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 ... العالمين ب  ر الحمد هلل 
تطمئن القلوب، وبنوره تحيا النفوس بذكره 

 .ة المطمئنة، وبوصلو تسعد األرواحالحيا
األسقام، ــفاء والصالة والسالم على ش

سيدنا محمد  ،ألوىامومبّدد ا ،وكاشف الظالم
وكل من اىتدى  ،حابتو الكرامصو  العظام، وآلو

 ...بهديو إلى يوم الزحام
 .... وبعد

ــــة مــــن ف ــــاب امل ــــا فــــي ىــــذا الكت قــــد امعن
ة التــي يحتااهــا الســالل فــي كــل األذكــار النبوي ــ

، مقتضـيات حياتــو، والتــي بترديـدىا يطمــئن قلبــو 
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، وينشــرح صــدره  وتنــزل عليــو الســكينة مــن ربــو

، فيتحصن من شتات الصدر  للخير على الدوام
ام القلــــــر، وأمــــــراض ـووســــــاوس الــــــنف  وأسقــــــ

 .العصر
 :إذاــــــف
 . واظر السالل على ذلل -

لوات الخمـــــ  فـــــي وحـــــاف  علـــــى الصـــــ -
 . اماعة في وقتها بالمسجد

 .وداوم على ختام الصالة عقر الفرائض -

واعـــل لـــو وردًا يوميـــاً مـــن تـــالوة القـــرآن  -
الكــــريم بحســــر ترتيــــر المصــــحف مــــع 

 .فى القراءة  ردب  الت  
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واردة فـــي ىـــذا ـوكـــذلل األوراد القوليـــة الـــ -

 .الكتاب

ــــ -  ،واألحســـــاد ،ر قلبـــــو مـــــن األحقـــــادوطه 
 ،والجشــــع ،نانيــــة، والطمــــعواأل ،واألثــــرة
 .وغيرىا

 .....أفاض اهلل عليو الخير
 .....اب قربوــوفتح لو ب
 ....... و على أرائل وّدهـوأالس

 ...... اهـــوأوصلو بحبيبو ومصطف
 ...... السكينة والرضا والسرور ومنحو

 .... اـضيق فرا واعل لو من كل  
 .... ّم مخرااــــى ومن كل  

 ....ومن كل عسر يسرا
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 من حيث ال يحتسر...... و ــورزق
 

ًدــــــــــــــؿََّووصؾىًاهللًعؾىًدقدـاًُؿ

ً.ًوعؾىًآؾهًوصولهًودؾم

 
 .م ٕٙٓٓديسمبر  ٕٔـ ، ىٕٚٗٔ ذى الحجة ٔ خمي ال

 الُعبيـد المسكين
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ًأذؽارًاألبرارً

ًادلىمارًيبِّةًاؾََّـّؿنًُد

ًًاعؾؿقًَّعـــاءػائدةًاؾذؽرًواؾدُّ

ـــال،  كـــل إنســـان يتمنـــى أن يعـــي، ىـــادئ الب
يح الضـمير، قريــر القلــر، مطمـئن الــنف ، مســتر 

ــــود   أن تكــــون حياتــــو مملــــوءة بالســــكينة  وكلنــــا ي
واإلســـتقرار، والصـــفاء والســـرور، وأن يحيـــا فــــي 
وئــام ووفــاق مــع الــنف  ومــع الغيــر، ولكــن لــي   
كــل مــا يتمنــى المــرء يدركــو، بــل األمــر كمــا قــال 

 : سيدنا أبو الدرداء 
 ريدويأبى اهلل إال ما ي..  يريد المرء أن يعطى مناه



     --------------------------------  
وال ينكر أحد أن العصر الذي نعيشو اآلن، 
ىـو عــصر اـلــقلق وـاــلـتوتــر وـاــإلـضطراــبـ اــلــنفسي 
والمرض العصبي، وما ذلل إال ألن األحداث 
اليومية والمشكالت والصراعات قد زادت عن 
ــها  ــات ــعان ــعــبائــها ـوـم ــلــحياةــ ـوـأ حــّدىــا،ــ ـوـضغوطــ ا

 اشدت وقس .
فـأصبح مــعظمنا يـعي، اــلـيومــ فـي قــلق وـتــوتــر 

ع تزايد االحساس بالغضر وكثرة واكتئاب، م
ــر لــمنظمة  ــحــدثــ تــقري ــنــ أ ــفعاالــتــ حــتى ا ــإلــن ا

%ــ مــن تــعداــد ٕ٘اــلــصحة اــلــعالــمية أــثــب  أــنــ 
سكان العالم يشعرون بالتوتر والخوف واإلحباط 
 وتوقع الخطر والسوء وحدوث ما يهّدد حياتهم.
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يقضي عـلى اـلـقلق   يـالـذ ،ـواـلـطريـق األـمـثل

بكتاب  واإلضطراب والتوتر ىو أن نتمسل أوالً 
ــلــى اــهللــ   اــهللــ ـوـسنة ـرـسولــو   ،ــ ثــم نــلجأ إ

﴿ــ   :ـوـنــتوكــل عــليو                   
                       

                            
     ﴾[ٕ-ٖ]الطالق 

فــإذــاــ مــا أــصابــ اــإلــنــسانــ قــلق أــوــ تــوتــر أــو 
يــحمي نــفسو بــالــصالةــ عــماًل  خــوفــ فــعليو اــنــ

  ﴿ــــ  :   الـــىــبـــقولـــو تـــع             
                           

      ﴾[ٗ٘ ]البقرة 
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قدوة حسنة فقد كان إذا  yولنا في رسول اهلل 

 :  حزبو أمر أسرع إلى الصالة وقال لبالل

 ٔ{ لُ َأرِْحَنا ِبَها يَا ِبالَ } 
ــلــنف ،  يــها سكينة ا ــنــ اــلــصالةــ تــمنح مــلدــّ إ
وراحة البال، وطمأنينة القلر، وتزيل عنو القلق 

 والخوف، وتوّطن نفسو على الثبات.
واألطباء اآلن يوصون المرضى بالصالة ألن 

ثب  أنها عالج  ( كما يقولون) أداءىا وحركاتها 
وفي أوربا ، لكثير من األمراض العصبية والنفسية

مسلمين بــاالــستماع اــلــصحونــ اــلــمرضى اــلــيومــ يــن
 لمين ـير مسالغإلى القرآن الكريم، و 

                                                 
 . عن عبداهلل بن محمد بن الحنفية رواه أبو داود ٔ
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 فعليهم باالستماع إلى التراتيل واألناشيد.

ومن أبرز طرق العالج، التي حثّنا عليها اهلل 
تـعالـى إلــزـاـلـة أــسبابـ اـلـتوتــر أـنـ نــذكـرهـ سبحانــو 

 : الرعد[ ٕٛ]وتعالى دائماً عماًل بقولو 
 ﴿                                

                  ﴾ 

ـإـــذـــاـــ اـــطـــمأنـــ  اـــلـــقلوبـــ ىـــدأـــتـــ اـــلـــنف   وــ
وـزال عـنها كل خوف وـقلق أما مـن   واستقرت

يعرض عن ذكر ربو فهو قاسي القلر، ااحد 
النعمة، بعيد عن الروحانيات، طغ  عليو المادة 

القلق، مملوءة  ولذلل فهو يعي، معيشة شديدة
 :[طو ٕٗٔ] تعالى وبالمنّغصات، ضيقة حياتو لقول
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 ﴿                             

                       ﴾ 

ومن املة ما يطمئن بو القلر الدعاء، فقد  
إذا لحق بو شيء من عوارض الحياة   yكان 

و ب والغضر والعسر لجأ إلى رب  ة والكر كالشد  
 بالتضرع والدعاء.

ان باهلل ـإن السعادة والطمأنينة حقا في اإليم
السعادة ، ي عن الرزائلوالبعد عن الحرام والتخل  
ر ي سراــئــرنــا،ــ ـوـنــطه  نــ نــنق  أـــوـاــألــمــن اــلــنفسي فــي 

ي نفوسنا من كل رزيلة من الحقد قلوبنا، ونصف  
مـن وـ لدنـيا،ـ اـ واـلـحسد،ـ من اـألـنـانـية، مـن حـر  

 ع إلى ما في يد الغير.التطل  
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وــإــذــاــ كــانــ اــهللــ تــعالــى فــي كــتابــو اــلــكريــم قــد 
دعانا إلى الصفات الحميدة، والسلوك الحسن، 
وحثّنا على ترك كل خلق سيئ ألنو يلدي بنا إلى 
لتهلكة وذلل منذ أكثر من أربعة  األمراض وا

 ....عشر قرناً 
 فإن العالم الحديث لم يتوصل إلى ذلل إال

فــقد نـشرتــ اـلـصحف فــي شهر يـونــيو ؛ـ   مـلخـراًــ 
ــسة أــاــريــ  فــي اــامــعة   ٜٜٜٔسنة  أــنــ دـــرـا

، شخص   ٓٓ٘ٛكاليفورنيا بأمريكا على نحو 
أثبت  أن الحقد والضغينة والكراىية، عوامل 
تلدـيـ إـلـى مـضاعـفة اـحـتمالـ اـإلـصابـة بـالـذبـحة 

 .الصدرية
 ويد ـكما أن دراسة أخرى أاري  في الس
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وامرأة وأوضح  رال  ٓٓٚٔعلى أكثر من 

لناس تزداـد  أن األفراد المحرومين من حر ا
نــسبة إــصابــتهم بــاألــمــراــضــ،ــ ـوـاــلــموتــ اــلــمبكر، 
بمقدار أربعة أضعاف المعّدل الطبيعي، فالحقد 
والضغينة يلديان إلى إضعاف اهاز المناعة في 

 راض وإلى اإلصابة بأمراض القلر.ـمقاومة األم
وىكذا نجد أن المناىج الصوفية كان لها 

ير السحر في وقاية المجتمعات واألفراد من ـتأث
األمراض النفسية والعصبية، والتطاحن، والتناحر 
ـوـاــلــتنابــذ ـوـاــلــتنافــر،ــ لــحرصها عــلى ىــذاــ اــلــمنهج 
الرباني ودعوة أفرادىا للناس بالحال والقال 

 للسير عليو.
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ًدعاءًاحلػظً-1

عــن طلــق بــن حبـــير قــال: اــاء راــل إلـــى 
يــا أبــا الــدرداء قــد احتــرق  أبــي الــدرداء فقــال:

ـــم يكــن اهلل  ـــيتل، فقــال: مــا احتــرق، ل  ب
رسـول اهلل، هن من تليفعل ذلل لكلمات سمع

ـــم تصـــبو مصـــيبة حتـــى  مـــن قالهـــا أول نهـــاره ل
م تصــــبو هــــار لـــــنيـــــمسَي، ومــــن قالهــــا آخــــر ال

 : ى يصبحَ مصيبة حت
الل ُهــم  أنْــَ  رَبـــي ال إلــَو إال أنْــَ ، َعلَـــْيَل } 
ـــ ْل ــــِم، مـــا شـــاَء توَك  ـــْرِش الَعِظي ـــَ  َرب  الَع ُ  وأْن
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الل ـُو كــاَن، ومـا لَـــْم َيشــأ لَــْم َيُكــْن، ال َحــوَل وال 
ــــُم أن الل ـــَو  ــــي  الَعِظيــــِم، أْعَل َة إال بــــالل ِو الَعِل ـــو  قـُ

َو قد أحاَط ِبُكـل  َعلـى ُكل  َشيٍء َقِديٌر، وأن  الل  
ــــي أَشـــيٍء ِعل ـــْن َشـــر  مـــاً، الل ُهـــم  إن ُعـــوُذ بِـــَل ِم

ــــــَ  آِخــــــ ــــــْن َشــــــر  ُكــــــل  داب ــــــٍة أْن ٌذ نـَْفِســــــي، وِم
 ٕ.{ مٍ ى ِصَراٍط ُمْسَتِقـيلبَِناِصَيِتَها، إن  ربي ع

ًأذؽارًاؾـومً-2

ــــى الصــــحيحين عــــن حذيفــــة  أنــــو  وف
y كان إذا أراد أن ينام قال : 

                                                 
 ولو حكم الرفع.لسني وأبو داود موقوفاً على أبي الدرداء، أبن اأخراو  ٕ
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فَـــِإَذا ،  {بِاْســـِمَل الل ُهـــم  َأُمـــوُت َوَأْحيَـــا } 
قَ   انَا ـاْلَحْمُد لِل ِو ال ِذي َأْحيَ  }   : َ  قَالَ اْستَـيـْ

 {.ا َأَماتـََنا َوِإلَْيِو الن ُشوُر ـبـَْعَد مَ 
ِإذا أَويـــَ  ِإلـــى ِفراِشـــَل فـــاقَرأ  يـــَة الكرســـي  }
، (ٕ٘٘ )البقــرة ،اهللُ ال ِإلــَو إ:الّ ىــَو الحــّي القّيــوم:

 حّتى َتخِتَم األيَة فِإنَل لن يَزاَل عليـَل مـَن اهللِ 
 ٖ.{ حاف ، وال يقربّنَل شيطان حّتى ُتصبحَ 

ــ ــ نْ }َم ــ أَ رَ قـَ ة  رَ ـَقــالبَـ  ةِ ورَ ُســ رِ ِخــآَ  نْ ِمــ ينِ تَ اآليَـ ِب
(( والمراد بهمـا: آمـن الرسـول ... إلـى  اهُ تَ فَ كَ 

 ٗ{من شر ما يلذيو.: آخر السورة، وكفتاه 
                                                 

 أخراو اإلمام البخارى فى صحيحو. ٖ
 أخراو الشيخان فى الصحيحين . ٗ
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َقَ  َأَحــــدُُكْم فـَْليَـُقــــلِ }  ــــُد  ِإَذا اْســــتَـيـْ : اْلَحْم

د  َعَلي  ُروِحي وَعافَاِني ِفي َاَسـِدي لِل ِو ال ِذي رَ 
 .(عن َأِبي ىريرة الصحيحين ) .{ َوَأِذَن ِلي ِبذِْكرِهِ 

 :عن َحْفَصةَ وفي سنن أبي داود والترمذي 
َكـــــــــاَن ِإَذا َأرَاَد َأْن   yَأن  َرُســـــــــوَل اهلل } 

ُه، ثُم  يـَُقوُل:  يـَْرُقَد َوَضَع يََدُه اْلُيْمَنى َتْحَ  َخد 
َعـُث ِعبَـاَدَك، ثَــاَلَث الل ُهـ م  ِقنِـي َعـَذاَبَل يـَــْوَم تـَبـْ
 ت { قال الترمذي: حديث حسن.َمرا

  : yعــن َأبــي ســعيٍد قَــاَل وفــي الترمــذي 
ـــى ِفَراِشـــِو: َأْســـتَـْغِفُر }  َمـــْن قَـــاَل ِحـــيَن يَـــْأِوي ِإَل

الل ــَو ال ــِذي الَ ِإلإــَو ِإال  ُىــَو اْلَحــي  اْلَقي ــوَم َوَأتُــوُب 
ِو ـ ثَـاَلَث َمـر اٍت ـ َغَفـَر الل ـُو لَـُو ُذنُوبَـُو، َوِإْن  ِإلَْيـ
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َكانَــْ  ِمثْــَل زَبَــِد اْلَبْحــِر، َوِإْن َكانَــْ  َعــَدَد َوَرِق 
ــــاِلٍج، َوِإْن   ــــِل َع ــــَدَد رَْم َــــْ  َع ــــَجِر، َوِإْن َكان الش 

نـَْيا )والعـالج: مـا تـراكم  { َكاَنْ  َعَدَد َأيـ اِم الـد 
 من الرمل(.
ًـوماإلضطهاعًؾؾدعاءًً-3

ال لُهـــــــم  ِإن ـــــــي َأُعـــــــوُذ ِبوْاِهـــــــَل اْلَكـــــــرِيِم } 
وََكِلَماِتَل الت ام ِة ِمْن َشر  َما أنـَ  آِخـٌذ بَِناِصـَيِتِو 
ال لُهم  أنْـَ  َتْكِشـُف الَمغْـَرَم َوالَمـْأثََم، الل ُهـم  الَ 
َفـــُع َذا  يـُْهـــَزُم ُاْنـــُدَك َوالَ ُيْخَلـــُف َوْعـــُدَك َوالَ يـَنـْ
ـــــــَل اْلَجـــــــد  ُســـــــْبَحاَنَل َوِبَحْمـــــــِدكَ  . اْلَجـــــــد  ِمْن

ـــــي  ـــــا وأمـــــوت. اللهـــــم إن باســـــمل اللهـــــم أحي
واهــ  واهــي إليـــل وأســندت ظهــري إليـــل 
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وفوض  أمـري رغبـة ورىبـة إليـل ال ملجـأ وال 
منجـــــى منـــــل إال إليـــــل. اللهـــــم إنـــــي آمنـــــ  
بكتابــل الــذي أنزلــ  وبنبيــل الــذي أرســل  

ينـام علـى  ثـم، فاغفر لي ما قدم  وما أخرت
 ]متفق عليو[{  شقو األيمن

ًأذؽارًاإلـملاهًؿنًاؾـومً-4

عــــــن عبــــــادَة بــــــن فــــــي صــــــحيح البخــــــارى 
 : قال yالن ِبي   أن   الص ام  

َمْن تـََعار  ِمَن الل ْيِل فـََقاَل ِحـيَن َيْسـتَـْيِقُ : } 
اَل ِإلإَو ِإال  الل ُو َوْحَدُه الَ َشرِيَل لَـُو، لَـُو اْلُمْلـُل، 

ــُر، َوُىــَو وَ  لَـُو اْلَحْمــُد، ُيْحيُــي َويُِميـُ  بِيَــِدِه اْلَخيـْ
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َعَلــى ُكــل َشــْيٍء َقــِديٌر، ُســْبَحاَن الل ــِو، َواْلَحْمــُد 
ـــَو ِإال  الل ـــُو، والل ـــُو َأْكبَــــُر، َوالَ َحـــْوَل  لِل ـــِو، َوالَ ِإلإ
ــي، ــْر ِل ــاَل: الل ُهــم  اْغِف َة ِإال  بِالل ــِو، ثُــم  َق ــو   َوالَ قـُ
ــــأَ ثُــــم   َأْو َدَعــــا اْســــُتِجيَر لَــــُو، فَــــِإْن قَــــاَم فـَتَـَوض 

وتعــــار: اســــتيق  مــــن  { َصــــل ىإ قُِبَلــــْ  َصــــالَتُوُ 
 النوم مع كالم، وقيل تمطى .

 : y قالعن َأبي أَُماَمَة  وفي الترمذي 
ـــى ِفَراِشـــِو طَـــاِىراً يَـــْذُكُر الل ـــَو }  َمـــْن آَوىإ ِإَل

َقِلْر َساَعًة ِمَن الل ْيـِل َحت ى يُْدِرَك النـ َعاُس لَ  ْم يـَنـْ
ــَرِة ِإال   نـَْيا َواآلِخ ــد  ــِر ال ــْن َخْي ــْيئاً ِم َيْســَأُل الل ــَو َش

 {. َأْعطَاُه الل ُو ِإي اهُ 
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:  قـال) الترمذي والنسـائي والحـاكم ىرو و 

} :  عـن َعاِئشـةَ  (صحيح على شرط الشيخين
ــــــ  yَأن  َرُســــــوَل اهلل  َقَ  ِم َن َكــــــاَن ِإَذا اْســــــتَـيـْ

ـــَ  ُســـْبَحاَنَل ال لُهـــم   ـــَو ِإال  َأْن ـــِل قـــاَل: ال ِإلإ ال لْي
ُهـم  زِْدنِـي لي َوَأْسأَُلَل رَْحَمتَـَل ال  َأْستَـْغِفُرَك ِلَذنْبِ 

ِعْلمـــاً َوال تُـــزِْل قـَْلِبـــي بـَْعـــَد ِإْذ َىـــَديـَْتِني، َوَىـــْر 
 {ِلي ِمْن َلُدْنَل رََحمَة ِإن َل َأْنَ  اْلَوى ابُ 

دًؿنًأعاـهًاهللًعؾىًاؾمفهِّدعاءًً-5

ًؾقاًلًبعدًقؼظمه

ُم و َأنْـــــَ  قـَي ـــــ ،الل ُهـــــم  رَبـ َنـــــا لَـــــَل اْلَحْمـــــدُ } 
ــَمَواِت َواألَ  ــدُ الس  ــَل اْلَحْم ــيِهن  َوَل ــْن ِف  ،ْرِض َوَم

َولَــَل  ْرِض َوَمــْن ِفـيِهن  َأنْـَ  نُــوُر الس ـَمَواِت َواألَ 
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ــَ   ،اْلَحْمــدُ  ــلُ َأْن ــَمَواِت وَ  َماِل ــْن األَ الس  ْرِض َوَم

ــــيِهن  َولَــــَل اْلَحْمــــدُ  ــــَ  اْلَحــــق   ،ِف َوَوْعــــُدَك  ،َأْن
 ،َوالن اُر َحـق   ،َوقـَْوُلَل َحق   ،َوِلَقاُؤَك َحق   ،اْلَحق  

ــــحَ مُ وَ  ،قٌ َحــــ واتُ بُــــوالن   ،َواْلَجن ــــُة َحــــق    y دٌ م 
الل ُهـم  لَـَل َأْسـَلْمُ  َوبِـَل  ،َوالس ـاَعُة َحـق   ،قٌ حَ 

ـــ ُ  ـــَل  ،آَمْن ـــُ  َوِإلَْي ْل ـــَل تـَوَك  ـــل َوَعَلْي ـــ  وب أنب
فَــــاْغِفْر لِــــي َمــــا  ،َوِإلَْيــــَل َحاَكْمــــ ُ  ،َخاَصــــْم ُ 

ــْرتُ  ــا َأخ  ــُ  مــا َأْســَرْرُت وَ مــا وَ  ،َقــد ْمُ  َوَم َأْعَلْن
أنــ  المقــدم وأنــ   ،َوَمــا َأنْــَ  َأْعلَــُم بِــِو ِمن ــي

 وال حول وال قوة إال ، َأْن َ ال ِإَلَو ِإال ،الملخر
 باهلل{ متفق عليو.



     --------------------------------  
قؼولًاؾذيًؼؾقًيفًػراذهًًؿاً-6

ًػؾمًقـم

ي عـــن زيـــد بـــن روينـــا فــــي كتـــاب ابـــن الســـن
ول ســشــكوُت إلــى ر }       قــال: ثابــ  

ـــ ـــاً أصـــابني، فقـــال: ُق ـــاهلل أرَق ـــم  َغ اَرِت ِل: الل ُه
ــــي وٌم ال  ـــوُن وأنْـــَ  َحـــي  َق الن ــــُجوُم َوَىـــدأِت الُعُي

يـا قَــي وُم، أْىـِدىْء  ، يا حـي  تأُخُذَك ِسَنٌة وال نومٌ 
ـــ ـــْم َعْين ي، فقلتهـــا، فأذىـــر اهلل عـــز  لَْيلـــي، وأِن

 . {  وال  عنـي ما كن  أاد

ًؿاًقؼولًإذاًؽانًقػزعًيفًؿـاؿهً-7

روينـــا فـــي ســـنن أبـــي داود والترمـــذي وابـــن 
 :عن َعْمِرو بِن ُشَعْيٍر السني وغيرىما 



     --------------------------------  
ِمـــــَن  كـــــاَن يـَُعل ُمُهـــــمْ   yأن  َرُســــوَل اهلل } 

الَفــَزِع َكِلَمــاٍت: أُعــوُذ ِبَكِلَمــاِت اهلل الت ام ــِة ِمــْن 
ــــَياِطيِن  َغَضـــِبِو َوَشـــر  ِعبَـــاِدِه َوِمـــْن َىَمـــَزاِت الش 

ـــٍرو ،  { َوأْن َيْحُضـــُرونَ  ـــُن َعْم ـــُد اهلل ب ـــاَن َعْب وََك
يـَُعل ُمُهن  َمْن َعَقـَل ِمـْن بَِنيـِو َوَمـْن لَـْم يـَْعِقـْل َكَتبَـُو 

 . { َلَقُو َعَلْيوِ فََأعْ 

ؿنًرأىًيفًؿـاؿهًؿاًًؿاًقؼولً-8

ًحيبًأوًقؽره

ِعيٍد ـَعــن أبـي َســروينـا فـي صــحيح البخـاري 
  اْلُخْدِري  ، أنُّو َسِمَع النبي  يُقوُل:

إَذا رََأى أَحــدُُكْم الر ْؤيَــا ُيِحبـ َهــا فِإن َمــا ِىــَي } 
َهـــــا وْلُيَحـــــد ثْ  ِبَمـــــا  ِمـــــَن اهلل فـَْلَيْحَمـــــِد اهلل َعَليـْ
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َر َذِلَل ِمم ا َيْكَرُه فِإن َمـا ِىـَي  رَأى، َوإَذا رَأى َغيـْ
ــــْن َشــــر َىا َوالَ  مــــن الّشــــْيطَاِن فـَْلَيْســــتِعْذ بــــاهلل ِم

 {. يَْذُكْرَىا أِلَحٍد فِإنـَّها اَل َتُضر هُ 

ذؽرًعـدًدخولًاخلالءًيفًاؾً-9

ًواخلروجًؿـه

كـاَن النبـي   في الصحيحين عن أنـ  
y  َالّلهــم  إن ــي }    : الَخــالَء قــال إذا َدخــل

وزاد بـــن  { َأعــوُذ بـــَل مـــَن اْلُخبـــِث َوالخبائـــثِ 
 .{  بسم اهلل} منصور 

ــاَل وفــي الترمــذي  ــَي ، َق  :   yَعــْن َعِل
ــي آَدَم، ِإَذا }  ــْورَاِت بَِن ــْيَن اْلِجــن  َوَع ــا بـَ ُر َم ِســتـْ

 { َدَخَل اْلَكِنيَف، َأْن يـَُقوَل: ِبْسِم الل وِ 
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: ) أحمد وأصحاب السنن ( ِئَشَة َعا عنو 
  : إَذا َخَرَج ِمَن الَغاِئِط قَالَ  yالنبى َكاَن 

 { ُغْفَراَنلَ } 
: َكــاَن  قَــالَ  َعـْن َأنَــ ِ وفـي ســنن ابــن مااــة 

، ِإَذا َخَرَج ِمـَن اْلَخـاَلِء قَـالَ  اْلَحْمـُد }   : الن ِبي 
 .{ لِل ِو ال ِذي َأْذَىَر َعن ي اأَلَذى َوَعافَاِني

ًيفًاؾذؽرًعـدًإرادةًاؾوضوءً-11

 ، عــــن أبــــي ىريــــرةوروى أحمــــد وأبــــوداود 
ـــالَة لِ ال َصـــ}  : y قـــال ـــُو، َم ْن ال ُوُضـــوَء َل

 { ،أيذُكُر اْسـَم اهلل عليـوِ يُـ مْ ْن لَـَمـوال ُوُضـوَء لِ 
 أن يقول في ابتداء وضوئو )بسم اهلل(.



     --------------------------------  
ًيفًاؾذؽرًبعدًػراغًاؾوضوءً-ٔٔ

روى مســــلم فــــي صــــحيحو عــــن عمــــر بــــن 
 :قال  yالن ِبي  عن  الخطاب 

َمــــــا ِمــــــْنُكْم ِمــــــْن َأَحــــــٍد يـََتوض ــــــأُ فـَُيْســــــِبُ  } 
اْلُوُضـــوَء، ثُـــم  يـَُقـــوُل ِحـــيَن يـَْفـــُرُل ِمـــْن ُوُضـــوئِِو: 
ــُو،  ــَو ِإال  الل ــُو َوْحــَدُه الَ َشــرِيَل َل َأْشــَهُد َأْن الَ ِإلإ

ــــــًدا َعْبــــــُدُه َوَرُســــــولُُو ِإال  فُِتَحــــــ ْ  لَــــــُو َوَأن  ُمَحم 
، .{ َأبـَْواُب اْلَجن ِة الث َمانَِيُة يَْدُخُل ِمْن َأيَها َشـاءَ 
 :وزاد فيو الترمذي بعد ذكر الشهادتين 

 نَ ي ِمـنِـلْ عَ ااْ ين وَ وابِ الت ـ نَ ي ِمـنِ لْ عَ ااْ  م  لهُ ال  } 
 {. ينرِ هِ طَ تَ مُ الْ 



     --------------------------------  
ًيفًأذؽارًاخلروجًؿنًادلـزلً-12

ى زوج النبــفـي الســنن األربــع عـن أم ســلمة 
y  ، مــا خــرج رســول اهلل :  قالـy  مــن

 بيتي قط إال رفع طرفو إلى السماء فقال:
اللهم  ِإن ي َأُعوُذ ِبَل َأْن َأِضل  َأْو ُأَضل ، َأْو } 

َأْو َأْاَهَل َأْو  ،َأِزل  َأْو ُأَزل  ، َأْو َأْظِلَم َأْو ُأْظَلمَ 
حديث :  قال الترمذي) . {ُيْجَهَل َعلّي 

ً(.حسن صحيح 

ًـزليفًأذؽارًدخولًادلً-13

َاـاِبِر بـِن َعْبـِد اهلل ، أنـ ُو في صحيح مسـلم 
 يـَُقوُل: yَسِمَع الن بي  



     --------------------------------  
ــــَد }  ــــذََكَر اهلل ِعْن ــــُو َف ــــُل بـَْيَت ــــَل الر ُا إَذا َدَخ

ــْيطَاُن: الَ َمِبيــَ   ــِو َوِعْنــَد طََعاِمــِو قــال الش  َدُخوِل
ْذُكِر اهلل ِعْنـَد َلُكم َواَل َعَشاَء، َوإَذا َدَخَل فَلْم يَ 

ــُتُم الَمِبيــَ ، فــإَذا  ــْيطَاُن: أْدرَْك ــِو قــال الش  ُدُخوِل
َلْم يَْذُكِر اهلل ِعْنَد طََعاِمـِو قـال: أْدرَْكـُتُم الَمِبيـَ  

 { َواْلَعَشاءِ 
وفــــــي ســــــنن أبــــــي داود عــــــن أبــــــي مالــــــل 

 : yاألشعري قال: قال رسول اهلل 
ْل: الل ُهــم  ِإنــي ِإَذا َولَــَج الر ُاــُل بـَْيَتــُو فـَْليَـُقــ} 

ـــَر اْلَمْخـــَرِج، بِاْســـِم  ـــَر اْلَمـــْوَلِج َوَخيـْ َأْســـأَُلَل َخيـْ
الل ـِو َوَلْجنَــا َوبِاْســِم الل ــِو َخَرْانَـا َوَعلَــى الل ــِو رَبنَــا 

 { .تـَوَك ْلَنا ثُم  ُيسلُم َعَلى َأْىِلوِ 



     --------------------------------  
وفـــي الترمـــذي بســـند حســـن صـــحيح عـــن 

 :ا بـَُني  يَ  yقاَل ِلي َرُسوُل اهلل أن  قال: 
ِإَذا َدَخْلَ  َعَلى َأْىِلَل َفَسل َم تُكوُن بـَرََكًة } 

ً.{َعَلْيَل َوَعَلى َأْىِل بـَْيِتلَ 

ًأذؽارًدخولًادليهدًيفً-14

ًواخلروجًؿـه

ــاِعِدي  مســلم  وروى أو َعــْن َأبِــي ُحَمْيــٍد الس 
 : y َرُسوُل الل وِ : قال قَاَل  أبي أسيد
اْلَمْســـــِجَد فـَْلُيَســـــل ْم  ِإَذا َدَخـــــَل َأَحـــــدُُكمُ } 

. ثُـم  ْليَـُقـِل: الل ُهـم  افْــَتْح لِـي َأبـْـَواَب  َعَلى الن بِـي 
ــــــم  ِإن ــــــي  ــــــِل: الل ُه ــــــَل. َوِإَذا َخــــــَرَج فـَْليَـُق رَْحَمِت



     --------------------------------  
ـــــْن َفْضـــــِللَ  ـــــأَُلَل ِم ـــــي ، { َأْس ـــــووي ف ـــــال الن ق

فـَْلُيَسـل ْم َعلَـى }األذكار: لي  في رواية مسلم 
والنسـائي  وفي روايـة أبـي داود {، y الن ِبي  

 وابن مااة، وأسانيدىم كلها صحيحة.
عن َعْبِد اهلل بـِن َعْمـِرو وفي سنن أبي داود 

 : َأن ُو َكاَن ِإَذا َدَخَل الَمْسِجَد قال yأنو 
َأُعــــــوُذ بــــــاهلل اْلَعِظــــــيِم َوِبَوْاِهــــــِو اْلَكــــــرِيِم  }

:  يِم. قــالَوُسـْلطَانِِو اْلَقـِديِم ِمــَن الش ـْيطَاِن الـر اِ 
ـــِإَذا قـــال َذلِـــَل قـــال الش ـــْيطَاُن: ُحِفـــَ  ِمن ـــي  َف

 .{َسائِِر اْليَـْوِم 
 حديث حسن بإسناد ايد. لنووىقال ا



     --------------------------------  
ًيفًأذؽارًاألذانً-15

 :y  قَال َعْن أبي َسعيدٍ في الصحيحين و 
ِإَذا َســِمْعُتُم الن ــداَء فـَُقولُــوا ِمثْــَل َمــا يـَُقــوُل } 
 {  الُمَلذ نُ 

 :َعْن َعْبِد الّلِو ْبِن َعْمِرو وفي مسلم 
 ِإَذا َسِمْعُتُم اْلُمَلذ َن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقـولُ } 

، ثُــم  َصــل وا َعَلــي ، فَِإن ــُو َمــْن َصــل ى َعَلــي  َصــاَلًة 
َصـــل ى اهلل َعَلْيـــِو ِبَهـــا َعْشـــراً، ثُـــم  َســـُلوا اهلل لِـــي 

ــي  ــٌة ِف ــا َمْنزَِل ــي ِإال  اْلَوِســيَلَة، فَِإنـ َه اْلَجن ــِة الَ تـَْنَبِغ
ــاِد اهلل، َوَأْرُاــو َأْن َأُكــوَن َأنَــا ُىــَو،  ــٍد ِمــْن ِعَب ِلَعْب

 {. َفَمْن َسَأَل ِلَي اْلَوِسيَلَة َحل ْ  لو الش َفاَعةُ 



     --------------------------------  
عـــن وأبـــوداود والنســـائى  الصـــحيحين وفــي

 قال : yأنو  خطاببن العمر 
ـــــاَل ال}  ـــــُر اهللِإَذا َق ـــــَلذ ُن اهلل َأْكبَـ  َأْكبَــــــُر، ُم

:  ، ثُـم  قَـالَ  فـََقاَل َأَحدُُكْم: اهلل َأْكبَـُر اهلل َأْكبَــرُ 
: َأْشـــَهُد َأْن الَ  ، قــالَ  َأْشــَهُد َأْن الَ ِإلإـــَو ِإال  اهلل

ـــــَو ِإال  اهلل ـــــالَ  ِإلإ ُـــــم  َق ــــــَحم داً  ، ث : َأْشـــــَهُد َأن  ُم
ـــداً َرُســـو  ، قَـــالَ  َرُســـوُل اهلل  لُ : َأْشـــَهُد َأن  ُمَحم 

ــالَ  اهلل ــ ، ثُــم  َق ــاَلِة : َحــي  َعَل ــاَل: الَ ، ى الص  َق
َة ِإال   ــو  ى : َحــي  َعَلــ ، ثُــم  قَــالَ  بِــاهللَحــْوَل َوالَ قـُ

َة ِإال  بِـــاهلل ، قَـــالَ  الَفـــاَلحِ  ـــو  ،  : الَ َحـــْوَل َوالَ قـُ
ــــالَ  ُــــم  َق ــــرُ  ث ــــُر اهلل َأْكبَـ ــــ : اهلل َأْكبَـ : اهلل  الَ ـ، َق
،  : الَ ِإلإـــَو ِإال  اهلل ، ثُـــم  قَـــالَ  َأْكبَــــرُ َأْكبَــــُر اهلل 

 .{َجن ةَ ، َدَخَل ال وِ ْن قـَْلبِ م: اَل ِإلإَو ِإال  اهلل  قَالَ 



     --------------------------------  
 :y َعْن َااِبٍر ، قَالَ وفي البخاري 

ــاَل ِحــيَن َيْســَمُع الن ــَداَء الل ُهــم  َرب  }  ــْن َق َم
ـــــاَلِة اْلقَ  ـــــِة َوالص  ـــــد ْعَوِة الت ام  ـــــِذِه ال ـــــِة آِت ىإ ائَِم

ــــــدا اْلَوِســــــيَلَة َواْلَفِضــــــيَلَة َوابـَْعثْــــــُو اْلَمَقــــــاَم  ُمَحم 
اْلَمْحُمــوَد ال ــِذي َوَعْدتَــُو إال  َحل ــْ  لَــُو َشــَفاَعِتي 

وزاد البيهقي في سـننو الكبـرى . {،يـَْوَم اْلِقَياَمةَ 
 .{ إنل ال تخلف الميعاد} 

 :yقَاَل  :َعْن َأَنٍ  قَالَ  وفي الترمذي
َعاُء اَل يـَُرد  بـَْيَن اأَلَذاِن واإلقَاَمِة قَـاُلوا الد  } 

ــــُلوا اهلل  ــــاَل َس ــــوَل اهللهلل َق َــــا َرُس ــــوُل ي ــــاَذا نـَُق َفَم
نـَْيا َواآلِخَرةِ   . {الَعاِفَيَة في الد 



     --------------------------------  
وعـزاه فـي الجـامع الصـغير َحِديٌث َحَسـٌن. 

ــــي داود والترمــــذي والنســــائي  ــــى أحمــــد وأب إل
 . م عليو بالصحةوابن حبان وعل  

أم عــــــن أم  َسَلـــــــَمَة وفــــــي ســــــنن أبــــــي داود 
ـــي َرُســوُل اهلل َأْن َأقُــوَل المــلمنين  قالــ : َعل ـَمِن

 : ِعْنَد َأَذاِن الـَمْغِربِ 
ـــَذا ِإقْـبَـــاُل لَــــْيِلَل وِإْدبَـــاُر نـََهـــاِرَك }  اللهـــم  ىإ

 {. وَأْصَواُت ُدَعاِتَل فاْغِفْر لِـي
 : قَالَ  yُو َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوق اٍص َأن  و 
 َمْن قَاَل ِحيَن َيْسَمُع اْلُمَلذ َن: َوَأنَا َأْشَهدُ } 

ـــــُو، َوَأن   ـــــَدُه الَ َشـــــرِيَل َل ـــــَو ِإال  اهلل َوْح َأْن الَ ِإلإ



     --------------------------------  
ــداً َعْبــُدُه َوَرُســولُُو، َرِضــيُ  بِــاهلل  رَب ــاً  تعــالىُمَحم 

ُو َرُسـوالً ُغِفـَر لَـ yَوبِاإِلْساَلِم ِديناً، َوِبُمَحم ٍد 
وبُـــــو {، رواه مســـــلم وأبـــــو داود والترمـــــذي نُ ذُ 

 والنسائي وابن مااو.
َأن   البيهقــي الكبــرىو وفــي ســنن أبــي داود 

: قَـْد قَاَمـِ   ِبالاًل َأَخَذ ِفـي اإِلقَاَمِة، فـَلَـم ا قَـالَ 
 :y  الص اَلُة، قَاَل الن بِـي  

 . {َأقَاَمَها اهلل وَأَداَمَها} 

ًػفذهًمخسًدـنًيفًاألذان

ـــاهلل  : وقـــول -ٕ.، إاابتـــو  -ٔ رضـــي  ب
 .رسواًل  yربا وباإلسالم دينا وبمحمد 



     --------------------------------  
 الوسيلة  yوسلال اهلل تعالى لرسولو  -ٖ

 -٘.،  yالة عليــو ـوالصــ -ٗ. والفضــيلة 
 والدعاء لنفسو بما شاء .

ًيفًاإلدمىارةً-16

في صحيح البخاري و سنن أبـي داود عـن 
 : َااِبَر بَن َعْبِد اهلل ، قال

يـَُعل ُمَنــا االْســِتَخارََة   yاَن َرُســوُل اهلل َكــ} 
كما يـَُعل ُمَنا الس ورََة ِمَن اْلُقرآِن، يـَُقـوُل لَنَـا: ِإَذا 
ـــْيِن ِمـــْن َغْيـــِر  َىـــم  َأَحـــدُُكْم بـــاألْمِر فـَْليَـرَْكـــْع رَْكَعتَـ
الَفرِيَضـِة َوْليَـُقــْل: الل ُهــم  ِإن ــي َأْســَتِخيُرَك بِِعْلِمــَل 

ـــــْن َفْضـــــِلَل َوَأْســـــتَـْقدِ  ـــــأَُلَل ِم ـــــْدرَِتَل َوَأْس ُرَك بُِق



     --------------------------------  
ــــُم َوالَ  ــــِدُر، َوتـَْعَل ــــِدُر َوالَ َأْق ــــيِم، فِإن ــــَل تـَْق اْلَعِظ
َأْعَلــُم، َوَأنْــَ  َعــال ُم اْلغُيُــوِب. الل ُهــم  فــِإْن ُكْنــَ  
تـَْعَلُم َأن  َىَذا اأَلْمَر ـ ُيَسـم يِو بَِعْينِـِو الـ ِذي يُرِيـُد ـ 

ــ ــي ف ــراً ِل ــاِدي َوَعاِقبَــة َخي ي ِدينِــي َوَمعاِشــي َوَمَع
ــْرُه ِلــي َوبَــاِرْك ِلــي ِفيــِو.  ــُدْرُه ِلــي َوَيس  َأْمــِري، فَاْق
الل هـم  َوِإْن ُكْنـَ  تـَْعَلُمـُو َشـر ا لِـي ـ ِمثْـَل األو ِل ـ 
ـَر  فَاْصرِْفِني َعْنُو َواْصرِْفُو َعن ـي، َواقْـُدْر لِـي اْلَخيـْ

ِني بِـو، أْو قـال: فـي َعاِاـِل َحْيُث َكاَن، ثُم  َرض ـ
 { َأْمِري َوآِالوِ 

وفي مسند اإلمـام أحمـد مـن حـديث سـعد 
 أنو قال: yبن أبي وقاص عن النبي 



     --------------------------------  
} مــن ســعادة ابــن آدم اســتخارة اهلل، ومــن 
ســـعادة ابـــن آدم رضـــاه بمـــا قضـــى اهلل، ومـــن 
شقوة ابـن آدم تركـو اسـتخارة اهلل، ومـن شـقوة 

 .ابن آدم سخطو بما قضى لو { 

ًيفًأذؽارًاؾؽربًواؾغمً-17

ًّمّفنًواْؾَزَوواْؾِّ

ــي  فــي الصــحيحين  ــِن َعب ــاٍس ، َأن  نَِب ــِن اْب َع
 : َكاَن يـَُقوُل ِعْنَد اْلَكْربِ   y الّلوِ 

اَل ِإلإَو ِإال  الّلُو اْلَعِظيُم اْلَحِليُم. اَل ِإلإَو } 
الّلُو  ِإال  الّلُو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم. اَل ِإلإَو ِإال  

َرب  الس َماَواِت َوَرب  اأَلْرِض َوَرب  اْلَعْرِش 
 {. اْلَكرِيمُ 



     --------------------------------  
ــــي بكــــرة أن  ــــي داود عــــن أب وفــــي ســــنن أب

 : قال yرسول اهلل 
ــــــَمْكُروِب }  ـــــَل : َدَعـــــَواُت ال ـــــم  رَْحَمَت الل ُه
ـــــي إلـــــى نـَْفِســــ ،أْرُاــــو ي َطْرفَــــَة َعــــْيٍن فــــال َتِكْلِن

 { .ال ِإلإَو إال  أْنَ   ي ُكل وُ وأْصِلـْح ِلي شأنِ 
عـْن َأْسـَماَء بِْنـِ  ُعَمـْيٍ  وفي السـنن أيضـاً 

 : yقاَل ِلي َرُسوُل اهلل  : ، قاَل ْ 
َأالَ ُأَعل ُمِل َكِلَماٍت تـَُقولِينَـُهن  ِعْنَد  }

: اهلل اهلل رَب ي اَل  اْلَكْرِب َأْو في اْلَكْربِ 
 .{ُأْشِرُك ِبِو َشْيئاً 

 .ال سبع مرات وفي روايو أنها تق



     --------------------------------  
ًيفًاألذؽارًاجلاؾلةًؾؾرزقً-ٛٔ

 : yقال اهلل تعالى عن نبيو نوح 
 ﴿         

           
                

             
      [.﴾ سورة]نوح 

 : وفي بعض المسانيد عن ابن عباس
َمْن َلزَِم االْسِتْغَفــاَر َاَعـَل الل ـُو لَـُو ِمـْن ُكـل  } 

ــْن  ــُو ِم ــَم فـََراــاً، َوَرزََق ِضــْيٍق َمْخَراــاً َومــْن ُكــل  َى
 { َحْيُث ال َيْحَتِسرُ 
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عن عبــــداهلل بــــن مســــعود : فــــى ابــــن كثيــــر و 

 يقول: yاهلل  سمع  رسول
ـــْم }  ـــَلٍة َل ــَرَأ ُســورََة اْلَواِقَعــِة فـــي ُكــل  لَـْي َمــْن قـَ

 { .ُتِصْبُو فَـاَقٌة َأبَداً 

ًؽرًعـدًؾؼاءًاؾعدويفًاؾذً-19

: كنـا مـع  قـال  فـى األذكـار عن أنـ 
، فسـمعتو   yالنبـي  فــي غـزوة، فلقــي العـدو 

 : يقول
يِن، إي ـــاَك نـَعْ } ُبـــُد وإي ـــاك يـــا مالِـــَل يـَـــْوِم الـــد 

ــــــ  الراــــــال تصــــــرع ،  { َنْســــــَتِعينُ  فلقــــــد رأي



     --------------------------------  
 لفهــاتضــربها المالئكــة مــن بــين أيــديها ومــن خ

 } 
كـان أنـو   سـنن أبـي داودفـى عن أبي بـُْرَدَة و 

الل ُهم  ِإن ا َنْجَعلُـَل فـي }  : إذا خاف قوماً قال
وكــــان ، { ُنُحــــورِِىْم َونـَُعــــوُذ بِــــَل ِمــــْن ُشــــُرورِِىمْ 

y ـــد لقـــا فيما رواه اإلمـــام ء العـــدو يقـــول عن
الل ُهـم  َأنْـَ  }   : قـالَ  عن أن  الترمذى 

 {.َعُضِدي َوأْنَ  َنِصيري َوِبَل أُقَاِتلُ 

ًإذاًخافًدؾطاـاًأوًغريه

  :y وعـــن ابـــن عمـــر : قـــال رســـول اهلل 
ل: ال إلـــو قــف –إذا خفــ  ســلطاناً أو غيــره  }

إال اهلل الحلـــــــــيم الكـــــــــريم. ســـــــــبحان اهلل رب 



     --------------------------------  
ال إلــو  ســبع ورب العــرش العظــيمموات الالســ

 ابن السنى. {إال أن  عز ااىل وال ثناؤك
 :رضى اهلل عنهما َعْن اْبِن َعب اٍس و 
ــَم اْلوَِكيــُل قَاَلَهــ}  ــَراِىيُم َحْســبـَُنا الل ــُو َونِْع ا ِإبـْ

ـــال ـــِو الس  ـــي الن ـــاِر َعَلْي ـــَي ِف ـــيَن أُْلِق ـــا ، م ِح َوقَاَلَه
ــٌد  الن ــاَس قَــْد َاَمُعــوا  ِحــيَن قَــاُلوا ِإن   yُمَحم 

ــَزاَدُىْم ِإيَمانًــا َوقَــاُلوا َحْســبـَُنا  َلُكــْم فَاْخَشــْوُىْم فـَ
 فتح الباري. –{ الل ُو َونِْعَم اْلوَِكيلُ 
ًذؽرًحػظًاؾـعمً-21

 قال اهلل سبحانو وتعالى في قصة الرالين:



     --------------------------------  
﴿ــ                         

                     ﴾   [ٖٜ ]الكهف، 
فينبغي لمن دخل بستانو أو داره، أو رأى في 

أــنــ يــبادــرــ إــلــى ىــذه  –مــالــو ـوـأــىــلو مــا يــعجبو 
 الكلمات فإنو ال يرى فيها سوءاً.

     :yعـــــن أنـــــ  قـــــاَل: قـــــاَل رســـــوُل اهلل 
َما َأنـَْعَم اهلل على َعْبٍد ِمـْن نِْعَمـٍة ِفـي َأْىـٍل َأْو } 

َة ِإال  بـاهلل َماٍل َأْو َوَلٍد فقالَ  : ما َشاَء اهلل ال قـُـو 
رواه الطبرانـــي {  فـََيـــرى ِفيـــِو آفَـــًة ُدوَن الَمـــْوتِ 

 . في الصغير واألوسط
َعــْن َعاِئَشــَة ، قَالَــْ :  وفــي ســنن ابــن مااــة 

 َكاَن َرُسوُل الل ِو، ِإَذا رََأىإ َما ُيِحر  قَاَل:



     --------------------------------  
ــــــــــِتم  }  ــــــــــِو َت ــــــــــُد لِل ــــــــــِو ال ــــــــــِذي بِِنْعَمِت  اْلَحْم

: اْلَحْمـُد  . َوِإَذا رََأىإ َما َيْكَرُه قَالَ ،الص اِلَحاتُ 
 .{  لِل ِو َعَلى ُكل  َحالٍ 

ًيفًاؾذؽرًعـدًادلصقلةً-21

 قال اهلل تعالى:
﴿           

                    
                

            
      ﴾]سورة البقرة[ 

 :   yقَاَل الن ِبي  وعن أبي ىريرة قال 



     --------------------------------  
لَِيْستَـْرِاَع َأَحدُُكْم ِفي ُكل َشْيٍء َحت ى ِفي } 

ابــــن  { ، َصــــاِئرِ ، فَِإنـ َهــــا ِمــــَن اْلمَ ِشْســــِع نـَْعِلــــوِ 
 .السني في عمل يوٍم وليلٍة 

ــــــــوُل:  ُأم  َســــــــَلَمَة  كانــــــــ و  ــــــــي  تـَُق َزْوَج الن ِب
ـــِو يـَُقـــوُل  ـــِمْعُ  َرُســـوَل الّل ـــا ِمـــْن َعْبـــٍد }  :َس َم

ُتِصـــــيُبُو ُمِصـــــيَبٌة فَيُقــــــوُل: ِإنـ ــــا لِلّــــــِو َوِإنـ ــــا ِإلَْيــــــِو 
ــي ُمِصــيَبِتي وَ  ــي ِف ــم  ْأُاْرِن ــوَن. الل ُه َأْخِلــْف رَاِاُع

ــي ُمِصــيَبِتِو.  ــُو ِف ــَرُه الّل ــا ـ ِإال  َأَا َه ــراً ِمنـْ ــي َخْي ِل
َهــا ــا تـُــُوف َي ، .{َوَأْخَلــَف لَــُو َخْيــراً ِمنـْ قَالَــْ : فـََلم 

ــِو  ــُ  َكَمــا َأَمَرنِــي َرُســوُل الّل  yَأبُــو َســَلَمَة قُل
انفـرد ، َرُسـوَل اللّـِو  ،فََأْخَلَف الّلُو ِلي َخْيراً ِمْنوُ 

   مسلم. بروايتو



     --------------------------------  
ًيفًاؾذؽرًاؾذيًقدػعًبهًاؾدقنً-22

ـــي   ـــن َعِل ـــاً  َع اـــاَءُه  ) مـــديناً(َأن  ُمَكاتِب
فقاَل إن ي َقْد َعْجِزُت عـْن ِكتَـابَِتي فَـَأِعن ي، قـاَل 
َأالَ ُأَعل ُمــَل َكِلَمــاٍت َعل َمِنــيِهن  َرُســوُل اهلل هلل لَــْو  

ــــاً َأد   ــــيٍر َديْن ــــِل ِص ــــُل َاَب ــــَل ِمْث ــــاَن َعَلْي اُه اهلل َك
قُـْل الل ُهـم  اْكِفنـي ِبَحالَلِـَل َعـْن :} قاَل  ،َعْنلَ 

رواه  {َحَراِمـــَل، َواْغِننـــي بَِفْضـــِلَل عمـــن ِســـَواكَ 
 حو.الترمذي وحسنو والحاكم في المستدرك، وصح  

ىًبهًؿنًَؼِريفًاؾذؽرًاؾذيًُقً-ٖٕ

ًاؾؾيعةًواؾؾدغةًوغريفؿا

فـــي الصـــحيحين عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري 
  ًمــن أصــحاب النبــي  أن راــالy  رقــى



     --------------------------------  
لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليو ويقـرأ: 

فكأنمــــا نشــــط  { الحمــــد هلل رب العــــالمين} 
ـــــ ـــــو قـُْلب و ـمـــــن عقـــــال، فـــــانطلق يمشـــــي ومـــــا ب

وفــي روايــة ، ( عبــرواه أصــحاب الســنن األر ) ، ع(ـ)واــ
الحمـــــــد هلل رب "فقـــــــرأت عليـــــــو  للترمـــــــذي :

 نسـائيو ولللوفي رواية  ،سبع مرات "العالمين
: الـذي  واللـدي ) ، اهقـإن أبا سـعيد ىـو الـذي ر 

 و العقرب وأصابتو بسمها.ألدغتو الحية 
أن رسـول  في الصحيحين عن عائشـة 

كـان إذا اشــتكى اإلنســان الشــيء أو    yاهلل 
 yكانـــ  بـــو قرحـــة أو اـــرح، قـــال النبـــي 



     --------------------------------  
ــــة  –بإصــــبعو ىكــــذا  ــــن عيين ووضــــع ســــفيان ب

 وقال: -إصبعو باألرض ثم رفعها
ِم الل ِو تـُْربَُة َأْرِضَنا بَرِيَقِة بـَْعِضَنا َيْشـَفى ِبسْ } 

 { َسِقيُمَنا بِِإْذِن رَبـ َنا
 : وفي الصحيحين أيضاً عنها 

َكــــاَن يـَُعــــو ُذ بـَْعــــَض َأْىِلــــِو   yَأن  الن ِبــــي   }
ــِدِه اْلُيْمَنــى َويـَُقــوُل الل ُهــم  َرب  الن ــاِس  يَْمَســُح بَِي

ِفِو َوَأْنَ  الش اِفي اَل ِشـَفاَء ِإال  َأْذِىْر اْلَباَس اشْ 
أخراـو أحمـد ) {  ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل يـَُغاِدُر َسـَقماً 

والنسائي من حديث محمد بن حاطر أنو احترق  
 .("الحديث" yيده فذىب  بو أمو إلى رسول اهلل 



     --------------------------------  
وفـــي صـــحيح مســـلم عـــن عثمـــان بـــن أبـــي 

 yأنـــو شـــكى إلـــى رســـول اهلل  العـــاص 
ــــاً يجــــده ــــال  واع ــــذ أســــلم فق ــــي اســــده من ف

y: 
ضــع يــدك علــى الــذي تــألم مــن اســدك  }

: َأُعــوُذ ســبع مــرات َوقُــلْ وقــل: بســم اهلل ثالثــاً 
بِِعــــــز ِة اهلل َوُقْدرَتِــــــِو َوُســــــْلطَانِِو، ِمــــــْن َشــــــر  َمـــــــا 

ورواه أصـــــــــحاب الســـــــــنن  { ، وأحاذرَأِاـــــــــُد.
 قـاَل:األربع ومالل وابـن شـيبو، وزاد النسـائي 

ــْم َأَزْل فـََفَعْلــُ  فَأَ  } ــي، فـََل ــا َكــاَن ِب ْذَىــَر اهلل َم
ـــَرُىمْ  قــال أبـــو ِعيَســـى: { ،  آُمــُر بـــو َأْىِلــي َوَغيـْ

 ىذا حديٌث حسٌن صحيٌح. 



     --------------------------------  
 : عن ابِن َعب اسٍ  وفي صحيح البخاري

كاَن َرُسوُل اهلل يـَُعـو ُذ اْلَحَسـَن والُحَسـْين } 
ْن ُكــل  يـَُقــوُل: ُأِعيــذُُكَما ِبَكِلَمــاِت اهلل الت ام ــِة، ِمــ

ـــــْيٍن اَلم ـــــٍة. ـــــل  َع ـــــٍة، وِمـــــْن ُك ـــــْيطَاٍن وَىام  ، { َش
الهامــة: ذات الســم كالحيــة، والجمــع: ىــوام، 

 سوء.الب اهلالمة: التي تصير نظرتوالعين ا

 يفًذؽرًدخولًادلؼابرً-ٕٗ
ــَدَة  فــي مســلمو  ــِن بـَُرْي ــْن ُســَلْيَماَن ْب   yأنــو َع

ِِ يـَُعل ُمُهـْم  وا ُقولُـأن يَمَقـاِبرِ لل عنـد الخـروجَكاَن
يَاِر ِمــَن اْلُمــْلِمِنيَن  }: الس ــاَلُم َعَلــْيُكْم، َأْىــَل الــد 

َواْلُمْسـِلِميَن، َوِإن ــا ِإْن َشــاَء الل ـُو ِبُكــْم اَلِحُقــوَن. 



     --------------------------------  
النســائي وزاد ، { َنْســَأُل الل ــَو لَنَــا َوَلُكــُم اْلَعاِفيَــةَ 

 .{ عٌ بَ تَـ  مْ كُ لَ  نُ حْ نَ وَ  طٌ رَ ا فَـ لنَ  مْ تُ أنْـ وابن مااة }
ــــن مااــــو عــــن عائشــــة أنهــــا  ــــي ســــنن اب وف

بـالبقيع  yلـيال فـإذا ىـو  yفقدت النبي 
ــــْلِمِنيَن } ال : فقــــال ــــْوٍم ُم ــــْيُكْم َداُر قـَ ســــالٌم َعَل

ــُتْم لَنــا فـَــَرٌط َوِإنـ ـا ِبُكــْم الِحُقــوَن، اللهــم  الَ  َوَأنـْ
 {. ا َأْاَرُىْم َوال تـَْفِتّنا بـَْعَدُىمْ ـَتْحرِْمن

 قةًاهلالليفًاؾذؽرًعـدًرؤً-5ٕ
عـن ابـن  األحاديـث والمراسـيلوفى اـامع 

 ِإَذا رََأى اْلِهاَلَل قَاَل: yَكاَن  قَاَل: عمر



     --------------------------------  
َنــــا بِــــاأَلْمِن }  الل ــــُو َأْكبَـــــُر، الل ُهــــم  َأِىل ــــُو َعَليـْ

ــــاَلَمِة َواإِلْســــاَلِم، َوالتـ ْوِفيــــِق ِلَمــــا  َواأَلَمــــاِن َوالس 
ى، رَبـ َنا َورَب لَ   ..{الل وُ  ُتِحر  َوتـَْرضإ

ًأذؽارًاؾيػرً-ٕٙ

 أنو قال: yروى الطبراني عن النبي 
َما َخَلَف َعْبٌد َعَلى َأْىِلِو َأْفَضَل ِمْن } 

 { رَْكَعتَـْيِن يـَرَْكُعُهَما ِعْنَدُىْم ِحْيَن يُرِيُد الس َفرَ 
 قال: yأنو أحمد عن أبي ىريرة  وروى
َخــل ُف: َمْن أرَاَد أْن ُيسـاِفَر فـَْليَـُقـْل ِلَمـْن يُ } 

 { .أْسَتوِدُعُكُم الل َو ال ذي ال َتِضيُع َوَدائُِعوُ 



     --------------------------------  
  قال yالنبي  أن وفي المسند عن عمر
: 

 .{ يئاً حفظوــش عَ دِ وْ إن اهلل إذا استُـ } 
وقــال ســالم: كــان ابــن عمــر يقــول للراــل 
ــــي أودعــــل كمــــا كــــان  إذا أراد ســــفراً: أدن من

 يودعنا: yرسول اهلل 
ــــتَـْودُِع اهلل د}  ــــَل وخــــواتيَم َأْس ــــَل َوَأَمانـََت يَن
 .(مسند اإلمام أحمدعن قـََزَعَة ) { . َعَمِللَ 

إذا ودع  yكــان النبــي .:ومــن واــو آخــر
رااًل أخذ بيده فال يـدعها حتـى يكـون الراـل 

 .yىو الذي يدع يد النبي 



     --------------------------------  
 : َعن ثَاِبٍ  َعن َأَن ٍ وفى الترمذى 

َااَء رَُاٌل ِإلى َرُسوِل اهلل فقاَل يـا رسـوَل } 
اهلل إن ـــي ُأرِيـــُد َســـَفراً فـََزو ْدنِـــي، قـــاَل: َزو َدَك اهلل 
ــَل. قــاَل  التـ ْقــَوى. قــاَل زِْدنِــي. قــاَل َوَغَفــر َذنـَْب
ـَر  زِْدِني بِأبي أنْـَ  وَأم ـي. قـاَل وَيس ـر لَـَل اْلَخيـْ

 {،)حديث حسن(.َحْيُث ما ُكْن َ 
، رضــى اهلل عنــو و أرضــاه  وعــن أبــي ىريــرة

ـــُد أن  ِإن  راـــالً قـــال: ـــي ُأري ـــا رســـوَل اهلل   ِإن ي
 قال: ،ُأسافَر فأوصني

عليـــل بتقــــوى اهلل، والتكبيــــر علــــى كــــل } 
اللُهم  اطـِو } قال:  ،. فلم ا ول ي الرالُ {شرفٍ 



     --------------------------------  
ــــــو الســــــَفر ــــــَد، وىــــــو ْن علي ْع ــــــو البـُ قــــــال {، ) َل

   .( الترمذي: حديث حسن
 : وفي صحيح مسلم: عن ابن عمر 

َن إَذا اْســـــــتَـَوى َكـــــــا  yأن  َرُســـــــوَل اهلل } 
َعَلى بَِعيرِِه َخارِااً إلى َسَفٍر َكبـ َر َثالَثاً ثُـم  قـال: 
ــــُو  ــــَذا َومــــا ُكن ــــا َل ــــا ىإ ــــْبَحاَن ال ــــِذي َســــخ َر لََن ُس
َقِلبُــوَن. الل ُهــم  إنـ ـي  ُمْقــرِنِيَن، َوإنـ ـا إلَــى رَبـ نَــا َلُمنـْ

ـــذا اْلبِـــر  َوالتـ ْقـــَوى وَ  ِمــــَن أْســـأُلَل فـــي َســـَفرِنَا ىإ
ـــَفَرنَا  ـــا َس َن ـــم  َىـــو ْن َعَليـْ اْلَعَمـــِل مـــا تـَْرَضـــى. الل ُه
ـــــَ   ـــــَد. الل ُهـــــم  أْن ْع ـــــا اْلبـُ ـــــَذا. الل ُهـــــم  اْطـــــِو لََن ىإ
ــــِل  ــــُة فــــي األْى ــــَفِر واْلَخِليَف ــــاِحُر فــــي الس  الص 

ــــاِل.  اللهــــم إنــــي أعــــوذ بــــل مــــن وعثــــاء َوالَم



     --------------------------------  
الســـــفر وكلبـــــة النظـــــر وســـــوء المنقلـــــر، فـــــي 

ـــيِهن :  الاألىـــل والمـــ ـــَع قـــاَلُهن  َوزَاَد ِف َوإَذا رََا
آئِبُـــوَن تَـــائُِبوَن َعابِـــُدوَن ِلَربـ َنـــا َحاِمـــُدوَن. وَكـــاَن 

إَذا َعلَــْوا الثـ َنايَــا َكبـ ــُروا.  أصــحابووَ  yالن بــي  
ـــى  ـــاَلُة َعَل َوإَذا َىَبطُـــوا َســـب ُحوا، فـَُوِضـــَع  الص 

ِللَ   { . ذإ

ًيفًذؽرًاؾرجوعًؿنًاؾيػرً-27

ال عبــداهلل بــن عمرفيمــا رواه الشــيخان :  قــ
إذا قفــــل مــــن غــــزو أو  yكــــان رســــول اهلل 

ــــى كــــل شــــرف مــــن  ــــر عل حــــج أو اعتمــــر يكب
 األرض ثالث مرات، ثم يقول :



     --------------------------------  
ـــَو ِإال  الّلـــُو َوْحـــَدُه الَ َشـــرِيَل لَـــُو. لَـــُو }  الَ ِإلإ

اْلُمْلُل َوَلُو اْلَحْمُد َوُىَو َعلَـىإ ُكـل  َشـْيٍء قَـِديٌر. 
ـــــــ ـــــــا آيُِب ـــــــُدوَن َســـــــاِاُدوَن. ِلَربـ َن ـــــــائُِبوَن َعاِب وَن َت

ـــَدُه.  ـــَدُه. َوَنَصـــَر َعْب ـــُو َوْع ـــُدوَن. َصـــَدَق الّل َحاِم
 { . َوَىَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدهُ 

يفًاؾذؽرًعؾىًاؾدابةًإذاًً-28

ًادمصعلت

لي  على رال  قال يون  بن عبيد:
 : يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها

 ﴿            
            



     --------------------------------  
            

 ﴾]اهلل تعالى. نأال وقف  بإذ ]آل عمران 

ًيفًاؾذؽرًعـدًاـػالتًاؾدابةً-29

 قـــالأنـــو   وعـــن عبـــد اهلل بـــن مســـعود
 :y :قال رسول اهلل

اْرِض فَــــالٍة بــــِإَذا انـَْفَلَتــــْ  َداب ــــُة َأَحــــدُِكْم } 
ــــاَد اهلل  ــــا ِعَب ــــاَد اهلل اْحِبُســــوا، ي ــــا ِعَب ــــاِد: ي َن فـَْليـُ

الْرِض ا  َحاِضـــــــــــراً فـــــــــــياْحِبُســـــــــــوا، ِفـــــــــــان  هلل
 .{ َسَيْحِبُسوُ 
أبــــــــو يعلــــــــى ابــــــــن الســــــــنى والبــــــــزار و رواه 

 . واسناده ضعيفوالطبراني، 



     --------------------------------  
ًاؾذؽرًعـدًاؾلؾدًإذاًأراديفًً-31

ًدخوهلا

عـن وروى اإلمام النسـائى رضـى اهلل عنـو ، 
رســـــــول اهلل عيـــــــو أن   الرومـــــــى صـــــــهير

لــم يــر قريــة يريــد أفضــل الصــالة وأتــم الســالم 
 دخولها إال قال حين يراىا:

الل ُهم  َرب  الس مَواِت الس ْبِع وما أْظَلْلـَن، } 
ــياطيِن  ــْبِع ومــا أقْـَلْلــَن، َوَرب  الش  واألرضــيَن الس 

ــِن، أســأُلَل ومــ ــاِح ومــا َذرََي ا أْضــَلْلَن، َوَرب  الري
ــَر مــا فـــيها،  ــَر أْىِلهــا وَخيـْ ــَر َىــِذِه الَقْريَــَة وَخيـْ َخيـْ
  ونـَُعوُذ ِبَل ِمْن َشر ىا وَشر  أْىِلها َوَشـر  مـا ِفــيها

.} 



     --------------------------------  
ًدلـزلًقرقدًـزوؾهيفًذؽرًاً-31

خولـــة بنـــ  قالـــ  وروى اإلمـــام مســـلم أن 
قالــ : ســمع  رســول  حكيـــم رضــي اهلل عنهــا

 يقول :صلى اهلل عليو وسلم اهلل 
َمْن نـََزَل َمْنزاًِل ثُم  قـال: أعُـوُذ ِبَكِلــماِت الل ـِو } 

الت امـــاِت ِمـــْن َشـــر  مـــا َخــــَلَق، لَــــم َيُضـــر ُه َشـــيٌء 
 .{ حتـى يـَْرتَـِحَل ِمْن َمْنزِِلِو ذللَ 
ــِد اهلل بــِن َعْمــٍر وفــى ســنن أبــى داود أن  َعْب

 قال:عنهما  ضى اهلل
ـــَل  yَكـــاَن َرُســـوُل اهلل }  إَذا ســـاَفـََر فََأقْـَب

ال لْيُل قال: يَا َأْرُض رَب ي َورَب ِل اهلل. َأعُـوُذ بـاهلل 
ِمــْن َشــر ِك َوَشــر  مــاَ ِفيــِل َوَشــر  مــاَ ُخِلــَق ِفيــِل، 



     --------------------------------  
َوِمْن َشر  ماَ يَِدب  َعَلْيِل، َوَأُعوُذ باهلل ِمـْن َأَسـٍد 

ِمـــَن اَْلحي ـــِة َواْلَعْقـــَرِب، َوِمـــْن َســـاِكِني َوَأْســـَوِد، وَ 
 {.)ساِكن( اْلبَـَلِد، َوِمْن َواِلٍد َوَما َوَلدَ 

ًيفًذؽرًاؾطعامًواؾشرابً-ٕٖ

 قال سبحانو وتعالى:
  ﴿           
               

         ﴾]البقرة[  

ُعَمـَر بْـِن َأبِـي َسـَلَمَة. قَـاَل: ُكْنـُ  ِفـي وقـال 
وََكانَــْ  يَــِدي َتِطــيُ،  ،yَحْجــِر َرُســوِل الّلــِو 

 :y فـََقاَل ِلي ،ِفي الص ْحَفةِ 
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يَــا غُــاَلُم َســم  اللّـــَو. وَُكــْل بَِيِمينِــَل. وَُكـــْل } 

 متفق عليو..{ ِمم ا يَِليلَ 
عـن عائشـة رضـي والترمـذى  وروى أبوداود

 :   اهلل عنها قال : قال رسول اهلل
ــــــَيْذُكِر اســـــَم الل ـــــِو }  ـــــدُُكْم فـَْل ـــــَل أَح إذا أَك

تَعالـى فـي أو لِـو، فـإْن َنِسـَي أْن يَـْذُكَر اسـَم الل ـِو 
 تعالـى فـي أو ِلِو فـَْلــيَـُقْل: ِبسـِم الل ـِو أو لَـُو وآِخـَرهُ 

 (. حديث حسن صحيح، ) {
}   قــال: yرســول اهلل مسـلم أن روى و 

 ةَ لَـــــاألكْ  لَ ُكــــأْ يَ  نْ أَ  دِ ْبـــــعَ الْ  نِ ى َعــــإن اهلل ليرَضــــ
ــــحْ يَ فَـ  ــــلْ عَ  هُ دُ َم ــــيَ ا، وَ يَه ــــحْ يَ فَـ  ةَ بَ رْ الَشــــ بُ رَ ْش  هُ دُ َم
 { .اهَ يْـ لَ عَ 



     --------------------------------  
 :ث المتفق عليـو يفى الحدوقال أبو ىريرة

 نْ ، إِ  ط  اً قَـــاَمـــعَ طَ  y اهللِ  ولُ ُســـرَ  ابَ ا َعـــَمـــ }
 {.وُ كَ رَ إال تَـ وَ ،  وُ لَ كَ أَ  اهُ هَ تَـ اشْ 

حـــديث  وقـــال)الترمـــذيو أبـــو داود  وروى
َعن َسـْهِل بـِن ُمَعـاذ بـِن َأنَـٍ  َعـن أبيـِو (  حسن
 قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل y : 
ــِذي }  ــَل طَعامــاً فقــاَل اْلَحمــُد هلل اّل ــْن أَك َم

ــِر َحــْوٍل ِمن ــي والَ  ــْن َغْي ــِو ِم َأْطَعَمِنــي َىــَذا َوَرزَقَِني
ٍة  َم ِمْن َذنِْبوِ قـُو   { .ُغِفَر َلُو َما تـََقد 

ـــو داود والترمـــذى أيضـــا  عـــْن كمـــا روى أب
ـــِعيدٍ  ـــي َس ـــوأب ـــوَل  الخدرى رضـــى اهلل عن أن  َرُس

 :كاَن إَذا فـََرَل ِمْن طََعاِمِو قالَ   yاهلل 
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اْلحمُد هلل ال ِذي أْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَاَعَلَنا  }

 { . ُمْسِلِمينَ 
كــــــان إذا   yلنبـــــي وفـــــي النســـــائي: أن ا
وإذا ، { اهلل مِ ْســــ} بِ  قـــرب إليـــو طعـــام يقـــول:

 فرل من طعامو قال:
ـــــــنَـ غْ أَ ، وَ  َ يْ قَ أْســـــــوَ   َ ْمـــــــعَ أطْ  م  لُهـــــــال   }   َ ْي

ــــنَـ قْـ أَ وَ  ــــيَـ حْ أَ وَ   َ يْ دَ َىــــ، وَ  َ ْي ــــ، فَـ  َ ْي  دُ ْمــــحَ الْ  لَ َل
الَحْمــُد هلل  } ، أو يقــول :   {.ْيــطَ عْ ا أَ َمــ ىَ َلــعَ 

ـــَر َمْكفـــًى َوال ُمـــَود ع َكِثيـــرا طَي بـــا ُمَبارَكـــا  ِفيـــِو َغيـْ
ـــُو رَب نـــا   البخـــارى  اهرو  ، {َوال ُمْســـتَـْغًنى َعْن

 .  َعْن أِبي أًَّماَمَة 
 وأنوالبيهقى فى سننو الكبرى روى مسلم 
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y دعا لقوم أكل عندىم فقال : 
اللهم  بَاِرْك َلُهْم ِفـْيـَما َرَزقْـتَـُهـْم، واْغِفْر } 

 {. َلُهْم واْرَحْمُهمْ 
لسعد بن عبادة وقد أكل عنده فيمـا  ودعا

 رواه أبو داوود :
أْفَطَر َعْندَُكم الص ائُِموَن، َوأَكَل طََعاَمُكم  }

 { ْاألبـَْراُر، َوَصل ْ  َعَلْيُكم الَماَلِئَكةُ 

ًيفًاؾذؽرًعـدًػطرًاؾصائمً-33

 عـــــن أبـــــيالترمـــــذي بإســـــناد حســـــن وروى 
 :yل: قال رسول اهلل اىريرة ق
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ــاِدُل، ثَــاَلٌث الَ  } ــاُم الَع ــَرُد َدْعــَوتـُُهْم: اإِلَم  تـُ

َوالص ائُِم ِحـيَن يـُْفِطـُر، َوَدْعـَوُة الَمْظلُـوِم يـَْرفـَُعَهـا 
ــــَماِء،  ــــَواَب الس  ــــا َأبـْ ــــَتُح َلَه ــــاِم، َوتـَْف ــــْوَق الَغَم فـَ
َويـَُقوُل الـر ب  تبـارك وتعـالى: َوِعز تِـي ألَْنُصـَرت َل 

 { .َوَلْو بـَْعَد ِحينٍ 
أن والســـــني فـــــى ســـــننو مااـــــة  ابـــــنوروى 

يقــول رضــى اهلل عنهمــا كــان عبــداهلل بــن عمــرو 
 : إذا أفطر
الل ُهم  إنـي أسأُلَل ِبَرْحَمِتَل التـي } 

 { َوِسَعْ  ُكل  َشْيٍء أْن تـَْغِفَر لِـي
عـــن ابـــن عبــــاس رضـــي اهلل عنهمـــا، قـــال:  و 

 إذا أفطر قال : yكان النبـي  
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ـى ِرْزِقَل أْفَطْرنا، الل ُهم  لَل ُصْمنا، وَعل} 

 {. فـَتَـَقب ْل ِمن ا إن َل أْنَ  الس ِميُع الَعِلـيـمُ 

ًالميفًاؾيً-43

عــن عبــِد الّلــِو وفــى الحــديث المتفــق عليــو 
 :  بِن َعْمٍرو 

: َأي  yأن  رَُاـــــالً َســـــأل رســـــوَل الّلـــــِو } 
َوتـَْقــَرأُ ، : ُتْطِعــُم الط عــاَم  قــال، اإِلْســالِم َخيــٌرهلل 

 {. َم َعَلى َمْن َعَرْفَ  َوَمْن لم تـَْعِرفْ الس ال
فـــى مســـنده وفـــى  روى اإلمـــام أحمـــد و 

،  ُىريـــرة  قـــال أبـــوصـــحيح ابـــن حبـــان : 
  yقال: قال رسوُل الل ِو 



     --------------------------------  
ــــِدِه الَوال ــــ}   تَــــْدُخُلوا اْلَجن ــــَة ِذي نـَْفِســــي بَِي

َحت ـــــى تـُْلِمنُـــــوا، َواَل تـُْلِمنُـــــوا َحت ـــــى َتَحـــــاب وا، َأاَل 
ل ُكْم َعَلى أْمٍر إَذا فـََعْلُتُمـوُه َتَحـابـَْبُتْمهلل أْفُشـوا أدُ 

َنُكمْ   {. الس اَلَم بـَيـْ
 :فى صحيح اإلمام البخاري  وقال َعم ارٌ 

ثَــالٌث َمــْن َاَمَعُهــن  فقــْد َاَمــَع اإِليمــاَن:  }
اإِلنصــاُف ِمــْن نـَْفِســَل، َوبَــْذُل الس ــالِم لَْلَعــالِم، 

 {.ارَواإلْنفاُق ِمَن اإِلْقت
 وقــال: الترمـذيفيمــا روى وعـن أبــي أمامـة 

 :وأبو داود. رواه أحمد،كماحديث حسن.،  
 {. ِإن  أولى الناس باهلل من بدأ بالسالم} 
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ــن أبــى طالــر   عــن علــيروى أبــو داود و  اب

 ئُ زِ ْجــيُ }    : yعــن النبــي كــر م اهلل واهــو 
ــــ ــــمَ جَ الْ  نِ َع ــــة إذَ اِع ــــم أَ ل  َســــيُ  وا أنْ ر  ا َم ،  مْ ىُ دُ َح
 { . مىُ دُ أحَ  د  رُ يَـ  أنْ  لوسِ جُ الْ  نِ عَ  ئُ زِ جْ يُ وَ 

   :فـى الحـديث الصـحيح   وقال أنـ 
علــى صــبيان يلعبــون فســّلم  yمــّر النبــي  }

 { . عليهم
ــــو ــــَرَة  وقــــال أب َأن  فيمــــا رواه الترمــــذى ُىَريـْ
 َرُسوَل اهلل قاَل:

ِإَذا انـْتَـَهى َأَحدُُكْم ِإَلى َمْجِلـٍ  فـَْلُيَسـل ْم، } 
بَــَدا لَــُو َأْن َيْجِلــَ  فـَْلــَيْجِلْ ، ثــم  ِإَذا َقــاَم فَــِإْن 

   .{ فـََلُيَسل ْم فـََلْيَسْ  اأُلوَلى بَِأَحق  ِمَن اآلِخَرةِ 



     --------------------------------  
ًيفًاؾذؽرًعـدًاؾعطاسً-ٖ٘

 :  yالنبى  عن  قال أبو ىريرة
ِإن  الل ــَو ُيِحــر  اْلُعطَــاَس َوَيْكــَرُه الت ثَــاُؤَب، } 

ـــإَذا َعَطـــَ  َأَحـــدُُكمْ  ـــاً  َف ـــاَن َحّق ـــَد الل ـــَو، َك َفَحِم
علــى ُكــل ُمْســِلٍم َســِمَعُو َأْن يـَُقــوَل لَــُو: يـَْرَحُمــَل 
ـــْيطَاِن،  الل ـــُو، َوَأم ـــا الت ثَـــاُؤَب فَإن َمـــا ُىـــَو ِمـــَن الش 
فَــإَذا تـَثَــاَءَب َأَحــدُُكْم فـَْليَـــُرد ُه َمــا اْســَتطَاَع، فَــإن  

ــْيطَانُ َأَحــدَُكْم ِإَذا قَــاَل: َىــا، َضــِحَل مِ   {ْنــُو الش 
 قال : y ووعنو أيضاً أن،  رواه البخاري

ِإَذا َعَطَ  َأَحدُُكم فـَْليَـُقْل اْلَحمُد هلل  }
َعَلى كل  َحاٍل، َوْليَـُقْل َأُخوُه َأْو َصاِحُبُو: 
يـَْرَحُمَل اهلل، َويـَُقوُل ُىَو: يـَْهِديُكم اهلل 



     --------------------------------  
رواه البخاري، وفي لف  ، {  َوُيْصِلُح بَاَلُكم

 .{الحمد هلل على كل حال}      :بي داود أ
  ووفــــي مسلــــم عـــن أبــــي موســـى قال:ســـمعتُ 

y  :إذا َعَطــَ  أَحــدُُكْم َفَحِمــَد اهلل } يقــول
تعالـــــى َفَشــــم ُتوُه، فــــإن لَــــــْم َيْحَمــــِد الل ــــَو فَـــــال 

 .والنهي للتنزيو { ، ُتَشم ُتوهُ 

واؾمفـكةًبهًيفًذؽرًاؾـؽاحًً-36

ًوذؽرًاؾدخولًباؾزوجة

 ،الترمــــذيفيمــــا رواه  عــــن أبـــــي ىريــــرة 
 y، أن النبــي حديث حسـن صـحيح:قال و 

 قال: ( إذا تزوج)كان إذا رف أ اإلنساَن 



     --------------------------------  
بـاَرَك الل ُو لل، وبـاَرَك َعلَـْيَل، َاَمَع } 

َنُكما فـي َخْيرٍ   .{ بَـيـْ
عــن َعْمــِرو بــُن ُشــَعْيٍر عــن َأبُــو َداُوَد وروى 

ِه  تعــال عــنهم أامعــين رضــى اهلل أبِيــِو عــن َاــد 
 : ، قال yعن الن بي  

إَذا تـََزو َج َأَحدُُكْم اْمَرَأًة َأْو اْشتَـَرى َخاِدماً } 
ـــَر مـــا  َرَىـــا َوَخيـْ فـَْليَـُقـــْل: الل ُهـــم  ِإن ـــي َأْســـأَُلَل َخيـْ
َابَـْلتَـَهــا َعَلْيــِو، وَأُعــوُذ بِــَل ِمــْن َشــر َىا َوِمــْن َشــر  

َذا اْشـــتَـَرى بَِعيـــًرا فـَْلَيْأُخـــْذ َمـــا َابَـْلتَـَهـــا َعَلْيـــِو، َوإِ 
ِللَ   .{ ِبِذْرَوِة َسَناِمِو َوْليَـُقْل ِمْثَل ذإ

عــــن ابــــن  روى الشــــيخان فــــى صــــحيحهما
 قال : yنهما أنو عرضىاهلل عباس 



     --------------------------------  
لَــــــْو َأن  َأَحــــــدَُكْم ِإَذا َأرَاَد َأْن يَــــــْأِتَي َأْىَلــــــُو }

ـــــيْ  ـــــا الش  َن ـــــاَل: ِبْســـــِم الل ـــــِو، الل ُهـــــم  َانبـْ طَاَن، َق
ــــْيطَاَن َمــــا َرزَقْـتَـنَــــا، فَِإن ــــُو ِإْن ُقِضــــَي  َوَانــــِر الش 
ــــْيطَاُن  ــــَل لَــــْم َيُضــــر ُه الش  ِل نَـُهَمــــا َولَــــٌد ِمــــْن ذإ بـَيـْ

 {َأبَداً 

ًدًاؾوالدةيفًاؾذؽرًعـً-37

يذكر أن فاطمة رضي اهلل عنها لما دنا 
 :والدىا 

أم سلمة أمهات الملمنين  yأمر النبي 
ى اهلل عنهن أامعين رض وزينر بن  اح،

: 



     --------------------------------  
﴿ أن تأتيا فتقرآ عليها آية الكرسي و }

              
    ﴾[٘ٗاألعراف]  ، إلى آخر
 { . ينتَ ذَ و  عَ مُ ا بالْ هَ ذانْـ وتعو  اآليتين. 
أحمــد وكــذلل أبــو داود والترمــذي  ىرو و 

 رََأيْـــ ُ }  قــال: عــن أبـــي رافــع وصــححو 
َأذ َن ِفــي ُأُذِن اْلُحَســْيِن ِحــيَن  yَرُســوَل الل ــِو 

 { َوَلَدْتُو فَاِطَمُة بِالص اَلةَ 
ـــــي عــــن  ــــن السن ــــاب اب ـــــي كت ــــا ف وقــــد روين

 :yالـحسين بن علـي قال: قال 



     --------------------------------  
ــــــَأذ َن فــــــي ُأُذنِـــــِو }  ـــــُو َمْولُـــــوٌد َف ـــــَد َل َمـــــْن ُوِل

َتُضــر ُه ُأم  الـيُــْمَنى، وأقـاَم فــي ُأُذنِــو الــُيْسَرى لَــْم 
 أم الصبيان : شيطانة . و، .{  الص ْبـيانِ 

ًعؾقًباؾوؾدادلميفًاؾذؽرًً-38

 :ما رواه أبوداود فى سننوفي َشةَ َعائِ وقال  
َيانِ  yَكاَن َرُسوُل اهلل   }  يـُْلَتى بالص بـْ

 { . فـََيْدُعو َلُهْم باْلبَـرََكةِ 
قـال ، حـديث حسـن روى الترمذى وقال و 

 :رضى اهلل عنهما  عبداهلل بن عمرو
َأن  النبي  َأَمَر بَِتْسِمَيِة الَمْوُلوِد يـَْوَم َسابِِعِو } 

 { َوَوْضِع اأَلَذى َعْنُو َواْلَعق  



     --------------------------------  
الــدارمى و  همسـندفـى اإلمـام أحمـد  روى و
ْرَداِء   وأبـو داود وسـننفى  ،  عـن َأبِـي الـد 
 : yقاَل َرُسوُل اهلل : قاَل 
ــــْومَ  } ــــْدَعوَن يـَ ــــم ُت ــــَماِئُكم  ِإن ُك ــــِة بَِأْس اْلِقَياَم

 { .َوَأْسَماِء آبَاِئُكم فَأْحِسُنوا َأْسَماءَُكم
 :yفـي مسلـم عن ابن عمر قال و 
إن  أحــر  أســماِئُكْم إلـــى الل ــِو َعــز  وَاــل : } 

 {.   َعْبُد الل ِو وَعْبُد الر ْحمنِ 
 : y قالَ ، عن َأبي َوْىٍر اْلُجَشِمي  



     --------------------------------  
اِء األنِْبَياِء، َوَأَحـر  األْسـَماِء َتَسم وا بَِأُسمَ  }

ِإلَـــــى اهلل َعْبـــــُد اهلل َوَعْبـــــُد الـــــر ْحَمِن َوَأْصـــــَدقـَُها 
 .{َحاِرٌث َوَىم اٌم، َوَأقْـَبُحَها َحْرٌب َوُمر ةَ 

البخـــاري اإلمـــام رواه أبـــو داود والنســـائي و 
 في األدب المفرد.

ــر النبــي األســماء المكروىــة إلــى  y وغّي
 : أسماء حسنة

 .غير اسم بـَّره إلى زينرف
 . وغير اسم حزن إلى سهل

 . ة إلى اميلةــواسم عاصي
 . واسم أصرم إلى زرعو

 .وسمى حربا سلما



     --------------------------------  
 .سمى المضطجع المنبعثو 

 .ى أرضاً يقال لها عفرة خضرةم  وسَ 
 . وشعر الضاللة شعر الهدى
 وبنو الزنية سماىم بني الر شدة.

صقاحًاؾدقؽةًًاؾذؽرًعـدمساعً-ٜٖ

ًفققًواؾـلاحواؾـ

ــَرَة  ــي ُىَريـْ ــي  صــلى اهلل عــن  عــن َأِب الن ِب
 :  فى الحديث المتفق عليو  عليو وسلم

ِإَذا َســِمْعُتْم َأْصــَواَت الدَيَكــِة َفَســُلوا الل ــَو } 
، َوِإَذا َســـِمْعُتْم  فَإنـ َهـــا رََأْت َمَلكـــا؛ ِمـــْن َفْضـــِلِو 



     --------------------------------  
،  َن الش ــْيطَانِ فـَتَـَعــو ُذوا بِالل ــِو ِمــ؛ نَِهيـَق اْلَحِميــِر 

 { . فَإنـ َها رََأْت َشْيطَانَاً 
ــِد اهلل  ــِن َعْب ــاِبِر ب   :y، قــاَل  عــن َا

ــــِر }  ــــَق اْلُحْم ــــاََح اْلِكــــاَلِب َونَِهي ِإَذا َســــِمْعُتْم نُب
 .{بال لْيِل فـَتَـَعو ُذوا باهلل فِإنـ ُهن  يـَـَرْيَن مـَاال تـَـَرْونَ 

 رواه أبو داود.

ًقاؾذؽرًقطػأًبهًاحلرقً-41

ـــــن و  ـــــن عـــــدى واب ـــــن الســـــنى واب أخـــــرج اب
عساكر ونحوه عند ابن عدى من حـديث ابـن 

عــن عمــرو بــن شــعير عــن أبيــو عــن ،  عبــاس



     --------------------------------  
ــــــو أفضــــــل  : قــــــال رســــــول اهلل اــــــده علي

 :الصالة وأتم السالم 
فَإن  الت ْكِبيَر  ؛ِإَذا رََأيـُْتُم اْلَحرِيَق َفَكبُروا }

 { يُْطِفُئوُ 
ســــط عــــن الطبرانــــي فــــي األو اإلمــــام وروى 

 : النبي صلى اهلل عليو وسلم
 {. َأْطِفُئوا اْلَحرِيَق بِالت ْكِبيرِ  }

ًارةًاجملؾسيفًؽػًَّ-41

حــــــديث حســــــن وقــــــال : الترمــــــذي وروى 
قال رسـوُل اهلل صـلى  عن أبي ىريرة،  صحيح

 اهلل عليو وسلم:



     --------------------------------  
َمْن َاَلَ  فـي َمـْجِلٍ  َفَكثـُـَر ِفــيِو َلَغطُـُو، } 

ْبــــــَل َأْن يَـ  لِــــــَل: فـََقـــــاَل قـَ ُقـــــوَم ِمــــــْن َمــــــْجِلِسِو ذإ
ُســـْبَحاَنَل الل ُهـــم  رَبـ نَـــا َوِبَحْمـــِدَك، َأْشـــَهُد َأْن الَ 
ــَر  ـــْيَل ِإال  ُغِف ــوُب ِإَل ــتَـْغِفُرَك َوَأُت ــَ  َأْس ــَو ِإال  َأْن ِإلإ

ِلَل   { .َلُو َما كاَن فـي َمـْجِلِسِو ذإ
 وفي حديث آخر:

  انَ َكــــــ  رٍ ْيــــــخَ  لــــــ ِ فــــــي مجْ  انَ َكــــــ إنْ و }أن ــــــ
ـــ عِ ابَ الَطـــكَ  ـــ  ، وإنْ وُ َل ـــمجْ  انَ َك ـــخْ تَ   َ ِل ـــ  يطٍ ِل   نَ اَك
 .{وُ لَ  ةٌ ارَ ف  كَ 

رواه ابــــن أبــــي الــــدنيا والنســــائي والبيهقــــي 
 والحاكم عن عائشة.



     --------------------------------  
ــَرَة وفــي الســنن  رضــى اهلل عنــو عــن َأبــي ُىَريـْ

 قال: yعن النبي 
ـــــْوٍم يـَُقوُمـــــوَن ِمـــــْن َمْجِلـــــٍ  ال  } َمـــــا ِمـــــْن قـَ

ِإال  قَاُموا عْن ِمْثِل ِايَفِة ِحَمـاٍر  يَْذُكروَن اهلل ِفيوِ 
 {. وَكاَن َلُهْم َحْسَرةً 

 قَاَل: ابَن ُعَمَر  وعن
ــــــوُل اهلل  ــــــاَن َرُس ــــــْن  yقـَل مــــــا َك ــــــوُم ِم يـَُق

ــــــــدعواِت  ــــــــُلاَلِء ال ــــــــٍ  َحت ــــــــى يَــــــــْدُعَو ِبَه َمْجِل
 : أَلْصَحابِوِ 
الل ُهــم  اْقِســْم لََنــا ِمــْن َخْشــَيِتَل َمــا َيُحــوُل } 

وِمْن طَاَعتِـَل َمـا تـُبَـل غُنَـا ، نَـَنا وبـَْيَن َمَعاِصيَل بـَيْـ 



     --------------------------------  
ـــا  ، بِـــِو َان َتـــلَ  َن وِمـــَن الَيقـــيِن َمـــا تـَُهـــو ُن بِـــِو َعَليـْ

نـَْيا  وَمتـ ْعنَـــا بَِأْســـَماِعَنا وَأْبَصـــارِنَا ، ُمِصـــيَباِت الـــد 
ــــا  ــــا َأْحيَـْيتَـَن ــــا َم ــــُو الــــَواِرَث ِمن ــــا ، وقـُو تَِن ، واْاَعْل

ــا  واْاَعــلْ  َــا َعَلــى َمــْن ظََلَمَن َواْنُصــْرنَا َعَلــى ، ثَْأرَن
، والَ َتْجَعـــْل ُمِصـــيَبتَـَنا فـــي ِديِنَنـــا ، َمـــْن َعاَدانَـــا 

لَـَ  ِعْلِمنَـا  َنا والَ َمبـْ نـَْيا َأْكبَـَر َىم  ، واَل َتْجَعْل الد 
َنا َمن اَل يـَْرَحُمَنا  .{ َواَل ُتَسل َط َعَليـْ

راــــو وأخ، قــــال الترمــــذي حــــديث حســــن 
النســـــائي فـــــي اليـــــوم والليلـــــة، والحـــــاكم فـــــي 
المســــــــتدرك وقــــــــال صــــــــحيح علــــــــى شــــــــرط 

 البخاري.



     --------------------------------  
ًؿاًقؼالًوقػعلًعـدًاؾغضبً-ٕٗ

﴿  قـــــــــــــال اهلل ســـــــــــــبحانو وتعـــــــــــــالى:    
                     

     ﴾[ٖٙ] فصل 

َعــْن َعــِدي  بْــِن  وفــى الحــديث المتفــق عليــو
ــِن ُصــَرٍد  ثَاِبــ ٍ  رضــى اهلل عــنهم َعــْن ُســَلْيَماَن ْب

 yُكْنـــُ  َااِلًســـا َمـــَع الن ِبـــي  :قَـــاَل أحمعـــين 
َورَُاــــــاَلِن َيْســــــَتب اِن فََأَحــــــُدُىَما اْحَمــــــر  َوْاُهــــــُو 

 : yفـََقاَل الن ِبي  ، َوانـْتَـَفَخْ  َأْوَداُاُو 
َمـا ْعَلُم َكِلَمـًة لَـْو قَاَلَهـا َذَىـَر َعْنـُو ِإن ي ألَ } 

ــْيطَاِن َذَىــَر  َيِجــُد لَــْو قَــاَل َأُعــوُذ بِالل ــِو ِمــْن الش 
 { َعْنُو َما َيِجُد 



     --------------------------------  
  عـن عطيـة بـن عـروة روى أبو داود و 
 :  yقاَل الن ِبي  قال :
ِإن  اْلَغَضَر ِمَن الش ْيطَاِن، َوِإن  الش ْيطَاَن } 

ْلَمـاِء، فَـإَذا ُخِلَق ِمـَن الن ـاِر، َوِإن َمـا ُتْطَفـا الن ـاُر بِا
 { .َغِضَر َأَحدُُكْم فـَْلَيتَـَوض أْ 
 وفي حديث آخر:

}أنــــو أمــــر مــــن غضــــر إن كــــان قائمــــاً أن 
 {. يجل  وإن كان االساً أن يضطجع

ًؿاًقؼالًعـدًرؤقةًأفلًاؾلالءً-43

 عــن أبــي ىريــرة روى اإلمــام الترمــذى 
 : قالأنو  yعن النبي 



     --------------------------------  
هلل الّـــِذي  َمـــْن رَأى ُمْبتَـًلـــى فـََقـــاَل اْلَحمـــدُ  }

ـــى َكِثيـــٍر  ـــَلِني َعَل ـــِو َوَفض  ـــَتاَلَك ِب ـــا ابـْ ـــاِني ِمم  َعاَف
 {. ِمم ْن َخَلَق تـَْفِضياًل َلْم ُيِصْبُو َذِلَل الَباَلءُ 

 . قال الترمذي حديث حسن
ينبغي أن يقولـو سـراً خشـية : قال العلماء و 

 ؛ إال إذا كـــان الـــبالء دينيـــاً ، أن يتـــألم المبتلـــى
 إن لم يخ، شره. فيحسن أن يسمعو

ًيفًاؾذؽرًعـدًدخولًاؾيوقً-ٗٗ

أن رسـول اهلل  عن عمر بن الــخطاب 
y  قال  : 



     --------------------------------  
َمــْن َدَخـــَل الس ــوَق فـََقــاَل: ال إلــَو إال  الل ــُو } 

َوْحــَدُه الَ َشــرِيَل لَــُو، لَــُو الـــُمْلُل، َولَــُو الـــَحْمُد، 
ِه ُيْحيِــــي ويُــــِميُ ، َوُىــــَو َحـــي  الَ يَــــُموُت، بِـــــَيدِ 

ُر، َوُىَو َعلَـى ُكـل  َشـْيٍء قَـديٌر: َكتَـَر الل ـُو  الـَخيـْ
لَـــُو أْلـــَف ألْـــِف َحَســـَنٍة، َوَمــــَحا َعْنـــُو أْلـــَف أْلـــِف 

 { .   َسي َئٍة، َورََفَع َلُو أْلَف أْلِف َدرََاةٍ 
وقـال ، الترمـذي وقـال: غريـر اإلمام رواه 

إســــــناده متصــــــل ورواتــــــو ثقــــــات : المنــــــذرى 
ورواه ، خراــــــو ابــــــن مااــــــو أكمــــــا  ، إثبــــــات

رضـى اهلل الحاكم من حديث عبداهلل بن عمـر 
 وقال صحيح اإلسناد.عنهما ، 



     --------------------------------  
قـال:   عن سـليمان بـن بريـدة، عـن أبيـو 
 : كان رسول اهلل إذا دخل السوق قال

ـــِذِه }  ـــَر ىإ ِبْســـِم اهلل الل ُهـــم  ِإنّـــي َأْســـأَُلَل َخيـْ
ــنْ  ــَل ِم ــَر مــا ِفيهــا َوَأعــوُذ ِب َشــر ىا  الّســوِق َوَخيـْ

َوَشر  ما ِفيها، الل ُهم  ِإنّـي َأعـوُذ بِـَل َأْن ُأِصـيَر 
 .{فيها يَِميناً فاِاَرًة َأْو َصْفَقًة خاِسَرةً 

 .( رواه الطبراني والحاكم)

ًإذاًخدرتًرجؾهًيفًاؾرجلً-45

 قال: عن الهيثم بن حب، 
كنــا عنــد عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنــو، 

 فخدرت رالو، فقال لو رال:



     --------------------------------  
ـــــا  } اذكـــــر أحـــــر النـــــاس إليـــــل فقـــــال: ي

  {. محمد، فكأنما نشط من عقال
  قال: وعن مجاىد 

 { ِِ عنــد ابــن عبــاس ،  لٍ رَُاــ ْاــلُ خــدرت ِر
فقال: اذكر أحر الناس إليل. فقال: محمـد 

 {  صلى اهلل عليو وسلم. فذىر خدره
 أخراهما ابن السنى.

ًيفًاؾدابةًإذاًعنرتً-46

رضــى اهلل  عــن أبــي الملــيحوروى أبــو داود 
 : عن رال قالتعالى عنو 



     --------------------------------  
فعثــــرت دابتــــو،  yكنــــ  رديــــف النبــــي 
 :y فقال، فقل : تع  الشيطان

فإنل إذا قلـ   ،ال تقل: تع  الشيطان }
ذلــل تعــاظم حتــى يكــون مثــل البيــ  ويقــول: 

، ولكـــــن قـــــل: "بســـــم اهلل" فإنـــــل إذا  بقـــــوتي
{ قل  ذلل تصاغر حتـى يكـون مثـل الذبابـة"

. 
وقعهلهًيفًاؾشيءًقراهًً-47

ًوخيافًعؾقه

 قال اهلل سبحانو وتعالى:
 ﴿                   

                ﴾[ٖٜ ]الكهف 



     --------------------------------  
فى الحـديث المتفـق عليـو  yقال النبي 

: 
اْلَعْيُن َحق ، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر  }

 { . َسبَـَقْتُو اْلَعْينُ 
فيمـــا أخراـــو ابـــن  yكر عـــن النبـــي ويـــذ 
 أنو قال: عن سهل بن حنـيف  السنى.
إَذا رَأى أَحدُُكْم مـا يـُْعِجبُـُو فــي نـَْفِسـِو أو } 

   { ماِلِو فـَْلـيُبَـر ْك َعلَـْيِو، فإن  الَعْيَن َحق  
ــــو  فيمــــا أخراــــو  قــــال yويــــذكر عنــــو أن

 :اإلمام السنى 



     --------------------------------  
 ،اهلل}من رأى شيئاً فأعجبو فليقل: ما شاء 

 . لم يضره{ ؛ال قوة إال باهلل 
 :وأخرج السنى أيضا عن أن  

ـــا َشـــاَء }  ـــُو فـََقـــاَل: َم َمـــْن رََأى َشـــْيَئاً فََأْعَجَب
َة ِإال  بِالل ِو َلْم َيُضر هُ   { .الل ُو اَل قـُو 

فـــيمن خـــاف أن يصـــير  yويـــذكر عنـــو 
اللهـــم بـــارك لنـــا فيـــو وال  }. قـــال: شـــيئاً بعينـــو

 السنى عن سعد بن حكيم.رواه ابن .تضره{ 

ًيفًاؾـظرًيفًادلرآةً-48

فيمـا أخراـو   بن مالل يذكر عن أن  
 ابن السنى ، قال:



     --------------------------------  
إذا نظــر فــي المــرآة  y كــان رســول اهلل

 : قال
 وكّرمالَحْمُد هلل الذي َسو ى َخْلِقي فـََعَدَلُو، } 

نَـَها، وَاَعَلِني ِمَن ْحس  فَ  واهيُصورََة 
 {. الُمْسِلِمينَ 

اهلل عنـــو رضـــى بـــن أبـــى طالـــر  علـــىوعـــن 
 : قال وكرم اهلل واهو

صـــلى اهلل عليـــو وســـلم ،  كـــان رســـول اهلل
 : في المرآة قال رإذا نظ
الـَحْمُد ِلل ِو، الل ُهم  كما َحس ْنَ  َخـْلِقـي  }

 .{ َفَحس ْن ُخـُلِقـي



     --------------------------------  
الطبرانـــي فـــي  اإلمـــام راـــو ابـــن الســـنى و خأ

 كبيره بإسناد ضعيف.

ًيفًاحلهاؿةً-ٜٗ

ــن ابــن الســني والــد يلمي عــن علــي  روى و  ب
 :yقَاَل  ،رَضي الل ُو عنوُ أبى طالر 

َمْن قـََرَأ آيَُة اْلُكْرِسي ِعْنَد ِحَجاَمِتِو َكانَـْ  } 
َفَعَة ِحَجاَمتَـْينِ  َفَعتـَُها َمنـْ  { .َمنـْ

ًعـدًرـنيًاألذنً-51

قــال:  yعـن أبــي رافـع مــولى رسـول اهلل 
 : سّلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليو و 



     --------------------------------  
ــــْذُكْرِني َوْلُيَصــــل  }  ِإَذا طَن ــــْ  ُأُذُن َأَحــــدُِكْم فـَْلَي

، َوْليَـُقْل ذََكَر اهلل ِبَخْيٍر َمْن ذََكَرِني بِوِ   {.َعلي 
   قال شارح الجامع الصغير حديث حسن.

ًيفًاؾػألًواؾطريةً-51

فيمـــــا أخراـــــو  عــــن عـــــروَة بـــــن عـــــامٍر 
 قَاَل:  مسلم وابن السنى
 ل ِو َعِن الطيَـَرِة هلل فـََقاَل:ُسِئَل رسوُل ال

ـــُرد  ُمْســـِلماً، فَـــِإَذا }  َأْصـــَدقـَُها اْلَفـــْأُل، َوالَ تـَ
 رََأيـُْتْم ِمَن الطيَـَرِة َشْيئاً َتْكَرُىونَُو، فـَُقوُلوا:



     --------------------------------  
ــــَ ، َوالَ  ــــَناِت ِإال  َأْن ــــْأِتي بِاْلَحَس ــــم  الَ َي الل ُه

َة يَْذَىُر بِالس ـيَئاِت ِإال  َأنْـَ ، َوالَ َحـوْ  َل َوالَ قـُـو 
 { .ِإال  ِبَل  ..}َوِفي َلْفٍ :، { ِإال  بِالّلِو 
يفًاؾذؽرًعؾىًادلؾلسًً-ٕ٘

ًاجلدقد

عــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــ  عــن أبيــو عــن 
 قال: yأن رسول اهلل  اده 
َمــْن لَــِبَ  ثـَْوبــاً فـََقــاَل: اْلَحْمــُد لِل ــِو ال ــِذي  } 

ــ ــِو ِمــْن َغْي ــَذا َوَرزَقَِني ــْوٍل ِمنــي َوالَ َكَســاِني ىإ ِر َح
َم ِمْن َذنِْبوِ  ٍة، َغَفَر الل ُو َلُو َما تـََقد   { قـُو 

 . أخراو أبو داود



     --------------------------------  
أخرج أبو داود وسعيد بن منصور كما 

رضى اهلل عنهم من حديث أبي نضرة 
 : قالنده صحيح سو أامعين 
ِإَذا لَِبَ   yَكاَن َأْصَحاُب الن ِبي  } 

َلى َوُيْخِلِف  : ِقيَل َلوُ  َأَحُدُىْم ثـَْوبًا َاِديداً  تـُبـْ
 ..{ الل ُو تـََعاَلى

واؾؼدرًبعدًيفًاؾميؾقمًؾؾؼضاءًً-ٖ٘

ًبذلًاجلفدًيفًاألدلاب

 قال تعالى:
 ﴿          

              



     --------------------------------  
             

                 
               

               
                

 آل عمران[ٙ٘ٔ]﴾ 

ـــ ــت ـــو ـو ـــهللـــ سبحان ـــن فـــنهى ا ـــى عـــبادـــهـــ أ عال
وقع ما لو كان كذا وكذا ل يتشبهوا بالقائلين
 : yقاَل الن ِبي  قضاؤه بخالفو، و 

ِإيـ ــــاَك َوالل ــــــْو، فَــــــإن  الل ـــــْو تـَْفــــــَتُح َعَمــــــَل } 
 { .الش ْيطَانِ 



     --------------------------------  
ــوُ  ــَرَة رضــَي الل ــُو عن ــي ُىَريـْ ،  اْلحكــيم عــن َأِب

ــــتح البــــاري  ــــث والمراســــيل وف اــــامع األحادي
 . وكنز العمال
فيمــا رواه  رضــَي الل ــُو عنــوُ ُىريــرَة  وأبــوقــال 

 : yقاَل: قاَل رسوُل الل ِو مسلم مام اإل
ٌر وَأَحر  إلـى الل ـِو ِمـَن }  الُمْلِمُن الَقِوي  َخيـْ

ــاْحِرْص  ــُر، َف ــعيِف، وفــي ُكــَل الخي ــْلِمِن الض  الُم
ْز، علــى مــا تـَْنَتِفــُع بــِو، واْســَتِعْن بالل ــِو، َواِل تـَْعِجــ

ُ    تـَُقــْل: لَــْو أن ــي فـََعْلــفــإْن َأَصــاَبَل َشــْيٌء، فَــال
ـــاَء  ـــا َش ـــد ِر الل ـــُو َوَم ـــْل: َق ـــْن ُق ـــَذا، ولِك ـــَذا وَك َك

 {  تـَْفَتُح َعَمَل الشيطانِ  وْ لَ  فـََعَل، فإن  



     --------------------------------  
رضــى أبــو داود عــن عــوف بــن مالــل  ىرو 

 :أنو َحّدثهم اهلل عنهم وأرضاىم أامعين 
ــــيِن، فقــــاَل  َـــــيَن رَُاَل أّن رســــول اهلل َقَضــــى ب

 .ْعَم الوَكيُل الَمْقِضّي عَليِو: َحْسبُنا اهلل ونِ 
 فقاَل رسول اهلل :

ــَو يـَُلــوُم َعلــىإ الَعْجــِز وَلِكــْن َعَلْيــَل }  إّن الّل
بالَكْيِ ، فإذا َغَلبَـَل أْمـٌر، فـَُقـْل: َحْسبِــَي اللّـُو 

 { .ونِْعَم الوَِكيلُ 
ــــان  yفنهــــى النبــــي  أن يقــــول عنــــد اري

وأمــره أن يفعــل ، القضــاء مــا يضــره وال ينفعــو 
 .نى عنومن األسباب ما ال غ



     --------------------------------  
،  : حســـبي اهلل فـــإن أعجـــزه القضـــاء قـــال

فإذا قال: حسـبي اهلل بعـد تعـاطي مـا أمـره مـن 
فــــــانتفع ؛ قالهــــــا وىــــــو محمــــــود  ؛األســــــباب 

 . بالفعل والقول
 : وإذا عجز وترك األسباب وقالها

ـــــي  قالهـــــا وىـــــو ملـــــوم بتـــــرك األســـــباب الت
، فلــــــــم تنفعــــــــو  اقتضــــــــتها حكمــــــــة اهلل 

 بو. رَ مِ أُ  نْفعها لمن فعل ماكالكلمة  

ًؿاًقؼولًإذاًفاجتًاؾرقح:ً-ٗ٘



     --------------------------------  
مسـلم عـن عائشـة اإلمـام روينا في صحيح 

ِإَذا  yَكـاَن الن بِـي  : قال   ،رضى اهلل عنها 
 : َعَصَفِ  الر يُح قَالَ 

ــــا }  ــــَر َم َرَىــــا، َوَخيـْ الل ُهــــم  ِإن ــــي َأْســــأَُلَل َخيـْ
ـــَر َمـــا ُأْرِســـَلْ  بِـــِو. َوَأُعـــوُذ بِـــلَ  ِمـــْن  ِفيَهـــا، َوَخيـْ
 {. َشر َىا، َوَشر  َما ِفيَها، َوَشر  َما ُأْرِسَلْ  بِوِ 

ًاؾؽوؽبًؿاًقؼولًإذاًاـؼضًَّ-٘٘

روينـــا فـــــي كتــــاب ابـــن السنـــــي ، عــــن ابــــن 
 :، قال  مسعود رضي اهلل عنو



     --------------------------------  
أُِمْرنــــا أن ال نُتبــــع أبصــــارنا الكوكــــر إذا } 

، وأن نقــول عنــد ذلــل: مــا  شــاء اهلل ال انقــض 
 { ل وِ قو ة إال بـال

ًؿاًقؼولًإذاًمسعًاؾرعدً-ٙ٘

روينـــا فـــي كتـــاب الترمـــذي بإســـناد ضـــعيف 
عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل 

y  :كان إذا سمع الصواعق قال 
ـــــِبَل َوال تـُْهِلْكنَـــــا }  ـــــا بَِغَض ْلَن ـــــم  ال تـَْقتـُ الل ُه

 {. بَِعَذاِبَل وَعاِفَنا قـَْبَل َذِللَ 
َعــْن لموطــأ وروينــا باإلســناد الصــحيح فــي ا

 : َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهلل ْبِن الز بـَْيِر 
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َأن ُو َكاَن إَذا َسِمَع الرْعَد تـََرَك الَحِديَث } 
ُسْبَحاَن الذي ُيَسب ُح الرْعد ِبَحْمِدِه   َوقَاَل:

 { . والَمالَِئَكُة ِمن ِخيَفِتوِ 

ًؿاًقؼولًإذاًـزلًادلطرً-ٚ٘

  عـن عائشـةَ روينا في صحيح البخاري 
 : ِإَذا رَأى الَمَطَر قالَ  كان  yرسوُل اهلل  أن

 .{ الل ُهم  َصي باً نَاِفعاً } 



     --------------------------------  
 

ؿاًادمويـهًؿنًاألذؽارًاؾيتًقػعؾفاً

ًادلؤؿنًؽلًقوم

ً)اؾوردًاؾؼوؾي(

ً:ً:قؼولًأواًل

"أســـتغفر اهلل العظـــيم إن اهلل غفـــور رحـــيم" 
 ومائة مرة مساءاً.، مائة مرة صباحاً 

ً:ًثاـقًا:ًقؼول

، لــــو  إلــــو إال اهلل وحــــده ال شــــريل لــــو"ال 
الملــل ولــو الحمــد يحــي ويميــ  بيــده الخيــر 

 .وىو على كل شيء قدير" 



     --------------------------------  
 ومائة مرة مساءاً.، مائة مرة صباحاً 

ً:ًثاؾنًا:ًقؼول

علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـو  "اللهم صـل  
صـــــالة تحـــــل بهـــــا العقـــــد، ، وصـــــحبو وســـــلم 

وتفّرج بها الكرب، وتزيـل بهـا الضـرر، وتهـّون 
بهــا األمــور الصــعاب، صــالة تُرضــيل وتُرضــيو 

 .وترضى بها عنا يا رب العالمين"
 ومائة مرة مساءاً.، مائة مرة صباحاً 

ًرابعًا:ًقؼول:

"ســبحان اهلل وبحمــده ســبحان اهلل العظــيم 
 استغفر اهلل العظيم" مائة مرة كل يوم.



     --------------------------------  
 :وإن لم يستطع 

مــع ، فيقــول مــن ىــذه األذكــار مــا اســتطاع 
 :يها على قدر طاقتو مالحظة معان

 : قال 
 ﴿                ﴾

 البقرة[. ٕٙٛ]
  ىـــذا باإلضـــافة إلـــى أن يواظـــر علـــى

 :قراءة ازء من القرآن كل يوم 

بحيـث  -بحسر ترتيـر المصـحف 
يخـــتم القـــرآن الكـــريم مـــرة كـــل شـــهر 

 على األقل وذلل مع التدبر.



     --------------------------------  
  يصــــوم مــــا تيســــر لــــو مــــن النوافــــل ،

حيــث ال يقــل صــومو عــن ثالثــة أيــام مــن كــل ب
 شهر عربي على مدار العام.

  يــــلدي مــــا عليــــو مــــن حقــــوق ألىلـــــو
 :وألخوانو المسلمين 

 .كاإلحسان إلى الجار -
 .وصلة األرحام  -

 .وعيادة المرضى -

 .وتشييع الجنازات -

 .ومواساة المصابين -

 .والصلح بين المتخاصمين -
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وإعانــة المحتــااين، وغيرىــا  -

. 

اهلل وال ينتظــــر المكافــــأة أو طلبــــاً لمرضــــاة 
 الرّد من الخلق.

  يحـــرص دائمـــاً أن ال يغفـــل عـــن ذكـــر
 :اهلل طرفة عين 

 " ال يزال لسانل رطباً من ذكر اهلل تعالى ".

  يواظـــــر علـــــى مطالعـــــة كتـــــر العلـــــم
 ة كتــر الصــالحين، وحبــذا لــو لــم يخــلُ وخاصــ

 يوم من أيامو من ذلل.



     --------------------------------  
واهلل مــــن وراء القصــــد وىــــو حســــبنا ونعــــم 

يــل وصــلى اهلل علــى ســيدنا محمــد وعلــى الوك
 آلو وصحبو وسلم.



     --------------------------------  
ًاألدماذـلذةًعنًادلؤؾفً

  
 
 

 :مٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔ تاريخ ومحل الميالد 
 الغربية  - مركز السنطة - الجميزة ،
:ليسان  كلية دار العلوم ، اامعة  الملىل

 م .ٜٓٚٔالقاىرة 
:مدير عام بمديرية طنطا التعليمية. العمل 
يعمل رئيسا للجمعية العامة  -ٔ : النشاط

 ،بجمهورية مصر العربية اهللللدعوة إلى
 ٗٔٔى ومقرىا الرئيس ٕٕٗوالمشهرة برقم 

  حدائق المعادى بالقاىرة ٘ٓٔ ارعش



     --------------------------------  
 الجمهورية.ولها فروع فى اميع أنحاء 

لنشر  الجمهوريةيتجول فى اميع  -ٕ
ثل واألخالق وإحياء المُ  الدعوة اإلسالمية

 . حكمة والموعظة الحسنةبال اإليمانية
باإلضافة إلى الكتابات الهادفة إلى  -ٖ

 . المسإعادة مجد اإل
والتسجيالت الصوتية و الوسائط  -ٗ
للمحاضرات والدروس واللقاءات  ددةعالمت

 .و األقراص المدمجة على الشرائط
وأيضا من خالل موقعو على شبكة  -٘

 WWW.Fawzyabuzeid.com اإلنترن :
 وتوـدع : 
يدعو إلى نبذ التعصر والخالفات  -ٔ

والعمل على امع الصف  بين المسلمين
، اإلسالمية  اإلخوةوإحياء روح  اإلسالمى



     --------------------------------  
واألثرة  والتخلص من األحقاد واألحساد
 .واألنانية وغيرىا من أمراض النف 

يحرص على تربية أحبابو على التربية  -ٕ
الروحية الصافية بعد تهذير نفوسهم وتصفية 

 . قلوبهم
مما شابو  التصوفيعمل على تنقية  -ٖ

وإحياء  ، عن روح الدين ةمن مظاىر بعيد
السلوكى المبنى على القرآن وعمل  صوفالت

 . وأصحابو الكرام، ل اهلل رسو 
   ىدفو: 

إعادة المجد اإلسالمى ببعث الروح 
ونشر األخالق اإلسالمية وترسيخ ، اإليمانية 

 . المبادئ القرآنية
 ى سيدنا حممد على آله و صحبه و سلماهلل عل وصلى



     --------------------------------  

k 
 الصفحة                      الموضوع    

 ٖ.....................مقدمة ............
 ............................. الباب األول

ــــــرار  ــــــارأذكــــــار األب  مــــــن ُســــــن ة الن بــــــي  المخت
......ٚ 

 ٚ...... فائدة الذكر والد عـــاء علمي اً 
 ٘ٔ..................... عاء الحف د -ٔ
 ٙٔ......................أذكار النوم -ٕ
 ٜٔ...........دعاء اإلضطجاع للنوم -ٖ
 ٕٓ.......... أذكار اإلنتباه من النوم -ٗ
 ٕٕ.....دعاء التهجد لياًل بعد اليقظة -٘



     --------------------------------  
اــــــلــــــذيــــــ قــــــلق فــــــي فــــــراــــــشو فــــــلم   -ٙ

 ٕٗ.......ينم
 ٕٗ........إذا كان يفزع في منامو... -ٚ
أــــو  ن ـرـــأــــىــــ فــــي مــــنامــــو مــــا يــــحر  مــــ -ٛ
 ٕ٘.يكره
 ٕٙ...عند دخول الخالء والخروج منو -ٜ

 ٕٚ....في الذكر عند إرادة الوضوء -ٓٔ
 ٕٛ.....في الذكر بعد فرال الوضوء -ٔٔ

ٔ ــــجـــــ مـــــن  -ٕ ــــكـــــارـــــ اـــــلـــــخرـو فـــــي أــــــذ
 ٜٕ......المنزل

ٔ ـــــــــارـــــــــ دـــــــــخـــــــــول  -ٖ ــــــــك ــــــــــذ ـــــــــي أ ف
 ٜٕ..........المنزل
 ٖٔ....ودخول المسجد والخروج من -ٗٔ
 ٖٖ................في أذكار األذان -٘ٔ



     --------------------------------  
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  سنن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  -
 ٖٚ................اآلذان
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  -ٙٔ

 ٖٛ...................اإلستخارة
ِِ  فــي أذكــار الكــرب والغــم -ٚٔ ن زَ َحــوالْ ِّ

 ٓٗ................................... همّ والْ 
فـــــــــــــــــــــــي األذكـــــــــــــــــــــــار الجالبـــــــــــــــــــــــة  -ٛٔ
 ٕٗ........للرزق

 ٖٗ........عند لقاء العدو في الذكر -ٜٔ
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  -  
 ٗٗ..................سلطاناً 
 ٘ٗ...............ذكر حف  النعم  -ٕٓ
فـــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــذكر عنـــــــــــــــــــــــــــــد  -ٕٔ
 ٚٗ...........المصيبة
 ٛٗ...في الذكر الذي يدفع بو الدين -ٕٕ



     --------------------------------  
ى بــو مــن اللســعة قَــرْ فــي الــذكر الــذي يُـ  -ٖٕ

 ٜٗ..........................واللدغة وغيرىما
ــــــــــــــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــــــــــــــر دخــــــــــــــــــــــــــــول  -ٕٗ ف
 ٖ٘...........المقابر

 ٗ٘......في الذكر عند رؤية الهالل -ٕ٘

 ٗ٘...................أذكار السفر -ٕٙ
 ٛ٘.....في ذكر الراوع من السفر -ٕٚ
 ٜ٘...الدابةإذا استصعب  في الذكر  -ٕٛ
 ٓٙ....في الذكر عند انفالت الدابة -ٜٕ

د إذا أراد لـــــــــفـــــــــي الـــــــــذكر عنـــــــــد الب -ٖٓ
 ٔٙ...................................خولهاد

ـــــــــو -ٖٔ ـــــــــد نزول ـــــــــزل يري ـــــــــي ذكـــــــــر المن  ف
.......ٕٙ 
 ٖٙ....... في ذكر الطعام والشراب -ٕٖ



     --------------------------------  
فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذكر عنــــــــــــــــــد فطــــــــــــــــــر  -ٖٖ
 ٚٙ.......الصائم
 ٜٙ..................... في السالم -ٖٗ
 ٕٚ..........في الذكر عند العطاس -ٖ٘
 بو وذكر في ذكر النكاح والتهنئة  -ٖٙ

 ٖٚ......................الدخول بالزواة
 ٘ٚ...........في الذكر عند الوالدة -ٖٚ
 ٚٚ..........الذكر المتعلق بالولدفى -ٖٛ
ياح الديكـــــة الـــــذكر عنـــــد ســـــماع صـــــ -ٜٖ
 ٓٛ..........................والنباح والنهيق
 ٔٛ...........الذكر يطفأ بو الحريق -ٓٗ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  -ٔٗ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كف
 ٕٛ................ المجل

 ٘ٛ.....ما يقال ويفعل عند الغضر -ٕٗ
 ٙٛ....ما يقال عند رؤية أىل البالء -ٖٗ



     --------------------------------  
 ٚٛ....في الذكر عند دخول السوق -ٗٗ
 ٜٛ......في الرال إذا خدرت رالو -٘ٗ
 ٜٓ.............في الدابة إذا عثرت -ٙٗ
ـــــي الشـــــيء يـــــراه ويعجبـــــو ويخـــــاف  -ٚٗ ف
 ٜٔ.....................................عليو

فـــــــــــــــــــــــــــــــي النظـــــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــــي  -ٛٗ
 ٖٜ...............المرآة
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  -ٜٗ
 ٜ٘.....................الحجامة
 ٜ٘................عند طنين األذن -ٓ٘

 ٜٙ...............في الفأل والطيرة -ٔ٘
ــــــــــــــذكر علــــــــــــــى الملــــــــــــــب   -ٕ٘ فــــــــــــــي ال
 ٜٚ....الجديد



     --------------------------------  
في التسـليم للقضـاء والقـدر بعـد بـذل  -ٖ٘

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 ٜٛ........................ألسبابا

 ٕٓٔ.....ما يقول إذا ىاا  الريح -ٗ٘
 ٖٓٔ...الكوكر ما يقول إذا انقض   -٘٘
مـــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــول إذا ســـــــــــــــــــــــــمع  -ٙ٘
 ٖٓٔ........الرعد

ـــــــــــــــــــــــــــزل  -ٚ٘ مـــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــول إذا ن
 ٗٓٔ.........المطر

ذكـار التـي ما استحسـنو مـن األ :الباب الثانى
 ٘ٓٔ.....)الورد القولي( يفعلها الملمن كل يوم

 نبذه عن المللف األستاذ 
...ٔٔٓ 

محتويات الكتاب 
....................ٖٔٔ 



     --------------------------------  
 ٜٔٔ..... قائمة مللفات األستاذ 

غالف آخر إصدارات المللف 
.......ٕٔٙ 

 ٕ٘ٔ........تح  الطبع للمللف ........
ًعوـهًوــىحبؿدًاهللًتعاؾًمت

ً

ً



     --------------------------------  
ًؼائؿةًؿؤؾػاتًاألدماذ

 
 لصوفية :أوال : من أعالم ا

 اإلمام أبو العزائم المجدد الصوفى -ٔ
 .الشيخ محمد على سالمة سيرة وسريرة -ٕ

 ثانيا : الدين والحياة :
 ط(ٕزاد الحاج و المعتمر ) -ٖ
 ٔنفحات من نور القرآن ج  -ٗ
  ٕنفحات من نور القرآن ج  -٘
 مائدة المسلم بين الدين و العلم -ٙ



     --------------------------------  
 ابواب على أسئلة الشبـجنور ال -ٚ
 فتـاوى اامعة للشبـاب -ٛ
) ترام  ط( ٘رج )مفاتح الف -ٜ

 لألندونسية(
 مختصر مفاتح الفرج . -ٓٔ
) ترام ، تربية القرآن لجيل اإليمان -ٔٔ

  إلى اإلنجليزية واألندونسية (
إصالح األفراد و المجتمعات فى  -ٕٔ

 اإلسالم
 . كيف يحبل اهلل  -ٖٔ

 المجلد األول : الخطر اإللهامية :



     --------------------------------  
 اتالمناسب

 : المولد النبوىٔج -ٗٔ
 : اإلسراء و المعراج ٕج -٘ٔ
 . : شهر شعبان و ليلة الغفران ٖج -ٙٔ
 : شهر رمضان و عيد الفطر ٗج  -ٚٔ
 : الحج و عيد األضحى ٘ج -ٛٔ
 .: الهجرة و يوم عاشـــوراء ٙج -ٜٔ

 ثالثا : الحقيقة المحمدية :
حديث الحقائق عن قدر سيد  -ٕٓ

 .(بعاتطٖالخالئق )
 ط(ٕ) ٔج -راءإشراقات اإلس -ٕٔ



     --------------------------------  
  (ٕ)ج -راقات اإلسراءإشـ -ٕٕ
 الرحـمة المهـداة  -ٖٕ
 االت المحمديةالكم -ٕٗ
واار المسلمين المعاصرين نحو  -ٕ٘

 .الرسول 
 رابعا : الطريق إلى اهلل :

وان رب ــطريق الصديقين إلى رض -ٕٙ
 ) ترام لألندونسية (  العالمين

  أذكـار األبــرار -ٕٚ
 أذكار األبرار ) حجم صغير ( -ٕٛ
 المجاىدة للصفاء و المشاىدة -ٜٕ



     --------------------------------  
 عالمات التوفيق ألىل التحقيق -ٖٓ
 رسالة الصالحين  -ٖٔ
 مراقى الصالحين -ٕٖ
 طريق المحبوبين و أذواقهم -ٖٖ

 خامسا : دراسات صوفية معاصرة :
 الصوفية و الحياة المعاصرة -ٖٗ
 الصفــاء و األصفيـاء -ٖ٘
 ر ـرب و منازل التقريأبواب الق -ٖٙ
  الصوفية فى القرآن و السنة -ٖٚ



     --------------------------------  
 تح  الطبع للمللف 

 

 
 

 المنهج الصوفى والحياة العصرية -ٔ

 المرب ى الرب انى : السيد أحمد البدوى -ٕ

 الملمنات القانتات -ٖ

 الصلوات اإللهامي ة -ٗ
 الحكم اإللهامي ــة -٘

 . الموت و الحياة البرزخية -ٙ
ًوعؾىًآؾهًوًصولهًودؾمًوصؾىًاهللًعؾىًدقدـاًحمؿد

 



     --------------------------------  
 آخر إصدارات األستاذ فوزى أبوزيد
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-----------------: لمالحظاتل الكريمة
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