............ (191) .................................................................... اّللَأكبرَاّللَأعزَ-9َ
239َ ............ (212) ................................................................... اّللَأكبرَاّللَأكبرَ-4َ
32َ ................ (91) ....................................................................... اّللَأكبرَكبيرا ََ-1َ
262َ ............ (121) ....................................................... اّللَأكبرَاللهمَأهلهَعليناَ-6َ
143َ .............. (21) .............................................. (َللهَلالَه َالييَاليي  اّللَال)َ-2َ
181َ ............ (111) .............................................. (اّللَالَللهَلالَه َالييَاليي  )َ-8َ
29َ ................ (13) ..................................................... اللهمَاجعلَفيَقلبيَن را ََ-3َ

62َ ................... (14) .......................................................... اللهمَاجعلنيَمنَالت ابينَ-11َ
وسلفا ََ-11َ 243َ ..............(161) ....................................................... اللهمَاجعلهَلناَفرطاَ 
213َ ..............(121) ........................................................................ اللهمَاسقَعبادكَ-12َ
212َ ..............(163) ................................................................. غيثا َاللهمَاسيناَغيثا َمَ-19َ
136َ ..............(111) .......................................................... اللهمَأسلمتَنفسيَلليكَ-14َ
263َ ..............(189) ............................................................. اللهمَأطعمَمنَأطعمنيَ-11َ
248َ ..............(161) ........................................................ اللهمَأعذهَمنَعذابَاليبرَ-16َ
191َ ................ (13) ............................................................... اللهمَأعنيَعلىَذكركَ-12َ
َ

 ـــــــــــــــــــــــــ
من آينات وأ ا ينث وآًنا  ومنا  –عاىل  فظه اهلل ت –  ا الفهةس يشتمل دىل ما أو  و املصهف   ( )

وأيضناا ضنممت إلنهنا األ ا ينث التن   –وجعلت أمامها  قمها و قنم الصنفحة  –ذ ةو ناملعهى 

 .ذ ةهتا يف الكا واحلاشنة

؛ تعظنناما هلل ((اللهنم))يف أول الفهنةس، ًنم يلننه لفنظ  ((اهلل))أ ععت أ  أجعل لفظ اجلاللنة : تهعنه 
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