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فىا وَ

ٖٔأتْٗ ومكاُ 

. أض٠مٛأزبعٖٛٔطأالٌْ 

ُِ:الطؤاه األٔه َُٗكٕاَل  َف

ُْ:الطؤاه الثاٌ٘ ُِ َل َُٗكٕاَل    َف

ُْ:الطؤاه الثالث ُِ َل َُٗكٕاَل َف

ُِ :الطؤاه السابع َُٗكٕاَل َف

ُْ َِ َعاِشٍب  َل ِٞ ِب َِ اِلَبَسا :َع

َقاَه: 

ُِ ِْ َوَمَكا َِٗأِتٗ  َف

ُِ َُٗكٕاَل َف

َُٗكُٕه  "َف

ُْ ُِ َل َُٗكٕاَل ؟  َف

َُٗكُٕه " َف

ُْ ُِ َل َُٗكٕاَل َف

َُٗكُٕه ُْ" َف ُِ َل َُٗكٕاَل  َف

َُٗكُٕه  َف

[3]

()()

فإذا أجاب عمٜ األض٠مٛ أوس اهلل بأعالُ ()

  .ٌتٗجٛ جناحْ ٔأوس لْ بطت جٕاٟص تطمي لْ يف قربٓ

  :اجلاٟصٚ األٔىل

  :اجلاٟصٚ الثاٌٗٛ

:اجلاٟصٚ الثالثٛ

 

:اجلاٟصٚ السابعٛ 

  :اجلاٟصٚ اخلاوطٛ

َِ   :اجلاٟصٚ الطادضٛ ِٞ ِب َِ اِلَبَسا َع

ُْ :َقاَه:َعاِشٍب  ُِ َل َُٗكٕاَل  َف

َُٗكُٕه  َف

ٍَاٍد ٍَاِدٙ ُو ُٗ  َف

ُٓ َُٓفاِفِسُغٕ  ََٔأِلِبُطٕ

َٔاِفَتُحٕا

ُِٖفَطُح َٔ 

:َقاَه

َُٗكُٕه  : َف

َُٗكُٕه : َف

َُٗكُٕه   َف

َُٗكُٕه  َف

                                                 
 [ حديث الرباء بن عازب] مسند أمحد (1)

  [  باب يف املسألة يف القرب] سنن أيب داود(2)
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()

()()
 

َِ َواِلٍك  ٌَِظ ِب َِ َأ َٔع

 

 

 

()َِ َأِب٘  ََٔع

 َٚ :ِسٖس

                                                 
 [ حديث الرباء بن عازب] مسند أمحد (4)

  [  باب يف املسألة يف القرب]سنن أيب داود (5)
 

   (253ص  / 10ج ) 4753صحيح وضعيف سنن أيب داود رقم(6)

[َباب َما َجاَء يفي َعَذابي اْلَقرْبي ]  البخاري صحيح(7)
 

 

()
      

[5]

أوس اهلل بأعالُ ٌتٗجٛ زضٕبْ ٔإُ مل جيب عمٜ األض٠مٛ 

 :األٔىل .ٔأوس لْ بأزبع ٔوا أدزاك وا األزبع

 :الثاٌٗٛ 

 :الثالثٛ 

َِ   :السابعٛ َع

َِ َعاِشٍب  ِٞ ِب :اِلَبَسا

 

  

  

 

 

  

()()

َِ َواِلٍك  () ٌَِظ ِب َِ َأ َٔع



                                                 
(8)  

 [حديث الرباء بن عازب]مسند أمحد (9)

  [ باب يف املسألة يف القرب ]  أيب داودسنن(10)

  (253ص  / 10ج ) 4753صحيح وضعيف سنن أيب داود رقم(11)
 



  

 

[6]

 

 

 عبد اهلل أوٛ اهلل()

َِ َعاِشٍب  ِٞ ِب َِ اِلَبَسا :َع

 ُِ َُٗكٕاَل َُٗكُٕه  َف  َف

ٍَاِدٙ   ُٗ َف

ٍَاٍد  ُو

()()() 

ٔ

:قاه مسعتٔعَ جابس   



                                                 
[ َباب َما َجاَء يفي َعَذابي اْلَقرْبي ] البخاريصحيح(1)

 

 [ حديث الرباء بن عازب]مسند أمحد (2)

[  باب يف املسألة يف القرب  ]سنن أيب داود (3)
 

   (253ص  / 10ج ) 4753صحيح وضعيف سنن أيب داود رقم(4)

ٔوَ أخر وعسفٛ اهلل ٔدٍْٖ ٌٔبْٗ وَ ()

غريالكتاب ٔالطٍٛ فمَ جيٗب عمٜ ِرٓ األض٠مٛ 

َِ َواِلٍك ٌَِظ ِب َِ َأ  َع

[7]



 

ٔوَ أخر وعسفٛ اهلل ٔدٍْٖ ٌٔبْٗ وَ ()

 .الػٗطاُ أضمْ عَ اإلجابٛ

 

– ٣: احلج]

أخر وعسفٛ اهلل ٔدٍْٖ ٌٔبْٗ وَ العكن املتبع  ٔوَ[٤

 .لغريالكتاب ٔالطٍٛ أضمْ عَ اإلجابٛ

 

 ٨: احلج]

ٔوَ أخر وعسفٛ اهلل ٔدٍْٖ ٌٔبْٗ وَ اهلٕٝ  [٩ –

                                                 

(5)
 [ باب حجة النبي]صحيح مسلم - 

[ َباب َما َجاَء يفي َعَذابي اْلَقرْبي ]البخاري صحيح  (6)
 

 أضمْ عَ اإلجابٛ

ٔوَ أخر وعسفٛ اهلل ٔدٍْٖ  

 .ٌٔبْٗ وَ السأٙ أضمْ عَ اإلجابٛ

[8]

  ٔ َِ َِ َعِبِد اهلِل ِب َع

:َقاَهَعِىٍسٔ

ٔوَ أخر وعسفٛ اهلل ()

وَ أ قٕاه ٔأفعاه ٔضري فطكٛ العمىاٞ ٔدٍْٖ ٌٔبْٗ 

.أضمٕٓ عَ اإلجابٛٔالعباد 

وَ أخر وعسفٛ اهلل ٔدٍْٖ ٔ  

وَ دلسد أقٕاه ٔأفعاه ٔضري الصاحلني وَ ٌٔبْٗ 

 . لعدً عصىتّي أضمٕٓ عَ اإلجابٛالعمىاٞ ٔالعباد

وَ أخر وعسفٛ اهلل ٔ 

                                                 
(7)

ْأيي ]لبخاري صحيح ا ْن َ  ِّم الرَّر
ْذَ رُي مي     [ َباب َما يُي

 

مما عمْٗ أكثسالٍاع أضمٕٓ عَ ٔدٍْٖ ٌٔبْٗ 

اإلجابٛ

 .أٔمما عمْٗ أكثساملطمىني 

 

 

 

 

 األض٠مٛ األزبعٛ
تأليف 

ذلىد بَ أمحد بَ ذلىد العىازٙ 

 ٔاألٔقاف ٔالدعٕٚ ٔاإلزغاد بٕشازٚ الػؤُٔ اإلضالوٗٛ

 إلكرتٌٔ٘الربٖد ا

mailto:Alammary4@hotmail.com


 

لمطبع اخلريٙ

 


