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)(












)١(
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دحمم


  هيدناصر بن عبد اهللا بن دخيل الفُ

  الرياض
   هـ١٤٣١ / ٧ / ١
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[  I   H  G  F  E  D   C Z ]رياتاالذ[



[l  k  j  i  h  g mª    Z]ءالنسا[


ونع اذعنِ ملٍ ببج) ( َولُ قَالَ  :قَالسر اللَّه )(:  ))ااذُ يعرِي مدا أَتم قح لَى اللَّهع ادبا الْعمو قح 

ادبلَى الْعع ؟ اللَّه قُلْت:  اللَّه ولُهسرو لَمفَإِنَّ : قَالَ  ، أَع قح لَى اللَّهع ادبو أَنْ  :الْعدبعيالَ هرِكُوا وشي ئًا بِهيش 
 ،قحو ادبلَى الْعع الَ أَنْ:  اللَّه ذِّبعي نالَ م رِكشي ئًا بِهي١٤٣: ( ومسلم )٢٨٥٦: (البخاري [)) ش([. 

)(اذعم
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   ZZ ]مائدةـال. [  
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   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  "  !  *            )  (  '  &  %          $      # Z ]األحقاف [.  





Ï


)())    اَهللا يلَق نمةَ ، ونلَ الْجخئَاً ديش بِه رِكشاَهللا ال ي يلَق نم

ـارلَ النخئَاً ديش بِه رِكش١٥٢ : (مسلم[ ))ي[(. 






محدم 

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

   .] آل عمران[




 [w  v    u   t  s  r  q  px   ¡    Z 

   .]حشرـال[




 [      f  e  d  c  b   a  `  _    ^  ]



      

  i  h  gZ ]لنورا[.   




))نلَ ممالً عمع سلَي هلَيـا  عنرأَم  ـوفَه دمـسلم   [ ))ر :

)١٧١٨([.   
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 [1  0  /  .  -2  ;   Z ]غافر[.   







  .)١())الدعاُء هو العـبادة((






 [ 4  3  2  1  0 Z ]هـط. [  




))نم لَكاًطَرِيقَ س سملْتي لْمع يهلَ اًفهس اللَّه لَهإِلَى طَرِيقًا  بِه ةن٢٦٩٩: (مسلم [ ))الْج[( .





))كُمأَي بحأَنْ ي ودغمٍ كُلَّ يوانَ إِلَى يطْحب يقِ إِلَى أَوقالْع أْتفَيي هننِ مياقَتنِ بِنياومكَو يف إِثْـمٍ  رِغَي 

  ؟ رحمٍ قَطْعِ والَ
  .  ذَلك نحب اللَّه رسولَ يا  :فَقُلْنا

                                                        
 ) .٣٤٠٧: (ع رقم ـحه األلبانـي يف صحيح الـجام ، وصححسن صحيح: وقال ) ٢٩٧٣: (الترمذي  )١(



      

 مـن  لَـه  خير وجلَّ عز اللَّه كتابِ من آيتينِ يقْرأَ أَو فَيعلَم الْمسجِد إِلَى أَحدكُم يغدو أَفَالَ : قَالَ

: مـسلم   [ )) ؟ اِإلبِـلِ  من أَعدادهن ومن،   أَربعٍ من لَه خير وأَربع،   ثَالَث من لَه خير وثَالَثٌ،   ناقَتينِ

)٨٠٣[( .  
انطْحب

يققالْع
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محدم(








 


 [x  w  v  u     t    s   z  y  Z ]النساء[.    


))َّإِن نيلِ بجالر نيبو كرالْكُفْرِ الشو كرت الَةمسلم  [ ))الص :

)٢٥٦[( 




 

 

 

 

 



      

 
















 

)]اهللا أكرب([



)الركوع(
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الترتيب







 
اهللا أكرب
َانحبس بريم يظالْع

عمس اللَّه نمه لدمح
انبر لَكد ومالْح
َانحبس بر لَىياَألع

بر راغْف يل











      







 

)) ام كُمنم نم دأُ أَحضوتي غُفَيلب ]  بِ: أَوسغُـفَي[ ضوَءـالْو ، ثُم 

 لَـه  فُتحت إالَّ ، ورسولُه عبده محمدا أَنَّ وأَشهد ، لَه شرِيك لَا وحده اللَّه إالَّ إلَه لَا أَنْ أَشهد : يقُولُ
ابوأَب ةنالْج ةانِيلُ ، الثَّمخدي نا مهاَء أَي٢٣٤: (مسلم [ ))ش[( 

وادز يذمرالت)) : ملْنِي اللَّهعاج نم والتلْنِي،  ابِنيعاجو نم رِينطَهت٥٥: (سنن الترمذي [ ))الْم[( .


دهلَا أَنْ أَش إالَّ إلَه اللَّه هدحلَا و رِيكش لَه ، دهأَشأَنَّ و محامد هدبع ولُهسرو   ، ملْنِي اللَّهعاج 

نم ابِنيولْنِي،   التعاجو نم رِينطَهتالْم
دمحم






 ))انِ مرِئٍ ممٍ املسم تهرضالَةٌ حص وبكْتةٌـم  ـِسنحفَي 

 الدهر وذَلك،   كَبِريةً يؤت لَم ما الذُّنوبِ من قَبلَها لما كَفَّارةً كَانت إِالَّ وركُوعها وخشوعها وضوَءها
ــه ــسلم [ ))كُلَّ  )]٥٦٥: (م
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  نعنِ سِأَوسٍ بأَو الثَّقَف  ي) (  َقَال: تعمولَ سسر اللَّه )( ُقُولي : ))نلَ مغَس موي  ـةعمالْج 
 بِكُـلِّ  لَـه  كَانَ،   يلْغُ ولَم فَاستمع،   اِإلمامِ من ودنا،   يركَب ولَم ومشى،   وابتكَر بكَّرو  ، واغْتسلَ
ةطْولُ خمع ةنس:  را أَجهاميا صهاميق٢())و(.  








 
))نلَ مغَس موي ةعملَ الْجساغْتو(())َلغَس((َلساغْتو



))كَّوبر((النووي
))كَرتابو((

ابن األثريالنهاية)) كَّـرب((
كَّربإليه 

))كَرتاب((
باكورته

الـخطابـي))يركَب ولَم ومشى((


))اِإلمامِ من ودنا((

                                                        
وصحيح الـجامع ) ٦٩٠: ( وأبو داود والنسائي وأمحد وابن ماجه وابن خزيـمة ، وصححه األلبانـي يف صحيح الترغيب           )٤٥٦: (ي   الترمذ رواه )٢(

) :٦٤٠٥(.  



      



))عمــت فَاس((




))لَملْغُ وي((
النووي


))خطْوة بِكُلِّ لَه كَانَ((

ــلُ(( مع ةــن س:  ــر ا أَجهامــي ــا ص هاميقو((




 

نةَ أَبِي عريره) ( َّولَ أَنسر اللَّه )( َقَال:  ))لَو لَمعي اسا الني ماِء فدالن فالصلِ والْأَو ثُم لَم 
 فـي  ما يعلَمونَ ولَو،   إِلَيه لَاستبقُوا التهجِريِ في ما يعلَمونَ ولَو،   لَاستهموا علَيه يستهِموا أَنْ إِلَّا يجِدوا
ةمتحِ الْعبالصا ومهولَأَت لَوا ووب٦١٥: (البخاري [)) ح[( .  
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نةَ يأَبِ عريره ) (  َى :قَالبِ أَتالني )( ٌلجى رما  :فَقَالَ أَعولَ يسر اللَّه هإِن سلَي ـ  يل ـقَائد 
،  لَـه  فَرخص  ، هـبيت يف يفَيصلِّ لَه صـخير أَنْ )( اللَّه رسولَ أَلَـفَس  ، الْمسجِد إِلَى ييقُودنِ
  )] ٦٥٣: (مسلم [ ))فَأَجِب : قَالَ  ،نعم  :فَقَالَ ؟ الَةـبِالص النداَء تسمع هلْ : فَقَالَ دعاه ولَّى فَلَما










 
نةَ يأَبِ عريره ) (  َقَال: ))َّاَء أَنفُقَر اجِرِينها الْموولَ أَتسر اللَّه )( فَقَالُوا:  بلُ ذَهثُورِ أَهالد 

بِالداتجلَى ريمِ الْععالنيمِ وقالْم .  
  ؟ ذَاك وما : فَقَالَ

  . نعتق والَ ويعتقُونَ،  نتصدق والَ ويتصدقُونَ  ،نصوم كَما ويصومونَ ي ،نصلِّ كَما يصلُّونَ  :قَالُوا
 والَ بعـدكُم  من بِه وتسبِقُونَ سبقَكُم من بِه تدرِكُونَ شيئًا أُعلِّمكُم أَفَالَ  :)( اللَّه رسولُ فَقَالَ

  ؟ صنعتم ما مثْلَ صنع من إِالَّ منكُم أَفْضلَ أَحد يكُونُ
  . اللَّه رسولَ يا بلَى  :قَالُوا
  . رةًـم وثَالَثني ثَالَثًا صالَة كُلِّ دبر وتحمدونَ وتكَبرونَ تسبحونَ : قَالَ
 فَعلْنـا  بِما اَألموالِ أَهلُ إِخواننا سمع  :فَقَالُوا )( اللَّه رسولِ إِلَى الْمهاجِرِين فُقَراُء فَرجع : قَالَ
  . مثْلَه فَفَعلُوا



      

  .)١())يشاُء من ؤتيهي اللَّه فَضلُ ذَلك(:  ( اللَّه رسولُ فَقَالَ

)(










)( 





َانحباللَّه سر اللَّهأَكْبدمالْح لَّهل

٣٣
)(




)( 




                                                        
  .أي أهل األموال الكثرية: ، أهل الدثور ) ١٣٧٥: (صحيح مسلم  )١(
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)آية الكُرسي( 

))نأَ مةَ قَري آيسالْكُر ربكُلِّ د الَةص ةوبكْتم لَم هعنمي نولِ مخالْ دةنج 

.)١())يموت أَنْ إِالَّ

) آية الكُرسـي(


 

))  يجِدسي مالَةٌ فذَا صإِالَّ          ه اهـوا سيمف الَةص أَلْف نلُ مأَفْض 

اهوا سيمف الَةص أَلْف ائَةم نلُ مامِ أَفْضرالْح جِدسي الْمالَةٌ فصو ، امرالْح جِدس٢())الْم(.  
) (

 


)) يهلَّى فاٍء فَصقُب جِدسى مأَت ثُم هتيي بف رطَهت نالَةً مص

   ةرمرِ عكَأَج ١())كَانَ لَه(.

)قُـبــاء (




                                                        
 ) .٦٤٦٤: (رواه ابن حبان ، وصححه األلبانـي يف الـجامع الصغري  )١(
 ) .١١٧٣: (، وصححه األلبانـي يف صحيح الترغيب والترهيب ) ١٤٠٦ (:وابن ماجه ) ١٥٢٧١: (رواه أمحد  )٢(






 

 ) .٦١٥٤: (، وصححه األلبانـي يف صحيح الـجامع الصغري ) ١١٦٨: (رواه ابن ماجه  )١(



      

 

)())ٌةرمي عانَ فضمي رقْضةً تجي حع١٨٦٣: (البخاري [ ))م[( .  



 

 
 يذْكُر قَعد ثُم جماعة في الْغداةَ صلَّى من(:  ))( اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ  ) ( مالك بنِ أَنسٍ عن

ى اللَّهتح طْلُعت سمالش لَّى ثُمنِ صيتكْعر تكَان رِ لَهكَأَج ةجح ةرمعو ((، َولُ قَالَ  :قَالسر اللَّه )( 
: ))ةامت ةامت ةام١())ت(.   








)(  
][

َلَ الوالَ حةَ وإِالَّ قُو ٧٣٨٦: (البخاري [) بِاللَّه[( .   

َانحبس يمِ اللَّهظالْع 

هدمبِح٣٤٦٤: (الترمذي [) و [(.
 

                                                        
]

)([ 
 ، )٥٩١ : (سـنن الترمـذي بـرقم    ه األلبانـي يف صحيح     سنح حتقيق أمحد شاكر و    غريب حسن حديث هذا:  وقال   )٥٨٦ / ٢ : (الترمذيرواه   )١(

  .)٣٦ / ١: (مر السدحان لإلمام ابن باز  ويعملُ به ، مسائل أبـي عصحيح حديثولـهذا الـحديث شواهد ، وقال الشيخ ابن باز 



 


org.8ba.www 

َانحبس اللَّه  ،دمالْحو لَّهالَ،  لإِلَ وإِالَّ ه اللَّه  ،اللَّهـر  ومـسلم [) أَكْب : 

)٧٠٢٢[(. 


َانحبس اللَّه هدمبِح٦٤٠٥: (البخاري [) و[(. 

]
[]٢٧٣٢ : (مسلم[(

يتضر ا بِاللَّهبالَمِ،   ربِاِإلسو 

 .]لبانـي، وصححه األ) ١٥٢٩: (أبو داود [) رسوالً  وبِمحمد،  دينا





َال إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه ،  لَه لْكالْم لَهو دمالْح  ،وهلَى وكُلِّ ع شير ٍءيالبخاري [) قَد :

 .])٧٠١٨: ( ، ومسلم )٣٢٩٣(

]٤٠٨٣ : (مسلم[(


دمالْح لَّهل نِ يالَّذمذَا يأَطْعه قَنِيهزرو نرِ ملٍ غَيوح نالَ يمو ةصحيح الترمذي   [) قُو :

 .])٢٦٧٣: (، وصحيح ابن ماجه ) ٣٤٥٨(


) إمساعيل(َال  إِالَّ إِلَـه 
                                                        

 



      

اللَّه دحوالَ ه رِيكش لَه ،  لَه لْكالْم لَهو دمالْح   ،وهلَى وكُلِّ ع شير ٍءيومسلم    )٦٤٠٤: (البخاري  [) قَد ،  :

)٧٠٢٠([. 


َانحب٧٠٢٧: (لم مس[) اللَّه س([. 


] ٧٢٨: (مسلم([. 


ُوذأَع اتمبِكَل اللَّه اتامالت نم را شم لَق٢٧٠٨ : (مسلم[) خ[(. 


) آية الكُرسي(]   صحيح الترغيـب

)]٦٦٢ : (والترهيب لأللبانـي


)بِسمِ اهللا( 

))         َفَقَال لَهأَه يأْتأَنْ ي ادإِذَا أَر كُمدأَنَّ أَح لَو : ماللَّه ، مِ اللَّهبِس
  نجطَانَ ويا الشنبنا   جنقْتزا رطَانَ ميطَانٌ           بِ الشـيش هرـضي لَـم كي ذَلف لَدا ومهنيب رقَدإِنْ ي هفَإِن ، 

 .)١())أَبداً








                                                        
  .]أي يجامع زوجته : يأْتي أَهلَه[، ) ٧٣٩٦: (صحيح البخاري  )١(
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)(  

نع أُم انِئه تبٍ يأَبِ بِنطَال) ـا( قَالَت:  ريبِ م مٍ ذَاتوولُ يسر اللَّه  ا  :فَقُلْتولَ يسر 

اللَّه يإِن قَد تكَبِر فْتعضو - ا أَوكَم نِ - قَالَترلٍ يفَممبِع لُهما أَعأَنو الةٌجس .  
   : قَالَ
  . إِسماعيلَ ولَد من تعتقينها رقَبة مائَةَ لَك تعدلُ فَإِنها تسبِيحة مائَةَ اللَّه يسبح ـ ١
 سبِيلِ يف علَيها تحملني ملْجمة مسرجة فَرسٍ مائَةَ لَك تعدلُ فَإِنها تحميدة مائَةَ اللَّه يواحمد ـ  ٢

اللَّه .  

  . ةـمتقَبلَ مقَلَّدة بدنة مائَةَ لَك تعدلُ فَإِنها تكْبِرية مائَةَ اللَّه يوكَبرِ ـ ٣
  . واَألرضِ اِءالسم بين ما تمُأل - قَالَ أَحِسبه خلَف ابن قَالَ - تهليلَة مائَةَ اللَّه يوهلِّل ـ ٤

  .)١())بِه أَتيت ما بِمثْلِ ييأْت أَنْ إِالَّ عملٌ َألحد يومئذ يرفَع والَ
انِئ أُمهب وأَبطَال






َانحباللَّه س(

) إمساعيل(
دملَّه الْحل(

                                                        
ـ  السلـسلة انـي يف   األلبإسناده   حسن، و ) ٢٥٦٧٥ : (قال الـمنذري رواه أمحد بإسناد حسن      )١( :  ويف صـحيح الترغيـب       )١٣١٦: (صحيحة   ال
)١٥٥٣(.  



      




َّاللر هأَكْب(


َال اللَّه إِالَّ إِلَه(







 

 

 [  h  g  f  e   d   c  b  aZ ]حممد[.   


))نأَ مفَ قَرراًح نابِ متك اللَّه فَلَه ةٌ بِهنسةُ،   حنسالْحرِ  وـشبِع 

.)١())حرف وميم،  حرف الَمو،  حرف أَلف ولَكن،  رف ح!َ:  أَقُولُ الَ،  أَمثَالها



 :!فأَل

الَميمم
))جِزعأَي كُمدأَ أَنْ أَحقْرثُلُثَ ي آنالْقُر يف 

                                                        
 . وصححه األلبانـي )٢٩١٢: (الترمذي  )١(
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لَة؟ لَي قفَش كذَل هِملَيقَالُوا عا  :ونأَي يقطي كا[ ذَلولَ يسر أُ:  فَقَالَ ؟ ]اللَّهقْري  : [ $  #  "  !

Z لُ فَهِيدعا ثُلُثَ تآن٢())لْقُر(. 







 [ $  #  "  !Z


 
 عةَ نرمنِ سبٍ بدنج) ( َولُ قَالَ  :قَالسر اللَّه )(:  ))بإِلَى الْكَالَمِ أَح اللَّه عبانَ:  أَرحبس 

اللَّه دمالْحو لَّهالَ لو إِالَّ إِلَه اللَّ اللَّهوه رالَ،  أَكْب كرضي هِنأَيب أْتد٥٧٢٤ : (مسلم[)) ب[(.   
)َانحباللَّه س،  دمالْحلَّه والَ  ،لو إِالَّ إِلَه 

)أَكْبر واللَّه  ،اللَّه


 
))َأَال ئُكُمبرِ أُنيبِخ كُمالما،   أَعكَاهأَزو دنع كُميكلـا ،  مهفَعأَرو 

يف كُماتجرد   ،ريخو لَكُم نفَاقِ مبِ إِنرِقِ الذَّهالْوو   ،ريخو لَكُم نا أَنْ ملْقَوت  كُموـدوا  عرِبـضفَت 
ماقَهنوا أَعرِبضيو اقَكُمنلَى  :قَالُوا ؟ أَعقَالَ ، ب : كْرذ الَى اللَّهع١())ت(.



                                                        
واللفظ له ، وما بني الـمعقوفتني للبخاري     ) ١٠١٩: (، ومسند أبـي يعلى الـموصلي      ) ١٨٨٣: (، وصحيح مسلم    ) ٥٠١٥: (صحيح البخاري    )٢(
. 
 .أي الفضة  : الْورِق، وصححه األلبانـي ، ) ٣٠٧٢: (جه  ، وابن ما)٣٣٧٧: (الترمذي  )١(



      





))َال دقْعي مقَو ذْكُرونَي اللَّه  ـزـلَّ  عجإِالَّ و  مهفَّـتح 

 .)]٢٧٠٠ : (مسلم[))عنده فيمن اللَّه وذَكَرهم،  السكينةُ علَيهِم ونزلَت،  الرحمةُ وغَشيتهم،  الْمالَئكَةُ





))انتمكَل انيفَتفلَى خع اناللِّس ، انيلَتثَق يف الْمانيز ، 

انتبِيبنِ إِلَى حمحانَ : الرحبس يمِ اللَّهظانَ ، الْعحبس  اللَّـه  هـدمبِحو((]   البخـاري) :ومـسلم  ) ٦١٨٨ ، : 

)٢٦٩٤[(. 


حبانَس يمِ اللَّهظانَ ، الْعحبس اللَّه هدمبِحو

 

 [  ̧   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {Z 

   .]هود[





ونةَ يأَبِ عريره) ( َولُ قَالَ  :قَالسر اللَّه )(:  ))اللَّهو يإِن رفغتَألس اللَّه وبأَتو هإِلَي مِ يفوالْي 

أَكْثَر نم نيعبس رةًم((]البخاري) : ٦٣٠٧[( ويف رواية ،)) :َائَةم ةرم((] صحيح سنن ابن ماجه) :٣٨١٥([



 


org.8ba.www 

] 

[


ونةَ عادبنِ عب تامالص )( َولُ قَالَ  :قَالسر اللَّه )(:  ))  نمفَرغتاس نِنيمؤلْمل و ـاتنمؤالْم 

بكَت اللَّه نٍ بِكُلِّ لَهمؤم ةنمؤمةًونس١()) ح(.  





))ديفَارِ سغتسقُولَ أَنْ االي دبالْع : ماللَّه تأَن بالَ ، ير 

إِالَّ إِلَه تنِ ، أَنلَقْتا يخأَنو كدبا ، عأَنلَى وع كدهع كدعوا وم تطَعتوذُ ، اسأَع بِك نم را شم تعنص 
 حني قَالَها من ، أَنت إِالَّ الذُّنوب يغفر الَ فَإِنه ، يل اغْفرفَ ، يبِذَنبِ لَك وأَبوُء يعلَ بِنِعمتك لَك أَبوُء ،

بِحصا ينوقا مبِه اتفَم نم همولَ يِس أَنْ قَبميي وفَه نلِ مأَه ةنالْج ، نما وقَالَه نيِس حما يينوقـا  مبِه 
اتفَم نم هلَتلَ لَيأَنْ قَب بِحصي وفَه نلِ مأَه ةنبلفظ مقارب) ٦٣٠٦: (البخاري [)) الْج[. 












                                                        

 .أي الفضة  : الْورِق، وصححه األلبانـي ، ) ٣٠٧٢: (، وابن ماجه ) ٣٣٧٧: (الترمذي  )١(



      






 
نع وةَجرِيي أُم نِنيمؤالْم) بِ أَنَّ )ـاالني  جرخ نا مهدنةً عكْرب نيلَّى حص حبـ  الص هوي 

ا يفهجِدسم ثُم عجر دعى أَنْ بحأَض هوةٌ يسالا : فَقَالَ جم لَى زِلْتالِ عالْح يالَّت كقْتـا  فَارهلَي؟ ع 
  . نعم  :تقَالَ

 لَوزنتهن الْيومِ منذُ قُلْت بِما وزِنت لَو مرات ثَالَثَ كَلمات أَربع بعدك قُلْت لَقَد  يالنبِ قَالَ

   .)]٧٠٨٨: (مسلم [)) اتهكَلم ومداد عرشه وزِنةَ نفِْسه ورِضا خلْقه عدد وبِحمده اللَّه سبحانَ :

ةرِييوج)ـا(











)كَلماته ومداد عرشه وزِنةَ نفِْسه ورِضا خلْقه عدد وبِحمده اللَّه سبحانَ(
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))جِزعأَي كُمدكِْس أَنْ أَحيمٍ كُلَّ بوي أَلْف  ةنـس؟ ح 

أَلَهلٌ فَسائس نم هائلَسج:  فكَي كِْسبا يندأَح أَلْف ةنسقَالَ  ؟ ح : حبسائَةَ يم ةبِيحست بكْتفَي لَه أَلْف 
ةنسح طُّ أَوحي هنع أَلْف يئَةط٢٦٩٨: (مسلم [ ))خ[(.   







 َانحـباللَّـه  س(




 
))انِ بِالَلُ يبِريأَخىجلٍ بِأَرمع لْتمعه الَمِ يفاِإلس ، يفَإِن تعمس 

فد كلَيعن نيب ديي يف ةن؟ الْج  
 إِالَّ نهـارٍ  أَو لَيـلٍ   من ساعة يف طُهورا أَتطَهر لَم يأَن  من :ي  عند أَرجى عمالً عملْت ما:  قَالَ
تلَّيص كورِ بِذَلا الطُّهم بكُت لِّ أَنْ يلأُص٢٤٥٨ : (، ومسلم) ١١٤٩: (البخاري [ ))ـي[(  .  













      

 

 
نةَ يأَبِ عريره )( َقَال:  ))ِانصيأَو يلليخ  امِ  :بِثَالَثيص امٍ ثَالَثَةأَي نرٍ  كُـلِّ  مـهش ، 

روتى يكْعحأَنْ ، الضو رلَ أُوتأَنْ قَب ام١٩٨١(: البخاري [)) أَن([.   






 

 
))نأَى مر كُمنا مكَرنم هريغفَلْي هدفَـإِنْ ،  بِي  لَـم  عطتـسي 

انِهسفَإِنْ،  فَبِل لَم عطتسي فَبِقَلْبِه كذَلو فعـاِإلي أَضمان((] مسلم) :٧٠[(. 







 
))نكَانَ م ثَالَثُ لَه اتنب   ،ربفَص هِنلَيع  ـنهمأَطْعو  نـقَاهسو 

ناهكَسو نم هتجِد كُن لَه ابجاًح نارِ مالن موي ةامي١())الْق(.




                                                        
 . من سعتهأي  : جِدته من ، )٢٩٤( : يف السلسلة الصحيحة وصححه األلبانـي ، )٣٦٦٩( : ابن ماجه )١(
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))نالَ منِ عيتارِيى جتا حلُغبت ،  لْتخا دأَن وهةَ ونالْج 

.)٢())تليها يوالَّت السبابة صبعيهبِأُ أَشارو كَهاتينِ





 

 
 ))ام نم دبع هيبصةٌ تيبصقُولُ ما"  :فَيإِن لَّها لإِنو هـونَ  إِلَياجِعر  ،

منِ اللَّهريأْج يف تيبصيم فلأَخو ا يلريا خهنإِالَّ "م هرأَج اللَّه يف هتيبصم لَفأَخو ا لَهريا خهنمسلم [)) م

) :٢١٦٦[( .

اإِن لَّها لإِنو  ـهإِلَي 

منها خيرا يل وأَخلف يمصيبت يف يرنِأْج اللَّهم،   راجِعونَ






))ام دبعنِ يلمؤالْم دنيع 

 .])٥٩٤٤(: خاري الب[))الْجنةُ إِالَّ احتسبه ثُم الدنيا أَهلِ من صفيه قَبضت إِذَا جزاٌء



                                                        

  .بنتني: أي  : جارِيتينِ، ) ٢٦٣١: (صحيح مسلم  )٢(



      



 

 
 ))اميمِ صوفَةَ يرع ِسبتلَى أَحع أَنْ اللَّه كَفِّرةَ ينـ  الس يالَّت  لَـهقَب 

 )]٢٨٠٣: (مـسلم   [)) قَبلَه يالَّت السنةَ يكَفِّر أَنْ اللَّه علَى أَحتِسب عاشوراَء يومِ وصيام،   بعده يالَّت والسنةَ
.










 
نةَ يأَبِ عريره )( َولُ قَالَ  :قَالسر اللَّه )( : ))نم حبأَص كُمنم موا الْيمائو قَالَ ؟ صكْـرٍ  أَبب 

)(:  اأَن .  

  . أَنا  :)( بكْرٍ أَبو قَالَ ؟ جنازةً يومالْ منكُم تبِع فَمن : قَالَ
  . أَنا  :)( بكْرٍ أَبو قَالَ ؟ مسكينا الْيوم منكُم أَطْعم فَمن : قَالَ
  . أَنا  :)( بكْرٍ أَبو قَالَ ؟ مرِيضا الْيوم منكُم عاد فَمن : قَالَ

  . )]١٠٢٨: (مسلم [ ))الْجنةَ دخلَ إِالَّ امرِئٍ يف اجتمعن ام(:  ( اللَّه رسولُ فَقَالَ




)(
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)(


)(



)(





)) ـاي 

ناب مآد ترِضم نِ فَلَمدعا  :قَالَ ي ،تي بر فكَي كودأَع تأَنو بر نيالَم؟الْع   
  . عنده يلَوجدتنِ عدته لَو أَنك علمت أَما تعده فَلَم مرِض فُالَنا يعبد أَنَّ لمتع أَما  :قَالَ
  ؟  الْعالَمني رب وأَنت أُطْعمك وكَيف رب يا  :قَالَ ي ،تطْعمنِ فَلَم استطْعمتك آدم ابن يا

 ذَلـك  لَوجدت أَطْعمته لَو أَنك علمت أَما تطْعمه فَلَم فُالَنٌ يعبد استطْعمك أَنه متعل أَما  :قَالَ

دنيع .  
  ؟ الْعالَمني رب وأَنت أَسقيك كَيف رب يا  :قَالَ ي ؟تسقنِ فَلَم استسقَيتك آدم ابن يا

  . )]٢٥٦٩: (مسلم [)) يعند ذَلك وجدت سقَيته لَو إِنك أَما تسقه فَلَم فُالَنٌ يعبد ستسقَاكا:  قَالَ
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نابِرِ عنِ جب دبع اللَّه )( :قَالَ )ـما) نولُ لَعسر اللَّه)  (َلا آكبالر لَهوكمو هبكَاتو هيداهشو 

. )]٤٠٦٩: (مسلم [))سواٌء هم:  وقَالَ، 


َلا آكبالر

لَهوكم

هبكَات



هيداهش



 
)) اللِّحـى  وأَعفُـوا  ، الشوارِب انهكُوا: (( )( اللَّه رسولُ قَالَ  :قَالَ )ـما( مرع ابنِ عنِ

  . )]٥٨٩٣ : (البخاري[


 
نةَ يأَبِ عريره )( ِنبِ عالني  َقَال )) :افَلَ مأَس ننِ ميبالْكَع نارِ ماِإلز ارِ يفَفالبخاري[)) الن 

) :٥٧٨٧[( .  


))ٌالَ ثَالَثَة مهكَلِّمي اللَّه موي يالْقةالَ امو ظُرني  هِمالَ إِلَـيو 
                                                        

كُواهأحفوا : أي  : ان. 
 ما يلبسه الرجل كالثوب والسروال والبشت والبنطال: الـمقصود باإلزار.   

 



      

كِّيهِمزي ملَهو ذَابع يما  :قَالَ ، أَلأَهولُ فَقَرسر اللَّه  َارٍ ثَالَثرم.   

  ؟ اللَّه رسولَ يا هم من وخِسروا خابوا:  ذَر أَبو قَالَ

. )]٣٠٦: (مسلم [)) الْكَاذبِ بِالْحلف سلْعته والْمنفِّق والْمنانُ الْمسبِلُ : قَالَ





وذَر أَب












 
 ))اللَّهالَ و نمؤي ، اللَّهالَ و نمؤي ، اللَّهالَ و نمؤيلَ ، يق  :نمـا  وي 

  ؟ اللَّه رسولَ
. )]٥٥٥٧ : (البخاري[)) بوائقَه جاره يأْمن الَ يالَّذ : قَالَ

                                                        
ُاننمتنا به على من أحسن إليه  : الْمالذي يذكر إحسانه م.  
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))الُ أَنكَافيمِ وتالْي يف ةنكَذَا الْجه ،  ـارأَشو  هيعـببِأُص  ةاببالـس 

  . )]٥٥٤٦ : (البخاري[)) والْوسطَى





 
))اعلَى يالسع لَةمنيِ اَألركسالْمو جكَالْمداه بِيلِ يفس  أَوِ ، اللَّـه 

. ])٢٩٨٢: ( ، ومسلم )٥٣٥٣ : (البخاري[)) النهار الصائمِ اللَّيلَ الْقَائمِ















      

 

 
 ))إِذَا فَقلُ أَنجلَى الرع هلا أَههِسبتحي وفَه قَ لَهدالبخـاري [ ))ةٌص : 

)٥٣[(. 





 

نةَ يأَبِ عريره )( َقَال:  تعمولَ سساللَّ ره  ُقُولي : ))نم هرطَ أَنْ سسبي لَه يف هقأَنْ رِزو 

  )] .٥٩٨٥: (البخاري [ ))رحمه فَلْيصلْ أَثَرِه يف لَه ينسأَ




ونةَ عشائع) ـا( ولُ قَالَ  :قَالَتسر اللَّه :  ))محلَّقَةٌ الرعشِ مرقُولُ بِالْعت  :نـلَنِ  مصيو 

لَهصو اللَّه  ،نمنِ ويقَطَع هقَطَع ١٧: (مسلم [)) اللَّه. [(






))َلُ الخدةَ ينالْج عمٍ قَاطحومسلم   )٥٩٨٤ : (البخاري[ ))ر ، 

) :٢٥٥٦([. 


                                                        
َأسني لَه يف ر:  أَثَرِهمه أي يؤخر يف أجله وع.  
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عن دبع  نِ اللَّهب ودعسم ) (َقَال:  ))أَلْتبِ سالني َألِ يمالْع بإِلَى أَح الَةُ : قَالَ  ؟ اللَّهالص 

ا لَىعهقْتو   ،قُلْت:  أَ ثُمقَالَ ؟ ي : ثُم نِ بِريدالالْو   ،قُلْت:  أَ ثُمقَالَ ؟ ي : ادالْجِه بِيلِ يفس  اللَّـه(( 
   .)]٥٩٧٠ : (البخاري[











 

 
 ))حفْتت ابوأَب ةنالْج مونِ ييثْناال موييسِ ومالْخ فَرغكُلِّ فَيل دبالَ ع 

رِكشي ئًا بِاللَّهيالً إِالَّ شجر تكَان هنيب نيبو يهاُء أَخنحقَالُ  ، شوا  :فَيرظنِ أَنذَيـى  هتا  ححطَلـصي ،  
 .])٢٥٦٥: (مسلم [)) يصطَلحا حتى هذَينِ أَنظروا  ،يصطَلحا حتى هذَينِ أَنظروا














      






 

نلِ عهنِ سب دعس )( نولِ عسر اللَّه )( َقَال : ))نم نمضي ا يلم نيب هييا لَحمو نيب هلَيرِج 
نمأَض ةَ لَهن٥٩٩٣ : (البخاري[ ))الْج[(. 









 
))نم تكَان ةٌ لَهظْلَمَأل مدح نم هضرع أَو شٍءي لَّلْهحتفَلْي هنم موالْي 

 لَـه  تكُـن  لَم وإِنْ ، مظْلَمته بِقَدرِ منه أُخذَ صالح عملٌ لَه كَانَ إِنْ ، درهم والَ دينار يكُونَ الَ أَنْ قَبلَ
اتنسذَ حأُخ نم ئَاتيس بِهاحلَفَ صمح هلَي٢٢٦٩ : (البخاري[ ))ع[(. 
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نةَ يأَبِ عريره)  (َّولَ أَنسر اللَّه  َقَال:  ))ردا ونَأَتة ميبقَالُوا ؟ الْغ : ولُ اللَّهسرولَـم  هأَع ، 

 تقُولُ ما هفي كَانَ إِنْ : قَالَ ؟ أَقُول ما أَخي في كَانَ إِنْ أَفَرأَيت : قيلَ ، يكْرهه بِما أَخاك كذكْر : قَالَ
فَقَد تبغْتاإِنْ ، هو لَم كُني يهف فَقَد تهبه((] مسلم) :٢٥٦٥([. 








ونسِ عنِ أَنب كالم )( َولُ قَالَ  :قَالسر اللَّه )( )) :الَم جريبِ ع بير زلَّ عجو تررم مٍبِقَو 
ملَه أَظْفَار ناسٍ محونَ نشمخي مهوهجو مهوردصو ،  فَقُلْت:  نالَِء مؤا هرِيلُ يالَءِ   :قَالَ  ؟ جِبـؤه 

ينأْكُلُونَ الَّذي وماسِ لُحونَ النقَعيو يف هِماضر١())أَع(.









][
                                                        

 تهبالكذب عليه افتريت أي : ه(     
: إسناده صحيح على شرط مـسلم ، وأبـو داود           : شعيب األرناؤوط وقال    / ت  ) ١٢٨٦١: ( رواه اإلمام أمحد يف الـمسند     )١(
  . )٢٨٣٩( :، وصححه األلبانـي يف صحيح الترغيب والترهيب ) ٤٨٧٨(

 .يغتابونـهم : أي  : الناسِ لُحوم يأْكُلُونَيـجرحون ، : أي  : يخمشونَ



      
  

 

 

))محر الً اللَّهجا رحمإِذَا س اعإِذَا ، بى ورتإِذَا ، اشى ا وـضقْت(( 

 .)]١٩٣٤ : (البخاري[






 
نةَ يأَبِ عريره)  (  َّولُأَنسر اللَّه)  (َقَال)) : قمِ حلسلَى الْممِ علسالْم تيلَ،  )) سـا   :قم 

نا هولَ يسر إِذَا(( : قَالَ؟   اللَّه هيتلَق لِّمفَس هلَيإِذَا،   عو اكعد هإِذَا،   فَأَجِبو كحصنتاس حصفَان  لَـه  ،
  . )]٤٠٢٣: (مسلم [ ))فَاتبِعه مات وإِذَا،  فَعده مرِض وإِذَا،  متهشفَ اللَّه فَحمد عطَس وإِذَا
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 بـأْس  الَ((  :قَـالَ  يعوده مرِيضٍ علَى دخلَ إِذَا )(ي  النبِ كَانَ:  قَالَ) ـما (عباسٍ ابنِ عنِ

وراَء إِنْ طَهش ٥٦٥٦ : (البخاري[ ))اللَّه[( .  






 
))ام ننِ ميملسم انيقلْتي انافَحصتإِالَّ فَي را غُفملَ لَهرِقَا أَنْ قَبفْتي ((

.] بانـيوصححه األل) ٢٧٢٧: (الترمذي [





 
))نأَلَ مس ةَ اللَّهادهقٍ الشدبِص هلَّغب ازِلَ اللَّهناِء مدهإِنْ الشو اتم 

. ])٥٠٣٩: (مسلم [)) فراشه علَى




 
))فْسنِ نمؤلَّقَةٌ الْمعم نِهيى بِدتى حقْضي هن١())ع(.  

                                                        
) ١٠٧٨: (وصحيح سنن الترمـذي رقـم       ) ٦٧٧٩ : (، وصححه األلبانـي يف صحيح الـجامع     ) ١٠٧٩: (، والترمذي   ) ٥١٥٥: (رواه أمحد    )١(

  ) .٢٤١٣: (وصحيح سنن ابن ماجه رقم 
 .أي مـحبوسة عن وصول اللذات إليها  : بِدينِه معلَّقَةٌ



      






 
))نم هِدةَ شازنى الْجتلَّى حصا يهلَيع اطٌ فَلَهريق   ،نما  وهـهِدش 

   .]متفق عليه[)) الْعظيمينِ الْجبلَينِ مثْلُ : قَالَ  ؟الْقرياطَان وما:  قيلَ ، قرياطَان فَلَه تدفَن حتى


اطريق اطـريق



اطريق
 



 


ر اللَّهأَكْب
ر اللَّهأَكْب

ـر  اللَّهأَكْب



بسم اهللا 

يمالرمحن الرح

ر اللَّهأَكْب  
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)ملِّ اللَّهلَى صع دمحلَى معآلِ و دمحا مكَم تلَّيلَى صع يماهرلَى إِبعآلِ و يماهرإِب  ـكإِن  يـدمح 

جِيدم ، ماللَّه ارِكلَى بع دمحلَى معآلِ و دمحا مكَم كْتارلَى بع يماهرلَى إِبعآلِ و  يماهـرإِب ،  ـكإِن 

يدمح جِيدم(
ر اللَّهأَكْب

  

)مَاللَّه راغْف لَه همحارو ، هافعو فاعو هنع ، أَكْرِمو لَهزن ، عسوو لَهخدم   ،اغِْسلْهاِء والـثَّلْجِ  بِالْمو 

درالْبو   ،قِّهنو نا مطَايالْخ قَّى اكَمني بالثَّو ضياَألب  نسِ منالد   ،لْهدأَبا وارا دريخ  ـنم ارِهـالً  ، دأَهو 

: مسلم  [)النارِ عذَابِو الْقَبرِ عذَابِ من وأَعذْه،   الْجنةَ وأَدخلْه ، زوجِه من خيرا وزوجا ، أَهله من خيرا

)٩٦٣([












) ماللَّه را اغْفنيحا لنتيما،   ونداهشـا  وبِنغَائا ،   وريِنـغصو 

                                                        






 



      

 انمـاِإلي علَى فَتوفَّه منا توفَّيته ومن،  اِإلسالَمِ علَى فَأَحيِه منا ييتهأَح من اللَّهم،   وأُنثَانا وذَكَرِنا،   وكَبِريِنا

 ،ما الَ اللَّهنرِمحت هرالَ،  أَجا ولَّنضت هدعوصححه األلبانـي) ١٢٢٦ : (ابن ماجه[) ب[. 









مَاللَّه راغْف الَه همحارا و...

مَاللَّه راغْف لَهم همحارو م...




 ))ُقْطالسلَّى وصي هلَيى ععديو دالولهي ةرفغبِالْم ةمحالرأبـو  [ ))و

 ]وصححه األلبانـي) ٣١٨٠ : (داود





امللَّه، هيدالواً لرذُخ لْهعطَاً  اجفَراً  وراَجاً ، اوابجاً معيفشومثَللَّه  قِّلْ بِه
 ، إِبـراهيم  ، واجعلْه في كَفَالَـة  الْمؤمنِني بِصالحِ سلَف وأَلْحقْهموازِينهما ، وأَعظم بِه أُجورهما ،   

قـومهيحالْج ذَابع كتمحبِر 

ر اللَّهأَكْب


ر اللَّهأَكْب
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ر اللَّهأَكْب
]ر اللَّهأَكْب[ـر  اللَّهأَكْب




ر اللَّهأَكْب)ملِّ اللَّهلَى صع دمحلَى معآلِ و دمحم(

ر اللَّهأَكْب)مَاللَّه راغْف لَه همحارو ـر  اللَّـهأَكْب


 




 [y  x   w   v  u  t  sz�  ~  }  |  {  ¡  ¤  £  ¢  ¨  §     ¦  ¥© «  ª  

±°  ¯  ®  ¬² µ  ´ ³  ¹  ¸  ¶ ºÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Ã  Ä  

Æ           ÅÇ  ÈË     Ê     É  Ì  Ð  Ï   Î  Í   Z ]١٠٧٢٨٠ : (النـسائي [ ]البقرة (]

[

[    $  #  "  !Z[  5  4 7  6  Z [ S  R   Q  PZ ]الترمذي 

) :٥٨٤ (][

))انحبأَص حبأَصو لْكالْم لَّهل   ، دمالْحو لَّهالَ،   ل إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه ، لَه  لْـكالْم 

لَهو دمالْح   ،وهلَى وكُلِّ ع شٍءي يرقَد   ،بر أَلُكأَس ريا خم ذَا يفمِ هوالْي ريخا وم هدعوذُ،   بأَعو بِك 
                                                        

 ))انحبأَص حبأَصو لْكالْم لَّهل ... بر أَلُكأَس ريا خم ذَا يفمِ هوالْي خورا يم هدعوذُ،   بأَعو 
بِك نم را شم ذَا يفمِ هوالْي رشا وم هدعب ((...))انيسى أَمسأَمو لْكالْم لَّهل ... بر أَلُكأَس ريا خم يف هذه لَةاللَّي ريخا وا مهدعب 
 ...)) بعدها ما وشر اللَّيلَة هذه يف ام شر من بِك وأَعوذُ، 



      

نم را شم ذَا يفمِ هوالْي رشا وم هدعب   ،بوذُ رأَع بِك نلِ موِء الْكَسسرِ وبالْك   ،بوذُ رأَع بِك  ـنم 

   .][ )]٧٥: (سلم م[ ))الْقَبرِ يف وعذَابٍ ارِـالن يف عذَابٍ

))ماللَّه ا بِكنحبأَص بِكا ونيسأَم   ،بِكا ويحن بِكو وتمن   ،كإِلَيو ورشالن (( ،

))ماللَّه ا بِكنيسأَم بِكا ونحبأَص   ،بِكا ويحن بِكو منوت ، كإِلَيو  ريـصالْم((] الترمـذي : 

)٧٥[(  

 ))انحبأَص لَىع ةطْرالَمِ فلَى ، اِإلسعو ةمالَصِ كَللَى،   اِإلخعينِ وا دنبِين دمحم  لَىعو 

لَّةا منيأَب يماهرنِيفاً إِبماً حلسا،  ممكَانَ و   
نم نيرِكش١٥٣٦٣: (أمحد [ ))الْم[( ][ .   

))ماللَّه يإِن أَلُكةَ أَسيافالْع ا يفينالد ةراآلخو   ،ماللَّه يإِن أَلُكأَس فْوـةَ  الْعيافالْعـ  و ـ  يف  يدينِ

ـ  ومن ييد بينِ من ياحفَظْنِ اللَّهم ، يروعات وآمن ، يعورات استر اللَّهم ، يومال يوأَهل يودنيا لْفيخ 
نعينِ وميي نعو الميش نمو قوذُ ي ، فَوأَعو كتظَمالَ أَنْ بِعأُغْت نم تحيت((]بـو داود  أ) : ٥٠٧٦[( ]

[.
))ماللَّه تأَن بالَ ، ير إِالَّ إِلَه تنِ ، أَنلَقْتا يخأَنو كدبا ، عأَنلَى وع  كـدهع  كـدعوـا  وم 

تطَعتوذُ ، اسأَع بِك نم را شم تعنوُء ، صأَب لَك كتملَ بِنِععوُء،   يأَبو بِ لَكفَ ، يبِذَنراغْف يل ، هفَإِن 
  [[ )]٦٣٠٦: (البخاري [ ))أَنت إِالَّ الذُّنوب ريغف الَ

))ماللَّه مالبِ عيالْغ ةادهالشو   ،رفَاط اتومضِ الساَألرو   ،بكُلِّ ر شٍءي يكَهلمو ،  دهأَنْ أَش 
   .)]٣٧٢٠: (ي الترمذ[))وشركه الشيطَان شر ومن ينفِْس شر من بِك أَعوذُ  ،أَنت إِالَّ إِلَه الَ

][

))ِمبِس اللَّه الَ يالَّذ رضي عم هماس شٌءي ضِ يفالَ اَألرو اِء يفمالس وهو  يعمالـس  ـيملالْع((
   .)]٣٣٨٨: (ي الترمذ[

                                                        
))انحبلَى أَصع ةطْرالَمِ فاِإلس((... ))انيسلَى أَمع ةطْرالَمِ فاِإلس((...  
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][
))يتضر ا بِاللَّهبالَمِ ربِاِإلسا ويند دمحبِمو  ابِين((]    صحيح الترغيب والترهيب) :وسلسلة  ) ٦٥٧ ،

   .)]٢٦٨٦ : (األحاديث الصحيحة
][

))ُوذأَع اتمبِكَل اللَّه امالتات نم را شم لَق٨١١٧: (، وأمحـد    ) ٢٧٠٨: (مسلم  [ ))خ[( ]
[ .  

))اي حا يي ومقَي كتمحيثُ بِرغتأَس   ، حلأَص أْنِي  ليش كُلَّه لْنِ الَ ، وكفِْس إِلَى يتفَةَ يننٍ طَريع((
   .]بانـيوحسنه األل، ) ١٠٨٣٠: (النسائي [

][

))َانحبس اللَّه هدمبِحو  :ددع هلْقا،   خرِضو فِْسهةَ،   نزِنو هشرع   ،اددمو هاتمكَل((]   مـسلم :

)٢٧٢٦[(.   
][

))ماللَّه يإِن أَلُكا أَسلْما ععافقًا،  نرِزا وبالً،  طَيمعالً وقَبتم((]ابن ماجه) : ٩٢٥[(.   
][

))َال إِالَّ إِلَه اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه ، لَه لْكالْم لَهو دمالْح ، وهلَى وـ  كُلِّ ع شٍءي  يرقَـد((
   .)]٦٠٤٠ : (البخاري[

][

))َانحبس اللَّه هدمبِحو((] مسلم) :٢٦٩١[(.   
][







      

 

 ))َّإِن دبلُ الْعمعلَ لَيملِ عارِ أَهالن هإِنو نلِ مأَه  ـةنـلُ  ، الْجمعيو 

. ])٦٦٠٧: (البخاري [)) بِالْخواتيمِ اَألعمالُ وإِنما ، النارِ أَهلِ من وإِنه الْجنة أَهلِ عملَ



























أَجمعنيبِه صحه و وسلَّم علَى نبِينا محمد وعلَى آلـاللَّهوصلَّى 




