


احِلْهـ ُٜ ُجَّْ

 افًالمٜ نٔخ افَراء وادحدثغ دم زمٕٚفف

 حمّد بـ حمّد بـ حمّد افنٓر بٚبـ اجلزري افنٚؾًل

 (هـ  )  

 -رمحف اهلل-

 )وهق ادختك افهٌر, فُتٚبف افنٓر

 "احلهـ احلهغ مـ ـالم شٔد ادرشِغ" 

 دم إدظٜٔ وإذـٚر( 

 ظذ ثالث ٕسخ خىٜٔ -دوهلل احلّ-يْؼ ٕول مرة

 )اإلبرازة إوػ(

 اظتْك بف

 حمّد بـ أمحد بـ حمّقد آل رحٚب

 ؽٍر اهلل فف وفقافديف ودنٚخيف وفِّسِّغ
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 تقثٔؼ ٕسبٜ افُتٚب إػ مٗفٍف

 

ـتٚب )جْٜ احلهـ( فًِالمٜ ابـ اجلزري رمحف اهلل, وذفؽ فًدة أمقر:ٓ أصؽ ضرؾٜ ظغ دم ٕسبٜ   

 ؾَد ؿٚل دم مَدمٜ ـتٚبف )مٍتٚح احلهـ(: -رمحف اهلل-أثبتف فٍْسف  .1

ؾ٘ين ـْٝ وظدت ظْد تٖفٍٔل ـتٚب )احلهـ احلهغ مـ ـالم شٔد ادرشِغ( إٔف إذا إتٓك أجًؾ دم 

صُؾ, ودَّٚ إتٓك بحّد اهلل, وشٚرت بف افرـبٚن دم ـؾ آخره ؾهال يٍتح مٚ أؿٍؾ ِمـ فٍِظ مٚ ؾٔف ؿد أ

ة( و)اجُلَّْٜ( دَّ ًُ ختكاتف )اف ُّ ٚ ب , ؾٖظيؿ وأـثر , افبِدان, وـتٛ بف ِمـ افْسخ مٚ ٓ ُُيل وٓ ُيك , وأمَّ

 وفَد أحسـ َمـ ؿٚل ؾٔف :

 إن ٕٚبؽ إمر ادٓق***ُل اذـر إفَف افًٚدْٔٚ

َٕؽ  وإنْ  ـَ احلهْٔـ"بٌك بٚغ ظِٔـ*** ـؽ ؾدو  ـٚ."احله

 ؿٚل رمحف اهلل دم مَدمٜ اجلْٜ:-2

احلهغ مـ ـالم شٔد ادرشِغ  1ِمـ أدظٜٔ اشتخرجُتٓٚ ِمـ ـتٚيب: )احلهـ ,وبًُد ؾٓذه زبدٌة إتخبتٓٚ

 ...إفخ3ؾهقل , وجًِتٓٚ دم مخسٜ-إن صٚء اهلل تًٚػ-ؾٔٓٚ  2صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( َيْتٍع هبٚ مـ رؽٛ

                                                           
1
 في األزهريت: حصن, والصحيح ما أثبته. 

2
 في األزهريت: ربغ, وهو وهم. 

3
 والعذة في عشرة أبواب. 
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ٕسبتف إفٔف  ٜدظٜٔ ادذـقرة دم ـتٚبف ادَىقظؾكح بٖن هذا افُتٚب زبدة إتخبٓٚ واشتخرجٓٚ مـ إ

 )احلهـ احلهغ(.

 (:34/ 1هـ دم ذح ضٔبٜ افْؼ ) 857وؿٚل تِّٔذه افًالمٜ حمٛ افديـ افْقيري تـ

 , ثالثتٓٚ  دم«افىٔبٜ»و « َريٛافت»و « افْؼ»وفف مهٍْٚت بديًٜ  ـثرة مْٓٚ: دم ظِؿ افَراءات : 

صذ اهلل ظِٔف  لحديٞ افْب وفف أيوٚ دم « ...افدرة ادؤٜ دم افَراءات افثالث»افَراءات افًؼ , و 

 وجْٜ احلهـ احلهغ...إفخ. ,«ظدة احلهـ», و «احلهـ احلهغ»وشِؿ 

 : 4عهـ دم افوقء افالمع ٕهؾ افَرن افتٚش 902وؿٚل افًالمٜ صّس افديـ افسخٚوي تـ

اَلم شٔد ادُْْرشِغ دِم احلهـ َوفف تهٕٚٔػ مٍٔدة ـٚفْؼ دِم افَراآت اْفًْؼ دِم جمِديـ....و ـَ احْلهغ مـ 

ْختَِهٚر َواجْلّع, وُظدة احْلهـ احْلهغ, وُجْٜ احْلهـ احْلهغ.... إفخ. ِٓ ٚر وافدظقات َؽَٚيٜ دِم ا ـَ َْذ ْٕ  5ا

 . 6مـ بًد افَرن افسٚبع وؿٚل افًالمٜ افنقـٚين  دم افبدر افىٚفع بّحٚشـ

ٚ َٓ ْْ ثَِرة ٕٚؾًٜ ِم ـَ  :َوفف تهٕٚٔػ 

اَلم شٔد ادُْْرشِغ  ـَ وظدة احْلهـ  ,افْؼ دِم اْفََراَءات اْفًْؼ دِم جمِديـ .....واحلهـ احْلهغ مـ 

 احْلهغ, وجْٜ احْلهـ احْلهغ...إفخ.

 (:457أخر وإول )ص:  وؿٚل افًالمٜ صديؼ حسـ خٚن دم افتٚج ادُِؾ مـ جقاهر مآثر افىراز

                                                           
4
 (9 /752.) 

5
 (.31مت عبذ القادر بن بذران الحنبلي في منادمت األطالل ومسامرة الخيال )ص: ونقل كالمه العال 

6
 (7 /752.)  
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 ,"جْٜ احلهـ", و"احلهـ احلهغ"وفف تهٕٚٔػ ـثرة ٕٚؾًٜ , مْٓٚ: 

 تْبٔف

وهذا ادختك ظذ وجٚزتف ؾٔف بًض افزوائد ادّٜٓ افتل مل ترد دم إصؾ أظْل: احلهـ, وٓ دم خمتكه 

 افقشٔط ظدة احلهـ, فذا ؾال يٌْل ـتٚب مْٓٚ ظـ أخر, واهلل أظِؿ

 ظذ شْـ أهؾ افًِؿ دم افتدرج دم افتٖفٔػ, وافسؿل دم افتهْٔػ وهق جٚرٍ 

 ـٚفقجٔز وافقشٔط وافبسٔط فِقاحدي

 وـّٗفٍٚت ابـ ؿدامٜ دم افٍَف: افًّدة وادَْع وافُٚدم وادٌْل, وؽرهٚ ـثر.

 :وافًزم مٚض ب٘ذن اهلل تًٚػ ظذ وؿ افُتٛ إربًٜ

 )احلهـ, وافًدة, واجلْٜ, وادٍتٚح(

 افىٚفبغ, واهلل ادقؾؼ وادستًٚن. دم جمّقع واحد تسٓٔال فِراؽبغ, وتٔسرا ظذ 
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 7)وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ حمّد وشِؿ( ,بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 وحسبْٚ اهلل تًٚػ وـٍك ,وشالم ظذ ظبٚده افذيـ اصىٍك ,احلّد هلل

 ,افسْٜ 9ٕٚرص ,أبق اخلر ,أشتٚذ افبؼ ,ؿدوة ادحدثغ ,دٍنيـشِىٚن ا ,ادجتٓديـ  8إمٚمؿٚل افنٔخ 

 :12أظذ ؽرف اجلْٚن 11اهلل() 10دخِفأؿٚمع افبدظٜ حمّد بـ حمّد اجلزري افنٚؾًل 

ٍٜ مِ  ,إتخبتٓٚ ؾٓذه زبدةٌ  وبًُد   :ـ ـتٚيبٓٚ مِ اشتخرجتُ  ـ أدظٔ

(احلهغ مـ ـالم شٔد ادرشِغ 13احلهـ ) 

ِٜ وجًِتُ  ,-إن صٚء اهلل تًٚػ-ٚ ؾٔٓ 14ْتٍع هبٚ مـ رؽٛيَ    ؾهقل : ٓٚ دم مخس

 :افدظٚء  15دم ؾوؾإول 

افثٚين: دم آداب افدظٚء16و 

وحَم  ,افثٚفٞ: دم أوؿٚت اإلجٚب17ٜو ّّ  ستجٚب ففوَمـ يُ  ,ٚٚ

                                                           

7  . ٍٜ  مٚ بغ ؿقشغ دم ٕسخ

 دم إصؾ: اإلمٚم. 8

 دم إصؾ: ؿٚرص! 9

 دم إصؾ: دخِف. 10

 زيٚدة يَتؤٓٚ ادَٚم. 11

فرمحـ افرحٔؿ, ؿٚل افنٔخ اإلمٚم افًٚمل افًالمٜ أبق دم ٕسخٜ: خمتك احلهـ احلهغ فِقيل ابـ اجلزري, بسؿ اهلل ا  12

 اخلر حمّد بـ حمّد اجلزري صّس احلؼ وادِٜ وافديـ أظذ اهلل درجتف دم ظِٔغ وبًد, ؾٓذه ٕبذة إتخبتٓٚ مـ ....

 دم إزهريٜ: حهـ, وافهحٔح مٚ أثبتف. 13

 دم إزهريٜ: ربغ, وهق وهؿ. 14

 ودم إزهريٜ: ؾوٚئؾ . دم إصؾ: ؾهؾ, بٚفهٚد ادِّٜٓ, 15

 افقاو فٔسٝ دم آزهريٜ. 16

 افقاو فٔسٝ دم آزهريٜ. 17
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وإدظٜٔ ادستجٚبٜ  ,19افرابع: دم آشؿ إظيؿ18و 

21اخلٚمس20و:  ٍٜ  بٜ اإلجٚبٜ,رَّ جُم  دم أدظٜٔ خمهقص

 

  مْٓٚ إحٚديٞ ِٜ َج خرَّ  افُتٛ ادُ إػ ُت وأْذ: 

 خ :ؾِِبخٚري دم صحٔحف .1

 م :دم صحٔحف ودسِؿٍ  .2

 د :وٕيب داود دم شْْف .3

 ت :وفِسمذي دم جٚمًف .4

 س :وفِْسٚئل .5

 حٛ: 22دم صحٔحف وٓبـ حبٚن  .6

 سمُ  :وفِحٚـؿ دم صحٔحف ادستدرك .7

 :وٕصحٚب افسْـ إربًٜ .8

 ظف: 23اود وافسمذي وافْسٚئل وابـ مٚجفأيب د 

  24ا :ٕمحد دم مسْدهو .9

                                                           

 افقاو فٔسٝ دم آزهريٜ. 18

ـام بْٔتف دم  ؿقٓ, وهق وّـ احلٚوي 18افدر ادْيؿ دم آشؿ إظيؿ, جزء ذـر ؾٔف  -رمحف اهلل–فًِالمٜ افسٔقضل   19

 مَٚل مْنقر ظذ إفقـٜ.

 يٜ.افقاو فٔسٝ دم آزهر 20

 دم افسـٜٔ: اخلٚمسٜ. 21

 دم صحٔحف زيٚدة مـ إزهريٜ. 22

 أيب داود وافسمذي وافْسٚئل وابـ مٚجف فٔسٝ دم إزهريٜ. 23
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 25ص  :سْدهيًذ ادقصع دم مُ  وٕيب .10

 26ط :وفِىزاين دم مًجّف .11

 27ي :وٓبـ افسْل دم ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ .12

 30ع :29مجًٔٚ افسْـ 28وفِهحٔحغ وأصحٚب .13

 31ظق :وٕيب ظقإٜ دم صحٔحف .14

 32مص :وٓبـ أيب صٔبٜ دم مهٍْف .15

 ظِٔٓؿ أمجًغ. -تًٚػ-رمحٜ اهلل 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 دم افسـٜٔ ص. 24

 دم افسـٜٔ ط. 25

 دم افسـٜٔ ي. 26

 دم افسـٜٔ ع. 27

 دم إزهريٜ : وٕصحٚب  28

 مجًٔٚ زيٚدة مـ إزهريٜ. 29

 دم افسـٜٔ: ظق . 30

 سـٜٔ: مص.دم اف 31

 مل يذـر افرمز دم افسـٜٔ 32
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لافٍهؾ إو 

 دم 

 ؾوؾ افدظٚء 

: ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 مـ افدظٚء. ت حٛ 33اهلل تًٚػ ظذ فٔس رء أـرم 

34ظِٔف افهالة وافسالم ؿٚل : 

 ٓ يرد افَوٚء إٓ افدظٚء, وٓ يزيد دم افًّر إٓ افز. ت حٛ مس 

:وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 أحد. حٛهيِؽ مع افدظٚء  35ؾٕ٘ف فـ ٓ تًجزوا دم افدظٚء  

:وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 إػ يقم افَٔٚمٜ. مس 38ؾٔتًٚجلٚنافبالء فْٔزل يتَِٚه افدظٚء  37ؾ٘ن,  36يْزل مل ممٚو ممٚ ٕزل افدظٚء يٍْع 

 :وؿٚل ظِٔف افسالم 

 افدظٚء هق افًبٚدة ثؿ تال: 

ؿُ  َوَؿَٚل  " ُُ ْٛ  اْدُظقيِن  َربُّ ؿْ  َأْشَتِج ُُ  41ظف 40مس .39أيٜ ..." َف

                                                           

 تًٚػ مـ افسـٜٔ. 33

 دم افسـٜٔ: ظِٔف افسالم. 34

 دم إزهريٜ: ٓ. 35

 دم افسـٜٔ: يٍْع ممٚ يْزل, وافتهحٔح مـ إزهريٜ. 36

 وإن إزهريٜ 37

 دم افسـٜٔ : ؾَٔبالن. 38

 .60ؽٚؾر: 39
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 ِٔف افسالم:وؿٚل ظ 

 مس 43ا .42وٕقر افسّقات وإرض ,وظامد افديـ ,الح ادٗمـافدظٚء ِش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 مس زيٚدة مـ إزهريٜ. 40

 دم إصؾ:  ظد 41

ْقان: إربًقن افْقرإٜٔ , مْنقر ظذ إفقـٜ, ومل أدرج ؾٔف هذا احلديٞ فوًٍف, ومْف اؿتبس افًالمٜ ابـ يل جزء بً 42

ٓٚيٜ, وفٍْٚشتف اختكه ل افًالمٜ ابـ اجلزري دم ؽٚيٜ افْافذي مل يهْػ مثِف ـام ؿٚ "شالح ادٗمـ": اإلمٚم اشؿ ـتٚبف

 تك.افًالمٜ افذهبل, ومهٚ مىبقظٚن أظْل: إصؾ وادخ

 ا زيٚدة مـ إزهريٜ. 43
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افٍهؾ افثٚين 

 دم 

 وذوضف ,آداب افدظٚء

ِمـ ذفؽ: 

 :احلرام دم ُٛ ُّْ َت  

 ,ادٖـؾِ  

 , 44وادؼِب 

  ,وادِبسِ 

 ِٛ  , 45وادُس

 ,هلل واإلخالُص 

  ,46وافتْئػ 

  ,47وافتىٓر

  ,وافقوقء

  ,افَبِٜ 48ٚلواشتَب

 , 49واجلثق

                                                           

 دم إزهريٜ: ادنٚرب. 44

 وادُسٛ فٔسٝ دم إزهريٜ. 45

 دم إزهريٜ : وافتْيػ بٌر يٚء. 46

 دم إزهريٜ: وافتىٓر. 47

 دم إصؾ: وآشتَبٚل ؾًِؾ صقاب افًبٚرة: واشتَبٚل افَبِٜ أو وآشتَبٚل فَِبِٜ . 48

 دم إزهريٜ: احلْق. 49
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  ,وافهالة

  ,صٚفح ظّؾٍ  وتَديؿُ 

 ,ظذ اهلل تًٚػ 50وافثْٚءِ 

  ,ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وافهالةِ  

  ,51افٔديـ ورؾعُ 

  ,وافتٖدب

 ,واخلنقع

 ,وادسُْٜ 

  ,واخلوقع 

ًِيٚم احلُ   ,52سْكوافسٗال بٖشامء اهلل تًٚػ اف

 ,53ـ ظبٚدهوافهٚحلغ مِ  ,إػ اهلل تًٚػ بٖٕبٔٚئف وافتقشُؾ  

 ,وخٍض افهقت 

 ,بٚفذٕٛ وآظساُف  

 ,54مْف وافتقبٜ 

                                                           

 وافثتٚ.!. دم إزهريٜ: 50

 فًِالمٜ افسٔقضل جزء ٍٕٔس بًْقان: ؾض افقظٚء دم أحٚديٞ رؾع افٔديـ دم افدظٚء. 51

 دم إزهريٜ: واحلسْك, وبًدهٚ: وافتقشؾ إػ اهلل تًٚػ افًيٚم واحلسْك. تُرار52

ؾِؿ يرد إذا ـٚن افتقشؾ بحبٓؿ واإليامن هبؿ, ؾال صؽ إٔف تقشؾ مؼوع مْدوب, أمٚ افتقشؾ بذواهتؿ وجٚهٓؿ  53

ظـ افهحٚبٜ افُرام وافسِػ إظالم ريض اهلل ظْٓؿ ورمحٓؿ, وـؾ خر دم اتبٚع مـ شِػ, وفق ـٚن خرا فسبَقٕٚ 

 إفٔف.

 دم إزهريٜ: وافتقبٜ مْف. 54
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 ,إدظٜٔ افْبقيٜ افهحٔحٜ واختٔٚرُ  

 , 55بًزمٍ  وأن يسَٖل  

ٍٜ  56ويدظق   ,برؽب

  ,وب٘حلٍٚح 

  ,واجتٓٚدٍ 

 , 57رارُْ وتَ 

  ,وٓ يدظق ب٘ثؿٍ 

 ِٜ   ,رحؿ وٓ ؿىًٔ

  ,وافتٖمغ

 , 58افقجف بٚفٔديـ ومسُح 

  ,واحلّد هلل

 .60صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 59ظذ ٕبٔف حمّد وافهالةُ 

                                                           

 دم إصؾ: يًزم. 55

 دم افسـٜٔ: ويدظل, ودم إصؾ إزهريٜ ويدظقا ظذ وجف اجلّع. 56

 ذا شّٔتٓٚ: ؿالئد افمل, مْنقرة ظذ إفقـٜ.بٍتح افتٚء, ويل مْيقمٜ متًَِٜ هب 57

ـْ   58 رَ  َظ َّ ٚنَ : َؿَٚل  - ظْف اهلل ريض - ُظ َظٚءِ  دِم  َيَدْيفِ  َمدَّ  إَِذا - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ  َرُشقُل  ـَ ْ , افدُّ ٚ مَل مُهَ  َحتَّك, َيُردَّ

َسَح  ّْ فُ  هِباَِم  َي َٓ ِمِذيُّ  َأْخَرَجفُ . َوْج ْ  . افسر

 ظ ابـ حجر دم بِقغ ادرام:ؿٚل احلٚؾ

ٚ َصَقاِهُد  َوَففُ  َٓ  :ِمْْ

  ُٞ ـِ  َحِدي ٚ َداُوَد, َأيِب  َظْْد: َظبَّٚسٍ  اْب َٓ قُظ ُّ َتِض  َوجَمْ َْ ُف: َي َّٕ ٌٞ  َأ ـٌ  َحِدي  (464: ص) إحُٚم أدفٜ مـ ادرام بِقغ .َحَس

 حمّد فٔسٝ دم إزهريٜ. 59

 ذ ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مْنقر ظذ إفقـٜ.فًِالمٜ افسٔقضل : افهالت وافقؾٚ دم افهالة ظ  60
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ٞافٍهؾ افثٚف 

 دم

ّّ وحم, 61أوؿٚت اإلجٚبٜ ٚٚ 

 ِـ ذفؽم: 

 ,فِٜٔ افَدر 

 ,62ويقم ظرؾٜ 

 ,وصٓر رموٚن 

 ,وفِٜٔ اجلًّٜ 

 :ٓ شٔام ,ويقم اجلًّٜ 

 ,مٚ بغ أن جيِس اإلمٚم ظذ ادْز حتك يَض افهالة :وهل ,شٚظٜ اإلجٚبٜ 

 ,وٕهػ افِٔؾ 

 :وٓ شٔام ,وجقؾف 

 , 63افثِٞ إخر 

 ,ووؿٝ افسحر

 ,وظْد افْداء بٚفهالة 

 ,وبغ إذان واإلؿٚمٜ 

 :ٓ شٔامو ,ودبر افهالة 

 ,حٚفٜ افسجقد 

                                                           

 دم إصؾ: اإلجٚر ! 61

 دم إصؾ: افًرؾٜ. 62

 دم إزهريٜ: أخر. 63
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 :وٓ شٔام ,وظَٔٛ تالوة افَرآن 

 ,تؿظْد اخلَ  

 ,وظْد ذب مٚء زمزم 

 ,افٌٔٞ 64وظْد ٕزول 

 ,وظْد رؤيٜ افًُبٜ 

 ,وظْد افٍىر 

 ,65"وٓ افوٚفغ"اإلمٚم: وظْد ؿقل  

 :وٓ شٔام ,66ةُزَّ وظْد افَبقر ادُ  

 .  67ؿز افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 

 

                                                           

 دم إصؾ: يزول! 64

 .7افٍٚحتٜ: 65

 ,: ادتزـٜإزهريًٜيّٜ , ودم أي: اد  66

ف ظْد زيٚرة افهٚحلغ وتذـر مٚ ـٕٚقا وهذا إذا ـٕٚٝ افزيٚرة فًِيٜ أو جٚءت اتٍٚؿٚ, وحٚل افتقجف فَِبِٜ, وذفؽ إٔ 

ظِٔف مـ افهالح وافتَقى وافًبٚدة وافقٓيٜ وافبذل فِديـ وإيثٚر أخرة وافزهد دم افدٕٔٚ يزداد اإليامن, ويَقى افَٔغ, 

هْٚفؽ دظٚ "وهْٚ يتٖـد افدظٚء ويُقن أدظك فإلجٚبٜ حلوقر افَِٛ وخنقع افٍٗاد ـام دم ؿهٜ زـريٚ ظِٔف افسالم 

 دٚ رأى أيٜ وازداد إيامٕف وارتٍع ئَْف. "ٚ ربفزـري

وٓ يَهد اإلٕسٚن هذه افَبقر بذاهتٚ فِدظٚء ظْدهٚ خهقصٚ ؾذفؽ أمر مل يرد, إٕام افزيٚرة أصٚفٜ فِسحؿ ظذ مـ ؾٔٓٚ 

 مـ أمقات وافدظٚء ّؿ ٓ دظٚؤهؿ أو افدظٚء ظْدهؿ, واهلل أظِؿ.

احلوقر ظْد ؿزه فِسالم ظِٔف وظذ صٚحبٔف, ويستَبؾ افَبِٜ ظْد حٚل زيٚرة مسجده ادؼف فِهالة ؾٔف, و 67

 افدظٚء ٓ ـام يًٍِف ـثر مـ اجلٓالء وافًقام.
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 ُّؿ: ستجُٚب وافذيـ ي 

 ,افسالمافهالة و 68إٕبٔٚء ظِٔٓؿ 

 وادوىر 

 وفق ـٚؾرا ,وإن ـٚن ؾٚجرا ,واديِقم 

 وافقافد  

 واإلمٚم افًٚدل

 وافرجؾ افهٚفح  

 فوافقفد افبٚر بقافدي

 وادسٚؾر  

 وافهٚئؿ

 ٕخٔف بيٓر افٌٔٛ. وادسِؿِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 دم إصؾ: ظِٔف. 68
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افٍهؾ افرابع 

 دم

 69وإدظٜٔ ادستجٚبٜ ,آشؿ إظيؿ

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  70افْبل ؿٚل 

 :أظىك 72بف وإذا شئؾ 71بف أجٚب دظلاشؿ اهلل إظيؿ افذي إذا 

 مس .ٕٝ شبحٕٚؽ إين ـْٝ مـ افيٚدغٓ إفف إٓ أ 

افسالم: وؿٚل ظِٔف 

 .73ظف حٛ .ر ؿط إٓ اشتجٚب اهلل ففَح مل يدع هبٚ رجؾ مسِؿ دم َش  

:وؿٚل 

 :اشؿ اهلل إظيؿ 

ومل يُـ  , يقفدإحد افهّد افذي مل يِد ومل ,ٓ إفف إٓ إٔٝ ,74افِٓؿ إين أشٖفؽ بٖين أصٓد إٔؽ إٔٝ اهلل 

 حٛ. ظففف ـٍقا أحد . 

:وؿٚل 

 :وإذا شئؾ بف أظىك ,دظل أجٚبافذي إذا  75اشؿ اهلل افًئؿ 

                                                           

 فًِالمٜ افسٔقضل: شٓٚم اإلصٚبٜ دم افدظقات ادستجٚبٜ ٍٕٔس جدا, ٕؼتف ظذ إفقـٜ, وهلل احلّد.  69

 افْبل مـ إزهريٜ. 70

 ظٚ أجٚبدم إصؾ: إذا د 71

 بف مـ إزهريٜ. 72

 دم افسـٜٔ: ت مس ا ص. 73

 فٔس مقجقدا دم إصؾ "اهلل"اشؿ  74

 دم إزهريٜ: إظيؿ. 75
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ادْٚن بديع افسّقات  76احلْٚن ,ؽٓ إفف إٓ إٔٝ وحدك ٓ ذيؽ ف ,أشٖفؽ بٖن فؽ احلّدإين افِٓؿ  

 .مس فظ .يٚ ذا اجلالل واإلـرام ,وإرض

 حٛ. 77ظف .يٚ حل يٚ ؿٔقم

 َوهق يَقل : ,صذ اهلل ظِٔف وشِؿ برجؾٍ  رَّ وم 

 ؾَٚل: ,يٚ أرحؿ افرامحغ 

 اهلل إفٔؽ. مسؾَد ٕير  ,ْؾ َش  

:وؿٚل 

 :إٓ أظىٚه 79يسئؾ اهلل صٔئٚ 78ّس ملـ دظٚ هبٗٓء افُِامت اخلَ مَ  

ٓ إفف إٓ اهلل, وٓ حقل  ,وفف احلّد, وهق ظذ ـؾ رء ؿدير ,فف ادِؽ , وحده ٓ ذيؽ ,ٓ إفف إٓ اهلل 

 ط .وٓ ؿقة إٓ بٚهلل

 :وؿٚل 

 :ـ ؿٚلمَ 

َٜ  ,إرض وٓ دم افسامءبسؿ اهلل افذي ٓ يرض مع اشّف رء دم   يقم  ـؾر  وهق افسّٔع افًِٔؿ صبٔح

 حٛ مس. 82ظقبالء .  81ؾجٖة فهبْ مل تُ  80ومسٚءه

                                                           

 دم إصؾ : اجلْٚن! 76

 دم إصؾ: ظـ  77

 دم إزهريٜ: ثؿ. 78

 صٔئٚ فٔسٝ دم إزهريٜ. 79

 دم إصؾ: مسٚه.  80

 ؾجٖة مـ إزهريٜ.  81

 دم افسـٜٔ: ظف. 82
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 ـ ؿٚل: ومَ 

 .فرء. م ظ 83رضهمل يَ  مسٚءً أظقذ بُِامت اهلل افتٚمٚت مـ ذ مٚ خِؼ 

:وؿٚل 

 رحتؾ .م ترضه رء حتك يَ ؾٕ٘ف مل يَ  ,ـ ٕزل مْزٓ ؾَّٚٚمَ  

 :ـ ؿٚلومَ 

يقم  دم صبٔحٜ ـؾر  "حسبل اهلل ٓ إفف إٓ هق ظِٔف تقـِٝ وهق رب افًرش افًئؿ 84ا ؾَؾ:ؾ٘ن تقفق" 

 . ي.85افدٕٔٚ وإخرى مرات ـٍٚه اهلل هؿَّ  شبعَ ومسٚئف 

 ـ ـٚن دظٚؤه :ومَ 

ـْ     88هٔبفـ خزي افدٕٔٚ وظذاب أخرة مٚت ؿبؾ أن يُ مِ  87وأجرٕٚ ,دم إمقر ـِٓٚ 86ظٚؿبتْٚ افِٓؿ أحس

 افبالء. ط.

: وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 : 89رشق ثالثاشؿ اهلل إظيؿ دم  

 .افبَرة وآل ظّران وضف. مس

 :ؾَٔؾ

                                                           

 يٜ: يرض.دم إزهر 83

 ؾ٘ن تقفقا ؾَؾ: مـ إزهريٜ. 84

 دم إزهريٜ: وأخرة. 85

 دم إزهريٜ: ظٚؿبتل. 86

 دم إزهريٜ: وأجرين. 87

 دم إزهريٜ : تهٔٛ. 88

 دم افسـٜٔ: شقرة. 89
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 ٕف احلل افَٔقم, إ 

وظْدي إٔف: 

  :رفِحديٞ أَخ  91احلل افَٔقم ٓ إفف إٓ هق 90اهلل 

 :92) اشؿ اهلل إظيؿ دم هٚتغ أيتغ

ؿْ  " ُُ َُّ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َواِحٌد  إَِففٌ  َوإِ ـُ  قَ هُ  إِ مْحَ ِحٔؿُ  افرَّ  ,93" افرَّ

 . 95د ت ."اهلل ٓ إفف إٓ هق احلل افَٔقم 94امل " :وؾٚحتٜ آل ظّران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 فٍظ اهلل فٔس دم افسـٜٔ. 90

 زيٚدة مـ إزهريٜ. 91

 دم إصؾ : اإلثْغ 92

 .163افبَرة: 93

 .امل فٔسٝ دم إزهريٜ 94

 دم إزهريٜ: ق. 95

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





افٍهؾ اخلٚمس 

 دم

ِٜ رَّ أدظٜٔ جُم   اإلجٚبٜ ب

 ِّ  :ْْٓٚ ؾ

 دم صبح ـؾ يقم ومسٚئف : 96ؾَٔقلأو ديـ  ـ ابُتع هبؿ  دَ  

 ,مـ اجلبـ 98وأظقذ بؽ ,وافُسؾ ,مـ افًجز 97بؽوأظقذ  ,نواحلزَ  ,افِٓؿ إين أظقذ بؽ مـ اّؿ 

 99د وؿٓر افرجٚل. ,وأظقذ بؽ مـ ؽِبٜ افديـ ,وافبخؾ

ْٚٓوم: 

 :َق أو أرِ  100ع أو وجد وحنٜـ ؾزِ دَ  

 . ا.ـ مهزات افنٔٚضغ وأن ُيرضون ومِ  ,101ظبٚده وذر  ,وظَٚبف ,أظقذ بُِامت اهلل افتٚمٚت مـ ؽوبف 

ـ مل يًَؾ ـتبٓٚ دم صؽ ثؿ ـ وفده, ومَ ظَؾ مِ  103ـيَِْٓٚ مَ  102ٓاموـٚن ظبد اهلل بـ ظّر ريض اهلل ظْ

 .ظَِٓٚ دم ظَْف. د ت مس

 َمـ افِٔؾ ؾَٚل: ـ تًٚرَّ وم 

                                                           

 ؾَٔقل مـ إزهريٜ. 96

 بؽ مـ افسـٜٔ. 97

 بؽ مـ افسـٜٔ. 98

 افرمز مـ إزهريٜ. 99

 دم إصؾ: وخنٜ بٚدًجّٜ 100

 دم إزهريٜ: ظذابف. 101

 دم إصؾ رمز ّٚ : روٓام 102

 دم إصؾ ظـ 103
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 ,وشبحٚن اهلل ,احلّد هلل ,وهق ظذ ـؾ رء ؿدير ,فف ادِؽ وفف احلّد ,ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف 

فف, ؾ٘ن تقوٖ  105اشتجٔٛ 104افِٓؿ اؽٍر يل ويدظق , بٚهللوٓ حقل وٓ ؿقة إٓ ,واهلل أـز ,وٓ إفف إٓ اهلل

ْٝ وصذ ؿُ   .خ. صالتف بِ

 َثؿ ؿٚل متٚمَ  ,وثالثغ ثالثٚ هوـز ,ومحده ثالثٚ وثالثغ ,ـ شبح اهلل دبر ـؾ صالة ثالثٚ وثالثغوم 

 ادٚئٜ :

 106ت خىٚيٚه وإنوهق ظذ ـؾ رء ؿدير ؽٍر ,فف ادِؽ وفف احلّد ,ٓ ذيؽ فف ,ٓ إفف إٓ اهلل وحده 

 ـٕٚٝ مثؾ زبد افبحر . م.

 َـ أـؾ ضًٚمٚ ؾَٚل:وم 

 109حقل مْل وٓ ؿقة ؽٍر فف مٚ تَدم مـ ذٕبف 108ورزؿْٔف مـ ؽر ,هذا افىًٚمأضًّْل   107احلّد هلل افذي 

 ومٚ تٖخر.

دظٚء آشتخٚرة 

 بٖمر ؾِرـع رـًتغ مـ ؽر افٍريوٜ ثؿ فَٔؾ : ؿَّ إذا هَ 

 ,ؾٕ٘ؽ تَدر وٓ أؿدر ,وأشتَدرك بَدرتؽ وأشٖفؽ مـ ؾوِؽ افًئؿافِٓؿ إين أشتخرك بًِّؽ  

ـْٝ تًِؿ أن هذا إمر خر يل دم ديْل ومًٚر  110افِٓؿ إن ,وتًِؿ وٓ أظِؿ وإٔٝ ظالم افٌٔقب

  ,ثؿ بٚرك يل ؾٔف ,يل وينه يل 112ظٚجؾ أمري وآجِف ؾٚؿدره 111وظٚؿبٜ أمري و

                                                           

 دم إزهريٜ: أو يدظق. 104

 دم إصؾ: اشتجٛ, دم إزهريٜ: يستجٔٛ. 105

 زهريٜ: وفق.دم إ 106

 شَىٝ افذي مـ إصؾ 107

 دم إزهريٜ بٌر. 108

 دم إصؾ: ذٕٛ 109
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ؾٚرصؾف  ,ظٚجؾ أمري وآجِف114ل ومًٚر وظٚؿبٜ أمري ويل دم ديْ تًِؿ أن هذا إمر ذر  113وإن ـْٝ

 بف.خ. 116ؿ أروْلثُ  ,يل اخلر حٔٞ ـٚن 115واؿدر ,ظْل وارصؾْل ظْف

 َـ أتك أهِف ؾَٚل:وم 

ْٛ  ,افِٓؿ جْبْٚ افنٔىٚن ,بسؿ اهلل   .ع. ه افنٔىٚن أبدارّض مل يَ  افنٔىٚن مٚ رزؿتْٚ , ؾ٘ن ؿدر بْٔٓام وفٌد  وجْ

 َـمِ  ؾٖمٚنٌ  ,وإذا رـٛ افبحر  ٌَ  :رِق اف

قرٌ  َريبر  إِنَّ  َوُمْرَشَٚهٚ جَمَْراَهٚ اهللَِّ بِْسؿِ   ٍُ ٌَ َْرُض  َؿْدِرهِ  َحؼَّ  اهللََّ َؿَدُروا َوَمٚ ,117َرِحٔؿٌ  َف ْٕ ٚ َوا ًً  َيْقمَ  َؿْبَوُتفُ  مَجِٔ

 ِٜ ََٔٚم
َِ اَمَواُت  اْف ٌٚت  َوافسَّ ِْٔفِ  َمْىِقيَّ ِّ َٔ فُ  بِ َٕ َٚػ  ُشْبَحٚ ًَ ـُقنَ  َظامَّ  َوَت  ط ص ي. .118ُيْؼِ

 ْٝ َُ دابتُ  وإذا إٍِت  ؾ :ف ؾِٔ

 .119يٚ ظبٚد اهلل أظْٔقين, يٚ ظبٚد اهلل أظْٔقين, يٚ ظبٚد اهلل أظْٔقين. ط 

 َأو أمر مٓؿر  120ـ ٕزل بف ؽؿ أو ـربوم,  َُ  : 121ؾؾِٔ

                                                                                                                                                                                           

 دم إصؾ: إين 110

 شَىٝ و مـ إصؾ, ودم إزهريٜ: أو. 111

 واؿدره 112

 ـْٝ شَىٝ مـ إزهريٜ. 113

 دم إزهريٜ أو. 114

 وا 115

 دم إزهريٜ: روْل. 116

 .41هقد: 117

 .67افزمر: 118

 افرمز مـ افسـٜٔ. 119

 ب. دم إزهريٜ : ـرب أو ؽؿ.دم إصؾ: ـق 120

 دم إزهريٜ: ؾٚفَٔؾ. 121
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, ٓ إفف إٓ اهلل رب افًرش افًئؿ, ٓ إفف إٓ اهلل رب افسّقات وإرض 123احلِٔؿ 122افًئؿٓ إفف إٓ اهلل 

 . م.خ. رب افًرش افُريؿ 

 أو حزنٌ  أصٚبف هؿر  ومٚ ؿٚل ظبٌد :  

أشٖفؽ بُؾ اشؿ هق  ,ؿوٚؤك دمّ  ظدٌل  ,حُّؽ دمّ  مٚضٍ  ,ٕٚصٔتل بٔدك ,ؽظبدك وابـ أمتِ  124افِٓؿ إين

أحدا مـ خَِؽ أو اشتٖثرت بف دم ظِؿ افٌٔٛ  125أو إٔزفتف دم ـتٚبؽ أو ظِّتففؽ شّٔٝ بف ٍٕسؽ 

وأبدل  127فل إٓ أذهٛ اهلل مهَّ ب مَه ٚوذه ,وجالء حزين ,بكي وٕقرَ  ,ؿِبل افَرآن ربٔع 126أن تًؾ ظْدكَ 

 .مس ا 129حٛ .128ٚحؾرمُٚن حزٕف 

ـ حٔٞ ٓ ؿف مِ زور ,ومـ ـؾ هؿ ؾرجٚ ,خمرجٚ 130ومـ أـثر مـ آشتٌٍٚر جًؾ اهلل فف مـ ـؾ ؤؼ

 ُيتسٛ .د حٛ

 ٌٜ  ؾَٚل: ومٚ أصٚب أحدا مهٔب

واخِػ يل خرا مْٓٚ إٓ آجره اهلل دم مهٔبتف وأخٍِف  ,دم مهٔبتل جرينأافِٓؿ   ,إٕٚ هلل وإٕٚ إفٔف راجًقن 

 132م مْٓٚ. 131خرا

                                                           

 افًئؿ مـ إزهريٜ. 122

 دم إصؾ: ٓ إفف احلِٔؿ إٓ اهلل ... 123

 دم إصؾ: إٔٚ . 124

 ظِّٝ 125

 جيًؾ 126

 هؿ 127

 ., ودم افسـٜٔ: ؾرجٚ بٚجلٔؿدم إزهريٜهُذا  128

 دم إزهريٜ: ب. 129

 دم إزهريٜ: ديؼ. 130

 خرا ؽر مقجقدة 131
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133ؾَِٔؾ ,أحدا وإذا خٚف:  

 134. صحافِٓؿ اـٍْٚه بام صئٝ

 ٚ135ؾَِٔؾ ,وإن خٚف ؿقم: 

 .137ظفؿ . بؽ دم ٕحقره 136وٕدرأ ,افِٓؿ إٕٚ ًٕقذ بؽ مـ ذورهؿ 

ٚ138ؾَِٔؾ ,وإن خٚف شِىٕٚٚ أو طٚد: 

اهلل أظز ممٚ أخٚف وأحذر, أظقذ بٚهلل افذي ٓ إفف إٓ هق ادّسؽ  ,مـ خَِف مجًٔٚ 139زأظأـز  اهلل اهلل  

 مـ اجلـ واإلٕس. 140وأصٔٚظف افسامء أن تَع ظذ إرض إٓ ب٘ذٕف مـ ذ ظبدك ؾالن وجْقده وأتبٚظف

 ثالث مرات .ط. .وٓ إفف ؽرك ,جؾ ثْٚؤك وظز جٚرك ,افِٓؿ ــ يل جٚرا مـ ذهؿ141و

 َ143ثؿ فٔهؾ ,وفٔحسـ ووقءه ,ؾِٔتقوٖ ,أحد مـ بْل آدم 142ف حٚجٜ إػ اهلل أو إػـ ـٕٚٝ فوم 

 :وفَٔؾ ,ويهع ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ,ظذ اهلل 144ثْلثؿ يُ  ,رـًتغ

                                                                                                                                                                                           

 مز مـ إزهريٜ.افر 132

 أحدا ؾَِٔؾ مـ إزهريٜ. 133

 هُذا دم إزهريٜ. 134

 ؾَِٔؾ مـ إزهريٜ. 135

 وٕذرأ 136

 دم افسـٜٔ ظق. 137

 ؾَِٔؾ مـ إزهريٜ 138

 دم افسـٜٔ : أـز. 139

 وأصٔٚظف مـ إزهريٜ. 140

 افقاو مـ افسـٜٔ. 141

 دم إزهريٜ: يل. 142

 دم إزهريٜ: يهؾ. 143
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 ,  147افًٚدغ رب واحلّد هلل ,شبحٚن اهلل رب افًرش افًئؿ146و ,افُريؿ 145ٓ إفف إٓ اهلل احلُٔؿ 

 150وافًهّٜ مـ ـؾ ذٕٛ 149وافٌّْٜٔ مـ ـؾ بر ,تؽ وظزائؿ مٌٍرتؽأشٖفؽ مقجبٚت رمح 148افِٓؿ

وٓ حٚجٜ هل فؽ روٚ إٓ  ,إٓ ؾرجتفوٓ مهٚ  ,إٓ ؽٍرتفذٕبٚ  152يل 151ٓ تدع ,مـ ـؾ إثؿ وافسالمٜ

 مس.  153يٚ أرحؿ افرامحغ. ت ,ؿؤتٓٚ

 ُثؿ يدظق ,ويهع رـًتغ ,ووقءه 154وُيسـ ,ؾِٔتقوٖ ,رَّ ومـ اوى: 

يٚ حمّد إين أتقجف بؽ إػ  ,تقجف إفٔؽ بْبٔؽ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕبل افرمحٜأشٖفؽ وأ 155افِٓؿ إين 

َٙ ريب دم حٚجتل هذه فتُ   س مس. 157افِٓؿ ؾنًٍف دم. ت,  156 يلَ

 َويَقل  ,ويتنٓد ,ويهع رـًتغ ,يتقوٖ َؼ ـ وٚع فف رء أو أبَ وم : 

                                                                                                                                                                                           

 رء 144

 ٔؿ.دم إزهريٜ: احلِ 145

 افقاو فٔسٝ دم افسـٜٔ. 146

 دم افسـٜٔ: , احلّد هلل, رب. 147

 افِٓؿ فٔسٝ دم افسـٜٔ. 148

 وافٌّْٜٔ مـ ـؾ بر مـ إزهريٜ. 149

 وافًهّٜ مـ ـؾ ذٕٛ مـ افسـٜٔ. 150

 يدع 151

 فْٚ دم إزهريٜ. 152

 دم إزهريٜ: ط. 153

 دم إزهريٜ: ؾِٔتوٚر ُيسـ.! 154

 إين مـ افسـٜٔ. 155

 يب 156

 ريٜ ب.دم إزه 157
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ؾ٘هنٚ مـ ظىٚئؽ وؾوِؽ.  ,ٕٚؽوراد افوٚفٜ اردد ظع وٚفتل بًزتؽ وشِى ,يٚ هٚدي افوٚل ,بسؿ اهلل

 .158مص

ؾ٘هنٚ  ,اردد ظع وٚفتل بَدرتؽ وشِىٕٚؽ ,إٔٝ هتدي مـ افوالفٜ ,وهٚدي افوالفٜ ,افِٓؿ راد افوٚفٜ

 مـ ظىٚئؽ وؾوِؽ. مص

بٚفتُبر . ص. ي. 159وإذا وؿع حريؼ ؾِٔىٍئف 

 161َؾوفٔ,ؾِٔوع يده افّْٔك ظذ ادُٚن افذي يٖمل  ,دم جسده 160أو صٔئٚ أدٚومـ اصتُك: 

 :162, وفَٔؾ شبع مراتبسؿ اهلل ثالث مرات 

 164م مٚ أجد وأحٚذر. 163ـ ذمِ  وؿدرتف أظقذ بٚهلل 

 َّ165يَقل كومـ حهِٝ فف مُح: 

 .مس مص. 169ـ ذ حر افْٚرومِ  ,168ظرق ًٕٚر 167ـؾمـ ذ 166, أظقذ بٚهلل افًئؿ, بسؿ اهلل افُبر 

                                                           

 فٔسٝ دم إزهريٜ. 158

 ؾٚ فٔىٍٔف دم إزهريٜ . 159

 دم إزهريٜ رء. 160

 دم إزهريٜ: وافَٔؾ. 161

 زيٚدة مـ إزهريٜ. 162

 دم إزهريٜ: مـ مٚ. 163

 افرمز مـ إزهريٜ  164

 يَقل فٔسٝ دم افسـٜٔ. 165

 دم افسـٜٔ حرف واو ؿبؾ مـ. 166

 ـؾ فٔسٝ دم إزهريٜ. 167

 دم إزهريٜ ٍٕٚر. 168

 ٕٚر 169
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 َؾَٚل ظْده شبع مرات : ,أجِف 171مل ُيرض 170ـ ظٚد مريوٚوم 

 حٛ مس. 174ظٚؾٚه اهلل مـ ذفؽ ادرض . ت د 173أن ينٍٔؽ إٓ 172رب افًرش افًئؿ  افًئؿأشٖل اهلل 

 ٍدظٚ بَقفف وأيام مسِؿ:  

َّٓ  إَِففَ  َٓ  " َٝ  إِ ْٕ َؽ  َأ َٕ ُٝ  إيِنر  ُشْبَحٚ ْْ َـ  ـُ مروف ذفؽ أظىل أجر  176ؾامت دم ,أربًغ مرة 175"افيَّٚدِِغَ  ِم

 بف .مس.مجٔع ذٕق 177فف صٓٔد, وإن بريء بريء وؿد ؽٍر

ريض اهلل ظْف وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًّف افًبٚس : 

إذا إٔٝ ؾًِٝ ذفؽ ؽٍر اهلل فؽ  ,خهٚل أٓ أحبقك ظْؼَ  ,أٓ أمْحؽ ,أٓ أظىٔؽ 178يٚ ظامه ,ظبٚسيٚ  

َّ  ,ف وآخرهأوفَ  ,ذٕبؽ  :هه وظالٕٔتف ,صٌره وـبره ,خىٖه وظّده ,ف وحديثفؿدي

َٜ دم ـ 179أربع رـًٚت تَرأ أن تهعَ    ,افُتٚب وشقرة ؾ رـًٜ ؾٚحت

َٝ مـ افَراءةؾ٘ذا   َٝ  180ؾرؽ  : دم أول رـًٜ وإٔٝ ؿٚئؿ ؿِ

 ,واهلل أـز مخس ظؼة مرة ,وٓ إفف إٓ اهلل ,واحلّد هلل ,شبحٚن اهلل

                                                           

 مرمؤٚ 170

 دم إزهريٜ : ُيرضه. 171

 رب افًرش افًئؿ مـ إزهريٜ. 172

 إٓ مـ افسـٜٔ. 173

 دم إزهريٜ : د ت تَديؿ وتٖخر. 174

 .87إٕبٔٚء: 175

 دم إزهريٜ: مـ . 176

 فف مـ إزهريٜ. 177

 يٚ ظامه مـ إزهريٜ. 178

 يَرأ 179

 دم افسـٜٔ: ظرؾٝ مـ افَرآن. 180
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 ,وإٔٝ راـع ظؼة 183ظؼا 182ؾتَقّٚ 181ثؿ ترـع 

 ,ثؿ ترؾع رأشؽ مـ افرـقع ؾتَقّٚ ظؼا 

 ,مرة دم رـًٜؾذفؽ مخس وشبًقن  ,ثؿ ترؾع رأشؽ مـ افسجقد ؾتَقّٚ ظؼا 

  ,أربع رـًٚتدم  ًٍؾ ذفؽت 

   ,دم ـؾ يقم مرة ؾٚؾًؾ 184إن اشتىًٝ أن تهِٔٓٚ

 , 185ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٍل ـؾ صٍٓر مرة

  ,ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٍل ـؾ شْٜ مرة

 . د حٛ مس. 186ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٍل ظّرك مرة

 

 برر وممٚ ُج
187  ُّ  :ِت امَّ ِٓ فِ

 :صحٔح ظـ ظبد اهلل بـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ب٘شْٚدٍ  188مٚ رويْٚه 

  ,ؾِٔهؿ إربًٚء واخلّٔس واجلًّٜ ,إػ اهلل حٚجٜ 189مـ ـٕٚٝ فف 

                                                           

 يرـع 181

 ؾَٔقّٚ 182

مـ إزهريٜ, وبًدهٚ: ثؿ هتقي شٚجدا ؾتَقّٚ ظؼا ثؿ ترؾع رأشؽ مـ افسجقد وتَقّٚ ظؼا ؾذفؽ مخس  ظؼا 183

 وشبًقن مرة, وـؾ رـًٜ تًٍؾ ذفؽ.

 دم إزهريٜ: تًٍِٓٚ. 184

 ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٍل ـؾ صٍٓر مرة مـ إزهريٜ. 185

 مرة مـ افسـٜٔ. 186

 جرت 187

 دم إزهريٜ: رويْٚ. 188

 فف مـ افسـٜٔ. 189
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 ,ِّٝ أو ـثرتؾتهدق بهدؿٜ ؿَ  ,ر وراح إػ اجلًّّٜٓ ىَ ؾ٘ذا ـٚن يقم اجلًّٜ تَ 

 ؾ٘ذا صذ اجلًّٜ ؿٚل:  

افرمحـ  190ـ افرحٔؿ افذي ٓ إفف إٓ هق ظٚمل افٌٔٛ وافنٓٚدة هقافِٓؿ إين أشٖفؽ بٚشّؽ بسؿ اهلل افرمح

  ,افرحٔؿ

 ,وأشٖفؽ بٚشّؽ بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ افذي ٓ إفف إٓ هق احلل افَٔقم افذي ٓ تٖخذه شْٜ وٓ ٕقم

ووجِٝ  ,وخنًٝ فف إصقات ,ٝ فف افقجقهافذي ظَْ  ,ظيّتف افسّقات وإرض191افذي مألت 

 :وهل ,ْل حٚجتلوأن تًىَٔ  ,أن تهع ظذ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 193نٔتفافَِقب مـ خ 192فف

 وـذا , ؾٕ٘ف يستجٚب فف إن صٚء اهلل تًٚػ. 194ـذا 

 ؿٚل:

 :وـٚن يَٚل 

 ظقن بف ظذ إثؿ أو ؿىًٜٔ رحؿ.يْد  195ٓ ,شٍٓٚءـؿ ًِّقا هذا افدظٚءَ ٓ تُ  

 

 ب دم إجٚبٜ افدظٚءجرَّ ادُ  196وافسيُٚق: 

                                                           

 هق مـ افسـٜٔ. 190

 دم إصؾ مألت افذي..بزيٚدة فٍظ افذي 191

 فف مـ إزهريٜ. 192

 خنٜٔ 193

 دم إزهريٜ: وهق ـد وـدا!. 194

 ٓ مـ افسـٜٔ. 195

 افريٚقدم ٕسخٜ:  196

 :(113/ 25) افًروس تٚج افزبٔدي دم ؿٚل افًالمٜ

 :ق ر ت
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 ؿٚل: 197سًقد ريض اهلل ظْفمٚ رويْٚه ظـ ابـ م 

 :ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

  ,ؾِٔحسـ ووقءه ,افدٕٔٚ وأخرة 198أمر مـ أراد مُْؿ صٔئٚ مـ 

 , أو هنٚر رـًٜ مـ فٔؾٍ   199ظؼة وفٔهؾ اثْتل

 ,ـؾ رـًتغ 201يٍهؾ بْٔٓـ بتنٓد بغ 200ٓ ,يَرأ دم ـؾ رـًٜ بٍٚحتٜ افُتٚب وشقرة

ثؿ  ,وفٔهؾ ظذ افْبل حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ,ثـ ظذ اهلل  ظز وجؾؾُِٔ  ,ؾ٘ذا جِس دم آخر صالتف 

َٜ ويَرأ وهق شٚجد ؾٚحتٜ افُتٚب شبع مرات  ,يُز ويسجد  ,افُرد شبع مرات وآي

 وفَٔؾ:  

                                                                                                                                                                                           

ثَِرة َأجَزاء مـ مرـٛ َدَواء بٚفُنة افسيٚق ن َوُهقَ  هيع َظئِؿ وٍٕع زهريٜ َمٚفف ظذ َوُيىِؼ ـَ ْٔ  افًٚدي ظذ ُيىِؼ ا

ُِٔؿ, مٚؽْٔس اخسظف افَِّذي ِديؿ إٔدرومٚخس ومتّف احْلَ ََ قم بِِزَيَٚدة شْٜ َومخسغ َوِمَٚئٜ أفػ بًد اْف  َوهَبٚ ,ؾِٔفِ  إؾٚظل حُلُ

ٌََرض ـّؾ َذا مسّٔف َوُهقَ  اْف ْشؿ هِبَ ِٓ َّٕفُ  ا َ ٚؾِع ِٕ َقام فدغ مـ َٕ َّْ , تريٚء بٚفٔقٕٕٜٚٔ َوِهل افسبًٜٔ, ا ْنِ َُ ٚؾِع بِْٚف َٕ  مـ َأْيوٚ َو

َْدِوَيٜ ْٕ ََٚل ,وظرب خٍػ ثؿَّ  ممدودة آؿٚ بٚفٔقٕٕٜٚٔ َوِهل افسّٜٔ ادؼوبٜ ا ال َوُي  افتَّٚء, بدل َأْيوٚ بِٚفدَّ

 :افًْبٚب َودِم  

قم, َدَواء :افسيٚق  ُّ   مرـٛ, َؾٚرد افس

ٜ: َؽره َوَؿَٚل  ٌَ اَم  تريٚؿًٚ  ذبٝ إِن أتٔٝ َمٚ ُأَبٚيِل  َمٚ: ظّر اْبـ َحِديٞ َودِم  ,افدريٚق دِم  ُف َّٕ  مـ ؾِٔفِ  َيَع َمٚ أجؾ مـ ـرهف إِ

قم َقاع وافسيٚق َِٕجَسٜ حَرام َوِهل َواخْلّر, إؾٚظل حُلُ ْٕ ء ؾِٔفِ  يُـ مل َؾِ٘ذا َأ  احَلِديٞ :َوؿٔؾ بِِف, َبْٖس َؾاَل  َذفِؽ مـ َرْ

وػ ُمىِؼ ْٕ ِف, اجتْٚبف َؾٚ َٜٔ َظْجَقة دِم  إِن احَلِديٞ َودِم  ـُ
ٚفِ ًَ ًٚ  اْف  ...إفخ.تريٚؿ

 دم إصؾ : روف  اختهٚر ريض اهلل ظْف 197

 أمر مـ إزهريٜ. 198
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 وشقرة ٓ .زيٚدة مـ إزهريٜ. يَرأ دم ـؾ رـًٜ بٍٚحتٜ افُتٚب 200
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 ,وهق ظذ ـؾ رء ؿدير ظؼ مرات ,فف ادِؽ وفف احلّد ,ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف

 ثؿ فَٔؾ: 

ِّ  ,افرمحٜ مـ ـتٚبؽ 203ومْتٓك ,ـ ظرصؽافًز مِ  202ٖفؽ بًّٚؿدافِٓؿ إين أش  ك در وَج  ,ؽ إظيؿواش

 وظـ صامفف. 206رأشف ؾٔسِؿ ظـ ئّْف 205ثؿ يرؾع  204ثؿ يسٖل بًُد حٚجتف  ,وـِّتؽ افتٚمٜ ,إظذ

 ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ :

 واتؼ افسٍٓٚء أن يًِّقهٚ ؾٔدظقن رهبؿ ؾٔستجٚب ّؿ , 

ٌٜ جرَّ  وهذا حديٞ جٌِٔؾ    .207ـ افًِامءمِ  بف مجٚظ

                                                           

 بًّٚص! 202

 ومْتك 203

 حٚجٜ 204

 ترؾع 205

 ظْٔٔف! 206

 ., ودم ٕسخٜ: وهذا احلديٞ جٌِٔؾ جمرٌب جربْٚه مجٚظٜ افًِامءدم افسـٜٔهُذا   207 

 ؿِٝ:

 واحلديٞ حُؿ ظِٔف افنٔخ إفبٚين بٚفقوع دم حتََٔف فِسؽٔٛ وافسهٔٛ فِّْذري

 :(216/ 1) وافسهٔٛ افسؽٔٛ دمؿٚل ادْذري بًد أن شٚق احلديٞ 

 :وؿٚل , احلٚـؿ رواه

بتف ؿد: حرب بـ أمحد ؿٚل" بٔع ظع بـ إبراهٔؿ وؿٚل. حًَٚ  ؾقجدتف جرَّ بتف ؿد:  افدَّ  ؿٚل: احلٚـؿ وؿٚل. حًَٚ  ؾقجدتف جرَّ

بتف ؿد: زـريٚ أبق فْٚ بتف ؿد: احلٚـؿ ؿٚل. حًَٚ  ؾقجدتف جرَّ ًٚ, ؾقجدتف جرَّ  "مٖمقن ثَٜ وهق خداش, بـ ظٚمر بف تٍرد حَ

 .إتٓك

 :ادْذري احلٚؾظ ؿٚل
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 ظّر ظـ بف تٍرد وؿد مْٚـر, صٚحٛ ـٚن: احلسـ أبق احلٚؾظ صٔخْٚ ؿٚل افْٔسٚبقري, هق هذا خداش بـ ظٚمر أمٚ"

 ظذ ٓ افتجربٜ ظذ هذا مثؾ دم وآظتامد أظِؿ, ؾٔام وحده مٓدي ابـ ظِٔف أثْك متٓؿ, مسوك وهق افبِخل, هٚرون بـ

 ."أظِؿ واهلل.  اإلشْٚد

 : (272/ 4) فِزيًِل افرايٜ ٕهٛودم 

لُّ  َرَواهُ 
َِ
َٓ ْٔ َظَقاِت  ـَِتِٚب  دِم  اْفَب َُ  افدَّ ـُ  َوَرَواهُ  ....بِرِ اْف ْقِزير  اْب ـْ  "اْدَْقُوقَظِٚت " ـَِتِٚب  دِم  اجْلَ ٚـِؿِ  اهللَِّ َظبْدِ  َأيِب  :َضِريِؼ  ِم  احْلَ

ُد  َثَْٚ َّّ ـُ  حُمَ ِٚشؿِ  ْب ََ ـِ  اْف ـِ  َظْبدِ  ْب مْحَ تَُِلُّ  افرَّ ًَ ُد  َثَْٚ اْف َّّ ـُ  حُمَ َس  ْب ُـ  َظِٚمرُ  َثَْٚ َأْذَ   َوَمْتًْٚ, َشًَْدا بِِف, ِخَداشٍ  ْب

ـُ  َؿَٚل  ْقِزير  اْب ٌٞ  َهَذا: اجْلَ , باَِل  َمْقُوقعٌ  َحِدي اَم  خُمَبَّطٌ  َوإِْشَُْٚدهُ  َصؽ  رُ  إْشَِْٚدهِ  َودِم  َتَرى, ـَ َّ ُـ  ُظ ـُ  َؿَٚل  َهُٚروَن, ْب ًِغٍ  اْب : ؾِٔفِ  َم

اٌب, ذَّ ـُ  َوَؿَٚل  ـَ ـْ  َيْرِوي: ِحبَّٚنَ  اْب ِٚت  َظ ََ ًِْواَلِت, افثر ِظلَويَ  ادُْ ْ  ُصُٔقًخٚ دَّ ْـ  َصحَّ  َوَؿْد  َيَرُهْؿ, مَل ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  افَّْبِلر  َظ َِ  َظ

َِّؿَ  لُ  َوَش ْٓ ـْ  افَّْ َراَءةِ  َظ َِ ُجقِد, دِم  اْف ك افسُّ َٓ َت ْٕ اَلُمفُ  ا وِجلُّ  َوَظَزاهُ . ـَ ُ ِٜ  افنُّ َٔ ِْ ِح ِْ
ٚ َوَجْدُتفُ  َوَمٚ فِ َٓ  إتٓك.ؾِٔ

 :(239/ 2) فِحٚؾظ ابـ حجر دايٜاّ أحٚديٞ ختريٟ دم افدرايٜودم 

َٔٚق َوَطٚهر :ؿِٝ د َبغ يْسجد َإٔف افسر ُّٓ اَلم افتََّن َُقل َزائَِدة َشْجَدة َوافسَّ ٚ َي َٓ َٓ  ,َذفِؽ ؾِٔ  افُنوِجل َوزظؿ ,ؾِٔفِ  َمٚ خيٍل َو

ٜٔ دِم  احَلِديٞ َهَذا َأن ِْ ْْٔير احْلِ ِْ ايِنّ  دِم  َوُهقَ  :ؿِٝ َؾ  . إتٓكافىََّزَ

 ...ؾذـره. إتٓكاحلٚجٜ صالة دم ؾهؾ (34/ 3) افسْٜ فَقام وافسهٔٛ افسؽٔٛوهق خمرج أيوٚ دم 

 :(538/ 1) افديـ ظِقم إحٔٚء أحٚديٞ ختريٟودم 

 ظذ وادنٓقر ,افهحٔحٜ افروايٜ وهل ,افَٚف ظذ افًغ بتَديؿ :ومًٚؿد ,ظرصؽ مـ ظزك بًّٚؿد :احلِٜٔ وٕص

 إهيٚم مـ ؾٔف دٚ وـٖٕف ,بذفؽ افدظٚء جقاز بًدم ادذهٛ ؾروع دم أصحٚبْٚ رصح وؿد ,افًغ ظذ افَٚف تَديؿ إفسْٜ

 .إتٓكافتنبٔف

 :(47: ص)فِنٔخ إفبٚين رمحف اهلل وأحُٚمف إٔقاظف افتقشؾودم 

َُدوري وؿٚل  أبق حدثْٚ افقفٔد بـ بؼ ؿٚل: "افُراهٜ بٚب" دم "افُرخل بؼح" ادسّك افٍَف دم افُبر ـتٚبف دم اف

 خَِؽ, بحؼ أو ظرصؽ, مـ افًز بًّٚؿد: يَقل أن وأـره بف, إٓ اهلل يدظق أن ٕحد يْبٌل ٓ: حٍْٜٔ أبق ؿٚل يقشػ

 بحؼ أو ؾالن, بحؼ: يَقل أن وأـره هذا, أـره ؾال اهلل, هق ظرصف مـ افًز مًَد: يقشػ أبق ؿٚل يقشػ, أيب ؿقل وهق

  احلرام, وادنًر احلرام افبٔٝ وبحؼ ورشِؽ, إٔبٔٚئؽ

َُدوري ؿٚل  : اف
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 ,بف ـتٚبْٚ هذا 208وفْختؿْ 

 .211وظذ آفف أمجًغ ,صذ اهلل ظذ خر خَِف حمّد 210و ,209واحلّد هلل رب افًٚدغ

 

                                                                                                                                                                                           

  "اجلِِٜٔ افَٚظدة" دم اإلشالم صٔخ َِٕف. وؾٚؿًٚ  تقز ؾال اخلٚفؼ, ظذ فِخِؼ حؼ ٓ ٕٕف تقز ٓ بخَِف ادسٖفٜ

 :"2/285 - اإلحٔٚء ذح" دم افزبٔدي وؿٚل

 احلرام افبٔٝ بحؼ أو ورشِؽ, إٔبٔٚئؽ بحؼ أو ؾالن, بحؼ أشٖفؽ: افرجؾ يَقل أن وصٚحبٚه حٍْٜٔ أبق ـره" 

  حؼ, اهلل ظذ ٕحد فٔس إذ ذفؽ, وٕحق احلرام, وادنًر

  ظرصؽ, مـ افًز بًّٚؿد أشٖفؽ إين افِٓؿ: افداظل يَقل أن وحمّد حٍْٜٔ أبق ـره وـذفؽ

 .إتٓك."ؾٔف إثر بٌِف دٚ يقشػ أبق وأجٚزه

 ادٗفػ ـالم ذـر أن بًد( 140 ص) "دم ذح ظدة احلهـ احلهغ افذاـريـ حتٍٜ" دم افنقـٚين ؿٚفف مٚ أحسـ ومٚ

 :هذا

ًٚ؛ ـقٕف ظـ شْٜ إٔف مًتَداً  فِقء افٍٚظؾ هبٚ خيرج وٓ افتجربٜ, بّجرد تثبٝ ٓ افسْٜ: وأؿقل"  ٓ افدظٚء وؿبقل مبتدظ

 بسْٜ, تقشؾ ؽر مـ افدظٚء اهلل جئٛ ؾَد ,- وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهلل رشقل ظـ ثٚبٝ افَبقل شبٛ أن ظذ يدل

ًٚ, آشتجٚبٜ تُقن وؿد افرامحغ, أرحؿ قوه  ادىٓرة, فِسْٜ خمٚفٍٜ حديٞ؛ إٕف: يَٚل افذي هذا ؾٍل هذا ومع اشتدراج

ًٚ  افسْٜ دم ثبٝ ؾَد  هذا ـقن ظذ افدٓئؾ أظيؿ مـ ؾٓذا وافسجقد, افرـقع دم افَرآن ؿراءة ظـ افْٓل ؾٔف صؽَّ  ٓ ثبقت

ًٚ, ادروي  وإن ادتّٓغ, ادسوـغ مـ ؾٕ٘ف ادذـقر, افبِخل افثٍَل يزيد بـ هٚرون بـ ظّر إشْٚده ودم شٔام وٓ مقوقظ

ًٚ, ـٚن  صٚر افتل مْٚـره مـ هذا ؾًِؾ خداش, بـ ظٚمر تِّٔذه وـذا حٍيف, جٜٓ مـ ظِٔف مٓدي ابـ ثْٚء وفًؾ حٚؾي

 ينتّؾ إٔف مجًًٔٚ  يًِّقن مرأ دم افتجريٛ ظذ بًدهؿ ومـ وافقاحدي وافبَٔٓل احلٚـؿ مثؾ اظتامد مـ وافًجٛ. يروهيٚ

 إتٓك."مْٚهٔٓٚ دم افقؿقع وظذ ادىٓرة, افسْٜ خالف ظذ

 دم إزهريٜ: وفْتؿ. 208

 واحلّد هلل رب افًٚدغ مـ افسـٜٔ. 209

 افقاو ؽر مقجقدة دم إصؾ  210

 دم إزهريٜ: وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ وظذ آل شٔدٕٚ حمّد وشِؿ وريض اهلل ظـ أصحٚب رشقل اهلل أمجًغ. 211

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هـ 1437ربٔع أخر  11صبٔحٜ اخلّٔس  -وهلل احلّد- ف مـ افْسخٜ إصؾتؿ إٓتٓٚء مـ ٕسخ

, ثؿ مَٚبِتٓٚ ٜ افْبقيٜ ظذ صٚحبٓٚ أؾوؾ افهالة وافسالمداوودي بٚدديْبُّتبٜ صٔخْٚ افًالمٜ صٍقان 

 واحلّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهٚحلٚت. -وؾَف اهلل–بًد ذفؽ بْحق ظٚم مع أخل حمّد افنٚؾًل 

 
 صقرة ادخىقط

 
 ٕسخٜ أخرى
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 ٕسخٜ ٍٕٔسٜ مـ ظدة احلهـ دم ٕقبٜ ذف افديـ ابـ صٔخ اإلشالم مل تًتّد دم ادىبقع
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خزائْٜٔ ٍٕٔسٜ مـ احلهـ احلهغ ؿرأهٚ افًالمٜ ابـ اجلزري ظذ إمر يِبٌٚ افسٚدل بٚدسجد  ٕسخٜ

 إؿل بٚفَدس افًزيز, ومبٌِٜ بخىف, وآخرهٚ إجٚزة بخىف
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 أول احلهـ
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 تبِٔغ بخط ادهْػ رمحف اهلل بف بس مـ اجلقإٛ بسبٛ افتجِٔد
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 اه فألمر ومجٚظٜ مـ أهؾ افًِؿاإلجٚزة آخر افْسخٜ بخىف رمحف اهلل وضٔٛ ثر
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 خط ادهْػ وإجٚزتف ومُٚن افسامع وتٚرخيف واحلوقر
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