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ه١٤٣٦ القحطاني؛ وهف بن علي بن سعيد ج
 النشر أثناء الوطنية فهد الملك مكتبة فهرسة

 وهف بن علي بن سعيد القحطاني،
 بن علي بن سعيد ./)كبيئ رالكتأبوالسذة1منأذك اسطم حصن

هـ١٤٣٦ الرياض، ٤٢ط —وهفالقحطاني
سم٢٤*١٧ص؛١٦٠

٩٧٨ - ٦٠٣-٠١-٩٠٤٣-٠ ردمك:
 العنوان أ- أدعية - القرآن -٢ واألذكار األدعية-١

١٤٣٦/٨٢٢٨ ٢١٢ , ٩٣ ديوي

١٤٣٦/٨٢٢٨ع: ا رقم
٩٧٨-٦٠٣-٠١-٩٠٤٣-٠ردمك:

 واآلربعون الثانية الطبعة
م٢٠١٥ )تموز( يوليو - هـ١٤٣٦ رمضان

جؤوداطس.
 حذف، بدون مجانًا، وتوزيعه طبعه، أراد لمن إال
٠ خيرًا. الله وجزاه ذلك فله تغيير، أو إضافة أو

١تعالى لله وقفالخارجي الغالف على يكتب أن بشرط



 وهفئي وحجه نموس
ويرحككحيتى الجنى ويحى

المقدمة

 ؤئشتعينه، لحفده، لؤ، الخفذ إذ

 لزوب يئ تاس زئغود زنئقغغزه،

 الله يؤده ئئ أغمالنا، ؤئحائت أئثستا،

 خادى وأل يصلل زمن لة، ئضل والك
 أل زخن؛ الله إأل إلة أل أن زأسؤذ لة،

 غبنة فخثدًا أن ؤأشؤذ لة، شريك

 آبه زغلى غلبه الف طى لة، زرو

 يؤم إر ئإختاي دبفهم زمن زأصخابة،
بفن: أثا كثيزًا، ئئمإيقًا ؤئلم الدس،



٤n

 يابي: ورع الخفزدة محئغر بذا

 الكتاب ض دالؤر ؤالجآلح زالدعاة ))الؤي

 األذكار؛ تنم به الخفوت (١زالشئه(()

األشعار. في، الحفل خفيف يكوذ

 الدكر، مس غلى ائثضرن زئد

 أؤ مغبنر بذكر كحريحه ني عيهتا٨زاك
 ون األصلي، ض زجن مائ نضذزس

 ني راذة أؤ الخخابي مغرنه أزان
األصلي. أر بالؤجوغ فش اصرج

 تخريجآ أحاديثه تخريج مع الحمد، وش المذكور، األصل طع وقد (١)
 األول المجلد في المسلم حصن مجلدات. أربعة في موسعًا
منها. والثاتي



حفنويللكنب
ه

 اسى، بفائه I اس ؤأسأل

 لؤلجهه غايصًا يجفلة أن الغآل صائبه ؤ

 خبادي، في به قشبي زأذ الكريم،

ه آ قزأة، مر، ده ينغغ زآن مماتى،، زبقن
و

 إدة نقر؛ ني سببا أؤكاذ طبقة،

 غليه. زالفادز ذبك، زبى شبخاقة

 محئتل، ستا غلو، زيلم الد زغأى

 كبفهم زنئ ؤأضخابه، آبه زغلى

الدس- يؤم إلى بإلحتمان
المؤلف

—ه ١٤٠٩ صغر شهر في حرر



I دآك

فضنالدكر

 jU'Jl تع- الله ثان

 ألذين ١(،>كاده ةكعوئن<) وال لي وآسهتخلخوأ

 (،٢<)g لجك| جهزا الله اذخوئا ؛اعوا

 أعد وألنيتكزت كثمأ٢ًالله ؤإلديكريبى

 "،،ذأذكل ه ي هع ئئغتًا نثم أة

 ةتخئ'ووئنًالشي٦ئقيىقعةئز

قحه■"،٢ألئذل.أذتئذئأآل;ا,لتألتليذ

.١٥٢ اآلية: سورةالبقرة، (١)
.٤١ سورةاألحزاب،اآلية: (٢)
.٣٥ اآلية: األحزاب، سورة (٣)

.٢٠٥ اآلية: األعراف، صورة (٤)



حلحأرئلنلبغ
٧

 ردة، ألكز الذي ))نقل ا: البي زائق

 الخى طل رئة، ذخر—ي أل زالذي

 بخبر أنسكم ))أأل ا: زقاق زالمؤب(()'(،

 مككثم، عند زأذقاخا لكم، أغنا

 من لخم زغير دزلجايكم، فى زأزوجها

 من لخم زغبر في، زالو الذخب اثافي

 أاغكاقهم تلمبوا٠ غذؤثم قلثؤا أن

قاق: بلى. أغثاؤكم،(؟ثالوا ويضربوا

 ،٥٣٩/١ ومسلم، ،٦٤٠٧ يرقم ،٢٠٨/١١ الفتح، مع البخاري (١)
 ال الذي والبيت فيه الله يذكر الذي البيت ))مثل يلفظ: ،٧٧٩ برتم
. ٥٣٩/١ والميت((، الحي مثل فيه الله يذكر



جصوأظشدبذ٨

 الص ))يقول اح زقاق (،١ثغالى(() الله ))ذكر

 مفه ؤأدا دي، عبدي ظرب عنت أنا نغار:
٥/ ك/ ه نم ار ا
 نفسه، ني ذكري فان ذكزبي، إذا

 ، مآل; في ذكزيي وإذ هي، في ذكرة

 تثؤب وإذ منهم، فيذآل;خير ذكزقة

 وإذ ذراعًا، إليه كرث بيرًا، إنى

 باعًا، إنبه قعؤبث ذراعًا، إنى ئثؤب

 ؤغئ فززأل(()'(، أية يئؤي أثاني وإذ

دال: زلجأل أن ٠ بشر بس الله غبد

 ،٣٧٩٠ برتم ،١٢٠٤٥/٢ ماجه، وابن ،٣٣٧٧ برتم ،٤٥٩/٥ الترمذي، (١)
٠١٣٩/٣ الترمذي، وصحح ،٣١٦/٢ ماجه، ابن صحح وانظر:

 ،٢٦٧٥ برقم ،٢٠٦١/٤ وسطتم، ،٧٤٠٥ برقم ،١٧١/٨ البخاري، (٢)
للبخاري. واللفظ



٩؛1

 لذ اإلسالم لزايغ إن الله، زشول يا

 أثقبن بقق؟ نألمزني غلى، كزت

 ذكر مرع زطبًا لكاك تزال ))أل ح وال به.

 بوع خزفًا وزأتم ))فرع ا: ؤفال (، الله(()

 يغتمر ؤالخشئه خكة، به ولة الله كتان

 ؤلكنه: خزق، >المه أقود: أل آئقابها،

 يم—ؤم خزق، ؤألم خزق، أبق

وال: غايره بن غفبه ؤغئ (.٢خزق(()

 برقم ، ١٢٤٦/٢ وابنماجه، ،٣٣٧٥ برقم ،٤٥٨/٥ الترمذي، (١)
 وصحيح ،١٣٩/٣ الترمذي، صحيح في: األلباني وصححه ،٣٧٩٣

.٣١٧/٢ ابنماجه،

 صحيح األلباني: وصححه ،٢٩١٠ برتم ،١٧٥/٥ الترمذي، (٢)
٠٣٤٠/٥ الصغير، الجامع وصحيح ،٩/٣ الترمذي،



 الشفه، بي زنخن i الله زشول غزغ
 تؤم يغذزلل أن يجث >اقكلم قاق:

ه ا
جه نيأتى اتجيفي، إر آؤ إنيان، إر

 صيغة زال إم غف في كذناوين قن ص

 ذبك. جب الله زثول يا ومئنا: زجم((؟

 المنجد إنى أحدكم يعدو )ائآل وال:

 1 الله كتان مرع آسن دمزأ أؤ ،ؤتفلم
 يئ لة خير زقالدن دائس، ين قة خير

 ؤيئ أرع، مث لة حير زأذبغ قالب،

سدفي(()'(. أغدن

.٨٠٣ برقم هه،٣ًا١ مسلم، (١)



LH،

١١
 يذكر لم معفنآ دفن ))مدع ا: ؤدال

 زمن تزه، الله يرع غليه كاست، نيه، الله

 نيه الله يذكر لم تشجعًا ذلجغ اذب

(.١تزة((> اش موع علته كات

 لم قحبتمًا وؤم لجنتى ))نا اح وقال

 بيهم غئى بغلوا زلم نيه، الله يذكروا

 ذبهم، ناء فإذ يزًا، عليهم إالكان

(. لهم(() غعز ناء وإذ

مئ يفوقون لؤم مئ »قا ■'I زقاق

 الجامع، صحح وانظر: وغيره، ،٤٨٥٦ برتم ،٢٦٤/٤ أبوداود، (١)
.٣٤٦ ا ه

.١٤٠/٣ الترمذتي، صحح وانظر: ،٣٣٨٠ برتم ،٤٦١/٥ الترمذي، (٢)



 الغوا سه دالكفؤون-

م—له زكان جفار، جغؤ شل غئ
(١) ئ ه / ٠ حسره((

العوم -اذك|راالسقاظمن١
 أمادنا، نا بفن أختادا الذي لله ))الخقذ (١-)١

<■’وإلئهالكوز«)

 سريك آل ة زخن الله إأل إلة ))أل (٢-)٢

غلى ؤلهؤ الخنن، زنة الفلك لة زة،

 ،١٠٦٨٠ برتم ،٣٨٩/٢ وأحمد، ،٤٨٥٥ برتم ،٢٦٤/٤ أبوداود، (١)
. ١٧٦/٥ الجامع، صحح وانظر:

 ،٢٠٨٣/٤ وملم، ،٦٣١٤ برتم ،١١٣/١١ الفتح، مع البعفاري (٢)
.٢٧١١ برتم



 زالخهذ الله، شبحان قدير، شى? كل

 زال أكبز، زالله الله، إال انة زأل ؤ،

 الغنم، الغبى بالله إأل لؤه ؤأل خؤذ

٠<١لي«> اخز زب

 ني غاناي الذي لله »الخذت (٣-)٣

 بى زأذن زوجى، ض وزة لجشدي،
' بذي)-'(

واألرض آلثكؤب حلي في »>إت (٤-)٤

 صلى ثم نتوضأ قام فإن له، استجيب دعا فإن له، عغز ذلك قال من (,١)
 وغيره، ،١١٥٤ برتم ،٣٩/٣ الفتح، مع البخاري صالته، قبلت

.٣٣٥/٢ ماجه، ابن صحيح انظر: ماجه، البن واللفظ

.١٤٤/٣ صحيحالترمذي، وانظر: ،٣٤٠١ برتم ،٤٧٣/٥ الترمذي، (٢)



ححنؤللخدص

 حهيًايالئاللىًاألب

 جنودهم وئعوداوعق لةنحقككا١ بدرون أؤمك

 ئ١تتقتطوئنفيخالثكئتتًاالذضتذ

 ٠كلقئكائئهالالئئكتكلىفقتاةداكائر

 وكا أرتص سن ًالائذ دخ كل ئاًئاذك

 منادكا ١سوئك رةشًاملمسا e أنغار ص للعكليحن

 ذى تاج ذتامذوأوؤكم1 يإلبكني سآوى

 دزى تهكغذائكتكاتكا ذؤئ

 رئ كاوعدناعق اسا راو١ًاألقرج تخ

 O لتائ١ ذكالمخلف١ أيئد بذائً ؤنا اوال



ظسذ
ه

 ةآلهخمص١حءهيىلتةةا

 هأليين بتي، مئ يتئم أوأكئ/۵٠٥ متم

 سبيلي في وأوذوًا ديددهـم وأيوأون جؤوًا ائ

 هلم تم ألآلتن وبوئاً ووئاً

 ٠نعه٠ بدى كت والهثم

 ٠٠ ب١لثو ٢حسن عنكهو وأثهم ًاللهع عني من ي١تح

 كو0غزةقتقكاقنئلخوأفياالكي

 ه e لمهاد١ وكتى ججهذم تأونم هلةثئ

 ي دى/من جى حم آنتذأم آللي

تممءذياقوتتاءذد٠ىنممماألجكئئد



حينقق

 نئأتاًلكيجف١و٠شرخةذألذاي١

 اهيل وثآ ٢لملبؤ أمذل وثآ ألش يؤمن نثن

 أللهع دكايكت عكدون أل به حشععن ألهم

 جت ألحدئئ نئش أؤيك فك تى

 يستا ٠ ألحتكاب قهسريع٢١٠ربهمعلمركك

 ورطوًا وصاروًا آضهأ *كاكوا ًاقئ

٠<١’«٠ذاتقوأاللهكتلمجةذدشى

-دءاءلبسالثوب٢
لهذا كتايي ائني لله ه-))انخشن

 البخاري أخرجه والحديث ،٢٠٠-١٩٠ عمران، آل سورة من األيات (١)
.٢٥٦ برتم ،٥٣٠/١ وملم، ،٤٥٦٩ برقم ،٣٣٧/٨ معالفتح،



٠

 خي خزل غير مرع زريه )الثؤب(

ؤألقؤة...(()(.

الجديد الدويه لكن دعاء - ٣
 كشؤدنيه، ألث الحقد نك م ))األه-٦

 ؤأغود لة، صيغ ما ؤخئر خير؟ مرع أشألك

(. لة(() صبغ ما ؤسر نر؛ مرع دك

 دويًاجديدًا سن الشطءلس ~٤
(. ثفالى(() اهة ؤيخإف ))دبلي (١-)٧

برقم والزمذي، ،٤٠٢٣ برقم داود، أبو النسائي: إال السنن أهل أخرجه (١
. ٤٧/٧ الغليل، إرواء في: األلباني وحسنه ،٣٢٨٥ برقم ماجه، وابن ،٣٤٥٨

 والبغوي، ،١٧٦٧ برقم والزمذي، ،٤٠٢٠ برقم ،٤١/٤ داود، أبو (٢
 مختصر وانظر: ،٥٠١/٢ دا!ود، أبي صحبح في األلباني وصححه ،٤٠/١٢

.٤٧ص لال الؤمذي شائل
.٧٦٠/٢ داود، أبي صحيح وانظر: ،٤٠٢٠ برقم ،٤١/٤ داود، أبو أخرجه (٣



جئدطلشملع

عن ه د ه
 خبيدا زيش لجديدا ))البئن (٢-)٨

. ًا, نهيد زمت

دونه ه-مايثونإذاوفتح
(.”الؤ ))سم-٩

االقالء -دعا;ذحوى٦

 باغ أغرد اني اللهم الله[ ))]دشم - ١ ٠

(.ؤالحبانث<،د الحبب مئ

 وانظر: ،٤١/١٢ والبغوي، ،٣٥٥٨ برفم ،١١٧٨/٢ ابنماجه، (١)
. ٢٧٥/٢ ماجه، ابن صحح

 برتم الغليل، إرواء وانظر: وغيره، ،٦ ’ ٦ برتم ،٥٠٥/٢ الترمذي، (٢)
.٢٠٣/٣ الجامع، وصحح ،٥٠

 برتم ،٢٨٣ ا ١ وملم، ،١٤٢ برتم ،٤٥/١ البخاري، أخرجه (٣)
 انظر منصور. بن سعيد أخرجها أوله في الله(( ))بم وزيادة: ،٣٧٥
.٢٤٤/١ الباري فتح



الحالء -دءاائلحذوجمى٧
(.١-))ظزاثك,()١١

-الذكرتباللوضوء٨
.<٢الله(() )بكم-١٢

 -االكربعدالغراغضالوضوء٩
 ؤخذة الله إاله انة آل أن ),أسهن -)'( ١ ٣

 ة غبن فخئدًا أن زأنهن نة شريك أل

<.٣ززشولة..(()

 برقم والترمذي، ،٣ ٠ برقم داود، أبو النسائي: إال السنن أصحاب أخرجه ( ١
 ،٧٩ برقم والليلة، اليوم عمل في النسائي و ،٣٠٠ برقم ماجه، وابن ،٧

.١٩/١ داود، أي سنن صحح في: األلباني وصححه
 وصححه ،٩٤١٨ برقم، وأحمد ،٣٩٧ برقم ماجه، وابن ،١٠١ برقم داود، أبو (٢

 .١٢٢/١ الغليل إرواء وانظر ،١٠١ برقم داود، أي صحح في األلباني
.٢٣٤،برقم،٢٠٩/١(سلم،٣



- 
 الس سن احفليي >>الئبىم(٢-)١٤

الئقعهريئ(()'(. مرخ زالجفليي

 ؤبخفدلث، اللهط ))شبحانك (٣-)١ ه
 أشحغغزلث ال'إذةإألأثث، ألهدأن

(.’إيق،) زأتوب

-اللكذءغدافذوجضالصبل١٠
 اؤ غلى تؤبرت اؤ، )رحم (١-) ١٦

 الؤا)أ(. إاله عؤة ؤال خؤق ؤال

إلىأعوذباثأنأضل، ااهث٠(٢-)١٧

٠١٨/١ الترمذي، صحيح وانظر: ،٥٥ برقم ،٧٨/١ الترمذي، ( ١
 سلسلة في األلباني وصححه ،١٧٣ ص والليلة، اليوم عمل في النسائي (٢

٠٩٤/٣،و١٣ه/١ وانظرإرواءالغليل،٤٤٠األحاديثالصحيحة،ه/
 ،٣٤٢٦ برقم ،٤٩٠/٥ والزمذي، ،٥٠٩٥ برقم ،٣٢٥/٤ داود، أبو (٣

.١٥١/٣ الترمذي، صحيح وانظر:



ع(٦ خؤهبح

 آؤأشل،أوأزن،أؤأذن،أؤأبى،آو

"■’ض. يلجهل أؤ ‘ألجهل اؤ أم،

المنزل الذفرعنددخول-١١
 زحئز المؤس حيز أسألك إبي »اللهم_١ ٨

 ،حزلجنا الله ؤشم نجثا، ؤ الله رعم التخرج،
:<.<لثشلمشأهله> تم وكلتا، للهرا١زغلى

المسجد إنى الدهاب -دعاة ١٢
د و كه ه ٥٠

وي ثورا، قلتي ني الجفل ))اللهم - ١ ٩
 ،٣٤٢٧ برنم والترمذي، ،٥٠٩٤ برتم داود، أبو السنن: أهل (١)

 صحح وانظر: ،٣٨٨٤ برتم ماجه، وابن ،٥٥٠١ برتم والنسائي،
٠٣٣٦/٢ ماجه، ابن وصحح ،١٥٢/٣ الترمذي،

 ابن العالمة وحتن؛سناده ،٥٠٩٦ برقم ،٣٢٥/٤ داود، أبو أخرجه (٢)
 الرجل دخل ))إذا الصحح: وفي ،٢٨ص األخيار، تحفة في باز
 مبيت ال الشيطان: قال طعامه، وعند دخوله، عند الله فذكر يته

٠٢٠١٨ برقم سام، عشاء((، وال لكم،



0
 زني تورا، سمعي زبي وئرأ، بغايي

 زمن نورا، فؤيي ؤسئ نورا، نضري
 زغن وئرًا، يبسي زغئ وئرًا، دئيي

زمن تورًا، أتاس زمن تورأ، سقابى

 نورا، نفيي بي زالجغل نورا، خلفي
 تورًا، بي زغختم تورًا، بي زأغفبم
٥٠ وك ه وك ه،
 اللغم ثورا، زالجفابي نورا، بي زالجغل
 تورًا، غضبي بي زالجغز تورًا، أغعلبي

 زبي تورًا، ذي زني تورًا، لخبي زني

(.قورًا(() نقري زني نورًا، شغري

برقم ،١١٦/١١ الفتح، مع البخاري في األلفاظ طه جمع انظر (١)
٠٧٦٣ يرقم ه،٣٠و ه،٢٩و ،٥٢٦/١ وسلم، ،٦٣١٦



- 
ا مح د ه ه

 قبري... ني نورا لي الجفل ))]اللهم
 وئرًا، ززذيي ] («د عظامي[ ني ؤوئرًا
 ])زهت (وئرال) ؤرى وئرًا، ؤزذيى

<.٣>النيرتًاشز

لمسجد١دءاءدخول -١٣
 ))عود وعول: اليغئى(()؛(، برجيه ))يذأ -٢٠

زشططايه الكريم، وبوجهه العظيم، دالله

.٣٤١٩برقم،٤٨٣/٥ الترمذي، (١)
 وصحح ٢ ه٨ص ،٦٩٥ برقم المغرد، األدب في ابخاري أخرجه (٢)

. ٥٣٦ برتم المغرد، األدب صحجح في األلباني ٠؛سذاد
 كتاب في عاصم أبي ابن إلى وعزاه الباري، فتح في حجر ابن ذكره (٣)

 الروايات اختالف من فاجتمع وقال: ،١١٨/١١ الفتح انظر الدعاء،
٠ خصلة وعشرون خمسى

 اليمتى، برجلك نبدأ أن المسجد دخلت إذ السنة ))من ه: مالك بن أنس لقول (٤)
 وصححه ،٢١٨/١ الحاكم، أخرجه ابرى((، برجلك تبدأ أن خرجت وإذا
 األلباني وحسنه ،٤٤٢/٢ البيهقي، وأخرجه الذهبي، ووافقه سطم، شرط على
.٢٤٧٨ برقم ،٦٢٤/٥ الصحيحة، األحاديث سلطة ني



 الله، ]نم الرحيم(()'( الشطان من العديم،
 <٣> الله[ غًائروئذ ]والئالع <٢ة[>٠زائ

 <اضنملي٤ؤح> الاللآل]ًاشئنيضي
ح .٩أئؤاتزلخكلث

المسجد من الفروج دعاء - ١٤
 الله، ؤئقول:»سم (٦ا°لسزئ(() ورلجله يدآ » — ٢١

 ]الليغ اذ ظذدئرل زالثاالم زالصال؛

 إر،ًاشًالكمن للهلخ١ <،٧اغغزليذشي[>
 (.٨اغصذىساليظاائلرجمال) الير نبق،

.٤٥٩١ برقم الجامع، صحيح وانظر: ،٤٦٦ برقم داود، أبو (١)
 .٧٠٦ هر المستطاب، الثمر في األلباني وحسنه ،٨٨ برقم السني، ابن رواه (٢ )
 .٥٢٨/١ الجامع، صحح وانظر: ،٤٦٥ برقم، ،١٢٦/١ داود أبو (٣)
.١٢٨/١ ماجه ابن صحيح في األلباني وصححه ،٧٧١ برقم ماجه ابن (٤)

 : فاطمة حديث من ماجه ابن سنن وفي ،٧١٣ برقم، ،٤٩٠٤/١ سطم، )ه(
 األلباني وصححه رحمتك((، أبواب لي وافتح ذنوبي، لي اغفر ))الئهم حككاظدعي:
.١٢٩-١٢٨/١ ابنماجه، صحيح انظر: لشواهده.

 األحاديث ،وحسذهاأللبانيفيسلسلة٤٤٢/٢،والبيهقي،٢١٨/١الحاكم، (٦)
تخريجه. وتقدم ،٢٤٧٨ برقم ،٦٢٤/٥ الصحيحة،

 .١٢٨/١ ماجه، ابن صحيح في األلباني وصححه ،٧٧١ برقم ماجه، ابن (٧)
= المسجد، دخول دعاء في السابق الحديث روايات تخريج انظر (٨)



- 

-اذوئاألذان١ه
 فى إاله ن الفو يقول ما يثق يقول (١) -٢٢

 الثألح(( غلى زخى الضألؤ غلى ))ختي

<. باش) إاله دؤه زآل خؤز ))آل فيقول:

 آلإنة أن أسهن ))زق يعوق: (٢) -٢٣

 لحئدا ؤأذ لة شريك آل ؤخذة الله إاله

 زدًا، سالله زضيك ؤزشولة، ه عبل

< دينا(() ؤباالشالزم زشوأل، ؤدمحمد

 البن الرجيم(( الشيطان من اعصمي ))اللهم وزيادة: (٢٠) رقم =

. ١٢٩/١ ماجه، ابن صحح انظر: ماجه.
 ،٢٨٨/١ وملم، ،٦١٣ ورنم ،٦١١ برنم ،١٥٢/١ ابخاري، (١)

.٣٨٣ برقم
.٣٨٦ برقم ،٢٩٠/١ ملم، (٢)



جرنإدلبد

ى
(. المؤدن(() سهب غبب دلك ))تعول

بقن 1 البي غلى بضلى (٣-)٢٤
ا رن ه /

(.٢الئؤدذ(() إجابة كع فزاغه

 الذغؤؤ فذه زب )دالتهم تلول: (٤-)٢ ه

 محمدًا آب العادما، ؤالضآلؤ التالة،

 محمودًا طاقًا ؤادفئة زالعصيته، الويله

(.البيعان[(() نحلف ال الك ؤغذثة، الذي

األذان درع > وده إذف دديذغو )ه(—٢ ٦

.٢٢٠/١ خزيمة، ابن (١)
.٣٨٤ برنم ،٢٨٨/١ ملم، (٢)
 ،٤١٠/١ للبيهقي، المعقوفين بين وما ،٦١٤ برقم ،١٥٢/١ البخاري، (٣)

 األخيار، تحفة في بازاع بن العزيز عبد العالمة !سناده وحشن
٠٣٨ص



- 
<.١آلئزث((> جسن الدغاخ دإذ زاإلعانة

 -دءاءاالستعتاح١٦
 خطاداي زكن تئيي بائ |سهم٠-ال٢٧

 ؤالمنرن، القسى كوع ت بازغ كعا

 الئزب ئى نما خطاياي ض نبي اللهم

 مرع اغيلي اليلم الذقس، من االفى

 .‘”زالد( واغاء التلج خطايافي،

 ؤثبارلذ وحفدك اليلم ٠-)سمثبد٢٨

.٩جدلث،ؤألإلةءتؤق اشئك،ؤثغال

 ،وأحمد ،٥٢٥ برقم ،داود وأبو ،٣٥٩٥ ورقم ،٣٥٩٤ برقم ،الرمذي (١)
 وانظر: ،٣٥٩٤ برقم الهراي، صحيح في األلباني وصححه ،١٢٢٠٠ برقم
.٢٦٢/١اس، أرواء

 .٥٩٨ برقم ،٤١٩/١ وسلم، ،٧٤٤ برقم ،١٨١/١ البخاري، (٢)
 ،٧٧٥ برقم داود، أبو األربعة: الستن وأصحاب ،٣٩٩ برقم سام، (٣)

بروم والنسائي، ،٨٠٦ برقم ماجه، وابن ،٢٤٣ برقم والترمذي،



 قطر بلدي زلجهى ,)زلجؤك (٣-)٢٩
موع أثا زقا خنيعًا زاألزض الشغزاب

 زسشكي، اذفي،—ص إذ الفئريئ،

 آل الخالميرع، رزب لله زقنافي زئخؤاي،

 يئ ؤأائ أمزت ؤدذلك لة شريك
 إلة آل القبك أثث الفلم اسئ.

 ظلفك غبئك، ؤأائ زني أثت إأل؛ئت،

 لى قاغفز بذئى زاغئزفث شى
 إاله الذنوب قثعز أل إئة لجويغأ دوئبي

 آل االحالى ألخسن والهدى أثث.

زاصرف أثث، إأل ألخسبها يبدي

.١٣٥/١ ماجه، ابن ،وصجح٧٧/١ الترمذي، صحيح وانظر: ،٨٩٩



حصثلكنذ

 إال شيقها غيي يضرل ال سيقها، غؤي

 كلة ؤالحبر ؤسفنيلق، لثئطق أئث،
 إنبلق، نيش زالئؤ ستبلق،

 زنفانبث، ثبازكث زإنبلق، دلق أائ
إيلق(()'(. ؤأوئث أشتغفزلث

 إ، جئزاد ذب -التهم “->٣'

 الغمزات فافز ؤإشزافل، ؤمحكاييل،
 ؤالئهاذؤ الثب فالم واألزض،

 نيه كالوا نيقا عبادك سرع دحكم ألث
 مبرع نيه احتلف بقا الهددى تخالون.

إنى ثغاء من قفدي إدك بإديللى الخلي

.٧٧١ برتم ،٥٣٤/١ ملم، أخرجه (١)



- 

<. «>٠مشتي صزاط
 الله كثيرًا، أكبز الله كبيزًا، أي »الله -)ه(٣ ١

 لله زالخئذ كثيرًا، لله زائخغذ كبيرًا، أي

 بكزة الله ؤخبخان كثيرًا، لله ؤانخئذ كثيرًا،
 مرع الئبعنائ: مرع دالله ,)أعوذ نحتًا ؤأصيال;

(. ؤفي(() ؤدعثه، شخه،

لوز أثث <،٣الخةل> نك ))التهم (٦-)٣٢

. ٧٧٠ برقم ،٥٣٤/١ سلم، أخرجه (١)

 برقم، ،٢٦٥/١ ماجه، وابن ،٧٦٤ برقم ،٢٠٣/١ أبوداود، أخرجه (٢)
 شعيب وقال ، ١٦٧٨٤ ورقم ، ١٦٧٣٩ برقم ،٨٥/٤ وأحمد، ،٨٠٧

 القادر عبد وقال لغيره((، ))حسن أحمد: لسند تحقيقه في اآلرناؤوط
 ))وهر :٧٨ برقم تيمية، البن الطيب للكلم تخريجه في األرناؤوط

 الطيب، الكلم صحيح في األلباني وذكره بشواهده((، صحيح حديث
 ا١ قصة، وفيه بنحوه، ذجإكخهتأ عمر ابن عن سلم وأخرجه ،٦٢ برقم
.٦٠١،برقم٤٢٠

يتهجد. الليل من قام إذا يقوله I النبي كان (٣)



٣١

 زنك فهن، زنئ زاألزض الشمزات
 زاألزض الشنؤات وئلم أثث الحفن

 زب أثث الخخن ]زلك فهى، زنئ

 ]زنك فيهن[ زنئ زاألزض الشوئاب

 زاألزض الشغزاب مغلل نك انخفن

 نبك أثث انخفن ]زنك فيهئ[ زنئ

 انخقن[ ]زلك زاألزض[ الشغزاب

 زوؤلك انخفى، زؤغذلذ ئخفى،١ ]أثث

 خلى، زالجئه ائخفى، زلقاؤلث انخى،

 I زمخئد خلى، زالسون خلى، زالائز

نك ]اللهط خلى[ زالتائ خلى،



 آمنت، زبك ة دوكلتع وغليك أشلمك،

 ؤإكاك خاضئك، زبك أئبك، واليك
 زنا لثمرتع، نا بي ناعبز حاكفك.
 أغكك[ زنا أشززث، زنا أحزت،

 الشقبب،زأذت ]ألق ملى[ ده أظلم أنث زقا1

 ٩إالهأئث[]أئكإشأل٩الغؤحزآل

٠<٦«) بالله[ إال دؤة زال خذل ]زأل أك[ إاله

الدعاءالركوع
 ٠ذالبث . الغغليم رتى ))شبحان (١)—٣٣
٠ مراب

 ،،٤٦٥ ،٤٢٣ ،٣٧١/١٣و ،١١٦/١١و ،٣/٣ الفتح، مع البخاري (١)
 ورقم،٧٤٤٢ ورقم،٧٣٨٥ ورنم ،٦٣١٧ ،ورقم١١٢٠ برقم

.٧٦٩ برقم ،٥٣٢/١ مخصرًابنحره، وملم ،٧٤٩٩
والترمذي، ،٨٧٠ برتم داود، أبو وأحمد: السنن، أهل أخرجه (٢)



-
 زرخندلث، زبثا اللهث )شئخاثلق (٢-)٣٤

".’الجزر اليلم

 النالحئة زب ى..شبؤخ،لدوش،٠-٣ه

(ر٦زالؤوح
 آنت، زرك نكزئ، „اللهث -)آ(٣٦

 نشعي، نك خنع أشلفك، ؤنك
 ؤغضى، زعفري، زئحي، ؤبضري،

(. ' قدمي[ ده اسثعئث ]زى
ه /

زوت،— الجنك دي ))شبخان (۵-)٣٧

 ،٨٩٧ برقم ماجه، وابن ،١٠٠٧ برقم والكائي، ،٢٦٢ برقم
 ٠٨٣/١ الترمذي، صحيح وانظر: ،٣٥١٤ برقم، وأحمد،

 '.٤٨٤ برقم ،٣٥٠/١ وسلم، ،٧٩٤ برقم، ،٩٩/١ البخاري، (١)
 .٨٧٢ برقم ،٢٣٠/١ وأبوداود، ،٤٨٧ برقم ،٣٥٣/١ سلم، (٢)
،٧٦٠ برقم أبوداود، ماجه: ابن إال واألربعة ،٧٧١ برقم ،٥٣٤/١ سلم، (٣)

 بين وما ،١٠٤٩ برقم والدائي، ،٣٤٢١ برقم والترمذي، ،٧٦١ ورقم
.١٩٠١ برقم حبان، وابن ،٦٠٧ برقم خزيمة، ابن لفظ المعقوفين



- 
م ه ه ره ه

<. زالفظقه(() ،زالكبرتاء ،زالملكوت

-تءاائلئفعضالذكوع١٨
(. حمذه«> يقئ الص )سبغ (١-)٣٨

 كثيرًا خددًا الخقذ، زقك )را (٢-)٣٩

<.٣يه«) هبازكا طتبا
ء ه ه

 االزض، ؤملء الشغزاب »ملء (٣)— ٤ ’

 سيء مدع شنق فا زملء بينهما، زفا
 دال ما أخى زاققجد، الغاء أهل بخن.

 يقا فاغ أل اللهم غبن. قك زظتا الغبن،

 وأحمد، ،١١٣١ برقم والنسائي، ،٨٧٣ برقم ،٢٣٠/١ أبوداود، (١)
حسن. ده منا وإ ،٢٣٩٨٠ برقم

.٧٩٦ برقم ،٢٨٢/٢ الفتح، مح البخاري (٢)
.٧٩٦ برقم ،٢٨٤/٢ الفتح، مح البخاري (٣)



n
٣٥

 ؤأل سفت، بقا مغخف ؤآل أغعنبث،

.0’اللجل مغلق اللجت ذا يبي

-دءاءالسجود١٩
(.وات> ث ن'؛ «األغلى زبي ,.,نبخان (١-) ٤١

 ردنا اللمج سخاثلق (٢-)٤٢

 )(-يي(( اععز اللهم ؤبخمدلث،

 المألبكة زب عدوش، ))خبوتح، (٣-) ٤٣

ؤالؤوح)؛(.

.٤٧٧ برتم ،٣٤٦/١ طم، (١)
 والترمذي، ،٨٧ * برقم داود، أبو وأحمد: السنن، أهل أخرجه (٢)

 ،٨٩٧ برقم ماجه، وابن ،١٠٠٧ برقم والفائي، ،٢٦٢ برقم
. ٨٣/١ الترمذي، صحثح وانظر: ،٣٥١٤ برقم، وأحمد،

٠٣٤ برقم وتقدم ،٤٨٤ برقم وسام، ،٧٩٤ برقم، البخاري، (٣)
.٣٥ برقم وتقدم ،٨٧٢ برقم وأبوداود، ،٤٨٧ برقم ،٥٣٣/١ سطم، (٤)



 ه
 وك بذت نك ,.التقي (٤-)٤٤

 ؤجهي سجن أشلفك، زنك آكئث،

 دمغة زنق ؤصؤزة، خلعة، يلذي

 (. الحابقيئ(() أخسئ الله بازلث ؤبضزة،

 ائجبزوب، ذي „بذ -)ه(٤ ه
حم ه ؟ د / ه

(. >ؤالخظمه(( ؤالكرتاء، ؤالماكوت،

 دله كلة: ذبي بي اعفر ))اللهم (٦-)٤٦

(.وزة(() زعآلسة زآخزه، زأؤلة زجلة،

وغيره.،٧٧١ برقم،٥٣٤/١ مسلم، (١)
 وأحمد، ،١١٣١ برقم والنائي، ،٨٧٣ برقم ،٢٣’ /١ أبوداود، (٢)

 ،١٦٦/١ داود، أبي صحيح في األلباني وصححه ،٢٣٩٨’ برقم
.٣٧ برقم تخريجه وتقدم

.٤٨٣ برقم ،٣٥’ /١ ملم، (٣)



ج - ------ ال"- تذ
 من برضالث أغرن إقي »الئهم (٧-)٤٧

 غقوسلق، مئ زبمخاعائك شحبك،

 ساة أخصي ال' يغلق، بلق زأوئد
ئئيطق(()'(. غلى أسيت كنا أسق غليك،

 السجدتين بين الجلسة -دعاء ٢٠
 ٠ا<لى«> اعفز زب إي، اعفز »زب (١-)٤٨

 زازخغبي، ض، الجز ())الجم٢-)٤٩

زازرمني، زغايي، ؤالجزيي، ؤالهديي،

\د٦ حرلم ،٣٥٦ ا١ مسلم، ٢١١
 وانظر: ،٨٩٧ برقم ماجه، وابن ،٨٧٤ برقم ،٢٣١/١ داود، أبو (٢)

.١٤٨/١ ماجه، ابن صحح
برقم ،٢٣١/١ أبوداود، الشائي: إال اكسنن أصحاب أخرجه (٣)



٠

سجودالتالوة دعاء-٢١
حثئة، بثني نى ؤم ||كجذ (١ه-) »

 ؤعؤيه، دخؤبه ؤبضزة مطفة ؤسق

الخابغيئ^(،)'(. أخسئ الله وثبازك

 عئذلث دها بي اي »اللهط (٢ه-) ١
 زالجفلها وذرًا، بها غيي وضغ ألجرًا،

 كفا لجي ؤرعبلها ذخرًا، لجذك بي

ذاؤذ«)م لجدك مئ تقنيا

،٨٩٨ برقم ماجه، وابن ،٢٨وه ،٢٨٤ برقم والترمذي، ،٨٥٠
٠١٤٨/١ ماجه، ابن وصحح ،٩٠/١ الترمذي، صحح وانظر:

 ،٢٤٠٢٢ برقم ،٣٠/٦ وأحمد، ،٣٤٢٥ برقم ،٤٧٤/٢ الترمذي، (١)
 واآلية له، والزيادة ٢٢٠/١ الذهبي، ووافقه وصححه، والحاكم،

المؤمنون. سورة من ١ ٤ رقم
.٢١٩/١ الذهبي، ووافقه وصححه والحاكم ،٥٧٩ برقم ،٤٧٣/٢ الترمذي، (٢)



٣٩
ر رن / رن

التشهد-٢٢
 زالصلوات، لله، ))الئجؤاث-٥٢

 البفي ايا غليك الئأللم ؤالعباث،

 غلينا الشآللم ؤتزكادا، الله ؤزخفة

 آل أن أشهن الضابجيئ. الله عباد زغلى
 غبنة سدًا أن وأنهن الله إأل إلة

)'(.“ززسولة
/ق رن / ٠/ ي نني // و رني

ؤبعدالتفهد٠ النبي -اسآلةءش٢٣

 زغلى سد، غلى ضل »اللهم (١ه-)٣

إرزاهيم، غلى ضثيث كفا فحتن، آل

.٤٠٢ برقم ،٣٠١/١ وصلم، ،٨٣١ برقم ،٣١١/٢ الفتح، مع البخاري (١)



 مجيلك، خبين إرك إبزاهيم، آل زغلى

 آل زغلى ي—فحم غلى كارلث م—الله

 زغلى إبزاهيم غلى تاذكت تفا فحمي،

. مجيد(( حميد إدك إبزاهيم، آل

 زغلى محمب غلى صل ))اللهم (٢ه-) ٤

 آل غلى طيث كنا زره، أزؤاحه

 زغلى مظل غلى زتارلث ابزاهيم-

 آل غلى بازكت كنا ركبه، ز أرواحه

. ك(٠مجيل خبين إراخا • إبزاهيم

.٤٠٦ برقم ومسلم، ،٣٣٧٠ برقم ،٤٠٨/٦ الفتح، مع البخاري (١)

 برقم ،٣٠٦/١ وملم، ،٣٣٦٩ برقم ،٤٠٧/٦ الفتح، مع البخاري (٢)
له. واللفظ ،٤٠٧



بتثنويلخلجكرن

 السالم ،؟-الدعاءبعدالتشهداألخصل

 ون دك أعود إلي م—>>الله (١ه-) ه

 زبئ جهنم، عذاب زمن الغبر، عذاب
٥٥ /

 فتنة ثر زمن زالقنات، القخؤا فتنة
<.١>(الئلجال( القبيح

 مئ بك أعود إدي )زاللهج ؛٢ه-)٦

 وته مئ باق زأعود العبر، غذاب
 فئتؤ من دك زأعود الذلجاي، القبيح

 دك أعود إقي اللهم زالفقاب. القخؤا

<.٢زالقغزم«> القأئم من

 ،٥٨٨ برتم ،٤١٢/١ ومسلم، ،١٣٧٧ برتم ،١٠٢/٢ البخاري، (١)
لملم. واللفظ

.٥٨٧ برتم ،٤١٢/١ ومسلم، ،٨٣٢ برتم ،٢٠٢/١ البخاري، (٢)



n
 ظلمًا شيي ظلفت إني ,)اللهث (٣ه-)٧

 أثث، إاله الدنوب يعفز زآل كبيرًا،

 زازخئبي، لئ جنب يئ معغزه لي قاعفز

الرب,,)'(. الغفور أنت إئك

 زى هت، وئ ما ني المعز ))الص (٤ه-)٨

 زى أغللن، زفا أشزرت، زقا أحزت،
 أثث طي. ده أغلم أثث زى أسرفن،

 إاله ال'إلة اثفؤحز زأثث الئثدلم،

ذكرك، غنى ًاشي م—ل>الته ؛؛؛-)ه(

 .٢٧٠٥ برتم ،٢٠٧٨/٤ ومسلم، ،٨٣٤ برقم ،١٦٨/٨ البخاري، (١)
.٧٧١ برتم ،٥٣٤/١ ملم، (٢)



- 

<.١’ءباذتك« زلحئس زثحكرلث،

 مس أرود.طق إبي م—>االله (١-)٦ ’
 زآغوذ الجس، يئ دك وأعود البخلي،

 اذم،زًا'غود أزذبىإل أزن آذ يئ يك

 العئر«)م زغذاب الدي فتنة من طق

 لخله١ أشانك إكي ث ,,اؤله (٧-)٦١

<.٣زأغوذئكهنالائبا<)

 ،٢٣٠٢ برقم، ،٥٣/٣ والنائي، ،١٥٢٢ برقم، ،٨٦/٢ داود، أبو (١)
. ٢٨٤/١ داود، أبي صحيح في األلباني وصححه

.٦٣٩٠ ورقم ،٢٨٢٢ برقم ،٣٥/٦ الفتح، مع البخاري (٢)
 ابن صحح وانظر: ،٩١٠ برقم ماجه، وابن ،٧٩٢ برقم داود، أبو (٣)

. ٣٢٨/٢ ماجه،



حعرململثددذ

 انخقان علنت ائ ألحببي الخلفي غلى
 االفاه علنت إذا زثؤش بى، حيرًا
 خثيئك أشالك إدي اللهم بي، خيرًا

 كإفه زأشألك ؤالئهاذؤ، العيب نى

 ؤأشألك ؤالغشب، الزصا نى الخق
 ؤأئآلك زالئغر، البئى ن الغضن

 أل غبن قرة وأسألك يثن، أل تجيمًا

 القناج، بفن الرضا وأشألك ثثعإغ،

 الفوري، بفن الغبش بزن زآشألك

 زلجبك، إلى الئظر لذة زأنألك

 صراة فر ني بقايك إنى زالئؤفى

برينة قسا اللمع ئغئه، وئته زأل يضرج،



جئقرلملقاجر
٤٥

Z ه

(. مهتديرح(() لهذاة زالجفلثا اإليقان،

 شق أئ يا أشألك دالتهم؛دي (٩-)٦٣

 ونم قبن لم الذي ائ األخذ انؤاجن

 ,لي قفعز أن أخذ، كعوأ لة -تكئ زلم يولن،

(.’الزحم) الشور ألث اك شي

 نك بأن أشألك دي )ألهك (١ -)'٦٤

 إل وخدك ٠إألأكئ إلة ال انخقن

الشغزاب بدبغ يا الفائن، لك، سريك

 برقم، ،٣٦٤/٤ وأحمد، ،١٣٠٤ برقم ،٥٥ ،٥٤/٣ النسائي، (١)
.٢٨١/١ الشائي، صحيح في األلباني وصححه ،٢١٦٦٦

 ،٣٣٨/٤ وأحمد، بلفظه، ١٣٠٠ برقم ،٥٢/٣ الشائي، أخرجه (٢)
.٢٨٠/١ الشائي، صحيح في األلباني وصححه ،١٨٩٧٤ برقم



؛H آك٦
 زام،—زاإلك الباذل ذا يا زاآلؤض

 الجئه أشالك إدي تجوع يا خفي يا

الغار'-'. من وأغوذبك
 أنخن رأس أنحك ا,اللهئ؛ني (١١-)٦ه

 'ألخن أئث٠إال آلتجة |لله أنث أنخق

 زلم يونن زلم يبذ لم ائني اسن

يكذلةتجوًاأخذال)ا(.
همك دي ا ا ئ ا ٠/ و /٥/

 -األذىربعدالسالممنالصالة٢ه
أثث التهم )ئآلنًا( الله ..آشئثغز (١-)٦٦

 ماجه، وابن ،٣٥٤٤ برتم والترمذي، ،١٤٩٥ برقم أبوداود، النن: أهل رواه (١)
. ٣٢٩/٢ ماجه، ابن صحح وانظر: ،١٢٩٩ برقم والنسائي، ،٣٨٥٨ برقم

 وابن،٣٤٧٥ برقم،٥١٥/٥ والترمذي،،١٤٩٣برقم،٦٢/٢ أبوداود، (٢)
 وأحمد، بلفظه، ١٣٠٠ والشائي،برقم ،٣٨٥٧ ،برقم١٢٦٧/٢ ماجه،

 ،٢٨٠/١ الشائي، صحح في األلباني وصححه ،١٨٩٧٤ برقم ،٣٦٠/٥
. ١٦٣/٣ الترمذي، وصحح ،٣٢٩/٢ ماجه، ابن صحح وانظر:



٠ق

 ذا يا بازكت الشال، زيئك الئال'؛،

<.١زاإلكزام«) الجآلل

 شريك آل ؤخذة القة إأل إلة >>آل (٢-)٦٧

 كل غآى ؤلهؤ الخشن زنة الفئك لة لة،

 بغا زايغ أل اللهم ]ئالثًااً، فديز سيء

 زآل ئتخث، يفا مخطئ ؤأل أغيث،

(.٢) الجد مئك البن ذا يثغ

 شريك آل زخنة القة إاله إلة „آل (٣-)٦٨

غئى زلهؤ الخمن، زلة الفلك، نة نة،

.٥٩١ رقم ،٤١٤/١ ملم، (١)

 وما ،٥٩٣ برتم ،٤١٤/١ ومسلم، ،٨٤٤ يرقم ،٢٥٥/١ البخاري، (٢)

٠٦٤٧٣ برتم البخاري، من زيادة المعقوفين بين



- 
 إاله قؤة زال خؤق آل شيءندير- كل

 إائة، إاله ثقبن زأل الله، إاله إلة آل بالله،

 افثا زنة الثفل زنة التئ لة

 نة ملخصين الله إال إنة آل الخدل،

الكانزون،،)'(. كرة زقؤ الدين

 زالله لله، زالخفذ الله، ))نبخان (٤-)٦٩

 آل ة زخن الله إاله انة آل )ثالثًاوثالثين( أكبز

 زهؤ اتخفن زلة المللق لة لة، سريلق

قدين.."'. غي؛ فتي غز

.٥٩٤ برقم ٤١٥/١ سطم، (١)
 صالة كل دبر ذلك قال ))من وفيه: ، ه ٩٧ برقم ،٤١٨/١ مسلم، (٢)

البحر((. زبد مثل كانت وإن خطاياه غفرت



حجنآلبآلذ
٤٩

إشهوًائع٠ ' |٠->٧"

 ذب هتين تيت ؤ آخلتئتذ ًاة ى أكذ
 .٠حقغذاأكتجل٠?؛ؤئئ٠غئئ

^تذاعونريذآئتأيف ريك٠
وقب قلدا٦وئرتثرءايبممنتزتئلق٢£

بىًاتئعتي شكزًالغخت ذمرة

 |1حخد_-٠د٠حل شرحابدإدا
 0 ًالكاس عك 0 ًالثاس يرذ أطون >ش

 ?آلوسوايبًاطكايى يع 0 إكوالثاس

س0 ألثابى صدور ًاقىيوكوسف0



٥٠n

 ضألة)ار كنى بفن وآلدككاثي آلجنكة

 آلقئآلآل ضًالى ال٦اللهراالساك > (٦-)٧١

 ثكؤتتىق٢ كو,تافي ذآلؤأرسكة كأئزهول

 ًاألذجشذاالزىشجءئزهواآلحداذذدعئلرتا

 من ء دى يحبطوة وال تلعهم وئ أيذيهلح بين

 يرص ئ لتمؤ'ت١ وسيعؤسة ءسةإالدماشًاء

 ي ه لظئ٦كالدؤئهلحغخلالذئوألص؛

(.’فأل؛) كتي

 والنسائي، ،٢٩٠٣ برتم والترمذي، ،١٥٢٣ برتم ،٨٦/٢ أبوداود، (١)
 والسور .٨/٢ الترمذي، صحح وانظر: ،١٣٣٥ برتم ،٦٨/٣
.٦٢/٩ الباري، فتح انظر: المعوذات. لها: يقال الثالث

 يموت. أن إال الجنة دخول من يمنعه لم صالة كل دبر قرأها من (٢)
برتم، السني، وابن ،١٠٠ برتم والليلة، اليوم عمل في النسائي



ه

 شريك آل زخنة القة إال إلة »آل (٧-)٧٢

 زيميت يخبي الخشن زلة الفلك لة لة،

زال؛ تغذ نزات غئرت قدير(( قيء كل غلى زلهو

٠ زالشى الفئرب
 نابعًا، علمًا ألنك إني )زاللهلم (٨-)٧٣

من |لتالنمم تغذ لمئئؤأل(( زغفأل لجًا، زقًا و

الغجر ضألة

 األحاديث وسلسلة ،٣٣٩/٥ الجامع، صحيح في األلباني وصححه ،١٢١
 البقرة* سورة من ٢٥٥ رقم واآلية ،٩٧٢ برقم ،٦٩٧/٢ الصحيحة،

 ،١٧٩٩٠ برقم ،٢٢٧/٤ وأحمد، ،٣٤٧٤ برقم ،٥١٥/٥ الترمذي، (رواه١)
 ٠٣٠٠/١ المعاد، زاد في: تخريجه وانظر ،٥١٢/٢٩ المسند، محققو لغيره وحسنه

 وانظر ،١٠٢ برقم والليلة، اليوم عمل في والنسائي ،٩٢٥ برقم ماجه، ابن (٢)
. ٩ ه برقم وسيأني ،١١١/١٠ الزوائد ومجمع ،١٥٢/١ ماجه، ابن صحيح



- 
االنتخارة صالة دعاء - ٢ ٦

 كاذ ا:٠ الله عشي بن جايز وال -٧ ٤

 وي االشححازه يعلمنا n الله رشول
 بن الغوزة يهتا كما كيا األفور

 ألألفو أخذكتم هم ))إذا يعول: العزال،

 ؤم العريضة؛ غير روع زكفتين ئيزكغ

 يهك، أشتجيزلث دبي الله-م لبقل:

 برع زأشاك ئذزيلق، زأشتعدزك

 أودر، زآل ثعدز وإئك العظيم؛ وصللث،

 الغبوب، غأللم ؤأرت أغلم، ؤآل ؤدفلم

- األفز خذا أن زفنم كئث إذ اليم



٥٣د

 دينية ني خيرإي خاخثة زيشمي
 ثال: أؤ - أئري زغانبه ؤئغاسي

 ني زببزة بي ثاثذزة - زآجله غاجله

 أن دعلم كنت فاذ نيه، ني بارن ثم

 زئغاسي ديني ني ني سؤ االئز خذا

 زآجاه غاجله ثال: أؤ - أثري ؤغاقتة

 ؤافذز غئة زاضرلجي غني ناضرة -

. بب« أزصؤي دم كاذ، خيث الحيز بي

 ؤشاؤز الحانى، اشثخاز ئب قدم زائ

أئر؟، ني زي انسن المحلونيئ

.١١٦٢ برتم ،١٦٢/٧ البخاري، (١)



حصيكبح

>ؤقابرهمفياألءذا ا: الله قاذ قفن

٠ا١٧|ًا

-أذكادالصباحواساء٢٧
 ؤالشآلم ؤالضألة ؤخذة، لله اتخفن

<.١ضةنآلذبفيشة>

 الرحيم الئيهتائ من دالله أغود (١-)٧ه

واللهواآلنمإكاالئتالاًئلعئآلالكائئهووسكه >

. ١٥٩ اآلية: عمران، آل سورة (١)
 صالة من تحالى داس يذكرون قوم مع أقحد ))ألن يرفعه: أنس عن (٢)

 ولد من أربعة أعتق أن من إلى أحث الشمس تطلع حتى الغداة
 أن إلى العصر صالة من الله يذكرون قوم مع أقعد وألن إسماعيل،

 برقم داود، أبو أربعة((. أعتق أن من إلى أحب الشمس تغرب
. ٦٩٨/٢ داود، أبي صحيح في األلباني، وحسنه ،٣٦٦٧



٠٥٥

 ١ذ ص لئقثؤبئتافياالري٢الوتافي ًا ال

أيديهز مابس سنلم ءئممتلحالخداذذهءج يتبع الدى

بتكا دال ةشه مذ ء دكى يطون وأل كلعيلم وما

اقئ هو وقل (٢-)٧٦

 تكتزنوتلم لتج 0 اقذالخكتكن 0 أتكد

،٠0تللمبؤةاطثتاألكئ 0 بوتن

 الجن من أجير يصح حين قالها من .٢٥٥ اآلية: البقرة، سررة (١)
 أخرجه ’يصبح حتى منهم أجير يمسي حين قالها ومن يمسي، حتى

 الترغيب صحح في األلباني وصححه ،٥٦٢/١ الحاكم،
 ))إستاد وقال: والطبراني، النسائي، إلى وعزاه ،٢٧٣/١ والترهيب،

جيد((. الطبراني



ًالعكلق يرب أعود ش٠أ دؤه

 وئب ١ إد٠سن،١ومنسرء 0 سرماحاى٠ورذ

ويدع 0 بىًالعقب شرًالئئئب وين

 جًاشًاؤلئيةيم——:'>ابخل ’ حد شرايددا

 0 التاين ملك 0 التاين يومو عون >ز

 آتوسواسآلمتا شر ين 0 الكاس إته

س0 ًالتاين صدور آلدىيوسوسبى0

ت(١ح ت٠)ثا> ه0 الككاس و ألحلة

 شيء. كل من كفته يمسي وحين يصيح حين مرات ثالث قالها من (١)
 برقم ،٥٦٧/٥ والترمذي، ه، ٠٨٢ برقم ،٣٢٢/٤ أيوداود، أخرجه
٠١٨٢/٣ الترمذي، صحيح وانظر: ،٣٥٧٥



 ق)'(، الفئك زأضبح ),أضبخائ (٣-)٧٧

 آل ة زخن الله إاله إلة أل لله، ؤالخقذ

 انخقن زنة الفنك نة نة، شريك

 سألك زب ثد، شيء كل ؤلهؤغلى

 ئ ؤحيز ؤم—الي خذا ني فا حيز
 خذا ني ى شر مر، دك ؤأغود (، بفذة)

 بك أغود زن بفذة، فا زشر ايؤم

 بك أغود زب الير، ؤسو الكتل مرع

ني زغذاب الغار ني غذاب ين

لله. الملك وأمسى أمسينا قال: أسى وإذا (١)
 بعدها، ما وخير الليلة، هذه في ما خير أسألك رب قال: أمسى وإذا (٢)

بعدها. ما وشر الليلة، هذه في ما شر من بك وأعوذ



 دق ؤد أضيخثا، بلق ))اللبم (٤-)٧٨

 نوئرق ؤبلق نخيا، ؤدلق (، أئشيتا)

 ٠<٣الكوز«> وإليك

 الرإلةإاله زر ألث -)ه(ح)الف٧٩

 غلى ول غبذف، وأل خلعتني أنث،

 دك أغرد انثعالت، ئ ؤؤغدك ل غهب

بنعمتاث نك ( أبوء' صقت، ما سر مرع

.٢٧٢٣برقم،٢٠٨٨/٤ ملم، (١)
 نموت، وبك نحيا، وبك أصبحنا، وبك أمسينا، بك الئهم قال: أمسى وإذا (٢ )

المصير. وإليك
 برقم ،٤٦٦/٥ والرمذي، ١١٩٩ برقم بلفظه المغرد األدب في البخاري (٣)

.١٤٢/٣ الرمذي صحح في األلباني وصححه ،٣٣٩١

أقروأعترف. (٤)



حفنولرز

 أل كإئه لي ؤاعفز زأبوءبدنى غني،

<.١«)٠أئئ إاله الدنوب تعفر

 لث، أنهئ <١أصئآلحت> إدي »اللهم (٦-)٨٠

 ؤمآلبكتكلق، غزسك، خمله ؤأتجذ
 إاله إلة آل الغة أثث أكك غتفك، زخيغ

 زأذ لك، شريك أل وخدلن أنث

<.٣ةؤات(> )أرع وولك(( غئذلث لخمدًا

 الجنة، دخل ليلته من فمات يمسي، حين بها مرقنًا قالها من (١)
٠٦٣٠٦ برقم ،١٥٠/٧ البخاري، أخرجه أصبح. إذا وكذلك

أمسيت. إني الئهم قال: أمسى وإذا (٢)
 النار. من الله أعتقه مرات، أربع أويمسي يصبح، حين قالها من (٣)

 األدب في والبخاري ،٥٠٧١ برقم ،٣١٧/٤ داود، أبو أخرجه
 ،٩ برقم والليلة، اليوم عمل في والنسائي ،١٢٠١ برقم المغرد،

 إسناد ججهإشحة باز ابن الشيخ سماحة وحشن ،٧ ٠ برقم السني، وابن
.٢٣ص األخيار، تحفة في داود، وأبي النسائي،



 أؤ يفقه بئ (دي) أضخ ما ))اللهم (٧-)٨١

 سريك آل لث زخت فمنك حلقك مرع بأخي

(.٢الئكز(() ؤلك الخشن فللل لك،

 اللبأ نذف، غي غاض ,..اللنلم <٨->٨٢
 عانني م األه ‘شفعي ني عانني

 م—الله ٠أسف إال إلة آل بضري، ني
زام، مذدكهنيام، إدي

بي... أمس ما الثهم قال: أمس وإذا (١)

 يمسي حين قالها ومن يومه، شكر أدى فقد يصح حين قالها من (٢)
 ،٥٠٧٥ برقم ،٣١٨/٤ أبوداود، أخرجه ليلته. شكر أدى فقد

 ،٤١ برتم الني، وابن ،٧ برقم والليلة، اليوم عمل في والنائي
 في إسناده ٠ باز ابن وحن ،٢٣٦١ برقم ))موارد(( حبان، وابن
.٢ ٤ص األخيار، تحفة
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 إاله الة الغبر، غذاب مئ دك زأغود

٠ مراب( )ثالث أنت((

 إأللهؤ اقة أل الله ,,حبين (٩-)٨٣

ائفزش زب ؤلهؤ ت—رؤكل غليه
ه

(٢))مبع الغنم(( مزات(

 الفئؤ أشألك إدي („الض١-)'٨٤

إدى اض زاآلحزؤ، الذي فى والغايه

 ،٢٠٤٣٠ برتم ،٤٢/٥ وأحمد، ،٥٠٩٢ برقم،٣٢٤/٤ أبوداود، (١)
 ،٦٩ برتم الستي، وابن ،٢٢ برتم والليلة، اليوم عمل في والنسائي

 باز ابن العالمة وحشن ،٧٠١ برتم المغرد، األدب في والبخاري
.٢ ٦ص األخيار، تحفة في إسناده ثة٠

 من أهنه ما الله كفاه مرات سبع يمسي وحين يصبح حين قالها من (٢)
 داود وأبو مرفوعًا، ٧ ١ برقم السني، ابن أخرجه واآلخرة. الدنيا أمر

 وعبدالقادر شعيب إسثاده وصخح ،٥٠٨١ برقم ،٣٢١/٤ موقوفًا،
٠٣٧٦/٢ المعاد زاد انظر: األرناؤوط.



I )كعك
 درني ني زالفايه: الغثؤ أشالك

 اشثز اللهم والي، ؤأخبي، وذياي
ه ى

اللفلم زؤغاني، وابئ غؤذاش،
ه ه /

 خلفي، وبئ بذئ، تين بئ اخغظبي

 قؤلي، وبئ سخالي، زغئ يميني،، زغئ
 (. ئحتي«) من أغنال أن بعظمتك ؤاغود

 ؤالشهاذة الغب غالي زراللهم (١١-)٨ه
 نل زب ؤاألزض، الئتؤاب قايلز

 أئث، إاله ذة1 آل أن أسهد زملكة، ء سق

نر ؤيئ قعيي، قر بئ بك أغود

 صحح وانظر: ،٣٨٧١ برقم ماجه، وابن ،٥٠٧٤ برقم داود، أبو (١)
. ٣٣٢/٢ ماجه، ابن



 غلى أدرف زأذ زلزكه، الغبطان(

. مشلم« إنى ألجرة أؤ شوءًا، قعسي

 مخ تنؤ ال الذي اؤ )بشم (١٢-)٨٦

التفاء بي ؤال األزض ني سيء اشجه
ه

(. وب() دالثئ) الغايم(( الشميغ زهؤ

 دينًا، ؤراإلشألم زاًئ، باش ))زضيث (١٣-)٨٧

(.وات( )ثالث دسًا(( i ؤبمخمب

 صحيح وانظر: ،.٥٠٦٧ برقم وأبوداود، ،٣٣٩٢ برقم الترمذي، (١)
.١٤٢/٣ الترمذي،

 أخرجه شيء. يضره لم أمسى إذا وثالثًا أصبح، إذا ثالثًا قالها من (٢)
 برقم ،٤٦٥/٥ والترمذي، ،٥٠٨٨ برقم، ،٣٢٣/٤ داود، أبو

 وانظر: .٤٤٦ برقم وأحمد، ،٣٨٦٩ برقم ماجه، وابن ،٣٣٨٨
 في ٠ باز ابن العالمة إسناده وحشن ،٣٣٢/٢ ماجه، ابن صحيح

.٣٩ص األخيار، تحفة
أن الله على حقأ كان يمسي حين وثالثا يصبح حين ثالثا قالها من (٣)



رزلخمعك ئلوم يا حي ))يا (١٤-)٨٨
/ ه ا ا

 ؤآل فلة نأبي بي أصلخ أسفين

 - غين■( طزقه تئيي اقى دكلني

 لله الفلك وأضبح ,أضجخنا (١-)ه٨٩

 اشاإنيأ'شأ'ئكغيز (،’الغالبين) زب

ؤنوزة، ؤئضزة، شدة، (: اليؤم) خذا

 في واكائي ،١٨٩٦٧ برقم ،٣٣٧/٤ أحمد، القيامة. يوم يرضيه
 وأبوداود، ،٦٨ برقم الستي، وابن ،٤ برتم والليلة، اليوم عمل

 وحتنه ،٣٣٨٩ برقم، ،٤٦٥/٥ والترمذي، ،١٥٣١ برقم ،٣١٨/٤
. ٣ ٩ص األخيار تحفة في ٠ باز ابن

 صحيح وانظر: ،٥٤٥/١ الذهبي، ووافقه وصححه، الحاكم (١)
. ٢٧٣/١ والترهيب، الترغيب

العالمين. رت لله الملك وأمسى أمسينا قال: أمس وإذا (٢)
 ونصرها، فتحها، الليلة: هذه خير أسألك إني الئهم قال: أمس وإذا (٣)

بعدها. ما وشر فيها، ما شر من بك وأعوذ وهداها، وركتها، ونورها،



٦٥خصإقق
 ائ سر مرع دك ؤأغوذ زلهذاة، ؤبزكتة،

(. بقذة(() ما ؤسر نيه

 (،٢االشألم) وطزؤ غلى ))أصجخنا (١٦-)٩٠

 سقا دس زض االحالس، كلمة زغنى
 خيفًا إبزاهيم، أبيقا بلؤ زغنى ،i ثخئد

(.المشركيرع(() موع كاذ ؤفا مغلمًا

(. وة() ؤبحمده(()ماةة الله )شبخان (١٧)—٩١

 وعبدالقادر شعيب إسناده وحسن ،٥٠٨٤ برقم ،٣٢٢/٤ داود، أبو (١)
. ٣٧٣/٢ المعاد، زاد تحقيق في األرناؤوط

اإلسالم. فطرة على أمسينا قال: أمسى وإذا (٢)
 في السني ،وابن١هه٦٣،ورقم١ه٣٦٠،برقم٤٠٧،و٤٠٦/٣(أحمد،٣)

.٢٠٩/٤ الجامع، صحيح وانظر: ،٣٤ برقم والليلة، اليوم عمل
 مما بأفضل القيامة يوم أحد يأت لم يمسي وحين يصبح حين مرة مائة قالها من (٤)

.٢٦٩٢ برقم ٢٠٧١/٤ سطم، عليه. زاد أو قال ما مثل قال أحد إال به جاء



ى٦٦

 ال' زخذة اس إال «ألإذة (١٨-)٩٢

 ئؤ ز لحئذ،٠ا له ؤ اهلئائق له له، شريك

 < ٢ > < ه حدك ١ و ه ؤ ) أو < ٦) < ت ١ ح عشتك ) <C ٦ير وي سيء كز عد

٠ الكسر(؛ ]عنت

 أل زخذة الله، إاله إلة )دآل (١٩-)٩٣

 زلهؤ الحمت زنة الملماغ نة نة، سريلق

٠ أصح( إذا مزة )مائة ير(( وب ء سؤ، كره طى
 ،٣٣٦/١٤ المسند، محققو إسناده وصحح ، ٨٧١٩ برقم المسند، في أحمد (١)

 الرغيب صحيح وانظر: ،٢٤ برقم والليلة، اليوم عمل في والنسائي
 وانظر ،٤٤ ص األخيار تحفة في ٠ باز ابن وحسنه ،٢٧٢/١ والزهيب،

.٢٥٥ رقم حديث، ، ١٤٦ ص :في فضلها
 ٨٧١٩ برقم وأحمد، ،٣٧٩٨ برقم ماجه، وابن ،٥٠٧٧ برقم داود، أبو (٢)

 ،٩٥٧/٣ داود، أبي وصحيح ،٢٧٠/١ والترهيب، الترغيب صحيح وانظر:
.٣٧٧/٢ المعاد، وزاد ،٣٣١/٢ ماجه، ابن وصحيح

 مائة له وكتب رقاب، عشر عدل له كانت يوم في مرة مائة قالها من (٣)
ذلك يومه الشيطان من حرزًا له وكانت سيئة، مائة عنه ولحيت حسنة،



- 

 غذذ وخفي؟: الله ,,سبخان (٢ -)'٩٤

 غزشه، ه زرل قعبه، زرا حئعه،

(. أصبح() إذا و؛ت )ثالث كلمايه(( ؤيداد
 قابعًا، لجمًا أنألك إني (,اللهلم (٢١-)٩ ه

(. أضح() ا؛دا متعثأل،، ؤغقأل لجًا، زقًا و

>بئة إيه(، اللهزأثوب „أشثئغز (٢٢-)٩٦

. اكؤ,م( في مره

 من أكثر عمل أحد إال به جاء مما بأفضل أحد يأت ولم يمي، حتى
.٢٦٩١ برقم ،٢٠٧١/٤ ومسلم، ،٣٢٩٣ برقم ،٩٥/٤ البخاري، ذلك.

.٢٧٢٦ برقم ،٢٠٩٠/٤ ملم، (١)
 ماجه، وابن ،٥٤ برتم والليلة، اليوم عمل في السني ابن أخرجه (٢)

 في األرناؤوط وشعيب القادر عبد إسناده وحشن ،٩٢٥ برقم
.٧٣ برقم وتقدم ،٣٧٥/٢ المعاد، زاد تحقيق

 ،٢٠٧٥/٤ ومسلم، ،٦٣٠٧ برقم ،١٠١/١١ الفتح، هع البخاري (٣)
.٢٧٠٢ برقم



التاشات الله بكلدات «أ'غود (٢٣-)٩٧

. أهى( إذا ت١ح )ثالت حلفى(( ما شر مرر

ز ا رى نس سر

 تيسا غلى ززلم صل ))اللهب (٢٤-)٩٨
(٢) مخمد . مراب( )عثز محمد((

 ه نتًا و /٥/
-أذىرالذوم٢٨

فيهما يشق رم كعيه روتجمغ (١-)٩٩

 الليلة، تلك خقة تضزه لم مرات ثالث يمسي حين قالها من (١)
 اليوم عمل في والنسائي ،٧٨٩٨ برقم ،٢٩٠/٢ أحمد، أخرجه

 صحيح وانظر: ،٦٨ برقم الستي، وابن ،٥٩٠ برقم والليلة،
 األخيار وتحفة ،٢٦٦/٢ ماجه، ابن وصحح ،١٨٧/٣ الترمذي،

٠ ٤صه باز، البن
 أدركته عشرًا، يمسي وحين عشرًا، يصبح حين على صلى ))من (٢)

 جيد، أحدهما بإسنادين: الطبراني أخرجه القيامة(( يوم شفاعتي
 والترهيب، الترغيب وصحيح ،١٢٠/١٠ الزوائد، مجمع انظر:

٢٧٣/١ .
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 ؤهو سآلؤؤهذ—سقادد يزأ

 وتح ركزن لم0 آلصككث ًاش0 أحكئ آئه

 <،0مكغائئك٠ئللمثزهكد0ثولكذ

ًالعكلق برب، أعوي رش نسسصيد

ودب قلمداسمزعاي وير،سآجق

ثفر’ذمىكزالغفبىًا €

١

 H—يخ<0شرت'محددا■حسئ
0 هًالثاس 0 أوئدذتالائاس ؤ

 شدألوسودرعألحداس ين 0 ألغانين إته

 يى0الثايب صدور أليىبوسوسبى0

ما بهما يفتح رم ه0 أنحئهوألثكاس



 غلى دهما يبذآ ذه ذب ج بوغ اسثطاغ

)يفعل جشده، من أقبل زما ززلجهه زأسه

 آل آلئتئألئأالثيم١اللهرآلاك> (٢-)١٠٠

 لذتؤتتئفي٢مو.ئفي ذآلزومرتآخذئسكة

 يىئغخءةزهمهالآلاذ-ذدعتكتا٢شذافآالذي

 مذ رضء صحبألوذ وآل خلعهلم وما أيذيهم بين

 والص ألسمؤت وبيعئسه اساع٠د ٠لمال شهء

<.٢>٠لتألا١ًبر٦ؤئهروحغذلهغ٠كآل

.٢١٩٢ برقم وسطم، ،٥٠١٧ برقم ،٦٢/٩ الفتح، مع البخاري (١)
 لن فإنه فراشه إلى أوى إذا قرأها من ،٢٥٥ االية: البقرة، سورة (٢)

مع البخاري يصبح، حتى شيطان يقربه وال حافظ الله من عليه يزال



I

٧١

 رتهء ين ززتلمله١نًا لرسول١ >ئاس (٣-)١٠١

أل |حئئثزهء وككمء ءش ن٠;ا ض لئؤمذذن١و

 آللهر4ألت٠ذكتىتكهـكامد١غز

 ٦لياكاككتوةايا>ج٦شئااالئءه

 وأل ذي ئ أن يكآ ان٦تؤاحذ أل ذى

ينبلمذا١حثلتئلكألقيك كط دحيدءًابتآلمدئإ

 ١تقاكألةكيلتائألتالذةكاحوبتاغفكقاذغغزل

آلضه كل فأشبرط توئ أئ ج ورثًا

.٢٣١١ يرنم ،٤٨٧/٤ الفتح،



ألفزئ

٠

 زضغث زبي ( )دباشوك) (٤)—١٠٢

 دعسي أمتكت وإن أزكعة، ؤدك جبي،

 دقا والحعظها، أزنلتها ؤإل فازخهها،

.<٣الحبالحير،((> عتاذلئ ده تتحفظ

ثبي غلثك ادك وواللبلم -)ه(١ ٠٣

 ،٤٠ *٨ برقم ،٩٤/٩ الفتح، هع ابخاري كفتاه، ليلة في قرأهما من (١)
٠٢٨٦-٢٨٥ البقرة، سورة من واآليتان ،٨٠٧ برقم ،٥٥٤/١ وسطم،

 ثالث إزاره بصبعه فلينغضه إليه رجع ثم فراشه من أحدكم قام ))إذا (٢)
 اضطجع وإذا بعده، عليه خلفه ما يدري ال فإنه الله؛ ولعسم مرات،

 طؤته[ يلي مما حقرفه إزاره: بضنعة ]ومعنى الحديث. فليقل:..((
)صنف(. واألثر، الحديث غريب في النهاية

برقم ،٢٠٨٤/٤ وسلم، .٦٣٢٠ برقم ،١٢٦/١١ الفتح، مع البخاري (٣)
٢٧١٤.
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 إذ ؤقخيالها، ممارها لك وهاها، زأئك

 لها. فأعفز أمتها وإذ عاخعغلها، ألحتئتها

الفاين""(. أشالك ق الكر

 يؤم غذابك ( تبي) م ))الله (٦-) ١٠٤

(. )ثآلث.مرار( عتاذلث(( بغث
 أفورف اللب )ألشوك (٧-) ١ ٠ ه

(.٤زأخةا(()

.ه ه ٠٢ برتم ،٧٩/٢ بلفظه، وأحمد ،٢٧١٢ برتم ،٢٠٨٣ ا٤ ملم، أخرجه (١ )
الحديث. ...«يقول: ثم خده، تحت اليمتى يده وضع يرقد أن أراد إذا I ))كان (٢ )
 وصححه ،٣٣٩٨ برقم والترمذي، ه،٠٤برقمه ،٣١١/٤ بلفظه، داود أبو (٣)

 الترمذي، صحيح وانظر: ،٢٦٤٦٤ برقم ،٦٥/٤٤ المند، محققو لغيره
.٢٤٠/٣ داود، أي وصحيح ،١٤٣/٣

 برقم ،٢٠٨٣/٤ ومسلم، ،٦٣٢٤ ،برتم١١٣/١١الغتح، مع البخاري (٤)
٢٧١١.



لله ؤالخئذ )ثالثاوثالئن( اؤ ))شبخان (٨-) ١٠٦
٠ وثالثيئ((( )أربعًا اكبر وائ )ثالثًاوثالثين(

 الشبع الشهؤاب زب ))اللهم (٩-)١٠٧
 العظيم، الفزش ززث األرض، ؤزث

 الخب قاق فيء، ئل ززث را

 زاإلئجيل، الئؤزاؤ ون زالئؤى،
 سيء كل سر من أغود.طث، ،٠زالعزثاذ

 األؤذ أثث اللهم دناصحته. آخذ أثث

 عليى اآلخر زأثث فتيء، هبلك قليتى
قلتتن الغاجز زأثث كتي:، بفذك

 البخاري خادم. من له خيرًا كان فراشه إلى يأوي عندما ذلك قال من (١)
. ٢٧٢٦ برقم ،٢٠٩١/٤ وسطم، ،٣٧٠٥ برتم ،٧١/٧ الفتح، مع



٧٥د

 قلتس افنخن وألت فق;، نؤفك

 عبثا الديى غائ افض قيء، وك

<.١الععر«> من

 أشثا الذي لله ),الخنن (١١٠٨

 أل مدرع وغم ؤآؤاائ، ؤكعاائ، ؤسعاثا،

٠م’مؤوي« زأل له كاؤق

 العيب فالم م - »الله (١١-) ١٠٩
 زاالزض، الئفؤاب ناطرن ؤالئناذؤ

 أل؛ذة أن آسنن زنيكة، شيء كل زمن

شيي، سر مئ رك أغرد أثث؛ إاله

٠٢٧١٣ برقم ،٢٠٨٤/٤ ملم، (١)
.٢٧١٥ برقم ،٢٠٨٥/٤ ملم، (٢)



- 

 أقترف ؤأل زشزكه، الثحطان شر زمن
 إنى أؤأجره سوءًا، قعبي غنى

(١) ل٠د ٠ مشمم((

 الشجن؛، ثيل >>ادم< »يعزأ (١٢-)١١٠
(.٢الغئك«) يده الذي زثبازك

 ثنيي أشق (٣»اللهج> (١٣-)١١١

ززلجهق إنبك، ألهري زوؤضث إنبك،
/اه

إليك، هلهري ؤأنجأث إنبك، ؤلجبي

 وانظر: ،٣٦٢٩ برتم والترمذي، ،٥٠٦٧ برتم ،٣١٧/٤ أبوداود، (١)
. ١٤٢/٣ الترمذي صجح

 برتم والليلة، اليوم عمل في والنائي ،٣٤٠٤ برتم الترمذي، (٢)
.٢٥٥/٤ الجامع صحح وانظر: ،٧٠٧

 على اضطجع ثم للصالة، وضوءك فتوضأ مضجعك أخذت ))إذا (٣)
الحديث. ...(( قل: ثم األيمن، شقك



- 
 قئجا زآل قلجأ آل إليك، ززلهته زي

 الذي ديارك اقنت إليك، إال يئك

<.١أرسلت«) 'لذي سؤك أولث،
تمحت ه صر ح صرته صر صر و صر و

ليال -الدءاءإذاتقلب٢٩

 العهاز، انؤاجن الله إال إلة „آل-١١٢

 ا—بينهم زقا زاألزض الشغزاب زرب
ة ه ه

(.’)“الثفار الغزير

 هع البخاري الفطرة((. على ئ ئ ))فإن ذلك: قال لمن 1 قال (١)
.٢٧١٠ برقم ،٢٠٨١/٤ ومسلم، ،٦٣١٣ برقم ،١١٣/١١ الفتح،

 أخرجه الليل. في جنب إلى جنب من تقلب إذا ذلك يقول (٢)
 عمل في والنسائي ،٥٤٠/١ الذهبي، ووافقه وصححه الحاكم،

 صحح وانظر: ،٧٥٧ برقم الستي، وابن ،٢٠٢ برقم والليلة، اليوم
.٢١٣/٤ الجايع



بالوحشة بلي دء|ءاذغزعفيالذومومن-٣٠

 من التازات اؤ كلنات ))أعود -١١٣

 زبرع عباد؟، وسر وعثاده، عصه

(. يحضرون(() ون الغياتإيي همزارت،

اوالخلهم١-مايععذمذرأىالروي٣١

(.١)ثالائ'() يشاره(( غئ ))ينفث (١-)١١٤

 زبن الغيطان يئ باؤ ))تشقحين<٢>

. ةؤذات< )ثألث رأى(( نا شر

 وانظر: ،٣٥٢٨ برقم والترمذي، ،٣٨٩٣ برقم ،١٢/٤ أبوداود، (١)
.١٧١/٣ الترمذي، صحح

.٢٢٦١ يرقم ،١٧٧٢/٤ مسلم، (٢)

.٢٢٦٢ ورقم ،٢٢٦١ يرقم ،١٧٧٣ ،١٧٧٢/٤ مسلم، (٣)



n

٧٩

(. أحدا(() بها ث يخت ())آل٣)

 (.٢ظبه(() كان الذي جنبه عن )؛())يئخؤل

(.ذلك(() أزان إن يضد، ))تقوم -)ه( ١١٥

الودب فغوت "دعاء ٣٢
رن

 لهذبت، فيش الهدي ))اللهم (١-)١١٦
 يمر، زثؤئؤي عافج، نيش وغايي

 زيي أغيج، يفا ني زبارج قزليج،

 يعضى ؤآل ي ■ض رع وإدك وضؤث؛ ما نؤ

يعز ]ؤآل ؤانؤث، مئ تذل آل إدة غدك،

.٢٢٦٣ ورقم ،٢٢٦١ برتم ،١٧٧٢/٤ مسلم، (١)

.٢٢٦١ برقم ،١٧٧٣/٤ ملم، (٢)

.٢٢٦٣ برقم ،١٧٧٣/٤ سطم، (٣)



- 

وتفاكتأل'(. زبتا نبارئ غاذيث[، من
 من درصالي أغوذ إقي ))اللهم (٢-)١١٧

 غثوسك، سور زبمغافايك فخطك،
 نثاة أخصي آل بئتك، بك ؤأغود

<.٢ئبش«> غلى أسك كفا أئ غلبك،

 زنك نغبن، إباك ))اللهب (٣-) ١١٨

ونخفن، نشفى ؤإلبك ؤئشجذ، نتغلي

 أبو والبيهقي: والدارمي، وأحمد، األربعة، السنن أصحاب أخرجه (١)
 ،١٧٤٤ برقم والدائي، ،٤٦٤ برقم والترمذي، ،١٤٢٥ برقم داود،
 برقم والدري، ،١٧١٨ برقم وأحمد، ،١١٧٨ برقم ماجه، وابن
 المعقوفين بين وط ،٢٠٩/٢ والييهقي، ،١٧٢/٣ والحاكم، ،١٥٩٢

 ماجه، ابن وصحيح ،١٤٤/١ الترمذي، صحيح وانظر: للبيهقي،
. ١٧٢/٢ ،وإرواءالغليللأللباني،١٩٤/١

 برقم والترمذي، ،١٤٢٧ برقم أبوداود، وأحمد: األربعة، الشن أصحاب أخرجه (٢ )
 . ٧٥١ برقم وأحمد، ،١١٧٩ برقم ماجه، وابن ،١٧٤٦ برقم والئي، ،٣٥٦٦

٠١٧٥/٢ واإلرواء، ،١٩٤/١ ماجه، ابن وصحح ،١٨٠/٣ الترمذي، انظرذصحيح



القليد
٨١

 إذ عذابك، زدحخى زحمثك، دزلحو

 إى التهث ملفى. دالكانجس غذاتك

 غابك زيي ؤدحتعفزلئ، ئئئعيثك،

 دك، زدؤمئ رلئ،—نكع زأل الني،

(. تكغزلث<؛> مرع ؤئخلغ لك، ؤدحضغ
ه ه ا / تن ا / و ه يب الوتر من السالم الذكوعقب - ٣٣

 ثالن العدوس(( القبك ))شبحان -١١٩

 رث ] يقرق: صورة بها ويثد بها تجهز والتالثه مراب

االآلئقبؤالوئح[,م

 وقال ،٢١١/٢ إسناده، وصحح الكبرى، المنن في البيهقي ألحرجه (١)
 .١٧٠/٢ صحيح((، إسناد ))وهذا الغليل: إرواء في األلباني الشيخ

عمر. على موقوف وهو
،٣١/٢ والدارقطني، ،١٧٣٤ ،برقم٢٤٤/٣ الدائي، رواه (٢)



-

-دءاءالهموالحزن٣٤
 عئدلث، اس غئذلث، إني ))اللهلم <١-) ١٢٠
 بق فاض شدك، صنبى أقبك، ابئ

 أخاللن وفاؤك، فئ غذذ حكئك،

 قنتك، به خبيث لك، هؤ اشه يكني
 أحدًا غلثة أؤ يابك، نى أآلنة أؤ

ه نمم / ٠٠

 علم بي به اشناف أو حلعك، من

 زبيغ العزآذ قجغل أن ،جئنلذ العيب
حزني، زلجالك تتذري، زوئز ئبي،

 ،٢ برقم ،٣١/٢ للدارقطني زيادة المعقوفين بين وما وغيرهما،
 األرناؤوط شعيب بتحقيق المعاد زاد انظر: صحيح، وإسناده

٠٣٣٧/١ وعبدالقادراألرناؤوط،



ه

. همى(( ؤذهاب
 الهم إلىأغوذذيش )ألهم <٢-)١٢١

 ل—زالبح زالكتل، زالفجز زالكزن،

(.’الرجاب) زعلة الس زصلع زاللجبن،

-دءاءالكرب٣ه
 الغلبت اس إال إنه ))الح (١-) ١٢٢

 انغزش زث الله إال إلة آل الخب(،
 الئفؤاب زث الله إال إلة أل الغنم،

الكريم،()؟(. الغزش ززب االرض ززث

 سلسلة في األلباني وصححه ،٣٧١٢ يرقم ،٣٩١/١ أحمد، (١)
.٣٣٧/١ الصحيحة، األحاديث

 الدعاء. هذا من يكثر وج الرسول كان ،٢٨٩٣ برقم: ،١٥٨/٧ البخاري، (٢)
.١٣٧ برقم ،٨٩ ص وسيأتي ،١٧٣/١١ الفتح، مع البخاري انظر:

.٢٧٣٠ برقم ،٢٠٩٢/٤ وملم، ،٦٣٤٥ برقم ،١٥٤/٧ البخاري، (٣)



 وآل أر، زخكقك ))التهم (٢-) ١٢٣

 ذأضبخ غين، طزنه يي اقى دكليي

<.١إألأذت«> لىشًانيكص،ال'إلة

 إدي خبخاثك أئث إاله إلة ))أل (٣-) ١٢٤

(.”الظالمين،( من ئت

(. شئئأ«) ده أشرلث آل ردي الق ))الق (٤-) ١٢٥
/ تمه / ويي؛ /٥ / و / و العدووذيالسلطان٠-دءا،س٣٦

ني نخفكك إدا ))الغمم (١-) ١٢٦

 ،٢٠٤٣٠برقم ،٤٢/٥ وأحمد، ،٥٠٩٠ برقم ،٣٢٤/٤ أبوداود، (١)
٠٩٥٩/٣ داود، أبي صحيح في األلباني وحشنه

 ووافقه وصححه والحاكم ،٣٥٠٥ يرقم ،٥٢٩/٥ الترمذي، (٢)
. ١٦٨/٣ الترمذي، صحح وانظر: ،٥٠٥/١ الذهبي،

 ،٣٨٨٢ برقم ماجه، وابن ،١٥٢٥ برقم ،٨٧/٢ داود، أبو أخرجه (٣)
.٣٣٥/٢ ماجه، ابن صحح وانظر:



،n

٨٥

 (. شزويهم« مئ دك زنغوذ رجم،
 زأئث غصدي، أنت ))اللهئ (٢-)١٢٧

 زبك أضون، زبك أحوذ بك نصيري،
أقاتل؛؟(.

<.٣الزكيل«> زيغم الة ))خشبنا (٣-)١٢٨

-دءاءمنخافضالسلطان٣٧
 الشع، اصؤاب رب ))التهم (١-) ١٢٩

خ ز ه ه
مئ حارا بي كئ الغنم، الفزش ززب

 الذهبي، ووافقه الحاكم وصححه ،١٥٣٧ برقم ،٨٩/٢ داود، أبو (١)
.١ا٦ا٦

 ،٣٥٨٤ برقم ،٥٧٢/٥ والترمذي، ،٢٦٣٢ برقم ،٤٢/٣ داود، أبو (٢)
. ١٨٣/٣ الترمذي، صحح وانظر:

.٤٥٦٣ برقم ،١٧٢/٥ البخاري، (٣)



- 

 أن حالك، مئ به وأخز نالن، بن نالن
 جازك، غر ينثى، منهم؛ؤ أخذ غلى يغزن

٠<١’«٠٠األأنت إلة زال فائؤك، ؤخل

 غي من أغر ادك أي، )).الة (٢-) ١٣٠

 زآخذز، أحالى مائ أغر الة لجبيعًا،

 لهؤ، إاله انة أل الذي ساش أغرد

 يعفرع أن الشبع الشقؤاب اسبك

 غببل- شر من بإديه، إاله األزض غر

 مر، زأستاعه، زأئباعه زلجثود ،٠ئال

اللهمضليلجارًاض ؤاإلشى، الجن

 في األلباني وصححه ،٧ ’٧ برقم المغرد، األدب في البخاري (١)
.٥٤٥ برقم المغرد، األدب صحح



0 ت -- ■ - في٠.

 زدتازلث جازك، زغر ساؤك لجز سرهم،

. عائب(ح >ئالث . غئزلث الة زآل اششك،

 ويين /٥ ك/ و / ق

العدو -الدءاءءلى٣٨
ه ا ه

 نرريغ الكفان، فئزل ))اللمم -١٣١
ربع ع ه

اللهم االخراب، الهزم الجناب،
٩ ٩

(.ؤرلزلهم«> ابرمهم

فليًا حاق من -فيعول٣٩

سئقآل. بقا اكفنيهم ))اهم-١٣٢

 في األلباني وصححه ،٧٠٨ برقم المغرد األدب في البخاري (١)
.٥٤٦ برقم المغرد، األدب صحيح

.١٧٤٢ برقم ،١٣٦٢/٣ سطم، (٢)

.٣٠٠٥ برقم ،٢٣٠٠/٤ ملم، (٣)



-

ا /ي /٥ / و ا ا /٥ ا ر ا ر اإليماني في وسوسة أصابه من دعاء - ٤٠

<.١’((>يشتعحيدبالله)(١-)١٣٣

 . يه« زئؤض غائ <»يئهي٢>

 (. ؤزئله(() بالله ))آمنت ؛)يقول:(٣-)١٣٤

رهوآألوت ثفار: ثؤنة ,)يعزًا (٤-) ١٣٥

 ،١٢٠/١ وملم، ،٣٢٧٦ برقم ،٣٣٦/٦ الفتح، مع البخاري (١)
.١٣٤ برقم

 ،١٢٠/١ ومسلم، ،٣٢٧٦ برقم ،٣٣٦/٦ الفتح، مع البخاري (٢)
.١٣٤ برقم

.١٣٤ برقم ،١٢٠-١١٩/١ ملم، (٣)

 وحسنه ،٥١١٠ برقم ،٣٢٩/٤ داود، أبو .٣ اآلية: الحديد، سورة (٤)
. ٩٦٢/٣ داود، أبي صحيح في األلباني



ده / / و مر و
 الديني قفا؛ دعاء - ٤١

 لهن دخالك اكبي (»اللهج١-)١٣٦

 سؤاك)'(. لهئن بفضلك زأعتي خزابك،
الئهلمإلىأغوئءدبنانهم <”'-٣٧
٥٩ ؟ ٩ ؟

 زالثحل زالكشلي، زالفجز رن،—زالح
،.’الزجال(() زعلتة الس ؤصيع زاللجبن،

-دءاءالؤسوسةشاسالةوالقراءة٤٢

 الرحيم، الئيطال مئ باؤ ,,ألهود-١٣٨

(.٣)ئالثا(«) يتارك غلى ؤائغل

 .١٨٠/٣ الترمذي، صحيح وانظر: ،٣٥٦٣ برقم ،٥٦٠/٥ الترمذي، (١)
 .١٢١ برتم ،٨٣ ص وتقدم ،٢٨٩٣ برقم ،١٥٨/٧ البخاري، (٢)
 العاص أبي بن عثمان حديث من ،٢٢٠٣ برقم ،١٧٢٩/٤ مسلم، (٣)

عني. الله فأذهبه ذلك، ففعلت وفيه في،



اخ عبيه مذاستعئعب دعاء - ٤٣
ه ه ر ا ق

 حفلئة ى إال شهل ال ))اللهأ(-١٣٩
 بغى إدا الخزن قلجخل ؤأئث كهأل،

«)'(.’شهال

-مايقولويغعلضاذذبذتبا٤٤
در ره

 فصحين ذنبا يذنب ص من ))نا - ١ ٤ ٠
 و ه. ب / و و ب

 دم زكعقين، فبضلمي تقوم ثم الطهور،
(.٢لة(() الد ععز إاله الد ستعفر

 الستي، وابن )موارد(، ٢٤٢٧ برقم صحيحه، في حبان ابن رواه (١)
 عبد وصححه صحيح((، حديث »طا الحافظ: وقال ،٣٥١ برقم

. ١ ٠ ٦ص للنووي، األذكار تخريج في األرناؤوط القادر
 ،٤٠٦ يرقم ،٢٥٧/٢ والترمذي، ،١٥٢١ يرقم ،٨٦/٢ أبوداود، (٢)

. ٢٨٣/١ داود، أبي صحيح في األلباني وصححه



ووساوسه طردادسان ٠دها - ٤٥

بثه.)'(. راش ))االسبغان؛ (١-)١ ؛ ١

(.’))اآلذان() (٢-)١٤٢

(. اذعزآئ«) ؤقزاءة ))األذكار (٣-) ١٤٣

 ،٨٠٧ برقم ،٢٦٥/١ ماجه، وابن ،٧٦٤ برتم ،٢٠٣/١ داود، أبو (١)
. ٩٨-٩٧ اآليتان: المؤمنون، ،واذظر:سورة٣١ برقم تخريجه وتقدم

.٦٠٨ برقم ،١٥١/١ والبخاري، ،٣٨٩ يرقم ،٢٩١/١ سطم، (٢)

 فيه ئقرأ الذي البيت من ينغر الشيطان إن مقابر، بيوتكم تجعلوا ))ال (٣)
 يطرد ومما ،٧٨٠ برقم ،٥٣٩/١ مسلم، رواه البقرة((، سورة

 دخول وأذكار واالستيقاظ، والنوم والمساء، الصباح أذكار الشيطان
 وغير منه، والخروج المسجد دخول وأذكار منه، والخروج المنزل

 النوم، عند الكرسي آية قراءة مثل: المشروعة، األذكار من ذلك
 وحده اسه إال إله ال قال: ومن البقرة، سورة من األخيرتين واآليتين
 مائة قدير شيء كل على وهو الحمد، وله الملك له له، شريك ال

 األذان وكذا كله، يومه الشيطان من حرزًا له كانت مرة،
الشيطان. يطرد



ه / // / و و/ه / ه ك/ /حرو/ ردك و / &

 أمرن على مااليرضاناوغلب -الدءاءحيأمايقع٤٦

(. دخل(() ساء زنا الله »عذر -١٤٤

 وجوابه المولودله نغفة - ٤٧
 نك، اكؤهون ني نك الله ))نازك-١٤٥

 ؤردلتع أسدة، ؤبلغ انؤاجب، زسحكزت

 بازلث يثول: الئهنا غليه زيزد <.’دؤم<>

 حيرًا، الله زلجؤاك غئيك، ؤبازك نك الله

(. ثؤاذك«) ؤألجزز بثلة، الله ؤزرئك

 كل وفي الضعيف، المؤمن من الله إلى وأحب خير القوي ))المؤمن (١)
 أصابك وإن تعجز، وال بالله واستعن يتفعك، ما على احرص خير،
 شاء وما الله قذذ قل ولكن وكذا، كذا كان فعلت أني لو تقل: فال شيء
.٢٦٦٤ برقم ،٢٠٥٢/٤ سطم، الشيطان((. عمل لوتفتح فإذ فعل،

 القيم، البن المودود تحفة انظر: البممري. الحسن كالم من ذكز (٢)
األوسط. في المنذر البن وعزاه ،٢ ٠ ص

للنووي، األذكار صحيح وانظر: ،٣٤٩ص األذكار، في النووي قاله (٣)



 االوالد يعونبه ما - ٤٨
 الخشن يغؤئ 1 الله زشوز كاذ-١٤٦

 الله اد■، ج دح! ))أعينكفا ج٠ ؤالخشيئ

 كل وئ زخائؤ، سيطان كل مئ الغائه

٠<١غئنالئة«)

-اشاءللمريضضءيادم٤٩
 ا / ا ا ا تجر تجر ه

 (.٢الله) شاء إذ طهور بأس ))آل (١-) ١٤٧
 زب العظيم الله ))أشاد (٢-) ١٤٨

(. عرات(ل )سع يئغبك„ أن الغفإيم الغزش

 والعالج والدعاب الذكر في التخريج وتمام ،٧١٣/٢ الهاللي، لطيم =

.٤١٦/١ للمؤلف، بالرقى
.٠ عباس ابن حديث من ،٣٣٧١ برقم ،١١٩/٤ البخاري، (١)
.٣٦١٦ برقم ،١١٨/١٠ الفتح، مع البخاري (٢)
مع فيقول أجله يحضر لم مريضًا يعود مسلم عبد من ))ما (٣)



جصخهيز زآن

المردض بده فضل-٥١• عريض / ٠ؤ٠/ دععال،
 الذيل غان .؛ذا د: اي ثال بى ٤٩

 الجثة خزانة ني نغى المشلم أحاة

 غتزئة لجلش نجبش،نإدا حلى

 غليه صأى عذزه كاذ فإذ الؤخقه،

 وإذ ينسي، خئى نلي ألف سبغون

 ألف سبغون غلبه صأى نشاء كاذ

(. يصبح(() خئى نلي

 ،٢٠٨٣ برقم الترمذي، أخرجه عوفي. إاله الحديث.. مرات...(( =

 ،٢١٠/٢ الترمذي، صحيح وانظر: ،٣١٠٦ برقم داود، وأبو
. ١٨٠/٥ الجامع، وصحيح

 برقم وأحمد، ،١٤٤٢ برقم ماجه، وابن ،٩٦٩ برقم الترمذي، رواه (١)
 الترمذي، وصحيح ٢٤٤/١ ماجه، ابن صحيح وانظر: ،٩٧ ه

شاكر. أحمد أيضًا وصححه ،٢٨٦/١



٩٥ححيد
رر ره ر كا ور ور

حياتك من يئس الذي المريض -دماء ٥١
 ؤازخئبي، بي، ععز ))اللهم (١-) ١ ه ٠

(.األغلى(() بالريى زألحعني

 قؤيه اعنق البفي ))جفل .(٢-) ١ ه ١

 دهنا ينخ اكاء ني ده رذ ينخل

 إل الله إاله إلة أل وقون: زجها،

(.٢ئكزات(() للقؤت

 آل أي، زالله الله إاله إلة ))ال (٣-)١ه٢

 زخنة الله إاله إلة آل زخذة، الله إاله إلة

اطاق لة الله إال إلة آل لة، نرك آل

 ٠٢٤٤٤ برتم ،١٨٩٣/٤ وملم، ،٤٤٣٥ برتم ،١٠/٧ البخاري، (١)
السواك. ذكر الحديث وفي ،٤٤٤٩ برقم ، ١٤٤/٨ الفتح، مع ابخاري (٢)



- 
 حؤل زال الق إاله إلة أل انخفن، زنة

إالدالي'(. ة زال

ه_سينالمحتضر٢

 إاله إلة أل كاليه آخز كاذ ))مرع -١٥٣

الجئه(،)'(. دخل اق

بنصيبة أصيب’ من دعاء - ٥٣

اللهم زاحفون، إنيه زادا لله »إدا -١٥٤
ه

خيزأ بي زألحإعا ممديبيي، ني ألجزيي

 وصححه ،٣٧٩٤ برقم ماجه، وابن ،٣٤٣٠ برقم الترمذي، أخرجه (١)
 ماجه، ابن وصحيح ،١٥٢/٣ الترمذي، صحيح انظر: األلباني،
٠٣١٧/٢

. ٤٣٢/٥ الجامع، صجح وانظر: ،٣١١٦ برقم ،١٩٠/٣ أبوداود، (٢)



٩٧فسح

٠<١خها«>

الميت عندإغماض -الدعاء٥٤
 )باشوه( لعآلن اعبر ))اللهث -١٥٥

 زاحلنه المهديين، ني رثة ؤازقغ

 زنة نقا زاعفز الغابرين، ني عيه ني

 جره، ني لة ؤائتخ الغالبيئ، زب يا

نيه،،)؟(. لة زقون
ه /ك ر تن بر و دك

عليه الصالة بلهيتابي -الدعاء٥٥
 ؤازخفة، نة اغعز ))اللهج (١-) ١ ه٦

ؤؤسع لة، رز ؤأكرم ،غئة ؤاغف ؤغانه،

.٩١٨ برتم ،٦٣٢/٢ ملم، (١)
.٩٢٠ برتم ،٦٣٤/٢ ملم، (٢)



- 
 زالبزد، زالثلج دالقاء زاغطة مئحلة،

 افؤب دعبت كقا الخطايا يسئ زقؤه

 خيرًا ذارًا زأئدلة الدنيى، مر، األبيض

 زذؤجًا ألهبه، مئ حيرًا ؤألهأل ذار؟، مئ

 ة نعن الجئه، حلة وأن زؤجه، مرح خبرًا

الثار[،،)'(. ]زغذاب الثبر غذاب من

 وقسا، يخسا اعفر ،)اللفلم (٢-)١٥٧

 ؤكبيرثا، ؤصغيرثا عاسا، ؤ ؤساجدثا
 بغا أخهيئة فئ اللهم وانا- وذكرنا

بغا ثوية زنئ الئال، غلى وأمه

.٩٦٣ برتم ،٦٦٣/٢ ملم، (١)



حلئ
٩٩

 دًاحرمقا آل اللهم اإليقائ، غلى قئؤئة

(. بخذة«) ئضلائ ؤأل ألجزة،

 ؤسك، ني عالن بن عآلن إذ )ألهم (٣-)١٥٨

 ؤغذاب الثبر، نئئه من فقه حؤاوذ، زحبل

 لة فاغعز ؤالحى، ۶انزنا ألهل ؤأنث الغاو،

<.٢٦الؤحيع< الفعوز أت ائق زازخفة

 أنبك زابئ لدر عبل «التهم (٤-) ١ ه ٩

غن عنفي ؤأئك زخبك، إلى اخائغ

 برقم والدائي، ،١٠٢٤ برقم والترمذي، ،٣٢٠١ برقم داود، أبو (١)
 برقم ،٣٦٨/٢ وأحمد، ،١٤٩٨ برقم ،٤٨٠/١ هاجه، وابن ،١٩٨٥
.٢٥١/١ ماجه، ابن صحيح وانظر: ،٨٨٠٩

 ،٢٥١/١ ماجه، ابن صجح انظر: ،١٤٩٩ برقم ماجه، ابن أخرجه (٢)
.٣٢٠٢ برقم ،٢١١/٣ داود، أبو ورواه



د

 اختاده، ني وزئ ئخسنآ كاذ إذ غذايه،

(. غثة(() فثجاؤر فبيائً كاذ وإذ
ه // ه تجر صر ه و نم د

سالةءليه١للغرطفي -الدعاء٥٦

(.’العتي،،) غذاب هن ))الئبلمأعدة-)'(١٦٠
مح ده مح /٥ _۵٠

 زذخرا فزطا الجفلة ))اللهم قال: وإن
ه اس ه م د نم

 به ثعل اللهم نجابا، زشعيعا يؤابنيه،

أجوزلهائ، بب زأغفة مزازتهنا،

 أحكام وانظر: ،٣٥٩/١ الذهبي، ووافقه وصححه الحاكم أخرجه (١)
٠ ١٢صه الجنائزلأللباني،

 لم صبى على هريرة أبي وراء صايث المسيب: بن سعيد ))قال (٢)
 في ماللثًا أخرجه الحديث. يقول..(( فسمعته لط، خطيئة يعمل

 والبيهقي، ،٢١٧/٣ المصنف، في شيبة أبي وابن ،٢٨٨/١ الموطأ،
 السنة لشرح تحقيقه في األرناؤوط شعيب إسناده وصحح ،٩/٤

.٣٥٧١٥ نبغوي،



ني ؤالجفلة المؤمنين، بعبارح ؤألجعة

 فزات دزلخمتلق زنه إبزاهيم، كعاله

 داره، ن٠٠م خبرًا دارًا زأئدله ،ل٠| م لجحًا

اغغز اللهم أغلب، بئ غيرًا ؤآنأل

شبعتا ؤزس ابتا، وز آلشآلنتا،
ه

(.١وخسن> داإليمان((
محة //٥ رن

 فزطا، لتا الجفلة ))اللهلم (٢-) ١٦١
(. زألجرًا(() زشلقًا،

 األمة، لعامة المهمة والدروس ،٤١٦/٣ قدامة، البن المغني انظر: (١)
. ١ صه افه، باز بن الله عبد بن العزيز عبد للشيخ

 الحديث. ويقول... الكتاب، بغاتحة الطفل على يقرأ الحسن كان (٢ )
 ،٦٥٨٨ برقم وعبدالرزاق، ،٣٥٧/٥ الستة، شرح في البغوي أخرجه
 على الكتاب فاتحة قراءة باب ٦٥ الجنائز، كتاب في البخاري وعلقه

.١٣٣٥ رقم الحديث قبل ،١١٣/٢ الجنازة،



n؛

ه

0=———
 الفخرية -دغاء ٥٧

 أغطى، ى زنة أحذ، ئ لله ))إن-١٦٢

 لتئى... بحل علذه ض زكل
ي ه ٥/

(.١زلثخثسب(() فلتصبز
 ؤألحش ألجزلة، الله ))أغلم قاق: وإذ

(. نكن) لمكتاخه(( ؤغعز غزاءلة،
ا ٥/٥ يم /٥/٥ و ا ق القبر الميت عندإدخال -الدعاء٥٨

<.٣اش«) زشول سه زغر اؤ )بشم - ١٦٣

٠٩٢٣ برتم ،٦٣٦/٢ وملم، ،١٢٨٤ برتم ،٨٠/٢ البخاري، (١)

.١٢٦ص للزوي، األذكار (٢)

 ،٥٢٣٤ برتم وأحمد، صحح، بسند ،٣٢١٥ برقم ،٣١٤/٣ أبوداود، (٣)
صحح. وسنده الله((، رسول هلة وعلى الله، ))سم يلفظ: ٤٨١٢ ورتم



(٢٢٣١ امد

 ه-الدءاءبعددفنالميت٩
<.١اللهئثبتة«> لة، اض -»|للهث١٦٤

 دءاءذيارةالقبور٦٠
 من الديار، ألهل علكم ))الئآلم-١٦٥

 الله ناء إذ وا ؤالئئإجيئ، المؤمنين،

 الله خلم ]و الجعون، بلم
 أشاد زالئشتأخرن[ منا الئئتقدسن

(.١الخايه«) زم يا الله

 ))استغفروا وقال: عليه وقف الميت دفن من فرغ إذا 1 النبي كان (١)
 ،٣١٥/٣ أبوداود، بسال((. اآلن فإنه السيت؛ له وسلوا ألخيكم،

.٣٧٠/١ الذهبي ووافقه وصححه، والحاكم ،٣٢٢٣ برتم

 له، واللفظ ،٤٩٤/١ ماجه، وابن ،٩٧٥ برتم ،٦٧١/٢ ملم، (٢)
عائشة حديث من المعقوفين بين وما ه، بريدة عن ١٥٤٧ برقم



H ،م

الريح -دعاء٦١
 خزلها، ؛رأشأنك (»الئؤز١-)١٦٦

نزلها(()'(. مدع دك زأغوذ

خزلها، أشأنك إدي (ااالئؤز٢-) ١٦٧
و

به، أزمطث فا ؤخيز فيها، فا ؤخيز

 فها، فا زقز سرفا، من طق ؤأغوذ

(. به(() أزطث فا ؤسز

٠٩٧٥ برقم ،٦٧١/٢ مسلم، عند ٠

 ،١٢٢٨/٢ ماجه، وابن ،٥٠٩٩ برقم ،٣٢٦/٤ أبوداود، أخرجه (١)
٠٣٠٥/٢ ماجه، ابن صحح وانظر: ،٣٧٢٧ برقم

 برقم ٧٦/٤ والبخاري، ،٨٩٩ برقم ،٦٦٦/٢ له، واللفظ مسلم، (٢)
.٤٨٢٩،ورقم٣٢٠٦



٠١٠٥خئياذ:

 الوعد -دعاء ٦٢

 الزغذ يشبح ائني )سبخان -١٦٨

(. خيعته(() مرع زالمآلدكه دخمده

 الستحقء٠ أدعدة من“٦٣
 مردائً فعيثًا عبثًا اشعثًا ))اللهم (١)—١٦٩

 عيمز غاجأل صار، عئز قانعًا مرعًا،

آص«)أ(.

أعقا، اللهط أعقا، ))اللهط (٢-) ١٧٠

 ٠٠.وقال: الحديث ترك الرعد سمع إذا ١٠ الزبير بن الله عبد كان (١)
 التكلم صحيح في األلباني وقال ،٩٩٢/٢ الموطأ، الحديث،

موقوفًا((. اإلسناد ))صحيح :١ ٥٧ الطيب،
 أبي صحيح في األلباني وصححه ،١١٧١ برقم ،٣٠٣/١ داود، أبو (٢)

.٢١٦/١ داود،



خقجدلتذ

 عبادك، اس ))اللبج (٣-) ١٧١

زأخبي زخغئك، زاثئز زبهابفك،

ىالمطر١-الدءاءاذار٦٤
<.٣-»اللهئصشًاذافعًا«) ١٧٢

-الذكربعدذزولسر٦ه

ززخغبه«)؛(. الله يعضل عطزنا-١٧٣

.٨٩٧ برقم ،٦١٣/٢ وملم، ،١٠١٤ برقم ،٢٢٤/١ البخاري (١)
 أبي صحيح في األلباني وحنه ،١١٧٨ برقم ،٣٠٥/١ داود، أبو (٢)

٠٢١٨/١ داود،
.١٠٣٢ برقم ه،١٨/٢ الفتح، مع البخاري (٣)
.٧١ برقم ،٨٣/١ وملم، ،٨٤٦ برقم ،٢٠٥/١ البخاري، (٤)



حصو!ذ

/٥ ه ا ٥/٥
االستصحاء أدعية من -٦٦

 اللهر غلسا، زال خؤالؤائ «اللهر -١٧٤
 االوه، ؤبعلون زالفؤزاب، اآلكام غلى

<. الثجر(() بب زنائ

-دءاءوفيةالهالل٦٧

 غيا أهئة الير أي، „الله -١٧٥
/ ه / ه هك

 زاإلشام، ؤالشآلقه واإليقاد، باالس

 زبنا ؤقزضى، زبقا جث بثا زالتؤفيق(

(.٢وكاة()

.٨٩٧ برتم ،٦١٤/٢ وملم، ،٩٣٣ برتم ،٢٢٤/١ البخاري، (١)
 وانظر: ،٣٣٦/١ بلفظه، ري والد ،٣٤٥١ برتم ،٥٠٤/٥ الترمذي، (٢)

. ١٥٧/٣ الترمذي، صحح



٠
رت /٥/٥ و ا رت

-الدءاءءذدافطاراساذم٦٨
و ه ي ه /

 الفروق، ؤابتلت الفكا ا)ذلهب (١-) ١٧٦

 اش'(. شاء إذ االلجز وبت

 برخكك أشألك إلى (اااشأ٢-)١٧٧

٠<٢شأنتئفزلي«> كل زبت اش

ا نك ا اه و ا رني

الطعام قبل الدعاء-٦٩
 ئئكثل شامًا أحذكم أكق „إذا (١-) ١٧٨

بسم علتكل أؤبه في نيي قاث اؤ، سم

 صحح وانظر: وغيره. ،٢٣٥٩ برقم ،٣٠٦/٢ أبوداود، أخرجه (١)
٠٢٠٩/٤ الجامع،

 بن اسه عبد دعاء من ١٧٥٣ برقم ،٥٥٧/١ ماجه، ابن أخرجه (٢)
 شرح انظر: األذكار. تخريج في الحافظ وحسنه ،للهعتهتا١ذضؤعمرو

.٣٤٢/٤ األذكار،



- 

٠<١ؤآخره«> أؤبه في الله

 فلتعل: العلفام الله أطغمة ))مئ (٢-) ١٧٩

 بئة، حيرًا وأطعنا نيه لائ ناولن اليلم

 لائ ناولن اللهلم ويعل يًا الله شعاة زنئ

بئة؛' زرذدا نيه
ك/ ا مر مر ه مر ه و مر ق

عندالغراعنالطعام -اسا٧٠
 خذا، أطغغبي الذي لله ,؛الخشن (١-) ١٨٠

(.٣قؤؤ«) زآل وي خؤل عبو وئ ززذقنيه،

 برقم ،٢٨٨/٤ والترمذي، ،٣٧٦٧ برقم ،٣٤٧/٣ أبوداود، أخرجه (١)
. ١٦٧/٢ الترمذي، صحيح وانظر: ،١٨٥٨

 الترمذي، صحيح وانظر: ،٣٤٥٥ برقم ،٥٠٦/٥ الترمذي، (٢)
١٥٨/٣.

،٤٠٢٥ برقم داود، أبو النسائي: إال السنن أصحاب أخرجه (٣)



جصؤنلر

 حيبًا كهرا خغدًا لله ))الخشن (٢-) ١٨١

 ع، [ زال ]مثم، عيز نيه، ثباركأ

.(١زئذا«> غنة زالئتقفص
/٥ / ه تن و / و الطعام ساحب الضيف -دعاء٧١

 زرعتهم، يقا لهم بارلث »اللهم-١٨٢

(.زازخمهم«> لهم زاعفز

-التعريذىبالدءاءسعبالغاماوالغراب٧٢
 أشيي، زك أف ))اهر -١٨٣

صحح وانظر ،٣٢٨٥ برقم ماجه، وابن ،٣٤٥٨ برقم والترمذي، =

.١٥٩/٣ الترمذي،

 ٠٣٤٥٦ برقم ه، ٠٧/٥ بلفظه، والترمذي ،٥٤٥٨ برقم ،٢١٤/٦ البخاري، (١)

.٢٠٤٢ برقم ،١٦١٥/٣ ملم، (٢)



s

١

- تقايي،، مئ زاشئ

بيت -الدءاءاذاأفطرعنداهل٧٣
 زأكل الضائفون، عئذكم »أكطز-١٨٤

 غلبكم زصلق االبزار، طغام

<.٢«>٠ال
ه ه و ه // و تى/ ا ا ا ا كى و ا و  مولميغطر1-دءاءاسائم!ذاحضراس٧٤

 وإن قكجج،، أخذكم دعي )ادا-١٨٥
ي ه //٥ ض /؟ مح / /

مفطرا كان وإن فلبضل، ضابما كان

.٢٠٥٥ يرقم ،١٦٢٦/٣ ملم، (١)
 برتم ،٥٥٦/١ ماجه، وابن ،٣٨٥٦ برتم ،٣٦٧/٣ داود، أبي سنن (٢)

 وض ،٢٩٨-٢٩٦ برتم والليلة، اليوم عمل في والنسائي ،١٧٤٧
 في األلباني وصححه بيت، أهل عند أفطر إذا يقوله f أنه على

*٧٣٠/٢ داود، أبي صحيح



علتذغ- أي علبضل زمغنى <،١عليشم«>

احد سابه إذا٠٠-مايثونالتئ٧ه

<•٢)ضايم« إلى ضائم، -))إلى١٨٦

-الدءاءءذدرؤيةباكورةاشر٧٦

 قفرنا، ض لتا بارن -„الئهلم ١٨٧

 ني نقا زتارلئ قديقتا، ني نقا زتارلئ

لمدثا ني نتا زبارأل ضاعتا،

.١١٥٠ ،برقم١٠ه٤/٢ سطم، (١)

برتم ،٨٠٦/٢ وملم، ،١٨٩٤ برقم ،١٠٣/٤ الفتح، مع البخاري (٢)
١١٥١.

.١٣٧٣ برنم ،١٠٠٠/٢ مسلم، (٣)



- 

/ هو و / و

 -دءاءاساس٧٧
 فلتلجه أخدم دن ءخ ,)إذا (١-)١٨٨

 حفاجبة: أؤ أخوة نة ؤليئل لله، الخشن

 الله، ترخناك لة: عاق قاذا الله، يزحفك

بالكثم(()'(. وغبخ الله يؤديكثم فليقل:

 -مايقالللكافراذاءطسفحمدالده٧٨

(. ’بالكثم(( ؤبضإخ الله ((بؤديكثم (٢-) ١٨٩

 -اددفئئئثروج٧٩

غلبك، ؤبازك اللهلك، ((بازك-١٩٠

.٥٨٧٠ برقم ،١٢٥/٧ البخاري، (١)
 وأبو ،١٩٥٨٦ برقم ،٤٠٠/٤ وأحمد، ،٢٧٤١ برقم ،٨٢/٥ الترمذي، (٢)

.٣٥٤/٢ الترمذي، صحح وانظر: ،٥٠٤٠ برقم ،٣٠٨/٤ داود،



حذايدكن٤

(.غبر(() وي يحما زلجثغ
٥٥ / / //يي؛ و و و/

الدابة وشراء المتزوج -دعاء ٨٠
 إدا أؤ الهزأة، أخدكم إذادزؤج-١٩١

 'هم؛تي خادسافئغل: 'سقرى

 غليه، جتلتها ئ زحيز حئزها، أنألك

 جتلمتها ما ؤنز نرلها، مرع بك زأغود

 دذززه وليأخذ بعيرًا انغزى وإدا غليه،

(. ذبك(() يئل ليقل ؤ ستابه

 ،٢١٣٠ برقم داود، أبو النائي: إال النن أصحاب أخرجه (١)
 في والنائي ،١٩٠٥ برقم ماجه، وابن ،١٠٩١ برقم والترمذي،

.٣١٦/١ الترمذي، صحح وانظر: ،٢٥٩ برقم والليلة، اليوم عمل
 برقم ،٦١٧/١ ماجه، وابن ،٢١٦٠ برقم ،٢٤٨/٢ داود، أبو (٢)

.٣٢٤/١ ماجه، ابن صحح وانظر: ،١٩١٨



-الدءاءقبإلتيانالزوجة٨١
 الغبطان، جسائ اللهم اؤ، ))سم -١٩٢

رئائ)))'(. زا الغبطان زخنج

-دءاءالغضب٨٢
(.’الرحيم)() الثبطان من الله ,)أغود -١٩٣

 -دءاءضراىبثدى٨٣
 مما غانايي الذي لله ))الخشن-١٩٤

 ممس كثير غنى زقئلتي به، اسآللث

(.’تجيالن) خلق

 ٠١٤٣٤ برتم ،١٠٢٨/٢ وملم، ،١٤١ برقم ،١٤١/٦ البخاري، (١ )
 .٢٦١٠ برقم ،٢٠١٥/٤ وملم، ،٣٢٨٢ برقم ،٩٩/٧ البخاري، (٢)
 صحيح وانظر: ،٣٤٣٢ برقم ،٤٩٣ ا وه ،٤٩٤/٥ الترمذي، (٣)

.١٥٣/٣ الترمذي،



ه١١٦'

-مايقالفيالمجلس٨٤
 يغد كاذ عال: ه عمز اش )رغن-١٩٥

الواجد التجدرة ني i الة لزسول
ه و ٥٤ ا ز /

 اغعز »زت يقوم: ان قبره من مره باثة
 الئؤاث أنث إدك غلي، ؤؤب ض،

(. .,' الخثور

المجاس -كعاده ٨٥
 أن أسهل زدحمدلث، التهث ))شبحادك-١٩٦

(.٢إلبك(() زأوئب ٠ألإذةإاللث،؛ش

 صحيح وانظر: ،٣٨١٤ برقم هاجه، وابن ،٣٤٣٤ برقم الترمذي، (١)
للترمذي. ولفظه ،٣٢١/٢ ماجه، ابن وصحيح ،١٥٣/٣ الترمذي،

 ،٣٤٣٣ برقم والترمذي، ،٤٨٥٨ برقم أبوداود، السنن: أصحاب (٢)
 أن ست وقد ،١٥٣/٣ الترمذي صحح وانظر ،١٣٤٤ برقم واكائي،

وال قرآنًا، ثال وال مجلسًا، i الله رسول جلس ))ما قالت: ٠ عائشة



٠١١٧
/ / و / / / / / ه / و / ٠ة  -الدءاءلمنقالغغرسك٨٦

(.١»ؤذك«) - ١٩٧
مح د اه ا اه / // ه / د / ق،

 سروفا إليك صنع -الدءاءبش٨٧
(.٢) خيرا الله )حراك-١٩٨

ده / و ه و ٥/ /  ال٠أمبيععمماسبهسالدي٨٨
 أؤل سوع آداب غئز حفظ ))سوح -١٩٩

 (،٣الثلجال(() سوح ؤصم الكهف شوزؤ

 عمل في النائي أخرجه الحديث، بكلمات...(( ذلك ختم إال صال؛ صئى =

 وصححه ،٢٤٤٨٦ برقم ،٧٧/٦ وأحمد، ،٣٠٨ برقم والليلة، اليوم
. ٢٧٣ص للنسائى، والليلة اليوم لعمل تحقيقه في حمادة فاروق الدكتور

 والليلة، اليوم عمل في والدائي ،٢٠٧٧٨ برقم ،٨٢/٥ أحمد، (١)
حمادة. فاروق الدكتور تحقيق ،٤٢١ برقم ،٢١٨هى

 ٦٢٤٤ الجامع، صحيح وانظر: ،٢٠٣٥ برقم الترمذي، أخرجه (٢)
.٢٠٠/٢ الترمذي، وصحيح

 الكهف، آخر من رواية: وفي ،٨٠٩ برقم ،٥٥٥/١ مسلم، (٣)
.٨٠٩هه،برقم٦/١



جنعلمئذ
 التشهد غقب فتنته موع رالله زاالشتفاذه

غال'؛)'(. كل مئ االخير
ه ر ثم و يي؛ ر ر ه ر و ثم/

-الدءاءلمنقاالذياحبكفيالله٨٩
(.’لة«) أختئتتي ائنتبى لمحئك -٢ ٠ ٠

و ا / / ه // / نم نم ه نم لر ا ق

 -الدءاءلمنءرضءليكماله٩٠

<.٣ؤقالك«) آخبك ني لك الله ,بارك -٢٠١
ا ا ا ه نم صر ه هنم نم و نم و

عندالقضاء أقرض لمن -الدعاء ٩١
آخبك ض لك الله ,بارك-٢ ٠ ٢

الكتاب. هذا من ٤١ ص ،٥٦ وحديث ،٥٥ رقم حديث انظر: (١)
 في األلباني وحشنه ،٥١٢٥ برقم ،٣٣٣/٤ أبوداود، أخرجه (٢)

٩٦٥/٣ داود، أبي سنن صحيح
.٢٠٤٩ برقم ،٢٨٨/٤ الفتح، هع اسفاري (٣)



n

 انخفن الغلفة جزاة ائقا زفابك،

زاألذاش()'(.

لخوفمنالشرك١-دءاء٩٢
 إذيأغودبك؛ذأذرلذبك طم-٢٠٣

م.٦آلأغلث، بقا ؤأشئغغزلث أم، زأنا
 ر هو ا ا ا ا ا ه ا و / ي

 -الدءاءلمنقالباركاللهقيك٩٣
<.٣اع> بارك ,,وفيك-٢٠٤

 ماجه، وابن ،٣٠٠ص والليلة، اليوم عمل في النائي أخرجه (١)
. ه٥/٢ ماجه، ابن صحح وانظر: ،٢٤٢٤ برتم ،٨٠٩/٢

 برقم للبخاري، المغرد واألدب ،١٩٦٠٦ برقم ،٤٠٣/٤ أحمد، (٢)
 الترغيب وصحيح ،٢٣٣/٣ الجامع، صحيح وانظر: ،٧١٦

. ١٩/١ لأللباني، والترمب
 الصيب الوابل وانظر: ،٢٧٨ برقم ،١٣٨ص الني، ابن أخرجه (٣)

عيون. محمد شير تحقيق ،٣٠ ٤ صى القيم، البن



 الطيرة كداعج "دعاء ٩٤

 زأل طيزلث، إأل طيز آل ))اليث(-٢ ٠ ه

<.١ءئزلث„) إلة زال حئذلث، إاله حيز

-دءاءالركوب٩ه

 ؤئيكن لله زانخفذ اؤ، ,)دغم -٢ ٠ ٦

 ٦ولد 0 لدومعرنمينغ وتتادخنا ١هقئ a كخكلحك ًاكى

ؤ، الخشن ؤ، ،»اكئ٠لمقىلئقأللىن

 وصححه ،٢٩٢ برقم الستي، وابن ،٧٠٤٥ برقم ،٢٢٠/٢ أحمد، (١)
 أما ،١٠٦٥ برقم ،٥٤/٣ الصحيحة، األحاديث سلسلة في األلباني

 طيبة كلمة رجل من سمع ولهذا ؛1 النبي يعجب فكان الفأل
 ،٣٧١٩ برقم داود، أبو فيك((، من فألك ))أخذنا فقال: فأعجبته
 األحاديث سلطة في األلباني وصححه ،٩٠٤٠ برقم وأحمد،

.٢٧٠ص ،1 النبي أخالق في الشيخ أبي عند ،٣٦٣/٢ الصحيحة،



حفدين
١٢١

 أكبز، اك أي، الله أي، الله لله، الخط

 فاي شيي هث إفي اللهث نبخاثك

غت«>ا(. إال الدرب تفغن أل فإه لي؛

لسخر١_دءاء٩٦
 أي، الله أي، الله اللهأي،-٢٠٧

 ددو طغا وا خذا تا شي الذى شكن>

 م—»الله < 0 تنيبًا رنا وامإق e معرنين

 فا غ نثرنا في ئائلك إدا

قرصى، ى الفتل زمن زالئثؤى، ابؤ

 ،٣٤٤٦ برقم ،٥٠١/٥ والترمذي، ،٢٦٠٢ برقم ،٣٤/٣ أبوداود، (١)
. ١٤ - ١٣ الزخرف: سورة من اآليتان ،١٥٦/٣ الترمذي، صحح وانظر:



 عنا ؤاطو هدا سفرنا غيثا هون اللهب

 الشعر، في الصاحب أت اللهب بقذة،

 بك أغود إلي اللهم األس، ني زالحلعه

 ؤشوء القئفنر، زكآتة الشعر، طاء ؤء مرع

 فالهر| زجغ ١وإذ زاألش«، القاذ ني الفئئب

 لزدنا غابدون، تائبون، ))ادبون، بهن: زران

خاد)'(.

أوالبددة القرية دخول دئء- ٩٧

 الشبع الشقؤاب زب ))التهم -٢ ٠٨

 زما السع األزضين ززب أطفلن، زقا

.١٣٤٢ برقم ،٩٧٨/٢ ملم، (١)



٠

 أظلئ، ؤفا اكاطين زرب أفللئ،

 تجز أشألك ذذبئ، زنا الح ززب

 نا ؤخيز ،أهلها ز زخي العزية، شذه

 زني شرفا، مئ زاغونبللى نفا،

(.١يها((> ما ؤسر أهلها،
و و و و و

السوى دخول -دعاء ٩٨

 شرياك ال زلحدة الله إال إنه ا)أل -٢٠٩

يخبي الخشن، زنة اكلللى، نة نة،

 برتم السني، وابن ،١٠٠/٢ الذهبي، ووافقه وصححه الحاكم (١)
 ابن العالمة قال ،١٥٤/٥ األذكار، تخريج في الحافظ وحتمنه ،٥٢٤
 األخيار، تحفة انظر: حسن((. بإسناد النسائي ))ورواه ه باز

٠٣٧ص



جغذايدو

 ه في، تفوت، إل حى ؤلهؤ ؤيميت،
<• شيز((> في؛ كل غلى زخو الحيز،

و دأال / كنم / حم ال / ع

 المركوب إذاتعس الدعاء - ٩٩

(.’»شاش> -٢١’

-دءاءالمسافرسقبم١٠٠
 ثضيغ آل الذي الله ..أشتؤدم-٢١١

.٩ؤذاةخة<

 ،٣٨٦٠ برقم ،٢٩١/٥ ماجه، وابن ،٣٤٢٨ برقم الترمذي، (١)
 ،٢١/٢ ماجه، ابن صبح في األلباني وحسنه ،٥٣٨/١ والحاكم،

٠١٥٢/٣ الترمذي، صجح وفي
 أبي صحيح في األلباني وصححه ،٤٩٨٢ برقم ،٢٩٦/٤ داود، أبو (٢)

.٩٤١/٣ داود،
 ،٢٨٢٥ برقم ،٩٤٣/٢ ماجه، وابن ،٩٢٣٠ برقم ،٤٠٣/٢ أحمد، (٣)

٠١٣٣/٢ ماجه، ابن صجح وانظر:



(٢)تآ ٠

لسداقر المقيم دعاء - ١٠١

 ؤأنفاكك، دسك، الله أشتؤدغ (١-)٢١٢

(. غملك« ؤخؤاسم

 ديك، زععز الئفؤى، الله (زؤذلث٢-)٢١٣

<.٢كتت«> ما حيك الحيز لك ؤيثز
حمك تت ٥/ و د و ه سيرالسفو في التكببروالتسبيح - ١ ٠ ٢

 حئغذثا إدا ,,كا ه: جابز وال -٢١٤

شئخناك. نزلنا ؤإذا كيزائ،

 ٣٤٤٣،برقم ،٤٩٩/٥ والترمذي، ،٤٥٢٤ برقم ،٧/٢ أحمد، (١)
.٤١٩/٣ الترمذي، سنن صحح في األلباني وصححه

. ١ ه ٥/٣ الترمذي، صحح وانظر: ،٣٤٤٤ برقم الترمذي، (٢)
٠٢٩٩٣،برقم١٣/ه٦ الفتح، مع ابخاري (٣)



-

 أسحر -دوءاءاسفرإذا١٠٣

 ولحس الؤ، بخمب سائغ ))سع —٢١٥

 خبل ؤأئ صاجبائ، رنا غلبنا، باذئه

(.١السئم«) غاذًا غلبنا،
مره مره مرمر مج مره مر مر مر مر و مر و

سفرأوغيره منزالفي إذانزل الدعاء “ ١ ٠٤

 يئ التامات الؤ كلتات ))أعود -٢١٦

<.٢حلق((> قا شز

 شهد أي سايغ: شمغ ومعنى ،٢٧١٨ برتم ،٢٠٨٦/٤ مسلم، (١)
 شئغ ومعنى بالئه. وحسن نعمه، على تعالى لله حمدنا على شاهن
 في الذكر على تتبيهأ مثله وقال لغيره، هذا قولي سامع بلغ سائغ:
.٣٩/١٧ مسلم، صحيح على النووي شرح والدعاء. السحر

.٢٧٠٩،برقم٢٠٨٠/٤ سئم، (٢)



,n - — - د

 السفر -ذفرالرعوعمن١٠ه
 قال نزف كز غلى رئي-٢١٧

 ؤخذة الله إاله إلة أل :يعول لم ميزاب

 الحمئ، زنة الفنك، لة لة، شريك أل

 آئبون، قدير، سي•؛ كل غلى زلهؤ

 فى ضن خايذوذ، بزدنا عابدون، دائبون،

 ؤفزم غبذة، ؤئضز ؤغذة، الله

(. ؤخذة(() األحزاب
جورهكه/وو و/هي/ //٥ و/ /و /

اويكرهه أمريسوه أتاه من يقول ما - ١٠٦
الر أناة إذا ج ائي .كاذ-٢١٨

 ،١٦٣/٧ ابغاري، حخ، أو غزو من ثعل إذا يقوله I النبي كان (١)
.١٣٤٤ برقم ،٩٨٠/٢ وملم، ،١٧٩٧ برقم



- 
 دتم دبغهبه الذي لله انخفن» ثال: قشؤة

 ثال: يجكزهة األفر أثاة وإذا الضابحات((

خاب)'(. فز غلى ؤ ,)انخقن
٠ يي؛ ئئ رر اك ض و ه //

النبي. على اسال -فضل ١٠٧

 طى لجئ ا: السي ثال (١-)٢١٩

 (.غثرا(() بها غلبه الله طى ضآله غلي

 ثبري ثجفلوا »آل ا: زثال (٢-)٢٢٠

ضآلثكم ثال غلي؛ ؤطوا عيدًا

 والحاكم ،٣٧٧ برقم والليلة، اليوم عمل في السني ابن أخرجه (١)
٠٢٠١/٤ الجامع، صجح في األلباني وصححه ،٤٩٩/١ وصححه،

.٣٨٤ برقم ،٢٨٨/١ سطم، أخرجه (٢)



- 
<.١خئثقال> تبلغي

و ه ا /

 زذال*:"ابجبلذئ <’-)٢٢١

<.٢غلق«) يضل علم عنذه دكزت

 نجاحين مألهله لله ح))إن1 ق زفا (٤-)٢٢٢

 الثم أيي من ئثوي األرض في

 أخد من ))ئ ا: ))زقاق -)ه(٢٢٣

خؤى روجي طي الله زن إال طى سلم

 ،٨٨٠٤ برتم ،٣٦٧/٢ وأحمد، ،٢٠٤٤ برتم ،٢١٨/٢ داود، أبو (١)
. ٣٨٣/٢ داود، أبي صمج في األلباني وصححه

 الجامع، صحيح وانظر: وغيره، ،٣٥٤٦ برتم ،٥٥١/٥ الترمذي، (٢)
. ١٧٧/٣ الترمذي، وصحح ،٢٥/٣

 وصححه ،٤٢١/٢ والحاكم، ،١٢٨٢ برقم ،٤٣/٣ النائي، (٣)
. ٢٧٤/١ النائي، صمج في األلباني



وع(
الشآلم(()'(. غلبه أزد

/ وه / ه
ادسال؛ -إفشاء١٠٨

 »آل ا: اؤ زشون ثال (١-)٢٢٤

 تؤخرا زال وئثوا، لخى الجئة سلوا
 إذا شي^ غلى أذيم أزأل "تخابوا، لخى

 (.كنكم(() الشال أثثوا ثخايبثم، ثفتثوئة

 لجمغ قثن جمغهس نئ ))دألث (٢) -٢٢ ه
 الثألم زبنل لك، موص النضاف االيقان:

اإليار(()؟(. مرع واإلياق يتعاقم،

٠٣٨٣/١ داود، أبي صحح في األلباني وحسته ،٢٠٤١ برقم أبوداود، (١)
 ولفظ له، واللفظ ،١٠٤٣٠ برقم وأحمد، ،٥٤ برقم ،٧٤/١ مسدم، (٢)

..((.٠تدخلون ))ال مسلم:
معلقًا. موقوفًا ه عمار عن ،٢٨ برقم ،،٨٢ ا ١ الفتح، مع البخاري (٣)



الجك ٠

 غمزوبغى: بن غبدش أل<زغن -٢٢١

 االشم أفي جه اي أنذلجألدأل

 الثسهآلم ؤئثرأ الثغام، ))دطعم وال: خبز

ثغرى،،)'(■ لم زمئ غزلت مع غر
ا اتلى ا /٥ // // تلى وص ا ا ٥/

 الكافرإذاسلم على يردالسالم -تجف ١٠٩
 ارائب ألهل غركم شئم ))إذا -٢٢٧

(.’زغلكم(() ئعولوا:
/ ه ي ///٥ و ة

 اعساحاسكوساسب٠الدءاجتدس1ل١١ه
الديكة صباغ شوفئم ))إذا -٢٢٨

.٣٩ برقم ،٦٥/١ وملم، ، ١٢ برقم ،٥٥/١ الفتح، مع البخاري (١)
 ،١٧٠٥/٤ وملم، ،٦٢٥٨ برقم ،٤٢/١١ الفتح، مع البخاري (٢)

.٢١٦٣ برقم



I بم
 مالكًا زأت هإدها ونبو؛ من الله ناشأنوا

 دالله ئغؤدوا الجفار تجيفى شمغثم وإذا

(. قبطانًا(() زأى هإدة الغيطان؛ مرع
0رن / 0 عرا // / ه عد نم ة

 حالكالببالليل1الدءاءءذدسماعذب“١١١
 ايؤآلب دباخ مغتم نذم ))إذا -٢٢٩

 دالله ئئغؤدوا ل—باللئ الخبير ؤتجيق

ثزؤذ«)أ(. آل قا يرس قإتجى الغيطان؛ من
 و /٥ / ا اه و / ق

 سببته -الدءاءلمن١١٢
فاتقا "الئبلم ا: السي قاق-٢ ٣ ’

 ،٢٠٩٢/٤ وطم، ،٣٣٠٣ برقم ،٣٥٠/٦ الفتح، مع البخاري (١)
.٢٧٢٩ برقم

 ،١٤٢٨٣ برقم ،٣٠٦/٣ وأحمد، ه،١٠٥ برقم ،٣٢٧/٤ أبوداود، (٢)
.٩٦١/٣ داود، أبي صحيح في األلباني وصححه



١٣٣
حغتوييتلئذ

 إلنالق عزته لة ذبك قاخفل سببية يؤس
ص

(. القتامة(() تؤم
/ ////وه و ه و و //و

 المسدم إذامدح المسدم يقول -مط ١١٣
 أخدكم كاذ ))إذا ا: السى ثال -٢٣١
 أخيب تلبعل: ضخانه آل صاجبة فادحًا

 الله غلى رؤي زأل خييبة، زالله بآلنًا

 - ذالن يغلم كاذ إذ - أخيبة أخدًا،

زكذا«)أ(. كذا
ر ويمخ / و ٠ و و رو ح

 -مايقواللمسلمإذاذكي١١٤
يعولون، دفا واخذني آل »اللهئ-٢٣٢

 ،٢٠٠٧/٤ وملم، ،٦٣٦١ برتم ،١٧١/١١ الفتح، هع البخاري (١)
ورحمه((. زكا؛ له ))فاجعلها ولفظه: ،٣٩٦ برقم

.٣٠٠٠ برتم ،٢٢٩٦/٤ ملم، رواه (٢)



- 

 ]زالجقيي ألققنفون، فا بي زاعقز

. تظنون[(( مما خبرًا
 هوه/ / ه و وه يمخ /ونم ٥/

 -كيفيعبيالمحرمفيالحجأؤاسرة١١ه
 أل كلح يك، اللهلم „يك -٢٣٣

 زالؤغغه، الخفذ، إذ يك، نك شريك

(.١ك) سريك أل زالطك، لك

 _اضتإذاًاشالحجراألحود١١٦

غنى ايب؛٠الغبى "طاف-٢٣٤

 في األلباني !شاده وصحح ،٧٦١ برقم المغرد، األدب في البخاري (١)
 زيادة المعقوفين بين وما ،٥٨٥ برقم المغرد، األدب صحيح
آخر. طريق من ٢٢٨/٤ االيمان، شعب في للبيهقي

 ،٨٤١/٢ وملم، ،١٥٤٩ برقم ،٤٠٨/٣ الفتح، مع البخاري (٢)
٠١١٨٤ برقم



١٣٥

 بسي? إقيه أفاز الؤكئ أش كلما بجير

زكم)'(. عنده
 /٥ ا ا ا ه ا مخ //٥ 'وه / ه / و ا و

 ييقالركؤاليماذيوالحجراألسود۶-الدها١١٧
 ؤبي ئ الذيا ني آسا ))رزبنا -٢٣٥

(. الغارب(() غذب زنائ ختمنه االخزن
/٥ / / س/ // هأرأر و ر/

 اسفاوالمروة على الوقوف -دعاء ١١٨

 الفائ مئ 1 ابى ذثا لمائ-٢٣٦

ابذأ < لله١سعآر عرة اةألئائوالحموه٠ > فزًا:

 بالشيء: والمراد ،١٦١٣ برتم ،٤٧٦/٣ الفتح، مع البخاري (١)
. ٤٧٢/٣ الفتح، مع البخاري انظر: المحجن.

 ،١٥٣٩٨ برقم ،٤١١/٣ وأحمد، ،١٨٩٤ يرقم ،١٧٩/٢ داود، أبو (٢)
 أبي صحيح في األلباني وحنه ،١٢٨/٧ السئة، شرح في والبغوي

.٢٠١ البقرة: سورة من واآلية ،٣٥٤/١ داود،



- 

 غليه فزني يالصعا فبذأ ده« الله بذأ بغا

 القبلة، فاشئثبق البيث، زأى خلى

 الله إاله إلة »أل زفان: ؤكبزة الله فؤحذ

 زلة الفلك نة نة، فريك آل زخذة

 آل قدير، ب كل ض زلهؤ الخشن

 ؤدضز زغذة، ألجز زخذة، الله إاله انة

 ذغا لم ؤخذة، االخراب ؤهزم غئده،

 نؤاب(( رألث خذا خل قاق ذلك. كن

 المزؤة غلى ))شل زيه: الحديث.

(.١غلىائ(() كفائل

البقرة. سورة من ،١٥٨ رقم واآلية ،١٢١٨ برقم ،٨٨٨/٢ سطم، (١)



١٣٧
/ // / ا ه ا و / ق

عرفة الدعاءيوم - ١١٩
 الدغاء „خيؤ ا: البى دال -٢٣٧

 أنا ئئث نا زخيز غزنه، تؤم دغاء

 زخذة الله إاله آل؛ذة يي: زالسوذس

 انخقن زنة انفثك ئة نة، سريك آل

٠<١عدير«> سي? كلى غلى زلهؤ
//٥ /٥ //٥ و محاه

 -الذكرءعالمشعرالحرأم١٢٠
 ض العضو 1 اي >حزكب -٢٣٨

̂ ١ قاشئثؤق ااًلىزام ذشز١ أثى

فلم ززلخذة( ؤهلثة، وكبرة، )نذغاة،

الترمذي، صحئح في األلباني وحسنه ،٣٥٨٥ برقم الترمذي، (١)
٠٦/٤ الصحيحة، األحاديث سلسلة وفي ،١٨٤/٣



(٠٢٢٨ 1

 بل بغ لت جدًا أسثز حتى زاقفًا يزل

(.١أذظلغالئمش(()

 |لجمابمعكلط -الدفضءفكدض١٢١

 عنت خضاه زقى شا ))يبز -٢٣٩

 ويعف يتعدم، لم الثالث، الجفار

 يغذ يذيه زافعًا القبلة، فشمل يذغو
 حفز؛ أثا ؤالثاسا. األونى الجقزؤ

 خضا؛ كل عنت ؤيكبز ويزميها الفعنة

(. عندها() ؤآليعف وضرلى

.١٢١٨ برتم ،٨٩١/٢ ملم، (١)
 هناك. لفظه وانظر ،١٧٥١ برتم ،٥٨٣/٣ الفتح، مع البخاري (٢)

 ،١٧٥٣ برتم ،٥٨١/٣و ،٥٨٤/٣و ،٥٨٣/٣ الفتح، مح والبخاري
.١٢١٨ برقم أيضًا، سطم ورواه



١٣٩
لحصوالمكإئج

مح تن ٥/ كر ق رة/ و كر و

 -دءاءالتعجبواألمرالسار١٢٢
اؤ!«)'(. (>اشبخاذ١-)٢٤٠

(.٢>>اللهأكتز!«> (٢-)٢٤١
وو و كر ي ه كر و هكركر كرهكروكر كر

أمريسره أتاه من يفعل ما - ١٢٣
 أفز أتاة إذا i السى ))كاذ -٢٤٢

 لله سكرًا ساحدًا حز ده يشؤ أؤ يثؤة

٠(٣ثبازكزقغاذى(ا)

 ورقم ،١١ ه برقم، ،٤١٤و ،٣٩٠و ،٢١٠/١ الفتح، مع البخاري (١)
.١٦٧٤ برقم ،١٨٥٧/٤ وملم، ،٦٢١٨ ورقم ،٣٥٩٩

 ،٣٠٦٢ وبرقم ،٤٧٤١ برقم ،٤٤١/٨ الفتح، مع البخاري (٢)
 ،١١١٨٥ برقم الكبرى، في والنمائي ،٢١٨٠ برقم ،والترمذي

 أحمد، ومسند ،٢٣/ه٢و ،١٠٣/٢ الترمذي، صحيح وانظر:
.٢١٩٠٠،برقم٢١٨ه/

 والترمذي، ،٢٧٧٤ برقم أبوداود، النائي: إال السنن أهل رواه (٣)
ماجه، ابن صحيح انظر .١٣٩٤ برقم ماجه، وابن ،١٥٧٨ برقم



/ / ۶ ا ا دبى / /٥ / و //و و /٥ / /  جسده في 1أحسوجع من ويقوى يفعل -ما١٢٤
 يئ تألم الذي غئى ئذلث »صع -٢٤٣

 وقل دالكا، الله، رشم زقل: جسدك

 نر مئ زلذزبه دالله أغو تؤاب: شع

<.١>1(ةاأطؤأخاذز

 بعينه جءاءسخشي؛نسيبشيفا١٢ه
 أؤ ألآخيه، أخذكم ))إذازاى-٢٤٤

 ]هلتنغ يغجثة تا تابه مئ أؤ ،شه مرع

<.’)((خق الفئن نإذ التزكة[ لة

.٢٢٦/٢ الغليل، وإرو ،٢٣٣/١
.٢٢٠٢ ،برذم١٧٢٨/٤ ملم، (١)
،٣٥٠٨ برتم ماجه، وابن ،١٥٧٠٠ برتم ،٤٤٧/٤ أحمد مسند (٢)

الجامع صحيح في األلباني وصححه ،١١٩-١١٨/٣ ومالك،



n،

١

الصرع -تتصالعفال١٢٦

<.١الله!«> إال إلة »آل-٢٤ ه
ده / ٠رت ا ه و /و ا

اوالنحر عندالذبح مايقول - ١٢٧

 مئك ]اللهلم أكتز زالله اق >>شم -٢٤٦

ل<.؛ئي. تثئل للهئ١ ذلك[

 الحاطون مرده كتك لحكه خول ت—١٢٨

اش التاظات اؤ بكلخات »أغود -٢٤٧

 .١٧٠/٤ لألرناؤوط المعاد زاد تحقيق وانظر ،٢١٢/١
 .٢٨٨٠ برقم ،٢٢٠٨/٤ وملم، ،٣٣٤٦ برقم ،٣٨١/٦ الفتح، مع البخاري (١)

 بين وما ٢٨٧/٩ والبيهقي، ،١٩٦٧ برقم ،١٥٥٧/٣ ملم، (٢)
 سقتها األخيرة والجملة وغيره، ٢٨٧/٩ للبيهقي، المعقوفين

ملم. رواية من بالمعنى



- 

 ما سر مث قاحن: ؤآل بر يجاورهى آل

 مث يغرز ما لهر زبى وزأ، زبرا حلى،

 وئ فيها، يغزغ ما سز وئ الشتام،
 نا سر زمن االزتجى، ني دزأ نا شر

 الثيل نقى شر وبئ بئها، يفرغ

 طارقًا إاله طارئ كتي سر زين ؤم،
و ه

 (-١يطزقبخيريازختائ)
-الشاذواذوئية١٢٩

)رؤاس ا: الله زشول فال (١-)٢٤٨

 برقم الني، وابن صحيح، بإسناد ،١٥٤٦١ برقم ،٤١٩/٣ أحمد، (١)
 ،١٣٣ص للطحاوية، تخريجه في األرناؤوط اسناده وصحح ،٦٣٧

. ١٢٧/١٠ الزوائد، مجمع وانظر:



(٢٢٣١ح ججؤهلجئ

 ايوم ني إيه ؤأثوب الله ألنقفغؤ إني

- مره« تبعين ين أكز

 الناش أي ))ئ ا: زقاق (٢-)٢٤٩

٠ ' ى إيه ايؤم ني أثوب فإني اؤ إر ثوبوا

أشتعفز وال ))نئ زقان (٣-)٢ ه ٠
0 ه ا / ه ه؟

 الخى هؤ إال إلة ال الذي الفظين( الله

 كاذ واذ إيه،غعزذة ؤأثوب الفيؤلم

٠<٣فؤهناآلخف«>

.٦٣٠٧ يرقم ،١٠١/١١ الفتح، مع البخاري (١)
.٢٧٠٢ يرقم ،٢٠٧٦/٤ ملم، (٢)
 ،٣٥٧٧ يرقم ،٥٦٩/٥ والترمذي، ،١٥١٧ برقم ،٨٥/٢ داود، أبو (٣)

األلباني، وصححه ،٥١١/١ الذهبي، ووافقه وصححه والحاكم



حا
 يكون ائ ))ألزب زقاق (٤-)٢ ه ١

 اآلخر اليلي جزف ني انفد مرع الرت

 الهة يذكر هثرع دكون أن اشثعلفث هإن

كن«)ا<.٠ الشاعة بلك ني

 يكوذ ائ ),أقزث ا: وثاق -)ه(٢ ٥٢

 ائكبؤوا ساحذ زلهؤ زده برع انغبن

(.”الدغاز

 ألحاديث األصول وجامع ،١٨٢/٣ الترمذي، صحح انظر:
بتحقيقاألرذاؤوط.٣٩٠-٣٨٩/٤ ،1 الرسول

 والحاكم، ،٥٧٢ برتم ،٢٧٩/١ والنائي، ،٣٥٧٩ برقم الترمذي، (١)
 األصول وجامع ، ١٨٣/٣ الترمذي، صحح وانظر: ،٣٠٩/١

. ١٤٤/٤ بتحقيقاألرناؤوط،
.٤٨٢ برتم ،٣٥٠/١ ملم، (٢)



ه٠

 غلى يعاذ .,ادة ا: زائن (٦-)٢٥٣

 مائ الؤم فى الله ألشتغفز زإني فني
. مرؤ( (١) ٠٠ غ رك

Z ه نت ا رفيه ا ه رى ر ه رى هو 

 يدهوالتهدلهوامص٠-فةاللتسبيحوالتح١٣٠
 دع فلحا قال: تمع 1 ))قال (١-)٢ ه ٤

 لخئت مرة يائه يؤدم ني زيحنده الله

(. البخر(() ربل يثل كاقث ؤقؤ غطاياة

 ))ليغان األثير: ابن قال ،٢٧٠٢ برتم ،٢٠٧٥/٤ ملم، أخرجه (١)
 1 كان ألنه السهو؛ به: والمراد ويغشى، لقفعلى أي قليي((، على

 عن سها فاذا المراقبة، ودوام والقربة الذكر من مزيد في يزال ال
 فغزع نفه، على ذنبًا غذة أونسي، األوقات، بعض في منهًا شى
.. ٣٨٦/٤ األصول، جامع انظر: االستغفار. !لى

 ،٢٦٩١ برقم ،٢٠٧١/٤ وملم، ،٦٤٠٥ برقم ،١٦٨/٧ البخاري، (٢)
 من ٦ ه ص أمسى، وإذا أصبح مرة!ذا مائة قالها من فضل وانظر:

الكتاب. هذا



جايإهج ر٢٢٦

 إال إلة ال قال »مث ■'I زقال (٢-)٢ ه ه
 زنة الفنك، نه ،ئة نريك أل زخنة الغة

 غثز ببر شيء كتي طب زلهؤ انخشن،

 يئ أدعيى أرفه أغئق كفئ كاذ يزار،

)'(.“إشقاعيق زند

حفيعتان ))كلمتان اح ؤائز (٣-)٢٥٦
ه ا / رفي ا

 الويزان(، ني ثغيلثال البتال، غلى

 الله نبخان الزخقئ: إنى خبيبال

(. انغغليم.' الله شبحان زبخقد؟،

 برقم ،٢٠٧١/٤ بلفظه، وسام ،٦٤٠٤ برقم ،٦٧/٧ البخاري، (١)
 ،٩٣ رقم الدعاء مرة: مائة اليوم في قالها من فضل وانظر: ،٢٦٩٣

الكتاب. هذا من ٦٦ ص
.٢٦٩٤ برقم ،٢٠٧٢/٤ وسلم، ،٦٤٠٤ برقم ،١٦٨/٧ البخاري، (٢)



 شبحان أقوز ))ألن ا: زقان (٤-)٢٥٧

 زالله الله، إال زال'الة لله، ؤالحفن اؤ،

 غي شث شا إنى أخت أي،

 أن أخدكم »أتعجؤ ا•' زائن -)ه(٢ ٥٨

 بتالة خب ألف كؤم كل يئب

 أخذائ يئب كئف لجلسايه هن سائق

 ئيخؤ، بائه ,.يبخ ثال: خئثه؟ ألف
 غئة لرط أؤ خشنة ألف نة قئكتب

(.٢غطيئة«) ألف

.٢٦٩٥ برنم ،٢٠٧٢/٤ ملم، (١)
.٢٦٩٨ بروم ،٢٠٧٣/٤ ملم، (٢)



Il

العظيم الله شبخان ائق: ))مرع (٦-)٢٥٩

 بن الله غبن ))يا اح ؤثاد (٧-)٢٦٠
 كوز رن كز غلى أذك أأل نيى

 واز: اؤ، زشوق يا بئى وعلته: الجنة((؟

<.٢إألالله((> قؤة ؤأل خؤق أل ))قل

 إر الكالزم ))أك ا: زقاق (٨-)٢٦١

زأل ؤ، ؤالخئذ الله، شبخان أزخ: الله

 ،٥٠١/١ والحاكم، ،٣٤٦٤ برئم ه، ١١/٥ الترمذي، أخرجه، (١)
 ،٥٣ ١/٥ الجامع، صحيح وانظر: الذهبي، ووافقه وصححه
.١٦٠/٣ الترمذي، وصحيح

 ،٢٠٧٦/٤ وسلم، ،٤٢٠٦ برتم ،٢١٣/١١ الفتح، مع البخاري (٢)
.٢٧٠٤ برقم



dj) احصؤلجج
 ايهن يشوك ال' أي، زالله الله، إأل إلة

,()'<. بدأت

 اق زشول إنى أغرابى لجاة (٩-)٢٦٢

 فاق: أوئلة: كالمأ غيي ئائق: 1

 نة، نربك آل زخذة الله إال ال'إلة )زعل:
 كيرًا، لله زالخفذ يرًا، أي الله

 زأل خؤق أل الغالجيئ، زرت، اق سخان

 فاق: الحكيم{( الغزير إألداق لؤه

 الير كل: كالي؟قال: فهؤألءلرني،

دني،—زاه ي،—زازخمب لي، المعز

.٢١٣٧ برتم ،١٦٨٥/٣ ملم، (١)



ه

(١) ٠وق٠/اه . زاززقني((
 طفة أشلم إذا الرحل كاذ (١٠-)٢٦٣

 يذغو أن أنزة ثم الحألة 1 السى
 بي، اعفر ),الئؤم الكإغاب: ؤالك—به

 ؤغايي دي، زاله زازخئؤي،

٠<٢زازرقتي((>
 ،الله إاله إلة أل الؤد أنقل )) (١١-)٢٦٤

<.٣لله„> الخفت األغام وشل

برتم ،٢٢٠/١ أبوداود، وزاد ،٢٦٩٦ برتم ،٢٠٧٢/٤ ملم، (١)
 الخير((. من يده مأل ))لقد ا: البي قال األعرابي ولى فلما :٨٣٢

 هؤالم ))نان أيضًا: له رواية وفي ،٣٦٩٧ برقم ،٢٠٧٣/٤ ،سلم (٢)
وآخرتك((. دنياك لك تجمع

 والحاكم، ،٣٨٠٠ برقم ،١٢٤٩/٢ ماجه، وابن ،٣٣٨٣ برقم ،٤٦٢/٥ الترمذي، )م



 إاله إلة زال لله، ؤالخنذ الله، نبخان

 إاله لؤه ؤآل حؤل ؤآل أكبز، ؤالله الله،

دالله()'(.

تحح؟1-يفىفالغح١٣١

 رث8 واق: ١غئروذهئ بن الله غبي غئ -٢٦٦

 - “بيمينه” :وشذله؛ “المخ يفقد 1 الغي

.٣٦٢/١ الجامع، صحثح وانظر: الذهبي، ووافقه وصححه ،٥٠٣/١ =

 الزوائد، مجمع وانظر: شاكر، أحمد بترتيب ،٥١٣ برقم أحمد، (١)
 إلى سعيد أبي رواية من المرام بلوغ في حجر ابن وعزاه ،٢٩٧/١
 حبان، ابن صححه وقال: ،١٠٦١٧ برقم الكبرى[ ]في الشائي

٠ه[٤١/١] والحاكم [،٨٤٠ ]يرقم
 ،٥٢١/٥ والترمذي، ،١٥٠٢ برقم ،٨١/٢ بلفظه، داود أبو أخره (٢)

 ،٤٨٦٥ برقم ،٢٧١/٤ الجامع، صحيح وانظر: ،٣٤٨٦ برقم
.٤١١/١ داود، أبي سنن صحيح في األلباني وصححه



/ ا ٠ / ا ٥/٥ / ٥/٥ جنادواعاعيرواآلدابايط١٣٢
 أؤ - الغيبى خنخ كائ ))إذا 1 البى دال -٢٦٧

 الغيايبيئ وإذ صبيانكم، هكعوا - أشتبئم

 الغيل سن ناغه ذهب وإذا خذ، سشز

 اؤ؛ اشم زاذكزوا األبوام ولعوا نحلوهم،

 ؤأؤكوا تغلقًا، بابًا بئقخ أل الغيطان وإذ

 آيثكم، زخؤزوا اؤ، ام زاذكزوا قزحكم،
 نباًئ، غايها قخزضوا أن زنؤ اؤ، اشم ؤاذكزوا

(.مضاديحكم(() ؤأحيوا

ألجمعين- زأضخابه آله زغلى لحمي نسا غلى وازن زم ائ زطى

 ،١٥٩٥/٣ ومسلم، ،٥٦٢٣ برتم ،٨٨/١٠ الفتح، مع البخاري (١)
.٢٠١٢برذم
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ىكخ٠ح >قنحىجؤئ
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 واصفة بالكتاب االعتصام
 /ًا٩١"ءهدجضضصيخىته ق٠ايرةألصصيوبتضئ "
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 واكحة الكتاب ضوء نى االسالم نى للزكاة
واكنة الكتاب نى ضان—رم وقيام الصيام فضنل -

٥٦٠:
٥٧:

٢٥٨
٥٩:

:٦؛

٠٦٢-
٢٠٠٦٠١٠"'
٢٦٤٦١٥:
٠٢٦٦٠

'٠٠٢٠١٠٠؛
٦٠٨:

٠٠٠٢٦٩

٢٦١
٠٢٧٢

۶^'٢٠

٧٠٤:
٧٥:

'٦٦:
آلآلنج

٢٧٨

٧٩-
٨ ٠-

٢٠٨١

٠٠٢٦٦
٨٠۶:

٦٤-
٢٦٠٥
٢٨٦'

 ه وآل فيف وء—ض نس صدر—it عمة—س — ٨٦٧

آ٦٩-٨٨
'٢٠٢٠٠""

٠٠٢٠٢٠١٠
٠٦٩٠٠٠٢

٠٩٣-’"

٩٤-
٢٩٠٥'

٩٦-
٩٧-
٩٨:

٩٩:

'٢٠٢:٢١٠٠٣ًاآ
٠؛

 يدئئي=بال
 حيغد١يإ.ليفيعدتف،ييعقكد

 .؛لققالق!؛ضييييخيلحد -.ئديييبجيؤ...لؤ_فيىييلخيىاؤيش
 سأر( الله مدعوة قى ألمور عبر الطماء مواقف

 وأبسطة الكناب طسوء سى مكسة مسوم
 ولرحة الككاب شيء في صشم، الله ار تجضهحعوؤيلمجيني

 .س.يءئقفي،_اغفىفيذضولصبوبىطةل
 وصبة يكيف ضوء فى معارة الله شم الكتد، أهل دبرة تجفيه
 الكتاب شوء فى تم( الله إر؛ صاذألمصن دعوة تجفية

 وبمنة الكتاب ض.وء ض مجاألح الداعية مقومات
 (٢ر١) أق رحمه البخزى أاللم صحيح فى الدعوة فعو

 لححجش|,.ة١ االيبال ووبحل ابطماء بين المحر، العالقة
 (٤/١١ وبخة الكباب ض وصالمرهتريد والدعاء للنكر

 سنة—ولل ب—الكك ن—a دعاء—أل
 نةب ول ,■■A■'■■ ٦٩ أحيز زو— د اطمسل صبن

 لط,ةو ه< ك٩١١ وء اض في ساء—موا حصوا_ يرد
٠٠١١ I■ ٦١ الج— I ة٦٠،ا.٠11!ا.٠اا٠ا٠١١و ب الكرنم ,..ن— م فىو 

 وابحة الكباب ضوء ض اإلجابة وهوابع الدعاء شروط
 واكحة كيابال أذبار بن اسطم حص شيح صحيح

 واسبطة اب—للكت ن—* دعاء—ال ,سرح صحيح— ت
 وبسمحة الكباب وء—ض ى—ف الصمن للحكق

 سوس بى وشره ويطينه البريم آن الفر عظمة
 واكبة اصاب وء—ض كى ام—اآلرج سلة

واس"سنة الكتاب وء—ض ى—ف دين—الوال ر—ب

وو„م.حة يكتاب ضوء فى تعشم,، اش شم، الكتد، أهل دبرة تجفية

 بذةلو اب .كل١١ جسوء فى ومجاالته صبر انواع
 ككة١و الكياب ضوء فى سلمبس وظمات الكقوى نور
 تة١ألكسنيو ءي.خم بى نا٣ ■■■ J ىب .11 ■آف■■

 ١ماابها،وءخجه تII II'■ -ة:خطرهـاوم ■ L الكد
خ صال أنم؛ ٨٦) بةوا فلكتا ضوء ض واالختالط يبجد
 :_ئلغغل-حيل^.عييييةأألوالي.—غف

 بي( لخ١ كمذ١ واكنة ألكدب، ض-وء فس األفالق
 ه——آلط jg ول——الرس ودالخ

 اشاس.؟فز سيد ليه رسول يجمد سالس رحية
 الله رخه.ا بلم،و ايرة ب ين السى موايف

 سيقئننعسإههثئهفثثفثيظ
ر(ذطدوإ .،برمب!شريرمزإبن صد مإب بجليةوالنز:

 بقذ٩يرب_الله٠ب٦ج،يخ٩خزلجيعطة:جلجامدم
 ءلير?-_غ ني سمد بن الرحمن عبج للسالب الشاب سبرة
 حط ■I—ااا١>فاح■■ا ل.لع——■I■*■...■^ عدا ا II مجه
ع(——احرالطي—I—اكح ^—المعري ب—الخط ع وح—مجم

ئممد وآحاز ةط|لو تابكلز ضوء هم، وسازب ؤقاء ١ ٠



لسؤيف (ؤترجمة )كتب

■ااااة األلت ت1ا. 1١ب?ا م1سال آ1 جحض :اوال
١- 
٢- 
٣-

٦-
-V

٨-
٩-

١٠- 
١١- 
١٢- 
١٣- 
١٤- 
١٥- 
١٦- 
١٧- 
١٨- 
١٩- 
٢٠- 
٢١- 
٢٢- 
٢٣- 
٢٤- 
٢٥- 
٢٦- 
٢٧- 
٢٨- 
٢٩- 
٣٠- 
٣١- 
٣٢- 
٣٣- 
٣٤- 
٣٥- 
٣٦- 
٣٧- 
٣٨- 
٣٩-

٤٩

٥١ 
٥٢ 
٥٣ 
٥٤

٥٦ 
٥٧ 
٥٨
٥٩ 
٦٠
٦١ 
٦٢

 .,.,,ابرة رأ٠غ..„...ةال٦أليطم 1كن •خ
 ة—ألوردي١ة—سلذيعلغ—ه_صنالم٠

 سية—اإلتدونو ة—بسف سلم—الم طئ ن
 ة٠—البنغالي ة—يعلف المحم طتصن

 حعنالسطمبغلشةاضية٠
 طية1شو ~ ٦ ة 1لميع٠ ٠اا٠اح.'„„ضن

 ه•-- ٦هاللر ■٠٦٦٢٠" ٦٢كنا ح'"
 اوية—ألهوش ة—بغلن ألمتستم همعن '

 رة غار|>٢ا ,ة—بعد سلم—ألذ تتفق.
 ة|""'ة٠"٠",'"’1شد"ب٠""’'قذ"|"'ا"'صهغ""

 سملة ة—يسف اشتتم صخ—خ
 اليورها ة—يعلن سلم—الم من —ه

ج —٦٢٦ بح؛ :■ة تطميئ١ح_ا,..من

 ة——الماليزي بالنفلة سلم——ال من ح
 عنة—ال بهفتتة سلم—آلم صن—ت

 شاليه—الشي ة—سنم'يعلف—الم صن—ه
 الروسية ة—مسف اتطم حمن

 ق م*ال٦ق هاله١تت درد ;٩
 نبة—أنبوش ة—سلميسن—أش تتتضئ
 اسنتة نهتة ضتتم تصن

٣ذه٢.اااإلنحا. ختتجمتتتزتقللهته
:illi
 !اادمكطتبراللوه

 هـعناتطمملللتةآسبة
 أالقربة بستة أتسلم تقئ

 ة—لبلةابذضع٠٠خقغ٠٠بضأشتع—ج
 النفعنتة خ-تصن'أشتطذذعقتة

 دجهاشسل

 وقعضةسذطبدثه،م;رخزي

 هصش٠جمخ؛ةغهتج؛شإلم

 ئي٢تتنجتجج

 الم(٠٠٠إلسس١ اهر—)موة ثدي٠٠ل٠ذ*لم،س٠—عن^ش —ح
ضرحقمنفطم;سدف)خبئربتةم(

 يقيقظددتيغقغلهـي٠

 دنياةتكل|دتة راذة إلدأقر،فعة١دور
 طهاوربطم)مقبه^طت،بعي|وكيقلواليرك

 كبهيعس(ب ٦ال'تم ر١١االشاثم)١الهديه.صدتزدة
 ة٠بوأذ....ض ص.„آلةالفط;,„وعبيصكوءأاغد

 اثم(٢ B م)ترلتبآه٩و وى—غ■٠اإورا—ت
- 

 ٦تيلكئيل٢تئك٩ك٦ وارسآلب.ئتجااا.اا دبران ع٦ؤإجلم١ا لوب

1٠جط٠ذهاا

 م(اعد , ١٢ز»ردأر ،شذم <1وردكببو ٦
~٠ا)هحهاتم٠وضح8'٠ش-رح'إد£يلح م( 1,1■:■■ ااإ)در مت آل١٦ ع راه

ا"™"
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩

ال٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤

٧٩
٨٠
٨١

ن االوردية بالعة ئزجمة كتب ن ثانيا*

٨٢ 
٨٣ 

،٨ 
٨٥ 
٨٦ 
٨٧ 
٨٨
٨٩

٤٥-
٤٦-

الع-

٤٨- 
نمك

- 
 إلجم'٠"ائح٦ءال'.'٦يدغ٦:~توةظ٦ل''ب'ز" ذدءةفيضوءالطة:١لسثةوست١ذور

 سئة—ذان عبي—الش ن—م دعاء—ال
 ومنة دلبي ضنء في أتغرلى ضوحهدوست 'نور

ذاء.ةولنذمابيلج١ةو٦٠.دا١ةابال١ال٠ءميل

٩٢
٩٣

ججئقيشة||

- 

 همآبدمل٠زتهسس)|ه

 يعاوكعجةغجكةترظبالم(!3ددببن
جثجيججبثف

ضوهر.اًامدالمي>لم١يلغش)جحدر٠كورحطةوشهجدءة

 !جهس^نجئ؛

جاإلسالميخذه٩جثئ|

-

داراإلسالم( غة|هبوهح1بع ضرارهوإيره١|شب

الرياض rاا“اا.“. ت؛ الحميضي مطابع





www.moswarat.com



ايمته ودمه اليحي
www.moswarat.com

 منك يطملبضإ٠ ٦

 واالعالن للتوزيع اجلرييس موسسة
١١٤٣١ -الرياض،١٤’ص.باه

إ ٤٠٢٣٠ال٦ذاسؤخئ٠٤٠٢٢ه٦٤عاتفا ر

JERAlSYTd •4022564 ل

-


	حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة
	المقدمة
	فضل الذكر
	أذكار الاستيقاظ من النوم
	الذكر بعد الفراغ من الوضوء
	الذكر عند الخروج من المنزل
	الذكر عند دخول المنزل
	دعاء الذهاب إلى المسجد
	دعاء دخول المسجد
	دعاء الخروج من المسجد
	أذكار الأذان
	دعاء الاستفتاح
	دعاء الركوع
	دعاء الرفع من الركوع
	دعاء السجود
	دعاء الجلسة بين السجدتين
	دعاء سجود التلاوة
	التشهد
	الصلاة على النبي بعد التشهد
	الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام
	الأذكار بعد السلام من الصلاة
	دعاء صلاة الاستخارة
	أذكار الصباح والمساء
	أذكار النوم
	فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
	الاستغفار والتوبة
	فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
	الفهرس



