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)دمـحم (  
الشيخ أيـمن بن عبد العزيز أبانـمي.   










 
 

 
 
 
 



 
 
 





  
  

 :قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
    إلَّا الـحِديثَ وإلَّا الِفقْـه يف الديِنة        مشغلَ قُرآِنكُلُّ العلوِم ِسوى ال

  ا            وما ِسوى ذَاك وسواس الشياطيـِننحدث م ما كانَ فيـِه قالالِعل



     )دـممح ( ....................................  

 

٣ 
  
  

)(



دممح 

 [H    G  F  E   D  C   B  A   @  ?  >I    J

   L  K  MZ ]آل عمران[ .  

][








))َل    كُمدأَح ِمنؤا يتى ـح

ِه ِمنِإلَي بلَِدِه أَكُونَ أَحواِلِدِه وو ِعنيماِس أَجالن١())و(

                                                        
 ) .١٥(  : رقمالبخاري صحيح )١(



 )دـممح (.................. 

 

٤ 

























 دمـــحم



     )دـممح ( ....................................  

 

٥ 












))  ِتأُم دأَش ـي لِ ـِمن      دـوـِدي يعونَ بكُوني اسا نبي ح

)١())ي ِبأَهِلِه وماِلِهـأَحدهم لَو رآِن









                                                        
 ) .٧٠٧٤(  : رقممسلم صحيح )١(



 )دـممح (.................. 

 

٦ 

َقَال نةَ   ابِبيدِلع ِسِريين  ِنب ع و  ِرمِحرمها اهللاُ م:  )  ا ِمنندِعن
  :عِبيـدةُ  فَقَالَ،   بِن ماِلكٍ   أنسِ  أَصبناه ِمن ِقبلِ   )(ي  النِبشعِر  

)١()ي ِمن الدنيا وما ِفيهالَأَنْ تكُونَ ِعنِدي شعرةٌ ِمنه أَحب ِإلَ
) نِسِرييناب  (ُةِبيدع بنع وِرم

سأن ناِلك بم ةِبيدع



 )َّالذيِبه(       

      ي  ـومثل هذا يقوله هذا اإلمام بعد النب خمسني سنة   ـ ب !!
ي وقتنا لو وجدنا بعـض شـعره        ـحن ف ـه ن ـفما الذي نقول  

 .ودون إثبات ذلك خرط القتاد)٢(.. ؟ بإسناد ثابت





                                                        
 ) .١٦٨(  :رقم البخاري صحيح )١(
 ) .٤٢ / ٤(  :سري أعالم النبالء )٢(



     )دـممح ( ....................................  

 

٧ 





يـذهبال   وقد ثبت أنه

 ـ لم   ـق شعره ال ا حلق رأسه فرر على أصحابه إكرامـاً  مطه
  .)٢()هفي على تقبيل شعرة منهاـ فوال، )١(هلم بذلك







 ريبقَالَ ج نٍر    بفَين ِحرمـِن      (  : اهللاُ هاِد با ِإلَى الِْمقْـدنلَسج
ِن الْعينيِن  هاتيـى لِ ـطُوب:  يوما فَمر ِبِه رجلٌ فَقَالَ       ) (الْأَسوِد

لَوِددنا أَنا رأَينا مـا رأَيـت        واللَِّه    ، )(لَ اللَِّه   اللَّتيِن رأَتا رسو  
تِهدا شا منِهدش٣()و(

                                                        
 ) .٣١٤٢(  : رقممسلم صحيح )١(
 ) .٥٤٦ / ١٣(  :سري أعالم النبالء )٢(
 ) .٢٣٨١٠(  : رقممسند اإلمام أمحد )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٨ 

)ريبج() ـرفَين(
)ادِمقْد() ـودأَس(








يـ البنان ثابت كان ِحرمخادم  مالك بن أنس رأى إذا اُهللا ه

ها يد مـست  ـإن:  أقبل على أنس وقبل يده ويقول )(ي  ـالنب
ـ ِحرحارث  ـى بن ال  حي وكذلك فعل ي(،    (يد رسول اهللا     مه 

وبعض التابعني مع سـلمة بـن       ،   )( مع واثلة بن األسقع      اُهللا
( .(ت رسول اهللا ي بايعـلوا اليد التفقب،  )(األكوع 
 يـثابت البنانَأسن
ــم كاِل

َأسن


يحارثـى بن ال  حي



     )دـممح ( ....................................  

 

٩ 

 واثلة بن األسـقع
 سلمة

بن األكـوع  


حسن البصري ـال











)١(حسن البصري ـال
)اللَِّه ادا ِعبةُ يبشالْخ ِحتوِل  نسِإلَى ر

ـ  نْأَ أَنتم أَحق  فَ  اهللاِ ن مِ ِهاِنكَم لِ ِهيلَا إِ قًو ش  للَِّها ت شـ وا إِ اقَت ى لَ
)ِهاِئقَِل

                                                        
 ) .٣٣٩٢(  : رقمالبخاري صحيح )١(



 )دـممح (.................. 

 

١٠ 













  يخوالِنـأبو مسلم ال
ــن  أَيظُ

ابحدٍ أَصمحم )  (َنْأ يسِثأْتِهوا بِ ر د وناللَِّه،   انـ لَ فَو نزاحمنهم 
ِزيِهلَع حاام حتى يلَعوا أَمنهقَم دفُلَّ خوا وِهاِئرِرم االًج

)دممح (





أبو مسلم



     )دـممح ( ....................................  

 

١١ 

أمجعني


)(








تأَيِإذَا رالر لَجي اِفنسِفك ياِني الد 
لْعافْفَ دحأَ اِهللا ىلَِإ كقَِبسي الَّأَ استطَعت وِإنْ ،  الْآِخرِةِفي هساِفنفَ










أمحد)  ـتبا كَتم 



 )دـممح (.................. 

 

١٢ 

ايثًِدح  قَدِإلَّا ولِْم عِه ِبتح تـ ى م ـ ي ر ِب احـتجم(   ( يأَنَّ النِب
)تمجتاحنيِحاارينِدالْحجاميتطَعأَف،َاارينِدةَيبِطابأَوأَعطَى



)(َأـ  طِ وب ةَيب




)ِْإن تطَعتالَّ أَ اس 
تحك ش عافْ فَ ٍرثَأَا بِ لَّ إِ ةًرلْع(

َرثَأ


)(
النووي 

)      فإن نظرت إىل وصف هيئته)(    فجمال مـا 
 ، كمال بعده ما فكمال وخالله أخالقه إىل نظرت وإن ، مجال بعده

وإن نظرت إىل إحسانه وفضله على الناس مجيعاً وعلى املـسلمني    
خصوصاً فوفاء ما بعده وفاء



     )دـممح ( ....................................  

 

١٣ 


)(











 ابن القيم  ) فإذا صدق يف ذلك
وطلبـه   ديث نفسه على إرادة ربـه      أي العبد جبمع خواطره وح     -

واستولت روحانيته على قلبه ) ( رِزق حمبة الرسول     - والشوق إليه 
فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته كما جعلـه اهللا نبيـه            
ورسوله وهادياً إليه ، فيطالع سريته ومبادئ أمره وكيفيـة نـزول            

،   وسـكونه  الوحي عليه ويعرف صفاته وأخالقه وآدابه يف حركاته       
ى يصري  ـ، ومعاشرته ألهله وأصحابه حت     ، وعبادته  ويقظته ومنامه 

)١()كأنه معه من بعض أصحابه
                                                        

  .)٢٦٨ / ٣( : مدارج السالكني )١(



 )دـممح (.................. 

 

١٤ 





 )(


)(












)(





     )دـممح ( ....................................  

 

١٥ 

)(



) دمحم

(












)د ـممح(




    





 )دـممح (.................. 

 

١٦ 







)( اَء اللَّهِإنْ ش
)(










    







     )دـممح ( ....................................  

 

١٧ 


)(






)١(





)٢(

)٣(
)٤(

                                                        
 

 
 ) .٣٣٥٦(  : رقمالبخاري صحيح )١(
 ) .٣٣٥٥(  : رقمالبخاري صحيح )٢(
 ) .٦٠٢٥(  : رقمصحيح مسلم )٣(
 ) .٢٠٥٣: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  )٤(



 )دـممح (.................. 

 

١٨ 


)١()٢(

اِبرجةَـسرم)(



)٣(


)٤( 

)٥(



)٦(

                                                        
 ) .٦٠٣٧: (صحيح مسلم رقم  )٢() .                       ٦٠٠٨: (صحيح مسلم رقم  )١(


 
 ) .٦٠٢٤( :  رقمصحيح مسلم) ٤                      () .٦٠٣٧: (صحيح مسلم رقم  )٣(
 ) .٥٥٦٧(  : رقمصحيح البخاري) ٦                      () .٦٠٢٦(  : رقمصحيح مسلم )٥(



     )دـممح ( ....................................  

 

١٩ 

 سقَالَ أَن )(:  ))         ِمـن نا أَلْـياجلَا ِديبا وِريرح تِسسا مم
 الن ـِبكَف  ي   ، لَا شـوتكًا ِمملَا ِمسا وربنع    ِمـن بأَطْي 

  .)١() رسوِل اللَِّهِريِح 








)٢(






ـ    ـم يـحمد ناصر الدين األلبان




                                                        
 ) .٣٣٦٨(  : رقمالبخاري صحيح )١(
 ) .٥٩٢٥(  : رقمالبخاري صحيح )٢(



 )دـممح (.................. 

 

٢٠ 



)  (  




ْـال    دعا بانيِللَِّه الَِّذي أَح دمـا    حناتا أَمم

 ورشِه النِإلَيو)١(



)٢(

 [  ]  \  [      Z  Y

  d  c  b     a  `  _  ^Z 
ــران )٣(آل عم

)٤(

                                                        
 ) .٥٩٥٣(  : رقمالبخاري صحيح )١(
 ) .٢٤٢(  : رقمالبخاري صحيح )٢(
 .) ٥٨٦١(و ) ٤٢٩٣( و) ١٨١: ( رقم البخاريصحيح  )٣(
 ) .١٧٩١(  : رقمصحيح مسلم )٤(



     )دـممح ( ....................................  

 

٢١ 


 ماللَّه وذُ يـِإنأَع ِبك ـالْ ِمنبالْ ِثخاِئِثـوبخ)١(




كانغُفْر)٢(



)٣()٤(




)٥(
)٦(

                                                        
  .)٨٢٩: ( وصحيح مسلم رقم )١٤٢(  : رقمالبخاري صحيح )١(
 ) .٣٠(  : رقمأبـي داود صحيح سنن )٢(
 .) ٦١٩: (وصحيح مسلم رقم ) ١٥١: ( رقم البخاريصحيح  )٣(
 . )١٥٥(  : رقمالبخاريصحيح  )٤(



 

 ) .٢٢٢(  : رقمصحيح البخاري) ٦     (                 ) .٢٩(  : رقمسنن النسائيصحيح  )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٢٢ 



)١(


)٢(





)٣( )١(


][

)٤(
)١(
)٥(


                                                        

  .)٥٣٨: ( وصحيح مسلم رقم )١٥٨(  : رقمالبخاري صحيح )١(
 ) .١٤٢(  : رقمأبـي داود صحيح سنن) ٣                     (. )١٨٤(  : رقمالبخاري صحيح )٢(
 ) .٣٨(  : رقمالترمذي صحيح سنن) ٥                  () .٢٩(  : رقمالترمذي صحيح سنن )٤(



     )دـممح ( ....................................  

 

٢٣ 




)١(


)٢(
)٣(

))ام كُمِمن ٍد ِمنأُ أَحضوتِبغُ يسوَء فَيضالْو ، 
قُولُ ثُمي : دهلَا أَنْ أَش اإلَّ إلَه اللَّه هدحلَا و ِريكش لَه ، هأَشوأَنَّ د 

 ، الثَّماِنيـةِ  الْجنـةِ  أَبواب لَه فُِتحت اإلَّ ، ورسولُه عبده محمدا
 )٤())شاَء أَيها ِمن يدخلُ

))ملِْن اللَّهعياج ِمن اِبنيولِْن،  التعاجيو ِمن ِرينطَهت٥())الْم(


دهلَا أَنْ أَش اإلَّ إلَه اللَّه هدحلَا و 
ِريكش لَه ، دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسرو   ، ملِْن اللَّهعياج ِمن 
اِبنيوالت   ،عاجيلِْنو ِمن ِرينطَهتالْم   

                                                        
 ) .١٢٣(  : رقمأبـي داود صحيح سنن) ٢                    (. )١٨٣(  : رقمالبخاري صحيح )١(
  .)٥٣٨: ( وصحيح مسلم رقم )١٥٨(  : رقمالبخاري صحيح )٣(
 ) .٥٥(  : رقمالترمذي صحيح سنن) ٥                      ( .)٥٥٢: (صحيح مسلم رقم  )٤(



 )دـممح (.................. 

 

٢٤ 


ــدمحم







))    ـدبأَ الْعضوِإذَا ت
          ظَرِطيئٍَة نِهِه كُلُّ خجو ِمن جرخ ههجلَ وسفَغ ِمنؤالْم أَو ِلمسالْم 

فَِإذَا غَسلَ يديِه خرج    ،  ِإلَيها ِبعينيِه مع الْماِء أَو مع آِخِر قَطِْر الْماِء          
ِمن يديِه كُلُّ خِطيئٍَة كَانَ بطَشتها يداه مع الْماِء أَو مع آِخِر قَطْـِر   

 مشتها ِرجلَاه مـع     فَِإذَا غَسلَ ِرجلَيِه خرجت كُلُّ خِطيئَةٍ     ،  الْماِء  
  .)١())حتى يخرج نِقيا ِمن الذُّنوِب، الْماِء أَو مع آِخِر قَطِْر الْماِء 







                                                        
  .)٥٧٦: (صحيح مسلم رقم  )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٢٥ 


















)١(

)٢(


                                                        
 ) .١٧٢٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٣٣٧٦(  : رقمالبخاري صحيح )١(
 ) .١١١٧(  : رقمالبخاري صحيح )٢(



 )دـممح (.................. 

 

٢٦ 


)١(

ــافرون ــالصالك اإلخ
)٢(

)٣ (





    






                                                        
  .)١٧١٤: ( وصحيح مسلم رقم )١٨١(  : رقمالبخاري صحيح )١(
  .)١٦٨٧: (صحيح مسلم رقم  )٢(
  .)١٧١٥: ( وصحيح مسلم رقم )٦٠٠(  : رقمالبخاري صحيح )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٢٧ 




)  (  





   لَاِةلَى الصع يلَى الْفَلَاِح، حع يح  لَـا
)١(حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّـا ِباللَّـهِ      

)٢(
 


)٣(
))م    قَالَ ِحـني ن

": يسمع النداَء   


"ِتفَاعش لَه لَّتِةـ حامالِْقي مو٤())ي ي(
                                                        

 . )٢٠٧٥( : رقم الصحيحة األحاديث سلسلة يف وصححه األلبانـي) ٢٣٨٦٦( : رقم أمحد اإلمام مسند )١(
  .)٨٤٨: (صحيح مسلم رقم  )٢(
  .)٨٤٧: (صحيح مسلم رقم  )٣(
 ) .٥٨٩: (صحيح البخاري رقم  )٤(



 )دـممح (.................. 

 

٢٨ 


"

" / 



ــدم مح 



))    قَالَ ِحـني نم

لَـا ِإلَّالَا: "يسمع الْمؤذِّنَ   


"هبذَن لَه ١()) غُِفر(

لَاِإلَّالَا




                                                        
  .)٨٤٩: (صحيح مسلم رقم  )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٢٩ 


مـ ح دم

W
محدم 




)



()١(








                                                        
  .)١٧٨٥: (صحيح مسلم رقم  )١(



 )دـممح (.................. 

 

٣٠ 





))   ـ ي ـبشر الْمشاِئني ِف

موي اموِر التاِجِد ِبالنسِةالظُّلَِم ِإلَى الْمام١()) الِْقي(






)

()٢(







                                                        
 ) .٥٦١(  : رقمأبـي داود صحيح سنن )١(
 ) .٤٦٦(  : رقمأبـي داود سننصحيح  )٢(



     )دـممح ( ....................................  

 

٣١ 












)١(


)٢(





    
 
 

                                                        
 ) .٧٧٣(  : رقمابن ماجه صحيح سنن) ٢                () .٧٧١(  : رقمابن ماجه صحيح سنن )١(



 )دـممح (.................. 

 

٣٢ 


)  (  






)١(


)٢( ـ ستةر
)٣(

ستةر
)٤(


)٥(

                                                        
  .)٤٩٨٨( و )١٣٢١(  : رقمأبـي داود صحيح سنن )١(
 ) .٢٤٢(  : رقمصحيح البخاري )٢(
 ) .١١٣٤(  : رقم وصحيح مسلم)٤٧٤(  : رقمصحيح البخاري )٣(
 ) .١١١٥(  : رقم مسلمصحيح )٤(
 ) .١١٢٨(  : رقمصحيح مسلم )٥(



     )دـممح ( ....................................  

 

٣٣ 


 رأَكْب اللَّه)١(



)٢(
)٣(

)٤(

  ِنيب اِعدب مـاللَّه  نيبي و
ي ِمـن   اللَّهم نقِّنِ ،  اياي كَما باعدت بين الْمشِرِق والْمغِرِب       خطَ

ي ِمن  اللَّهم اغِْسلْنِ ،  خطَاياي كَما ينقَّى الثَّوب الْأَبيض ِمن الدنِس        
)٥(والثَّلِْج والْبرِد خطَاياي ِبالْماءِ 


                                                        
 . )٨٠٣١(  : رقمابن ماجه صحيح سنن )١(
  .)٨٦٤( و )٨٥٩(  : رقمصحيح مسلم )٢(
 ) .٧٥٩ ( : رقمأبـي داود صحيح سنن )٣(
وانظـر صـفة صـالة     ) ١٧٦١: ( ومستدرك الـحاكم رقم     )١٠٠٠٨(  : رقم السنن الكربى للبيهقي   )٤(

  .) ٨٩: (لبانـي ص لأل) (النبـي 
 ) .٧١١(  : رقمصحيح البخاري )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٣٤ 








         فِْخـِهنِزِه ومه ِجيِم ِمنطَاِن الريالش ِليِم ِمنِميِع الْعوذُ ِباللَِّه السأَع

)١(ونفِْثِه


 ِنمحِم اللَِّه الرِبس
)٢(الرِحيم


[)( ' &Z
 [,  +Z
[0    /  .Z

                                                        
) .٧٧٥ ( : رقمأبـي داود صحيح سنن )١(

 الكرب كـأنَّ  أي  ) : ونفِْخِه(،  جنون  ـالإصابته ب :  ، وقيل    وسوستِه: أي  ) : ِمن همِزهِ : (قوله  
 . مذمومـال الشعر : أي )ِثِهونفْ( ،  عندهر الناسحقِّوي عينه يف مهعظِّفي بالوسوسة فيه ينفخ الشيطان

 . )٨٨٨(  : رقم وصحيح مسلم)٧١٠(  : رقمصحيح البخاري )٢(



     )دـممح ( ....................................  

 

٣٥ 




)١( 
)٢(

 آِمـني


)٣(
آِمــني

آِمني
)٤(


ُالل ِطوفَـصالْم  ـ سةور 

الْمرسـلَات ةورسق
                                                        

 ) .٤٠٠٣ ( : رقمأبـي داود صحيح سنن )١(
 ) .٤٧٥٨(  : رقمصحيح البخاري )٢(
 ) .١٤٤: (رقم " القراءة خلف اإلمام"رواه البخاري يف جزء  )٣(
 ) .٧٤٧(  : رقمصحيح البخاري )٤(
)ا ـس يم   اِل سِفصِة انلَ ِلكَثْرفَصِرِهــلْمو ( َلفَـصالْم

 



 )دـممح (.................. 

 

٣٦ 

)١(
لــص )٢(الْمفَ

 [ !  

  #Z ةدجــس ال
 [  °  ¯  ®  ¬Z )٣(.  










)٤(



                                                        

 ) .١٤٦٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٥٢٢ ( : رقمصحيح البخاري )١(
 ) .١٠٢٣(  : رقمصحيح مسلم )٢(
 ) .٨٥١ ( : رقمصحيح البخاري )٣(
 ) .١٠١٣(  : رقمصحيح مسلم )٤(



     )دـممح ( ....................................  

 

٣٧ 

)١(


ارل ِقصفَصالْم )٢(سةور الضىح
سةورـاس الن ارِقـص 

)٤(الْأَعراف)٣(الطُّورالْمفَصل
َأــو  طُاِس

ـ نبأال ةُورس])٥(الْمفَصل سةور
[لَّيلال


  ـرأَكْب اللَّـه

)٦( 
)٧( )٨(
)٩(

                                                        
 ) .١٠١١(  : رقموصحيح مسلم) ٧٤٣ ( : رقمصحيح البخاري )١(
  .)١٠٥٥( و )١٠٥٤(  : رقمصحيح سنن النسائي )٢(
 ) .٧٣٠ ( : رقمصحيح البخاري) ٤) .                     (٧٣١ ( : رقمصحيح البخاري )٣(
 ) .٧٠٥ ( :قم رصحيح البخاري) ٦ .              ()١٠٥٤(  : رقمصحيح سنن النسائي )٥(
 . )٧٢٠(  : رقمصحيح سنن أبـي داود) ٨                     () .٧٩٤ ( : رقمصحيح البخاري )٧(
 ) .٧٣١ ( : رقمأبـي داود صحيح سنن )٩(



 )دـممح (.................. 

 

٣٨ 

)١( 
)٢( 


)٣( َانحبس بـرِظيم يالْع)٤( 


   بر وسقُـد وحـبس

سبحانك اللَّهم ربنـا    ،   )٥(الْملَاِئكَِة والروح 
 )٦(يحمِدك اللَّهم اغِْفر لِ   وِب

يـهِ لَع  اِةلَ الـصو  املَالـس
))أَلَا ِإنيو نا    ِهيتاِكعآنَ رأَ الْقُرأَنْ أَقْر ا أَواِجدس  ،

      بوا ِفيِه الرظِّمفَع كُوعا الروا ِفـي       ،فَأَمِهـدتفَاج ودجا السأَمو 
  لَكُـم ابجتسأَنْ ي اِء فَقَِمنع٧())الد( 




                                                        
  .)٧٩٤(  : رقمصحيح البخاري) ٢) .                 (٧٣٤ ( : رقمأبـي داود  صحيح سنن)١(
 ) .٨٨٨ ( : رقمابن ماجه صحيح سنن) ٤                  () .      ١١١٠ ( : رقم صحيح مسلم)٣(
  .)٧٦١(  : رقمصحيح البخاري) ٦(                        ) .١١١٩ ( : رقمصحيح مسلم )٥(
  ) .١٠٧٤ ( : رقم  صحيح مسلم)٧(



     )دـممح ( ....................................  

 

٣٩ 





ــِمع س ــه ــن اللَّ ه ِلمــد حِم


 ـانبر 

لَكدالْ ومح)١(و
ماللَّهو

و)٢(يـهِ لَع 
اِةلَالص و املَالس))   امِإذَا قَالَ الِْإم"   ـنِلم اللَّـه ِمعس

هِمدفَقُولُوا "ح :  "   دمالْح ا لَكنبر ماللَّه"   افَقو نم هلَ    فَِإنقَو لُهقَو 
 )٣())الْملَاِئكَِة غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبهِ      

   هِمدح نِلم اللَّه ِمعس    ا لَـكنبر ماللَّه
ــ دالْحمـ



                                                        

 ) . ٤٢٨٤ : ( رقمصحيح البخاري) ٢       (  ) .            ٧٥٦ : ( رقمصحيح البخاري )١(
 ) .٧٦٣(  : رقمصحيح البخاري )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٤٠ 

  كًااربا مبا طَيا كَِثريدمح
رأَيت ِبضعةً وثَلَاِثني ملَكًا يبتِدرونها أَيهم))      ِفيِه

)١())يكْتبهــا أَولُ


   اِتومِمـلَْء الـس
)٢(وِملَْء ما ِشئْت ِمن شيٍء بعد، وِملَْء الْأَرِض 

ــرأَكْب اللَّــه
)٣(

)٤(
)٥(


)٦(
)٧(

)٨(
)٩( 

                                                        
 ) . ١٠٦٧ ( : رقمصحيح مسلم) ٢) .                   (٧٦٦ ( : رقمصحيح البخاري )١(
 ) .٧٣٤ ( : رقمصحيح سنن أبـي داود) ٤ .                   ()٧٧٠(  : رقمصحيح البخاري )٣(
 ) .٢٥٢٧(و ) ٢٥٢٦ ( :رقم سنن البيهقي) ٦(             ) .٨٦٣ ( : رقمصحيح سنن أبـي داود )٥(
 ) .٢٥٢٢ ( : رقمصحيح سنن النسائي )٨ .              ()٢٧٠(  : رقمصحيح سنن الترمذي )٧(
 .وصححه األلبانـي ) ٢٤٧٥ ( :رقمسنن البيهقي  )٩(



     )دـممح ( ....................................  

 

٤١ 

)١( 





)٢( 
َانحبس بـر  لَىياَألع)٣(




      ِبي كُلَّهِلي ذَن اغِْفر ماللَّه :   ِجلَّهو ِدقَّه ،
   هآِخرو لَهأَوو  ، هِسرو هتلَاِنيع٤(و( 


ماللَّه لَك تدجس ، ِبكو تنآم  ،

   تلَمأَس لَكو،         هعـمس قشو هروصو لَقَهِهي ِللَِّذي خجو دجس 
هرصبالْ   فَ  ، و نسأَح اللَّه كاربـتاِلِقنيخ)٥(

                                                        
 ) . ٧٩٤ ( : رقم صحيح البخاري)١(
 ) .٢٥٣٤: (م وسنن البيهقي رق) ١١٠٥: ( وصحيح مسلم رقم )٣٨٣(  : رقمصحيح البخاري )٢(
 ) .١٠٨٤ ( : رقمصحيح مسلم) ٤) .                    (٨٨٨ ( : رقمصحيح سنن ابن ماجه )٣(
 ) .١٨٠٩ ( : رقمصحيح مسلم )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٤٢ 

      ِطكخس ِمن اكوذُ ِبِرضأَع مِب،  اللَّهافَاِتـوعم    ِتكقُوبع ِمن ك ،
    كِمن وذُ ِبكأَعلَـى    ،  وع ـتيا أَثْنكَم تأَن كلَياًء عِصي ثَنلَا أُح

فِْسكن)١(يِهلَع اِةلَ الص و  املَالـس
))          وا الـدفَأَكِْثر اِجدس وهِه وبر ِمن دبكُونُ الْعا يم باَءأَقْر٢())ع(





ر اللَّهأَكْب)٣(




)٤(
 ِلي اغِْفر بر

)٥(ِنـي  وارزقْ وعـاِفِني  واهـِدِني  وارحمِني واجبرِني وارفَعِني  



                                                        

 ) .١٠٨٣ ( : رقمصحيح مسلم) ٢.            ( )١٠٩٠ ( : رقم صحيح مسلم)١(
 رقموصحيح سنن النسائي    ) ٢٤٧٦ (: رقمسنن البيهقي    )٤) .           (٧٧٠( :  رقم صحيح البخاري  )٣(
 ) .٢٨٤ ( :رقموصحيح سنن الترمذي ) ٨٥٠ ( :رقم داود صحيح سنن أيب) ٥) .            (١١٥٨ (:



     )دـممح ( ....................................  

 

٤٣ 

بر ِلي اغِْفر  ،
)١(رب اغِْفر ِلي  


)٢( 










)٣()٤(
)٥(
)٣(

)٦(


                                                        
 .  )٨٩٧ ( : رقم صحيح سنن ابن ماجه)١(
 ) .١٠٥٧: (وصحيح مسلم رقم ) ٧٨٦ ( : رقمصحيح البخاري )٢(
 ) .            ٨٨٩ ( :رقمصحيح سنن النسائي  )٤ () .                 ١٣١١( :  رقمصحيح مسلم )٣(
 ) .١٢٦٨ ( :رقمصحيح سنن النسائي ) ٦          () .١١٦٠ ( :رقمصحيح سنن النسائي  )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٤٤ 


)١(


    اتلَوالصِللَِّه و اتِحيالتاتبالطَّيو ،    لَامالـس 

السلَام علَينا وعلَى ِعباِد    ،  ي ورحمةُ اللَِّه وبركَاته     ـعلَيك أَيها النبِ  
 اِلِحنياللَِّه الص ،             هـدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش 

ــولُه سرو)٢(
 لَىعٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

        اِهيمرلَى آِل ِإبعو اِهيمرلَى ِإبع تلَّيا صٍد كَممحآِل م   ِميدح كِإن
ِجيدم   ،مدٍ      اللَّهمحلَى آِل معٍد ومحلَى مع اِركب    كْـتارا بكَم 

 ِميدح كِإن اِهيمرلَى آِل ِإبعو اِهيمرلَى ِإبعِجيد٣()م(.  
يِهلَعاِةلَ الصو املَالس

 رأَكْب اللَّه
)٤(


                                                        

  .)٧٩٧ : ( رقمصحيح البخاري) ٢) .        (١٣١١( و) ١٣٠٩: (  رقم صحيح مسلم)١(
  . )٣١٩٠ ( : رقمصحيح البخاري )٣(
 ) .٧٥٦ ( و)٧٠٦: ( قم رصحيح البخاري )٤(



     )دـممح ( ....................................  

 

٤٥ 




)١(
)٢(

))      ِدهشاَلت ِمن كُمدغَ أَحِعذْ ِباللَِّه   اآلِخِرِإذَا فَرتسفَلْي
وِمن ،  ي أَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب جهنم       ـاللَّهم ِإن : ِمن أَربٍع يقُولُ    

نِة الْمِسيِح  وِمن شر ِفت  ،  وِمن ِفتنِة الْمحيا والْمماِت     ،  عذَاِب الْقَبِر   
)))٤(ما بدا لَـه   ـثُم يدعو ِلنفِْسِه بِ    ،   )٣(الدجاِل


  يِإن ماللَّه

      منهذَاِب جع ِمن وذُ ِبكأَع  ،ِر    وذَاِب الْقَبع ا   ،  ِمنيحِة الْمنِفت ِمنو
وِمن شر ِفتنِة الْمِسيِح الدجالِ    ،  والْمماِت  






                                                        
  .)١٣٠٧ : ( رقممسلمصحيح ) ٢    (          ) .    ٧٩٤: (  رقم صحيح البخاري)١(
 ) .            ١٣١٠ ( :رقمصحيح سنن النسائي  )٤) .                   (١٣٢٦( :  رقمصحيح مسلم )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٤٦ 





  ـماللَّه

فَاغِْفر ، ب ِإلَّا أَنت    ولَا يغِفر الذُّنو  ،  ِإني ظَلَمت نفِْسي ظُلْما كَِثريا      
)١(ِإنك أَنت الْغفُور الرِحيم، ي ـِلي مغِفرةً ِمن ِعنِدك وارحمِن







ــاذعم
 أَِعن مـاللَّه   ـكِْركشو لَى ِذكِْركي ع

ِتــكادِن ِعبــسحو)٢(


يِهلَعاِةلَ الصو  املَالـس
ا    اِلي م اغِْفر مللَّه

                                                        
  .)١٥٢٤ : ( رقمـي داودسنن أبصحيح ) ٢    (          ) .    ٧٩٩: (  رقم صحيح البخاري)١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٤٧ 

    ترا أَخمو تمقَد  ،       فْترا أَسمو تلَنا أَعمو تررا أَسما ،  ومو
لَـا ِإلَـه ِإلَّـا      ،  أَنت الْمقَدم وأَنت الْمؤخر     ،  أَنت أَعلَم ِبِه ِمني     

تأَن)١(









يِهلَع اِةلَ الص و املَالس
لَامــهالــس ــةُ اللَّ محرو كُمــي  علَ


 ةُ اللَّـهمحرو كُملَيع لَامالس

)٢(


    

                                                        
 ) .١٨٠٩: (  رقممسلم صحيح )١(
  .)٩٩٨ : ( رقمسنن أبـي داودصحيح و) ١٣١٥: (  رقممسلمصحيح  )٢(



 )دـممح (.................. 

 

٤٨ 


)  (  




 اللَّه ِفرغتأَس

       لَامالـس كِمنو لَامالس تأَن ملَـاِل    ، اللَّهـا ذَا الْجي كْـتاربت
،  لَه شِريك لَا وحده اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا)١(ِإكْراموالْ

     دمالْح لَهو لْكالْم لَه  ،      ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو  ،   اِنعلَا م ماللَّه
   تطَيا أَعِلم  ،     تعنا مِلم ِطيعلَا مذَا الْ   ،  و فَعنلَا يـودج   ـكِمن 

دالْج)٢(       لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ،       لَـهو لْـكالْم لَه 
، لَا حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه       ،   وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير        ، حمدـالْ

   ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه    اهِإلَّا ِإي دبعلَا نو ،  ـاُء        لَهالثَّن لَـهلُ والْفَض لَهةُ ومعالن 
نسون          ، الْحالْكَاِفر كَِره لَوو ينالد لَه ِلِصنيخم ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه)٣( 

كادثُ ِعبعبت موي كذَابِقِني ع بر)٤(


َانحباللَّه س
                                                        

  .)٨٠٨ : ( رقمصحيح البخاري) ٢    (          ) .    ١٣٣٣ : ( رقممسلم صحيح )١(
 ) .            ١٦٤٠(  :رقمصحيح مسلم  )٤) .                  (١٣٤٤( :  رقمصحيح مسلم )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٤٩ 

ْـالدمِللَّه ح
ر اللَّهأَكْب  ِإلَّـا لَا ِإلَه

    لَه ِريكلَا ش هدحو اللَّه ،     لْكالْم الْ  لَه لَهـودملَى كُلِّ     ، حع وهو 
 ٍء قَِديريش

      ِـرحِد الْببِمثْلَ ز تِإنْ كَانو اهطَايخ تغُِفر)١(



)٢()٣(

))       ِّكُـل ربد ِسيةَ اَلْكُرأَ آيقَر نم
   ي ٍة لَموبكْتلَاٍة موِل ا   ـصخد ِمن هعنِة ِإلَّا ـلْمنأَنْ ج  ـميت٤())و(

ُــة آي 
اَلْكُرِسي
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  .)٨٠٥ : ( رقمصحيح البخاري) ٢   (              ) .    ١٣٥١ : ( رقممسلم صحيح )١(
 ) .            ١١٤١٠ ( :رقمصحيح اجلامع الصغري  )٤              () .٣٤٨٦ : ( رقمالترمذيصحيح سنن  )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٥٠ 

  $  #  Z)١(.


 ِإن ما     ـاللَّهاِفعا نِعلْم أَلُكي أَس ،
)٢(وعملًا متقَبلًا ،  وِرزقًا طَيبا   



يِهلَع اِةلَ الص و املَالس))   َقَـال نم

لَا ِإلَه  ": ي ِرجلَه ِمن صلَاِة الْمغِرِب والصبِح       ـقَبلَ أَنْ ينصِرف ويثْنِ   
       لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه  ،     دمالْح لَهو لْكالْم لَه  ، ريِدِه الْخِبي ،  

   ِميتيِيي وحي  ،    ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو"      لَـه اٍت كُِتبرم رشع 
ورِفع لَه  ،  ِحيت عنه عشر سيئَاٍت     ـ وم  ، ِبكُلِّ واِحدٍة عشر حسناتٍ   

وِحرزا ِمن الشيطَاِن   ،   وكَانت ِحرزا ِمن كُلِّ مكْروٍه        ، عشر درجاتٍ 
كَانَ ِمن أَفْـضِل    ، و ِحلَّ ِلذَنٍب يدِركُه ِإلَّا الشرك      ـولَم ي ،  الرِجيِم  

)٣())ما قَالَـالناِس عملًا ِإلَّا رجلًا يفْضلُه يقُولُ أَفْضلَ ِم



                                                        

 ) .٩٢٥ : ( رقمسنن ماجهصحيح  )٢ (                  ) .١٥٢٥ : (رقم صحيح سنن أبـي دواد )١(
  .)٤٧٧ : ( رقمالترغيب والترهيبصحيح  )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٥١ 


  لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ، لَه

    دمالْح لَهو لْكالْم  ، ريِدِه الْخِبي ،     ِميتيِيي وحي   ،  وهلَى كُلِّ  وع
 ٍء قَِديريش























 )دـممح (.................. 

 

٥٢ 

)١(


)٢(



)٣(


)٤(


))      لَاِتِه ِفـيلَى صع فعضِة تاعمِل ِفي الْججلَاةُ الرص

    ِعشا وسموِقِه خِفي سِتِه ويفًا   بِضع ِرين  ،      نـسأَ فَأَحضوِإذَا ت هأَن ذَِلكو
لَم يخطُ خطْوةً  ، ثُم خرج ِإلَى الْمسِجِد لَا يخِرجه ِإلَّا الصلَاةُ     ، الْوضوَء

لْ فَِإذَا صلَّى لَم تـز    ،  وحطَّ عنه ِبها خِطيئَةٌ     ،  ِإلَّا رِفعت لَه ِبها درجةٌ      
        لَّاهصِفي م اما دِه ملَيلِّي عصلَاِئكَةُ تهِ  : الْملَيلِّ عص ماللَّه   ، ]  اغِْفر ماللَّه

لَه[   ،   همحار ملَاةَ  ،  اللَّهالـص ظَرتا انلَاٍة مِفي ص كُمدالُ أَحزلَا ي٥())و(

                                                        
  .)٥٠٥: (البخاري صحيح ) ٢   (         ) .    ١٤٢٢ : ( رقمسنن أبـي دواد صحيح )١(
 ) .            ٢٦٢١ : (رقم سنن الترمذيصحيح ) ٤      (           ) .         ٥٤٢ : ( رقمصحيح مسلم )٣(
 . )١٤٧٦ : ( رقمصحيح مسلمو) ٦٢٠ : (رقم صحيح البخاري )٥(



     )دـممح ( ....................................  

 

٥٣ 



















)١(
يِهلَعاِةلَ الصو املَالس))نـلَّى  مص 

   ٍة فَكَأَناعماَء ِفي جِل     ـالِْعشاللَّي فِنص ا قَامِفي    ،  م حبلَّى الصص نمو

                                                        
 . )١٤٨٨ : ( رقمصحيح مسلمو) ٢٢٨٨ : (رقم البخاري صحيح )١(



 )دـممح (.................. 

 

٥٤ 

 ٍة فَكَأَناعمـج   لَ كُلَّهلَّى اللَّيا ص١())م( 








)٢(
يِهلَعاِةلَ الصو املَالس

السنن الر باِتو  ـنقَالَ اب 
  رمع)بِ  ((:  )ـماالن ِمن ِفظْتـح  ي)(   ٍـاتكَعر رشع :  

 وركْعتيِن بعد الْمغِرِب ِفي   ،  وركْعتيِن بعدها   ،  ركْعتيِن قَبلَ الظُّهِر    
 )٣())الصبِح صلَاِة قَبلَ وركْعتيِن ، بيِتِه ِفي الِْعشاِء دبع وركْعتيِن ، بيِتِه

)(





                                                        
  .)٤٧٧: (البخاري صحيح ) ٢                      () .١٤٨٩ : ( رقممسلمصحيح  )١(
  .)١١٢٦: (صحيح البخاري  )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٥٥ 




)١(
ونالْكَاِفر

لَاصالِْإخ)٢(
)٣(
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 . )٤٣١ : (رقم سنن الترمذيصحيح ) ٢   (                      .)١١٢٧: (البخاري  صحيح )١(
 ) .            ١٦٨٨ : (رقمصحيح مسلم ) ٤  (           ) .         ١٦٨٧ : ( رقمصحيح مسلم )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٥٦ 


)١(ةَ وأَبريره )٢( 




)٣(٣٦٠


يِهلَع اِةلَ الص و املَالس
)٤(

))      َـللَّى قَبأً صرام اللَّه ِحمر
)٥())الْعصِر أَربعا 





    


                                                        
 . )٤٧٤ : (رقم سنن الترمذيصحيح و) ١٦٦٢: (مسلم  صحيح )١(
 . )١٦٦٨ : (قمر مسلمصحيح ) ٣   (                      .)١١٢٤: (البخاري صحيح  )٢(
 . )٤٣٠ : (رقم سنن الترمذيصحيح ) ٥                 (. )٤٢٩ : (رقم سنن الترمذيصحيح  )٤(



     )دـممح ( ....................................  

 

٥٧ 

 


) ايِهلَع اِةلَلصو املَالس (  


يِهلَع اِةلَ الص و املَالس

)١(

ا      انيـسأَم ِبكا ونحبأَص ِبك مللَّه ،
 ن ِبكـو  ن ِبكا ويـح  وتم  ، ورشالن كِإلَيو

      انحـبأَص ِبكا ونيسأَم ِبك ماللَّه ،
ن ِبكـون ِبكا ويـح وتم،ِصريالْم كِإلَيو )٢(
انحبأَص حبأَصو لْكالْ ،   ِللَِّه الْمـودمح 

،  حمدـالْ ولَه الْملْك لَه ، لَه شِريك الَ وحده اللَّه اِإلَّ ِإلَه الَ،   ِللَِّه
وهلَى وكُلِّ ع شـقَِدي ٍءير   ،بر أَلُكأَس ريخ ـ  اـم  هـذَا  يِف

                                                        
 ) .٢٦٢: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم ) ٢          (.) ١٥٢٤(و ) ١٢٢٣(: مسلم  صحيح )١(
 ))انحبأَص حبأَصو لْكِللَّـهِ  الْم ... بر  ـأَلُكأَس 

ريا خذَا يِف مِم هوالْي ريخا وم هدعوذُ،   بأَعو ِبك ِمن را شذَا يِف مِم هوالْي رشـا  وم  هـدعب ((...
 ))انيسى أَمسأَمو لْكِللَِّه الْم ... بر أَلُكأَس ريا خِذِه يِف ملَِة هاللَّي ريخـا  وا  مهـدعب  ،

 ...)) بعدها ما وشر اللَّيلَِة هِذِه يِف ما شر ِمن ِبك وأَعوذُ



 )دـممح (.................. 

 

٥٨ 

 ما وشر الْيوِم هذَا يِف ما شر ِمن ِبك وأَعوذُ ، بعده ما وخير الْيوِم
هدعب   ،بوذُ رأَع ِبك ِل ِمنوِء الْكَسسِر والِْكب   ،بوذُ رأَع  ِبـك 
ذَاٍب ِمنيِف ع ذَاٍب اِرـالنعِر يِف والْقَب)١(

 ا عنحبِة   أَصـلَا لَى ِفطْرلَـى    اِإلسعِم ، و
 وعلَى ِملَِّة أَبينـا     )(ِص ، وعلَى ِديِن نِبينا محمٍد       اِإلخلَاكَِلمِة  

  اِهيمرِنيفًاِإبا حِلمسم     ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمو ، 
انيسلَى أَمِة علَ ِفطْرِمااِإلس... )٢(


)ماللَّه 

            ـأَلُكي أَسِإن مِة ، اللَّهاآلِخرا وينةَ ِفي الداِفيالْعو فْوالْع أَلُكي أَسِإن
فْوةَ الْعاِفيالْعِلي  ِديِني يِف وأَهو ايينداِل وميو ، ماللَّه رتاِت اسرويع  ،

          لِْفي وخ ِمنو يدِن ييب فَظِْنـي ِمناح ماِتـي ، اللَّهعور آِمنو نع
ي وِمن فَوِقي ، وأَعوذُ ِبعظَمِتك أَنْ أُغْتالَ        يـِميِنـي وعن ِشـمالِ  

 ِمنِتـت٣()ـيح(


 ِاِفنع مي ـاللَّه
                                                        

 ) .١٥٣٦٣(  : رقممسند اإلمام أمحد) ٢                (.) ٦٨٤٦(: مسلم  صحيح )١(
 . )٥٠٧٦ : (رقم سنن أبـي داودصحيح  )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٥٩ 

  ،  بصِري يـي فِ عاِفِناللَّهم  ،   سمِعي   يي فِ عاِفِن اللَّهم    ، يي بدنِ ِف
     تِإلَّا أَن لَا ِإلَه،  ِإن موذُ  اللَّهالْفَقِْر      ي أَعالْكُفِْر و ِمن ي  ،   ِبكِإن ماللَّه

)١(لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت، أَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب الْقَبِر 


ماللَّه تأَن بير ،    تِإلَّا أَن لَا ِإلَه ، 
ِنخا يـلَقْتأَنو كدبا ، عأَنلَى وع ِدكهع ِدكعوا وم  تطَعـتاس ، 

 لَك وأَبوُء،   يعلَ ِبِنعمِتك لَك أَبوُء ، صنعت ما شر ِمن ِبك أَعوذُ
ـ  فَِإنه ، يِل اغِْفرفَ ، يِبذَنِب ـ  الـذُّنوب  يغِفـر  الَ  أَنـت  اِإلَّ


)٢(

[   #  "  !
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)٣(

                                                        
 ) .٥٩٤٧(  : رقمصحيح البخاري) ٢                (. )٥٠٩٢ : (رقم نن أبـي داودس صحيح )١(
 . )٣٥٧٥ : (رقم سنن الترمذيصحيح  )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٦٠ 


     ِضٌء ِفي الْـأَريِمِه شاس عم رضِم اللَِّه الَِّذي لَا يِبس

      ِلـيمالْع ِميعالس وهاِء وملَا ِفي السو
)١(


     ِةادهالشِب ويالْغ اِلمع ماِت  ،  اللَّهومالس فَاِطر
  ، أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّـا أَنـت   ،رب كُلِّ شيٍء ومِليكَه ،  والْأَرِض  

وأَنْ أَقْتـِرف   ،  وشر الشيطَاِن وِشـرِكهِ   أَعوذُ ِبك ِمن شر نفِْسي      
)٢(علَى نفِْسي سوًءا أَو أَجره ِإلَى مسِلٍم

َاِطفةم)ـا(
اي حا يي ومقَي ِتكمحِغيثُ ِبرتأَس ، 

ِلحي  ـِل أَصيـأِْنش كُلَّه  ِكلِْن الَ ، وفْـسِ  ىـِإلَ يـتفَـةَ  ينطَر 
)٣(عيٍن

 ))      ِبحـصي قَالَ ِحـني نم
 ِمائَةَ مرٍة لَم يأِْت أَحد يوم       حمِدِهـسبحانَ اللَِّه وبِ  : وِحني يمِسي   

)٤()) ِبِه ِإلَّا أَحد قَالَ ِمثْلَ ما قَالَ أَو زاد علَيهِ الِْقيامِة ِبأَفْضلَ ِمما جاءَ   
                                                        

 . )٣٣٩٢ : (رقم صحيح سنن الترمذي) ٢                  (. )٣٣٨٨ : (رقم سنن الترمذي صحيح )١(
 .) ٦٧٨٤(: مسلم صحيح  )٤             (.) ٢٢٧: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٦١ 


  ِبانَ اللَِّه وحبِدِهـسمح







)١(
)) َقَال نم" : لَا ِإلَه

  حو ِإلَّا اللَّه   لَه ِريكلَا ش هد ،       دمالْح لَهو لْكالْم لَى  ،   لَهع وهو
  ٍء قَِديريةٍ    "كُلِّ شرٍم ِمائَةَ موِر ِرقَابٍ      ،  ِفي يشلَ عدع لَه تكَان  ،  

وكَانت لَـه   ،  ِحيت عنه ِمائَةُ سيئٍَة     ـوم،  وكُِتبت لَه ِمائَةُ حسنٍة     
ولَم يـأِْت أَحـد   ، مِسي ـ ِمن الشيطَاِن يومه ذَِلك حتى ي      ِحرزا

)٢())ما جاَء ِبِه ِإلَّا أَحد عِملَ أَكْثَر ِمن ذَِلكـِبأَفْضلَ ِم
  ِإلَّـا لَا ِإلَه

    لَه ِريكلَا ش هدحو الْ    لَ  ، اللَّه لَهو لْكالْم ـه  دملَى كُلِّ   ،  حع وهو
 ٍء قَِديريش

                                                        
 . )٣١١٩ : (رقم صحيح البخاري) ٢                  (. )٦٠٤٢ : (رقم البخاري صحيح )١(



 )دـممح (.................. 

 

٦٢ 








  

 
)(  

)) ـنِإذَا قَـالَ  م 
حبأَص  :ِضيتِباللَِّه ر ر الِم  ، ابِباِإلسدِ و يِب  ، انٍدـومحـ  م ِبيان ، 

)١())جنةَـالْ أُدِخلَه ىـحت ِبيِدِه نَّآلخذَ الزِعيم فَأَنا


اهللا ـ دـممح( )





                                                        
 .) ٢٦٨٦: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٦٣ 

 
)(  


) اِت اللَِّهوذُ ِبكَِلمأَع

    لَقا خم رش اِت ِمنامالت / 
(

)١(






    





                                                        
 .) ٧٨٩٨(  : رقممسند اإلمام أمحد )١(



 )دـممح (.................. 

 

٦٤ 

 


) يِهلَعاِةلَ الصو املَالس (  












)١(


)٢(





                                                        

 . )٥٣٢٣ : (رقمصحيح مسلم ) ٢                  (. )٥٠٩٣ : (رقم البخاري صحيح )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٦٥ 

)١(


)٢(


)٣(



)٤(

)٥(
)٦(


   ِم اللَّـهِبـس

     ابا طَيا كَِثريدمِللَِّه ح دمالْح
)٧(ناى عنه ربـغَير مكِْفي ولَا مودٍع ولَا مستغن، مباركًا ِفيِه 

                                                        
 . )٧٣٨٥ : (رقمصحيح مسلم ) ٢                 (. )١٤٢٢٠ : (رقم مسند اإلمام أمحد )١(
 .) ٢٤٥٧(: سنن أبـي داود صحيح ) ٤                     (.) ٦٠٩٤: ( البخاري رقم صحيح )٣(
 .) ٢٧٣٦(: مسلم صحيح ) ٦                    (.) ٢٣٦٤(: سنن النسائي صحيح  )٥(
 .) ٥١٤٢: (البخاري رقم  صحيح )٧(



 )دـممح (.................. 

 

٦٦ 

))   َا فَقَالامأَكَلَ طَع نم : 
الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَطْعمِني هذَا ورزقَِنيِه ِمن غَيِر حوٍل ِمنـي ولَـا    "

)١()) غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبهِ      "قُوٍة
ْالدمِن الَِّذي  ِللَّهِ حميأَطْع    قَِنيِه ِمـنزرذَا وـِر  غَ هي

 ٍل ِمنوةٍ  حلَا قُوي و





)٢(


)٣(


)٤(

)٥( 
                                                        

 . )٥٢٦٥ : (رقمصحيح مسلم ) ٢                 (. )٣٤٥٨ : (رقم سنن الترمذي صحيح )١(
 .) ٥٠٨٣(: البخاري صحيح ) ٤                         (.) ٥٢٣٣: ( مسلم رقم صحيح )٣(
 . )٥٢٤٦ : (رقم مسلمصحيح  )٥(



     )دـممح ( ....................................  

 

٦٧ 

)١( 


     ُأـرأَبى ووأَر ـهِإن
 )٢(وأَمرأُ




  ـماللَّه
 )٣(يـي واسِق من سقَانِ   ـأَطِْعم من أَطْعمنِ  




   ـاِركب ـماللَّه
ـ       ـلَ )٤(وارحمهـم هم  ـهم ِفيما رزقْـتهم واغِْفـر لَ





    

                                                        
 .) ٥٢٥٥: ( مسلم رقم صحيح) ٢   (              . )٥٢٥٠ : (رقم صحيح مسلم )١(
 .) ٥٢٩٦: ( مسلم رقم صحيح) ٤(                      .) ٥٣٣٠(: مسلم صحيح  )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٦٨ 





















     )دـممح ( ....................................  

 

٦٩ 

 


) يِهلَعاِةلَ الصو املَالس (  



    ذَااِني هِللَِّه الَِّذي كَس دمي       الْحٍل ِمنوِر حغَي قَِنيِه ِمنزرو بالثَّو

)١(ولَا قُوةٍ 



ةامِعم

اللَّهم لَك   ِرداءقَِميص
وأَعـوذُ  ،  يره وخير ما صِنع لَه       أَسأَلُك خ   ، الْحمد أَنت كَسوتِنيهِ  

ِبك ِه ِمنرش رشا وم ِنعص ٢(لَه(


                                                        
 . )٤٠٢٢ : (رقمسنن أبـي داود  صحيح) ٢       (       . )٤٠٢٥ : (رقم سنن أبـي داود صحيح )١(
)اءالدر / ( 



)اءالدر / (  



 )دـممح (.................. 

 

٧٠ 





 قَِمـيص)١(

  .)٢(ِحبرة


))  ـريخ
   اضيالْب اِبكُمفَ،  ِثي     ـاكُمتوـا موا ِفيهكَفِّنا ووهس٣())الْب(




                                                        
صـحيح  )) الْقَِميص كَانَ أَحب الثِّياِب ِإلَى رسوِل اللَِّه  (( : قَالَت)ـا (عن أُم سلَمةَ  )١(

  ) .١٧٦٢: (الترمذي رقم  صحيح سنن و)٤٠٢٧ : (رقمسنن أبـي داود 
قَِميص

 
)٢( نٍس عأَن )( َقَال : ))        وِل اللَِّهساِب ِإلَى رالثِّي بكَانَ أَح  ْةَـالرالبخاري  صحيح ))ِحب 

  . )٥٤٠٨: (مسلم رقم  صحيح و)٥٤٧٦(: رقم 
رةِحب

 
 ) .٣٥٦٦: ( رقم ماجه صحيح سنن )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٧١ 


)١(







)٢(


فُرصعدباللَّه ع   ـنـِن     بـِرو بمع 
ِإنَّ هِذِه ِمـن ِثيـاِب الْكُفَّـاِر فَلَـا      ((الْعاص
)٣())تلْبسها


)٤(




                                                        
 . )٤١٠٠( : رقم سنن أبـي داود صحيح) ٢                 (. )٥٤٠٤ : (رقم مسلم صحيح )١(
)فُرصع( 

 
 . )٤٠٣١ : (رقم سنن أبـي داود صحيح )٤                (. )٥٤٠١ : (رقمصحيح مسلم  )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٧٢ 

)١(


)٢(
))  فَلَ ِمنا أَسارِ     ماِر فَِفي النالِْإز ِن ِمنيب٣()) الْكَع(





)٤(
قَِمـــيص

)٥(
    دفَاب مأْتضوِإذَا تو متوا  أُِإذَا لَِبس ـاِمِنكُمِبأَي)٦(

                                                        
 . )٣٤٦٥ : (رقم البخاري صحيح) ٢     (               . )٥٣٦١ : (رقم صحيح مسلم )١(
 . )٥٤٥٠ : (رقمصحيح البخاري  )٣(
)ارالِْإز / ( 


) ارالْـِإز / ( 


 

 ) .٩٧: (رقم " خمتصر الشمائل"وصححه األلبانـي يف " )(نبـي مشائل الـ"واه الترمذي يف ر )٤(
 . )٤١٤٣ : (رقم سنن أبـي داود صحيح) ٦  (         . )١٧٦٦ : (رقم سنن الترمذي صحيح )٥(



     )دـممح ( ....................................  

 

٧٣ 






   ـ نمكُِن الْيى ـِلـت

   عزنا تمهآِخرلُ وعنا تملَهأَو)١(



)٢(

)٣(
يِهلَع اِةلَ الص و  املَالـس

)٤(





                                                        
 . )٥٥١٨ : (رقم البخاري صحيح) ٢                    (. )٥٥١٧ : (رقم صحيح البخاري )١(
وصحيح سنن أبـي دواد    ) ٢٠٦ / ٤: (أبـي دواد   وانظر صحيح    )٢٣٨١٠(  : رقم ند اإلمام أمحد  مس )٣(

 . )٣٦٣٧ : (رقم سنن الترمذي صحيح) ٤(                                         ) .٤١٦٢: (رقم 



 )دـممح (.................. 

 

٧٤ 

يِهلَع اِةلَ الص و املَالس


 َِّم اللهِبس
ِْللَّه ـال دمح [  K  J  I   H  G   F

 N    M  L S   R       Q  P  Z 
ِْللَّه ـال دمح ـرأَكْب اللَّه

]كانحبس[  ِإن مـ     ـاللَّه ي ـي ظَلَمت نفِْسي فَاغِْفر ِل
تِإلَّا أَن وبالذُّن ِفرغلَا ي هفَِإن)١(







    




                                                        
 . )٢٦٠٤ : (رقم سنن أبـي داود صحيح )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٧٥ 




)  (





)١(





)٢(






)٣(

                                                        
 . )٢٠١٦ : (رقم سنن الترمذي صحيح) ٢    (              . )٥٨٥٠ : (رقم صحيح البخاري )١(
 ) .٦٠٠٤: (صحيح مسلم رقم  )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٧٦ 

)١(



)٢(ــس أَن 

 ))تمدخ ِبيالن )(     ا قَالَ ِليفَم ِسِنني رشع:  أُف  
تركْته ِلـم   ولَا ِلشيٍء   ؟   ه ِلم صنعت   :ما قَالَ ِلي ِلشيٍء صنعته    و،    طُّقَ

هكْتر٣())؟ ت(










)٤(


                                                        
 ) .٦٠٠٤: (صحيح مسلم رقم ) ٢                  (. )٣٣٦٧ : (رقم البخاري صحيح )١(
 ) .٦٠٠٤: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٤             (. )٢٠١٥ : (رقم سنن الترمذي صحيح )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٧٧ 


)١(ــر ــِدجِري بــه ع اللَّ

 ))اآِن مولُ يرساللَّهِ ر  )( ُذنم تلَماِإلَّ أَس مسبت 
)٢())يوجِه يِف




 ِد اللَّهبعْـاِرث الح 
)٣()) ما رأَيت أَحدا أَكْثَر تبسما ِمن رسوِل اللَّهِ    ((







)٤(


)٥(
)٦(

                                                        
 ) .٢٨٧١: ( رقم البخاريصحيح ) ٢                  (. )٥٦٨٠ : (رقم البخاري صحيح )١(
 ) .٣٣٧٤: ( رقم البخاريصحيح ) ٤             (. )٣٦٤١ : (رقم سنن الترمذي صحيح )٣(
 . )٣٣٧٥ : (رقمصحيح البخاري ) ٦            (. )٤٨٤١ : (رقم سنن أبـي داود صحيح )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٧٨ 

)١( 



)٢(


)٣(


  ِل اغِْفر بـر  لَيع بتي و ،     ِحيمالر ابوالت تأَن كِإن )٤( 

)) اللَِّه ِإنـو    ِإلَي وبأَتو اللَّه ِفرغتِم    ي لَأَسـوِه ِفي الْي
 )٥())أَكْثَر ِمن سبِعني مرةً   




 [  ¬

¸  ¶  µ  ´ ³²  ±   °  ¯  ®Z)٦(
 

                                                        
 . )٤٧٩٠ : (رقم سنن أبـي داود صحيح) ٢             (          .)٩٥ : (رقم البخاري صحيح )١(
 . )١٥١٨ : (رقم سنن أبـي داود صحيح) ٤) .                      (٨٢٤: ( صحيح مسلم رقم )٣(
  .)٦٠٢٦ : (رقم البخاري صحيح )٦ .                  ()٥٩٤٨ : (رقم البخاري صحيح )٥(



     )دـممح ( ....................................  

 

٧٩ 

    ِقَلْب تالْقُلُوِب ثَب قَلِّبا مـي لَى ِديِنـكي ع)١(
  كانحـبس

 أَستغِفرك وأَتـوب     ،  أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت       ، حمِدكـاللَّهم وبِ 
كِإلَي)٢(

يِهلَع اِةلَ الص و املَالس



)٣(

يِهلَعاِةلَ الصو املَالس
)٤(


)٥(

ـ  ي علَ ـي أَنْ يأْتِ  ـيثْلَ أُحٍد ذَهبا ما سرنِ     مِ ـيلَو أَنَّ لِ  (( ثُ ا ثَلَ
)٦()) أَرصده ِلدينٍ  ٌءيش اٌء ِإلَّ ي ِمنه ش  يٍل وِعندِ لَيا


                                                        

 . )٤٨٦١ : (رقم سنن أبـي داود صحيح) ٢      (           .)٢١٤٠ : (رقمي مذرالت  سننصحيح )١(
 . )٥٦٨٧ : (رقم البخاري صحيح) ٤       (  ) .            ٥٧٥١: ( صحيح البخاري رقم )٣(
  .)٦٠٨٠ : (رقم البخاري صحيح) ٦        (         .        )٥٩٧٢ : (رقم مسلم صحيح )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٨٠ 




يِهلَع اِةلَ الص و  املَالـس






)١(


اءــربــاِزبع








)٢(

                                                        
 . )٤٥٩١ : (رقم مسلم صحيح) ٢    (             .     )٢٩٨٠ : (رقم البخاري صحيح )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٨١ 

يِهلَع اِةلَ الص و املَالس


ِبلَال )١(
)٢( ـاِبرج 


)٣(


)٤(







)٥(


[       d  c         b  a  `
                                                        

 . )٢١٨٦ : (رقم البخاري صحيح) ٢              (. البخاري وصحيح سنن أبـي داود صحيح )١(
 . البخاري صحيح) ٤) .                     (٥١٢٨: ( صحيح البخاري رقم )٣(
  .)٢٢٧٠ : (رقمب  الترغيب والترهيصحيح و)١٧٥٦٥ : (رقم مسند اإلمام أمحد )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٨٢ 

  eZ ]األنبياء [






)١(

    فُلَـاٍن ا أُمي
أَي السكَِك ِشئِْت حتى أَقِْضي لَِك حاجتكِ       انظُِري




)٢(



)٣())لَو ِديأُه ِإلَي اعكُر لَقَِبلْت ، 

)٤())و دِعيت علَيِه لَأَجبت   ولَ

                                                        
 . )٥٩٩٨ : (رقم مسلم صحيح) ٢) .                  (١٤١٤: ( سنن النسائي رقم صحيح )١(
 . )٤٨٨٣: ( رقم  البخاريصحيح) ٤        () .        ٣٢٦: ( رقم الترمذي يف الشمائلرواه  )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٨٣ 





)١(

يِهلَع اِةلَ الص و  املَالـس
سأَن ))   تأَيا رم

)٢()) أَحدا كَانَ أَرحم ِبالِْعياِل ِمن رسوِل اللَّـهِ       









    


                                                        
 . )٥٩٨٠ ( :رقم مسلم صحيح) ٢) .                  (٢٧٥٩: (ي رقم البخار صحيح )١(



 )دـممح (.................. 

 

٨٤ 





















     )دـممح ( ....................................  

 

٨٥ 




)  (



)١(




عائشة)ـا(
)٢(





)٣(




)٤(


                                                        
 . )٣٧٥ : (رقم البخاري صحيح) ٢) .                  (٤٣٥: ( البخاري رقم صحيح )١(
  .)٥٣٣٠ : (رقم مسلم صحيح) ٤ (                    . )٥٩٠ : (رقم مسلم صحيح )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٨٦ 

))    ْقُلفَلْي هتيلُ بجالر لَجِإذَا و : 
  ،  ولَجنـا  ِبـسِم اهللاِ  ،  اللَّهم ِإني أَسأَلُك خير الْمولَِج وخير الْمخرِج        

)١())أَهِلِه علَى ثُم ِليسلِّم ، توكَّلْنا ربنا اِهللا وعلَى،  خرجنا وِبسِم اِهللا
                                                        

   .)٢٢٤ / ١ ()٢٢٥( : رقم السلسلة الصحيحة، ) ٢٩٢ / ١٣ ()٤٤٣٢ : ( داود رقموأبرواه  )١(
)  ضـعيف(

صحيح


ن العباد الـمحس عبد
 ضـعيف

ـ ٧٣٠ / ١٢) (٥٨٣٢: (انـي رقم سلسلة األحاديث الضعيفة لأللب ، وشرح سنن ) ٧٣٢  
  .أبـي داود للشيخ عبدالـمحسن العباد 

][
)ِم اهللاِبس( ِإذَا

    هتيلُ بجلَ الرخوِلهِ   دخد داَهللا ِعن فَذَكَر... 
السهكَاتربةُ اِهللا ومحرو كُملَيع الَم
ثَةٌ كُلُّهم ضاِمن علَى اللَِّه عـز       اثَلَ(( : قَالَ )( عن رسوِل اللَّهِ   )( ي أُمامةَ الْباِهلِ  يعن أَبِ 

) ٢٤٩٦( : رقم داود أبو رواه ))وجلَّ عز اللَِّه علَى ضاِمن فَهو ٍماِبسلَ بيته دخلَ ورجلٌ ، ... : وجلَّ
ـ ) اب ما يقول إذا دخل بيته     ب(حتت  " األذكار"وأورده النووي يف    وصححه األلبانـي ،     : م قـال    ثُ

)لَى اللَّهِ  " ىومعنع اِمنالَى ضعت "  : معناهف...  يءللش الرعايةُ : والضمان ، ضماٍن أي صاحب : أنيف ه 
  . ، وراجع الـمصادر لشرح هذا الـحديث )ارزقناها مالله ، العطية هذه أجزل وما ، تعاىل اهللا رعاية




 



     )دـممح ( ....................................  

 

٨٧ 


        ِجرخالْم ريخلَِج ووالْم ريخ أَلُكي أَسِإن مِم اهللاِ  ،  اللَّهِبـس 
وعلَى اِهللا ربنا توكَّلْنا   ،  ِبسِم اِهللا خرجنا    و،  ولَجنا  







)١(
يِهلَع اِةلَ الص و  املَالـس

 ِِم اهللالَـى اِهللا      ، ِبسع كَّلْـتوت  ،
 ِإن ملَّ        يـاللَّهأُض أَنْ أَِضلَّ أَو وذُ ِبكلَّ   ،   أَعأُز أَِزلَّ أَو أَو ،    أَظِْلم أَو
 أُظْلَم لَ     ، أَولَ عهجي لَ أَوهأَج أَو ي






                                                        

 ) .٣٧٦٢: ( مسلم رقم صحيح )١(



 )دـممح (.................. 

 

٨٨ 




)١(
 ِمِبس

 قُوةَ ِإلَّا ِباهللا   ا حولَ ولَ  الَ،  ت علَى اِهللا    ـتوكَّلْ،  اِهللا  



)٢(

عائشة ـا(
))  َكَـان

)٣()) فَِإذَا سِمع الْأَذَانَ خـرج      ، يكُونُ ِفي ِمهنِة أَهِلهِ   



)عائشة ـا())َا كَانرشب ِر ِمنشالْب : 
   هبفِْلي ثَوي  ،   هاتش لُبحيو  ، هفْسن مدخي٤())و(


                                                        

 . )٥٠٩٧ : (رقم سنن أبـي داود صحيح) ٢        (        .)٣٤٢٧ : (الترمذي رقم  سننصحيح )١(
 ) .٦٧١: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم ) ٤       (      .        )٥٠٤٨ : (رقم البخاري صحيح )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٨٩ 


)١(


 ةـعائـش(


)٢(

شةعائـــ(عائـــشة( 
ــشة )٣( )عائ

عائــشة(


 عائـشة(
)٤(

عائــشة ـــا(
)٥(


                                                        
 . )٤٨٩٣ : (رقم البخاري صحيح) ٢ .                 ()٣٨٩٥ : (الترمذي رقم سنن صحيح )١(
  .)٤٩٣٨ : (رقم البخاري صحيح) ٤       (  .        )٢٥٨٠ : (رقم سنن أبـي داود صحيح )٣(
 . )٢٩٣١ : (رقم مسلم صحيح )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٩٠ 

ةِفيص ــا(
)١(


)٢(



)٣(


)٤(
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 . )٤٩٢٧ : (رقم البخاري صحيح) ٢  (       ) .               ٢١٢٠ : ( رقمالبخاري صحيح )١(
  .)٥٥٠٥ : (رقم البخاري صحيح) ٤    ( .       )٥٥٠٥( و )٦٠٩١ : (رقم البخاري صحيح )٣(



     )دـممح ( ....................................  

 

٩١ 

)٥()ِللَِّه لْا دما يالَِّذحنمأَطْع 
 /)١(ي مئْوِ ا لَه ولَ  يا كَافِ لَمن  ـ فَكَم مِ   ، وكَفَانا وآوانا ،  وسقَانا  






(


 مـ اللَّه  ـيِقِن

   كادثُ ِعبعبت موي كذَاب٢(ع(


ا   ِبيأَحو وتأَم ماللَّه ِمك٣(اس(

)  فِْسين تلَمأَس ماللَّه   كِإلَي  ،    ـكِهي ِإلَيجو تهجوو ،

    كِري ِإلَيأَم تضفَوأَلْ،  وـو    كِري ِإلَيظَه أْتـةً    ،  جبهرـةً وغْبر
                                                        

 . )٤٧٢٩( : رقم البخاري صحيح )٥(
 . )٥٠٤٧ : (رقم سنن أبـي داود صحيح) ٢    ( ) .               ٦٨٣٢ : ( رقم مسلمصحيح )١(
 ) . ٥٩٦٥ : (رقم صحيح البخاري )٣(



 )دـممح (.................. 

 

٩٢ 

كلَا    ، ِإلَيأَ ولْجا  لَا مجنم كِإلَّا ِمن كِإلَي ، تنآم  اِبـكالَّـِذي  ِبِكت 
لْتزأَن ، كِبيِبنالَِّذي و لْتسأَر











  َقَال نم    اتم ثُم نيِفه 

)١())الِْفطْرِةلَيلَِتِه مات علَى    



)   ِفْـسن لَقْتخ مياللَّه 
 وِإنْ   ،  ِإنْ أَحييتها فَاحفَظْها    ،  لَك مماتها ومحياها    ، وأَنت توفَّاها 

 / )٢( أَسأَلُك الْعاِفيةَ  ي اللَّهم ِإن   ، أَمتها فَاغِْفر لَها  
                                                        

 . )٦٨٢٦ : (رقم مسلم صحيح) ٢ .                    ()٥٩٥٦ : (رقم البخاري صحيح )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٩٣ 






 [ !   #  Z ةدجالس [  !  "

  $     #Z)١(
 ُـةِسـي آياَلْكُر )٢(

البقرة
)٣(

  تعضو بر ِمكبِ ِباسنـ ج  هفَعأَر ِبكي و ، كْتسِإنْ أَم
ما تحفَظُ ِبِه ِعبـادك     وِإنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِ   ،  نفِْسي فَارحمها   

)٥(ِحنيالصاِل




                                                        
 . )٤٧٢٣ : (رقم البخاري صحيح) ٢     () .            ٢٨٩٢ : ( رقم سنن الترمذيصحيح )١(
  .)٥٩٦١ : (رقم البخاري صحيح) ٤  (            .         )٤٧٢٢ : (رقم البخاري صحيح )٣(
 . )٥٩٦١( : رقم البخاري صحيح )٥(



 )دـممح (.................. 

 

٩٤ 




      ـِبيالْغ ـاِلمع ـماللَّه
  ،لِّ شيٍء ومِليكَـه رب كُ ،  فَاِطر السمواِت والْأَرِض    ،  والشهادِة  

     تِإلَّا أَن أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ،           ـرش ِمـنفِْسي ون رش ِمن وذُ ِبكأَع 
)١(وِشرِكِه الشيطَاِن













    



                                                        
  .)٣٣٩٢ : (رقم سنن الترمذي صحيح )١(



     )دـممح ( ....................................  

 

٩٥ 


دممح


اِهيمــر ِإب


)دممح(


)اِهيمرِإب(
















 )دـممح (.................. 

 

٩٦ 











ِسيلَةوفَِضيلَة

 ـودمحالْم قَامالْم


  
  ميـالعزيز أبان من بن عبدـ خالد أيوأب/ وكتبه 

  مصطفى ـمن هجرة ال١٤٢٥ / ٦ / ٦
  منورةـمدينة الـمسجد النبوي بالـبال

Abukhaleda@gawab.com 
  ١١٥٢٣ : الرياض – ٤١٤٣٥ : ب.ص


    





     )دـممح ( ....................................  

 

٩٧ 
















الروضة الشريفة




  

  

ودمالَ ِللَِّهالْحالْع بِمنيـ ر  
صلَّـى اُهللا وولَـى ملَّسع ِبنيِعنيانمِبِه أَجحصلَى آِلِه وعٍد ومـحم   


    





 )دـممح (.................. 

 

٩٨ 

 
  

  .   صحيح مسلم) ٢(                     .  صحيح البخاري) ١(
   . يـلأللبانصحيح الترمذي ) ٤(           .   يـي داود لأللبانـصحيح أب) ٣(
  . يـلأللبانصحيح ابن ماجه ) ٦(              . يـلأللبانالنسائي صحيح ) ٥(
   .يـاأللبان /  الترمذيمحمديةـختصر الشمائل الـم) ٧(
  .  البن كثري)(مشائل الرسول ) ٨(
   .يمزاد املعاد البن الق) ٩(
   .اهللا بنت مقبل الوادعي محمدية ألم عبدـالصحيح املسند من الشمائل ال) ١٠(
   .مصطفى العدويـيح املسند من أذكار اليوم والليلة لالصح) ١١(
  . يـلأللبان )(ي ـصفة صالة النب) ١٢(
  . البن باز )(ي ـصفة صالة النب )١٣(
   . لصاحل الشامي)(حبة اهللا ورسوله ـم) ١٤(
   .مرتل لنرية خانـهدي النبوي يف الـمن ال) ١٥(
   . لعلي بادحدح)(ي ـحبة النبـم) ١٦(
   .منجدـمحمد الـآداب اللباس لشريط ) ١٧(
   .يـ القحطانلسعيد عليحصن املسلم ) ١٨(
  .ـي القحطان لسعيد عليمصلني ـقرة عيون ال) ١٩(
   .عقيل موسى محمدـهذيب سري أعالم النبالء لـنزهة الفضالء ت) ٢٠(
  . يـلأللبانجامع ـصحيح ال )٢١(
  . يـلأللبانسلسلة األحاديث الصحيحة ) ٢٢(
  . يـلأللبانترغيب والترهيب صحيح ال) ٢٣(
  . فهام البن القيمجالء األ) ٢٤(
  . شرح صحيح مسلم للنووي) ٢٥(



     )دـممح ( ....................................  

 

٩٩ 
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)  (

)  (
)  (
)  

(

)  (
) يـهِ لَع 

اِةلَالصو املَالس ( 
) يـهِ لَع  اِةلَ الـص 
واملَالس (
) يِهلَع 

اِةلَالصو املَالس ( 
)

  ( 
)  (
)  (
 

 



 )دـممح (.................. 

 

١٠٠ 

 








د ممح 
 

  )حمداً رسولُ اهللا أَنَّ م: حقيقةُ شهادِة  (
 
 




  ه اهللاحفظ آل الشيخ بن حممد عبد العزيز بن عبد اهللا





 


 

 


