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 تقديُه

ًِ وحيِد الصيِخ مساحِة  بالي ب

 اهلُل ظُهحِف

لكً 
ى
٢ى أ ٘ى ٪حى األثؿاًراحل٧ؽي هلًل اذلم رشحى وؽكرى أكيلةاى٫ي ٣ُةًٔذ٫ً، كم

ٞي  ؽى ٩ٛٮسى الىةحلنيى ث ٕى  ق لى كظؽى   اهللي إَل  لى  إً ب٫ًً، كأٍم٭ؽي أٍف لى ؿٍ ثؾ٠ؿقً، كأق
ٟى  ي  قي ٔجؽي  اؽن حم٧َ  أفَ  ، كأم٭ؽي لي  رشي ى »/ ا٣ٞةا٢ي  كرقٮلي ةفي َعى ٘ى ي  ٝى٤ًٍ،، إ٫َ٩ًي يلى

َؿةو  ـً ٦ًةاىحى مى ، ًِف ايٍلىٍٮ ؿي اهللى ًٛ ٍ٘ ٍقذى
ى إًِّني ألى  .«كى
ِْم  اهلل٬ُِمـَّو َكُعدُّ ٭مَِر٠ُمقِل  ريض اهلل ٔ٪٭٧ة/ ٧ٔؿى  ث٨ي  اهللً  ٔجؽي  كٝةؿى 

ٍة: اٛم ا»ْجؾِِس ا٭ْمَقاِٙمِد ِموَئَي َمرَّ ًَ ا٭متَّقَّ ، إِكََّؽ َأْك ُب َربِّ ا٩ْمِػْر ِٔم، َوُٖمْى ٤َم٥َمَّ

ِٙمقؿُ   .شا٭مرَّ

ـي  اكفى  ًٛف ل٤٪َ  ا٣زتًليحً  أ٩ٮاًع  ٨٦ٍ  ا ٩ٮعه ٚ٭ؾى   ٨ٍ ، ٧ٚى  اهللً  رقٮؿي  ث٫ً  يٞٮ
ِي ٦٪َ  ؟٫ً ا ٤ٞ٣جً ، كدُ٭ين ٫ً دـًليحن نلٛكً  حً ٪َ ق الك  َع ٬ؾً  ة حيةٚ

.ا٤ٞ٣ًت  ظيةةي  اهللً  ٚؾ٠ؿي 
 .ًٛف ل٤٪َ  دـًليحه  اهللً  كذ٠ؿي 
 .مح٨ً الؿَ  ٨٦ى  ٟى بي يٞؿي  اهللً  كذ٠ؿي 
.النيُةفً  ٟ ٨٦ى ٪ي حيىي  اهللً  ٠ؿي كذ

٬ْمر٭مقغون: ا٭مػٟمات وا٭مغػالت ٤مـ  (،2772( صحقح: رواه مًؾؿ )1)  ا٭مذي ١ملكف ا٭مدوام ٤مؾقف. ا٭مذِّ

 (، و٫مول: ٙمًـ صحقح ٩مريى.3434(، وا٭مٟممذي )1516( صحقح: رواه إٔمق داود )2)
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ي ؾى وؽرى  يرشحي  اهللً  كذ٠ؿي  ٟى ٝى  ٕؽي كٍ ، كي .٤ج
 ، كدؿبيحً ٫ً ٤ٝجً  كدُ٭يً  ٫ً ٩ٛكً  إىل دـًليحً  ِف ظةصحو  ا٥٤ٕ٣ً  َة٣تي  ة اكفى كل٧َ 

ًٜ  ٧ة ِف ثؽايحً ل قيَ  ٫ً ذادً  ٕخي ا٣ُؿي  وعيطي »/ ٬ؾا ال١ذةبى  ، ٚٞؽ ًك
.اهلؽًؼ  ، كذاًت ؛ هلؾا ا٣٘ؿًض «األذاكرً 

ٍٛ  ٢ى أف يؤوي  ؿيؽي يي  ا٥٤ٕ٣ً  َة٣تي  كإذا اكفى  ـً كى ٩  ، ٤ٚيجٍ الرشًع  ٫ ِف ٤ٔٮ
ٍ
ؽأ

 ٧٠ى 
ي
ًٙ  ٧٤ٔةءي  ة اكف يجؽأ ْي  ظيري  الك٤ ٕن ٦ذ٪ن  ٥٤ٔو  ٮف ِف َك اك٩ٮا حيٛ ةة صة٦

  ا٥٤ٕ٣ً  ، كَة٣تي ٫ً ملكةا٤ً 
ي
ًِ  احلؽيًر  ٦ذٮفً  ِف ٥٤ًٔ  يجؽأ  األربٕٮفى » حبٛ

ـً  ٧ٔؽةي » ٥َ ، ثي «اكرً ذاأل وعيطي » ٥َ ، ثي «انلٮكيحي  .٥٤ٔو  ؾا ِف كي ، ك١٬ى «األظاك
 ٮدو اجلي٭يني ظ٫ْٛي ةدًل ث٨ً حم٧ي / ػى النيًغ  ٌٚي٤حً   رشًح َعى  كٝٛخي  كٝؽٍ 

ـى ٝى  ٫ي ، ٚٮصؽدي ِ«ًاألذاكر وعيًط  رشحي  ٧ةرً الي  يني صى » ثػ املكَّم  اهللي  برشًح  ؽ ٝة
ُى  َع ا٣ٛٮااؽً  ـى ، كرًلَ ٦حكٮرو  ق٭٢و  ثأق٤ٮبو  ال١ذةًب  ، ٨٦ احلؽيًر  حً املكت٪ج
 ًَ ٕى كك ٧٤ن إظكة٩ن  قي ا، كزادى ػين  اهللي  ضـاقي ، ٚى ا٣٘ؿيجحً  ةِّن اللك٧ةًت ط ٦ ة،ة ٔك
.كا٢٧ٕ٣ً  ِف ا٣ٞٮؿً  ، كاإلػالصى الىؽؽى  ة كإيةقي كرزٝ٪ى 

.٥ى ٫ كق٤َ كوعجً  ، كَع آلً ؽو ٩ة حم٧َ َع قيؽً  ٥ى كق٤َ   اهللي كوًَل 
 ٌَ  فرٕمِّ  إ٧م ٤مػقِ  ا٭مػؼٝمُ  فُ و٬مت

ُّ وحيُد َِا عبِد ب ِّ هطال  باهي ب

 مـشلة ٤مٌوس -٬مػر ا٭مشقخ -مٯم

 هـ22/6/1433ْم 
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 تقزيُظ

 احليبليِّ أبو بكٍز الصيِخ مساحِة

 اهلُل حفظُه

 رشكرً  ٨٦ٍ  ثةهللً  ك٩ٕٮذي  قي كنكذ٘ٛؿي  ٫ي كنكذٕي٪ي  قي حن٧ؽي  هللً  احل٧ؽى  إفَ 
ال ٚى  ٢ٍ ، ك٨٦ ي٤ًٌ لي  ٚال م٢ٌَ  اهللي  قً ٨٦ ي٭ؽً  ،ةأ٧ٔةنًل  ٪ة، ك٨٦ قحبةًت أ٩ٛكً 
ٟى  قي كظؽى  إل اهللي  لى ل إً  أفٍ  ، كأم٭ؽي لي  ٬ةدمى   ٫ً ِف ٠ذةثً  ا٣ٞةا٢ي  لي  ل رشي
(   مئ ىئ يئ جب ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)/ ال١ؿي٥ً 

ي  قي ا ٔجؽي ؽن حم٧َ  أفَ  كأم٭ؽي  نٍيً ِف  ا٣ٞةا٢ي  كرقٮلي أيب  ٨٦ ظؽيًر  الَىًعيعى
ً »/ رقٮؿي اهلل  ٝىةؿى / ةؿ، ٝى  ٬ؿيؿةى  ةًف، كى ى ال٤يكى ذىةًف َعى ٛى ي ًٛ ذىةًف ػى ٧ى

ةفى  جٍعى ًجحجىذىةًف إىًلى الؿمٍَحى٨ً/ قي اًف، ظى ي٤ىذىةًف ًِف ال٧ًزيى ًٞ ةفى  اهللً زى جٍعى ي٥ً، قي ًْ ٕى ا٣
حًبى٧ًٍؽقً  اهللً   .«كى

ـً ؿي٨ى ا٠ً اذلَ  ؽً َع قيي  ٫ي  كقال٦ي رّبي  و٤ٮاتي   ، كػةد٥ً نيى انَلًبيٌ  ، كإ٦ة
٘ي  ، ٝةاؽً لؿمح٨ً ا ، كػ٤ي٢ً املؿق٤نيى  ٫، ك٨٦ ، كوعجً ، كآلً ؽو حم٧َ  ٤نيى املعضَ  ؿي ا٣
 .ة ثٕؽي أ٦َ  ٥َ ٤ٔي٭ة، ثي  ك٨٦ٍ  دٕةىل األرضى  اهللي  يؿثى  إىل أفٍ  قي اٝذىف أزؿى 
ٕى  إىل اهللً  الالكًـ  أظَت  إفَ  املعت   ٭ة احلجيتي أي    اهللً  قجعةفى »ةىل/ د

                                 
 (.2694(، ومًؾؿ )6476متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري ) (1)
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 .«قكحب٧ؽً 
 كاتلع٧يؽي  كاتل٭٤ي٢ي  ا٣تكبيطي  فى ٟ أف يسٮإي٧ة٩ً  ل٣حً ٨ دى ٦ً  كإفَ 
ٟى  ؾ أظَت ٔ٪ؽى  كاتل١جيي   ٟ لٮ أظججخى ، ز٥ إ٩َ الن٧في  ٤ٔي٫ً  ممة ٤ٍَٕخ  إيل

ٟى  الىعيعحى  ية احليةةى تى  أفٍ  ٟى  دٕةىل، كاإل٠سةرً  اهللً  ثؾ٠ؿً  ٤ٕٚي  ٨٦ ذل
ٜى  ظيًّة، كَل   رآق انلةسي  ، كإفٍ خه ٦يي  ا٠ؿً اذلَ  ٗيى  ، ٚإفَ ًٟ لكة٩ً  يًت ًَ ثرت  ٦ة قج

ـً  ٜي  ٦ٕةِّن لالك ٨ ٨٦ ل ي٪ُ  ٧٠ة ٔ٪ؽى   ٫ ٦ٕةذو حلجحجً  ا٣ٞةا٢ هلٮل ا ٔى
 الؿقٮؿي  أػؾى  ظيري   ٦ٕةذو  ظؽيًر  ٨٦ٍ  وعيطو  ثإق٪ةدو  كا٣جكةئي  أيب داكدى 
  ًةذي، كى »/  ةؿى ، كٝى قً ثيؽ ٕى ، كى  اهللً يىة ٦ي ٟى ًظج 

ي ٟى  اهللً إًِّني ألى ًظج 
ي / «إًِّني ألى ةؿى ٞى ، ذى

ٟى يىة » كًوي
ي
/ أ ٮؿي ٞي ةو تى الى ي وى ثيًؿ كي ٨َ ًِف دي خى ةذي لى دىؽى ٕى ٥َ ٦ي ،  ال٤َ٭ي ى ًذ٠ًٍؿؾى يني َعى ًٔ

ى
أ

ٟى  دً جىةدى ًٔ ٍك٨ً  ، كىظي ١ًٍؿؾى  .«كىمي
ٟى  انلؼي٢ً  ٗؿًس  ٠رثةً  ٟ ٨٦ٍ ٩ٛكى  ٨َ ل تؿ٦ى  املك٥٤ى  اهللً  ة ٔجؽى ٚيى  ِف  ل
٦ًًؾم   ؽٍ ، ٚٞكاتلع٧يؽً  ، كذلٟ ثة٣تكبيًط اهللي  مةءى  فٍ إً  حً اجل٪َ  ٍ كىل ا٣رتي يقي  رى  ٗك

ٍيً »/ أَف انَلَ،   رداءً أيب ادلَ  ٨٦ ظؽيرو  وعيطو  ثإق٪ةدو 
٥ٍ ًِبى ٩ىبيبيسي

ي
لى أ
ى
أ

 ٥ٍ ٍيه ٣ىسي ٥ٍ كىػى ةدًسي ة ًِف دىرىصى ٭ى ًٕ ٍرٚى
ى
أ ٥ٍ، كى ٤ًي١ًسي ٪ٍؽى مى ًٔ ة  ٬ى ٍزاكى

ى
أ ٥ٍ، كى ة٣ًسي ٍخ٧ى

ى
أ

ًرًؽ، كىػى  الٮى ًت كى ةًؽ اذَل٬ى ٛى بيٮا ٨ٍ٦ً إًٍج ذىٍْضً ٥ٍ ذى َكزي ؽي ٔى ٍٮا  ٞى ٍف دى٤ٍ
ى
٥ٍ ٨ٍ٦ً أ ٍيه ٣ىسي

 ٍ٥ ٍخ٪ىةٝىسي
ى
بيٮا أ يىٍْضً ٥ٍ كى ٭ي ٍخ٪ىةرى

ى
يٮا/ ثىًلى «أ /  ،؟ ٝىةل ةىلى  اهللً ًذ٠ٍؿي »ٝىةؿى ٕى  .«تى

                                 
 .(، ٤مـ أيب ذر 2731( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (، وصححف إ٭مٌوين.9857(، وا٭مـًوئل ْم ا٭مؽٞمى )1522( صحقح: رواه إٔمق داود )2)

 (، وصححف إ٭مٌوين.21772(، وأمحد )3377إمـ مو٘مف )(، و3797( صحقح: رواه ا٭مٟممذي )3)



 7 شرح صحيح األذكار

ِى  أف أػذ٥ى  كٝج٢ى   جي٢ٍٕ  ل٥ٍ  ٫ي اق٧ي  دجةرؾى  اهللى  إفَ  /أٝٮؿي  ٬ؾا اتلٞؿي
ٞى ة َع دؿًلً ٫ إل ٤٘٦ٮبن ِف دؿًلً  ٕؾرٍ يى  ، كل٥ٍ ا يجذىه إيل٫ً ظؽًّ  ٠ؿً لزلي  / ةؿ ٫، ٚ

 أم ثةل٤ي٢ً  ،(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )
 ، كالىعحً ، كا٣٘ىن كا٣ٛٞؿً كاحلْضً  ، كالكٛؿً كابلعؿً  ، كيف ا٣بي ٭ةرً كانلَ 
 .ظةؿو  ، كَع كي كا٣ٕال٩يحً  ، كالسي ٥ًٞ كالكَ 

ٌي ا، ٚ٭ٮ اق ٠سين ا كم١ؿً ق ٠سين َع ذ٠ؿً   كظَي   ٥ًٕ انلي  ثأ٩ٮاًع  ٢ي ملذٛ
 .املنً  و٪ٮؼى  ٖي املكجً 

، ٚٞةؿ املآًب  ، كدمي٢ى الٮاًب  ق صـي٢ى ِف ذ٠ؿً  ل٤٪ةًس   اهللي  كٝؽ ص٢ٕى 
ألف(   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)ق/ ز٪ةؤي  ص٢َ 
ٞي  أص٢ي  ٨٦ٍ  ٠ؿى اذلي  ، كأ٦ةفو  أ٨٦و  َع قبي٢ً  ٫ي قةل١ي  ا٣ٕجةداًت  ، كأ٢ًٌٚ بةًت ؿي ا٣

ٍي ٭ة لكةفه  ٔ٪ٍ ا٣يت جيذجي٭ة ل يٕبي  اؽي ٚة٣ٛٮا  .ث٭ة إنكةفه  ، كل حيي
ـى  اهللى  ا٠ؿي٨ى ٨٦ اذلَ  ا٣ٕجؽي  يسٮفى  ك٨٣ٍ   املأزٮرةى  األذاكرى  ٠سيا ظىت يالز
 ٨ٍ ـً اخليً  ٤ٕ٦ي٥ً خى َٝ  ، اكألذاكرً  املذٞنيى  ، كإ٦ة ٛن ، كزي ٭ةرً  انلَ يفى ؿى َى  ذحً املؤ ة ٨٦ ٣
٪ؽى ال٤ي٢ً  ًٓ  أػؾً  ، ٔك ٪ؽى  ،املٌُض ـً  القتيٞةًظ  ٔك ، الكضٮدً  ، كأدثةرً ٨٦ انلٮ

 ، كدػٮؿً ، كاجل٧ةًع ، كال٤جةًس ، كالرشًب األك٢ً  ٔ٪ؽى  ؽةً املٞيَ  كاألذاكرً 
٪ؽ املُؿً  ، كاخلؿكًج ، كاخلالءً املكضؽً  ؽً  ٨٦ ذلٟ، ٔك  ، كرؤيحً كالٔؿ
، أظٮالً  َك  كيكذ٘ؿؽي  ا٣ٕجؽً  أ٧ٔةؿى  ذلٟ ممة ين٢٧ي  ... إىل ٗيً اهلالؿً 
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 ٥ ل٥ يرتؾٍ ا٣ًٞيٌ  ي٨ى ٬ؾا ادلي  َع أفَ  كاًعحن  دل٣حن  ممة يؽؿ   ٧ؿقي ٔي  ٔتي كيكذٮ
 .٬ةإىل أظىة٬ة، كصاَل  اإلنكةفً  ِف ظيةةً  كل ٠جيةن  و٘يةن 

ِى  كيججيغ ل٤ٕجؽً  ة َع ٦ج٪ة٬ى  ا٣ٕجةداًت  ؛ ألفَ املأزٮرةً  َع األذاكرً  أف حيةٚ
 ًٙ ٓى ثذؽاًع ل َع اهلٮل كال دجةع٬ة َع ال، ك٦ؽاري اتلٮٝي زؿى  ، كأف يٞ٪

ي
 ث٧ة أ

ًٜ  اهللً  حي ضَ ٨ ٬ٮ ظي ٧َٔ  ٫، ربي  ثذٞؽيًف  ٫ أ٥٤ٔي ، ٚإ٩َ أدمٕنيى  َع اخل٤
ًٓ  ، كأػبى قً كبذ٧ضيؽً  ٨٦  كي  ٨٦ٍ  ٫ي ملة ٬ٮ أ٤٬ي  ٤ٔي٫ً  كاحل٧ؽً  ال٪ةءً  ثى٪ي

 .قٮاقي 
ٚي٭ة  م؛ ألفَ ٦ة يذعؿاق املذعؿي  يه أ٢ٌٚي  ح الىعيعحي انلجٮيَ  كاألذاكري 

 ؛ ملة ٚي٭ة ٨٦ اتلٮظيؽً حً ا٤ٕ٣يَ  املٞةوؽً  ، ك٩٭ةيحى الىعيعحً  املُة٣ًت  اغيحى 
حً  ، كا٣ٕجةدةً اخلةلًه  ، كل٧٤ك٧٤نيى  كرقٮلً  هللً  الىةدٝحً  ، كاملعجحً املرشٔك
ـً  ، ك٦ة قٮا٬ة ٨٦ ٬ة الرشعي ٝىؽى  خمىٮوحو  كًليٛيةتو  ثأ٣ٛةظو  كال٣زتا
٨٦  ذؽم إيل٫ ٠سيه  ل ي٭اكن ٦ة أك رشٍ حمؿَ  ٝؽ يسٮفي  كادلٔٮاًت  األذاكرً 
 .انلةًس 

، املك٪ٮ٩حً  ٗيً  كاألدٔيحً  ٠ؿً  ٨٦ اذلي ٩ٮعن  ةًس ل٤٪َ  أف يك٨َ  ك٣حف ألظؽو 
 ي٨ ل٥ٍ ِف ادلي  ٬ؾا اثذؽاعه  ، ٚإفَ ٤ٔي٭ة انلةسي  يٮاّتي  رادجحن  ٭ة ٔجةدةن كجي٤ٕي 
ُ   ٭٥، كأكرادي ، ك٦أزٮرادً النيٮًخ  ثًٕي  ث٫، كذللٟ ٚأظـابي  اهللي  يأذفً   ؿؽً ا٣

 إيل٭ة دةرٌلن  ، كل جي٪طي ، كل أزؿه ٔنيه  اهللً  ي٨ً دم٤حن ٣حف هلة ِف دً  حً الىٮٚي
٩ة٬يٟ أ٫٩ َٚٮت َع  ٕذؽو ٝجيطه أك ٦ي  طه أك ٦ٛؿي  إل صة٢٬ه  الىعيطى  املأزٮرى 
 .املك٧٤نيى  ثةدٛةؽً  كاأل٦س٢ى  كاأل٢ٌٚى  ٫ األك٢٧ى ٩ٛكً 
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 ت املجةرؾً ا٣ُيي  ٬ؾا ابلةًب  ؿة ِف ػؽ٦حً مكذ٧ي  ا٧٤ٕ٣ةءً  ٔ٪ةيحي  ك٦ة زا٣ٍخ 
َُ  حً ٪َ الك   ٨٦ أثٮاًب  ٕن  ؿةً املُ٭َ  ؿةً املٕ ٙي ة كا٩ذٞةءن دم  ، ٚاكف ٨٦ ذلٟ دآيل
 ٬.. ا.٩ةٕٚحه  ص٤ي٤حه 

ـً  ٔجؽً  ث٨ي  ٪ة كظيؽي ميؼً  ٌٚي٤حي  ِف ٬ؾا األمؿً  بك٭٥و  كمم٨ رضبى   الكال
ٕن  دٕةىل ث٫ املك٧٤نيى  زاد اهللي « األذاكرً  وعيطي »٫ آؿ ثةيل ِف ٦ذ٪ً  ـى ٩ٛ  ة، كٝؽ ٝة

 ٧ةرً الي  يني صى »ةق ، كق٧َ ال١ذةًب  برشًح « ين٭ى آؿ اجلي  حم٧ٮدً  ث٨ي  ػةدلي » األخي 
 «األذاكرً  وعيًط  رشحي 

ي
َٚ ، كأ ٪ة منةيً  ٩ٍ٭شى ثًٕي  شى ٩٭ى ٚٞؽ دٕةىل  ٫ٞ اهللي راق ك

ـو بكَ  اث٨ً  اك٣ٕال٦حً  ـً  ث٤ٮًغ  رشحي »، ك«ا٧ٕ٣ؽةً  رشحي »ِف  ة ، كًلؾلٟ «املؿا
 ، ٚضـاقي «ال١جيً  ا٣ٌٕلي  لالكًـ  ٛةقيً اتلَ  أيسي »ِف  اجلـااؿم   أثٮ ثسؿو  ا٣ٕال٦حي 
ٓى ػين  اهللي  ةقي داا٧ن  ة كإيةقي ٤٪ى ٧ٔى  ٫، كص٢ٕى رشكظةدً  ، كبكةاؿً ث٫ً  ا، ك٩ٛ  .ة ِف ًر

  طي ٫، كيى٤ي ِف ثةثً  ؽه صيي  ٚةل١ذةبي 
ى
ؿأ ٨٦  ني ِف املكةصؽً َع املى٤ي  أف يٞي

ٕي كادلعةً  املكةصؽً  أا٧حً  ق ثؾ٠ؿً  حي األ٦َ  ٢٘ى ذ، كتنحً أل٦َ ِف ا ٮا ٬ؾا اخليى ؛ ٣حني
 .اإلي٧ةفى  ، كيـيؽى كحى ث٫ الؿ   ، كتك٧ٮٍ  انلٛفى اذلم يـّكي 

 ٥ ٠ؾلٟ.كإيةزي  ص٤ٕين اهللي 
 ٫.٥ كق٤ي  كوعجً ة كآًل ؾ َع رقٮنًل ٥ كبةرً كو٢ امهلل كق٤ي 

 ٫ي كًلذجى 
 مٮلقي  ايج ٔٛٮى الؿَ 

ُّ أبو بلِس ِّ حمٌِد ب  احلِبويِّ ب

 هـ17/11/1435
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 الصارِح مُةمقدِّ

ـً ا٣َٞ٭ةرً  الٮاظؽً  هللً  احل٧ؽي  ةرً  ، ا٣ٕـي َٛ رً ا٣٘  ، مرصيًؼ األٝؽارً  ، ٦ٞؽي
رً األمٮرً  ١ٮي كيل ا٤ٞ٣ٮًب  ، دجرصةن َع انل٭ةرً  ال٤ي٢ً  ، ٦ي

ي
، اذلم كاألثىةرً  أل

ِى  َٜٚ ٨٦ اصذجةق  ٨ً ػ٫ٞ٤ ك٦ى  ٨ٍ ٦ى  أيٞ اوُٛةق ٚأدػ٫٤ ِف دم٤ح األػيةر، كك
َٞؿبني األثؿار، كبرَصى ٨٦ أظَج٫ ٚـ٬َؽ٥٬ ِف ٬ؾق ٨٦ ٔجيؽق ٚض٤ٕى٫ ٨٦ امل

يكؼ٫ُ  ةد٫ كاتلأ٬ ت دلار ا٣ٞؿار، كاصذ٪ةب ٦ة ي ادلار، ٚةصذ٭ؽكا ِف مًؿ
كاحلؾر ٨٦ ٔؾاب انلةر، كأػؾكا أ٩ٛك٭٥ ثةجلؽي ِف َةٔذ٫ كمالز٦ح ذ٠ؿق 
٪ؽ د٘ةيؿ األظٮاؿ كدميٓ آ٩ةء ال٤ي٢ كانل٭ةر،  ثة٣ٕيٌش كاإًلثسةر، ٔك

ٖى احل٧ؽ َع دميٓ ٫٧ٕ٩،  ٚةقت٪ةرت ٤ٝٮبي٭٥ ث٤ٮا٦ٓ األ٩ٮار، أمحؽق أث٤
  .كأقألي املـيؽ ٨٦ ٫٤ٌٚ كًلؿ٫٦

 ا٣ْٕي٥، الٮاظؽ الى٧ؽ ا٣ٕـيـ احل١ي٥؛ اهلل َل كأم٭ؽ أف ل هلإ إ
ق كرقٮل، كوٛي ٫ كظجحج٫ كػ٤ي٫٤، أ٢ٌٚي  اكأم٭ؽ أف حم٧ؽن  ٔجؽي

ـي الكةثٞني كالالظٞني، و٤ٮاتي  اهللٌ كقال٫٦ ٤ٔي٫ كَع املؼ٤ٮٝني، كأكؿ
 .ني، كآؿ كٍّ كقةاؿ الىةحلنيانَلًبيٌ قةاؿ 

ـي  ا٣ْٕي٥ي  ٝةؿ اهللٌ  ٚٞؽ ،أ٦ة ثٕؽ ى ائ ) /احل١ي٥ي  ا٣ٕـي

 (   ائ ەئ ەئ وئ وئ

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) كٝةؿ دٕةىل/

٥٤ً ٕي  مذ٘ةلكا ا٣ٕةملني، رَب  قذ٠ؿً  ظةؿي  ،ا٣ٕجؽً  ظةؿً  أ٢ًٌٚ  ٨٦ فأ ث٭ؾا ٚ
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٨ٍ  الٮاردة ثةألذاكر  .املؿق٤ني قيؽ  اهلل رقٮؿخى

ٍف  اهللى إًَف » /كٝؽ ٝةؿ رقٮؿ اهلل 
ى
ةتو أ ٧ًى ًؿَية ًِبى٧ًٍف كى ًلى ٍَيى ٍب٨ى زى ؿى حيى مى

ى
أ

ة ٤يٮا ثً٭ى ٧ى ٍٕ ٍف حى
ى
ؿى ثين إرسااي٢ أ مي

ٍ
يىأ ة كى ٢ى ثً٭ى ٧ى ٍٕ ٍف »٦٪٭ة/  ٠ؿى ، كذى «حى

ى
٥ٍ أ زي ؿي آمي كى

كا  ؿي ىَت إًذىا  اهللى دىٍؾ٠ي اعن ظى زىًؿقً رًسى
ى
ك  ًِف أ ؽي ٕى جى ا٣ ؿى ٢و ػى ٢ً رىصي

سى ٧ى ٟى ٠ى ً ل سى٢ى ذى ٚىإًَف ٦ى
ًىنيو   ًظٍى٨و ظى

ى َتى َعى
ى
٫ي  أ كى ٍٛ ًٍؿزي جى جٍؽي لى حيي ٕى ٟى ا٣ ً ل ؾى ٥ٍ، ٠ى ٫ي ٦ً٪ٍ٭ي كى ٍٛ زى جى ٍظؿى

ى
ٚىأ
ةًف إًَل ثًًؾ٠ًٍؿ اهللً  ُى  .«٨٦ًى الَنيٍ

٠ٍؿى ٚإف  ِي ا٣ٕ اذلي دؿٍظةًلً، حيٛ ٫ ٨٦ النيُةًف ِف ظةًؿ ًظ٤ي٫ كى جؽي كحيؿقي
٨ٍ  ذلا يججيغ ل٤ٕجًؽ أَل يٛرتى لكة٩ي٫ ؛ ألَف  ذ٠ًؿ اهلًل خى وجةحى مكةءى

٢ي ٚي٭ة ا٣ٕجؽي  ٛي ٨ٍ  النيُةفى يذعنيى ا٣ٛؿصى ا٣يت ي٘  ٔى٨ ذ٠ًؿ اهلًل يل٫َ٤ٌي خى
 لرصاًط املكذٞي٥ً.ا

ؿيؼه  ٝىةؿى  ُى ؿٍ » /رمح٫ اهللي  ٦ي ْى ٮى جى فى ، ٚىإًذىا ٬ي ٍمًؿ ًم٨ٍ٧َ اكى
ى
ا اأٍل ؾى تي ًِف ثىٍؽًء ٬ى

ى اهللً ٨٦ًى  ٫ي َعى ة٦ي ٫ي ٚىإًذىا تى٧ى ة٦ي ٨ٍ تى٧ى  ٦ى
ى ٍؿتي َعى ْى جى ٫ي اهللً ، كى ٠ي ة ًمالى ٍؿتي ٦ى ْى جى ، كى

٫ي  ٠ي ءٚىإًذىا ًمالى عى  .«ادل 

ك٨٦ ال١ذت ا٣يت ا٬ذ٧خ جب٧ٓ األذاكر الىعيعح/ ٠ذةب ميؼ٪ة 
ظ٫ْٛ اهلل، كأَةؿ ٧ٔؿق -وٮيل كظيؽ ث٨ ٔجؽ الكالـ ث٨ ثةيل ا٣ٛٞي٫ األ

                                 
 (. 3( اكظر: إذ٬مور، ٭مؾـقوي، صـ )1)

 ، وصححف إ٭مٌوين.(، ٤مـ احلورث ا١ٕمعري 17877(، وأمحد )2863( صحقح: رواه ا٭مٟممذي )2)

اإلٕموكي ا٭مؽٞمى، (، و42ٛمجو٭مًي و٘مقاهر ا٭معؾؿ، ٭مؾديـقري )(، وا35135( اكظر: مصـػ إمـ أيب ١مقٌي )3)

  (.1711ٕٓمـ ٕمطي )
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؛ كٝؽ «وعيط األذاكر»املكّم ثػ  -َع َةٔذ٫، كأق١٪٫ ا٣ٛؿدكس األَع
أف أرشح ٬ؾا ال١ذةب املجةرؾ، ٚرشح اهلل وؽرم هلؾا اهللى اقذؼؿت 

 األمؿ، كيس يل دم٫ٕ، كاقذأذ٩خ ميؼ٪ة ظ٫ْٛ اهلل ِف رشظ٫ ٚأذف يل.
يتٌيص بعدة « صحيح األذكاز» كتابأْ  هرِّْكساوًّ اجلديس ب

 مميصات:

 ا٠ذىف ثؾ٠ؿ ظؽير كاظؽ ِف ك ثةب اغبلة. .1

أك أكرث اٝذرص َع ذ٠ؿ احلؽير األيس  ،إذا اكف ِف ابلةب ظؽيسةف .2
 كاألٝرص؛ ٣حك٭٢ َع ا٣ُة٣ت ظ٫ْٛ، كا٢٧ٕ٣ ث٫.

يلتكىن ل٤ُة٣ت الٮٝٮؼ َع مالبكةت  ؛٠ؿ األظةدير اكم٤حذى  .3
 احلؽير.

نٍيً َع ظكت الىعح، ٚجؽأ ثأظةدير األظةدير ت رد .4 ، الَىًعيعى
ز٥ أظةدير ابلؼةرم ا٣يت ا٩ٛؿد ث٭ة، ز٥ مك٥٤، ز٥ أيب داكد، ز٥ 

 ا٣رت٦ؾم، ز٥ اث٨ ٦ةص٫، ... ك١٬ؾا.

 عٌوي يف ٓرا اهلتاب:

ٕخ د٧٭يؽا ل١٤ذةب منذ٧ال َع ٢ٌٚ  .1 ٠ٍؿًك كٚٮااؽق كآداث٫  اذلي
 .كأكٝةت اإلصةثح كأظٮاهلة.... إ٣غ

ٕخ احلؽير اكمال ِف أَع الىٛعح ٝج٢ رشظ٫. .2  ًك

 ٧ٝخ برشح األظةدير ثأق٤ٮب ق٭٢ ٦حكٮر يٛ٭٫٧ ك ٨٦ يٞؿؤق .3

 متضؿـو:
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o .ذح ا٭مؽؾامت ا٭مغريٌي 

o .ٌذح ٤موم ٭مؾحدي 

o .ٌا٭مػقائد اٛمًتـٌطي مـ ٬مؾ ٙمدي 

o .ٖمرمجي يًٝمة ٭مراوي احلديٌ، وووعتفو ْم احلو١مقي 

ب ختؿجية خمذرصا، ٧ٝخ ثذؼؿيش األظةدير املؾ٠ٮرة ِف ال١ذة .4
 ٤مٜم خترجيوت ١مقخـو ٤مٜم متـ ا٭مؽتوب. كأذ٧ؽت

ا٤متؿدت ْم ٖمصحقح إٙموديٌ وحتًقـفو ٤مٜم أٙمؽوم ا٭مشقخ إ٭مٌوين  .5

 رمحف اهلل.

٬ؾا كأقأؿ اهلل ا٣ْٕي٥ رب ا٣ٕؿش ا٣ْٕي٥ أف يى٤ط ٩يةد٪ة، كأف 
٧ةؿ الىةحلةت، إ٫٩ ٥ٕ٩ املٮىل، ك٥ٕ٩ انلىي.  يذ٥ نلة ثةأٔل

 

 و٬متٌف

 ث٨ حم٧ٮد اجل٭ينػةدل 
 هـ 22/6/1433
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 التمهيد
 ويصتنل على تسعة فصول:

 الفصل األول: فِضُل الذِّكِز.

 .الذِّكِز َفوائُدالفصل الثاىي: 

 .الدَُّعاءالفصل الثالث: آداُب الذِّكِز و

 .الدَُّعاءالفصل الزابع: احلث على 

 .الدَُّعاءالفصل اخلامس: شزوط استجابة 

 .الدَُّعاءاُت وأماكً وأسمية استجابة : أوقسادسالفصل ال

 .الدَُّعاءإجابة أحوال : سابعالفصل ال

 .الدَُّعاء: ما ُييهى عيه يف ثامًالفصل ال

 .الدَُّعاء استجابة الفصل التاسع: مواىع
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 األول فصلال

 كِزالذِّ ُلفِض

 

 ها:مِي ، ىذكُزيُةبوِّالي ُةيَّ، والسُّالعظيُه عليها الكتاُب قد ىصَّ عظينٌة فضائُل كِزللذِّ

 .يشءو  كي  ٨٦ٍ  أكبي  اهللً  ذ٠ؿي -1
 (   ائ ائ ەئ ) :َتَعوَػ  َؿوَل اهللُ

 .٨٦ يؾ٠ؿقي  يؾ٠ؿي   اهللي  -2
(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) :َتَعاااااااوَػ  َؿاااااااوَل اهللُ 

ِحقَحْغِ  ويف ـْ  افصَّ ِلُّ  ٫َموَل : ٫َموَل   ، هريرة َأيب٤َم  ٤ِمـْدَ  َأَكو :َٖمَعو٧َم  اهللُ ُؼقُل يَ » : ا٭مـٌَّ

ِـّ  ٌِْدي ٣َم فِ  ِْم  َذ٬َمَريِن  ٪َمنِنْ  ،َذ٬َمَريِن  إَِذا َمَعفُ  َوَأَكو ،يِب  ٤َم ًِ ًِ  ِْم  َذ٬َمْرُٖمفُ  َكْػ  َذ٬َمـَريِن  َوإِنْ  ،ـلَكْػ

َب  َوإِنْ  ،ِمـُْفؿْ  َٚمْٝمٍ  َمَلٍ  ِْم  َذ٬َمْرُٖمفُ  َمَلٍ  ِْم  ًُ  ٕمِِشْٞمٍ  إَِٔمَّ  َٖمَؼرَّ ْٕم َب  َوإِنْ  ،ِذَرا٤ًمـو ٭َمْقفِ إِ  َٖمَؼرَّ  َٖمَؼـرَّ

ًُ  ِذَرا٤ًمو إَِٔمَّ  ْٕم  .شَهْرَو٭َميً  َأَٖمْقُتفُ  َيْؿٮِم  َأَٖمويِن  َوإِنْ  ،َٕمو٤ًمو إ٭َِمْقفِ  َٖمَؼرَّ

 . اهللً  ألمؿً  ا٦ذسةؿه  ٠ؿي اذلي  -3
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ) :َتَعاااوَػ  َؿاااوَل اهللُ 

(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

                                 
 (.2675(، مًؾؿ )7475( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )1)
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مئ ىئ يئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ) :َعاوَػ تَ  َؿوَل اهللُ

(   جب

 .ِف ادل٩ية ك اآلػؿةً  ا٣ٛالًح  ٨٦ أقجةًب  قجته  ٠ؿي اذلي  -4
(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) :َتَعوَػ  َؿوَل اهللُ

 . هل٥ ٦٘ٛؿة كأصؿ ْٔي٥ ٔ٪ؽ اهلل ا٠ؿكف اهلل ٠سيااذلَ -5
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) :َتَعوَػ  َؿوَل اهللُ

ھ ھ ھ ے  ہ ہ ھ

﮴   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

(   ﮿﯀ 

٧ةؿ ٔ٪ؽ اهلل -6  . ذ٠ؿ اهلل ٨٦ أز٢ٞ اأٔل
ِحقَحْغِ  ويف ـْ  افصَّ ِلِّ ا ٤َمـ  ، هريرة َأيب٤َم  ٤َمَٜم  َٚمِػقَػَتونِ  ٬َمؾَِؿَتونِ »: ٫َموَل   ٭مـٌَّ

ونِ  ًَ ٌََتونِ  ،قَزانِ اٛم ِْم  َٗمِؼقَؾَتونِ  ،ا٭مؾِّ ـِ  إ٧َِم  َٙمٌِق مْحَ ٌَْحونَ  :ا٭مرَّ ٌَْحونَ  ،ا٭ْمَعظِقؿِ  اهللِ ٠ُم  اهللِ ٠ُم

 .شَوٕمَِحْؿِدهِ 

٠ٍؿ -7  أ٢ٌٚ ٨٦ ادل٩ية ك٦ة ٚي٭ة. اذلي
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ٌَْحونَ  :َأ٫ُمقَل  َٕنْ »:  اهلل ر٠مقل ٫َموَل  :٫َموَل ،  ريرةَ هُ  يبأَظ  ٠ُم

ًْ  ِِمَّو إَٔمَّ  َأَٙمىُّ  ،أ٬ْمَٞمُ  َواهللُ ،اهللُ َّٓ إِ  ٭مفَ إِ  َٓ وَ  :هللِ َواحلَْؿدُ  :اهللِ ْؿُس  ٤َمَؾْقفِ  ٢َمَؾَع  .شا٭مشَّ

                                 
 (.2694(، ومًؾؿ ) 6476متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 1)
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٠ٍؿ -8 يشء يػأ  ثػ٫  أٌٚػ٢ي ٬ٮ ك ،رٝةب ك ٦ةاح ظك٪ح يٕةدؿ ٔذٜ أربٓ اذلي
 يٮـ ا٣ٞية٦ح. ا٣ٕجؽي 
ِحقَحْغِ يف  ـْ » :٫َموَل   اهلل ر٠ُمقَل  أنَّ ،  هريرة يبأَعْن  افصَّ َّٓ  إ٭َِمـفَ  َٓ  :٫َمـوَل  َم  إِ

يَؽ  َٓ  َدهُ َوْٙم  اهللُ   ٬ُمؾِّ  ٤َمَٜم  َوُهقَ  ،ْؿدُ احل َو٭َمفُ  ْؾُؽ اٛم ٭َمفُ  ،٭َمفُ  َذِ
ٍ
ء ةٍ  ِموَئيَ  َيْقمٍ  ِْم  ٫َمِديرٌ  َرْ  َمرَّ

 ًْ ًْ  ،ِر٫َموٍب  ٤َم٨ْمِ  ٤َمْدَل  ٭َمفُ  ٬َموَك ٌَ
ـَيٍ  ِموَئيُ  ٭َمفُ  َو٬ُمتِ ًَ ًْ  ،َٙم َق

ًْ  ،٠َمقَِّئيٍ  ِموَئيُ  ٤َمـْفُ  َوُُمِ  ٭َمـفُ  َو٬َموَك

قْ ا ِمـ ِٙمْرًزا ْ  ،ُيْؿِزَ  َٙمتَّك َذ٭مَِؽ  َيْقَمفُ  َطونِ ٭مشَّ َّٓ  ٕمِـفِ  َ٘موءَ  ِِمَّو ٕمَِل٪ْمَضَؾ  َأَٙمدٌ  َيْلِت  َوَل  َأَٙمـدٌ  إِ

ـْ  َأ٬ْمَثرَ  ٤َمِؿَؾ   .شَذ٭مَِؽ  ِم

ِحقَحْغِ يف و ـْ »:  اهلل ر٠ُمقَل  ٫مول، ٤مـف  افصَّ ٌَْحونَ  :٫َموَل  َم  ْم، َوٕمَِحْؿِدهِ  اهللِ ٠ُم

ةٍ  ِمَئيَ  َيْقمٍ  ًْ ، َمرَّ ًْ  َوإنْ ، َٚمَطوَيوهُ  ُٙمطَّ ٌَْحرِ  َزَٕمدِ  ِمْثَؾ  ٬َموَك  .شا٭م

ِحقَحْغِ يف و ـْ  افصَّ لِّ ا ٤َمـ ،َأيب أيقب إكصوريِّ ٤َم ـْ ٫َمـوَل »، ٫َموَل: ٭مـٌَّ ٓ  :َم

يَؽ ٭َمُف، ٭َمُف اُٛمْؾُؽ  َّٓ إ٭َمَف إِ   ٫َمِديٌر،َو٭َمُف احلَْؿُد،  ،اهللُ َوْٙمَدُه ٓ َذِ
ٍ
ء َر ـ٤َمْشـ َوُهَق ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ َرْ

اٍت  ـْ َو٭َمِد إ٠ْماَم٤ِمقَؾ  ،َمرَّ ـْ أ٤ْمَتَؼ أْرَٕمَعَي أْكُػٍس م  .ش٬َموَن ٬َمَؿ

٠ٍؿ -9  .أظت الالكـ إىل اهلل  اذلي
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ    كَ  َٓ أَ » : اهلل ر٠مقُل  ٫َموَل : ٫َموَل ،  َذر   َأيبَظ  مِ اَل ا٭مؽَ  ٕمَِلَٙمىِّ  ُأْٚمِٞمُ

ٌَْحونَ : اهللِ إ٧َِم  مِ اَل ا٭مؽَ  َأَٙمىَّ  إنَّ  ؟ اهللِ إ٧َِم   .شَوٕمَِحْؿِدهِ  اهللِ ٠ُم

                                 
 (.2694صحقح: رواه مًؾؿ ) (1)

 (.2691(، ومًؾؿ ) 3293متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 2)

 (.2691(، ومًؾؿ )6475تػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري)م (3)

 (.2693(، ومًؾؿ )6474متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري ) (4)
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ٞي -11  مٮازي٨ ا٣ٕجؽ يٮـ ا٣ٞية٦ح. ٢ي ذ٠ؿ اهلل يس
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ   ا٭مطُُّفـقرُ »:  اهلل ر٠مـقُل  ٫َمـوَل : ٫َمـوَل ،  ريِّ عَ ا١ْٕمـ مو٭مٍؽ  َأيبَظ

ٌَْحونَ ، اٛمِقَزانَ  ََتْلُ  هللِ َواحلَْؿدُ ، اإليامنِ  ١َمْطرُ   َمـو - ََتْـلُ  َأوْ  - ََتْـمنِ  هللِ ْؿدُ َواحلَ  اهللِ َو٠ُم

اَمَواِت  َٕم٦ْمَ  ًَّ   .شَوإْرضِ  ا٭م

 . ثؾ٠ؿ اهلل أكوةقأظؽ أظجةث٫  ٮيصأف ي ملة أراد انل،  -11
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ    ، اهللِ َر٠مـقلِ  إ٧َِم  أ٤ْمـَرايبي  َ٘مـوءَ : ٫َموَل ،  وصٍ و٫مَّ  َأيب ٕمـ ٠معدَظ

 أ٬ْمـَٞمُ  اهللُ، ٭َمـفُ  َذيـَؽ  َٓ  َوْٙمـَدهُ  اهللُ َّٓ إِ  إ٭مفَ  َٓ  :٫ُمْؾ »: ٫َموَل  ،أ٫ُمق٭ُمفُ  ومً اَل ٬مَ  ٤َمؾِّْؿـِل: ٪َمَؼوَل 

ٌَْحونَ ، ا٬َمثٝمً  هللِ َواحلَْؿدُ ، ا٬َمٌِٝمً  ةَ  َٓ وَ  َٙمقَل  َٓ وَ ، ا٭مَعوٛم٦ِمَ  َربِّ  اهللِ َو٠ُم  ا٭مَعِزيـزِ  ٕمِوهللِ َّٓ إِ  ٫ُمقَّ

 : ، ٫َموَل شاحلَؽِقؿِ 
ِ
، َواْهـِديِن  َواْرمَحْـِـل، ِٔم  ا٩ْمِػـرْ  ا٭مؾَُّفؿَّ : ٫ُمْؾ »: ٫َموَل  ؟ ِٔم  ٪َماَم ، ٭مَِريبِّ  ٪مفُمٓء

 .شَواْرُز٫ْمـِل

٧ةؿ. ذ٠ؿ اهلل  -12  أ٢ٌٚ اأٔل
ااِحقَحْغِ  يف ـْ  افصَّ ـَ  ٪ُمَؼــراءَ  أنَّ  ، رةَ ْيــرَ هُ  َأيب٤َمــ  ، اهللِ ر٠ُمــقَل  َأَٖمــْقا اُٛمَفــوِ٘مِري

ٗمقرِ  أْهُؾ  َذَهَى : ٪مؼو٭مقا َرَ٘موِت  ا٭مدُّ ، ُكَصـ٥مِّ  ٬َمـاَم  ُيَصـؾُّقنَ ، اُٛمِؼـقؿِ  َوا٭مـَِّعقؿِ ، ا٭مُعَٜم  ٕمِو٭مدَّ

ـْ  ٪َمْضـٌؾ  َوََلُؿْ  َكُصقُم، ٬َماَم  َوَيُصقُمقنَ  ـقنَ ، أْمـَقالٍ  ِمـ ، َوجُيَوِهـُدونَ ، َوَيْعَتِؿـُرونَ ، ََيُجُّ

٫ُمقنَ  ـْ  ٕمِـفِ  ُٖمْدِر٬ُمقنَ  و١َمْقئً  ُأ٤َمؾُِّؿُؽؿْ  َٓ أ»: ٪َمَؼوَل  ،َوَيَتَصدَّ ٌََؼُؽؿْ  َمـ ٌَُؼقنَ وَ ، ٠َمـ ـ ًْ ـْ  ٕمِـفِ  َٖم  َمـ

                                 
 (.2731( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.223صحقح: رواه مًؾؿ ) (2)

 (.2696صحقح: رواه مًؾؿ ) (3)

ُٗمقُر: مجع َدْٗمر، َوُهَق: اٛمول ا٭مؽثٝم.( 4)  ا٭مدُّ
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ـْ  َّٓ إِ  ِمـُْؽؿْ  أ٪ْمَضؾ َأَٙمدٌ  َيُؽقن َٓ وَ ، َٕمْعَد٬ُمؿْ   َيـو َٕمـَٜم : ٫مـو٭مقا، ش؟ َصـَْعُتؿْ  َمو ِمْثَؾ  َصـَعَ  م

ٌُِّحقنَ »: ٫َموَل ، اهلل ر٠مقل ًَ َؿُدونَ ، ُٖم ونَ ، َوحَتْ ُ  ،شَوَٗمالٗم٦ِمَ  وَٗمالٗمً  ةٍ اَل َص  ٬ُمؾِّ  َٚمْؾَػ ، َوُٖمَؽٞمِّ

ـْ  ٭مراويا صو٭مح َإُٔمق ٫َموَل  ـْ  ٠ُمِئَؾ  َٛمَّو،  ةَ يرَ رَ هُ  َأيب٤َم َـّ  ٬َمْقِػقَّـيِ ٤َم : يؼـقل: ٫َمـوَل  ِذ٬ْمـِرِه

ٌَْحون» َـّ  َيُؽقنَ  َٙمتَّك، أ٬ْمَٞمُ  واهللُ هللِ َواحلَْؿدُ ، اهللِ ٠ُم َـّ  ِمـُف ُف  .شَوَٗمالٗم٦ِمَ  وَٗمالٗمً  ٬ُمؾُّ

َـ  ٪ُمَؼراءُ  ٪َمَرَ٘معَ : روايتف ْم مسؾؿٌ  وزاد  ٠َمـِؿعَ : ٪مؼـو٭مقا،   اهلل قلِ ر٠م إ٧َِم  اُٛمَفوِ٘مري

 اهلل ٪َمْضـُؾ  َذ٭مِـَؽ »:  اهلل ر٠ُمـقُل  ٪َمَؼـوَل  ؟ ِمْثَؾفُ  ٪َمَػَعُؾقا ٪َمَعْؾـَو ٕماَِم  إْمَقالِ  أْهُؾ  إْٚمَقاُكـَو

ـْ  ُيمٖمِقفِ   .ش َيَشوءُ  َم

ُـ و ـْ  ونَ بَّ حِ  روى اب ِـ  مو٭مِؽ ٤َم َـ  عوذَ مُ  أنَّ  ومرَ ُي  ٕم  آٚمـرَ  إنَّ »: َلـؿْ  وَل ٫َمـ،  ٌؾٍ َ٘م  ٕم

ًُ  مٍ ٬مال ًُ  أنْ   اهللِ ر٠مقَل  ٤مؾقفِ  ٪مور٫م  َتقَت  أنْ » :٫موَل  ؟اهللِ إ٧م أٙمىُّ  ا٤ٕماملِ  أيُّ  :٫مؾ

ـْ  ٌى ٢مْ رَ  َؽ و٭مًوكُ   .شاهللِ ذ٬مرِ  م

 ذ٠ؿ اهلل ٢٧ٔ يكي كأصؿق ْٔي٥.  -13
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ِـ  ٠معدِ َظ : ٪َمَؼـوَل ، اهلل ر٠مـقل ٤ِمـْـدَ  ٬مــو: ٫َمـوَل ،  وصٍ و٫مَّ  َأيب ٕم

َى  أنْ  ُد٬ُمؿْ أَٙم  زُ عجِ يَ أَ » ًِ ـَيٍ  أ٭ْمَػ  يقمٍ  ٬مؾِّ  ْم َيْؽ ًَ ـَل٭َمفُ ش؟ َٙم ًَ ـْ  ٠َمـوِئٌؾ  ، ٪َم ـ ِمـ ًَ : وِئفِ ُ٘مَؾ

ُى  ٬َمْقَػ  ًِ ـَيٍ  ٭مَػ أَ  َيْؽ ًَ ٌُِّح »: ٫َموَل  ؟ َٙم ًَ ٌِقَحيٍ  ِمَئيَ  ُي ًْ ـَيٍ  أ٭ْمُػ  ٭َمفُ  ٪َمُقْؽَتُى  َٖم ًَ  َُيَـطُّ  َأوْ ، َٙم

 .شَٚمطِقَئيٍ  أ٭مُػ  ٤َمـْفُ 

                                 
 (.595(، ومًؾؿ ) 843متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 1)

( و٫مول:  1492( وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح ا٭مٟم٩مقى وا٭مٟمهقى )818صحقح: رواه إمـ ٙمٌون ) (2)

 ٙمًـ صحقح.

 (.                      2698صحقح: رواه مًؾؿ ) (3)
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 ىؽٝني.اذلا٠ؿكف هل٥ أصؿ املذ-14
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ـْ  َمكاَل ٠ُم  ٬ُمؾِّ  ٤َمَٜم  ُيْصٌُح : »٫َموَل ، اهلل ر٠مقَل  أنَّ  ، ر  ذَ  َأيبَظ  ِمـ

ٌقَحيٍ  ٪َمُؽؾُّ : َصَد٫ميٌ  َأَٙمِد٬ُمؿْ  ًْ ؿقَدةٍ  َو٬ُمؾُّ ، َصَد٫ميٌ  َٖم  َو٬ُمـؾُّ ، َصَد٫َميٌ  ََتْؾِقؾيٍ  َو٬ُمؾُّ ، َصَد٫َميٌ  حَتْ

ـْ  َوجْيـزُئ ، َصـَد٫َميٌ  ُٛمـَْؽـرِ ا ٤َمـ َوََنٌْل ، َصَد٫َميٌ  ٕموَٛمْعُروِف  وأْمرٌ ، َصَد٫َميٌ  َٖمْؽٌَٝمةٍ   َذ٭مِـَؽ  ِمـ

ـَ  َيْر٬َمُعُفاَم  َر٬ْمَعَتونِ  َحك ِم  .شا٭مضُّ

 كاذلم ل يؾ٠ؿ رب٫ اكمليخ. ،٦س٢ اذلا٠ؿ اك٣حي  -15
ـْ  َرَوى افُبَخوِري   ـِذي َمَثـُؾ : »٫َمـوَل  ، ٭مـٌـلِّ ا ٤َمـ ، ا١ٕمعريِّ  مق٠مك َأيب٤َم  ا٭مَّ

فُ  َيْذ٬ُمرُ  ِذي َرٕمَّ ًِ  احلَلِّ  َمَثُؾ  َيْذ٬ُمُرهُ  ٓ َوا٭مَّ  .شَواَٛمقِّ

ًِ  َمَثُؾ : »ٕمؾػظ ،مسؾؿ ورواه ٌَْق ِذي ا٭م ًِ ، ٪مِقفِ  اهللُ ُيْذ٬َمرُ  ا٭مَّ ٌَْق ِذي َوا٭م  اهللُ ُيـْذ٬َمرُ  ٓ ا٭مَّ

ًِ  احلَلِّ  َمَثُؾ ، ٪مِقفِ   .شواَٛمقِّ

 اذلا٠ؿكف ٥٬ الكةثٞٮف.  -16
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ   ٌََؼ »:  اهلل ر٠ُمـقُل  ٫َمـوَل : ٫َمـوَل   عريِّ ا١ْٕمـ ق٠مـكمُ  َأيبَظا  ٠َمـ

ُدونَ  ــرِّ ــو٭مقا ،شاُٛمَػ ــو: ٫م ُدونَ  َوَم ــرِّ ــو ؟ اُٛمَػ ــوَل  اهلل ر٠مــقَل  َي ا٬مُِرونَ َ: »٫َم ــذَّ ــٝمً  اهللَ ا٭م  ا٬مث

ا٬مَِراِت   .شوا٭مذَّ

 ذ٠ؿ اهلل جي٤ٕٟ ٨٦  املذ٧ك١ني برشع اهلل. -17

                                 
 (.    2777صحقح: رواه مًؾؿ )( 1)

 (.  6477صحقح: رواه ا٭مٌخوري ) (2)

 (.6477صحقح: رواه مًؾؿ ) (3)

 (.    3596صحقح: رواه مًؾؿ ) (4)
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ِمِذي   ْ ـَفُ  ،َرَوى افسر ًَّ ـْ  َوَٙم ، اهللِ ر٠مـقَل  َيـو: ٫َمـوَل  اًل ُ٘م رَ  أنَّ :  ٍن ٕمُ  ٕمـ اهللِ ٤مٌدِ  ٤َم

اِئعَ  إنَّ  يِن ، ٤َم٥مَّ  ٬َمُثَرْت  ٫َمدْ  اإل٠ْمالمِ  َذَ  ـٕمَِشـ ٪َمَلْٚمِٞمْ
ٍ
ٌَّ  لء  اُل َيـزَ  ٓ: » ٫َمـوَل  ،ٕمِـفِ  ٌُ َأَٖمَشـ

وُكَؽ  ًَ
ـْ  وَر٢مًٌ  ٭مِ  .شاهلل ِذ٬ْمرِ  ِم

ؿس لٟ خن٤ح ِف اجل٪ح. -18   ثؾ٠ؿ اهلل ي٘ي
ِمِذي  َرَوى اف ْ ـَفُ   ،سر ًَّ ـْ  َوَٙم ٌْحون: ٫َمـوَل  ـَمـ: »٫َموَل  ، ٌلِّ ٭مـَّ ا ٤َمـ ، ٘موٕمرٍ ٤َم  ٠ُمـ

ًْ ، وٕمِحؿِدهِ  اهلل   .شاجلَـَّيِ  ْم َكْخَؾيٌ  ٭َمفُ  ٩ُمِر٠َم

 .  ٗؿاس اجل٪ح ٬ٮ ذ٠ؿ اهلل -19

ِمِذي   ْ ـَفُ   ،َرَوى افسر ًَّ ًُ ٭مَ »: اهلل ر٠مـقُل  ٫َمـوَل : ٫َمـوَل  مًـعقدٍ  ٕمـا ٤َمـ َوَٙم  ِؼْقـ

َي  ٭َمقَؾيَ  إْٕمَراِهقؿَ  َتَؽ  أ٫ْمِرىءْ  ُُمَّؿدُ  َيو: ٪َمَؼوَل ، يِب  ُأْهِ ًَّ  ِمـِّل ُأمَّ ُهؿْ ، مَ اَل ا٭م يَ  أنَّ  َوَأْٚمِٞمْ  اجلَـَـّ

ٌَيُ  َٕميِ  ٢َمقَّ ْ   ٤َمْذَٕميُ ، ا٭مٟمُّ
ِ
َو، اٛموء ٌَْحونَ : ٩ِمَرا٠َمَفو وأنَّ  ٫ِمقَعونٌ  وأَنَّ  َّٓ إِ  ٭مفَ إِ  َٓ وَ ، هللِ واحلَْؿدُ ، اهللِ ٠ُم

 .شأ٬ْمَٞمُ  واهللُ، اهللُ

٧ةؿ ٔ٪ؽ اهلل.-21 ذ٠ؿ اهلل ػي اأٔل
ِمِذي   ْ ـْ  َرَوى افسر  رْ ا٭مدَّ  َأيب٤َم

ِ
ٌِّـُئُؽؿْ  أٓ: » اهلل ر٠ُمـقُل  ٫َموَل : ٫َموَل  ، داء  ٕمَِخـْٝمِ  ُأَك

 إْكَػـوِق  ـْ ِمـ ٭َمُؽـؿْ  َوَٚمـٝمٍ ، َدَرَ٘مـوٖمُِؽؿْ  ْم وأْر٪َمِعَفـو، َمؾِـقؽُِؽؿْ  ٤ِمـْدَ  وأْز٬َموَهو، أ٤ْمام٭مُِؽؿْ 

                                 
 (، وصححف إ٭مٌوين.3375صحقح: رواه ا٭مٟممذي ) (1)

 ، وٙمًـف، وصححف إ٭مٌوين.(3464رواه ا٭مٟممذي )صحقح:  (2)

 (، وٙمًـف، ووا٪مؼف إ٭مٌوين.3462ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي ) (3)
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َهِى  يِ  ا٭مذَّ ـْ  ٭َمُؽؿْ  َوَٚمْٝمٍ ، وا٭مِػضَّ ٬ُمؿْ  َٖمْؾَؼـقا أن ِم  ِرُٕمقاـَوَيْضـ أ٤ْمـَـو٫َمُفؿْ  ِرُٕمقاـ٪َمَتْضـ ٤َمـُدوَّ

 .شَٖمَعو٧َم  اهلل ِذ٬مر: »٫َموَل ، َٕمَٜم : ٫َمو٭َمقا ،ش؟ أ٤ْمـَو٫َمُؽؿْ 

 ذ٠ؿ اهلل ي٪يج ٨٦ ٔؾاب اهلل. -21
ـْ  روى افبقفؼل ٌِْد ٤َم ـِ ٤ُمؿَ  اهلل٤َِم ِلِّ ا ٤َمـ ،ريض اهلل ٤مـفام رَ ْٕم ُف ٬َموَن َيُؼـقُل:  ٭مـٌَّ َأكَّ

 ِصَؼو٭َمًي، َوإِنَّ ِصَؼو٭َمَي ا٭ْمُؼُؾقِب ِذ٬ْمـُر »
ٍ
ء ـْ َرْ  اهللِإِنَّ ٭مُِؽؾِّ َرْ ـْ ، َوَمـو ِمـ  َأْكَجـك ِمـ

ٍ
ء

ـْ ِذ٬ْمِر  اهلل٤َِمَذاِب  َٓ  ،شاهللِِم َّٓ َأْن اجلَٓ وَ »؟ ٫َمـوَل: اهللَِفوُد ِْم ٠َمـٌِقِؾ اجل٫َمو٭ُمقا: َو َفـوُد، إِ

ْقِػِف َٙمتَّك َيـَْؼطِعَ  ًَ َب ٕمِ  .شَيْيِ

٨ٍ  ذ٠ؿ اهلل ثؽي٢-22  ٝيةـ ال٤ي٢ كاإل٩ٛةؽ ِف قبي٢ اهلل.خى
ٌَّـوٍس ا ٤َمــ ٭مف وا٭مؾػظ وافبزار افطزاين ىرو  ـِ ٤َم ٫َمـوَل: ٫َمـوَل ريض اهلل ٤مــفام، ْٕمـ

ـْ ٤َمَجَز ِمـُْؽؿْ »: َر٠ُمقُل اهللِ  ـَ وٛمِؾ َأْن ُيَؽوٕمَِدُه، َوَٕمِخَؾ ٕمِ قْ ٭مؾا ٤َمـ َم ٌُ  وِل َأْن ُيـِْػَؼـُف، َوَ٘مـ

ـْ ِذ٬ْمِر اهللِا ٤َمـ  .ش٭ْمَعُدوِّ َأْن جُيَوِهَدُه ٪َمْؾُقْؽثِْر ِم

 اهلل يجةيه مالاسذ٫ ثةذلي٨ يؾ٠ؿك٫٩. -23
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ـْ  َٙمْؾَؼـيٍ  ٤َمـَٜم  َٚمـَرَج   اهللِ َر٠ُمقَل  نَّ أ ، ُمَعوِوَييَ َظ  َأْصـَحوٕمِفِ  ِمـ

ُؽؿْ  َمو» :٪َمَؼوَل  ًَ ـَو :٫َمو٭ُمقا ،ش؟َأْ٘مَؾ ًْ  ،٭مِْل٠ِْمـاَلمِ  َهـَداَكو َمـو ٤َمـَٜم  َوَكْحَؿُدهُ  ،اهللَ َكْذ٬ُمرُ  َ٘مَؾ

َـّ  ـُؽؿْ  َمـو اهللِ» :٫َموَل  ،٤َمَؾْقـَو ٕمِفِ  َوَم ًَ َّٓ  َأْ٘مَؾ ــَو َمـو اهللِوَ  :٫َمـو٭ُمقا ،ش؟َذاكَ  إِ ًَ َّٓ  َأْ٘مَؾ  ،َذاكَ  إِ

                                 
 (، وصححف إ٭مٌوين.3377صحقح: رواه ا٭مٟممذي ) (1)

(، وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح ا٭مٟم٩مقى وا٭مٟمهقى 19ْم ا٭مد٤مقات ا٭مؽٌٝم ) صحقح: رواه ا٭مٌقفؼل (2)

(1495.) 

(، وصححف 326(، ا٭مٌقفؼل ْم ا٭مشعى )11121(، وا٭مطٞماين ْم ا٭مؽٌٝم )4974صحقح: رواه ا٭مٌزار ) (3)

 (.1496إ٭مٌوين ْم صحقح ا٭مٟم٩مقى وا٭مٟمهقى )
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ْ  إيِنِّ  َأَمو» :٫َموَل  يُؾ  َأَٖمويِن  َو٭َمؽِـَّفُ  ،٭َمُؽؿْ  َُتَْؿيً  َأ٠ْمَتْحؾِْػُؽؿْ  َل يِن  ِ٘مْٞمِ ٌَـوِهل  اهللَ َأنَّ  ٪َمَلْٚمَٞمَ  ُي

 .شاَلِئَؽيَ اٛم ٕمُِؽؿُ 

 ذ٠ؿ اهلل قجت مل٘ٛؿة اذل٩ٮب.-24
ـْ   أمحُد  روى اإلمومُ  ِـ  َأَكسِ ٤َم ـْ  ، َمو٭مٍِؽ  ْٕم ـْ  َمـو» :٫مول اهللِ َر٠ُمقلِ ٤َم  مٍ ٫َمـقْ  ِمـ

َّٓ  ٕمَِذ٭مَِؽ  ُيِريُدونَ  َٓ  اهللَ، َيْذ٬ُمُرونَ  اْ٘مَتَؿُعقا َّٓ  َوْ٘مَفُف، إِ ـَ  ُمـَـودٍ  َكوَداُهؿْ  إِ   ِمـ
ِ
ـاَمء ًَّ  َأنْ : ا٭م

ًْ  ٫َمدْ  ٭َمُؽْؿ، َمْغُػقًرا ٫ُمقُمقا ٭َم ـَوٍت  ٠َمقَِّئوُٖمُؽؿْ  ُٕمدِّ ًَ  .شَٙم

ـْ   ّ ُافطزاين ىورو ِـ  ٠مفؾِ ٤َم  ٘مؾـس َمـو» : اهللِ ٫مـول َر٠ُمـقلِ  :ول٫مَ ،  ظؾٍ ـْ َٙم  ٕم

َّٓ ، اهللَ  َيْذ٬ُمُرونَ  ٫مقم ـَ  ُمـَودٍ  َكوَداُهؿْ  إِ   ِم
ِ
اَمء ًَّ ًْ  ٫َمـدْ  ٭َمُؽـْؿ، َمْغُػقًرا ٫ُمقُمقا َأنْ : ا٭م ٭َم  ُٕمـدِّ

ـَوٍت  ٠َمقَِّئوُٖمُؽؿْ  ًَ  .شَٙم

 ح.دػٮؿ اجل٪َ  ٨٦ أقجةًب  ذ٠ؿ اهلل قجته -25
ـْ  روى اإلموم أمحد ٌْدِ َظ ِـ  اهللِ ٤َم ًُ : ٫َموَل ، ٤مـفام اهلل ريض ٤َمْؿٍرو ْٕم  َر٠ُمـقَل  َيـو :٫ُمْؾـ

٬ْمِر؟ ََمَو٭مِسِ  ٩َمـِقَؿيُ  َمو اهللِ ٬ْمرِ  ََمَو٭مِسِ  ٩َمـِقَؿيُ : »٫َموَل  ا٭مذِّ  .شـَّيُ اجل ـَّيُ اجل ا٭مذِّ

 . يؿمح٭٥ اهلل ٠سيا اذلا٠ؿكف اهللى  -26

                                 
 (.2771صحقح: رواه مًؾؿ ) (1)

 (.1576(، وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح ا٭مٟم٩مقى وا٭مٟمهقى )12453صحقح: رواه أمحد ) (2)

 (.1576( وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح ا٭مٟم٩مقى وا٭مٟمهقى )6739صحقح: رواه ا٭مطٞماين ْم ا٭مؽٌٝم ) (3)

 (.1577(، وٙمًـف إ٭مٌوين ْم صحقح ا٭مٟم٩مقى وا٭مٟمهقى )6651ٙمًـ: رواه أمحد ) (4)
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ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  اَُم  ،ريض اهلل ٤مـفام ْدِريِّ اخل ٠َمِعقدٍ  َوَأيِب  ُهَرْيَرةَ  َأيِب َظ  ٤َمـَٜم  ١َمـِفَدا َأَنَّ

ِلِّ  َّٓ   اهللَ َيْذ٬ُمُرونَ  ٫َمْقمٌ  َيْؼُعدُ  َٓ » :٫مول أكف  ا٭مـٌَّ ْتُفؿ إِ مْحَيُ ا َو٩َمِشَقْتُفؿ اَلِئَؽيُ ٛما َٙمػَّ  ٭مرَّ

 ًْ ؽِقـَيُ ا ٤َمَؾْقِفؿ َوَكَز٭َم ًَّ ـْ  هللُا َوَذ٬َمَرُهؿ ٭م  .ش٤ِمـَْدهُ  ٪مِقَؿ

 

*      *   * 

                                 
 (.4868رواه مًؾؿ )صحقح:  (1)
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 الَفصل الثاىي

 الذِّكِز َفوائُد

 

 /٪٭ة٦ً  ٚةاؽةو  ٦ةاحً  ٦٨ً  أكرثي  ٠ؿً اذلي  ِف/ اهللٌ  رمح٫ ٥ا٣ٞيي  اث٨ي  ٝةؿ
 أكف يطرد ا٭مشقطون ويؼؿعف. -1

 .أكف يريض ا٭مرمحـ  -2

 ٭مؼؾى.ا ٤َمـ أكف يزيؾ اَلؿ وا٭مغؿ -3

 أكف جيؾى ٭مؾؼؾى ا٭مػرح وا٭منور وا٭مًٌط. -4

 أكف يؼقي ا٭مؼؾى وا٭مٌدن. -5

 ا٭مق٘مف وا٭مؼؾى.أكف يـقر  -6

 أكف جيؾى ا٭مرزق. -7

 ة.ْي أكف يؽًق ا٭مذا٬مر اٛمفوٕمي واحلالوة وا٭مـُّ  -8

يـ ومدار ا٭مًـعودة أكف يقرٗمف اٛمحٌي ا٭متل هل روح اإل٠مالم و٫مطى رٙمك ا٭مدِّ  -9

 وا٭مـجوة.

                                 
٬ْمر٪موئدة ٤مـ  :وأٚمر ،٪موئدة ٭مؾذ٬مر :دة هـو يشؿؾ أمريـ: إول٭مػظ ٪موئ( 1) ، و٫مد ذ٬مر مـ ا٭مـقع إول ا٭مذِّ

٬ْمررمحف اهلل ْم  وين مخس ٪مقائد، و٭مذ٭مؽ ٫مولٗمالٗمو و٠مٌع٦م، ومـ ا٭مـقع ا٭مث  ٭مؾذ٬مر. :ول يؼؾ ،ا٭مذِّ
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أكف يقرٗمف اٛمرا٫مٌي ٙمتك يدٚمؾف ْم ٕموب اإلٙمًون، ٪مقعٌد اهلل ٬ملكـف يـراه، وٓ  -17

إ٧م مؼوم اإلٙمًـون، ٬مـام ٓ ٠مـٌقؾ ٭مؾؼو٤مـد إ٧م ا٭مقصـقل إ٧م  ٬ْمر٭مذِّ ا ٤َمـ ٠مٌقؾ ٭مؾغو٪مؾ

 ا٭مٌقً.

 . اهللأكف يقرٗمف اإلكوٕمي، وهل ا٭مر٘مقع إ٧م  -11

 يؽقن ٫مرٕمف مـف. هلل أكف يقرٗمف ا٭مؼرب مـف، ٪معٜم ٫مدر ذ٬مره  -12

 أكف يػتح ٭مف ٕموٕمو ٤مظقام مـ إٔمقاب اٛمعر٪مي. -13

ة ا٠متقالئف ٤مٜم ٫مؾٌف وٙمضـقره مـع وإ٘مال٭مف، ٭مشد  أكف يقرٗمف اَلقٌي ٭مرٕمف -14

 اهلل ٖمعو٧م، ٕمخالف ا٭مغو٪مؾ: ٪منن ٙمجوب اَلقٌي ر٫مقؼ ْم ٫مؾٌف.

ى ائ ائ ەئ ) أكف يقرٗمف ذ٬مر اهلل ٖمعو٧م ٭مف ٬مام ٫مول ٖمعـو٧م: -15

٬ْمرو٭مق ل يؽـ ْم  (   ەئ وئ وئ إٓ هـذه وٙمـدهو ٭مؽػـك  ـو  ا٭مذِّ

 ٪مضال وذ٪مو.

 أكف يقرٗمف ٙمقوة ا٭مؼؾى. -16

قت ا٭مؼؾى وا٭مروح، ٪منذا ٪مؼده ا٭معٌد صور ٕمؿـز٭مي اجلًؿ إذا ٙمقؾ ٕمقـف ٫م أكف -17

 وٕم٦م ٫مقٖمف.

 أكف يقرث ٘مالء ا٭مؼؾى مـ صدئف. -18

 ذهٌفو.اخلطويو ويُ  أكف َيطُّ  -19

 زيؾ ا٭مقٙمشي ٕم٦م ا٭معٌد وٕم٦م رٕمف ٖمٌورك وٖمعو٧م.أكف يُ  -27

 .أ٬مٞم اهللذ٬مره رٕمف، و٭مذ٬مر  مـ ذ٬مر اهلل ٖمعو٧م  -21
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  .(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) :ٖمعو٧م ٫مول 

 .ا٭مشدة ْم ٤مر٪مف ا٭مرٚموء ْم ٕمذ٬مره ٖمعو٧م اهلل إ٧م ٖمعرف إذا ا٭معٌد أن -22

 .ٖمعو٧م اهلل ٤مذاب مـ يـجل أكف -23

 ٕمحؾؼـوت اٛمالئؽـي وٙمػـقف ا٭مرمحـي، و٩مشـقون ا٭مًؽقـي، ٖمـزيؾ ٠مٌى أكف -24

٬ْمر  .ا٭مذِّ

 وا٭مػحــش وا٭مؽــذب قؿــيوا٭مـؿ ٭مغقٌــيا ٤َمـــ ا٭مؾًــون ا١مــتغول ٠مــٌى أكــف -25

 .وا٭مٌو٢مؾ

٬ْمر َمــو٭مس أن -26 ــذِّ ــي ا٭مؾغــق وَمــو٭مس اٛمالئؽــي، َمــو٭مس ا٭م  َمــو٭مس وا٭مغػؾ

 .وأٚمرة ا٭مدكقو ْم أهؾف مع ٪مفق ٕمف، وأوٓمهو إ٭مقف أ٤مجٌفام ا٭معٌد ٪مؾقتخٝم ا٭مشقو٢م٦م،

 .٬مون أيـام اٛمٌورك هق وهذا ٘مؾقًف، ٕمف ويًعد ٕمذ٬مره ا٭مذا٬مر يًعد أكف -27

 .ا٭مؼقومي يقم احلنة مـ ٭معٌدا يممـ أكف -28

 ْم ا٬ٕمـٞم احلـر يـقم ا٭معٌد ٖمعو٧م اهلل إل٣مالل ٠مٌى اخلؾقة ْم ا٭مٌؽوء مع أكف -29

 . ا٭مرمحـ ٤مرش ٕمظؾ مًتظؾ ا٭مذا٬مر وهذا ٤مر١مف، ٣مؾ

 .ا٭مًوئؾ٦م يعطل مو أ٪مضؾ ٭مؾذا٬مر اهلل ٭معطوء ٠مٌى ٕمف ا١ٓمتغول أن -37

 .وأ٪مضؾفو أ٘مؾفو مـ وهق ا٭معٌودات، أين أكف -31

                                 
ٗمؿ ذ٬مر ْم ش ٬مر ٕمف ٤مـد ا٭مشدةأن مو يذ٬مر ٕمف ا٭معٌد رٕمف .. يذ»ذ٬مر إمـ ا٭مؼقؿ ْم ا٭مػوئدة احلوديي وا٭مع٨ميـ  (1)

، ومهو ْم احلؼقؼي ش٧م اهلل ٕمذ٬مره ْم ا٭مرٚموء ٤مر٪مف ْم ا٭مشدةإذا ٖمعرف إن ا٭معٌد أا٭مػوئدة ا٭مثوكقي وا٭مع٨ميـ 

رء واٙمد، ومو ذ٬مركوه هـو يتضؿـ ذ٬مر اهلل ٖمعو٧م ٛمـ يذ٬مره ْم ا٭مرٚموء وا٭مشدة معو، اكظر ْم ذ٭مؽ اٙمقوء 

 (.٤2/294مؾقم ا٭مديـ )
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 .اجلـي ٩مراس أكف -32

 .ا٤ٕمامل مـ ٩مٝمه ٤مٜم يرٖمى ل ٤مؾقف رٖمى ا٭مذي وا٭مػضؾ ا٭معطوء أن -33

 ٠مٌى هق ا٭مذي كًقوكف مـ إمون يق٘مى وٖمعو٧م ٖمٌورك ا٭مرب ذ٬مر دوام أن -34

 .ومعوده معو١مف ْم ا٭معٌد ١مؼوء

٬ْمر أن -35  كيًـع معـوده ْم ٭مف وكقر ٫مٞمه، ْم ٭مف وكقر ا٭مدكقو، ْم ٭مؾذا٬مر كقر ا٭مذِّ

 .ا٭مٯماط ٤مٜم يديف ٕم٦م

٬ْمر ٬مون ٛمو -36  وهـق ا٭مـذا٬مر ٪منن وإٙمقال إو٫موت مجقع ْم ٭مؾعٌد متقنا ا٭مذِّ

 .ا٭مغو٪مؾ ا٭مؼوئؿ واخلٝم ا٭مػضؾ ْم يًٌؼ ٪مرا١مف ٤مٜم مًتؾؼ

٬ْمر -37  رٕمـف ا٭مـذا٬مر وو٘مـد ا٭مٌوب ٪متح ٪منذا ، اهلل إ٧م ا٭مدٚمقل ٕموب يػتح ا٭مذِّ

 .رء ٬مؾ و٘مد ٪مؼد

 ا٭مؼؾى صور ٪منذا ، اهلل ذ٬مر إٓ ٭مٌتيأ رء يًدهو ٓ و٫ميو٪م ٚمؾي ا٭مؼؾى ْم -38

٬ْمر هق ٪مفذا ٭مف ٖمٌع وا٭مؾًون إصو٭مي، ٕمطريؼ ا٭مذا٬مر هق يؽقن ٕمحقٌ  يًـد ا٭مـذي ا٭مذِّ

 .ا٭مػو٫مي ويػـل اخلؾي

٬ْمر أن -39  ا٭مؼريـى، ويٌعـد ا٭مٌعقـد ويؼرب اٛمجتؿع، ويػرق قاٛمتػرِّ  جيؿع ا٭مذِّ

 ا٭معـذاب ٬مؾ وا٭معذاب و٤مزومف، ومهقمف إرادٖمفو ٫مؾٌف مـ ا٭معٌد ٤مٜم ٖمػرق مو ٪مقجؿع

 و٤مزمـف ومهـف ٫مؾٌف ا٘متامع ْم وا٭مـعقؿ واحلقوة ٭مف، واكػرا٢مفو ٤مؾقف وٖمشتتفو ٖمػر٫متفو ْم

 ٪مقت ٤مٜم واحلنات وإٙمزان وا٭مغؿقم اَلؿقم مـ ٤مؾقف ا٘متؿع مو ويػرق ،وإرادٖمف

 ٙمتـك هوأوزار وٚمطويـوه ذكقٕمـف مــ ٤مؾقف ا٘متؿع مو أيضو ويػرق ،ومطو٭مٌف ٙمظق٣مف
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 ٘مــد مــ ٙمرٕمـف ٤مـٜم ا٘متؿـع مـو أيضـو ويػـرق ،وٖمضؿحؾ وٖمتال١مك ٤مـف ٖمتًو٫مط

 .ا٭مشقطون

٬ْمر أن -47  .٠مـتف مـ ويق٫مظف كقمف، مـ ا٭مؼؾى يـٌف ا٭مذِّ

٬ْمر أن -41  .ا٭مًو٭مؽقن إ٭مقفو ١مؿر ا٭متل وإٙمقال اٛمعورف ٖمثؿر ١مجرة ا٭مذِّ

 ٩مٝم ٚموصي يمعق اٛمعقي وهذه ،معف ومذ٬مقره مذ٬مقره، مـ ٫مريى ا٭مذا٬مر أن -42

 رةـوا٭مـصـ واٛمحٌـي وا٭مقٓيـي ٕمـو٭مؼرب معقـي ٪مفـل ا٭معومـي، واإلٙمو٢مـي ا٭معؾـؿ معقي

 .وا٭متق٪مقؼ

٬ْمر أن -43  ،اخلقـؾ ٤مـٜم واحلؿـؾ ،إمـقال وكػؼي ا٭مر٫موب ٤متؼ ٙمتك يعدل ا٭مذِّ

 . اهلل ٠مٌقؾ ْم ٕمو٭مًقػ وا٭ميب

٬ْمر أن -44  .يذ٬مره ل مـ ٖمعو٧م اهلل ١مؽر ٪مام ا٭مشؽر، رأس ا٭مذِّ

 .اهلل ٕمذ٬مر ر٢مٌو ٭مًوكف يزال ٓ مـ اٛمتؼ٦م مـ ٖمعو٧م اهلل ٤مٜم اخلؾؼ أ٬مرم أن -45

 .ٖمعو٧م اهلل ذ٬مر إٓ يذيٌفو ٓ ٫مًقة ا٭مؼؾى ْم أن -46

٬ْمر أن -47 ــذِّ ــى ١مــػوء ا٭م ــي ودواؤه، ا٭مؼؾ ــو٭مؼؾقب مروــف، وا٭مغػؾ  مريضــي ٪م

 .ٖمعو٧م اهلل ذ٬مر ْم ودواؤهو و١مػوؤهو

٬ْمر -48  ٕن :ورأ٠مـفو معوداٖمف أصؾ وا٭مغػؾي و،ورأ٠مف ، اهلل مقآة أصؾ ا٭مذِّ

 يٌغضـف ٙمتـك ٤مــف يغػـؾ يـزال وٓ ٪مققا٭مقـف، َيٌـف ٙمتك  رٕمف يذ٬مر يزال ٓ ا٭معٌد

 .٪مقعوديف

 .ٖمعو٧م اهلل ذ٬مر ٕمؿثؾ كؼؿف وا٠متد٪معً  اهلل كعؿ ا٠متجؾًٌ مو أكف -49
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٬ْمر أن -57  ٖمعـو٧م اهلل صٜم ومـ ا٭مذا٬مر، ٤مٜم ومالئؽتف  اهلل صالة يق٘مى ا٭مذِّ

 .ا٭مػقز ٬مؾ و٪موز ا٭مػالح ٬مؾ أ٪مؾح ٪مؼد ومالئؽتف ف٤مؾق

٬ْمر َمو٭مس ْم ٪مؾقجؾس ا٭مدكقو ْم اجلـي ريوض يًؽـ أن ١موء مـ أن -51  .ا٭مذِّ

٬ْمر َمو٭مس أن-52  إٓ َمؾـس َلـؿ ا٭مـدكقو َمـو٭مس مـ ٪مؾقس اٛمالئؽي، َمو٭مس ا٭مذِّ

 .٪مقف ٖمعو٧م اهلل يذ٬مر َمؾس

 .مالئؽتف ٕمو٭مذا٬مريـ يٌوهل   اهلل أن -53

٬ْمر ٤مٜم داوم ـم -54  .٤مؾقف اهلل أكعؿ ٕمام ٪مرٙمو مًت٨ٌما اجلـي دٚمؾ ا٭مذِّ

 وكحقهـو، ٬مو٭مصـالة ا٤ٕمـامل ذ٤مـً أ٘مؾفو مـ ا٭متل ا٭مغويي َيؼؼ ا٭مذا٬مر -55

ــول ــو٧م ٫م ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) :ٖمع

(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

٬ْمر إ٬مثور-56  ٪مل٪مضـؾ ؾ،ا٭معؿـ ذ٭مـؽ أهـؾ أ٪مضـؾ ا٭مذا٬مر جيعؾ ا٤ٕمامل ْم ا٭مذِّ

 ٖمعـو٧م هلل ذ٬مـرا أ٬مثـرهؿ اٛمتصد٫م٦م وأ٪مضؾ صقمفؿ، ْم  هلل ذ٬مرا أ٬مثرهؿ ا٭مصقام

 .وهؽذا... 

٬ْمر إدامي -57  ٠مقاء ،٤مؾقفو يؼدر ٓ ِمـ مؼومفو وٖمؼقم ٭متطق٤موتا ٤َمـ ٖمـقب ا٭مذِّ

 ٬محـٍ مو٭مقـي ٕمدكقـي أو ،٬مو٭مصـد٫مي مو٭مقـي أو ٬موجلفـود ٕمدكقـي ا٭متطق٤مـوت هذه ٬موكً

 .ا٭متطقع

 ويًـفؾفو ٭مؾعٌـد َيٌٌفـو ٪منكـف  ٢مو٤متـف ٤مٜم ا٭معقن أ٬مٞم مـ  اهلل ذ٬مر -58

 .٪مقفو ٤مقـف ٫مرة وجيعؾ ،٤مؾقف
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 اهلل ذ٬مر ٪مام ،اٛمشوق ويػػ ا٭معًٝم ويقن ا٭مصعى، يًفؾ  اهلل ذ٬مر أن -59

 إٓ ١مـدة وٓ ٚمػً، إٓ مشؼي وٓ ٖمقن، إٓ ٤مًٝم ٤مٜم وٓ هون، إٓ صعى ٤مٜم 

 .اكػر٘مً إٓ ٬مرٕمي وٓ زا٭مً،

 ٫مـد ا٭مـذي ٭مؾخوئػ ٪مؾقس، ٬مؾفو ِموو٪مف ٭مؼؾىا ٤َمـ يذهى  اهلل ذ٬مر أن -67

 . اهلل ذ٬مر مـ أكػع ٚمق٪مف ا١متد

٬ْمر -61 ٬ْمر مع ٭مقػعؾ إكف ٙمتك ،٤مظقؿي ٫مقة ا٭مذا٬مر يعطل ا٭مذِّ  ٪معؾـف يظـ ل مو ا٭مذِّ

 .ٕمدوكف

 .ا٭مؼقومي يقم ا٭مًوٕمؼقن هؿ ا٭مذا٬مرون -62

٬ْمر -63  ٬مام٭مـف، ٕملوصـوف هللا ٤َمـ يٞم ٕكف ٤مٌده،  ا٭مرب ٭متصديؼ ٠مٌى ا٭مذِّ

 مـع رـَيشـ ل ٖمعو٧م، اهلل صد٫مف ومـ رٕمف، صد٫مف ا٭معٌد،  و أٚمٞم ٪منذا ٘مال٭مف، وكعقت

 .ا٭مصود٫م٦م مع َي٨م أن ٭مف ور٘مل ا٭مؽوذٕم٦م،

٬ْمرا ٤َمــ أمًـؽ ٪منذا يذ٬مر، دام مو اجلـي ْم دورا ٭مؾذا٬مر ٖمٌـل اٛمالئؽي -64  ،٭مـذِّ

 .٭مٌـوءا ٤َمـ اٛمالئؽي أمًؽً

٬ْمرا -65  دائـام ذ٬مـرا ٬مون ٪منذا -ٖمعو٧م ٕموهلل وا٭معقوذ -٘مفـؿ وٕم٦م ا٭معٌد ٕم٦م ٠مد ٭مذِّ

 .٪مٌحًٌف وإٓ ٪مقف، مـػذ ٓ ُمؽام ٠مدا ٬مون ُمؽام،

 .٭مؾتوئى ٖمًتغػر ٬مام ٭مؾذا٬مر ٖمًتغػر اٛمالئؽي -66

 .ا٭مذا٬مريـ مـ ٤مؾقفو ٕمؿـ وٖمًت٨ٌم وا٭مؼػور اجلٌول ٖمتٌوهك ٕمو٭مذا٬مريـ -67
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٬ْمر ٬مثرة -68 ٬ْمر ٫مؾقؾق اٛمـو٪مؼ٦م ٪منن ا٭مـػوق، مـ أمون ا٭مذِّ  أٚمـٞم ٬مـام ٖمعو٧م، هلل ا٭مذِّ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) :ٕمؼق٭مف ٠مٌحوكف ٤مـفؿ

(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

٬ْمر َمـو٭مس ٠مـؿقً و٭مـذا ٭مغٝمه، َيصؾ ٓ مو ا٭مؾذة مـ ا٭مذا٬مر َيصؾ -69  ا٭مـذِّ

 .اجلـي ريوض

٬ْمر يؽًق -77  .أٚمرة ْم وكقرا ا٭مدكقو ْم كية صوٙمٌف ا٭مذِّ

٬ْمر ٖمؽثٝم ْم -71  .ا٭مؼقومي يقم ا٭معٌد ٭مشفقد ٖمؽثٝم ا٭مذِّ

٬ْمر ْم -72  وكحـق وا٭مؾغـق وا٭مـؿقؿـي ا٭مغقٌـي مـ ا٭مٌو٢مؾ ٭مؽالما ٤َمـ ا١متغول ا٭مذِّ

 وٓ ٓغ، ٭مًـون وإمو ذا٬مر، ٭مًون إمو وهق ا٭مٌتي، يًؽً ٓ ا٭مؾًون إن ٙمقٌ مـ ذ٭مؽ

 . ٕمو٭مٌو٢مؾ ١مغؾتؽ ٕموحلؼ ٖمشغؾفو ل إن وا٭مـػس أٙمدمهو، مـ ٕمد

 . اهلل ٕمذ٬مر إٓ ٕموإلكًون حتقط ا٭متل ا٭مشقو٢م٦م مجع ٖمػريؼ إ٧م ٠مٌقؾ ٓ -73

٬ْمر -74 ٤َموء جيعؾ ا٭مذِّ  .مًتجوٕمو ا٭مدُّ

 

*      *   * 

                                 
ٖمعو٧م  اهلل(، و٫مد ذ٬مر إمـ ا٭مؼقؿ رمحف 153 -82ح ا٭مقإمؾ ا٭مصقى مـ ا٭مؽؾؿ ا٭مطقى، صـ )اكظر: صحق( 1)

٬ْمرٗمالٗمو و٠مٌع٦م، وا٠متخؾصـو ا٭مػوئدة ا٭مرإمعي وا٭مًٌع٦م ِمو ذ٬مره ٤مـ  ٤َموءو ا٭مذِّ ام أ٪مضؾ، أمو مو وأهي ا٭مدُّ

٬ْمر، ٪مفل ٪مقائد ٤مـ 78، 77، 76، 75، 74مـ ا٭مػقائد أر٫موم  ذ٬مره رمحف اهلل كؼال  قًً ٪مقائد ٭مف،و٭م ا٭مذِّ

 (.2713-٤5/2717مـ كية ا٭مـعقؿ )
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 الَفصل الثالث

 الدَُّعاءآداُب الذِّكِز و

 

٤َموءإن ٭مؾذ٬مر و َ  وم٨مو٤مي، وذو٢مً  وآدإمً  ا٭مدُّ ٭مف، ومـ  مػرووي، ٪مؿـ َوٓمَّ ُوْمِّ

مو ٠ملل، ومـ أٚمؾ ٕمؤداب  َؾ قْ كَ  َؽ ١َم ٭مزم ٖمؾؽ ا٭مًٝمة ٤مٜم ذوط أداب أوْ 

 .ا ٕموهلل ٖمعو٧ما٠متحؼ ٗمالث ٚمالل: اٛمؼً، وا٭مٌعد، واحلرمون ٤مقوذً 

 ومـ هذه أداب:

٠ٍؿاإلػالص ِف -2  /اذلي
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) ؿول اهلل تعوػ:

 (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ـٍَد َصِحقٍح  ى افـََّسوئِل  َروَ و ًَ ـْ  ٕم ٌَوِه٥ِمِّ ٤َم ِلِّ  َأيِب ُأَموَمَي ا٭ْم ، ٫َموَل: َ٘موَء َرُ٘مٌؾ إ٧َِم ا٭مـٌَّ

 ٬ْمَر، َمو٭َمُف؟ ٪َمَؼوَل َر٠ُمقُل َْ٘مَر َوا٭مذِّ ْٕ ًَ َرُ٘ماًل ٩َمَزا َيْؾَتِؿُس ا َٓ : » اهللِ، ٪َمَؼوَل: َأَرَأْي

َء ٭َمفُ  َء ٭َمفُ : » اهللِاٍت، َيُؼقُل ٭َمُف َر٠ُمقُل ٪َمَل٤َموَدَهو َٗماَلَث َمرَّ ش َرْ  اهللَإِنَّ »ُٗمؿَّ ٫َموَل: ش َٓ َرْ

َّٓ َمو ٬َموَن ٭َمُف َٚمو٭مًِصو، َوإْمُتِغَل ٕمِِف َوْ٘مُففُ  ـَ ا٭ْمَعَؿِؾ إِ ٌَُؾ ِم  .شَٓ َيْؼ

٠ٍؿاقذعجةب اإل٠سةر ٨٦ -2  /اذلي
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ٌََؼ »: ٠ُمقُل اهللِ رَ  ٫َموَل ، ٫َموَل:  َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ ُدونَ اٛم٠َم ٫َمو٭ُمقا: ش َػرِّ

                                 
(، وذح ٙمصـ 54-49اكظر: صحقح أداب اإل٠مالمقي: ٭مشقخـو وٙمقد ٕمـ ٕمؤم ٙمػظف اهلل، صـ ) (1)

 (.37-21اٛمًؾؿ، ٛمجدي ٕمـ ٤مٌد ا٭مقهوب إمحد، صـ )

 (، وصححف إ٭مٌوين.19494(، وأمحد )3147( ٙمًـ: رواه ا٭مـًوئل )2)
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ُدوَن َيو َر٠ُمقَل اهللِ؟ ٫َموَل: اٛمَوَمو  ا٬مَِراُت »َػرِّ ا٬مُِروَن اهللَ ٬َمثًِٝما، َوا٭مذَّ  .شا٭مذَّ

ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ و وٍص  ٠َمْعدِ َظ ـِ أيب و٫مَّ ، ٪َمَؼوَل: ، ٫َموَل: ٬ُمـَّو ٤ِمـَْد َر٠ُمقِل اهللِ ٕم

ـٍَي؟َأَيْعِجُز َأَٙمدُ » ًَ َى، ٬ُمؾَّ َيْقٍم َأ٭ْمَػ َٙم ًِ وِئِف: ٬َمْقَػ ش ٬ُمْؿ َأْن َيْؽ ًَ ـْ ُ٘مَؾ َل٭َمُف ٠َموِئٌؾ ِم ًَ ٪َم

ـٍَي؟ ٫َموَل:  ًَ ُى َأَٙمُدَكو َأ٭ْمَػ َٙم ًِ ـٍَي، َأْو »َيْؽ ًَ ٌِقَحٍي، ٪َمُقْؽَتُى ٭َمُف َأ٭ْمُػ َٙم ًْ ٌُِّح ِموَئَي َٖم ًَ ُي

 .شَُيَطُّ ٤َمـُْف َأ٭ْمُػ َٚمطِقَئيٍ 

٠ٍؿاقذعجةب -3  َع َ٭ةرة/ اذلي
ِحقَحْغِ يف  ـْ  افصَّ ِلُّ َأيِب ُمق٠َمك ٤َم ٌَ َإَٔمو ٤َموِمٍر  ، ٫َموَل: َٛمَّو ٪َمَرَغ ا٭مـٌَّ ـْ ُٙمـ٦َْمٍ َٕمَع ِم

ِي، ٪َمُؼتَِؾ ُدَرْيٌد َوَهَزَم  ؿَّ ـَ ا٭مصِّ َأْصَحوَٕمُف، ٫َموَل  اهلل٤َُمَٜم َ٘مْقٍش إ٧َِم َأْو٢َموٍس، ٪َمَؾِؼَل ُدَرْيَد ْٕم

ٌََتُف َإُٔمق ُمق٠َم  ْفٍؿ ٪َمَلْٗم ًَ ٌَتِِف، َرَموُه ُ٘مَشِؿلي ٕمِ ك: َوَٕمَعَثـِل َمَع َأيِب ٤َموِمٍر، ٪َمُرِمَل َإُٔمق ٤َموِمٍر ِْم ُر٬ْم

ًُ إ٭َِمْقفِ  ٌَتِِف، ٪َموْكَتَفْق  .ِْم ُر٬ْم

ـْ َرَموَك؟ ٪َمَل١َموَر إ٧َِم َأيِب ُمق٠َمك : َيو ٤َمؿِّ َم ًُ   .٪َمُؼْؾ

ِذي َرَمو ٌَْعُتُف ٪َمَؼوَل: َذاَك ٫َموٖم٥ِِم ا٭مَّ ، ٪َموٖمَّ يِن، ٪َمَؼَصْدُت ٭َمُف ٪َمَؾِحْؼُتُف، ٪َمَؾامَّ َرآيِن َو٧مَّ

ًُ َأ٫ُمقُل ٭َمُف: أَ  َتْحِقل، أَ  َٓ َوَ٘مَعْؾ ًْ ْقِػ ٪َمَؼَتْؾُتفُ  َٓ َٖم ًَّ  ٕمِو٭م
َٕمَت٦ْمِ ، ٪َموْٚمَتَؾْػـَو ََضْ ، ٪َمَؽػَّ ًُ ٌُ  .َٖمْث

يَِب ٤َموِمٍر: ٫َمَتَؾ  ِٕ  ًُ ٌََؽ، ٫َموَل  اهللُُٗمؿَّ ٫ُمْؾ ْفَؿ ٪َمـََز٤ْمُتُف ٪َمـََزا ِمـُْف َصوِٙم ًَّ : ٪َموْكِزْع َهَذا ا٭م

 .اَٛموءُ 

ِلَّ  ـَ َأِٚمل َأ٫ْمِرِئ ا٭مـٌَّ ًَّ  ٫َموَل: َيو إْم َوا٠ْمَتْخَؾَػـِل َإُٔمق  ،َم، َو٫ُمْؾ ٭َمُف: ا٠ْمَتْغِػْر ِٔم اَل ا٭م

ًُ ٤َمَٜم  ًُ ٪َمَدَٚمْؾ ًٝما ُٗمؿَّ َموَت، ٪َمَرَ٘مْع
ًِ ٌَ َي ِلِّ ٤َموِمٍر ٤َمَٜم ا٭مـَّوِس، ٪َمَؿُؽ ِْم َٕمْقتِِف ٤َمَٜم   ا٭مـٌَّ

                                 
 (.2676ه مًؾؿ )( صحقح: روا1)

 (.2698( صحقح: رواه مًؾؿ )2)
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يٍر ُمْرَمؾٍ  َكو  َهِ ُٖمُف ٕمَِخَٞمِ ٌَْقِف، ٪َمَلْٚمَٞمْ يِر ٕمَِظْفِرِه َوَ٘مـْ ِ َر ِرَموُل ا٭منَّ َو٤َمَؾْقِف ٪مَِراٌش، ٫َمْد َأٗمَّ

َل، ُٗمؿَّ َر٪مَ   ٪َمَتَقوَّ
ٍ
٪َمَؼوَل:  ،َع َيَدْيفِ َوَٚمَٞمِ َأيِب ٤َموِمٍر، َو٫َموَل: ٫ُمْؾ ٭َمُف ا٠ْمَتْغِػْر ِٔم، ٪َمَد٤َمو ٕماَِمء

ٌَْقٍد َأيِب ٤َموِمرٍ  ا٭مؾَُّفؿَّ » ًُ َٕمَقوَض إِْٕمَطْقفِ  ،شا٩ْمِػْر ٭مُِع   .َوَرَأْي

ـَ ا٭مـَّوسِ  ا٭مؾَُّفؿَّ »ُٗمؿَّ ٫َموَل:  ـْ َٚمْؾِؼَؽ ِم  ش. اْ٘مَعْؾُف َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ٪َمْقَق ٬َمثٍِٝم ِم

: َؤِم ٪َمو٠ْمَتْغِػْر، ٪َمَؼوَل:  ًُ ٌِْد  ا٭مؾَُّفؿَّ »٪َمُؼْؾ ٌَُف، َوَأْدِٚمْؾُف َيْقَم  اهللِا٩ْمِػْر ٭مَِع ـِ ٫َمْقٍس َذْك ْٕم

  .شا٭مِؼَقوَمِي ُمْدَٚماًل ٬َمِرياًم 

٠ؿ/ اقذعٌةر ٧ْٔح اهلل  -4  ٔ٪ؽ اذلي
(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ؿول اهلل تعوػ:

 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) ؿول اهلل تعوػ:و

 (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گ) ؿول اهلل تعوػ:و

(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 /اءة ثةل٪ةء َع اهلل ؽى اقذعجةب ابلى -5
٤َموءيٌدؤون ٪مؼد ٬مون إكٌقوء  ٕمو٭مثـوء ٤مٜم معٌقدهؿ، وٖمؼديًف، وٖمـزهيف،  ا٭مدُّ

٤َموءوٖمعظقؿف، وا٭مثـوء ٤مؾقف ٕمام هق أهؾف، ٗمؿ ير٩مٌقن ْم   .ا٭مدُّ

                                 
 ة. ِهَّ وهل ٙمٌول احلصٝم ا٭متل ٖمضػر  و إَ  ،أي مـًقج ٕمحٌؾ وكحقه مـ ا٭مرمول( هير مرمؾ: 1)

 ٕمقوض إٕمطقف: أي مؽون ا٭مشعر حتً اٛمـؽ٦ٌم و٣مفروه ٬مـويي ٤مـ اٛمٌو٭مغي ٕمر٪مع ا٭مقديـ. (2)

 (.2498(، ومًؾؿ )4323( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )3)
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ٛمو أراد مـو٘موة مقٓه ْم ا٠متؼضوء ٙمقائجف،  راهقؿ ٚمؾقؾ اهلل فذا إٕم٪م

ې ې ى )ٕمؼق٭مف:  وا٠متدرار مو ْم ٚمزائـف، ٕمدأ ٕمو٭مثـوء ٤مٜم رٕمف ٫مٌؾ ٠مما٭مف، ٪مٌدأ

ۈئ ېئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ى ائ

 (   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ېئ ېئ ىئ

ؿ اٛمًؼل، ا٭مشوْم ، اٛمطعِ ٪ملٗمـك ٤مٜم اهلل ٠مٌحوكف ٕمخؿًي أٗمـقي: أكف اخلو٭مؼ اَلودي

 مـ إوصوب، واٛمحقل واٛمؿقً، وا٭مغو٪مر.

 ىئ يئ جب حب خب مب ىب)ٗمؿ ٠ملل مخس ٙمقائٍ: ٪مؼول: 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

ڄ ڄ ڄ ڃ ) ٙمقائجف إٓ واٙمدة ٪مؼول ْم إو٧م: ٪مؼه اهلل 

(   ڃ ڃ

ڳ گ )(   ۈئ ۈئ ېئ) و٫مول ْم ٫مق٭مف ٖمعو٧م: 

 (   ڳ ڳ ڳ ڱ

(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)وْم ٫مق٭مف ْم ٠مما٭مف ا٭مثـوء ْم إمؿ: 

 

ٿ ٹ ) (   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)و٫مول ْم ٫مق٭مف: 

(   ٹ ٹ ٹ ڤ 

(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )وا٤متذر إ٭مقف ْم ٠ممال اٛمغػرة ٕٕمقف ٕمؼق٭مف: 
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إمي ٕمؿثؾفو، ٪ملكزل ٤مؾقفؿ ٪موحتي ا٭مؽتوب، أوَلو ٗمـوء  هذه و٫مد ذف اهلل 

 .ُد٤َموءو٠موئرهو  (   ٿ ٿ ٹ)وَتجقد إ٧م ٫مق٭مف: 

(   جئ حئ مئ ىئ يئ )٫مدم ا٭مثـوء ٤مٜم اهلل ٖمعو٧م: ٪مؼول:  وهذا مق٠مك 

 

َػو٤َمِي ْم  َرَوى افُبَخوِري  و ٌِ ا٭مشَّ لَّ َٙمِدي ْلُٖمقيِن، ٪َمَل٫ُمقُل: َأَكو ََلَو، ٪َمقَ »٫َموَل:  َأنَّ ا٭مـٌَّ

و  ، ٪َمُقْمَذُن ِٔم، َوُيْؾِفُؿـِل َُمَوِمَد َأمْحَُدُه ِ َ يِن أَن، ٪َمَلمْحَُدُه ٕمِتِْؾَؽ  َٓ ٪َمَل٠ْمَتْلِذُن ٤َمَٜم َريبِّ ُيُ حَتْ

ُد اْر٪َمْع َرْأ٠َمَؽ، َو٫ُمْؾ يُ  َؿْع ٭َمَؽ، َو٠َمْؾ اَٛمَحوِمِد، َوَأِٚمرُّ ٭َمُف ٠َموِ٘مًدا، ٪َمَقُؼقُل: َيو ُُمَؿَّ ًْ

تِل تِل ُأمَّ ، ُأمَّ ْع، ٪َمَل٫ُمقُل: َيو َربِّ   .شُٖمْعَط، َوا١ْمَػْع ُٖمَشػَّ

 .٪مؼدم ٕم٦م يدي ا٭مشػو٤مي حتؿقدا وَتجقدا

ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى َأُبق َداُودَ و ًَ ـْ  ٕم ِـ ٤َم ٌَْقدٍ  ٪َمَضو٭َمَي ْٕم   اهللِ: ٠َمِؿَع َر٠ُمقُل ٫َموَل ،  ٤ُم

ِد َرُ٘ماًل َيْد٤ُمق ِْم َصاَل  ْ ُيَؿجِّ ِلِّ  اهللَٖمِِف َل ْ ُيَصؾِّ ٤َمَٜم ا٭مـٌَّ  اهللِ ، ٪َمَؼوَل َر٠ُمقُل َٖمَعو٧َم، َوَل

« :ِه  -، ُٗمؿَّ َد٤َموُه ٪َمَؼوَل ٭َمُف: ش٤َمِجَؾ َهَذا ٌَْدْأ ٕمَِتْؿِجقِد » -َأْو ٭مَِغْٝمِ إَِذا َصٜمَّ َأَٙمُد٬ُمْؿ، ٪َمْؾَق

 ٤َمَؾْقِف،
ِ
، َوا٭مثَّـَوء ِف َ٘مؾَّ َو٤َمزَّ ِلِّ  َرٕمِّ  .ش، ُٗمؿَّ َيْد٤ُمق َٕمْعُد ٕماَِم ١َموءَ ُٗمؿَّ ُيَص٥مِّ ٤َمَٜم ا٭مـٌَّ

ءٔ٪ؽ  ؽاءة ثذٮظيؽ اهلل اقذعجةب ابلى -6 عى  /ادل 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )٬مام ٪معؾ ذو ا٭مـقن: 

(   ڻ ڻ ۀ ۀ

                                 
ٌُـوين 7517( صحقح: رواه ا٭مٌخوري )1)  .(، ٤مـ ٗموٕمً ا٭م

 (، وصححف إ٭مٌوين.23937(، وأمحد )3477ا٭مٟممذي )(، و1481( صحقح: رواه إٔمق داود )2)
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ػًف ٭مـؼوئص وا٭مظؾؿ ٕمو٭متًٌقح، ٗمؿ ٕموء ٤مٜم كا ٤َمـ فهَ كوداه ٕمو٭متقٙمقد، ٗمؿ كزَّ 

 .ٕمو٭مظؾؿ، ا٤مٟما٪مو وا٠متحؼو٫مو

 (   ہ ہ ہ ہ ھ) ؿول اهلل تعوػ:

ءاقذعجةب ابلاكء ٔ٪ؽ -7 عى ٪ؽ ذ٠ؿ اهلل ِف اخلى ادل   ٮة/٤ٍ ، ٔك
ِحقَحْغِ يف  ـْ  افصَّ ِلِّ ا ٤َمـ ، َأيِب ُهَرْيَرةَ ٤َم ُفُؿ »٫َموَل:  ٭مـٌَّ ٌَْعٌي ُيظِؾُّ ِف،  اهلل٠َُم ِْم ٣مِؾِّ

ٌُُف ُمَعؾٌَّؼ ِْم ٣مِ  َٓ َيْقَم  ِف، َوَرُ٘مٌؾ ٫َمْؾ ٌَوَدِة َرٕمِّ ُف: اإِلَموُم ا٭مَعوِدُل، َو١َموبي َكَشَل ِْم ٤ِم َّٓ ٣ِمؾُّ ؾَّ إِ

وِ٘مِد، َوَرُ٘م  ًَ و ِْم اَل اَٛم وٕمَّ ٌَْتُف اْمَرَأٌة َذاُت  اهللِِن حَتَ ٫َمو ٤َمَؾْقِف، َوَرُ٘مٌؾ ٢َمَؾ اْ٘مَتَؿَعو ٤َمَؾْقِف َوَٖمَػرَّ

َق، َأْٚمَػك َٙمتَّك اهللَ٪َمَؼوَل: إيِنِّ َأَٚموُف  َمـِْصٍى َومَجَوٍل، َٖمْعَؾَؿ ١ِماَم٭ُمُف َمو  َٓ ، َوَرُ٘مٌؾ َٖمَصدَّ

ًْ ٤َمْقـَوهُ  اهللَُٖمـِْػُؼ َيِؿقـُُف، َوَرُ٘مٌؾ َذ٬َمَر   .شَٚمو٭مًِقو ٪َمَػوَو

ءا٣ٕــ ِف املكأ٣ح ك-8 عى  /ادل 
١مئً أ٤مطـل، أو: يـٌغل ٭مؾًوئؾ أن يًلل رٕمف ٕمعزم وِ٘مد  وٙمزم، وٓ يؼؾ: إن 

 إن ١مئً ٪مو٩مػر ٔم، وكحقه.

ِحقَحْغِ ؾػل  ـْ  افصَّ َـّ َأَٙمُد٬ُمْؿ:  َٓ »٫َموَل:   اهللَِأنَّ َر٠ُمقَل  ،َأيِب ُهَرْيَرَة ٤َم َيُؼق٭َم

،  ا٭مؾَُّفؿَّ  ًَ ُف  ا٭مؾَُّفؿَّ ا٩ْمِػْر ِٔم إِْن ١ِمْئ َل٭َمَي، ٪َمنِكَّ ًْ ، ٭مَِقْعِزِم اَٛم ًَ  .شَه ٭َمفُ ُمْؽرِ  َٓ اْرمَحْـِل إِْن ١ِمْئ

ِحقَحْغِ ويف  ـْ  أيضو افصَّ إَِذا َد٤َمو َأَٙمُد٬ُمْؿ »:  اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل َأَكٍس ٤َم

َل٭َمَي، وَ  ًْ :  َٓ ٪َمْؾَقْعِزِم اَٛم َـّ ُف  ا٭مؾَُّفؿَّ َيُؼق٭َم ًَ ٪َمَل٤ْمِطـِل، ٪َمنِكَّ َتْؽِرَه ٭َمفُ  َٓ إِْن ١ِمْئ ًْ  .شُم

                                 
 (.1731(، ومًؾؿ )667( متػؼ ٤م٥م: رواه ا٭مٌخوري )1)

 (.2679(، ومًؾؿ )6339( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )2)

 (.2678(، ومًؾؿ )6338ا٭مٌخوري )( متػؼ ٤مؾقف: رواه 3)
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 أف تكأؿ ل٧٤ؤ٦٪ني ٦ٓ ٩ٛكٟ/-9
 (   يت جث مث ىث) اهلل تعوػ:ؿول 

ءاقذعجةب إػٛةء -11 عى ى ادل   ٫ ٗي ٨٦ ي٪ةصي٫/ٕي ك٧ى ، ٚال ي
 (   ہ ہ ھ ھ ) ؿول اهلل تعوػ:

ـُ  َتِفُدوَن ِْم اٛم٭َمَؼْد ٬َموَن »رمحف اهلل:  ؿول احلس ؾُِؿقَن جَيْ ٤َموءًْ َؿُع ََلُْؿ  ا٭مدُّ ًْ َوَمو ُي

 َّٓ ِؿْ َصْقٌت إِْن ٬َموَن إِ و َٕمْقـَُفْؿ َوَٕم٦ْمَ َر ِّ ًً  .ش مَهْ

ءلـكـ اتلْضع كالقذاك٩ح ٔ٪ؽ -11 عى  /ادل 
 ٤َمـ إذا ٠مل٭مً اهلل ٖمعو٧م ْم رء ٪مو٭مزم ا٭متيع وا٠ٓمتؽوكي، وا٤مزل كػًؽ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ): ٭مؼدرة وا٭متعو٣مؿ، أٓ ٖمرى إ٧م ٫مقل يعؼقب ا

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): يق٠مػ  ٪متؿ ٭مف مو أراد، و٫مول

ڱ ڱ ں ں ڻ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

٤َموء، أي: ٠مؿقع (   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ : ٪متؿ ٭مف أمره ا٭مدُّ

 .ض إمر إ٧م رٕمف ٙم٦م ا٤مٟمف ٕموٓ٪متؼور، وأٚمرج كػًف مـ احلقل وا٭مؼقة، و٪مقَّ 

 /الىٛةًت  َع أك٢٧ً  اذلا٠ؿي  أف يسٮفى -12
٠متؼٌؾ ا٭مؼٌؾي و٘مؾس متذ٭مال متخشعو ٕمًؽقـي وو٫مور ٪منن ٬مون ٘مو٭مًو ْم مقوع ا

٬مر ٤مٜم ٩مٝم هذه إٙمقال ٘موز وٓ ٬مراهي ْم ٙمؼف، ٭مؽـ إن ٬مون ف، و٭مق ذَ و رأ٠ًم ٫مً مطرِ 

                                 
 (، 17/247( اكظر: ٖمػًٝم ا٭مطٞمي )1)
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 .ٕمغٝم ٤مذر ٬مون ٖمور٬مو ٭مل٪مضؾ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) وافدفقؾ ظذ ظدم افؽراهي ؿقل اهلل تعوػ:

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک ک ک گ گ گ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

(   ھہ ہ 

ءاقذعجةب اإلحلةح ِف -13 عى  /ادل 
ِحقَحْغِ يف  ـْ  افصَّ ٌْدِ ٤َم ـِ  ٤َم ُعقٍد  اهللِ ْٕم ًْ ِلَّ  ،َم ،  َأنَّ ا٭مـٌَّ ًِ ٌَْق ٬َموَن ُيَص٥مِّ ٤ِمـَْد ا٭م

ُؽْؿ جَيِلُء ٕمِ  ٌَْعٍض: َأيُّ
َٜم َوَإُٔمق َ٘مْفٍؾ َوَأْصَحوٌب ٭َمُف ُ٘مُؾقٌس، إِْذ ٫َموَل َٕمْعُضُفْؿ ٭مِ ًَ 

ٌَ َأ١ْمَؼك ا٭مَؼْقِم ٪َمَجوَء ٕمِِف، اَل َٕمـِل ٪مُ  َ٘مُزورِ  ٌََع ٍد إَِذا ٠َمَجَد؟ ٪َموْك ٍن، ٪َمَقَضُعُف ٤َمَٜم ٣َمْفِر ُُمَؿَّ

ِلُّ  ُأ٩ْمـِل ١َمْقًئو، ٭َمْق  َٓ ، َوَوَعُف ٤َمَٜم ٣َمْفِرِه َٕم٦ْمَ ٬َمتَِػْقِف، َوَأَكو َأْكُظُر ٪َمـََظَر َٙمتَّك ٠َمَجَد ا٭مـٌَّ

  اهللِ َمـََعٌي، ٫َموَل: ٪َمَجَعُؾقا َيْضَحُؽقَن َوَُيِقُؾ َٕمْعُضُفْؿ ٤َمَٜم َٕمْعٍض، َوَر٠ُمقُل ٬َموَن ِٔم 

ًْ  َٓ ٠َموِ٘مٌد  ـْ  َيْر٪َمُع َرْأ٠َمُف، َٙمتَّك َ٘موَءْٖمُف ٪َمو٢مَِؿُي، ٪َمَطَرَٙم   اهلل٣َِمْفِرِه، ٪َمَر٪َمَع َر٠ُمقُل ٤َم

ُفؿَّ »َرْأ٠َمُف ُٗمؿَّ ٫َموَل:  اٍت، ٪َمَشؼَّ ٤َمَؾْقِفْؿ إِْذ َد٤َمو ٤َمَؾْقِفْؿ، اَل ٗمَ  ،ششٍ ٤َمَؾْقَؽ ٕمُِؼَريْ  ا٭مؾَّ َث َمرَّ

ك:  َتَجوَٕمٌي، ُٗمؿَّ ٠َمؿَّ ًْ ٌََؾِد ُم ٤ْمَقَة ِْم َذ٭مَِؽ ا٭م ُفؿَّ »٫َموَل: َو٬َموُكقا َيَرْوَن َأنَّ ا٭مدَّ ٤َمَؾْقَؽ ٕمَِليِب  ا٭مؾَّ

ـِ َرٕمِقعَ  ٌََي ْٕم ـِ َرٕمِقَعَي، َو١َمْق ٌََي ْٕم ـِ َٚمَؾٍػ، َ٘مْفٍؾ، َو٤َمَؾْقَؽ ٕمُِعْت ٌََي، َوُأَمقََّي ْٕم ـِ ٤ُمْت َي، َوا٭مَق٭مِقِد ْٕم

ـِ َأيِب ُمَعْقطٍ  ٌََي ْٕم َػْظ  -ش َو٤ُمْؼ وٕمَِع ٪َمَؾْؿ ََيْ ًَّ ِذي َكْػِز ٕمَِقِدِه، ٭َمَؼْد -َو٤َمدَّ ا٭م ، ٫َموَل: ٪َمَقا٭مَّ

                                 
 هق ا٭مؾػو٪مي ا٭متل يؽقن ٪مقفو ا٭مق٭مد ْم ٕمطـ ا٭مـو٫مي و٠موئر احلققان، وهل مـ أدمقي اٛمشقؿي.( ٠مٜم: 1)

 ٘مزور: أي كو٫مي. (2)
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ـَ ٤َمدَّ َر٠ُمقُل  ِذي ًُ ا٭مَّ ٤َمك، ِْم ا٭مَؼؾِقِى ٫َمؾِقِى َٕمْدرٍ   اهللَِرَأْي  .َسْ

ِحقَحْغِ ويف  ـْ  افصَّ ِـ  َأَكسِ ٤َم ـْ َٕموٍب  َمو٭مٍِؽ  ْٕم ، َأنَّ َرُ٘ماًل َدَٚمَؾ َيْقَم اجلُُؿَعِي ِم

، َوَر٠ُمقُل  ٌََؾ َر٠ُمقَل   اهلل٬َِموَن ِوَ٘موَه اٛمِـَْٞمِ ٫َموِئاًم، ٪َمَؼوَل: َيو   اهلل٫َِموِئٌؿ َيُْطُى، ٪َمو٠ْمَتْؼ

ًِ اَٛمَقاِر، َواْكَؼطَ اهللَِر٠ُمقَل  ٌُُؾ، ٪َموْدُع : َهَؾَؽ ًُّ  ا٭م
ًِ  اهللِ ُيِغقُثـَو، ٫َموَل: ٪َمَر٪َمَع َر٠ُمقُل  اهللََع

  :َمو  اهللِوَ  َٓ ٫َموَل َأَكُس: وَ  ،شا٠ْمِؼـَو ا٭مؾَُّفؿَّ ا٠ْمِؼـَو،  ا٭مؾَُّفؿَّ ا٠ْمِؼـَو،  ا٭مؾَُّفؿَّ »َيَدْيِف، ٪َمَؼوَل

ـْ ٠َمَحوٍب، وَ   ِم
ِ
اَمء ًَّ ، وَ ١َمْقًئو وَ  َٓ ٫َمَز٤َمًي وَ  َٓ َكَرى ِْم ا٭م ًٍ ـْ َٕمْق  َٓ َمو َٕمْقـَـَو َوَٕم٦ْمَ ٠َمْؾٍع ِم

ْت ُٗمؿَّ  ،َدارٍ  اَمَء، اْكَت٨َمَ ًَّ  ا٭م
ًِ َط ِس، ٪َمَؾامَّ َٖمَق٠مَّ ْ ـْ َوَراِئِف ٠َمَحوَٕمٌي ِمْثُؾ ا٭مٟمُّ ًْ ِم ٫َموَل: ٪َمَطَؾَع

ـْ َذ٭مِ  اهللَِأْمَطَرْت، ٫َموَل: وَ  ْؿَس ٠ِمتًّو، ُٗمؿَّ َدَٚمَؾ َرُ٘مٌؾ ِم ٌَوِب ِْم اجلُُؿَعِي َمو َرَأْيـَو ا٭مشَّ َؽ ا٭م

ٌََؾُف ٫َموِئاًم، ٪َمَؼوَل: َيو َر٠ُمقَل   اهللِاُٛمْؼٌَِؾِي، َوَر٠ُمقُل  ًِ اهلل٫َِموِئٌؿ َيُْطُى، ٪َمو٠ْمَتْؼ : َهَؾَؽ

ٌُُؾ، ٪َموْدُع  ًُّ  ا٭م
ًِ ْؽَفو، ٫َموَل: ٪َمَر٪َمَع َر٠ُمقُل  اهللَإَْمَقاُل َواْكَؼَطَع ًِ َيَدْيِف، ُٗمؿَّ   اهللِ ُيْؿ

ُفؿَّ ٤َمَؾْقـَو،  َٓ َٙمَقا٭َمْقـَو، وَ  ا٭مؾَُّفؿَّ : »٫َموَل  َراِب  ا٭مؾَّ ٌَوِل َوأَ٘موِم َوا٭مظِّ ٤َمَٜم ا٬َٔموِم َواجِل

َجرِ  ًِ ا٭مشَّ ْؿسِ ش َوإَْوِدَيِي َوَمـَوٕمِ ، َوَٚمَرْ٘مـَو َكْؿٮِم ِْم ا٭مشَّ ًْ  .٫َموَل: ٪َموْكَؼَطَع

ٓي -14 ًٞ  ايلؽي٨ كاقذٞجةؿي  رٚ ء ٔ٪ؽى  حً ٤ى جٍ ا٣ عى  /ادل 
ِحقَحْغِ يف  ـْ  افصَّ ِلُّ َأيِب ُمق٠َمك ٤َم َل ٕمِِف، ُٗمؿَّ َر٪َمَع  ، ٫َموَل: َد٤َمو ا٭مـٌَّ  ٪َمَتَقوَّ

ٍ
ٕماَِمء

ٌَْقٍد َأيِب ٤َموِمرٍ  ا٭مؾَُّفؿَّ »َيَدْيِف ٪َمَؼوَل:  ًُ َٕمَقوَض إِْٕمَطْقِف، ٪َمَؼوَل: ش ا٩ْمِػْر ٭مُِع اْ٘مَعْؾُف  ا٭مؾَُّفؿَّ »َوَرَأْي

ـَ ا٭مـَّوسِ  َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ٪َمْقَق  ـْ َٚمْؾِؼَؽ ِم  .ش٬َمثٍِٝم ِم

                                 
 (.1794(، ومًؾؿ )247( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )1)

 (.897(، ومًؾؿ )1713( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )2)

 (.2498(، ومًؾؿ )6383( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )3)
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ِحقَحْغِ ويف  ـْ  أيضو افصَّ ـِ َمو٭مٍِؽ ٤َم ِلُّ »، ٫َموَل:  َأَكِس ْٕم َيْر٪َمُع َيَدْيِف  َٓ  ٬َموَن ا٭مـٌَّ

ُف َيْر٪َمُع َٙمتَّك ُيَرى َٕمَقوُض إِْٕمَطْقفِ  ، َوإِكَّ
ِ
َؼوء ًْ

٠ْمتِ ِٓ َّٓ ِْم ا ـْ ُد٤َموِئِف إِ  ِم
ٍ
ء  .شِْم َرْ

ـْ  َوى ُمْسؾِؿٌ رَ و ـِ  ٤ُمَؿرَ َظ ، ٫َموَل: ٫َموَل: َٛمَّو ٬َموَن َيْقُم َٕمْدٍر  َكَظَر َر٠ُمقُل  طَّوِب اخل ْٕم

ٌََؾ اٛمإ٧َِم  اهللِ  َعَي ٤َم٨َمَ َرُ٘ماًل، ٪َمو٠ْمَتْؼ ًْ
٬م٦َِم َوُهْؿ َأ٭ْمٌػ، َوَأْصَحوُٕمُف َٗماَلُث ِموَئٍي َوٖمِ ٨ْمِ

ٌَْؾَي، ُٗمؿَّ َمدَّ يَ  َكٌِلُّ اهللِ  ِف: ا٭ْمِؼ ُفؿَّ َأْكِجْز ِٔم َمو َو٤َمْدَٖمـِل،  ا٭مؾَُّفؿَّ »َدْيِف، ٪َمَجَعَؾ هَيْتُِػ ٕمَِرٕمِّ  ا٭مؾَّ

َْرضِ  ا٭مؾَُّفؿَّ آِت َمو َو٤َمْدَٖمـِل،  ْٕ ٌَْد ِْم ا َٓ ُٖمْع ٠ْماَلِم  ـْ َأْهِؾ اإْلِ ْؽ َهِذِه ا٭ْمِعَصوَٕمَي ِم
ؾِ ، شإِْن َُتْ

ا َيَديْ  ِف، َمودًّ ٌَْؾِي، َٙمتَّك ٠َمَؼَط ِرَداُؤهُ ٪َماَم َزاَل هَيْتُِػ ٕمَِرٕمِّ َتْؼٌَِؾ ا٭ْمِؼ ًْ ـْ  ِف ُم ٌَْقِف، ٪َمَلَٖموُه َإُٔمق ٤َم
َمـْؽِ

ـْ َوَراِئِف، َو٫َموَل: َيو َكٌِلَّ اهللِ، ٬َمػَ  ٌَْقِف، ُٗمؿَّ ا٭ْمَتَزَمُف ِم
وَك َٕمْؽٍر ٪َمَلَٚمَذ ِرَداَءُه، ٪َمَل٭ْمَؼوُه ٤َمَٜم َمـْؽِ

ُف ٠َمُقـْ  ٱ ٻ ٻ ): ِجُز ٭َمَؽ َمو َو٤َمَدَك، ٪َمَلْكَزَل اهللُ ُمـَو١َمَدُٖمَؽ َرٕمََّؽ، ٪َمنِكَّ

ُه (   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٪َمَلَمدَّ

 .اَلِئَؽيِ وٛماهللُ ٕمِ 

ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى َأُبق َداُودَ  ًَ ـْ  ٕم ُؽْؿ : » اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل  ٠َمْؾاَمنَ ٤َم إِنَّ َرٕمَّ

ٌَوَرَك َوَٖمَعو٧َم َٙمِقلي ٬َمرِ  و َٖم مُهَ ٌِْدِه إَِذا َر٪َمَع َيَدْيِف إ٭َِمْقِف، َأْن َيُردَّ ـْ ٤َم َتْحِقل ِم ًْ يٌؿ، َي

 .شِصْػًرا

ءٝج٢  ثةلكٮاؾً  ا٥ٛ٣ً  دُيًت  اقذعجةبي -15 عى  /ادل 
                                 

 (.895(، ومًؾؿ )1731( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )1)

 (.1763( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 أي ٭مقس ٪مقفام رء.( ِصْػًرا: 3)

 ين.(، وصححف إ٭مٌو3865(، وإمـ مو٘مف )3556ا٭مٟممذي )(، و1488( صحقح: رواه إٔمق داود )4)
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 ٕموٛموء. ؾِ ًْ ٪منن ٬مون ٪مقف ٖمغٝم أزا٭مف ٕمو٭مًقاك، وٕمو٭مغَ 

ـْ  َرَوى افُبَخوِري   َقاُك َمْطَفَرٌة ٭مِْؾَػؿِ »: ٌِلِّ ٭مـَّ ا ٤َمـ ريض اهلل ٤مـفو، ٤َموئَِشيَ ٤َم ًِّ  ،ا٭م

بِّ   .شَمْرَووٌة ٭مِؾرَّ

ـً  اقذعجةب ردي  -16  /ا٣ٕةًَف  كتن٧يًخ  الكال
٬ْمرؿ ٤مؾقف رد ا٭مًالم ٗمؿ ٤مود إ٧م إذا ٠مؾَّ   فُ تَ ، و٬مذا إذا ٤مطس ٤مـده ٤مو٢مس ١مؿَّ ا٭مذِّ

٬ْمرٗمؿ ٤مود إ٧م   ٬مؾامت ، و٬مذا إذا ٠مؿع اخلطقى، و٬مذا إذا ٠مؿع اٛممذن أ٘موٕمف ْما٭مذِّ

٬ْمرإذان ٗمؿ ٤مود إ٧م  ؽرا أزا٭مف، أو معرو٪مو أر١مد إ٭مقف، أو ـْ ، و٬مذا إذا رأى مُ ا٭مذِّ

٬ْمردا أ٘موٕمف ٗمؿ ٤مود إ٧م مًٟم١ِم  ومو أ١مٌف هذا  ،: و٬مذا إذا ٩مؾٌف ا٭مـعوس أو كحقها٭مذِّ

 ٬مؾف.

*    *     * 

                                 
 (، وصححف إ٭مٌوين.5ورواه مقصقٓ ا٭مـًوئل )(، 3/31( صحقح: رواه ا٭مٌخوري معؾؼو ٕمصقغي اجلزم )1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الَفصل الزابع

 الدَُّعاءعلى  احلثُّ

 

٤َموء: ٕن ٤َموءا٭مدُّ ٤مٜم  ٭مؼد ٙمٌ ا٭مشورع احلؽقؿ  ح مدى ٙمى  ويقوِّ ٥مِّ جُي  ا٭مدُّ

ا٤َمل  مًتؽٌٞم. ، إذ ٓ يد٤مق اهلل ٭مرٕمف  ا٭مدَّ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) ؿول اهلل تعوػ:

(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) وؿول اهلل تعوػ:

(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

﮲  ے ۓ ۓ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) وؿول اهلل تعوػ:

﯀  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

(   ﯁ 

٤َموءهوٖمون أيتون مشتؿؾتون ٤مٜم آداب كق٤مل » ؿول اإلموم ابـ افؼقؿ رمحف اهلل:  ا٭مدُّ

٤َموء٪منن  ،اٛمًل٭مي ُد٤َموءا٭معٌودة و ُد٤َموء  ْم ا٭مؼرآن يراد ٕمف هذا ٖمورة وهذا ٖمورة ويراد ا٭مدُّ

اٛمًل٭مي هق ٢مؾى مو يـػع ا٭مدا٤مل و٢مؾى  ُد٤َموء٪منن  ،ٕمف َمؿق٤مفام ومهو متالزمون

٪منكف هق اٛمعٌقد ٙمؼو واٛمعٌقد  ،٬مشػ مو ييه أو د٪معف و٬مؾ مـ يؿؾؽ ا٭مي وا٭مـػع
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 .شٓ ٕمد أن يؽقن مو٭مؽو ٭مؾـػع وا٭مير

*    *     * 

                                 
 (.3/2( اكظر: ٕمدائع ا٭مػقائد، ٕٓمـ ا٭مؼقؿ )1)
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 الَفصل اخلامس

 الدَُّعاءشزوط استجابة 

 

٤مَ ٭مؼد د٭مًَّ كصقص ا٭مؽتوب وا٭مًـي ٤مٜم أن  ٓ يؽقن صحقحو إٓ إذا  وءا٭مدُّ

 ذوط: أرٕمعيٖمق٪مرت ٪مقف 

 الرشط األكؿ/ اإلػالص.
[5ا٭مٌقِّـي:]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) ؿول اهلل تعوػ:

َمر:] (ڎ ڎ ڈ ڈ) وؿول اهلل تعوػ:  [.3ا٭مزُّ

َمر:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) وؿول اهلل تعوػ:  [.14ا٭مزُّ

 .الرشط الةِّن/ املذةثٕح ل٤ؿقٮؿ 
 . مـ ا٭معؿؾ إٓ اٛمقا٪مؼ َلدي ا٭مر٠مقل ٪منن اهلل ٓ يؼٌؾ

 [.7:احل٨م]( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) ؿول اهلل تعوػ:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) وؿول اهلل تعوػ:

 [.65]ا٭مـًوء: (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ِحقَحْغِ ويف  ـْ  افصَّ : ٫َموَل َر٠ُمقُل  اهلل٤َُموِئَشَي َريِضَ ٤َم ًْ ـْ : » اهلل٤َِمـَْفو، ٫َمو٭َم َم
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 أي مردود ٤مؾقف.، شِْم َأْمِرَكو َهَذا َمو ٭َمْقَس ٪مِقِف، ٪َمُفَق َردي  َأْٙمَدَث 

 (ڦ ڦ ڄ ڄ) :ْم ٫مق٭مف ٖمعـو٧م ؿول افػضقؾ بـ ظقوض

 ش. وأصقٕمف أٚمؾصف» :[2، اُٛمؾؽ:7هقد:]

  وأصقٕمف؟ أٚمؾصـف ومو ٤م٥م، إٔمو يو :ؿقؾ

 ول ٕموصقا ٬مون وإذا يؼٌـؾ، ل صقإمو يؽـ ول ٚمو٭مصو ٬مون إذا ا٭معؿؾ إن» :ؿول

 مو وا٭مصقاب هلل، ٬مون مـو واخلو٭مص صقإمو، ٚمو٭مصو يؽقنَ  ٙمتك ؾؼٌَ يُ  ل ٚمو٭مصو يؽـ

 .(3) .شا٭مًـي ٤مٜم ٬مون

يئ جب حب خب مب ىب يب ) :ؿقفف تعوػومـ أيوت اجلومعي َلذيـ ا٭م٨م٢م٦م 

 (جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس

 .[117ا٭مؽفػ:]

ـً  ٦ٓ ايلٞنيً   ثةهللً  الرشط الة٣ر/ الٞحي   .اإلصةثحً ِف  كا٣ٕـ
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ِلِّ ا ٤َمـ ، َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ ُف ٫َموَل: ، ٭مـٌَّ ٌِْد، »َأكَّ َتَجوُب ٭مِْؾَع ًْ َٓ َيَزاُل ُي

َتْعِجْؾ  ًْ ْ َي ْ َيْدُع ٕمِنِْٗمٍؿ َأْو ٫َمطِقَعِي َرِٙمٍؿ، َمو َل ٠ْمتِْعَجوُل؟ ش َمو َل ِٓ ٫ِمقَؾ: َيو َر٠ُمقَل اهللِ َمو ا

َتْحِنُ »: َيُؼقُل: ٫َموَل  ًْ َتِجقُى ِٔم، ٪َمَق ًْ ٤ِمـَْد َذ٭مَِؽ  ٫َمْد َد٤َمْقُت َو٫َمْد َد٤َمْقُت، ٪َمَؾْؿ َأَر َي

                                 
 (.1718مًؾؿ )(، و2697( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )1)

 (.95/ 8اكظر: ٙمؾقي إو٭مقوء ) (2)

 (3)  

 .٤َموءا٭مدُّ ٪مقًتحن: أي يـؼطع ٤مـ  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤َموءَوَيَدُع   .شا٭مدُّ

ِحقَحْغِ يف و ـْ  افصَّ َـّ َأَٙمُد٬ُمْؿ:  َٓ »٫َموَل:   اهللَِأنَّ َر٠ُمقَل  ،َأيِب ُهَرْيَرَة ٤َم َيُؼق٭َم

،  ا٩ْمِػْر ِٔم إِنْ  ا٭مؾَُّفؿَّ  ًَ ُف  ا٭مؾَُّفؿَّ ١ِمْئ َل٭َمَي، ٪َمنِكَّ ًْ ، ٭مَِقْعِزِم اَٛم ًَ  .شُمْؽِرَه ٭َمفُ  َٓ اْرمَحْـِل إِْن ١ِمْئ

ِحقَحْغِ ويف  ـْ  أيضو افصَّ إَِذا َد٤َمو َأَٙمُد٬ُمْؿ »:  اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل َأَكٍس ٤َم

َل٭َمَي، وَ  ًْ :  َٓ ٪َمْؾَقْعِزِم اَٛم َـّ ُف  إِنْ  ا٭مؾَُّفؿَّ َيُؼق٭َم ًَ ٪َمَل٤ْمِطـِل، ٪َمنِكَّ َتْؽِرَه ٭َمفُ  َٓ ١ِمْئ ًْ  .شُم

ٓي  الرشطي  جحً  ا٤ٞ٣ًت  / ظٌٮري الؿاث  / اهللً  ٚي٧ة ٔ٪ؽى  ٦ٓ الٗؿ
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) ؿول اهلل تعوػ:

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

(   ۇئ ۆئ

ِمِذي  و ْ ـٍ  َرَوى افسر ًَ ـٍَد َٙم ًَ ـْ  ٕم اْد٤ُمقا : » اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل  َأيِب ُهَرْيَرةَ ٤َم

َتِجقُى  اهللََوَأْكُتْؿ ُمق٫ِمـُقَن ٕمِوإِلَ٘موَٕمِي، َوا٤ْمَؾُؿقا َأنَّ  اهللَ ًْ ـْ ٫َمْؾٍى ٩َمو٪مٍِؾ  ُد٤َموءَٓ َي ِم

هٍ   .شَٓ

 

*      *   * 

                                 
 (.2735( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (.2679(، ومًؾؿ )6339( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )2)

 (.2678(، ومًؾؿ )6338( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )3)

 (، وٙمًـف إ٭مٌوين.3479( ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي )4)
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 السادسالَفصل 

 الدَُّعاءأوقاُت وأماكً وأسمية استجابة 

 

٤َموءيًتجقى  ٤مٜم أن اهلل اٛمطفرة وا٭مًـي يز ا٭معز٭مؼد دلَّ ا٭مؽتوب   ْم ا٭مدُّ

 : ومـفو، وأمو٬مـ وأزمـي ٪مووؾي ِمصقصي،أو٫موت 

 دٔٮة املك٥٤ ألػي٫ املك٥٤ ثْ٭ؿ ا٣٘يت/ - 1
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ    ُأمِّ َظ

ِ
ْرَداء و ، ريض اهلل ٤مـفو ا٭مدَّ ًْ َأَنَّ ٍَّ احلَصْػَقاَن: َأُٖمِريُد ٭مِ  ٫َمو٭َم

ِلَّ : كَ ٫َموَل ، ؟ا٭ْمَعومَ  ، ٪َمنِنَّ ا٭مـٌَّ : ٪َموْدُع اهللَ ٭َمـَو ٕمَِخْٝمٍ ًْ  اٛمَد٤ْمَقُة »٬َموَن َيُؼقُل:  َعْؿ، ٫َمو٭َم
ِ
ْرء

، اٛم َِٚمقِف ٕمَِخْٝمٍ ِٕ اَم َد٤َمو  ٌؾ ٬ُمؾَّ َتَجوَٕمٌي، ٤ِمـَْد َرْأ٠ِمِف َمَؾٌؽ ُمَق٬مَّ ًْ َِٚمقِف ٕمَِظْفِر ا٭ْمَغْقِى ُم
ِٕ ؾِِؿ  ًْ

ُؾ ٕمِِف: آِم٦مَ اٛمَؾُؽ اٛم٫َموَل   .ش َو٭َمَؽ ٕمِِؿْثؾٍ َق٬مَّ

ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ و  َظ
ِ
ْرَداء ؾٍِؿ »: ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل اهللِ  َأيِب ا٭مدَّ ًْ ٌٍْد ُم ـْ ٤َم َمو ِم

َِٚمقِف ٕمَِظْفِر ا٭ْمَغْقِى  ِٕ َّٓ ٫َموَل َيْد٤ُمق   .شَؾُؽ: َو٭َمَؽ ٕمِِؿْثؾٍ اٛم، إِ

 دٔٮة امل٤ْٮـ/ - 2
ِحقَحْغِ  يف ـِ ٤مَ ا َظـ افصَّ ـِ   اهلل٤َِمـُْفاَم، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل  اهللٌَُّوٍس َريِضَ ْٕم ٛمَُِعوِذ ْٕم

                                 
٤َموءاكظر: ذح  (1) ٌد ا٭مقهوب إمحد، (، وذح ٙمصـ اٛمًؾؿ، ٛمجدي ٕمـ ٤م97-85ومقاكع اإل٘موٕمي ) ا٭مدُّ

 (.34-37صـ )

 (.2733( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 ه: ٕكف إٔمؾغ ْم اإلٚمالص.أي ْم ٩مقٌي اٛمد٤مق ٭مف وْم ِهِّ ( ٕمظفر ا٭مغقى: 3)

 (.2732( صحقح: رواه مًؾؿ )4)
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 : ـِ ٌٍَؾ ِٙم٦َم َٕمَعَثُف إ٧َِم ا٭مَقَؿ ُف ٭َمْقَس َٕمْقـَُف َوَٕم٦ْمَ »َ٘م ِؼ َد٤ْمَقَة اَٛمْظُؾقِم، ٪َمنِكَّ  .شِٙمَجوٌب  اهللِ َواٖمَّ

ـٍ  روى اإلموم أمحد ًَ ـٍَد َٙم ًَ ـْ  ٕم َد٤ْمَقُة »: وَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل اهللِ ، ٫مَ  َأيِب ُهَرْيَرةَ ٤َم

فِ اٛم ًِ َتَجوَٕمٌي، َوإِْن ٬َموَن ٪َموِ٘مًرا ٪َمُػُجقُرُه ٤َمَٜم َكْػ ًْ  .شْظُؾقِم ُم

 /دٔٮة الٮادل لٮدلق - 3 
 /دٔٮة الٮادل َع كدلق - 4
 دٔٮة املكةٚؿ/ - 5

ِمِذي   ْ ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى افسر ًَ ـْ  ٕم َٗماَلُث »:  اهلل٫َِموَل َر٠ُمقُل ٫َموَل: ، َأيِب ُهَرْيَرَة ٤َم

و٪مِِر، َوَد٤ْمَقُة ا٭مَقا٭مِِد ٤َمَٜم  ًَ : َد٤ْمَقُة اَٛمْظُؾقِم، َوَد٤ْمَقُة اُٛم َـّ َٓ ١َمؽَّ ٪مِقِف َتَجوَٕموٌت  ًْ َد٤َمَقاٍت ُم

 .٪مقـٌغل احلذر مـ د٤مقة همٓء، ٪منن د٤مقَتؿ مًتجوٕمي ،شَو٭َمِدهِ 

 دٔٮة الىةا٥/ - 6
 اإل٦ةـ ا٣ٕةدؿ/ - 7
 اهلل ٠سيا/ اذلا٠ؿ-8

ِمِذي   ْ ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى افسر ًَ ـْ  ٕم َٗماَلَٗمٌي »:  اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل  َأيِب ُهَرْيَرةَ ٤َم

وِئُؿ َٙمتَّك ُيْػطَِر، َواإِلَموُم ا٭م  .شَعوِدُل، َوَد٤ْمَقُة اَٛمْظُؾقمِ َٓ ُٖمَردُّ َد٤ْمَقَُتُْؿ: ا٭مصَّ

ـٍ  ؼل  وروى افبقفَ  ًَ ـٍَد َٙم ًَ ـْ  ٕم ِلِّ ا ٤َمـ ، َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٤َم َٓ َيُردُّ »٫َموَل:  ٭مـٌَّ َٗماَلَٗمٌي 

                                 
 (.19(، ومًؾؿ )1496( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )1)

 (.3382جلومع )(، وٙمًـف إ٭مٌوين ْم صحقح ا8795( ٙمًـ: رواه أمحد )2)

 (، وٙمًـف إ٭مٌوين.7517(، وأمحد )3862(، وإمـ مو٘مف )1975رواه ا٭مٟممذي )( ٙمًـ: 3)

 (، وصححف إ٭مٌوين.3598صحقح: رواه ا٭مٟممذي )( 4)
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ا٬مُِرون اهللَ ٬َمثًِٝما، َوَد٤ْمَقُة ُد٤َموءاهللُ  َموُم اٛمُهُؿ: ا٭مذَّ طُ اٛمْظُؾقِم، َواإْلِ ًِ  .شْؼ

 دٔٮة الٮدل الىة٣ط/ - 9
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  وُن اْكَؼَطَع »َل: ، ٫َمو، َأنَّ َر٠ُمقَل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ ًَ ْك إَِذا َموَت اإْلِ

ـْ َصَد٫َمٍي َ٘موِرَيٍي، َأْو ٤ِمْؾٍؿ ُيـَْتَػُع ٕمِِف، َأْو َو٭َمٍد َصو٭مٍِح َيْد٤مُ  َّٓ ِم ـْ َٗماَلَٗمٍي: إِ َّٓ ِم ق ٤َمـُْف ٤َمَؿُؾُف إِ

 .ش٭َمفُ 

ـُ َموَجْف و ـٍَد َصِحقٍح َرَوى اب ًَ ِلِّ ا ٤َمـ ، َأيِب ُهَرْيَرةَ ٕم ُ٘مَؾ »٫َموَل:  ٭مـٌَّ إِنَّ ا٭مرَّ

٪َمُع َدَرَ٘مُتُف ِْم   .شـَِّي ٪َمَقُؼقُل: َأكَّك َهَذا؟ ٪َمُقَؼوُل: ٕمِو٠ْمتِْغَػوِر َو٭َمِدَك ٭َمَؽ اجل٭َمُٟمْ

ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ و وُن »، ٫َموَل: ، َأنَّ َر٠ُمقَل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ ًَ ْك إَِذا َموَت اإْلِ

 َّٓ ـْ َصَد٫َمٍي َ٘موِرَيٍي، َأْو ٤ِمْؾٍؿ ُيـَْتَػُع ٕمِِف، َأْو َو٭َمٍد َصو٭مٍِح اْكَؼَطَع ٤َمـُْف ٤َمَؿُؾُف إِ َّٓ ِم ـْ َٗماَلَٗمٍي: إِ  ِم

 .شَيْد٤ُمق ٭َمفُ 

 دٔٮة املكتيِٞ ٨٦ انلٮـ إذا دع ثةملأزٮر/ - 11
ـْ  َرَوى افُبَخوِري   ٌَوَدةَ ٤َم ـِ  ٤ُم ًِ  ْٕم وِم ِلِّ ا ٤َمـ ، ا٭مصَّ ـْ َٖمَعورَّ »٫َموَل:  ٭مـٌَّ ـَ  َم ِم

َّٓ  َٓ ْقِؾ، ٪َمَؼوَل: ا٭مؾ يَؽ ٭َمُف، ٭َمُف اُٛمْؾُؽ َو٭َمُف احلَْؿُد، َوُهَق ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ  َٓ َوْٙمَدُه  اهللُإ٭َِمَف إِ َذِ

 ٫َمِديٌر، احلَْؿُد 
ٍ
ء ٌَْحوَن هللَِِرْ َّٓ  َٓ ، وَ اهللِ، َو٠ُم ، وَ  اهللُ، وَ اهللُإ٭َِمَف إِ َّٓ  َٓ َٙمْقَل وَ  َٓ َأ٬ْمَٞمُ َة إِ  ٫ُمقَّ

                                 
٤َموء(، وا٭مطٞماين ْم 8751( ٙمًـ: رواه ا٭مٌزار ْم اٛمًـد )1) (، 582(، وا٭مٌقفؼل ْم ا٭مشعى )1316) ا٭مدُّ

 (.1211قحي )وٙمًـف إ٭مٌوين ْم ا٭مصح

 (.1631( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.1617(، وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح اجلومع )17617(، وأمحد )3667( صحقح: رواه إمـ مو٘مف )3)

 (.1631( صحقح: رواه مًؾؿ )4)

 اكتٌف وهق يًٌح أو يًتغػر أو يذ٬مر اهلل ٖمعو٧م ٕملي ذ٬مر.( ٖمعور: أي 5)
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ًْ  ا٭مؾَُّفؿَّ ، ُٗمؿَّ ٫َموَل: وهللِٕمِ  َل َوَصٜمَّ ٫ُمٌَِؾ ا٩ْمِػْر ِٔم، َأْو َد٤َمو، ا٠ْمُتِجقَى ٭َمُف، ٪َمنِْن َٖمَقوَّ

 .شُٖمفُ اَل َص 

11 - /  دٔٮة املٌُؿي
(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)  تعوػ:اهللؿول 

ذيـ وِمو يدل ٤مٜم أن مـ أ٫مقى أ٠مٌوب اإل٘موٕمي آوطرار ٙمديٌ ا٭مثالٗمي ا٭م

آواهؿ اٛمٌقً إ٧م ٩مور، ٪موكحطً ٤مٜم ٪مؿ ا٭مغور صخرة مـ اجلٌؾ أ٩مؾؼً ا٭مغور ٤مؾقفؿ، 

 ًٓ   و ٭معؾف اهللٖمعو٧م وا٠مل٭مقا  هلل٤ِمؿؾتؿقهو صوحلي  ٪مؼول ٕمعضفؿ ٭مٌعض: اكظروا أ٤مام

 ٖمعو٧م ٕمصو٭مح أ٤مامَلؿ، ٪مورٖمػعً ا٭مصخرة، ٪مخر٘مقا اهلليػر٘مفو ٤مـؽؿ، ٪مد٤مقا 

 .يؿشقن

 /َع ذ٠ؿ اهلل ٬ؿادٔٮة ٨٦ ثةت َة - 12
ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى َأُبق َداُودَ  ًَ ـْ  ٕم ٌَؾٍ ٤َم ـِ َ٘م ِلِّ ا ٤َمـ ، ُمَعوِذ ْٕم ـْ »، ٫َموَل: ٭مـٌَّ َمو ِم

ـَ  ًُ ٤َمَٜم ِذ٬ْمٍر ٢َموِهًرا، ٪َمَقَتَعورُّ ِم ؾٍِؿ َيٌِق ًْ َلُل  ،ْقؾِ ا٭مؾُم ًْ َّٓ  اهللَ٪َمَق ِٚمَرِة إِ ْٔ ْكَقو َوا ـَ ا٭مدُّ ا ِم َٚمْٝمً

وهُ َأ٤ْمَطوُه   .شإِيَّ

 دٔٮة ٨٦ دع ثؽٔٮة ذم انلٮف/ - 13
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )  تعوػ:اهللؿول 

                                 
 (.1154( صحقح: رواه ا٭مٌخوري )1)

 (.2215قح: رواه ا٭مٌخوري )( صح2)

(، وصححف 17574(، وأمحد )22748(، وا٭مـًوئل ْم ا٭مؽٞمى )5742( صحقح: رواه إٔمق داود )3)

 إ٭مٌوين.
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ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ِمِذي   ْ ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى افسر ًَ ـْ  ٕم َد٤ْمَقُة ِذي »:  اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل  ٠َمْعدٍ ٤َم

وٛم٦َِِم،  ا٭مـُّقنِ  ـَ ا٭مظَّ ًُ ِم ٌَْحوَكَؽ إيِنِّ ٬ُمـْ ًَ ٠ُم َّٓ َأْك َٓ إ٭َِمَف إِ ـِ احلُقِت:  إِْذ َد٤َمو َوُهَق ِْم َٕمْط

َّٓ ا٠ْمَتَجوَب   ٫َمطُّ إِ
ٍ
ء ِؾٌؿ ِْم َرْ ًْ ُف َلْ َيْدُع ِ َو َرُ٘مٌؾ ُم  .ش٭َمفُ  اهللُ٪َمنِكَّ

 /دٔٮة ٨٦ أويت ث٧ىيجح إذا دع ثةملأزٮرً  - 14
ـْ  ُمْسؾِؿٌ َرَوى  ًُ َر٠ُمقَل اهللِ ريض اهلل ٤مـفو ُأمِّ ٠َمَؾَؿيَ َظ : ٠َمِؿْع ًْ َو ٫َمو٭َم ، ، َأَنَّ

ٌٌَي، ٪َمَقُؼقُل َمو َأَمَرُه اهللُ: »َيُؼقُل:  ٌُُف ُمِصق ؾٍِؿ ُٖمِصق ًْ ـْ ُم ڦ ڦ ڦ ڦ )َمو ِم

ٌَتِل، َوَأْٚمؾِْػ ِٔم  ا٭مؾَُّفؿَّ (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ْأُ٘مْريِن ِْم ُمِصق

ا ِمـَْفو َّٓ َأْٚمَؾَػ اهللُ ٭َمُف َٚمْٝمً ا ِمـَْفو، إِ : َأيُّ شَٚمْٝمً ًُ : ٪َمَؾامَّ َموَت َإُٔمق ٠َمَؾَؿَي، ٫ُمْؾ ًْ ، ٫َمو٭َم

ًٍ َهوَ٘مَر إ٧َِم َر٠ُمقِل اهللِ اٛم ُل َٕمْق ـْ َأيِب ٠َمَؾَؿَي؟ َأوَّ ؾِِؿ٦َم َٚمْٝمٌ ِم ًْ ،ُٗمؿَّ إيِنِّ ٫ُمْؾُتَفو ،

 .َل اهللِ ٪َمَلْٚمَؾَػ اهللُ ِٔم َر٠ُمق

٥ًْ  ق٥ اهللً ٨٦ دع ثة دٔٮةي  - 15  /اأٔل
ِمِذي   ْ ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى افسر ًَ ِلُّ  ُٕمَرْيَدَة ا٠َْٕمَؾِؿلِّ ٕم َرُ٘ماًل  ، ٫َموَل: ٠َمِؿَع ا٭مـٌَّ

ُفؿَّ »َيْد٤ُمق َوُهَق َيُؼقُل:  ًَ  ا٭مؾَّ ًَ إََٙمُد َٓ إِ  اهللُإيِنِّ َأ٠ْمَل٭ُمَؽ ٕمَِلينِّ َأ١ْمَفُد َأكََّؽ َأْك َّٓ َأْك ٭َمَف إِ

ـْ ٭َمُف ٬ُمُػًقا َأَٙمدٌ  ْد َوَلْ ُيق٭َمْد َوَلْ َيُؽ
ِذي َلْ َيؾِ َؿُد، ا٭مَّ ِذي َكْػِز ٕمَِقِدِه »، ٫َموَل: ٪َمَؼوَل: شا٭مصَّ َوا٭مَّ

                                 
 صححف إ٭مٌوين.(، و3575( صحقح: رواه ا٭مٟممذي )1)

 (.918( صحقح: رواه مًؾؿ )2)
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ِذي إَِذا ُد٤ِمَل ٕمِِف َأَ٘موَب، َوإَِذا ٠ُمِئَؾ ٕمِِف َأ٤ْمطَ  اهللَ٭َمَؼْد ٠َمَلَل   .شكٕمِو٠ْمِؿِف ا٤َْٕمَظِؿ ا٭مَّ

ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى َأُبق َداُودَ و ًَ ـْ  ٕم ُف ٬َموَن َمَع َر٠ُمقِل  َأَكسٍ ٤َم و   اهللِ، َأكَّ ًً
َ٘مو٭مِ

، ُٗمؿَّ َد٤َمو:  ًَ احلإيِنِّ َأ٠ْمَل٭ُمَؽ ٕمَِلنَّ ٭َمَؽ  ا٭مؾَُّفؿَّ َوَرُ٘مٌؾ ُيَص٥مِّ َّٓ َأْك َٓ إ٭َِمَف إِ ـَّوُن، َٕمِديُع اٛمْؿُد، 

َْرِض، ْٕ َؿَقاِت َوا ًَّ ِلُّ اجلَيو َذا  ا٭م ٬ْمَراِم، َيو َٙملُّ َيو ٫َمقُّقُم، ٪َمَؼوَل ا٭مـٌَّ ٭َمَؼْد َد٤َمو : »اَلِل َواإْلِ

ِذي إَِذا ُد٤ِمَل ٕمِِف َأَ٘موَب، َوإَِذا ٠ُمِئَؾ ٕمِِف َأ٤ْمَطك اهللَ  .شٕمِو٠ْمِؿِف ا٭ْمَعِظقِؿ، ا٭مَّ

 دٔٮة احلةج. - 16
 دٔٮة املٕذ٧ؿ. - 17
 /اهللدٔٮة ا٣٘ةزم ِف قبي٢  - 18

ـُ َموَجْف  ـٍ َرَوى اب ًَ ـٍَد َٙم ًَ ـِ ٤ُمَؿرَ ا ٤َمـ ٕم ٫َموَل:  ٭مـٌَِّلِّ ا ٤َمـ ،ريض اهلل ٤مـفام ْٕم

، َد٤َموُهْؿ، ٪َمَلَ٘موُٕمقُه، َو٠َمَل٭ُمقُه، اهللِْعَتِؿُر، َو٪ْمُد اٛموجُّ وَ احل، وَ اهللِا٭ْمَغوِزي ِْم ٠َمٌِقِؾ »

 .ش٪َمَل٤ْمَطوُهؿْ 

ء-19 عى  ٢/ِف ال٤ر األػي ٨٦ ال٤ي ادل 
ِحقَحْغِ يف  ـْ  افصَّ ٌَوَرَك »٫َموَل:   اهللَِأنَّ َر٠ُمقَل ، َأيِب ُهَرْيَرَة ٤َم ـَو َٖم َيـِْزُل َرٕمُّ

 ٌُ ٌَْؼك ُٗمُؾ ْكَقو ِٙم٦َم َي  ا٭مدُّ
ِ
اَمء ًَّ ـْ َيْد٤ُمقيِن، ا٭مؾَوَٖمَعو٧َم ٬ُمؾَّ ٭َمْقَؾٍي إ٧َِم ا٭م ْقِؾ أِٚمُر َيُؼقُل: َم

َل٭ُمـِل ًْ ـْ َي َتْغِػُريِن ٪َمَل٩ْمِػَر ٭َمفُ  ٪َمَل٠ْمَتِجقَى ٭َمُف َم ًْ ـْ َي  .ش٪َمُل٤ْمطَِقُف، َم

ء-21 عى  ِف الكضٮد/ ادل 
                                 

 ححف إ٭مٌوين.(، وص22952(، وأمحد )3857إمـ مو٘مف )(، و3475( صحقح: رواه ا٭مٟممذي )1)

 (، وصححف إ٭مٌوين.12611(، وأمحد )1377وا٭مـًوئل )(، 1495( صحقح: رواه إٔمق داود )2)

 (، وٙمًـف إ٭مٌوين.2893( ٙمًـ: رواه إمـ مو٘مف )3)

 (.758(، ومًؾؿ )1145( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )4)
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ٌَّوسٍ ا َظـ َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ـِ ٤َم َتوَرَة  ، ٫َموَل: ٬َمَشَػ َر٠ُمقُل اهللِ ريض اهلل ٤مـفام ْٕم ًِّ ا٭م

ْ »َوا٭مـَّوُس ُصُػقٌف َٚمْؾَػ َأيِب َٕمْؽٍر، ٪َمَؼوَل:  ُف َل َو ا٭مـَّوُس، إِكَّ َّٓ  َأهيُّ ِة إِ ٌُقَّ اِت ا٭مـُّ َ ٨ٌَمِّ ـْ ُم ٌَْؼ ِم َي

وحِلَُي، َيَراَهو  ْؤَيو ا٭مصَّ ًُ َأْن َأ٫ْمَرَأ ا٭ْمُؼْرآَن َرا٬مًِعو َأْو اٛما٭مرُّ ق َٓ َوإيِنِّ َُنِ ؾُِؿ، َأْو ُٖمَرى ٭َمُف، َأ ًْ

بَّ  ٬ُمقُع ٪َمَعظُِّؿقا ٪مِقِف ا٭مرَّ و ا٭مرُّ ُجقُد ٪َموْ٘متَ ٠َموِ٘مًدا، ٪َمَلمَّ ًُّ و ا٭م ٤َموءِفُدوا ِْم ، َوَأمَّ ، ا٭مدُّ

ـٌ  َتَجوَب ٭َمُؽؿْ  ٪َمَؼِؿ ًْ  .شَأْن ُي

ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ و ٌُْد »٫َموَل:  َأنَّ َر٠ُمقَل اهللِ  ، َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ َأ٫ْمَرُب َمو َيُؽقُن ا٭ْمَع

ِف، َوُهَق ٠َموِ٘مٌد، ٪َمَل٬ْمثُِروا  ـْ َرٕمِّ ٤َموءِم  .شا٭مدُّ

 ٨٦ يٮـ اجل٧ٕح/ ٝج٢ امل٘ؿب-21
ِحقَحْغِ يف  ـْ  افصَّ ٪مِقِف »َذ٬َمَر َيْقَم اجلُُؿَعِي، ٪َمَؼوَل:   اهللَِأنَّ َر٠ُمقَل  ، َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ

َلُل  ُيَقا٪مُِؼَفو َٓ ، ٠َمو٤َميٌ  ًْ ، َي ؾٌِؿ، َوُهَق ٫َموِئٌؿ ُيَص٥مِّ ًْ ٌٌْد ُم َّٓ َأ٤ْمَطوُه  اهللَ ٤َم َٖمَعو٧َم ١َمْقًئو، إِ

وهُ  ُؾَفو َوَأ١َموَر ٕمَِقِدهِ ش إِيَّ  .ُيَؼؾِّ

ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى َأُبق َداُودَ و ًَ ـْ  ٕم ٌِْد ٤َم ـِ ٤َم ـْ  ،ريض اهلل ٤مـفام اهللَِ٘موٕمِِر ْٕم َر٠ُمقِل ٤َم

ُف ٫َموَل:   اهللِ َلُل اجلَيْقُم »َأكَّ ًْ ؾٌِؿ َي ًْ َٓ ُيقَ٘مُد ُم َة ٠َمو٤َمًي،  َّٓ   اهللَُؿَعِي ٗمِـَْتو ٤َم٨ْمَ ١َمْقًئو، إِ

                                 
 ( ٪مؼِؿـ: أي ٙمؼقؼ و٘مدير.1)

 (.479( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.482ه مًؾؿ )( صحقح: روا3)

 أي ٪مٟمة زمـقي ٫مصٝمة.  ( ٠مو٤مي: 4)

 يقا٪مؼفو: أي يصود٪مفو ٕمد٤موئف و٤مٌودٖمف.( 5)

 (.852(، ومًؾؿ )935( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )6)
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قَهو آِٚمَر ٠َمو٤َمٍي َٕمْعَد ا٭ْمَعٯْمِ ، ٪َمو اهللَُأَٖموُه  ًُ  .ش٭ْمَتِؿ

ء-22 عى  دثؿ الى٤ٮات امل١ذٮبةت/ ادل 
ِمِذي   ْ ـٍ  َرَوى افسر ًَ ـٍَد َٙم ًَ ـْ  ٕم ٤َموء: َأيُّ اهللِ، ٫َموَل: ٫ِمقَؾ َيو َر٠ُمقَل  َأيِب ُأَموَميَ ٤َم  ا٭مدُّ

َؾَقاِت ا٭مؾَ٘مْقَف »َأ٠ْمَؿُع؟ ٫َموَل:   .شاَٛمْؽُتقَٕموِت  ْقِؾ أِٚمِر، َوُدُٕمَر ا٭مصَّ

ء-23 عى  ثني األذاف كاإلٝة٦ح/ ادل 
ـٍَد َصِحقٍح  َرَوى َأُبق َداُودَ  ًَ ـْ  ٕم ـِ َمو٭مٍِؽ ٤َم :  اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل  َأَكِس ْٕم

٤َموءَٓ ُيَردُّ » ٫َموَميِ  ا٭مدُّ ََذاِن َواإْلِ ْٕ  .شَٕم٦ْمَ ا

ء-24 عى  ٔ٪ؽ ٣ٞةء ا٣ٕؽك/ ادل 
ـٍَد َصِحقٍح  دَ َرَوى َأُبق َداوُ  ًَ ـْ  ٕم ـِ ٠َمْعٍد ٤َم :  اهلل٫َِموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل ، ٠َمْفِؾ ْٕم

اِن » اَم ُٖمَردَّ اِن، َأْو ٫َمؾَّ َٓ ُٖمَردَّ ٤َموءٗمِـَْتوِن  ٌَْلِس ِٙم٦َم ُيْؾِحُؿ َٕمْعُضُفْؿ  ا٭مدُّ ، َو٤ِمـَْد ا٭ْم
ِ
٤ِمـَْد ا٭مـَِّداء

 .شَٕمْعًضو

 

*      *   * 

                                 
 وصححف إ٭مٌوين.(، 1389(، وا٭مـًوئل )1748( صحقح: رواه إٔمق داود )1)

 وٙمًـف إ٭مٌوين. (،9856(، وا٭مـًوئل ْم ا٭مؽٞمى )3499( ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي )2)

(، وأمحد 9812(، وٙمًـف، وا٭مـًوئل ْم ا٭مؽٞمى )212ا٭مٟممذي )(، و521( صحقح: رواه إٔمق داود )3)

 (، وصححف إ٭مٌوين.12277)

 (، وصححف إ٭مٌوين.2547( صحقح: رواه إٔمق داود )4)
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 الَفصل السابع

 الدَُّعاءة أحوال إجاب

 

٤َموء٭مؼد د٭مًَّ كصقص ا٭مؽتوب وا٭مًـي ٤مٜم أن أٙمقال إ٘موٕمي   ٗمالٗمي: ا٭مدُّ

٤َموءا٠متجوٕمي  :األوُي احلاُي  ْم ا٭مدكقو. ا٭مدُّ

٤َموءا٠متجوٕمي  اهجاُي: احلاُي  ْم أٚمرة. ا٭مدُّ

٤َموءا٠متجوٕمي  :اهجاهُح احلاُي  ف.مثؾَ  ٤مـف مـ ا٭مًمالِ  َف ٯِم يَ ْم ا٭مدكقو ٕملن  ا٭مدُّ

ـٍَد َصِحقٍح  محدروى اإلموم أ ًَ ـْ  ٕم ِلَّ  َأيِب ٠َمِعقدٍ ٤َم ـْ »٫َموَل:  ، َأنَّ ا٭مـٌَّ َمو ِم

َّٓ َأ٤ْمَطوُه اهللُ ِ َو إِْٙمَدى َٗماَلٍث:  َٓ ٫َمطِقَعُي َرِٙمٍؿ، إِ ؾٍِؿ َيْد٤ُمق ٕمَِد٤ْمَقٍة ٭َمْقَس ٪مِقَفو إِْٗمٌؿ، َو ًْ  ُم

َؾ ٭َمُف َد٤ْمَقُٖمفُ   و َأْن ُٖمَعجَّ  .إِمَّ

و َأنْ   ِٚمَرةِ َيدَّ  َوإِمَّ ْٔ  .ِٚمَرَهو ٭َمُف ِْم ا

 ِمْثَؾَفو 
ِ
قء ًُّ ـَ ا٭م َف ٤َمـُْف ِم و َأْن َيٯْمِ   ش.َوإِمَّ

  .٫َمو٭ُمقا: إًِذا ُكْؽثِرُ 

 .شاهللُ َأ٬ْمَثرُ »٫َموَل: 

 

*      *   * 

                                 
 (.557(، وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح إدب اٛمػرد )11133( صحقح: رواه أمحد )1)
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 الَفصل الثامً

 الدَُّعاءما ُييهى عيه يف 

 

٤َموءا٭م٭مؼد د٭مًَّ كصقص ا٭مؽتوب وا٭مًـي ٤مٜم أن هـوك أ١مقوء ٓ جيقز   و،  دُّ

 ومـفو:

٨ٍ  انلهي -1 ء خى عى  أك ُٝيٕح رظ٥/ ثإز٥و  ادل 
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ِلِّ ا ٤َمـ ، َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ ُف ٫َموَل: ، ٭مـٌَّ ٌِْد، »َأكَّ َتَجوُب ٭مِْؾَع ًْ َٓ َيَزاُل ُي

َتْعِجْؾ  ًْ ْ َي ْ َيْدُع ٕمِنِْٗمٍؿ َأْو ٫َمطِقَعِي َرِٙمٍؿ، َمو َل ٠ْمتِْعَجوُل؟ ٫ِمقَؾ: يَ ش َمو َل ِٓ و َر٠ُمقَل اهللِ َمو ا

َتْحِنُ »٫َموَل: َيُؼقُل:  ًْ َتِجقُى ِٔم، ٪َمَق ًْ ٤ِمـَْد َذ٭مَِؽ  ٫َمْد َد٤َمْقُت َو٫َمْد َد٤َمْقُت، ٪َمَؾْؿ َأَر َي

٤َموءَوَيَدُع   .شا٭مدُّ

٨ٍ  انلهي -2  د٧ين املٮت/خى
ِحقَحْغِ يف  ـْ  افصَّ ـِ َمو٭مٍِؽ ٤َم ِلُّ َأَكِس ْٕم َيَتَؿـ٦ََّمَّ َأَٙمُد٬ُمُؿ اَٛمْقَت  َٓ »:  ، ٫َموَل ا٭مـٌَّ

ـْ َُض  َأَصوَٕمُف، ٪َمنِْن ٬َموَن  ا ِٔم،  ا٭مؾَُّفؿَّ ُٕمدَّ ٪َمو٤ِماًل، ٪َمْؾَقُؼْؾ:  َٓ ِم  احلََقوُة َٚمْٝمً
ًِ َأْٙمِقـِل َمو ٬َموَك

ا ِٔم   ا٭مَق٪َموُة َٚمْٝمً
ًِ ـِل إَِذا ٬َموَك  .شَوَٖمَق٪مَّ

ءٔ٪ؽ  انلهي -3 عى  كاألكلد كاملةؿ/َع انلٛف  ادل 
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ٌِْد َظ ـِ ٤َم َٓ : »٫َموَل  اهللِ  َر٠ُمقَل ريض اهلل ٤مـفام، َأنَّ  اهللَِ٘موٕمِِر ْٕم

                                 
٤َموءتحن: أي يـؼطع ٤مـ ٪مقً (1)  .ا٭مدُّ

 (.2735( صحقح: رواه مًؾؿ )2)

 (.2687(، ومًؾؿ )5671( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )3)
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َٓ َٖمْد٤ُمقا ٤َمَٜم َأْمَقا٭مُِؽؿْ  ِد٬ُمْؿ، َو َٓ َٓ َٖمْد٤ُمقا ٤َمَٜم َأْو ُؽْؿ، َو ًِ  .شَٖمْد٤ُمقا ٤َمَٜم َأْكُػ

٨ انلهي -4 ذؽاء ِف ا ٔى ءٔل عى  /ادل 
ـٍَد َصِحقٍح  َوى َأُبق َداُودَ رَ  ًَ ـٍ ٭ما ٤َمـ ٕم ْعدٍ ْٕم ًَ  :ُف ٫َموَل: ٠َمِؿَعـِل َأيِب، َوَأَكو َأ٫ُمقُل ، َأكَّ

ـَ ا٭مـَّوِر، اجلإيِنِّ َأ٠ْمَل٭ُمَؽ  ا٭مؾَُّفؿَّ  ـََّي، َوَكِعقَؿَفو، َوَ َْجَتَفو، َو٬َمَذا، َو٬َمَذا، َوَأ٤ُمقُذ ٕمَِؽ ِم

ًُ َر٠ُمقَل َو٠َماَل٠ِمؾَِفو، َوَأ٩ْماَلَِلَو، وَ  ، إيِنِّ ٠َمِؿْع َصٜمَّ اهللُ  اهلل٬َِمَذا، َو٬َمَذا، ٪َمَؼوَل: َيو ُٕمـَلَّ

٤َموء٠َمَقُؽقُن ٫َمْقٌم َيْعَتُدوَن ِْم »٤َمَؾْقِف َو٠َمؾََّؿ، َيُؼقُل:  وَك َأْن َٖمُؽقَن ِمـُْفْؿ، إِكََّؽ إِْن ا٭مدُّ ، ٪َمنِيَّ

 ًَ ـَ اجلُأ٤ْمطِق ـَ ا٭مـَّوِر ُأ٤ِمْذَت ِمـَْفو، َوَمو ٪مِقَفو ْٝمِ اخلـََّي ُأ٤ْمطِقَتَفو َوَمو ٪مِقَفو ِم ، َوإِْن ُأ٤ِمْذَت ِم

 ِّ ـَ ا٭م٨مَّ  .شِم

ـٍَد َصِحقٍح  وروى اإلموم أمحد ًَ ـْ  ٕم ؾٍ ٤َم ـَ ُمَغػَّ ٌَْد اهللِ ْٕم ، ٠َمِؿَع  َأيِب َكَعوَمَي، َأنَّ ٤َم

٪َمَؼوَل: َأْي ُٕمـَلَّ ٠َمِؾ اهلَل  ،َوَأ٠ْمَل٭ُمَؽ ٬َمَذا إيِنِّ َأ٠ْمَل٭ُمَؽ ا٭ْمِػْرَدْوَس َو٬َمَذا، ا٭مؾَُّفؿَّ إْمـًو ٭َمُف َيُؼقُل: 

ًُ َر٠ُمقَل اهللِ اجل ـَ ا٭مـَّوِر، ٪َمنيِنِّ ٠َمِؿْع ْذ ٕمِوهللِ ِم ِي »َيُؼقُل:  ـََّي، َوَٖمَعقَّ ُمَّ ْٕ َيُؽقُن ِْم َهِذِه ا

٤َموء٫َمْقٌم َيْعَتُدوَن ِْم   .شَوا٭مطَُّفقرِ  ا٭مدُّ

٨ٍ  انلهي -5  دل٩ية/دٕضي٢ ا٣ٕٞٮبح ِف اخى
ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ـَ ، َأنَّ َر٠ُمقَل اهللِ  َأَكسٍ َظ ًَ اٛم، ٤َموَد َرُ٘ماًل ِم ؾِِؿ٦َم ٫َمْد َٚمَػ ًْ

وُه؟: »، ٪َمَؼوَل ٭َمُف َر٠ُمقُل اهللِ ٪َمَصوَر ِمْثَؾ ا٭ْمَػْرخِ  َل٭ُمُف إِيَّ ًْ  َأْو َٖم
ٍ
ء ًَ َٖمْد٤ُمق ٕمٮَِمْ ش َهْؾ ٬ُمـْ

                                 
 (.3779( صحقح: رواه مًؾؿ )1)

 (، وصححف إ٭مٌوين.1483(، وأمحد )3864إمـ مو٘مف )(، و1487( صحقح: رواه إٔمق داود )2)

 (.6725ين ْم ا٭متعؾقؼوت احلًون )صححف إ٭مٌو(، و16796( صحقح: رواه أمحد )3)

 ا٭مػرخ: أي وعػ.( 4)
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ًُ َأ٫ُمقُل:  ْكَقو، ٪َمَؼوَل  ُفؿَّ ا٭مؾَّ ٫َموَل: َكَعْؿ، ٬ُمـْ ْؾُف ِٔم ِْم ا٭مدُّ ِٚمَرِة، ٪َمَعجِّ ْٔ ًَ ُمَعو٫ِمٌِل ٕمِِف ِْم ا َمو ٬ُمـْ

َٓ ُٖمطِقُؼُف »: َر٠ُمقُل اهللِ  ٌَْحوَن اهللِ  َتطِقُعُف  -٠ُم ًْ َٓ َٖم :  -َأْو  ًَ آٖمِـَو ِْم  ا٭مؾَُّفؿَّ َأ٪َماَل ٫ُمْؾ

ـَيً  ًَ ْكَقو َٙم ًَ  ،ا٭مدُّ ِٚمَرِة َٙم ْٔ ٫َموَل: ٪َمَد٤َمو اهللَ ٭َمُف،  ،شَو٫ِمـَو ٤َمَذاَب ا٭مـَّورِ ، ـَيً َوِْم ا

 .٪َمَشَػوهُ 

 

*      *   * 

                                 
 ( ْم ا٭مدكقو ٙمًـي: أي ا٭معٌودة وا٭معو٪مقي.1)

 ْم أٚمرة ٙمًـي: أي اجلـي واٛمغػرة.( 2)

 (.2688( صحقح: رواه مًؾؿ )3)
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 الَفصل التاسع

 الدَُّعاءمواىع استجابة 

 

٤َموء٭مؼد د٭مًَّ كصقص ا٭مؽتوب وا٭مًـي ٤مٜم أن  ْم أٙمقال  ٓ يؼٌؾف اهلل  ا٭مدُّ

 :معقـي، مـفو

ء-1 عى  /أك ُٝيٕح رظ٥و  ثإز٥و  ادل 
ء ؿؾي كد القذٕضةؿي -2 عى  /ادل 

ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  ِلِّ ا ٤َمـ ، َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ ُف ٫َموَل: ، ٭مـٌَّ ٌِْد، »َأكَّ َتَجوُب ٭مِْؾَع ًْ َٓ َيَزاُل ُي

َتْعِجْؾ  ًْ ْ َي ْ َيْدُع ٕمِنِْٗمٍؿ َأْو ٫َمطِقَعِي َرِٙمٍؿ، َمو َل ٠ْمتِْعَجوُل؟ ش َمو َل ِٓ ٫ِمقَؾ: َيو َر٠ُمقَل اهللِ َمو ا

َتْحِنُ : »٫َموَل: َيُؼقُل  ًْ َتِجقُى ِٔم، ٪َمَق ًْ ٤ِمـَْد َذ٭مَِؽ  ٫َمْد َد٤َمْقُت َو٫َمْد َد٤َمْقُت، ٪َمَؾْؿ َأَر َي

٤َموءَوَيَدُع   .شا٭مدُّ

 /٦ةًت املٕةيص كاملعؿَ  اردسةبي -3
ٓي -4 ٍ أكالن  ِف املعؿ٦ةًت  اتلٮق  ة/بن  كرشي

ـْ  َرَوى ُمْسؾِؿٌ  َو ا٭مـَّوُس، إِنَّ اهلَل »:  ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل اهللِ َأيِب ُهَرْيَرةَ َظ َأهيُّ

ًٌو، َوإِنَّ اهللَ َأَمَر  َّٓ ٢َمقِّ ٌَُؾ إِ َٓ َيْؼ ڻ )ْر٠َمؾ٦َِم، ٪َمَؼوَل: اٛمْمِمـ٦َِم ٕماَِم َأَمَر ٕمِِف اٛم٢َمقٌِّى 

َو٫َموَل: (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

                                 
٤َموء٪مقًتحن: أي يـؼطع ٤مـ  (1)  .ا٭مدُّ

 (.2735( صحقح: رواه مًؾؿ )2)
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ُ٘مَؾ ُٗمؿَّ َذ٬َمَر ا٭مرَّ ، (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

، َوَمْطَعُؿُف َٙمَراٌم،  ، َيو َربِّ ، َيو َربِّ
ِ
اَمء ًَّ ، َيُؿدُّ َيَدْيِف إ٧َِم ا٭م ٌَ َأ٩ْمَٞمَ َػَر َأ١ْمَع ًَّ ُيطِقُؾ ا٭م

ُف َٙمَراٌم، َو٩ُمِذَي ٕمِ  ًُ ٌَ ُٕمُف َٙمَراٌم، َوَمْؾ َتَجوُب ٭مَِذ٭مَِؽ؟وحلَوَم٨ْمَ ًْ  .شَراِم، ٪َمَلكَّك ُي

 

*      *   * 

 

 

                                 
 (.1715( صحقح: رواه مًؾؿ )1)
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رحـــــــــــــالش
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ء-1 ٮًؿ  ديعى ءً اخلديػي  الى
نٍيً ِف  ٟو (1)الَىًعيعى ً ةل ىًف ث٨ًٍ ٦ى ن

ى
٨ٍ أ / (2) خى فى انلًَ،  ، ٝىةؿى ٢ى  اكى إًذىا دىػى

ءى ٝىةؿى اخل ٥َ » /الى ٟى ٨٦ً ال٤َ٭ي  ثً
ٮذي ٔي
ى
 .(3)«جىةاًًر اخلجيًر كى خلا إًِّني أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

  ا٭مٌقل أو ا٭مغوئط. ٭مؼضوء ٙمو٘مي عدُّ اٛمؽون اٛمُ  :ََلءاخل

ُفؿَّ   ض ٤مـفو اٛمقؿ.قِّ ا٭مـداء و٤مُ  ً يوءُ ٪مَ ذِ ُٙم ، أي يو اهلل :افؾَّ

 أ٤متصؿ وأ٠متجٝم.أي  :َأُظقذُ  

ٌِ اخل ٌٍ  :ُب  .ا٭مشقو٢م٦م ذ٬مران وهؿ ،مجع ٚمٌق

ٌِ اخل  َـّ  ،مجع ٚمٌقثيٍ  :َبوئِ  ا٭مشقو٢م٦م. إكوث وه

 املعِى اهعاَ: 

ك ًؿَّ وهق مو يُ  -يدٚمؾ اخلالءَ  ٬مون إذا أراد أن أكف  ٭مـٌل ا ٤َمـ  َيؽل أكٌس 

                                 
صحقحون: مهو صحقح اإلموم ا٭مٌخوري وصحقح اإلموم مًؾؿ ا٭مؾذان مهو أصح ا٭مؽتى ٕمعد ا٭مؼرآن ا٭م( 1)

و٤مدد أٙموديٌ صحقح ا٭مٌخوري ٠مٌعي آٓف وموئتون ومخًي فام، و٫مد أمجعً إمي ٤مٜم ٖمؾؼق ،ا٭معظقؿ

و ٕموٛمؽررة، وٕمحذف اٛمؽررة أرٕمعي آٓف: أمو ٤مدد أٙموديٌ صحقح مًؾؿ اٗمـو ٤م٨م أ٭مػً  وو٠مٌعقن ٙمديثً 

 ٕموٛمؽررة، وٕمحذف اٛمؽررة كحق أرٕمعي آٓف.

  ا٭مـٌل مَ ٠ُمؾقؿ و٭مف ٤م٨م ٠مـ٦م ٙم٦م ٫مدِ  ف أمُّ أٖمً ٕمف أمُّ  ( أكس ٕمـ مو٭مؽ ٕمـ ا٭مـي إٔمقمحزة إكصوري 2)

وموت ٕموٛمديـي  ،، ود٤مو ٭مف ٕمو٭مٞم٬مي ف ا٭مـٌلُّ ؾَ اٛمديـي، ٪مؼو٭مً: يو ر٠مقل اهلل هذا أكس ٩مالم يدمؽ، ٪مؼٌِ 

 ٠مـي ٗمالث وٖمًع٦م.

 (.375(، ومًؾؿ )142متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري ) (3)
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ٕن هذه إمو٬مـ ملوى  :د٤مو اهلل أن جيٝمه ويعصؿف مـ ا٭مشقو٢م٦م -أن ٕمدورة اٛمقوه

 ا٭مشقو٢م٦م. 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح:  

٤َموء ذا   ا٠متحٌوب ذ٬مر اهلل .1  ٤مـد دٚمقل اخلالء. ا٭مدُّ

ة مــ ِمو ٘معؾفؿ يـؼؾقن ٬مؾ ٬مٌٝمة وصغٝم ٭مؾـٌل  مدى ٙمى ا٭مصحوٕمي  .2

 .  ٖمفٙمقو

٬ْمريـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يتحصـ ٕم .3  ْم ٬مؾ أٙمقا٭مف. و٭مذِّ

 ا٠متقعوب ا٭م٨ميعي اإل٠مالمقي جلؿقع أداب ا٭مـو٪معي. .4

 ْم د٪مع مو يمذهيؿ أو ييهؿ.  ون إ٧م اهللرُ مجقع اخلؾؼ مػتؼِ  .5

٬مـؾ مـو يــػعفؿ مــ أمـقر ديــفؿ   أصحوٕمف ٤مٜم ٖمعؾقؿ ٙمرص ا٭مـٌل  .6

 .ودكقوهؿ

ل يٟمك ا٭مصحوٕمي إٓ ٤مٜم اٛمحجي ا٭مٌقضـوء  ن ا٭مـٌل هذا احلديٌ يم٬مد ٭مـو أ .7

 ٭مقُؾفو ٬مـفورهو ٓ ٠مقام ْم أمقر ا٭معؼقدة.

 ٖمؼرير اإليامن ٕمق٘مقد ا٭مشقو٢م٦م. .8

 ذ مـف.ٚمطقرة ا٭مشقطون ٤مٜم اٛمًؾؿ: ٭مذا ٙمثـو ا٭مشورع احلؽقؿ ٤مٜم ا٭متعقُّ  .9

 

*      *   * 
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 أذاكر انلٮـ -2
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى يًب خى

ى
يٍػؿى  أ ؿى كىل إًذىا» / انَلػً،   ٝىػةؿى  /ٝىػةؿى ، (1) ةى ٬ي

ى
 أ

 ٍ٥ زي ؽي ظى
ى
اًم٫ً  إىًلى  أ ٍي  ًٚؿى ٛي ػ٫ي  ٚى٤ٍيى٪ٍ امى اًػ٤ىػحً  ًٚؿى ػة يىػٍؽًرم لى  ٚىإ٩ًَػ٫ي  ،إًزىاًرقً  ثًؽى  ٦ى

٫ي  ٛى ٤ى ٤ىي٫ًٍ  ػى ػٮؿي  ثيػ٥َ  ،ٔى ٞي ٟى  /حى ٍٕخي  رىبي  ثًةٍقػ٧ً ػ ًى ٪ٍػً،  كى ٟى  صى بًػ ػ٫ي  كى ٕي ٍرذى
ى
 إًفٍ  ،أ

١ٍخى  ٍمكى
ى
ك أ ٍٛ ة ٰػً جى ٍ٭ى إًفٍ  ،ٚىةرمٍحى ة كى ٤ٍذى٭ى رٍقى

ى
ة أ ٭ى ٍْ ٛى ة ٚىةٍظ ِي  ث٧ًى ػ ٛى ٍ جىػةدىؾى  ثًػ٫ً  تى ًٔ 

 .(2)«الَىةحًلًنيى 
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ذهى. :َأَوى

 أي ٢مرف اإلزار ا٭مذي ي٥م اجلًد.: بَِداِخَؾِي إَِزاِرهِ 

 ا٭مػراش. ٙمدث ٕمعده ْممو ي  :َمو َخَؾَػُف َظَؾْقفِ 

 .٫موئال أو مًتعقـو ٕمو٠مؿؽ يو رب أي :َربر  ُثؿَّ َيُؼقُل: بِوْشِؿَؽ  

ًُ َجـْبِل    أي إيؿـ. :َوَضْع

 .ٕموحلقوة أو ٕمو٭مٌعٌأي :َوبَِؽ َأْرَؾُعفُ 

 ًَ  أي ٖمق٪مقً، و٫مٌضً روٙمل ْم ا٭مـقم. :َأْمَسْؽ

                                 
، وا٤متـك ا٭مـٌل  وٓزم ،أ٠مؾؿ ٤موم ٚمقٞم و١مفدهو   إٔمق هريرة ٤مٌد ا٭مرمحـ ٕمـ صخر ا٭مدود( 1)

ذ٬مر أهؾ ا٭معؾؿ أكف ُروي ٭مف ٤مـ ، ، وأ٤مؾؿـو ٕمحديثفٕمحديثف، ٫مول ٭مف إمـ ٤مؿر: ٬مـً أ٭مزمـو ٭مر٠مقل اهلل 

 ديـي ٠مـي ٠مٌع ومخ٦ًم.وٖمقْم ٕموٛم، ٙمديثو5374 ا٭مـٌل

 (.4889(، ومًؾؿ )5845متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 2)
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 رددت احلقوة إ٭مقفو، وأيؼظتفو مـ ا٭مـقم.أي  :َأْرَشْؾَتَفو

 .، وأمر ر٠مق٭مف أي مـ اٛمعصقي وِمو٭مػي أمر اهلل َؾوْحَػْظفو: 

 أي مـ ا٭متق٪مقؼ وإموكي.باِم حتَػُظ: 

وحلَغ:   أي ا٭مؼوئؿ٦م ٕمحؼقق اهلل و٤مٌوده.ِظبوَدك افصَّ

 املعِى اهعاَ: 

 أو ،٤مؼـرب أو ،يٙمقَّـ ٪مقف يؽقن ٭مئال :يـوم ٤مؾقف أن ٫مٌؾ ٪مرا١مف يـػَض  أن يًتحى

صـوٕمقح ٪مـلمر ٕن ا٭مٌققت إذ ذاك ٬موكً مظؾؿي ل يؽـ ٪مقفـو اٛم ،اٛممذيوت مـ ٩مٝممهو

يـٌغل و ،ٙمتك ٓ يمذيف مو دٚمؾف مـ اٛممذيوت ٕمـػض ا٭مػراش ٫مٌؾ ا٭مـقم ٤مؾقف ا٭مـٌل 

بِوْشِؿَؽ »:ٗمؿ يؼقل ،مؽروه يده ْم َيصؾ ٭مئال :إزاره ٕمطرف مًتقرةً  ويده يـػْض أن 

ًَ َكْػساِل َؾوْرمَحَْفو، َوإِْن َأرْ  ًُ َجـْبِل َوبَِؽ َأْرَؾُعُف، إِْن َأْمَسْؽ َشْؾَتَفو َؾوْحَػْظَفو َربر َوَضْع

غَ  وحِلِ َػُظ بِِف ِظَبوَدَك افصَّ  ش.باَِم حَتْ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح:  

٤َموءا٠متحٌوب  .1  ٬مر ٤مـد ا٭مـقم.ا٭مذِّ  ا ذ ا٭مدُّ

 ٠متعوكي ٕموهلل ٤مٜم ا٭مؼقوم ٕمف.وآ ،مفؿا٠متحٌوب ا٭متًؿقي ٫مٌؾ ٬مؾ أمر  .2

 ا٠متحٌوب ا٭مـقم ٤مٜم اجلوكى إيؿـ. .3

 هلل ْم ٬مؾ إمقر.ا٭متق٬مؾ ٤مٜم او٘مقب  .4

 ٫مصد اهلل وٙمده ٓ ذيؽ ٭مف ٕمو٭معٌودة.و٘مقب  .5

 آكؼقود ٭مؼدر اهلل وذ٤مف.و٘مقب  .6
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٬مـؾ مـو يــػعفؿ مــ أمـقر ديــفؿ ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصـحوٕمف  ٙمرص ا٭مـٌل  .7

   ودكقوهؿ.

ٖمؼرير ٖمقٙمقـد ا٭مرٕمقٕمقـي، إذ مــ مػـردات ٖمقٙمقـد ا٭مرٕمقٕمقـي أن اهلل َيقـل  .8

 ويؿقً.

 قر.و٭مٌعٌ وا٭مـشاإليامن ٕمٖمؼرير مٌدأ  .9

نٍيً كيف  ٨ الَىًعيعى اءً ا ٔى ى زًبو  ث٨ًٍ  ٣ٍبى  إًذىا»/  ٝىػةؿى انَلػً،   /ٝىػةؿى  (1) عى
تىيٍخى 

ى
ٟى  أ ٕى ضى ٌٍ   مى

ٍ
أ ًَ ذىٮى ؾى  ذى ٮءى ًي ةً  كي ٍٓ  ثي٥َ  ،ل٤ًَىالى ًض ُى ًٍ ى  ا ٟى  َعى ٞي ػ٨ً  ًم ٍح٧ى

ى
 ،اأٍل

٥َ  /ٝي٢ٍ  ثي٥َ  ٍق٤ى٧ٍخي  ال٤َ٭ي
ى
ٟى  كىٍصًه  أ ٍ خي  ،إًيلى ًٍ ٚىَٮ مٍ  كى

ى
ٟى  ًؿمأ ٍ تي اجلكى  ،إًيلى

ٍ
ٍ٭ػًؿم أ  ّى

ٟى  ٍ ٍدجىحن  إًيلى رى٬ٍجىحن  رى ٟى  كى ٍ   لى  ،إًيلى
ى
أ ٤ٍضى لى  مى ة كى ٪ٍضى ٟى  ٦ى ٟى  إًَل  ٦ً٪ٍ ٍ ٥َ  ،إًيلى ٪ٍػخي  ال٤َ٭ي  آ٦ى

ٟى  م ثًًسذىةثً ٣ٍخى  اذَلً ـى ٍ٩
ى
ٟى  ،أ بًجىًجيي م كى ٤ٍخى  اذَلً رٍقى

ى
َخ  ٚىإًفٍ  ،أ ٟى  ٨٦ًٍ  ٦ي ٤ٍىًذ ٩ٍخى  يلى

ى
 ٚىأ

 ًٛ ى ا٣ٍ ةً َعى ؿى ٍُ،  َ٨ ٤ٍ٭ي ٕى اٍص ة آًػؿى  كى ٥َي  ٦ى ة /ٝىةؿى  ،«ث٫ًً  تىذىلكى ى  ٚىؿىَدٍدتي٭ى  ٚى٤ى٧َة،  انَلً،ي  َعى
ٍ٘خي  ٥َ » /ثى٤ى ٪ٍخي  ال٤َ٭ي ٟى  آ٦ى م ثًًسذىةثً ٣ٍخى  اذَلً ـى ٍ٩

ى
ٟى  /ٝي٤ٍخي  ،«أ ً ػٮل رىقي  لى » /ٝىػةؿى  ،كى

ٟى  ٩ىًبيي م كى ٤ٍخى  اذَلً رٍقى
ى
 .(2)«أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

 .ا٭مـقم أردت إذا أي :ًَ َمْضَجَعَؽ َأَتقْ 

 ؿ.أي كَ  :اْضَطِجعْ 

                                 
 مع ا٭مـٌل  ، ١مفد ٩مزوة أٙمد ومو ٕمعدهو، و٠مو٪مر ٕمـ ٤موزب ٕمـ احلورث إكصوري إودا٭مٞماء  (1)

 .ٗمامكقي ٤م٨م ٠مػرا، ول َيي ٩مزوة ٕمدر ٭مصغره، كزل ا٭مؽق٪مي وموت ٪مقفو ٠مـي اٗمـت٦م و٠مٌع٦م 

 (.4884(، ومًؾؿ )239ف: رواه ا٭مٌخوري )متػؼ ٤مؾق( 2)



 59 شرح صحيح األذكار

َؽ   أي ٘موكٌؽ. :ِصؼر

 ًُ  .وكقاهقف وامرهأ ْم ٖمعو٧م هلل مـؼودة ل٘مقارٙم أي :َوْجِفل َأْشَؾْؿ

ًُ َأْمِري ْض  .٬مؾف أمري ْم ٤مؾقؽ ٖمق٬مؾً أي :إَِفْقَؽ  َؾقَّ

 .٤مؾقؽ أمقري ْم أي ا٤متؿدت :ْلُت اجل

  .ٗمقإمؽو ٤مطوئؽ ْم ر٩مٌي أي :َرْؽَبيً 

 .٤مؼوٕمؽ ومـ ٩مضٌؽ مـ ٚمق٪مو أي :إَِفْقَؽ  َوَرْهَبيً 

 أي ٓ كجوة. :َمـَْجوَٓ 

 ًُ  .، وأ٫مررت إ٫مرارا ٘موزموصد٫مً أي :آَمـْ

 .ا٭مؼرآنأي  :بِؽَِتوبَِؽ 

 .اإل٠مالم ديـ أي :اْفِػْطَرةِ 

 املعِى اهعاَ: 

ف ٗمـؿ يــوم ٤مـٜم ٘موكٌـ ،٬مـام يتقوـل ٭مؾصـالة أن يتقولَ  أن يـومَ ًتحى ٛمـ أراد يُ 

٤َموءٗمؿ يؼقل  ،إيؿـ ًُ » :ٕمؼق٭مـف  أ١مـورو٫مـد  ،اٛمذ٬مقر ا٭مدُّ  أن إ٧م «وجفال أشاؾؿ

 أمـقره أن إ٧م «أماري ؾقضً» :وٕمؼق٭مف ،وكقاهقف أوامره ْم ٖمعو٧م هلل مـؼودة ٘مقارٙمف

 كـفأ إ٧م «طفاري أجلالت» :وٕمؼق٭مـف ،٩مٝمه َلو رمدٕمِّ  ٓ إ٭مقف ويمػقَّ  وا٭مداٚمؾي اخلور٘مي

 .٬مؾفو ا٠ٕمٌوب مـ ويمذيف ييه وِم إ٭مقف يؾتجئ ا٭متػقيض ٕمعد

 إ٭مقـؽ ٣مفـري وأجلـلت ر٩مٌـي إ٭مقـؽ أمقري ٪مقوً أي «ورهبي رؽبي» :و٫مق٭مف

 .ٚمق٪مو

 .وٓ كجوة إٓ ٕموهلل ٓ مػرَّ  كفأ إ٧م «ٓ مؾجل وٓ مـجو إٓ إفقؽ» :و٫مق٭مف
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 .كزلأُ  ٬متوب ٬مؾ يشؿؾ :و٫مقؾ ،ا٭مؼرآن أي «أكزفً افذي بؽتوبؽ آمـً» :٫مق٭مفو

 .أي ُمؿد  «أرشؾً يافذ وكبقؽ» :٫مق٭مفو

 .اإل٠مالم ديـأي ٤مٜم  «ـ فقؾتؽ ؾلكً ظذ افػطرةم ًَّ مُ  ؾنن» :ق٭مفو٫م

٬مر  ا٭مٞماء  ردد٪م  ٭مـف ٪مٌـ٦مَّ  ،شر٠مـق٭مؽ»ـ ٕم شكٌقؽ»٪ملٕمدل ، ٤مٜم ا٭مـٌل هذا ا٭مذِّ

   هو. أن هذه إ٭مػوظ ٖمق٫مقػقي ٓ جيقز ٖمغٝمُ   ا٭مـٌلُّ 

 :ًِٔا هفوائد األميّ اجلاُب صَُّخفائدة:  

 .آكتٌوه إ٧م هعأ كفأ .1

 .ٕمو٭مـقم يثؼؾ ٪مال ا٭مقؿ٦م ٘مفي إ٧م ؼمتعؾِّ  ا٭مؼؾى أن .2

 :٫مـو٭مقا ،٭مؾٌـدن أصؾح أَنو ٤مٜم ا٢ٕمٌوء كص اَلقئي هذه :اجلقزي ٕمـا ٫مول .3

 ن: ٕرـإيًـ إ٧م يـؼؾى ٗمؿ ،٠مو٤مي إيؿـ اجلوكى ٤مٜم ٕموٓوطجوع يٌدأ

 ا٭مؽٌـد ١ٓمتامل :هيضؿ ا٭مقًور ٤مٜم وا٭مـقمُ  ،ا٭مطعوم ٓكحدار ٠مٌى إول

 .اٛمعدة ٤مٜم

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح:  

 ٪متجـى ،ا٭مؼقـوس يـدٚمؾفو ٓ ٚمصـوئص وَلو ،ٖمق٫مقػقي إذ٬مور أ٭مػوظ أن .1

 .ٕمف وردت ا٭مذي ا٭مؾػظ ٤مٜم اٛمحو٪مظي

٤َموءا٠متحٌوب  .2  ٬مر ٤مـد ا٭مـقم.ا٭مذِّ  ا ذ ا٭مدُّ

 ا٠متحٌوب ا٭مـقم ٤مٜم اجلوكى إيؿـ. .3

 ا٭متق٬مؾ ٤مٜم اهلل ْم ٬مؾ إمقر.و٘مقب  .4

                                 
 (.11/117٪متح ا٭مٌوري )( اكظر: 1)
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 صد اهلل وٙمده ٓ ذيؽ ٭مف ٕمو٭معٌودة.٫م .5

 آكؼقود ٭مؼدر اهلل وذ٤مف. .6

وَيؿقـف مــ  ا٤ٓمتامد ٤مٜم اهلل ْم إمقر ٬مؾفو ٭مقع٦م ا٭معٌد ٤مـٜم ٚمقورهـو، .7

 ذارهو.

 َضورة ا٭مًٝم ْم ٢مريؼ اهلل ٕم٦م ٘مـوٙمل اخلقف وا٭مر٘موء. .8

٬مؾ مو يـػعفؿ مــ أمـقر ديــفؿ  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف  ٙمرص ا٭مـٌل  .9

 .ودكقوهؿ

ر ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي، إذ مـ مػـردات ٖمقٙمقـد ا٭مرٕمقٕمقـي أن اهلل َيقـل ٖمؼري .17

 ويؿقً.

 ا٠متحٌوب ا٭مقوقء ٤مـد ا٭مـقم. .11

ْم ا٭مًـامء، و٪مقـف رد ٤مـٜم احلؾق٭مقـي ا٭مـذيـ  ٪مقف دٓ٭مـي ٤مـٜم أن اهلل  .12

 يؼق٭مقن ٕمحؾقل اهلل ْم ٬مؾ رء.

 اٛمممـ يتؼؾى ْم أمقره ٬مؾفو ٕم٦م ا٭مر٩مٌي وا٭مرهٌي. .13

 ٖمؼرير مٌدأ ا٭مٌعٌ وا٭مـشقر. .14

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مر٠مؾ. .15

مـ و٠موئؾ ا٭متعؾقؿ ا٭مـو٘محي ا٭مٟمديد: ٭مقعؾؿ اٛمعؾِّؿ هؾ اٛمتعؾؿ ٪َمِفـؿ مـو  .16

 ٫مقؾ ٭مف، أو ٓ؟

*      *   * 
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ء-3  ًب ؿٍ ال١ى  ديعى
نٍيً ِف  ٨ الَىًعيعى َجةسو  ث٨ًٍ ا ٔى فَ ، ريض اهلل ٔ٪٭٧ة خى

ى
ػٮؿى  أ    اهللً  رىقي

فى  ٮؿي  اكى ٞي ٪ٍؽى  حى ٍؿًب  ًٔ ى  لى » /ا١ٍ٣ى ي٥ي  اهللي  إًَل  إًلى ًْ ٕى ى  لى  ،٤ًػي٥ي احل ا٣ٍ  رىب   اهللي  إًَل  إًلى
ٍؿًش  ٕى ي٥ً  ا٣ٍ ًْ ٕى ى  لى  ،ا٣ٍ اًت  رىب   اهللي  إًَل  إًلى ٮى رىب   الَكػ٧ى رًٍض  كى

ى
رىب   اأٍل ػٍؿًش  كى ٕى  ا٣ٍ

ًؿي٥ً   .«ا١ٍ٣ى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 .ؿِّ وا٭مغَ  زنِ أي احلُ  :اْفَؽْرِب 

َّٓ  إَِففَ  َٓ   إٓ اهلل. ٕمحؼ   معٌقدَ أي ٓ  :اهللُ إِ

 .اٛمتعؤم ا٭مؽٌٝمأي  :اْفَعظِقؿُ 

 قه.َص أي ا٭مذي ٓ يعو٘مؾ ٤مٌوده ٕمو٭معؼقٕمي إذا مو ٤مَ  :ؾِقؿُ احل

 .ومو٭مؽ أي صوٙمى :َرب  

 هير اٛمؾؽ، وهق أ٬مٞم اٛمخؾق٫موت. افَعرش:

حق ، ٪مال يًوويف رء مـ ا٭معروش ْم ٤مظؿتف وهقئتف، وكا٭معظقؿأي  يؿ:افَؽرِ 

 ذ٭مؽ.

                                 
 ٙمٞم إمي، وُٖمْرمجون ا٭مؼرآن، وؿف ا٭مـٌل  ( ٤مٌد اهلل ٕمـ ٤مٌوس ٕمـ ٤مٌد اٛمطؾى اَلو١مؿل إمـ ٤مؿ ا٭مـٌل 1)

تالم، و٫مد كوهز آٙم ، ٪ملدرك ٤مؾام ٬مثٝما، و٫مد ُٖمقْم ٤مـف ر٠مقل اهلل شا٭مؾفؿ ٪مؼفف ْم ا٭مديـ»ود٤مو ٭مف: 

 وموت ْم ا٭مطوئػ ٠مـي ٗمامن و٠مت٦م.

 (.5716(، ومًؾؿ )5996متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 2)
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 املعِى اهعاَ: 

 ٌُ يـ أو ا٭مدكقو، مع اَلؿِّ وا٭مغؿِّ ٠مقاء ٬مون ْم ا٭مدِّ  ا٭متعومؾِ  يعؾؿـو ٬مقػقيَ  هذا احلدي

٬مر:  َّٓ »٪مؿـ أصقى  ؿ  أو ٩مؿ  ٤مؾقف أن يؼقل هذا ا٭مذِّ َٓ احلا٭ْمَعِظقُؿ  اهللَُٓ إ٭َِمَف إِ ِؾقُؿ، 

 َّٓ َٓ  اهللُإ٭َِمَف إِ َّٓ  َربُّ ا٭ْمَعْرِش ا٭ْمَعظِقِؿ،  َْرِض َوَربُّ  اهللُإ٭َِمَف إِ ْٕ َؿَقاِت َوَربُّ ا ًَّ َربُّ ا٭م

 .شا٭ْمَعْرِش ا٭ْمَؽِريؿِ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح:  

٤َموءا٠متحٌوب  .1 ٬ْمر ذا  أو احلُزنِ  أو ا٭مغؿِّ  ٤مـد اَلؿِّ  ا٭مدُّ  .ا٭مذِّ

 ا٭متق٠مؾ ٕمل٠مامء اهلل احلًـك. م٨مو٤مقي .2

٤َموءا٭مػزع إ٧م اهلل ٕمو٘مقب  .3  ول اٛمصوئى وا٭مؽروب.٤مـد كز و٭مدُّ

ٌَداءة ْم  .4 ٤َموءا٠متحٌوب ا٭م  .ٕمو٭مثـوء ٤مٜم اهلل  ا٭مدُّ

 ٬مؾام أٗمـك ا٭مدا٤مل ٤مٜم اهلل أ٬مثر ٬مون أ٫مرب ٭مل٘موٕمي. .5

 ٗمـوًء ٤مٜم اهلل ٕمام هق أهؾف. ا٭مـٌل  ُد٤َموء٬مون أ٬مثر  .6

 اٛمممـ ٓ ٕمد أن ُيٌتٜم ْم دكقوه، ويؽقن إٓمتالء ٤مٜم ٫مدر اإليامن. .7

 .هلل ش واحلؾقؿا٭معظقؿ، »إٗمٌوت ا٠مؿل  .8

ْم  ٬مقػ يؾجئقن إ٧م اهلل   ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف ٙمرص ا٭مـٌل  .9

 ا٭مُؽُرَٕموت؟

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭معرش، وأكف ٤مظقؿ ٬مريؿ. .17

*      *   * 
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ء-4 يًحً  ديعى ـً  اتَلٕ
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى حى خى ة٦ى قى

ي
يٍؽو  ث٨ًٍ  أ ة اهللي  رىيًضى  زى ٧ى ٪ٍ٭ي فَ ، خى

ى
 ً،ي ل٤ً٪َ  اٍب٪ىحن  أ

  ٤ىٍخ رٍقى
ى
٫ًٍ  أ ًٍكتي  /إًيلى فَ  حنى

ى
ًْضىٍت  ٝىؽٍ  اثٍجىيًت  أ ٍؽ٩ىة ظي ٢ى  ،ٚىةٍم٭ى رٍقى

ى
ة ٚىأ ٍ٭ى  إًيلى

ـى  ٮؿي  ،الَكالى ٞي يى ة هلًلً  إًفَ » /كى ؾى  ٦ى ػى
ى
ة أ ٦ى ٯ كى ُى ٍخ

ى
َلي   ،أ ءو  كى ٍ قي  يشى ٪ٍؽى ّمًّ  ًٔ كى  ،مي

تٍلىٍىًبٍ  ٚى٤ٍذىٍعتىًكٍت  ٤ىٍخ  ،«كى رٍقى
ى
ًك٥ي  ٚىأ ٍٞ ٤ى  تي ـى  ؛ي٫ًٍ ٔى ة ٞى ٧ٍ٪ىة  انَلً،   ذى ري ٓى  كى ًٚ  ٚىؿي

ٍضؿً  ًِف  الَىً،   ٫ي   انلًَ،ي  ظى كي ٍٛ جى ٓي  كى ٞى ٕ ٞى ٍخ  تىذى ًى ة ٛى يٍ٪ىة ذى ةؿى   انلًَ،ي  خى ٞى ي  ذى  لى
ٍٕؽه  ة /قى ا ٦ى ؾى ٮؿى  يىة ٬ى ًؾقً »/ ٝىةؿى  ؟!اهللً  رىقي ة رىمٍحىحه  ٬ى ٭ى ٕى ًى ٨ٍ  ٝي٤يٮًب  ًِف  اهللي  كى  ٦ى
ةءى  جىةًدقً  ٨٦ًٍ  مى لى  ،ًٔ ٥ي  كى جىةًدقً  ٨٦ًٍ  اهللي  يىؿٍظى ىةءى  إًَل  ًٔ  .«الؿ محى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 ريض اهلل ٤مـفو. زيـى أي : فِؾـَّبِلر  اْبـَيً 

 .يؿَ مقْ أُ  أي اْبـَتِل:

ْت    موٖمً.أي  :ُحِِضَ

 و.ـَ أي ٪ملٖمِ  :َؾوْصَفْدَكو

                                 
٠مـي  ، وهٌتف ٭مف ٚمدجيي ريض اهلل ٤مـفو، و٭مد أ٠مومي ٕمـ زيد ٕمـ ٙمورٗمي ا٭مؽؾٌل ٬مون إٔمقه مق٧م ٭مؾـٌل ( 1)

 ،٘مريـ وإكصور٫مٌقؾ و٪موٖمف ٤مٜم ٘مقش ٤مظقؿ ٪مقفؿ ٬مٌور اٛمفو ٗمامن ٫مٌؾ اَلجرة: و٫مد أمره ا٭مـٌل 

 ْم اٛمديـي ٠مـي أرٕمع ومخ٦ًم أو ٖمًع ومخ٦ًم.  وموت 

ٕمصحػي  ير٠مؾ إ٧م ر٠مقل اهلل  و٬مون  ،٠معد ٕمـ ٤مٌودة ٕمـ د٭مقؿ ٕمـ ٙمورٗمي اخلزر٘مل ٠مقد اخلزرج ( 2)

  .٠مـي أرٕمع ٤م٨مة موت  ،قفؿير٘مع ٬مؾ ٭مقؾي إ٧م أهؾف ٕمثامك٦م مـ أهؾ ا٭مصػي يعشِّ  ٬مؾ ٭مقؾي، و٬مون 

 (.1531(، ومًؾؿ )1274ؾقف: رواه ا٭مٌخوري )متػؼ ٤م (3)
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 .وا٭مثقاب أي حتتًى إ٘مر :َؾْؾَتْحَتِسْى 

 .وٖمتحرك ٖمضطربأي  َتَتَؼعَؼُع: 

  ًْ  أي أدمعً. :َؾوَض

 املعِى اهعاَ: 

ًُ  أر٠مؾً زيـُى   ٪ملر٠مؾ  ،ـوٖمِ ٪ملْ  ،ي ٫مد موٖمًقؿَ مَ أن إمـتفو أُ  إ٧م إٔمقفو  ا٭مـٌل  ٕمـ

وأن ٬مؾ  ،و٭مف ٬مذ٭مؽ ٠مٌحوكف مو أ٤مطك ، َلو أن هذا هلل ٖمعو٧ما٭مًالم وٕم٦مَّ  إ٭مقفو 

ؿ ٤مؾقف ًِ ؼْ ٖمُ  ر٠مؾً إ٧م إٔمقفو ٪موٙمتًٌل إ٘مر مـ اهلل ٖمعو٧م: ٪مل ،رء ٤مـده مؽتقب

 ٪مووطرٕمً كػًف ا٭م٨ميػي  ،٪مُقوع ا٭مصٌل ْم ٙمجره أن يلٖمقفو، ٪ملٖموهو ا٭مـٌل 

    ٭مف: مو هذا يو ر٠مقل اهلل؟! ٪م٦ٌمَّ  و٠مو٭مً ٤مقـف ٕمو٭مدمقع: ٪مؼول ٭مف ٠معد ٕمـ ٤مٌودة

وأن  ط ٤مٜم ٫مدر اهلل،و٭مقس هذا مـ ا٭متًخُّ  ،أن هذه رمحي ووعفو اهلل ْم ٫مؾقب ٤مٌوده

 اهلل ٓ يرٙمؿ مـ ٤مٌوده إٓ ا٭مرمحوء.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح:  

٤َموءا٠متحٌوب -1 ٤َموء ذا  ٭مؾؿصوب ا٭مدُّ  .اٛمذ٬مقر ا٭مدُّ

 ا٠متحٌوب ٤مقودة اٛمريض.-2

٤َموءو ا٠متحٌوب ٖمعزيي أهؾ اٛمتقٓمَّ -3  َلؿ. ا٭مدُّ

 م.رُ ٓ ٕملس ٕمو٭مٌؽوء ٤مٜم اٛمقً إذا ل يصحٌف مو ََي -4

 ٕملمتف. ٤مظقؿ رمحي ا٭مـٌل -5

 ؼ ا٭مرمحي.ؾُ ؼ ٕمخُ احلٌ ٤مٜم ا٭متخؾُّ -6

 ٖمؼرير مٌدأ إيامن ٕمو٭مؼضوء وا٭مؼدر.-7
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 ٭مؾؿقً. ور ا٭مصوحل٦م ٕمؿصقٌي اٛمقت: ٭مقد٤مقم٨مو٤مقي إٚمٌ-8

 َيى ذ٭مؽ. ورُ م٨مو٤مقي اصطحوب إصد٫موء ْم ا٭مزيورة إن ٬مون اٛمزُ -9

 .و٘مقب ا٭مصٞم ٤مٜم أ٫مدار اهلل -17

ط ٤مٜم أ٫مدار ا-11  هلل اٛممٛمي.ٙمرمي ا٭متًَّخُّ

*      *   * 
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 أظؽه  ٫ي إذا قةثَ  الىةا٥ي  ٦ة يٞٮؿي  -5
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى يًب خى

ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فَ ،  ٬ي

ى
ٮؿى  أ ـي » /ٝىةؿى   اهللً  رىقي يىة  الىي

َ٪حه  لى  ،يىٍؿٚيٍر  ٚىالى  ،صي ٢ٍ  كى ٍ٭ى إًف ،جيى ؤه ا كى كٍ  ٝىةدى٤ى٫ي  ٍمؿي
ى
٫ي  أ ةتى٧ى ٢ٍ  مى ٞي ةا٥ًه  إًِّني  /ٚى٤ٍيى  وى

َؿتىنٍيً  م ،مى اذَلً ًس  كى ٍٛ ي٤يٮؼي  بًيىًؽقً  جى يىتي  الَىةا٥ًً  ٚى٥ً  خلى ٍَ
ى
٪ٍؽى  أ ةىلى  اهللً  ًٔ ٕى  ٨٦ًٍ  تى

ًٟ امل ًريًط  رٍتيؾي  ،ٍك ٫ي  حى ة٦ى ٕى اثى٫ي  ،َى ى دى٫ي  ،كىرشى ٍ٭ٮى ٍصًٌل  ٨٦ًٍ  كىمى
ى
ـي  ؛أ يىة ٩ىة ،يًل  الىي

ى
أ  كى

ـًم ٍص
ى
٪ىحي احلكى  ،ث٫ًً  أ رٍشً  كى ٕى ة ثً ٦ٍسىةلً٭ى

ى
 .«أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي و٫مويي ومحويي و٠مٟم. :ُجـَّيٌ 

: ٌْ  موٖمف.٤مٜم اجلامع ومؼدِّ  ؾؼ أيضوطْ ويُ  أي يؼقل ا٭مؽالم ا٭مػوٙمش، َيْرُؾ

 َٓ َفْؾ  َو ـ ٬مو٭مصـقوح اجلفـؾ أهؾ ٪معولأ مـ ١مقئو يػعؾ ٓ أي :ََيْ ًَّ  وكحـق ،ػفوا٭م

 .ذ٭مؽ

 صور يعقٌف ويشتؿف. أي :َصوََتَف 

ُؾقُف    ا٭مصقوم. مـ أٗمرِ  ا٭مصوئؿِ  ٪مؿِ  أي ٖمغٝم رائحي :خَلُ

 املعِى اهعاَ: 

قـٌغـل أٓ ٪م ،ٟم وو٫مويي مــ ٤مـذاب ا٭مــور ٭مؾصـوئؿأن ا٭مصقوم ٠ِم   ٭مـو ا٭مـٌل ٕم٦مَّ 

إين صـوئؿ  :٪مؾقؼـؾ ،٪منن ٤موٕمف أٙمـد أو ٠مـٌف مو، وٓ يؼقل ٫مقٓ ُمرمو،يػعؾ ٪معال ُمرَّ 

ـْ  ٙمتك يد٪مع ؽ وم ٭مؼوٕمؾُتـأكـف ٭مـقٓ ا٭مصـق ؾشـوٖمؿ ٭مٛمدا٪معي، وي٦ٌمِّ ا ٤َمـ كػًف ا٭معجز٤َم

                                 
 (.1151(، ومًؾؿ )1761متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 1)
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 ًُ أن رائحي ٪مؿ ا٭مصـوئؿ أ٢مقـى ٤مــد اهلل مــ ريـح    ا٭مـٌلُّ ٗمؿ ٕم٦مَّ  ،يب ٕمؿثؾ مو ٪معؾ

وم هلل ٖمعـو٧م ٪منن ا٭مصق ،وأن ا٭مصوئؿ يدع ا٭مطعوم وا٭م٨ماب مـ أ٘مؾ اهلل ٭مذ٭مؽ ،اٛمًؽ

 ٕمع٨م أمثوَلو.  واحلًـيُ  ،جيزي ٕمف ٘مزاء ٬مثٝما

 ضسًّا أو جٔسا؟[: ٓى يقوي اهصائٍ إذا ُشِتٍ: إُي صائٍ، 1فائدة ] 

 :اختؾػ أهؾ افعؾؿ يف هذه ادسلفي ظذ ثَلثي أؿقال

ا دائام.افؼقل إول:   يؼقَلو هًّ

 يؼقَلو ٘مفرا دائام.افؼقل افثوين: 

إن ٬مون صوئام صقوم ٪مرض يؼقَلو ٘مفرا، وإن ٬مـون صـوئام صـقوم افؼقل افثوفٌ: 

ا.  كػؾ يؼقَلو هًّ

و ٘مفرا دائام، وهق اٚمتقور ١مقخـو ٙمػظـف ا٭مؼقل ا٭مثوين ا٭مؼويض ٕملكف يؼقَل وافراجح

 اهلل.

 جٔسا؟« إُي صائٍ»[: ملاذا يقوي اهصائٍ إذا ُشِتٍ: 2فائدة ] 

 جفرا فػوئدتغ:« إين صوئؿ»يؼقل افصوئؿ إذا ُصتِؿ: 

ٕمقون أن اٛمشتقم ل يـٟمك مؼوٕمؾـي ا٭مشـوٖمؿ ٕمؿثـؾ ١مـتؿف إٓ ٭مؽقكـف  افػوئدة إوػ:

 صوئام.

 ٖمؿ ٕملن ا٭مصوئؿ ٓ يشتؿ أٙمدا.ٖمذ٬مٝم ا٭مشو افػوئدة افثوكقي:

 ؟«صائٍ يإُ»ًا ًعِى: [: 3فائدة ] 

 فف ثَلثي معوٍن:« إين صوئؿ»ؿقل افصوئؿ إذا ُصتِؿ: 

                                 
 (.4/175(، و٪متح ا٭مٌوري )8/28( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ، ٭مؾـقوي )1)
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 .٬مام أين صوئؿ مـ ا٭مطعوم، ٪منين صوئؿ ٤مام ٙمرم اهلل  ادعـك إول:

ٌِّف ٕموٛمالئؽي.تَ أين مُ  ادعـك افثوين:  ش

ٌٌِّس ٕمعٌودة ٤مظقؿي، ٪م ادعـك افثوفٌ:  ال يؾقؼ يب أن أ٪معؾ مو ُيشقـفو.أين متؾ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 .ْم أٚمرة، واٛمعويص ْم ا٭مدكقو ا٭مـور ا٭مصقوم يؼل ٤مذاَب  -1

 ؿ مع ا٭مـوس.ؾْ ٪مضقؾي احلِ  -2 

 ٪مضقؾي ا٭مصقم ٤مٜم ٠موئر ا٭معٌودات. -3

 ؾ أ٘مر ا٭مصوئؿ.ا٭مؽالم ا٭مػوٙمش واجلفو٭مي ٖمؼؾِّ - 4

 . أٗمر ا٭معٌودة مًتطوب ٤مـد اهلل -5

ٌَّ  ،إين صوئؿ :ا٠متحٌوب ٫مقل ا٭مصوئؿ -6  ف أٙمد.إذا ٠م

 ٕمعٌوده ٙمقٌ ٘معؾ َلؿ احلًـي ٕمع٨ٍم. ٠َمعي رمحي اهلل -7

 إن اهلل ٓ يـظر إ٧م صقر ا٭معٌود إكام يـظر ٭مؼؾق ؿ.-8

 

 

*      *   * 
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ء-6 عى  الـكصحً  إديةفً  ٝج٢ى  ادل 
نٍيً ِف  ٨ الَىًعيعى َجةسو  ث٨ًٍ ا ٔى ٖي  ريض اهلل ٔ٪٭٧ة خى ج٤ٍي / ٝىةؿى   انَلً،َ  حى

ىٮٍ » فَ  ل
ى
٥ٍ  أ زي ؽى ظى

ى
  إًذىا أ

َتى
ى
٤٬ٍى٫ي  أ

ى
٥َ  ،اهللً  ثًةٍق٥ً  /ٝىةؿى  ،أ ٪يبٍ٪ىة ال٤َ٭ي ةفى  صى ُى  ،الَنيٍ

٪يت ةفى ا كىصى ُى ة لَنيٍ ٍرذى٪ىة ٦ى زى ًضى  ،رى ٞي ة ذى ٧ى ه  ثىحٍ٪ى٭ي دلى ى٥ٍ  كى َ  ل  .«قي يىْضي
 ًعاُي اهلوٌات: 

 جيومع زو٘مَتف. أن أراد ذاأي إ :َأْهَؾفُ  َأَتك

 أي اسْف ٤مـو. :َجـرْبـَو 

 .ذ٬مرا أو أكثك و٭مدا ٕمقـفام اهلل ٫مه أي :َؾُؼِضَ  

  ْ ـْ  يػتــف ل وْم ٩مـٝمه، أو ٕمدكف ْمإٔمدا  شقطونه ا٭مل ييَّ أي  :هُ َيُِضَّ  َل  إ٧م ديــف٤َمـ

  .ا٭مؽػر

 املعِى اهعاَ: 

ـو ا٭مشق ١مديَد احلرص ٤مٜم أٓ يضؾَّ  ٭مؼد ٬مون ا٭مـٌل   طون اٛمًؾؿ٦م: ٭مذ٭مؽ د٭مَّ

ـْ  ٤مٜم مو ُيٌعد ا٭مشقطون  جيومع زو٘متف ٪معؾقف أنْ  مـ أراد أنْ أنَّ إوالل أوٓدكو، وهق ٤َم

ُفؿَّ وْشِؿ اهللِ، بِ »يؼقل:  ْقَطوَن، َوَجـرى افؾَّ ْقَطوَن َمو َرَزْؿَتـَو، َؾُؼِضَ ا َجـرْبـَو افشَّ َبْقـَُفاَم َوَفٌد  فشَّ

ر اهلل ٕم٦م ا٭مر٘مؾ واٛمرأة و٭مدا، ٪منن ا٭مشقطون ٓ يؿؽـف إوـالل هـذا ، ٪م«هُ َلْ َيُِضَّ  نن ٫مدَّ

ـْ  ا٭مق٭مد، أو يػتـف  ديـف إ٧م ا٭مؽػر.٤َم

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
 (.1434(، ومًؾؿ )138متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري ) (1)
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٤َموءا٠متحٌوب ا٭متًؿقي و-1 كققيـي واٛمحو٪مظي ٤مٜم ذ٭مـؽ ْم مجقـع إمـقر ا٭مدُّ  ا٭مدُّ

 وا٭مديـقي.

٬مر ا٭مقارد ٤مـد اجلامع.-2  ا٠متحٌوب ا٭مذِّ

 ٘مقاز ذ٬مر اهلل ٭مؾؿحِدث و٭مق ٙمدًٗمو أ٬مٞم، مـ ٩مٝم أن يؼرأ ا٭مؼرآن.-3

٬ْمرإذا ذ٬مر ا٭مر٘مؾ هذا  -4 ر اهلل ٕمقـف وٕمـ٦م زو٘متـف و٭مـًدا  ا٭مذِّ ٤مـد اجلامع، ٪منن ٫مدَّ

 ط ٤مؾقف إٔمًدا.٪منن ا٭مشقطون ٓ يًؾَّ 

 فؿ، ويػتـَفؿ.ٖمر٫مُّى ا٭مشقطون ا٭مشديد ٭مٌـل آدم ٭مقضؾَّ -5

 .٤مٜم هدايي أمتف ٙمرص ا٭مـٌل -6

*      *   * 
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ءي  -7 ٘ى  ديعى  ًٌت ا٣
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى ةفى خى ٤ىي٧ٍى ىدو  ث٨ًٍ  قي ٪ٍػخي  /ٝىػةؿى   ُصي ػة ٠ي ةلًكن ٓى  صى ػ  ٦ى
فً   انَلً،ي  الى رىصي ىٍكتىَجةفً  كى ة ،ي ٧ى ٬ي ؽي ظى

ى
٫ي  امٍحىؿَ  ٚىأ ٍخ  كىٍص٭ي ؼى ٛى اٍجذى ٫ي  كى كٍدىاصي

ى
ةؿى  ،أ ٞى  ذى

  إًِّني »/  انَلً،  
ى ٤ى٥ي ألى حن  ٍٔ ٧ًى ىٮٍ  كى ة ل ى٭ى تى  ٝىةل ٪٫ٍي  ذى٬ى ة خى ؽي  ٦ى ً

ىٮٍ  ،جيى ػٮذي  /ٝىةؿى  ل ٔي
ى
 ثًػةهللً  أ

ةفً ا ٨٦ً ُى تى  لَنيٍ ٪٫ٍي  ذى٬ى ة خى ؽي  ٦ى ً
يٮا «جيى ةل ٞى ي  ذى ػَٮذٍ »/ ٝىةؿى  انَلً،َ  إًفَ  /لى ٕى  ثًػةهللً  تى

ةفً ا ٨٦ً ُى ةؿى  ،«لَنيٍ ٞى ٢ٍ  /ذى ٪يٮفه  يًب  كى٬ى  .؟!صي
 :ًعاُي اهلوٌات 

  .أي يتعويٌون َيْسَتبَّوِن:

 ق ْم ا٭معـؼ.رْ ج ٤مِ دَ ا٭مقَ  :َأْوَداُجفُ 

 أي أ٤متصؿ ٕمف. :َأُظقذُ  

 أي مـ ا٭مغضى. :ََيُِد  َمو 

 املعِى اهعاَ: 

 ٘مًده وَيتؿل ،و٩مضًٌ  ٪مقًتشقط آدم إمـ ٫مؾى ْم ا٭مشقطون يؾؼقفو مجرةٌ  ا٭مغضى

 ٪موٖمٯمُّ  ويتٯمف ،وكوأٙمق يعؼؾف ٓ ٕمؽالم ويتؽؾؿ ،و٘مفف وَيؿرُّ  ٤مروق ٤مـؼف، وٖمـتػخ

                                 
، و٠موروا إ٧م اهلل مـ ٚمذَٓنؿ احل٦ًم  إٔمق مطرف اخلزا٤مل، ٚمرج ْم ٘مقش ٖموٕمقا د ٠مؾقامن ٕمـ ُسَ  (1)

قا ٘مقش ا٭متقإم٦ممِ ٭مؾطؾى ٕمدَ  ًُ تِ حلرب ٤مٌقد اهلل ٕمـ زيود، و٫مول: إن ٫مُ  ْم أ٭مقٍف  و٠مور  ،ف، و٠ُمؿُّ  ،ؾ

وا٭متؼك اجلؿعون، و٬مون ٤مٌقد اهلل ْم ٘مقش ٤مظقؿ، ٪مو٭متحؿ ا٭مؼتول ٗمالٗمي أيوم،  ،٪ملمٝم٬مؿ اٛمًقى ٕمـ كجٌي

 ٕمع٦م ا٭مقردة ٠مـي مخس و٠مت٦م. ؾ تِ ؾ ٚمؾؼ مـ ا٭مػريؼ٦م، و٫مُ تِ و٫مُ 

 (.4735(، ومًؾؿ )3282متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 2)
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ٌَّ  ٭مذا ٛمو ،عؼؾيُ  ٓ  اكتػخً ٙمتك أٙمدمهو ٪مغضى  ا٭مر٠مقل ٤مـد نر٘مالا٭م وا٠مت

و َذَهَى َظـُْف َمو ََيُِد، َفْق » : ا٭مـٌل ٪مؼول ،و٘مفف وامحرَّ  أودا٘مف ؾَِؿًي َفْق َؿوََلَ ـَ َْظَؾُؿ  َٕ إيِنر 

ْقَطونِ ا ِمـ» ٕمف ٤متصؿأ أي «َؿوَل: َأُظقُذ بِوهللِ  .ا٭مشقطون مـ أصوٕمف مو نٕ :«فشَّ

 :غضَب إذاًاذا يفعى اإلُطاْ  :[1] فائدة 

 :ف، وهَل ٩مضٌُ  َى هَ ذْ إذا ٩مضى اإلكًون ٪معؾقف أرٕمعي أمقر: ٭مقَ 

 .يصٞمَ  وأن كػًف َيٌس أن -1

 .ا٭مر٘مقؿِ  ا٭مشقطون مـ ٕموهلل يتعقذ أن-2 

 .ا٭مغضَى  يطػئ ا٭مقوقء ٪منن يتقول أن-3 

 .٪مؾقضطجعْ  ادً ٫مو٤م ٬مون وإن ،٪مؾقؼعد ٫موئاًم  ٬مون إن-4

 [: أُواع اهػضب:2فائدة ] 

 :افغضى ثَلثي أكقاع

 هذا ٛمـ اٖمصػ ٕمف ْم أي و٫مً يصدر مـف. أحدهو: ؽضى ؽويي:

 هذا ٓ يؾق مـ إكًون، وَلذا ٓ يي صوٙمٌف. افثوين: ؽضى ابتداء:

هذا ٛمـ ٓ يدري مو يػعـؾ أٗمــوء ٩مضـٌف، وا٭مصـحقح أن  افثوفٌ: ظضى وشط:

ؼ ْم ١مـدة ا٭مغضـى، أو ٕمـوع ْم ١مـدة ا٭مغضـى، وٓ ٖمؼع، ٬مؿـ ٢مؾَّ  أ٫مقا٭مف وأ٪معو٭مف ٓ

 ، ٪مال يؼع ٢مال٫مف وٓ ٕمقعف.يدري مو يػعؾ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

1- ٌُّ  .٪مقف يًٟم٠مؾ ٓ وأن ،ا٭مغضى ٤مـد كػًف اإلكًون يؿؾؽ أن ٤مٜم احل

                                 
 (.15/299( اكظر: ا٭م٨مح اٛمؿتع، ٭مؾشقخ ا٭معثقؿ٦م )1)



 84 شرح صحيح األذكار

 ا٭مؼقة وا٭مشدة ْم آكػعوٓت ٕمو٭م٨مع.يـٌغل ٖمؼققد -2

 .ا٭مشقطون مـ ٕموهلل أ٤مقذ :قليًتحى ٛمـ ٩مضى أن يؼ-3

 ؿ مع ا٠مؿ اهلل رء.ٓ يعظُ -4

 وع ا٭م٨م، وا٭متحرز مـف مجوع اخلٝم.ا٭متحذير مـ ا٭مغضى: ٕكف مِج -5

 و٘مقب احِلْؾؿ.-6

 ٖمؼرير ٙمؼقؼي و٘مقد ا٭مشقو٢م٦م.-7

 ا٭مشقطون يًعك ٭مؾتػريؼ ٕم٦م اٛمًؾؿ٦م، وإ١مو٤مي ا٭مػتـي ٕمقـفؿ.-8

 

*      *   * 
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 ٛؿً الكَ ٨٦  صٮًع ذ٠ؿ الؿ   -8
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى جٍؽً خى ؿى  ث٨ًٍ  اهللً  خى ٧ى ة اهللي  رىيًضى  خي ٧ى ٪ٍ٭ي فَ ، خى

ى
ٮؿى  أ  رىقي

فى اهللً  ٢ى  إًذىا اكى ٛى كو  ٨٦ًٍ  رى ـٍ
كٍ  ٗى

ى
شٍّ  أ كٍ  ظى

ى
ةو  أ ٧ٍؿى ي  خي بي ى  ييسى ي  َعى ىؼو  كي  ٨٦ً رشى

رًٍض ا
ى
ثى  أٍل ٮؿي  ثي٥َ  دىٍسًجيىاتو  زىالى ٞي ى  لى »/ حى قي  اهللي  إًَل  إًلى ٟى  لى  كىٍظؽى ي ً ي  رشى ي  ،لى  لى
ٟي امل ي  ٤ٍ لى ٮى  ،٧ٍؽي احل كى ى  كى٬ي ي  َعى ءو  كي ٍ كفى  دىةاًجيٮفى  آيًجيٮفى  ،ٝىًؽيؿه  يشى ثًؽي بي٪ىة عى  لًؿى

كفى  ة٦ًؽي ؽى  ،ظى ؽى قي  اهللي  وى ؽى ٍٔ ى  ،كى ٩ىرصى قي  كى جٍؽى ـى  ،خى ـى ابى  كى٬ى ـى ٍظ
ى
قي  اأٍل  .«كىٍظؽى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ر٘مع. :َؿَػَؾ  

ٍف    .مرٖمػع مؽونٍ أي  :ََشَ

 .وا٭مق٢مـ إهؾ إ٧م را٘معقن أو ،ٖمعو٧م اهلل إ٧م أي را٘معقن :آيُِبقنَ  

 دون.أي مقٙمِّ  :َظوبُِدونَ 

 . اُمؿد ر٠مق٭مفأي  َظْبَدُه: 

                                 
، ول يشفد ٩مزوة ٕمدر  مع إٔمقف ٤مؿر ( ٤مٌد اهلل ٕمـ ٤مؿر ٕمـ اخلطوب ٕمـ كػقؾ ا٭مؼرر ا٭معدوي أ٠مؾؿ 1)

 ،١مديد ا٭متحري وآٙمتقوط ْم ٪متقاه ْم ٩مزوة اخلـدق، و٬مون   ف، وأ٘موزه ا٭مـٌلُّ د ٭مصغر ٠مـِّ ُٙم وأُ 

 ٠مـي ٗمالث و٠مٌع٦م. ٖمقْم 

 (.1344(، ومًؾؿ )1677( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )2)
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َْحَزاَب  ْٕ  اهلل ٪مفزمفؿ ،اخلـدق يقم  ٫متو٭مف ٤مٜم ا٘متؿعً ا٭متل ا٭معرٕمقي ا٭مؼٌوئؾ :ا

 مجقع ْم واٛمًؾؿ٦م ٭مل٠مالم يياٛمعودِ  ا٭مضو٭مي ٭مػرقا أيضو ويشؿؾ ،٫متول ٕمدون 

 .وإمؽـي إزمـي

 املعِى اهعاَ: 

 صعدت إذا أكؽ : وأصحوٕمف  ا٭مر٠مقل ـو ٤مؾقفود٭مَّ  ا٭متل اٛمًتحٌي أداب مـ

و٤مـد ، ٖمؽٞمِّ  ارٖمػو٤مفو ٤مـد ا٭مطوئرة ٬مذ٭مؽ أ٬مٞم اهلل :ٖمؼقل ٬موجلٌؾ مرٖمػعو ١مقئو

يَؽ َففُ  َٓ إَِففَ » :ٖمؼقلر٘مق٤مؽ مـ ا٭مًػر  َٓ ََشِ َّٓ اهللُ َوْحَدُه   ،َفُف ادْؾُؽ َوَفُف احلْؿُد  ،إِ

ـَو َحوِمُدوَن، َصَدَق اهللُ َوْظَدُه،  ٍء َؿِديٌر، آيُِبقَن َتوِئُبقَن َظوبُِدوَن فَِربر ؾر ََشْ ـُ َوُهَق َظَذ 

َْحَزاَب َوْحَدهُ  ْٕ  .شَوَكََصَ َظْبَدُه، َوَهَزَم ا

 :ري عِد اهصعوداهتلب احللٌة ًّ فائدة: 

 مؽون ْم كػًف يرى ٪منكف ٤مال إذا اإلكًون أن افتؽبر ظـد افصعقد: احلؽؿي مـ

 ٬مٞميوء مأمو ا٠ٓمتصغور إ٧م كػًف يرد يعـل أ٬مٞم اهلل: ٪مقؼقل ،كػًف يًتعظؿ ٪مؼد ٤مولٍ 

 . أ٬مٞم اهلل: ٪مقؼقل  اهلل

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ء مرٖمػع.ر ا٠متحٌوب ا٭متؽٌٝم ٤مـد صعقد أيِّ -1

 مفام ٤مال اإلكًون ٪منن اهلل أ٬مٞم مـف.-2

 يـٌغل ٭ملكًون أن يًتصغر كػًف أموم ٬مٞميوء اهلل.  -3

 م٨مو٤مقي ا٭متقٕمي ٬مؾَّ و٫مً، وْم ٬مؾ مؽوٍن.-4

                                 
 (.8/175) ، ٭مؾؼوري( اكظر: مر٤موة اٛمػوٖمقح ذح مشؽوة اٛمصوٕمقح1)
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مـ ٠مؾؽ ٢مريؼ إكٌقوء واٛمر٠مؾ٦م، ٪مال ٕمد أن يـتٯم، وإن ل يـتصـر، ٪مؾقعؾؿ -5

 أن ا٭معقى وا٭متؼصٝم ٪مقف.

 .٤مٜم اهلل  ٬مون ٗمـوءً   ا٭مـٌلِّ  ُد٤َموء٩مو٭مى -6

 ٓ ُيعجزه رء ْم إرض، وٓ ْم ا٭مًامء. اهلل -7

*      *   * 
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ٙى -9 ـي الكَ  د  ؿى يي  ٠ي  ؟٥ى ٤َ إذا قى  َع الاكٚؿً  ال
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى ىًف خى ن

ى
ٟو  ث٨ًٍ  أ ً ةل ٥َ٤ى  إًذىا»/  انلًَ،   ٝىةؿى  /ٝىةؿى  ، ٦ى  قى

 ٍ٥ ٤ىيٍسي ٢٬ٍي  ٔى
ى
يٮا ،ا١ًٍ٣ذىةًب  أ ٮل ٞي ٥ٍ  /ذى ٤ىيٍسي ٔى  .«كى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 قا ٤مؾقؽؿ ا٭مًالم.أي أ٭مؼَ  :َشؾَّؿَ 

 أي ا٭مقفقد وا٭مـصورى. :اْفؽَِتوِب  َأْهُؾ 

 املعِى اهعاَ: 

 إذا ٭ملكًون جيقز ٓ يعـل ،ٕمو٭مًالم ا٭مؽػور كٌدأ أن ٭مـو َيؾ ٓأكف    ٭مـو ا٭مـٌلُّ ٕم٦مَّ 

وإن أ٭مؼك ا٭مقفقد وا٭مـصورى  ،٤مؾقؽ الما٭مً ٭مف: يؼقل أن ٤مؾقف دٚمؾ أو ٕمو٭مؽو٪مر مرَّ 

 إكام كؼقل: و٤مؾقؽؿ. ،«افسَلم ظؾقؽؿ»ٕمـ ٪مال كرد ٤مؾقفؿ  ،٤مؾقـو ا٭مًالمَ 

 فائدة: ال جيوش إهقاء اهطالَ عوى أٓى اهلتاب: 

ـْ  ٕمًـد صحقح روى أبق داود ًُ َمَع َأيِب إ٧َِم ٤َم ـِ َأيِب َصو٭مٍِح، ٫َموَل: َٚمَرْ٘م ٠ُمَفْقِؾ ْٕم

وِم، ٪َمَجَعُؾقا ٌْدَ  ا٭مشَّ َٓ َٖم ؾُِّؿقَن ٤َمَؾْقِفْؿ، ٪َمَؼوَل َأيِب:  ًَ وَن ٕمَِصَقاِمَع ٪مِقَفو َكَصوَرى ٪َمُق ُهْؿ ؤُ َيُؿرُّ

َٗمـَو اَلِم، ٪َمنِنَّ َإَٔمو ُهَرْيَرَة، َٙمدَّ ًَّ ـْ  ٕمِو٭م َٓ »َر٠ُمقِل اهللَِّ َصٜمَّ اهللُ ٤َمَؾْقِف َو٠َمؾََّؿ، ٫َموَل: ٤َم

ٌْدَ  اَلِم، َوإَِذا ٭َمِؼقؤُ َٖم ًَّ ِريِؼ ُهْؿ ٕمِو٭م وُهْؿ إ٧َِم َأْوَقِؼ ا٭مطَّ ِريِؼ ٪َموْوَطرُّ  .شُتُؿقُهْؿ ِْم ا٭مطَّ
 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
 (.2163(، ومًؾؿ )6258متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 1)

 (، وصححف إ٭مٌوين.8561(، وأمحد )5275إٔمق داود ) صحقح: رواه( 2)
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  .ا٭مقفقد وا٭مـصورى٤مٜم  ٙمرمي ا٭مًالمِ -1

 .ـو٤مؾق قاإذا ٠مؾؿؾقفقد وا٭مـصورى ٭مٕمقون مو كؼق٭مف -2

 ف٤مـد رد ا٭مًالم، ٪مؾقس معـوه أكف يقا٭مقش و٤مؾقؽؿ»إذا ٫مول اٛمًؾؿ ٭مؾؽو٪مر: -3

 .وَيٌف

 أمتف ٤مؾقف. ٚمٝما مـ أمقر ا٭مدكقو إٓ دلَّ  ل يٟمك ا٭مـٌل -4

 رد ا٭مًالم ٤مٜم ا٭مقفقد وا٭مـصورى.٭م ٬مقػقيً  ذع٠مامٙمي اإل٠مالم ٙمقٌ -5

 

 

 

*      *   * 
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ء-11 عى ًٟ  ويةًح  ق٧ةًع  ٔ٪ؽى  ادل  ي ًٜ  ادلي  ٧ةرً احلً  ك٩٭ي

نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى يًب خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فَ  ، ٬ي

ى
ذي٥ٍ  إًذىا»/ ٝىةؿى  ً،َ انلَ  أ ٍٕ ٧ً  ًويىةحى  قى

حً  يىسى يٮا ادلي ل
ى
٫٤ًً  ٨٦ًٍ  اهللى  ٚىةٍقأ ٌٍ ة ٚى ٍت  ٚىإًَج٭ى

ى
أ ٤ىاكن  رى إًذىا ،مى ذي٥ٍ  كى ٍٕ ٧ً ٜى  قى ةرً احل ٩ىً٭ي  ٧ى

َٮذيكا ٕى ذى ةفً ا ٨٦ً ثًةهللً  ذى ُى ل ٚىإ٫َ٩ًي  ،لَنيٍ
ى
أ ة٩نة رى ُى يٍ  .«مى

 ًعاُي اهلوٌات: 

َيَؽيِ   وهق ا٭مطوئر اٛمعروف. ،مجع ديؽ :افدر

 أي صقت احلامر. ََنِقَؼ احِلاَمِر:

ُذوا  أي ٪مو٤متصؿقا. :َؾَتَعقَّ

 املعِى اهعاَ: 

يؽ إذا : ٕن ا٭مدِّ يؽ أن يًلل اهلل مـ ٪مضؾفإذا ٠مؿع صقوح ا٭مدِّ  ؾؿًؾؿيًتحى ٭م

 :صوح، و٬مذ٭مؽ يًتحى ٭مؾؿًؾؿ أن يعتصؿ ٕموهلل إذا ٠مؿع َنقؼ احلامر ؽوؾَ رأى مَ 

 .رارأى ١مقطوكو أٚمرج صقٖمو مـؽَ ذا ٕن احلامر إ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب -1  يؽي.٤مـد ٠مامع صقوح ا٭مدِّ  ا٭مدُّ

 ذ مـ ا٭مشقطون ا٭مر٘مقؿ ٤مـد ٠مامع َنقؼ احلامر.ا٠متحٌوب ا٭متعقُّ -2

ٕمعض اٛمخؾق٫موت ا٭مؼدرة ٤مٜم رؤيي اٛمالئؽي وا٭مشقو٢م٦م،  ٭مؼد أ٤مطك اهلل -3

 أٚمر. ى ا٭مٌعَض وٙمجَ 

                                 
 (.4978(، ومًؾؿ )3758متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 91     جين الثمار

٤َموء٫موت ا٠متجوٕمي مـ أو-4  : ٤مـد ٠مامع صقوح ا٭مديؽ.ا٭مدُّ

 ٖمؼرير مٌدأ و٘مقد اٛمالئؽي، وا٭مشقو٢م٦م.-5

 

*      *   * 
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 املك٥٤ى  إذا ٦ؽحى  املك٥٤ي  ٦ة يٞٮؿي  -11
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى يًب خى

ى
ةى  أ ٍثىنى / ٝىةؿى   ثىٍسؿى

ى
٢ه  أ ى  رىصي ػ٢و  َعى ٪ٍػؽى  رىصي ًٔ 

ةؿى  ، انَلً،ي  ٞى ٟى »/ ذى ي٤ٍى ٍٕخى رى  كى ٜى  ُى ٪ي ٟى  خي ةًظًج ٍٕخى  ،وى ُى ٜى  رى ٪يػ ٟى  خي ػةًظًج  «وى
ارنا ٨ٍ »/ ٝىةؿى  ثي٥َ  ًمؿى فى  ٦ى ٥ٍ  اكى ة ٦ً٪ٍسي ةًدظن ةقي  ٦ى ػى

ى
ىة٣ىحى  لى  أ ٢ٍ  حمى ٞي ٍظًكتي  /ٚى٤ٍيى

ى
٩نة أ  ٚيالى

ًكحجي٫ي  كىاهللي  لى  ظى زىّكي  كى
ي
ى  أ ا اهللً  َعى ؽن ظى

ى
ٍظًكجي٫ي  ،أ

ى
ا أ ؾى ا ٠ى ؾى ًلى فى  إًفٍ  كى ٤ى٥ي  اكى ٍٕ ٟى  حى ً ل  ذى

 .«٦ً٪٫ٍي 
 ًعاُي اهلوٌات: 

  أي مدح. :َأْثـَك

  .٭مؽ أمَّ  ٓ ؿ:٬مؼقَل معـوهو ٖمؼصدُ  وٓ فو٬مالمَ  ا٭معرُب   و د٤مؿُ ٖمَ  ٬مؾؿي :َوْيَؾَؽ 

 أي ٓ ٕمد.: حموفيَ َٓ 

 أي أ٣مـ. :َأْحِسُى  

 ؿ مـف.عؾَ أي ُمو٠مٌي ٤مٜم مو يَ  :َحِسقُبفُ  

ـرل  أي أ٫مطع ٕمعدا٭متف. :ُأَز

 املعِى اهعاَ: 

                                 
  صور ا٭مطوئػ ٕمٌؽرة، و٪مر إ٧م ا٭مـٌل ْم ٙمٖمد٧مَّ  مق٧م ا٭مـٌل  إٔمق ٕمؽرة ا٭مثؼػل ُكػقع ٕمـ احلورث  (1)

 ٠مـي إٙمدى ومخ٦ًم. وموت  ،وأ٠مؾؿ ٤مٜم يده، وأ٤مؾؿف أكف ٤مٌد، ٪مل٤متؼف

 (.5319(، ومًؾؿ )2662( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )2)
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ًَ ُظـَُؼ »  : ٌلُّ ا٭مـَّ  ٭مف ٪مؼول ،فؿدَٙم ٪م  ا٭مـٌلِّ  ٤مـد ر٘مال ر ر٘مٌؾ ٬مَ ذَ  َوْيَؾَؽ َؿَطْع

ًَ ُظـَُؼ َصوِحبَِؽ   ذ٭مؽ ٕن :إيوه مدٙمؽ ٕمًٌى فذٕمحتَ  ٬ملكؽ يعـل« َصوِحبَِؽ، َؿَطْع

وطر إ٧م اٛمدح اأن مـ    ا٭مـٌلُّ  ٗمؿ ٕم٦مَّ  :ويتعو٧م يٟم٪مع اٛمؿدوح هذا أن يق٘مى

َٓ  َحِسقُبفُ  َواهللُ ُؾََلًكو َأْحِسُى »٪مؾقؼؾ:  ل َو ـر َذا َأْحِسُبفُ  ،َأَحًدا اهللِ َظَذ  ُأَز َذا ـَ ـَ : إن «َو

 ٬مون يرى أكف يًتحؼ ذ٭مؽ اٛمدح.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ؽ.ى ٪مقفؾِ جْ ْم و٘مفف، ٛمو ٫مد يصقٌف مـ ا٭معُ  أن يؿدح اٛمًؾؿ أٚموه٬مراهي -1

 ٧م ا٭منائر.إٙمؽوم ّمري ٤مٜم ا٭مظوهر، واهلل يتق-2

 اب يٟمٖمى ٤مٜم مو ْم ا٭مٌو٢مـ.ا٭مثق-3

أٙمًى ٪مالكو، واهلل ٙمًقٌف، وٓ أز٬مل »ر إ٧م مدح أٚمقف، ٪مؾقؼؾ: مـ اوطُّ -4

 .أكف يًتحؼ ذ٭مؽ اٛمدحإن ٬مون يرى ش ٤مٜم اهلل أٙمدا، أٙمًٌف ٬مذا و٬مذا

 .٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف  ٙمرص ا٭مـٌل -5

 م٨مو٤مقي اٛمدح ٛمـ ٬مون يًتحؼف.-6

*      *   * 
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 ا٣ٛـًع  ٔ٪ؽى  ٞةؿي ٦ة يي  -12
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى يٍ٪ىتى خى ٍعلو  ثً٪ًٍخ  زى ٪ٍ٭ي  اهللي  رىيًضى  صى فَ  ةخى

ى
  انَلً،َ  أ

٢ى  ة دىػى ٤ىيٍ٭ى ٮؿي  ،ٚىـًعن  ٔى ٞي ى  لى »/ حى ي٢ٍه  اهللي  إًَل  إًلى ؿىًب  كى ٕى ٍّ  ٨٦ًٍ  ل٤ًٍ ىبى ا ٝىػؽ رشى  ،ٍرػرتى
ـى  ٚيًذطى  ـً  ٨٦ًٍ  ايٍلىٍٮ ٮجى يى  رىٍد صي

ٍ
ٮجى  أ صي

ٍ
أ ٦ى ًؾقً  ٦ًس٢ٍي  كى ٜى «٬ى ٤َػ ٫ً  ، كىظى ًٕ ـً  ثًإًٍوػجى ػة ٍب٭ى  اإٍلً

ا٣يًَت  ة كى يٍ٪ىتي  /ٝىة٣ىٍخ  ،دى٤ًي٭ى ٍعلو  ثً٪ٍخي  زى ٤ٍػخي  ،صى ٞي ػٮؿى  يىػة /ذى ٟي  ،اهللً  رىقي جىٍ٭٤ًػ
ى
 أ

ًذي٪ىة ٥ٍ »/ ٝىةؿى  ؟!،الَىةحًليٮفى  كى ٕى ى  إًذىا جى رثي  .«جىري اخل ٠ى
  ًعاُي اهلوٌات: 

   ا٭مؾقن.أي متغٝمِّ  :وَؾِزظً  

و٬مؾ مـ و٫مع ْم  ،٭مؾحزن واَلالك واٛمشؼي مـ ا٭معذاب هذه ا٭مؽؾؿي ٖمؼول :َوْيٌؾ 

 .اَلؾؽي د٤مو ٕمو٭مقيؾ

 .٠مد أي :َرْدمِ 

ٌُ اخل   .مطؾؼو اٛمعويص أي :َب

 املعِى اهعاَ: 

ًِ  زيـَى  اٛمممـ٦م ٤مٜم أمِّ   ا٭مـٌل دٚمؾ  متغٝمِّ  ٤مو٪مزِ  ٤مـفو اهلل ريض ٘محشٍ  ٕمـ

ـْ َذ  ٫َمد» :يؼقل فو٘مفُ  راُمؿَّ  ا٭مؾقن َّٓ اهللُ َوْيٌؾ ٭مِْؾَعَرِب ِم َب ا َٓ إ٭َِمَف إِ  روٙمذَّ  ش٫ْمَٟمَ

 ومل٘مقَج  وأكف ٪ُمتح مـ ٠مد يل٘مقَج  ،اإل٠مالم ٭مقاء ٙمومؾق  هؿ ا٭معرب ٕن :ا٭معرب

                                 
ْم ا٭مًـي ا٭مثو٭مثي مـ اَلجرة ٤مٜم ا٭مرا٘مح،   زيـى ٕمـً ٘محش أم اٛمممـ٦م ريض اهلل ٤مـفو ٖمزو٘مفو ا٭مـٌل ( 1)

 وموٖمً ٠مـي ٤م٨ميـ مـ اَلجرة.

 (.5129(، ومًؾؿ )3346متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري ) (2)
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ًُ  زيـُى  اٛمممـ٦م ٪مًل٭متف أم ،ؼيمثؾ احلؾْ  َأََنْؾُِؽ  :متعجٌي ٤مـفو اهلل ريض ٘محش ٕمـ

قَن؟!، َوؾِقـَو افصَّ  ُثَر »: ٪مؼول َلو ا٭مـٌل وحِلُ ـَ ٌُ اخلَكَعْؿ إَِذا  أي اٛمعويص وا٭مًقئوت،  :«َب

  .إن ٬مثرت اٛمعويص صوحلقن هـوك ٬مون نإو ا٭معوم اَلالك َيصؾ ٪مؼد

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يوف ٤مٜم كػًف مـ ا٭مػتـ. -1

 وإن ٬مون هـوك صوحلقن. إذا ٬مثرت اٛمعويص ٪مؼد َيصؾ اَلالك ا٭معومُّ  -2

ط اٛمعؾقمي ٤مٜم ٫مدر اٛمًـتطوع، ومــ و٠مـوئؾ ٖمًٌـقط  -3 ًِّ يـٌغل ٭مؾؿعؾِّؿ أن يٌ

 اٛمعؾقمي ا٭متؿثقؾ احلز.

 ٖمؼرير ٙمؼقؼي و٘مقد يل٘مقَج ومل٘مقج.-4

 م٨مو٤مقي اإل١مورة ٤مـد ا٭متعؾقؿ: ٭متؼريى اٛمعؾقمي ٭مؾؿخو٢َمى.-5

 لمر ٩مقٌل.ٕم ٙمقٌ أٚمٞم  احلديٌ ٪مقف د٭مقؾ ٤مٜم كٌقة ا٭مـٌل -6

 ٛمـؽر ٤مٜم ٫مدر ا٠ٓمتطو٤مي.ا ٤َمـ و٘مقب إمر ٕموٛمعروف وا٭مـفل-7

 ٤مـد ا٭مػزع.ش ٓ إ٭مف إٓ اهلل»م٨مو٤مقي ٫مقل: -8

 ذ٬مر اهلل يػػ اٛمصوئى وأٓم وجيعؾفو ٠مفؾي هقِّـي.-9

*      *   * 
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 كاتل٭٤ي٢ً  كاتلع٧يؽً  ا٣تكبيًط  ٢ٌٚي -13
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى ؿى خى يًب ٬ي

ى
ةى أ ٮؿى اهلًل  ،يٍؿى َف رىقي

ى
/ أ / » ٝىةؿى ٨ٍ ٝىةؿى ٦ى

بىًؽ  ٩ىٍخ ٦ًس٢ٍى زى إًٍف اكى ةيىةقي، كى ُى ٍخ ػى َُ َؿةو، ظي ـو ٦ًةاىحى مى حًبى٧ًٍؽقً ًِف يىٍٮ ةفى اهلًل كى جٍعى قي
 .«ابٍلىٍعؿ

 ًعاُي اهلوٌات: 

ـْ  هأي اٛمـزَّ  ُشْبَحوَن اهللِ:  .، و٤مـ مشو ي اٛمخؾق٫م٦م٬مؾ ٤مقى وكؼص٤َم

 أي ٕمؽامل إ٪مضو٭مف وإٙمًوكف إ٧م ٚمؾؼف ٘مؾ و٤مال. بَِحْؿِدِه:

: ًْ  أي ُُمقً. ُحطَّ

 أي معوصقف. َخَطوَيوُه:

 أي ر٩مقة ا٭مٌحر. َزَبِد اْفَبْحر:

 املعِى اهعاَ: 

ـ :ش٠مٌحون اهلل وٕمحؿده»٫مقل يًتحى ٭مؾؿًؾؿ أن يؽثر مـ  ٤مــف  طَّ ٕ٘مؾ أن حُتَ

ـْ  ٖمـزيف اهلل ٖمعو٧م :ومعـوهو ،ذكقٕمف ل ٭مف ٠مٌحوكف مـ ا٭مؽام وإٗمٌوت ،وكؼص ٬مؾ ٤مقى٤َم

مؼروكو هذا ا٭متًٌقح ٕموحلؿد ا٭مدال ٤مٜم ٬مـامل إ٪مضـو٭مف وإٙمًـوكف إ٧م ٚمؾؼـف  ،٬مؾ و٘مفٍ 

 و٩مٝم ذ٭مؽ مـ ٬مامٖٓمف. ،٘مؾ و٤مال وَتوم ٙمؽؿتف و٤مؾؿف

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
 (.2691(، ومًؾؿ )6475متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 1)
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َٕنو ٠مٌى مــ أ٠مـٌوب مغػـرة  :وب اإل٬مثور مـ ٠مٌحون اهلل وٕمحؿدهٌا٠متح-1

 .ا٭مذكقب

 ر ا٭مذكقب.ؽػِّ ٪مؼد ذع ٭مـو ٠مٌحوكف مو يُ  ،عي رمحي اهلل٠َم  ٤مظقؿ-2

 ٤مدم ا٭مقلس مـ رمحي اهلل.-3

ـْ  مـزه اهلل -4  ٬مؾ كؼص، ومتصػ ٕمؽؾ ٬مامل.٤َم

م ا٭مـٌل -5  ا٭متًٌقح ٤مٜم ا٭متحؿقد مـ ٕموب ا٭متخؾقي ٫مٌؾ ا٭متحؾقي. ٫مدَّ

 ٓ يثؼؾ مع ذ٬مر اهلل رء.-6

 

*      *   * 
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 ؽي ٭  نى ا٣تَ  -14
نٍيً ِف  ٨ٍ  الَىًعيعى ٮدو خى ٕي ٍك جًٍؽ اهلًل ث٨ًٍ مى ٮؿي اتَلًعَيحي  خى ٞي َ٪ة جى / ٠ي ٝىةؿى

ةً  ّمي  ،ًِف الَىالى يكى ن ٮؿي اهلًل  ،كى ٫ي رىقي ٕى ٧ً ، ٚىكى ٍٕيو ى بى ٪ىة َعى ٌي ٍٕ ٤ي٥ي بى يكى ي / كى ةؿى ٞى  ذى
يٮا/ اتَلًعَيةتي هلًلً » ، ال ٝيٮل ييجىةتي َُ ا٣ الَى٤ىٮىاتي كى ػة انَلػً،  كى ٭ى ح 

ى
ٟى أ ٤ىيٍػ ٔى ـي  َكػالى

ٍف لى 
ى
ؽي أ ٍمػ٭ى

ى
، أ جىةًد اهلًل الَىػةحًلًنيى ًٔ ى  ٤ىيٍ٪ىة كىَعى ٔى ـي  ، الَكالى دي٫ي ٌلى بىؿى رىمٍحىحي اهلًل كى كى

ػ ٞى ٟى ذى ً ل ٤ٍذي٥ٍ ذى ٕى ٥ٍ إًذىا ذى ي، ٚىإ٩ًَسي
ٮلي رىقي قي كى جٍؽي ا خى ى٧َؽن َف حمي

ى
ؽي أ ٍم٭ى

ى
أ ، كى ى إًَل اهللي

ٍؽ إًلى
جٍؽو  ي خى ى كي ٧ٍَ٤ذي٥ٍ َعى رًٍض هلًل قى

ى
اأٍل ةًء كى ة٣ًطو ًِف الَك٧ى  .«وى

 ًعاُي اهلوٌات: 

د.أي ا٭متَّ  افتَّحقَّي:  شفُّ

ل:  .ا٭مًالم ٤مٜم ٘مٞميؾ ا٭مًالم ٤مٜم مقؽوئقؾ :كذ٬مر أ٠مامء ٪مـؼقل أي وُكَسؿر

 مجع حتقَّي، وا٭متحقَّي هل: ا٭متَّعظقؿ. افتَِّحقَّوت:

َؾَقاُت:  أو ٭ُمغي. ٭مؽؾِّ مو ُيطؾؼ ٤مؾقف صالة ذ٤مو هلل، وهق ١مومٌؾ  أي افصَّ

 ا٭مطقٌوت َلو معـقون: افطَّقرَبوُت: 

                                 
٬مون ٠مودس ر٘مؾ ْم اإل٠مالم وهو٘مر اَلجرٖم٦م، و٫مول ٤مـف ا٭مـٌل  ( ٤مٌد اهلل ٕمـ مًعقد ٕمـ ٩مو٪مؾ اَلذٔم 1)

« : ُ١مفد ٩مزوة ٕمدر ومو ٕمعدهو، ش٤مٌد مِّ مـ هه أن يؼرأ ا٭مؼرآن ٩مضو ٬مام أكزل ٪مؾقؼرأ ٕمؼراءة إمـ أ ،

، وٕمقً اٛمول ْم ا٭مؽق٪مي ٤مٜم ٤مفد ٤مؿر  وأ٘مفز ٤مٜم أيب ٘مفؾ ْم ٕمدر، واٙمتز رأ٠مف، ٖمق٧م ا٭مؼضوء

 ، ٗمؿ د٤موه إ٧م اٛمديـي، وموت ٪مقفو ٠مـي اٗمـت٦م وٗمالٗم٦م.وصدرا مـ ٚمال٪مي ٤مثامن 

 (.679(، ومًؾؿ )1127متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )( 2)
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ٌُ  إول: فو، فو، وِمـ إ٪معول أ٢مقٌُ مو يتعؾَّؼ ٕموهلل أي ٭مف ٠مٌحوكف ِمـ إوصوف أ٢مق

 . فوومـ ا٫ٕمقال أ٢مقٌُ 

ٌود ا٭مؼق٭مقي وا٭مػعؾقي مو يتعؾَّؼ ٕمل٪معول ا٭معٌود أي: ٭مف ٠مٌحوكف ِمـ أ٤مامل ا٭مع وافثوين:

 ا٭مطَّقُى.

ََلُم: المي ِمـ ٬ُمؾِّ آ٪مي.  أي أكـو كد٤مق ٭مؾـٌل  افسَّ ًَّ  ٕمو٭م

وُتُف: ـَ  مجع َٕمَر٬َمي، وهل اخلٝم ا٭مؽثٝم ا٭مثَّوٕمً. َبَر

َغ: اوحِلِ ًٓ  ِظَبوِد اهللِ افصَّ ؾقا ٭مـف ٕمو٭مطو٤مـي امتثـو ٌَّـدوا هلل ٪متـذ٭مَّ ٭ملمـر  أي ا٭مـذيـ ٖمع

 ٭مؾـفل. ووا٘متـوٕمً 

 أي ا٭معوٕمد ٭مف. :َظْبُدهُ 

و٘معؾف وا٠مـطي ٕمقــف وٕمـ٦م اخلَْؾـؼ ْم ٖمٌؾقـغ ، أي ُمْر٠َمُؾف، أر٠مؾف اهلل  َرُشقُفف:

 ذ٤مف.

 املعِى اهعاَ: 

 ،ويًـؾؿ ٕمعضـفؿ ٤مـٜم ٕمعـض ،ْم ا٭مصـالةشـفد يؼق٭مـقن ا٭مت  ي٬مون ا٭مصحوٕم

٪مًؿعفؿ ا٭مـٌل ، : ا٭مًالم ٤مٜم ٘مٞميؾ ا٭مًالم ٤مٜم مقؽوئقؾقنؼق٭مق٪م ،أ٠مامءويذ٬مرون 

، ا٭متشفد ٖمق٫مقػقي ٬مقػ يًؾؿقن ٤مٜم اهلل داٚمؾ ا٭مصالة وٕم٦م َلؿ أن أ٭مػوظ  ٪معؾؿفؿ

َؾَقاُت » أي ا٭متَّعظقؿ ٬مؾف هلل،: «افتَِّحقَّوت هلل»وأن يؼق٭مقا:  هلل، وهق ١مـومٌؾ  : أي«وافصَّ

 : ا٭مطقٌوت َلو معـقون:«وافطَّقرَبوُت » أو ٭ُمغي، ؾقف صالة ذ٤مو٭مؽؾِّ مو ُيطؾؼ ٤م

أي ٭مف ٠مٌحوكف ِمـ إوصوف أ٢مقٌفو، وِمـ إ٪معول أ٢مقٌفو، مو يتعؾَّؼ ٕموهلل  إول:

 .ومـ ا٫ٕمقال أ٢مقٌفو
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مو يتعؾَّؼ ٕمل٪معول ا٭معٌود أي: ٭مف ٠مٌحوكف ِمـ أ٤مامل ا٭معٌود ا٭مؼق٭مقي وا٭مػعؾقي  وافثوين:

 ا٭مطَّقُى.

و افـَّبِال  » َ ََلُم َظَؾْقَؽ َأُّي  ـالمي ِمــ ٬ُمـؾِّ آ٪مـيٕمو  ل : أي أكــو كـد٤مق ٭مؾـٌـ«افسَّ ًَّ  ،٭م

ُي اهللِ» وُتفُ »ورمحي اهلل ٤مؾقؽ  أي «َوَرمْحَ ـَ مجع َٕمَر٬َمي، وهل اخلٝم ا٭مؽثـٝم ا٭مثَّوٕمـً،  :«وَبَر

ََلُم َظَؾْقـَو» ـالمي  «افسَّ ًَّ َوَظاَذ ِظَباوِد اهللِ » ِمــ ٬ُمـؾِّ آ٪مـي أيضـوأكـو كـد٤مق ٕكػًــو  ٕمو٭م

غَ  وحِلِ ؾقا ٭مف  :«افصَّ ٌَّدوا هلل ٪متذ٭مَّ ٭مؾـفـل،  ٭ملمـر وا٘متـوٕمـو ٕمو٭مطو٤مي امتثوٓأي ا٭مذيـ ٖمع

َّٓ اهللُ»، ٘موزمو أي أ٫مر إ٫مرارا :«َأْصَفُد » َٓ إَِفاَف إِ أي ٓ معٌـقد ٕمحـؼ ٠مـقى اهلل،  :«َأْن 

ًدا َظْبُدهُ » أي أ٫مر إ٫مرارا ٘موزمو «:َوَأْصَفد» أي  :«َوَرُشاقُففُ »  أي ا٭معوٕمد ٭مـف :«َأنَّ حُمَؿَّ

ٗمـؿ ٕمـ٦م ٭مــو  خلَْؾؼ ْم ٖمٌؾقـغ ذ٤مـف،و٘معؾف وا٠مطي ٕمقـف وٕم٦م ا ُمْر٠َمُؾف، أر٠مؾف اهلل 

ؾر َظْبٍد »إكـو إذا ٪معؾـو ذ٭مؽ  ا٭مـٌل  ـُ ْؿـو َظَذ  ااَمِء »يقٙمد اهلل  «َصوفٍِح  هللَِِؾَؼْد َشؾَّ يِف افسَّ

َْرضِ  ْٕ  .«َوا

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ٪مال يصح ا٭متشفد ٕمغٝمهو. ،أ٭مػوظ ا٭متشفد ٖمق٫مقػقي-1

٤َموءد داءة ٕمو٭مـػس ٤مـا٠متحٌوب ا٭مٌَ -2  .ا٭مدُّ

٤َموء٭مؽؾ مًؾؿ كصقى مـ ٖمشفده وذ٭مؽ ٕمو٭مًالم و-3  .ا٭مدُّ

ـْ  وٖمـزهيف و٘مقب ٖمق٫مٝم اهلل -4  ٦م.٬مؾ كؼصـ و١َم ٤َم

 .واٙمٟمامف و٘مقب ٖمق٫مٝم ا٭مـٌل -5

 ٪مضقؾي ٖمقٙمقد اهلل و٢مو٤متف ٪مقام أمر وا٘متـوب ٤مام َنك ٤مـف وز٘مر.-6

 أمتف و٤مـويتف ٕمذ٭مؽ. ٤مٜم ٖمعؾقؿ  ٙمرص ا٭مـٌل-7
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 ا٭مصوحل٦م.ٙمرمي ٠مى -8

 ٪مضقؾي ٤مٌود اهلل ا٭مصوحل٦م.-9

، وس٪مـقا ٭مـف ١مـقئو مــ احلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم ا٭مذيـ ٩َمو٭مقا ْم ذات ا٭مـٌل -17

 صػوت إ٭مقهقي.

، ٪مؾـؿ يتٌعـقا أمـره، ول احلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم ا٭مذيـ ٪مر٢مقا ْم ٙمؼ ا٭مـٌـل -11

 يـتفقا ٤مام َنك ٤مـف.

 

*      *   * 
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 ٮقحً قٍ ثةلٮى  ٨٦ ثيًٌلى  -15

نٍيً اِف  ٨ٍ  لَىًعيعى يًب خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى ٮؿي  ٝىةؿى  ، ٬ي ً  »/  اهللً  رىقي

ٍ
ةفي  يىأ ُى  الَنػيٍ

 ٍ٥ زي ؽى ظى
ى
ٮؿي  أ ٞي يى ٨ٍ  /ذى ٜى  ٦ى ٤ى ا ػى ؾى ٨ٍ  ؟٠ى ٜى  ٦ى ٤ى ا ػى ؾى ػ٨ٍ  ؟٠ى ٜى  ٦ى ٤ىػ ا ػى ػؾى ػىَت  ؟٠ى  ظى

ٮؿى  ٞي ٨ٍ  /حى ٜى  ٦ى ٤ى ٟى  ػى َب ٫ي  ٚىإًذىا ؟رى ٘ى ؾٍ  ثى٤ى ًٕ يٍلىجٍذى٫ً  ةهللً ثً  ٚى٤ٍحىٍكذى  .«كى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي يتعقذ ٕموهلل مـ ا٭مشقطون ا٭مر٘مقؿ. :ْفَقْسَتِعْذ 

  هذا إمر.ْم٭متػؽٝم ا ٤َمـ ػَّ ؽُ أي يَ  :ْفَقـَْتفِ 

 املعِى اهعاَ: 

ـْ  ا٭معٌود دَّ ٭مقُص  أن ا٭مشقطون يعؿؾ ٘موهداْم هذا احلديٌ    ٭مـو ا٭مـٌلُّ ٕم٦مَّ  ٤َم

مـ ٚمؾؼ ٬مذا؟ مـ  :ٕمقٕمقي ٪مقؼقلؽفؿ ْم ٖمقٙمقد ا٭مر، ٪مقليت اٛمممـ٦م ٭مقشؽِّ ٤مٌودة اهلل 

ـَ هذا  ٚمؾؼ ٬مذا؟ ٗمؿ ذ٬مر ا٭مـٌل  ا٭معالج ا٭مـو٘مع َلذه اٛمشؽؾي وهق أكف إذا أٖمك اٛممم

 ٤مـف. ؽػَّ و٭مقَ  ،ٕموهلل : أ٤مقذُ قاُس ٪مؾقؼْؾ ٠ْم ا٭مقَ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 .أٙمد مممـو ٬مون أو ٬مو٪مرا رٕمقٕمقي اهلل ٖمعو٧م واكػراده ٕموخلؾؼ ٙمؼقؼي ٓ يـؽرهو-1

 ٠مقاس.م٨مو٤مقي ا٠ٓمتعوذة ٕموهلل ٤مـد ا٭مقَ -2

                                 
 (. 134(، ومًؾؿ )3276( متػؼ ٤مؾقف: رواه ا٭مٌخوري )1)
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ـْ  ٭مقصدهؿ ٭معٌود اهلل اٛمممـ٦م يعؿؾ ٘موهدا ا٭مشقطون ٤مدو-3 ذا ٠مٌقؾ اهلل ٭م٤َم

ڦ ڦ ڦ ڄ )  ٖمعو٧م:َلؿ، ٭مذ٭مؽ ٫مول اهلل يـٌغل ٭مؾعؼالء أن يتخذوه ٤مدوا

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 .٤مٜم ا٠متؼومي أمتف ٤مٜم اإليامن ٙمرص ا٭مـٌل  -4

َملء ا٭مشقطون ٭مقق٠مقس ٭مؾعٌد د٭مقؾ ٤مٜم ٫مقة إيامن ا٭معٌد: ٕن ا٭مشقطون ٓ -5

 يق٠مقس ٭مغٝم اٛمممـ٦م.

 ٖمؼرير مٌدأ و٘مقد ا٭مشقو٢م٦م.-6

 

*      *   * 
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٠ٍؿً ٢ٌٚي  -16  اذلي
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ رى يًب  خى

ى
ٮسى  أ سىػ٢ي »/  انَلػً،   ٝىػةؿى  /ٝىةؿى  ، مي م ٦ى  اذَلً

ؿي  َب٫ي  يىٍؾ٠ي م رى اذَلً ؿي  لى  كى َب٫ي  يىٍؾ٠ي سى٢ي  رى  .«ييًخ املكى  ا٣حي  ٦ى
 ًعاُي اهلوٌات: 

رُ  ـُ  أي يذ٬مر اهلل ٕموٕذ٬مور ا٭مقاردة. :َيْذ

ًِ ادوَ  لر احل  اإلكًون اٛمقً واحلل.أي  :قر

 املعِى اهعاَ: 

مثال ٕمو٭مذي يذ٬مر رٕمـف وا٭مـذي ٓ يـذ٬مر رٕمـف ْم هذا احلديٌ  َضب ٭مـو ا٭مـٌل 

واإلكًون اٛمقً، ٛمو ْم ذ٬مر اهلل مـ ٙمقـوة ا٭مؼؾـقب وإٕمـدان، وٛمـو ْم  ٕموإلكًون احلل

 ٭مؾؼؾقب وإٕمدان.  ك ذ٬مر اهلل مقٌت ٖمرْ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ٪مضقؾي ذ٬مر اهلل ٖمعو٧م.-1

 م٨مو٤مقي َضب إمثول ٭مؾتقوقح وا٭متؼريى.-2

 ذ٬مر اهلل ٪مقف ٙمقوة ٭مؾؼؾقب.-3

 يتف  ؿ.٤مٜم ٙمقوة أمتف و٤مـو ٙمرص ا٭مـٌل -4

                                 
اهقؿ ٕمـ ٕمردزٕمف اجلعػل مقٓهؿ، احلو٪مظ ا٭مؽٌٝم، صوٙمى ٕمـ إ٠مام٤مقؾ ٕمـ إٕمرهق اإلموم ُمؿد : ( ا٭مٌخوري1)

وموت ٠مـي  ،ا٭مصحقح وا٭متوريخ وإدب اٛمػرد و٩مٝم ذ٭مؽ مـ مصـػوٖمف: و٭مد ٠مـي أرٕمع وٖمًع٦م وموئي

 ٠مً ومخ٦ًم وموئت٦م.

 (.6477صحقح: رواه ا٭مٌخوري ) (2)
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    ا٭مذي ٓ يذ٬مر رٕمف يؿقت ٫مؾٌف وٕمدكف.-5

 

*      *   * 
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ـً ٨٦ انلَ  القتيٞةًظ  أذاكري  -17  ٮ
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى حى خى ٛى ٍح ؾى فى  /ٝىةؿى ، (1) ظي رىادى  إًذىا  انَلً،   اكى

ى
فٍ  أ

ى
ـى  أ ٪ىػة  حى

ٟى »/ ٝىةؿى  ٥َ  ثًةٍق٧ً ٮتي  ال٤َ٭ي مي
ى
ٍظيىة أ

ى
أ إًذىا، «كى ِى اٍقتىيٍ  كى ٪ىة٫٦ًً  ٨٦ًٍ  ٞى  ٧ٍػؽي احل»/ ٝىػةؿى  ٦ى

م هلًلً  ٍظيىة٩ىة اذَلً
ى
ٍٕؽى  أ ة بى ةتى٪ىة ٦ى ٦ى

ى
٫ًٍ  أ إًيلى ٮري  كى  .(2)«ا٣ج ني

 ًعاُي اهلوٌات: 

 .ا٭مـقم مقت أي :َأُمقُت 

 أي ٕمعٌ اٛمقٖمك يقم ا٭مؼقومي. :افـ ُشقرُ 

 املعِى اهعاَ: 

ُفاؿَّ بِوْشاِؿَؽ »: ويؼـقل هٚمـدِّ  حتـً يـده إذا أراد أن يـوم ووع  ا٭مـٌل ٬مون  افؾَّ

 ٪مفـق ،ا٭مـقم مقت هـو ٕموٛمقت واٛمراد ، اهلل ٕمنرادة أٙمقوو أمقت أي ،«َأُمقُت َوَأْحَقو

٬ْمرحى ٭مؽ أن ٖمؼقل هذا ًتَ ٪مقُ  يشوء مـ يؿقً اٛمؿقً وهق ،١موء مـ َيقل اٛمحقل  ا٭مذِّ

ُفؿَّ بِوْشِؿَؽ » ٤مـد ا٭مـقم:  ،ا٠مـؿؽ ٤مٜم وأٙمقو ا٠مؿؽ ٤مٜم أمقت أي «َأُمقُت َوَأْحَقو افؾَّ

 ،«افَِّذي َأْحَقوَكاو َبْعاَد َماو َأَموَتـَاو َوإَِفْقاِف افـ ُشاقرُ  هللِِْؿُد احل»: ٫مول ا٭مؾقؾ مـ  ٫موم وإذا

ـَ  قرُش ا٭مـُّ  أن رذ٬مَّ وٖمَ  ،اٛمقت ٕمعد أٙمقوك ا٭مذي اهلل ٪متحؿد  فـومـ واإلٚمـراج ا٭مؼٌـقر مـ

                                 
صدمهو اٛم٨م٬مقن، و١مفدا هق وإٔمقه، وأرادا ١مفقد ٕمدر ٪م ( ٙمذيػي ٕمـ ا٭مقامن ٕمـ ٘موٕمر ا٭معٌز أ٠مؾؿ 1)

  ك ف ٤مٜم اٛمًؾؿ٦م، و٬مون يًؿَّ تِ يَ ٕمدِ  ق ٙمذيػي ٪متصدَّ  ،٩مزوة أٙمد، ٪مؼتؾ اٛمًؾؿقن إٔموه ل يعر٪مقه

إ٭مقف ٕمل٠مامء اٛمـو٪مؼ٦م ١مفد ٩مزوة اخلـدق ومو ٕمعدهو و٪متقح ا٭معراق  أهَّ  : ٕن ا٭مـٌل صوٙمى ا٭منِّ 

 ٠مـي ٠مً وٗمالٗم٦م.  ٪مؾؿ يزل ٪مقفو ٙمتك موت ،٤مٜم اٛمدائـ وا٠متعؿؾف ٤مؿر 

 (.6324صحقح: رواه ا٭مٌخوري ) (2)
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يـقم  ا٭مؽٞمى مقٖمتؽ مـ ٕمعثؽ ا٭مصغرى مقٖمتؽ مـ ٕمٌعثؽ ر٪متتذ٬مَّ   اهلل إ٧م يؽقن

 .«افَِّذي َأْحَقوَكو َبْعَد َمو َأَموَتـَو َوإَِفْقِف افـ ُشقرُ  هللِِْؿُد احل» :وٖمؼقلا٭مؼقومي، 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

، شَقـوَأُمـقُت َوَأْٙم  ا٭مؾَُّفـؿَّ ٕمِو٠ْمـِؿَؽ » ٤مـد ا٭مـقم ٕمؼق٭مؽ: م٨مو٤مقي ذ٬مر اهلل -1

ـِذي َأْٙمَقوَكـو َٕمْعـَد َمـو َأَموَٖمـَـو َوإ٭َِمْقـِف  هللِِْؿـُد احل» ٖمؼـقل: و٤مـد ا٠ٓمتقؼوظ مـ ا٭مــقم ا٭مَّ

 .شا٭مـُُّشقرُ 

 ٖمؼرير مٌدأ إيامن ٕمو٭مٌعٌ وا٭مـشقر.-2

 راٙمي اهلل ٘معؾف ا٭مذي ا٭مـقم هذا ْم ا٭معظقؿي احلؽؿي ٤مٜم د٭مقؾاحلديٌ  هذا ْم-3

 ر٬مَّ ذَ َٖمـ ،ٕمو٭مٌعٌ يـقم ا٭مؼقومـي رذ٬مِّ يُ  وأكف ،ؾٌِ ًتؼْ يَ  ٪مقام ٭مؾٌدن وٖمـشقطو ،٠مٌؼ ٤مام ٭مؾٌدن

ًَ  إذا ٕمذ٭مؽ  . اهلل إ٧م وٙمقًّ  مقٖمؽ ٕمعد ٫مٞمك مـ ٫مؿ

 .٬مؾ مو يـػعفؿ مـ أمقر ديـفؿ ودكقوهؿ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف   ٙمرص ا٭مـٌلِّ -4

 ، ٪مفق ا٭مذي َيقل ويؿقً.ٕمصػوت ا٭مؽامل اٛمطؾِؼ  صٌػ متَّ  اهلل -5

 ٖمؼرير ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي.-6

 ن ٤مـف ٬مؾ رء.ِمو ٘معؾفؿ يـؼؾق ٭مؾـٌل  ٤مظؿي ٙمىِّ ا٭مصحوٕمي -7

 

*      *   * 

 



 019 شرح صحيح األذكار

 

ءي -18  ؽً إىل املكضً  ةًب ٬ى اذلَ  ديعى
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى جٍؽً خى َجةسو  ث٨ًٍ  اهللً  خى ٫َ٩ي ريض اهلل ٔ٪٭٧ة،  خى

ى
ٝىؽى  أ  رى

٪ٍؽى  ٮؿً  ًٔ ِى  ؛ اهللً  رىقي ٞى َٮؾى  ٚىةٍقتىيٍ   ٚىتىكى
ى
أ ًَ دىٮى ٮى  كى ٮؿي  كى٬ي ٞي ڈ ژ ژ ) /حى

(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 
ى
أ ؿى ٞى ءً  ذى لى ؤي ىَت  اآٍليىةًت  ٬ى ذى٥ى  ظى ةى  ػى ٮرى ـى  ثي٥َ  ،الك  ًَل  ٝىة  ٚىىى

ذىنٍيً  ٕى ًٍل ةؿى  ،رى َى
ى
ة ٚىأ ـى  ًذيً٭٧ى يىة ًٞ ٮعى  ا٣ٍ ٠ي الؿ  ٮدى  كى ضي الك  ىؼى  ثي٥َ  ،كى ـى  ا٩رٍصى ٪ىة ىَت  ذى  ظى

غى  ٛى ٢ى  ثي٥َ  ،جى ٕى ٟى  ذى ً ل ثى  ذى َؿاتو  زىالى ةتو  ًقَخ  مى ٕى ًلى َ  ،رى ٟى  كي ً ل ىٍكذىةؾي  ذى   ي
ي
أ ًَ يىذىٮى  كى

 
ي
أ ؿى ٍٞ يى ءً  كى لى ؤي ٍكدىؿى  ثي٥َ  ،اآٍليىةًت  ٬ى

ى
ثو  أ َذفى  ،ثًسىالى

ى
جى  ؤىذيفي امل ٚىأ ؿى ةً  إىًلى  ٚىؼى ٮى  الَىالى  كى٬ي

ٮؿي  ٞي ٥َ »/ حى ٢ٍ  ال٤َ٭ي ٕى يًف  ٩يٮرنا ٝى٤ًٍ،  ًِف  اٍص ةًِّن  كى ٢ٍ  ،٩يٮرنا لًكى ٕى اٍص ٧ًٍع  ًِف  كى  ،٩يٮرنا قى
 ٢ٍ ٕى اٍص ًم ًِف  كى ٢ٍ  ،٩يٮرنا ثىرصى ٕى اٍص ٤ًٍف  ٨٦ًٍ  كى ٨٦ًٍ  ،٩يٮرنا ػى ةًم  كى ٦ى

ى
ا أ ٢ٍ  ،٩يٮرن ٕى اٍص  كى

٨٦ًٍ  ،٩يٮرنا ٚىٍٮًق  ٨٦ًٍ  يًٍت  كى ٥َ  ،٩يٮرنا تى يًن  ال٤َ٭ي ًُ ٍٔ
ى
ا أ  .«٩يٮرن

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي كوم. رؿد:

ــو٧مأي  :(ک) ــٜم و٘مــقد اهلل ٖمع ــؾ واوــحي ٤م ــف ،دٓئ ــف ،و٫مدرٖم  ،و٤مؾؿ

 ورمحتف. ،وٙمؽؿتف
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فؿ  و ػْ أصحوب ا٭معؼقل ا٭متل ُٖمدرك  و ا١ٕمقوء وٖمُ  أي :(گ گ)

 إد٭مي.

ءِ  َؾَؼَرأَ  َٓ َيوِت  َهُم ْٔ قَرةَ  َخَتؿَ  َحتَّك ا  .٤مؿران آل ٠مقرة  آٚمرأي  :افس 

 أي أٚمرج مـ ٪مؿف اَلقاء. َكَػَخ:

ََلةِ  إَِػ  َؾَخَرَج   أي صالة ا٭مػجر. :افصَّ

 أي صٜم ا٭مقٖمر. أوتر:

 ثالث ر٬معوت.أي ٕم بثَلث:

 املعِى اهعاَ: 

ٕمـ ٤مٌوس ريض اهلل ٤مـفام  ٤مـد ٚمو٭متف مقؿقكي ريض اهلل ٤مـفو زوج كوم ٤مٌد اهلل 

 ٪متًقك وٖمقول ووقءه ٭مؾصالة وهق يؼرأ ٫مق٭مف ٖمعو٧م: ، ٪مؼوم ا٭مـٌل ا٭مـٌل  

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)

٪مل٢مول ٪مقفام ٪مصٜم ر٬معت٦م  ، ، ٗمؿ ٫مومآل ٤مؿران ٠مقرةإ٧م آٚمر  

 ريِػ ـف ا٭مشمـ ٪مؿِ  هقاءً ج ٪مـوم ٙمتك أٚمر  ا٭مؼقوم وا٭مر٬مقع وا٭مًجقد، ٗمؿ اكٯمف

 ًَّ ر٬معوت، ْم ٬مؾ هذا يتًقك ويتقول  ، و٪معؾ هذا ٗمالث مرات: ٪مصٜم ٙمقـئذ ٠م

ن اٛممذن ٭مصالة ا٭مػجر ا٭مقٖمر ٕمثالث ر٬معوت، ٪مؾام أذَّ  ويؼرأ همٓء أيوت، ٗمؿ صٜم 

ُفؿَّ » ل:٪مخرج ا٭مـٌل ٭مؾصالة وهق يؼق لء ـأي مو يت٦ٌم ٕمف ا٭مش «:ُكقًرا َؿْؾبِل يِف  اْجَعْؾ  افؾَّ

ي يِف  َواْجَعْؾ  ،ُكقًرا َشْؿِعل يِف  َواْجَعْؾ  ُكقًرا فَِسويِن  َويِف » ويظفر ـْ  َواْجَعْؾ  ،ُكقًرا َبََصِ  ِم

ـْ  ُكقًرا َخْؾِػل ـْ  َواْجَعْؾ  ،ُكقًرا َأَموِمل َوِم ـْ  ،ُكقًرا َؾْقِؿل ِم تِل َوِم ُفؿَّ  قًراكُ  حَتْ  َأْظطِـِل افؾَّ

 .أي أ٤مطـل كقرا مع ٬مؾ اٛمذ٬مقرات ٙمتك أ٠مٝم ٤مٜم ٕمصٝمة :«ُكقًرا
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فائدة: أي األوضاع أفضى هوٌصوي: إطاهة اهقياَ، أو إطاهة  

 اهسكوع، أو إطاهة اهطجود؟

اٚمتؾػ أهؾ ا٭معؾؿ ْم هـذه اٛمًـل٭مي ٤مـٜم أرٕمعـي أ٫مـقال، وا٭مـرا٘مح أن إ٪مضـؾ 

د اٛمص٥م أكف يشع ْم ا٭مًجقد أ٬مثر أ٢مول ا٭مًجقد، وإن ٙمًى ٙمول اٛمص٥م، ٪منن و٘م

و٘مد أن يشع ْم ا٭مر٬مقع أ٬مثر أ٢مول ا٭مر٬مقع، وهؽذا... وهذا اٚمتقور ١مـقخـو ٙمػظـف 

 اهلل.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 يص٥م اكتؼض ووقؤه، ٪مال جيقز ٭مف أن كػخ ٙمتك ا٭م٨ٌم ٠موئر مـ كوم مـ -1

 .يتقول ٙمتك

 آل ٤مؿران ٤مـد ا٠ٓمتقؼوظ مـ كقم ا٭مؾقؾ. ٠مقرة ا٠متحٌوب ٫مراءة ٚمقاٖمقؿ -2

 ا٠متحٌوب ا٭مًقاك ٤مـد ا٠ٓمتقؼوظ مـ ا٭مـقم. -3

٤َموء ا٠متحٌوب -4 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٤مـد اخلروج ٭مصالة ا٭مػجر. ا٭مذِّ

 ؾ ٕموٗمـتل ٤م٨م ر٬معي ٬مؼقوم ٭مقؾ.ا٠متحٌوب ا٭متـػُّ  -5

 ا٠متحٌوب ا٭مصالة ْم ٗمؾٌ ا٭مؾقؾ أٚمر. -6

 د ٚمو٭متف.٘مقاز كقم ا٭مق٭مد ا٭مصغٝم ٤مـ -7

 

*      *   * 
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ءي  -19  ذةًح ٍٛ ذً القٍ  ديعى
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى يًب خى

ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فى  ٝىةؿى ،  ٬ي ٮؿي  اكى خي   اهللً  رىقي ىٍك١ي  بىنٍيى  ي

بىنٍيى  اتَل١ًٍجيً  ةً  كى اءى ؿى ًٞ دىحن  ا٣ٍ ٤ٍخي  ،إًٍقاكى ٞي يًب  /ذى
ى
مي  ثًأ

ي
أ ٮؿى  يىة كى ٟى  اهللً  رىقي دي  بىنٍيى  إًٍقاكى

ةً  ١ًٍجيً اتلَ  اءى ؿى ًٞ ا٣ٍ ة كى ٮؿي  ٦ى ٞي ٝيٮؿي »/ ٝىةؿى  ؟تى
ى
٥َ  /أ ؽٍ  ال٤َ٭ي ًٔ بىػنٍيى  ثىحيًٍن  ثىة ةيىػةمى  كى ُى  ػى

ة ٧ى ٍؽتى  ٠ى ٔى ؽً امل بىنٍيى  ثىة ؿًًب املكى  رٍشً ٍ٘،  َ٥ ػيًن  ال٤َ٭ي ٞي ةيىػةخلا ٦ًػ٨ جى ػة ُى ٧ى َّ  ٠ى ػ٪ى  حي
ٍبيىيي  الَٮٍبي 

ى
ىًف ا ٨٦ً اأٍل ٥َ  ،دَلن ًٍٗك٢ٍ  ال٤َ٭ي ةيىةمى ػى  ا ىدً  كىال٤ًٍَش  ةءً ةملثً  ُى ا٣ٍبى  .«كى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 .ا٭مًؽقت مـ، إ٪معو٭مي وزن٤مٜم  :إِْشَؽوَتيً 

 أي ذكقيب. خطوَيوَي:

ـل:  أي ٢مفرين. كؼر

َكسِ   أي ا٭مق٠مخ. :افدَّ

دِ   ك: ٙمى ا٭مغامم.ًؿَّ ، ويُ اصغورً  واٛموء اجلومد يـزل مـ ا٭مًحوب ٫مطعً  :اْفَزَ

 املعِى اهعاَ: 

ًٌّو ١مديدا ِمو د٪معفؿ إ٧م مرا٫مٌي أ٪معو٭مف  َيٌقن ا٭مـٌل  حوٕمي ٬مون ا٭مص  ٙم

ـْ  يًلل ا٭مـٌل   مرا٫مٌي ١مديدة: ٪مفذا إٔمق هريرة  ٠مؽقٖمف ٕم٦م ا٭متؽٌٝم ٭مؾصالة، ٤َم

 ٬مقػ يؼقل وٕم٦م ا٭مؼراءة َلو، موذا يؼقل ْم هذا اٛمقوع مـ ا٭مصالة: ٪معؾؿف ا٭مـٌل 

ُفؿَّ »ْم هذا اٛمقوع، يؼقل:  ِق َبوِظْد  افؾَّ اَم َبوَظْدَت َبْغَ ادْؼِ ـَ  َبْقـِل َوَبْغَ َخَطوَيوَي 
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ُفؿَّ َوادْغِرِب،  ـِل ِمـ افؾَّ َْبَقُض ِمـا َكؼر ْٕ اَم ُيـَؼَّك افثَّْقُب ا ـَ َكِس، ا خلَطوَيو  ُفؿَّ فدَّ اْؽِسْؾ  افؾَّ

دِ  ٍِ َواْفَزَ  ش.َخَطوَيوَي بِودوِء َوافثَّْؾ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب -1
ِ
 .وا٭مؼراءةِ  ا٠ٓمتػتوح ٕمعد ا٭متؽٌٝمِ  ُد٤َموء

 ِمو ٘معؾفؿ يـؼؾقن ٤مـف ٬مؾ رء.   ٭مؾـٌل ٤مظقؿ ُمٌي ا٭مصحوٕمي  -2

 .  إ٧م أن يؿقَت يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يًلل اهلل مغػرة ذكقٕمف  -3

 د.٢مفورة موء ا٭مثؾٍ وا٭مَٞم -5

 

*      *   * 
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ءي -21 ًٓ الؿَ  ديعى  ٠ٮًع الؿ   ٨٦ى  ٚ
كى  ةًرم  رى ٨ٍ  ل ابليؼى ىًف خى ن

ى
ٟو  ث٨ًٍ  أ ً ةل فَ   ٦ى

ى
ػٮؿى  أ ًًلػتى   اهللً  رىقي ػة رى  ٚىؿىقن

٪٫ٍي  ًؿعى ػٚىىي  ًعلى  خى ٫ي  ٚىضي  ٞ ٨ي  ًم ٍح٧ى
ى
ًَل  ،اأٍل ةن  ٚىىى الى اًت  ٨٦ًى  وى ٮى  الَى٤ىٮى ؽه  كى٬ي ًٔ  ٝىة

٤َيٍ٪ىة قي  ٚىىى رىاءى ا كى ٮدن ٕي ىؼى  ٚى٤ى٧َة ،ري ة»/ ٝىةؿى  ،ا٩رٍصى ٢ى  إًَج٧ى ًٕ ـي اإٍلً  صي ة  ٚىإًذىا ،ث٫ًً  يًليٍؤتى٥َ  ٦ى
ًَل  ة وى ٤ ٮا ٝىةا٧ًن ة ٚىىى ٓى  ٚىإًذىا ،ًريىة٦ن ًلى ٮا رى ٕي إًذىا ،ٚىةٍر٠ى ٓى  كى ذى ٮا رى ٕي إًذىا ،ٚىػةٍرذى  /ٝىػةؿى  كى
ٓى  ٧ً ٨ٍ  اهللي  قى قي  ل٧ًى ؽى ً يٮا ،محى ٮل ٞي َب٪ىة /ذى ٟى  رى ىػ ل إًذىا ،٧ٍػؽي احل كى ػًَل  كى ػة وى ػ٤ ٮا ٝىةا٧ًن  ٚىىى
ة إًذى  ًريىة٦ن ًَل  اكى ة وى ةلًكن ٤ ٮا صى ة ٚىىى ٤يٮقن ٕيٮفى  صي دٍمى

ى
 .«أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

عَ    أي ٢ُمرح ٤مٜم إرض. :ُُصِ

  ش.دِ أي ُٚم  :َؾُجِحَش  

ـُ  ُف إَْيؿ ه إيؿـأي  :ِصؼَّ  .ٚمدَّ

 أي ٘مو٭مس. ؿوِظٌد:

 أي مـ ا٭مصالة. :َف اكََص 

 املعِى اهعاَ: 

ًٌو ٪مر٠ًموأكف ذات مرة ٬مو  ٭مـٌلا ٤َمـ َيؽل أكس ٕمـ مو٭مؽ  ، ٪مق٫مـع ٤مـٜم ن را٬م

هش دِ إرض، ٪مخُ  ٕمو٭مـوس صالة مـ ا٭مصـؾقات وهـق ٫مو٤مـد،  إيؿـ: ٪مصٜم  ٚمدَّ
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 إكااام ُجعااَؾ »: ٪مصــٜم ا٭مؼــقم وراءه ٫معــقًدا، ٪مؾــام اكتفــك مـــ ا٭مصــالة، ٫مــول َلــؿ

 .....احلديٌش ُاإلموم

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 .ا٭مؼقوميي مووقي إ٧م يقم ـَّ إٓمتالء ٠ُم -1

 قب متوٕمعي اإلموم ْم ٬مؾ ر٪مع وٚمػض.و٘م-2

 إلموم.ا ٤َمـ ػيؽره ٭مؾؿلمقم ا٭متخؾُّ  -3

 يؽره ٭مؾؿلمقم مًوواة اإلموم ْم ٬مؾ ٚمػض ور٪مع. -4

 ٪مضقؾي صالة اجلام٤مي. -5

 و٘مقب صالة اجلام٤مي.-6

ةًرم  ك كىل ابليؼى ٨ٍ  رى حى خى ٔى ٓو  ث٨ًٍ  ًرٚىة اًٚ ًقي  رى رى ـ  َ٪ة /ٝىةؿى   ال ة ٠ي ٌلي  يىٍٮ٦ن  ٩يىى
رىاءى  ٓى  ٚى٤ى٧َة،  انَلً،ي  كى ذى ٫ي  رى قى

ٍ
أ حً ا ٨٦ً رى ٕى ٓى » /ٝىةؿى  ،لَؿ٠ٍ ػ٧ً ػ٨ٍ  اهللي  قى قي  ل٧ًى ػؽى ً  ،«محى

٢ه  ٝىةؿى  قي  رىصي رىاءى َب٪ىة /كى ٟى  رى ى ل ا ٧ٍؽي احل كى ٍػؽن ا محى ًسػين ييجنػة ٠ى ٌلن  َى جىػةرى  ٚى٤ى٧َػة ،ًذيػ٫ً  ٦ي
ىؼى  ٨»/ ٝىةؿى  ،ا٩رٍصى ي٥ي ملا ٦ى ٩ى  /ٝىةؿى  «؟ذىلكى

ى
يٍخي »/ ٝىةؿى  ،ةأ

ى
أ حن  رى ٕى ػ ٌٍ ًثػنيى  ثً زىالى ٤ىػاكن  كى  مى

ة كجى٭ى ٥ٍ  يىبٍذىًؽري ٭ي ح 
ى
ة أ َكؿي  يىٍسذيجي٭ى

ى
 .«أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

 ا٭معدد مـ ا٭مثالث إ٧م ا٭متًع. ي:عَ ْض بِ 

                                 
عف ٪مشفد م ،و، ١مفد ٕمدرا: وصحى ٤مؾقًّ ٫مل رَ كصوري ا٭مزُّ و٤مي ٕمـ را٪مع ٕمـ مو٭مؽ ٕمـ ٤مجالن إ( ر٪م1)

 وأرٕمع٦م. إٙمدىُٖمقْم ٠مـي  ،٦مؾ وصػِّ ؿَ اجلَ 

 (.778صحقح: رواه ا٭مٌخوري ) (2)
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 أي ين٤مقن إ٭مقفو. :َيْبَتِدُروََنَو

 املعِى اهعاَ: 

، يصـؾقن وراء ا٭مـٌـل، أَنؿ ذات يقم ٬مـوكقا  لُّ ٫مِ َيؽل ر٪مو٤مي ٕمـ را٪مع ا٭مُزرَ 

ـَـو رأ٠مف مـ ا٭مؽقع ٫مول: ٠مؿع اهلل ٛمـ محده، ٪مؼول أٙمد اٛملمقم٦م: ٪مؾام ر٪مع ا٭مـٌل  َرٕمَّ

ًٌو ٬َمثًِٝما مَحًْدا ْؿدُ احل َو٭َمَؽ  ٌَوَر٬ًمو ٢َمقِّ  َمــ» :٫َمـوَل  ا٭مصـالة، ك ا٭مـٌـلـ٫مضـ ٪َمَؾـامَّ  ،٪مِقفِ  ُم

ـ ا٭مـٌـل  َؼوَل ٪م ، يو ر٠مقل اهلل َأَكو : ا٭مر٘مؾ ٫َموَل  ،ش؟َتَؽؾِّؿُ ٛما ًُ » ٭مـف: ًراـمٌشِّ  َرَأْيا

ُؿْ  يتسورظقن َمَؾًؽو َوَثََلثِغَ  بِْضَعيً  ُل  َيْؽُتُبَفو َأُّي   .شَأوَّ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

  صالة اجلام٤مي. ٪مضقؾيُ  -1

 .ـو و٭مؽ احلؿدُ رٕمَّ  :ا٭مزيودة ٤مٜم ٫مقل ا٠متحٌوُب  -2

ـَو»٫مقل اٛملمقم ٕمعد ا٭مر٪مع مـ ا٭مر٬مقع:  ٪مضقؾيُ  -3 ًٌو ٬َمثًِٝما مَحًْدا ْؿدُ احل َو٭َمَؽ  َرٕمَّ  ٢َمقِّ

ٌَوَر٬ًمو  .ش٪مِقفِ  ُم

صالة اٛملمقم ٫موئاًم ٚمؾػ اإلموم اجلو٭مس وهذا احلديٌ مـًقخ ٕمػعؾـف  ٘مقازُ  -4

 .ْم آٚمر ٙمقوٖمف 

 صالة اجلام٤مي. و٘مقُب -5

*      *   * 
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ء -21  ٮدً ضي الك   ديعى
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى حى خى ئًنى ة اهللي  رىيًضى  عى ٪ٍ٭ى فى  /ٝىة٣ىٍخ  خى ػٮؿي   انَلً،   اكى ٞي  حى

٫ً  ًِف  ًٔ ٮ ٠ي ٮًدقً  ري ضي ٟى »/ كىقي ة٩ى جٍعى ٥َ  قي َب٪ىة ال٤َ٭ي حًبى٧ًٍؽؾى  رى ٥َ  كى ؿٍ  ال٤َ٭ي ًٛ ٍٗ  .«يًل  ا
 ًعاُي اهلوٌات: 

 .، و٤مـ مشو ي اٛمخؾق٫م٦ممـ ٬مؾ ٤مقى وكؼص هؽ يو ربِّ أي أكزِّ  :ُشْبَحوَكَؽ 

 ً ٭مؽ يو رب ٬مؾ صػوت ا٭مؽامل واجلامل.أي أٗمٌ :بَِحْؿِدكَ 

 أي ا٠مٟم ذكقيب، ٪مال ٖمماٚمذين  و. اؽػر يل:

 املعِى اهعاَ: 

ـْ  ختٞمكو أم اٛمممـ٦م ا٭مًقدة ٤موئشي ريض اهلل ٤مـفو ، ٙمول مـ أٙمقال ا٭مـٌل ٤َم

ُفؿَّ  ُشْبَحوَكَؽ » :٪مقفام أكف ٬مون يؼقل ، وهل ٙمول ر٬مق٤مف و٠مجقده ـَو افؾَّ  َوبَِحْؿِدكَ  َربَّ

 ش.يِل  اْؽِػرْ  ُفؿَّ افؾَّ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

ـْ  و٘مقب ٖمـزيف اهلل -1  .وكؼصٍ  ٬مؾ ٤مقٍى ٤َم

 .و٘مقب إٗمٌوت ٬مؾ صػوت اجلالل وا٭مؽامل هلل -2

٤َموءم٨مو٤مقي -3  ٕمؿغػرة ا٭مذكقب ٙمول ا٭مر٬مقع وا٭مًجقد. ا٭مدُّ

٬ْمرا٠متحٌوب ا٭مزيودة  ذا -4  ٙمول ا٭مر٬مقع وا٭مًجقد. ا٭مذِّ

 ْم ٬مؾ أٙمقا٭مف أن يغػر ٭مف ذكقٕمف. يد٤مق اهلل  يـٌغل ٭مؾعٌد أن-5
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إٓ  ٙمقـٌ ل يٟم٬مـقا ١مـقئو مــ ٠مــتف  ٭مؾـٌـل  ٤مظقؿ ٙمى ا٭مصحوٕمي -6

 وكؼؾقه ٭مـو.

 

*      *   * 
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 ؽً ٭  نى ا٣تَ  ثٕؽى  ،ي َع انلَ  الىالةي  -22
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى ًٍٕت خى ةى  ث٨ًٍ  ٠ى ٍضؿى ػٮؿى  يىػة /ًريػ٢ى  ٔي ٦َػ ،اهللً  رىقي

ى
 ةأ

ـي  ٟى  الَكالى ٤ىيٍ ؽٍ  ٔى ٞى ٍذ٪ىةقي  ذى ؿى ٙى  ،ٔى يٍ ةي  ٚى١ى ٟى  الَىالى ٤ىيٍ يػٮا /"ٝىػةؿى  ؟ٔى ػ٥َ  /ٝيٮل  ال٤َ٭ي
٢ي  ى  وى ى٧َؽو  َعى ى  حمي ى٧َؽو  آؿً  كىَعى ة ،حمي ٧ى ٤َيٍخى  ٠ى ى  وى ا٬ًي٥ى  آؿً  َعى ٟى  ،إًثٍػؿى يػؽه  إ٩ًَػ ً  محى
يؽه  ً ٥َ  ،دلى ى  ثىةرًؾٍ  ال٤َ٭ي ى٧َؽو  َعى ى  ،حمي ى٧َؽو  آؿً  كىَعى ة ،حمي ٧ى ًٍلخى  ٠ى ى  ثىةرى ا٬ًي٥ى  آؿً  َعى  ،إًثٍػؿى
ٟى  يؽه  إ٩ًَ ً يؽ محى ً  .«دلى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 .ا٤ٕمٜم اٛمل ْم ٤مؾقف ٗمـوؤه هق ا٭معٌد ٤مٜم اهلل صالة :َصؾر 

ٍد: آلِ   .ديـف ٤مٜم فٖمٌو٤مأ ٬مؾ حُمَؿَّ

 .ُمؿقد يعـل  :مَحِقٌد 

قٌد:  .وا٭مؼدرة وا٭معزة ؾطونوا٭مً ا٭معظؿي هق واٛمجد ،دِمجَّ  يعـل ََمِ

 .ا٭مثوٕمً ا٭مقا٠مع ا٭مؽثٝم اخلٝم هل ا٭مٞم٬مي :َبوِركْ 

 املعِى اهعاَ: 

                                 
، مـ أهؾ ٕمقعي ا٭مروقان، ٙمؾقػ ٬معى ٕمـ ٤مجرة ٕمـ أمقي ٕمـ ٤مدي إكصوري ا٭مًوٛمل اٛمدين ( 1)

و٠مٌع٦م ٠مـي، ٖمقْم ٠مـي إكصور، ١مفد اٛمشوهد ٬مؾفو، و٠مؽـ ا٭مؽق٪مي،  وٖمقْم ٕموٛمديـي، ٤مـ كحق مخس 

 اٗمـت٦م ومخ٦ًم.

 (.4422صحقح: رواه ا٭مٌخوري )( 2)
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 ؿقنيًـؾِّ  ٬مقػ ٤مؾؿفؿ  ٕكف ؟٤مؾقف قنيصؾِّ  ٬مقػ   ا٭مـٌل  ا٭مصحوٕميُ  ٠ملل

 أمو :شوبرـوتف اهلل ورمحي افـبل أُّيو ظؾقؽ افسَلم» :٫مق٭مف هق إيوه ٤مؾؿفؿ وا٭مذي ؟٤مؾقف

ُفؿَّ » :٭مف: أن يؼق٭مقاإيوهو ٕمؼق ؿفؿ٪معؾَّ  ا٭مصالة دٍ  َظَذ  َصؾر  افؾَّ  اهلل صـالةِ  معــكو ،شحُمَؿَّ

 ،ديــف ٤مـٜم فٖمٌو٤مأ ٬مؾ :هـو  ُمؿد ٕمآل واٛمراد :ا٤ٕمٜم اٛمل ْم ٤مؾقف ٗمـوؤه: ا٭معٌد ٤مٜم

اَم » ًَ  ـَ ْق  ٤مـٜم ٕمو٭مصـالة مـــً ٬مـام يعــل ٭مؾتعؾقؾ هـو :ا٭مؽوف ،شإِْبَراِهقؿَ  آلِ  َظَذ  َصؾَّ

قاٌد » ُمؿـقد أي شمَحِقاٌد  إِكََّؽ » ، وآ٭مف ُمؿد ٤مٜم ٕمو٭مصالة ٪مومــ وآ٭مف إٕمراهقؿ أي  شََمِ

ُفاؿَّ » ،ذ٭مـؽ إ٧م ومـو وا٭مؼدرة وا٭معزة وا٭مًؾطون ا٭معظؿي هق :واٛمجد :دِمجَّ   َباوِركْ  افؾَّ

دٍ  َظَذ  دٍ  آلِ  َوَظَذ  ،حُمَؿَّ اَم  ،حُمَؿَّ ًَ  ـَ ا ـْ  ،ا٭مٞم٬مـي ٪مـقفؿ أكـزل أي، شإِْباَراِهقؿَ  آلِ  َظاَذ  َبوَر

ِّل  ٤مٜم ا٭مصالة هل هذه، وا٭مثوٕمً ا٭مقا٠مع ا٭مؽثٝم اخلٝم هل ٬ميوا٭مٞم  هل وهذه،  ا٭مـٌَّ

 .َلو ٜمْض ا٭مػُ  ا٭مصػيُ 

 :فائدة 

 اُمؿدً  أن مع وآ٭مف إٕمراهقؿ ٤مٜم ٕمو٭مصالة وآ٭مف  ٌلِّ ا٭مـَّ  ٤مٜم ا٭مصالةُ  ؼؾحَ ٖمُ  ٬مقػ

 ؟!وا٭مًالم ا٭مصالة ٤مؾقفؿ إكٌقوء مجقع مـ أذف

 .٭مؾتعؾقؾ و٭مؽـفو :شٌقف٭مؾت ٭مقًً هـو ا٭مؽوف أن  :اجلقاب 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 م٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕمل٠مامء اهلل ٖمعو٧م. -1

 . م٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕمل٪معول اهلل -2

أن يليت ٕمٮمء ٪مقفو مـ ٤مـد  ٙمدٍ ٕ٪مال جيقز  ، مـ ٤مـد اهلل يٌ ا٭معٌودات ٖمق٫مقػقَّ  -3

 كػًف.
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ِ ديـفؿ مـ ٤مٜم ٖمعؾؿ أمقر  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  ٤مظقؿ -4  . ّل ا٭مـٌَّ

ِّل و٘مقب ا٭مصالة ٤مٜم -5  ْم ا٭متشفد إٚمٝم.  ا٭مـٌَّ

ِّل ٪مضقؾي -6  ف.ٖمٌو٤مأ، وأهؾ ٕمقتف مـ اٛمممـ٦م، و٪مضقؾي  ا٭مـٌَّ

 وآ٭مف. إٕمراهقؿ ٪مضقؾي -7

 .إٗمٌوت احلؿد، وا٭معظؿي، وا٭مًؾطون، وا٭معزة، وا٭مؼدرة هلل -8

 

*      *   * 
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ء -23  القذؼةرة ديعى
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى ةثًؿً خى جٍؽً  ث٨ًٍ  صى ة اهللي  رىيًضى  اهللً  خى ٧ى ٪ٍ٭ي فى  /ٝىةؿى  ،خى  اكى

٪ىة   انَلً،   ٤ي٧ي ٕى ةى  حي ةرى ٮرً  ًِف  اًلٍقًذؼى مي
ي
ة اأٍل ي٭ى ةً  ،كي ٮرى لك  ٍؿآفً ا ٨٦ً اكى ٞي ٥َ  إًذىا»/ ٣ٍ  ٬ى

ٍمؿً 
ى
ٍٓ  ثًةأٍل ٠ى ٍ ذىنٍيً  ٚى٤ٍيى ٕى ًٍل ٮؿي  ثي٥َ  ،رى ٞي ٥َ  /حى ٍقذىًؼيي  إًِّني  ال٤َ٭ي

ى
ٟى  ؾى أ ٧ًٍ٤ ًٕ ًؽريؾى  ،ثً ٍٞ ٍقذى

ى
أ  كى

ٟى  دً ٍؽرى ٞي ٟى  ،ثً ي ل
ى
ٍقأ
ى
أ ٟى  ٨٦ًٍ  كى ٤ً ٌٍ ي٥ً  ٚى ًْ ٕى ٟى ، ا٣ٍ ًؽري  ٚىإ٩ًَ ٍٞ لى  تى ًٍٝؽري  كى

ى
٤ى٥ي  ،أ ٍٕ تى لى  كى  كى

٤ى٥ي  ٍٔ
ى
٩ٍخى  ،أ

ى
أ ـي  كى اَل ييٮًب  ٔى ٘ي ٥َ  ،ا٣ٍ ٪ٍخى  إًفٍ  ال٤َ٭ي ٤ى٥ي  ٠ي ٍٕ فَ  تى

ى
ا أ ؾى ٍمؿى  ٬ى

ى
ٍيه  اأٍل  ًِف  يًل  ػى

ةيًش كى  ًدييًن  ٕى ًٝجىحً  ٦ى ٍمًؿم كىعى
ى
كٍ  ،«أ

ى
ًص٢ً  ًِف » /ٝىةؿى  أ ٍمًؿم عى

ى
آًص٫٤ًً  ،أ رٍقي  ،كى  ،يًل  ٚىةٍٝؽي

إًفٍ  ٪ٍخى  كى ٤ى٥ي  ٠ي ٍٕ فَ  تى
ى
ا أ ؾى ٍمؿى  ٬ى

ى
ر  اأٍل ةيًش  ًدييًن  ًِف  يًل  رشى ٕى ٦ى ًٝجىحً  كى ٍمًؿم كىعى

ى
كٍ  ،«أ

ى
 أ

ًص٢ً  ًِف » /ٝىةؿى  ٍمًؿم عى
ى
آًص٫٤ًً  ،أ ٫ٍٚي  ،كى يني  ٚىةٍُصً ٚيًٍن  خى اٍُصً ٪٫ٍ كى رٍ  ،خى اٍٝؽي  يًل  كى

يٍري  ٍيى اخل فى  ظى يًن  ثي٥َ  ،اكى ًي ّمي  ،ث٫ًً  رى يكى ي ذى٫ي  كى ةصى  .«ظى
 ًعاُي اهلوٌات: 

ُُمقرِ  يِف  ْٕ َفو ا ؾر  أمقر ا٭مدكقو: ٕن أمقر أٚمرة ٓ َيتوج ٪مقفو إ٧م ا٠ٓمتخورة. أي :ـُ

َْمرِ  َهؿَّ  إَِذا ْٕ  يػعؾف. ووٛمإذا ٤مزم ٤مٜم ا٭مؼقوم ٕمعؿؾ  أي :بِو

عْ  ـَ َعَتْغِ  َؾْؾَرْ ـْ  ر٬معت٦م. أي ٭مقصؾِّ  َر

أ٢مؾى اخلٝم أن ختتـور ٔم أصـؾح إمـريـ: ٕكـؽ ٤مـول ٕمـف وأكـو  أي :َأْشَتِخُركَ 

 ٘موهؾ.

                                 
 (.1796صحقح: رواه ا٭مٌخوري ) (1)
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 أي: أ٢مؾى أن ُٖمْؼِدَرين ٤مٜم أصؾح إمريـ. :َوَأْشَتْؼِدُركَ 

 ا٭معقش واحلقوة. أي :َمَعوَِش 

 مري.أي َنويي ومآل أ :َأْمِري َظوِؿَبيِ 

 ا٫مِض ٔم ٕمف وهقئف. أي :يِل  َؾوْؿُدْرهُ 

ْؾفُ   ٓ ٖمؼِض ٔم ٕمف، وٓ ٖمرز٫مـل إيوه. أي :َظـرل َؾوُْصِ

ْؾـِ   أي: ٓ ٖمقن ٔم أن أ٪معؾف، وأ٫مؾعف مـ ٚمو٢مري. :َظـْف لَواُْصِ

 ٌُ ونَ  َحْق  واٛمعـك: ا٫مِض ٔم ٕموخلٝم ٙمقٌ ٬مون اخلٝم. ،اخلٝم أي :ـَ

ـِل ك اٛمٯموف.ٕم وا٘معؾـل راوقً  أي :بِفِ  َرضر  خٝمك اٛمؼدور، أو ٕم٨ِمِّ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون  أمقر ديـفؿ ودكقـوهؿ، و٬مـون ٬مؾ مو يؾزمفؿ مـ   أصحوٕمفيعؾؿ   ا٭مـٌَّ

كققيي ٤مٜم ذ٭مؽ أ١مد احلرص، وِمو ٬مون يعؾؿفؿ أمر ا٠ٓمتخورة ْم إمقر ا٭مدُّ  وٙمريًص 

َمْ أحدكو  َهؿَّ  إَِذا»: ٕمؼق٭مف ٬مؾفو، وٕم٦م َلؿ ٬مقػقتفو  ْٕ إذا ٤مزم ٤مٜم ا٭مؼقوم ٕمعؿؾ  أي شرِ بِو

عْ »يػعؾف،  ووٛم ـَ َعَتْغِ  َؾْؾَرْ ـْ  ر٬معت٦م، ٗمؿ يؼقل ٕمعد ا٭متشفد و٫مٌؾ ا٭مًالم: ٭مقصؾِّ  أي «َر

ُفؿَّ » أ٢مؾى اخلٝم أن ختتـور ٔم أصـؾح إمـريـ: ٕكـؽ  أي شبِِعْؾِؿَؽ  َأْشَتِخُركَ  إيِنر  افؾَّ

٤مـٜم أصـؾح  شُتْؼاِدَرين»أ٢مؾـى أن  أي شتَِؽ َوَأْشاَتْؼِدُرَك بُِؼاْدرَ » ٤مول ٕمف وأكو ٘موهـؾ،

ـْ  َوَأْشَلُفَؽ » إمريـ، َٓ  َتْؼاِدرُ  َؾنِكََّؽ  ؛اْفَعظِقؿِ  َؾْضؾَِؽ  ِم َٓ  َوَتْعَؾاؿُ  ،َأْؿاِدرُ  َو  ،َأْظَؾاؿُ  َو

 ًَ مُ  َوَأْك ُفاؿَّ » ،مـ احلقل وا٭مؼقة أٌ ْم هذا ٖمٞمُّ  شاْفُغُققِب  َظَلَّ ًَ  إِنْ  افؾَّ ـْا  َهاَذا َأنَّ  َتْعَؾاؿُ  ـُ

َْمرَ  ْٕ أي  :«َأْمِري َأْمِري َظوِؿَبيِ  َوَظوِؿَبيِ » ا٭معقش واحلقوة،  أي شَمَعوَِش و ِديـِل يِف  يِل  َخْرٌ  ا

 أي شيِل  يِل َؾوْؿاُدْرهُ  َؾوْؿاُدْرهُ  ،َوآِجؾِافِ  ،َأْماِري َظوِجاؾِ  يِف » :يؼقل َأوْ َنويي ومآل أمري، 
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ًَ  َوإِنْ » ا٫مِض ٔم ٕمف وهقئف، ـْ َْمارَ  اَهاَذ  َأنَّ  َتْعَؾؿُ  ـُ ْٕ  َوَظوِؿَبايِ  َوَمَعاوَِش  ِديـِال يِف  يِل  ََشر  ا

ْؾافُ  ،َوآِجؾِافِ  ،َأْماِري َظوِجاؾِ  يِف  :َؿوَل  َأوْ  ،َأْمِري ٓ ٖمؼـِض ٔم ٕمـف، وٓ  أيش َظـرال َؾوُْصِ

ْؾـِل» ٖمرز٫مـل إيوه، ـْ  ٕمعدهٓ ٖمقن ٔم أن أ٪معؾف، وأ أي شَظـْف َواُْصِ  َواْؿاُدرْ » ٚمو٢مري،٤َم

ٌُ  ْرَ اخل يِل  ونَ  َحْق اـِل ُثؿَّ » اخلٝم: واٛمعـك: ا٫مِض ٔم ٕموخلٝم ٙمقٌ ٬مون اخلٝم، أي شـَ  َرضر

ك اٛمص وا٘معؾـل راوقً  أيش بِفِ  ل» روف:ـٕمخٝمك اٛمؼدور، أو ٕم٨ِمِّ  أي شَحوَجَتافُ  َوُيَسؿر

 ا٠متخور مـ أ٘مؾف.إمر ا٭مذي 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

ِّل مدى ٙمرص  -1 تق٬مـؾ ٤مـٜم اهلل ْم إمـقر ا٭م ٤مٜم ٖمعؾـقؿ أصـحوٕمف   ا٭مـٌَّ

 ٬مؾفو.

 .صػوت اهلل ٕمم٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ  -2

 .ا٭مغقى ٠مقى اهلل ١مقئو مـ ٓ أٙمد يعؾؿ  -3

 مـ صػوت ٤مٌود اهلل: أَنؿ يتق٬مؾقن ٤مٜم اهلل ْم أمقرهؿ ٬مؾفو. -4

 م٨مو٤مقي ا٠ٓمتخورة ْم إمقر ا٭مدكققيي ٬مؾفو. -5

 أمقر أٚمرة ٓ َيتوج ٪مقفو إ٧م ا٠ٓمتخورة. -6

 ٤مٜم صالة ا٭مـو٪مؾي. تقٕموتا٭مصؾقات اٛمؽ٪مضقؾي  -7

، وٓ يًـتطقع أٙمـد أن ر إٓ اهلل ـرف ٤مـؽ ا٭مضــٓ يًتطقع أٙمد أن يص -8

 .جيؾى ٭مؽ اخلٝم إٓ اهلل 

 .إٗمٌوت صػتل ا٭معؾؿ وا٭مؼدرة هلل  -9

 ٫مدرة اهلل كو٪مذة ٕمخالف ٫مدرة ا٭معٌد ٪منَنو ٫موسة. -17
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عـؾ ي ا٭مذيـ يؼق٭مقن: إن اإلكًون َمٌـقر ٤مـٜم ٪ميَّ احلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم اجلٞمِ  -11

 كػًف.

 

*      *   * 
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 الىجةًح كاملكةءً  أذاكري -24
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى َؽادً خى كٍسو  ث٨ًٍ  مى

ى
٨ ، أ ييؽي » /ٝىةؿى   نَلً،ي ا ٔى  قى

ةرً  ٛى ٍ٘ فٍ  اًلٍقًذ
ى
ٮؿى  أ ٞي ٥َ  /تى ٩ٍخى  ال٤َ٭ي

ى
ى  لى  رىّبي  أ ٩ٍخى  إًَل  إًلى

ى
ذىيًن  أ ٍٞ ٤ى ٩ىة ،ػى

ى
أ ؾى  كى جٍؽي  خى

٩ىة
ى
أ ى  كى ٍ٭ًؽؾى  َعى ًؽؾى  خى ٍٔ كى ة كى ٍٕخي  ٦ى ُى ٮذي  ،اٍقذى ٔي

ى
ٟى  أ ي  ٨٦ًٍ  ثً ة رشى ٍٕخي  ٦ى ٪ى ثيٮءي  ،وى

ى
 أ

ٟى  ى ٟى  ل ًذ ٧ى ٍٕ َ  ثًً٪ ٌلى ثيٮءي  ،ٔى
ى
أ ٟى  كى ى ٩ًٍ،  ل ؿٍ  ،ثًؾى ًٛ ٍٗ ؿي  لى  ٚىإ٫َ٩ًي  ،يًل  ٚىة ًٛ ٍ٘ ٩يٮبى  حى  إًَل  اذل 

٩ٍخى 
ى
٨ٍ » /ٝىةؿى  ،«أ ٦ى ة كى ى٭ى ةرً ا ٨٦ً ٝىةل ٮًٝ٪نة نَل٭ى ة مي ةتى  ثً٭ى ٧ى ج٢ٍى  يىٍٮ٫٦ًً  ٨٦ًٍ  ذى فٍ  رى

ى
 أ

٧ًٍسى  ٮى  حي ٭ي ٢٬ًٍ  ٨٦ًٍ  ذى
ى
٨ٍ  ،َ٪حً اجل أ ٦ى ة كى ى٭ى ٮى  ي٢ًٍ ل٤ا ٨٦ً ٝىةل ٮ٨ًٝه  كى٬ي ة مي ةتى  ثً٭ى ٧ى ج٢ٍى  ذى  رى

فٍ 
ى
ٮى  ييٍىًجطى  أ ٭ي ٢ً٬ٍ  ٨٦ًٍ  ذى

ى
 .«َ٪حً اجل أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي أ٪مضؾ صقغ ا٠ٓمتغػور. شقرُد آشتغَػوِر:

ًَ َٓ إِفَ  َّٓ َأْك  .هلل وٙمده ف ٕمو٭مقٙمداكقيأي ا٤مٟم :َف إِ

 أي أو٘مدٖمـل مـ ا٭معدم، وهذا ا٤مٟماف ٕمو٭مرٕمقٕمقي. :َخَؾْؼَتـِل

 .هلل وٙمده ف ٕمو٭معٌقدييأي ا٤مٟم :َوَأَكو َظْبُدكَ 

                                 
، وهق مـ ، هق إمـ أٚمل ٙمًون ٕمـ ٗموٕمً ١مو٤مر ر٠مقل اهلل ( ١مداد ٕمـ أوس ٕمـ ٗموٕمً إكصوري 1)

 ، كزل ٕمقً اٛمؼدس.٪مضالء ا٭مصحوٕمي 

 (.5831صحقح: رواه ا٭مٌخوري )(2)
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أي ٤مفـدك إٔمَّ ٕمـلن أوٙمـدك، وأ٤مـٟمف ٕمل٭مقهقتـؽ  :َوَوْظاِدكَ  َظْفاِدكَ  َظَذ  َوَأَكو

يعـل: أكو مؼقؿ ٤مٜم ٖمقٙمقدك، و٤مٜم ٙمؼقؼـي  ، هذاووٙمداكقتؽ، وو٤مدك اجلـي ٔم ٤مٜم

  و٤مدك ٔم.

ًُ  َمو  أي ٫مدر ا٠متطو٤متل. :اْشَتَطْع

 ٕمؽ.وأ٤متصؿ أي أ٠متجٝم  :بَِؽ  َأُظقذُ  

ًَ  أي أ٤مٟمف وأ٫مرُّ  :َظَعَّ  بِـِْعَؿتَِؽ  َفَؽ  َأُبقءُ   ٕمف ٤م٥م. ٭مؽ ٕمام أكعؿ

كقب.ارٖمؽًٌ مـ أي ُأ٫ِمرُّ وأ٤مٟمف ٕمام  :بَِذْكبِل َفَؽ  َوَأُبقءُ   ا٭مذُّ

ُكقَب  َيْغِػرُ  َٓ  َّٓ  افذ  ًَ  إِ   ٖمعو٧م.ٕموهللأي أن ٩مػران ا٭مذكقب ِمصقص  : َأْك

 املعِى اهعاَ: 

ِّل موزال  ـقَ ٖمُ  وٌفؿ ْم اجلـي ويػتح َلؿ إٔمقإًمـ، وير٩مِّ  أصحوٕمفيعؾؿ   ا٭مـٌَّ ؿ  فُ ؾُ صِّ

ح ٌِ ْصـؾ أن يُ ٕمف مـ ا٭مؾقؾ ٪مامت ٫مٌ ومـ ٫مو٭مف مًتقؼـً  ُد٤َموءيعؾؿفؿ  إ٭مقفو، وهو هق ذا  

ل ٪مفق مــ أهـؾ اجلــي، ـ٪مفق مـ أهؾ اجلـي، ومـ ٫مو٭مف مـ ا٭مـفور ٪مامت  ٫مٌؾ أن ُيؿً

٤َموءوهذا  ُفاؿَّ » وهـق: ،: ٕكف أ٪مضؾ صـقغ ا٠ٓمـتغػورد ا٠ٓمتغػورُيًؿك ٕمًقِّ  ا٭مدُّ  افؾَّ

 ًَ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َرّبر  َأْك ًَ  إِ ًُ  َماو َوَوْظاِدكَ  ِدكَ َظفْ  َظَذ  َوَأَكو َظْبُدكَ  َوَأَكو ،َخَؾْؼَتـِل َأْك  ،اْشاَتَطْع

ـْ  بَِؽ  َأُظقذُ  ًُ  َمو ََشر  ِم فُ  يِل  َؾوْؽِػرْ  ،بَِذْكبِل َفَؽ  َوَأُبقءُ  ،َظَعَّ  بِـِْعَؿتَِؽ  َفَؽ  َأُبقءُ  ،َصـَْع  َؾنِكَّ

ُكقَب  َيْغِػرُ  َٓ  َّٓ  افذ  ًَ  إِ  .شَأْك

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 . م٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕمل٪معول اهلل -1
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، مثـؾ  اهلل ٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕمو٭متؼصٝم ْم ا٭مطو٤مي وأن ا٭معٌد ْم ٙمو٘مـي إ٧مم -2

 (   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ): ٫مقل مق٠مك 

 . ٓ أٙمد يغػر ا٭مذكقب ٠مقى اهلل -3

 .ٕمو٭متق٠مؾ إ٭مقف  اهلل  ُد٤َموءا٠متحٌوب ا٠متػتوح  -4

٤َموءا٠متحٌوب اإل٬مثور مـ  -5 ٬ْمرمـ هذا  ا٭مدُّ  .ا٭مذِّ

٤َموءٕمو٭مذكى ْم   ٪مضقؾي ا٤ٓمٟماف هلل -6  .ا٭مدُّ

٤َموء٪مضقؾي هذا  -7  ْم ا٭مصٌوح واٛمًوء. ا٭مدُّ

 ٖمؼرير و٘مقد اجلـي. -8

 ٖمؼرير ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي. -9

مـ ٪مضوئؾ هذه إمي: أَنو ٖمعؿؾ ا٭معؿـؾ ا٭مؼؾقـؾ، وٖملٚمـذ ٤مؾقـف إ٘مـر  -17

 ا٭معظقؿ.

 ٫موئَؾفو إٓ ٕم٨موط مـفو: ا٭مقؼ٦م اٛمـوْم ٭مؾشؽ. ٓ ٖمـػعُ ٬مؾؿي ا٭متقٙمقد  -11

ةرً ك كىل ابليؼى ٨ٍ  م  رى يًب خى
ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فَ  ، ٬ي

ى
ٮؿى  أ ٨ٍ » /ٝىةؿى   اهللً  رىقي  /ٝىةؿى  ٦ى

ى  لى  قي  اهللي  إًَل  إًلى ٟى  لى  كىٍظؽى ي ً ي  رشى ي  ،لى ٟي امل لى ي  ٤ٍ لى ٮى  ٧ٍؽي احل كى ى  كى٬ي ي  َعى ءو  كي ٍ  يشى
ـو  ًِف  ٝىًؽيؿه  َؿةو  ٦ًةاىحى  يىٍٮ ٩ىٍخ  مى ي  اكى ٍؽؿى  لى رٍشً  ٔى ًذجىٍخ  ًرٝىةبو  ٔى ًلي ي  كى ٪ىحو  ٦ًةاىحي  لى كى  ،ظى

ًيىٍخ  حمي ٪٫ٍي  كى حيبىحو  ٦ًةاىحي  خى ٩ىٍخ  ،قى ٌلى ي  كى ةفً ا ٨٦ً ًظٍؿزنا لى ُى ٫ي  لَنيٍ ٟى  يىٍٮ٦ى ً ل ىَت  ذى  ظى
٧ًٍسى  ى٥ٍ  ،حي ل ًت  كى

ٍ
ؽه  يىأ ظى

ى
٢ى  أ ٌى ٍٚ

ى
ةءى  ًم٧َة ثًأ ؽه  إًَل  ث٫ًً  صى ظى

ى
٢٧ًى  أ ى  ٔى ٍكرثى

ى
ٟى  ٨٦ًٍ  أ ً ل  .«ذى

                                 
 (.3757رواه ا٭مٌخوري )صحقح: ( 1)
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 ًعاُي اهلوٌات: 

 ْم ا٭مرٕمقٕمقي وإ٭مقهقي وا٠ٕمامء وا٭مصػوت.أي  :ففٓ َشيؽ 

 أي ٖمًووي. :َظْدَل 

 أي ٤متؼ ٤م٨م ٤مٌقد. :ِرَؿوٍب  َظْؼِ 

 ًْ َق  يؾً.زِ أي أُ  :َوحُمِ

 و٫مويي. أي :ِحْرًزا 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل  ٕم٦مَّ  ـْ أن ٭مـو ْم هذا احلديٌ   ا٭مـٌَّ َّٓ  إَِففَ  َٓ » :٫َموَل  َم يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ  َفافُ  َففُ  ََشِ

ؾر  َظَذ  َوُهقَ  ْؿُد احل َوَففُ  ْؾُؽ اد ءٍ  ـُ ةٍ  ِموَئيَ  َيْقمٍ  يِف  َؿِديرٌ  ََشْ ًْ  َمرَّ وَك ٖمًووي  : أيشَظْدَل  َففُ  ـَ

ًْ » ،:  أي ٤مٌقدشِرَؿوٍب  َظْؼِ »٤متؼ  تَِب ـُ ًْ  َحَسـَيٍ  ِموَئيُ  َففُ  َو َق  : أي ُأزيؾـً ٤مــفشَظـْفُ  َوحُمِ

ًْ  َشقرَئيٍ  ِموَئيُ » وَك ـَ ْقَطونِ ا ِمـ» : أي و٫موييشِحْرًزا َففُ  َو ْ  ،لَ اُيْؿِسا َحتَّاك َذفِاَؽ  َيْقَمفُ  فشَّ  َوَل

َّو بَِلْؾَضَؾ يقم افؼقومي   َأَحٌد  َيْلِت  َّٓ  بِفِ  َجوءَ  ِِم َثرَ » : أي ٫مولشَظِؿَؾ  َأَحٌد  إِ ـْ ْـ  َأ  .شَذفَِؽ  ِم

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب اإل٬مثور مـ  -1 ٬ْمرا٭ممـ هذا  ا٭مدُّ  .ذِّ

 .٪مضقؾي ا٭متـو٪مس ْم ٢مو٤مي اهلل  -2

٤َموء٪مضقؾي ا٤ٓمٟماف هلل ٕمو٭مذكى ْم  -3  .ا٭مدُّ

٤َموء٪مضقؾي هذا  -4  ْم ا٭مصٌوح واٛمًوء. ا٭مدُّ

َّٓ »٪مضقؾي ٫مقل:  -5 يَؽ ٭َمُف، ٭َمُف اهللَُٓ إ٭َِمَف إِ َٓ َذِ ْؿـُد َوُهـَق احلْؾـُؽ َو٭َمـُف اٛم َوْٙمَدُه 

 ٫َمِديرٌ 
ٍ
ء  ش.٤َمَٜم ٬ُمؾِّ َرْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 021     جين الثمار

ِّل ٙمرص  -6 ـْ  ٤مٜم إٕمعود ا٭مشقطون  ا٭مـٌَّ  أمتف.٤َم

 ٖمؼرير اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -7

 ٖمؼرير ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي. -8

 مـ ٪مضوئؾ هذه إمي: أَنو ٖمعؿؾ ا٭معؿؾ ا٭مؼؾقؾ، وٖملٚمذ ٤مؾقف إ٘مر ا٭معظقؿ. -9

 

*      *   * 
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ءي  -25  ةفً ُى ٤ٍ كذم الك   ا٣ٕؽكي  ٣ٞةءً  ديعى
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ رى َجةسو  ث٨ًٍ ا ٔى ٍكػبي٪ىة» /هلل ٔ٪٭٧ةريض ا خى ٍٕػ٥ى  اهللي  ظى ً٩  كى

ًًلي٢ي  ة «الٍٮى ى٭ى ا٬ًي٥ي  ٝىةل ٣ًٍقى  ًظنيى   إًثٍؿى
ي
ة ،انَلةرً  ًِف  أ ى٭ى ٝىةل ى٧َؽه  كى يٮا ًظنيى   حمي / ٝىػةل

ٮا ٝىؽٍ  انَلةسى  إًفَ » ٕي ى ٥ٍ  دمى ٥ٍ  ٣ىسي ٮ٬ٍي ٥ٍ  ٚىةٍػنى ادى٬ي ـى ة٩نػة ٚى يٮا إًي٧ى ٝىػةل ٍكػبي٪ىة كى  اهللي  ظى
٥ى  ٍٕ ً٩ ًًلي كى  .«٢ي الٍٮى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي يؽػقـو اهلل ٖمعو٧م ْم ٬مؾ رء. :اهللُ َحْسُبـَو

 ؼي، وهل ٭مؾؿدح.ا٭مثِّ  عؿَ أي كِ  :َوكِْعؿَ  

  ؿ ا٭مؽػقؾ ٕملرزاق ا٭معٌود.ا٠مؿ مـ أ٠مامء اهلل ٖمعو٧م، ومعـوه: ا٭مؼقِّ   :اْفَقـِقُؾ  

 أي ٚمو٪مقهؿ. ؾوْخشقهؿ:

 أي ٖمصديؼو ٕموهلل. إيامكو:

 املعِى اهعاَ: 

 ِْم  ُأ٭ْمِؼَل  ِٙم٦مَ  إٕمراهقؿ ٫موَلو ش اْفَقـِقُؾ  َوكِْعؿَ  اهللُ َحْسُبـَو»ؽؾؿي ا٭معظقؿي هذه ا٭م

 و ٪معؾ مـ حتطقؿ أصـومفؿ ا٭متل يعٌدوَنو مـ دون اهلل ٖمعو٧م.٭مف مـ ٫مقمف، ٛمَِ  و٤مؼوٕمً  ا٭مـَّور

دٌ  َو٫َموََلَو ـُ  قؿُ عَ ٫مول كُ  ٦مَ ٙمِ   ُُمَؿَّ إٔمو   أي :شَفُؽؿْ  ََجَُعقا َؿْد  افـَّوَس  إِنَّ : »ًعقدٍ مَ  ٕم

 : أي ٬مػقـوشَحْسُبـَو :َؿوُفقا» وٕموهلل،  شإِياَمًكو ذفؽ َؾَزاَدُهؿْ  َؾوْخَشْقُهؿْ » وأصحوٕمف ٠مػقونَ 

ـو : أي ا٭مؽػقؾشاْفَقـِقُؾ  َوكِْعؿَ » اهللُ  .رٕمُّ
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 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 اإليامن يزيد ٕمو٭مطو٤مي ويـؼص ٕموٛمعصقي. -1

٤مـٜم رز٫مـف، ٪مؾــ  ٪مقـٌغل ٭ملكًـون أن يطؿـئـؾ ٕمجؿقع إرزاق، اهلل متؽػِّ  -2

 .يلٚمذه ٩مٝمه

 و ؿ.َص ْم مُ  يـٌغل ٭مؾؿممـ أن يتل٠مك ٕملو٭مقوء اهلل  -3

ـٌ  -4  .وهذا ٓ يزيده إٓ إيامكً و :مٌتؾقف يعؾؿ أن اهلل  اٛممم

ٌُـَو »٤مظقؿ هذه ا٭مؽؾؿي:  -5 ًْ ٙم٦م  ٙمقٌ ٫موَلو إٕمراهقؿ  شَوكِْعَؿ ا٭ْمَق٬مِقُؾ  اهللَُٙم

 ٙم٦م ٖمؽو٭مى ٤مؾقف اٛم٨م٬مقن. و ر٠مق٭مـو أ٭مؼل ْم ا٭مـور، و٫موَل

 .٬مقكقيٌ  يٌ ـَّ ٠ُم  إٓمتالءُ  -6

 إٓمتالء د٭مقؾ ٤مٜم صدق إيامن ا٭معٌد، ٪مؽؾام ٤مظؿ اإليامن ٤مُظؿ إٓمتالء. -7

 .ٓ جيقز ا٭متق٬مؾ إٓ ٤مٜم اهلل  -8

 

*      *   * 
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ءي  -26  ادَلي٨ً  ٌٝةءً  ديعى

ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى ىًف خى ن
ى
ٟو  ث٨ًٍ  أ ً ةل فى  ةؿى ٝى ،  ٦ى ٮؿي  اكى ػٮؿي   اهللً  رىقي ٞي / حى

« َ٥ ٮذي  إًِّني  ال٤َ٭ي ٔي
ى
ٟى  أ ٥ي ا ٨٦ً ثً فً احلكى  لٍ٭ى ـً  ،ـى ٍض ٕى ا٣ٍ ٢ً  كى كى ا١ٍ٣ى ابٍليٍؼ٢ً  ،كى  ،ٍبً اجلػكى  كى

 ًٓ ٤ى ًى ٤ىجىحً  ،ادَلي٨ًٍ  كى ٗى ةؿً  كى  .«الؿيصى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 ،احلـؤم اٛمؽـروه مـ تصقريُ  ٛمو اَلؿُّ  :و٫مقؾ ،واٙمد ٕمؿعـك مهو :٫مقؾ َزِن:احلَ و ؿر اَلَ 

 .اٛمويض ْم مـف و٫مع ٛمو واحلزن

 .ٕمرا ٤َمـ ا٭متثو٫مؾأي  :اْفَؽَسؾ

ـِ  َضَؾعِ  ْي  .٠ٓمتقاء وا٤ٓمتدالا ٤َمـ ٙمتك يؿقؾ ٕمصوٙمٌف يـا٭مدَّ  ؼؾِ ٗمِ أي :افدَّ

َجولِِ  َؽَؾَبيِ   .و٩مؾٌتفؿ ٫مفرهؿأي  :افرر

  املعِى اهعاَ:  

ِ هذا احلديٌ مـ ٘مقامع ٬مؾؿ  ل معقشتـو مـ يـؼِّ  ُد٤َموءيعؾؿـو ٪مقف    ّل ا٭مـٌَّ

 إدران وا٭مرذائؾ  ا٭متل ٖمصقى اٛمممـ وهل:

 اَلؿ ٤مٜم مو ٪موت، واحلزن ٤مٜم اٛمتق٫مع.أي  :َزنِ احلو ؿر اَلَ  

 .ٕمرا ٤َمـ ا٭متثو٫مؾأي   :اْفَؽَسؾ 

ـِ  َضَؾعِ   ْي  ٖمف.يـ و١مدَّ ؾ ا٭مدَّ ؼَ أي ٗمِ  :افدَّ

 ة.قَّ ُ٘م رْ ٓ ٛمصؾحي مَ أي ٤مدم إكػوق اٛمول وختزيـف  :اْفُبْخؾِ  
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ـِ اجل    أي اخلقف مـ إ٣مفور احلؼ. :ْب

َجولِ  َؽَؾَبيِ    ،ا٭مظؾؿي :ة ٖمًؾطفؿ ٤مؾقف: واٛمراد ٕمو٭مر٘مولأي: ٫مفرهؿ و١مدَّ  :افرر

 أو ا٭مدائـقن.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ٌف ا٭مرذائؾ.أن جيـِّ  يـٌغل ٭مؾؿممـ أن يد٤مق اهلل  -1

 .ْم اَلؾؽيٜم كػًف مـ ا٭مق٫مقع ٤م و٬مؾام زاد إيامن ا٭معٌد ازداد ٚمق٪مً  -2

ِّل  -3  ا٭مـوس إ٧م اهلل ومع ذ٭مؽ يد٤مق اهلل أن ُيعقذه مفو٭مؽ ا٭مـػقس. أ٫مرب  ا٭مـٌَّ

 ٙمول صحتف أن يؼَقف مصورع ا٭مًقء. يـٌغل ٭مؾعٌد أن يًلل اهلل  -4

 .و٘مقب ا٠ٓمتعوكي ٕموهلل وٙمده ْم إمقر ا٭متل ٓ يؼدر ٤مؾقفو إٓ اهلل  -5

 

*      *   * 
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ٮَ ٦ة  -27 ٕى   ذي حي

ى
 لدي كٍ ث٫ األ

ةًرم   كىل ابليؼى ٨ رى َجةسو  ث٨ًٍ ا ٔى ػة اهللي  رىيًضى  خى ٧ى ٪ٍ٭ي فى  /ٝىػةؿى  ،خى    انَلػً،   اكى

 ٮيذي ٕى ٨ى احل حي نٍيى احلكى  كى ػٮؿي  ،كى ٞي يى ػة إًفَ / »كى ٧ى ثىة٠ي
ى
فى  أ ػٮيذي  اكى ٕى ػة حي ةًخي٢ى  ثً٭ى  إًٍقػ٧ى

ةؽى  إًٍقعى ٮذي  ،كى ٔي
ى
ةًت  أ ٧٤ًى ي  ٦ًػ٨ٍ  ة٦َحً اتلَ  اهللً  ثًسى ةفو  كي ُى ػيٍ ة٦َػحو  مى ٦ًػ٨ٍ  ،كى٬ى ي  كى  كي

نٍيو  ٦َحو  خى  .«لى
 ًعاُي اهلوٌات: 

ذُ   .وا٠ٓمتجورة آ٭متجوء وهق ،ا٭متعقيذ مـ :ُيَعقر

يِ   ، و٬متٌف اٛمـز٭مي.، وهل أ٠مامء اهلل وكػعفو وٕمر٬متفو ٪مضؾفو ْم ا٭مؽومؾيأي  :افتَّومَّ

يٍ   .ؿ  ٠ُم  ذات ٙم٨مة ٬مؾأي  :َهومَّ

ٍي: َظْغٍ  مَّ  داء ٬مؾ هل :و٫مقؾ، اٛمعققن ٤مٜم ا٭م٨مَّ  وّمؿع ٕمًقء ٖمصقى ا٭متل ا٭مع٦م َٓ

 .ٕموإلكًون ؿُّ ؾِ ٖمُ  وآ٪مي

 املعِى اهعاَ: 

ِّل هو هق  وهق ٖمعقيذ أ٢مػو٭مـو مـ  ا،٘مديدً  و٤مؿؾقً   و٤مؼوئديً   ويعؾؿـو در٠ًم   ا٭مـٌَّ

ْم ٬مؾ  صغٝمة  َتوم ا٭مٌقون ٕموٛمثول ا٭معؿ٥م أن كًتع٦م  ٕموهلل   ٭مـو ا٭مًقء، وٕم٦مَّ 

ذُ و٬مٌٝمة ْم ٙمقوٖمـو ا٭مققمقي، ٪مفو هق ذا  ـَ احل  ُيَعقِّ ٦ْمَ احلوَ  ًَ أهؾ  ١مٌوب ومهو ٠مقدا  ًَ

يِ  اهللِ بَِؽؾاَِمِت  َأُظقذُ »: اجلـي ٫موئاًل  ف احلًـك، و٬متٌف اٛمـز٭مي، ووصػفو ئ: أي أ٠مامشافتَّومَّ

ـْ » ٭معقارض وا٭مـقا٫مص،ا ٤َمـ هوٕمو٭متامم، خلؾقُّ  ؾر  ِم يٍ  َصْقَطونٍ  ـُ : أي ٬مؾ ذات شَوَهومَّ
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ـْ » ،، و٩مٝممهو٠مؿ يؼتؾ: ٬موحلقي وا٭معؼرب ؾر  َوِم يٍ  َظْغٍ  ـُ مَّ : أي ا٭متل ٖمصقى مو شَٓ

 كظرت إ٭مقف ٕمًقء.

 :اهشسعية فائدة: شسوط اهسقية 

 جوئزة بثَلثي َشوط:افؼظقي ؿقي افر  

ؿ ، ٪منن ٬موكً مـ ٘مـس ا٭مطال٠مؿ، وِمو ٓ ُيػفمعؾقميً  أن ٖمؽقن مػفقميً  إول:

 ل ُّمز.

ػ ا٭م٨مع، ٪منن ا١متؿؾً ٤مٜم رء يو٭مػ ا٭مشعر أن ٓ ٖمؽقن ٕمام يو٭مِ  افثوين:

 ٬مو٭مًحر ل َّمُز.

ذاَتو دون اهلل، ٪منن ا٤مُتؼد أَنو ٖمليت ٕمو٭مـػع ٕمذاَتو ل ٕمؼد أَنو ٖمـػع عتَ يُ أن ٓ  افثوفٌ:

 جَيُز.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 م٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕمل٠مامء اهلل احلًـك. -1

٬ْمرتحٌوب ٖمعقيذ ا٢ٕمػول  ذا ا٠م -2  .ذ٬مقراٛم ا٭مذِّ

 ٙمؼ. ا٭مع٦مُ  -3

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف ٬مؾ مو َيقل ٕمقـفؿ وٕم٦م ا٭مشقطون.  ا٭مـٌَّ

٦م، و٤مـٜم هـذا ٪منكـف إذا ا٘متؿـع معـف تَ يَّ رِ ؿَ اجلَدُّ ٬موٕب ْم اٛمٝماث إٓ ْم ا٭معُ  -5

 اإلٚمقة ل يرٗمقا ١مقئو.

ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )ٖمؼريــر ٫مق٭مــف ٖمعــو٧م:  -6

 (   ڎ ڈ ڈ
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ء – 28 عى  املُؿي  إذا ٩ـؿى  ادل 

ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى حى خى ئًنى فَ  ،عى
ى
ٮؿى  أ فى  اهللً  رىقي ل إًذىا اكى

ى
أ ػؿى امل رى / ٝىػةؿى  ُى

« َ٥ ييجنة ال٤َ٭ي ة وى ٕن  .«٩ىةًٚ
 ًعاُي اهلوٌات: 

 .جيري موؤهمطرا ، و٫مقؾ: ؼوأي مطرا ٬مثٝما متد٪مِّ  :َصقرًبو

 .أي ٩مٝم وور   :َكوؾًِعو

 املعِى اهعاَ: 

ِّل وا٭مـو٪مع ٬مون مـ ٤مودة   ٛمو ٬مون اٛمطر مـف ا٭مضورُّ  ٤مـدمو  أن  يًلل اهلل   ا٭مـٌَّ

 .٩مٝم وور   وكو٪معً  ا٬مثٝمً  ايرى اٛمطر أن جيعؾف مطرً 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٤مـد رؤيي اٛمطر. ا٭مذِّ

 ٓ يلمـ مؽر اهلل إٓ ا٭مؼقم ا٭مػو٠مؼقن. -2

ِّل ٙمرص  -3  ف  ؿ.٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف و٤مـويتُ   ا٭مـٌَّ

 اٛمطر ٫مد يليت ٭مؾـػع إذا ٬مون رمحي، و٫مد يليت ٭مؾيُّ إذا ٬مون ٤مؼقٕمي. -4

 .٬مؾام ٤مُظؿ إيامن ا٭معٌد ازداد ٚمق٪مف مـ اهلل  -5

*      *   * 
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ء -29 عى  ٔ٪ؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ا٣ُٕةـ ادل 

ةرً  كىل ابليؼى ٨ٍ  م  رى يًب خى
ى
ػحى  أ ة٦ى ٦ى

ي
فَ  ، أ

ى
فى  انَلػً،َ  أ ٓى  إًذىا اكى ػ ذى دىػ٫ي  رى ةاًؽى  ٦ى

ا هلًلً  ٧ٍؽي احل/ »ٝىةؿى  ًسين ييجنة ٠ى ٌلن  َى جىةرى ٍيى  ًذي٫ً  ٦ي ١ًٍفٍّ  دى لى  ٦ى ٮىَدعو  كى لى  مي ٍ٘ىنن  كى ٍكذى  مي
٪٫ٍي  َب٪ىة خى  .«رى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 ػون.٭مؾضق عدُّ أي ا٭مطعوم اٛمُ  موئَدُتُف:

 .وصوحلً  وأي ٚمو٭مًص   :َضقرًبو

و ـً  .ا٭مثوٕمً ا٭مقا٠مع ا٭مؽثٝم اخلٝم هل ا٭مٞم٬مي :ُمَبوَر

 مـ ا٭مؽػويي: أي ٩مٝم مـتفل. :َمْؽِػل   َؽْرَ 

عٍ  َٓ   أي وٓ مٟموك وٓ مًتغـك ٤مـف. :ُمَقدَّ

ـَو  أي يو رٕمـو.   :َربَّ

 املعِى اهعاَ: 

ً ٪مقفو هل ٕمؿحض ٪مضؾ أن ٖمعتؼد أن ٬مؾ كعؿي أك ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقيمـ ٗمؿرات 

أي  َموئَِدَتفُ  َرَؾعَ  إَِذا ٬َمونَ  يعؾؿـو هذه ا٭مثؿرة، ٪مؼد ٬مون   ا٭مـٌَِّّل ، وهو هق مـ اهلل 

ثًِرا هللِِ ْؿُد احل: »٫َموَل  ٭مؾضقػون، دَّ اُٛمعَ  ا٭مطعومَ  و» وصوحلً  وأي ٚمو٭مًص  :شَضقرًبو ـَ ـً  ؾِقفِ  ُمَبوَر

َٓ » أي ٩مٝم مـتفل شَمْؽِػل   َؽْرَ  عٍ مُ  َو َٓ »أي وٓ مٟموك  :شَقدَّ أي ٓ  شَظـْفُ  ُمْسَتْغـًك َو

ـَو» كًتغـل ٤مـف يو  .شَربَّ
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 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ا٭مقارد ٤مـد ا٭مػراغ مـ ا٭مطعوم. ا٭مذِّ

 ١مؽر ا٭مـعؿي يمدي إ٧م اٛمزيد مـ ا٭مـعؿ. -2

 ٤مٜم ٬مؾ كعؿي. ا٠متحٌوب محد اهلل  -3

 ٭معؿؾ.ا ٤َمـ ٕمو٭معؿؾ أ٪مضؾ مـ ا٭مؼقل اٛمجرد ا٭مد٤مقة إ٧م اهلل -4

 .احلؿد ٓ يؽقن إٓ هلل  -5

 إ٧م اهلل ْم ٢مؾٌفو مـ ٠مامت اٛمممـ٦م. جلُ ا٤ٓمٟماف ٕمو٭مـعؿي، وا٭مؾُّ  -6

 قاع اٛمحومد هلل ٖمعو٧م وٙمده.كإٗمٌوت مجقع أ -7

 

*      *   * 
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ءي  -31 ٕي  ديعى  ةًس ُى ا٣
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى يًب خى

ى
ةى  أ يٍؿى ؿى فى  إًذىا/ »ٝىةؿى   نَلً،ي ا ٨ٔى  ، ٬ي ُى  خى

 ٍ٥ زي ؽي ظى
ى
٢ً  أ ٞي ٢ٍ  ،هلًلً  ٧ٍؽي احل /ٚى٤ٍيى ٞي يٍلى ي  كى ٮقي  لى ػي

ى
كٍ  أ

ى
ةًظجي٫ي  أ ٟى  /وى ي  ٚىإًذىا ،اهللي  يىؿمٍحى

ي  ٝىةؿى  ٟى  /لى ي ٢ٍ  ؛اهللي  يىؿمٍحى ٞي ٥ي  /ٚى٤ٍيى ٍ٭ًؽيسي ييٍى٤ًطي  اهللي  حى ٥ٍ  كى  .«ثىة٣ىسي
 ًعاُي اهلوٌات: 

 ْم اإل٠مالم.أي   :َأُخقهُ 

 ٭مف ٕمو٭مرمحي. ُد٤َموء :َيْرمَحَُؽ 

ِديُؽؿُ    ٭مف ٕموَلدايي. ُد٤َموء :َُّيْ

 أي ١ملكؽؿ. :َبوَفُؽؿْ  

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٭مؼد َضب ٭مـو  ييب   أروع إمثؾي ْم ١متك مـوٙمل احلقوة ، وهو هق   ا٭مـٌَّ

قي ٌعض، ورٕمط إوصول ا٭مؼؾٌ٭مرٕمط ٤َمال٫موت اٛمًؾؿ٦م ٕمعضفؿ ٕم و٭مـو مثوٓ ٤مؿؾقً 

ٌَّ ٕمقـفؿ :   ٫َمول ٪مؼد ،٤مٜم ذ٭مؽ ْم صقر ٬مثٝمة مـفو: ٖمشؿقً ا٭معو٢مس  ، و٭مؼد ٙم

ؿْ  َظَطَس  إَِذا» ـُ وهذا  شاهللُ َيْرمَحَُؽ  :َصوِحُبفُ  َأوْ  َأُخقهُ  َففُ  َوْفَقُؼْؾ  ،هللِِ ْؿُد احل َؾْؾَقُؼؾِ  ،َأَحُد

 َيتؿؾ اٙمتام٭م٦م: 

 .ٕمو٭مرمحي ُد٤َموءأن يؽقن  أحدمهو:

 .٤مٜم ا٭مٌشورة: أي: هل رمحي ٭مؽ اإٚمٌورً  أن يؽقن وافثوين:
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ِديُؽؿُ  َؾْؾَقُؼْؾ  ،اهللُ َيْرمَحَُؽ  :َففُ  َؿوَل  َؾنَِذا» ١ملكؽؿ وٙمو٭مؽؿ  أي شَبوَفُؽؿْ  َوُيْصؾُِح  اهللُ َُّيْ

 يـ وا٭مدكقو ٕمو٭متق٪مقؼ وا٭متًديد وا٭متليقد.ْم ا٭مدَّ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ٖمشؿقً ا٭معو٢مس. -1

 ف.طو٠ِم ـ محد اهلل ٕمعد ٤مُ ٛمَ إٓ  ًُ ٖمشؿق ٨معُ ٓ يُ  -2

 ٬مُلٚمقة ا٭مـًى. ةٌ قَّ ُٚم ٭مل٠مالم أُ  -3

٤َموء -4 ٤َموءٕمو٭مرمحي واَلدايي مـ أر٪مع مؼوموت  ا٭مدُّ  .ا٭مدُّ

ِّل ٙمرص  -5  .٤مٜم ٖمآ٭مػ ٫مؾقب أصحوٕمف   ا٭مـٌَّ

تف ٕموَلدايي وصالح ا٭مٌول. ُد٤َموءا٠متحٌوب  -6  ا٭معو٢مس ٛمـ ١مؿَّ

 جتؿع.اإل٠مالم يد٤مق إ٧م ٖمرإمط وٖمآ٭مػ ٬مو٪مي أ٪مراد اٛم -7

 

*      *   * 
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ء -31 عى  جٮًط كال٭ي  ٮدً ٕي الى   ٔ٪ؽى  ادل 
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى ةثًؿً خى جٍؽً  ث٨ًٍ  صى ة اهللي  رىيًضى  اهللً  خى ٧ى ٪ٍ٭ي َ٪ة»/ ٝىةؿى  ،خى  إًذىا ٠ي

ٍؽ٩ىة ًٕ ٩ىة وى َبٍ إًذىا ،٠ى نٍلىة كى ـى َجٍع٪ىة ٩ى  .«قى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 عـو.أي ٤مؾقكو وارٖمػ :َصِعْدَكو

َكو ْ زَّ  أي ٫مؾـو: اهلل أ٬مٞم. :ـَ

 أي هٌطـو. :َكَزْفـَو

 أي ٫مؾـو: ٠مٌحون اهلل. :َشبَّْحـَو

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٭مؾـػس د٭مـو  ٬مْٞمٌ ورؤييٌ  ْم ا٭معؾقِّ ٛمو ٬مون  ٤مٜم ٤مالج هذا ٕمـلن كؼـقل:  اهلل    ا٭مـٌَّ

ر أكذَ ٭مـُ  -٤مـد ا٭معؾق وآرٖمػوع أي  – ٤مـدمو ٖمشعر ا٭مـػس  ذاأ٬مٞم  ًَ ٬مِّ  أ٬مٞمُ  ـو ٕملن اهللَػ

ؾ وُدكقي ٪مؼد ذع ٭مـو ا٭مـٌل   أن كـزه اهلل ٖمعـو٧م مـ ٬مؾ رء، وٛمو ٬مون ْم اَلٌقط ٖمًػُّ

ـْ   ٬مؾ كؼص و٤مقى ٕملن كؼقل: ٠مٌحون اهلل.٤َم

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ا٭متؽٌٝم ٤مـد ا٭مصعقد، وا٭متًٌقح ٤مـد اَلٌقط. -1

  يتؽٞم ٤مٜم ٤مٌود اهلل.يـٌغل ٭ملكًون أن يًتصغر كػًف، وأٓ -2

ـْ  جيى ٤مٜم ا٭مـوس أن يـزهقا اهلل -3  ٬مؾ كؼص و٤مقى.٤َم
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 ٙمتك ٓ يتؽٞم ٤مٜم أٙمد. جيى ٤مٜم اٛمًؾؿ أن يًتحي ٬مٞميوء اهلل  -4

ِّل ٙمرص  -5  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف أمقر ديـفؿ.  ا٭مـٌَّ

6- .  ذم ا٭مؽِْٞمِ

 

*      *   * 
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ٙى  -32  ٧ٕؿةً كا٣ ِف احلشي  ـي  املعؿً ،ي ٤ى يي  ٠ي
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى جٍؽً خى ػؿى  ثٍػ٨ً  اهللً  خى ٧ى ػة اهللي  رىيًضى  خي ٧ى ٪ٍ٭ي فَ  ،خى

ى
 دى٤ًٍجيىػحى  أ

ٮؿً  ٟى »/  اهللً  رىقي َيٍ ٥َ  بلى ٟى  ال٤َ٭ي َيٍ ٟى  ،بلى َيٍ ٟى  لى  بلى ي ً ٟى  رشى ى ٟى  ل َيٍػ  ٧ٍػؽى احل إًفَ  ،بلى
حى  ٧ى ٍٕ انلي ٟى  كى ى ٟى ال٧ي كى  ل ٟى  لى  ،٤ٍ ي ً ٟى  رشى ى  .«ل
 اهلوٌات: ًعاُي 

ُفؿَّ  َفبَّْقَؽ   أي ا٠متجوٕمي ٕمعد ا٠متجوٕمي. :َفبَّْقَؽ  افؾَّ

يَؽ َفَؽ   أي ْم ا٭مرٕمقٕمقي وإ٭مقهقي وا٠ٕمامء وا٭مصػوت. :َٓ ََشِ

 أي مجقع أكقاع اٛمحومد هلل وٙمده. :ْؿَد احلإِنَّ 

 أي ٓ ٖمـًى ا٭مـعؿ ٬مؾفو إٓ هلل وٙمده. :َوافـرْعَؿيَ 

 يؽقن إٓ هلل وٙمده. أي ا٭مـػقذ وإمر ٓ :ْؾَؽ ادُ وَ 

 املعِى اهعاَ: 

ِـّل ٬مون  ُفاؿَّ  َفبَّْقاَؽ »إذا أهـؾ ٕمـوحلٍ ٫مـول:   ا٭مـٌَّ : أي ا٠مـتجوٕمي ٕمعـد شَفبَّْقاَؽ  افؾَّ

يَؽ  َٓ  َفبَّْقَؽ »ا٠متجوٕمي،  ٕكؽ ٖمًـتحؼ  :: أي ٓ ذيؽ ٭مؽ ْم ٤مٌودٖمؽشَفبَّْقَؽ  َفَؽ  ََشِ

  ف ٪مقف، ٗمؿ ٚمـتؿ ا٭مـٌـل ٬مؾ احلؿد، وٕن ٬مؾ هذه ا٭مـعؿ وهذا اٛمؾؽقت  أكً اٛمتٯمِّ 

 و٭متل٬مقدهمرة أٚمرى ٕمهقتف ٕمتقٙمقد ا٭معٌودة ، . 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ا٭متؾٌقي ٕموحلٍ ٤مـد اٛمقؼوت  ذه ا٭مصػي. -1
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 ا٠متحٌوب ر٪مع ا٭مصقت ٕمو٭متؾٌقي. -2

 ا٭مرٕمقٕمقي وٙمده. أمهقي ٖمقٙمقد اإلَلقي إذ ٓ يـػع ٖمقٙمقدُ  -3

 اهلل ٕمو٭معٌودة: أي ٖمقٙمقد اإلَلقي. مـ مؼتضقوت ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي إ٪مراد -4

 ٕمعٌوداٖمف ٬مؾفو. جيى ٤مٜم اٛمًؾؿ أن يػرد اهلل  -5

 ٬مؾ ٙمر٬موٖمف و٠مؽـوٖمف. إذ كؼؾقا ٤مـف   ٭مؾـٌل   مدى ٙمى ا٭مصحوٕمي -6

ِّل ٙمرص  -7 هقا اهلل  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف   ا٭مـٌَّ  .٬مقػ يـزِّ

 جلؿقع أكقاع اٛمحومد هق اهلل وٙمده. ؼُّ اٛمًتحِ  -8

 قٕمقي، وٖمقٙمقد إ٭مقهقي.ٖمؼرير ٖمقٙمقد ا٭مرٕم -9

 .ٓ أٙمد يتٯمف ْم ا٭مؽقن ٠مقى اهلل  -17

 

*      *   * 
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ءي  -33  ةري الكى  كاألمؿً  ًت ٕض  اتلَ  ديعى
ةًرم   كىل ابليؼى ٨ٍ  رى ىفو خى ن

ى
فَ   أ

ى
جى   انَلً،َ  أ ؿى ى  إىًلى  ػى يٍبى ة ػى ٬ى ةءى اٍلن  ٚىضى  ،يلى

فى  ٌلى ةءى  إًذىا كى ة صى ي٢ٍو  ٝىٍٮ٦ن
يي  لى  ث٤ًى ً٘ ٤ىيًٍ٭٥ٍ  يي ىَت  ٔى ٍوجىطى  ٚى٤ى٧َة ،ييٍىًجطى  ظى

ى
ػٍخ  أ ؿىصى  ػى

ٮدي  ٭ي ةًظيً٭٥ٍ  حى كى د٤ًًً٭٥ٍ  ث٧ًى اكى ٦ى ٍكقي  ٚى٤ى٧َة كى
ى
أ يٮا ،رى ى٧َؽه  /ٝىةل ى٧َؽه  ،كىاهللً  حمي  ،٧ًػحفي اخلكى  حمي

ةؿى  ٞى ي  اهللي »/  انَلً،   ذى ٍكبى
ى
ًؿبىٍخ  أ يٍبى  ػى نٍلىػة إًذىا إ٩ًَة ؛ػى ـى حً  ٩ى ػةظى ـو ٝىػ بًكى ػةءى  ٍٮ  ٚىكى

جىةحي  ًري٨ى امل وى  .«٪ٍؾى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 ٬مون يًؽـفو ا٭مقفقد. ٫مريي ٕموٛمديـي :َخْقَزَ 

 أي وصؾ إ٭مقفو. :َفْقًَل  َؾَجوَءَهو

 أي هيجؿ. :ُيِغرُ  َٓ 

 ى  و إرض.اٛمًوٙمل هل إدوات ا٭متل ٖمًقَّ  :بَِؿَسوِحقِفؿْ 

ك ْم ٬مقؾ احلٌقب خدمتاٛمؽوٖمؾ هل إدوات ا٭متل ٖمً :َمَؽوتِؾِِفؿْ  ، وهل مو ُٖمًؿَّ

يِ   .ا٭مققم ٕمو٭مُؼػَّ

 أي اجلقش. :ِؿقُس اخل

 أي ٕملرض. :بَِسوَحيِ 

 .ؿفُ أي ٕمئس ا٭مصٌوح صٌوُٙم  ،حقنٌِ ص٪مٌئس مو يُ أي  :َؾَسوَء َصَبوُح 

ـَ اد  أي ا٭مذيـ أ٤مؾؿفؿ وٚمق٪مفؿ مـف. :ـَْذِري

                                 
 (.2726صحقح: رواه ا٭مٌخوري ) (1)
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 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٛمو ٚمرج  ٭مـقاًل،  وصـؾ إ٭مقفـو  قـٞمَ إ٧م ٚمقٌــر ٭مػتــح ٚم  وأصحوٕمف  ا٭مـٌَّ

أكف ٓ هيجؿ ٤مٜم ٫مقم ٭مقاًل: وإكام ٬مون يـتظر ا٭مصـٌوح، ٪مؾـام أصـٌح   و٬مون مـ رمحتف

 ا٭مقفقد ٚمر٘مقا إ٧م أروـفؿ ٕمـوٕدوات ا٭متـل ُٖمًـقى  ـؿ إرض، وإدوات ا٭متـل

ِّل احلٌقب رأوا ُٖمًتخدم ْم ٬مقؾ  ِّل ٪مػز٤مقا و٫مو٭مقا: ُمؿد واجلقش: ٪مؽٞم   ا٭مـٌَّ   ا٭مـٌَّ

و إَِذا َكَزْفـَو بَِسوَحِي َؿْقٍم َؾَسوَء َصَبوُح »: ذاك و٫مول ٙمقـ ًْ َخْقَز؛ إِكَّ ـَ ادَخِرَب  .شـَْذِري

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

ِّل مدى رمحي  -1  ٤مدائف.لٕم  ا٭مـٌَّ

 .ا٠متحٌوب ا٭متؽٌٝم ٤مـد ا٭متعجى وإمر ا٭مًورِّ  -2

 ٌـ مـ أو٭مقوئف.ْم ٫مؾقب أ٤مدائف اخلقف واجلُ  ٘معؾ اهلل  -3

 ٤مظقؿ ٚمقف ا٭مقفقد مـ اٛمًؾؿ٦م. -4

 .ْم ٠مٌقؾ اهلل  ٘مفود ا٭مطؾىا٠متحٌوب  -5

 

*      *   * 
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ءي  -34  ًف ٍٛ انلَ  دـًليحً  ديعى
٨ٍ ركل مك٥٤ ٍيؽً  خى ٥ى  ث٨ًٍ  زى ٍررى

ى
ٝيٮؿي  لى »/ ٝىةؿى  ، أ

ى
٥ٍ  أ ة إًَل  ٣ىسي ٧ى  ٠ى

فى  ٮؿي  اكى ٮؿي   اهللً  رىقي ٞي ٥َ  /حى ٮذي  إًِّني  ال٤َ٭ي ٔي
ى
ٟى  أ ـً ا ٨٦ً ثً ٍض ٕى ٍ٢ً  ٣ كى ا١ٍ٣ى  ٍبً اجلكى  ،كى

ابٍليٍؼ٢ً  ـً  ،كى ؿى الٍ٭ى اًب  كى ؾى ٔى ٍبً  كى ٞى ٥َ  ،ا٣ٍ ًس  آًت  ال٤َ٭ي ٍٛ ة جى ٮىا٬ى ٍٞ ة ،تى ٭ى ًلي زى ٩ٍخى  كى
ى
ٍيي  أ  ػى

 ٍ٨ ة ٦ى ٌَل٬ى ٩ٍخى  ،زى
ى
ة أ يًل ٭ى ة كى ٬ى ٍٮلى مى ٥َ  ،كى ٮذي  إًِّني  ال٤َ٭ي ٔي

ى
ٟى  أ ٥ٍ٤و  ٨٦ًٍ  ثً ٓي  لى  ًٔ ٛى ٍ٪ ٨٦ًٍ  ،حى  كى

ٓي  لى  ٝى٤ٍتو  ٍنى ٨٦ًٍ  ،يى ٍٛفو  كى ٓي  لى  جى ىٍنجى ٨٦ًٍ  ،ت ةو  كى ٮى ٍٔ ةبي  لى  دى يٍكذىضى ة ي ى٭ى  .«ل
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي أ٤متصؿ وأ٠متجٝم. :َأُظقذُ  

 أي ٤مدم ا٭مؼدرة ٤مٜم ا٭معؿؾ. افَعجز:

 ٭معؿؾ.ا ٤َمـ أي ا٭متثو٫مؾ افؽسؾ:

ر. اجُلبـ:  أي اخلقف ٕمال مٞمِّ

 ال ٪موئدة.أي ٙمى اٛمول ومجعف ٕم افُبخؾ:

 .َٞم ا٭مضعػ ٕمعد ا٭مؽِ  :َرمِ اَلَ 

                                 
ـ احلجوج ا٭مُؼَشٝمي ا٭مـقًوٕمقري، صوٙمى ا٭مصحقح، و٭مد ٠مـي أرٕمع وموئت٦م، وموت مًؾؿ ٕممًؾؿ: هق ( 1)

 ٠مـي إٙمدى و٠مت٦م وموئت٦م ٕمـقًوٕمقر.

ن ، كزيؾ ا٭مؽق٪مي، ١مفد ٩مزوة ممٖمي، و٩مٝمهو، موت ٕمو٭مؽق٪مي ٠مـي ٗمامزيد ٕمـ أر٫مؿ إكصوري اخلزر٘مل ( 2)

 و٠مت٦م.

 (.2722صحقح: رواه مًؾؿ ) (3)
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َفو ـر  .رهو٢مفِّ  أي :َز

وَهوَخْرُ   َـّ ـْ َز  .أكً إٓ َلو لمز٬مِّ  ٓ أي :َم

 أي أكً ا٭مذي ٖمتقٓهو ٕموحلػظ وا٭مر٤مويي. وفق فو ومْقَٓهو:

 أي مـ ٠مامع أيوت ا٭مؼرآكقي، ومـ رؤيي أيوت ا٭مؽقكقي. ٓ خيشُع:

 اهلل.أي ٓ ٖمؼـع ٕمرزق  تشبُع: ٓ

 أي أ٤مقذ ٕمؽ مـ ا٭مطؿع.  :َتْشَبعُ  َٓ  َكْػسٍ  ـْ م

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون  ُفؿَّ » :٫موئاًل  يد٤مق اهلل   ا٭مـٌَّ  أي شَواْفَؽَساؾِ  ْفَعْجزِ ا ِمـ بَِؽ  َأُظقذُ  إيِنر  افؾَّ

ـِ اجلوَ » ٭مطو٤مي وا٭معؿؾ،ا ٤َمـ اإلكػوق ٤مـ أي  شَواْفُبْخؾِ » أي اخلقف مـ ٭مؼوء ا٭معدو  شْب

ُفاؿَّ ، اْفَؼاْز  َوَظاَذاِب » أي ا٭مضعػ ٕمعد ا٭مؽٞم  شَرمِ اَلَ وَ » هلل،ْم ٠مٌقؾ ا  لاَِكْػسا آِت  افؾَّ

َفو» ٛمعصقي،ا ٤َمـ أي ا٘معؾ كػز ْم معزل شَتْؼَقاَهو ـر أي ٢مفرهـو مــ ا٭مـذكقب   شَوَز

ًَ »واٛمعويص  ـْ  َخْرُ  َأْك وَهو َم َـّ ًَ » ،أكً إٓ َلو لمز٬مِّ  ٓأي   شَز َٓ  َوفِق َفو َأْك أي  شَهوَوَمْق

ُفؿَّ » أكً ا٭مذي ٖمتقٓهو ٕموحلػظ وا٭مر٤مويي، ـْ  بِاَؽ  َأُظقذُ  إيِنر  افؾَّ ٕكـف  شَيـَْػاعُ  َٓ  ِظْؾاؿٍ  ِما

ـْ » ،ي ٤م٥مَّ جَّ ٠مقؽقن ُٙم  ٭مؼرآكقـي ومــ رؤيـي مــ ٠مـامع أيـوت ا شخَيَْشاعُ  َٓ  َؿْؾٍى  َوِم

ـْ » ،أيوت ا٭مؽقكقي  هِ رَ ـَّوا٭مش وا٭مطؿع رصاحل مـ ا٠متعوذةْم هذا   شَتْشَبعُ  َٓ  َكْػسٍ  َوِم

ـْ »، ا٭مٌعقدة ٕمؤمول ا٭مـػس ؼوٖمعؾُّ  و ُيْسَتَجوُب  َٓ  َدْظَقةٍ  َوِم  .أي ٓ يًتجقى اهلل َلو شََلَ

 فائدة:  

ًـجق٤مي د٭مقـؾ ٛمـو ٫مو٭مـف اٛمديٌ و٩مٝمه مـ إد٤مقي احلهذا » ؿول اإلموم افـقوي:

ـُف ُيـ ،ُػ اٛمتؽؾَّ  هق ا٭مد٤موءذمقم ْم اٛما٭معؾامء أن ا٭مًجع  ضـقع اخلشـقع واخلْذِهُى ٪َمنِكَّ
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٪ْمتَِؼوِر و٪مـراغ ا٭مؼؾـىـ٭مضَّ ا ٤َمـ َوُيْؾِفل ،واإلٚمالص ِٓ ٪ملمـو مـو ٙمصـؾ ٕمِـاَل  ،َرا٤َمِي َوا

٪مـال ٕمـلس ٕمـف  ،٬مون ُمػق٣مو أو ،وكحق ذ٭مؽ ،وٓ إ٤ِْماَمِل ٪مِْؽٍر ٭مؽامل ا٭مػصوٙمي ،َٖمَؽؾٍُّػ 

 .شٕمؾ هق ٙمًـ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 .دائاًم  إ٧م اهلل  ارً قن مػتؼِ جيى ٤مٜم اٛمًؾؿ أن يؽ -1

يؼؾٌفو ٬مقػ يشوء: وهذا جيعـؾ  ٫مؾقب ا٭معٌود ٕم٦م أصٌع٦م مـ أصوٕمع اهلل  -2

 .إ٧م اهلل دائاًم  ااٛمممـ مـؽِنً 

 ٖمؼرير اإليامن ٕمعذاب ا٭مؼٞم. -3

ٓ يعؿـؾ ٕمـف،  ؿٌ مـفو: ٤مْؾـ مـ  ا١ٕمقوء اٛمذمقمي ا٭متل يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن َيذر -4

 ٖمشٌع وٓ ٖمؼـع ٕمرزق اهلل.ٓ  ٓ يشع هلل، وكػٌس  و٫مؾٌى 

٤َموءا٠متحٌوب  -5 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ ِّل ا ٤َمـ ا٭مقارد ا٭مذِّ  . ٭مـٌَّ

ِّل ٤مٜم ا٭متلد ٕم ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -6  . و٭مـٌَّ

 .و٘مقب ا٠ٓمتعوذة ٕموهلل ْم إمقر ا٭متل ٓ يؼدر ٤مؾقفو إٓ اهلل  -7

احلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم اجلٞميي ا٭مذيـ يؼق٭مقن: إن اإلكًـون َمٌـقر ٤مـٜم أ٪معو٭مـف  -8

 يػعؾفو.ا٭متل 

*      *   * 

                                 
 (.17/41( اكظر: ذح صحقح مًؾؿ، ٭مؾـقوي )1)
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٠ٍؿي  -35  ًٮءً الٮي  ثٕؽى  اذلي
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى جىحى خى ٍٞ ًمؿو  ث٨ًٍ  خي ػٮؿي  ٝىػةؿى  /ٝىةؿى  ،عى ػة/ » اهللً  رىقي  ٦ى

 ٍ٥ ؽو  ٨٦ًٍ  ٦ً٪ٍسي ظى
ى
  أ

ي
أ ًَ ذىٮى ٖي  حى ٮءى  ٚىحيٍكًج ًي ػٮؿي  ثي٥َ  الٍٮى ٞي ؽي  /حى ٍمػ٭ى

ى
فٍ  أ

ى
ى  لى  أ اهللي  إًَل  إًلى

قي  ً  لى  كىٍظؽى ٟى رشى ي  ي ؽي ، كلى ٍمػ٭ى
ى
فَ  أ

ى
ا ِىأ ى٧َػؽن جٍػؽي  حمي ي  اهللً  خى ػٮلي رىقي ػٍخ  إًَل  كى ي  ٚيًذعى  لى

ثٍٮىابي 
ى
ةًجيىحي  َ٪حً اجل أ ٢ي  ال٧َى ة ٨٦ًٍ  يىٍؽػي ٭ى حي

ى
ةءى  أ  .«مى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 ؿ.تِ أي يطقؾ ويُ  :ُيْسبِغُ 

 أي ُأ٫مرُّ ٕمؼؾٌل كو٢مؼو ٕمؾًوين. أصفُد:

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ا٭م٭مؼد ٬مون   ٬مؾ مو يؾزمفؿ مـ أمقر ديـفؿ ودكقوهؿ ٙمريصو ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف  ـٌَّ

ـ  هـق ٤مـٜم دٚمـقل أمتـف اجلــي، ٪مفـو  وأيضـو ٙمريًصـ أ١مد احلرص و٬مون  ز َيػِّ

 َٓ  َأنْ  َأْصاَفُد »٤مٜم ٤مؿؾ يًٝم ٭مف أ٘مر ٤مظقؿ، وهق إ٠مٌوغ ا٭مقوقء و٫مقل:  صحوٕمتف 

َّٓ  إَِففَ  يَؽ  َٓ  اهللُ َوْحَدهُ  إِ ًدا  ََأنَّ  َأْصَفُد و ،َففُ  ََشِ ٕمعد ا٭مقوقء: ٪مؿـ  شَوَرُشقُففُ  اهللِ َظْبُد  حُمَؿَّ

٤َموء٫مول هذا  ًْ »، ا٭مدُّ ـْ  َيْدُخُؾ  افثَّاَمكَِقيُ  ـَّيِ اجل َأْبَقاُب  َففُ  ُؾتَِح و ِم َ  .شَصوءَ  َأُّير

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
، ٬مون ٤موٛمو مؼِرئو ٪مصقحو، ٪مؼقفو ٪َمْرِوقًّو، ١مو٤مرا، و٫مد فـل اٛمٯمي اإلموم، اٛمؼِرئ ٤مؼٌي ٕمـ ٤مومر اجلُ ( 1)

ؿ ٤مز٭مف ٕمعد ٗمالث ، ٗم ٕمػتح دمشؼ، ١مفد ٪متح مٯم، وؤم اجلـد ٕمؿٯم ٛمعوويي ٬مون ا٭مٞميد إ٧م ٤مؿر 

 ٠مـ٦م، وأ٩مزاه ا٭مٌحر، و٬مون يضى ٕمو٭مًقاد، و٫مٞمه ٕموٛمؼطؿ، موت ٠مـي ٗمامٍن ومخ٦ًم.

 (.234صحقح: رواه مًؾؿ )( 2)
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ِّل مدى ٙمرص  -1  ٤مٜم دٚمقل أمتف اجلـي.  ا٭مـٌَّ

 .اوٖمرٕمح ٬مثٝمً  ٕمي أَنو ٖمعؿؾ ٫مؾقاًل مـ ٚمصقصقوت هذه ا -2

٤َموءهذا ٫مقل ا٠متحٌوب  -3  ٕمعد ا٭مقوقء. ا٭مدُّ

٤َموء٪مضقؾي هذا  -4  .ا٭مدُّ

 ا٠متحٌوب إ٠مٌوغ ا٭مقوقء. -5

 ٖمؼرير اإليامن ٕموجلـي، وأن َلو إٔمقإمو. -6

 ر٠مقل اهلل. آ ٖمـػع ١مفودة أن ٓ إ٭مف إٓ اهلل ٕمدون: أن ُمؿدً  -7

ف ٪مـقام أمـر، وٖمصـديؼف ٪مـقام ر٠مقل اهلل ٢مو٤مت امـ مؼتضقوت ١مفودة أن ُمؿدً  -8

 أٚمٞم، وآكتفوء ٤مام َنك ٤مـف وز٘مر.

ِـّل احلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم ا٭مذيـ ٪مر٢مقا ْم ٙمـؼ  -9 ٪مؾـؿ يتٌعـقا ذ٤مـف، ول   ا٭مـٌَّ

 .يؿتثؾقا أمره، ول يـتفقا ٤مام َنك ٤مـف 

ِّل ر٪معقا  ـالة ا٭مذياحلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم ا٭مغُ  -17  إ٧م در٘مي إ٭مقهقي.  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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٠ٍؿ -36  املزنؿً  ػٮؿً دي  ٔ٪ؽى  اذلي
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى جًٍؽ اهللً خى ةثًًؿ ث٨ًٍ خى ٓى انَلػً،َ  ريض اهلل ٔ٪٭٧ة، صى ٧ً ٫َ٩ي قى

ى
أ

 / ٮؿي ٞي ة٫ً٦ً،» حى ٕى َى ٪ٍؽى  ًٔ ٮًلً كى ٪ٍؽى ديػي ًٔ ؿى اهللى  ٠ى ٢ي ثىحٍذى٫ي ٚىؾى ٢ى الؿَصي ٝىػةؿى  إًذىا دىػى
/ ةفي ُى لى  الَنيٍ ٥ٍ كى ًجيخى ٣ىسي ػةءى لى ٦ى نى ٔى ؿً  ،  ػ٢ى ٚى٤ىػ٥ٍ يىػٍؾ٠ي إًذىا دىػى ٪ٍػؽى  كى ًٔ اهللى 

ةفي  ُى ٮًلً ٝىةؿى الَنيٍ ًٍلذي٥ /ديػي ٍدرى
ى
ًجيخى ا أ ؿ ،ل٧ٍى ى٥ٍ يىٍؾ٠ي إًذىا ل ة٫ً٦ً ٝىةؿى ا كى ٕى َى ٪ٍؽى  ًٔ  /هللى 

ًٍلذي٥ي  ٍدرى
ى
ةءى  أ ٕىنى ا٣ٍ ًجيخى كى   .«ال٧ٍى

 ًعاُي اهلوٌات: 

  أي ٫مول: ٕمًؿ اهلل. :اهللَ ؾذـرَ 

َٓ َظَشوءَ  َٓ  ًَ َفُؽْؿ َو  اهلل. ر ٪مقفو ا٠مؿُ ٬مِ أي ْم هذه ا٭مدار ا٭متل ذُ  :َمبِق

 املعِى اهعاَ: 

ِّل د٭مـو  ٤مٌود اهلل إلوالل  َص رَ  ا٭مػُ ٛمو ٬مون ا٭مشقطون يتح٦مَّ  ٤مٜم مو ُيقِّى   ا٭مـٌَّ

ذ٬مركو ا٠مـؿ اهلل ٤مــد دٚمـقل  ذا٤مـد دٚمقل ا٭مٌقً، ٪من وهق ذ٬مر اهلل أمـقي ا٭مشقطون 

ْقَطوُن: ٫َموَل ا٭مٌقً  َٓ َظَشوءَ » ا٭مشَّ ًَ َفُؽْؿ َو وإن ل  كذ٬مر اهلل ٤مـد دٚمقل ا٭مٌقـً   ،شَٓ َمبِق

ْقَطونُ  ُتؿُ » :٫َموَل ا٭مشَّ ـْ ًَ ادَ  َأْدَر اُتؿُ » : ٫َمـوَل  وإن ل   كذ٬مر ا٠مؿ اهلل ٤مـد ٢معومــو ،شبِق ـْ  َأْدَر

ًَ َواْفَعَشوءَ ادَ   .شبِق

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 و٤مـد ٖمـوول ا٭مطعوم. ،ؿ اهلل ٖمعو٧م ٤مـد دٚمقل ا٭مٌقًا٠متحٌوب ذ٬مر ا٠م -1

                                 
 (2718صحقح: مًؾؿ )( 1)
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ْم ف ٕكف يٟمٕمص ٕم :مـ ا٭مشقطون دائاًم  ٠ٓمتعوذةا ٤َمـ أٓ يغػؾيـٌغل ٭مؾؿًؾؿ  -2

 ٬مؾ و٫مً.

 حت٦مُّ ا٭مشقطون ْم ٬مؾ و٫مً إلوالل ٤مٌود اهلل. -3

 ٖمؼرير ٙمؼقؼي و٘مقد ا٭مشقو٢م٦م. -4

ِّل ٙمرص  -5  ف.ٛمًؾؿ ْم ٬مؾ أٙمقا٭ما ٤َمـ ٤مٜم إٕمعود ا٭مشقطون  ا٭مـٌَّ

*      *   * 
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ء -37  املكضؽً  ػٮؿً دي  ديعى

ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ىيٍؽو خى يًب محي
ى
كٍ  ،أ

ى
٨ٍ  أ يٍؽو خى قى

ي
يًب أ
ى
ػٮؿي اهلًل  /ٝىةؿى  أ ٝىةؿى رىقي

/ «٥ زي ؽي ظى
ى
٢ى أ ٢ا إًذىا دىػى ٞي ٍكًضؽى ٚى٤ٍيى ٥َ ا ل٧ٍى إًذىا  ل٤َ٭ي  كى

ٟى ثٍٮىابى رىمٍحىًذ
ى
اٍذذىٍط يًل أ

جى ٚى٤ٍيى  ؿى ٢ػى ٥َ ا ٞي ٟى  ل٤َ٭ي ٤ً ٌٍ ٟى ٨ٍ٦ً ٚى ي ل
ى
ٍقأ
ى
 .«إًِّني أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي أ٠مٌوب و٢مرق رمحتؽ. :َأْبَقاَب َرمْحَتَِؽ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٭مؼد أر١مدكو   اهلل  كد٤مق٢مقى مٌورك وهق أن  ُد٤َموءْم هذا احلديٌ إ٧م   ا٭مـٌَّ

، و٤مــد اخلـروج تـف  ٭مـو ٢مرق وأ٠مٌوب رمح٤مـد دٚمقل اٛمًجد أن يػتح ٭مـو ويقنِّ 

 أن يرز٫مـو ويعطقـو مـ ٪مضؾف ا٭معظقؿ. اهلل  كد٤مقمـ اٛمًجد 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموء٬مر  ذا ا٠متحٌوب ا٭مذِّ  -1  ٤مـد دٚمقل اٛمًجد و٤مـد اخلروج مـ اٛمًجد. ا٭مدُّ

 ر إ٧م اهلل ٕمًما٭مف أن يعطل مـ ٪مضؾف.مػتؼِ  اٛمًؾؿ دائاًم  -2

٤َموءا٠متحٌوب  -3  دٚمقل اٛمًجد. ٕمو٭مرمحي ٤مـد ا٭مدُّ

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف و٤مـويُتف  ؿ.  ا٭مـٌَّ

                                 
 ، ٖمقْم ٠مـي ٠مت٦م.، مـ ٪مؼفوء أصحوب ا٭مـٌل إٔمق محقد ا٭مًو٤مدي إكصوري ( 1)

شوهد ٬مؾفو، ٖمقْم ٠مـي ٗمالٗم٦م، وهق آٚمر مـ موت مـ ، ١مفد ٕمدرا، واٛمُأ٠مقد هق مو٭مؽ ٕمـ رٕمقعي  (2)

 ٦م.يِّ ا٭مٌدرِ 

 (.713صحقح: رواه مًؾؿ ) ( 3)
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 األذافً  أذاكري  -38
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ػةًص خى ٕى ٧ًٍؿك ث٨ًٍ ا٣ٍ جًٍؽ اهلًل ث٨ًٍ خى  ،ريض اهلل ٔ٪٭٧ػة خى
ٓى انَلً،َ  ٧ً ٫َ٩ي قى

ى
ٮؿي  أ ٞي ذي٥» /حى ٍٕ ٧ً ؤىذيفى ا إًذىا قى ػٮ ،ل٧ٍي ٞي ػة حى يٮا ٦ًسٍػ٢ى ٦ى ٮل ٞي ؿي ثيػ٥َ ذى

 َ ٌلى ٔى ٤ ٮا  ا ،وى رٍشن ٔى ة  ٤ىي٫ًٍ ثً٭ى ٔى ًَل اهللي  ةن وى الى َ وى ٌلى ٔى ًَل  ٨ٍ وى ػ٤يٮا  ،ٚىإ٫َ٩ًي ٦ى ثيػ٥َ قى
جىػةًد اهلًل  ،اهللى يًل الٍٮىًقي٤ىحى  ًٔ جٍػؽو ٦ًػ٨ٍ  ٕى  دىجٍػجىيًغ إًَل ٣ً

٣ىحه ًِف اجٍلىَ٪ػًح لى زٍنً ة ٦ى إًَج٭ى
ٚى

ٮى  ٩ىة ٬ي
ى
ٮفى أ كي

ى
ٍف أ
ى
ٮ أ رٍصي

ى
أ حي ، كى ٔى ة ٛى ي الَن ٤ٍَخ لى ؿى يًل الٍٮىًقي٤ىحى ظى

ى
أ ٨ٍ قى ٧ى  .«ذى

 ًعاُي اهلوٌات: 

: ، وا٭مصالة مـ اهلل ٗمـوء ْم اٛمل ا٤ٕمٜم. َصؾ قا ظعَّ  أي اد٤مقا اهلل أن يص٥م ٤م٥مَّ

 ٕمؾًوين. وٕمؼؾٌل كو٢مؼً  ٫مرُّ أُ أي  :َأْصَفُد 

 ًْ ػوظُي: حؾَّ  أي و٘مًٌ ٭مف ١مػو٤متل يقم ا٭مؼقومي. فف افشَّ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل أر١مدكو  ٛمــ ردد  ْم هذا احلديٌ إ٧م أ٘مر ٤مظقؿ وهق ا٭مػقز ٕمشـػو٤متف   ا٭مـٌَّ

أن مــ  ، و٠ملل ٭مف اٛمـز٭مي ا٭معو٭مقي ْم اجلـي، ٗمؿ ٕم٦مَّ إذان مـ ٫مؾٌف، ٗمؿ صٜم ٤مؾقف 

                                 
، أ٠مؾؿ ٫مٌؾ إٔمقف، ومـو٫مٌف و٪مضوئؾف ٬مثٝمة، و٭مف ٤مٌد اهلل ٕمـ ٤مؿرو ٕمـ ا٭معوص ٕمـ وائؾ ا٭مًفؿل، ا٭معوٕمد ( 1)

٠مـي ٗمالث، ود٪مـ ٕمداره ٤مؾام مجًّو، موت ٭مقؤم احلرة  مؼوم را٠مخ ْم ا٭معؾؿ وا٭معؿؾ، محؾ مـ ا٭مـٌل 

 ا٭مصغٝمة ٠مـي مخس و٠مت٦م.

 ( 384صحقح: رواه مًؾؿ )  (2)
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صٜم ٤مؾقف صالة صٜم اهلل  و ٤مؾقف ٤م٨ما، وا٭مق٠مقؾي مـز٭مي ْم اجلـي ٓ ٖمؽقن إٓ ٭مؾـٌـل 

. 

 وائد املطتِبطة ًّ احلديح:اهف 

يؼـقل: ٓ  تـ٦ما٠متحٌوب ٖمرديد إذان ٕمؿثؾ مو يؼقل اٛمـمذن إٓ ٤مــد احلقعؾ -1

 ٙمقل وٓ ٫مقة إٓ ٕموهلل .

 يقم ا٭مؼقومي. ٗمٌقت ا٭مشػو٤مي ٭مؾـٌل  -2

 .اوٖمرٕمح ٬مثٝمً  و ٖمعؿؾ ٫مؾقاًل إَن٪مضقؾي هذه إمي إذ  -3

ِّل ٪مضقؾي ا٭مصالة ٤مٜم  -4  . ا٭مـٌَّ

٤َموءا٠متحٌوب  -5  ٕمو٭مق٠مقؾي ٕمعد ٠مامع إذان. ٭مؾـٌل  ا٭مدُّ

 ٖمؼرير مٌدأ و٘مقد اجلـي وأَنو در٘موت. -6

ِّل ٪مضقؾي  -7  ٤مٜم ٠موئر اخلؾؼ.  ا٭مـٌَّ

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -8

ٍك٥٤ًه ك كىل مي ٨ٍ  رى ؿى ث٨ًٍ خى ٧ى ةًب اخلى خي َُ ،/ ػٮؿي اهلًل  ٝىةؿى  إًذىا ٝىػةؿى »/ ٝىةؿى رىقي
ؤىذيفي  ي اهللي  /ال٧ٍي ٍكبى

ى
ي  اهللي أ ٍكبى

ى
٥ي ، أ زي ؽي ظى

ى
ةؿى أ ٞى ي  /ذى ٍكبى

ى
ي اهللي أ ٍكبى

ى
 /ثي٥َ ٝىػةؿى ، اهللي أ

                                 
، هق أمٝم اٛمممـ٦م، ٗموين اخلؾػوء ا٭مرا١مديـ، ا٭مػوروق، ٬مون مـ أذف ٫مريش، أ٠مؾؿ ( ٤مؿر ٕمـ اخلطوب 1)

اٛمشوهد ٬مؾفو، وٖمق٧م  ا٭مًـي ا٭مًود٠مي ٭مؾفجرة ٕمعد ا٭مٌعثي، ٪مؽون ْم إ٠مالمف ٤مز ٭مؾؿًؾؿ٦م، ١مفد 

ٕمعفد مـف، ٪مؼوم  و ٚمٝم ٫مقوم، و٬موكً ٚمال٪متف ٤م٨م ٠مـ٦م و٠متي أ١مفر  ال٪مي ٕمعد أيب ٕمؽر ا٭مصديؼ اخل

، وأيب ٕمؽر وأيومو، ٫متؾف إٔمق ٭مم٭ممة اٛمجقد ْم آٚمر ذي احلجي ٠مـي ٗمالث و٤م٨ميـ، ود٪مـ مع ا٭مـٌل 

 .ْم ٙمجرة ٤موئشي ريض اهلل ٤مـفو 
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ٍف 
ى
ؽي أ ٍم٭ى

ى
ى إً  لى أ

ٍف  /ٝىةؿى  ،اهللي  َل إًلى
ى
ؽي أ ٍم٭ى

ى
ى إً  لى أ

َف  /ثيػ٥َ ٝىػةؿى  ،اهللي  َل إًلى
ى
ؽي أ ٍمػ٭ى

ى
أ

ٮؿي اهللً  ا رىقي ى٧َؽن ػٮؿي اهللً  /ٝىػةؿى  ،حمي ا رىقي ى٧َػؽن َف حمي
ى
ؽي أ ٍمػ٭ى

ى
َ  /ثيػ٥َ ٝىػةؿى  ،أ ى  حى َعى

ٍٮؿى كى  لى  /ٝىةؿى  ،ةً الى الَى  َ  /ثي٥َ ٝىةؿى  ،ثًةهللً  َل ٝيَٮةى إً  لى ظى ٛى  حى ى ا٣ٍ  لى  /ٝىػةؿى  ،ًح الى َعى
ٍٮؿى كى  ي  /ثي٥َ ٝىةؿى  ،ثًةهللً  َل ٝيَٮةى إً  لى ظى ٍكػبى

ى
ي  اهللي أ ٍكػبى

ى
ي اهللي  /ٝىػةؿى ، اهللي أ ٍكػبى

ى
اهللي أ

ي  ٍكبى
ى
ى إً  لى  /ثي٥َ ٝىةؿى  ،أ

ى إً  لى  /ٝىةؿى  ،اهللي  َل إًلى
٢ى اجٍلى٪ح َل إًلى  .«اهللي ٨ٍ٦ً ٝى٤ًٍج٫ً دىػى

 ًعاُي اهلوٌات: 

َّٓ بِوهللِ َة إِ َٓ ُؿقَّ ل وٓ ٫مقة إٓ ٕمن٤موكي اهلل. :َٓ َحْقَل َو  أي ٓ متحقَّ

 أ٫مٌؾ. ا٠مؿ ٪معؾ ٕمؿعـك :لَّ َح 

 املعِى اهعاَ: 

ـْ  ٬ملن ٠موئال ٠ملل ٬مقػقي ٖمرديد إذان؟ ٭مذا أٖمك ١مقخـو ٙمػظف اهلل  ذا احلديٌ ٤َم

ا٭مذي ي٦ٌم ٬مقػقي ٖمرديد إذان، وهل أن يؼقل ٬مام يؼقل اٛممذن إٓ ْم احلقعؾت٦م يؼقل: 

 ٫مقة إٓ ٕموهلل، ٪مؿـ ٫مول مثؾ هذا مق٫مـو مـ ٫مؾٌف دٚمؾ اجلـي. ٓ ٙمقل وٓ

 تِبطة ًّ احلديح:اهفوائد املط 

يؼـقل: ٓ  تـ٦ما٠متحٌوب ٖمرديد إذان ٕمؿثؾ مو يؼـقل اٛمـمذن إٓ ٤مــد احلقعؾ .1

 ٙمقل وٓ ٫مقة إٓ ٕموهلل .

 .اوٖمرٕمح ٬مثٝمً  َنو ٖمعؿؾ ٫مؾقاًل إ٪مضقؾي هذه إمي إذ  .2

 ٖمؼرير مٌدأ و٘مقد اجلـي. .3

 .ؿ ٚمق٪مف ور٘موؤه ٪مقام ٤مـد اهلل ظُ ٬مؾام ازداد إيامن ا٭معٌد ٤مَ  .4

                                 
 (.674صحقح: رواه مًؾؿ )  (1)
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ء -39 عى ـً الكَ  األػي ٝج٢ى  ؽً ن٭  ا٣تَ  ثٕؽى  ادل   ال
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ػٮؿي اهلًل  /ٝىةؿى ، أ ػَ٭ؽى » /ٝىػةؿى رىقي ىنى إًذىا ت

ٮؿي  ٞي ٓو حى ٍربى
ى
ٍؾ ثًةهلًل ٨ٍ٦ً أ ًٕ ٥ٍ ٚى٤ٍحىٍكذى زي ؽي ظى

ى
٥َ  /أ اًب  ال٤َ٭ي ػؾى ٔى ٟى ٦ًػ٨ٍ   ثً

ٮذي ٔي
ى
إًِّني أ

َ٪٥ى  ٭ى ٍبً  ،صى ٞى اًب ا٣ٍ ؾى ٔى  ٨ٍ٦ً ػةًت  ،كى ٧ى ال٧ٍى ٍعيىػة كى ٨ٍ٦ً ًٚذٍ٪ىػًح ال٧ٍى ي ًٚذٍ٪ىػًح  ،كى ٦ًػ٨ٍ رشى كى
ًكيًط ادَلَصةؿً   .«ال٧ٍى

 ًعاُي اهلوٌات: 

َد   أي اكتفك مـ ا٭متحقوت ْم آٚمر ا٭مصالة.: َتَشفَّ

ٛمامت ٪مفـل أمو ٪متـي ا ،٪متـي اٛمحقو ٖمشؿؾ ا٭مشٌفوت وا٭مشفقات: اَمِت ادَ ْحَقو وَ ادَ ؾِْتـَِي 

 ٠ممال اٛمؾؽ٦م ْم ا٭مؼٞم.

 ل ٕمذ٭مؽ ٭مؽثرة ٠مقوٙمتف ْم إرض.ؿِّ أي ِمًقح ا٭مع٦م، و٫مقؾ: ٠ُم  ادِسقِح:

ول: جَّ  أي ١مديد ا٭مؽذب. افدَّ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ ا٭معظقؿ ير١مدكو  ٤مظقؿ يؼول ٕمعد ا٭متشفد، و٫مٌؾ  ُد٤َموءإ٧م   ا٭مـٌَّ

 هل:ا٭مًالم، وهق أن كًتعقذ ٕموهلل مـ أرٕمع، 

 مـ ٤مذاب ٘مفـؿ. أحدهو:

 مـ ٤مذاب ا٭مؼٞم. افثوين:

 مـ ٪متـي اٛمحقو واٛمامت. افثوفٌ:

                                 
 (.924) صحقح: رواه مًؾؿ  (1)
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 وٓ ٭مؽثرة ٬مذٕمف.مـ ذ ٪متـي اٛمًقح ا٭مد٘مول، و٠مؿل د٘مَّ  افرابع:

ِّل و٫مد ٚمص   هذه ا٭مػتـ إرٕمع ٭معظؿتفو و١مدَتو ٤مٜم اٛمًؾؿ٦م.  ا٭مـٌَّ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب هذا  -1  عد ا٭متشفد إٚمٝم.ٕم ا٭مدُّ

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -2

ِّل ٭مذا ٚمصفو  :ا٭مد٘مول أ٤مظؿ ٪متـي ٭مؾؿًؾؿ٦م -3 ٬ْمرٕم  ا٭مـٌَّ  .و٭مذِّ

ِّل احلديٌ د٭مقؾ ٤مٜم كٌقة  -4 : ٕكف أٚمٞم ٕمٮمء ٩مقٌـل، وهـذا ٓ يعؾـؿ إٓ  ا٭مـٌَّ

 .ٕمو٭مقٙمل مـ اهلل 

ِّل ٙمرص  -5  و٤مـويتف  ؿ. ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف،  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 

 

 

 



 052 شرح صحيح األذكار

 

 األذاكر ثٕؽ الكالـ ٨٦ الىالة -41
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ٮؿي اهلًل  زىٍٮبىةفى خى فى رىقي / اكى ىؼى ٨ٍ٦ً  ، ٝىةؿى إًذىا ا٩رٍصى

 / ٝىةؿى زنة، كى ؿى زىالى ٛى ٍ٘ د٫ًً، اٍقذى الى ٥َ »وى ًٍلخى  ال٤َ٭ي ، تىجىةرى ـي ٟى الَكالى ٍ٪٦ً ـي كى ٩ٍخى الَكالى
ى
أ

اإًل٠ٍؿى  ًؿ كى ـً ذىا اجٍلىالى  .«ا
  ًعاُي اهلوٌات: 

ََلمُ   ا٭مًالم هق ا٭مًول مـ ٬مؾ كؼص و٤مقى.: افسَّ

 ًَ ـْ  ٖمعو٭مقً وٖمعو٣مؿً. يأ: َتَبوَر

َراِم: َذا ـْ ََلِل َواإِل  أي اٛمًتحؼ ٕن هيوب ٭مًؾطوكف و٘مال٭مف. اجْلَ

ٍك٥٤ًه ك كىل مي ٨ٍ  رى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي
ى
٨ٍ  ، أ ٮًؿ اهلًل خى َجطى اهللى ًِف » /رىقي ٨ٍ قى ٦ى

زنػة  ػَبى اهللى زىالى ًلى ، كى ًثػنيى زىالى زنة كى ؽى اهللى زىالى ً ، كىمحى ًثنيى زىالى زنة كى ةو زىالى الى ي وى ثيًؿ كي دي
قي لى  ، كىٍظؽى ى إًَل اهللي

 إًلى
ـى ال٧ًٍةاىًح/ لى ة ٝىةؿى تى٧ى ، كى ٕيٮفى تًٍك حه كى ٕى ٟى تًٍك ذ٤ًٍ ، ذى ًثنيى زىالى كى

ي  لى ، كى ٟي ٍ٤ ي ال٧ٍي ي، لى ٟى لى ي ً ةيىػةقي حلى ارشى ُى ؿىٍت ػى ًٛ ٗي  ، ءو ٝىًؽيؿه ٍ ي يشى ى كي ٮى َعى ، كى٬ي ٧ٍؽي
بىًؽ ابٍلىٍعؿً  ٩ىٍخ ٦ًس٢ٍى زى إًٍف اكى  .«كى

  ًعاُي اهلوٌات: 

                                 
، ، وأ٤متؼف، ٪مؾزم ا٭مـٌل ، ٠ُمٌَِل مـ أرض احلجوز، ٪مو١مٟماه ا٭مـٌل مق٧م ر٠مقل اهلل  ٗمقٕمون ا٭مـٌقي ( 1)

وصحٌف، وٙمػظ ٤مـف ٬مثٝما مـ ا٭معؾؿ، و١مفد ٪متح مٯم، و٢مول ٤مؿره، وا١متفر ذ٬مره، كزل محص، و و 

 موت ٠مـي أرٕمع ومخ٦ًم.

 (.931صحقح: رواه مًؾؿ ) (2)

 (.939ؿ )صحقح: رواه مًؾ( 3)
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 أي ٫مول: ٠مٌحون اهلل. :َشبََّح اهللَ

ؾر َصََلةٍ  ُدُبرِ    .٬مؾ صالة مػرووي أي ٕمعد: ـُ

 أي ٗمالٗم٦م وٗمالٗم٦م مرة. :َثََلًثو َوَثََلثِغَ 

  أي ٫مول: احلؿد هلل. :َد اهللََومَحِ 

َ اهللَ زَّ ـَ   أي ٫مول: اهلل أ٬مٞم. :َو

َّٓ اهللُ  معـوهو: ٓ معٌقد ٕمحؼ ٠مقى اهلل. :َٓ إَِفَف إِ

 ٖمل٬مقد ٭مؼق٭مف: إٓ اهلل. :َوْحَدهُ 

يَؽ َففُ    ٖمل٬مقد ٭مؼق٭مف: ٓ إ٭مف. :َٓ ََشِ

 أي اٛمؾؽ ٬مؾف هلل وٙمده. :َفُف اْدُْؾُؽ  

 هلل مجقع أكقاع اٛمحومد. أي :ْؿُد احلَ َوَفُف 

ٍء َؿِديرٌ  ؾر ََشْ ـُ  ٓ يعجزه رء ْم إرض وٓ ْم ا٭مًامء. :َوُهَق َظَذ 

 أي ذكقٕمف و٠مقئوٖمف ا٭مصغوئر. :ُؽِػَرْت َخَطوَيوهُ 

 ر٩مقة ا٭مٌحر.٬مثٝمة ٘مدا ٬مأي  :َزَبِد اْفَبْحرِ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذيـ احلديث٦م ٕم٦م ٭مـو   م مـ ا٭مصالة:مو يؼول ٕمعد ا٭مًال  ا٭مـٌَّ

 ا٠ٓمتغػور ٗمالٗمو. إول:

ًَ َذا اجْلَاَلِل َواإِل٬ْمَرامِ  ا٭مؾَُّفؿَّ كؼقل:  افثوين: ٌَوَر٬ْم اَلُم، َٖم ًَّ اَلُم َوِمـَْؽ ا٭م ًَّ ًَ ا٭م  .َأْك

 كًٌح ٗمالٗمو وٗمالٗم٦م. افثوفٌ:

 كحؿد اهلل ٗمالٗمو وٗمالٗم٦م. افرابع:
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 كؽٞم ٗمالٗمو وٗمالٗم٦م. اخلومس:

يـَؽ ٭َمـُف، ٭َمـُف : كؼقل َتوم اٛموئي افسودس: َٓ َذِ َّٓ اهللُ، َوْٙمَدُه  ْؾـُؽ، َو٭َمـُف اٛمُ َٓ إ٭َِمَف إِ

 ٫َمِديرٌ احلَ 
ٍ
ء  .ْؿُد، َوُهَق ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ َرْ

وإن ٬موكـً ٬مثـٝمة  ذكقٕمف و٠مقئوٖمف ا٭مصـغوئر٪مؿـ ٫مول همٓء ا٭مؽؾامت ٩مػر اهلل ٭مف 

ا ٬مَزَٕمد ا٭مٌحر.  ٘مدًّ

 :نياهفوائد املطتِبطة ًّ احلديج 

٤َموءهلل ٖمعو٧م  ذا ا٠متحٌوب ذ٬مر ا -1  ٕمعد ا٭مًالم مـ ا٭مصالة. ا٭مدُّ

 ا٠متحٌوب ا٠ٓمتغػور ٕمعد ا٭مصالة. -2

: ٭مــذ٭مؽ ُذع كؼــصٍ  يـٌغــل ٭مؾعٌــد أن يـظــر ٭معٌودٖمــف مفــام ٙمًـــفو كظــرةَ  -3

 ا٠ٓمتغػور ٕمعد ٬مؾ ٤مٌودة.

 ٪مضقؾي ا٭متًٌقح وا٭متفؾقؾ وا٭متحؿقد. -4

 ٓ يثؼؾ مع ا٠مؿ اهلل رء. -5

 إٗمٌوت ا٠مؿ اهلل ا٭مًالم. -6

*      *   * 
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 ة أك احلي٥ٍ٤ى يى رأل الؿؤٍ  ٨٦ٍ  ٢ٕٛي ٦ة يى  -41
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى  خى

ى
ةى  يبأ ذىةدى ٍٕخي انَلً،َ  /ةؿى ٝى ، رى ٧ً ٮؿي  قى ٞي ٍؤيىة » /حى الؿ 

ةفً ا ٥ٍ٤ي ٨٦ًاحلي كى  ،هللً ا ٨٦ً ُى ػٍر  ،لَنيٍ ًٛ ٫ي ٚى٤ٍيى٪ٍ حٍبنة يىٍسؿى٬ي ٥ٍ مى زي ؽي ظى
ى
ل أ
ى
أ ٚىإًذىا رى

ِي زى  ًٞ ىٍكتىيٍ َؿاتو ًظنيى ي ثى مى ة ،الى ي٬ى َٮٍذ ٨ٍ٦ً رشى ٕى يىذى قي  ،كى ة لى دىْضي  ثيػٮ  ،«ٚىإًَج٭ى
ى
ٝىػةؿى أ كى

حى  ٤ى٧ى رىل » /قى
ى ٪ٍخي ألى إًٍف ٠ي َ ٦ًػ٨ى كى ػٌلى ٔى ٢ى  ٞى ٍث

ى
ٍؤيىة أ ٍف  الؿ 

ى
ػٮى إًَل أ ػة ٬ي ٧ى اجٍلىجىػ٢ً ذى

ا  ؾى ٍٕخي ٬ى ٧ً ةاحلى قى ثىةيًل٭ى
ي
ة أ ٧ى  .«ًؽيرى ذى

 ًعاُي اهلوٌات: 

ٌْ َؾْؾقَ   .كػخو ٭مطقػو، وهذا ا٭مـػخ ٫مد يصوٙمٌف رء ٫مؾقؾ مـ ا٭مريؼ أي ٪مؾقـػخ :ـِْػ

  و. ٤متٞمُ ٕمؤم أو أَ أي أُ  :ُأَبوفِقَفو

 املعِى اهعاَ: 

ِلُّ  ٕم٦مَّ  ٌِ   ا٭مـٌَّ ، ا٭مػـرق ٕمـ٦م ا٭مرؤيـو واحلُؾـؿ، ٪مو٭مرؤيـو مــ اهلل  ْم هذا احلدي

 ؿ يؽقن مؽروهو.ؾوا٭مرؤيو ٖمؽقن ُمٌقٕمي ٭مؾـػس، واحلُ  واحلُؾؿ مـ ا٭مشقطون،

 مو يػعؾ مـ رأى ١مقئو يؽرهف:  ٗمؿ ٕم٦مَّ  

                                 
، ١مفد أٙمدا واحلديٌقي، ، ٪مورس ر٠مقل اهلل إٔمق ٫متودة إكصوري ا٭مًؾؿل احلورث ٕمـ رٕمعل ( 1)

 ٤مٜم مؽي، ٗمؿ ٤مز٭مف ٫ُمَثؿ ٕمـ ا٭معٌوس، وٖمقْم ٠مـي أرٕمع ومخ٦ًم. ا٠متعؿؾف ٤م٥م 

ْم ا٭مروو٤مي، وإمـ ٤مؿتف: ٕمرة ٕمـً ٤مٌد  ، أٚمق ر٠مقل اهلل إٔمق ٠مؾؿي ٕمـ ٤مٌد ا٠ٕمد ٕمـ هالل ( 2)

، ٗمؿ هو٘مر إ٧م اٛمديـي، و١مفد ٕمدرا،  احلٌشيطؾى، وأٙمد ا٭مًوٕمؼ٦م إو٭م٦م، وهق أول مـ هو٘مر إ٧ماٛم

 وموت ٕمعدهو ٕمل١مفر ٠مـي ٗمالث مـ اَلجرة.

 (.4196صحقح: رواه مًؾؿ ) (3)
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ـْ  خـػُ يَ -1  يًوره ٗمالٗمو.٤َم

 ذ ٕموهلل مـ ذ مو رأى.يتعقَّ -2

أ١مد مـ اجلٌؾ، ٪مؾام ٤م٥مَّ ٭مؼد ٬مـً أرى ا٭مرؤيو ا٭مشديدة ٖمؽقن  :ؿول أبق شؾؿي 

 ٠مؿعً هذا احلديٌ ٤مؿؾً ٕمام ٪مقف، ٪مام ٬مـً أ٤متٞم  و ٕمعد ذ٭مؽ.

 طة ًّ احلديح:اهفوائد املطتِب 

ذ ٕموهلل مـ ذ مـو يؽرهف أن يـػٌ ٗمالث مرات ويتعقَّ  ويًتحى ٛمـ رأى ١مقئً  -1

 رأى.

ِّل  اٖمٌوع٪مضقؾي  -2    . ا٭مـٌَّ

 ؾؿ مـ ا٭مشقطون.ا٭مرؤيو مـ اهلل، واحلُ  -3

ِّل ٙمرص  -4  ف  ؿ.٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف و٤مـويتُ   ا٭مـٌَّ

 ٭معٌوده اٛمممـ٦م. ا٭مرؤيو ٖمليقد مـ اهلل  -5

 

*      *   * 
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ء -42 عى  ابليًخ  ٨٦ى  النيُةفً  ٣ُؿدً  ادل 
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ةثًؿو خى ٍٕخي انَلً،َ  /ٝىةؿى ،  صى ٧ً ٮؿي   قى ٞي ةفى » /حى ُى إًَف الَنيٍ

اءى ثًةلَى  ٓى انليؽى ٧ً ػةءً الى إًذىا قى فى الَؿكٍظى ػاكى ػٮفى ٦ى ػىَت يىسي ػتى ظى ٚكػب٢  ،«ًة ذى٬ى
ةءً ا ٔى٨ مالؿاك ةؿى  ،لَؿكٍظى ٞى زى  ٨٦ًى  يًهى  /ذى ًؽي٪ىًح ًقَذحه كى  .زيٮفى ٦ًيالن الى ال٧ٍى
ٍك٥٤ًه ك كىل مي ٨ٍ  رى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ػٮؿى اهلًل ،  أ َف رىقي

ى
٤يػٮا » /ٝىػةؿى  أ ٕى ٍ لى َتى

ػؿي ٦ًػ٨ ًٛ ٍ٪ ةفى حى ُى ةثًؿى إًَف الَنػيٍ ٞى ٥ٍ ٦ى ةي ا بيييٮدىسي ػٮرى  ًذيػ٫ً قي
ي
أ ػؿى ٍٞ م تي بٍلىيٍػًخ اذَلً

ةً  ؿى ٞى  .«ابٍلى
  ات:ًعاُي اهلوٌ 

 .و٬مقؾقمٟم ٖمؼريًٌ  1٫6٭مؼقوس اٛمًو٪موت، وهق يًووي  ةقؾ وٙمدَ اٛمِ  :ِمقًَل 

 .رُّ ػِ أي هيرب ويَ  :َيـِْػر

  املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذيـ احلديث٦م ٕم٦م ٭مـو   مو يطرد ا٭مشقطون مـ ا٭مٌقً، وهق:  ا٭مـٌَّ

 .إذان-1

 ٫مراءة ٠مقرة ا٭مٌؼرة.-2

 يؽقن مثؾ اٛمؼٞمة.أن ا٭مٌقً ا٭مذي ٓ يؼرأ ٪مقف ا٭مؼرآن   وٕم٦مَّ 

 :نياهفوائد املطتِبطة ًّ احلديج 

                                 
 (.677صحقح: رواه مًؾؿ ) (1)

 (.1347صحقح: رواه مًؾؿ )( 2)
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 ٕمو٭مصالة. إذانمـ أ٠مٌوب ٢مرد ا٭مشقو٢م٦م مـ ا٭مٌقً  -1

 ا٠متحٌوب ٫مراءة ٠مقرة ا٭مٌؼرة ْم ا٭مٌقً. -2

 ا٭مٌقً ا٭مذي ٓ ُيؼرأ ٪مقف ا٭مؼرآن مثؾ اٛمؼٞمة. -3

 ٓ جيتؿع ذ٬مر اهلل وا٭مشقطون ْم مؽون واٙمد. -4

 ٪مضؾ ٫مراءة ٠مقرة ا٭مٌؼرة ْم ا٭مٌقً. -5

 ٤مٜم إٕمطول ٬مقد ا٭مشقطون.  ٌِّل ا٭مـَّ ٙمرص  -6

ِّل ٙمرص  -7  ٤مٜم محويي أمتف مـ ٢مرق ا٭مشقطون.  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ءي  -43 عى ٓي ٔ٪ؽ٦ة يى  ادل  ةقي ة ل يى ٦ى  ٞ ٗى  ًؿ  قَع أمؿً  ٤تى أك 
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ػٮؿي اهلًل  /ٝىػةؿى ، أ ػٍؤ٨٦ًي »/ ٝىػةؿى رىقي ال٧ٍي

ٍيه  ًٮم  ػى ٞى ت  إىًلى اهلًل ٨٦ً ا٣ٍ ظى
ى
أ ًٙ ا كى ي ًٕ ٌَ ٍؤ٨ً٦ً ال ى  ،ل٧ٍي ٍيه اٍظًؿٍص َعى ٍّ ػى يًف كي كى

ـٍ  ٍٕضى لى تى ٨ٍ ثًةهلًل كى ًٕ اٍقذى ٟى كى ٕي ٛى ٍ٪ ة حى ػ٢ٍ  ،٦ى ٞي ءه ٚىػالى تى ٍ ٟى يشى ةثى وى
ى
إًٍف أ ِّني  /كى

ى
ىػٍٮ أ ل

ا ؾى ًلى ا كى ؾى فى ٠ى ٤ٍخي اكى ٕى ٣ىًس٨ٍ ٝي٢ٍ/ ،ذى ةءى  كى ة مى ٦ى ري اهلًل كى ٢ى ٝىؽى ٕى ػذىطي  ،ذى ٍٛ ىػٍٮ تى ٚىإًَف ل
ةفً  ُى ٢ى الَنيٍ ٧ى  .«خى

 ًعاُي اهلوٌات: 

ـُ اْفَؼِقي  َخْرٌ َوَأَحى  إَِػ اهللِ ِمـادُ  ِعقِػ دُ ا ْمِم ـِ افضَّ اٛمراد ٕمو٭مؼقة هــو ٤مزيؿـي  :ْمِم

 .ا٭مـػس وا٭مؼرَيي ْم أمقر أٚمرة

ؾ  َخْرٌ  ـُ ١مٟما٬مفام ْم اإليامن مع مـو ْم ٬مؾ مـ ا٭مؼقي وا٭مضعقػ ٚمٝم ٓ أي :َويِف 

 .يليت ٕمف ا٭مضعقػ مـ ا٭معٌودات

اٙمـرص ٤مـٜم ٢مو٤مـي اهلل ٖمعـو٧م وا٭مر٩مٌـي ٪مـقام ٤مــده  أي :اْحِرْص َظَذ َمو َيـَْػُعَؽ 

ـْ  وا٢مؾى اإل٤موكي مـ اهلل ٖمعو٧م ٤مٜم ذ٭مؽ وٓ ٖمعجز وٓ ٖمؽًؾ  ٢مؾـى ا٭مطو٤مـي و٤َٓم

ـْ   .٢مؾى اإل٤موكي٤َم

ـْ بِوهللِ  .كي مـ اهلل أي أ٢مؾى اإل٤مو :َواْشَتِع

َٓ َتْعَجزْ  ًـؾ ٤مـفـو، وَيتؿـؾ ا٭معؿـقم ْم ؽِ ٭مطو٤موت، وٓ ٖمَ ا ٤َمـ أي ٓ ٖمعجز :َو

 أن ٓ يٟمك ا٭مـشوط. :أمقر ا٭مدكقو وأٚمرة: واٛمراد مـف

                                 
 (.4923صحقح: رواه مًؾؿ )( 1)
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ءٌ   أي رء ِمو ٖمؽرهف. :َوإِْن َأَصوَبَؽ ََشْ

 هذا ٫مدر اهلل، أو ٫مدر اهلل هؽذا. أي :ُؿْؾ: َؿَدُر اهللِ

ؾ، ٪منن اٛمشقئي ٭مف، وا٭مذي ٫مدره ٬موئـ ٓ عَ أي مو ١موء اهلل أن يػعؾ ٪مَ  :َؾ َوَمو َصوَء َؾعَ 

 ُمو٭مي، وٓ يـػع ٫مقل ا٭معٌد: ٭مق ٬مون ٬مذا ٭مؽون ٬مذا.

ٖمػـتح ٤مؿـؾ ش »٭مـق»: أي: ا٭مـتؾػظ ٕمؽؾؿـي شٓ ٖمؼـؾ ٭مـق»ٖمعؾقؾ ٭مؼق٭مـف:  :َؾنِنَّ َفقْ 

 ش.ا٭مشقطون

ْقَطونِ  ، س ٕمف ا٭مشـقطون٭مؼدر ٪مقق٠مقِ ا أي يؾؼل ْم ا٭مؼؾى معورويَ :َتْػَتُح َظَؿَؾ افشَّ

 .ا٭مدكقو وكحقهو ٤مٜم ا٭متل٠مػ ٤مٜم ٙمظقظِ  ُمؿقٌل  وهق

 املعِى اهعاَ: 

اٛمممـ ا٭مذي ٭مف ٤مزيؿي ا٭مـػس وا٭مؼرَيي ْم أمقر أٚمرة، ويؽقن ٭مف ٬مثرة اإل٫مدام 

هوب ْم ٢مؾٌف، و١مـدة ا٭معزيؿـي ْم إمـر ٤مٜم ا٭معدو ْم اجلفود، وه٤مي اخلروج وا٭مذَّ 

ٛمـؽر، وا٭مصٞم ٤مٜم إذى ْم ٬مؾ ذ٭مـؽ، واٙمـتامل اٛمشـوق ْم ا ٤َمـ ٕموٛمعروف وا٭مـفل

ذات اهلل ٖمعــو٧م، و١مــدة ا٭مر٩مٌــي ْم ا٭مصــالة وا٭مصــقم وإذ٬مــور و٠مــوئر ا٭معٌــودات، 

 وكحق ذ٭مؽ.، ٭مـشوط ْم ٢مؾٌفو، واٛمحو٪مظي ٤مؾقفووا

ْقَطونِ »وا٤مؾؿ أن اٛمراد ٕمؼق٭مف:  ي : اإلٖمقون  و ْم صقغش َؾنِنَّ َفْق َتْػَتُح َظَؿَؾ افشَّ

ٖمؽقن ٪مقفو مـوز٤مي ا٭مؼدر ٤مٜم مو ٪موٖمف مـ أمقر ا٭مدكقو، ول يؽـ اٛمراد ٕمف ٬مراهي ا٭متؾػظ 

ڇ ڇ ) هذا اٛمعـك ٫مق٭مف ٖمعو٧م: ْم مجقع إٙمقال، و٠موئر ا٭مصقر، وي٦ٌمِّ ش ٭مق»ٕمؽؾؿي 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .(   گ 
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 .مذَّ ومو يُ  د مـفؿَ ٪ملٖمً أيي ٤مٜم ٫مًؿ٦م: مو َُي 

ًُ : » و٫مق٭مف ـْ َأْمِري َمو ا٠ْمَتْدَٕمْرُت َمو َأْهَدْي ًُ ِم ٌَْؾ ومو أ١مٌفف مـ  ،ش٭َمِق ا٠ْمَتْؼ

 .ْم ا٭مؼدر ٕمف اٛمـوز٤ميَ  دْ رِ ٩مٝم داٚمؾ ْم هذا ا٭مٌوب: ٕكف ل يُ  ٬مالمف 

(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)ْم ٫مق٭مف ٖمعو٧م: ش ٭مق»و٬مؾؿي 

ٛمـوز٤مي ٪مقف، و٭مذ٭مؽ ذمفؿ اهلل ٖمعو٧م، و٘معؾ ذ٭مؽ ٙمنة ْم ا٭مؼدر، وا مـ ٫مٌقؾ ردِّ 

و ٕمو٭معٌد إ٧م ضقً ػْ إكام يؽقن مذمقمو إذا ٬مون مُ ش ٭مق»٫مؾق ؿ، ٪معر٪مـو أن ا٭متؾػظ ٕمؽؾؿي 

 اهلل ٖمعو٧م. عِ ـْ ا٭متؽذيى ٕمو٭مؼدر، و٤مدم ا٭مروو ٕمُص 

 :[: أٌٓية االضتعاُة باهلل 1فائدة ] 

٠متعوكي ٕموهلل، وا٠متعون ٕمغٝمه، و٬مؾف ومـ ٖمرك آ» ؿول احلوؾظ ابـ رجى احلـبع:

 . شاهلل إ٧م مـ ا٠متعون ٕمف ٪مصور ِمذوٓ

ا٠ٓمتعوكي ّمؿع أصؾ٦م: ا٭مثؼي ٕموهلل، وا٤ٓمتامد ٤مؾقف، ٪منن » وؿول اإلموم ابـ افؼقؿ:

ا٭معٌد ٫مد يثؼ ٕمو٭مقاٙمد مـ ا٭مـوس، وٓ يعتؿد ٤مؾقف ْم أمقره مع ٗمؼتف ٕمف ٠ٓمتغـوئف 

ٗمؼتف ٕمف حلو٘متف إ٭مقف، و٭معدم مـ يؼقم مؼومف، ٪مقحتوج  ٤مـف، و٫مد يعتؿد ٤مؾقف مع ٤مدم

 .شٕمف واٗمٍؼ  إ٧م ا٤متامده ٤مؾقف، مع أكف ٩مٝمُ 

 :ثالثة أُواع[: االضتعاُة 2فائدة ] 

ا٠ٓمتعوكي ا٭متل ٖمؽقن مؼروكي ٕمو٭مذل واخلضقع، ٪مفذه ٤مٌودة ٓ ٖمؽقن  أحدمهو:

                                 
 (.1211(، ومًؾؿ )1651ا٭مٌخوري ) ( متػؼ ٤مؾقف: رواه1)

 (.1/482) ، ٕٓمـ ر٘مى احلـ٥ٌم( اكظر: ٘مومع ا٭معؾقم واحلؽؿ2)

 (.1/96) ، ٕٓمـ ا٭مؼقؿ( اكظر: مدارج ا٭مًو٭مؽ٦م3)
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 إٓ اهلل، ومـ س٪مفو ٭مغٝم اهلل ٬مػر.

 (   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) ٫مول اهلل ٖمعو٧م:

، و٬مرر: (ٿ)٫مدم اٛمػعقل وهق » ؿول احلوؾظ ابـ ـثر يف تػسر أيي:

٭مالهتامم واحلٯم، أي: ٓ كعٌد إٓ إيوك، وٓ كتق٬مؾ إٓ ٤مؾقؽ، وهذا هق ٬مامل 

 .شا٭مطو٤مي

ا٠ٓمتعوكي ٕمؿخؾقق ٪مقام يؼدر ٤مؾقف: ٬مؿـ يًتع٦م ٕمحل ٙموَض ٫مودر ٤مٜم  افثوين:

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  )ز: ٭مؼق٭مف ٖمعو٧م: محؾ متو٤مف: ٪مفذا ٘موئ

 (   ېئ 

ا٠ٓمتعوكي ٕمؿخؾقق ٪مقام ٓ يؼدر ٤مؾقف إٓ اهلل: ٬مؿـ يًتع٦م ٕمحل أو  :فٌافثو

ٿ ٿ ٿ )مقً، ٙموَض أو ٩موئى ٤مٜم ١مػوئف: ٪مفذا ذك: ٭مؼق٭مف ٖمعو٧م: 

 (   ٿ ٹ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ٕمو٭معزيؿي أ٪مضؾ ِمـ يتؽو٠مؾ. اٛمممـ ا٭مؼقي ا٭مذي يلٚمذ -1

 يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أٓ يضقع و٫متف ٪مقام ٓ يـػع. -2

ٓ  ٤مــد ٙمـدوث مـو ش٫َمَدُر اهللِ َوَمـو ١َمـوَء ٪َمَعـَؾ »يًتحى ٭مؾؿًؾؿ أن يؼقل:  -3

 يرى.

 يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يلٚمذ ٕمو٠ٕمٌوب، وأٓ يؾقم كػًف إن ٙمدث مو ٓ ير٘مقه. -4

                                 
 (.1/134( اكظر: ٖمػًٝم إمـ ٬مثٝم )1)
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 أذك. هلل ٪مقام ٓ يؼدر ٤مؾقف إٓ ا مـ ا٠متعون ٕمغٝم اهلل  -5

ٓ ا٭مًـوئؼ َلؾؽــو، ، و: و٭مقن يؼقل: ٭مق ٪معؾً ٬مذا ٭مؽون ٬مذاأٓ جيقز ٭مؾعٌد  -6

 و: ٭مقٓ ٚمٞميت ومذا٬مريت مو كجحً، وكحق ذ٭مؽ: ٕن ٭مق ٖمػتح ٤مؿؾ ا٭مشقطون.

احلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم ا٭مؼدريي ا٭مذيـ يؼق٭مقن: إن اإلكًون يؾؼ ٪معؾ كػًف، وٓ  -7

 ٤َمال٫مي هلل ٕمػعؾ اإلكًون.

٤مٜم اجلٞميي ا٭مذيـ يؼق٭مقن: إن اإلكًون َمٌقر ٤مٜم ٬مؾ أ٪معو٭مف  احلديٌ ٪مقف رد -8

 احلًـي وا٭مًقئي.

 . عٌد أ٫مرب إ٧م اهلل ٬مون أٙمىَّ إ٭مقف٬مؾام ٬مون ا٭م -9

ِّل ٙمرص  -17  .٬مؾ مو يـػعفؿ مـ أمقر ديـفؿ ودكقوهؿ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف   ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -11  ـوب ا٭متقٙمقد.٤مٜم محويي َ٘م   ا٭مـٌَّ

 وا٭مؼدر.اإليامن ٕمو٭مؼضوء  مٌدأ ٖمؼرير -12

 

*      *   * 
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ً  د٤ٞنيي  -44  املٍعذىْضى
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى /خى ةى ٝىةؿى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ٮؿي اهلًل  أ ٥ٍ »/ ٝىةؿى رىقي ٍٮدىػةزي ٪يٮا مى ٞي ٣ى

ى إًَل ا
 إًلى
  .« هللً لى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ا٭مذي ٙميٖمف ا٭مق٪موة.: ادْحَتَِضِ 

ـُقا  يـطؼقا  و. أي أ٤مقدوا ٤مؾقفؿ ا٭مشفودة ٙمتك :َفؼر

ـُ قْ مَ   أي ٤مـد اٛمقت. ؿ:تو

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ؼول، أمركو أ٤مظؿ ٬مؾؿي ٖمُ  ٬مؾؿي ا٭متقٙمقدٛمو ٬موكً  ـفـو مقٖموكـو ٤مــد   ا٭مـٌَّ أن كؾؼِّ

 آٙمتضور: ٭مقدٚمؾقا اجلـي.

ـْ  ٕمًِـٍد َصحقٍح  َرَوى َأبق داودَ  ٌَؾٍ ٤َم ـِ َ٘م :  اهللِ، ٫َموَل: ٫َموَل َر٠ُمقُل  ُمَعوِذ ْٕم

ـْ ٬َمو» َّٓ َم َٓ إ٭َِمَف إِ  .شَدَٚمَؾ اجْلَـَّيَ  اهللَُن آِٚمُر ٬َماَلِمِف 
 كيفية توقني امليت:فائدة:  

أن يؼقل ٛمـ ٙميٖمف ا٭مق٪موة: ٓ إ٭مف إٓ اهلل، ٪منن ٫موَلو ٠مؽً، وإن ل يؼؾفو ٬مررهـو 

 ٤مؾقف ٙمتك يؼقَلو.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
 (.917صحقح: ر واه مًؾؿ )( 1)

 .(، وصححف إ٭مٌوين22734(، وأمحد )3116إٔمق داود )صحقح: ر واه ( 2)
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 ؾؼقـف ا٭مشفودة.مـ أداب ا٭متل يـٌغل ٪معؾفو ٤مـد اٛمحتي: ٖم -1

ِّل ٙمرص  -2 ٤مٜم دٚمقَلؿ  ٤مٜم ٠مالمي أمتف ْم ا٭مدكقو وأٚمرة وٙمرصف   ا٭مـٌَّ

 اجلـي.

َّٓ اهللُمـ ٬مون آٚمر ٬مالمف مـ ا٭مدكقو:  -3  دٚمؾ اجلـي. َٓ إ٭َِمَف إِ

 ف ٬مؾؿي ا٭متقٙمقد.ـَ ُيًتحى ٛمـ ٙمي مقتو أن يؾؼِّ  -4

 ٬مؾؿي ا٭متقٙمقد. ؿُ ظَ ٤مِ  -5

 

*      *   * 
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ءي  -45   ٨ٍ ٦ى  ديعى
ي
 ث٧ىيجحو  يتى وأ

ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى حى خى ٤ى٧ى ٍكًج  أـ قى ػٮؿى اهلًل  انَلً،ي  زى ٍٕخي رىقي ٧ً ٝة٣خ/ قى
  ٮؿي ٞي ًىيجىحه » /حى جٍؽو ديًىيجي٫ي مي ة ٨ٍ٦ً خى ٮؿي  ،٦ى ٞي يى ػٮفى  هللً إ٩ًَة  /ذى ٕي ٍػ٫ً رىاًص إ٩ًَة إًيلى  ،كى

 َ٥ ا ال٤َ٭ي ٍين ٍٙ يًل ػى ٍػ٤ً
ى
أ ًىيبىيًت كى ٍؿًِن ًِف مي صي

ٍ
ًىػيبىًذ٫ً  أ قي اهللي ًِف مي ؿى صى

ى
ة إًَل أ  ،٦ً٪ٍ٭ى

ة ا ٦ً٪ٍ٭ى ٍين ي ػى ٙى لى ٍػ٤ى
ى
أ حى  /ٝىة٣ىٍخ  ،«كى ٤ى٧ى ثيٮ قى

ى
ى أ يفي ٮؿي  ،ٚى٤ى٧َة ديٮي ًِن رىقي ؿى مى

ى
ة أ ٧ى ٝي٤ٍخي ٠ى

ٮؿى اهلًل ، اهلًل  ا ٦ً٪٫ٍي رىقي ٍين ٙى اهللي يًل ػى ٍػ٤ى
ى
 .ٚىأ

  ًعاُي اهلوٌات: 

هل ٬مؾ مو يصقى اإلكًون مـ مؽروه ٠مـقاء ٬مـون ْم ا٭مـديـ أو  اٛمصقٌي :ُمِصقَبيٌ 

 ا٭مدكقو. 

 رز٫مـل.اأي  :َأْخؾِْػ 

 أي أٗموٕمف اهلل. :َأَجَرُه اهللُ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل أر١مدكو  ْم هذا احلديٌ مو يؼق٭مف مـ أصقى ٕمؿصـقٌي دكققيـي أو ديـقـي،   ا٭مـٌَّ

و »٪مؼول:  ،٪مؿـ أصقى ٕمؿصقٌي او إَِفْقاِف  هللِإِكَّ ُفاؿَّ َراِجُعاقَن، َوإِكَّ ْأُجاْريِن يِف ُمِصاقَبتِل  افؾَّ

ا ِمـَْفو  ، وأ٤مطوه ٚمٝما مـفو.، أٗموٕمف اهلل شَوَأْخؾِْػ يِل َخْرً

                                 
ْم ١مقال ٠مـي أرٕمع مـ اَلجرة ٛمو اكؼضً  ( أم ٠مؾؿي هـد ٕمـً أيب أمقي ريض اهلل ٤مـفو، ٖمزو٘مفو ا٭مـٌل 1)

 ، وٖمق٪مقً ٠مـي اٗمـت٦م و٠مت٦م مـ اَلجرة، وهل آٚمر أمفوت اٛمممـ٦م مقٖمو.٤مدَتو مـ أيب ٠مؾؿي 

 (.918صحقح: رواه مًؾؿ ) (2)
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أم ٠مؾؿي ريض اهلل ٤مـفو ٬مام أمرهـو ر٠مـقل  زو٘مُتفُ  ٫مو٭مً، إٔمق ٠مؾؿَي  قْمِّ ٪مؾام ٖمُ 

 .٤مؾقفو ٚمٝما مـف، وهق ر٠مقل اهلل  ، ٪ملٚمؾػ اهلل اهلل 

 ِبطة ًّ احلديح:اهفوائد املطت 

٤َموء٬مر  ذا ا٠متحٌوب ا٭مذِّ  -1  ٤مـد اٛمصقٌي. ا٭مدُّ

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -2

ِّل هدي  اٖمٌوع٪مضقؾي  -3  . ا٭مـٌَّ

 ش.إكو هلل وإكو إ٭مقف را٘معقن»٪مضؾ ٫مقل ا٭معٌد ٤مـد اٛمصقٌي:  -4

ر ١مقئو إٓ حلؽؿي. اهلل  -5  ٓ ُيَؼدِّ

ِّل ٙمرص  -6   ا٭مناء وا٭مياء.مو يؼول ْم ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف   ا٭مـٌَّ

 .يـٌغل ٭ملكًون أن يتذ٬مر دائام أكف را٘مع إ٧م اهلل  -7

 

 

*      *   * 
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ء -46 عى  ًخ امليي  إ٧ٗةًض  ٔ٪ؽى  ادل 

ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى حى خى ٤ى٧ى ـي قى
ي
ػٮؿي اهلًل ريض اهلل ٔ٪٭ة أ ٢ى رىقي  ، ٝىة٣ىٍخ/ دىػى
ٝىٍؽ  ، كى حى ٤ى٧ى يًب قى

ى
ى أ َٜ َعى ٍد٧ى  مى

ى
قي ٚىأ ي / ثىرصى ، ثي٥َ ٝىةؿى ٫ي ٫ي »ٌى ٕى كحى إًذىا ٝيًجيى دىًج إًَف الؿ 

/ «ؿي ػابٍلىىى  ةؿى ٞى ٫ً٤ً٬ٍ، ذى
ى
َش ٩ىةسه ٨ٍ٦ً أ ٌى ، »، ٚى ػٍيو

٥ٍ إًَل ًِبى ًكسي ٛي ٍج
ى
ى أ ٮا َعى ٔي لى دىٍؽ

يٮفى  ٮل ٞي ة تى ى ٦ى ٪يٮفى َعى ٦ي حى ييؤى اًسى الى / «ٚىإًَف ال٧ٍى ٥َ »، ثي٥َ ٝىةؿى يًب  ال٤َ٭ي
ى
ٍؿ أًل ًٛ ٍٗ ، ا حى ٤ى٧ى  قى

ي يىة  لى ىة كى ٍؿ نلى ًٛ ٍٗ ا ، كى ةثًًؿي٨ى ٘ى ًج٫ً ًِف ا٣ٍ ًٞ ٔى ٫ي ًِف  ٍٛ اٍػ٤ي ، كى ٍ٭ًؽيينيى ذى٫ي ًِف ال٧ٍى ٍٓ دىرىصى اٍرذى كى
ي ًذي٫ً  ٍر لى ٩ىٮي ٍبًقً كى

ي ًِف رى ٍط لى اٍٚكى ، كى ى٧ًنيى ةل ٕى   .«رىَب ا٣ٍ
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ٪متح ٕمٯمه. :َصؼَّ 

ٍَّ َكوٌس:  رٖمػعً أصقاَتؿ.أي ا َؾَض

ـُقَن:  أي يؼق٭مقن: ا٭مؾفؿ ا٠متجى َلؿ. ُيَممر

 أي ا٭مذيـ هداهؿ اهلل ٭مل٤مامل وا٫ٕمقال  ا٭مصوحلي. :ْفِديرغَ ادَ 

 أي ذريتف. :َظِؼبِف

ـَ   ا٭مٌو٫م٦م.أي  :اْفَغوبِِري

 وف ْم ذريتف.أي ٤مقَّ  :اْخُؾْػُف يِف َظِؼبِفِ 

 املعِى اهعاَ: 

                                 
 (.927صحقح: رواه مًؾؿ ) (1)
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ِّل دٚمؾ  ، ٪موحتو ٕمٯمه إٔمق ٠مؾؿي ٪مق٘مده ا٭مـٌل مو ُٖمقْمِّ ٤مٜم أيب ٠مؾؿي ٕمعد  ا٭مـٌَّ

ِّل ٪مل٩مؿضف  وَح إَِذا ُؿبَِض َتبَِعُف اْفَبَصارُ »، ٗمؿ ٫مول:  ا٭مـٌَّ أي كظر إ٭مقف ا٭مٌٯم ، «إِنَّ افر 

ِّل و، ٪مؾام ٫مول قـً ِش وصور مـظره مُ  أصقات ٕمعض احلضقر، ٪مؼول  ًهذا ارٖمػع  ا٭مـٌَّ

ِّل  َّٓ بَِخْرٍ َٓ َتْدُظقا َظَذ َأكْ »:  ا٭مـٌَّ ََلئَِؽَي ادَ َؾنِنَّ » :و٤مؾؾ ذ٭مؽ ٕمؼق٭مف  ،شُػِسُؽْؿ إِ

ـُقَن َظَذ َمو َتُؼقُفقنَ  أن يًتجقى ٭مؽؿ ٕمام د٤مقَتقه، ٗمؿ د٤مو  اهلل  أي ٖمد٤مق شُيَممر

ِّل  ُفؿَّ »: ٕيب ٠مؾؿي   ا٭مـٌَّ َِّب َشَؾَؿيَ  افؾَّ ِٕ  ،أي ا٠مٟم ذكقٕمف وّمووز ٤مـف«: اْؽِػْر 

 ،٭مل٤مامل وا٫ٕمقال ا٭مصوحلي أي ا٭مذيـ هداهؿ اهلل « ْفِديرغَ ادَ َجَتُف يِف َواْرَؾْع َدرَ »

ـَ »  ،ا٭مٌو٫مقي ٕمحػظفؿ ور٤مويتفؿأي اٚمؾػف ْم ذريتف « َواْخُؾْػُف يِف َظِؼبِِف يِف اْفَغوبِِري

ْر َفُف » ِه َوَكقر ره أي وو٠مِّ  «ؾِقفِ َواْؽِػْر َفـَو َوَفُف َيو َربَّ اْفَعوَدَِغ، َواْؾَسْح َفُف يِف َؿْزِ ع ٫مٞمه وكقِّ

 ٭مف.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ـ ٤مٜم ا٭مد٤موءًٕموخلٝم ٤مـد اٛمقِّ  ا٭مدُّ  .: ٕن اٛمالئؽي ُٖمَممِّ

 مـ أداب ا٭متل يـٌغل ٪معؾفو ٤مـد اٛمحتي ٕمعد مقٖمف: ٖمغؿقض ٤مقـقف. -2

٤َموء٬مراهي  -3  ٕمو٭م٨م ٤مـد اٛمقً. ا٭مدُّ

 أٚمر.ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مققم  -4

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمعذاب ا٭مؼٞم وكعقؿف. -5

٤َموء٧م ٤مـد وْ إَ  -6  أن يٌدأ ا٭مدا٤مل ٕمـػًف ٗمؿ يد٤مق ٛمـ ١موء. ا٭مدُّ

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕموٛمالئؽي. -7

 مـ و٣موئػ اٛمالئؽي: أن مـفؿ مالئؽي مق٬مؾي ٕمؼٌض إرواح. -8
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ِّل ٙمرص  -9  اجلـي. ٤مٜم دٚمقل أصحوٕمف   ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -17  ؿ أمتف و٤مـويتف  ؿ.٤مٜم ٖمعؾق  ا٭مـٌَّ

  

*      *   * 
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ء -47 عى  ي٫ً ٤ٔى  ِف الىالةً  ًخ ل٧٤يَ  ادل 
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ٟو خى ً ةل ٮًٍؼ ث٨ًٍ ٦ى ػٮؿي اهللً  / ٝىةؿى   ٔى ػًَل رىقي ى   وى َعى

ةو  ٪ىةزى ٮى  صى ا٫ًً كى٬ي خي ٨ٍ٦ ديعى ٍْ ًٛ /ٚىعى ٮؿي ٞي ٥َ » حى ٫ٍي  ال٤َ٭ي ارمٍحى ي كى ٍؿ لى ًٛ ٍٗ ٙي  ،ا اٍخ ٪٫ٍي  كى خى
 ً٫ًٚ ي  ،كىعى لى ـي ـٍ ٩ي ٍكًؿ

ى
أ ٤ى٫ي  ،كى ٍؽػى ٍٓ ٦ي كىقي زى٤ٍشو كى  ،كى ةءو كى ًك٫ٍ٤ي ث٧ًى

ٍٗ ا ،كى ػ٫ً ٦ًػ٨ بىػؿىدو ٞي جى  كى
ٍبيىيي ٨٦ًخلى ا

ى
َّ الَٮٍبي اأٍل ٪ى ة حي ٧ى ةيىة ٠ى اًرقً ا ُى ا ٦ًػ٨ٍ دى ػٍين ارنا ػى ثٍػًؽٍلي دى

ى
أ ىًف كى دَلن

زى  ٫ً٤ً٬ٍ كى
ى
ا ٨ٍ٦ً أ ٍين ٬ٍالن ػى

ى
أ ابى كى ػؾى ٔى ػٍبً كى

ٞى ًٝػ٫ً ًٚذٍ٪ىػحى ا٣ٍ كًٍصػ٫ً كى ا ٨ٍ٦ً زى ٍين ة ػى كٍصن
ٍف ، «انَلةرً 

ى
َ٪يٍخي أ / تى٧ى ٩ىة  أكٮفٝىةؿى

ى
ييخى ذلٟ أ  . ال٧ٍى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي مقً. :َجـَوَزةٍ 

 أي ٠موُمف وٓ ٖمماٚمذه ٕمذكقٕمف. :َواْظُػ َظـْفُ 

 أي ٫مٞمه.  :ُكُزَففُ 

 أي ٫مٞمه. ُمْدَخَؾُف:

 م وٙمىَّ اَم ا٭مغَ  ىَّ ك َٙم ًؿَّ ًعو صغوًرا، ويُ طَ اٛموء اجلومد يـزل مـ ا٭مًحوب ٫مِ أي :َبَردٍ 

 ن.زْ اٛمُ 

فِ   .هُ رْ أي ٢مفِّ  :َكؼر

                                 
، و١مفد ٩مزوة ممٖمي، ٖمقْم ١مفد ٪متح مؽي، و٬مون مـ كٌالء ا٭مصحوٕمي  ١مجعل ( ٤مقف ٕمـ مو٭مؽ ا1ٕ)

 ٠مـي ٗمالث و٠مٌع٦م.

 (.963صحقح: رواه مًؾؿ )( 2)
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 مجع ٚمطقئي وهل ٖمشؿؾ مجقع ا٭مذكقب وا٭معويص. :َطوَيواخلَ  

َكسِ   أي ا٭مق٠مخ. :افدَّ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ يعؾؿـو  ٤َموء٬مقػقي   ا٭مـٌَّ ؿـو أن صالة ٤مؾقف، ٤مؾَّ ؾؿقً ْم ا٭م٭م ا٭مدُّ

ُفؿَّ »كؼقل:  فُ » أي ا٠مٟم ذكقٕمف،ش اْؽِػْر َففُ  افؾَّ ش َواْظُػ َظـْفُ » ٕمرمحتؽ ا٭مقا٠معي،أي  شَواْرمَحْ

ـْ  أي ٠موُمف وّمووز ِرْم ُكُزَففُ » ذكقٕمف،٤َم ـْ ْع ُمْدَخَؾفُ »أي ٫مٞمه،  شَوَظوؾِِف َوَأ أي ش َوَوشر

ٍٍ َوَبرَ »، ٫مٞمه ِف ِمـ»، أي ا٩مًؾ ٚمطويوه وذكقٕمفش دٍ َواْؽِسْؾُف باَِمٍء َوَثْؾ أي ش َطوَيوخلَ ا َوَكؼر

َْبَقُض ِمـ» مـ ا٭مذكقب، ْٕ ك افثَّْقُب ا اَم ُيـَؼَّ َكسِ ا ـَ َوَأْبِدْفُف َداًرا » أي مـ ا٭مذكقب،ش فدَّ

ـْ َزْوِجفِ  ا ِم ـْ َأْهؾِِف َوَزْوًجو َخْرً ا ِم ـْ َداِرِه َوَأْهًَل َخْرً ا ِم َوِؿِف ؾِْتـََي » ي ْم اجلـي،أش َخْرً

ف ٤مذاب ا٭مؼٞم و٤مذاب ا٭مـور، ش اْفَؼْزِ َوَظَذاَب افـَّورِ  ًُ : ٤مقف ٕمـ مو٭مؽ َؿوَل أي ٘مـٌِّ ََتَـَّْق

ًَ ادَ َأْن أـقن َأَكو ذفؽ  ِّل  ُد٤َموء: ٭مٞم٬مي قر  . ا٭مـٌَّ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1  .٤َموءا٭مدُّ ٭مؾؿقً ْم صالة اجلـوزة ٓ ٠مقام  ذا  ا٭مدُّ

 ٖمؼرير مٌدأ إليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -2

 ٖمؼرير مٌدأ ا٭معذاب وا٭مـعقؿ ْم أٚمرة. -3

 ٖمؼرير مٌدأ ا٭مػقز واخلنان يقم ا٭مؼقومي.  -4

 ٭مٌو٫م٦م.ا ٤َمـ صالة اجلـوزة ٪مرض ٬مػويي إذا ٫موم  و مـ يؽػل ٠مؼطً -5

د، واٛمطر. -6  ٢مفقريي موء ا٭مثؾٍ، وا٭مَٞمَ

*      *   * 
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ءي  -48 ٞي  زيةرةً  ديعى  جٮرً ا٣
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ةى ث٨ً خى يٍؽى ػٮؿي اهلًل ،  يًت ًىػاحلى  ثيؿى فى رىقي / اكى  ٝىػةؿى

 / ٮؿي ٞي ٥ٍ حى فى ٝىةا٤ًي٭ي ةثًًؿ، ٚىاكى ٞى ٮا إىًلى ال٧ٍى ؿىصي ٥ٍ إًذىا ػى ٭ي ٧ي
٤ي ٕى ٢٬ٍى »حي

ى
٥ٍ أ ٤ىيٍسي ٔى ـي  الَكالى

ةءى  إ٩ًَة إًٍف مى ، كى ٍك٧ً٤ًنيى ال٧ٍي ٍؤ٦ًً٪نيى كى يىةًر ٨٦ًى ال٧ٍي ىػة  ادلي ؿي اهللى نلى
ى
ٍقػأ
ى
ٮفى أ ٞي ًظ ىالى اهللي ل

ةًذيىحى  ٕى ٥ي ا٣ٍ ٣ىسي  .«كى
 ًعاُي اهلوٌات: 

َيورِ   أي أهؾ ا٭مؼٌقر. :َأْهَؾ افدر

 أي ٠مـؾحؼ ٕمؽؿ إذا متـو . :َفََلِحُؼقنَ  

 أي اٛمعو٪موة ْم ا٭مدكقو وأٚمرة مـ ٬مؾ ٕمالء . :اْفَعوؾَِقيَ  

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون  ، ٪مؽون يعؾؿفؿ إذا ٚمرج  ؿ ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف ١مديد احلرص   ا٭مـٌَّ

َيورِ »إ٧م اٛمؼوٕمر أن يؼق٭مقا:  ََلُم َظَؾْقُؽْؿ َأْهاَؾ افادر ـَ » أي أهـؾ ا٭مؼٌـقرش افسَّ ْمِمـَِغ اُداِما

و إِْن َصوَء اهللُ َفََلِحُؼقنَ ادُ وَ  َأْشَلُل اهللَ َفـَو َوَفُؽاُؿ » أي ٠مـؾحؼ ٕمؽؿ إذا متـوش ْسؾِِؿَغ، َوإِكَّ

 أي اٛمعو٪موة ْم ا٭مدكقو وأٚمرة مـ ٬مال ٕمالء و٪متـي. شَعوؾَِقيَ افْ 

                                 
مفو٘مرا، و١مفد ٩مزوة  ، ٫مقؾ: إكف أ٠مؾؿ ٤موم اَلجرة، إذ مر ٕمف ا٭مـٌل صقى ا٠ٕمؾؿل ة ٕمـ احلَ يدَ رَ ٕمُ ( 1)

 صد٫مي ٫مقمف، و٬مون َيؿؾ ٭مقاء إمٝم أ٠مومي ٤مٜم ٚمقٞم، وا٭مػتح، و٬مون معف ا٭مؾقاء، وا٠متعؿؾف ا٭مـٌل 

ة، ٗمؿ ر و٪موة ا٭مـٌل وء إٗمْ ؾؼَ ٙم٦م ٩مزا أرض ا٭مٌَ  ، و٫مد كزل مرو، وك٨م ا٭معؾؿ  و، و٫مد ٠مؽـ ا٭مٌٯمة مدَّ

 ، وٖمقْم ٠مـي ٗمالث و٠مت٦م.٩مزا ُٚمَر٠مون زمـ ٤مثامن 

 (.1627صحقح: رواه مًؾؿ ) (2)
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 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٤مـد دٚمقل اٛمؼوٕمر. ا٭مذِّ

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -2

٤َموء٧م ْم وْ إَ  -3  ٗمؿ يد٤مق ٛمـ يشوء. ،ـػًف٭م ٛمًؾؿايد٤مق أن  ا٭مدُّ

ِّل مدى ٙمرص  -4 ٬مؾ مو يـػعفؿ مـ أمقر ديـفؿ  ٜم ٖمعؾقؿ صحوٕمتف ٤م   ا٭مـٌَّ

 .ودكقوهؿ

 ا٠متحٌوب زيورة ا٭مؼٌقر. -5

 .يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يًتشعر دائام أكف ٠مقؿقت، وأكف ٠مٝم٘مع إ٧م اهلل  -6

اإل٠مالم واإليامن إذا ا٘متؿعو ْم كص  ذ٤مل ٬مون ٭مؽؾ مـفام معــك مًـتؼال،  -7

 وإذا ُذ٬مر أٙمدمهو ول ُيذ٬مر أٚمر ١مؿؾ أٚمر.

 

*      *   * 
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ءي  -49  يًط الؿي  ديعى
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ٍكج انَلً،ي خى حى زى ئًنى فى انَلػً،   عى ػة ٝىة٣ىػٍخ/ اكى َج٭ى

ى
إًذىا  أ

ًخ  ٛى ىى /  ٔى ، ٝىةؿى يطي ٥َ »الؿي ػة  ال٤َ٭ي ػٍيى ٦ى ػة كىػى ػة ًذي٭ى ػٍيى ٦ى ة كىػى ٍيى٬ى ٟى ػى ي ل
ى
ٍقأ
ى
إًِّني أ

ٟى ٦ً   ثً
ٮذي ٔي
ى
أ رًٍق٤ىٍخ ث٫ًً، كى

ي
رًٍق٤ىٍخ ث٫ًً أ

ي
ة أ ي ٦ى ة كىرشى ة ًذي٭ى ي ٦ى ة كىرشى ي٬ى ، ٝىة٣ىٍخ/ «٨ٍ رشى

إًذىا  ىَي٤ىًخ كى ةءي  ختى ٢ى  الَك٧ى جى كىدىػى ؿى ىٍٮ٩ي٫ي كىػى َيى ل ٘ى ػؿىٍت  ،تى ُى ، ٚىػإًذىا ٦ى ٍدثىػؿى
ى
أ ٍرجى٢ى كى

ى
أ كى

ٟى ًِف كىٍصً٭٫ً  ً ل ٍٚخي ذى ؿى ٕى ، ذى ٪٫ٍي مى خى ي تٍلي  ،رسي
ى
أ / ٚىكى حي ئًنى / ٝىة٣ىٍخ عى ةؿى ٞى ، ذى ٫َ٤ي يىػة »٫ي ٕى ٣ى

ا  ػؾى يٮا ٬ى كًٍديىػًذً٭٥ٍ ٝىػةل
ى
ًج٢ى أ ٍٞ ٍكػذى ة مي ًن ًر ٍكقي عى

ى
أ / ٚى٤ى٧َة رى دو ـي عى ة ٝىةؿى ٝىٍٮ ٧ى حي ٠ى ئًنى عى

٩ىة ؿي ًُ ٧ٍ رًضه مي  .«عى
 ًعاُي اهلوٌات: 

: ًِ  أي هًٌ. َظَصَػ

 ًِ قََّؾ  أي ٖمغقؿً. :ََتَ

 أي دٚمؾ وٚمرج. :َأْؿَبَؾ َوَأْدَبرَ 

يَ    .ج ٤مـفأي ُٚمػػ و٪ُمرِّ  :ُُسر

 ِمطركو . هذا ٤مورٌض  :أي ٫مو٭مق مشٝميـ إ٧م ا٭مًحوب َظوِرٌض:

 .هؿ ا٭مذيـ أر٠مؾ إ٭مقفؿ هقد  َؿْقُم َظوٍد:

٤مورض ِمطر، ٪مػرٙمقا ٛمو رأوا ا٭معذاب مًتؼٌؾفؿ، ا٤متؼدوا أكف أي  َرَأْوُه َظوِرًضو:

 .ُمتو٘م٦م إ٧م اٛمطر َمدٕم٦م، و٫مد ٬موكقا وا٠مت٨ٌموا ٕمف
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 و مزار٤مفؿ.فًفو كحق أوديتفؿ ا٭متل ٪مقأي متجِ  بَِؾ َأْوِدَيتِِفْؿ:ُمْسَتؼْ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون  ، ٪مؽون ، ويظفر هذا ْم أ٫مقا٭مف وأ٪معو٭مف ١مديد اخلقف مـ رٕمف   ا٭مـٌَّ

ًٌَّ ا٭مريح:  ُفؿَّ »يؼقل إذا ه ًْ  افؾَّ َهو َوَخْرَ َمو ؾِقَفو َوَخْرَ َمو ُأْرِشَؾ بِِف، إيِنر َأْشَلُفَؽ َخْرَ

ًْ بِفِ  َهو َوََشر َمو ؾِقَفو َوََشر َمو ُأْرِشَؾ ـْ ََشر ًْ ، شَوَأُظقُذ بَِؽ ِم : ٤موئشُي ريض اهلل ٤مـفو َؿوَف

ًِ  َوإَِذا َ َفْقُكفُ  ٖمغقؿ اَمُء َتَغرَّ ، وهذه أي ٘موء وذهى، َوَخَرَج َوَدَخَؾ َوَأْؿَبَؾ َوَأْدَبرَ  ،افسَّ

يَ ، ٙمو٭مف اخلوئػ أي ُٚمػِّػ ٤مـف وذهى ٤مـف مو ٬مون ٕمف مـ ، َظـْفُ  َؾنَِذا َمَطَرْت ُُسر

ًْ َظوئَِشُي: َؾَسَلْفُتُف، َؾَؼوَل: ٚمقف،  ًُ َذفَِؽ يِف َوْجِفِف، َؿوَف اَم َؿوَل »َؾَعَرْؾ ـَ ُف َيو َظوئَِشُي  َفَعؾَّ

َؾَؾامَّ َرَأْوُه َظوِرًضو ُمْسَتْؼبَِؾ » ، اهؿ ا٭مذيـ أر٠مؾ اهلل إ٭مقفؿ كٌقف هقدً « َؿْقُم َظودٍ 

« َؿوُفقا َهَذا َظوِرٌض ُِمْطُِرَكو»، أي متِجًفو كحق أوديتفؿ ا٭متل ٪مقفو مزار٤مفؿ «ْوِدَيتِِفؿْ أَ 

 أي ٫مو٭مقا مشٝميـ إ٧م ا٭مًحوب، و٫مد ٤مرض ْم ا٭مًامء: إن هذا ٤مورض ِمطركو. 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٤َموء ذا  ا٭مدُّ  ٤مـد هٌقب ا٭مريح. ا٭مدُّ

 يلمـ مؽر اهلل.يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أٓ  -2

 ا٭مريح ملمقرة. -3

 ا٭مريح ٫مد ٖمليت ٭مؾفالك، و٫مد ٖمليت ٭مؾخٝم. -4

ِّل ٙمرص  -5  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف ٕمؽؾ ٠مٌؾ ا٭متعؾقؿ.  ا٭مـٌَّ

 ْم ٬مؾ صغٝمة و٬مٌٝمة. يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يؾجل إ٧م اهلل  -6

 .ٚموف ٤مذإمف ومؽره  ٬مؾام ٬مون اٛمممـ أ٫مرب إ٧م رٕمف  -7
*    *     * 
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ءي  -51 ًٙ  ديعى ـً  لىةظًت  الٌي  ا٣ُٕة
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى يٍسو خى جًٍؽ اهلًل ث٨ًٍ ب ػٮؿي اهلًل  خى ؿى رىقي ـى / ٩ى ى  ، ٝىةؿى َعى

جىحن  ٍَ كى ة كى ة٦ن ٕى َى  ٫ًٍ َؿبٍ٪ىة إًيلى ٞى / ذى
يًب، ٝىةؿى

ى
٤يػ٫ي  ،أ كي

ٍ
فى يىأ ، ٚىػاكى ً ى ثًذى٧ٍؿو

ي
ة ثي٥َ أ ٢ى ٦ً٪ٍ٭ى كى

ى
ٚىأ

 ٍ جيى ي٫ًٍ كى ٕى يي٤ًٍق انَلٮىل بىنٍيى إًٍوجى ػكى ً ى بًنى
ي
ٯ، ثيػ٥َ أ ُى الٍٮيٍقػ ٓي الَكػَجةثىحى كى ػ ، ػ٧ى ابو ؿى

م ي اذَلً لى بى٫ي ثي٥َ ٩ىةكى ً رشى
٨ٍ  ٚى اثًَذػ٫ً خى ـً دى ة ؾى ث٤ًًضى ػى

ى
أ يًب/ كى

ى
ةؿى أ ٞى ، ذى اٍدعي  /يى٧ًيً٪٫ً، ٝىةؿى

 / ةؿى ٞى ىة، ذى ارٍ »اهللى نلى ٥ٍ كى ى٭ي ٍؿ ل ًٛ ٍٗ ا ٥ٍ كى ٍرذى٭ي زى ة رى ٥ٍ ًِف ٦ى ى٭ي ٥ٍ امهلل ثىةرًٍؾ ل ٍ٭ي  .«محى
  ًعاُي اهلوٌات: 

ـِ  مـ ا٭متؿرِ  صـعُ يُ  وأي ٢معوم :َوْضَبيً  ـِ  ِػ اٛمجػَّ  وا٭مؾٌ  .وا٭مًؿ

اٍب   أي ٕمامء. :بَِؼَ

ل ٕمذ٭مؽ: ٕن ا٭معرب ٫مديام ٬موكـً إذا ؿِّ ٠ُم ي٥م اإل وم،  أي إصٌع ا٭مذي افسبوبي:

ًٌَّ أٙمدا أ١مورت ٕمف.  ٠م

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ يعؾؿـو  أدٕمو ٤مظقام، وهـق مـو يؼـقل ا٭مضـقػ ٭مصـوٙمى   ا٭مـٌَّ

م ٭مف ٢معومـو، ٪مل٬مـؾ  رٍ ـ٤ًمٜم ُٕمٍن أيب ٤مٌد اهلل ٕمـ ٕمُ  ا٭مطعوم، ٪مؼد كزل ا٭مـٌل  ، ٪مؼدَّ

ِّل  مـفو ٗمؿ ُأيت ٕمتؿر، و٬مون يل٬مؾف وجيعؾ ا٭مـقى ٕم٦م أصٌعقف ٭مؼؾَّتف، ول يضـعف ْم   ا٭مـٌَّ

                                 
، كزل محصو، ٖمقْم ٠مـي ٗمامن وٗمامك٦م ٕمو٭مشوم، وهق آٚمر مـ موت مـ ا٭مصحوٕمي ُٕمن اٛموزين ( ٤مٌد اهلل ٕمـ 1)

 .و، و٭مف أرٕمع وٖمًعقن ٠مـي  

 (.3875صحقح: رواه مًؾؿ ) (2)
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ا٭مًـٌوٕمي وا٭مق٠مـطك، ٗمـؿ أيت  ْم ا٬ٕمـؾ ٕمـ٦م إكوء ا٭متؿر: ٭مئال يتؾط ٕمف، و٬مون جيؿع 

ِّل  ـْ  ٕم٨ماب ٪م٨مٕمف، ٗمؿ أ٤مطوه ٛمـ  ا٭مـٌَّ ِـّل يؿقـف، ٪مؾام ٚمرج ٤َم ٌر ـ، أمًـؽ ُٕمًـ ا٭مـٌَّ

ِّل ٕمؾجوم دإمي  ِّل : ادع ٭مـو، ٪مؼول ، و٫مول ٭مؾـٌل  ا٭مـٌَّ ا٭مؾفؿ َٕموِرْك ََلُـْؿ ِْم َمـو »:  ا٭مـٌَّ

 .شَرَز٫ْمَتُفْؿ َوا٩ْمِػْر ََلُْؿ َواْرمَحُْفؿْ 

 د املطتِبطة ًّ احلديح:اهفوائ 

  ـ ْم إمقر ٬مؾفو.ا٠متحٌوب ا٭متقؿَّ  -1

٤َموء ٢مؾى٘مقاز  -2  ٙمقوء.مـ ا٭مصوحل٦م إ ا٭مدُّ

ِّل ٖمقاوع  -3  . ا٭مـٌَّ

٤َموءا٠متحٌوب  -4  ٭مصوٙمى ا٭مطعوم. ا٭مدُّ

 وع ا٭مـقى مع ا٭متؿر ٕمعد أ٬مؾف ْم إكوء واٙمد.قمـ آداب ا٭مطعوم أٓ ي -5

 ا٭مصوحل٦م إٙمقوء. ُد٤َموءم٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕم -6

*      *   * 
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ءي  -51 ـي  ْضى إذا ظى  الىةا٥ً  ديعى ُؿٍ  ا٣ُٕة  كل٥ يٛي
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ةى خى يٍػؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ػٮؿي اهلًل أ / ٝىػةؿى رىقي إًذىا ديًِعى / »، ٝىػةؿى

 ٍ٥ ٕى ٍُ ا، ٚى٤ٍيى ؿن ًُ ٍٛ فى ٦ي إًٍف اكى ، كى
٢ي ة، ٚى٤ٍييىى ةا٧ًن فى وى ٥ٍ ٚى٤ٍييًضٍت ٚىإًٍف اكى زي ؽي ظى

ى
 . «أ

 ت:ًعاُي اهلوٌا 

 أي ٪مؾقدُع. :َؾْؾُقَصؾر 

 أي ٪مؾقل٬مؾ. :َؾْؾَقْطَعؿْ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ يعؾؿـو  أدًٕمو مـ أداب اجلو٭مٌي ٭مؾؿحٌـي ٕمـ٦م اٛمًـؾؿ٦م،   ا٭مـٌَّ

صـوئاًم ٪مقًـتحى ٭مـف أن  وهق إ٘موٕمي ا٭مد٤مقة، وا٬ٕمؾ مـ ا٭مق٭مقؿي إٓ إذا ٬مون اٛمـد٤مقُّ 

 ٭مف و٭مصوٙمى ا٭مد٤مقة. يد٤مق اهلل 

 ًتى جتب اهدعوة؟ :فائدة 

 جتى إجوبي افدظقة بؼوط أربعي:

 ر٘ماًل ٕمعقـف: ٪منن د٤مو ا٭مـوس ٕمدون ٖمعق٦م ل ّمى ا٭مد٤مقة. أن يد٤مقَ  

.رٌ أن ٓ يؽقن ْم ا٭مق٭مقؿي مـؽَ  
ٍ
 ، ٬مَزمٍر و٩ِمـوء

مٌتـد٤مو أو ٬مـو٪مرا ل ا٭مـدا٤مل ، ٪منن ٬مون م هجرهأن يؽقن ا٭مدا٤مل مًؾاًم َيرُ  

 .د٤مقٖمفّمى 
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ُى ا٭مدا٤مل ٙمرامو ل ّمى  ًٌوا٭مدا٤مل ٢مق أن يؽقن ٬مًى  ًْ ٙمالٓ، ٪منن ٬مون ٬م

  د٤مقٖمف.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب إ٘موٕمي ا٭مد٤مقة. -1

 .أن يد٤مق ٭مصوٙمى ا٭مق٭مقؿي ٛمـ أ٘موب ا٭مد٤مقة و٬مون صوئاًم  يًتحى -2

 ا٠متحٌوب ا٬ٕمؾ مـ ا٭مق٭مقؿي ٛمـ ٬مون مػطًرا. -3

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمل٭مقػ ا٭مؼؾقب.  ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -5  ديـفؿ ودكقوهؿ. مو يـػعفؿ مـ أمرٖمعؾقؿ أمتف ٬مؾ ٤مٜم   ا٭مـٌَّ

 
*      *   * 
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ءي  -52 عى  ال٧ؿً  ثة٠ٮرةً  رؤيحً  ٔ٪ؽى  ادل 

ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي
ى
ًؿ  أ َكؿى ال٧َى

ى
ٍكا أ
ى
أ فى انَلةسي إًذىا رى / اكى

٫َ٩ي ٝىةؿى
ى
، أ

كا ث٫ًً إىًلى انَلً،ي  ةءي قي رى  صى ؾى ػى
ى
ٮؿي اهلًل ٚىإًذىا أ /  قي ػ٥َ »ٝىةؿى ىػة ًِف  ال٤َ٭ي ثىػةرًٍؾ نلى

٩ىة،  ػؽي ىػة ًِف ٦ي بىػةرًٍؾ نلى ٪ٍة، كى ػةخى ىة ًِف وى بىةرًٍؾ نلى ًؽيجىًذ٪ىة، كى ىة ًِف ٦ى بىةرًٍؾ نلى ًؿ٩ىة، كى ثى٧ى
 َ٥ ، كى  ال٤َ٭ي ٟى ٩ىًبي ػ ، كى ؾى جٍػؽي إًِّني خى ، كى ٟى ٩ىًبي ػ ، كى ٟى ٤ًي٤ي ، كىػى ؾى جٍؽي ا٬ًي٥ى خى إ٩ًَػ٫ي إًَف إًثٍؿى

ػ٫ي  ٕى ٦ًس٤ًٍػ٫ً ٦ى ، كى ١َػحى ؾى ل٧ًى ػة دىعى ًؽي٪ىًح، ث٧ًًس٢ًٍ ٦ى ٮؾى ل٧ٍ٤ًى ٔي ٍد
ى
إًِّني أ ، كى ١َحى ؾى ل٧ًى ، «دىعى

ٟى  ً ل ي٫ً ذى ًُ ٍٕ يي ي، ذى يًلؽو لى ؿى كى ٘ى ٍو
ى
ٮ أ ٔي / ثي٥َ يىٍؽ ؿى ٝىةؿى  .«ال٧َى

  ًعاُي اهلوٌات: 

 ا٭مصوع يًووي أرٕمعي أمداد. :َصوَظـْو

َكو  ٘مؾ اٛمعتدل.ا٭مرَّ  يًووي مؾء ٬مػلِّ  دُّ اٛمُ  :ُمدر

 أي  أصغر ٢مػؾ. :َأْصَغَر َوفِقدٍ  

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون ا٭مـوس ٤مٜم ٤مفد  ٪مـنذا أٚمـذه   إذا رأوا أول ا٭مثؿر ٘موءوا ٕمف ٭مؾـٌل   ا٭مـٌَّ

ِّل  هؿ،  ٗمـؿ أن يٌورك َلؿ ْم ٗمؿرهؿ ومـديـتفؿ وْم صـو٤مفؿ ومـدِّ  د٤مو اهلل    ا٭مـٌَّ

ِّل  يؼقل ٛمؽي، وأكو أد٤مـقك ٭مؾؿديــي ٕمؿثـؾ مـو  ٭مؼد د٤موك يو اهلل  إٕمراهقؿ   : ا٭مـٌَّ

ِّل د٤موك ومثؾف معف، ٗمؿ د٤مو   ا٭مثؿر. ٪مل٤مطوهأصغر ٢مػؾ   ا٭مـٌَّ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 
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٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر٤مـد رؤيي ٕمو٬مقرة ا٭مثؿر  ذا  ا٭مدُّ  .ا٭مذِّ

 ا٠متحٌوب إ٢معوم ٕمو٬مقرة ا٭مثؿر ٕصغر و٭مقد. -2

 ٤مٜم ا٭مـوس. ٕمٌو٬مقرة ا٭مثؿر٘مقاز ا٭مطقاف  -3

أن يد٤مق ٭مصوٙمٌفو، و٭مثؿر مديـتف، وصو٤مفو  ى ٕمو٬مقرة ا٭مثؿرويًتحى ٛمـ ير -4

 ومدهو.

 .٪مضقؾي إٕمراهقؿ  -5

 ٪مضقؾي مؽي واٛمديـي ٤مٜم ٠موئر ا٭مٌؾدان. -6

ِّل احلديٌ د٭مقؾ ٤مٜم كٌقة  -7  . ا٭مـٌَّ

ِّل ٤مظقؿ ٙمى  -8  ٭مؾؿديـي.  ا٭مـٌَّ

 م٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕمو٭معؿؾ ا٭مصو٭مح. -9

 

*      *   * 
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ءي  -53  الكٛؿً  ديعى

ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ رى ؿى ا ٔى ٧ى فَ  ،ريض اهلل ٔ٪٭٧ة ث٨ خي
ى
ػٮؿى اهلًل  أ فى إًذىا  رىقي اكى

 / زنة، ثي٥َ ٝىةؿى َبى زىالى ؿو ٠ى
ٛى ة إىًلى قى ةرًصن ًيقً ػى ًٕ ى ثى َؼؿى »اٍقذىٮىل َعى م قى ةفى اذَلً جٍعى قي
إً  ، كى ًؿًجنيى

ٍٞ ي ٦ي َ٪ة لى ة ٠ي ٦ى ا كى ؾى ىة ٬ى بي٪ىةنلى ٤ًجيٮف،  ٩َة إىًلى رى ٞى ٍ٪ ى٧ي ػ٥َ ل ٟى ًِف  ال٤َ٭ي ي ل
ى
ىٍكػأ إ٩ًَػة ن

 ، ة دىٍؿَضى ٢ً ٦ى ٧ى ٕى ٨٦ًى ا٣ٍ ٮىل، كى ٍٞ اتَل ا ا٣ًٍبَ كى ؾى ًؿ٩ىة ٬ى ٛى ٥َ قى ٩ىة  ال٤َ٭ي ؿى ٛى ػ ٤ىيٍ٪ىة قى ٔى ٍف  ٮي ٬ى
قي،  ٍٕؽى ٪ٍة بي ًٮ خى ٍَ ا ا، كى ؾى ٥َ ٬ى ًؿ كى  ال٤َ٭ي ٛى ٩ٍخى الَىةًظتي ًِف الَك

ى
٬ٍػ٢ً، اخلى أ

ى
حي ًِف اأٍل ٛى ٤ًي

 َ٥ ٤ىػًت ًِف  ال٤َ٭ي ٞى ٍ٪ ػٮًء ال٧ٍي ػًؿ، كىقي ْى ٍ٪ آثىًح ال٧ٍى ًلى ًؿ، كى ٛى ٍخسىةًء الَك ٟى ٨ٍ٦ً كى  ثً
ٮذي ٔي
ى
إًِّني أ

 ٢ً٬ٍ
ى
اأٍل ةًؿ كى زىادى ًذيً٭٨َ «ال٧ٍى ٨َ كى ى٭ي ، ٝىةل ٓى إًذىا رىصى بي٪ىة »، كى كفى لًؿى ثًؽي ، عى ، دىةاًجيٮفى آيًجيٮفى
كفى  ة٦ًؽي  .«ظى
 ًعاُي اهلوٌات: 

ر  أي ذ٭مؾ. :َشخَّ

 أي مطقع٦م. :ُمْؼِركِغَ 

 أي ٭مصوئرون إ٭مقف را٘معقن. :َدُـَْؼؾُِبقن 

 أي ا٭متق٠مع ْم ا٭مطو٤موت وأ٤مامل اخلٝم. :اْفِزَّ 

 أي و٫مويي مـ ا٭مذكقب واٛمعويص.  :افتَّْؼَقى

نْ   ْ  :َهقر  .أي ينِّ

 ٖمعى.           مشؼي وأي   :َوْظَثوءِ  
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آَبيِ   واحلُزن. ١مدة اَلؿِّ  أي :ـَ

 أي را٘معقن. :آيُِبقنَ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ يعؾؿـو  ؼول ْم ا٭مًػر ٕمعد ا٭مر٬مقب ٤مٜم ا٭مدإمي أو مو يُ   ا٭مـٌَّ

 ٩مٝمهو مـ و٠موئؾ اٛمقاصالت:

  ٗمالٗمو.كؽٞمِّ  -1

َر َفـَو»كؼقل:  -2 ٪مقف، أي مو كحـ  «َهَذا» ل ٭مـوؾ وهقَّ أي ذ٭مَّ  «ُشْبَحوَن افَِّذي َشخَّ

ـَّو َفُف ُمْؼِركِغَ » ـُ ـَو َدُـَْؼؾُِبقن» أي مطقع٦م، «َوَمو  و إَِػ َربر أي صوئرون إ٭مقف را٘معقن  «َوإِكَّ

ُفؿَّ »، يقم ا٭مؼقومي و َكْسَلُفَؽ يِف َشَػِرَكو َهَذا اْفِزَّ  افؾَّ أي ا٭متق٠مع ْم ا٭مطو٤موت وأ٤مامل  «إِكَّ

ـَ ا٭ْمَعَؿِؾ َمو »،  اٛمعويص وا٭مذكقبأي ا٭مق٫مويي مـ ا٭مق٫مقع ْم «َوافتَّْؼَقى» اخلٝم، َوِم

ُفؿَّ »، أي مو ٖمرووهش َٖمْرَى  ْن َظَؾْقـَو َشَػَرَكو َهَذا افؾَّ أي ينِّ ٤مؾقـو ٠مػركو هذا  «َهقر

ؾف ب ٤مؾقـو اٛمًو٪موت،  «َواْضِق َظـْو ُبْعَدهُ »، و٠مفِّ ُفؿَّ »أي ٫مرِّ َػرِ  افؾَّ وِحُى يِف افسَّ ًَ افصَّ  «َأْك

َْهؾِ اخلَ وَ » أي اٛمالزم ٭مـو، ْٕ ُفؿَّ »، أي احلو٪مظ ٭ملهؾ وا٭مق٭مد ْم ٩مقٌتـو «ؾِقَػُي يِف ا إيِنر  افؾَّ

َػرِ  ـْ َوْظَثوِء افسَّ آَبِي »، أي اٛمشؼي وا٭متعى ْم ا٭مًػر «َأُظقُذ بَِؽ ِم ـَ أي ١مدة  «ـَْظرِ ادَ َو

َْهؾِ ادَ ـَْؼَؾِى يِف ادُ َوُشقِء »، واحلُزن اَلؿِّ  ْٕ ، ْم أمقا٭مـو وأهؾقـو عقء اٛمر٘مِ أي ٠ُم  «وِل َوا

َـّ ، أي مـ ٠مػره «َوإَِذا َرَجعَ » َـّ َوَزاَد ؾِقِف َتوئُِبقَن، َظوبُِدوَن » أي را٘معقن، «آِيُبقنَ »َؿوََلُ

ـَو َحوِمُدونَ   .«فَِربر

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٤مـد ا٭مًػر و٤مـد ا٭مر٘مقع مـ ا٭مًػر. ا٭مذِّ
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 ٕمعد ا٭مر٬مقب ٤مٜم ا٭مدإمي أو ْم و٠مقؾي اٛمقاصالت. ا٠متحٌوب ا٭متؽٌٝم -2

 ٕمو٭مر٘مقع إ٧م ٕمؾده . ْؾ ا٭مًػر ٫مطعي مـ ا٭معذاب ٪مؿـ ٫مه ٙمو٘متف ٪مؾقعجِّ  -3

 و٤مـويتف ٕمخؾؼف ٙمقٌ ٠مخر َلؿ ٬مثٝما مـ اٛمخؾق٫موت. ٤مظقؿ رمحي اهلل  -4

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -5

 .٤مظقؿ مرٖمٌي ا٭متؼقى وا٭مٞمِّ  -6

 ٬مؾ ٙم٦م.م٨مو٤مقي ا٭متقٕمي ٬مؾ و٫مً و -7

ـْ  و٘مقب ٖمـزيف اهلل  -8  ٬مؾ كؼص و٤مقى.٤َم

 احلديٌ ٪مقف رد ٤مٜم ا٭مؼدريي واجلٞميي. -9

 

*      *   * 
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ء -54 عى ٛى ؿ ٦ى ـى ا ٩ى إذى  ادل  ٗى  ؿو زنلن ِف ق  يقً أك 
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ٤ى٧ًَيحً خى ١ًي٥و الك  ٍٮ٣ىحى ثً٪ًٍخ ظى ٮؿى  ،ػى ٍخ رىقي ٕى ٧ً ة قى َج٭ى

ى
أ

/  اهلًل  ٮؿي ٞي ٢ٍ إً »حى ٞي ، ٚى٤ٍيى لن زٍنً ٥ٍ ٦ى زي ؽي ظى
ى
ؿى أ ـى ةًت اهلًل  /ذىا ٩ى ٧٤ًى ٮذي ثًسى ٔي

ى
أ

٢ى ٦ً٪٫ٍي  ً ىَت يىٍؿتى ءه ظى ٍ قي يشى ، ٚىإ٫َ٩ًي لى يىْضي  ٜى
٤ى ة ػى ي ٦ى  .«اتَلة٦َةًت ٨ٍ٦ً رشى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 ًٓ  أي مؽوًكو. :َمـِْز

 أي أ٤متصؿ وأجلل. أظقذ:

 يؿ، وأ٠مامء اهلل وصػوٖمف.أي ا٭مؼرآن ا٭مؽر بؽؾامِت اهلل:

 أي ا٭مؽومالت ا٭متل ٓ كؼص ٪مقفو ٕمق٘مقه مـ ا٭مق٘مقه. افتَّوموت:

 أي يذهى. يرحتؾ:

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٛمو ٬مون  َمـ ٫مو٭مف  ُد٤َموءٙمريصو ٤مٜم ٠مالمي أمتف مـ أ٪موت أر١مدهؿ إ٧م   ا٭مـٌَّ

وِت َأُظقُذ بَِؽؾاَِم »إذا كزل مـزٓ ٓ ييه رء ٪مقف ٙمتك يرحتؾ مـف، وهق:  ِت اهللِ افتَّومَّ

ـْ ََشر َمو َخَؾَؼ   ش.ِم

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
، ٛمو موٖمً ٚمدجيي ريض اهلل ٤مـفو ٤مـفو، هل أم ٤مثامن ٕمـ مظعقن  ( ٚمق٭مي ٕمـً ٙمؽقؿ ا٭مًؾؿقي ريض اهلل1)

 ، ٪ملر٘ملهو ٪مقؿـ أر٘موهـ مـ إموئف.، ٪معروً ٤مؾقف ا٭مزواج مـفو، ٪متزو٘مفو ٘موءت ر٠مقل اهلل 

 (.4882صحقح: رواه مًؾؿ ) (2)
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٪مقـف ٤مـٜم  هذه ا٭مؽؾامت ٤مـد كزول أي مؽون ٓ يلمـ اإلكًونُ ٫مقل ا٠متحٌوب  -1

 ًِ  ف.كػ

 . ؼ ٕمرٕمفاٛمممـ ٫مؾٌف دائاًم متعؾِّ  -2

 . ٘مقاز ا٭متق٠مؾ ٕمؽالم اهلل -3

 .٠مٌحوكفٖمعو٧م ٤مٜم مو يؾقؼ ٕمجال٭مف إٗمٌوت صػي ا٭مؽالم هلل  -4

ِّل ٙمرص  -5  .٤مٜم ٠مالمي أمتف مـ ٬مؾ ذ    ا٭مـٌَّ

 .٤مظقؿ ١ملن ا٠ٓمتعوذة ٕموهلل  -6

ا٭مؼرآن ٩مٝم ِمؾقق، إذ ٭مق ٬مون ِمؾق٫مو ٛمو ٘موزت ا٠ٓمتعوذة ٕمف، وا٠ٓمـتعوذة ٓ  -7

 ّمقز ٕموٛمخؾقق.

 

*      *   * 
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  انلًَ،ي َع  الىالةً  ٢ٌي ٚى  -55

ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى جًٍؽ اهلًل ث٨ًٍ خى ةًص/ خى ٕى ٧ًٍؿك ث٨ًٍ ا٣ٍ ٓى انَلػً،َ »خى ػ٧ً ٫َ٩ي قى
ى
 أ

ػ٨ٍ  ، ٚىإ٩ًَػ٫ي ٦ى َ
ٌلى ٔى ٤ ٮا  ، ثي٥َ وى ٮؿي ٞي ة حى يٮا ٦ًس٢ٍى ٦ى ٮل ٞي ، ذى ؤىذيفى ذي٥ي ال٧ٍي ٍٕ ٧ً / إًذىا قى

ٮؿي ٞي حى
ًَل  ةن وى الى َ وى ٌلى ٔى ًَل  ، وى ٤يٮا اهللى يًل الٍٮىًقي٤ىحى ا، ثي٥َ قى رٍشن ٔى ة  ٤ىي٫ًٍ ثً٭ى ٔى ػة  اهللي  ٚىإًَج٭ى

 ، ػٮى ٩ىػة ٬ي
ى
ٮفى أ كي

ى
ٍف أ
ى
ٮ أ رٍصي

ى
أ جىةًد اهلًل، كى ًٔ جٍؽو ٨ٍ٦ً  ٕى  دىجٍجىيًغ إًَل ٣ً

٣ىحه ًِف اجٍلىَ٪ًح، لى زٍنً ٦ى
حي  ٔى ة ٛى ي الَن ٤ٍَخ لى ، ظى ؿى يًل الٍٮىًقي٤ىحى

ى
أ ٨ٍ قى ٧ى  .«ذى
 ًعاُي اهلوٌات: 

دٍ ُُمَ  ٤َمَٜم  َصؾِّ  ا٭مؾَُّفؿَّ  أي ٫مق٭مقا: :َصؾ قا َظَعَّ  دٍ  آلِ  َو٤َمَٜم  ؿَّ ًَ  ٬َماَم  ،ُُمَؿَّ ْق  آلِ  ٤َمـَٜم  َصـؾَّ

قدٌ  مَحِقدٌ  إِكََّؽ  ،إِْٕمَراِهقؿَ  دٍ  ٤َمَٜم  َٕموِركْ  ا٭مؾَُّفؿَّ  ،ََمِ دٍ  آلِ  َو٤َمَٜم  ،ُُمَؿَّ ًَ  ٬َماَم  ،ُُمَؿَّ  آلِ  ٤َمـَٜم  َٕموَر٬ْمـ

قدٌ  مَحِقدٌ  إِكََّؽ  ،إِْٕمَراِهقؿَ   .ََمِ

 هل أ٤مٜم مـز٭مي ْم اجلـي. :اْفَقِشقَؾيَ 

  أي ٓ ٖمؽقن ٕٙمد. :َٓ َتـَْبِغل

َػوَظُي: ٠مط ٭مؾغٝم ٕمجؾى مـػعي أو د٪مع مية، واٛمراد هـو ا٭مشػو٤مي أي ا٭متق افشَّ

 ٭مدٚمقل اجلـي. ٤مـد اهلل 

 أي و٘مًٌ. حؾًَّ:

 املعِى اهعاَ: 
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ِّل  ٕم٦مَّ   ٭مـو ْم هذا احلديٌ ٪مضؾ ا٭مصالة ٤مؾقف، ٪مؿـ ٠مؿع اٛممذن ٪مؼول مثؾ  ا٭مـٌَّ

ِّل  مو يؼقل، ٗمؿ صٜم ٤مٜم ِّل ومـ صٜم ٤مٜم -،  ا٭مـٌَّ صالة صـٜم اهلل  ـو ٤مؾقـف   ا٭مـٌَّ

و٘مٌـً ٭مـف  -وهل مـز٭مي ٓ ٖمؽقن إٓ ٭مؾـٌـل - ٗمؿ ٠ملل ا٭مق٠مقؾي ٭مؾـٌل  -٤م٨ما

 يقم ا٭مؼقوم ْم دٚمقل اجلـي. ١مػو٤متف 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ذان.ا٠متحٌوب ٖمرديد إ -1

ِ ا٠متحٌوب اإل٬مثور مـ  ا٭مصالة ٤مٜم  -2  . ّل ا٭مـٌَّ

 . ا٠متحٌوب ٠ممال ا٭مق٠مقؾي ٭مؾـٌل -3

 يقم ا٭مؼقومي. ٗمٌقت ا٭مشػو٤مي ٭مؾـٌل  -4

   .٪مضقؾي ٠ممال ا٭مق٠مقؾي ٭مؾـٌل  -5

ِّل ٪مضقؾي  -6  . ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -7  .ؿ٤مٜم دٚمقل أمتف اجلـي، و٬مامل ١مػؼتف    ا٭مـٌَّ

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕموجلـي. -8

 اجلـي در٘موت. -9

  

*      *   * 
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ـً  إٚنةءي  -56    الكال
كى  ٍك٥٤ًه رى ٨ٍ  ل مي ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ٮؿي اهلًل أ / ٝىةؿى رىقي ٤يٮفى / »، ٝىةؿى لى دىػٍؽػي

ءو إًذىا  ٍ
ى يشى ػ٥ٍ َعى دي٣ سي

ى
لى أ كى

ى
ىػةث ٮا أ ػىَت تى لى ديٍؤ٦ً٪يػٮا ظى ىَت ديٍؤ٦ً٪يػٮا، كى اجٍلىَ٪حى ظى

 ٍ٥ ـى ثىحٍ٪ىسي ٮا الَكالى ٍٚني
ى
ىةثىبٍذي٥ٍ، أ ٮقي تى ٤ٍذي٧ي ٕى  .«ذى

 ي اهلوٌات:ًعاُ 

ـَّيَ   أي مـ أول مرة. :َٓ َتْدُخُؾقَن اجْلَ

ـْ  أي ٕموهلل، واإليامن هق اإل٫مرار ٕمو٭مٮمء :ُتْمِمـُقا  ٖمصديؼ ٕمف.٤َم

وب قا  واٙمد مـؽؿ أٚمر. ى ٬مؾُّ أي َُي  :حَتَ

 أي اك٨موا. :َأْؾُشقا

 أي إ٭مؼوء ا٭مًالم. افسَلم:

 املعِى اهعاَ: 

ِّل َيثُّـو   إ٪مشوء ا٭مًالم وك٨مه ٕم٦م ا٭مـوس: ٭مـ٨م اٛمحٌي ْم هذا احلديٌ ٤مٜم  ا٭مـٌَّ

ق ٕمف ٖمصديؼو ، ويصدِّ أكف ٓ يدٚمؾ أٙمد اجلـي ٙمتك يممـ ٕموهلل   أٚمٞمكوٕمقـفؿ، و

٘موزمو، وٓ يتؿ إيامن أٙمد ٙمتك َيى أٚموه اٛمًؾؿ، ومـ ٠مٌؾ ك٨م اٛمحٌي ٕم٦م ا٭مـوس 

 إ٭مؼوء ا٭مًالم.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ف.عرِ ٪مً ومـ ٓ ٖمَ رَ م ٤مٜم مـ ٤مَ ا٠متحٌوب إ٪مشوء ا٭مًال -1
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 ٪مضقؾي إ٪مشوء ا٭مًالم. -2

 مـ أ٠مٌوب اٛمحٌي ٕم٦م ا٭مـوس اإل٬مثور مـ ا٭مًالم ٪مقام ٕمقـفؿ. -3

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمل٭مقػ ا٭مؼؾقب، وك٨م اٛمحٌي.  ا٭مـٌَّ

 ك٨م ا٭مًالم ٕم٦م ا٭مـوس مـ أ٠مٌوب ٬مامل اإليامن. -5

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕموجلـي. -6

 اإليامن يزيد ويـؼص. -7

 

 

*      *   * 
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ة ِف صكًؽق -57 ٕن ٨ أظَف كص  ٦ة يٞٮؿ ٦ى
ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى ػًفي خى ٞى ػةًص الَ ٕى يًب ا٣ٍ

ى
ةفى ث٨ًٍ أ س٧ٍى ػاكى إىًلى  ، خي ٩َػ٫ي مى

ى
أ

ٮًؿ اهلًل  ػٮؿي اهلًل  رىقي ي رىقي ػةؿى لى ٞى ، ذى ٍقػ٤ى٥ى
ى
٪ٍػؾي أ ًؽقً ٦ي كى قي ًِف صى ؽي ً

ة جيى ٕن / كىصى
« 

ى
م دىأ ى اذَلً ؾى َعى ٍٓ يىؽى ٝي٢ٍ ًى ، كى ًؽؾى كى ٓى  /٥َ٣ى ٨ٍ٦ً صى ػجٍ ٝيػ٢ٍ قى زنػة، كى ثًةٍق٥ً اهلًل زىالى

َؿاتو  ةًذري  /مى ظى
ي
أ ًصؽي كى

ى
ة أ ي ٦ى د٫ًً ٨ٍ٦ً رشى ٝيٍؽرى ٮذي ثًةهلًل، كى ٔي

ى
 .«أ
 ًعاُي اهلوٌات: 

:َ  أي وع يدك ٤مٜم مقوع إل. َضْع َيَدَك َظَذ افَِّذي َتَللَّ

 أي أ٤متصؿ وأجلل. أظقُذ:

 أي أٙمذر. :ُأَحوِذرُ 

 املعِى اهعاَ: 

و٘معو جيده ْم ٘مًده مـذ أ٠مؾؿ،  إ٧م ر٠مقل اهلل  ١مؽو ٤مثامُن ٕمـ أيب ا٭معوص 

ف  ِّل ٪مد٭مَّ  إذا أٙمس و٘معو ْم ٘مًده: ف٤مٜم مو يؼق٭م  ا٭مـٌَّ

 يضع يده ٤مٜم مقوع إل.-1

 يؼقل: ٕمًؿ اهلل ٗمالٗمو.-2

                                 
ره ا٭مـٌل  و٪مد ٗمؼقػ ٤مٜم ا٭مـٌل ، ٫مدم ْم ( ٤مثامن ٕمـ أيب ا٭معوص 1) ٤مؾقفؿ  ْم ٠مـي ٖمًع، ٪مل٠مؾؿقا، وأمَّ

ه إٔمق ٕمؽر  يـ، و٬مون أصغر ا٭مق٪مد ٠مـًّو، ٗمؿ أ٫مرَّ ٤مٜم  ٛمِو رأى مـ ٤مؼؾف، وٙمرصف ٤مٜم اخلٝم وا٭مدِّ

ج  ، ٗمؿ ا٠متعؿؾف ٤مؿر  ا٭مطوئػ، ٗمؿ ٤مؿر مف ٤مٜم ٘مقش، ٪مو٪متتح َٖمقَّ ن وا٭مٌحريـ، ٗمؿ ٫مدَّ ٤مٜم ٤َمامَّ

هو، و  ٠مؽـ ا٭مٌٯمة، وٖمقْم ٠مـي إٙمدى ومخ٦ًم.ومٯمَّ

 (.4782( صحقح: رواه مًؾؿ )2)
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 .يؼقل: أ٤مقذ ٕموهلل، و٫مدرٖمف مـ ذِّ مو أ٘مد وأٙموذر ٠مٌع مرات-3

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٬ْمرا٠متحٌوب ووع ا٭مقد ٤مٜم مقوع إل و٫مقل  -1  اٛمذ٬مقر. ا٭مذِّ

 ْم إمقر ٬مؾفو. و٘مقب ا٭متق٬مؾ ٤مٜم اهلل  -2

 م٨مو٤مقي ا٠ٓمتعوذة ٕمل٠مامء اهلل وصػوٖمف. -3

ِّل  ُد٤َموءمـ ٬مامل  -4 ، ٪مؾـؿ يؽتـِػ ٕمـام شمـ ذِّ مو أ٘مد وأٙموذر»أكف ٫مول:   ا٭مـٌَّ

 ِمو َيذره اإلكًون ٤مٜم كػًف.أيضو  جيده، وإكام ا٠متعوذ

ِّل ٤مظقؿ ٤مـويي  -5  ٕملمتف.  ا٭مـٌَّ

: ٕن ا٭متق٬مـؾ ف ٤مـٜم اهلل ُؾـؿ ٖمق٬مُّ جيقز ٭مؾؿريض أن يٟمك ا٭متداوي إن ٤مُظـ -6

 أ٤مظؿ أ٠مٌوب ا٭مشػوء.

 

 

*      *   * 
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ءي  -58  ٮًع ٠ي الؿ   ديعى

ٍك٥٤ًه  كىل مي ٨ٍ  رى حى ريض اهلل ٔ٪٭ة خى ئًنى ٮؿى اهلًل عى َف رىقي
ى
ٮؿي ًِف  أ ٞي فى حى اكى

ٮًدقً  ضي ٫ً كىقي ًٔ ٮ ٠ي كسه » /ري ج ٮحه ٝيؽ  ًح كى  قي اًسى الى كًح رىب  ال٧ٍى  .«الؿ 
 ًعاُي اهلوٌات: 

 . وهق ا٭متـزيف ٤مام ٓ يؾقؼ ٕمف ،صقغي مٌو٭مغي مـ ا٭متًٌقح ُشب قٌح:

وٌس   ٭مـؼوئص.ا ٤َمـ وهق ا٭مٌؾقغ ْم ا٭مـزاهي ،صقغي مٌو٭مغي مـ ا٭متؼديس :ُؿد 

وِح  ٬ْمر٫مد ٚمصف ٕم، وأي ٘مٞميؾ  :افر   .٭م٨م٪مف  و٭مذِّ

ٍك٥٤ًه ك كىل مي ٨ٍ  رى ة٣ًتو خى َى يًب 
ى
ًٌلي ث٨ًٍ أ ٨ٍ  ، ٔى ٮًؿ اهلًل خى ـى  رىقي فى إًذىا ٝىة ٫َ٩ي اكى

ى
أ

ًة، ٝىةؿى  م/ »إًىلى الَىالى ؿى  كىَصٍ٭خي كىٍصًهى لزًَلً ُى رٍضى ذى
ى
ةكىاًت كىاأل ةالَك٧ى ٛن ً٪ي ٩ىة ٨٦ًى  ،ظى

ى
ة أ ٦ى كى

 ٍ ً ، كى ال الى ، إًَف وى ًًلنيى رٍشً ًك ٧ي يكي ٍيىةمى ، كى ن ةً  ، كى حمى ٧ى ي،  هللً  مى ٟى لى يػ ً ، لى رشى ى٧ًنيى ػةل ٕى رىبي ا٣ٍ
 ، ٍك٧ً٤ًنيى ٩ىة ٨٦ًى ال٧ٍي

ى
أ ًمٍؿتي كى

ي
ٟى أ ً ل بًؾى ٥َ كى ٩ىػة  ال٤َ٭ي

ى
أ ٩ٍخى رىّبي كى

ى
، أ ٩ٍخى

ى
ى إًَل أ

 إًلى
، لى ٟي ٤ً ٩ٍخى ال٧ٍى

ى
أ

٤ى٧ٍخي جى  ّى  ، ؾى جٍؽي ػؿي خى ًٛ ٍ٘ ػة، إ٩ًَػ٫ي لى حى ٕن ي ً ٍؿ يًل ذي٩يػٮًّب دمى ًٛ
ٍٗ ٩ًٍ،، ٚىػة ٍٚخي ثًؾى ى ًٍٛس، كىاٍخرتى

، كىاٍُصًٍؼ  ٩ٍػخى
ى
ة إًَل أ ً٪٭ى ٍظكى

ى
ٍ٭ًؽم أًل ًؽ، لى حى ٍػالى

ى
٨ً األ ٍظكى

ى
ا٬ًٍؽًِّن أًل ، كى ٩ٍخى

ى
٩يٮبى إًَل أ اذل 

يني    خى
ى
ة إًَل أ حيبى٭ى يني قى ة، لى يىرٍصًؼي خى حيبى٭ى ، قى ٟى ٩ٍخى يٍ ٍٕؽى ٟى كىقى َيٍ ، اخلى ، كى بلى ٟى يٍ ٍيي كي ٫ي ًِف يىؽى

ٟى  ٍ ديٮبي إًيلى
ى
أ ؿيؾى كى ًٛ ٍ٘ ٍقذى

ى
، أ ٍخى ةيلى ٕى تى ًٍلخى كى ٟى تىجىةرى ٍ إًيلى ، كى

ٟى ٩ىة ثً
ى
، أ ٟى ٍ الرَش  ٣ىحٍفى إًيلى إًذىا «كى ، كى

 / ، ٝىةؿى ٓى ًلى ٥َ »رى ٍقػ٤ى  ال٤َ٭ي
ى
ٟى أ ىػ ل ، كى ٪ٍػخي ٟى آ٦ى بًػ ، كى ٍٕخي ًلى ٟى رى ى ػ٧ًٍع، ل ٟى قى ىػ ٓى ل ػ نى ، ػى ٧ٍخي

                                 
 (.781صحقح: رواه مًؾؿ ) (1)

، وٖمزوج إمـتف ، وٖمرٕمَّك ْم ٙمجره ، رإمع اخلؾػوء ا٭مرا١مديـ، وإمـ ٤مؿ ا٭مـٌل ٤م٥م ٕمـ أيب ٢مو٭مى  (2)
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 ،ً ٔىىى ًّم، كى ٍْ خى ، كى ٦يِّخي ًم، كى بىرصى / «كى ، ٝىةؿى ٓى ذى إًذىا رى ٥َ »، كى ٟى  ال٤َ٭ي ى َب٪ىة ل ، ًمػ٢ٍءى احلى رى ٧ٍػؽي
ٍٕػؽي  ءو بى ٍ ة ًمبٍخى ٦ًػ٨ٍ يشى ًم٢ٍءى ٦ى ة، كى ٧ى ة ثىحٍ٪ى٭ي ًم٢ٍءى ٦ى رًٍض، كى

ى
ًم٢ٍءى األ ةكىاًت، كى إًذىا «الَك٧ى ، كى

، ٝى  ؽى ضى / قى ٥َ »ةؿى م  ال٤َ٭ي ؽى كىٍصػًه لًػزَلً ػضى ، قى ٍق٤ى٧ٍخي
ى
ٟى أ ى ل ، كى ٪ٍخي ٟى آ٦ى بً ، كى ٍؽتي ضى  قى

ٟى ى ل
َٮرىقي  ٫ي كىوى ٞى ٤ى ٨ي  ػى ٍظكى

ى
قي، تىجىةرىؾى اهللي أ ى بىرصى ٫ي كى ٕى ٧ٍ َٜ قى نيى اخلى كىمى ًٞ ػٮفي ٦ًػ٨ٍ «ة٣ً ، ثيػ٥َ يىسي

ا٣تٍَك٤ًي٥ً/  ًؽ كى ٭  ٮؿي بىنٍيى ا٣تَنى ٞي ة حى ٥َ »آًػًؿ ٦ى ػة  ال٤َ٭ي ٦ى ، كى َػػٍؿتي
ى
ة أ ٦ى ة ٝىَؽ٦ٍخي كى ٍؿ يًل ٦ى ًٛ ٍٗ ا

٩ٍػخى 
ى
أ ، كى ـي ػؽي ٞى ٩ٍػخى ال٧ٍي

ى
، أ ٤ى٥ي ثًػ٫ً ٦ًػيني ٍٔ

ى
٩ٍخى أ

ى
ة أ ٦ى ٍٚخي كى رٍسى

ى
ة أ ٦ى ، كى ٤ى٪ٍخي ٍٔ

ى
ة أ ٦ى رٍتي كى رٍسى

ى
أ

٩ٍخى 
ى
ى إًَل أ

 إًلى
، لى ؿي ؤىػي  .«ال٧ٍي
 ًعاُي اهلوٌات: 

 ٩مٝم مثول ٠موٕمؼ.أي إٔمدع واٚمٟمع مـ  َؾَطَر:

 ٭مٌو٢مؾ إ٧م ديـ احلؼ.ا ٤َمـ أي موئاًل  َحـِقًػو:

 أي كػ٥م و٪مريض ود٤موئل. َصَليت:

 أي ٤مٌوديت ٬مؾفو. :ُكُسؽِل

 أي مو أٙمقو ٤مؾقف مـ ا٭معؿؾ ا٭مصو٭مح. :حَمَْقويَ 

 أمقت ٤مؾقف مـ اإليامن وا٭معؿؾ ا٭مصو٭مح.أي مو  :َِمَويِت و

 ٤موَل. ٬مؾ مو ٠مقى اهلل  :اْفَعوَدِغَ 

يَؽ َففُ  َٓ   أي ْم ا٭مرٕمقٕمقي وإ٭مقهقي وا٠ٕمامء وا٭مصػوت. :ََشِ

  .أي أمرين ريب  :َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت 

ـَ ادُ   أي مـ هذه إمي. :ْسؾِِؿغَ َوَأَكو ِم

                                 
 (.1337صحقح: رواه مًؾؿ ) (1)
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ًُ بَِذْكبِل ْؾ  أي أ٫مررت ٕمف. :َواْظَسَ

 ار١مدين وو٪مؼـل أي :اْهِديِن 

 أي: ٫مٌقحفو. :َشقرَئَفو

 ٢مو٤متؽ. أكو مؼقؿ ٤مٜمأي  َفبَّْقَؽ:

 إ٠معوًدا ٕمعد إ٠معود.  أي :َوَشْعَدْيَؽ 

ب ٕمف إ٭مقؽ.:افؼَّ  َفْقَس إَِفْقَؽ   أي  ا٭م٨م ٓ ُيتؼرَّ

ٕمؽ أ٠متجٝم، وإ٭مقؽ أ٭متجئ، وٕمؽ أٙمقو وأمقت، وإ٭مقؽ  أي :َأَكو بَِؽ، َوإَِفْقَؽ 

 اٛمر٘مع واٛمصٝم.

 ًَ ـْ   ا٠متحؼؼً ا٭مثـوء ا٭معظقؿ اٛمتزايد.أي  :َتَبوَر

 ًَ ًَ عظَّ أي ٖم:َوَتَعوَفْق ـْ  ؿ ، و٤مـ ٬مؾ إ٪مفومِ  رِ ، ومتصقَّ إوهومِ  ؿِ هَّ ُمَتقَ ٤َم

  ا٭مـؼوئص.

 أي أ٢مؾى مغػرٖمؽ. :َأْشَتْغِػُركَ 

دِ ا  أي ا٭متحقوت. :فتََّشف 

مُ ادُ   ٭مؽؾ رء. :َؼدر

رُ ادُ   ٭مؽؾ رء. :َمخر

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ا ٤َمـ ٭مؼد ٗمًٌ  ٤مدة أد٤مقي ٖمؼول ْم ا٭مر٬مقع، ومـفو:  ٭مـٌَّ

ٌُّقٌح -1 وٌس َربُّ  ٠ُم وِح اٛمَ ٫ُمدُّ  .اَلِئَؽِي َوا٭مرُّ

ي،  ا٭مؾَُّفؿَّ -2 ، َٚمَشَع ٭َمَؽ ٠َمْؿِعل، َوَٕمٯَمِ ًُ ، َو٭َمَؽ َأ٠ْمَؾْؿ ًُ ، َوٕمَِؽ آَمـْ ًُ ٭َمَؽ َر٬َمْع
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 .َوُِمِّل، َو٤َمْظِؿل، َو٤َمَصٌِل

ِلُّ  ٭مـو و٭مؼد ٕم٦مَّ   مو يؼول ْم ٕمو٫مل أ٪معول ا٭مصالة، وهل مٌقَّـي ْم مقا٢مـفو.  ا٭مـٌَّ

 :نيئد املطتِبطة ًّ احلديجاهفوا 

ـْ  و٘مقب ٖمـزيف اهلل  -1  ٬مؾ كؼص و٤مقى.٤َم

 رب ٬مؾ رء ومو٭مؽف وٚمو٭مؼف. اهلل  -2

 ٕموخلؾؼ وا٭متدٕمٝم وا٭مًقودة واُٛمؾؽ. ٖمؼرير ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي، وهق إ٪مراد اهلل  -3

 .، ٪مقؼقل هذا مرة، وأٚمر مرةا٭مر٬مقع ٕم٦م أذ٬مورا٠متحٌوب ا٭متـقيع  -4

 ٛم٨م٬م٦م ْم أ٫مقاَلؿ وأ٪معوَلؿ، وأٓ يتشٌف  ؿ.جيى ٤مٜم اٛمًؾؿ أن يتٞمأ مـ ا -5

 ا٠ٓمتػتوح. ُد٤َموءا٠متحٌوب  -6

 ٘مقاز ا٭متق٠مؾ ٕمو٤ٕمامل ا٭مصوحلي. -7

 ا٭مر٪مع مـ ا٭مر٬مقع وٕم٦م ا٭مًجدٖم٦م اٛمذ٬مقريـ. ئلُد٤َموا٠متحٌوب  -8

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٬مؾ أ٫مقال وأ٪معول  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -9  . ا٭مـٌَّ

 ٤مٜم ٩مٝمه مـ اٛمالئؽي. ٪مضقؾي ٘مٞميؾ  -17

 اإليامن ٕموٛمالئؽي.ٖمؼرير مٌدأ  -11

 .يـٌغل ٭مؾعٌد أن جيعؾ ٙمقوٖمف ٬مؾفو هلل  -12

 أن هيديف ٕٙمًـ إٚمالق. يـٌغل ٭مؾعٌد أن يًلل اهلل  -13

 .ؼ ٕٙمًـ إٚمالق إٓ اهلل ٓ هيدي وٓ يق٪مِّ  -14

 ا٠متحٌوب ٫مقل إد٤مقي اٛمذ٬مقرة ْم ا٭مصالة. -15

 ٕمو٭مذكى مـ أ٠مٌوب مغػرٖمف. ا٤ٓمٟماف هلل  -16
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 .اخلٝم ٬مؾف ٕمقد اهلل  -17

 يًتطقع أٙمد أن يـػع أٙمدا إٓ إذا أراد اهلل ذ٭مؽ. ٓ -18

 ٓ يًتطقع أٙمد أن يي أٙمدا إٓ إذا أراد اهلل ذ٭مؽ. -19

يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يطؿئـ: ٕكف ٓ يًتطقع أٙمد أن جيؾى ٭مف كػعو، أو يد٪مع  -27

 ا، أو ييه إٓ إذا أراد اهلل ذ٭مؽ.٤مـف َُضًّ 

 .ٓ ُيـًى هلل ا٭م٨مُّ  -21

 . إٗمٌوت مجقع أكقاع اٛمحومد هلل -22

ِّل  ُد٤َموء٩مو٭مى  -23  ا٭مـوس ا٭مققم. ُد٤َموء، ٕمخالف ٩مو٭مى ٗمـوء ٤مٜم اهلل   ا٭مـٌَّ

ـَّي أموَتو ٬مثـٝم مــ ا٭مــوس ا٭مقـقم ا٭متػصقؾ ْم ا٭مثـوء واإلمجول ْم ا٭مطؾى ٠ُم  -24

 ؾًي ْم ا٭مطؾى.ػصَّ ، ومُ ٙمقٌ ٘معؾقا ٩مو٭مى أد٤مقتفؿ َمؿؾًي ْم ا٭مثـوء ٤مٜم اهلل 

٤َموءا٠متحٌوب  -25  ٖم٦م.اٛمغػرة ٕم٦م ا٭مًجد ا٭مدُّ

 يًتحؼ ا٭مثـوء مـ ٬مؾ و٘مٍف. اهلل  -26

 .إٗمٌوت ا٭معؾق اٛمطؾؼ هلل  -27

 .و٘مقب ٢مؾى اٛمغػرة مـ اهلل  -28

ر. مـ أ٠مامء اهلل  -29 م واٛممٚمِّ  اٛمؼدِّ

اإليامن واإل٠مالم ٭مػظون إذا ا٘متؿعو ْم كص  واٙمد ٬مـون ٭مؽـؾ ٭مػـظ مــفام  -37

 معـك مًتؼال، وإذا ا٪مٟم٫مو ١مؿؾ ٬مؾ واٙمد مـفام أٚمر.

*      *   * 
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٠ٍؿي  -59  ٨٦ املزنؿً  اخلؿكًج  ٔ٪ؽى  اذلي
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ٨و  - رى كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  -بكى ٟو خى ً ةل ىًف ث٨ًٍ ٦ى ن
ى
َف انَلػً،َ  ، أ

ى
 أ

٢ي ٨ٍ٦ً ثىحًٍذ٫ً » /ٝىةؿى  جى الؿَصي ؿى ةؿى  ،إًذىا ػى ٞى ػٍٮؿى  /ذى ى اهلًل لى ظى ٍَلٍػخي َعى ِمْسِب اهلًل دىٮى
 ٝيَٮةى إًَل ثًةهللً 

لى ةؿي ًظيجىبًؾو » /ٝىةؿى  «كى ٞى ًريخى  /حي كي يخى كى ًٛ ًلي ًؽيخى كى ي  ،٬ي ذىتىػ٪ىَى لى ذى
نيي  ًَ ػؿي  ،الَنيىة ةفه آػى ُى يٍ ي مى ٮؿي لى ٞي يى ػًفى  /ذى ًلي ػًؽمى كى ػ٢و ٝىػٍؽ ٬ي  ثًؿىصي

ٟى ىػ ٙى ل يٍػ ٠ى
ًقى  كي   .«؟كى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 ٠مؿ اهلل أٚمرج.وأي ٕم :بِْسِؿ اهللِ

ًُ َظَذ اهللِ ْؾ َـّ  أي ٪مقوً مجقع أمقري إ٭مقف ٠مٌحوكف وٖمعو٧م. :َتَق

َّٓ بِوهللِ: َٓ  َة إِ َٓ ُؿقَّ  ل وٓ ٫مقة إٓ ٕمن٤موكي اهلل.أي ٓ متحقَّ  َحْقَل َو

 ًَ ٖمؼديؿ ذ٬مر اهلل ٖمعو٧م، ول  إ٧م ًَ ؼْ أي  إ٧م ٢مريؼ احلؼ وا٭مصقاب، ٙمقٌ و٪مِّ  :ُهِدي

 و ْم مجقع أ٪معو٭مؽ، وأ٫مقا٭مؽ، وأٙمقا٭مؽ.ٖمزل مفديًّ 

 ًَ ِػق  .ف ٤مـؽ ا٭م٨مُّ ُسِ  :ـُ

 ًَ ًَ ػِ أي ُٙم  :ُوِؿق  ي ٤مـؽ مـ إذى وا٭مًقء.١ٕمقوء اخلػقَّ ا ٤َمـ ظ

                                 
ث ا٭مٌٯمة، و٭مد ٠مـي اٗمـت٦م وموئت٦م، 1) ِجًتوين ُُمدِّ ًِّ ( إٔمق داود: هق اإلموم إٔمق داود ٠مؾقامن ٕمـ ا١ٕمعٌ ا٭م

امئي ٙمديٌ، ًــ، ومجع ٪مقف أرٕمعي آٓف وٗمامكورٙمؾ ْم ا٭مٌؾدان، ومجع إٙموديٌ، وصـَّػ ٬متوب ا٭م

  ١مقال، ٠مـي مخس و٠مٌع٦م وموئت٦م.وٖمقْم ْم ٠مودس ٤م٨م

 (.3426(، وا٭مٟممذي )5795صحقح: رواه إٔمق داود ) (2)
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ك َففُ   أي ٕمعد ٤مـف ا٭مشقطون. :َؾَتَتـَحَّ

َقوضِغُ  ـْ  وهق ا٭مٌعقد ،مجع ١مقطون: افشَّ  ٢مو٤مي اهلل.٤َم

ِػَل َوُوِؿلَ  ـُ مو ٕمؼل ٭مؽ يد ْم ر٘مؾ ٫مد ُهدي ٕمذ٬مر اهلل، و٬ُمػل ذك، : َؿْد ُهِدَي َو

 مـ مؽرك و٬مقدك. َوو٫مل

 املعِى اهعاَ: 

ـو ٛمو ٬مون ا٭مشقطون يتح٦مَّ  ِّل  ٕموٛمًؾؿ ا٭مػرص إلوال٭مف د٭مَّ ٤مٜم ٙمصـ   ا٭مـٌَّ

أي ا٠متعـ ٕموهلل ْم  «بِْسِؿ اهلِل»ٙمص٦م كتحصـ ٕمف ٤مـد اخلروج مـ اٛمـزل وهق:

ًُ َظَذ اهلِل» ٚمرو٘مل ْؾ َـّ وً أمري هلل « َتَق َة إِ » أي ٪مقَّ َٓ ُؿقَّ أي  «َّٓ بِوهللَِٓ َحْقَل َو

ذ٭مؽ، ٪منذا ٫مول هذا  ٓ يًتطقع أٙمد أن يتحقل مـ ٙمول إ٧م أٚمرى إٓ إذا أراد اهلل 

٬ْمر ًَ »٫مقؾ ٭مف:  ا٭مذِّ  ،أي إ٧م ا٭مطريؼ ا٭مصقاب: ٕكؽ ا٠متعـً ٕموهلل « ُهِدي

« ًَ ِػق ـُ ًَ » أي ٬مػوك اهلل ذ ا٭مشقو٢م٦م،«: َو مـ ذ أ٤مامل  أي ٙمػظؽ اهلل « َوُوِؿق

َقوضِغُ ؾَ » ،ا٭مشقو٢م٦م ك َفُف افشَّ ، َؾَقُؼقُل َفُف َصْقَطوٌن آَخُر: أي ٖمٌعد ٤مـف ا٭مشقو٢م٦م« َتَتـَحَّ

ِػَل َوُوِؿَل؟» ـُ ْقَػ َفَؽ بَِرُجٍؾ َؿْد ُهِدَي َو أي مو ٕمؼل ٭مؽ ٕمدي ْم ر٘مؾ ٫مد ُهدي ٕمذ٬مر « ـَ

 ، و٬ُمِػل ذك، وو٫مل مؽرك و٬مقدك.اهلل 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح:  

 ٤مـد اخلروج مـ اٛمـزل. اهلل ا٠متحٌوب ذ٬مر  -1

٬ْمر٪مضقؾي هذا  -2  .ا٭مذِّ

ـْ  اإلكًون ا٭مشقطون يعؿؾ ٘موهًدا ٭مصدِّ  -3 ٭مذا يـٌغل ٭مؾعٌـد أن : ٢مو٤مي اهلل ٤َم

 يتحصـ مـف.
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ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف و٤مـويتف  ؿ.  ا٭مـٌَّ

 .٤مظقؿ أمر ا٭متق٬مؾ ٤مٜم اهلل  -5

 ص ا٭مشقطون ٕموإلكًون.١مدة ٖمرٕمُّ  -6

 .ٖمؼرير مٌدأ و٘مقد ا٭مشقو٢م٦م -7

*      *   * 
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 ذ٩جنة ٨٦ أذ٩تى  أك ي٢ٕٛي  ٦ة يٞٮؿي  -61
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ٨و  -رى كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  -بكى يب ثىٍسؿو خى
ى
٫َ٩ي ٝىةؿى  ،أ

ى
ٍٕخي  /أ ػ٧ً قى

ٮؿى اهلًل  ٮؿي  رىقي ٞي جٍؽو ييٍؾ٩ًتي ذىٍججنة» /حى ة ٨ٍ٦ً خى ٮرى  ،٦ى ٭ي  ُ ييٍعًك٨ي ا٣ ـي  ،ذى ػٮ ٞي ثي٥َ حى
ذىنٍيً  ٕى ًٍل ٌلي رى ييىى ي  ،ذى ػؿى اهللي لى ٛى ؿي اهللى إًَل دى ًٛ ٍ٘ ىٍكػذى ػًؾقً اآٍليىػحى  ،«ثيػ٥َ ي  ٬ى

ى
أ ثيػ٥َ ٝىػؿى

(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 .إىًلى آًػًؿ اآٍليىحً 
 ًعاُي اهلوٌات: 

 .وُيًٌغ أي يتؿ وُيؽؿؾ ُُيْسـ:

 أي ا٭مقوقء. :افط ُفقرَ 

 أي معصقي ٬مٌٝمة متـوهقي ْم ا٭مؼٌح. ؾوِحشًي:

 أي ٕمورٖمؽوب ا٭مذكقب واٛمعويص. ؿ:فُ قا أكػَس طؾؿُ 

َياايِ  ْٔ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )أي ٫مق٭مــف ٖمعــو٧م:  :إَِػ آِخااِر ا

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 (   ڍ ڌ

                                 
، ٬مون أ٤مؾؿ ٫مريش ٕملكًو و، وهق أول مـ أ٠مؾؿ مـ ا٭مر٘مول، ٚمؾقػي ر٠مقل اهلل  ( إٔمق ٕمؽر ا٭مصديؼ 1)

ٕمؽر  ٭مق ٬مـً متخذا ٚمؾقال ٓختذت إٔمو: »، و١مفد ٭مف ٕموجلـي، و٫مول ٪مقف ا٭مـٌل وأٙمٌفؿ إ٧م ا٭مـٌل 

 .، ٖمقْم ٭مثامن ٕمؼ٦م مـ مجودى أٚمرة ٠مـي ٗمالث ٤م٨مة، و٫مد ٤مفد ٕموخلال٪مي مـ ٕمعده ٭معؿر شٚمؾقال

 (.1521(، وصححف إ٭مٌوين )1313( صحقح: رواه إٔمق داود )2)
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 املعِى اهعاَ: 

ـو ٤مؾقـف كػق٠مــو، عؿ ا٭متل أكعؿ اهلل  و ٤مؾقـو مع٨م اٛمًؾؿ٦م أن ا٭مذكى ٖمغؾٌُ مـ ا٭مـِّ 

 :٪مؿـ أراد أن يغػر اهلل ٭مف ذكٌف، ٪مؾقػعؾ أيت، ٪مقتؼٌؾ مـو، هلل ٪مـتقب إ٧م ا

 .ُيتؿ ا٭مقوقء ويًٌغف-1

 صالة ر٬معت٦م.-2

 ا٠ٓمتغػور.-3

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ا٭مقوقء وصالة ر٬معت٦م وا٠ٓمتغػور ٕمعد ارٖمؽوب ا٭مذكى. -1

 ٪مضقؾي ا٭مقوقء وا٭مصالة وا٠ٓمتغػور. -2

ذكى ٖمغؾـٌفؿ  ٬مؾ٦م: أَنؿ يًتغػرون اهلل ٖمعو٧م ٕمعد مـ صػوت ٤مٌود اهلل اٛمتؼ -3

 ٤مؾقف كػق٠مفؿ.

 ٪مضقؾي صالة ا٭مـو٪مؾي. -4

مـ أ٠مٌوب مغػرة ا٭مذكى إَتوم ا٭مقوقء وإ٬مام٭مف وإ٠مٌو٩مف، ٗمؿ صالة ر٬معت٦م،  -5

 ٗمؿ ا٠ٓمتغػور.

ل  ٓ أٙمد معصقم مـ ا٭مذكقب -6  .إٓ ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -7  ة.٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف مو يـػعفؿ ْم ا٭مدكقو وأٚمر  ا٭مـٌَّ

*      *   * 
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ءي  -61 عى  ا٣ٞبى  امليًخ  إدػةؿً  ٔ٪ؽى  ادل 
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ًعيطو  رى ٪ىؽو وى ٨ً  بكى ٌف انلًَ،َ  ٔى

ى
/ أ ؿى ٧ى ٓى  اث٨ًٍ خي ًى فى إًذىا كى اكى

 / ، ٝىةؿى ٍبً
ٞى ييخى ًِف ا٣ٍ ٮًؿ اهللً  ِمْسِب اهلًل،»ال٧ٍى َ٪ًح رىقي ى قي  .«كىَعى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ٢مريؼي. :ُشـَّيِ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون مـ هدي  ، و٫مول: ٤مـٜم أكف إذا ووع اٛمقً ْم ٫مٞمه ذ٬مر ا٠مؿ اهلل   ا٭مـٌَّ

 .٠مـي ر٠مقل اهلل، وْم هذا ٖمذ٬مٝم ٕمق٘مقب متوٕمعتف 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٭متًؿقي ٤مـد إدٚمول اٛمقً ا٭مؼٞم، و٫مقل: ٤مٜم ٠مـي ر٠مقل اهلل.ا٠متحٌوب  -1

 ؿقٖمك.ؾٖمؽريؿ اإل٠مالم ٭م -2

ِّل و٘مقب متوٕمعي   -3  ْم ٬مؾ رء.  ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف ٫مقٓ و٪معال.  ا٭مـٌَّ

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -5  ا٭مؼق٭مقي وا٭مػعؾقي.  ا٭مـٌَّ

*      *   * 

                                 
 (، وٙمًـف.1746(، وا٭مٟممذي )2798(صحقح: رواه إٔمق داود )1)
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ء -62 عى  ثٕؽ د٨ٚ امليخ ادل 
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ٫ي  -رى َععى ٨ٍ   -ككا٫ٞٚ اذل٬، احلةز٥ كىوى ػخى س٧ٍى ةفى خي
ةفى  َٛ فى انَلً،   /ٝىةؿى ،  ث٨ًٍ خى ٤ىيٍػ٫ً  اكى ٔى ٙى  ػ رى ييًخ كى غى ٨ٍ٦ً دى٨ًٍٚ ال٧ٍى إًذىا ٚىؿى
ةؿى  ٞى ٥ٍ » /ذى ًػيسي

ى
كا أًل ؿي ًٛ ٍ٘ ي ثًةتَلثًٍجيًخ  ،اٍقذى ٤يٮا لى ؿي  ،كىقى

ى
يٍكأ  .«ٚىإ٫َ٩ًي اآٍلفى ي

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي اكتفك.: َؾَرغَ 

 ًِ  قا ٭مف أن يثٌتف اهلل ٤مـد ٠ممال اٛمؾؽ٦م.أي اد٤م: بِوفتَّْثبِق

 أي اد٤مقا ٭مف ٕموٛمغػرة. اْشَتْغِػُروا:

 ٗمالث أ٠مئؾي: أي يًل٭مف اٛمؾؽون :ُيْسَلل

o  مـ رٕمؽ؟ 

                                 
قًوٕمقري، إموم ٙمو٪مظ كو٫مد، ١مقخ اٛمحدٗم٦م، و٭مد احلو٬مؿ: هق ُمؿد ٕمـ ٤مٌد اهلل ٕمـ ُمؿد ٕمـ محدويف ا٭مـ( 1)

 ٠مـي إٙمدى و٤م٨ميـ وٗمالث موئي، وٖمقْم ٠مـي ٗمالث وأرٕمعامئي.

ا٭مذهٌل: هق ُمؿد ٕمـ أمحد ٕمـ ٤مثامن ٕمـ ٫مويامز ا٭مذهٌل، و٭مد ٠مـي ٗمالث و٠مٌع٦م و٠متامئي، وٖمقْم ٠مـي ٗمامٍن ( 2)

 وأرٕمع٦م و٠مٌعامئي.

، وهو٘مر و٭مٌ اخلؾػوء ا٭مرا١مديـ، أ٠مؾؿ ٤مٜم يد أيب ٕمؽر ٤مثامن ٕمـ ٤مػون ٕمـ أمقي ا٭مؼرر إمقي ٗم( 3)

ٕموجلـي، وٕمويع  وأم ٬مؾثقم ريض اهلل ٤مـفـ، ١مفد ٭مف ا٭مـٌل  ،إمـتقف: ر٫مقي اَلجرٖم٦م، وزو٘مف ا٭مـٌل 

 ؾ ١مفقدا ٠مـي مخس وٗمالٗم٦م.تِ ٕمقعي ا٭مروقان، و٫مُ 

ٌد اهلل ٕمـ أمحد ْم (،  و٤م4/56(، وا٭مٌقفؼل )1/377(، واحلو٬مؿ )2874صحقح: رواه إٔمق داود ) (4)

، ووا٪مؼف ا٭مذهٌل، وهق ٬مام ٫موٓ، و٫مول شصحقح اإل٠مـود»(، و٫مول احلو٬مؿ: 129، صـ )شزوائد ا٭مزهد»

 (.4767، وصححف إ٭مٌوين )شإ٠مـوده ٘مقد(: »5/292ا٭مـقوي )
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o ديـؽ؟  مو 

o  ِّل مـ  ؟ٌ ٪مقؽؿعِ ا٭مذي ٕمُ  ا٭مـٌَّ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ير١مدكو   ْم هذا احلديٌ إ٧م مو يؼول ٕمعد د٪مـ اٛمقً:  ا٭مـٌَّ

 كًتغػر ٭مف.-1

 ٭مف ٕمو٭متثٌقً: ٕن اٛمؾؽون اٛمق٬مالن ٕمو٭مؼٞم يًلٓكف ٕمعد د٪مـف مٌوذة. كد٤مق-2

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -1

٤َموءا٠متحٌوب  -2  ٭مؾؿقً ٕموٛمغػرة وا٭متثٌقً ٕمعد د٪مـف. ا٭مدُّ

 اإليامن ٕمًمال اٛمؾؽ٦م ٭مؾعٌد ْم ٫مٞمه. -3

 .اٛمًؾؿ أٚمق اٛمًؾؿ ْم احلقوة وٕمعد اٛمامت -4

5-  ٌِّ ف َتـيـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يوف ٤مذاب ا٭مؼٞم ويعؿؾ ٘موهًدا ْم ٢مو٤مي اهلل ٙمتك يث

 اهلل ْم ٫مٞمه.

ِّل ٙمرص  -6  ٤مٜم دٚمقل أمتف اجلـي.  ا٭مـٌَّ

ِّل احلديٌ ٪مقف د٭مقؾ ٤مٜم كٌقة  -7  . ا٭مـٌَّ

 ٤مظقؿ أمر ٠ممال اٛمؾؽ٦م: اٛمـَؽر، وا٭مـؽٝم. -8

*      *   * 
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ءي  -63 عى  الىةا٥ً  إُٚةرً  ٔ٪ؽى  ادل 
كى  اكيدى رى ثيٮ دى

ى
َك٪ى٫ي  -ل أ بلىةًِّن   كىظى

ى
٨ -األ ٮؿي اهلًل  /ٝةؿ ٧ٔؿى  ث٨ً ا ٔى فى رىقي اكى

  / ، ٝىةؿى ؿى ُى ٍذ
ى
 »إًذىا أ

ي
أ ٧ى َْ تى ا٣ كؽي  ،ذى٬ى ؿي ٕي اٍبذى٤ًَخ ا٣ٍ ػةءى  ،كى ٍصػؿي إًٍف مى

ى
ثىجىخى اأٍل كى

 .«اهللي 
 ًعاُي اهلوٌات: 

  أي ا٭معطش. :افظََّؿلُ 

َْجرُ  ْٕ ًَ ا  .ي ا٭مثقاب ٤مـد اهلل أ :َوَثَب

 املعِى اهعاَ: 

ِّل يعؾؿـو  و ٬مـريام مــ آداب ا٭مصـقوم، وهـق مـو يؼق٭مـف ْم هذا احلديٌ أدٕمً   ا٭مـٌَّ

ًِ  ،َذَهـَى ا٭مظََّؿـلُ »ا٭مصوئؿ ٤مـد ٪مطره ٠مقاء ٬مون صقمف كػال أو ٪مروو، يؼـقل:  ـ َوإْمَتؾَّ

َْ٘مُر إِْن ١َموَء اهللُ ،ا٭ْمُعُروُق  ْٕ ًَ ا ٌَ  ش.َوَٗم

 طة ًّ احلديح:اهفوائد املطتِب 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٤َموء ذا  ا٭مدُّ  ٤مـد ا٭مػطر. ا٭مدُّ

 .ا٭معٌودة هلل  َص ؾِ جيى ٤مٜم اٛمًؾؿ أن ُي  -2

 ف  ؿ.أمتف و٤مـويتُ  ٤مٜم ٖمعؾقؿِ  ٙمرص ا٭مـٌل  -3

                                 
 ( إ٭مٌوين: هق ا٭مشقخ ُمؿد ٕمـ كوس ا٭مديـ إ٭مٌوين، و٭مد ٠مـي ٗمالث وٗمالٗم٦م وٗمالٗمامئي وأ٭مػ ْم مديـي1)

 أ١مؼقدرة ٤موصؿي دو٭مي أ٭مٌوكقو ٙمقـئذ، وٖمقْم ٠مـي اٗمـ٦م و٤م٨ميـ وأرٕمعامئي وأ٭مػ.

 (.  2357(، وٙمًـف إ٭مٌوين )2717ٙمًـ: رواه إٔمق داود )( 2)
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ِلِّ ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -4  . ا٭مـٌَّ

 ٤مظقؿ أ٘مر ا٭مصوئؿ. -5

 

*      *   * 
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ءي  -64 عى  اجلؽيؽً  اليشءً  أك رشاءً  الـكاًج  ٔ٪ؽى  ادل 
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ٨و  -رى كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  -بكى يٍتو خى ٕى ٧ًٍؿك ث٨ًٍ مي ٨ٍ  ،خى بًي٫ً،خى
ى
٨ٍ  أ خى

قً  ؽي ٨ ،صى /  نَلً،ي ا ٔى ػة، »ٝىةؿى ةًد٦ن ىل ػى ًك اٍمػرتى
ى
ةن أ
ى
أ ٥ي اٍمؿى زي ؽي ظى

ى
َكجى أ ـى إًذىا دى

 /٢ٍ ٞي ٥َ ٚى٤ٍيى ٍيى  ال٤َ٭ي ة كىػى ٍيى٬ى ٟى ػى ي ل
ى
ٍقأ
ى
ٟى ٦ًػ٨ٍ إًِّني أ ػٮذي ثًػ ٔي

ى
أ ٤ىيٍػ٫ً، كى ٔى ة  جى٤ٍذى٭ى ة صى ٦ى

ػ٪ىة٫ً٦ً  ًة قى ٍؾ ثًًؾٍركى ػي
ٍ
ا ٚى٤ٍيىأ ين ًٕ ىل ثى إًذىا اٍمرتى ي٫ًٍ، كى

٤ى ٔى ة  جى٤ٍذى٭ى ة صى ي ٦ى ٨ٍ٦ً رشى ة كى ي٬ى رشى
ٟى  ً ل ٢ٍ ٦ًس٢ٍى ذى ٞي يٍلى   .«كى

 ًعاُي اهلوٌات: 

َهو ، وإموكـي ْم مو٭مـفوٙمػـظ ٪مرا١مـف،  وهق ٙمًـ معوذَتو معف، :َأْشَلُفَؽ َخْرَ

 وكحق ذ٭مؽ.

 .يقَ رِو أي ٚمؾؼتفو ٤مؾقف مـ إٚمالق احلًـي، وا٭مطٌوع اٛمُ  :َجَبْؾَتَفو

 ا٭مذروة أ٤مٜم ٠مـوم ا٭مٌعٝم، وذروة ٬مؾ رء أ٤ماله.  :بِِذْرَوةِ 

 أي ٠مـوم ا٭مٌعٝم وهق مو ارٖمػع مـ ٤مٜم ٣مفر ا٭مٌعٝم. :َشـَوِمفِ 

 املعِى اهعاَ: 

                                 
٤مٌد اهلل ٕمـ ٤مؿرو ٕمـ ا٭معوص، إموم ُمدث  ٤مؿرو ٕمـ ١معقى ٕمـ ُمؿد ا٭مًفؿل إمـ صوٙمى ا٭مـٌل ( 1)

 ؿ.٪مؼقف، ٬مون يٟمدد ٬مثٝما إ٧م مؽي: ٭مـ٨م ا٭معؾ

ه: هق ٤مٌد اهلل ٕمـ ٤مؿرو ٕمـ ا٭معوص، أ٠مؾؿ ٫مٌؾ إٔمقف، و٬مون ٬مثٝم ا٭معٌودة، محؾ رايي إٔمقف يقم ا٭مٝممقك، دِّ ٘م( 2)

 و١مفد ِصػ٦ِّم مع معوويي، و٤مؿل ْم آٚمر ٙمقوٖمف، وٖمقْم ٕمؿٯم ٠مـي مخس و٠مت٦م.

 (.  2167(، وٙمًـف إ٭مٌوين )1845ٙمًـ: رواه إٔمق داود ) (3)
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ِّل ير١مدكو  ٌ إ٧م مـو يؼـول ٤مــد ا٭مـزواج، أو ذاء ا٭مشــلء ْم هذا احلـدي  ا٭مـٌَّ

ُفؿَّ »اجلديد، ٪مؿـ ٖمزوج امرأة، أو ا١مٟمى ١مقئو، ٪مؾقؼؾ:  َهاو َوَخاْرَ  افؾَّ إيِنر َأْشَلُفَؽ َخْرَ

َوَأُظاقُذ »أي ٚمؾؼتفو ٤مؾقف مـ إٚمالق احلًـي، وا٭مطٌـوع اُٛمروـقي،  «َمو َجَبْؾَتَفو َظَؾْقفِ 

ـْ ََشر  َهو َوِم ـْ ََشر ى َبِعًرا َؾْؾَقْلُخْذ بِِذْرَوِة َشاـَوِمفِ  بَِؽ ِم أي « َمو َجَبْؾَتَفو َظَؾْقِف، َوإَِذا اْصَسَ

 «.َوْفَقُؼْؾ ِمْثَؾ َذفَِؽ » ٕمل٤مٜم ٣مفره

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٭مٮمء اجلديد. زوا٘مف أو ذائف٤مـد  ذا ا٭مد٤موء  يًتحى ٭مؾؿًؾؿ أن يد٤مق -1

 اخلٝم ويٯمف ٤مـف ا٭م٨م. أن يًلل اهلل  اخلٝم وا٭م٨م مؼدران ٪مقـٌغل ٭مؾعٌد -2

 و٘مقب ا٠ٓمتعوذة ٕموهلل ْم إمقر ٬مؾفو. -3

ِّل ل يٟمك  -4  ٚمٝما إٓ دل إمي ٤مؾقف، ول يٟمك ذا إٓ ٙمذر إمي مـف.  ا٭مـٌَّ

 ُ٘مٌؾ اإلكًون ٤مؾقف. ، ومـو ِ٘م٥ٌمي ًٌى ؽتَ إٚمالق مـفو مُ  -5

*      *   * 
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ءي  -65 عى  ِف اهللً  ٟى / إِّن أظج  ٝةؿى  مل٨ٍ  ادل 
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ٨و  -رى كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  -بكى ٟو خى ً ةل ىًف ث٨ًٍ ٦ى ن
ى
فى أ ػالن اكى َف رىصي

ى
،  أ

٪ٍؽى انَلً،ي  ًٔ  ي ػةؿى لى ٞى ا، ذى ؾى ًظت  ٬ى
ي ٮؿى اهلًل، إًِّني ألى / يىة رىقي ةؿى ٞى ، ذى ٢ه َؿ ث٫ًً رىصي ٧ى ذى

؟»/ انَلً،   ٤ى٧ٍذى٫ي ٍٔ
ى
/  «أ ، ٝىػةؿى / لى  »ٝىةؿى

ى
٧ٍ٤ًػ٫ي أ / إًِّني «ٍٔ ػةؿى ٞى ، ذى ػ٫ي ٞى ، ٝػةؿ/ ٚى٤ىًع

ي  ٍظجىبٍذىيًن لى
ى
م أ ٟى اذَلً َج ظى

ى
/ أ ةؿى ٞى ٟى ًِف اهلًل، ذى ًظج 

ي
 .أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي هؾ أٚمٞمٖمف أكؽ حُتٌف؟ ؟:َأْظَؾْؿَتفُ 

 أي ٪ملدر٬مف. :َؾَؾِحَؼفُ 

 املعِى اهعاَ: 

ِلُّ ـو َيثُّ  ٚمقة ٕم٦م اٛمًؾؿ٦م، ٪مؿــ ٬مـون إُ  ٕموطْم هذا احلديٌ ٤مٜم ٖمؼقيي رِ   ا٭مـٌَّ

ٕمذ٭مؽ، و٭مقؼؾ ٭مـف: إين أٙمٌـؽ ْم اهلل، و٭مقؼـؾ ٭مـف أٚمـقه  فُ ؿْ ؾِ عْ و ٭مف ْم اهلل، ٪مؾقُ ى أًٚم َُي 

 اٛمًؾؿ: أٙمٌؽ ا٭مذي أٙمٌٌتـل ٭مف.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ه ٕملكف َيٌف إن ٬مون َيٌف.وا٠متحٌوب إ٤مالم اٛمًؾؿ أٚم -1

ٌَُّؽ  :يًتحى ٛمـ ٫مقؾ ٭مف -2 ٌَْتـِل ٭َمفُ  أن يؼقل:ِْم اهللِ،  إيِنِّ ُأِٙم ٌَ ِذي َأْٙم ٌََّؽ ا٭مَّ  .َأَٙم

ِّل ٕمر  امتثول ا٭مصحوٕمي ه٤مي  -3  . ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمآ٭مػ ا٭مؼؾقب.  ا٭مـٌَّ

                                 
 (.  5125وٙمًـف إ٭مٌوين )(، 4481( ٙمًـ: إٔمق داود )1)
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 ى اإليامن.رَ أوٗمؼ ٤مُ  احلى ْم اهلل  -5

 .أ٤مظؿ احلى أن َيى اٛمرء أٚموه ٭مطو٤متف هلل  -6

 

*      *   * 
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ءي  -66 عى  حي اثَ ادلَ  ًت إذا دٕرَث  ادل 
ثيٮ دىاكيدى 

ى
كىل أ ًعيطو  -رى ٪ىؽو وى ٨ٍ  -بكى ٤ًيًط خى يًب ال٧ٍى

ى
٨ٍ  ،أ / خى ، ٝىةؿى ٢و رىصي

ٙى انَلً،ي  ٪ٍخي رىًدي /  ٠ي ةؿى ٞى ، ذى ةفي ُى ًٕفى الَنيٍ / دى ٤ٍخي ٞي ، ذى اثَحه ىٍت دى رثى ٕى لى »ذى
٥ى ظى  ّى ة ٕى ٟى تى ً ل ٟى إًذىا ٝي٤ٍخى ذى ، ٚىإ٩ًَ ةفي ُى ًٕفى الَنيٍ ٢ٍ دى ٞي ٮفى ٦ًس٢ٍى ابٍلىيًٍخ، تى ىَت يىسي

٣ىًس٨ٍ ٝي٢ٍ/ َٮًِت، كى ٞي / ثً
ٮؿي ٞي يى ىَت  ِمْسِب كى ؿى ظى ٗى ة ٟى دىىى ً ل ٟى إًذىا ٝي٤ٍخى ذى اهلًل، ٚىإ٩ًَ

ثةب ٮفى ٦ًس٢ٍى اذل   .«يىسي
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ورائف. :َرِديَػ 

 ؼً.٭مِ أي زَ  :َؾَعَثَرْت 

 ي هؾؽ.أ :َتِعَس 

 ؿي.أي ١معر ٕمو٭معظ :َتَعوَطؿَ 

: ًِ   يػرح ٪مرٙمو ١مديدا. و٫مقؾ: أي يؽُٞم ٙمجؿف ٙمتك يؽقن ٬مو٭مٌقً، مثؾ افبق

يت:  أي ٕمًٌى ٫مقيت. بؼقَّ

 ي. ٭مَّ غر وا٭مذِّ أي ١معر ٕمو٭مصِّ  :َتَصوَؽرَ 

 املعِى اهعاَ: 

                                 
( إٔمق اٛمؾقح ٕمـ أ٠مومي اَلذٔم، ا٭مؽقْم ا٭مٌٯمي، أٙمد إٗمٌوت، ٫مقؾ: ا٠مؿف ٤مومر، و٫مقؾ: زيد، ٖمقْم ٠مـي 1)

 اٗمـتل ٤م٨مة وموئي.

 (.  4982(، وصححف إ٭مٌوين )4351صحقح: رواه إٔمق داود ) 
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ِلُّ  ٭مـو ْم هذا احلديٌ ي٦ٌمِّ   مو يؼول ٤مـد ٖمعثُّر ا٭مدإمي، ٪منذا ٖمعثرت دإمي   ا٭مـٌَّ

٭مي واَلقان ٙمتك يؽقن ٭مقتصو٩مر ا٭مشقطون ويشعر ٕمو٭مذِّ  :ش٠مؿ اهللوٕم»أٙمدكو، ٪مؾقؼؾ: 

 مثؾ ا٭مذٕموب.

َظوءوٓ َيقز  ٖمعس ا٭مشقطون: ٕن هذه اٛمؼق٭مي ّمعؾ  يؼول: ظذ افشقطون، ـلن افد 

 ، ويؼقل: ٕمؼقيت ٖمعنت ا٭مدإمي.يا٭مشقطون يتعو٣مؿ ويشعر ٕمو٭معظؿ

 ٙمتك يؽقن مثؾ ا٭مٌقً

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ر ا٭مدإمي. ؿ اهلل ٤مـد ٖمعثُّ ا٠متحٌوب ذ٬مر ا٠م -1

ِّل ٖمقاوع  -2  . ا٭مـٌَّ

 ؾَح.ذ٬مر ا٠مؿ اهلل يذيى ا٭مشقطون، ٬مام يذيى اٛموُء اٛمِ  -3

 م٨مو٤مقي اإلرداف ٤مٜم ا٭مدإمي. -4

ٌَي ا١ٕمقوء إ٭مقف. -5  ا٭مشقطون َيى كًِ

ِّل ٙمرص  -6  ٛمًؾؿ٦م.ا ٤َمـ ٤مٜم إذهوب ٬مقد ا٭مشقطون وإٕمعوده  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ء -67 عى  ثةل٤ي٢ً  ًب الالكى  ةحى جى جي  ٓى مل٨ ق٧ً  ادل 
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ٨ٍ  -ظك٨ ثُؿ٫ٝ ك٬ٮ  -رى / ٝىةؿى خى جًٍؽ اهلًل، ٝىةؿى ةثًًؿ ث٨ًٍ خى صى
ٮؿي اهلًل  ٜى / »رىقي ٩ىً٭ي ًب كى ذي٥ٍ جيجىةحى ا٣الًٍكى ٍٕ ٧ً ػَٮذيكا احلي إًذىا قى ٕى ذى ػًؿ ثًةل٤َيٍػ٢ً، ذى ٧ي

كٍ  ة لى دىؿى ي٨ٍى ٦ى ٨َ يىؿى  .«فى ثًةهلًل، ٚىإًَج٭ي
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي صقت ا٭مؽالب. ُكَبوح افؽََِلب:

 أي صقت احلُُؿر إهؾقي : واحُلُؿر مجع محور. :ُؿرِ احلُ َوََنِقَؼ 

ذوا بوهلل:  أي ٫مق٭مقا: أ٤مقذ ٕموهلل مـ ا٭مشقطون ا٭مر٘مقؿ. ؾتعقَّ

 املعِى اهعاَ: 

ون يًتحى ٛمـ ٠مؿع ُكٌوح ٬مؾى، أو َنقؼ محور أن يؼقل: أ٤مقذ ٕموهلل مـ ا٭مشقط

 ا٭مر٘مقؿ: ٕن ا٭مؽالب كٌحً، و٬مذ٭مؽ احُلُؿر إذا رأت ١مقطوكو َنََؼً.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ر. ؿُ ا٠متحٌوب ا٭متعقذ ٕموهلل ٤مـد ٠مامع صقت ا٭مؽالب واحلُ  -1

 و٘مقد ا٭مشقو٢م٦م.ٖمؼرير مٌدأ  -2

ـْ  رمحي اهلل ٖمعو٧م ٕمٌـل آدم ٙمقٌ ٙمجٌفؿ -3  رؤيي ا٭مشقو٢م٦م.٤َم

ِّل ٙمرص  -4  ف و٤مـويتف  ؿ.٤مٜم ٖمعؾقؿ أمت  ا٭مـٌَّ

 .٤مٜم كؼؾ ٠مــ ا٭مـٌل  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -5

                                 
 (.  5173(، وصححف إ٭مٌوين )4467( صحقح: رواه إٔمقداود )1)
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 ْم ا٭مؽقن ِمؾق٫موت ٓ يراهو اإلكًون. -6

 

*      *   * 
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 كٞةءً القتً  أدٔيحً  ٨ٍ ٦ً  -68
ثيٮ دىاكيدى 

ى
كىل أ ًعيطو  -رى ٪ىؽو وى ٨ٍ  -بكى جًٍؽ اخى ةثًًؿ ث٨ًٍ خى ريض اهلل  هللً صى

دىًخ انلًَ،َ ٔ٪٭٧ة
ى
/ أ ة ، ٝىةؿى ٞى اًّك، ذى / ثىٮى ٥َ »ؿى ًؿيبنة  ال٤َ٭ي يسنة، مى ً٘ يٍسنة ٦ي ٪ىة دى ًٞ اٍق

ٍيى آًص٢و 
ًصالن دى ، عى ةرٍّ ًى ٍيى  ة دى ٕن ة، ٩ىةًٚ ٕن ًؿي ٤ىيًٍ٭٥ي «مى ٔى ٍخ  ٞى جى ٍَ

ى
/ ٚىأ ، ٝىةؿى

ةءي   .«الَك٧ى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 هق ٢مؾى اٛمطر. آشتسؼوء:

 ٓكؼطوع اٛمطر ٤مـفؿ. :أي كًوء ٕمو٬مقوت َبَقاـل:

 ا.أي مطر ؽْقًثو:

ـْ  أي هـقئو صوحلو، ٬مو٭مطعوم ا٭مذي َيْؿُرؤ، ومعـوه: اخلؾق ُمِغْقًثو: ٬مؾ مـو يـغصـف ٤َم

 ق، وكحقمهو.رَ دم وا٭مغَ ٬موَلَ 

ؾ. آِجؾ:  أي مم٘مَّ

: ًْ ًِ  ؾلضبؼ  ٕمو٭مًحوب. أي امتؾئ

  املعِى اهعاَ: 

ــوف أن يُ يُ  ــؾ اجلػ ــر، وٙمص ــع اٛمط ــتحى إذا اكؼط ــ٥مَ ً ــؾؿ ص ــالة  قناٛمً ص

٤مَ ٕم ا٠ٓمتًؼوء، ويد٤مق ُفؿَّ »اٛمذ٬مقر ْم هذا احلديٌ:  وءو٭مدُّ اْشِؼـَو َؽْقًثو ُمِغقًثو، َمِريًئاو  افؾَّ

، َظوِجًَل َؽْرَ آِجؾٍ   .شَمِريًعو، َكوؾًِعو َؽْرَ َضور 

                                 
 (.1169(، وصححف إ٭مٌوين )988صحقح: رواه إٔمق داود )( 1)
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ِّل ٪مؼد أٖمً  ِـّل كًوء ٕمو٬مقوت: ٕ٘مـؾ اكؼطـوع اٛمطـر ٤مــفؿ، ٪مـد٤مو   ا٭مـٌَّ   ا٭مـٌَّ

٤َموءٕم  م ٪مومتؾئً ا٭مًامء ٕمو٭مًحى.اٛمتؼدِّ  و٭مدُّ

 د املطتِبطة ًّ احلديح:اهفوائ 

٤َموءٕمقون ٬مقػقي  -1  ٤مـد ا٠ٓمتًؼوء. ا٭مدُّ

 ا٠ٓمتًؼوء. ُد٤َموء٪مضقؾي  -2

ِّل هذا احلديٌ معجزة مـ معجزات  -3  . ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف ٫مقٓ و٤مؿال.  ا٭مـٌَّ

 ، وهق ملمقر.اٛمطر ِمؾقق مـ ِمؾق٫موت اهلل  -5

 اٛمطر رمحي ٭مؾٌالد وا٭معٌود واحلققان. -6

  ٭مؾفالك.اٛمطر ٫مد يليت -7

*      *   * 
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ٙى  -69  ؟طي يكجي   ،  انلَ  اكفى  ٠ي
اكيدى  ثيٮ دى

ى
كىل أ ٫ي  -رى َععى بلىةًِّن   كىوى

ى
٨ٍ  - األ كخى ٧ٍؿو جًٍؽ اهلًل ث٨ًٍ خى ريض اهلل  خى

/ ٔ٪٭٧ة ٮؿى اهلًل »، ٝىةؿى يٍخي رىقي
ى
أ ؽي ا٣تٍَكًبيطى بًيى٧ًيً٪٫ً  رى ًٞ ٍٕ   .«حى

 ًعاُي اهلوٌات: 

.يَ أي  عؼُد:يَ   ُعدُّ

ه اهلل قح:سبِ فتَّ ا ـْ  أي ٠مٌحون اهلل، ومعـوهو: ُأكزِّ ٬مؾ كؼص و٤مقى، و٤مـ مشو ي ٤َم

 اٛمخؾق٫م٦م.

 أي ٕمقده ا٭مقؿـك. بقؿقـف:

  ل كى رى كى 
ى
َك٪ى٫ي  - داكي ٮ دى ثي أ بلىةًِّن   كىظى

ى
ػ٨ٍ   -األ ةى خى ػٍيى يكى ، ريض اهلل ٔ٪٭ػةي

ٮؿي ةؿى نلىة ة٣ٍخ/ ٝى كٌل٩ٍخ ٨٦ امل٭ةصؿاًت ٝى  ٨َ » / اهلل رىقي ٤يٍسي ٣تَكػبيًط ثًة ٔى
ًؽيًف، ٍٞ اتَل اتَلٍ٭٤ًي٢ً كى ؽفى  كى ًٞ ٍٔ ةته كا ٞى ُى ٍكػتى٪ٍ ته مي ٍكػبيٮلى ٨َ مى ٩ىةًم٢ً ٚىإًَج٭ي

ى
، ثًةأٍل

ذىجًٍكنيى الؿمَححى  ٨٤ى ذى ٛي ٍ٘ ل تى  .«كى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 اهلل.  اهلل، ومعـوهو: ٓ معٌقد ٕمحؼ ٠مقىأي ٫مق٭مقا: ٓ إ٭مف إٓ :افتَّْفؾِقؾِ 

                                 
 (.4989(، وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح اجلومع )1572صحقح: رواه إٔمقداود )( 1)

ٝمة ريض اهلل ٤مـفو ٬موكً مـ اٛمفو٘مرات، ا٭معوٕمدات ا٭مذا٬مرات.2) ًَ  ( ُي

 (، وٙمًـف إ٭مٌوين.1571صحقح: رواه إٔمقداود ) (3)
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 اٛمالئؽـيِ  ربُّ  ٫مـدوٌس  قٌح ٌُّ ٠ُم  :٠مٌحون اٛمؾؽ ا٭مؼدوس، أوأي ٫مق٭مقا:  :افتَّْؼِديسِ 

 .وِح وا٭مرُّ 

.ن ٤مدد مرات ا٭متًٌقحدْ ا٤مدُ  أي اْظِؼدَن:

ََكوِمؾِ  ْٕ  .ٕمعؼدهو أو ٕمرؤو٠مفوأي  :بِو

َـّ  ُ  .إكومؾ أي :َؾنَِنَّ

ٌت  َٓ  .٠متعؿؾـيًل٭مـ يقم ا٭مؼقومي ٤مام ا٬متًٌـ وٕملي رء ا أي :َمْسُئق

 أو ٤مؾقف ٕمام ا٬متًٌف.  ،٭مصوٙمٌفـيقم ا٭مؼقومي يشفدن  ،امتمتؽؾِّ  أي :ُمْسَتـَْطَؼوٌت 

َـ ٓ تَ   .٬مرٓ ٖمٟم٬مـ ا٭مذِّ  أي :غُػؾ

 .٪متٟم٬مـ أي :َؾتـسغَ 

: ٓ ، واٛمعــكٕمًٌى ا٭مغػؾي، واٛمراد ٕمـًـقون ا٭مرمحـي كًـقون أ٠مـٌو وأي  افرمحَي:

٬ْمرٖمٟم٬مـ   ا٭مرمحي.  َـّ ٖمر٬متُ  َـّ ؽُ ٗمقإمف، ٪مؽلكَّ  َـّ تُ مْ رِ ٬مر حلُ ، ٪منكؽـ ٭مق ٖمر٬متـ ا٭مذِّ ا٭مذِّ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل  ٭مـو ٕم٦مَّ  يًـٌح  ٕمػعؾف ْم هذيـ احلـديث٦م ٬مقػقـي ا٭متًـٌقح، ٪مؼـد ٬مـون   ا٭مـٌَّ

 ٕملكومؾ أصوٕمع ا٭مقد ا٭مقؿـك: ٕن هذه إكومؾ ٖمشفد ٭مصوٙمٌفو يقم ا٭مؼقومي.

(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) تعاااوػ: اهلل ؿاااول

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) وؿااااول اهلل تعااااوػ:

(   ڦ

ٌحي. ًُّ  ٭مذ٭مؽ ٪منن ا٭متًٌقح ٕمو٭مقد أ٪مضؾ مـ ا٭متًٌقح ٕمو٭م
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 :نياهفوائد املطتِبطة ًّ احلديج 

 ا٠متحٌوب ا٭متًٌقح ٤مٜم أكومؾ ا٭مقد ا٭مقؿـك. -1

 ا٠متحٌوب اإل٬مثور مـ ا٭متًٌقح وا٭متفؾقؾ وا٭متؼديس. -2

 ٠مٌوب ا٭مرمحي.ا٭متًٌقح وا٭متفؾقؾ وا٭متؼديس مـ أ -3

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -4  . ا٭مـٌَّ

 ٪مضؾ ا٭متًٌقح وا٭متفؾقؾ وا٭متؼديس. -5

 .ٌ ٤مٜم ا٠متعامل ا٤ٕمضوء ٪مقام يريض ا٭مرب احل -6

 .و٘مقب إٗمٌوت ا٭مؽامل اٛمطؾؼ هلل  -7
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71-  
ي
ءً  ٔ٪ؽى  ث٥ً ييجؽأ عى  ؟ادل 

٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي ػعيطه  -رى ٨ه وى كى / ظى ٝىةؿى ػ٨ٍ  - كى جىيٍػؽو خى ػة٣ىحى ٍبػ٨ى خي ٌى ٚى
 ،  ،ً٧ًٓ انَل ى انَلػً،ي ٝةؿ قى ػ٢ي َعى د٫ًً ٚى٤ىػ٥ٍ ييىى ػالى ٮ ًِف وى ٔي ػالن يىػٍؽ رىصي
  ،ًةؿى انَل ٞى ا» /ذى ػؾى ًض٢ى ٬ى قي  ،«ٔى ػٍيًقً  ،ثيػ٥َ دىعى ٘ى ٍك ٣ً

ى
ي أ ػةؿى لى ٞى ػًَل » /ذى إًذىا وى

 ثًذىٍع٧ًيًؽ اهللً 
ٍ
أ ٥ٍ ٚى٤ٍيىجٍؽى زي ؽي ظى

ى
٤ىي٫ًٍ أ ٔى الَ٪ىةًء  ى انَلػً،ي  ، كى ػ٢ي َعى ثيػ٥َ  ثي٥َ يٍليىى

ةءى  ة مى ٍٕؽي ث٧ًى   .«يٍلىٍؽعي بى
 ًعاُي اهلوٌات: 

:  أي د٤مو. صذ 

 أي ا٠متعجؾ. :َظِجَؾ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٕم٦م ٭مـو  ٤َموءْم هذا احلديٌ أن مـ آداب   ا٭مـٌَّ  :ا٭مدُّ

 ـوء ٤مؾقف.، وا٭مثأن يٌدأ ا٭مدا٤مل ٕمتحؿقد اهلل -1

ِّل ٗمؿ يص٥م ٤مٜم -2  . ا٭مـٌَّ

                                 
د ٕمـ ٤مقًك ٕمـ ٠َمْقَرة ا٭مٟممذي، و٭مد ْم ٙمدود ٠مـي ٤م٨م وموئت٦م، وٖمقْم ٠مـي ا٭مٟممذي: هق اإلموم ُمؿ( 1)

 ٖمًع و٠مٌع٦م وموئت٦م ٕمِٟممذ.

ْم اإلمرة إذا  ، مـ أهؾ ٕمقعي ا٭مروقان، ؤم دمشؼ، و٬مون يـقب ٤مـ معوويي ٪َمضو٭مي ٕمـ ٤مٌقد ( 2)

٬مون ٫مووقو ٕمو٭مشوم، ، ٗمؿ ٚمرج إ٧م ا٭مشوم ٪مًؽـفو، و٩موب، ١مفد أٙمدا، واٛمشوهد ٬مؾفو مع ر٠مقل اهلل 

 ، وٖمقْم ٠مـي ٗمالٗمي ومخ٦ًم.و٫مد ١مفد ٪متح مٯم، وؤم  و ا٭مؼضوء وا٭مٌحر ٛمعوويي 

 (، و٫مول: ٙمًـ صحقح.3477ٙمًـ صحقح: رواه ا٭مٟممذي ) (3)
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 ٗمؿ يد٤مق ٕمام يشوء.-3

ِـّل ٭مذ٭مؽ ٛمـو ٠مـؿع  ، ٫مـول:  ٤مؾقـف ول يصـؾِّ  ،ر٘مـؾ يـد٤مق ْم صـالٖمف  ا٭مـٌَّ

.  ا٠متعجؾ هذا ٛمَّو ل يصؾِّ ٤م٥مَّ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

1-  ٌَ ِـّل ٕمو٭مصـالة ٤مـٜم وداءة ٕموحلؿـد وا٭مثــوء ٤مـٜم اهلل ا٠متحٌوب ا٭م ٤مــد   ا٭مـٌَّ

٤َموء  .ا٭مدُّ

ِّل مدى ٙمرص  -2  . ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف  ا٭مـٌَّ

ِّل ٪مضقؾي ا٭مصالة ٤مٜم  -3  . ا٭مـٌَّ

٤َموءمـ أ٠مٌوب ا٠متجوٕمي  -4 : ٖمؼديؿ احلؿـد هلل وا٭مثــوء ٤مؾقـف وا٭مصـالة ٤مـٜم ا٭مدُّ

ِّل  ٤َموء.  ا٭مـٌَّ  ْم ا٭مدُّ

 .م٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ إ٧م اهلل ٕمو٭مثـوء ٤مؾقف  -5

 

*      *   * 
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ءي  -71 عى  ٫يةددً  خً ِف ل٧٤ؿيًي  ادل 
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي َك٪ى٫ي  -رى ٨ - كىظى َجػةسو ا ٔى ػ٨ ،ريض اهلل ٔ٪٭٧ػة ثٍػ٨ً خى  ٔى

/  ،نَلً،ي ا ٫َ٩ي ٝىةؿى
ى
٤ي٫ي »أ صى

ى
ٍ أ ٍْضي ى٥ٍ حيى ة ل ٌن ًؿي ٮدي مى ٕي ٍك٥٤ًو حى جٍؽو مي ة ٨ٍ٦ً خى ٮؿي  ،٦ى ٞي يى ذى

ػػٍؿًش ا٣ٍ  ٕى ػػي٥ى رىَب ا٣ٍ ًْ ٕى ؿي اهللى ا٣ٍ
ى
ٍقػػأ
ى
/ أ ػػَؿاتو ٓى مى ػػجٍ ، إًَل قى ٟى يى ًٛ ىٍنػػ ٍف ي

ى
ػػي٥ً أ ًْ ٕى

ٮيًفى   .«ٔي
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي يزور.يُعقد: 

 أي ل يؽـ ْم مرض مقٖمف.: َلْ َُيُِْضْ َأَجُؾفُ 

 أي هير اٛمؾؽ، وٓ يعؾؿ ٫مدره إٓ اهلل.افعرش: 

 ؽ، ويذهى ٤مـؽ مو ّمد.ئُ أي: يٞمِ  :َيْشِػَقَؽ 

 أي ١ُمػل. : ُظقيِفَ 

 املعِى اهعاَ: 

ْم هذا احلديٌ إ٧م أدب ٤مظقؿ مـ آداب زيورة اٛمـريض، وهـق   ٌِّل ا٭مـَّ ير١مدكو 

٤َموء َأْشااَلُل اهللَ اْفَعظِااقَؿ َربَّ اْفَعااْرِش اْفَعظِااقِؿ َأْن »كــوه ٕمؼق٭مـــو: رْ ٭مؾؿــريض إذا زُ  ا٭مــدُّ

 ش.َيْشِػَقَؽ 

٤َموء٪مفذا  يـػـع  ٙموَضا ل ٠مٌى ٛمعو٪موة اٛمريض مـ اٛمرض إٓ إذا ٬مون إ٘مُؾ  ا٭مدُّ

٤َموء  .ا٭مدُّ

                                 
 (.  5766(، وصححف إ٭مٌوين )2783( ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي )1)
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 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ٤مقودة اٛمريض. -1

٤َموءا٠متحٌوب  -2 ٤َموءٕم٭مؾؿريض ٓ ٠مقام  ا٭مدُّ  ٕموٛملٗمقر. و٭مدُّ

 .٘مقاز ا٭متق٠مؾ ٕمل٠مامء اهلل  -3

٤َموء٪مضقؾي  -4 ٤َموء٭مؾؿريض  ذا  ا٭مدُّ  .ا٭مدُّ

 ٪مضؾ ٤مقودة اٛمريض. -5

ِّل ٙمرص  -6  ٤مٜم ٖمآ٭مػ ا٭مؼؾقب وا٘متام٤مفو.  ا٭مـٌَّ

 ٌدأ اإليامن ٕموٛمقت.ٖمؼرير م -7

 ٖمؼرير مٌدأ اإليامن ٕمو٭معرش، وأكف ٤مظقؿ. -8

ِّل اإلمجول ْم ا٭مطؾى، وا٭متػصقؾ ْم ا٭مثـوء مـ هدي  -9 ٤َموءْم   ا٭مـٌَّ  .ا٭مدُّ

 

*      *   * 
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ءي  -72  الءً اخلى  ٨٦ى  اخلؿكًج  ديعى
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي َك٪ى٫ي  -رى ٨ٍ  - كىظى ػةخى ٪ٍ٭ى ػحى رىيًضى اهللي خى ئًنى فى  /ٝىة٣ىػٍخ  ،عى اكى

جى ٨٦ًانَلً،   ؿى ًء ٝىةؿى خلى ا إًذىا ػى ٟى » /الى ا٩ى ؿى ٍٛ  .«دي
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي مؽون ٫مضوء احلو٘مي. :ََلءِ اخلَ 

 أ٠مل٭مؽ وأ٢مؾى مـؽ اٛمغػرة. أي :ُؽْػَراَكَؽ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ يعؾؿـو  أدٕمو مـ آداب ٫مضوء احلو٘مي، وهق أن كؼقل ٕمعد   ا٭مـٌَّ

 : أي أ٠مل٭مؽ اٛمغػرة يو رب.شؽػراكؽ»احلو٘مي مـ ٕمقل أو ٩موئط: ٫مضوء 

َِّبّيملاذا كاْ فائدة:    بعد قضاء احلاجة؟« غفساُم»يقوي:   اه

 فسببغ: بعد ؿضوء احلوجي« ؽػراكؽ»يؼقل:   افـَّبِلّ ـون 

ا٭متقٕمي مـ ٖمؼصٝمه ْم ١مؽر ا٭مـعؿي ا٭متل أكعؿ  و ٤مؾقف مـ إ٢معومف  أحدمهو:

 ر٘مف ٪مؾجل إ٧م ا٠ٓمتغػور مـ ا٭متؼصٝم.وهضؿف وٖمًفقؾ ِم

ٌثف ٤مٜم اخلالء، ٪منكف ٬مون ٓ يٟمك ٭مُ  ةَ أكف ا٠متغػر مـ ٖمر٬مف ذ٬مر اهلل ٖمعو٧م مدَّ  وافثوين:

ذ٬مر اهلل ٕمؾًوكف أو ٫مؾٌف إٓ ٤مـد ٫مضوء احلو٘مي، ٪مؽلكف رأى ذ٭مؽ ٖمؼصٝما ٪متدار٬مف 

 ٕمو٠ٓمتغػور.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
 (.٩37مريى، وإٔمق داود ) (، و٫مول ٙمًـ7ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي ) (1)
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 ـد اخلروج مـ اخلالء.ا٠متحٌوب ٫مقل: ٩مػراكؽ ٤م -1

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٬مؾ أ٫مقال وأ٪معول  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -2  . ا٭مـٌَّ

ِّل ل يٟمك  -3  ١مقئو مـ ٚمٝمي ا٭مدكقو وأٚمرة إٓ دل إمي ٤مؾقف.  ا٭مـٌَّ

 أن يغػر ذكقٕمف. اٛمممـ دائام يد٤مق اهلل  -4

 

*      *   * 
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٠ٍؿي  -73  ًٮءً الٮي  ٝج٢ى  اذلي
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي ً  ٨ه كى ظى  ٬ٮى كى  -رى ٨ٍ  - قً ٮا٬ؽً نى ب  ، زيؽو  ث٨ً  قٕيؽً خى

ٮؿى اهلًل  /ٝىةؿى  ٍٕخي رىقي ٧ً ٮؿي  قى ٞي ؿ» /حى ى٥ٍ يىٍؾ٠ي ٨ٍ ل ٮءى ل٧ًى ًي ٍق٥ى اهلًل ا لى كي
٤ىي٫ًٍ   .«ٔى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ٓ ووقء ٬مومؾ. :َٓ ُوُضقءَ 

ر ـُ  .ؿ اهلل٠ْم وأي يؼقل: ٕم ْشَؿ اهللِ:ا َيْذ

 املعِى اهعاَ: 

: ٭مقــول شؿ اهلل٠ْمـوٕم»٤مٜم ُووـقئف، ٪مقؼـقل:  ٭مؾؿًؾؿ أن يذ٬مر ا٠مؿ اهلل  يـٌغل

 .ٗمقاب ا٭مقوقء ا٭مؽومؾ مـ اهلل 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ا٭متًؿقي ٤مٜم ا٭مقوقء. -1

                                 
ٕموجلـي، ومـ ا٭مًوٕمؼ٦م إو٭م٦م، و١مفد  ، ١مفد ٭مف ا٭مـٌل ٠معقد ٕمـ زيد ٕمـ ٤مؿر ا٭معدوي ا٭مؼرر ( 1)

 رَّ ٪م ، و١مفد ٙمصور دمشؼ، و٪مْتَحفو، ٪مقٓه ٤مؾقفو إٔمق ٤مٌقد ٕمـ اجلراح، و٫مداٛمشوهد ٬مؾفو مع ا٭مـٌل 

وا٭مقفقد ٪مؽره  ىزيد ٕمـ ٤مؿرو مـ ٤مٌودة إصـوم، و٠موح ْم إرض يطؾى ا٭مديـ ا٭مؼقؿ، ٪مرأى ا٭مـصور

أكف  ، و٫مد ١مفد ٭مف ا٭مـٌل ، ول يق٪مؼف أٙمد ٭مؾعؿؾ ٕمديـ إٕمراهقؿ ديـفؿ، ٪مظؾ ٤مٜم ديـ إٕمراهقؿ 

 ًَّ ؾف ٠معد ٕمـ أيب و٫موص، و٬مػـف، ٠مـي إٙمدى ومخ٦ًم، و٭مف ُيٌعٌ أمي وٙمده، وٖمقْم ٠معقد ٕمو٭معؼقؼ، و٩م

 ٕمضع ومخًقن ٠مـي.

 (، وهق ٙمًـ ٕمشقاهده.397(، وإمـ مو٘مف )25ٙمًـ ٕمشقاهده: رواه ا٭مٟممذي ) (2)
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 ٬مون أ٬مثر أ٘مًرا. ٬مؾام ٬مون ا٭مػعؾ أ٬مثر متوٕمعي ٭مؾـٌل  -2

ِّل ٙمرص  -3  ٤مٜم إ٬مامل ٤مٌودة اٛمممـ٦م.  ا٭مـٌَّ

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مــ  ي ٙمرص ا٭مصحوٕم -4  ٬مٌٝمهو وصغٝمهو.  ا٭مـٌَّ

 ٖمتػووت إ٘مقر ٙمًى ٬مقػقي ا٭معٌودة. -5

 

*      *   * 
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ء -74  نيً دى ؽى ضٍ ثني الكَ  اجًل٤كحً  ديعى
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي ٫ي  -رى َععى بلىةًِّن   كىوى

ى
٨ -األ َجةسو ا ٔى ، ريض اهلل ٔ٪٭٧ة ث٨ًٍ خى

ٌف انَلػػً،َ 
ى
ػػٮؿي بىػػنٍيى  أ ٞي فى حى / اكى تىنٍيً ػػ٥َ »الَكػػٍضؽى ػػٍؿ يًل  ال٤َ٭ي ًٛ ٍٗ ٍػػيًن  ،ا ارمٍحى  ،كى

ًِن  ٍ اٍصبي ا٬ًٍؽًِّن  ،كى ٝيًٍن  ،كى اٍرزي  .«كى
  ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ذكقيب أو ٖمؼصٝمي ْم ٢مو٤متؽ. :اْؽِػْر يِل 

 مـ ٤مـدك ٓ ٕمعؿ٥م، أو ارمحـل ٕمؼٌقل ٤مٌوديت. أي :اْرمَحْـِل

 ٩مــل.ا، وٙمو٘متل دَّ ٠ُم  أي يِن:اْجُزْ 

 أي و٪مؼـل ٭مصو٭مح ا٤ٕمامل. :اْهِديِن  

 ؽ.أي ٕمػضؾؽ َوَمـِّ   اْرُزْؿـِل:

 املعِى اهعاَ: 

ِّل  ٭مـو ْم هذا احلديٌ ي٦ٌمِّ  ٬مقػقي ا٭معؿؾ ٕم٦م ا٭مًجدٖم٦م، ٪مُقًـ ٭مؾؿص٥م أن   ا٭مـٌَّ

ُفاؿَّ »يؼقل ْم ِ٘مؾًتف ٕمـ٦م ا٭مًـجدٖم٦م:  يِن  ،َواْرمَحْـِال ،اْؽِػاْر يِل  افؾَّ  ،َواْهاِديِن  ،َواْجاُزْ

 .شْؿـِلَواْرزُ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٕم٦م ا٭مًجدٖم٦م. ْم اجِلؾًي ا٭مذِّ

                                 
(، وأمحد ١مو٬مر ْم حتؼقؼ ٠مــ 623/ 2(، وٙمًـف ا٭مـقوي ْم اخلالصي )262صحقح: رواه ا٭مٟممذي ) (1)

 (.   284(، وصححف إ٭مٌوين )473/ 2ا٭مٟممذي )
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ِّل ٤مٜم كؼؾ ٬مؾ أ٫مقال  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -2  وأ٪معو٭مف.   ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -3  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف ٕمو٭مؼقل وا٭مػعؾ.  ا٭مـٌَّ

 مـ أ٪مضؾ ا٭معٌودات. ا٭مًجقد هلل  -4

 يغػر ذكقٕمف وإن ٬مون مـ أٖمؼك ا٭مـوس.أن  د أن يد٤مق اهلل يـٌغل ٭مؾعٌ -5

 .ٓ هودي وٓ رازق وٓ راٙمؿ إٓ اهلل  -6

7-  َ  اهلل ٙمؼف. ا٭معٌد مفام ٬مثرت ٤مٌوداٖمف ٪مؾـ ُيقْمِّ

 

*      *   * 
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ء -75  الكةً اتلي  ضٮدً قي  ديعى
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي َك٪ى٫ي  -رى ٨ - كىظى َجػةسو ا ٔى / ريض اهلل ٔ٪٭٧ػة، ث٨ًٍ خى  ٝىػةؿى

٢ه  ةءى رىصي ةؿى  إىًلى انَلً،ي صى ٞى ِّني  /ذى
ى
أ ٩ىة ٩ىةا٥ًه ٠ى

ى
أ يٍتييًن ال٤َي٤ٍىحى كى

ى
أ ٮؿى اهلًل إًِّني رى يىة رىقي

ٙى  ٍ٤ ٌلي ػى وى
ي
ًت  أ ؽى ػضى ٍؽتي ٚىكى ضى ةو ٚىكى ؿى ضى ٮًدم مى ػضي ةي لًكي ؿى ة  ،الَنػضى ذي٭ى ٍٕ ػ٧ً ٚىكى

ٮؿي  ٞي يًهى تى ٥َ  /كى ا ال٤َ٭ي ٍصؿن
ى
ؾى أ ٪ٍؽى ًٔ ة  ٍٓ  ،ا٠ٍذيٍت يًل ثً٭ى ًى ة ًكٍزرنا كى يني ثً٭ى ة  ،خى ٤ٍ٭ى ٕى اٍص كى

ا ؾى ذيٍػؿن ٪ٍؽى ًٔ . ،يًل  اكيدى جًٍؽؾى دى ة ٨ٍ٦ً خى َج٤ٍذى٭ى ٞى ة تى ٧ى ة ٦ًيني ٠ى َج٤ٍ٭ى ٞى تى  كى
َجةسو   انَلً،   /ٝىةؿى اٍب٨ي خى

ى
أ ؿى ٞى ؽى  ذى ػضى ةن ثيػ٥َ قى ػٍضؽى / ،قى ػةؿى اٍبػ٨ي  ٝىػةؿى ٞى ذى

َجةسو  ٮؿي ٦ًس٢ٍى  /خى ٞي ٮى حى ذي٫ي كى٬ي ٍٕ ٧ً ٢ي  ٚىكى ىقي الؿَصي ٍػبى
ى
ة أ ٨ٍ  ٦ى ةً خى ؿى  .ٝىٍٮًؿ الَنضى

 ًعاُي اهلوٌات: 

َجَرةُ ا َؾَسَجَدت  أي ٠مجقًدا ٙمؼقؼًقو. :فشَّ

. :َضعْ    أي ُٙمطَّ

ًٌو :ِوْزًرا  أي ذك

 .ـًزا، و٫مقؾ: أ٘مًراأي ٬مَ  :ُذْخًرا

ـْ َظْبِدَك َداُودَ  اَم َتَؼبَّْؾَتَفو ِم  وهق ٢مؾى، (   ې ى ى)أي ٙم٦م  :ـَ

 ا٭مؼٌقل اٛمطؾؼ.

 املعِى اهعاَ: 

                                 
 (.3429(،  وٙمًـف إ٭مٌوين )528ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي )( 1)
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َيؽل ٭مـو ٤مٌد اهلل ٕمـ ٤مٌوس ريض اهلل ٤مـفام هذه ا٭مؼصي ا٭معجقٌي، وهل أن ر٘مال 

ِلِّ  ْقَؾَي َوَأَكو َكوِئٌؿ ٬َمَلينِّ ُأَص٥مِّ َٚمْؾَػ ، َ٘موَء إ٧َِم ا٭مـٌَّ ٪َمَؼوَل: َيو َر٠ُمقَل اهلِل إيِنِّ َرَأْيُتـِل ا٭مؾَّ

َجْدُت  ًَ َجدَ  ،١َمَجَرٍة ٪َم ًَ ِؿْعُتَفو َوِهَل َٖمُؼقُل:  ِت ٪َم ًَ ُجقِدي، ٪َم ًُ
َجَرُة ٭مِ ا٬ْمُتْى  ا٭مؾَُّفؿَّ ا٭مشَّ

و ِوْزًرا َواْ٘مَعْؾَفو ِٔم ٤ِمـَْدَك ُذْٚمًرا ،ِٔم ِ َو ٤ِمـَْدَك َأْ٘مًرا ٌَّْؾَفو ِمـِّل ٬َماَم  ،َوَوْع ٤َمـِّل ِ َ َوَٖمَؼ

ٌِْدَك َداُودَ  ـْ ٤َم ٌَّْؾَتَفو ِم  .(   ې ى ى)ٙم٦م  َٖمَؼ

ٌَّوسٍ ٫مَ  ـُ ٤َم ِلُّ ريض اهلل ٤مـفام وَل إْم  .ُٗمؿَّ ٠َمَجدَ  ٠َمْجَدةٍ  آييَ  : ٪َمَؼَرَأ ا٭مـٌَّ

ًُ  ٫َموَل  ِؿْع ًَ ٌَّوٍس: ٪َم ـُ ٤َم ُ٘مُؾ  ا٭مـٌلَّ  إْم ُه ا٭مرَّ ـْ  َوُهَق َيُؼقُل ِمْثَؾ َمو َأْٚمَٞمَ ٫َمْقِل ٤َم

َجَرةِ   .ا٭مشَّ

 :دات يف اهقسآَْجعدد اهطَّ :[1] فائدة 

 :آن مخس ٤م٨مة ٠مجدة٤مدد ا٭مًجدات ْم ا٭مؼر

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  إوػ:

(   ی ی ی

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افثوكقي:

(   ڃ ڃ چ چ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افثوفثي:

(   ے ے ۓ ۓ ﮲

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ)٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افرابعي:

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
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(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  اخلومسي:

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افسودشي:

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )عو٧م: ٫مقل اهلل ٖم افسوبعي:

(   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افثومـي:

(   گ گ گ گ ڳ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افتوشعي:

(   ڃ ڃ چ چ چ چ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افعوَشة:

(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  احلوديي ظؼة:

(   ائ ائ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افثوكقي ظؼة:

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

(   ائ
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(   ہ ہ ہ ھ ھ)٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افثوفثي ظؼة:

(   ې ې ې ې ى ى ۉ ۉ)٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  افرابعي ظؼة:

(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)٫مقل اهلل ٖمعو٧م:  اخلومسي ظؼة:

 شرتط هوصالة ؟الوة ًا ُيهطجود اهتِّ شرتُطٓى ُي :[2] فائدة 

جس، وا٭مـَّ  حلدِث ا ٤َمـ شٟمط ٭مؾصالة مـ ا٭مطفورةشٟمط ٭مًجقد ا٭متالوة مو يُ ٓ يُ 

، ٬مام ر٘محف ١مقخ اإل٠مالم إمـ ُيًتحى ذ٭مؽ ا٠متؼٌول ا٭مؼٌؾي، و٭مؽـو٠مٟم ا٭معقرة، و

 . رى ٪مال يؼرأ ١مقًئو مـ ا٭مؼرآن ٙمتك يتطفَّ ـُٖمقؿقي رمحف اهلل، أمو اجلُ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ٠مجقد ا٭متالوة. -1

 .٬مؾ اٛمخؾق٫موت ٖمًجد هلل  -2

 ا٭مرؤيو ا٭مصوحلي مـ ا٭مـٌقة. -3

ِّل ٙمرص  -4 ُض ٤مؾـقفؿ مــ أمـقر رِ مـو َيْعـ ٤مٜم ا٭مًامع مـ أصحوٕمف   ا٭مـٌَّ

 ديـفؿ ودكقوهؿ.

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٬مؾ أ٫مقال  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -5  . وأ٪معو٭مف ا٭مـٌَّ

 .٪مضؾ كٌل اهلل داود  -6

 

                                 
 (.177-23/165( اكظر: َمؿقع ا٭مػتووى )1)



 137 شرح صحيح األذكار

 

ءي  -76 ٞى  ا٣ٛـًع  ديعى ًٜ أك ا٣ ـً ِف انلَ  ٤  ٮ
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي ٨و  -رى كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  - بكى ،خى يٍتو ٕى ٧ًٍؿك ث٨ًٍ مي ٨ٍ  خى بًي٫ً،خى
ى
٨ٍ  أ خى

قً  ؽي ٮؿى اهلًل ٔ٪٭٧ةريض اهلل  صى ٌف رىقي
ى
/  ، أ ـً »ٝىةؿى ٥ٍ ًِف انَلػٍٮ زي ؽي ظى

ى
ـًعى أ

إًذىا ٚى
 ٢ٍ ٞي ٮذي  /ٚى٤ٍيى ٔي

ى
ةًت اهلًل اتَلة٦َةًت أ ٧٤ًى ٦ًػ٨ٍ ثًسى جىةًدقً كى ًٔ ي  ةث٫ًً كىرشى ٞى ًٔ ًج٫ً كى ٌى ٗى  ٨ٍ٦ً

نًي  ًَ اًت الَنيىة ـى ٧ى ٍف ٬ى
ى
أ كفً كى ي ٍْضي ة ٣ى٨ٍ حيى قي ، ٚىإًَج٭ى َ  .«دىْضي

 اهلوٌات: ًعاُي 

وِت:  أي أ٠مامء اهلل احلًـك، و٬متٌف اٛمـز٭مي. بَِؽؾاَِمِت اهللِ افتَّومَّ

َقوضِِغ: َزاِت افشَّ  اَلؿزات مجع مهزة، واَلؿزة ا٭مـخس.  مَهَ

ونِ  وأن َيي ا٭مشقو٢م٦م  َييوين، ٠مؼطً ا٭مقوء ٭مؾتخػقػ: أيأصؾف   :َُيُِْضُ

 ٤مـدي ْم مجقع إٙمقال.

 املعِى اهعاَ: 

ْم هذا احلديٌ مو يؼول ٤مـد ا٭مػزع مـ ا٭مـقم وا٭مؼؾؼ، ٪مؿـ ٪مِزع   ٌِّل ا٭مـَّ  ٭مـو ٕم٦مَّ 

ـْ » مـ كقمف ٪مؼول: ٌَوِدِه َوِم ـْ ٩َمَضٌِِف َو٤ِمَؼوٕمِِف َوَذِّ ٤ِم وِت ِم َأ٤ُمقُذ ٕمَِؽؾاَِمِت اهللِ ا٭متَّومَّ

ونِ  َقو٢م٦ِِم َوَأْن ََيُْيُ َزاِت ا٭مشَّ ه ا٭مشقو٢م٦م.شمَهَ  ، ل ٖميَّ

قن ا٭مـوس ٤مٜم اٛمعويص، ويغروَنؿ ٤مؾقفو، ٪مو٠متعوذ مـ ثُّ ََي  واٛمعـك أن ا٭مشقو٢م٦م

 كخًوَتؿ، ومـ أن َييوه أصاًل، وَيقمقا ٙمق٭مف.

 كوٌات اهلل باهتاًات؟ ملاذا وصف اهِيب  فائدة: 

                                 
 (.    771(، وٙمًـف إ٭مٌوين )3451اه ا٭مٟممذي )ٙمًـ: رو( 1)
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ِّل وصػ    ٕكف ٓ جيقز أن يؽقن ْم رء مـ ٬مالم :ٕمو٭متوموت ٬مؾامت اهلل  ا٭مـٌَّ

 .٭مـوسكؼص أو ٤مقى ٬مام يؽقن ْم ٬مالم ا اهلل 

 . ذ  و وحتػظف مـ أ٪موت وٖمؽػقفو٫مقؾ: معـك ا٭متامم هو هـو أَنو ٖمـػع اٛمتعقِّ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1  ٬مر ٤مـد ا٭مػزع أو ا٭مؼؾؼ ْم ا٭مـقم. ذا ا٭مذِّ  ا٭مدُّ

 .وٙمؼقؼق اوأن َلؿ ٖملٗمٝم ،اإليامن ٕمق٘مقد ا٭مشقو٢م٦مٖمؼرير  -2

 .م٨مو٤مقي ا٠ٓمتعوذة ٕمصػوت اهلل  -3

 .صػي ا٭مؽالم هلل إٗمٌوت  -4

 .٤مٜم مو يؾقؼ ٕمجال٭مف  إٗمٌوت صػي ا٭مغضى هلل  -5

ِّل ا٭مؼرآن ٩مٝم ِمؾقق: ٕن  -6 ا٠متعوذ ٕمف، و٭مق ٬مون ِمؾق٫مو ل ُّمز ا٠ٓمتعوذة   ا٭مـٌَّ

 ٕمف: ٕن ا٠ٓمتعوذة ٕموٛمخؾق٫مي ٩مٝم ٘موئزة.

 ٖمؼرير مٌدأ ا٭معؼوب وا٭مثقاب. -7

ِّل ٙمرص  -8  ؿ.٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف و٤مـويُتف    ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص ا٭مصحوٕمي ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  -9  . ا٭مـٌَّ

*      *   * 

                                 
 (.1/197( اكظر: ا٭مـفويي ْم ٩مريى احلديٌ )1)
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ءي  -77  الؿً ال٭ً  رؤيحً  ديعى

٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي َك٪ى٫ي  -رى ٨ٍ  - كىظى جىيٍػًؽ اهللً خى حى ث٨ًٍ خي ٤ٍعى ٌف انَلػً،َ َى
ى
 ، أ

 / ؿى ٝىػةؿى ل ى الًٍ٭الى
ى
أ فى إًذىا رى ػ٥َ »/ اكى ٤ىيٍ٪ىػة ثًػةيٍلي٧ٍ  ال٤َ٭ي ٔى ٤٤ً٬ٍٍػ٫ي 

ى
ػةًف أ ي٧ى اإٍلً ٨ً كى

ٟى اهللي  ب  رى ـً رىّبي كى اإٍلًٍقالى ًح كى ٦ى الَكالى  .«كى
 ًعاُي اهلوٌات: 

ََلَل  يؽقن أول ٭مقؾي، وا٭مثوكقي، وا٭مثو٭مثي، ٗمؿ هق ٫مؿر، وإكام ٫مقؾ ٭مف هالل: ٕن  :اَْلِ

 ا٭مـوس ير٪معقن أصقاَتؿ ٕموإلٚمٌور ٤مـف مـ اإلهالل، ا٭مذي هق ر٪مع ا٭مصقت.

ا٘معؾ رؤيتـو ٭مف مؼٟمًكو ٕموٕمـ  وادعـك: ،ف ٤مؾقـو، وأركو إيوهأي أ٢مؾع َأْهؾِْؾُف:

  واإليامن.

ـِ   أي ٕمو٭مٞم٬مي واخلٝم ا٭مؽثٝم. :بِوْفُقْؿ

ياَمنِ    أي ٕمثٌوت اإليامن ٪مقف. :اإْلِ

ََلَميِ  ـْ  أي ا٭مًالمي :افسَّ  يـ.آ٪موت ا٭مدكقو وا٭مدِّ ٤َم

 املعِى اهعاَ: 

ِلُّ  ٭مـو ٕم٦مَّ  ُفؿَّ »ف ٤مـد رؤيتـو ٭مؾفالل: ْم هذا احلديٌ مو كؼق٭م  ا٭مـٌَّ َأْهؾِْؾُف َظَؾْقـَو  افؾَّ

ْشََلِم َرّبر َوَرب َؽ اهللُ ََلَمِي َواإْلِ ياَمِن َوافسَّ ـِ َواإْلِ  ش.بِوْفُقْؿ

                                 
ٕموجلـي، ٬مون ر٘مال ٬مثٝم ا٭مشعر، ٙمًـ ا٭مق٘مف، وهق أول مـ ٫ُمتؾ  ، ١مفد ٭مف ا٭مـٌل ٢مؾحي ٕمـ ٤مٌقد اهلل ( 1)

 ْم مق٫معي اجلؿؾ ٠مـي ٠مً وٗمالٗم٦م.

 (.  4726ين )(، وٙمًـف إ٭مٌو3373ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي )( 2)
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٭مقس ٭مف رء مـ  وْم هذا احلديٌ ٖمـٌقف ٤مٜم أن اَلالل مـ ِمؾق٫موت اهلل 

 اخلْؾؼ وا٭متدٕمٝم، وكحقه.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموء٠متحٌوب ا -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٤مـد رؤيي اَلالل. ا٭مذِّ

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٬مؾ أ٪معول  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -2  وأ٫مقا٭مف.  ا٭مـٌَّ

 .مـ أ٠مٌوب ا٭مًعودة وا٭مػالح ْم ا٭مدكقو: اإليامن ٕموهلل  -3

 .مـ أ٠مٌوب ا٭مًالمي ْم ا٭مدكقو وأٚمرة: ا٠ٓمتًالم هلل  -4

 ٓ أمـ ٕمدون إيامن، وٓ ٠مالمي ٕمدون إ٠مالم. -5

 قد ا٭مرٕمقٕمقي.ٖمؼرير ٖمقٙم -6

 .ٓ يليت ٕموخلٝم إٓ اهلل  -7

ِّل ٙمرص  -8  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف أمقر ديـفؿ.  ا٭مـٌَّ

 .٤مظقؿ ُمٌي ا٭مصحوٕمي ٭مؾـٌل  -9

 

*      *   * 
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ءي  -78 عى َُ  ٝج٢ى  ادل  ـً ا٣  ٕة
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي عً  -رى ٨ه وى كى / ظى ٝىةؿى ٨ٍ  - يطه كى حى خى ئًنى ، ريض اهلل ٔ٪٭ة عى
ٮ ة»/ ؿي اهلًل ٝىة٣ىٍخ/ ٝىةؿى رىقي ة٦ن ٕى َى  ٥ٍ زي ؽي ظى

ى
٢ى أ كى

ى
٢ٍ  ،إًذىا أ ٞي ٚىإًٍف  ،ِمْسِب اهللً  /ٚى٤ٍيى

َكًلً 
ى
ىًسى ًِف أ ٢ٍ ن ٞي آًػًؿقً  /ٚى٤ٍيى َكًلً كى

ى
 .«ِمْسِب اهلًل ًِف أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

ْؿ َضَعوًمو ـُ َؾ َأَحُد ـَ  أي أراد أن يل٬مؾ.: إَِذا َأ

 ٢معومل. ْم عـك: أ٠متع٦م ٕمو٠مؿ اهلل ، واٛمأي ٕمًؿ اهلل آ٬مؾ :بِْسِؿ اهللِ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ يعؾؿـو   أدٕمو ٘مؾقال مـ آداب ا٭مطعوم، وهق:  ا٭مـٌَّ

 مـ أردا أن يل٬مؾ ٪مؾقؼؾ: ٕمًؿ اهلل.

 ل ا٭متًؿقي أول ا٭مطعوم ٪متـذ٬مَّ ـوإن كً
ِ
٭مـف ٢معومـف، ٪مؾقؼـؾ: ٕمًـؿ اهلل أوَّ  رهو أٗمــوء

 وآٚمره.

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ا٠متحٌوب ا٭متًؿقي ٤مـد ا٭مطعوم. -1

٭مِِف وآِٚمِرهِ  ل أول ا٭مطعوم ٪مؾقؼؾ:مـ كز أن يًؿِّ  -2 ِؿ اهللِ ِْم َأوَّ ًْ  .ٕمِ

ِّل ٙمرص  -3  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف، و٤مـويتف  ؿ.  ا٭مـٌَّ

 ٤مٜم ا٭مطعوم. ٪مضقؾي ذ٬مر ا٠مؿ اهلل  -4

                                 
 (.1858(، وصححف إ٭مٌوين )1718صحقح: رواه ا٭مٟممذي )( 1)
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 ١مؿق٭مقي ا٭م٨ميعي ٭مؽو٪مي مـوٙمل احلقوة. -5

 

*      *   * 
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 اهللى  ٧ؽى عى ٚى  ُفى ٔى  إذا ل٤اكٚؿً  ٞةؿي ة يي ٦ى  -79
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي ٨ٍ  - عيطه وى  ٨ه كى ظى  /ةؿى ٝى كى  -رى ٮسى خى يًب مي

ى
/ أ فى »، ٝىةؿى اكى

٪ٍؽى انَلً،ي  ًٔ ٮفى  كي َى ة ٕى ذى ٮدي حى ػ٥ٍ/  ايٍلى٭ي ى٭ي ػٮؿى ل ٞي ٍف حى
ى
ٮفى أ ، »يىؿٍصي ٥ي اهللي يسي يىػؿمٍحى
 ٍ٥ ييٍى٤ًطي ثىة٣ىسي ٥ي اهللي كى ٍ٭ًؽيسي / حى ٮؿي ٞي يى  .«ذى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 .طوَس يتصوكعقن ا٭معُ أي  :َيَتَعوَضُسقنَ 

كقو ٕمــو٭متق٪مقؼ وا٭متًــديد يـ وا٭مــدُّ أي ١مــلكؽؿ وٙمــو٭مؽؿ ْم ا٭مــدِّ  ُيْصااؾُِح َبااوَفُؽْؿ:

 وا٭متليقد.

 أي يريدون. َيْرُجقَن: 

 املعِى اهعاَ: 

ِلِّ ٤مٜم ٤مفد  ٬مون ا٭مقفقدُ  ٕمو٭مرمحـي،  ا٭مـٌلُّ : ٭مقد٤مق َلؿ يتصوكعقن ا٭مُعطوَس   ا٭مـٌَّ

ِّل ٪مؽون  ٛمـممـ:  إذا ٪معؾقا هذا ٓ يد٤مق َلؿ ٕمو٭مرمحـي: ٕن ا٭مرمحـي ٓ ٖمؽـقن إٓ  ا٭مـٌَّ

 .واحلول وإكام يد٤مق َلؿ ٕموَلدايي وصالح ا٭مٌول

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ٛمـ ٤مطس مـ ا٭مؽػور. هَيِْديُؽُؿ اهللُ َوُيْصؾُِح َٕمو٭َمُؽؿْ ٫مقل:   م٨مو٤مقي -1

 ٕمقون مؽر ا٭مقفقد ودهوئفؿ. -2

٤َموء٤مقي م٨مو -3  ٭مؾؽو٪مر إذا ٤مطس. ا٭مدُّ

                                 
 (، و٫مول: ٙمًـ صحقح.2663صحقح: رواه ا٭مٟممذي ) (1)
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ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -4  . ا٭مـٌَّ

ِّل معر٪مي ا٭مقفقد أَنؿ ٤مٜم ٕمو٢مؾ، وأن  -5  .مر٠َمؾ مـ ٤مـد اهلل   ا٭مـٌَّ

ِّل  ُد٤َموء -6  ٭مقد٤مق َلؿ.: وب: ٭مذا ٬مون ا٭مقفقد يتعو٢مًقن ٤مـده مًتج  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ءي  -81 عى  ًج ل٧٤زتكي  ادل 
 ٍ كىل ا٣رتي عيطه  -٦ًًؾم  رى ٨ه وى كى / ظى ٝىةؿى ٨ٍ  - كى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ٌف انَلػً،َ أ

ى
، أ

  / ، ٝىةؿى َكجى ـى ةفى إًذىا دى نٍكى  اإٍلً
ى
َٚأ فى إًذىا رى ٟى »اكى ىػ ٟى  ،ثىػةرىؾى اهللي ل ٤ىيٍػ ٔى بىػةرىؾى   ،كى
ة ًِف  ٧ى ٓى ثىحٍ٪ى١ي ى  .«ٍيً اخلى كىدمى

 ًعاُي اهلوٌات: 

لَ   : آ٭متئوم وآٖمػوق وا٭مٞم٬مي.٪موءُ ٭مف،  وا٭مرَّ له ود٤مو أي هـَّ  :َرؾَّ

َع َبْقـَُؽاَم يِف   أي مجع ٕمقـؽ وٕم٦م زو٘متؽ ْم ٚمٝم. :ْرِ اخلَ َوََجَ

 املعِى اهعاَ: 

َباوَرَك اهللُ َفاَؽ، َوَباوَرَك »يًتحى ٭مؾؿًؾؿ أن هيـل أٚموه إذا ٖمـزوج، ويؼـقل ٭مـف: 

َع َبْقـَُؽاَم يِف   .شْرِ اخلَ َظَؾْقَؽ، َوََجَ

 ٪مـفك ا٭م٨مع ،٪موء وا٭مٌـ٦مٕمو٭مرَّ  :٤مودة ا٭معرب إذا ٖمزوج أٙمدهؿ ٫مو٭مقا ٭مف ٬موكًو٫مد 

ـْ  ٤َموءذ٭مؽ وإٔمد٭مف ٕم٤َم  .ٕمو٭مر٪موء وا٭مٌـ٦م :٪مقؽره أن يؼول ٭مف ،اٛمذ٬مقر و٭مدُّ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1  ٭مؾؿتزوج ٕمو٭مٞم٬مي. ا٭مدُّ

 .أٚمقفِ  ف ٭مػرِح ٪مرَٙم  فرَ ظْ يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يُ  -2

ِ ٙمرص  -3  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف ٬مؾ مو هيؿفؿ مـ أمقر ديـفؿ ودكقوهؿ.  ّل ا٭مـٌَّ

 .ٓ ُٖمطؾى ا٭مٞم٬مي إٓ مـ اهلل  -4

                                 
 (، و٫مول: ٙمًـ صحقح .1711( صحقح: رواه ا٭مٟممذي  )1)
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ء -81 ن جذى ٨٦ رأل ٦ي  ديعى  ًلى
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي َك٪ى٫ي  -رى ٨ٍ  - كىظى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ٮؿي اهللً  /ٝىةؿى  ، أ  ٝىةؿى رىقي

« / ةؿى ٞى جٍذىًلن ذى ل ٦ي
ى
أ ٨ٍ رى ٚىةًِّن م اذَلً  هللً ٧ٍؽي احلى  /٦ى ٤ىيًن  عى ٌَ ٚى ؾى ث٫ًً كى ًم٧َة اٍبذىالى

ءي  ٟى ابٍلىالى ً ى٥ٍ ييًىج٫ٍي ذىل يالن ل ًٌ ٍٛ ٜى تى ٤ى ًسيو ًم٨ٍ٧َ ػى
ى ٠ى  .«َعى

 ًعاُي اهلوٌات: 

كققيي ٬موٛمرض و ٠مقاء ٬موكً مصقٌتف ديـقي ٬مو٭مٌدع واٛمعويص، أو دُ أي مصوٕمً : ُمبَتَذً 

 وا٭معجز.

 ٭مؽومؾ هلل وٙمده ِمؾؽو وُمؾؽو وا٠متحؼو٫مو.أي ا٭مثـوء ا: ْؿُد هللِِاحلَ 

 أي ١مو٪موين. :َظوَؾويِن 

 أي أصوٕمؽ. :اْبَتََلكَ 

 أي يدر٬مف. :َلْ ُيِصْبفُ 

 املعِى اهعاَ: 

يـٌغل ٛمـ رأى مٌتَٜمً ْم ديـف ٕمٌد٤مي أو كحقهو، أو رأى مٌتًٜم ْم دكقـوه ٕمؿـرض أو 

َّو ابْ  هللِْؿُد احلَ »كحقه أن يؼقل:  ـْ َخَؾاَؼ افَِّذي َظوَؾويِن ِِم َّا ثِاٍر ِِم ـَ اَؾـِل َظاَذ  َتََلَك بِِف َوَؾضَّ

 ش.َتْػِضقًَل 

٤َموء٪مؿـ ٫مول هذا  ٌَاَلءُ  ا٭مدُّ ٌُْف َذ٭مَِؽ ا٭ْم  .ا٭مذي رآه ْم اٛمٌتٜم َلْ ُيِص

                                 
(، و٫مول: ٙمًـ ٩مريى، ٫مول إ٭مٌوين: وهق ٬مام ٫مول، ٪منن ٭مف ٢مر٫مو 3432ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي ) (1)

 (.2737و٫مد ٚمر٘متفو ْم ا٭مصحقحي )و١مقاهد، 
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 فائدة: 

٬ْمرل هذا قيـٌغل أن يؼ ع كػًف، وٓ ُيًؿعف اٛمٌتٜم: ٭مئال يتلل ا، ٕمحقٌ ُيًؿِ هًّ  ا٭مذِّ

ٕمؾقتف معصقي، ٪مال ٕملس أن ُيًؿعف ذ٭مؽ، مـ ٕموب ا٭مز٘مر ٭مـف ٫مؾٌف ٕمذ٭مؽ، إٓ أن ٖمؽقن 

 .إن ل يػ مـ ذ٭مؽ مػًدة

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  .ٛمـ رأى مٌتٜمً  ا٭مذِّ

٤َموءمـ رأى مٌتٜم ٪مد٤مو اهلل  ذا   -2  ل يصٌف ذ٭مؽ ا٭مٌالء. ا٭مدُّ

٤َموء٤مظقؿ ٪مضؾ  -3  اٛمذ٬مقر. ا٭مدُّ

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٠مالمي أمتف مـ إمراض.  ا٭مـٌَّ

 .٬مو٪مَي أ٫مقا٭مف وأ٪معو٭مف  ٭مؾـٌل يتجٜمَّ ْم كؼؾفؿ ٤مظقؿ ٙمى ا٭مصحوٕمي  -5

 

*      *   * 

                                 
 (.6/137( اكظر: ٪مقض ا٭مؼدير، ٭مؾؿـووي )1)
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82-  َٛ  ٤ًف املضٍ  ةرةي ٠
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي عيطه  -رى ٨ه وى كى / ظى ٝىةؿى ٨ٍ  - كى ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
/ ٝىػةؿى  أ ، ٝىةؿى

ٮؿي اهلًل  ٍ / »رىقي ٤ىفى ًِف دلى ٨ٍ صى ـى ٦ى ػٮ ٞي ٍف حى
ى
ج٢ٍى أ ةؿى رى ٞى ، ذى ٫ي ُي ٘ى ى ًذي٫ً ٣ى رثي ٤ًفو ٚى١ى

ٟى  ة٩ى ػجٍعى / قي ٟى ٤ًًٍكػ٫ً ذىلًػ ػ٥َ ٨ٍ٦ً دلى ٩ٍػخى  ال٤َ٭ي
ى
ى إًَل أ

 إًلى
ٍف لى
ى
ؽي أ ٍمػ٭ى

ى
حًبى٧ٍػًؽؾى أ كى

ٟى  ً ل ٤ًًٍك٫ً ذى فى ًِف دلى ة اكى ي ٦ى ؿى لى ًٛ ٗي ، إًَل  ٟى ٍ
ديٮبي إًيلى

ى
أ ؿيؾى كى ًٛ ٍ٘ ٍقذى

ى
 .«أ

 لوٌات:ًعاُي اه 

 .  ا٭متل ٓ ٪موئدة مـفو ٌيؾَ أي ا٭مصقت واجلَ  :َفَغُطفُ 

 ٕمؼؾٌل كو٢مًؼو ٕمؾًوين. ٫مرُّ أي أُ  َأْصَفُد:

وَن يِف ََمْؾِِسِف َذفَِؽ  ـَ  أي مـ ا٭مذكقب مـ ٩مٝم مظول ا٭معٌود. :َمو 

 املعِى اهعاَ: 

 ،يغػر ٭مـو ذكقٕمـو إذا ا٠مـتغػركوه  ـ ٪مضؾ اهلل ٤مؾقـو معوذ اٛمًؾؿ٦م أن اهلل مِ 

ُشاْبَحوَكَؽ »س ْم َمؾٍس ٪مؽُثر ٪مقف ٚمطمه، ٪مؼول ٫مٌـؾ أن يؼـقم مــ َمؾًـف: ـ ٘مؾَ ٪مؿَ 

ُفؿَّ  ًَ َأْشَتْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِفْقَؽ  افؾَّ َّٓ َأْك َٓ إَِفَف إِ َّٓ ٩ُمِػَر ٭َمُف َمـو ٬َمـوَن  شَوبَِحْؿِدَك َأْصَفُد َأْن  إِ

ِف َذ٭مَِؽ  ًِ  مـ ا٭مذكقب مـ ٩مٝم مظول ا٭معٌود.ِْم ََمْؾِ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ا٭مقارد ٫مٌؾ ا٭مؼقوم مـ اٛمجؾس. ا٭مذِّ

٤َموء٪مضقؾي  -2  ٤مـد ا٭مؼقوم مـ اٛمجؾس. ا٭مدُّ

                                 
 (.   3433(، و٫مول: ٙمًـ صحقح، وصححف إ٭مٌوين )3355صحقح: رواه ا٭مٟممذي ) (1)
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 ٖمـزيف اهلل ٖمعو٧م مـ ا٭معققب وا٭مـؼوئص.و٘مقب  -3

 إٗمٌوت إ٭مقهقي هلل وٙمده ٓ ذيؽ ٭مف.و٘مقب  -4

ًٌو اٛمغػرة وا٭متقٕمي.يـٌغل ٭مؾعٌد أن ير٘مع إ٧م اهلل ٖمعو٧م معٟم٪ًمو ٕمو -5  ٭مذكى ٢مو٭م

٤َموءهذا  -6  مـ أ٠مٌوب مغػرة ا٭مذكقب. ا٭مدُّ

 .٠َمَعي رمحي اهلل  -7

 ٖمؼديؿ ا٭متًٌقح ٤مٜم ا٭متحؿقد مـ ٕموب ا٭متخؾقي ٫مٌؾ ا٭متحؾقي. -8

 إمي اإل٠مالمقي أمي ا٭معؿؾ ا٭مؼؾقؾ، وإ٘مر ا٭معظقؿ، وا٭مػضؾ ا٭معؿقؿ. -9

 

*      *   * 
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ء -83 عى ٓى مل٨ وى  ادل  ٟى  ٪  ةٕؿكٚن ٦ى  إيل
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي َك٪ى٫ي  -رى ٨ٍ  -كىظى يٍؽو خى حى ث٨ًٍ زى ة٦ى قى

ي
ٮؿي اهلًل  أ / ٝىةؿى رىقي ، ٝىةؿى

« / كؼه ٍٕؿي ٫ًٍ ٦ى ٓى إًيلى ٪ً ٨ٍ وي ا ،٦ى ٍين اؾى اهللي ػى ـى ٫ً٤ً/ صى ًٔ ة ٛى ةؿى ٣ً ٞى ٖى ًِف  ،ذى ث٤ٍى
ى
ٍؽ أ ٞى ذى

 .«الَ٪ىةءً 
  ًعاُي اهلوٌات: 

ا  ْم ا٭مدكقو وأٚمرة. اجلزاءأي ٚمٝم  :َجَزاَك اهللُ َخْرً

 .أي ٕمو٭مغ ْم أداء ١مؽره :َأْبَؾَغ يِف افثَّـَوءِ 

 املعِى اهعاَ: 

                                 
(، و٫مول: ٙمًـ ٘مقد ٩مريى، ٗمؿ روى ٤مـ اٛمؽلِّ ٕمـ إٕمراهقؿ، ٫مول: ٬مـو 1958صحقح: رواه ا٭مٟممذي ) (1)

 ٠موئؾ ٪مًل٭مف. ٤مـد إمـ ٘مريٍ اٛمؽل، ٪مجوء

 ٪مؼول إمـ ٘مريٍ خلوزكف: أ٤مطف ديـورا.

 ٪مؼول: مو ٤مـدي إٓ ديـور إن أ٤مطقتف جلعً و٤مقو٭مؽ. 

 ٫مول: ٪مغضى، و٫مول: أ٤مطف. 

ة، و٫مد ٕمعٌ إ٭مقف ٕمعض إٚمقاكف، وْم ا٭مؽتوب:  ٫مول اٛمؽل: ٪مـحـ ٤مـد إمـ ٘مريٍ إذ ٘موءه ر٘مؾ ٕمؽتوب وُسَّ

 إين ٫مد ٕمعثً مخ٦ًم ديـورا. 

ة، ٪معدهو، ٪منذا هل أٙمد ومخًقن ديـورا. ٫مول: ٪محؾ إمـ ٘مري َّ  ٍ ا٭مٯمُّ

 ٫مول: ٪مؼول إمـ ٘مريٍ خلوزكف: ٫مد أ٤مطقً واٙمدا، ٪مرده اهلل ٤مؾقؽ وزادك مخ٦ًم ديـورا.
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ِّل ْم هذا احلديٌ ٕم٦مَّ ٭مـو  مو ُيؼول ٛمـ صـع ٭مـو معرو٪مو، ٪مؿـ صـع ٭مؽ   ا٭مـٌَّ

ا»معرو٪مو، ٪مؼؾً ٭مف:  وا٭مشؽر وأ٬مثرت مـف:  ، ٪مؼد ٕمو٭مغً ٭مف ْم ا٭مثـوءشَجَزاَك اهللُ َخْرً

 .٭مقجزيف اجلزاء إوٓم ض ٘مزاءه إ٧م اهلل ٪مقَّ  وذ٭مؽ ٕكف

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٛمـ صـع إ٭مقؽ معرو٪ًمو. ا٭مذِّ

٤َموءهذا ٪مضقؾي  -2  ٛمـ صـع إ٭مقؽ معرو٪ًمو. ا٭مدُّ

ِّل ٙمرص  -3  ٤مٜم ٖمآ٭مػ ا٭مؼؾقب.  ا٭مـٌَّ

 م٨مو٤مقي رد اَلديي ٕمؿثؾفو، أو ٕمخٝم مـفو. -4

 

*      *   * 
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ءي  -84  ٠ٮًب الؿ   ديعى
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي عيطه  -رى ٨ه وى كى / ظى ٝىةؿى ٨ٍ  -كى / خى ، ٝىةؿى حى ٕى بًي ًٌلي ث٨ًٍ رى ٔى

٤ًيًّة ٔى ً٭ٍؽتي  /  ، مى ًب، ٝىةؿى اكى ٓى رًٍص٤ى٫ي ًِف الؿي ًى ة، ٚى٤ى٧َة كى جى٭ى ٠ى ٍ اثَحو ٣ًيى ً ى ثًؽى
ي
أ

زنة» ى «ِمْسِب اهلًل زىالى ة، ٚى٤ى٧َة اٍقذىٮىل َعى ٍ٭ؿ٬ًى ّى  ،  /  /، ثي٥َ ٝىةؿى «٧ٍؽي هلًلً احلى »ٝىةؿى
(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

 / ٟى احلى »ثي٥َ ٝىةؿى ة٩ى جٍعى زنة، قي ي زىالى ٍكبى
ى
زنة، كىاهللي أ ٧ٍؽي هلًلً زىالى

ًٍٛس  ٤ى٧ٍخي جى ّى ٍؿ يًل  ،إًِّني ٝىٍؽ  ًٛ ٍٗ ؿي اذل   ،ٚىة ًٛ ٍ٘ ٩ٍخى ٚىإ٫َ٩ًي لى حى
ى
، ثي٥َ «٩يٮبى إًَل أ

، ٟى ًع ٍؤ٦ًً٪نيى  ًى ٦ًيى ال٧ٍي
ى
ًع١ٍخى يىة أ ًى ءو  ٍ مي يشى

ى
/ ٨ٍ٦ً أ يٍخي ؟ٝي٤ٍخي

ى
أ / رى ، ٝىةؿى

ٮؿى اهلًل  ءو  رىقي ٍ مي يشى
ى
/ ٨ٍ٦ً أ ٤ٍخي ٞي ، ذى ٟى ًع ًى ، ثي٥َ  ٍٕخي ٪ى ة وى ٧ى ٓى ٠ى ٪ى وى

ٮؿى اهللً  ًع١ٍخى يىة رىقي / ؟ًى ٍٕضى »، ٝىةؿى ى ٟى يلى َب / رىبي إًَف رى جًٍؽقً إًذىا ٝىةؿى تي ٨ٍ٦ً خى
٩يٮبى  ؿي اذل  ًٛ ٍ٘ ٍؿ يًل ذي٩يٮًّب إ٫َ٩ًي لى حى ًٛ

ٍٗ ٍييؾى ا  .«دى
 ًعاُي اهلوٌات: 

يٍ   ا٭مدإمي هل ٬مؾ مو يدب ٤مٜم إرض مـ ذوات إرٕمع. :بَِدابَّ

وِب  ـَ ج ا٭مذي ٖمُ أي  :افرر  ٘مؾ.قوع ٪مقف ا٭مرِّ ا٭منُّ

 .أي ا٠متؼرَّ  :اْشَتَقى

                                 
 (.  3446(، و٫مول: ٙمًـ صحقح، وصححف إ٭مٌوين )3451صحقح: رواه ا٭مٟممذي )( 1)
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 فقًَّئوأي أ٠مٌح اهلل ا٭مذي ٘معؾ هذا مًخًرا م :(ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 ٭مـو.

 .٢موئع٦م أي مطقؼ٦م :(چ چ چ ڇ)

 .أي را٘معقن إ٭مقف ْم أٚمرة :(ڇ ڇ ڍ ڍ)

ًُ َكْػِس   ف ٕمو٭متؼصٝم.ا٤مٟمإمورٖمؽوب ا٭مذكقب واٛمعويص، وهذا  أي :َطَؾْؿ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل أروع إمثؾي ْم ُمٌي  ٭مؼد َضب ٭مـو ا٭مصحوٕمي  متثول ٕمره، ٪مفذا وآ  ا٭مـٌَّ

ج:ُأيَت ٕمدإمي ٭مٝم٬مٌفو، ٪مؾام ووع رِ  أمٝم اٛمممـ٦م ٤م٥م ٕمـ أيب ٢مو٭مى   ٘مؾف ْم ا٭منُّ

 ٗمالٗمو.ش بسؿ اهلل»٫مول: -1

 .شاحلؿد هلل»ٛمو ا٠متؼرَّ ٪مق٫مفو ٫مول: -2

ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) :رأ ٫مق٭مف ٖمعو٧مٗمؿ ٫م-3

(   ڇ ڍ ڍ ڌ

ًُ َكْػِز احلَ »ُٗمؿَّ ٫َموَل: -4  ٌَْحوَكَؽ إيِنِّ ٫َمْد ٣َمَؾْؿ  ،ْؿُد هللِِ َٗماَلًٗمو، َواهللُ َأ٬ْمَٞمُ َٗماَلًٗمو، ٠ُم

ًَ  ،٪َمو٩ْمِػْر ِٔم  َّٓ َأْك ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر ا٭مذُّ ُف   ش.٪َمنِكَّ

 ٗمؿ وِحؽ.-5

ـْ  ٪مًل٭مف ٤م٥مُّ ٕمـ رٕمقعي ِلَّ ٕن  :٠مٌى وِحؽف، ٪مؼول ٭مف: إكام وحؽ٤ًَم   ا٭مـٌَّ

ِّل ق٢مـ، ٪مًلل وحؽ ْم هذا اٛم ـْ   ا٭مـٌَّ ِّل ٠مٌى وحؽف، ٪مؼول ٤َم َؽ »:  ا٭مـٌَّ إِنَّ َربَّ

كَ  ُكقَب َؽْرُ َٓ َيْغِػُر افذ  ُف  ـْ َظْبِدِه إَِذا َؿوَل: َربر اْؽِػْر يِل ُذُكقِّب إِكَّ  ش.َفَقْعَجُى ِم
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 ب ُوعاْ:َجاهَعفائدة:  

ـْ  أن يؽقن صودرا أحدمهو: قـدهش ٭مف ٪م ،ىٚمػوء ا٠ٕمٌوب ٤مٜم اٛمتعجِّ ٤َم

ٕن اهلل ٓ يػك ٤مؾقف  :ويًتعظؿف ويتعجى مـف، وهذا ا٭مـقع مًتحقؾ ٤مٜم اهلل 

 رء.

ـْ  أن يؽقن ٠مٌٌف ٚمروج ا٭مٮمء افثوين: كظوئره، أو ٤مام يـٌغل أن يؽقن ٤مؾقف مع ٤َم

 ى، وهذا هق ا٭مثوٕمً هلل ٖمعو٧م.٤مؾؿ اٛمتعجِّ 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

  مو يؾقؼ ٕمجال٭مف ٠مٌحوكف.٤مٜم ى هلل إٗمٌوت صػي ا٭معجَ  -1

٤َموءا٠متحٌوب  -2 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  .٤مـد ر٬مقب ا٭مدإمي ا٭مذِّ

 ِمو ٘معؾفؿ يتوٕمعقكف ْم ٬مؾ رء. ٭مؾـٌل  ٙمى ا٭مصحوٕمي  ٤مظقؿ -3

 هؿ.مع اٛمًؾؿ٦م مع ٬مقكف أمٝم  ٖمقاوع ٤م٥م ٕمـ أيب ٢مو٭مى -4

 ا٭مر٬مقب. ُد٤َموءذ٬مر  دا٠متحٌوب ا٭مضحؽ ٕمع  -5

 ٪مضقؾي مصوٙمٌي ا٭معؾامء. -6

 ٙمقٌ ٠مخر ٭مـو اٛمخؾق٫موت خلدمتـو. ٠معي رمحي اهلل  -7

 

 

*      *   * 
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ء -85  ةٚؿً ل٧٤كى  املٞي٥ً  ديعى
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي ػعيطه  -رى ػ٨ه وى كى / ظى ٝىةؿى ػ٨ - كى ػؿى ا ٔى ٧ى ريض اهلل  ثٍػ٨ خي

ػٮؿي ٔ٪٭٧ة فى رىقي ة اكى ٧ى ٟى ٠ى ٍٔ كىدي
ي
ا/ اٍدفي ٦ًيني أ ؿن ٛى رىادى قى

ى
٢ً إًذىا أ  ل٤ًؿَصي

ٮؿي ٞي فى حى ، اكى
/   اهللً  ػػٮؿي ٞي يى ٪ىػػة، ذى ٟى »ييٮىديخي ٍقػػذىٮًٍدعي اهللى ًدي٪ىػػ

ى
ٟى  ،أ ةجىذىػػ ٦ى

ى
أ اًتي٥ى  ،كى ػػٮى كىػى

ٟى  ٤ً ٧ى   .«خى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 .أي ا٫مٟمْب  :اْدنُ 

 .أ٠متحػظؽ اهلل ٖمعو٧م أي :َأْشَتْقِدعُ 

 .وأ٢مؾى مـف ٙمػظ ديـؽ ؽ اهللأ٠متحػظأي  ديـَؽ:

فمقـَ أَ ف ويًتحػظف ٤مُ قدِ يُ ومو٭مف ا٭مذي إموكي هـو: أهؾف ومـ يؾػف،  :َأَموَكَتَؽ 

 .فوو٬مقؾَ 

ـ ٚموَتتؽ. :َخَقاتِقَؿ َظَؿؾَِؽ  ًِ  أي آٚمر ٤مؿؾؽ مـ ا٭مدكقو، ٪مل٠ملل اهلل أن َُي

 املعِى اهعاَ: 

اٛمؼقؿ ٭مؾؿًو٪مر، ٪مؾؼد  ُد٤َموءهذا احلديٌ يعؾؿـو أدٕمو ٘مؾقال مـ آداب ا٭مًػر، وهق 

٠مػرا: ا٫مٟمب مـل ٕود٤مؽ ٬مام ٬مون إمـ ٤مؿر ريض اهلل ٤مـفام يؼقل ٭مؾر٘مؾ إذا أراد 

َأْشَتْقِدُع اهللَ ِديـََؽ، َوَأَموَكَتَؽ، َوَخَقاتِقَؿ »ـو، ٪مقؼقل دا٤مقو ٭مف: ٤مُ يقدِّ  ٬مون ر٠مقل اهلل 

 .شَظَؿؾَِؽ 

                                 
 (.  2677(، وصححف إ٭مٌوين )3365صحقح: رواه إٔمق داود )( 1)
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 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 . ِمو يدل ٤مٜم ١مدة ٙمٌفؿ ٭مف  ٭مؾـٌل  ١مدة متوٕمعي ا٭مصحوٕمي -1

٬ْمرذا اٛمؼقؿ ٭مؾؿًؾػر    ُد٤َموءا٠متحٌوب  -2  ٤مـد ا٭مًػر. ا٭مذِّ

ِّل ٙمرص  -3 يـ. ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف   ا٭مـٌَّ  مجقع أمقر ا٭مدِّ

 ٤مظقؿ أمر إموكي. -4

 ٖمؼرير اإليامن ٕمو٭مققم أٚمر. -5

 

*      *   * 
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ى  ٨٦ أدةقي  ٢ٕٛي ٦ة يى  -86  قس  أمؿ ي
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي َك٪ى٫ي  -رى ٨ٍ  - كىظى ةى خى يًب ثىٍسؿى

ى
َف انَلػً،َ  أ

ى
فى إًذىا اكى / »، أ

ٍمؿه 
ى
دىةقي أ
ى
قي  أ ىسي  ٍك ي

ى
ى أ يرشي ةىلى  ب ٕى تى ا هلًلً تىجىةرىؾى كى ١ٍؿن ا مي ةًصؽن َؿ قى  .«ث٫ًً، ػى

 ًعاُي اهلوٌات: 

:  أي ٠مؼط مـ ٤مؾق إ٧م أ٠مػؾ. َخرَّ

ُه:  ده.عِ ًْ أي يُ  َيُُس 

 املعِى اهعاَ: 

ه،  ٪مؿـ آٖموه اهلل هذا احلديٌ يعؾؿـو أدٕمو ٤مظقام، وهق ٬مقػ يػعؾ مـ آٖموه أمر ينُّ

ا  ١مؽرا. ، ٪معؾقف أن يًجد هلل أمرا ٠مورًّ

 وْم هذا احلديٌ أن ا٭مشؽر يؽقن ٕموجلقارح ٬مام يؽقن ٕمو٭مؾًون.

٣مفقر أٗمر كعؿي اهلل ٤مٜم ٭مًون ٤مٌده: هق »ا٭مشؽر  ؿول اإلموم ابـ افؼقؿ رمحف اهلل:

 .شو٤مٜم ٘مقارٙمف: اكؼقودا و٢مو٤مي ،و٤مٜم ٫مؾٌف: ١مفقدا وُمٌي ،ٗمـوء وا٤مٟما٪مو

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ه.ا٠متحٌوب ا٭مًجقد ٛمـ أٖموه أمر ينُّ  -1

                                 
 (.   1414(، و٫مول: ٙمًـ ٩مريى، وٙمًـف إ٭مٌوين )1578ٙمًـ: رواه ا٭مٟممذي ) (1)

 (.2/234( اكظر: مدارج ا٭مًو٭مؽ٦م، ٕٓمـ ا٭مؼقؿ )2)
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٬مـام ٤مر٪مـف إمــ  –٭مقس اٛمؼصقد ٕمو٭مشؽر، ا٭مشؽر ٕمو٭مؾًون ٪مؼط، إكـام ا٭مشـؽر  -2

هق ٣مفقر أٗمر كعؿي اهلل ٤مٜم ٭مًون ا٭معٌد ٗمـوء وا٤مٟما٪ًمو و٤مٜم ٫مؾٌف ١ُمفقًدا وُمٌي  –ا٭مؼقؿ 

 كؼقوًدا و٢مو٤مي.او٤مٜم ٘مقارٙمف 

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -3  . ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -4  و٤مـويتف  ؿ. ٤مٜم ٖمعؾقؿ أصحوٕمف   ا٭مـٌَّ

 ا٭مشؽر يؽقن مؼوٕمؾ كعؿي ٕمخالف احلؿد، ٪مقؽقن ٤مٜم كعؿي أو ٩مٝم كعؿي. -5

 

*      *   * 
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 عؿً أك انلَ  ثًط اذلَ  ٔ٪ؽى  ٦ة يٞٮؿي  -87
٦ًًؾم   ٍ كىل ا٣رتي ٫ي  -رى َععى بلىةًِّن   كىوى

ى
٨ٍ  - األ ةثًًؿ ثٍ خى جًٍؽ اهللً صى ريض اهلل  ٨ً خى

/ ٔ٪٭٧ة ٓى انَلً،ي »، ٝىةؿى ً٭ٍؽتي ٦ى ًَل، ٚى٤ى٧َة ٝىٌ مى ىى ىى ثًةل٧ٍي ًٍ جىذىػ٫ي ػى اأٍلى ٍُ ٯ ػي
ؿى  ـى ٨ٍ  ٩ى ٮؿي اهلًل خى ى٫ي رىقي حبى بٍلو ٚىؾى ً ى ثًسى

ي
ًقً، ٚىأ ٝىػةؿى  ٦ً٪ٍبى ِمْسِب اهلًل » /بًيىًؽقً، كى

خى  يني كى ا خى ؾى ، ٬ى ي ٍكبى
ى
٦َيًت كىاهللي أ

ي
طي ٨ٍ٦ً أ ٌى ى٥ٍ يي  .«٨ٍ٧َ ل

 ًعاُي اهلوٌات: 

 يء.هق ٪مري إوداج و٫مطع احلؾؼقم واٛمرِ  افذبح:

ْ  ،ي اإلٕمؾٌَّ هق ا٭مطعـ ْم ٭مَ  افـحر:  قة وحتً ا٭مر٫مٌي.٫مُ وهل ا٭متل ٪مقق ا٭مٟمُّ

 أي اكتفك. :َؿَه 

ـ   أي ٪محؾ ا٭مضلن ْم أيِّ  :بَِؽْبشٍ   ٬مون. ٠م

 أي يذٕمح أوحقي. :ُيَضحر 

 ِى اهعاَ:املع 

هذا احلديٌ يعؾؿـو أدٕمو مـ آداب إوحقي، وهق ا٭متًؿقي وا٭متؽٌٝم ٤مـد ا٭مـذٕمح  

  وا٭مـحر.

 فائدة: اهفسق بني اهربح واهِحس: 

  فـحر يف أربعي أصقوء:ا َظـ خيتؾػ افذبح

 .ٕمو٭مٌؼر وا٭مغـؿ، ومو ٬مون ٫مصٝم ا٭مر٫مٌي مـ ٩مٝممهو أن ا٭مذٕمح ِمتصي  إول:

                                 
 (، وصححف إ٭مٌوين.1481صحقح: رواه ا٭مٟممذي )( 1)
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 .ٕموإلٕمؾ أمو ا٭مـحر ٪مؿختصي 

 .ف ا٭مذٕمح هق مو ٕم٦م ا٭مرأس وا٭مر٫مٌيأن اٛمحؾ ا٭مذي يتؿ ٪مق افثوين:

ي ٕم٦م ا٭معــؼ وا٭مصـدر، وأمو ُمؾ ا٭مـحر ٪مفق ا٭مقهدة، وهل اٛمؽون اٛمـخػض ا٭مذ

 ي.ٌَ ا٭مؾَّ  وُٖمًؿك أيضو

يء وا٭معر٫مـون رِ أن اٛمؼطقع ْم ا٭مذٕمح أرٕمعـي أ١مـقوء هـل: احلؾؼـقم واَٛمـ افثوفٌ:

 .٦مَ٘م دَ ٭مؾذان ٕمقـفام، ويًؿقون ٕمو٭مقَ ا

ٌي ا٭متل ٕم٦م ا٭مصدر وا٭معـؼ، وٓ يشـٟمط ٫مطـع أمو ا٭مـحر، ٪منكف يؽػل ٪مقف ٢معـ ا٭مؾَّ 

 إوداج.

ًُّ  افرابع:  .ٕمقحي ٤مٜم ٘مـٌفو إينـي ْم ا٭مذٕمح إ٭مؼوء ا٭مذأن ا٭م

٤مـٜم ٕمؼقـي  رى، ٫موئؿـيً ـ٘مـؾ ا٭مقًـا٭مرِّ  أمو ا٭مًـي ْم اإلٕمؾ، ٪مفل أن ٖمؽقن معؼق٭ميَ 

 .٫مقائؿفو ا٭مثالث

 احلديح: اهفوائد املطتِبطة ًّ 

 ا٭متًؿقي وا٭متؽٌٝم ٤مـد ا٭مذٕمح. م٨مو٤مقي -1

 ٕمو٭مػضوء.ا٠متحٌوب صالة ا٭معقد  -2

 ا٠متحٌوب مصوٙمٌي أهؾ ا٭معؾؿ وا٭مػضؾ. -3

ِّل ٖمقاوع  -4  .  ا٭مـٌَّ

 يًتحى ٭مصوٙمى إوحقي أن يتق٧م ذٕمحفو ٕمـػًف. -5

ِّل ٤مظقؿ رمحي  -6  .٤مؿـ ل يضح مـفؿٕملمتف: ٭مذا وحك   ا٭مـٌَّ
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ء -88 عى  ٚيٟ اهللي  ثةرؾى  مل٨ ٝةؿى  ادل 
ةًئ   كىل ا٣جَكى َك٪ى٫ي  –ِف ال١بل  رى بلىةًِّن   كىظى

ى
٨ٍ  - األ حى خى ئًنى ريض اهلل  عى

ٮًؿ اهلًل  ، ٝىة٣ىٍخ/ٔ٪٭ة ٬ًٍؽيىٍخ لًؿىقي
ي
/  أ ةؿى ٞى ةةه، ذى ة»مى ٩ىػٍخ «اًٍٝك٧ًي٭ى ٌلى / كى ، ٝىػةؿى

ًخ  ٕى حي إًذىا رىصى ئًنى ًٟ اخلى عى ى يٮا ل ة ٝىةل ، ٝىة٣ىٍخ/ ٦ى ـى ٮؿي ةًد ٞي /  ؟ تى ػٮؿي ٞي ، حى يػٮفى ٮل ٞي ػة حى ٦ى
ػة  ٤ىػيًٍ٭٥ٍ ٦ًسٍػ٢ى ٦ى ٔى ، دىػؿيد   ًذيً٭٥ٍ ثىةرىؾى اهللي / كى حي ئًنى ٮؿي عى ٞي ذى ٥ٍ، ذى ثىةرىؾى اهللي ًذيسي

ّى  يىجٍ يٮا كى ىةٝىةل ٩ىة نلى ٍصؿي
ى
 .أ

 ًعاُي اهلوٌات: 

٬ْمريشؿؾ  :وِدماخلَ   وإكثك. ا٭مذِّ

 املعِى اهعاَ: 

ــقل اهلل  ــديً إ٧م ر٠م ــ ُأه ــوة، ٪مؼ ــّل ول ١م ِ ــو:  ا٭مـٌَّ ــي ريض اهلل ٤مـف ٭معوئش

ِؿقَفو» ًِ  .شا٫ْم

ًِ ٕمعـد  ريض اهلل ٤مـفو و٬موكً ٤موئشي ؿول افراوي: ٖمًـلل اخلـوِدم مــ إذا ر٘معـ

ـْ  ٖمقزيع ا٭مشوة ؼـقل: تؼـقل اخلـودم ٭معوئشـي مـو ٫مـو٭مقا، وٖم٫مقل أهؾ ا٭مصد٫مي َلـو، ٪م٤َم

اهلل، ٪مفل ٕمـذ٭مؽ يؼق٭مقن: ٕمورك اهلل ٪مقؽؿ، ٪متؼقل ٤موئشي ريض اهلل ٤مـفو: و٪مقفؿ ٕمورك 

 ٖمرد ٤مؾقفؿ ٕمؿثؾ ٫مقَلؿ ٭مقٌؼك إ٘مر َلو.

                                 
( ا٭مـًوئل: هق اإلموم ا٭مـًوئل أمحد ٕمـ ١معقى احلو٪مظ ا٭مـو٫مد، صوٙمى ا٭مًــ، و٭مد ٕمـًَو ْم ٠مـي مخس 1)

 ٤م٨مة وموئت٦م، ٢مؾى ا٭معؾؿ ْم صغره، ٖمقْم ٠مـي ٗمالث وٗمالٗمامئي.

 (.  238(، وٙمًـف إ٭مٌوين )2756ٙمًـ: رواه ا٭مـًوئل ْم ا٭مؽٞمى ) (2)
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 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ٕمؿثؾ مو ٫مول. َٕموَرَك اهللُ ٪مِقُؽؿْ  ا٠متحٌوب ا٭مرد ٤مٜم مـ ٫مول: -1

 جيفؾف. يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يًتػتل أهؾ ا٭معؾؿ ٪مقام -2

 ا٠متحٌوب ٫مٌقل اَلديي. -3

ن، إن ٬موكـً ِمـو ٕم٦م ا٫ٕمورب وإصحوب واجلـٝما ي اَلدييا٠متحٌوب ٫مًؿ -4

 جيقز ٪مقف ا٭مؼًؿي.

٤َموءا٠متحٌوب  -5  اُٛمْفدي ٭مؾُؿفَدى ٭مف. ُد٤َموءٕمو٭مٞم٬مي ٭مؾُؿفدي، و٬مذ٭مؽ  ا٭مدُّ

ِّل ٙمرص  -6  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف.  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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٠ٍؿ -89 ًت  اذلي ًٞ ـً الكَ  ٔ  دؿً ٨٦ الٮً  ال
ةًئ   كىل ا٣جَكى ٨و  –رى كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  -بكى  خى
ى
ـى ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أ ٨ٍ  لث َف  خى

ى
أثيػ٫ أ

ٮؿى اهلًل  فى ييٮدًؿي ثًػ رىقي ٱ ٻ ) كى  ،(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ)ػ اكى

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) كى  (   ٻ ٻ

٥َ٤ى   إًذىا قى
ٮؿي ٞي فى حى ٌلى كًس » /كى ػؽ  ٞي ًٟ ا٣ٍ ٤ًػ ةفى ال٧ٍى ػجٍعى زنػة «قي ػٍٮدى٫ي  ،زىالى ٓي وى ػ يىٍؿذى كى
 .ثًةلَةًلىحً 
 ٌات:ًعاُي اهلو 

 ا٭مػرد. أي   ر:تْ افقِ 

 أي يص٥م ا٭مقٖمر. ر:ُيقتِ 

 أي مـ ا٭مصالة. :َشؾَّؿَ 

ه أي  :ُشْبَحونَ  ـْ  اهللُأَكزِّ  ٬مؾ كؼص، و٤مـ مشو ي اٛمخؾق٫م٦م.٤َم

وسِ  ها٭ْمُؼدُّ  ٭معققب وا٭مـؼوئص.ا ٤َمـ : أي اٛمـزَّ

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون  و٭مق٦م ٕمًقريت يص٥م ا٭مقٖمر ٕمثالث ر٬معوت، يؼرأ ْم ا٭مر٬معت٦م إ  ا٭مـٌَّ

، ويؼرأ ْم ا٭مًقرة ا٭مثو٭مثي ٕمًقرة اإلٚمالص، و٬مون يؼقل إذا ٠مؾؿ ا٤ٕمٜم، وا٭مؽو٪مرون

وسِ ادَ ُشْبَحوَن »مـ صالٖمف:  ة ، َوَيْر٪َمُع َصْقَٖمُف مرات َٗماَلثش ؾِِؽ اْفُؼد   ا٭مثَّو٭مَِثيِ ْم اٛمرَّ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
 (.   1739(، وصححف إ٭مٌوين )1712صحقح: رواه ا٭مـًوئل ) (1)
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 اإلٚمالص.ا٠متحٌوب ا٭مقٖمر ٕمًقرة ا٤ٕمٜم وا٭مؽو٪مرون و -1

ٌَْحوَن » ا٠متحٌوب ٫مقل: -2 وسِ اٛمَ ٠ُم ر٪مـع ٕمعـد ا٭مًـالم مــ ا٭مـقٖمر وش ؾِِؽ ا٭ْمُؼـدُّ

 .صقٖمف ٕمو٭مثو٭مثي

ـْ  و٘مقب ٖمـزيف اهلل -3  ٬مؾ كؼص، و٤مـ مشو ي اٛمخؾق٫م٦م.٤َم

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف، و٤مـويتف  ؿ.  ا٭مـٌَّ

 ٪مضقؾي ا٭مًقر ا٭مثالٗمي: ا٤ٕمٜم، وا٭مؽو٪مرون، واإلٚمالص. -5

 

  

*      *   * 
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ء -91 عى  ا٣ٌٞةءً  ٔ٪ؽى  مل٨ أٝؿضى  ادل 
ةًئ   كىل ا٣جَكى ٨و  –رى كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  - بكى ٕى رى  أيب ث٨ً  اهللً  جؽً ٔى خى  مي كً ـي ٍؼػال٧ى  حى بي
،   ،ًؿىضى ٦ًيني انَل ٍٞ / اٍقذى ،  ٝىةؿى َ ػ٫ي إًيلى ٕى ذى ، ٚىؽى

ػةؿه قي ٦ى ػةءى ة ٚىضى ٛن ٍ٣
ى
نيى أ ًٕ ٍربى

ى
أ

 / ٝىػةؿى ٟى »كى ىػ ًٙ  ثىػةرىؾى اهللي ل اءي الَكػ٤ى ـى ػ ػة صى ، إًَج٧ى ٟى ةلًػ ٦ى ٟى كى ٤ً٬ٍػ
ى
٧ٍػؽي احلى ًِف أ

اءي  دى
ى
اأٍل  .«كى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ٢مؾى ٫مرًوو. :اْشَتْؼَرَض 

َؾِػ:   أي ا٭مؼرض. افسَّ

 املعِى اهعاَ: 

يـ، هذا ا يـٌغل ٛمـ ا٠متؼرض َديـًو أن يؼقل حلديٌ يعؾؿـو أدب ٫مضوء ا٭مدَّ

ه:  َؾِػ َبوَرَك اهلُل»٭مصوٙمٌف ٤مـد ردِّ اَم َجَزاُء افسَّ ْؿُد احلَ  َفَؽ يِف َأْهؾَِؽ َوَموفَِؽ، إِكَّ

ََداءُ  ْٕ  .شَوا

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1  .ؼضوءٛمـ أ٫مرض ٤مـد ا٭م ا٭مدُّ

 ٘مقاز ا٠ٓمتؼراض ٭مؾحو٘مي. -2

                                 
إ٧م ا٭مـجور، وإ٧م ، أر٠مؾتف ٫مريش هق و٤مؿرو ٕمـ ا٭معوص  دايوهؿ ٤مٌد اهلل ٕمـ أيب رٕمقعي اٛمخزومل ( 1)

 ٕمطور٫متف: ٭مٝمدوا اٛمًؾؿ٦م إ٧م مؽي، وأ٠مؾؿ وٙمًـ إ٠مالمف.

 (.  4697(، وصححف إ٭مٌوين )4629ٙمًـ: رواه ا٭مـًوئل )( 2)
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 ا٠متحٌوب ا٭متعجقؾ ٕمًداد ا٭مديـ. -3

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف، و٤مـويتف  ؿ.  ا٭مـٌَّ

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  وٕمي ٙمرص ا٭مصح -5  . ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ءي  -91  ضؽً ٨ املكٍ ٦ً  اخلؿكًج  ديعى
ةص٫ٍ  ٫ي  – ركل اث٨ ٦ى َععى بلىةًِّن   كىوى

ى
٨ٍ  - األ ةى خى يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ٮؿى  ، أ َف رىقي

ى
 أ

٥» /ٝىةؿى  اهلًل  زي ؽي ظى
ى
٢ى أ ى انَلً،ي ا إًذىا دىػى ٤ي٥ٍ َعى ٍكًضؽى ٚى٤ٍحيكى يٍلى  ،ل٧ٍى ػ٢ً كى  /ٞي

 َ٥ ٟى  ال٤َ٭ي ثٍٮىابى رىمٍحىًذ
ى
ى انَلػً،ي  ،اٍذذىٍط يًل أ ػ٤ي٥ٍ َعى جى ٚى٤ٍحيكى ؿى إًذىا ػى ػ٢ً  ،كى ٞي يٍلى  /كى

 َ٥ ًى٧ٍيًن ٨٦ً ال٤َ٭ي ٍٔ ةًف الؿًَصي٥ً ا ا ُى  .«لَنيٍ
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي امـعـل. :اْظِصْؿـِل

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ْم هذا احلديٌ يعؾؿـو   مو يؼول ٤مـد دٚمقل اٛمًجد، و٤مـد اخلروج مـف:  ا٭مـٌَّ

 أمو ظـد افدخقل، ؾقؼول صقئون:

 ا٭مًالم ٤مٜم ا٭مـٌل ورمحي اهلل وٕمر٬موٖمف.-1

 ا٭مؾفؿ ا٪متح ٔم إٔمقاب رمحتؽ.-2

 وأمو ظـد اخلروج ؾقؼول صقئون أيضو:

 ا٭مًالم ٤مٜم ا٭مـٌل ورمحي اهلل وٕمر٬موٖمف. -1

 ا٭مؾفؿ ا٤مصؿـل مـ ا٭مشقطون ا٭مر٘مقؿ.-2

                                 
، و٬مون ٙمو٪مظ ٫مزويـ ْم ٤مٯمه، و٭مد ٠مـي 1) ( إمـ مو٘مف: هق اإلموم ُمؿد ٕمـ يزيد ا٭مؼزويـل احلو٪مظ اٛمػنِّ

 قفو أرٕمعي آٓف ٙمديٌ، ٖمقْم ٠مـي ٗمالث و٠مٌع٦م وموئت٦م.ٖمًع وموئت٦م، صـػ ا٭مًــ، ومجؾي مو ٪م

 (.  514(، وصححف إ٭مٌوين )772صحقح: رواه إمـ مو٘مف ) (2)
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 ملطتِبطة ًّ احلديح:اهفوائد ا 

ِّل ا٠متحٌوب ا٭مًالم ٤مٜم  -1  .، و٤مـد اخلروج مـف٤مـد دٚمقل اٛمًجد  ا٭مـٌَّ

٤َموءا٠متحٌوب  -2 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  .٤مـد دٚمقل اٛمًجد: و٬مذ٭مؽ ٤مـد اخلروج  ا٭مذِّ

ِلِّ ا٠متحٌوب ا٭مصالة ٤مٜم  -3  ٤مـد ٠مامع ا٠مؿف.  ا٭مـٌَّ

ِّل ٙمرص  -4  ف  ؿ.٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف و٤مـويتُ   ا٭مـٌَّ

ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مــ   ٙمرص ا٭مصحوٕمي -5  .يدل ٤مٜم ٤مظقؿ ٙمٌفؿ ٭مف   ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ى  أمؿه  ٨٦ أدةقي  ٦ة يٞٮؿي  -92  ٫ي سؿ٬ي ق أك يى س  ي
 ٫ٍ ةصى كىل اث٨ي ٦ى ٨ٍ  ك٬ٮ ظك٨ بنٮا٬ؽق –رى ػحى خى ئًنى ريض اهلل ٔ٪٭ػة، عى

ٮؿي اهلًل  /ٝىة٣ىٍخ  فى رىقي ًت  ٝىةؿى  اكى ة حيي ل ٦ى
ى
أ ًذػ٫ً  هلًلً  ٧ٍػؽي احلى » /إًذىا رى ٧ى ٍٕ م ثًً٪ اذَلً

قي ٝىةؿى  ،«دىًذ٥  الَىةحًلىةتي  ة يىٍسؿى ل ٦ى
ى
أ إًذىا رى ةؿو احلى » /كى  ظى

ي ى كي  .«٧ٍؽي هلًلً َعى
 ًعاُي اهلوٌات: 

:  مـ أمقر ا٭مدكقو وا٭مديـ. َرَأى َمو ُُيِى 

 مـ أمقر ا٭مدكقو وا٭مديـ. :إَِذا َرَأى َمو َيْؽَرهُ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل يعؾؿـو  ، أو ٤مـد رؤيي  ْم هذا احلديٌ مو يؼول ٤مـد رؤييٕمػعؾف   ا٭مـٌَّ أمر ٠مور 

 ء.أمر د  

وحِلَوُت احلَ »أمو ظـد رؤيي إمر افسور كؼقل: ِذي ٕمِـِْعَؿتِِف َٖمتِؿُّ ا٭مصَّ  .شْؿُد هللِِ ا٭مَّ

ء كؼقل:  ش.ْؿُد هللِِ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ َٙمولٍ احلَ » وظـد رؤيي إمر افسر

 ديح:اهفوائد املطتِبطة ًّ احل 

 ا٠متحٌوب احلؿد ٤مـد رؤيي ا٭مـعؿي واٛمؽروه. -1

 . ؿد ٤مٜم ٬مؾ ٙمولٍ َُي  اهلل  -2

 .ٗمٌقت ا٭مؽامل اٛمطؾؼ هلل  -3

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف و٤مـويتف  ؿ.  ا٭مـٌَّ

                                 
 (.  4647(، وصححف إ٭مٌوين )377(، وإمـ ا٭مًـل )3873صحقح: رواه إمـ مو٘مف ) (1)
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ِّل ٤مٜم كؼؾ ٠مــ  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -5  .يدل ٤مٜم ٤مظقؿ ٙمٌفؿ ٭مف   ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ء -93  ـفً كاحلي  اهل٥ي  ديعى
 كى رى 

ى
٨و  – محؽي ل أ كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  - بكى جًٍؽ اهلًل ث٨ً خى ٝىةؿى  /ٝىةؿى  ، كٕٮدو مى  خى
ٮؿي اهلًل  فه » /رىقي ـى لى ظى ٥ر كى ٍ  ٬ى ا رى ؽن ظى

ى
ةبى أ وى

ى
ة أ ةؿى  ،٦ى ٞى ٥َ  /ذى ؾى  ال٤َ٭ي جٍؽي إًِّني خى

ٟى ٩ىةًوػيىيًت بًيىػًؽؾى  ًذػ ٦ى
ى
اٍب٨ي أ جًٍؽؾى كى اٍب٨ي خى ٟى  ،كى ػ ٧١ٍي ػةضو ًِفَ ظي ػٍؽؿه  ،٦ى ًِفَ  ٔى

ةؤيؾى  ٌى ٟى  ،ٝى كى ٍٛ ٧َيٍخى ث٫ًً جى ٟى قى ى ٮى ل ٢ي اٍق٥و ٬ي ٟى ثًسي ي ل
ى
ٍقأ
ى
ا ٨ٍ٦ً  ،أ ؽن ظى

ى
٧ٍَ٤ذى٫ي أ ٔى ٍك 

ى
أ

ٟى  ًٞ ٍ٤ ٟى  ،ػى تٍلى٫ي ًِف ٠ًذىةثً ـى ٍ٩
ى
ٍك أ
ى
ك ،أ

ى
ٍف ا أ

ى
ؾى أ ٪ٍػؽى ًٔ يٍػًت  ٘ى ٤ٍػ٥ً ا٣ٍ ًٔ زىٍؿتى ثًػ٫ً ًِف 

ٍ
ٍقذىأ
ػ ٩يٮرى وى ٓى ٝى٤ًٍ، كى بًي ٍؿآفى رى ٞي ٢ى ا٣ٍ ٕى ٍ ػّمي إًَل َتى ػةبى ٬ى ًِن كىذى٬ى ـٍ ػ ءى ظي

ٍؽًرم كىًصػالى
ة ٩ى٫ي ٚىؿىصن اكى ي ٦ى لى ثٍؽى

ى
أ ٩ى٫ي كى ـٍ ٫٧َي كىظي تى اهللي ٬ى ٍذ٬ى

ى
ي٢ى  /ٝىةؿى  «أ ًٞ لى  /ٚى

ى
ػٮؿى اهلًل أ يىػة رىقي

ة ٭ى ٧َ٤ي ٕى ةؿى  ؟جىذى ٞى ة» /ذى ٭ى ٧َ٤ى ٕى ذى ٍف حى
ى
ة أ ٭ى ٕى ٧ً ٨ٍ قى  .«ثىًلى يىجٍجىيًغ ل٧ًى

 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي احلزن ا٭مذي يذيى اإلكًون: َهؿر 

ـْ  ٬مـويي :َكوِصَقتِل بَِقِدكَ  ً ٫مدرٖمف و٫مفره.٤َم  كػقذ ٙمؽؿف ٪مقف، وأكف حت

 أي كو٪مذ.: َموضٍ 

 أي ا٭مؽقين وا٭م٨م٤مل. :ُحْؽُؿَؽ 

                                 
أرٕمعي و٠مت٦م وموئي، وٖمقْم  أمحد: هق اإلموم أمحد ٕمـ ٙمـٌؾ ا٭مشقٌوين، إموم أهؾ ا٭مًـي واجلام٤مي، و٭مد ٠مـي( 1)

 وأرٕمع٦م موئت٦م. إٙمدى٠مـي 

(، وصححف إ٭مٌوين 153/ 6(، وأمحد ١مو٬مر ْم حتؼقؼ مًـد أمحد )3676صحقح: رواه أمحد )( 2)

(199  .) 
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 .مو حتؽؿ ْمَّ ٪مفق ٤مدل أي ٬مؾ :َظْدٌل يِفَّ َؿَضوُؤكَ 

 أي ٕمحؼ ٬مؾ ا٠مؿ.: بُِؽؾر اْشؿٍ 

ـْ َخؾْ  ْؿَتُف َأَحًدا ِم  أي مـ إكٌقوء واٛمالئؽي. ِؼَؽ:َظؾَّ

                                 . أي ٪مرح ٫مؾٌل وهوره :َربِقَع َؿْؾبِل

 .أي اك٨ماح صدري  :ُكقَر َصْدِري 

 أي زوا٭مف ٤مـل. :َذَهوَب مَهرل

 أي اكؽشوف ٙمزين. :ِجََلَء ُحْزيِن 

 أي ٠َمعي. :َؾَرًجو

 أي يًتحى. َيـَْبِغل: 

 املعِى اهعاَ: 

احلديٌ يعؾؿـو أدٕمو ٘مؾقال، يـٌغل ٭مؽؾ مـ ٠مؿعف أن يتعؾؿف، وهق مو يؼقل هذا 

 مـ أصقى  ؿ  أو َٙمَزٍن: ٭مقذهى ٤مـف مهف وَٙمزكف.

٤َموء٪مؿـ أصقى  ؿ  أو َٙمَزٍن، ٪مؼول هذا  ُفؿَّ »: ا٭مدُّ ـُ  افؾَّ ـُ َظْبِدَك َواْب إيِنر َظْبُدَك َواْب

ْؽُؿَؽ، َظْدٌل يِفَّ َؿَضوُؤَك، َأْشَلُفَؽ بُِؽؾر اْشٍؿ ُهَق َفَؽ َأَمتَِؽ َكوِصَقتِل بَِقِدَك، َموٍض يِفَّ ُح 

ـْ َخْؾِؼَؽ، َأْو َأْكَزْفَتُف يِف ـَِتوبَِؽ، َأو ْؿَتُف َأَحًدا ِم ًَ بِِف َكْػَسَؽ، َأْو َظؾَّ ْق ْشَتْلَثْرَت بِِف يِف ا َشؿَّ

َعَؾ اْفُؼْرآَن َربِقَع َؿؾْ  بِل َوُكقَر َصْدِري َوِجََلَء ُحْزيِن َوَذَهوَب ِظْؾِؿ اْفَغْقِى ِظـَْدَك َأْن جَتْ

ف وإٔمد٭مف مؽوكف ٪مَرً٘مو.هأذش مَهرل  ى اهلل مهَّ

 واحلصْ: هلٍ،افائدة: اهفسق بني  

 .عع، واحلزن ٪مقام ٫مد و٫مَ اَلؿ إكام يؽقن ْم إمر اٛمتق٫مَّ 
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 .واَلؿ: هق احلزن ا٭مذي يذيى اإلكًون

 .أي: أذإمـل ،ل: مهـل ا٭مٮمءويؼ

 املطتِبطة ًّ احلديح: اهفوائد 

 م٨مو٤مقي ا٭متق٠مؾ ٕمل٠مامء اهلل ٖمعو٧م. -1

 .مع٦مَّ  أ٠مامء اهلل ٖمعو٧م ٩مٝم مـحٯمة ْم ٤مدد -2

٤َموءا٠متحٌوب  -3 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  .واحلزنِ  ٤مـد اَلؿِّ  ا٭مذِّ

٤َموءيـٌغل ٭مؽؾ مـ ٠مؿع هذا  -4  أن يتعؾؿف. ا٭مدُّ

و ا٭مًــي ل يـرد ْم ا٭مؼـرآن أ ، ٪مال جيقز إٗمٌوت ا٠مؿ هلل أ٠مامء اهلل ٖمق٫مقػقي -5

 .ا٭مـٌقيي ا٭مصحقحي

ِّل ٙمرص  -6  أمقر ديـفؿ ودكقوهؿ.مو يـػعفؿ مـ ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف ٬مؾ   ا٭مـٌَّ

 .كػقذ ٙمؽؿ اهلل  -7

 ٫مضوء اهلل ٬مؾف ٤مدل ٓ ٣مؾؿ ٪مقف. -8

 ٖمؼرير اإليامن ٕمو٭مر٠مؾ. -9

 ٖمؼرير اإليامن ٕمو٭مؽتى. -17

 ٖمؼرير اإليامن ٕمو٭مغقى. -11

 

*      *   * 

                                 
 (.5/465( اكظر: ذح ٠مــ أيب داود، ٭مٌدر ا٭مديـ ا٭معقـل )1)
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ءي  -94  ؾً ٨٦ الرشي  اخلٮًؼ  ديعى
 كى رى 

ى
ًعيطو  – ؽي محل أ ٪ىؽو وى ٨ٍ  -بكى ًؿمي  أيبخى ٕى ٍم

ى
ٮسى اأٍل جى٪ىة  /ٝةؿ  مي ُى ػى

ٮؿي اهلًل  ـو  رىقي ةؿى  ،ذىاتى يىٍٮ ٞى ا الني » /ذى ؾى ٮا ٬ى ٞي ة انَلةسي اَت ٭ى ح 
ى
ٍػىف ،ٍؿؾى ػأ

ى
 ٚىإ٫َ٩ًي أ

ٮؿى  ،«٨ٍ٦ً دىبًيًت انَل٢ً٧ٍ  ٞي ٍف حى
ى
ةءى اهللي أ ٨ٍ مى ي ٦ى ةؿى لى ٞى ٙى  /ذى يٍ ًلى ٍػف كى

ى
ٮى أ ي٫ً كى٬ي ًٞ َذ جى

ٮؿى اهللً ٨ٍ٦ً دىبًيًت انَل٢ً٧ٍ يىة  يٮا» /ٝىةؿى ؟ رىقي ٥َ  /ٝيٮل ٍف  ال٤َ٭ي
ى
ٟى ٦ًػ٨ٍ أ ػٮذي ثًػ ٕي إ٩ًَػة جى

٤ى٥ي  ٍٕ ة لى جى ؿيؾى ل٧ًى ًٛ ٍ٘ ىٍكذى ن ٫ي كى ٤ى٧ي ٍٕ حٍبنة جى ٟى مى رٍشًؾى ثً
ي  .«ن

 ًعاُي اهلوٌات: 

كَ  ْ  أو أ٠مامئف وصػوٖمف. ،أو رٕمقٕمقتف ،أي أن ّمعؾ هلل كًدا ْم إَلقتف :افؼر

 أي كؿتـع مـف.  :َكتَِّؼقفِ 

 أي ٙمر٬متف ومشقف ٤مٜم إرض.  :َدبِقِى 

 املعِى اهعاَ: 

ـو  ِّل ٛمو ٬مون ا٭م٨مك إصغر ٚمػقو ٤مٜم ا٭مـػقس، ٓ يشعر ٕمف أٙمٌد د٭مَّ ٤مٜم مو   ا٭مـٌَّ

ُفؿَّ اف»٘مؾقؾ كًلل اهللَ ٪مقف أن يؼَقـو هذا ا٭م٨مك:  ُد٤َموءجيعؾـو كتؼقف، وهق  و َكُعقُذ بَِؽ  ؾَّ إِكَّ

َٓ َكْعَؾؿُ  َك بَِؽ َصْقًئو َكْعَؾُؿُف َوَكْسَتْغِػُرَك دَِو  ـْ َأْن ُكْؼِ  ش.ِم

 فائدة: اهفسق بني اهشسن األصػس، واهشسن األكرب: 

                                 
 (.  36(، وٙمًـف إ٭مٌوين )18781ٙمًـ: رواه أمحد )( 1)
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عٌد اهلل، وهـق كو٫مؾ مـ مؾي عٌد ٬مام يُ مع اهلل يُ  هق اختوذ كد   افؼك إـز: 

فو، وصوٙمٌف إن موت ٤مؾقف يؽـقن ِمؾدا ْم كور ٘مفـؿ ٓ ط ٭مل٤مامل ٬مؾاإل٠مالم ُمٌِ 

 ػ ٤مـف مـ ٤مذا و.ػَّ وٓ ُي  ،يؼه ٤مؾقف ٪مقؿقت

فق ٬مؾ مو ٘موء ْم ا٭مـصقص ٖمًؿقتف ذ٬مو ول يصؾ إ٧م ٙمد ٪م افؼك إصغر: أمو

ا٬ٕمٞم، وهق يؼع ْم هقئـي ا٭معؿؾ وأ٫مقال ا٭مؾًون، وٙمؽؿف حتً اٛمشقئي ٬محؽؿ 

 مرٖمؽى ا٭مؽٌٝمة.

 ملطتِبطة ًّ احلديح:اهفوائد ا 

 يـٌغل ٭مؽؾ مًؾؿ أن يوف ٤مٜم كػًف مـ ا٭م٨مك. -1

 ٫مد ي٨مك اٛمًؾؿ ٕموهلل وهق ٓ يدري. -2

٤َموء ذا  يًتحى ٭مؾؿًؾؿ أن يد٤مق رٕمف -3  ٚمشقي ا٭مق٫مقع ْم ا٭م٨مك. ا٭مدُّ

 مًوئؾف وأكقا٤مف وو٠موئؾف. عؾؿُ تضقوت اخلقف مـ ا٭م٨مك ٖمَ ؼمـ م -4

 يـٌغل ٭مؾؿتعؾؿ أن يتلدب مع ا٭معول. -5

 .َنك اهلل ٤مـف: ا٭م٨مك ٕموهلل  أ٤مظؿ مو -6

ِلِّ ٤مظقؿ محويي  -7  جلَـوب ا٭متقٙمقد.  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ء -95 ٕى  ىيتى أف يي  يشى ػى  ٨ٍ ٦ً  ديعى  ٫ً ي٪ً محبنة ث
٨و  – ركل أمحؽ كى ؽو ظى

٪ى ٨ٍ  -بكى ٙو خى ٪ىيٍ ٍ٭٢ً ث٨ًٍ ظي ٮؿى اهلًل  ، قى َف رىقي
ى
أ

  ىَت ١َحى ظى ٍٮى ٦ى ٫ي حنى ٕى كا ٦ى ةري جى كىقى ؿى ًٍٕت ػى ٩يٮا بًًن اًر ٦ًػ٨اخلى  إًذىا اكى ػًح ا ـَ ٛى جٍليٍع
ٙو  ٪ىيٍ ٍ٭٢ي ٍب٨ي ظي ٢ى قى تىكى ٍٗ ػرٍلً  ،ا اجٍلً ٍك٥ً كى ٨ى اجٍلً كى ٍبيىيى ظى

ى
الن أ فى رىصي ٌلى ػؿى  ،كى ْى ٪ى ذى

حى  ٕى بًي ًمؿي ٍب٨ي رى ٫ًٍ عى تىًكػ٢ي  إًيلى ٍ٘ ٮى حى ٍٕتو كى٬ي
ًؽمي ث٨ًٍ ٠ى ٔى ٮ ثىيًن  ػي

ى
ػةؿى  ،أ ٞى ػة /ذى  ٦ى

يٍ 
ى
أ ةو رى

ى
ىَجأ لى ًصرٍلى خمي ـً كى يٍلىٍٮ ٍ٭٢ه  ،خي اكى ٍى قى ٮؿي اهلًل  ،ٚى٤يًج ً ى رىقي

ي
ي ، ٚىأ ي٢ى لى ًٞ يىػة  /ٚى

ٍ٭٢و   ًِف قى
ٟى ى ٢ٍ ل ٮؿى اهلًل ٬ى ٜي  ؟رىقي يػ ًٛ ػة يي ٦ى ٫ي كى قى

ٍ
أ ٓي رى ة يىٍؿذى اهلًل ٦ى ػ٢ٍ » /ٝىػةؿى  ،كى ٬ى

ؽو  ظى
ى
ٮفى ًذي٫ً ٨ٍ٦ً أ يٮا «؟تىَذً٭٧ي ٫ًٍ عى  /ٝىةل ؿى إًيلى ْى حى جى ٕى بًي ػٮؿي اهلًل  ،ًمؿي ٍب٨ي رى عى رىقي ٚىػؽى

 ا ًمؿن ٤ىي٫ًٍ  ،عى ٔى ِى  َي ٘ى ذى ٝىةؿى  ،ذى ػةقي » /كى ػى
ى
٥ٍ أ زي ػؽي ظى

ى
ذيػ٢ي أ ٍٞ ـى حى الى ػاَل إًذىا  ؟!ٔى ٬ى

ٟى ثىَؿ٠ٍخى  ًضجي ٍٕ ة حي يٍخى ٦ى
ى
أ ي  ،«رى ي » /ثي٥َ ٝىةؿى لى تىًك٢ٍ لى ٍٗ يٍػ٫ً  ،«ا يىؽى ػ٫ي كى ٢ى كىٍص٭ى كى ٘ى ذى

ي٫ًٍ كى  ٞى ًمٍؿذى حو كى اًػ٤ىحى إًزىاًرقً ًِف ٝىؽى اؼى رًٍص٤ىي٫ًٍ كىدى ؿى ٍَ
ى
أ ٠ٍجىتىي٫ًٍ كى ٟى  ،ري َت ذىلًػ ثي٥َ وي

قي  رىاءى حى كى ؽى ٞى ئي ا٣ٍ ًٛ ٫ً ييٍس ًٛ ٍ٤ ٍ٭ًؿقً ٨ٍ٦ً ػى ّى ًق٫ً كى
ٍ
أ ى رى ٢ه َعى ج ٫ي رىصي ٤ىي٫ًٍ يىىي ٔى ةءي   ،ال٧ٍى

ٓى انَلةًس ٣ىحٍفى ث٫ًً  ٍ٭٢ه ٦ى احى قى ٟى ٚىؿى ً ل ٢ى ث٫ًً ذى ٕى ٛى سه  ذى
ٍ
 .ثىأ

                                 
٬مون مـ أمراء ٤م٥م و، ١مفد ٕمدرا واٛمشوهد ٬مؾفو، وٗمًٌ يقم أٙمد، وٕمويع ٤مٜم اٛمقت، ٕمـ ُٙمـقػ  ٠مفؾ( 1)

 .، و٫مد ٖمقْم ٕمو٭مؽق٪مي ْم ٠مـي ٗمامن وٗمالٗم٦م، وصٜم ٤مؾقف ٤م٥م ٕمـ أيب ٢مو٭مى 

، ، ومـ ا٭مًوٕمؼ٦م إو٭م٦م، أ٠مؾؿ ٫مٌؾ ٤مؿر ، ٬مون مـ ٚمؾػوء ٤مؿر ٕمـ اخلطوب ٤مومر ٕمـ رٕمقعي ( 2)

ٖم٦م، و١مفد ٕمدرا، و٬مون ٗموين مـ ٫مدم اٛمديـي مفو٘مرا، ٖمقْم ٠مـي مخس وٗمالٗم٦م ٕمعد مؼتؾ وهو٘مر اَلجر

 ٕمليوم، و٬مون ٫مد ٭مزم ٕمقتف، ٪مؾؿ يشعر ا٭مـوس إٓ ٕمجـوزٖمف ٫مد ٚمر٘مً. ٤مثامن 

 (.15557ٙمًـ: رواه أمحد )( 3)
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 ًعاُي اهلوٌات: 

ْحَػيِ  ـْ  ٕمي وٖمٌعدرِ ٫مريي َٚم  :اجْلُ  ٬مقؾق مًٟما. 187مؽي ٤َم

 أي ٘موريي ل ٖمتزوج ٕمعد. :ُُمَبََّلةٍ 

 ُسع و٠مؼط إ٧م إرض. أي :َؾُؾبِطَ 

 أي مـ ٚمٝم أو مداواة. :َهْؾ َفَؽ 

                  ٕمو٭مؽالم. أي  :َؾَتَغقَّظَ 

ًَ ب ـْ  يأي د٤مقت ٭مف ٕمو٭مٞم٬م  :رَّ

 .٬مػل اإلكوء أي ٬مٌف و٫مؾٌف :ُيْؽِػئُ 

ا٭مذي  ك، و٫مقؾ: ٢مرف اإلزارِ رِ ٫مقؾ: اٛمذا٬مٝم، و٫مقؾ: إ٪مخوذ وا٭مقَ  َداِخَؾَي إَِزاِرِه:

 ي٥م اجلًد ِمو ي٥م اجلوكى إيؿـ.

 أي إكوء. :َؿَدح

 املعِى اهعاَ: 

ى عْ ٙمتك إذا ٬موكقا ٕمِش مع أصحوٕمف ذات يقم ْم اّموه مؽي  ٚمرج ر٠مقل اهلل 

ـُ  حػي ا٩متًؾ ٠مفُؾ ار مـ اجلُ اخلزَّ  ٙمًـ اجلًؿ واجلؾد،  ، و٬مون ر٘مال إٔمقَض ـقٍػ ُٙم  ٕم

 .وهق يغتًؾ ٤مومر ٕمـ رٕمقعي٪مـظر إ٭مقف 

 : ٕ٘مؾ أكف ٙمًـ اجلًؿ.٪مؼول: مو رأيً ٬مو٭مققم وٓ ٘مؾد ِمٌلة

 ٕمـ ٙمـقػ. ٠مفؾ ٪مًؼط

 يشتؽقن إ٭مقف مو ٪معؾ ٤مومر، وأن ٠مفال مو يػقؼ. ٪مجوءوا إ٧م ر٠مقل اهلل 

  ٖمظـقن أن أٙمدا ٙمًده؟هؾ  : ٌِّل ا٭مـَّ ٪مؼول 
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 .٫مو٭مقا: كظر إ٭مقف ٤مومر ٕمـ رٕمقعي

 ْم ا٭مؽالم. ٤مومرا، ٪متغقظ ٤مؾقف ٪مد٤مو ر٠مقل اهلل 

 .شًَ ٬مْ ٤مالم يؼتؾ أٙمد٬مؿ أٚموه؟! هال إذا رأيً مو يعجٌؽ ٕمرَّ »و٫مول: 

 ش.ا٩متًؾ ٭مف»ٗمؿ ٫مول ٭مف:  

  إكوء. ٪مغًؾ و٘مفف ويديف ومر٪مؼقف ور٬مٌتقف وأ٢مراف ر٘مؾقف وداٚمؾي إزاره ْم

 .وراءه كوءؽػئ اإلـ ٚمؾػف يُ مِ ٠مفؾ  ٤مٜم رأس و٣مفرذ٭مؽ اٛموء  صى ر٘مؾٗمؿ 

 مرض.٪مػعؾ ٕمف ذ٭مؽ ٪مراح ٠مفؾ مع ا٭مـوس ٭مقس ٕمف  

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

٤َموءا٠متحٌوب  -1  ٕمو٭مٞم٬مي ٛمـ ٚمٮم أن يصقى ١مقًئو ٕمعقـف. ا٭مدُّ

 ا٠متحٌوب ٩مًؾ اٛمحًقد ٕموٛموء ا٭مذي ٖمقول ٕمف احلو٠مد. -2

 ٙمٌؼ.ا٭مع٦م  -3

 ٙمرمي احلًد. -4

ِّل ٙمرص  -5  .، و٤مـويتف  ؿ٤مٜم ٖمعؾقؿ أمتف  ا٭مـٌَّ

*      *   * 
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 النيةَنيً  ةً ؿدى مى  ٠يؽً  لؿدي  ٦ة يٞٮؿي  -96
٫ي  – ركل أمحؽ َععى بلىةًِّن   كىوى

ى
٨ٍ  - األ  خى

ى
جٍػًؽ  ٝي٤ٍػخي  /ٝىةؿى  ، اتَلَيةًح يًب أ ٕى ٣ً

٪ٍبىلو اتَل٧ًيًّمي  اكى ،  الؿمٍَحى٨ً ث٨ًٍ ػى ًجين فى ٠ى ًٍلخى  /ٌلى ٍدرى
ى
٥ٍ  /ٝىةؿى  ؟انلٌَ، أ ٕى جى

ٮؿي اهلًل  /ٝي٤ٍخي  /ٝىةؿى  ٓى رىقي ٪ى ٙى وى يٍ نيي  ٠ى ًَ دٍػ٫ي الَنػيىة دى ٤ٍىػحى اكى ػةؿى  ؟يلى ٞى إًَف  /ذى
ٮًؿ اهلًل  ى رىقي ٟى ال٤َي٤ٍىحى َعى ىَؽرىٍت د٤ًٍ نيى تى ًَ ةًب ا ٦ًػ٨ الَنيىة ٕى ػ الني كًٍديىػًح كى

ى
 ،أٍل

ًذيً٭٥ٍ  ػٮًؿ اهللً  كى ػة كىٍصػ٫ى رىقي ٍػًؿؽى ثً٭ى ٍف حيي
ى
 ٩ىةرو ييًؿيػؽي أ

٤ىحي ٍٕ ةفه بًيىًؽقً مي ُى يٍ ،  مى
ي٢ي  ٫ًٍ ًصٍبً

ٍى إًيلى جى ٭ى ةؿى ، ذى ٞى ى٧َؽي ٝي٢ٍ  /ذى ٝيٮؿي  /ٝىةؿى  ،يىة حمي
ى
ة أ ػٮذي  /ٝي٢ٍ  /ٝىةؿى  ؟٦ى ٔي

ى
أ

بىؿى   كى
ى
أ ٜى كىذىرى ٤ى ة ػى ي ٦ى ةًت اهلًل اتَلة٦ًَح ٨ٍ٦ً رشى ٧٤ًى  ثًسى

ى
ؿي ٦ًػ٨ ،أ ػزٍنً

ػة حى ي ٦ى ٨ٍ٦ً رشى  كى
ةءً ا ة ،لَك٧ى جي ًذي٭ى ؿي ٍٕ ة حى ي ٦ى ٨ٍ٦ً رشى ةرً  ،كى انَل٭ى ً ال٤َي٢ًٍ كى ي ًَٚتى ٨ٍ٦ً رشى ي  ،كى ي كي ٨ٍ٦ً رشى كى

ٍيو يىة رىمٍحى٨ي 
ؽي ًِبى ؿي ٍُ ةًرٝنة حى َى ةًرؽو إًَل  ٥ٍ  /ٝىةؿى  ،َى بىٍخ ٩ىػةري٬ي ًٛ ُى ٥ ،ذى ٭ي مى ـى ػ هللي ا كى٬ى

ةىلى  تىجىةرىؾى  ٕى تى  .كى
 ًعاُي اهلوٌات: 

َرْت  دَّ  أي  ٖمًو٫مطً وكز٭مً. :حَتَ

َْوِدَييِ  ْٕ  وهق َمرى اٛموء. ،مجع وادي :ا

َعوِب       وهق اكػراج ٕم٦م اجلٌؾ٦م. ،مجع ١ِمعى :افشر

                                 
َٚمس ٠مـي ٗمامن ( 1)  و٤م٨ميـ وموئي.إٔمق ا٭متقوح يزيد ٕمـ محقد ا٭مضٌعل ا٭مٌٯمي، اإلموم احلجي، ٖمقْم ٕمَنْ

 ر٘مؾ مـ ٕمـل َتقؿ، ٬مون ١مقخو ٬مٌٝما، ٠مؽـ ا٭مٌٯمة. ٤مٌد ا٭مرمحـ ٕمـ ٚمـٌش ( 2)

 (.74(، وصححف إ٭مٌوين ْم صحقح اجلومع )15189صحقح: رواه أمحد)( 3)
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 أي أ٤متصؿ وأ٠متجٝم. :َأُظقذُ 

يِ  ؾاَِمِت اهللِ افتَّومَّ  أي أ٠مامء اهلل احلًـك، و٬متٌف اٛمـز٭مي. :ـَ

 ي ٚمؾؼ و٬مثر.أ :َذَرأَ 

 أي ٚمؾؼ. َبَرَأ:

 أي يصعد. :َيْعُرُج 

 ًْ  أي مخدت. :َؾَطِػَئ

ؾر َضوِرٍق  ـُ  مـ ذ مو يليت مـ احلقادث ٭مقاًل. أي :ََشر 

ْقِؾ َوافـََّفورِ  ـِ افؾَّ  مـ ذ مو يؼع ٪مقفام. أي :ؾَِت

   املعِى اهعاَ: 

ال ر٘م -هق إٔمق ا٭متقَّوح-ْم هذا احلديٌ ا٭معجقى يًلل ر٘مؾ مـ ا٭متوٕمع٦م 

ِلِّ صوٙمى  ٌَش -  ا٭مـٌَّ : موذا صـع -و٬مون ٬مٌٝما ْم ا٭مًـ هق ٤مٌد ا٭مرمحـ ٕمـ َٚمـْ

ِّل   ٭مقؾي ٬مودٖمف ا٭مشقو٢م٦م؟  ا٭مـٌَّ

ٌَش  ْم هذه  : إن ١مقو٢م٦م كز٭مً ٤مٜم ر٠مقل اهلل ٪مؼول ٤مٌد ا٭مرمحـ ٕمـ َٚمـْ

يريد أن َيرق  و  كورٍ  ا٭مؾقؾي مـ إوديي وا٭مشعوب، و٬مون ٪مقفؿ ١مقطون َيؿؾ ١معؾيَ 

ِّل ، ٪مـزل ٘مٞميؾ مـ ا٭مًامء ٭مقخٞم و٘مف ر٠مقل اهلل  ٕمام  مـ ٤مـد اهلل   ا٭مـٌَّ

ـْ ََشر َمو »يتحصـ ٕمف مـ همٓء ا٭مشقو٢م٦م، ٪مؼول ٭مف: ٫مؾ:  ِي ِم َأُظقُذ بَِؽؾاَِمِت اهللِ افتَّومَّ

ـْ ََشر َمو َيـِْزُل ِمـ ـْ ََشر َمو يَ ا َخَؾَؼ َوَذَرَأ َوَبَرَأ، َوِم اَمِء، َوِم ـِ فسَّ ـْ ََشر ؾَِت ْعُرُج ؾِقَفو، َوِم

ـُ  َّٓ َضوِرًؿو َيْطُرُق بَِخْرٍ َيو َرمْحَ ؾر َضوِرٍق إِ ـُ ـْ ََشر  ْقِؾ َوافـََّفوِر، َوِم  .شافؾَّ

ِّل ٪مؾام ٫مول   هذا اكطػئً ا٭مشعؾي، وهزم اهلل ا٭مشقو٢م٦م.  ا٭مـٌَّ
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 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ون ْم إوديي وا٭مشعوب.ؼرُّ ، وهؿ يًتاإليامن ٕمق٘مقد ا٭مشقو٢م٦م -1

٤َموءا٠متحٌوب  -2 ٬ْمر ذا  ا٭مدُّ  ٭مرد ٬مقد مردة ا٭مشقو٢م٦م. ا٭مذِّ

 ٖمؼرير ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي. -3

 ٬مالم اهلل ٓ كؼص ٪مقف ٕمق٘مف مـ ا٭مق٘مقه. -4

 ٖمؼرير مٌدأ و٘مقد اٛمالئؽي. -5

 .٤مٜم مو يؾقؼ ٕمف  إٗمٌوت صػي ا٭مؽالم احلؼقؼل هلل  -6

 .م٨مو٤مقي ا٠ٓمتعوذة ٕمصػوت اهلل  -7

 .يي اهلل ٕمـٌقف ٤مظقؿ ٤مـو -8

 .٤مظقؿ ٬مقد ا٭مشقو٢م٦م ٕمر٠مقل اهلل  -9

 ٪مضؾ مصوٙمٌي ا٭معؾامء. -17

 

*      *   * 
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 أظؽه  ٫ي ظى إذا ٦ؽى  املك٥٤ي  ٦ة يٞٮؿي  -97
ةًرم   كىل ابليؼى ٫ي  –ِف األدب املٛؿد   رى َععى بلىةًِّن   كىوى

ى
٨ٍ  - األ  ث٨ً  ؽمي ٔى خى

 
ى
ى ٝىػإً   ،ي انَلػ ةًب عى أٍوػ ٨ٍ ٦ًػ ٢ي صي اكف الؿَ  /ةؿٝى  ،أةى َى رٍ أ ِّكي  امهلل لى »ةؿ/ ذا زي
 ٧ى  ثً ًِّن ؾٍ اػً ؤى دي 

ي ٞي ة حى ٍٗ  ،ٮفى ٮل  .«ٮفى ٧ي ٤ٕى  يى ة لى يل ٦ى  ٛؿٍ كا
 ًعاُي اهلوٌات: 

لَ  ـر  أي ُمدح. :ُز

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٛمو ٬موكً ا٭مـػس ٫مد ٖمتشٌع ٕمام ٓ َتؾؽ ٬مون ا٭مر٘مؾ مـ أصحوب  إذا ُمدح   ا٭مـٌَّ

٤َموءْم و٘مفف يؼقل هذا  َٓ ُٖمَماِٚمـْذيِن ٕمِـاَم »جلؾقؾ ٚمشقي ا٭مُعجى وا٭مغرور: ا ا٭مدُّ ا٭مؾفـؿ 

َٓ َيعَؾُؿقنَ  ،َيُؼق٭ُمقنَ   ش.وا٩ْمػْر ٔم َمو 

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 ؿًؾؿ أٓ يز٬مل أٙمًدا ْم و٘مفف.٭مؾيـٌغل  -1

٤َموء ذا  ٛمـ ُمِدح أن يد٤مَق اهلل ا٠متحٌوب  -2  .ا٭مدُّ

 ٕمـػًف. ٬مؾام ٬مون ا٭معٌد مؼٟمًٕمو مـ اهلل ٬مون أ٤مؾؿ -3

 ًفؿ.أكػ٤مٜم ٤مدم ٖمز٬مقي  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -4

                                 
، ٬مون أمٝما ٭مؾٌٯمة ٭معؿر ٕمـ ٤مٌد ا٭معزيز، ٫ُمتؾ ُمٌق٠مو ٠مـي اٗمـت٦م ٤مدي ٕمـ أر٢ملة ا٭مَػزاري ا٭مدمشؼل ( 1)

 وموئي.

 (.761صحقح: رواه ا٭مٌخوري ْم إدب اٛمػرد )( 2)
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*      *   * 
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ء -98  أمؿه  ٤ٔي٫ً  ٕتى ٍى اقذى  ٨ً٦  ديعى
٫ي  – ل اث٨ي ًظَجةفى كى رى  َععى ِي  كىوى ػ٨ٍ  - احلةٚ ىػفو خى ن

ى
ػٮؿى  أ ٌف رىقي

ى
، أ

/  اهلًل  ٥َ »ٝىةؿى ٍ٭الن لى  ال٤َ٭ي ٤ٍذى٫ي قى ٕى ة صى ٍ٭٢ى إًل ٦ى ٢ي  قى ٕى ٍ ٩ٍخى َتى
ى
أ ٍ٭الن احلى  ، كى فى قى  ـٍ

 .«إًذىا ًمبٍخى 
 ًعاُي اهلوٌات: 

 يًٝم.أي  :َشْفَؾ 

 ا٭مٮمء ا٭مصعى.أي  :ْزنَ احلَ 

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٛمو ٬مون اٛمًؾؿ ٫مد يتعرض ْم ٙمقوٖمف ٭مٌض إمقر ا٭مصعٌي أر١مدكو  ْم هذا   ا٭مـٌَّ

عؾ أن جي احلديٌ إ٧م مو يؼق٭مف اٛمًؾؿ إذا ا٠متصعى أمرا مو، وهق أن يًلل اهلل 

ُفؿَّ »ا٭مٮمء ا٭مصعى ٠مفال:  َعُؾ  افؾَّ ًَ جَتْ ْزَن َشْفًَل احلَ َٓ َشْفَؾ إِٓ َمو َجَعْؾَتُف َشْفًَل، َوَأْك

 ًَ  ش.إَِذا ِصْئ

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

                                 
ٌَّون:1) هق اإلموم ُمؿد ٕمـ ٙمٌون احلو٪مظ ١مقخ ُٚمر٠مون، إٔمق ٙموٖمؿ، و٭مد ٠مـي ٕمضع و٠مٌع٦م وموئت٦م،  ( إمـ ِٙم

 وٖمقْم ٠مـي أرٕمع ومخ٦ًم وٗمالٗمامئي.

٠مـي ٗمالث  احلو٪مظ: هق اإلموم أمحد ٕمـ ٤م٥م ٕمـ ٙمجر ا٭معًؼالين ا٭مشو٪معل اٛمٯمي، ُو٭مد ٕمؿٯم ا٭مؼديؿي( 2)

 و٠مٌع٦م و٠مٌعامئي، وٖمقْم ٠مـي اٗمـت٦م ومخ٦ًم وٗمامكامئي.

(، وصححف إ٭مٌوين 25/ 4(، وصححف احلو٪مظ ْم ا٭مػتقٙموت ا٭مرٕموكقي  )978صحقح: رواه إمـ ٙمٌون )( 3)

(2886  .) 
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لء ا٭معًـٝم ٠مـفاًل ٕمنذكـف ـ، وهـق ٠مـٌحوكف جيعـؾ ا٭مشـ٬مؾ رء ٕمقـد اهلل  -1

 ٠مٌحوكف.

 ن ٭مف مجقع أمقره.قَ أن يُ  يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يًلل اهلل  -2

 ٓ يعجزه رء ْم إرض وٓ ْم ا٭مًامء. اهلل  -3

ِّل ٙمرص  -4  ٤مٜم ٖمعؾقؿ ُأمتف وهدايتف َلؿ.  ا٭مـٌَّ

 

*      *   * 
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ء -99  أك ابلرلةً  ا٣ٞؿيحً  ٮؿً ػي دي  ديعى

٫ي  – ٥ي ةزً ل احلى كى رى  َععى َكػ٪ى٫ي ، ككا٫ٞٚ اذل٬،، كىوى ػ٨ٍ  - ِي ةًٚ احلىػ كىظى خى
َف انلَ  يتو ٭ى وي 

ى
ػة/  ً،َ ، أ ا٬ى ػة إًل ٝىػةؿى ًظػنيى يىؿى ٭ى

ى ٮل ى٥ٍ يىؿى ٝىٍؿيىحن ييًؿيؽي ديػي ل
« َ٥ ػة  ال٤َ٭ي ٦ى ًٓ كى ػنيى الَكػجٍ ًً رى

ى
رىَب األ ، كى ٤ى٤ٍػ٨ى ٍّ

ى
ػة أ ٦ى ًٓ كى اًت الَكػجٍ ةكى رىَب الَك٧ى

ي٨ٍى  ة ذىرى ٦ى يىةًح كى رىَب الؿي ، كى ٤ى٨ٍ٤ى ًٍ
ى
ة أ ٦ى نًي كى ًَ رىَب الَنيىة ، كى ٤ٍٝى٨ٍ٤ى

ى
ٟى أ ي ل

ى
ىٍكػأ ، ٚىإ٩ًَػة ن

ػة  ي ٦ى ػة، كىرشى ٤ً٬ٍ٭ى
ى
ي أ ػة كىرشى ي٬ى ٟى ٨ٍ٦ً رشى  ثً

ٮذي ٕي جى ة، كى ٤ً٬ٍ٭ى
ى
ٍيى أ ٍؿيىًح كىػى ٞى ًؾقً ا٣ٍ ٍيى ٬ى ػى

ة   .«ًذي٭ى
 ًعاُي اهلوٌات: 

 أي ٚمو٭مؼ ومدٕمر.: َربَّ 

ـَ   أي مو ارٖمػع ٤مٜم إرض، ٪مفل َلو ٬مو٭مظؾي. :َمو َأْطَؾْؾ

ـَ    .             ػع وا٠متٌدَّ أي مو ارٖم :َأْؿَؾْؾ

ـَ   وهق ود اَلدى. ،مـ اإلوالل: َأْضَؾْؾ

ـَ   أي مو أ٢مورٖمف. :َذَرْي

 املعِى اهعاَ: 

ِّل ٬مون  ٤َموءإذا أراد أن يدٚمؾ ٫مريي ٫مول هذا   ا٭مـٌَّ ا٭معظقؿ ٠موئاًل رٕمف ٕمل٪معو٭مف  ا٭مدُّ

 ٚمو٭مؼو ،هذه ا٭مًاموات ا٭مًٌع ومو حتتفو مـ كجقم و٬مقا٬مى ٚمو٭مؼ٠مٌحوكف ٪مفق 

ا٭مريوح  ٚمو٭مؼو ،ا٭مشقو٢م٦م ومو أوؾً مـ ا٭معوٛم٦م ٚمو٭مؼ٦م ا٭مًٌع ومو ٪مقفو وإرو

                                 
 (.154/ 5(، وٙمًـف احلو٪مظ )2714/ 4(، وصححف ووا٪مؼف ا٭مذهٌل )2424ٙمًـ: رواه احلو٬مؿ ) (1)



 197 شرح صحيح األذكار

هذا يًل٭مف ٚمٝم ا٭مؼريي ا٭متل يريد دٚمقَلو ويؼقف ذ أهؾفو وذ مو  ومو ذرت: ٕمؽؾِّ 

 ٪مقفو.

ِّل ٪م ي٦ٌم ٭مـو ْم هذا احلديٌ مو ُيؼول ٤مـد دٚمقل ٫مريي أو ٕمؾدة، وهق أن   و٭مـٌَّ

ُفؿَّ »٫موئؾ٦م:  اهلل  كد٤مق ْبِع  افؾَّ ، َوَربَّ إََرِضَغ افسَّ ـَ ْبِع َوَمو َأْطَؾْؾ اَمَواِت افسَّ َربَّ افسَّ

و َكْسَلُفَؽ َخْرَ  ، َؾنِكَّ ـَ َيوِح َوَمو َذَرْي ، َوَربَّ افرر ـَ َقوضِِغ َوَمو َأْضَؾْؾ ، َوَربَّ افشَّ ـَ َوَمو َأْؿَؾْؾ

ـْ  َهو َوََشر َأْهؾَِفو، َوََشر َمو ؾِقَفو َهِذِه اْفَؼْرَيِي َوَخْرَ َأْهؾَِفو، َوَكُعقُذ بَِؽ ِم  ش.ََشر

 اهفوائد املطتِبطة ًّ احلديح: 

 . فٕمل٪معو٭م هلل ٘مقاز ا٭متق٠مؾ  -1

 يـٌغل ٭مؾؿًؾؿ أن يظفر ا٪متؼوره إ٧م اهلل دائاًم. -2

وأَنو ٖمعؿؾ دائاًم ٤مٜم إوالل ٕمـل آدم جيعؾ اٛمًؾؿ  ،اإليامن ٕمق٘مقد ا٭مشقو٢م٦م -3

 يًتعقذ مـ ذهؿ دائاًم.

 .ء ْم هذا ا٭مؽقن إٓ وهق حتً ٖمدٕمٝم اهلل مو مـ ر -4

 ٖمؼرير ٬مقن ا٭مًاموات ٠مٌعو، وإرو٦م ٠مٌعو. -5

 ا٭مريوح ملمقرة. -6

 ٖمؼرير ٖمقٙمقد ا٭مرٕمقٕمقي. -7

 .ٓ َيدث رء ْم هذا ا٭مؽقن إٓ ٕمتؼدير اهلل  -8

ِّل ٙمرص  -9  ٤مٜم ٖمعؾقؿ ُأمتف ٬مؾ مو يـػعفؿ مـ أمقر ديـفؿ.  ا٭مـٌَّ

ِ ٤مٜم كؼؾ ٠مـي  ٙمرص ا٭مصحوٕمي  -17 ِمو يدل ٤مٜم ٤مظقؿ ُمٌـتفؿ ٭مـف   ّل ا٭مـٌَّ

. 
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*    *     * 

 

 

 

 احل٧ؽ هلل اذلم ث٪٧ٕذ٫ دذ٥ الىةحلةت
 ِف ٔنيح األظؽ د٥ دبي٫ٌ حب٧ؽ اهلل 

 هـ 52/11/1345

٨ نكأؿ اهلل أف يٕٛٮ ٔ٪ة، كيذضةكز  لـل٢.ا ٔى
 

*      *   * 
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 فهرست املوضوعات
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ٮعتٚ٭ؿق  خ املًٮ

 ٙمقد ٕمـ ٕمؤم ٙمػظف اهللٖمؼديؿ ٠مامٙمي ا٭مشقخ و

 ٖمؼريظ ٠مامٙمي ا٭مشقخ إٔمق ٕمؽر احلـ٥ٌم ٙمػظف اهلل

 ا٭مشورح مؼدمي

ـْ  مو يتؿقز ٕمف ٬متوب صحقح إذ٬مور  ٩مٝمه مـ ٬متى إذ٬مور٤َم

 ٤مؿ٥م ْم هذا ا٭مؽتوب

 التنهيد

٬ْمرا٭مػصؾ إول: ٪مضؾ   ا٭مذِّ

٬ْمرا٭مػصؾ ا٭مثوين: ٪مقائد   ا٭مذِّ

٬ْمرا٭مػصؾ ا٭مثو٭مٌ: آداب  ٤َموءو ا٭مذِّ  ا٭مدُّ

٤َموء٭مػصؾ ا٭مرإمع: احلٌ ٤مٜم ا  ا٭مدُّ

٤َموءا٭مػصؾ اخلومس: ذوط ا٠متجوٕمي   ا٭مدُّ

٤َموءا٭مػصؾ ا٭مًودس: أو٫موت وأمو٬مـ وأزمـي ا٠متجوٕمي   ا٭مدُّ

٤َموءا٭مػصؾ ا٭مًوٕمع: أٙمقال إ٘موٕمي   ا٭مدُّ

٤َموءا٭مػصؾ ا٭مثومـ: مو يـفك ٤مـف ْم   ا٭مدُّ

٤َموءا٭مػصؾ ا٭متو٠مع: مقاكع ا٠متجوٕمي   ا٭مدُّ

 الصــــــــــــزح

 دٚمقل اخلالء ٤َموءدُ -1
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 أذ٬مور ا٭مـقم -2

 مـفو ٭مػقائد إيؿـ اجلوكى صَّ ُٚم ٪موئدة: 

 ا٭مؽرب ُد٤َموء-3

 ا٭متعزيي ُد٤َموء-4

 مو يؼقل ا٭مصوئؿ إذا ٠موٕمف أٙمد -5

 [: هؾ يؼقل ا٭مصوئؿ إذا ١متؿ: إين صوئؿ، ها أو ٘مفرا؟1٪موئدة ]

 ٘مفرا؟ش إين صوئؿ»[: ٛموذا يؼقل ا٭مصوئؿ إذا ١متؿ: 2٪موئدة ]

٤مَ -6  ٫مٌؾ إٖمقون ا٭مزو٘مي وءا٭مدُّ

 ا٭مغضى ُد٤َموء -7

 ؟[: موذا يػعؾ اإلكًون إذا ٩مضى1٪موئدة ]

 [: أكقاع ا٭مغضى2٪موئدة ]

 ذ٬مر ا٭مر٘مقع مـ ا٭مًػر -8

 ٪موئدة: احلؽؿي مـ ا٭متؽٌٝم ٤مـد ا٭مصعقد

 ا٭مًالم ٤مٜم ا٭مؽو٪مر إذا ٠مؾؿ؟ دُّ رَ ٬مقػ يُ -9

 قز إ٭مؼوء ا٭مًالم ٤مٜم أهؾ ا٭مؽتوب٪موئدة: ٓ جي

٤َموء-17  ٠مامع صقوح ا٭مديؽ وَنقؼ احلامر ٤مـد ا٭مدُّ

 مو يؼقل اٛمًؾؿ إذا مدح اٛمًؾؿ -11

 مو يؼول ٤مـد ا٭مػزع -12

 ٪مضؾ ا٭متًٌقح وا٭متحؿقد وا٭متفؾقؾ-13
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 ا٭متشفد -14

 ٥م ٕمو٭مق٠مق٠ميمـ ٕمُ  -15

٬ْمر٪مضؾ  -16  ا٭مذِّ

 أذ٬مور ا٠ٓمتقؼوظ مـ ا٭مـقم -17

 ا٭مذهوب إ٧م اٛمًجد ُد٤َموء-18

 ٪موئدة: أي إوووع أ٪مضؾ ٭مؾؿص٥م؟

 ا٠ٓمتػتوح ُد٤َموء -19

 ا٭مر٪مع مـ ا٭مر٬مقع ُد٤َموء-27

 ا٭مًجقد ُد٤َموء -21

ِّل ا٭مصالة ٤مٜم  -22  ٕمعد ا٭متشفد ا٭مـٌَّ

ِّل  ٤مٜم ا٭مصالة ٖمؾحؼ ٬مقػ٪موئدة:   أن مع وآ٭مف إٕمراهقؿ ٤مٜم ٕمو٭مصالة وآ٭مف  ا٭مـٌَّ

 ؟!وا٭مًالم ا٭مصالة ٤مؾقفؿ إكٌقوء مجقع مـ أذف اُمؿد

 ا٠ٓمتخورة ُد٤َموء -23

 ا٭مصٌوح واٛمًوء أذ٬مور-24

 ٭مؼوء ا٭معدو وذي ا٭مًؾطون ُد٤َموء -25

 يـ٫مضوء ا٭مدَّ  ُد٤َموء -26

 ٕمف إوٓد ذُ يعقَّ مو  -27

 ا٭م٨م٤مقي ا٭م٨م٤مقي ٪موئدة: ذوط ا٭مر٫مقي

٤َموء – 28  إذا كزل اٛمطر ا٭مدُّ
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٤َموء -29  ٤مـد ا٭مػراغ مـ ا٭مطعوم ا٭مدُّ

 وسطَ ا٭معُ  ُد٤َموء -37

٤َموء -31  ٤مـد ا٭مصعقد واَلٌقط ا٭مدُّ

 ٬مقػ يؾٌل اٛمحرم ْم احلٍ وا٭معؿرة -32

 ا٭متعجى وإمر ا٭مًور ُد٤َموء -33

 ٖمز٬مقي ا٭مـػس ُد٤َموء -34

٬ْمر -35  ٕمعد ا٭مقوقء ا٭مذِّ

٬ْمر -36  ٤مـد دٚمقل اٛمـزل ا٭مذِّ

 دٚمقل اٛمًجد ُد٤َموء -37

 أذ٬مور إذان -38

٤َموء -39  ٕمعد ا٭متشفد إٚمٝم ٫مٌؾ ا٭مًالم ا٭مدُّ

 إذ٬مور ٕمعد ا٭مًالم مـ ا٭مصالة -47

 مو يػعؾ مـ رأى ا٭مرؤيو أو احلُؾؿ -41

٤َموء -42  ٭مطرد ا٭مشقطون مـ ا٭مٌقً ا٭مدُّ

٤َموء -43  ٤مـدمو يؼع مو ٓ يرووه أو ٩مؾى ٤مٜم أمره ا٭مدُّ

 [: أمهقي ا٠ٓمتعوكي ٕموهلل 1٪موئدة ]

 ٗمالٗمي أكقاع[: ا٠ٓمتعوكي 2٪موئدة ]

 ٖمؾؼ٦م اٛمحتي -44

 ٬مقػقي ٖمؾؼ٦م اٛمقً٪موئدة: 
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 قٌيمـ أصقى ٕمؿص ُد٤َموء -45

٤َموء -46  ٤مـد إ٩مامض اٛمقً ا٭مدُّ

٤َموء -47  ٭مؾؿقً ْم ا٭مصالة ٤مؾقف ا٭مدُّ

 زيورة ا٭مؼٌقر ُد٤َموء -48

 ا٭مريح ُد٤َموء -49

 ا٭مضقػ ٭مصوٙمى ا٭مطعوم ُد٤َموء -57

 ا٭مصوئؿ إذا ٙمي ا٭مطعوم ول يػطر ُد٤َموء -51

 ٪موئدة: متك ّمى ا٭مد٤مقة؟

٤َموء -52  ٤مـد رؤيي ٕمو٬مقرة ا٭مثؿر ا٭مدُّ

 را٭مًػ ُد٤َموء -53

٤َموء -54  إذا كزل مـزٓ ْم ٠مػر أو ٩مٝمه ا٭مدُّ

ِّل ٪مضؾ ا٭مصالة ٤مٜم  -55   ا٭مـٌَّ

  إ٪مشوء ا٭مًالم -56

 مو يؼقل مـ أٙمس و٘معو ْم ٘مًده -57

 ا٭مر٬مقع ُد٤َموء -58

٬ْمر -59  ٤مـد اخلروج مـ اٛمـزل ا٭مذِّ

 مو يؼقل أو يػعؾ مـ أذكى ذكٌو -67

٤َموء -61  ٤مـد إدٚمول اٛمقً ا٭مؼٞم ا٭مدُّ

 ٕمعد د٪مـ اٛمقً ٤َموءا٭مدُّ  -62
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٤َموء -63  ٤مـد إ٪مطور ا٭مصوئؿ ا٭مدُّ

٤َموء -64  ٤مـد ا٭مزواج أو ذاء ا٭مٮمء اجلديد ا٭مدُّ

٤َموء -65  ٛمـ ٫مول: إين أٙمٌؽ ْم اهلل ا٭مدُّ

٤َموء -66  إذا ٖمعثرت ا٭مدإمي ا٭مدُّ

٤َموء -67  ٛمـ ٠مؿع كٌوح ا٭مؽالب ٕمو٭مؾقؾ ا٭مدُّ

 مـ أد٤مقي ا٠ٓمتًؼوء -68

ِّل ٬مقػ ٬مون  -69  ًٌح؟ي  ا٭مـٌَّ

٤َموءٕمؿ يٌدأ ٤مـد  -77  ؟ا٭مدُّ

٤َموء -71  ٭مؾؿريض ْم ٤مقودٖمف ا٭مدُّ

 اخلروج مـ اخلالء ُد٤َموء -72

ِّل ٪موئدة: ٛموذا ٬مون   ٕمعد ٫مضوء احلو٘مي؟ش ٩مػراكؽ»يؼقل:   ا٭مـٌَّ

٬ْمر -73  ٫مٌؾ ا٭مقوقء ا٭مذِّ

 اجلؾًي ٕم٦م ا٭مًجدٖم٦م ُد٤َموء -74

 ٠مجقد ا٭متالوة ُد٤َموء -75

 ا٭مؼرآن ٤مدد ا٭مًجدات ْم [:1٪موئدة ]

 شٟمط ٭مًجقد ا٭متالوة مو يشٟمط ٭مؾصالة ؟[: هؾ يُ 2٪موئدة ]

 ا٭مػزع أو ا٭مؼؾؼ ْم ا٭مـقم ُد٤َموء -76

ِّل ٛموذا وصػ  ٪موئدة:  ٬مؾامت اهلل ٕمو٭متوموت؟  ا٭مـٌَّ

 رؤيي اَلالل ُد٤َموء -77
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٤َموء -78  ٫مٌؾ ا٭مطعوم ا٭مدُّ

 مو يؼول ٭مؾؽو٪مر إذا ٤مطس ٪محؿد اهلل -79

٤َموء -87  ٭مؾؿتزوج ا٭مدُّ

 مـ رأى مٌتٜمً  ُد٤َموء -81

٤َموء٪موئدة: يـٌغل أن يؼقل هذا   اهًّ  ا٭مدُّ

 ٬مػورة اٛمجؾس -82

٤َموء -83  ٛمـ صـع إ٭مقؽ معرو٪مو ا٭مدُّ

 ا٭مر٬مقب ُد٤َموء -84

 ى كق٤مونا٭معجَ ٪موئدة: 

 اٛمؼقؿ ٭مؾؿًو٪مر ُد٤َموء -85

 مو يػعؾ مـ أٖموه أمر ينه -86

 مو يؼقل ٤مـد ا٭مذٕمح أو ا٭مـحر -87

 ٭مذٕمح وا٭مـحر٪موئدة: ا٭مػرق ٕم٦م ا

٤َموء -88  ٛمـ ٫مول ٕمورك اهلل ٪مقؽ ا٭مدُّ

٬ْمر -89  ٤مؼى ا٭مًالم مـ ا٭مقٖمر ا٭مذِّ

٤َموء -97  ٛمـ أ٫مرض ٤مـد ا٭مؼضوء ا٭مدُّ

 اخلروج مـ اٛمًجد ُد٤َموء -91

 مو يؼقل مـ أٖموه أمر ينه أو يؽرهف -92

 اَلؿ واحلزن ُد٤َموء -93



 217 شرح صحيح األذكار

 اخلقف مـ ا٭م٨مك ُد٤َموء -94

 صغر، وا٭م٨مك ا٬ٕمٞم٪موئدة: ا٭مػرق ٕم٦م ا٭م٨مك إ

 مـ ٚمٮم أن يصقى ١مقئو ٕمعقـف ُد٤َموء -95

 مو يؼقل ٭مرد ٬مقد مردة ا٭مشقو٢م٦م -96

 مو يؼقل اٛمًؾؿ إذا مدٙمف أٙمد -97

 مـ ا٠متصعى ٤مؾقف أمر ُد٤َموء -98

 دٚمقل ا٭مؼريي أو ا٭مٌؾدة ُد٤َموء -99

 فهزست املوضوعات

*      *   * 
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