








ب1م
والصلاةفيه، مساوكا نليبا كثيرأ حمدأ الغالمص رب ض الحمد 

الئليصآله وعالي للعالهن، رحمة ث المبمؤ ورسوله عبده على والئلأم 
ومسالمتابيى، الم وأصحابه النومنتن، أنهات وأزواجه الفاهريى، 

الدين•يوم إلى بإحسان ثبمهم 
نيانفى فصولها ورئت يحويها نهدت محثصرة رناله دهد0 ؛ وبمن 

بهدوالمتعلمة الثحوث بعض ئضمنن نع الثلأم، بمد الصادة أدكار 
الفقهئة!والأخكام الخدث، الئناغة حلأو من ودزاخفا الأذكار، 

١^^الفلوات ء الأذكار نغرفة على ١^^؛!، كاف ثنا؛ ومن 
ررطوا١^، فزو انتثالأ م؛ م بمد إقمانثة وزبمة نزبمآ نئللما 

مح-ج تعالى: اه لمزو امتثالا وكدا البماري، أطيى« دأيتئرنى كنا 
آفَي.4وهز وأثوم'أمحز آلف ييمأ دنَكا0 -كثنه أنوْ أف رثوو ؤ، ذلإ' 

[.٢١]الأحزاب: 

فيالأيام لإْ ياؤلنابه صزب لا كتيرأ جهاد أف إلا هده؛ والحاله 
مالتعلم، عن وأعراض العلم، في قلة ٌع المنلميس، مس كير ئلوب، 
؛،tLj[أن الناغة أنزاط من »إن ١^، لفزو مصداقا ذلك 

البماري.أحزحه الزنا؛؛ ونظهز القمز، وتشزب الجهل، وست، 
هزالجهل: من شيء نابها التي المسائل هذأ مهمات ئ فكاف 





المقدمة

ومهالقرمة، بن النائم بمد الشحبمة الأذلكت الأزو: الفضل 
كرأ.ذم 

بأذلكرالتلمفة الئرعثة والأذان الفقلأ الأحكاث الثاني: الفضل 
وءايحْ.حكما وعترود أريمة ويه السلام، يمد الصلاة 

 nاشت>رةلا؛.المحا الزنالة: لانه خ

أفالعنم محد_ه إحواني  lytئم ئعالى، اف مذ أرجو مإئي، دأحثرأ؛ 
وئجمزالنن-اله، يكمن كى بالمننحة ثخفوز وأف بالنصنحة، يمدوني 
أفدإتن رحم العلم لأن المقاله؛ 

العالمنذرئ، ف و١لحمد 

الأسدرنوك همد؟ عش دالئلأم والصلاة 

وكب

الهجر؛يذ دثلامحذ دأريممافي ألف لنام شهر بى عشر الخاص لل؛دم 
اممموأتم اكثلأة، أضل ٍناحيما عار الثوثب 

اومّنالقاف 

 □□□

نوعاوالأئلهن لعأ، الأنمغ نر والمئ؛ا، يالمثاوي ١^٠،^ وندا ئثا، جمع المثاوي؛ 
يم؛م وأئا الناء، لامها في الأصل ولأي اللعويي، والمناجم الغربي، اللسان في 

أوض والأنمح، الأنل خلان محز الألث ض خار ص كما وتذى، فثاوى 
كدك!ونو ، أجازمتنفهم 





ء ف

الإوواكاب 

٠٥ك

واخكامهالوكر فضائل 

ءْْء ِ.ءت؛• . ُ الذكر.محل الأول: لقفل اه 

 nالدم.ضا:د التاني: لقفل ا
والدعاء.الدكر ثن الئفاظ الثالث: لقفل اه 
لث.والظنس الفلاة، بمد الدم محل الزاخ: لفضل اه 





آلاولص

الذكرفقو 

العنادات،نائر نص رفيعه ومنزلة عظنمآ،  SCisللدكر أ0 نك لا 
 L١1^^٠، شث وإباك نبد ءؤ١ثاك منازو نص كبيرأ وممامaj\

المعلومةالدين ركائز مص هو بو من4لم، فيه ينثلث لا مما وعيره 
Jالصنورة.

مماتنكر، أو من وأمر يكر، أذ من أنير ١^ صل ئاذ ؛ ^١
ذلك;محمى والإجماع، والثنه الكتاب عليه ئد 

وعونه[، ٤٥; لانمكبوت أهك؛ره أف ■' يغالى الله لود  ٢١
[.١٥٢]١^: تغار: 

أقهنصم ألا آثي يئن ظؤبهر رظثؤن ءامإ ءؤأل؛ن نغالي؛ ويوله 
[.٢٨لالرءد: .ه أثئأوب طمإ0 

منأنجمي ويوف وجثه هثنبما سيق 4 رأك ؤوأدؤّ نغالي؛ ويوله 
هولونه*أ[إ ء,ِاف: لالأم.ه أإئذإا!بم ثن ظش دلا ثآ'لآ'صاإا أول 

•١[.]الجمعة: سدحمثه ٥^ حيهما أق ؤوأدًظردأ نغار؛ 
واكن؛نوآلثؤمش، وألنوين\ث رأكل1نت ألسفث ^إن نعار؛ ويوله 

ؤأسشعنتؤإلخينمين لأمحث؛رت ؤآلصتجتن ؤآكندشثه و1لمنيقن ؤإنقيثت 
ثآهفغثفتحجهم ^ظة ^تمار< ؤالثمذص 



السلامبتي الصلاة اذلكر في الكلام ئحقيى |لتثآحا 
.هعيثا نلجمل منفتآ ثم أثث أعد ك؛-ارإ أثه ؤألومحٍ؛ئ 
[.٣٥]الأحزاب: 

عأنبمتم . َكنل دلإ؛ أثت أدهيأ ^؛ ١٠قأ ءؤكلإ1 دعالىأ وموله 
[.٤٢، ٤١]الأحزاب: .ه نأصلأ 

;١^١^، نأغشح ثألانض ١^؛^، ء ِذ وق تعالى: ونزلن 
]1لوعق وفعودا منثا آثت يدرون ق؛ ألآك-ا لأول أبمم 

[.١٩١، ١٩•صران: 

ؤآلميآلمدوء ييهم ألإي ح تصك ءؤوأصير ئنالى؛ وموله 
[.٢٨]الكهف: ه عم تناك تد ولا ونهق نيدوذ 

تكلمه وبنذ0 \ذؤ'\ن1 ئدثر س بل حدأ، كيره الباب هدا في والايات 
وك؛!وذكرأ تثاة 

ومناله.بمائه، وعان؛ الدعاء أف العلم أهل عامة بمد مرر ومد 
الالمLزات أذتار فى جاة التي الأذكار عامة مإف ومنه؛ 

المنألة!ودعا؛ العبادة، دعا؛ عى ؛ جملتهافي يخرج 
ذغا؛;اب من .^١؛^،  jJالأذكار فذْ أكنز أن غبنا إذا فدا 

أهلأحزجه هو ررالذعاء محاد؛ أئه ه عنه صح ومذ العناية، 
اممه.ناء إن ثخريجه ونياتي الأربع، الثنن 

التنه:مى ره 

^٥١١؛<ئعار؛ محوله في النبي.ت غن ه، محر بن النمان غن 
;وقرأالعناية؛؛، هو الدعاء ١٠ت ما3، ^٤٩، لشن، أدعؤؤآ رتحظم 



[CaZD]'ادم ي-وُ 

الئثناهل ■^؛-^ ١ررذاحريناا، ت موله إلى لكم" أنثجب ادعوني دبكم 
حشحدث لاهيا I عنه الترمذي عيني أبو وناد وعيرهم، الأربع 

لاصحيحفي الأتانئ وصححه الذهبي، وواقمه الحاكلم وصححه ، صحيح١١
■وفي/? ( ٢٣٧٠اّ)
افش م؛ ض؛ ص قاد: اتذ. ض ه م;ر؛ أ؛ي دم 

•والحاكم ماجه وابن الترمذي أحرجه الدكاء®، مى ثنار 
منإلا ْريوعا نعريه لا عرب حس حديئ هدا ١٠عيني: أبو قاد 

المام،أ:ا زثكنى ذازز ابن ئؤ الهنلال زءننا0 القثلان، صراذ خدبمث، 
ءJنزالعن مهدي، بن الئحنن عند  JL_1^بئار، بن محمد  lljJb-؛

الإننادضة«.ئهدا 

بنبمراو إلا السح، رخاد فاث،، رخالئ خسن، انناذة يلت،: 
الدهبي.وواممه الحاكلم صححه وقد يهم، صدوق، المثلال داور 

بهيامذروف بن عمرو ص المقرئ"؛ ارالأف في البماري وأحذجه 
الإنثاد.

ابنولافمح (، ٥٣٩٢)الخامع« لانحيح في الأيانئ وخنثن 
(.٧١٢)النمد« لأالأذب< وفى ( ٣٠٨٧)ناخه« 

نلائكثف ،ران  ٠٥١ننول ناد قاد: ه؛ ئرئرة أبى وغن 
افيذكردذ يومأ يجديا مإذا الدكر، أهل بلتمنوذ الطرق في بطويوذ 

الدسا،الثناء إلى ُأجنحتهم يحمونهم قاد: حاجتكم، إلى هلموا ئنادوا: 
يمولونى:قالوا: عنادى؟ يمود ما منهم، أعثم وهو ربهم يسألهم مال؛ 

رأوني؟نل قتمول،: قال،: وثنجدوJكإ، ونحمدوثكؤ وثكبروثلث، ينبحوش، 



r,===o  التلأمبند الصلاة أذلكر فى الكلام ئحقيى
س—=====ث=====ث

Jli : لن ومحق مقرو: دأو: نا ط 'ولا مقرلرذju ثال::_؟
وأكثزوحميدأ ثممدأ لك، وأسد هم1د0، نك أسد ^^١ رأوك و ن ت

ءا'ل:اووأ4أ بمأنونك : Jliبمأنوني؟  uiنقول: : Jliش،ء1ا نك 
نمول:ء1و: رأونا! نا رث يا واف لا : قاق:رأونا؟ وقل نمووت 
محاأشد لكنوا نأنةا أم نؤ يموثون: : Jliنأننا؟ أم نن يمحق 
ت Jliةذخثم'إدأ'ايم نط : Jliأ رمحه فيها \،و0ب' 'دطلبا نها وأشد جو'ءلإ\ 

رثت1 واف لا مونوى: ه1و: رأونا؟ ونل تمول: ه1و: ازر مى نمولول: 
لكنوازأزنا نو يمولون: : Jliزأزقا؟ لز نمحق يمول: : Jliإ ^ نا 

عمرتقد أثي قأسهد'كم قيمول: :  Jliإ محاقه له1 وأسد يزارأ منه1 أسد 
خ1ءإثا مم ين دلأ0 فم \ذس': مل ننك يمول ق: liض! 

والأمثلعيه، متقى جلبنهم،، ^ نشقى لا الجلناء ئإ ق1و: ا لحاجة 
للبمارؤ

ف*إو فائت ه النبث عن ه، هميرْ أبي عن لننلم رواية وفي 
وجدواقادا الدن؛ مجالن نتتثعول مصلا سثار6 ملانكه وئثالى ئيارك 

يملئواحم ■؟^؛^؛ Ijتعضا بعضهم وحم منهم قعدوا ذكت فيه مجلسا 
الثناء،إلى زضبدوا غزخوا لاذا الديا، اثاء زين يم نا 

Jli  منجئن1 ميمويوو: جئتم؟ أئن من يه؛؛  ٣١وفز هك اف مناي ث
ونحندوثكويهللويك وJلإنودك تحنحويك الأرض في للف عتاد عند 

رأيايفل ث فال أ جنتلف ننألوثلف ت قالوا سألوني؟ وماذا ؛1و: اوننألوئلف 
ثقالوابجي؟! زأزا لن محق ت  Jliزث! أي لا ت قالوابجي؟ 

قاق؛رث، ثا نارك مس ث قالوا ننت،حيئوسي؟ ومم قادت وننثحينوJلف، 
ثقالواناري؟! زأزا لن محق قاو؛ لا، : قالواناري؟ زأؤا زقل 



ضف^=^=^^^^^====ٍوت1ء[=
مماوأ-مدهم سألوا ما هأعطتتهلم ٣ ذدو1ا  jiمئوو ماق: وستئفنوك، 

يجنىمر اثنا حطاء عند يلأى فيهم رب ييموثوذ؛ ت محال إ استجاروا 
اض-جلسهم" بمم بمش لا القوم ثم قيأن وله مموو: محاق: إ معهم 

تجدوأش ئريرْ أثي ض أنهد محاد؛ أنه منلم أبي الأم وعن 
هثاف تدكروف محرم يمني ررلأ هادأ أئه ه الني على فهدا أيهما الندري 

افهو\قئاأ الئك؛نه، عليهم وئرلئ الزحمه، رعثسهم الملايكه، حمتهم إلا 
نننم.أخرخئ ءنذُْ« فنق 

ثرايغإف اممه رسول يا قادت رجلا أ0 ختيثع؛ ر ببن اش عبد وعد 
لنائكنزال ررلأ قاد: به؟ أثشثئ بثي؛ محاحبريي علي؛ كثرت محي الإسلام 

حثاف.وابى ماجه وابى والترمذي أحمد أحزجه الهاا، ذكر من رطأ 
•بب بمر، بن اف عبد عد السكوني مس بن عمرو عث ظرف مث كلهم 

.الوجه١١هدا مث عريب حمن حديث ررهدا الترمذي: ■صمي أبو قال 

صالح:بن ومعاونه يمان، رجاله صحنح، إنثاده الحدنتؤ منتج: 
غنه!تزخ وقذ ضم، نن أ.ئ>لج وقن أوغام، لئ 

صيوح بن حنان وعث عياش، بن علن ظربق مذ أحني وأحرجه 
تقويمتابعات وللحديث، صحنم، نني وهدا به، قيس، بن عمرو 

الحدث!

فيحجر ا؛ن وحثثه الذهبي، ينعمه ولم الحاكم صححه وقد 
"الكلمفي الألباني إنناذة فشخ وكدا (، ٩٠)\/الأيكار(( "نائح 

ارصجيحوفي (، ٣٣٧٥)الترمذي،، ررصحنح في صححه وكدا الهلنِإاا، 
(.٧٧٠)• الغامع،،



السلامبثي الصلاة أدلكر في الكلام يحقيق 
=للأدإ\===س====ط==ثم===^ا

.وأستمسث به أئعلؤ؛ I له أثثئث ت قك 

حقيقتانرركلمثان وه.' ض ا رسول قاد ت قال )جهته؛ ة هزين أبي وعى 
وحمدهاف نتحانى الرحمن; إلى ح.يتتان الميزان في يقيلتان الئنان على 

علثه.متفق النظ؛ما< اف نحاق 
بأحبأحبنك ررألأ ه•' اض رسول قاد قاد; هته؛ ذر أبى وعى 

،؟٥١الكادم؛لى إج اه ننول نا قلت: اف«؟ إلى الكلام 
نئلرواية; وفى وحمدْاا، اف سحانى اف; إلى الكلام أحب ررإل ممال; 
أؤلملاض اف اضطفى #نا قال; أقفل؟ القائم أي ه: اض رنزد 
م1للم.أ-حزجهما وحمدْاا اف نحانى لعتاده; 

رءأحبه•' اف رسول قاد قال; )جهته؛ جندس بن نمنه وعى 
أكثن،واش ١^، إلا إله ولا ف، والح٠اJ اف، سحال أرغ; اف إلى الكلام 

ئنبم.أخزخن بمأث« محئ بم>ك لا 
ر>الطثوئM.■ اض ننول ثان قال: )فهته؛ الأفُري نالك أبى وص 

أوثملان ف والحمد اش وستحانى الميراو، ننلأ؟ ش والحمل الإJمان، سطئ 

والصنئئنهانى، ^^^ ^١١٥ثور، والصلأْ والأرصى، ثص'السماوات نا نملا 
يمعتمهائمه قباح يعدو الثاس كل عليك، أو لك حجه والئرآذ صياء، 

أخنخئم.أؤثوبجاا(

أهول:ُُلأ0 اه رسول قان قال: >جهته؛ هريرة أبي وص 
طلنتمما إلئ أحب أكبئ، واش اش، إلا إله ولا ش، والحمد اش، <ئتحال 

.اض«يمماظه
هالله رنوي عند كثا قال؛ ه؛ وقاص أبى بن سعد وعى 



اثدقرفصو 

مىنائل فنانه حث®، ألص نوم كل يكسي، أق أحدكم ررأينحز ممال; 
مكثنثنحة ماثه ررسشء قاد; حننة ألم، أحييا نكث كنفت، حأوناوه  ٠" ء تّ م ي • م ٠ َ - - َ َ •

ننلم.أحرجه حطيثؤ*' ألص عنه ئحط أن حننة ألم له 
محيمنيم كئامحتح في هز كدا الغنندي: اض عند أبو الخاففل فال 

عوائهوأبو فننه ورواْ البرشاني• شاد دحف،ا، ءأو النواواُتا; جميع 
)روتحئل((; ممالوا جهته، من منيم رواه الذي مونى عى العهلاJا ويحنى 

•أبب بعير 

نلاثك،كز ض رربمح هاد: أنه النبي. ض ه؛ ذر أبي وص 
يهيينؤوكل صدقه، حميدة وكل صدقه، ننيحة قكل صدقه؛ ]خوفإ من 

المنكرعن وثهي صدقه، وأمر صدقه، وكس؛نة وكل صدقه، 
>ثثذإ.أ-ئرجه الصحي* من ثنكئهما ركعتان دلك، من وحزئ صدقه، 

العفو.وهو اللام; وحمق الثين بفم والثلأمى 
ررألأه•' اممه رمحود لى قاد قاد؛ ه؛ الأئعري مونى أبى وض 

الخئة«؟كئوز من كئز ئى قا'ل أن ١^ كئوز من شه الى غه 
نمه.ئممق باله« إلا محنة زلأ ررلأ ; هقاJ نر، هئلث،; 

بجرأنبمكب ررألأ ١^،  jLiئاد; ه؛ ١^١؛ أيي وغن 
منلكم زحيئ درجاتكم، في وأرقعها عند وأركا٠ا أءنالكلم، 

أعنا؛هلمققصرثوا ةدوكلم دئمنا أق من هأ زحير والزرق، الدف إماق 
.Jعالىاااف ررذكن محاد; ثر، ; قالواأعناقكلم«؟ زتصرثوا 

منأنمى ضءٌ تا ثعاذبن-بمله:ا،قاد الصمذي: فاد 
.اضاااضمنذكرغداب،



السلامبتي الصلاة اذفار في الكلام ئحميى :أ)نزةآحأ 
والحاكم؛ماجه وابن والترمذي أحمد أحزجه محمد الحدث أما 

مولىزياد أبى بن زياد ص بمب أبي بن تجب بن اض همد ؤلريق ثس ئهم 
•مرقوعا بي الدرذا■؛ أبي عث بمرية أبي عث هماش ابن 

ثمان.وجاله صحيح، إنناده ت هنئ، 
الدهى،قمته ولم ، لأنثاد١١ا صحيح حدث ااهأ.ا الحاكلمت ومحال 

.عر؛ وفي ( ٢٦٢٩) ١١الجائع ®صحيح في لألنانئ ا صححه ومحي 
إلهلا ياق ررمى محادت ه اممه رسول أف )قهنه؛ هزيرة أبى وعث 

ضء jiض زئز الس، زلئ س نئ نث، شربك لا زخدة اف إلا 
حسثة،مائه له وكتثث، ، رقاص، عشر عدل له كالت، مزة مائه يوم قي قدير، 

حتىذللث، نومه الشيطان مث حرزأ له زكاست، نيئه، عنهًمائه زمجست، 
زنىذللقؤ، مى أكثز عمل أحد إلا يه جاء مما أيصل أحد ثأيتؤ نلم يمسي، 

رندمثل كائلم، زلو حطاباه حطث، منة مائه يوم في نحمده افه نحان قال 
واسلثم.بمحتي،

فالرامذ ت داث،و. النص عن ه؛ الأنصاري أيوب، أبى وعث 
كزئى زئز _، زلن ^^، ١١لن نث، شريك، لا زلخدة ١^ إلا ه لا 

إسماعيل"زلد مث أمي أربمه أعتى كمذ كاذ برار؛ عشر يدبر ث شي 
عش.متص 

ثكنةبمدها من حزخ ه اليئ أو ٍها؛ جزئرنه الئوميث أم وعث 
زهئأصحى أف بمد رجع يم تجدها، في زهئ الصبح صلى حيث 

ني،فاك: محااا؟ قانقنم، التي الخال، ئى زل، ررتا محقاد: جالسة، 
بماوزنت لن تزان نلاث كبمات أن:خ بمدك منت ارلقد النبي محاد 



=ثفًس===^ًسسسكاآ=
وزثهمسه ورصا حلقه عذد رحميه افه نحاى I لورئتهى اليوم مئد ملب 

.كلناتهء ومياد عرشه 

يمسه،رصا اف نبحال حلمه، عدد اف أنمحال رواية؛ وفى 
م1للم.أحرجهما كلنايه٠١ مداد اف نحاى عزشه، زئة اف نحال 

الذي*مثن الني ياي ت د ف فيغ؛ الأشعري موسى أبي دعي 
التء>؛اري.أحن-جه والمثن١١ الحي مثل ربه بدكر لا والبي ربه يدكر 

الالذي والست فيه افُ يذكر الذي البيت ررمقل • بلمفل مسلم وعند 
.والنثتااالحئ نثن فيه افُ يدم 

أنانعالي• الله ررمول، ت ه الثبى قاد محاد؛ ^؛،٥؛ همريره أبي وعى 
فيذكرنه نسه فى ذكريي مإف ذكريي، إذا نعه وأنا بي، ءبمي ظن بمل 

بشبرإلي نقرب دإ0 منهم، حير ملإ في ذكريه ملإ في دكريي دإف محي 
يمشيأنائي دإو باعا، إليه نمربث، ذراعا إلي مربح وإذ ذراعا، إل؛ب نمربتح 

غش.متش ^^^١١ اتيته 

ظربقفي نجين اممه. رنوي كاذ نادت ه؛ هريرة أبي وعي 
نثقجمداذ، هدا ®سيروا فمال! جمدان، له يماد جبل غلى فنر مكة، 

اف^١^^ ١١١"ناد؛ اض؟ رنوي يا المه-تدول وما : يالوا، ^٥^١١ ٠١١
نن4م.أحرجه والدانحارت،اا كثيرأ 

أ-لإانهااكو غر اف يكن ه اشف »كال قالت،: ها؛ غائثة وص 
ني؛.أخرخث 

اليلاناة الدكر قمل على الدالة الشرعثة الأدلة ص جمله نهده 
قائماغلنها المواحلية في نجتهد أف المنلم على كاف لدا النهار، وأنلراف 









=^^=^^^—=واعأ=ا1ثقوفوائد 
اغ.إلى ١^->^-؛ وهى الإناته، الداكن يورث أو4 ت عنزة لحاديه ا٠ 
تنالي.اغ من القرب الداكن ثورث أنئ غشزة: لثاته ا ٠

^.٣١\كب من ممأ ;ايا للJاكر يمغ أنت غشزة: لثالثه ا ٠
هث.لزئؤ ١^ الداكر ثزرث أئن غشزة: ي \ ٠
له.ثنالى افه ذكز الداكن يورث أثه عشزة؛ لحامنة ا •
الهل_،.ي؛ ١^١؟; تزرن أثن عشزة: لثادنه ا ٠
والثوح٠الهلس، محوخ، أثه عشزه: لئاينه ا ٠
ظاْ.مى المو_، جادء الداكن يورث أثه عشزة: لثامنه ا ٠
.ويد.هنهاالحهلايا، يحثل أئه عشزة: لتامنه ا ٠

وثعار•ثارك وتب ونص العبد نص الوحثة يزيو أنه لعشنولت ا ٠
جلالهمن هث رثه العند يه يدكن ما أف : والعنئورألحادنه ا ٠

■٥ العلي عند حيه بمحا ددٌُ وتحمده يهؤه وش
محي DjSjjئنالى اض ثعزف؛لى إذا العند أف والعشنول: لثانيه ا •

الشدة.فى عنهه الثحاء 
ثنالى.اممه عداب من ينجى أثه والعسأنول: لسالثه ا •
وغشنانالئكننة، سزيل سب أيه • والعذرويى لرابنه ا ٠
Jالأاكر.الملائكة وحموفح 
وامبم.ةالغية غن الأسان ائتغ1و نث أئن وااعشئنل: لخابط ا ٠
وازمحم.والنمن والكذب 
وأفاتلآِئكة، مخالز الذكر مخالن أف واي1تذذ: لثادنه ا ٠
القياين•مجالس والعملة اللعو مجالز 



المنلأمبغد الصلاة اذلكر في الكلام نميق ص

جلين،به وسعد بذكر؛، سعد الداكن أف I والعننول لثابنه ا ٠
وعملته،يلعوو يئمى واللاغي والعاقل كاذ، ما أيى المبارك هو وهدا 

.مجالسه يه وينمى 

ءا0القنامة؛ توم ة الخلن من العند يؤمن أيه • دالجنروذ لثامثه ا ٠
نومؤتزة حنّزة علبه كاف ئعالى رثه فته العند يدكن لا مجلس كل 

المامة.

اممهلإفللأو سب الحلوة في البكا؛ بع أثه - والبنردف لتاسنه ا •
ظل>شب•في الأمحر الخن الخذ:زم ئنالى 

يعطيما أئصل لاداكر اف ؛ Llajtiنبب به الأئتعاد أف I لثلاول ا ٠
الئاِئلين.

وأهصلها؛أجها من وهو العتاداع،، أسر أثه والئلأيون؛ لحاديه ا ٠
الخوايحخزكات أظ اللسان خزئ ئإو 

الغنة.غراز أنث والثلازن: لثاته ا ٠

زبلم غيه ي ووالذي والفشل الخظاة أة والثلازن: لثالثه ا ٠
الأعنال-بى ي على 

يوجبوثعالى سارق الرب ذكر دوام أف والنلأدولت لزايعه ا٠ 
ومعاده.معاشه في العند ثقاء سنب هو الذي ينيانه بن الأماف 

فزاشه،على قاعد وص العنن. ينتن الأكز أف ت والثلأدورالحابنه ا ٠
وليسولديه، نعنمه حال وفى ونقمه، صحته حال وفى سوئه، وفى 
ظه.والأحواد الأودات ثيء 

فىنت ونزت الديا، فى للداكر نزت الاJكز أف والثلأثزن: لثادنه ا ٠



ثقض==^=^=^^=^^^=صا=
انتثازت Uiالصراط على ثديه نين بمي منادم؛ في له ونور قنرْ، 

ئنالى.اف ذكر يمض والعثور الملزب 

غانةوظريق الأضزو، رأز الدم أ0 والئلائزن: لئاينه ا ٠
الدحووناب له يثح ممد فنه له متغ منى الولاية؛ وننثمور الظائمة، 

ٌاض على 

إلاالثة ب نندفا لا وقاثة طة القلب فى والثلأننن: لثابنه ا ٠
قق.اض ذلإ 

اشبمغ،ردئ النهميى تيمخ الدم أة والئلأإنن: لئابمه ا ٠
وإرادتهقلبه مى النثد على مزق ما قيجنع القريب؛ ويبعد البعيد ويقرب 

غليهوئنتتها ثمرقيها مي العدانم، كل والنداب وعزومه، وهمومه 
وعزمهوهمه قلبه اجتماع في والئعإلم الحياة كل والحياة له، واJفزاءلها 

ؤإراذيه•

سيئ،مى ويونهله ثومه، مل المني، يثثه اليكن أف لأرثعونىت ا ٠
عليهالنالب وكاف والمثاجر، الأرباح قاثئه نائما كاف إدا والقلي، 

الن1راو.

والأحوالالمناري، ئئمر نجره الدكر أد • والأربعوذ لحادنه ا ٠
نجزةمن إلا بنارها نيل إلى نبيل ياي' الثالكوو؛ إليها نئن التي 

الدكر.

معهومدكورة مدكوره، مئ قريثه الداكن أو والأرتعول؛ لماننه ا ٠
نعيهلهي الغامة، والإحاطة العلم معية عير حاصه تعية النمثه وهده 

والقومحق•والنمحزة والمحبة والولاية بالمرب 



السلامبقد الصلاة أذلكر في الكلام ثحقيق 

الأئزاو،ونفقة ^،، ٥١عتق بميل الدكر أل دالأنبمن0ت لثالئه ا ٠
فىبالسيف القرب وبمدد هق، اض نبيل فى الحيل على والحمل 

هاش نبنل 

نحاراض ننكر نما الشكر، رأز الدن أو والأنبمن0: رانه ا ٠

سملم:ذمحئ•
النثمنمن نحار اض عر الغر أكرم أف والأنبمنذ: لخامنه ا ٠

ذكنْوجعل ونهيه، أمره في اقماه ئإيه بذكره؛ رمحلبا لشانه بزاد لا نس 
ثيخازة.

اغذكن إلا بمن4ا لا قرة الف في أو والأنبمنن: لثادنه ا ٠
نحار.اممه بذكر قلبه نموه يداوي أل للعبد ببغي نحار، 

والعملةودواؤه، المن_ا شماء الدكن أو والأرنعوو؛ لنايعه ا ٠
نحار.اغ ذكر فى ودوارها وشماوها مرنصه فالملزب منصه، 

ورأنها،هق اض ثزالأة أضل الدكر أف والأنثننن: لiامنث ا ٠
.ورأسهامعاداته أضل والعمله 

وماهف، ائته بعم اسجشث، ما أنه والأزتعوى! لتابنه ا ٠
-للقم دابع لشم حلان قاليكن نحار، افه ذكر بمثل يقمه انتد.فعث، 

عشوملأبكته هف ١^ ضلأْ بوثب الدكز أف وخ«نننى! ا ٠
وفارالمادح، كل أفلح فمد ومادبكته علنه نحار اف ضر ونز ١^١^، 

مالمب•
فىالجنة نحز ريا ينكس أف ثاء مذ أف I والحمنول لحاديه ا ٠

الجنة•رياص فامحا الدم؛ تجالس فلبموطن الدمحا 



ققثف==^^=====^^=س(ا=
منيليس الملائكة مجالز الدكر مجالز أد ت والخمنول لثانيه ا٠ 
يه.ثعالى اض يدكن مجلن إلا مجلس لهم الدسا مجالمن 

نادئكثئ.بالدامين ثاهي M اض أف والخنننن; لث1لثه ا٠ 
يمحك.وهو الجنة ود.حل الدكر لأمن أق والحمنزى! لئاJنه ا٠ 

إفامهئرعف إثما الأعناو جمتع أ0 ت والحمنول لخامنه ا ٠
تعالى.ف ا ذكر وسم1و بها والنفصزد تعالى، اض لن؟كر 

يهأكثنئ-م غم  jiأم أيفز أف والختنن: لناس ا ٠
وأيفنلصومهم، في هف ف ذكرا أكثنئم القوام محاممل هف، ف ذكرأ 

ونانروالحج الصلأة محي وهكاو.ا هن، ف ذكرأ هم أكنن اكندتيف 
الأءاو.

وثمومالتهلزعات، عن ئنوب الدكر إدامه أ0 ت والحمنول لنابعه ا ٠
وش.التثلؤع كنغ نالثث أو دقة ت ك! ^١؛ طا;يا 

ظاغتب،عنى اس أمحر من ه اض ذكز أذ والضت.نن: لثامنه ا ٠
قنةمحذبجا،ونيم نث، دص غيي وبمهلها العد إلى سما فإلا 

نجدما والممل والمشقة الكلمة من لها يجد لا يحيشح بها ومروره ونعتنه 
يوصحه.، ةفاهل. والتجننة العاقل، 

روينالصعب، يسهل هش اض ذكن أو والخم.ن<ونى! لنابيه ا •
ولاغا'ل، إلا ضنب على هث اض ذكر فا المثاق، ونخفث العف;، 

زالئؤ،إلا شدة على ولا خنلمج، إلا لأفق عر ولا تبمر، إلا غسر عر 
النفو اوئدْإ نعد الدم هْ ئعاو, اض فك< ام.حث،، الأ ثة ذ عر ءلأ 

'■ ٢ نلتحش,ممخمش 



اثنلأمبثي الصلاة ا'ذلكو في الكلام ضؤنط  ٢٢——١١٦
كظ===^^=^=^=========^=^=^ث

ولهكلمها، محاوثه الفف عن يذهب هق اممه ذكن أد ت لئتوذ ا٠ 
أمعحزيه ائتي مد الذي للحاق ييز الأمن، حصوو في عجيب ثأتير 
لكدخض خزين، ولزني الأنن يجد ذكرة بنص إذ |مح اض ذم من 

هوما كاد حش أمنه؛ مع حاش والعاقل له، أماد يجدها التي المخاوف 
مخاوف.كله الأمن من فيه 

ل؛معلإئه حتى ؛ إز0 ١^١^ ،ئض الدم أو ت والنتوذ لحادنه ا٠ 

النلماق،مصنار في كلمهم الاحز؛ عماد أد ت والنتول لثانلمه ا٠ 
مىنمثع والعنار ولكي المممار، ذلك في أنمهم هم والداكروذ 

ممبخادوا وهمد الثاس، رآهم وائكثم، العبار ائجلى مإدا نبقهم؛ روية 
الني.

مانئ_، ه ١^ لممدّ نثؤ الدم أف والئثزن: ^ ٠١ 
العندبها أحبر مادا لجلاله؛ ونعوتحت، كماله ماوصاف ئعالى اغ عن أحبر 

أفله ورجي الك-اذبين، مع بحشر لم ثعالى اينه صدفه ومي ربه، صدفه 
الص.اديي.ْع يحنن 

الدامألمنك فإذا بالذكر؛ تش اللجنة لأر أد دالنتوذ: لزاّنث ا ٠
البناء.ض الخلائكة أنني، لدكر اض 

فادايهنن؛؛ وبيى العبد ببث ند الدم أد والستوذ؛ لخامنه ا •
طاف،في سدأ ١^ كاو الأغماJ من غمل من ٧ لجهنم إلى لن كات 

وإلامه، لمنفذ لا لمنكما ندا كاف كاماد ذانما ذرأ كاف فإذا النلري؛ 
إف.ءح..>م.ه 





^ىامملأمشا'ذلكراسلأةساسلأم

الفزايدرا،.نؤنس على اختصار ه لكدنئ انتفى ٌ اض ذم إلا 

إئماماالنمر النبي على ثعالى اممه قتحفا القي الموائد بمص وهدم 
للمالإ:

لا'فئغالى؛ ف ا لعثودثة ثحمقا الدر يى أو والث1نولت بنه ^١ ١ ٠
ثاد:أنه ه عنه صح ممد الع؛ادة، أصو هز والد■عاء د■عاء، الدكر 

صحيح،وهو ، ٢٠٥و٤^١لأربع الئئن أهو أحزحه ادعةادةاا، هو راالوعاق 
.معنامز وقد 

^('jjما ثليت ين ءاتنوأ إلإيمك جؤثأآ —الى• منفاد وقد 
[.١٧٢]القرة! ثجدوُى إناء ءىتاّ إن ثب ثآئبمثوأ 

مىثمرر وفد للأيمان، زيادْ الدم في أو والبمل! لخامنه ا ٠
فزدظلدلإ وغيه وغمل، فزد الإJثاJ أف والخماغة: \ئ؛أ4 أض iاءدة 

>اؤإثعارن ثنا قاد وفد للأيمان، زيادة في قالدالإ الفف، وعمل اللنان 
إبمايأراديم ءاثه• •^1*1 ك، ^٥١ ^٣٢٢ وحك أثث يكر إدا أئن ألعثمرث 

٢[.]الأنفال: روه بلإ؛لون ربهعّ وعق 
قادكما للمي-،، نلمانننة الدم في أف والث1عونى; لمث_ادسه ا ٠
ثثنآث دذآ؛ءقر ألا آم يدم ئأؤبهر ؤثلثهت ءامإ ءاؤأل؛ن ىت و__ع__ال

[.٢٨]الرءد! أأ،نلوب 

رالقنب•، "الوابل محاببفي ؛؟؛i_ انقنماش يكرنا اش المواتي جمع دئزش لخد ١( )
نثخرحماالتي الإظالب بن بنا فا فم ذلك كو وعترها، الأدلة حيف مع امحننئها أنتي 
الكتاب،.أنر ش فا قيظ; أن١ذفا وس •^١^،، ثْل مم 



الما وهذا نليه؛ حتاة يعنش أف والينوو: الناينه ٠
ولكوصنكة، معيشة في ذائما تناه حث رنه؛ ذكر عن الننرص نجده 

ئعارتماد وقد الحناة، هده من نصيب عنه إعزاصه أو لزنه ذكره بحي، 
ا.هأعما آلمي—مؤ يور ومحثرُْ صنكا معيشة لهُ ^؛٠ ذءكمٍي عن أعمصى ءؤوس 

[.١٢٤]مل: 

ثلثندهُمؤمن ؤمو ؤئ أو ليقر من صنيا ع-يل ؤُى ت ثعالى وقوله 
[.٩٧ت1اوث ءءقا>وا ما لجمهم ونجنمهز ثنة حنو؟ 

حميعمتر وحمنا ورقنه وقايه الدكر في أف ت والمثبمون لثامنه ا ٠
الثلزبأئراض من وغيرئا والنخر كالعين ص: مل الأراض 
تعلمه.لأ وما العيل. نعلمه ومآ والأ'ودان، 

جميعمس وعالجا شماء الدكر في أن والثينونت لتابت_ه ا٠ 
مسإلا حميمة نحته ولا الع.يدلأ نجده لا وهدا وقزعها، نعد الأمراض 

ئعالى.حنثه قهو علله ئوكل وس عليه، وئوكل نلنم، فف اض ذكر 
٠٤٠إنمو؛ن؛ن ويخمة ثماء هو ما ألفينءان ين ئعالى؛ فاد وفل 

[.٨٢]الإسراء: !.٤٠ اثإ ث—إمحُ يرب 
فإثهاللّكن إلا الديا؛ في ؤيهانه حد لها عناية كل أف ت لثمائون ا٠ 

لأمورتحدأ؛ ولا له نهاته لا 

النتانة،دعاء أو العناذة دعاء عى ئحنج لا عتاده الدكز أف ت الأود 
والجماعةالثنة أهل عند ثرر ونل وصماته، اف باتماء متعلى وكادهما 

بعدد.محصورة عير وصماته اللم أتماء أل 

نحطلث،،من برصاك ١^٥ وثي الأه؛إ اا: Jliأثه هؤ عنه صح وفد 



المثلأمبند الصلاة أدلكر في الكلام ئحميق 

كناأئش ءال1ك، ثناء أحصى لا منك، بك وأموي عموبتك، من رب٠ناءاتك 
ئننم.أخرخن شش« عر أثثت 

اليمحامد اامأحندْ I السامة يزم أي قاد أنه . عنه أيضا وصح 
عليه.مممق اف<ا تلهمنيه الآل علثه  ٧١

مذكم 1^4^ زخزن في أءنا;ئ  litقط مد قاJ ررنL وقزلن 
فئء1و حكنك، فئ ناض سدك، ناتئ أنتف،، وابن مدك وابن 

كثانفر أنزلأث أن نمك ثه ني ه، ئز انم فز أنأك، _؛ 
ثجنلأق عندك الم-، علم في يه انتاثنث أو حلقك من أحدأ عثئثه أن 

قكاف ألهب إلا هش زذهاب حزي زجلأء صددتم، زئور قلي رمحغ المرآذ 
نتعلمأذ لنا ينبغي اممه ود رم يا '• قالوا قزحا®، حرنه نكاذ وأبذلث نمه 

أحرجهيتنلنهى® أذ نمنهن لني شني *أحز فائت الكلمات؟ فولا؛ 
صحح.وهو وعيره، أخمد 

الجنةوأفل الجنة، في أفلها مع نبقى عباده الدكر أف الئاني؛ 
يلي.ما يوصغه غالدول، 

المومنصمع ئمى التي العنادة هي اليكن أو : والثماثنرالحادنه ا ٠
الجنةفي أنلنائه ألسنة على نعار اض يجريه بما ودلك الغلي، خنة في 
وثهليل•وثكبتر وثخت ننبغ من 

اعتناقاالداكر قلب في يبث الأكز أف والثماiنذ: لثاننه ا ٠
فيمجثهدآ نراه لدا نغالي، اممه إلى والنمر والصنف والحاجة بالممزر 

آثهيدكروث وؤخ؛ ت نعالي قال كما وفعدأ، قJما مناء، صناخ ربه ذكر 
خشثنا تتا نا'لأمح ألثثوت م ِفى نبمًمحلن ن؛وييز ;ثق نمحَا 



اثد|كرفوائد 

[.١٩١عمران: ل[ل آزي عياب ثننا ستحتف ,^٨٠ ثذا 

الكنبمبمدة ميأ ائتي الأب1ذة قز ١^ أو واشاننن: لثائ ا ٠
نوموذلك وكافرهم، مؤمنهم وجنهم إسهم الحلأيق جميع ص القيامة نوم 

مذعغلبمة بنحامد رثه يدعو وتعالى يارك رثه يدي نص ه النبي نموم 
حبجاسلم أفي؛ اص  ujiLp:>ض ناواشتحت، والئنغح الدم 

الحادتق.نص الحسناب 

تالمنامة يوم الثماعة عن حديثه في قاد أئه و. عنه صح ما ومحو 
ندنهتذ فأقوم ض يؤذن م ض س فأنشق ه آنآ فأقوو: »مح 

مقالناجد^ ثه أحز م اف ثيهمنيه الآ5 عليه أقدر لا لمحامد ئأحمذة 
ثشمع،واشهع ثنطه ونل لك نمع ي وقل رأنك ارئع محمد يا لي! 

حديثفي لننلم وال^قءل عيه، متص الحديث،١٠ أمتي••• أمض رج، مأقووت 
•ظوئد 

ينمنهاالتي العنادات أود مص هو الدكز أد واشائوذ! ائا،نه ا ٠
مهجاءت كنا ولادته، بمي. أدنه في يودو يوم وذلك المولود، قلب 

الئثه.

مادالتي البمادات أجل مذ محو الدكر أل والثماثوذ؛ لحامنه ا ٠
•١^٠٢الع؛ن تنفذ ١^، ١^٠ الأذكار وأشد الذيا، مذ الحم بمذ 
اممه.إلا إله لا : الدئيامن كادمه آحذ تكرف ما بمن• وذلك يملخها، مذ 

اف؛إلا إله لا كلامه: آحز كا0 رامذ قاد: أنه هت عنه صح وثن■ 
•الإسناد صحح حديث، وهو وبمن؛،، داود أبو الجنه« لحل 

التيالعبادات، وأصل أجز مذ هو الدكز أف والثماثوذ: لثادنه ا ٠



السلامبتد الصلاة ادلكو مي الكلام ئحقيى —>م ١١
سذا=======^===^^س=خ====ذل= 

اراكثو قادت أئه ؤه عنه صح محمد النسام، العد موت عند ويمال ندكن 
ئسلز.أخرجئ افا< ه ه لا تزم: 
اضأن-بمها اش العياذات أزد م الدكر أو واشاننن: لثانه ا ٠

العدتال ولا الإنادم، وكلمة الدين أنل لكزبجا وذلك الخلائق، عر 
اض،إلا ه ياي نثلق: إذا إلا الإنادم اني غض نضيق ولا الإنلأم نرق 
النظق•عر قادر وم 

العبدعلى ولنسل ١لامايم، العبد يدحل اغ، إلا إله لا فمدكر! 

التوحد•قتل العبادات مذ واجب فيء 
وذكالكزان، في نمله عناذة الدكر أن واشاإنن: ي \٠ 

حننانهاروئكثبر ثوايها، وتجتر أجرها، لعغليم 
وهدهاللنان، على حفنمه ئعار، الرحمن إر جنبه عباذه أيه كما 

ققينتانالئنان عر حفيمثان رركلمتان الثبي حديث يجمعها وءينها 
العغبيمُافه نبماذ أ وحمل اممه نبحال الئحمنأ إلى حسبتان لميزان از 

بيذنربي إحوابه، نبذ عرب الداكن أو والثمامووI لتاسنه ا ٠
محر،ر قليل هو بل رمانه، أهل مذ الداكرئذ قلة مذ متوجس أقرانه، 

[.١٣]سبا: الفكؤره عادى نذ ؤ}؛ؤذ ثعالى؛ قاد كما 
جئتؤ( 'ال1ثئول.ا أوللإفأ وا ذن\ذى وقوله 

جاءكنا يه؛ \ذرّ-حناوا ورخا بالدكر، جمة ئايدة وطه السم ابن ذكر لمد )١( 
ففدلدا المتزاناا، يى ت وهى ١^^؛، للنائدة ذكره يوف الحدس، فى ^^ ٠٠٥٠٠

.؛ UpIواغ الحدس، بءلاهر أحدأ نث انثدزكتها 



الدئرفوائد 
ًً—مماا=

؛١[.. ١ ■اايان>ف: وه ألءإ0 ه رفت 0 ؛٥؛ ؛ن ق' . أشج 
وأئزواء،ايطوثى مريبا وسعود ، همريبا الإسلام رريذأ .ت وفرله 

الإسناد.حض وهو ، وعنرْ ماجه ابن أحن-جه 

١^٠:،وبجي الئثء، بن يزد أذ لئ1ننن: ا ٠
ئعالى:قاد كما الأنفار، وبجري والخنان، واشرات والم بالأنزاو 

ؤبمردؤيدرارا. عثكم آلثا» يزيز . خٌ َ؛ل إدم> ^؛٤؛؛ آتّتعفثوأ يجنتخ 
ت!.١ ٢ - ١ • ]نوح: .٤١< أبجإ لؤ وبجل جئيا لآم يبجل وبمتث يأتول 

الإحالآوس،إلى العيادات أقنب الأكز أف ت والئننوو لحادنه ا ٠
نهلبع^٠ ورثه، العبد ن؛ى ومناجا٥ ^١^٥ لأئه والئمغة، الريا؛ عن وأبمد 
•ئعالى اش سوى أحد غليها 

بنلألأ يه، في ءبائة ج لا ١^ أن \س: و ٠
العيادات.لجمح خائفا ئعالى، اممه كالم هو الذي القرآن جس 

وهىأرح، القرآن بمد الكلام ءرأمحصل فائت أل ه عنه ليث محقي 
أكبن«راقه افه، إلا إله ولا فه، والحمد اطه، سيحال المنآن: من 

والنن.ابي.مسلم 

التيالأمإاب بن آثم م آذي أو واكننزن: لثاِلثه ا ٠
تعالى:فاد كما الدنيا، في ءّ;ادْ غن والفائق العيان يهما اممه ندفغ 
ينثعفثوثوهم تعيبهم أس كانت وما ذ؟م وأث لعيبهم آلك حنقاى ^•؛١ 
ء;ا ٣٣: juS]؛(.4 

أمنين الداكر بجفغل الذكر أذ والئننزن: لزابه ا ٠
في-لجلذبخ وعند الشيامحلين، نوامحلن إلى يحوله عند الثيامحليي وعيث 







صالسل 

والدعاءالدكر بيي؛ الخمافته 

للبغثنحاد لكت والدعاء الدكر ;سن النفاض1ةأ0 فك لا 
بمازايماظفت وغش وخدبما، فوبمأ العلم أئل بن كير بمد والنقاش 
ماعلى فكاق المعنى، مثمارنه يملنها في لكنها ، ١٢٠٢١^وئناينش 

اص.ثاء إو ذكن0 نياتي 

الدرنعمش:ثموخ نقض أف الثناس بن كاو ؛ ذاومل 
الاحتقار.خ ء بني والدعاء والثناء 

وحاصر.عام I فنمان فهو الدكن! اما قه 

ضوالدعاء والدر الثناء أنزاع ض حابخ ذلإ ئز الخام: قاليكن 
ننالة.ذغا؛ أو بماذة ثغائ كاد سزاة تعالى؛ 

وأقوالهوصماته نعالي اممه أنهاء حمح عئ الأحبار بثفمن كما 
الأذكارأغم هو الئؤع هذا بكون وبهيا غبو، وأحكابه وأحنارء وأفعاله 

•وأ}ننها 

تغاليغش الثثاء بانثاء تعالى اض ذلإ ئز الخاص: والدر 
أننكما الأذكار، أص ئو النزغ وهدا آنفا، رن التي الأذكار ض همْ 

ُنىنمبز الفالآْ ذنر تفاد اتي الأذكار غائب لأ0 ؛ فدابغبما في النراث 
أعلم.نعالي واض الحاص، الدكر 





^^يقاوتلأمضاذلكراضلأةساسلأم——ب — ١٠

ميالدعا؛ جنس مى أيصل المجزئ الدكر جض دإ0 هنا؛ ومن 
الغفلة!

تنلى مكما والدعاء، الدكر نين الممافلة ئزيب جث من أما وه 

.مئللقا الهزاز تلاوم أولها! 

ه،والط اض، نبماو لكذكار: تغالي، اغ على الشاة قاسها: 
.وئحوهاأكبز، واش اف، إلا إله ولا 

•أربع الله إلى الكلام ارأحث، المحئح! الحديث، في جاء كنا 
نايهنتفإك لا أكنز، واض اف، إلا إله ولا ف، والحمد اف، نئحاذ 

أيث4م.تدأث«
كماالفنزات، أذتار في ذكزثا خاة التي الأذكار أكثز هئ وكدا 

اغ.ثاء إذ سناني 

طهنجن، نا واعتناقه ؤإذلاله عبادته ص الغد بن الإخنان ىِتيا: 
أمرىويوصئ، إلئلث،، وجهي أسلمئ، رراللهم كقوله: تعالى، ربه تحو 

إلامنك، منجا ولا نيجأ لا إلئنث، ورهبه وعبه إليك، ظهرى وألجادت٠ إليك٠، 
متفقأرنلث،،؛ ١^^، وسبيك، أقزلتؤ، الدي ؛،^١^، ^٠ ٠١اللهم إلئكؤ، 

علنه.

زننبجي ;اعد م كقوله: تعالى، لربه الغ4و ذفاة : ١٣^
كناالحطانا من ثمني اللهم والهفرتح،، النشرق سن ثاعدُث، كنا حطاناي 

زالثلجالناء خطا:اي اغمز الل4لم الدنس، ثن الأبمص الثونخ ينقى 
طه.مممق والنرد® 



أ~7مموادعاء اذم بنن القماصلم 
=^^==م^^=======^^ٍ==للأداا 

عموممم المزآن، عموم هو والدعا؛■. الدكر أيملر يكزل ؛ وبهيا 
1عللم.نحار واف ^، ٣Jjl تم الدم، 

معأ0 سطح والدعا؛ الدم نص صلت الثما لهده تحثنا حلاو ومذ 
شالغيار حى فيها نجرى التي الأدكار عنوم نني في ثفرببيا يايونآ 

\ذم;ج'الفآزاُت، لإ قاد الي الأذكان ولأ ٠^١^؛^؛ الأمل:م 
اف.شاة إ0 الزاح اومذ في شطن نياتي 

 □□□







السلامبتي الصلاة أدفار فى القلأم ئحقيى —َم 0—— 
ص==============ط=ض=^====

ينؤآثمإ آمحيJا ؤ، ئأش-روأ الصأوة قضيت ^^١ منالي! اد وق
•١[..ه ملحول حئإؤ َىأرا آثآ وأدووأ أش هئد 

الثخاري.أحزجه أصلي،، وةننمو.تي كما ررصلوا .ؤ•' وماد 
أمنه،يه وأمز ه يعله مما هو الصلاة يبز يمحوف الذي والذكر 

اض!شاة إذ الذاع اوب قي واشم الخونث بمص لهدا وبمأتي 
الدعاءأي ه•' اض نسود يا نيل ت مال ؛ أمامه أبي وعى 

أحزجهالمكتوداذ،اا الصنوان ودبر الألببإ الليل ر؛جوف، فائت أسمع؟ 
والنلة،،.اليزم ررغمل في ائ والنالأرمدي 

غياثن حمص ص ادزوزئ المح، يحنى بن سد ص كلاهما 
به.غنن نامل بن لإلحض همد غن جرج ابن غن 

أبيغى روي ومد حنن، حدث ارهذا ت الترمذي همنى أبو فاد 
فيهالدعاة الفل ررجزف قاد: أنه ه الثبئ غن عنر زا؛ن ص، 

هدااا.نحو أو ، أرجى،، أن أمقتل 
عللا؛الحدث قي بال ! الأمكار،،ارنتاج في حجر ابن ئعهبه ومد 
•مح،ان، قاد كما أمامه، وأبي أنناط ابن بتن الانقظاغ : منها

أنباط•ابن، عن، جرج ا؛ز، عنغنه ؛ ومنها
أمامهأبي أصحاب، مى حنتة رواية من جاء ممد الئدود، ؛ ومنها

انتهى.غيه. بن غئرو غى أمامه أبي رواية من الحديث ^ا أصل 
باشحب.يث،صئخ قفي أنتاؤل، ابن غن جزيج ابن غنعنه أما قلق: 

جاءهنا ث الحب. لأف قادحة؛ بعلة قليس الشدؤود وأما الزراق، همد عننؤ 

•واحي•ري من لا ظريقتن مح، 



——-َم٠١١له والجلوس الصلاة، بتي الدقر فصل 
====ص^==ك=^==^==^=إسإا=

صنمحعلى ياينه يعله أمامه وأبي أنباط ابن بيى الأيقظاع وأما 
الخدث!

عىروي ؛اوقد ت بقوله هتنه الترمذي علمهما اللذان الشاهدان وأما 
فهالدعام الآ-م الثي ارجوف ياوت أنث ه الني ض عمر وابن ذر، أبي 

لأيهماناهدأ، نكزو أف ملح لا هدا®، نحو أو أرجى*، أن أضل 
مىالني هدا أئمة عند محرر هو كما الحديث، يهنا ننموى لا معلمان، 

صعبما.الحديث، نكو0 وبهذا المحدض، 

الئربذي"صحيح ٠٠في وكلإ الألباني المحدث، حثنه ممد هدا ومع 
(!١١٣)الثليج(( "الكلم في فوبما صثفث أئن عز (، ٢١٧٨٢)

٠٠٠

العثلزاُت،،بمد الدم تد'و°ع على الداله الخاضه الأدله وأنا ه
تنالي قكما 

•٤[.]ق: .ه ايثجوب زأذبنر مسبمه ؤ ؤرس دعالىأ ؛؛u، ماد 
علىالتخرده تنالي: قوله معنى في العلم أهل احتلم، لقد 

ير:كنا أفنان، ثادئت 

الصلوات.أدبار في التسبيح هو الأول،: المول، 
كلها،الصلزات أدبار في ينخ أل "أنزه قاد: ها عاس ابن قعن 

البخاري•أحزجه ألمح4اا ثنارت قولن مح، 
 Iه.نبثه نعالي اطه أمز يعني: ينبح® أذ "أنزه وقوئن

التنبنحارهو قاد: الأية، هده في ها عباس ابن عن رواية وفي 
جثي.ينئي "التمسنر® في الثلتري جرير ان أحزجئ الصلاة® تعد 





O-ض لأجالؤس وا الصلاة، بتي اتدقر فصل 
—تاا=

,اممه((ل سنحا يول! أيه الأحوصي أبي وغث الصالة، هو فيه ئسبخ لا 

سبحأف بيه. أمر أئه وعترهم؛ ومجاهد عباس ابن قول ويرجح 
نر:U كق، الفلزات أئ;Lر فى 

ءرننM.■ افه زنوو غن هم:>ة أبي غن ص تحلم أخرجن نا 
افهيكبر وقلأين، ثلاثا اف وحمد وقلأي؛ر^، ثلاثا صلاة كز دبر ش ؛ف سبح 
وحدثاف إلا إثه لا ت الما؛ة ئنام وماو ؤتنعول. سنه فتلك وثلانص، ثلاثا 

تعفن فدير، شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له، شريلث، لا 
.البحراررند بثل كاثث، وإى حطاياة 

إلىالممناء جاء فائت خهغ هزيزة أبي ص الشتخأن أحزجه وما 
واشمالعلا، بالدرجات الأموال مل الدثور أهل يهب I فقالوا ه الثني 

أنوالمن فصل ولهم نصوم، كما وموموو صلي، كما يملوئ المشم، 
إىأحدثكم ®ألا قاد؛ ، ويثمديوو ويجاسوو، ، وننثمروو بها، يحجول 

أمنذ محن ومحي بمدكي، أخت ثدرمحي ولي نثكي، نن م أخذثي 
كلحلف وئكبردذ وحمدوذ سبحوف مثله؟؛ غمل مى إلا ظهزاثيه بين 

•دُلايم،" ثلاثا صلاة 

الدكرانتحياب في جاء مما وعترها الأحاديث لهده ونياتي 
اف.ناء إذ والتحرضات التحريجات بنقر الصلوات أدبار 

٠٠٠

الهثلزاجبمد ممدكر الجإنس فصل ه
قدأثه إلا العلم أهل عند الأنة مغنى في قول مى نم ومهما قنغ؛ 

فمنهاالصلوات، بمد للدكر الجلوس قفل على ئدذ عامه أحاديث جاءُئ، 



الفلأم jJuالصلاة أدفاو في الكلام سيئ 

أله؛ جونرية عى ه عباس ابن ض هءزمق منيم أحرجه ما 
يممنجدها في وهئ القبح صلى جص بجرم عندها مى حرج  Wjالمحي 
مارينكالتي الحاو عش زلت ررما ت ممال حالنه وهي أصحى أل نعد ربع 

ثلاثنمات ويغ بمدك مك ررلقد المحئ قاد ني! يالث: محا«؟ 
حألقهعدد وحمد؛ ^ ٥١ننحابي لورئئهى اليوم ئند يلت يما وزئت لو مرات 
.كلماتها،ومداد زجي وزثه ثئيه ورصا 

فيأحدكم يراد رالأ قاد؛ ه اننه رسول أف خهته؛ هربره أبي وعذ 
الصلاة٠،إلا أهله إلى ننملب أل نمننه لا ئحسنه الصلاة دامث ما صلاة 

َ'آْءكت'ٌ 
.س مممق 

أكثخهع؛ ة نمن بن لجابر هك؛ مادت حند_، بن سماك وض 
الذيثنلأة من :ئوم لا كان نمرا رربمب قاد: ه؟  ٠٥١رنوي تجالز 

مام،الضئ طلت ماذا الضن؛ ظغ خش الغداة أن اليح مه ثظي 
أحزجهونسنماا مصحكول الحاهلثة أمر في ماحدوو يثحدئوو وكائوا 

.ٌ>ء

٠مسس 

المجرصلى إذا كاف ه المحي ر'أف ه؛ نمره بن جابر وعث 
.م1ّللم أفرجه حننارا الشمسل يئشر حر ئضلأْ في جلس 

مرئفعه.٠لاهن٥ أي I هنا حننا؛؛ I٠١ ومعنى 

منلمرجل ثوطذ ررما قاد؛  Wiالمحى عن ه؛ هربره أبي وعث 
الغائبأئل نشيثن نما لث اف تشم إلا والدكر للصلاة النناجد 
ووانمهوصححه والحاكئر ماجه ابث أحنجه ءانهماا قدم إدا نائسهلم 

•الذمث 











ُءَ م

^٥١السل 

الفلاةيبز اهد.غار ق اشلأف ممريز 

الناس،بين ئعالى اف كتبها قدريه حفيفه والاختلاف الخلاف إف 

محشت؛زامث ة رتح-ء ائه آلئاس ثمل رؤن ثاء بوؤ يعالى• افه يال، كما 
آلميين جهئر لأبلألأ رممف 'ممعه ؤثعئ ئقهنر و1ل؛لإت1 ؤهأ ثبمم عن إلا .ا 

[.١١٩، ١١٨]هود: .ه آمعى ؤآلنايف 
نوعان!الحلأيق يى اممه قدره الدي الاغتلأت، هدا محإن ط؛ ونع 

العيادات.في واحتلائ، العادات، في اختلاف 

ومد.مؤم.محئزد، منان: قهؤ النادات; اختلاف أما فه 

فيوأعمالهم الناس اقواد فنه اتحتلمث، ما هو : منهمافالمحمود 
الرراعييثو والحرف؛ الجبي، قمح، كاختلافهم ومعاشهم، حياتهم أنور 

لأرض،ا وعمارة المعينة أسيايّح مى هو مما وعيرها والتجارة والصناعة 
أخنع.الناس بنن وعناريها الأرض صلاح كاف الخلاف هدا وعلى 

والهلنمباليغي بينهم الناس فيه اغتلم، ما هو : منهماوالمذموم 
والفتلوالصندِا والحصومادن، للمنارعات نيبا كاف مما والئن والهّناد 

ويخريب،خياتهم، وئنغنهس الناس، ماد كان الخلاف هدا وعلى وعيره، 
دنياهم،وافأعازلم.

ومذموم.محمود، قننان: فهو : العبادات،اختلال، أما وه 
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وعنلإ.اعتمادي، منان: فالندمزم: 

ومعثمدانهم:أديانهم محي الناس حادث هو الاعتمادي: فالاحتلأف 
واضراثكاليقزدثة والتاطلت: \مج' الأديان من ض كالإنادم 

.ومرهاوالهندنّث والثزذثق والفارث والنيزث 
وناطل.فكمن سواه وما عير، لا الأنادم هو : منهاوالحي 

والدززثةكالنمرثة الإسلام: إلى الئنشسة اناطئة القرى ومنها 
والحقوالزندئة، الكمر فرق مى وعيرها الراذذ-ي والجهث والحلموث 

نشحمى النمصلة التلاقة المنون أهل من والجماعة السنة أهل هم : بيها
ياحنان.ثبعهم ومذ الأمة هذه 

والناقروديةوالأثاعزة كالمعثزلإ والبيع: الأهواء أهل فرق ومنها 
تبنها والحي والبدع، الأهوا■؛ أهل فرق مذ وعنرها والصوفثة والحوائج 

الننصوره.الهلائمه النا-جثه الفنءه والجناعة، الئنة أهل الثلف، هم 
سثماولا الجملة في ون٠وم محرم الاعنقادى الخلاف أف اعلم ثم 

فيهيجري أى كاف مذ كائنا لأحد بجور لا بل الأصول،، الننائل في 
ثعالى:اممه محاد ومحن. الناطل، أو الحي عن محهلعا يخرج لا لأئه خالفا؛ 
[.rr]يونس: \سذإ4 إلا أنم تد ^^١ 

ؤظ ينه يمل ظن دثا آلانقم عير يتج >ؤدمن ن—الى؛ ئالن وئ
[٨٥عمران: ]آل .ه ثذ ا'لآمحو 

عمنييع ألهدئ ك نن ما بمد مى آلئسول ينامن ؤ3*و< ئعالى: ومحال 
ثا\آ.اء: ]النمميا وساءت جهثم وذصسيايء نوك ما موف، آلو.يجيرث بيل 

الإجماعص النفدثة النابل في الأنحز أو غننثا إذا هذا 



زن—ؤقحإالصلاة لنز الأدلكو في السوع انتلأف ئقرنر 

المنامنعص في منها كا0 ما إلا وابتداع، محفلاد سواه وما والاياع، 
•بمجها محل هدا وليس اض، ثاء إذ ويسير نهل فيها فالأم ١^■؛;،، 

٠٠٠

المسامفي والإيمان الُلم أئر ١^^، نز الضالؤ: والأخلاق 
وجائز.مذموم منمانت وهو العنلثت، الفئهثت 

والتعصبوالبغي الهوى نلريق عم كاذ ما هو ت ث فال٠ادمنم 
ننمجهللا الحادث وهدا الماسي، والتاوّ الدلم، ومحالمة المذموم، 

والءوىإالبمي بدابع نلرماْ 

نثلأئه عملا؛ وممنؤع ئزعا حرام كله لخلائ ا محهل.ا نكى؛ ونهما 
إوصائل 

٠٠

َ,ْأء دلنله،ظهز مما والاجتهاد العلم ئلرئق غن كاف ما منه: والجائز 
والصواب.الحي معرمحه ننبه وكاذ ثعليله، وعرفا 

فيبنوعنه العماي لاحتالفن ا لنا يحرر نجده طض الميم ابن وهل.ا 
الناسنم الاختادف »ونقوع بمزله: )مأ/\،اه( النننم« »المزاعق محابه 

ولكيإدواكهم؛ ويرى وأمهامهم إرادتهم لتفاوت منه بد لا صذوري أمن 
علىالاحتلاث كاذ محإذا ؤإلأ وءن.وانه، بنفس على بعضهم يمي المذموم 

الض U-Lisمحصيه المحتلمص مى وكل والتحزب،، التناين إلى يودي لا وجه 
١^^^،١^؟ في ْئن د لأ أنن محإنه الأختلأث؛ ذبم، شن لم وونزنه 

الطوكةوالثلرنن ناجية المظزخ والغاغ زاحدأ الأصل كاذ إذا ولكن 
منئمدم كما يفن لا احتادفا كاذ ويمر ؤإذ احيلاث، ييمر يكد لم وايخة 

اممهكتاب، وهو واحد: عليه ثنوا اليي الأصل نإف الصحابة، احتالف 
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تواجد والهلريق ورسوبه، الله ظاعة وهو واجد* والمهند رسوله، وسئة 
وقياسورأي مول كل على يمها وثقي والمنة الخرآن أدلة في الئظن وهو 

انتهى.وسنانة" ودوق 
٠ء ٠ 

ماد،خلاف I قنننن إلى ينقسم الاحتلاث وهدا لئ! هه 
ياحتمارتنلى كما ئنؤع، وخلاف 

ثمماذةمه المحاء تن الأضاد كانت نا م التصاد: احتلأف فانا 
في٥^١ء منها تتناهى تل وثنافقه، الأحز يحالش يزو مكث ومتعارصة، 

ي.أو ١^ أو ^١^ الجل 
خاةه اسم، أخل \ئذ\لي أم في الغان ئز الاختلاف وفدا 

والبغيوالهوى بالتعهب لا الحي، عن ونحي، ورحمة وعدل جي مبهم 
النفس!وتضن؛ 

أهلض ( ٥١٦)"آ/المننلةاا ^١عق ٥١١٠في هءدفؤ القنم ابن نمود 
وهدى،رحمة احتلأف ررفاحتلامهم ت نصه ما وعيرهم المحانق من الحي 

التعاونناب، في داجل وهو ويناصره، ويوالنه عليه تغضا ننضهم يقن 
بالساظرودنياهم دينهم أمور في الناس عنه ينثعيي لا الذي والتناؤلر 
إلىانزصلة الأناب في الفكر ؤإخايهم ١^١^، ؤإغمالهم والقشاثر 

تجيرييموْ وأدركه ثاكرة زثاد مدحه بما منهم كل منأتي الصوايبؤ، درك 
الحاكمعلى وعرصث المتناينة، والأماؤيل المحتلمة الأنا؛ نين هوبز فاذا 

الئعمب،ض النافلن وثجرد زنوله، وسنه اطة كتاب وهز نجزر لا الذي 
علنهنخفى أف ممل ورسوله اغ ئناعة ومصي وسعه وانثمنغ والحمية 
أمزبهز وما والحنلآ إليه، أمنب هز وما الأمزال، تلمك مى الصزاب 



^^سلأؤلرعرا_

إنئه،أرت هو وما الصنامحت،، ض ثحنج لا النحتلمه الأمزاد ثاو إلإه؛ 
ممماوئه.والنعي المزيت، ومزايب إليه، أقرب هو وما والحهلا 

الكلمة،في اهتزاقا ولا معاداة يوجّج لا الاحتلافج، من النؤع وهدا 
نساممن محزة ننائل في ائزفوا ه الضالة فإن لثل؛ ثدندأ ولا 

الثللاقووثؤع نئدها، بمؤمن، الولد أم وعتق الإحوة، مع كالجد المزؤع 
مسائلبعض وفى والبئة، والبنية الحلية وفى واحدة، بكلمة الثلايثح 

نسائلويمض الغنل، وتزجيات، الزصز؛ )ذض 'غبنص وفى ، ٠١
وبينهبينه مظع ولا عداوة ليعض بعضهم تنصيح ٣ ،  ١٥وعيرالمنائثس 
معليه، ميز نا بأنمى هزله نضر في نجتهد منهم كر كانوا نل عضه، 

أفغير من والثزالأة والئضاداة والمخثة الألفة إلى الننافلنة بمد 
ندثنل دم، ولا منتية على له ننفلوي ولا صعنأ، لبخض بخفهم يقسمن 

منه.وأءلم منه حير بأيه نه وتنهد له، محالمته مع عليه المنتمتي 
فميع منهم وكل والأجر، الأجرين نص أصحابه الاغتلاث مهدا 

انتهى-للحى" ونحريه واجتهاده ينته يخستإ 
٠٠٠

نيلنصاي لا أنه إلا التفاد كاحتلأف، يهو ا1قنزع: احتلأئ، وأما 
وغال4ببمها، الخنخ ثنكن نز نبجا، ولا'ثناياه ئعازض ولا الأقزاو 

أعلم.واممه والأرجح، الأهفنلثة في دائر فيه الاحتلأف، 

٠االخلأد٠(: ١٢١)!/الئنة>< رامأ4اج في ه تنمية ابن محاد 
ثنؤع.وحلأفث، نقاد، يالأفئ ت نوعان 

الثانيوالنوع الأحر، ويحرمه ثّنئأ، \ lkيزجي، أف منن فالأوو; 
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وهدافزاءة، بحثار هدا كا0 وإ0 منها، كل يجور التي القراءات مثل 
ثادتأئه ه الثني ض انثناص بل الصحاح، في يش كما قزاءة، يحتار 

.كاف(ازف -^1 أءف، نبمة عر نزل 
المنيان،محورة في احتلما حرام بن حكيم بل وهنام عمر أ0 ويبث، 

صَ

ارهكذات لكننهما يفاد آحر، وجه على وهدا وجه على هدا فمناها 
.أنزلث،(ا

أحرجا٥الذي منعود ابن كتنهد التنهدات؛ أنواع الثايت، هدا ومل 
متهاربه،وألماظهما ئنلم رواء الذي مونى أبي ونشهد الصحنجنن، في 

علىالناس علمه الذي عمر وثنهد منلم، رواه الذي عباس ابن وثثهد 
الئثنأهل ززاها اللواتي وجابر وعائنه عم ابن وثنيي الني.، شر 

•Wiالني ض عنهم 

احتازؤإن وجائز، نابغ نهز ذللأ، من ه النتئ عن ين نا ثكل 
إثا0،ولاعناي؟ علنه اللى هز لكننه إما التنهدات نعص الناس مل كل 

•الوجوم بمص مث رجحانه لاعتقاده ؤإما 

فييبث فئ الأود قاو التزجح؛ ونزف الأذان، في الترجح وكدك 
رواهكنا نرئين التكبير أوله في وروى محدورة أبي أذان في الشيح 

رواهالذي هو الترجتع ونزك داود، أبو رواه كنا أربعا وروى منلم، 
آتاjبلأل.في أقو 

الإقامةوشفع بالأل، أذان في حث، الذي هو الإقامة وثر وكدللأ، 
الحديثممهاء مل وعير٥ نأحند محدورة، أبي أذان في الصحح ى فب 

ؤإفامةمحذوره أبي بأذان أحذ والش_اذعتي وإقاميه، بائل بأذان أحذوا 



o——-ِرمالصلاة لبز الألكار فى الثثوء احتلاف سرير 
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محدوره.أبي ؤإيامة بائل بأدان أحد حنينه وأبو بائل، 

الممهاءمى لكف وإ0 .، اممه رسول ئة بحائزة الأمور هذه وكل 
الثمدك ، الأذاj في نن كزثه ني لم أثه لأعتماده ذك نعص ؛؛^٥ مى 

نثه.أئه ٣ من علم في بمنح 
ماكل أف بنيره يفاد أ0 يجور لا الذي والصجنح قاد• أف إلى 

بنصيحتار المحثار كاف محإف جائر، فهو ذلك مد س النبي ض ئبث 
كلامه.انتهى ؛< ٤٣١احتلأف من محهدا دلك، 

اختادفغالب أو النسب كلم ئنا، ذكنناة نا حائل ومن 
التثؤعاحتلأف من هئ ة; الصاد مى الاثصزاف ثني يماد التي الأذكار 

عندهميخرج لا فيه والخالث العلم، أهل مس المفهاء نيى يجري الذي 
فصلافيه، والتنارع الإئكار يجور لا فإيه لدا أرجخ، أو أفصل وبه كض 
إلىنشاء من نهب-ي ثعالى واف والمهلبمةأ والبغي والئصارمة الخصومة عن 

ءلريقالخقو1ذبم.

نفمحأ0 المنألت هذه تحث في الحزمحن مل الحكمي من كاد وه 
هذْفي وندر ناتئ نا كل قمح، تجنرة على نكول كمح، الفزائد؛ بغض مع 

هذهتمائر من iكااJ وأحكام، وئمورات ومنائز دلائل من الرسالة 
نر:U محا اكزايد 

الصنزاتتعذ ذكزها جاء التحر الأذكار هذه عامه أو الأورت اكائذه 
ماإلا حادكأ هذا ر اعلم ولا الثلم، أنل بايناي، واجبه لينغ المكتوبة 

العلمأفل بن أحد يتابنقما ولم وعيرهما، حرم وابن ظادوس، عث جاء 



اثسلأمبتد اضلأة أذفاو في الكلام ئحقيى وتنتإ 
أمغانة بمد شاذأ القزد فدا بمض ;ل الننثرئن، 
الصالةمى الئلأم نعد الدكر انتحفاص على الاماق حكى وقئ 

.معنام كما ومرهما، رجب وابن كالثووي اعادمت أنمه 

ضالأذكار: غذْ أخكام في الاختادف غالت أ0 الثانه: الفانية 
الخلأذت<!فته يسوغ الذي الثنؤع، احتالف باب من 

الأذكارغذْ نسائل بمص ز اتجاري الاختلاف أذ الئالئه: الفانية 
والأرجح،والأيمم الأور بيان ش خلافا كونه ص جملته في يحرج لا 
وهاو.االميعة، أو الئنة ناف من ولا التحريم، أو الوجومط باب مى لا 

•الأية الهائية إلى صرورة ندمحننا الأمر 

الأذكارخذ؛ فى اتجاري الجلأف ;ا0 ممرئرثا أف الزايجه: المائدة 
آحر،يوف ذكر على النذاومه ننبمي لا أنه إلا والأرجح، الأولى في ئو 
تايثةنئة الكل إذ الأذكار، فدة من ١لأخذ في ئنئ أف الن1لمم عر نل 
•بتجها افناو أو منارصتها مى حنت الأدلة بتل واتجمع ه، الني عن 

ثيمثهابن يهب وإليه المنذر، وابن حزينه وابن احند مذهب وهذا 
أهلعامة ذأ °ؤص كنا التخمق، أض من هم وعين رجب وان المم وابن 

نخلإ.نحالى واش الثحئقين، والممهاء الحديث، 
علىالعبادات في الزاردة الأوجه بخص ئرجيح إر بمئهم وذهب 

أوالكراخة نجيل غلى مزافا ذا وتري بمبجا على والأنمار ننص، 
الأربمة.النل.اهبح أصحاص، بمفر دهي، ؤإلته التحريم، 

ا>زئاعدتا؛Y(: U/Y)؛الفتازى« راتجنزع في ه ئلمنة ابن قاد 
الأiزاJمن اتجناذاب بناب جمغ أف القزاعد أضح الناب فذا في 



ا؟==تمآيبزالصلاة فى التنوء اخلأف ثفريث 
^^===^^=ساساد

ذكمن نزة بجرة نز يه اشئك شح أثرأ نأئورة لكث ^١ زالأساو 
نو:نرغذكمم.

أوالتناوى مع أيه وهو ثايعه منأنه هنا االكس ت أيضا ناد ثم 
معلأ0 أو دلك مل واجد يؤع على المداومه للأينان أئصل أيما الممل 

تمعل.الثني كال كما ثارة وهدا ثارة هدا 
أيهمنثفدأ أو له مغثارأ دلك مس ثؤع على يداوم مذ الئاس نمذ 

أصن.النؤع دثك على ^١^^٠ أف ونزى أصن 
النلربمته وأهل أصحابه لعادة ومزاعاْ عاد0 ئمداومنه }'فنشأ وأئا 

الممل.لاعتماد 

هدافي فإل للنص. ئثاننة دلك في التنوع يماد: أل والشراب 
بمازأخدآ ١^ تذ؛لوب زيفأ لنيه نإخياة زالخماغة للنئة اياعا 

يداوملم معين نئ غلى النداونة مذ أيصل - الخاصة مذ واحد كل في 
ءمحامح1ؤ«•

فذاشل أو ; ندامثل في الئثة ثمام »زم.ش (: ٦٧/YY)أنما وفاد 
الثئهبه وردت ما هجز لأف مكان؛ فى وهلبا مكان في وطا ثارة وهلنا ثارة 

ويمضىواجأ والمسثحب بدعة الئنه يجعل أ0 \ز يمضي مد عيرث ونلأزمه 
كادمه.اقهى الآ•حزاا الوجه آحروف فعل إدا والاختلاف التمزق إلى دلك 

أذهب لمن. »ا (: ٧٣)ا/المواعل.« ررثمرير فى لآق؛؛ج زلجب ابن وفان 
الوحوillj ،0لجمح على فعلها يجور متعدية؛ وجوه على الواردة الضادات 

١١بعض مذ أئصز تعفه كاف ؤإذ لتعفيا، كزاهثة عير مذ فيها، الواردة 
امحى-



الفلأمبند الصلاة أذكار مي الكلام نميق  =ارش(|__^

ضم خائ ائتي الأذكار أئزاب غالب أف الخاط الفائدة 
القفنامهئمن :أوفىنيثاالقادة محي كانت سزاة اليوثة الئثة 

والتنم،.القريب بظرئق اق والأذاب، 
أغماومن ئز منا واليه4ب الوبب ناب في الأنحل فإذ وغيب 

مذهبهو كنا أحاديثها، ذكر فى التناقل هز الأذاب; ونتن القفنانل 
وصوابهنسرومحل تند ودلك والممهاء، المحييي مص العلم أهل غامة 

اش.شاة إذ الآنى الفضل فى نايا قاني ئا تجزة، 

الخلاث.والمسائل الأيتهادثة المسائل تن اكزئ نألأ: ن٨ 
الخلاثالمسائل وين الاجمادثة المسائل ين لْلبم قرى ئناك 

الخادفئالأف بطك الأخذ دى وغيه العلم، أفل من ظائفة بمد 
فيبجما ولا ورد، ائكار مذ فيهما تجور لا وما يجور ما في عندهم 
نلي!كنا منهما، لكل ئعرثئا يوصحه ١لعلمني، المثا٠لزة مبمث 

منذيل مها يص التي المسائل فهي الأ-نمهادثة: السائل uثا 
إمحارلا ! قالواومنه العلم، أهل لاجتهاد متروئ هي نل والت1ب، الكتاب 

الاجتهادثب.لمسائل از 
الكتابمن ذيل مها التي المسائل محهئ الخلامه! النائل وأنا 

والإصاف،العدو بنزؤل والنناذ، والزد الإركار، مها تجوز فهذه والتّني، 
والدعوة.العلم أهل مع سما لا والزحنة، 

بمبهاعلى والخالث الاجتهادية الخنائل مذ ثمل بفللذ وند 
إذايماد! كما نهما العلم، أهل بماران بعض ظاهر هو كما ابعض، 
أغلإ.تعالى واس اجتمعتا، امرقتا وإذا ائترقتا، اجتمعتا 



الياضالمصل 

الأع4الهصابل ق المميف بالحديث الثمل خكم 

أخاديبنص معتبرأ محا فن هناك أف العلم أهل أكنر عند نات لمد 
الشينيط وبن واو، الثزو ظ س الأخلكم أحادئث وض الفضائل 

فيوالمخالف الموافق ثنى مقارأ كاف الذي الأمر والتناص؛ 
اض.ماء إذ هنا ذكره مناني مما وعيره ردها، أو الشرومحل تعفى اعتبار 

الخملْنألة أ0 تباعا ننلم أذ ئينا كاذ هنا؛ نا غبننا اذا حمه 
كبنرهعاديه لها التي الننائل بى الأعماو يقابل في المعيق بالحديث، 
خاءالتي الئعنة يالأخادبث بالعمل يقعلر فنما أي بحثنا، بموصؤع 

يخلولا الأحاديث، هذه نعص وأذ ميما ولا الصلوامت،، أدبار في ذكرها 
منتنل!صعق أو مخل مفاو بى 

حكمفي العلم أهر حالفته ثدكر أذ الثنانس—، بى كاذ ؛ هذالأجل 
لأئهاالاحتقار؛ وجه على الأعمار محصايل في الصعنفثه بالحديث، العمل 

!وعنرهاالحديث )مقئثللح( علوم كثب مذ ^١^١ في سفلته محي 

فيالقش بالحدنث الأخذ في العلم أهل اختلقه ص أنزو: 
باختصار:م نحا أقزاو، ثادتة عر الأغماو فقام 

فىكاذ مواء مئللقا، الصعنمه بالغدين، العمل حوار الأول،؛ المرل، 
ظنن!بشن وذلك، الأحكام، في أو الأعماو، محقناير 





و)سهتآاالأغماو فصائل في الصثف بالحديث الغمل حكم 

العلمأم بن كمحت بمي وغيه ثك، باد اداجح ي المزي وفدا 
الأحدعلى وحلفأ سلفأ الأئمة ئماريف عان بل ونتاوته، منهجه 

الحدثنحنق تكزل أف بثرمحل الأعمال نصايل فى المعتق يالحدث، 
.معنامز كنا ، ءيرْ فى'النااس> وليس نديي، عتر 

أبيغن ( ٢١٣^)ااالكفاتة« في ه الخطن زنى وفد 
حزاما،يجل ولم حلألأ، يحرم لم زود إذا ®الحبر يمزد؛ الخيري، وكريا 

ثرحتص،أو سديد أو ، ثزمس، أو ونغتم_، في وكاد حكما، يزجب ولم 
رزاتب"إش والئنائل غنه، الإعناءس وحب 

؛اخدوا»لأ نزلن: ^، الئزري نياذ غن ( ٢١٢)أنفآ وززى 
بالعلم،النتهزريئ الزوساء مذ إلا والحزام الحائل في العألم هدا 

مذدلك مزى بنا بأس ولا والنقصاف، الزيادة ف يعريؤ الذيذ 
.ا؛النثاح 

غنزنيا »إذا نزلا: هءآفق، أخني الأنام غن ( ٢١٣)أنفا وززى 
فينشيدنا والأحكام ثنن والوالحزام، الحلال في اض. زسزل 

بضغلا وي الأغمال، ففائر في ه اليذ ض زنيا وإذا الأناني، 
الأّايد«.فى واف1ثا ذفنئ ولأ خكأ 

ئادخض ت ص >اتنخل■)٣٨( م اتيشذ ُننى 
والحرامالحلال في س الئبئ غن رويا ررإذا نادت أئه ظه؛ نهدي 

فيرويا ؤإدا الزجال، في وانثمل.نا الأنايند، في سددنا والأحكام 
.الزجال٠٠ في وسامحنا الأساسي في نهلمنا والعمايتح والثوايت، القنانل 

العلم،،نفل نان »خامع في التز غد ابن وناد 



السلامبغد الصلاة أذكار فى الكلام ئحقيق 0ِم 
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وف5و، ض نو'>،ا °ضالنفام؛ في ؛ت\طذو بجماغنهم العلم ررأئل 
 JدؤJالأ'خكاماأدن خ( أ في تث.

أرجحهو I التاث الفول أد ذال1، محاد هنا؛ خلاف مي نكى ومهنا 
والنسايندثني الأهل عامة أذ علمنا ^١ ه_لا و١ظهثها، الأفزاو 

إلىيذهبول المغشزة الحديث محب مى والأجراء والنغاجم والثصمات 
ئماريفظاهر هو كنا الأعمال؛ فقابل في المعيق يالحديث الأحد 
وعلىفيها، مروياتهم وذكر أحاديثهم، ثشيى في ونمنمانهم، كتبهم 

ررالصحتحاا٠عدا كثبه عال—، ظاهر هو كنا ويإغ الثحاري الإمام رأمحسهم 
وعيره.النفزدء "الأدب كثايه في سنما ولا 

فيشزئلة وأنا ئنا؛ ذكزث ن، ي البماري بالإنام أخد بملئن ولا 
قتامل!الصحيح نزظ لا صحنحه، نزثل فهز "الصحلحا٦. كتابه 

فصائلفي اصعيف ث لحب. يا العنل حمحم في الفول فشننا وين. 
ثعالىاش أنأي فإئي أد.ا التحديثاا، "منالك الكبير: كتانا في ١لأعنال 

آمحذأاللهم النزصي، الوجه على إحراجه على واثداد النعونه 

 □□□







ءَُم

الأولالفصل 

الفلاة،،،ردئز مص: بياث 

التيالهثلأ؟« ررم و: قزله بن الئراد في العلم أقل اخثلت فد 
الصحبمة.النبوية الأحاديث في ذكرثا جاء 

»دنرننثى: ثخمق في العلم أهل خلاف سان في ١^)^ ومل 
الك.في )رالئثرا> كلمة: مش نع مت أف بنا الأولى كاذ الفالآة«، 

ررالدبر• ررالماموس" في فارس ابن فاد فكما لعه: الدبر٠٠ ٠٠فأما 
•ومؤخره" عقبث شي؛• كل وبث المحل، محص وبصمش؛ بالفم 

كلرائي ه؛ فوله ١٠(: ٩٥)م/ررالمنهاجاا في ف?لذة النووي قاد 
فيوال٠ننوى اللغة، في المشهور هو هدا الدال، بضم هو صلاهءا: 

النوانات.

محثحشء كل دبر "اليوامحب"• بمابب فكب الئعلرزي عمر أبو وفاز 
فيهز هدا وقال: وعيرها، الصلاة مى أوقاته، آخر الدال: 
اللغة.

يبن: الأعزاj^؛؛ابن عن الداودي وقال إبالص_لم، )الخارجة( وأما 
يدكنولن الصز، والصحيح أوقاته، آخر والفتح: بالفم ودبره التي؛ 

•ائثهى عيره" وآحنوف الجوهري 
؛؛iأو أو 



السلامبغد الصلاة ادكار فى الكلام ئحقيق —َآ 0—— 
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علىالثئة في  ٠١الصاد'ة رادبر معنى! جاء ممد ت شرعا الدور،ا  ١٠وأما 
اثم:ننم 

C1  الئلأ"م.ومل الصالة، آخن ئه ويناد الأوو؛ المعز
مئهافكاذ جدآ، ٥ كثن أحاديث على يدذ ومما 

منأحدكم فزغ ءإدا ه.' اض رّون يال، ه■' هريره أبي حدث 
عاوابومن جهم، عياب من أريع! من ثاف ئليتنود ^؛^؛ ١١التشهد 

•الدجال''المسح شر ومن ، والممامت، المحيا فتنة ومن المبر، 

كال. الد رسول أف فهتء عباس ابن عن ظاروس وعث 
اللم: رايولوانقود: ١^ بن الثورة يلثم كما الدغاق ندا يحكم 

بنبك وأعود المبر، عداب بن ثك وأعود جهم، عداب من يلث، ثعود إثا 
أحرجهماوالمنارت،اا المحنا فتنه مى ؛، jLوأعود الدجال،، المسح فتنة 

■مسيم أٌ>ْ 

فيبها أدعون، ت لأبنه فا3( ءلاووسا أف نلنني I ةنل)لأ منلم ثماد 
أؤئلالإ غن نوائ ظازوL لأذ ؛ ضآدئك!أعد قاد: لا! ممال: ضآدبمف؟ 

أوئافاد.أتنق،

دغاءغلمني ه: اممه لرسول فاد أيه هنع؛ الصديق بكر أبي وغل 
ولاكئيرأ، ظلما شي ظلمت، إثي اللهم *مل؛ فاد؛ صالتي، في به أذعو 
أئن،إثك وارحمني عندك، من معمزه لي فاعفن أئن،، إلا الدئونح نعفر 

غليو.مممق الرجم" النفور 
اه.شاة إذ ذلإها ياي منا نحت، الأخادنث، من وعيها 



٢٢—١٠١١لصلأ3a *لبز معنى؛ بيان 
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المائة.مز النائم وقبل التنهد بمد الدعاء حكم سألهI نه 

لنزالتي الأدعنة مذ ثاء ما الدعاء مذ يتخير أف للمسلم بجزر 
مغذززمحا 

قاد:خقثع منعزد بن اض عند عذ الئنحان أحزجه فبما س لموله 
عناد؟مذ اممه على النلأم : يلناالصلاة في ه النص مع كنا إذا كلما 

اف،غالى الئلأم نئووا >رلأ ه: الثبئ قفاي وفادذ، يادن غلى الثلار 
والطيخات،والصنوان ف التجئات : يولواولكي الئلأم، هو اف يإل 

افعناد وعلى علتنا الئلأم وبزكائه، اف ورحمه اللمى أيها غليك الئلأم 
اثاءبمن أز اثاء في مد ثمل أٍناب تلتز إذا فانكب الخالجين 

ثمورمحسوثه، عنده نحمدأ أى وأشهد اله إلا إله لا أن أنهد والأرض، 
.هثاتعوااإليه أعجبه الدعاء مذ شحير 

.شاءااما المنألة مذ تثخنن رريم لمنلم: لمقل وفي 

مذأحدكم ليخحثز ارم ائي: والنداود وابي أحمد علمي لمقل وفي 
يهء.فلييغ إلته، أعجبه الدعاء 

نتخيرارقم هب•' ررقوله المنهاج٠٠ ٠٠في اأ?زفؤ اللمووي فاد 
الئلا٢٠محتا الصلاة آخر في الدغاء انتحناب فيه : ثناء٠٠ ما المثالة مذ 

٠إيما يكذ ٧؛ ما والددنا الآخزة أمور مذ ثاء بما الدغاء نجوز أئه وفيه 
الثعالى: اض رحمه حنيفة أبو ومحال الجمهور، ومذهب مدهبنا وهدا 
.والننةا١ المزآن في الواردة بالدعوات إلا نجوز 

وبمد١لثالآم قني بلممغ الصالة في الدغاء أد : أيضاوفيه هنئ: 
أذياب الدعاء لأف الصادة؛ مذ الثالآم بمد شغ الدكر وأل التنهد، 



السلامبتي الصلاة أدفار في الكلام ئحقيى |)جلأتا[ 
ثنيأئه فالنالب الدكن وأما اممه، على الإقبال من الفراغ قبل محله يكوف 

اف.ناء إذ التمصنل بمص لهدا وسأتى التنلنم، 
اوء_واتدالإلا نجوز >الآ هقإغ; حننعه أبو إليه يهب م، وأما 

Iالواردةا العلم.أهل عامة وحلاف الصحنحة، الثنة خلاف لأ'وه ءمندود ١ 
٠٠٠

الثلأم.بمن الصلاهء *دثر ت بكلمة ويراد القاني؛ المش ه
Iمنها هكاذ جدا، كيره أحاديث دلل—، على يدل ومما 

و!لتحسب.والتنمنح والمعودات، \ذفو'بي.! اية فراءة مذ ورد ما 
الله.فء إذ الذابع الباب في ذكره نياتي مما وعيرها والثكبير 

تااولمهل )'آآ/آ"اه(ث المتاوى١١ ررنجمؤع في وطأه ئنمثه ابن ناد 
الشيءبدبر يزاد كما الماد"؛؛ مس جزء آبم يه يزاد فد ت الصلأةاا *دبر 

ئنالى•نوله في كما ايقصانها، بند ما به براد وقئ موحره، 
•اتهى الأمرين٠٠ مجموع به يراد وفد آشممح4، 

الصاد"؛ويبز ١١(; ٧٨)ا/المعاد١١ *راد في و&ه القيم ابن وفاد 
مزنكزذ أذ تنيخ يمنة( )١^ ذيخنا وكاذ ويحدة، م ^١١١١مز بمتمز 

.الحنوان،،كدبر منه، ثيء كز يبز فقاد; مه، فراجعته الئلأم؛ 
٠٠٠

جاةاليى الأذكار لأن الأئرئن خزاز لنا يحسن ذللئ، خلال وبن 
ومنهاالثلأم، وفبز التنهد بخد يفاد ما منها الصلوات; أديار في ذكزها 

ؤفنا الأة ثجنع وبمدا الفلاة، بن النائم بخد بمال: ُا 
مزلط ئغا٤ أونكاذمنفا ;فناالأذكار ش الخن1لت وصايئن 



إإ-م؟-اأالصلاة.. ءدبر مغنى: ببال 

1ءاولم.ئنالى واش الئلام، نعد ئمحلمه وساء ذكرأ بنها كاذ وما الئلام، 
١^،الاخاديث م في الأدلة وتمر ١^٠'^^ بجح وبيدا 

الموفق.واغ الصؤلأةاا اادثن معنى في ذكرها جاء 

وهوالمم، وابن ، ئنمثه ابن ائتيار وهو أحمي.، الإمام فود وهد.ا 
فىالعئئتين وميضا )ا\\ا  ١١ررشثاويه فى باز ابن منضا احفار 

(.١٢٠ )٣  ١١٠٣١ءاليح وفي (، ٢٧٤، ٢٤٤)U؛'/ »ءثاوئياا 
أبوالقاصي د ومحا  ١١)ب/ا/هّآ(ت ^^١١ ١١١في ويش، رج—، ابن محاد 

الجهن^نام ١١يس أئه ; أحمن.كالم ظاهن ت الضير'االجابع ٠٠في نعلمى 
علىنزيد ولا المأموم، يسمعر الصلوات؛حتجث، عم، والد.عاء بالأكر 
ذلك.

الي.كر،بنعفس يجهر كاف أنه على ئدذ نموصا أحمد عى وذكر 
نالبالإمام؛ دلك يخئص لا وأئه الأظهن، هو وهدا الداعاء، ويميمث 
.أيما١١ الماموبص جهر على ذ ند ظاهره ا هلم. عنامر ابن دث 

(;٥١٦/٢٢)\كوذ\و'ىاا  ٤٣١١في هءآفق يئة ابن ومحال 
فيدام محتا ربه يناجي الممحسلئ محاق ^٤ ٣٥١^قيه الاعئاريه والمنامنة ١١

إداأما لحاله، مثامب حسن. محالدعاء ربه يناجي محإثه ينضرى لنر الصلاة 
ودعاء.له مناجاة مو؟لى .تؤأ لم اض مناجاة يى الناس إلى ائتتزف 

الإiناJجين والدعاء محالمناجاه عليه، وثنا؛ له ذكر موطى هو ؤإئما 
والاو.كنمحالثناء دللئج بى الامزاف حاد أما الصلاة، في إلنه والتوجه 

أزر•
ثردلن؛ ما الأعاء يى الصلاة عقب انتحئ، من العلماء بى أف وكما 



السلامبثي الصلاة ادلكر فى الكلام و>دقيبى أ؟~2 
ثللتا1==^ص—===^^ضط===ض

ءءَ .ٌ  بعدالنشرئ المعود ينشحسول لا هذه ئمابل ظانفه يمنهم الثنه؛ به 
عئئوننهز0 ذك نكزهو0 قد ثل الن1ووز، الدكر بنثعملموو ولا الصالة 
بغيرالأمن ثجاوزوذ وأولئك النثرؤخ، ض بالنهى منرثلوف مهولا؛ 

.\}نذتلإأاا■مر يوف أا}نذتي الأمر هو إئنا والدين ١لنفري، 
أمرنيغام: بن غئبة ئزد "وأنا (: ٥٠/• YY)أيما وقاد 

وجالحن بعد قهذا صلاة كل يبز بالمعودات اثنا أف ه اض ومود 
.منها

قاد:أنمخ؟ الدغاء أي اض رنوي يا مل: أمامه أن خدث وأنا 
يخصلا أذ يجب تهدا المكثوتة®، الصلوات ودبر الأجير، الليل ُُجودإ 

الثلأم.مز ما نتناول أف ند لا بز الئلأم نعي. ما 

أوبمقئزم لا ذك لكن بمدة وما النلأم نامز إنئبمنإوإ0وز:
ذكمثن نلزم لا كنا منه السلام بمد جميعا والناموم الإمام دعاء نكود 
ئخالثلا قيدا الئلأم بمد وخدة واجيؤ كل ذغا إذا نز النائم مز 

ئعالى.ال؛ته رحمه كادمه ايثهى السنه" 

أيهبه ثلى نز بمض على ره تثمئه ابن مذ ظاهت رد هدا وفي 
إلاماد لأ أن4ا الفلأة م في ذكنفا خاة الي الأذكاز ;اد المد: ممق 

النلأم!ومن ١لتشهد بخد 

الوالمعوذات ١لكنمي ي قزاءه بأف صرخ قد ef■^ أئه جيذ في 
(o،A/YY)الفثازيء »نينزع في غنئ خاة كنا النائم، بخد إلا تكزي 

أوف ش الكزمن آ:ئ الإنام قزأ إذا )روأئا قاد: خط لن؛ خ3ام في 
فيونير صالح عمل نراءيها إي به بأس لا مهدا الناموميذ أخن• ثزأها 



وتههح[الصلاة• ءدبز مغنى؛ بنان 

والدموالدعاء الزآن من ^ لث كا0 لؤ كما الإنادم لثعائر ي ذلك 
.ا؛اشادة عمك 

jJj  أيضا لإلن ننثا لإ(YY / ٠ :)غامر:ن س رد رروأنا •ء
الحروجنعد فهدا صلاة كل يبز يالمعودات افزا أ0 ه اض رمحود أمزني 
انض.بجاء

بمدالدغائ "زأنا (: roU))/اشُاد، في ه المم ابن وفاد 
و.غديه من ذلك بجن فالي النارمن أؤ الملة ضل الفلاة من الثلأم 

حنن.ولا صحيح يإمحناد غنه روي ولا أصلا 

ولاهز دلك شنل فلم والعصر المجر دلك ئخصيص راما 
عوصازاه س زآه انتحنان هو ؤإثما امثه إليه أرثي ولا حلمائه مز أحد 
آظإ.واف بخدهنا الئثة مذ 

اللائقبها، وأمز فيها فعلها اثنا بالصلاة المتعلمة الأدعنة وغامه 
منهامحلمم فادا الصلاة في ذام ما يناجيه نبه غلى مقبل فانه المصلي بحال 

sli^iمنه، والمزب يديه سذ النوقمح ذلك وراد المناجاه تلك امهلث 
إدابماله 1إ غليه والإمال منه والعزب مناجاته حال في سؤاله يترك 

غنه؟اJصنى 

هاهناأ0 ؛لا النصلي الأولى هو الحال هدا عكس أف رب ولا 
وشحهوهلله اممه ودلإ صلاته مز فنغ إدا المصلتي أف وهو لطينه يكثه 

غلىمش أذ له أنتحبم، الصلأة غفيا النفزوغق بالأدكار وكثزه وحمده 
الثانةالعياذة هده غمبح دغاوه وبجون ساء بما ويدعو دللث، بمد ه الثى 

غلىوصر غليه وأئنى وحمده اممه دلإ مذ كر فإل الصلأة يبز لكونه لا 



المنلأمبغذ الصلاة أذفاو في الكلام يحقيى |إج^إأ 

بنقصاله حديث فى كنا دلك عقيب الد-كاء له أنتجئ ه اف رمحول 
علىليمل يم عليه والتنا؛ اممه يخمد يكدا أحدكم صلى ءرإذا عبيد؛ 

كلامه.ائتهى  ٠٠صحح خويث مدي الم ماد ماء٠٠ ينا لييع ئم ه الني 
الدغا٤:م ظئناالض بالدغا؛ ه القيم ابن أراذ ينث،: 

وهدا٠^١نزه، الصلاة مئ ننصرف عندما بعضهم تفعله الذي المْلليى 
بالأذكارلتي أو الثنة كأنب ^١ الم4م، ٢ ئ  Liكما الئئة خلاف 

نتخدهألا بثزؤل ناء Jنا يدعو أف دلك بمد له ثم الصلاة، يبز \}نذإوي 
اض.ناء إذ الرابع الباب في منصل بحث الننالة لهذه ومحساتي محنه، 

لبزالدكر ض نش ه القيم ابذ أف رعم س على ئد هدا وقمح، 
منامحنة،المريقة صلاة بخز الدعاء عن النهى هو فقفء< مزاده نل ؛! ٠٨٠٥١١

صا1مشنزغ، الدكن لا 
جاءباروداJ. )اا/ةبما(ت قى هءزفه باز ابن يادنيحنا 

ملآخرفا النراذ أف عش نيئ وأكثرها ذللت،، المجيمة الأ-دادط 
]لأحذد.طن لئا ه نننزد ا؛ن كغدك ؛الدغاء، يظق منا ١^١١٠٢ 

لمقل:وفي مدعو*، إلئه أعجنه الدعاء مذ لبمحثز ®ثم قاد: م التنهي•، 
صحته.على متفق ناء*. ما النحألة مئ بمد ليتخير *ثم 

الأخادن، sJsففد ذللث،، ض الزارذة الأذكار أنا قان: نأ 
يمولأين دلك ومذ الئلأم، بمد الصاد؛ دبر في ذللت، أذ عر الصحيمه 

الئلأم،أنت، اللهم انه، اصنعفز افه، انثعفز ^، ٥١*انثعفز ■' ئننز جبل 
انش.والإكرام* الخلال ذا U ثازكتخ الثلأم رمنلث، 

»الدغائL^«(yvifw :)وله٠٠ في ه ضذ ١^ نشا وقاد 



؛CUUZ)jءدبزاسلأة، مغنى؛ بباق 

فنلالدعاء يكوذ أف الأدصل لأو يننغى؛ لا ورد ما بغير المادة بمد 
همنعود ابن حديث في محوله محي النبي. إليه أرني ما هدا النائم، 

مفنصىوهدا ذاءاا، ما الدعاء مى لنثحثن ^ ١٠فاد؛ التنهد، يكن أذ بمد 
تالمصلي فول مئل النص به ورد ما أما فاد• نم • • المجنح. النثلر 

عرسمى هلا ءإ0 ^؛ Ljجئ اض، أسئمن اف، أنثعفن اف، أنتئغن 

الصلاة،في مصنر أو حلل مى يكزف أف عنى لما دلك ؤإينا 
أعنلم.ئعالى واض بمو.هااا، مثروعتته فكانتح 

 □□□



القانيالمصل 

َُ َُ ذ َ ه ء ُ وبئدةالتلأم فثل ماد التي سيى 

الضالةأذكار تن  yjuأو غليا ك1ل الفضل فذا من المنج ومل 
ثنيقاد التح، الأذكار وين الثادم، ومل الأنير الئنئد ثني قاد التي 

الئلأم!

القادةم فى ذكننا جاة ١^، الأذكار ننلك نميد ممد محا؛ وبن 
إرثلأثظلأج،ئام:

تاثتالبجع وفدا النائم، ومل الشهد بمد يماد U الأدر; الخاله 
يؤغ؛رادا ه! يوله مئل ئنلنه، خلاف ياي العلم، أفل عامة عند مقرر 

ومن،جهم، عدادسأ مت، ت أرغ مت، باق هليعود الأحر التنهد منر أحدكم 
الدجال^المسح ثر ومن والثناُت، الثن^^^ وهن ال^^ر، ع^ايح 
ننيم.أخزخئ 

دعاءغلمتح، ه! اش لرسول محاد أئه نجهتع؛ الضديق نكر أبؤ، وعث 
ولاكيرأ، ظلما ثميي، ظلمت، إتح، اللهم رردو،ت قادت صلاتي،، في يه أدعو 
أسث،إيلث، وارحمني ، عندك من، معفره لي، فاعفن ، أئث، إلا الدنوض، تعمر 

1لزحيلماائفئ،غش.1^ 
البجعوفدا القادة، من الانصراف، بمد يماد نا الثانيه: الخاله 

العلم.أهو عند ممزر أيفأ 



—؛؛٧٤؛وبنية السلام قبل ئماذ التي الأذلكد تجنى 
ومناكالنلأم، 1ثغ *الل4لم وقوله تلانا، الأنتغفار مئل: 

ئسللم.أخرئ والإمام« الخلأو ذا ثازكت الئلأم، 
\ذفو'بئحي وذناءة والتكبير، والتحميد التنبنح أدلكر ومنون 

والنعوذض•الإحادص ونورة 
السوتن النإك لئ لن، شري، لا زخدئ اف إلا ه االأ ه: وقزتئ 

بمدولا اف إلا إلأ لا باق، إلا قوة ولا >J لا قدثر، شيء م عر وفو 
ثسذض ]لا لألأ لا ، ٠٣١الشاة وَلأ ولثًالفض،و الس لث إثاة، إلا 

متحي.أ.ئ>خث الكافننن« كرة ولن الدئن لن 
السولن ١^، لن نث، شري، لأ ^ ١^ إلا ه ارلأ ه: وقولأ 

لماننطمب ولا أغيث،، لما نا:دغ لا \ذئقإ قدئر، ض كل، ض، وفو 
ننبز.أحزجه الجداا بئك، الجد  ١٥نتح ولا مننت،، 

أحرجهعبادك® جنع( ئبنثج)أو نوم عدابخ، ئيؤر ®J'—، ه■' ومحوله 
ريُه 

٠مسيم 

الملو،ميا،الخللئح *نيحاو الوئرت صالة من الثادم عند ه ومحوله 
أحمد.أحزجه الئدوسرر« الملك نح١نى اكدومي،، الملين، 'نبحاذ 

•الرابع الباب في القّ ناء إل ذكرها نياتي كير، وعترها 
ننمحمنهم العلم، أهل بنن خلاف محل هو ما الثالثه: الحاله 

صوجهه ولكل الثادم، بمد بجعله مئ ومنهم الئلام، محيل نجعله 
•ئومحا

محاق التي، الأذكار غالي، م الأذكار: بن المع وهدا 
المائة.



السلامبتد الصلاة اذفاو في الكلام ئحقيى ألتتغتأ 
بمائ:ش،ن-م  '٥٣ ٧٠غر أص ■الل4لم M■■ ص بمل 

صحح.حديث وهو هم، وعنت والئنائ داود وأبو احمد احزحه 

بعضئمديم في العلم أهل بعض عند الخلاف هدا مهد والدي 
يهمفي جلائهم هو الثلأم; بعد ئآحنرها في أو الئلأم على الأدكار 
آنفآ.معنا م كنا الصلأة« ^ ٥١٠ت كلنة معنى وئحقيق 

■أقوال ثلافة على كانوا فعندند 

ومنهمالثلأم، مل لنا الصلاة،، اردبر كلنة؛ معنى علب مل فمنهم 
الثلأم.بعد لنا معناها علب مث 

ونصالد•ءا؛ جنس نص زكذ فد العلم؛ أهل ثص ئالته ءظ وهناك 
منهاكا0 وما الثالأم، فنل جعلوه دعاء منها كاف فنا الأدكار، جنس 

وثهلرأ؛أقرأ والأرجح الأصح هو الأحنر وهدا الئلام، بعد جعلوه ذكرأ 
سمثة،وابن أحند، الإمام دهن، المول، هدا ؤإلى الأقوال، ئجتمع لأي؛ه 

بمبمى شيء معنا مر وفد وعيرهم، والعثثمنى باز وابق الختم، وابى 
أ•ءللم.تعالى واض قلتنفلن، الننألة هده 

 □□□







الأؤJ\ص 

المريصةمن السلام بعد الم،حئحه ا؛ئدءكاو 

الرّنالإهمز? في البهب زاميله هو بل نقص، وعلى مهم، نمل هذا 
جاءالتي الفجبمة القوية الأدكأو مى جملة فنه جمعت ممد المحتضزة، 

ذكرأ،؛ jJjIj■؛ئلنغ ويد المقروصة، الصلوات مى الامزاف تند ذكزها 
والعشمه.التوفنى وبه والممه، الحمد وفه 

ساننع الحدسة، الصناعة يواعد على نخريجفا نحرير تغد فهاكها 
المداهن،أصحاك، مر الملة، ممهاء عند مفزرأ جاء كما ممهها مر ني؛ 

امحمح•وباض وعترهم، الأربمة 
وجهعلى نجموعان، ملم، ضمر الأدكار هده أدرجنا أسا جني في 
نسلمنلفايخس، الأذكار قده لمري، الثمد النم على كاو لدا الثريح، 

فيوالتمصنل الكلام نعفس التزتنت، لهدا وستأتي الئلمح، المجموعات، في 
ائته.ناء إذ الحامسر، البايب، 

بمدذكنقا خاة ١^، الفيخب ١لأذكار ولى الئزوع يالى وبخد؛ 
فكاسن،الثلم،، مجموعاتها حادلي، مز الممروصة الصنواج، مر الانصرافي، 

تننه! هكاو.اذكرأ، عشرير والتحمى والوضع والتحرير، الجمع بمد 
وآتهوالتكينر، والئحمتد التنبنح صنايتؤ مر صنايتح ومننه أدكار، 
اممه.ثاء إذ سس_، عنر مث نثايها وإلئلثؤ سور، وJلأمثخ واجدة، 





iViiاثمريصة مى الشلأم بثي اتضحيحم الأدكار  Sl
^=====ئ=========للأداا=

مود:لكد 1نئ ي بجش، قاد اي. 1ل غاظ غن كلأفا الخارث، 
انش.والإكرام(( الخلال ذا )رنا 

هالهدنل أبى بن اض غد عن ( ٤٧٢)٠ اان1ندْاا قى بملي أبى وعند 
أ0الئلأة الت-وو قفى إذ١ نحثؤ0 كانوا ١١قاد: بمة( كبيت دبعئ )وئؤ 
والإكرام(،.الخلال ذا :ا ثازكت ، ٣١ومنك ، ٣١أنم، »الأيلم مزل: 

،٠٥٥١غد بن خالد خدثثا الأغلى، غد خدثا ه: يخلى أبو قان 
به•الهدم، أى بن الله غبي غث سنان، أبي غث 

منيم.شرط عر صجنح الهدي أبي بن اممه غني إر وإنناده 
ظربقمى (، ٣٦٢)\/ررصحيحي،، فى حزينة ا؛ن أيضا أحرجه وقد 

بنغونجة غى لأحول، ١ صم ى غى معاوية، أبو حيكا اللروقي، يخموب 
رركاذقال: ه، ننغزد ابن غن الهدم، أبي بن اغ غني غث الزماح، 

اللهم١١يمول: ما ممدار آلا يجلز لا المحسالآة في سأ-لم إذا و. اض نمول 
.والإكرام،،الخلال ذا نا ثازكت ام، ومنك، ام، أث 

رواه١١غئه: وقال الزوائداا مجمع ١١في الهئتمي وذكزه 
ررالنلسلةفي تيءزنؤ الأنتاتئ غنه وقال الصحح،،، رجاد ورجاله يخلى، أبو 

أبيوابث منلم، مزهل على صحيح رروإمناده (: ٢٠٧٤)الصحيحة،، 
البراف•علك، الفنري حابب ولأبؤ قمح، مات يقه، تجير ئابعي الهدي 

عثربن الله وغيي غمرو، بن الله غيد حدث من ثاهد وللحدظ 
َء ء َ

مرمحوعا،معود بن الله غيد حديث ومي منل.ة، ابن أ->رجه متله، مرمحوعا 

انثر•جان« ابث أئزجن 



السلامبتي الصلاة أذكار فى الكلام ئحميى —>م ١١
سإ\د^^=======ظط=====

عندثري لم ، اف؛؛ انثعمن رر ه؛ محوله محي الجائلة لمهله ائية؛ ي٨ 
صحح.سند وعيرهما والترمذي أحمد عند جاء نل ، ر؟ففئ مسلم 

ومنكالثالآم، أك لااللهلم I الدعاء ^١ محي بعضهم نزيده ما وأما 
ذارالجنة وأذخكا بالئلأم، فحبما النائم، ؤإيلئ، ١^؛، 
مكذوب،حدث هو ؤإئما الثني.، ض نصح محالم الح؛،، . .الئلام.

الئصاص.ننفس من محتلي 

الجوزكا،ابن المرج كابي، العلم، أهل يذ واحد عير كدنه ويد 
وابن(، ٢٤٤)أ/الأ-مذي« »؛_ ض محزري اليارك نفدث والجزري، 

وؤنأب(، ٣٣)r/الث؛ا:ق«ررالمحخات في علاف 
ومنك،الثلأم، أك رراللهم النزار! عند روي الب"ي الحديث وأئا 

بهثموم لا صعنف، نهو الحدبم،،  ٠٠.. الثادم. نعود وإلنك، الئلام، 
,ححه 

)*أ/مأأ(؛النوائدا، رامجنع محي عنه الهيثمئ عنه محاد ومحي 
.صعبمحااوهز الخ٠نJ، عبد بن داود ويه الزار، "رواه 

يبزالأدكار 1كد من الدكز ^١ أف العلم أهو عامة عند مزر ومحي 
كنوباف،المحابق؛ مث جنع ءس ذكره خاء كما المكتوبة، الصلزاسم، 
عودمبن الله وعبي. عمرو، بن الله وعيد ، عمز بن الله وعير وعائثه، 

َء  َ

اجمعص•عنهم اغ رصي 

:ه'أم غابنة قزو بن الثزاد في العلم أئل اخثلفل وفي. 
وثاز'كث،، ١^١٢وبنك، ١^٨٠٢، أئث "١^٣ يقود؛ مآ fفدار إلا نفند، لم 





الفلأمبتي الصلاة أذلكر في الكلام ئحسى إوت(ا 
إذاه النبئ ارلكو قاك: _، li■حديث مى أيضا، مسلم وحرج 

الثلأم،ومنلئ، الئلأم، أئغ اراللهم يمول؛ ما مقدار إلا يشني، لم نلمم 
والإكنام«.الجلال، ذا ثادكت 

وهوعاننة، حديث شنر غى أحمد الإمام داود أبو نأل ومد 
أدرى!لا فائت تنحرف؟ حش مقعده فى يجلس أئه المش؛ 

نسرأ؟١^ ثنيو ءثث الثراث فل ءك 
)نعنى؛اش عند أبى حلمت صك الناقد؛ تحنى أبو وماد ماد؛ 

فظننتهئ١دث ف. تنخ ثن هنثه، ك  a^>L^aJ؛', ٢٠نلمن ادا ئكاو أحمد(، 

محدنامحضامحت•
سلامهبمد الملمة ننثمل الإنام خلمزس كرافة في الماضي هخكى 

أخمد"•ص ووايش محرأ؛ 
إنماقاد؛ ْن أصحابنا من الئثأخرئن ارومن (؛ ٤٣٧)U/أنفا وفاد 

مخلا ص, بخدئث مه واتثدلوا للناس، انياله بخد الإنام نكت 
اشكلأئة.إتنادة«

منؤئا نشت أم ذكرت محا الأخادث، بمص في ظا> وفدا 
ايجرافايئحرفت، أف ونكشه ه ظمأنننته مع نتناتب لا ولأثه .، نكثه 

ص!ي  ٥١ض بماثرأ 

الئافعثة.مى حماعه يهب التاني المول ؤإلى 
وأبوأحمد الإمام راوحرج (؛ ٤٢٥)U/ارالمتحاا في رخسا ابى فاد 

حلفن،راصلنت، داد؛ الأتود، بن نزيد حديث مى والننائتي وآلترمدي داود 
الترمذي.وصححه ، ،؛؛ J_3؛ف امن إدا مكاف ه، اممه رسول 



o—ّمماثفريصة مى السلام بثي الصحيحة الأدلكر 
====ضص==ش=كس^=====إسإ\=

.انمزق١١م فصلى، ٠٠بعضهم: رواية وفي 

بنأنس ص عظاء، عث جريح، ان أنا زرع•' ن الله عبد وروى 
نزيقوم، شنلز ساعة فك1ل ه، اض رمول مع صلميثا قاد ماللث،، 
رصف،على يموم كأيه مكانه، وب ملمم إذا فكاف بكر، أبي؛ نغ صيغ 
أقزاد،وله المهثري، شزوخ ؛_، اممهعبد به ئمزذ وقادت البتهتجث،، حرجه 

واضأع1لم.
مهووكأ_لم صحيحي،،، ١٠في منّللم نه وحرج قوم، وئفه ينتج؛ 

عننبمت قال: جرج، ابن عث ^۶٠١ ٠٠في، الزراق عبد رواة وقد 
أصح.وهدا شامه. الحوي؛، قدكن ماللث،، بن أنس 

قال:منزوق، عن المحى، أبئر ■مت؛ والمشهور: : البيهقي،قاد 
النصف.على جالسز كائه قام ملمم إذا الصديؤ، بكر أبو كاذ 

ق1م.م حلز أئه علي،، عث وروتا قاد• 
الأئمةعلى يعش، كاد أيه ريي، بن حارجه عث بإنجاد?، جرج ثم 
م.اءهالإمام يقوم أف ذلك في، الئئه ويمول: يس1نوا، أف بند جلّوسهم 

يلم.

كرهاه.أيهما والنحعئ، الثنى عن وروينا قال: 

نيسب لن أ-حنج الذب، فروخ بر اض عبد يإف هءزفأ: المؤلم، بث وهم هدا ؛١( 
اهمد وأما دا؛عؤ،، فهز غنها، ئيزوي ه، لنابتة نولمح، يرثي، هو راصءآ~جي"ن 

برج■ابن م ثديي فإلا الءب-ثب؛ في الموق دثرْ الذي فدا 
ره\/أأإ(.للمزتم، الكماو«' و«ت4ذي )د/ا،ا-ا(، شخاري المحر" "الئابنح ام: 



الفلأمبند الصلاة اذلكر فى الكلام ئحقيئ 
=\ركذ\==د==^^=^===مض=ص==^

|ءذلم.واش الخقاب، بن عنن عن ويدكن 
الإماملكل فائت عمن، ابن ض صحح، بإنناد الوراق عبد وروى 

ض.وانكفئن1 انكفث إذا 

عذولشمحرف نننلإ.I الإمام نّللم إدا فائت منعود، ابن وعن 
مجلسي.

اُحنى.أو مجلسي عى قام نلم إدا كاف أو4 وعنه، 
بى ٠٣ت بوجهه القوم وبمظبو بمحرث الإمام أل عنه، روي وممى 

والزثن.وظئغه ظالت، أبي 
فا-نميئ!الملة انتمل م الإلكم ملم إذا الخن: وقاد 
العلماء.مى وعيرهما وأحمد التوري ذللأ، وكرة 
للي.كرنلامي بعن• الم-له الإمام انتفباو إظالة في يزحقت ولم 

اضوالآتا3« المحل بمرث لا منن المثارنن بمن إلا والذغا؛ 
روخإغ كادمه 

بندالقبله منتمبل الإمام جلوس عاو.م الئنة أف والصحيح قنت،! 
ُادثا،الأنتعماو بمفداو إلا وعيره، والدعاء لليكر الصالة، مئ نادمي 
والإكزام«ؤالخلأو ذا ثازكت النلأم، ومنلث، الثلأم، أئن، ))\ذؤإ : وقزل،

بمننل ث>ءا، ولا زط لا يلزن ٢ لا الغنذ، ^١ أن  ٣١^
وبهيامعنا، مت كما وعيرها عابثة حديث، ظاهن وهدا ل\لآومناذ،، يهيئا 

النلأمش ضأدة في الإuم حوؤس مفدار في الئنعنة الأدلة نفشخ الصل، 
الئادمبعد الإمام حلوس كزاهة مل الأئمة بعفر عث ووذ وما الصلاة، مث 
الوالعنذح، الم عن الغارج ^، ٣١الجلوس حئ، في فهو الصلاة مذ 



—مءo—— الفريصة مى السلام بتد الصحيحة الأدفار 
=^^=ث======^لمماا 

1غللم.نمار واض قنا، ذكن؛اث ايركما الغرس خق في 
٠٠٠

واشحمتيالتنجنح أدكار عئ عنارم وهئ الثاسه! النجموئ ه
صمات.نع فتها صح يمما والتكبير؛ 

مبمد الأذكار فذْ من واحدأ يخثاز أف الم عر كاف لذا 
اف.ثاء إذ ه ثمرين نياتي كما بمتاو، نتنها بمجمع ولا صلاة، 

ش:كما النخ؛ الئفات فذ؟ وقاك 

مرة،وثلاثين نلأنا اف« اان4خاذ بنزل: أذ الأولى: الس 
تمامويقول زه٠ ومحلاثص محلامحا أكبرا' اف ١٠منة، ومحلانين محلأثا ف® ®الحمد 
عاروقو الخئد ولن الظث، لن لن، شرك لا زخدة اف إلا إلن ®لا الخالإ: 

وؤووت؟•ذاوي وأبو واحتد منيم أحرجه قدير'ا ض كز 
١حبرنا١لوابهر، نيان بن الحمد عيد حدسي و&ؤ: متلم محاد 

أبومنلم؛ )فاد المدح«جتي عبيد أبي ض سهيو، عذ النه، عبد بذ حالي 
أمحيغن ١^، نزذ ن _ غن المبم،(، عد ن نيان لإر محي 

وئلأييى،قلأثا صلاة كل دبر في اف نبح ه؛ اض رمحول غذ هريرة 
رمالؤتعوذ. بمتنه هتلك، وقلاثص، فلأثا اف وكبر وقلايص، قلأثا افّ وحبي 

وئوالخنذ ولن اض، لن لن، نرك لا زلخدث اف إلا إلأ لا الماقة: ننام 
البمر"•ربل بئق كائن، وإذ حطاتاه عفرت قدير، ث شي كل عر 

زكرياء،ن إنمعيل حدمحنا الصياح، بز محمد حدقنا ! أيضاومحال 
فالقال: درة أبي زز _، عن محيي، أبي شئ م، غن 

انتهى.بمثله. ه اض رمحود 



انملأمبس الصلاة ادفار في الكلام ئحضى زتتتأ 
حدثنىالأوزاعئ، حدسا الوليد، حدتنا هءزفق: أحمد الإمام وقاد 

أتههندز0؛ أبى عن ، Lp_4أبى بن نحمد حدئنى ء-هلية، بس حثاف 
بالأجورالدمور أصحاب ذهب اض رسول يا قادت در أبا أو خدنهم؛ 

بهايتصدقول أموال قفول ولهم نصوم كما ويضوموذ نصلى كما يضلول 
أيه نثصدق ما لثا وليس 

مهنغش، إذا نماُته ض أذكؤ «أدلأ ، ٥١ننول قفاد 
٧ش قال: _،«؟ يمم أخد نن !لا شئقلث، ولا نمك نن وكت 
وثلائيىئلأثا وتنثح وثلاثين قلأثا صلاة كل دبر ررئكبر قادت ، اف،إرمحوز 

النلكؤلن لت شريك، لا زغدة اف، إلا إل ّلأ وثشئغا ونلائين، ثلاثا وتغني 
•انتهى فديرا؛ ثيء كل عر دنو الغمد ولن 

خ1ذاإترامم، بن الدغمن غثي خدننا ه ذاوذ أبو وقال 
دئوبئلن »عفزمت، آخر؛; في وزاد به، الأوزاعئ حدتنا منيم، بن الولد 

انتهى-البخر* يبد ثثل كائئ ولو 

رجالرحالئ صحنح، داود وأبي أحمد عند الحديث إمحناد ; قننه
ابنوقال مسلم، صحيح رحال قمن عايشه أبي بن نغمد ^•١ المجح، 

خدنط اس: فدا غن الأفكار" راثائج في غ لحغر 
٠ه صحيح 

ولؤدنوبئ له عفنت  ٠٠بزيادة: ذ نفت ئه داود أبا ناو هدا؛ ومع 
دحنمص منم ابس رواه قعد الحدبث،، آخر في البحر٠٠ ربد مثل كانثر 
يخيم،نثخ؛ عن رواه ممن لا علنها، داود أبو يتابع قلم الزيادة، بدون 

لداالأوزاعث، عن رواة منى ولا منبم، بن الولد غن رواه ممن ولا 



أل~خؤ~َاإاثمريصة مى السلام بتد الصجنخة الأدفاو 

مدرجه.لكونها أم الخل.وث في ^١٤ الدي للمد سواء صعيقه فهي 
"بأنها(: ٣٢٤)ذانذ« أبي »_ في ه وفاد؛لألبانئ 

ماو.رجهاا

فيمنيم عند صحيحة يانة الزيادة هذ^ه قال يكز؛ ومهن.ا ينته! 
ض.والحمن. ، 1نفا معنا م كما ررصح1حهاا، 

المادوهو المئأثة: ١^١؛ وإمسكان الدال بنتم دلر حمم الي.ثور: 
.^١

٠٠

أذكارنز بمخ نكزنه وأJئيا ١^٠^^ أنفع من ١^ وسا ممق: 
لنقلنبال فيه كنا ١^-؟^.، ئحتيق وتنز والتكينر والتحلأ٠يد الت1..نح 
علىثمغنله على بعضهم مز  jSjالنكتونة، الفلزات يبز به الداكريذ 

وعيرهمرجب وابن والنووي محإنحاث أحني كالإنام الأدكار: من عنره 
العلم•أهل مذ 

في»وامحلت (: ٤١٣/٧ر»الفئح« في ه الثلث ن-ب ابن قاد 
بمض•عر بتجها ثمضيل 

بعلالئنبيح عن وسل —، زناد بن النصل روايه في — أحند نمال 
ثتئث.كيفن قال: وعشرين؟ حننه أم إليك، أحب وثاديذ ثلاثه المادة 

•ئرجتح ع4ب مذ نيهنا الثحتير : فداوظاهر يعلى: أبو القاصي فاد 

وئلامحذ•ثلاث حديث إر ألهب نعيد؛ بن عر رواية في وقاد: 
نيْ.على النؤع هدا ئفضنل : هداوظاهن 

ئلأثاوئحني؟ وئادثيز، ثلاثا ئنبح أف الأففنل إسحاق: قاد وكد.لك 



السلامتغد الصلاة ادفار في الكلام ئحقيى وتؤتأ 
دثرفي وهز ئاو: الئهلنو. المانه وشم وتلائص، تلأثا ونكثن وثلاثص، 

المجرنعد الدكر يضفلة من وزد لما الصلوات؛ سائر مذ آكد اشجر صالة 
الئنس.ئؤع إلى 

الكنمانتي.حزب عنه ذك مل 
مرة،كل في 3إمو واشحمد التنبثح ض يجمع أف الأصل وهر 

ثمريأو الأصل أم يالتهلنل، نغم نم منة، وئادنيذ فائنا محيمولهى 
حدة؟على والتكبثز والتحمثد التمسخ 

سهما،ثجنع هز I وسأله - ماهاذ بن محمد رواية في - أحمد يالن 
لأثذق.ءاد:أوي؟ 

■والجمع الإقراد نص مخير أئن ت هداوؤناهر بملي؛ أبو ماد 
اف،نبماو ; هكذاتلمود ذاوي أبي رواية في - أحند وقاد 

نمهلعه.ولا أكنن، وافه افه، إلا إله ولا فه، والحمد 

مهالتهليل ذكن لكذ صالح، أبو قاله كنا للجنع، منه رجنح وهدا 
عنا;ة.

أف_، ْزنلأ - قتادة عذ معنر، عذ الذراق، عبد روى وفد 
أين،واف اف، إلا إلة "لا قادة:  jiي يمزلوا أو \زتم ه النيئ 

.مئارت،ااءأذز ف والحمد اف، وصنحاو 

.ْياناجي كز أذ الأصل إنخائ: وقاد 
فناهزوهو قادت أصحابنا، مذ نعلمى أبي القاصي احتنار وهو 
لويهي:الأحاض؛ 

قدوالواو ، ويكبزول" ونتنددل ررتنبحول قادت أئه ! أحدهما



النريصيمث السلام بثي اثصعتخئ امح'دذ،ر 

انتحثاه.أعادت وجوبه ثمتض لم محال نلترتي، إيها ت مل 

لوصوءاجنعنن عنهم اش، وصئ المحالإ مل متل هذا أ0 والئاني: 
ئلأثا،وجهه وعنل ، واستنشق؛\^jL^ ، jL ثممسنمز وأثه ه، الثني 

دلكمذ عفو ثمل عسل أمه I المزاد في خائف ولا ودواعيه؛ادثا، 
المجمزعشمل ولم بعدم، الذي في ئروعه قيل نلأيا، يلأثا باوفزاد0 

.وداكة ئانيه، مره أعادْ ثم منه، 

واصدوثلامحذ، تلأثا »اصح وزى نن رواية عر فدا علتؤ: 
زوينذ رزانة وأف ظا>، وئلأمح« ثلاثا والثمحر ونلامحن، نلأثا 

ويعولدللث، سحثنله، ودلأئإثاا ثلاثا وئكنروذ وئحمدول ررسبحوذ 
.كلامه ائثهى منهارا المزاد قهم في الاحتلأى 

الأذكارمذ ذكر أي مع الئ4ل4ل تفشذ نيون لا نأله: نه 
\شئعر الأiتنان يجن نز الذالآة، مذ ١^٠؛ غقنب المشذزغة 

ئثا،١^١^ الدكر فدا مع لألأ الثهلض ضذ بجزز لا ^١ ئ، والزلإف 
اض.آذ نيأتى مما ءمهل، وآحز 

٠

>ة،وتلاثر تلاثأ اف« »ننخان يمزن: أو الئاسه: الْئنه 
أحزجهمنه، ودالآئإذ أربعا أكبرا؛ اف ررمنة، وثالآئنخ ثادئا ش، ررالحمد 

•وعيرهم والنسائئ وآلئنمدي وأحمد نسلم 

النا3ك،ابن أخبرنا عيسى، بذ الحسن خدثنا ه: ثلم ماد 
عذيحدث عئيته بذ الحكم سمنت، فاد: مغول بن مالاانج أحيننا 

فاد:ه اض رنوي عذ عجزة بن كف عذ ليلى أبي بن الرحمن عبد 



^^ا=============ط=======^=السلامبتد الصلاة ادكار في الكلام ئحقيق ^٢ ٦٢٦٦١

ثلاثتكئونة: ضلأة  jiي هاعايئ( )أن فاطين حث لا »ثثث 
ثكميزة،.وثلأمل وأرح ، ئحميدْ وثلاول وثلاث سميحه، وئلائوذ 

حمزهحدسا أحمل، أبو حدسا الجهممي، غيئ بى ثمر وحدسا 
عجرْبن كنب ص لبمى، أبي بن التخ٠ن عند عي الحكم ض الزيات 

؛لاث،I 1\;؛ولةر؛{ )أو قايلهى حث، لا ررثنمات، نآد! س الله رمحوو عن 
دبرفي ئك-يزه وئلأيوى وأرح حميدة، وثلاثوذ ودلأُث، ننسحأ، وئلاثوذ 

صلأة<ا.كز 
بىعمرو حدسا محمد، بى أسائل حدسا حاتم، بن محني حدثني 

اسهى.مثله. الأنثاي بهل،ا الحكم عن ١^^؛، مر 
بنمالك أىأ - ثانعهم راوقد ١(;  ٠٢)ررالتتؤع« في الأزامحئلي ثاد 

بلولب أنبمه، أبي بى زيد - الزيات وحمره يس، بذ وغمزو معول، 
منصزر.عن ١^^، عن ويمه، ليلى، أبي وابن نليم، أبي 

منصور،ض وجرير الأحوص، أبي رواية مى منقور وحالفهم: 
مىإلا الحكم، عن ثننه، رواه وكيلك نومحوفا، يزويا٥ الحكم، عن 

عنه.عاداJا عن الصابغ جنفر رواية 
I أعلم واف4 والص_واب   I النيوح ريعوه الذين لأف لمويوف؛

اسهي. ١١وثنية منصورأ، ماومزق 

وانوالنسائي والترمذي أحمد منيم؛ نلريق مذ أحرجه وقد محلت،؛ 
عته،بن الحكم عن ثلزق مذ محم وينهم ءالكي" في واشرانن حثاف 

يهغيزة، بن كف غن يلى، أبي بن الزخض غد غن 



;]نخؤنتؤ المريصة مى السلام بتي الصجتخئ الأدلكر 
.'منهاأقوال، يعلى ث.•' قوله معنى أما 

الفلاة.أغماث شر شبماث الأزل: 

مث؛.نني مئْ شعل لأيها معمانح سمنش ١^١^؛: 

بغضا،بنصها ينهب أدكار أي• الئعفب، مى فاعل اسم القاث؛ 
حمنده.عاقبه لماحبها ثنفب أي• 

للوعا؛الصلاة انقماء نني الخلنس وهو التنتيِّا، من أئها الزاع: 
.ووحو0 

٠٠٠

منة،ويلائيص ئلأثا اف، انبحاذ نمود؛ أو الئالمه: الصمه 
متفقمنة، وثلأسن يلأثا أكبر* ٠اف منم، وملأبين ئلأثا ف® ررالحمد 

غي.

لإة.ونمحنن تنأ الملجنزغ: مكزذ 
منثمر،حدسا قاد نكر، أبى بن محمد حدسا : i&jاليماري قاد 

جاءقال؛ فهغ هريره أنح، عل صالح، أبي ص ننؤ،، عل اشّ، عبتد عن، 
الأنوال؛الدرخاُت،من \}ووو أئر ذم، : قفالواُ. النبئ إر الفثرائ 
وله_لمنصوم، كما ونصومول صلي، كما يقلوف المقيم، والنعيم العلا، 
قاد:ويتميقول، ونماهدول، وننثمرول، بها، بمجوف أموال مت، قمل 

أخد:_^،ثدرككب  pjبم، نن أخدئم!ن ءءألأ 
وحنيوىتنبموذ مثله عمل نى إلا ظهزائيه نين أئثم مت، حير وكنتم 

ننخننضثا قفاز: نتا ئامحمحا ونلأين« ثلاثا' فلاة كل خلف وتكثزون 
•ودلأثي,يا أربعا ويكبر وثلامحذ، ئلأثا ونحمي وقلاثبن، ثلاثا 



السلامبتي الصلاة أذلكر فى الكلام ئحقيق 0—مء 
مماا==^======؛=ث====ث

أكبر؛واف ف، والحمد اف، نتحاذ اامول؛ ت يماد إليه، فزجعّتج 

اقهى•دئلايص® ئلأثا كلهى بنهى نكوذ حر 

المعتمن،حدثنا القمي، النشر بن عاصم حدثنا ةة-فق! ننبم وماد 
ابنعن نث حد؛نا نعيد، بن يتيه وحد؛نا ! ،3iiح آف. عبيد حد؛نا 

حديثوهدا _ هريرة أبى ض صالح، أيى عن ض، عذ كادهما •عجادو 
الدثورأهل يهب ت فقالوا ه اض رمحود أنوا المهاجرن ممزاء أف ء ئتقه 

كماطوف : قالواذاك"؟ »»ونا فقاد: النقيم واشم الغنى ثالدرحات 
نمق،ولا ويعئول نتصدق ولا ويتقدقوو، نصوم كما ويقوموف نملى 

ونسقوذسفكم من له تذركول سئا أعلمكم ررأفلا : افرمحوز فماد 
مامفن صنع من إلا منكم أيصل أحد يكوذ ولا يمثذفب من يه 

كلدبر ويحمدون وتكبروذ ااسبحونى فاد؛ اش، رمحون يا بلى ٠ قالوا 
صْ«.وثلاثين ثلاى صلاة 

:فمالواه الله رسول إلى المهاجريئ ممزاء مرجع صالح أبو قال 
اضرسول ففاز متنه، فنعلوا فعلنا بما الأموال أهل إحواينا نجع 
.نساء٠٠من يؤته اف فصل ^^، 

قالعجلاذ: ابن عن الك، عن الخو.يب، ^١ ثي قيه عت وزاد 
فال؛إئما وهمث، فمال؛ الحدس، ه_دا أهلي نعصر نحيك نسس؛ 

وثلاثين®ثلاثا اف وثكئن ونلأيذ ثلاثا اف ونحمي وثلائيى ثلاثا اف تنح ١٠
أكنن*اف فمال؛ بندي فأحد ذلك. له فلمك صالح أبى إلى فرحنت 
مننتلإ حتى ف؛ والحuث اف وننحاو أكنن اف ف، والحUJ اف ونحال 
دثلأيذ"•ثلاثه جمجمئ 



ونعئنَأاثفريصة من السلام بتد الصجنخه الأذلكو 
نحدصحيوه، بى رجاء الحدث بقيا ثحدؤت I عجلاو ابن يا3( 

ه•اممه رنوو ض ^^٥ أبى عن صالح أبي عن بمثله 
ررح،نزيدبن ^_1 ١^>^؛؛، بسهلام بن أنثه حييتي ت ومحالأيضأ 

هالد رنوو عن ميرْ، أبي عن أبيه، عن نهيل، عن روح، حدئنا 
والنعسمالثLjى والدر-جات \لوثوو أهل يهب اف ود رم يا نالوا أيهم 

هريرْأبي حدبب في أدرج أئه إلا المحب؛ عن محه حدث بجند المقيم 
فيوراد الحدث، آجر إلى المهاجرض ممراء رجع لم ت صالح أبي لود 

ثلاثةكله دلك محجمع عئن0 إحدى عنزة إحدى ت نهنل نقود ت الحديث 
اقهى-و؛لأثول• 

>ة،وثلأتن ثلاثا اكخ أما: الثئة بن نكنف فذا حادو وبن 
نصنا وهو منة، وثلايص ثلاثا والتكبئز منة، وثلانص ثادنا والتحمند 

أهلمن وعيرهم رجب وابل محبه وابن رواية في أحمد الإمام عنبه 
Jمؤائدااالإءلأم في التافعي الثلمن ابد أيضا انتفلهرة ما وهو العلم، 
وغيزث.الأخكام« لذة 

أوئأويلها يجور محاد الحديث،، ظاهر هن الصمه! وهذه محلتؤ! 
،للصوانم،الموقى وافه ئجهيلؤا، 

٠٠٠

أكنزا؛راض طه، والحمد اطه، ران؛حانى I يقود ر ا الراينه؛ الصنه 
•عليه مقق مرة، نتن زناد" يادثا 

مريق.يوف نعص إلى مجمزئ نزه و؛ا>'ثين ثلاثا ! نقولهاأي 

مغئمز،حدثنا محاد! نكر، أبي بن محمد حدثنا ت لآ?لِفة البحاري محاد 



الثلأمبغذ الصلاة أدلكر في الكلام ئضيى 
=اسم

جاءفاد؛ ه هريره أبي ص صالح، أبي ض نس، ص اض، سي عض 
الدزخاتالأنواو من الدش أش ذم : فقالواه النبئ إلى الفقراة 
ولهمنصوم، كما ويصوموذ نصلي، كما يصلوف المنم، والنعم العلا، 
فاد:ونتضدقول، ويجاهدول، وثعتمرول، مها، يحجو0 أموال مى قفل 

_LJ^،أخد ثدركم نقم، نذ ٣ ون أخدئكب )رألأ 
وحندوذئيم0 بظه؟؛ عمل مى إلا ٠^١^ ثص أنتم مى حين وكنتم 

ننبحتعصنا ممال: تيننا ياحتلفنا وقلأئير^اا ئلأثا صلاة كل حلف ويكبروف 
وئلاثص.أرتعا ويكبر ويلائى، ئلأثا ونحمي وفلائى، ئلأثا 

أكنن؛واف ف، والحمد اف، 1^^15 )؛مول: ممال: إلنه، نزجنتح 
اض.دثلأمح« ضأ محن ص نكون خر 

١لمعثمن،التن٠ى، \ذئتو بس عاصم حدئنا : منلم وفاد 
ابنعن لبث،، حيفنا نعيد، بن قثيبه وحيفنا قاد: ح اش. عبيد حيفنا 

حديثوهدا - ^؛^٥ أثي عن صالح، أيي عن نس، عن لكدئنا عجلأف 
١لديورأفر ذهب : ممالوا أف. رسول أ؛وا المهاجرين ^١٤ أو _: مثتنه 

كمايص1ول : قالواداك®؟ ااونا : ةماد المقيم والنعيم العلى يالدرحا0 
ولاويعتمول نتصدق، ولا وينميقول، نصوم، كنا ونصومول ملي، 
صمنن يه تدركون ضا أطنئي  ٠٨٠١١١ه: ، ٥١رئوي ققال نمق، 

ن!ثز ضغ ه بج؛ أنمز أخت تكود ولا بمدى؛ نن ثه وشئون 
وJحمدونىوئكئنول ااJنثحوJ فال: ،، ٥١ننول نآ ثلى : ؛١^١

مة«.ونلامحن ئلاظ ٍنلأة ز كم 

:فقالواM اض رئول إلى الئفاجرين ممراة فرحغ ضالح أثو تLن 



الفريصةمى السلام بند الصحيخه الأذكار 
^======ساا=

اضرسول تفاد مثله، تفعلوا تعلنا بما الأموال أهل إحواسا نمع 
يشاهء.من نوته اف تنل ررذلك 

ثادعجادو: ابن عن اللنث، عن الحدث، هدا في كة عنن وزاد 
قادتإيما وهمت، تمال! الحديث،، هذا أهلى بنص تحدنم، سمئ؛ 
وثلأين*ثلاثا اف وثكثن وثلأيى ثلاثا اف وئحمد وثلاثين ثلاثا اف ®تنح 

أكنزافه تفاد: بندي ئاحد . ذلل؛،له ئمللمح صالح أبي إلى ترجذ 
مذثلغ حتى ض؛ والحمد اض ونبمناذ أكبر الله فه، والحمد افه ونبحاذ 
وئلأيذ•نالأيئ جمتعهئ 

تحدننيط حيوه ب■ رجاء ن، الحل. بقيا ت، تحينI عجلال ابن ناد 
•ايثهى ■ Wiالله رنوي عن فريره أمح، عن صالح أمح، عن بجمحؤ 

٠٠٠

,>َم ؛بُْ َ ,.ُ ' ث؛ والي((والسو اراشح أنئ الحدث: وثلاهن : قلمئ،
صالح،أبي احتنار ظ-اهز هئ الصفه وهد؛ منه، ونالاثيذ ثالثا مجتمعا 

هزبزهأبي عن الحدث روى لني جالافا هريرة، أبي عن يهنه ما وهو 
إصالح أمح، عثر 

وهوئنمنه، ابذ علنها نص وىو.ا رواية، في أحند أيضا قال وبه 
ابذواحتملها ورجحها، الملئن ابذ انثعلهزها كما الئتم، ابن فود 

كد.للثح.وهو وعينه، العنقالآتي حجر ابن أيضا وانثحنتها رجب، 
فيورد ما أصح هئ : هناالمحتارة الصفه هده أد علمنا إدا هدا 

نجب،ابن فاله والتكثير*، والنحت الال1نآح صفات: مذ لصحنحذن١١ ١١٠
أعلم.وافه وعيرْ، 



السلامبتي الصلاة أذكار فى الكلام ئحقيؤ ؟——؟زم 
=لسذا=^=سصدد==ذض=ض==سط

أط»وىد (: ٤١٤)U/»الخئح« في ه الحنلئ رجب ابن قاد 
ض،والحند اض، نحاذ : هكذايمزن داود أبي رواية ي ف- 

.نمظعه((ولأ أكين، واممه اض، إلا إله ولا 

يهالتهليل ذكز لكن صالح، أبو ماله كما للجنع، منه ئزجيح وهذا 
كدك!وهز ملئ: آنتهى، ^١^١١ 

اام!ن:(: ٤٨)؛/ررالإغالآم« في  ijikاله:، ابن قاد 
أ0شك ولا الدكر، فدا ينة شم على دلالة مه م؛« إلى ءنمبمزف 

راجح؛جمعه لكن جائز، قرادى جدة على منه كلمة بكل والإيثال جمعه 
ظاهنوهز ي العدد، بن دد  jiفي ينشل الغنلق في العدذ لأو 

الخJثإ

جنبهافي اخلفوا اشاة أو المالكث: ١^•^، ئراف أبو وخكى 
ُزاوبالإسان الجنع، صنفن: مى بعض ورجح أيصل، أيهما وثمريقها 
.التنهد١١ يل كعير؛ العهلض،، 

اممهممال: صالح أبي إلى مزجعت  ٠٠له: مؤ  ١١(: ٥١)؛/أيضا وماد 
ممهوالحمد الن4 وننحاف أكبر افه يفزد: أئه ظاهره: آجر؟، إلى أكير١١ 

ثممنتقله، وياديين ينتح أئه الحدي وظاهر مزة٠ ودالآثن" 
الحدث.رزايات جمع محناهر وهز كدك، يكبن م كدك، تحني 

اثهى•صالح" أبي بث أيد وهو عياص؛ القاصي محاد 
ألعاحلوأما ٠١^١٠ ٥١٠٠في ؛؟^^٠ ا!حئالتي زجب ابث هماي 
تمحثلمه قهى الحديث، 

ررنسبحونىI هاهنا النحاري حئ-جيا التي عمر بن اينه عبيد روايه قفي 



لمريصةا مئ السلام بثي لصحنخص ا الأذكار 

اف،راننحال ت يعوذ بأيه ويسره ، ددلأنتسُ يلاثأ ويكئرول وثحمددى 
وئادثين.ئادثأ ئهذ مهر يكوذ حتى أكبر®؛ واف ف، والحمد 

•أمرين يحثمل وهذا صالح، أبو هو لذللثح المقنن أف ئبص وقد 
Iفتقونيا الئالآ"ث، الكلمات هذه نيى بجمع أنه I أحدهما 

وتعير.ينعا دلك مجمؤع قتكوو ، مثْ وئادين 
ؤلأثادلك مجمؤع قنكول مرة، عشزه إحدى نمولها أيه والماني• 

•وئلأتن 

رواية٠لاهر وهو به، الحدث ونثر ، نهيا قهمه الدي هو وهدا 
•أما® صالح، أبي عث نني، 

بنزرن نا بجطع ١^ ررونغزز (: i\T/w)أيفأ وقاد 
أحاديثهالأو ماثة؛ عث ينثهز لا أو والأيفنل الصلوات، عفب الدكر 
ائثهى.التا;_ا١١ أحاديث أصح 

لائلأنقزله:  ٠٠(: ٨١)y/المثحاا ١١في ةقئآ< حجر ابن اد وق
وفيوثلايث، كلمهث؛لأثا مص العذل بكول حش والتمدبر • • دنلاثوف®• 

المجنؤع،أو للمجمع العدد هل المتقدم؛ الاحتمال كلهن١٠ ®منهن يوله• 
ذلكبقول لكث للجميع؛ العدد أذ ظاهنه_ا غجادذ ابن رواية وفي 

الإمزاد،عيره عث الثانه الروانه لكن • صالح أبي احتار وهدا مجموط، 
أولى•وئو بماص؛ يال، 

ألنقلهن والن.ى العئلب، بواو فيه لالآئ؛ان الجمع يمضهم ورجح 
\ل1امأف وئز 1خر، بأم بمنز الإماد أف إلا كنن، الأنرش بن كلأ 

أوبأصابعه كاف نواة - لذلك حنكة كل علمي وله العد.د، إلى نحناج 





o—✓٢ثفريصة ا مى م نسلا ا بس الصحيحة الأدفار 
=====شمت=د=سطس^د^^==^\ئإ\=

م.أش م اتيز:ع، من نهئ ئأزو نا ثا'ئد  o'jtأف 
و.الني كلام كونه في صرثح النيان أف عليه وينكر 

وعنأحمد، عند عبؤ، عن ملها شواهد؛ النثر لرواية وجدمن، وقد 
وعندعنده، عمرو بن اض عند وعى الئسائ، عند وقاص أبي بن نني 

نالكأم وص اوار، علي ملمة أم وص والمبذي، ئاؤئ أبي 
عئذاص•

أذباحتناو الاحتلأف هدا بيى الثّنةاا ارنرح في البموي وحنع 
عنن،إحدى نز عئرأ، عفرأ أولها متعددة أوقات في صدر دلك يكوذ 
ذكنكو0 أ0 ويحتمل وئلأييى، ثلاثا وثلاثيي ثلأنا ثم عتزة، إحدى 

انتهى.الأ-ماواا باقتزاق يمرق أو التغيير، نبتل على 

ابنأو راهويه ابى هو إنحاق، حدثنا راوقزله: هءزفي: أيضا وقات( 
اليئكري،عنز ابن هز وورقاء، هاروف، ابى هو ؤيزبد، منصور، 

صابح•أبي مولى هو ونمي، 
فىبغض نس( )ص العمري هو عمرا بن الله عبيد )ئابنه ت قوله 

عندهناك نثنلم، وقد الندكؤر، الغدد فى لا الحديث أصل وفى إنناده، 
رائلأيا! قالواالك-ل وأف عئرأ، قوله في عيزه حالن1ا ورقاء أ0 شرجه 

١^^.هدا النجنؤع قاد: مى ء وأو وقلأين*، 
وحناعت،عمرو ين الله عبد حديث في النئر بالذكر ورد قد قلت؛ 

قمال؛الكزمانئ وأعزب هناك، موصولا مدم عمر بن اممه عبيد وحدث 
فىزيادة؛ أيما وقيد بالعلا، قمثدها الدرحامحت، بلئفل هناك جاء لما 

ولمايعني الأدكار؛ عدة في راد والعنزة والحج القوم من الأعمال 



اثسلأمبند أدكارالصلاة فى الكلام يؤنيق 0-ؤَم 
=\و2ئشإ\==^^س^^=شكح=ك==^ذ

العددمفهوم أف على فادI ثم العدد. نمص ذلك مى الروانه هذه حاوئ> 
ائثهى•به اعتبار لا 

منوهز واحد الحدقن سمج الأود أما مثعفب: الجوانص وكلأ 
فيعنه الثواه احتلت وإننا هربزة، أبى عن صالح أبي عن نس رواية 

فنزخدؤإلأ الينخ أنكن  jLiوالنقص، الزش في المدكزر الخدد 
بالراجح■

نقدم.الزيادة حفمل ثالدي انتووا قان 

ررسئأمحونىعجلانI ابن رواية في وقع أمه الوهم سلي، وأثلي 
ننضهممحمله نئْاا، ويلأيى ثلاثا صلاة كل دبر ض دبممددذ ويكبروف 

بلفغلالخدين، مروى الثلاثة، الأذم غلى مقنوم المدكزر العدذ أف غلى 
أعلم.واف عئز، فمادت الكنز هنمهإ وألعى عثزة، إحدى 

نحارجاحثلم، إدا ينا لأثق وهز الأود! غلى فنرتن، الئايي وأما 
أنكىفادا الثزاة، نضإي من فهز النحزج اتخد إدا أما ، vLjالخد

.وخزف، ك،لأنه ايثهى إالتن-جنياا وإلا الخئع، 
٠٠٠

غنشعله، حث.ثنا عنز، بن حمقس حد,ثثا I فكنفي داود أبو ثمان 
ماد:M امحق ض ض• ن اش عبد ص أمحه، م، النائب، بن عظا؛ 

نسئئنا الخثه ذخل إلا ٣ مد ج[ لا ظثان أن >اظثان 
دبجرعنرأ وبمحمد عشرأ صلاة كل دبر قي نجح قليل: يهنا بمنل ونى 

الميزان،في مائة وحس وألم ثاللنان، وماقه حمنود يدللثؤ عنرل، 
ثلائاونجح وثلائين ثلاثا وتحمد مصجنه أحد !ذا وثلاثين أرتعا ويخن 



——٠١٦المريصة مى السلام بغد الصجيخم الأذكار 
^=======^زئقلا=

هاض رنوو رأث هلمد الجيران®، قي وألم اللنان بائه فدلك وثلاثص، 
نده,نعميها 

قاد:نمل؟ بهما بمل ونن يئن غما كش اض رنوي ;ا : قالوا
فيديأييه يقوله، أذ مو بومه منامه في الشنفاذ ينتي أحدكم "نأتي 
انتهى.مولها« أ0 مل حاجه صلاته 

حيفناقاد: عربي بن حبب بن يحيى احبرنا هءزفب: الئنانى وقاد 
قادقاد: عمرو بن اض ع عل أبيه، ض النائب، بن عظاء عل حماد، 
وه٠االجنه، يحل إلا ئنلم وجل يحصيهما لا "حلتان ه: اممه رمحود 

الحس®الصلوات ه: اغ رثود قاد قاد: يليل® يهنا ينمل وس بجير 
مهئعنرأ، وثكئن عشرأ ويحمد عشرأ صلاة كل دبر في أحدكم ينبح 

رأيتوأنا الميزاناا في يائه وحمس وألف اللسان في ومائة وق حم
مضجبيأر فراشه إلى أحدكم أوى "وإذا يده، يعقدس و. اض رمحول 

علىبائه فهئ ونلأين أربعا وكنن وثلائيى ثلاثا وحجي دقلأيى قلأثا نجح 
كلفى بمنل »ئأ:ئلم ه: اض ننول قاد قال: الميزان" في وألمه اللنان 

الوكنت اف رئوي يا محيل: نئئة"؟! يائة وحمن ألمنن لينه ث. بوم 
ادكنقيموو صلاته في ونو أحدكم نايي الشنطاو "إي نمال: يحصيهما؟ 

اقهى-محنه® تائه بمد وبانيه كدا ادكر كدا 

الشهيدين حبيس، بن إبراهيم بن إنحى حدسا اآ?نفئ: التريذي وقاد 
عنخصف، عن نشير، بن عتاب خدننا قالا: خجر بن وعلي البصري، 
هاض ونول إلى السراء خاء قاد: عباس ابن عن وعكرمه، نجاهد 

نصومكما ونموموف صلي كما يملو0 الأعيياء إف اممه! رمحود يا : قهالوا





o—>مالفريصة مى السلام بتي اثصجيخئ الأذكار 

•ائتهى ينام* حى ينومه يرال قلا نصججه ني يفر ويأته 
أثيه،ض الناب، بن عظاء ض خرير، حدثنا ت ث?لفؤ أحمد وقاد 

منارحلتان الله رسول قان قادت العاص بن عمرو بن اممه عبد عد 
وما! قالواقليل* يهما ينمل دس يجير ونما الجنة أدحلثاه علتهما حاقظ 

صلاةكل دبر قي وتنثحه وئكتزْ افه حمد ®أل قادت انته؟ رموز يا هنا 
وحميةوئكئنث افه سنح منصف، إلى اس وإذا عثرأ، عنرأ مكثوبة 

الميزان،في ماثة وحس وألفان ياللنان وماقتان حمنول قتللثه مرة، مائه 
ننكبم، : قالوا نكةاا؟أ ماثة وحس ألفنن واللتلة النوم ش يننل قآيكم 
حاجةمدكئْ صلاته في الشنطانى أحدكم رريحيء قال! قليل؟! ثها يعمل 

ورأيتقاد؛ يمولها* قلا قينومه منامه بمد ويأتيه بمولها قلا وكذا كذا 
•ائنهى بيد?• بمفدص ه افه ينول 

وابلالئرمدي صححه وقد صحح، السنن أخل بمد الحديث للت،! 
حنان.

الألتانيوصححه الأإكاراا، ررثثائج في حجر ابن الحاففل وحثثه 
و٠٠صحإح(، ١٣٤٨)الننانىاا وارصحيح (، ٥٠٦٥)داوداا أبي ءاصحنح في 
آ-قرول.وعيرهم (، ٩٢٦)ماجه" ابن 

٠٠٠

مت؛،عشرة وحيى ^٠ ٥١يمولن أو ت الثادنه الصفه 
ننلث؛.أحزجه مت؛، عئرة إحدى أكنن* *اف منة، عئرة إحدى ف* ®الحمد 

بننزيد حدسا العنبؤر، بنّهلام بى أمنه خدثيي سه؛ مئنم فاد 
عىئربرة، أبي عى أبيه، عس نهئل، عس روخ، حيننا رربع، 



المفلأمبنذ الصلاة اذلكو في الكلام سيق ص

بالدرجاتالدثور أهل ذهب اممه زنوو يا : ثالواأدهلم ه اف زنوو 
أئهإلا معنا(! نز )وئد الليث عن كيه حدث بمتل الثمم واشيم العلى 
المهاجربذممراء رجع يم صالح؛ أبي قول هريرة أبي حدث في ألرخ 

إحدىعنزة إحدى ت نهيل يقود I الحديث في وزاد الحديث، آجر إلى 
اJتهى٠٠ وثلاثوذ كله دلك فجمع عشزة 

عليهنص وكدا الحدث، زاوي وهو صالح، أبي بن ئهيل ماد وثه 
(،٥١٦الفثازى(، ش غنئ ضريحا خاة كا ئ ابن 

(.)٥٨الممهثة" وااالأحتإازات 

LSc® :U}j»(: ٨٠)م/ ررالنئحاا في م ابن ]اد 
إحدىراجي لكل كاذ ورغ نايا للجميع المجمؤع يكوف أذ يحتمل 
ظريقمن من-لثإ زواه كنا صالح أبي ن نهنل مهنه الذي وهو عشزة، 

ني؛في أر لم بد دبك، ض نقيل يتابع لم لكد عنه، العابم بن زوح 
عنرابن حديب في إلا عنزة ياحدى التصريح كلها الحدث محنرق مئ 

نزدلك،و أة المزاد أف والأءلهت صعنش، وإننادْ اليزار عند 
تسبحو0والتعيير ونمير، ظرف في أمعال ثنانع فغيه هدا معلى قرد، 

•ادثهى كيلك٠٠ وJكأنول وثحنل.ول ودلأنى قلأثا صلاة كر حلفن 

الحدث؛لهدا شرحهما علمي الملمن وان والئووي الينوي نمى ومد 
رجب،ابد وذهيح الروايات، بل عترها وبيل الدواية هده بنذ التعارض 

انتحنزوكدا يحتملث، الحديث، أر إلى الننفلاش حجر وابن والكرمانى 
الأوًلار«.نم ٠١في ال1ؤكاتي أيفأ الس فدْ 

ررفزلن:(: ٥١)٤; الإ•Jلأماا اافي  siMالئاذعتي النلئن ابن فاد 



rv^TT!؟المريصة مى السلام بتد الصحيحة الأدلكر 
=^==^:==ذ^=ضس===^===لكنشذا 

عثرة،إحدى عنزة، إحدى نهنل: رواته بمارصه لا مزة® ويلاثين ارثلأثا 
•قبولها يجب زيادْ ومعهم الأ'كثرين، رواته لأيها 

وص■'ئالثة، روابه "صج4حهاا مث الدعوات في البماري وروى 
ويحتملعشري، وئكبرول عشرأ وJحمدونى عشرأ صلاة كل يبن ررتنثحوذ 

إحدىثم عئرآ، عئرأ أولهآ مسجالسن في الموز هدا صدر ف يكن أذ 
انش.وثلأثين« تلموالآى غئرة،

اصداروأنا (: ٣١٤)م الأنظ'ر« )ريل في ه الئزكانئ قاد 
،وعئرأ ، عشرة ؤإحدى ، وعثرين وحما وJالآسل،  Lj^\jكزنه نورد 

ززاثا،من وعند ١^، أغداد في المدكززة الأخات ش ئا 
فالزائد٠٠بالزائد الأحذ ننتغي أئه إلا نحس الأعداد هذه مز ورد ما وكل 

امحى•
أونين رروند )U/(،•؛(: »الفحاا في الثي رم ابن قاد 

أمرين:يحتمل وهدا صالح، أبو هو لدلك المصز 
نالآ'ا: فيفزلفاالثادجه، الكلماُن، غدْ ثن بمغ أئن أخوف: 

وسعص.ينعا ذللت، مجمؤع فتكوي، نزه، وJالآسث 
نالأثادلك مجمؤع ننكول مزة، عنزة إحدى نمولها أمه والثاني: 

روايةظاهر وهو به، الحديث، وفثز نهنل، فهمه الدى هو وهدا 
انتهى.أيضا٠٠ صالح، أبي •من نس، 

أنهايما ولا الإئماد، من أزلى الإءماد لأف يوللت،؛ وئو هلت،: 
.نتنهائعارضز لا وأيه العئلمح، بحزف، الجمع بمنعة حاءلم، 



السلامبغد الصلاة اذلكر في الكلام ذحؤن؛وذ 0—َم 
^اا==^=^=^===ض======ذ

يممن الرنانات من ونيغ-ا ثدْ ن4ن الجمع أف كما 
عفبالأدكار مننك أف معنا ْر وفد رواية، وهذه رواية فهده متعذر، 
اعلم.ئعالى واف اأقوع، ناب من جاء الصلاة 

!٣١®١^^٠٠ هي جاء كنا وعتره  i&jحجر ابن اعتناءس وأما 
٨٠ :) Lj; كنهالخدئث في ومحن ذلك، على نابغ لم نيلا

صعنف.يتند التزار عند عمر ابن حدث في إلا عثره بإحدى التقرح 

العلمأهو ■^١^ عند مردودأ نكوف التذثد لأف مردود؛ هدا قئت،ت 
يمكنولم للنوان١ت محالمة الثمة رواته كائث أو صعبما، الئاوي كاف إذا 

هدالنز ١^^ رد في العلم أهل عند اءتثأرات وهئاق تينهما، الجمع 
.تجانظ 

الجمع(ومع الزاوي، )صعق ١لئننلنن هدين إف ت ثمود فعندئذ 
وآذثمة، نهناد أف يوصحه أبنه، عن نهنل رواية فى موجودين لننا 

بمدالأذكار ;أث لأف النوا:ات؛ بن نرفا وتن يخا ١^٤ ممن رزاظ 
بنالهلمم أم أقزة \قي  ٤٣١^١^ من ه غاِبً ^ \]طلذ\ب 

ليمضهم!خلافا يه لأحد يا وءمئوا ١^٥٥!^، أم 
كانث١^٥ بن الثلأم بمد س التي الأذكار ثجئ إنا تإ 

عثر()الإحدى رواته أذ على نيئ بما وهذا وكئمه، عددأ محتلمة متنوعه 
وئلأين،ثلاى ١^^٠: بن الثلأم محب الدكز جاة حنث شاذة، يت 
بمارضلا والتناير الثنؤع فهدا عثز، وحننه وعثرأ، وثاديص، وأربما 
واللهبه، والاستئناس قبوله من نريد نل متْ، عشت إحدى الدكر: مجيء 
أم.نخالي 





المثلأمبتي الصلاة ادفار فى الكلام ئحقيق 0—-َم 

تمويهمعنترة نواهد وله ظريق، عير من صحح حديث هو يلغ؛ 
أ-ثمام.وافه ونشأ، نندآ 

والأتانئ،االهنؤع« ثى ئفبح وان حزينة وان التزمذي صححه وقد 
(.٣٤١٣الترمذي®)>رسح في 

.الانئاد® ررصحح الحاكلم؛ عنه وقاد 

راورخالهI أيضأ ومحال الأفكار®، في حجر ابن أيلها وصححه 
أرولم والعجلئ، الننائ ومه وفد أفلح، بن كثين إلا الصحنح؛ رجال 
اسهي.كالما® مه لأحد 

نلريقبس اااJلءاء® في والهلبرانئ النسائتي عند أيضأ وله 
صبمقاصي، بن، المحو بن على ص ئوس بن افه عبد بن أحمد 

عمن•ابن عن ئاثع عذ رواد أنح، بن العزيز عبد 
ررعهأبو الكريم عبد بى الأه عبيد أحبرنا ظضت النسانئ محاد 

بئعبي خدنك، ياد• بوش بن اض عبد أتحمي؛S، لحدينا قاد؛ الرازي 
ابنعن، نابع، تحن رواد، أنح، بن العزيز عند عد عياض، بن النخل 

نبيكم.أمركم ثك،؛ لأي له قيل النائم يرى فيما رأى رحلا أف عنز؛ 
أربحاويكبر ونلابين، نلأثا ونحمي وئلأييى نلأثا ننبغ أف أمننا محاد؛ 

احنوالحندوا وعئريى حنا نبحوا فاد؛ مائة، منلماك ونلائيى 
قلناياقة، قتلل—، وعفريس ا حنوهللوا وعسريس حنا وكبروا وعثرن 

فالكنا رراإنلوا و..' افه رنوي د  Li؛لمحي.5 دبم، ذكر أصبغ 
الأماري®.

مىحنن حديث ٠^١ الأفكار®؛ ررسائج في لحجر ابى قال 



r^TTisiاأفرنصب مى اسلأم نغذ اثصجنخه الأدلكر 
^^=======^لسواا=

اشاتئارأ-مخث (; ١٦٢)ا/))الءسق« في \لأز\>ئ وفاد الزجه«، فذا 
النناp،>؛صحيح ١٠في أما وصححه صحنحا؛، سند 

٠٠٠

أدرامحد ش با'لئفات الإقاJ |ئ عر يد ^١ 
كماالتنويع، هو الثنة نمام كاف ؤإذ مها، ئهلنل لا التي الصفاين، مد 

ابنبينه ما وهذا مننوعة، أوجه على الواردة العنادات في ئفدم 
يمحلا التنؤخ هدا أو ويدر الهناوىاا، اامجموع في ويدره ه؛، ئيميه 

فيالترجح هدا ولكن بمص، على الوجوم هد؟ يمض ومضتي ثرجيح بد 
الأءص1ثة.

ثقالالتي الأدكار مد شيء نع التهليل ممص عدم ت منئا مدر وقد 
-U'y،كنا مس، المنألة دإف لدا النص، ثه زدذ فبما إلا لفلاة اي 

الله.قاء اذ Jمصاه 
٠٠٠

احتناروهدا ١لنادة، عن ينقص ألا ١^^٠٢ أهل بل جنع واحنار 
أهلمى وعيرهم رجب، وابن بملي أبي والقاصي ْاسحادا أحند الإمام 
*الجلم 

وال~الآبيخالئلاثة بيث مخير المضر أف على أحند الإمام ونص 
كلعلى فيها التهليل ئجنل أل احتار ولكنئ واتجئربذ، الغمنة ونيل 

المتمد,م;خهغ نالت، بن زيد حدبت، يخلنلي التهليل يحدقن، ولا حال، 
.معنامدم وهد التهلإزاا فيها -حعلوا راوا

وهو; المنهاجII١١في جاء مكنا النار_ج هدا في النووي نلربمه وأما 
لازمإذ ابغ قلد ممبجا يميعا بما والإقان النغثلفة الأديه قده نين الجن؛إ 



الثلأمبند الصلاة اذلكر في الكلام سيى 
=س؛أ^^=

.محدثأ ذكرأ عندند مكون ؛ وممب—، بنزي مفثد جديد يذكر الإئثان دلك 
وئلأيىبثالث يأتي ١١ت ( ٩٣)ئ/المنهاجءا ٠١في النووي ثمانه ما وهدا 

وعئرئنوحنس ئكبنن،، وثلامحى وأربع حميدة وئادييى وثالث ئنببمة، 
أهلكلام وكأني ئ، لَأنل لا نختزعا ذكرأ يد ه ط وقدا ئ"، 

اف.شاة إف الأتي الفضل في ه النزوي ايه ذفب ثا على او في العلم 

م:مما ذكزان؛ فبجا ضخ نمنا الثالئه: لنبمزئ اه 
وثثالثنك لة ئ، لَشرئك لأ ذخدة ض إلا ه رالأ مود: أ0 الأى: 

Uئئطي ولا أغطت،  LJنايغ لا ١^ مدئر، ض كل عر وئو الخند 
علته.مممق واحد.0، منه الجد« منلث، الجد ذا تنح ولا ، مننت، 

نمتان،حدسا محاد؛ يومت بن محمد حدقنا : اليحاري محاد 
أملىمحال: منته بن المخين؟ كانس، وراد عل عمير، بن المللث، عيد عل 

فيمود كاذ النبئ. أو ئغاونه، إلى كثايت، في ثنته بن النغينة علي 
ولذالننن، لئ لئ، ه لا زخدة ك رلأ ه ررلأ نكئونة: ضلأؤ كل ذنر 

Uنمطي ولا أغيث،، U ُخ لا م محيل، ض كل عر وئو الخئد 
الجداا.منلث، الجد ذا سخ ولا ثمتؤ، 

عنالحكم وعن بهيا، عنير بن المبك عبي عث ثنيه وشاد 
غنى.الجد \ \د>حوإ ومحال ، ئهدا وراد عن محمرة بن القاسم 

عنجرير، أ">ننوا إJناملم، بن إسحق خوذذ\ ت منلم ومحال 
و.اممه رنوي أف وفنه: يه، وراد، عن رابع، بن النتنت، عن منصور، 
لهله، '؛٠^^، لا وحده اممه إلا إله ررلأ ونئلمًداد: الفلاة من محنغ كاذ؛يا 



٢٨٦تصة اثص ى؛ السلام نتد اثممح^خة الأذكا) 
^^======^=للأللاا=

أغطت،س نايغ لا \للأإ يدم، شيء كل عر وفو الس ه النلك 
.الجد'؛ بنننر الجد ذا جبإ ولا ثتنثه، لما منطي ولا 

بنوأخمد يريب، وأبو ّيه، أبي، بن بجر أبو خدساْ ت أنفأ وقاد 
عنرابع، بن المي، عن الأعمش، عن معاونه، أبو حدثنا : قالواسنان 
متله.ه اش عن ، J_^5عن؛ثننه، بن المحزم مولك، وراد 

المحنهعلئ قاملاها قاد: : روايتهمافي كزب وأبو بجر أبو قاد 
ئناونه.إلى بها وكثئ 

أحنننابجر، بن محمد حدثنا حاتم، بن محمد حدثني : أيضاوقان 
شب؛>، اللهرةمولى ورادأ أف لبابه؛ أبي، بى ءبمْ أحبريع، جريج، ان 

إئيوراد( له الكتاب ذللث، )كشن، معاونه إلى ثننه بن المحنه كتب قال: 
بجنقوله: إلا حديثهما، بمئل نلم جيد يمول ه الله رموز نمعت 

•ندكر لم قإئه هدبره، _•؟ مز عق 
ابدريننح، بئر خدسا البجراوي، عمر بن خامد خدثثا : أيضاوقال 
\وث1أئو(.

ابنعن حميعا أرمحر، لحد؛~ي؛ المثنى، بن محمد وحدثنا ال: قح 
كثبقال: شنته، بن المغيزة كانت، وراد عى نعيد، أبى عى عون، 
والأعمش.منصور حدث بمثل المغيرة إلى معاؤنة 

خدنانفياف، خدثنا المكث، نمن أبى ابن خدنا : أيضاوقال 
بنالمغيزة كاتب ورادأ نمعا عمير بن الملك وعبد لبابه، أبى بن عيده 

مننمنته بثئء إلئ ١^^١ ١لمغيرة: إلى معاونه كنب : نموث،ثننه 
ه؟افه رسول 



السلامبغد الصلاة اذلكر في الكلام سيى 

الصلاةIفصي إدا يقود الله رسول سمعت إليه؛ فكثب فادت 
jiعاز ونو الخشن ولة النلك لن لن، نربم، لا زخدة اف إلا إلن ر>لأ 

ئ!ينخ ولا منت، لما منطي ولا أعطتثؤ، لما مائع لا امحم هدير، شيء 
اض.الجد(( بنك الجد 

٠٠٠

والحمل.الغئى هو ت هنا والجد 

نشهإئما وحظه؛ غنام الله عند الغنى صاحب بمع لا أيه ومنتاْ؛ 
يعالى.اممه رحمة نعد الصالح ءمأئ 

نعقسوفي ٠٠(؛ ٤٢*)U/ المتحاا ١١في ربإف؛ الحنسلي رج—٠٠ ابن فاد 
غي.الجد الحس؛ وفاد الحاريأ سخ 

بقتح_ و١لجد ، الجد^ منلثؤ الجد ذا ينخ ااولأ لموله؛ شير وهدا 
الغنىذا يئلإ لا والمغنى؛ الغنى، الحديث؛ هدا في يه المزاد - الجيم 

غناه.منك 

ولإ؛زهعندئا إؤ أوكدؤ )٩ يء ؛_؛ LUكقوله وهدا 
[.٨٨]الثعراء:  ٠٤.(مؤث ولا مال يخ لا وقوله؛ ؛!، ٣٧]ا؛ 

زي؛ ilJjbالخد شنن زوي وقد 
عنت.الجئ.ود ااد'كزت قاد؛ جحيمه، أبي غد ، ماجه١١ابن نثن ٠٠قفي 

وقالالحيل، في يلان جد و-يزإ؛ قفاي الفلاة في وهو ه اينه رمول، 
آحز؛وقال الغنم، في يلان جد آحز؛ وقال الإبل، في هلأن جد آحر• 

١^١في ملأن جد 
قال؛الركعة آجر مد زانه وزخ صلاثه، ه اممه نمول قفى قلما 



o——َمالمرنصة مى السلام بغد الصحيحة الاذفار 
==شمك=====ذششسص=سسس\سإ\=

منثئث ما وملء الأوض وملء الثموات ملء الحمد ولك رثنا ^٣ ٧١١١
ذايغ زلا س )U ئشلي زلا أغطت )U تايغ لا ^ ١١بمد، شيء 
كماليس أيه لبملموا بالجد صوئه ه النه رموز زظود ايبمدع متاك الجذ 

لكلمه.انتهى وفإو0ه 
وخإض،ماجه ابن عند رجس، ابن دم0 الدي الحديث هدا وأما ت يلغ 

الحمفل،محيء وهو اف، عبد بئ فريك إسناده في لأف نصح؛ لا فصعيف 
مجهود!وهو الْثهتي، غمز أبو أيضأ ويه 

غن( ٨٨٢)اائنندْ>> فى بملي أبى بمد أنفا الخدث غدا وجا؛ 
فالحديثوعلمنه الإنناد، بهيا مونى، بن إنماعنل 

ولااضك لا لا، شري، لا زخدة اف إلا إلا ررلأ بمني: أ0 الئاز: 
افإلا إل لا باق، إلا هوة ولا حزو لا يدير، شيء كل على وهو الحمد 

افإلا إل لا الضن، الثناء ولا الفصل ولا الس لا إناث، إلا ثنند ولا 
ائتيوالأذازن أبو نتحي أي افافنزن« كرة ولز الدش لا ئخسذ 

أبي،حدسا نمير، بن اممه عبد بد محمد حدسا ت منيم قاد 
فىثثركلضالآْنقود ا؛ن كان ١^^, أش غن ٣ حذثنا 

وئوس ولا الظك، لا لا، شريخ، لا زخدة اف إلا إلا »لأ ظي: جنن 
إلابمد ولا اف إلا إل لا باق، إلا موة ولا >و لا قدئر، شيء كل عاز 
النسل اف إلا إل لا الند، الشاة ولا الفضل ولا النمه لا إثائ، 

يلدبر بهد بهلمل الته. رسول كاف وقال؛ الكافزوو®، كرة ولو الذين 
صلاة.



النلأمبغد الصلاة أدلكر فى الكلام سيى ———/٢ ١١
تشا1===^======يض=====ض

نلبمال،بى عدة حدسا فسه، أبى بن نكر أبو حدساه ! أيضاوقاد 
لكفالزمحر بن اش غني أف م نزر الزم أبي ص غزوة، بن هشام غن 

محر•ابن حدث بيم صلاة كل دبر يهلل 
بهيبهلمل . النه ونول لكف الربنرن ابن بمود ئم آجره؛ في وقاد 

م-.م ص 

حدنناعلثة، ابن حيننا الدورقي، إبراهيم بى بمئوب وحييني 
النمبن اف غد نمث قاد: النم أثو حدتني محاق، أيي بن الغياغ 
نئمإدا يقول افه رسول لكل يقود! وهو المنبر، هذا على بحثلب 

عروة.بن هشام حديث بمثل قدكن الصلوات. أو الصلاة دبر قي 
عىوهب، بن فه ا عبد حيفنا المنادي، ننمة بن محمد وحدقني 

المكيالربير أنا أف عقبه؛ بن نوني غى نالم، بن اض غبي بن بميى 
يمثلنلم إدا الصلاة إز في نقود وهو الربتر، بد النه غبي ّيع ّّأثه حينه 

اسهي.ه. اف رسول غث ذلك ندكن وكاف آجره: في وقال حديبجما، 
أثهإلا ئحوْ، نمول: الصلاة مث ايضزى إدا ف?زذج: داود أبي وعند 

إثاة(.إلا نني )ولا ولي: دن الدنن( لئ رثخلخين قال: 

ألاإلا ننزة، طم، إذا الئلأة م يمزد ه: الثسائئ وعند 
النئمه«.ررته قوله: بدل النئمة،ا »أئل ثال: 

٠٠

الكزصى.آنه أحادثI أرع فيها صح قمما الرانه: النجموئ ه
نلى:كما الناس؛ وصوره الهلق، وصوره الاحادص، وصورة 

أ0بمرأ:لإالكنمئ.الآثو:



الفريصةمى السلام بتد الصحيخه الأذكار 

Jli ؛ ٠٥١JUo :_ َزلامحثه تاخوإ لا آلمرإ ألئ م إلا إك لأ
•Cبملم ؛إذقب' إلا بمدْآ يقغ '١لنى ئ؛ س آلأيي ق ؤثا ألسمر؛ت ؤا ما له> ءوم 
'محبيهويع ثاء يما إلا بذ يشء يًبمطدن يلإ حمحم دما أيديهم بما 

[.٢٥؛؛لال1مرة: .٤٠ ألعظيئر ألتي؛ وهو حمئلهتأ ئؤد،ر ثلأ وآ/درص للثننحأب 
.وق1تئن\الكبير١١ ررالمعجم في والئلتراتئ الثنائي، أ-ئرجه ما وهو 

أئئةمن ؛ J-Jlأنل ^١^ ذب الشلأة ر ئزي
مماوعيرهم والممهاء الئحدسى مى التحمق وأهل والحلف، الثلف 

اف.ناء إل ذكرهم نياتي 

ثربن الغنن أبرل : ١^١١>رالئئن في ه شائئ اض 
نمحمد حدسا قاد؛ حمتر، ن محمد حدسا محادت عنه، كتبنا بهلنموس 

ئىاية هزأ ؛؛_ و.•' اف رمحود هاد قادت أمامه أبى عد زياد، 
تموفرا؛.أذ إلا الجثة، يحول، مى يئثئه لم نكثوتة صلاة كل دبر 

بسمحمد حدسا ; الكمير١١المعجم ١١في فءزفو ^^١^؛؛ ١١وفاد 
الْلرّوسم،•بئر بد الحنص حدقا المصيصى، كيناف بن الحنن 

حدثاالجضي، زبريق بن العلا؛ بن إمححاذ بد عمرو حدثا وح 
غمئظ؛ئإ;رامم.

النجارذاوذ بس هارول حيفنا هارول، بن مونى حدقا وح 
زبالبى محمد حدثي حمنر، بى محمد ; قالواالثلزمحوسي، 

قزأراني اض رنوي فاد يمول: أمانة، أنا ّمش قال: الألهانن، 
الخزُئجاا،إلا اتجثة، ئخول، مذ نس ني نكثوتة نلأة كل ؤ> لكز-ؤ او 
انتهى-أح—د4 آللٌ هو وظ ده■' في إبرامحم بد محمد زاد 



السلامبتي الصلاة ادفار في الكلام ئحقيى ^٢^؛؛ 
فيو\د؟؛\ئ واليلة^ اليزم »غمل في ص أمأ وأخرخة 

فينعيم وأبو والليلة؛؛، اليوم لأعمل في النثي وابن ، الصحابه١١ ررمنند 
وعيرهم.أصنها0ا؛ "احنار 

صالألهايي زياب بن نحئد ص حمير، بن سد ْس محم 
.>نو'ؤ'ء\ ئه ، ٠٠أمامه أبي 

مالألهاني زناد بن محمد نيخه ص حمير ن محمد به مرد وفد 
أنانة!أبي 

بهارتفئث (: ١٥)ه/والأهماد« المائ_، »أماف في الئلرانئ فاد 
الالهائ.زناد بن نحني ثسخه عل تهمد أي: ، عنه٠٠حننر بن محني 

حممي،لأئه محتمل الالهائ ثنخه عي حمير بن محمد ؛٥^٥ ملغ: 
يمكنلا صحنح احتمال وهدا عنه، ؛التواتة معروف، وهو حمصي وثنخه 

ا؛نوثعه ئد حمير بث محمد أف حيث في عنه، الئنرد إمحللاق بمجرد رده 
•حترأ" إلا ء-لن-تا راما ت عنه أحند وقاد حثاو، وابن ودحيم معين 

به"،;اّي »لأ الدارنمتي: وقاد ، ٧^٠٠به لأل4س اشانئ: وقال 
نمناف:بن تعموب وقاد ، ١٠٥يحتج؛-ولا حديثه، يكب ٠٠حاتم: أبو وقان 

 ،»^Lررالممات«.في حثاو ا؛ن وذلإئ رالنس؛
)جهتي،أمامه أبى مذ نماعه ثيغ وقئ نمه، الالهانئ زناد بن ومحمد 

والأنناد(، ٢٣٢١)الحرث آلة في حديث النحاري صحنح في عنه وله 
حمصنوو!كلهم 

الألهايذنيخه عن حمير بن محني مرد ش القعن نندفع وبهيا؛ 
ه.أمامه أبي عن 



لؤتلآالمريض مى النلأم بتد الضعتخذ الاذلكر 

المحتمو الألهايذ ثنخه م حنير بن نحني مذ ١^ هدا فبتل 
الأعماوإفصائل في هو نل الأحكام، أصزو في يل وأئه سما 

يخرجلا فإئه خائف؛ مذ نكذ ومهما صحيح، ١لحدين، فاو لدا؛ 
\ظإ.واف العلم، أهل عامق عند يه الثخج لذاته الحض الحدنم، عن 

٠٠

مءْ  بنرمحمد وهو ت يلت،  ١٠ y(i(yu/؟الأ^كاراا ااساثج في حجر ابن يات، 
الجوزكاابذ الخرج أبو نمل ويد سحه، وكذا البماري رجال مذ حنير، 
سندت،ولم الدارثنلتئ، ظريق مذ عاب، مؤ ١^.^ في ١^^٧، هذا ناوري 

بالموياا!يس حم: ذ »ئحثد نماJ: بن ^ إلا لندغائ 
وثلنئ خذ ش شم، ٨^٤^ حجر(: ابذ )القائل ئك 

وأمجهابمارئإنني؛ئمح،
الحافئلأيكن ومد فزعا، مؤ رواه ما نكؤل أف يلزم لا لكثه نئننا، 

يزمما المحتارة الأحاديئح في وأحزجه الجؤزي، ابن على هذا القناء 
اشبمش•في 

.صحح٠٠والحديث، المزج، أبو يصب لم ١١الهادي: عبد ابن وقاد 
وفدلثصحجه، دصِءءبط لالمثفدمن أجد 'الم حجر(: )ابن يك 

نعنيبن يمال رواية مذ المعزي" لصادة ١١١ ٠٢كثافي حناف ابء■ أحزحه 
انتهى.الصحيح"  ٠٢كنافي يخرجه ولم حم، ن حني نم 

)الأناني(كلها راومها (: ٣٠)ا/؛ الخعاد" ;^ ١١في اليم )ئ فال 

مظت،وع،غم والكتاب صحنحه٠ في حثاو اب■ يكره ويد الذالآة«، كذاب أي '( 
أعلم.تعار واض معقود. ونعله 



الثلأمبند الصلاة أذلكو في الكلام ئحقيق وآت(أ 
محارجهاواحتلأف ئباين نع نعفر إلى بنصها ائشم إدا ولكي صنف، 

.سذضزأااوليس أصل، له لحدث ا أ0 على دلت، 

الخخاجي ذ4خنا »وواد (: ٢٨٦)القي،" "النابل ض وفاد 
انتفى.اشخاري(ا ثنٍل عر إننائة ه: ^؛ ٢١

فيه الجوزي ابن على ظام رد ه•' المم ابن كلام وفي 
كد.للئط!وهو بالوصع، الحدث على حكمه 

1يهقراءْ يضن الصن_،اا ^١^ ١٠١فى أيضا فةّذئ القيم ان نجد ثم 
هتذالنئنوعة الأدكار راش عنوان؛ نحن، وذللث، الصادة، يبن الكنّص 
اسقي.\ث>وداا إدبار وهو الئلأم، 

ااغدا(: ٢٧٩)Y/الأمحكار« نتائج ١١في الخدنث، غن ختم ابن فاد 
الصحيحة١١اااثلسازق في الألنادئ صححه وكذا عزو_حاا، حس حديت، 

١وعيره الصحيح١١ وارالجاح ( ٩٧٢)

دللي'فن الحديث،، ئئوية فى بقا نستانس شواهاو وهن، 

نجهته:شعبه بن المغنزة حديت، 

محاد:( ٢٢١)U/ الأزيء،؛ حية ٠٠في الأسفانئ نمم أبو أخرخ ممد 
نْكتي تنا زمر، بن إنراه4م تنا الءاضي، ئخئد أنني أبو خدتا 

مط،بن ئث غن ١^١^؛، ن غر عن u^؛، هاربن ثاإنرامم، 
ذمافن-ئ لإ محزأ »نئ ، ٥١رنزد فان قاز: ئغبة ن  -صغن 
يحز؛L>.;، فادا تمومحت،، أو إلا الجئه ندحل أو دبين بينه نا صلاة؛ كل 

،محم ها بن هاشم له نقرئ المغبرة، حد.يّثح من عريث، حديث هن.ا الحMهاا، 



أل~وحأالفريصة مى المثلأم بثي الصحيحة الأدلكر 

انتهى.حدثث مى إلا غايأ كثبماه ما عنه، عمن عى 

بن؛^١^.م ي ئه1ئ، رخالا إنناث وفد! ينث،: 
(١٩٥٨)/٤١/٦)اليرر، ررالثارئخ في البماري رط فدا ومحُ 

كنببن محمد عس الأسود بن محمد بن إبراهيم بن عمر ٠٠يماد! 
إرنيذو نا ه افن خفلب قاد: ه، محة بن افغدة ض القرظن، 

•هاشم* بن هاشم ص نكن قالا أيه، في المانة يوم 
فيخاتم أبي ا؛ن i؛jJ وكدا ، _؛iSولا جرحا فنه بد-كن ولم 

(.A/<\A/V'0والتندم" ااالخنح 

فيالعمإااى لحدث" ا . . الستي. ت ^*^؛ ١١نحدث وأنني 
البماري،ض ^^١^١^؛، )مهةا/هآاأ(فىي: »اضفاءاا

قن. ٣١أنا . . حدنمه. عر ثثا;لح ءلأ ثاد: م بإننادْ، . . م. غن 
جياد«.بأماني الإنثاد فدا غي ب_ 

الفظن (i ٩0\/٣•٦٩/٧)»التةات« ر جثاذ ابن ذكرة فد : لنت،
خديبمص الهليراض رواه لما خني ناهد وهو الئواهب.، فى به باس 

•أغنم واممه الدكر، الئالف ربريق ابن الناي؛ بن إبراهيم 
خمنناإدا ودلك وقوته، الحدثب صحة ظهر ممد ؛ ^اجائل وبئ 

شب.س ص مرغ إلى الإنثائ الخِن ^. ugi UUIابي م;ز 
بهاسثئهد منا وهن غياس، ابن وظريق تنول، ابن ظرئق بئ وءنرْ 

ألحدكاف بنفس إر بنصها ادص-لم إدا فمجموضا الحدث، ثموبة في 
أغنم•يغار والله لفزأ، المحيح إلى الحدب ارما؛ في المرجحات 



القلأمبند الصلاة ادكاو في الكلام تحشى واق^(ا 
سواءالحدث صححوا الذيئ العلم أهل أسماء مث جمله وهذه 

فيعندهم لهو الأمر كال ياتا ، إسناد؛ يتنحنح أو ينمحنحه صزحوا 
Iثمنهم الأعماو، يفنانل في يه يحثح الذي الممبوو الحدث دائرة 

١لمنذري،المنصل بن علي والحافظ النفدص، الثناء الحافهل 
الهائي.عبد ابن والحافثل المئن.ري، والحافعل 

فيهءزقث النناوي iاد الدفبئ، الخاففل نح الدنياٍلتي والحافغل 
نعمهاامسلم إذا كثيرْ له الدمياطي لاوماد (! ٢٥٦)اُ/المدير" ررفيض 

ائثهى•ءوْ" أحدثث نعفر إلى 

حجر،ابي والح_اذهل الننوحلئ، والحافهل ، كثنر ابن والحافمل 
مىوعننهم الجميع، اممه رحم الألباني والمحدث الهشي، والحافعل 

■نحث 
٠ء ء 

أنةفناء؛ بس ^^٠ ئلمثه ابن موش، نحرم وهي مهنه'• مناله 
المّيصمذالآة!

مزناة ا'غل بن العلم تلاي بن نحم انزاد اذثلن;ث ك قلت: 
نتسعالخائف جعل مما الننالة، هذ؟ في هإغ ينميه ابن مزقنب ئنيربر 

الأموالمذ منئلومة في وهكل.ا ومريح، ومثوثف ومخالف موئل. نيس ما 
مىطلإ ثنمثه ابن موقفب نحث المائل.؛ ئتمة مى رأيت لئ.ا المتمارخ، 

أذاْكما واشق، التغرنر بن بني؛ ضالة م ذل الكزمي آنه ؛ ^١٤
الثبم.مزاء إلى والنادي الموفق واض الماصن الجتهادي 

ندكزأف النناب بن كاذ المسالق؛ هزو بخت في الثززع ومل 



(TtwTtSIالمريصة مى اينلأم بتد الضتفه الأدلكر 

دارما تنفس أيضا وندكن النحّألإ، هذو محي ظغ ئيمثه ابن كالم نص 
أعنم•واف الأمر، مى تؤ على نكول كى وقرائن، ملأبمات من خولها 

خزايفي ( O'A/XY)الفثاوى" في ه شنة ابن محاد 
أمئنثحثه هئ هل جناعة، فى صلاة كل يبن الكنسى آية قن١ءة عل ت له 

صلاة((؟م #يبن ومحوله; الصلاة؟ في ه اللمي بمل كاف وما لا؟ 
الصلاةءنسن، الكرسئ آية فناءة فى روئ محي ممه ارالحند محاحاب: 

محلامحا ائس ١^ أقر من أحن لم ^١ س لإئ خدث 
وحلفاوْوأصحابه الئى نكن ولم ثنعؤ٠، حكم له ينبث أف بمكن 

الإماممحجهن القرآن من عترها ولا الكربي آية بفراءة الصلاة بعد يجهروف 
إحداثدلك دا0 ريب بلا مكروهه بدعه عليها والمداومه يدلك والماموم 

دائماالمانحة  ٥٤١والناموم,ن؛٥٣^الإمام جين آحر يحدث أذ بمنزلة شعار 
الإماماجتماع بمنزلة أو الحفر، آحز أو الحيي أود أو البقرة خواتيم أو 
المما دلك ونحو المريضة، عفبب ركعتين ة صلا على دابما موم لمّا وا 

البذع•من أئن ر.نج، 
المانومنأخد قنأغا أز نمه في الكنمتي آية الإنام قرأ إذا وأنا 

لثنايرئعيير دلك في وليمل صالح عمل قزاءيفا إي به بامن لا محييا 
الثألآة«.شب والدم والدعاء ١^ من ج لن كاد لؤ كما الإنادم 

باشاد^٢، فقد الكنص آنة  UVji»وأذا أنفا وقاد 
الكلأمساق في كما المكثؤ;ات، بمن أي: نثة«، به ئث، أف ممن لا 

والفتنا؛

الإمامررخفر (: )٦٨المصربم الفتاوى #مختصر في أيضا عنه وجاء 



المتلأمبغد الصلاة أدفار مى الكلام ئحقيى —٦^ ١١

فيوروي ريب، بلا مكروه الصلاة تعد الكنسي آية بقزاءة والمأموم 
.جدأراصعتف لكنن حديث؛ قزاءيها 

فلأشه في الكنسي و والمأنزم الأنام مرا إذا ،روأنا اد: ثم 
ائتهى•صابحٌ عنل هي إذ بأس، 

ابنيتمنه نا وهو المثاوي، هذه ظاهن يعارض ما عنه جاء ومحي 

)\إالنعاداا ررزاد في ثاد ط سمثه؛ ابن ثنخه ص بلاغا ه المم 
أيهروحه اف فدس ثنمثه ابن العئاس أبي سخنا عى ااونازعني (! ٣٠٤
انثفى.ضلأة« ض غمت \فوني( آية  ٤٤١؛;)أي: ركبجا U قاد: 

ابننبجا بيد محناهر التعارض أف يظهر : هناناه يكن ما خلال ومد 
ليابنا>ده ونن الصلاة، إز الكنسي آية ^١٤٠ من الخامة ه تلخية 
ضلأة!م غم، 

٠٠

باديعند يبدو فيما فعلمه مع وش، فوله ثنارض ظفر هنا؛ فمن 
إلىالنهلر في العلم حللأيت، مى كير عند الخلاف ئمهد هنا ومد الرأي، 
أغلمم.واغ الصالة، در الكنسي آية قزاءة مذ نمته ابن موف 

لناينتثذ وكه كلامه مجمؤع في التحمق بعتن Jفلننا إذا أسا؛ إلا 
يلي:كما معتبرة، أوجه ستة خلال، مذ ودلك سدو، فتما ثعارص لا أئه 

الكزصيآية قناءة لخيبت،  ٥٤٤سمته ابن ئصعتفنح أو الأول: الوجه 
ئثلم الحديث أد أي الخدستة؛ الناجتة باغتتار منه كال الصالآة؛ د؛ن 

بقوله:حجر دكرْ'اين ما وهو الحجه، مه ثئوم صجيح بنلريق ءندْ 
كيلك.والأمر يصحلط للقتمدمذ أجد لم ١١



o———ِآاثمريصة مى السلام بتي الصجتحه الاذلكر 
^==ض^ض==^^===لمحئغاا=

آيةقزاءة في روي رائد بقوله• أيضا نمته ابن يكره ما ا وهي• 
الكتِاأهل مئ أحد ينوْ لم ولهن•؛ صعيف لكنئ حديث الصلاة عمب 

•'نرمح،" حكم به يثبش أف يمكن قاد عليها المعتمل• 
أفممن لا بإنناد ذدنذ ممد الكرص آنة ؛ ^١٤•روأنا أما: وفاد 

,سنه((ؤه يثت 

كلعمب آية قراءة على ظه مداومته أما الثاني: الوجه 
)كزنهالحديث إلى نهلن لأنه الغمهئة؛ الناجية باعنار منه قك،'ل صالة؛ 

أفلغانة فيه يشمافل الذي الأنن الأغماد، يمام باب من حاة 
العلم.

يخزازالمزي إلى ليث منن ه تينة ابن أذ غيما إذا هدا 
.نزننناكماالأناد فقام في الضف بالحد.ئث النم 

صبمش؛ الفلاة ر يألالكزمى آية قراة؛ خدث أف شك فلا وغك، 
فيالعلم أهل ذكزها التي الئنو٠ل فنها تجري التي المقام أخادش 

معنامز وشد الأغماد، مصانل فى المعنب بالحديث، العمل جواز 
.واممهبخصها، 

ئنميه:ابن نتيخه غن القيم ابن بالغ بحمل هدا وغلى 
ماماد: أيه روحه اممه ميس ثيمية ابن العباس أبي ثيخنا غن وبلعني ٠٠

صالة".كل غم، تركتها 

ودللئ،أنره، أول في الحب-ين، ، يفحفكاذ و&ه أئه السالثؤ: الوجه 
لماهده، يتزاه غث رُخ لي• إيه ثم الحد-ي-ثح، نني على حكه.ه جادل من 

الأغماد،فصائل في به العمل باب بن ولو الحل.ش، صخه له ئبتن 



النلأمبغد الصلاة ادكار في الكلام ئحقيى 

بحقثقأعلم واض الأمر، آخر في الحديث محيح عنده انم هدا وعلى 
واص!الحاو 

ببصصرنح دبيل إلى بئثفر احتمال يهو الوجه؛ هدا كاذ وأبا 
مثلفي بها س ينتأ البي الاحتمالات مئ أيه إلا أعلم، واممه رجوعه، 

ي!لا امحام، فذا 
آيةبة-ناءة الجهر لينئث أيه كادمه ظاهن أ0 الزاع: الوجه 

لموأئه ئزادى، أو جماعه الجهن هذا كاو نواة ١^١^٠؛، يبن 
يليIما يوصحه الحدب، أصل ئضعيفن، يفصل 

ثغقيبن المفئزذ لنا ثتن والخزاب الفثا ذلاهمن أف أزلا: 
أيةقراءة عذ النوال: جاة حنت هنا؛ كادمه نص هو كما منألتنا، 

لا؟أم منثحثه هئ هز في صلاة كز دنن 

يجهروفوحلناوه وأصحابه ه الني يكن ولن؛ : كداالجزاُن، وجاء 
الإماميجهر المران، مذ عيرفا ولا ص الكن آية يفزاءة الصالة بمد 

إحدالم،ذلك هاف ري_، بلا مكتوةه يدعه علنها والثداومه بدللئ، والناموم 
شعارإ

 Jاiالكربيآية بفراءة والماُموم الإمام جهر ٠٠له• جواب فى أيضا و
صعنفلكنه حديث،؛ قراءتها فى وروي رمح، بلا مكنوه الصادة بمد 

انثيى•جدا" 

IJlJ  نجدهi?y ^جهربل'زف للمفرد مص لكن ١ آية قزاءء ويثبت، ر يمن ؛
فيص الكن آية الإمام فزأ إدا ااوأما اوعة: الئ_المئبا في فاد حيغ بها؛ 

صالحعنل فراءئها إل يه باس لا فهدا الناموميذ أحد iنأخا أو نضمه 



:ورج[:المريصةمى اثسلأم بتي الضحنخق الأدفار 
الهم1نبن ^ لة كاذ ز لَكما الانآدم بمانر ي ذلك ض ويس 

.الصلاة٠٠عقيب والدكر والدعا؛ 

كماالصلاة، يبن الكنسى آية قراءة بى ه نمثتميه ابن يعله ما وهو 
مينكن ١ آية قناءْ رق ما سمئه اين ثنحه أو بقوله؛ المم ابن عنه ذكره 

فلاة!كل غفبمج 

مبعن. ينتع مذ ظف أيه وصرحا؛ الأمن ويزيد الخايمن! الوجه 
إعليها المعتمد المحب أحد فى الصلاة د؛ن الكن'بئ آية ؟ ^١٤ث خب. رواية 

«،النعتنب.اللأب أهر من أحد ينوْ لم راول؛-د.ا قادت حنئ 
احتمالين!إلى يدمعنا ولأا 

غفبالدمى بآثة الخهر أف أزاذ: ه ألا الأزو: الاضاو 
•كيلك وهو يائت، حدث منه لنز الصلاة 

عقبالكزستي آية قزاءة ثبوت بعدم مصي إدا أئه • الئانى الاحثمال 
كدكالألإ كاذ قاف خ4رأ، ولا مزأ لا أي: الثنزم، وجه على الفالأة 

jSالحدبث، لكون ومثعمب مزدود فهو العلم، حللاين، ليعضر يحلو كما 
فى١حنحو٥ ممد وعليه وحلفا، ملفا المعتمن.؛ الئنة كئب نعص فى ورد 

إنمتناتهم في وزووة كتبهم 
اليزمعنا ١٠كتاب وفي الكنرىاا، لثنن ١١١في النسانئ أ-نحرجه ممد 

اليزمعناِ ١١في الني وان الك--راا، المعجم ١١في والئلبراني له، والئإلة١١ 
١'^ء1فة عند النعتن1.ة الئثة كتب أحد ١^٧؛، وهذه واللإلةاا، 

.ثيمئهان علي ّنما ولا 

نر.بما تينة ان ض هءآذة الأتان اغتدز ممد ؛ الاخبماو ئدا لأيل 



الفلأمبتي الصلاة ادفاو في الكلام ئحقيى نؤملآأ 

فيثيمئه ابن ثعاوض ض الألباني لكرم ما ونو الثادست الوجه 
''التلسلةفى قاد حيث المائة؛ دبر الكرسي آية قراءة حدث مد موقفه 

أزدقى شنة( ابن )أي ث كاذ ئدا أف ءاوبمدو (: ٦٦٤)أ/ السحة•' 
ركتها'عثررما قاد؛ ا'ده عنه ®١^^١١ قي المم ان ثلميه يكز قفي ظلبه، 

انش.كلضالآة،ا

فيظه شنه لأبن الأغتدان نن_ئثلم الأوجه هذه حائل ومد 
كناصالة، كل يبز الكزمى آية قزاءة حدث جاه واقعاله أهواله ئمارب 

واث*آحز، أو بنلريق المثعارصة وقثاؤنه أهواله لنجمؤع جمع أيضا فيها 
أم•ئعار 

الحمدولته ومشا نثدآ الحديث صح ممد حلاف؛ مئ نكى ومهما 
يجورلا هذه والحاله كبار، ومحدم0 أءالآ"م أنمه صححه قد كنا والمنه، 

أخدفزل الئاثة اليونة الثئة بيده بمارص أو العلم نللاص من لأخي 
الفالخن.زلإ واممه كاف، من كائنا' 

الثلبرانتيأخرخيا ممد ثط -أآس ئز ظ زناذة: أئا يلت: 
ايالنعند وأطن نين، ولا مخ لا بنشد ( vory /A)))اليرا، ثمي 

حمير!بن محمد عذ إبراهيم  ٠٣;محمد لتعري نحعيفة زنادة هى بل ، وعير0 

وفوالجنمي، زنريق بن الناي؛ ان ونز إبرامم، بى ومحني 
عرىيأيفا ويان ، ، لهمحدي١ بوصخ^ حيان ابن وايهممه ، لتحديي، ١ منكر 

الحدنث،!

■حجه به ثفوم لا منكرا الحديث، يكزن وبهيا 



ثمريصةا مى السلام بند الصحيحة الأدفار 

راوراد(! ٢٩٤)Y/والترهنسااا ارالترءي_ا في ر؟ءزذج المتدري قزل وأما 
الزJادةبهذو وإنناد٥ .ه أ-محثد آثه هو ثلرقه! نعفس في الهلبراني 

أهلعامة عند صعيفه الزياد0 هذه بل منثدرك! فهو أئضا<ا، حيد 
.معنام كما الحاي.ث، 

يلأئوهده والمعوذسن، الاحادص، محورة ؛ يقرأأف الئانى• 
سور

Jlj  ذإؤا آلأثثثد أثث ه لحسي آثه هن تعالى: افه
1الإخاد'ص[.أحثي ً=فموا لا. ئآؤ ولتر و يولد وثم 

وثنقق. ما ثر بن ه ٢^،؛ يرب آعود وهق -الى؛ ئعوء-اد 
ثرو.ين وا أشد ى آلئئنكت نر وين و وثب إدا عائق ثر 

.]؛_[وى س ^١ ثاّج. 

إكبى آلثاثر، مللف ى آلقابم، كرت أزد وش '—ىت-ىا-ئال 
صدورؤذ يونوس ألأى . آئثايس آلونوايبم، نر ين و آفايي، 

■س,آ ثألئكاِس. أيقن ير و آلكاص 
نعن.يأتنا ج صح ص. والنام( )الفلز، المعودب* محورة فراءه ما أه 
داودوأبو أحمد أح_نحه ما وهو المقروصة، الصلوات مل الئلأم 

والحي.ئثوعياهم، والحا'كلم جبان وابن حنينه وابن والنسانئ والتامدتيٌ 
صحيح.ءٌ

بنيرط عء' لهيغه، ابن حدينا فتنبه، حد.دنا ر؟ةذن: الترمذي فاد 
أمننيماد: عام ن عب عى رباح، بمن علك، عس حبب، أبي 



اثيلأمبثي اثصلأة أذكار في اثفلأم ئحقيى :و3آعلآأ 
عيني!أثو قاد صلاة® كل دثر في يالنعوذسن أئزأ أن ١١اف ومود 

٠عريب® حن حديث هدا  ١١

حديناقاد! الأملى عند بس محمد أحننiا ةةِفبج! الئنائي قال 
عمصعى حثاف، بن القاسم عن يحدث، \لثك1ذ نمعت قاد! المعثمت 

كاله الله لبى أل  ١١عود! مبن اض عبد عى مله، حن بن الرحمن عبد 
الإرار،وجر الئنب، وثعييز - الحلوق يعنى - المنزه خصال! عشز يكنه 

مح^ها،لعير بالزينة والئبرج بالكعاب، والصرب باليهب، والتحتم 
ؤإمادمحله، بعير الما؛ وعزد التمائم، وثنليى يالمعوذات، إلا والرقى 

امحدمرثمرمي"•

ابىحدينا المنادي، سلمة بى محمد حدقنا ! داود أبو قاد 
بنعلي ص حديه، حكيم أبي بث حنيد أف نعد؛ بن الليث، عن وهب، 

أمرأررأف ه' اض رنوي أمنني قاد؛ عابر بن عقبه عث اللحمي، رباح 
صلاة®.كل يبز بالمعودايت، 

عثشهاب، ابن عن مالك، عى المعنبي، حدقنا أبقا! وقاد 
تئزأاسكى إدا رركاذ .! اف رموز أف ه المح، روج عابثه عث ، ءروْ 

علنهوأمنح عليه أقزأ كلئ، وجعه اشقد قلما وينمث،® يالثنودامحت، مسه في 
•بركتها رجاء بيدأ 

ابىيعنى - نعيد الرحمن عبد أبو حدقنا رفة/فق! أحمد وقال 
عثمرحوم، وأبو الرعيني، العزيز عبد بث يزيد حدثيي ، أبوب، أبتم، 

قاد!انه عامر بن عميه عث رباح، بن علل غذ المنشئ، محني بن يزيد 
.صلاة® كل دبر فى يالمنود)ت أقزأ أق ه اف رسول، ارأمزيى 



o~->ماتقريصة مى اثسلأم بند الضصحه الادلكر 

عناللث، حدسي وف، ابى حدقا فاروق، حدقا ت أيضا وقاد 
بنعمبه ص المحي، رباح بن عبي عث حدثه، حكم أبي بن حش 
كلدبر يالمنوذات أيرأ أذ ه اف رسول ارأنرتي قاد؛ الجهيي عامر 

.صلاة* 

ييبن غب غن رباح، أبي بن علي عث م3، ثئ 
أيضأحنححم وقد مسإماا، شر؟ل على صحيح ٠٠عنه! ١^^١^٠؛ ثاز 

فيوالألناني الأمحكار"، 'انثائح في كما حجر وابث حبال وابث حربمة ا؛ئ 
العلم.أفل بن ولإئم ( ١٥١٤)ارالذس« 

بنب للحب. روايته قائل ، ٠٠عريب حس  I١٠ طض التربيي قول وأما 
لهبمهوابث به، علن عث حبيب أبي بن يزئذ عث لهبمه بن اض عيب 

أمه)لا الحدساا، أفل عني. عنه؛ ال1ريدي قاد كما ، صعبم، 
حكم،)ي بث حثيث رواة ممد حبيب، أ؛ي، بن بزبد فيخه قمح، لربع 

الحدثنكزو وبهيا به، غذ كادهنا المرثئ محني بن ويزيد 
اض.ناء إل صحيح 

٠٠٠

.مء ءة  أبيلمثل قهل.ا ، صلاهء كل يبز يالمعودات أقزأ ^ ١١١و..' قوله قاما 
معالاحادص سورة بدحول الموز يرجح اللمثل وطا والقنائئ، داود 

انته.ساء إذ بحثه نياتي كنا المعودئين، 

بالمعزدشأقزأ ارأن لهبمه؛ ابن نلريق بث قهو التربذئ لمثل وأما 
وأبغ،أصنئل رجاله لأف نندأ؛ أصح الأول واللمئل صلاة؛؛، كل دبر في 
وابنحزينه، ابن صححه لا والحب.يث حند، أ عند متابعة أيما وله 



اJفلأمبتذ الصلاة أدلكر في الكلام سيى إوعت(إ 
وقادس؛انى، كما هم وعيت حجر، وابن والحاكم، حباو، 

.■ءري_،ااحنن  ٠٠ت عنه الترمذي 

فيهاعندنا يثبث فلم ١^١>*ة؛ يبز الإحلاص محورة فراءه أما وه 
ذهب،قفي هدا مع أثه إلا المنألة، أصل على ينص صريح صحيح حديث، 

مىالمنودش١٠ ٠٠صني لإحالآءساا ١٠٠محورة إدحال إلى العلم أهل مئ خنع 
هوكنا  ١١المعوداج،  ٠٠ت لمقل صنتر حاءث أبقا وبكوذه١ الئعلنتح، باب 

ياننمحبأتي كما كيلك،! وهز الثنن، وأهل الفحيح روزاب بمفر فلاهن 
اممه.ثاة إذ 

يبزالاحادص محززة فناء؟ في الهنم أفل احتلف هنا؛ فمل هلت،؛ 
ثالقالآ?ءلمح(مفيا

ئؤ،لا مها الخدئث لكزن قراءتها غد؛ نرى نن الأزو: 
خدينهفي ^^٠^١ خاة التي اشإذاب غنزم في تدخل لا أئضأ وأنها 

٠هنا ذكره مناني كما خينه، عامر بن عفنه 
ء

وابنارص<>يخإهمااا فى حبان وابن حزبنة ابن غليه منى ما وهدا 
حنينهابل أذ مع المعوديش قزاءة على يئثصّر أئه لأونهل١١ ١٠٠في ١لمندر 

الجنع!على )المعوذات( I بلهفل خهثع عئنه حديث، حزحا قد حباذ وابل 
خدئبجا،صحة ص الئثلر بفص قراءئها يزى س منهم الثاني؛ المول، 

لمظعموم في أو التعليب، باب من، ندحو كوبها ئرجيح إلى بالم بل 
•غمحه عامر بن عمة حديث في ذكرها جاء التحر راالتنؤئاتاا 

)١;ررالأذكاراا في كالثووي العلم: أنل أكنن ذنت فدا ؤإلى 



١تفريصةمئ السلام بتد الصحيحة الأذكار 
===ض===ف=ض=^^^====لئئاإ=

ررمجمؤعفي باز وابن (، ٥٨٩)و/في حجر وابن (، ٢٠٦
زفر)ّآا/ها"آ( الفثاوى« »نخنزع في واصنيإ الخثازى« 

زم'\( AMالJابم والبينة r(TY ،)/؛الننع<اوااالننح (، ٥٧١)
يمول،ويه ذكرهم، نبأني كما كير، العلم أهل مذ وعيرهم (، ٤٢٠٩)

،.أ■ءآملثنالى واش 

•الككلمة: ءاس انتدزاك بن ه زند أبو نننط ذكرن ما ]و اندراذ: 
الجارين٠ذ٠نم٠ النمظن ومذ؛ بقولي: ( ٦٤١)المناهي •منجم كتابي في الدابنب' 

النسيالدوام المراد كاف وإذ إظلاغها، بن الثور بجي الودية، المكايات نديم في 
نبمانن.ض إلا يكزذ لا الننللق والئزالم للخثلزُات، 

اغلم.واه الدائنة. والهنئب الدائمة، اللحني نحو• في يقاد وهكد'ا 
بما( ٥٦)٩• زينر المئوي والائتاء؛' العنث للئنزث الدائنه •اللمجنف أصدرج،: وُد 

الكراهةوفي انتهى. تدوم* لا والنحلوى سبمحانه، ف الدوام لأ'و ذلك؛ *يكرم نصه: 
كلائن.انتهى  ٣١واه نْلن• 

بكنالفغ ;زقن U وكنا ١لداننة•، •الئننة أنللقبجا التي الكنافة أف نلن، لا ُلن: 
لأش:ظن ت؛ •١^١^؛• كلمة بن 

بنأ-همدأ لأذ الأبدي؛ والدوام النماء بنها يمهنن. لم ®دائنة• كلنه أف يوصحه 
الئنبيالدوام الكلمة هد؛ بس المزاد بل الننلويات،؛ بدوام ينل لم المنلبنى 
فيالثليبه المأل، نخزج المنلمس غائة بس قايأ نخرج الكلنة من■؛ اذ كما للمنلوق، 

 ،_ii« تنظ نعار؛ لقولي الد-يا، بالحياة المفيد الح4يج عر ينقم والمغانظة الدوام
[.٢٧، ٢٦]الرح٠ن: ؤإلأكتإو ئص ذر ملإ، ينه ؤثيمته ض ءؤ؛ا 
واشلحوالحي الخنر على الد.رام : بنهاالمزاد كاذ الدائنة• •اللجنة امحللاق نإف لد.ا 

سوالثني الكتاتحط في و3د ما دللن، عر ويل-ذ الم—لمص، لغنوم بي لمحي، نمول يا 
والعبادة.والحز الحير على والمحاقملة الدوام عر الحن، 

تعار؛وملن ٩[• ]المؤمنوذ،: روه بحافثلين صاث؛آم ؤ ءز ؛ؤُأو1ذ نعار؛ فال، كما 
[.٢٣]المعارج: وه ديدة ملامم  'ؤنم ءؤ''ق؛، 
غالتي،متفق فل، وإذ ®أيومه ثقال: اش؟ عند العنل أحنؤ عث نتل لما ه وقولة 



السلامبس الصلاة ادلكر في الكلام يحميى إوعآن(ا 
مودم نو وعيرهم، القيم ابن ومول شبه، ابن عمل ظام وهو 

وثممينهمعناوينهم، ثصاريمح مذ ظاهر هو كما الئنن، أهل بعفر 
.؟ ١^٠١١دبر أدكار مع الإحلاص سووه قراءة لأخاديب 

ممال:)ه/وخه( "١^^١١ غي الاخنماش حجر ابن يكز ومحي 
الناس،برب أعود ومحل الملق برب أعود دإْر مورم ب بالمنوذا رروالمراد 

امالكلماج، النراث أف اتجار أز اثنان التجع أقل أو .اير إنا وتجع 
هادانJالمنوداب المزاد أف وتءءش_ل السورونن، مذ يفا التعود يفع 

المعتني١؛هو وهاJا ثعلسا، دلك وأظلز الاحلاص، سورة مع الثوريان 
اض•

محورةلحول عدم الألكارار ارنتائج في حجر ابن وانثنلهر 
بنغمة خدئث في كنا الآ؛ات باتجار م إنما الجنع وأذ الإخادص، 

نزقرعا.منلم بمد خينه عامر 

فيالإحلاص يحول إلى وناد ااالمئحاا في أيضا حجر ابذ عاد ثم 
ثملرربامحت، النغاري: ن، نبويشزح في ممال ،  ١١المعودات  ٠٠لمقل 

فرانهإلى أوى إذا كاد ه الئى أل ته' عائثة يف حل وذكر المعوذابا٠، 
)وه،أحظ آس هو ^٤٦٠ ؛ مقرأ؛^-٠-، يؤنا شف تم كمه جمع ليلة كر 

ترديمهء عملن ءاكاو ت قفانش ه، الثني همنا غئ نبك لنا تؤنا عاينه وثوي 
غث.

ال2نحابم؛من وعيره فيتع الوليد بن حالي الجليل الصحابى لأنم محؤ إيرار؛ ركذا 
نكير،يؤذ جيل بمد جيلا ابمنلميذ ^١^ الأنم هذا غلى مض وفد شره، لم حين 

بحياةينئي أيه إلا والماء؛ والدوام الحلود نعش يشئز الانز هدا أف غبننا إذا هدا 
.أعلم نعار وافه المحلوق؛ 



اثفريصةمى السلام بثي الصحيحة الأذكار 
===ك===دط=ض==^====^إسإس

يتحم اوا4، آلثايف برب أءود وؤءز آلمه.ه، يرن أ-مرد وظ 
مىأمل وما ووجهه رامه على بهما ثبدأ جسيم مى انتظاع ما بهما 

.مات« محلات ذلك فعل ؛ جسيم 
وهوالثاني، الاحتمال منجحا هدا نعد ٦(  iv\إ)١ حجر ابن محاد 

محوله!١١ت التعلليس،نبيل على ررالمعوداتاا لفظ محي ئدحز الإ•حالآمحل أف 
كنثومحي والناس، والماس الإحالآء؛س أي• ؛ المعوداتاامحفئل ءرمحاب 

علىمحناء فنه الجمع أف المعاني كثامت، مل \ذئوغاا الومحاة رريانم، في حورت 
الف1اهر،على ألا البات فذا خيض من ظهر P ائثان، الجنع أمحل أف 

سورةويكر الئلاث، الثور أي محالمنودات يقرأ كاف بألا المراد وأف 
محصتحلم ؤإذ الإب، صفق من علنه ائتماك لما ئفلبا معهما الإحلاصز 

١^.بلففل فبجا 
وابنحزيمه وابن وأحمد الئلامحة، الئثن أصحاب، أحنج ومحي 

هو١'^ و.-' اممه ونول لي ررثاد مادت عابر بن عمة ث حي• بل حبال 
متتأعود .ه، ١^، يثن، أعود و>ؤض لوه، آس 

كلدبر النعودات ادن؛ دثهىا< يتعود لم قالا بهي، ئتود رواه؛ أقابج، 
لكلمه.امحلإى ددكنهناا صالة؛ 

٠٠٠

يبنالمعوذئنن مع الإحلاص سوزة ق-ناءْ أل والصحيح ت هنئ ُْ
\لإلأ.^١ الةئي4_خ ناب، من ئايث، الظزاب، 

فيذكنها جاء ائتي وااالتعودداتاا ررالمعوداب،اا لمثل محاق محانيا: وأما 
وهذاالإحلاصى، سونه يصئنتج محي اللمس وأفل المجنح روايات بعضر 

•د-حولها يرجح مما 



السلامبقد الصلاة اذلكر في الكلام ئحقيى أنسئتآ 
لنورةمتصثة المنويان لمهل حاء قد أئه بلى؛ ما يوصحه 

;منهاكسرة، أحادث في الإحالآءس 

قادتحكيم بن عتماو بن أحمد أخنرئا ! ^٥٤الثنائ أحزحه ما 
غننلبماذ بن ١^ مد خدتني قاد; نخلد بن خالد خدئثا 
ليقاد فاد: الجيني غامر بن عب غى حبيب بن اض عبد بن معاذ 

رردل«.ه: اض رنوي 

أعوذأحد آثه هو ان: قأقود؟ وما يك: 
ه،الله رمود م ١٠٥• روه آلنايف يرن أعوذ وءؤ٠ل )وه، 'ألملق يرُتا 

•بمّبهى" الثاس يثتود لا أو يمئبهى، الثاس بموذ ارلم ثان؛ ثم 
(،٥٤٣١)،؛؛ yjلثنا ا صحنح  ١١في الألناjتي الحديث صحح وقد 

.وعنرهما ( ٧٩٥٠)الجابع؛؛ 

بنثخند أنحرل (: ٧٧٩٦)المحى« ^، ١١١في النسائ وقال 
حيينيقاد: نعني بن اض غني غن جعفر، بن محمد قنا قاد: المثنى 

الأننبي؛بن الل عبد عن الجيؤ، عامر بن عب عن روناف، بن نزيد 
ماأدر قلم قاد: !،؛؛ ٥١١قاد: ئم صدره، على يده وصع ه اممه رمحول أد 

ني:إاد مثر <، ١٤٥لهمثد آثه هو محك: محنا،، ١١ني: دان م أمحول، 
حئى.٤٠ ثلد< ما ثر ثن . ^، ٥٢يرن أعيد ■ ملف ،  ٠٠مل  ١٠

آلناثن.٤٠يرن، أعود >ؤهل يلث،: قال: ارول«، لي: محال ؛ tiمحرعث، 
المثنودنلئنوذ قما محثنود ارئكدا ه: افه رنوي محفاد منها، حتى 

٠حفلآ هدا عبي• أبو محاد مختصر، !,^ ٥٥يمثلهة 

المعني،حدقتي هادن علي بن محمد أحنزنا (؛ ٧٧٩٧)أيضاومحال 



r^—-—oالنريصة مى الشلأم بتي الصجيذ الأدفار 
ا=س=س=سض==ذ=====س^1كثشذا

حبيب،بن اض عبد بن معاذ عن نشاو، بن اض عد عن العزيز، عد عن 
mاض ء انزئ أنا يا ُاد: البجئ بن ممة ثمن أث، ٍن 

ررتاقادت ^ محاسمش، قادت ثل®، عمه ارتا قان! إي عزوة؛ في جلته او 
اسئن ؤء ممال: أفزد؟ نا ممك: الئاكة، سالها قانس، ثز®، غمه 

آلثلإ،يرن أعري وهل قزأ مم حثن-ها، حتى الثور0 قفزأ ، .ه أحثثد 
روه،آلئابج، يرث أعود ^؛3، قزأ يم حثنها حنى منه وء-نأت وه، 
ائتهى.أحد® بمثلهى ثثوذ ررما ثان؛ ؛ tjحتمها، حض معه ههزأث، 

فعندومتابعاته، ئلرقه بمجمؤع صحنح الحدث أف نك لا ؛لت،؛ 
المنودثين،مع الإحادصب محورة ئضنن في صريحا الحدسثح يكون هدا 

االتعودات صمد أيحلها لكونه. 

محورةثفمين على ومضمونها بنمهوطا ئدذ عامة أحاديث، هتا وه 
وعينه.الثحاري أحزحه ما وهو ررالمعودش®، مع لإحلاصي® ١٠٠

يوص،أ-حبزثا ، ٠٥٠١عد أحبردا جباف، حدسي ظف؛ الثحارحا قاد 
ألأحيرئه؛ تفبما عايثه أل عزوة؛ حجريي أ قال؛ شهاب ابن عن 

عنهومنح محالمعوداب، يميه عنى يمثؤ افتكي إذا كاف اممه رمحون 
نفيهعلى أيمّثح ء1فهت، فيه نوفئ الذي وجعه افتكى قلما بيده، 

عنه.الني. سد وأمنح ينمث،، كاف التي يالمعودات، 
ابنعن مالك، أحنننا ، يومحم، بن اممه عبد حدينا ت أيضا وقال 

افتكيإذا كاف ه اممه زنود أف ها؛ غائفة ض غزوة، ض شهاب، 
علنهأثزأ كنت، وجعه اذتد قلما وينمغ، بالمعوتاسم١ ثميه عنى يئنأ 

.بركتهاء زجا بيده وأمنح 





تمريصةا من م ثسلأ ا بعد الصحيحة الأذكار 

فرابه•إلى أش إذا دبك بمنع بقاب ابذ أرى محق ■ يوص 
٠٠٠

معرضفي جاءت التي الأحاديث ه هن• مجموع إلى وبالنْلر ت قدن 
المنوذشفى صمنا ئدحل الاحادص سورة أف نجي■ و. وسكواه مرصه 

أعلم.ئعالى واض التعلم؛—،، زجه على 
حديثألمافل بنفس في المعوذ١^١١ ٠٠ذكز إو بعضهم! فود وأما 

ئصزفأيه وعزهما؛ الصحنحنن٠٠ ٠١فى حاء كما تقلما المومنيذ أم عايشه 
الزناة!ننفر من 

اللممفل،بهال-ا رووْ الرواة أكنز لأي ■ جا"أ بجيد الفول هدا • ئلمثؤ 
لاحلاص،، ١٠١سورة ذكر نكوف أف أو ، ٠٠ررالمغوداج، منهم أحل- ر يفولم 
حجرابن بثه كما محتلمان حديثان أئهما أو الرهرى، ض عميل مهم مل 
النزر،تنمته وفته نومه، عند و. فنله مذ أحل-هنا ورجحه، ^^" ١٠٠في 

المسلم،عمل ختام هثانن، التزحند؛ مذ لأنها ارالإحلأصJاا فنها وكاف 
فىوهز ررالنعنذاُتذاا، ذكي وفنها منه، اشتكى الن-ي مرصه في والأخر 

\ظز.وافه شمنر، دوو الصحبمإناا ١١
٠٠٠

هداىوْ:

لاحادصرا،، ١٠٠سزرة قزاءة يكزار I مذ بعضهم بذكره ما إن 
فىيد.كن سيء فنه لنز ثالثا، والمعرب، المجر صائر بغلم- و"المعوددإناا 

النيعن قت ثنئا فنه  ٣١ولا الثنة، كن، 
الصاحعني■ بها أمر أيه ه الني عن دبك في ورذ ما عابه بل 
والنناء!





o—مرءاثفريصة مى اثسلأم بتي الصحيحة الأذلكر 
=^=========لكلاا 

معتبر.خائف يزف العلم أهل عامه علته ما وهدا بها، الأننار 
وئإ١( • A/u)لها جزانم، في الدائنه اللجثه يب أيثث ما وهذا 

(٤٢٠٩:)

والإحالآءسالكرسي آية ءناءة ثحض يقضنلتكم مل سمعت : ٣ س 
ؤز\ءوةاثجور همهل ات، مآ ثلامث؛ يكون أن أيضا نحن ويرالّغود؛ثن، 

بمدها؟أم الئثة مز أم الننجد في أم المنجد مل وج الم يمد 

ونكزووالمعوذئنن، والإخلاص ص الكن آية يراءه يس ■ ٣٤
فيوالأصز الئلأم، نعد الدكر مى الأيبهاء بمد ونكول سزأ، القراءه 

ثنيةبن إياس أمامه أبى عذ جثاو ابن وصححه الننايئ، رواه ما دلك 
آتهرأ ررنن ه: اض رنوي قاد فاد: الحزرجى، الأماري الحارس 
الموت*،!لا الجنة يحول بس يمنعه لم مكتوية صلاة كل يبز الكنسي 

آيةصالة كل بخد سزأ يمزأ ١١وعيره أمامه أبي ض وعيره أحمد رواه وما 
آللههز وءؤهل الهو-نانتي، فنه وزاد ، المحتارة١١٠٠في وصححه المحنسي" 

داؤذأبو ئ زو؛ ون! أصاد، نه أف عر تدذ له : المم اين وقاد 
ررأمزنيفان: غينه عامر بن عئنه عس هم وعين واشانن والترمذي 

داود•أش رواية وش ، صلاة٠٠كل لبن بالئعوذش أمزأ أف الته. رسول 
. ١٠يالمغودات  ١١

ائتهى.، رالإمحاء العلمنة لثحوث الدائمه اللجنة 
٠٠٠

آممههز وؤهل الينمي، آية فزاءه ي1تحن، أمه الأمر وحلاصه 



المنلأمبغد الصلاة أذفاو في الكلام ئحقيى 

,سرأ وثمؤقا الءنلأْ، ١دتها، بند والننودJض ، حكي

(!١٩٣/  ١١)متاويه" مجمؤع " في باز ابن نيفئا لهب ؤإليه 
آته؛ يقرأأف الحمى؛ الصلوات مى صلاة كل نعد أيضا كثتز ررويئلع 

و>ؤهو)وه، آحط آلله هو يفرأ؛ وأف الأذكار، هذ0 تعذ الكنسي 
يكررأف ويشرع ، 40آلثاثف يرب محي وظ' آلمه.4، يرين، ءد 
منان،والآ>ث، الثوم وعند المجر ونعي المعرص نعد الثلاث، الثور هده 

فيأبقا قاد وبنحوه انتهى. دلائ،اا في الصحبحة الأحاديث، لورود 
نازابن ليثح اسّرمحت، ممد هدا وعلى *مجمؤعداهء)اا/آ؟ا(، 

أكثرفي علمن، وجدناها حسن، الصادة؛ نعد الأذكار سان يئنا موحرآ 
الأمر.فلله ودبؤع، قبول لها وجد كنا الحرمنذ، بلأب مناجي 

نعدالثلاث، الثور هده يكرر أف ررويئرِع ؛ قوله أما ؛ يلت، 
لملأئه نين؛ نملر فغيه ئاديثح الثوم وعند المجر ونعي المعري-، 

صعيم،!ولا صحنح حديث هدا في نبح 

تثبم،لم متاُت،؛ تادتحح النايث، الثنر ^١٤٠ تكرار أف علمنا إدا هدا 
قادلدا قزد، عر النزم وعند والمساء، الفباح أذكار في إلا الثثة في 

الثثهبه جاءُثح كما واحده، مره إلا الصلوات، تعد فزاءيها يجور 
قريبا.المنألة هل،ه ئفصنل معنا م وقن. عير، لا الصحنحه، 

نعت.ررالإحالآءساا محورة هذاءة إر أيضا دهنح فقد ند؛؛ على وعودا 
(Yl)"؟؛/؟قثاونه« "نينزع في ه المحن شبما المائة بذ الانتقاء 

هووءؤذل الكرسي، آية بفزاءة الحد.يثإ ورد وإئما . . .  ١٠(! ٥٧١)برقم 
اسءى.همثل؛؛ والمعوذئين ،  40اأحسد آ؛ده 



o——لفريصة ا مى السلام بغد الصحيحة الأذكار 
^=ض==^=====لساا=

ا1صالآةمن الاثتهاء نعد ااالإحالآصساا سورة بقزاءة القول إف قلق؛ 
%%عايأ ال1رع في و؛تي أنفأ ولأنها آنفأ، ذمناة  uiلنثر-ثغ اص 
سهلها،محل هذا ليس ويتثة، شرعية معان من نينهمأ لما المعودض مع 

والثءى،والنعوذات، الئزاءة، عند بالمعودسن ايتزايها أيضا جاء كما 
والك.واي ام وأذكار 

٠٠٠

يمماصحيحه؛ ئبويؤ أدعيه عن عبارة وجي الحامسة٠ المجموئ ه
I\ؤ\' 'ؤ'جمها صح 

ثبأخر-ئ بماذك« تبمث ننم غدابم، قي »نب يقود: أو الأزو: 
وعيرْ•

عنرائدة، أبي ابن أ-محنزئا كزب، أبو ظف؛ منلم ناد 
صلياإذا كنا ناد: النراء ض الثزا؛، ابن ض عيد، بن نابت عن منعر، 
هان؛يوجهب، عليما يقبل يمينه عن نكوف أف أحبيما ه اف رمول حلف 

ءنادكاا.ئجئع( )أو ئمثج توم عداتنن، قى رب ١١يمول؛ يسمعته 
منعرعن وكيع، حدسا قالا؛ حرص بن ورهير كرب أبو وحدساْ 

•النهى - بوجهي عليا بمد يدم ولم ١لأنثاي، بهذا 
نقودرافنمعئه (؛ ١٥٦٥، ١  ٥٦٣)ا١صحيحهاا في حنينه ابن وزاد 

أحزحهوكذا ذاك«، بعير ارثبعنخ'' وفاد؛ ، يمحوه١١. . . امزى؛ حين 
(.٤١٣، ٢٨٥)اائنتوْاا في الدويانن 

ناأحمد، أبو أحيننا عنده، بن أحمد نا ز؟?نذب؛ حزينه ابن قاد 
صليماإذا كنا قان؛ ١^١؛ عن البرا؛، ابن عن عقي•، بن، ثابب عث بنعر، 





أوآ-آ-ِإمالفريضة مى السلام بتي الصحيحة الأذلكر 

أنلمئ،رلك امنت، وبك سجدت، لكر ر'اللهم ياي؛ نجد ؤإدا 
أحنناف ئبارك وتصزه، نمنه وشى وصوره حلمه للذي وجهي نجذ 

•ادءايؤير٠" 

تار اغم •\ضإ واشيم: الثني تن طود نا م بن بموذ نم 
ُهأعلم أنثا وْا أسزمتؤ وما ، أءآست، وما أسررت وما أحرت، وما قدمت 
أئث،«.إلا إله لأ النؤحن، وأتت الثمذم أئغ مر، 

مهدي،بن عد حدسا حرف، ن رهنن حدساه ت أيضا وفاد 
بنالعزيز عبد حدينا قالا؛ النصر أبو أحبرنا أبرامم، بن إسحق حدينا وح 

الأعرجض سلمه، أبي بن الماجنون غنه عن نلنه، أبي بن افه عند 
الإنناد.^١ 

فادتم كبر، الصلأْت انئقنح إدا ه اممه رمحوئ كاف وفاز 
رأنهرفع وإذا وفاز: النحامسناا، أود راوأنا وقادت وجهياا، رروحهت، 

وقال؛، الحمد١١وللث، رثنا حمده لمن افه ررنمع هان؛ الثكوع مى 
صونه،،.قأحنن ااوصوز0 

آخرإلى  ١١فدئت نا لي اعبن »اطةلم ثان؛ سلم وإذا وفان؛ 
■اقهى والتنلم. التنهد بتن مذ ولم الحدث، 

)Y/الك1رىاا ااالئنن في والبنهقتي (، ٧٤٣)حزينه ابن عند ووقع 
.ئدكز0  ١١.. .قان؛ فسللم، صلاته مى ^؛ ٢٥ررإذا (؛ ١٨٥

منهال،بن حجاج نا يحنى، بن محمد نا ف?لذث؛ حزيمه ابن فاز 
نلنه،أبى بن اممه عد بن العزيز عبد عن جميعا الليث، كان، صابح وأبو 
بنالرحنن عبئ وهو الأعرج، عن سلنه، أبي بن الماجنون عنه عن 



السلامبثي الصلاة ا*ذكاو في الفلأم سيى 

عنظالب، أبي بن ٣ عص رافع، أبي بن اممه ي ض ئ-نن>، 
مالي اصن رراللهم ت محاد ننتز صلاته مى قئ إذا لكف أثه اش رمحوو 
يهأم أنث وط ، lipوئ أغلئث، وم؛ وما أءث، وما قدنغ 
صالح;أبو شاد أئذا،، إلا وله لأ ■^، ٣١١وأئث الممدم أئث مني، 

اتفى.ليإلأأنث،االالأإلة
بنتكر أبو أيأ الحافظ، الله عند أبو أحبرنا ٤^٥؛ الننهئ وقاد 

بنالعزيز عبد ثا منهال، ين الحجاج ثئا الهرين■٠ عبئ ين علي كا إنحاق، 
الأعرجعن نلنه، أبى الناجئول؛ن عمه عد نلنه، أبى بن افه عبد 
قال:صالته في ه الثى عن ه  ٠٣عث رائع، أبج، بن اشّ عبثد عد 
وما١^^٠، وما قدمت ما لي اعفن اللهم ١١قال؛ منلم صلاته مل مغ ؤإذا 

وأنث٣ أك مش، ُي أم أنث وئ أن>ت وئ أئئث،، وط أنننُث، 
.النؤ-م،لأهإلأأك(ا

ئداويكر بانثاده، الناجئون أبيه عمن يعقوب، بنؤ يوش ورواء 
•اسهمحى مسلم• محاب قي، مخرج وكادهنا والتسليم، التشهي■ بٍى الدعاء 

مسلماا،كتايت، في، مخئج هنا وكلأ  ١١ثةِفج: النيهئؤ، قوت، وأما 
مىالئلام بعد صححه،، ١١في، منلم عنت. ورد الدكز ^ا أو قننثاه: 
الثلأم.قتل أيضا عندْ وورد الصلاة، 

١^،العلمم أهو عامه ذهب، بز نتنهما، يعارصت، هناف ولتسزا يلت،؛ 
من،الئلأم قتل مث0 الدكز هدا المن_للم يمول يحنث، بينهما؛ الجمع 
بهغنيثغ كنا الأدله، ئجتمع وبهد-ا مثها، الثلأم بعن■ يئوله ومره الصلاة، 
.٣١ت،ُار والله ١^، 



———،٦١rالقريصة مى الفلأم بثي الصحيحة الأذلكو 
=^^=ض=^=^==ك====ص==سا1 

مادصحيحؤ، نيوثة أدءنة عى ءناز0 وهئ النادسه: لتجنومه اه 
أدكاوتئلاثة فيها صح ئمما مخصوصة؛ صلوات دبر 

المذق،متثئبل وهو والفجر المعرب صلاة بعد نقود أف الأول؛ 
ولئالنلك نث لن، شرك لا زلخدئ ض دلا ي ررلأ ض: أو نتكلم أذ وين 

أحرجهمرات، عشر قدير٠٠ ض كل على وهو ويمين بميي المحمي، 
فيبعمها ملح ممال، فيها بأساسي وعيرهم والقنائي والترمذي أحمد 

والمتابعات.١لسواهد 

كمالعيره، للحنن بزيفي وسواهده ثلرقه بمجمؤع فالحدث 
.٣١وال،ه نيأتي، 

بنعبي حدثنا منحور، بن إسحق حديثا تيئِمح! الترمذي محاد 
عنأية، أش بن ويد ص الرمي، عمرو بد اض عيد خدننا معني، 

صخؤش-ب، ي م ءس حن-؛ن، أبي بن الر'حمن ع• بن اض 
فيقال ررمى ياي؛ و. اض رنوي أف در أش عث عئم، بن الدحمن عند 
الزخدة اف إلا ه لا بخفلإ: أن  jliرخك ص وئو المجر، نلأة ًم 

ضءمحو ض وئو ويبق حيي الس ولن ]ص لن ثن شريك 
لهورئ نيئان، همسر عته ومجنت حسنات، عشر له كسث< مزات همشز 
منوخرس نكئوْ، كل من حيز في بله ذللث، نونه وكاذ ذرجامت،، عشئ 

اف«.إلا ام ذلك، في ثذركث أن لدثب تبغ ولم الشبمان، 
٠صححاا عريب حنن حديث ررهذا ت عيني أبو فاد 

ومه؛^١٠ ٤١١٠١في والهلز١بي والنلة"، النوم ءاعنل في النناثث وعند 
الحدث•^٠٠ حى ذللث، مثل أعطي المعرُب، دبر في ^؛، ١٥ررونث 



الملامبثي اثصلأة أذلكر في الكلام ئحقيى 

وتعدالمعري،، تغد قاو ارمي (; ٧٠٥)في ١لءلبنانئ وعند 
الخدث.النداة...،( 

بنالله عبد حديثا همام، حدقنا ووح، حدقنا ظه; أحمد وماد 
ضعنم بن الرحمن عبد ص حوفب، بن شهر ص المكي، حنين أبي 

صلاةمن رجله دبجي ننصرف، أذ يبل قاد ررنى ماد; أثه النبي. 
السولث ١^، ن لَلئ شريك لا وك اف إلا ه لا واليح: الخئرسم، 

لهكتب ماُت،، عشن لديئ شئء كز على وهو ونمث، 4لمي المن بمدة 
همشرل ورخ نيئان، همشر همته ومحجث، حنثات، عشر واحدة بكل 

ولمالرجيم، الشيطان بى وحرزأ مكروه، كل مذ جرزا وكانت، ذرجاُي،، 
زيلاإلا غنلأ، الناس أمحل من مكان ارشنك، إلا نيركن لدئب، نجل 

.دال« ^١ أيصز مول مصله 

قهرحدقني الحميد، عبد حدقنا النصر، أبو حدقنا أيضأ; وماد 
اممهنبي إلى جاءُئ، مامحلمه أد رعمث، يحديث،، نلنه أم سمعت، ماد." 

التحىمى ندي مجنث، لقد الاJهوالأJه رسول يا ممالغ; الخل.مة إليه ثئثكي 
ذساالله ^ ١١ه: الله رنوي لها ممان مئ0أ وأعجن منة أئلحذ 

قلائااممه مشحي مقئجنلث،: لزمت، إذا دلنث، مذ حير على ونادللث، نأتبث، 
فهومائه، مدلكر وقلائص، أرتعا واحمدي وئلاثيذ، قلأثا وكبري وقلابيذ، 

افهإلا إله لا ئمولي: الصنح صلاه صلنت، وإذا الحائم، من لبث، حنر 
وئوالخن بمده ونمبج، بميي الخئد ولئ الظثؤ ة لن ئثربك لا ^ 
صلاةتغد مرات، وعسر الصبح صلاة بند مرات عشر هدير شيء كل عر 

نثئات٠،عشز وقحط حنث١تا، عشن ئغت منهي واحدة كل هإ0 المعري،، 



0———>'المرنصة مى السلام بثي الصجتخه الأذقار 
^=ط=ك=^====^^=لئئاا=

كجبلدب بجل دلا إنمامل، ولد مى ربة كعتق منهي واحدة وكل 
شريكلا زخدة اف إلا إلأ لا الثزك، :كون أن ثدرئ!لا أن  ٣١ذلك 

سطانكل بى عشيه ئموليه أو إر عدوه موليه أ0 بين نا حرنك وفو له 
نوث"•كل وبن 

٠حوثب بن فهر صاحب وهو صدوق، بئرام، بز الحمتد وعند 

(،٤٨)ا ااالأمالى فى حجر ابن لنواهدو حننه قد والحديث 
فيباز ابن أبقا وصححه (، ٤٧٥)الترغي،اا ررصحئح في والألتانئ 

)اا/آ؟ا(.»نجنوعداتياا

'نها ، بها نتفوى شواهد وللحديث 

اص.ض أنانة، أم ئذ غالب، اء نثا الحكم، م م ص 
له،شرينث، لا وحده افه إلا إله لا ت الهداة صلاة دبر قى  Jliمن  ١٠قاد: أنه 

مدم،ض؛ كل ض وفو الص، ند؛ وييت بمص الخئد، ولث النلك لئ 
محالمن إلا الأرض، أنل أمحل يوميي كاذ رجله، يثني أ0 بل مرة مائه 
فيوالهننرانئ الئس، ابى أ-محزجه قالها، ما على راد أو ئاو، ما مئل 

.وااالأونهلاا»اليي« 

خخران أو علمننا إذا فدا الئزاهد، فى به ناس لا الإنناد وفدا 
فيالثنذري ؛^1^ خزذ ^١ (، V'A/Y)الأ'فكار« »نتائج في حننئ فد 

صحنح ٠١في الأ'لنازتي أيضا لننره وحننه (، ٢٢)ا/• والترهنحا< ااالترغتِا 
(.٤٧٦)الترني« 

حسنهولد مرفوعا، بنحوه غهتد الأنماري أيوب أبى حديثه ومنها 
ابنمرنل يريفيه الناهد وبهيا (• ٤٧٤)الترغيب" "صحيح في الألبانئ 
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رجادرجاله الإسناد، حنن فالحدك هدا وعلى لعنره، الحنن إلى عنم 
أهل•pLU عند مث لا المحائ وجهالة سيِا، بن عمارة عدا مسلم 

(،٤٧٢)الترغنّ_،اا ررصحنح في الألنانتي أيضا لعيره حئنه وفد العلم، 
أم.تالي واممه 

لأف؛ صعنف، الحدث أف علم ومتنا نندأ الحديث ئدبر مى ت ملت، 
،صعيفرحل أيضا وفيه سنده، بضعف يفهلع مما ثال,يدأ اصهلزابا فيه 

مايوصحه الزيادات، هده دود الحديث رووا الديى الثمات بروايته حالثت 

نر:

عنحوف بن فهر ْلريق مذ جاء الحدث أل أولأ؛ 
فينواة مديدأ اصطزابا منه نهر فته واصثلزب عنم، بن عد 

فىرجب وابذ ، "١^٠٠٠فى الداريفلنث ذكرة نا وهؤ متنه، فى أو ننده 
والألنانئالأو>اراا، نتائج ٠٠وفي رراJمئحا،، في حجر ان وظ! ارالمتحاا، 

الحب.ك.في يكفي وهدا ، ^٠١١١٠ااJمام في 

يرويهئتاره حوثب، ن ئهر رواية مئ ظاهت الاصهلزاب شاو ؛ لد.ا

در،أمح، غذ وثار؛ جبد، بن نعاب عث علم بن الرحمن عبد عذ ثم 
•هريرة أبي غذ وثارة أمامه، أبي عذ وناره 

فميرويه وثارة مرسال، عتم بن الرحمن غبي غث نهر يرويه وثارة 
منظاهر احتادف وهذا أجنعيذ، عنهم الله رصي قايه عئ نلمه أم عذ 

٠الحديث نني محي حوشب بن شهر 
َ  َ ٍ-

الصلوات،أظلق محتاره ت متنه فى حوف ن نهر اصهلراب وكلنا 



!لالمويضة مى الفلأم بتد الصأءتخئ الأدفاو 

بالمجروثارة وحدها، بالمجر وثارة والمعرب، بالمجر قيدها وثارة 
والعمر.

فيالئزايت، ثزنتب قي احتنف أنه ُ؟قفق أنفا اصيلرايه ومن 
وهل،  ٠١ويميت، اريحيي زيادة! محي التوايات احتالمت، وكدا الأحاديث،، 

لا؟أم ١^-؛>، تح، محو ماد ناف الدم هدا بمد 

حوثببن شهر ظريق عير مى الباب قمح، أحرى أحادث رويت وقد 
هربرْوأمح، أناته كامح، أجمبمذت عئهم اض رصي الصحابة مذ مع جص 

،شبنب بن وعماره الحدري تجد وأمح، أيوب وأمح، الدرذا؛ وأ؛مح، 
بننهئ الأحادبثج ه هن. وكل عله، وله في النسائي ووصله 
منهاسيء يملح محاد العلة، الهناهر المعلل المنكر وبيل الئد.ند.، المعم< 

والممونة!للأنتئقاد 

الأحاديث،مقاومة على ئفوى لا المتكاثرة العلل هده مئل إي نم 
حاءمحتححنث، ءالمحنحنن((؛ محي ونعمها صحتجة، بأناننيّ جاءت اليمح، 

المتاحفي ونعمها النوم، في يقاد ونعمها بوثب، مخمصة عير مئللفه 
رواتههن كنا الصلزات يدبر ئمئدأ حاء منها سيء وليس والننا؛، 

محتأمل!ُأقتن، حوم-، ن سجر 

منوعترهما الئتحان آلحولجأ ما الصجنحق الأحاديث، هذه ومذ 
افإلا إله لا يال، من ٠١محاد! ه اد؛ه رسول أف )ختيغ؛ هريرة أبي حل.يثح 
فيمدير، شي؟ كل عنى وهو الحمد، وله المنلثف له له، نرش لا وحدْ 

ومحنت،حننة، مائه له وكيبث، رقاُب، عشر عدل له كاثث مرة مائه بوم 
ولمننسني، حتى ذللث، يومه الشيطان مذ حرزأ له وكانث، سيئة، مائه عئه 



اكلأمبند ادئراسلأة ض امملأم ولآْت(أ 
قالونى دلك، مى أكنر عمل أحد إلا مؤ جاء مما أيصل أحد يأت 

ربدمثل كاثئ ولو حطاتاه حطث منة مائه نوم ئي ويحني؛ اف سنحان 
والنفظتس1م.ش، ئثفق البمر« 

أيوبأبي حديث مى لننلم واللمظ الثبغان أحن-حه  toت ومنها 
الوحده افه إلا إثه لا قال ءمى قاد! و. اممه ود رم أد لقهتع الأنماري 

كادمراو عنر فدير فيء كل عر وهو الحمد وله الملك له له شريك 
•إ'نماعيلاا ولد من أص أوبنه أعتذ كمي 

منرغهنأ، أيوب أبي حديث في والنساء بالصباح العشر مييد وخاء 
داودأبي عند ونحوه صحيح، وإسناده ارالمنندرا في أحمد عند آحر ًلريف 

أبقا؛وفيه صجح، ت ه الررقي عياش أبي حدنب بى "نثيه" في 
الحدث.أمنى٠٠ ؤإدا . . أصح. ^١ ١٠٠

صنفعلى دلالة أكبر وفنها المحبمنحه، الأحاديث هن فهده 
نخميصفنها والبى حوثب بن ثم رواها التي الأحاديث ونكارة 
أءذلم.واممبم و١كجر٠ النعرم_، صالآة تعن. ١لتهiنل 

صلانيعفنن، حاء الذي الحديث هدا مند نحسيد فإل وأحيرأ؛ 
إلامحنحه، عد نحسنته إلى النمل ثفلمص لا والمعريت،، القجر 

بالئاي.يلالنس صعقه لأف به؛ العمل بجواز ومحلنا به، أحل.وا أئنا 
المنابماج،هس'له بل ينجر، لا ايذي القوي بالصعق ولا المئلرح، 
ئابنقأصول نحن، ينل.رج أيضا أئه كما ينعضها، يننانر ما والشواهد 

الصحبمتن•فب، 

؛الحاوّسثجالنمل حوار العلم أها أكثر ■بمد نثرر ففد هذه والغاله 



لمربمفتا مى السلام بتي الصحيحة الأذكار 

ولامنها الحديث وهدا معنا، ص كما ، لاغماو ١ ئمايل في الصعلف 
أعلم.ئعالى واbه ذائ<، 

٠٠٠

فانية:ه

النيرضالة بمد بخئبمم يمزلن \ذوي الث4زت ئ الدغا وأنا 
لأ'لصعتف؛ حدث فهو مئاات،اا نع الثار مى أجرتي والمعرف: 

تاتئ!يأتي بما نزلأ، مبؤ 
بنالوليد حديثا قاد؛ ربه عبد بن يزبد حدثنا ؛ i&jأحمد ثاد 

بننيم بن الخارت أو الكثانتي؛ خناو بن الزحنن عبد عذ منيم، 
صليثُإدا ه• اغ رسول لى ماد ماد؛ أبيه عد حدثه، التميمئ الحارث 
نحالثار مذ أجريي اللهم الناس؛ من أحدأ ئكلمم أو مبل ممل الصبح 
وإداالثار، من جوارأ لنث، جق اف كثب ذلك يومك من مئ إذ هإئك مرات، 
الخثهأنأمح، إني ١^١ الثاس: بن أخدأ أن مز ممن ١^^، طن، 

هاف كي، _، وشج بد بث، إذ هإممث، <-،، ١۶يغ الثار بن ١-؛>^، ١^؛^ 
جباذ■وابن ايي والثداود وأبو أحمد أحزجه الثارا؛ بن جوارأ للثج 

بذمنلم إلا الصنجح، رجال ورجاله يفايتح، رجاله الغديثح مهدا 
ينزفلا ١٠حاتم: أبو عنه ومال اJداردئلنتي، جيله ممد التميمئ الحارين، 
أي.زانم اشمه في اختبم، كما انحدثنح. بيدا إلا ليف ولم ^١،، 

صثومحق في عاديه هي كما جباذ ابن عن إلا نوبجمه يوثر ولم 
التوينقا وهن. ، يئكز ما روا0 فنما يكد لم إدا واحد إلا عنه يرو لم 
الثني.غانة فى وخإخ' منه 



المنلأمبعد الصلاة أدكار في الكلام ئحقيى ؤقهتآا 
الألكارا؛نتائج ١٠في حجر ابن أيضا لحديف ا حمس ممد هدا ومع 

 /Y(٣١٠ ،) لإ\صبن بملي لم الخدن لهدا خم ابن نمطن أذ إلا\
لهداثمنه في عض واعترص ر؟قذئ، الأل؛ازتي رده ما وهو العلم، أهل 

ينلغحث اظراحه، في بكفي علبي رد جلال مث ودلك الحديث، 
كيلك.وهو (، ١٦٢٤)المعتمة١١ الثملة ٠٠فى الخدث بثضعنمؤ الألبائ 

٠

، Loliعالما أسالك إ1ي اراللهم المجر! صالة بعد ويمول القاني! 
الهومعمل  ٠١في ائئ والنأحني أحزحه متسلأ،ا وعملا طئبا، وررتما 

ويقم.•رالمح« ر واشرانن ناجه وابن واض، 
نلنهلأم مولى نمك قاد! عائنة أبي بن موتى عي ثلرق مل 

١١. . . قاد! أصخ، إذا ءاكاذ ! بعمى وفي لوعا، من به نلنة أم عث 
,الخديث 

.)ازاس٠أ١١بمدااتياا(! ٣٠٥)أ/ةا،أ، أخني وعند 

أبيبن موتى عث ثننه، حدثنا روح، حدثنا ! أحنيقاد 
ئقوز!نلنه أم ممع أئه يحدث؛ نلنه لأبي مولى محممتح فان! عابته 

إثي®اللهم نلم؛ حيث الصغ صلمى إذا يمول ك-او ه  ٠٥٠١رمحول ؛ف 
 vورزقأ ثافعا علما أسألالئ Lمثملا،اوعنلأ واب.

ثنابه،حدثنا ثبمه، أبى ن بكر أبو حدثنا جةِفئ! ماجه ابن وقاد 
أمعن مننه، لأم نولى عث عايثه، أبي بن مونى عث ثب، حدثنا 
وئياللهم  ١١يىسللم! حيث انص1ح صلى إدا يمول، كال ه الئتي أف نلنة، 
تجوة.وغنلأ طيأ ورزقأ نافL علما أنألك 



:ائ:نحويضنيا مى السلام بغد لميحيحه ا الأذكار 
مولىحلا ثقات دو إسنا رارجاد I النوايد٠٠  ٠١في وكن؛ الثوصيري ثاد 

ولاذكزه، النبه،،ات في صنف مئن أحدأ أز ويم وسلم، لم فإنه نلنة أم 
حالهااإما ادري 

هذهراورجاد (! ٣١٤)Y/ الأإكاراا راسائج في ويإف، خجر ابن وياد 
مواونننة ولأم ينم، لم فائه الملهم إلا الصحيح، رجاد نايلد ألا 

. ٠٠وثقوا

هداإنناد ضشب في نما نلخة أم غن ١^١^ إبجام يمي وبدلك 
الحدث.

برئفي،وبه الدردا؛، أبي حدبث مد أحنى ظربما للخديث أف إلا 
نتائج٠٠في ^؛-٥٤ حجر ابن إليه لهب ما وهو لعنره، الحنن إلى الحديث، 
أضوخلثئ ، خض٠٠خدث ررغدا غنة: فاد خنجنح الأدكاراا 

أصخ،إذا كاف . . . ١٠نثقل: ( ٣٨٨)Y/والتاء الفباح أذكار في 
الحد.ث. ٠٠.ر ؤ قاد: 

ماجه٠٠ابن صحيح ٠٠في الألإاjتي أيضا صححه ند والحديث 
(١٥٢.)

نمىمنمة أم نولى إلقام أو إلا ثقائ الثني رخاد أ0 ونغ يلت،: 
الصحة!يزو حاياد 

١رخدننا(: ٢٦•)ا/ ^١١ ١٠٠فى القلرانئ بمد اشئ تايمن نجن 
بنعامر جدي عث أبي، حيننا الأصهانئ، عامر بن أبراهنم بى عامر 

نتضزر،غن التزري، نفياذ غن النائم، غيمي بن اشماف غن ، ١٧٥١^
الحديث،؛وذكز ننمة: أم غن الض، غن 



اثسلأمبتد الصلاة أدلكر فى الكلام فحقيق 0--مم 
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عامرا(،به د نفث النعنال، !لا نمال عن ينو0 ارلم ; ^١^،٠٤١١قاد 
فياليرانئ »نزائ ١(: ١ ١ ١; )٠ الزوائد،( ا>بمع في المحي ظ وفاد 

.ثقات((ورجاله ررالصغنر((، 

حيرعنه وفيل ، يمه، الثلبزاض قيح قإل كذلك! وهو I يلت، 
يقه.أيضا وجيم قاصل، 

يكولوددلانخ صحلحه، متانعه فهذه يمان، دونه ومي والثني 
أغني.واض أ-ماله، أمحي في لمرْ ط الخد:ث 

ذكرهما هو ت نلنه أم مولى ئوهص عنه ويرسر الحدث، يقوي ومما 
تبقوله ( ٣١)Y/؛ الأفكار،( ارJتائج في نلنه أم موالي عذ >طض خجر ابن 

وموا((!موال نلمه ررولأم 
فيالثمز إلنه ثثلنئن مما نلنه أم لنوالي منه \]لأأو!ق وهدؤا 

فداضنت أف غلئثا إذا فدا الأحزال، أقل في الحين فذا تغض 
يالئواهي.الأحد عند محناهزة ونفوسه جنره نل بالقوي، لنز الحاو.س؛، 

فيالضب بالغدثث الم قاعدة أنفا ث بمثقني وبهذا والنثابمات،، 
أعلم.ئنالى واني منها، الخدث ا وغن. الأعنال، قصايل 

القدوس((النللث، سنحال ٠٠->اصة: الوئر صلاة دبر يئون أذ الئالمث،ت 
داودوأبو والننائئ أحند أحزجه الثالتة، في صونه برُع مرات، ثالث 

عنرثننه، حيننا جعفر، بن مغني حيننا ظهI أحنن. قان 
أبزى،بن الرحمن عيب ا؛>، ض ذر، ض الإباُي، وربيد كهيل، بن نئنه 



المريصةمى السلام بثي الضحتخة الادفار 

آلأؤ.ه،دق أنن -ؤنج ثالوير في ^١ لكف أيه ه الني عن محه أص 
:Jliطم ئإذا )وه، محي أثث ئن وظ وه، تأء وؤ؛]، 

\ذنإإكنيحال القدوس، الملك ن1أحانى القدوس، الملك، ررننحان 
٠صزثه بها ورم ، القدوساا 

ياي!ئثادة أحنزنا سننه، خدينا داود، أبو خدينا I أيضا وناد 
كالهؤ النه رسمود أل أبزى؛ بن \زأحمون عند عذ يحدئ ررارة سمعت 

هووه، آلخقغروف كابما وه، أ'لآي ده أنت ب-ءؤنج يوتر 
فلاثآ.ئولها الماووساا ايهك ®نحال قاوت نلم فإذا وه، ئكك أللت 

ضغززة، ض قثاذة، ص شب، خدثنا الظالمتي، ذاوذ أنو خدثنا 
•هدا يمش المحي. ض أبتي، ص الرحمن عبي بن نجي 

ابنعن يحدث ذرأ نمعا كهم، بس ونلنه رمحي أحآرنى يادت 
•هدا بش ه المحي عن أمحه، عن أبرتم،، بن الرحمن عبب 

عذرمحي، عى نما0، يادث الرراب، عبد حدئثا ت أيضا وفاد 
أمحهعس أنرى، بن الرحمن عبد بن سجني عس المرمي، اف عبب بن در 

تأبماوؤ»د ا'لآؤ.4، دق أنن -ؤثغ إبوتر 1. لمس الكاف ياي؛ 
منننصرئ، أذ أراذ وإدا آمحد.4، أس هو وظ "طبردف.4، 

فيصوثه برفع يم نراييح، ثلايثج المدو»اساا المللث، ®نتحاذ قادت الوئر 
•انش اكالثة• 

بنمغلو حدسا ت قال منمون بن علي أحبرنا ؛ الثنائي وفاز 
غنأنزى، بن ارحم ث ن سمد غن زند، غن نقيان، ص تزيذ، 
كال؛ ركناين، محلأيث، يوتر كال ر. اممه رمود أل كنب،، بن أبن عن أمحه، 



الخلأمبس الصلاة أدلكر في الكلام ئحقيى 

كأ;را_ؤش بالئانية وثمي وه، ألاء ره أنن :دؤ"، الأولى في أ بئر 
د4وونقنق أحط.4، آثه هو -ا؛ؤهو باثلئة وفى وه، شضوو0 
نزاتنادث الماووساا الملك ررنبمحاذ ت يناغه عند محاد قئ محادا الأكوع، 

١^■ش بجد 

نمم،أبي غث إبراهيم، بن إسماعيل بث محمد أحبريا أيضا؛ ومحال 
عثأبزى، بن الرحمن غبي بن سجيل عث در، عث ربيب، عث سئياف، غث 

وه،ألاغل ره أنن بوتر 3. افُ نسود كاف محاد؛ أبيه 
ننصرىأف أزاد ة_اذا وه، آحط آس هو وه، ألءك؛نثول ،ؤثآ 
صوئه.يها يرقع ئلأثا الهدوساا الملك نبحال ١١محاد! 

ومثعبيد بن محمد مث عندئا أست نعيم أبو الرحمن عبد أبو ثان 
بنيحيى — أعلم واض — عندنا نفيال أصحاى وأثبت يزيد، بن محامم 

نمالجناح، بث وكغ تب اليارك، بن اض صد لإ الفثلال، معيد 
الحدث.هدا في الأنود ثز نغنم، أبو ثب مهدي، بث الرحمن غبي 

اقص•ويرمحع• اكالثة في صونه بمد محماد؛ ربيد غن حازم بث جرير ورواء 
بنمحمد حدينا ، قي4 أبى بن عثمان حدئنا ت داود أبو د وتما 

صم، ص الآ;اتي، نش ص الأغش، ض ر، ذقا ي، أم 
لكلفائت محصب بن أنى ص أبيي، غث أبرى؛ بن الرجمن غبب بن نجبلب 
المدرس"•الئييث، ررنبماف محاد؛ الوثر في سلم إذا . اس رسول 

ذلأذالنلأم بعد نمولها اركاذ روايات؛ بجدة عندهم ورد فالحدث 
الخالتة"،في رروبمد دواية؛ وفي آحرهذ"، في "يخل رواية؛ وفي مرات"، 

صحبمه.وكلها 



o—-م'اتمريصة من السلام بعد لصحنخه ا الادلكر 
=^==س^=^ضشش=س==^^=\س\\ 

ولهأبزى، بن \ذإحموا عبد بن نعيد على مذارْ الحديث وهدا 
انحلاث!فبجا ئدى 

(١٦٩٨)اكانتي« ررسح في ه الأيانئ ءس والخدث 
i()UrA)j  (.١٢٦٧)ذاؤذ«أبي و>اص
المضاJيحاامشكاة ٠٠كتايت، حاسة في أيضا طه الألبان^ عنه وقاد 

إلاناجي، خدث الخدئث، فدا أو واغaإ سلح، رروإنثاثة 
بنأثي عن ألزى ابن حديب من جنله فبمصهم مه، الحلموا الثواْ أف 

وأيهماأز، إلى به يجاوز لم أبرى ابن حديب مذ جعله وبعئهم كعب، 
اسهى.معروءانا، صحاسان لأيهما صحح؛ فالحديث، كا0 

أحرجهاممد والريح® الملائكة ورررب ، الركؤع® 'رقبل • زباده وأما 
(.اتبجئ)م٠٤م:فه ومن (، ١٦٦٠الذازنمؤ)

١لأئنثح،بن نال1نا0 بن اغ عند حدتنا ظه: الد١رمئلني قاد 
عذنبتي، عذ بملر، عذ يوس، بذ بمني، حيننا حثرم، بذ على حدننا 
كالقاد: كم، بن أنئ عن أئيه، عن أبزى، بن الرحمن بمد بن تجد 

كأأأاوءؤءو روه،  ٠٣١ره أنث -ءؤنج يبثلاث يوتر ه اف ونون 
دإذاالثكوع، قنن ونمنن، أحظ.ه، أثث هن وظ ْه، 

فيصوئه بها يمد مرات نلايثح القدوس*، النللث، *نبحال قان: نلمم 
والئوحأ.النلأتكة ٠ارئ٠ ويمول: الآ-مة، 

يزنعذ يوش بذ عننى بجا قفي نصح، لا ناده زناده لكثها 
نجدعئ روى من، وفيهم عرونه، أ؛ى، بن نجد عذ الحديث روى مذ 
النندي.ثر بذ ئحئد وهو انحلاطه، قنن 



السلامبتد الصلاة أذكار فى ألكلام ثحقيق V-—0؛ 
س====سسح=ظسسفسض

عنالحديث نوى تن دؤ0 خلنثه بى فئلن الزيادة دهذْ ١^ وكدا 
ئللحهن ومحني خازم بن وجرين وشب الثوري نئيال وهم الياْىت رنتي 

■أعلم ثنالى وافه وئدوذها، صعقها على ذلك قدد وعتنهم، 

 □□□



الئانيالمصل 

الفمهيهوالآحا3كام السرعيه الآداب 

الئلأمبخد الصلاة بادكار السفه 

نعد^^isL جاء التي الصجبمصت الأدكار مى جملة ذكنJا أف ونعي 
بقاأو الحكمة وتغمق الإبمان خاذة من كاذ الفلاة، بن النائم 

عندالعباذ0 سنف4لم كي الئ-زث؛ وآدابها الثئؤثق أحكامها بذ بثي؛ 
بناظمددت ولد وآدابها، فمهها في وئكثمل وأدائها، أعمالها في المسلم 

أربمثجلال بن ض ثق على ءجا٤ث السنابل و:إك الأخكام ذْ 
الثبنل.سواء إلى والهادي النوقق هو واف ويايده، حكما وعثرن 

باحتقار:نر نا الأذكار فذ؛ آداب بن كاو فه 
١^^١تنني الأذكاز مدو اوثسن_للم يقوو أف الأووت الحكم 

النثر.ر أو الإهامة ر الصلوات فدو كاث مواء المقروصة 
بمدتفاد التي القادة أذكار أف على الجلم أفل أكنن نص وقد 

حاصأ.المقروصة الصلوات ماز بل هئ الئادم: 

كل٠١قوله! ١١)؛/A؛(i لأعلام١١ ١١١ر ف?زفق ١^١٥۶ الملمن ان فاد 
يحضخملمث وغض ذك، فى والثقل الفيض انتزاة هدئ قلل ءنلأة« 

تخيبلا نعمات  1١١ نوعا من عزا ن كعب حدبن، فى لكث العلماء، 
وقادثئنسحه، ودلأدول يلأيث، مكتوبة: ٠^٨^٠ كز دبر هاعلهى( )أو مايلهى 





١؟——َمالسلام بثي الفقهيه وا؛لآ'حلكم السرعيه الأداب 
^=^=^^=تبمإ!لاا^

شتيا1ل ممن الزنقة ضادة بمد والدغاق الئية خل 
الوعاءهو وما _ المائة من الأيهاء بمد أي! - الئئة، صادة بمد 

.؟الني ض المأيوره والتنابتح 

مىينجها الفجر، يحد كلمها المائورء، ااالتنيمحاذv ت الجوامث، 
إلاصعه مع محي ثيء فنه ما النواغل بمد أما المحاته، وبملمحا الصالة 

اف،أنتئمن اف، ارأسئمن يشوي! الئاiلة، مس نلم إذا الأنتعمار، 
.وJلأمامااالخلال ذا ثازكث،:ا النلأم وه الئلأم أئت، ١^؛^ اض، أنئتفئ 

بمدلإدا هدا أما المرئصة، بخد جاءت كلء-ا الأحرى الأدكار أم؛ 
ئ\أنحر'ف ®إدا النبئ كاو خيتد؛ لوناف يمول والثقل، العرض 
الئلأمومنالث، الئلأم أستر رراللهم وفائت والآ"تااا، اض انثئر صائنه، 

\صكبمو ولم وغزة، ئنلإ، ^١^ دالإمام« اتجلأو ذا ثازكث:ا 
والمزص.النأذالة صالة، كل في أئه على محدد 

ولنالنأئ، لث لئ، شرناك لا زخدة اف إلا إلن »لأ الأذكان: أنا 
افإلا إلأ لا باق، إلا ق ولا لاه ميز، شيء كل عاز وص الخنذ 

عنسلئنا لم ، المرانفم بخد جاءت إثما هذ0 إلغ . . . إياهء إلا ثعبذ ولا 
علنهالنوافل بخد محغنخا أئه عنه نبلمئنا ولم الفرائض، بمد إلا 1. التبز 

ة؛قذئ.ناز بن العزيز عبد الئنخ محفنله I المفتي اصى. والئالآما٠ الصلاه 
موقعه.فى هن كما 

موصعهمحي ثيء محنه ما النوافل بمد ما  ١١١ت ؛^ i?yمحوله وأما محلته! 
الخلالذا نا ثازكت الثلأم وه النلأم أنث، و»اليلم الانبمنان، إلا 

مصاصنفن، ؛؛إدا النبي كاو يوبائ ح-دفث، لظاهر والاكرام" 



يمذ\'إ£\و في تحقيق ورق^(ا 
صلاة،كل في أنه على قيئ النِكئؤبة، يمل ولم إلح، . • • ، ا؛ صادته 

و\حضادالنافلة 

اوءئزفأ،®!^١ ه! المحي كال ؛^^١^ يود أف يوصحه ثظر؛ داله فبما 
أوإلا الصلزات، جميع في عام ءلاه_ته  ٠٠ث، الحدي. . صلاته. مى 

حديث،مى مسلم عند حاء كما له، مخصصه حاءُئ، الأحرى الأحاديث 
)أويايالهى u>_، لا ررهنمات، قادت ه اممه وو رم عث عجزة بن كنب 

مثالتجحاري عند جاء ما وكدا الخ مكئوتة...اا صلاة كل يبز ياعلهى( 
صلاةكل دبر في يمول كاف ه النبئ أف فعلة بن المغيرة حديث، 
.الحدث((لث... شري، لا زخدة اض إلا إلأ ررلأ نكئولة: 

Jb  العاثةالأخادث ^١ خبمث، العلم، أفل أكئن ذم، فدا
زمالنأثوزة الظوا'نح أذكار بميحص وذلك الغاضة، الأخادث على 

أم.واض آنفا، نعنا نز كما بالغتزنة، القلزانح 

وهومباثزة، المريحة صلاة بعد المنم يعولها أف الثاني! الحكم 
أولحاجة الملم؛ي. مث الحزوخ أزاد لمث إلا المنة، متثمتل جالمز 
فيالجلم أهل كالم ونياتي وزاكبا، وماشيا قائما قولها قله عيرها، 
١ينه.مهاء إذ المسالة هد0 ئوصح 

النافلةضلاة ومل الفربمة، بمد ابمم بمزلها أذ الثاث: 
الزاتة.

جيلاالث11ميذ عنل عليه جزى وقد العلم، أهل أكثر عليه ما وهدا 
جئدإبمد 



O——٦٢العلام س اكمهيه والأ'ذ،م سق 
=====^^=لر=ظا 

الدكرأل الحدث لاومننمس I ٨( • )v/  ١٠الفتح ر، في حجر ابن ياد 
كافمإف الفراغ ض ذلك تأخز م الفلاة، من الفراغ بمد بمال المدكور 

تعدأيضا ورد يما متشاغلا أو ثاسيا كاف أو معرضا يغد لا بحيث يسيرأ 
ا. . نفث. فاد ١^->، كآنة الخلأة 

بعدهاالمكتوية بمد ١^١عل يكون هو ط؛ وعلى ماد؛ يم 
أغالم«.واض النذلر، مخل لا؟ أز والدكر المكتوتة تن فاصلا 

الفلاةبمد المدكؤن اذكر أف رروفييا (: ١٣٥; ١١)أط وقاد 
انبمى.أغاللم« واض قدم، لما ١^;؛;، نملي أف إلى م-م لا النأيف؟، 

ابنقاد حنث، الأحناف؛ يقهاء يحض ^ا فى حالم، وقد 
فىالأحاديث، مص ورد ما ااوأما (: ٥٣٠)أ/  ٠٠ثنته ^١ ٠١فى هتأض ءاباي.يى 
بملنل الثئة، بل بما على يه دلالة قاد الخادة، غقبمبح الأدكار 

ومكملايخاوثوابعفا النريصة لواحق مذ الننه لأف ها؛ بمي. بما الأسان على 
قادالئئة ضر لإ بالأذكار أش لو ألا ذكر لإ . غ1فا أخنبثة تكن قلإ 

انبمى.ثزانخا ولكن نمئئل، قاد الئنة بل تكلم ولو دس، 
محالفالكونه مردود، فهو :  ijiSvابذ إليه ذهب ما يلت،: 

بخد١٠ولئظل: الصلاة؛،، *دثر بلمفل) جاءت التي اليوي الأحاديث، لظاهر 
عقننخيفاد الأذكار باق صريحة وعينها قفيه ، الفلاة٠٠مذ ايمذافه 
النافلة.وبل الفرصة 

تكزذالأذكار أف على نفوا الدنذ العلم أفل لعانة نخالفة ث كما 
.لأفلبجاوبل الفرقة مذ الئلأم غقيب 

نفبميمزد: ة؛لمح ١^ نجد لأنا مه؛ نغذ ^١ ولأبخدأ 



الفلأمبنذ الصلاة أذلكر فى الكلام نمشى 
س\تإ\سسسسسس^=سطسذسسسض

الئثةمز تكلم "٨ نفه: ظام فؤ كما ملغا، تكلم لمن الأذلكر تناب 
يهبما وقوة يصحؤ يقينا يزيدنا ث وهدا ، يقلا، ئواثها ولكن ننقط، محلا 
اللم٠(اأهل جمهور اي 

ألهي المنألة؛ هذه في العلم أهل أقوال مل الراجح قإف وعلتي؛ 
غائةلأة الثافنة؛ وين القرمة بن الثلأم غت الأذكان غذْ تمال 

بمنئلزبجاذلك على دالة اياب فدا في ياث المي الأذكار أخائض 
•ونمهوبها 

وماخهثه، ثنية بن المغيرة حديث بث منيم أحرجه ما يوصحه؛ 
•مرينا معثا مر كما >هع، عيره بن كنب حدث بذ ١^١^١^ أ-مخه 

البل ١لصادة، يثن تثزلها أنه على تدل كثيزة ألناظ في وهكذا 
الصالآةبن الثا>*م عصب مولها إلا ونزعا لفه الئلاة،٠ ^ ٠٠مغنى بمس 

أم.نحالى واش ١^>^، 
)يسررقمل: ةقِلبج: للنهوتي ( ٣٦٩)ا/القئااعاا اف_، اركث_وفي 

فيورد( )كما النكئوبق الئ_لأة( عنب والأنتعمار والدء_اء الu، ذكز 
الئنح"؛في اف، نصر ا؛ن شاد ممقلأ، عليه نثقف ما على الأحبار 

وفيقيابه بغد قاله ولو قاعد، وهو ف دلك يقود أذ مرادهما أف هر وا 
دك.في نحجز لا إي أيضا، للئثة مصيب أئه قالهناهز: ذهابه 

الخاصأجره حصون هز قالهنا قدكزه، ئدكنه م دلك، عن نغز ولو 
ظويلرمن بند انئدركه ثم عمدا ثزكه لو أما لعير، قريبا كاف إدا أيضا له 

اسهى.له® المفلنق الذكر أجر وماء الخاص، أخره فوات، قالهلاهر 



٢٢٢٦٦١كفهيهوسالمفلأم 

الصلواتبند واجده من® المنلم يعولها أف الرابع■ الئكم 
اشبنزعق.

المنربببر أو والعصر، الظهر نص الجمع له ئ_رع منى لدا 
منةالصلاة يبن النثنوعه الأدكار نمول أف هده والحاله مله والعناء، 

•أمور لأربمة واجده، 
عالأذكاز نده ذكن أنئ اي ض شث لم أنث !لأم 

منأحد ءس بؤنز لم أئه كنا الننزوصة، الصنوان نص خنعه عند 
ذلك.معل أئه الممصلة المنون أهل مل أحد أو الكرام، الصحابة 

ِلشكثة أنخ آؤ تثول 4 م >كنكن ئنالى: اه قاد وقد 
[.٢١]الأحزاب: .ه ئ آس ثعز آمحز م أكت ينمأ َلكث 

الثحاري.آصر* راشوتي كنا ®صلوا ه•' وماد 
حتشئ،عد واو والطاعة، والنئع ، افّ بمموى *أدصيكم ه•' ومحال 

مائهاالأمور ومحدثات وإياكم كثيرأ، احتلأفأ نزى منكم يعس من محإيه 
رسالخلماء وننة نم ممكم بثكم ذللث، أذنك فنن صلألة، 

حا^بثجوقادت ^مدي، ١١أحنيّ، أ-نحزجه رالنواجذ.ا، عليها عصوا النهدثص، 
صحح.

الفقها؛من الئتجرئن النم أئل بن أحدأ أغلي لا الثاني: الأم 
نصالجمع عند نزيص الأذكار هده بمتروعثة ماد أيه والنحيسل 

١الننزوصة الصلوات 

أفغلم الأذكار: سْ إلى اشتحمق نش نقلر نل أف الثالث،: الأم 
بيها،صلاة بكل مثنلقا لنز الصلزات يثن ذكرها مل الشرعي الننمد 



النلأمبتي الصلاة أذكار في الكلام ئحقيى لأآمآآَ?| 
وب،

.بعينهامقروصة صالة لكل سرعش التي الرواتب الئش قان شأنها 

هذهكامث أنا مكتوبة صادة كل دبر ذكنها هو منها المراد بل 
أوممند0 مقصورة، أو ثامه المكتوبه! الصلاه هذه كانف مواء انشلأة؛ 

,يزصحه مجمزص، 

وجيرلإكمال ئسرع إئما الأدكار هذه بنفس أف الرائع! الأمر 
والدعا؛الأنتعمار يثق وذلك المكتوبة، الصلاة في الحاصل النقص 
وض.

نودنهاالنكتزنة الصا>٠ة جنس يبز ممفودأ ذكزها كا0 وعش 
أوأ ممس الموياه الصادة هذه كاث نواة نعال,، اه ندك، نل■ العند 

٠٠٠

بمدرالأذكار هذه على الن1للم بحاقفل أ0 الخاص: الحكم 
[.١٦ص: ن١ أس ن٠ُالى: لفزلب الأنتذلاغة، 

ماتوايأمر أتريكم وإذا ماجتتبوه، شيء ص ئهنثكم ارءادا وموله.؛ 
علىالدالة ١لئرعثة الأدلة مذ وع1زها علله، متفق انثطنتلم< ما منه 

والظاغات.العادات على والئزافتة الثخاففلة 

٤٣١نا الأذكار قده على الثغامفلة الثنلم على ثغي كا0 لدا 
أحبلأو نمزوصة؛ صلاة كل يبز ءاليها يواءل1إ بحت نبئلأ؛ ذلك إلى 

أبجاها؛ غائشة ص ئ، كاJ ولو دبمة، كاذ U ممالى اض عند الننل 
زإنارأمث4ا قاد: اس؟ أب؛ر الأغ٠ال أي ه اليئ نئل نالت: 

غيه.ثثفق نمموذ، نا الأصال، بن *امموا وقاد: قز«، 



ٍس(ا:المنلأمبند الفثهته والأخكام 1وثنروأ4 ب 1^1 
ئ;>فذ؛ ذم بن ظ ضارث ني للمم( ١^>، إذا أئا 
ممنمشا ولا يائه، ما قصاء فى يجثهد أف هذو والحاله يله الصالة، 

الفلاة.لإر الأذكار الأتان على ئغافظ كاذ 

كاولخن بجي »صو: )ا/أي(; ااالأذكار« في ١^ فاد 
حالةأو صلاة، عقب أو ئهار، أو لخل مذ وت في الدم مذ وفلخثه له 

نشليا،ولا بنيا، لخكن إذا بجا راني ثداركيأ، أف ففاض لأخزاو اض 
فيتساهل ؤإذا للتموي، محقا بمن لم عنيفا النادزنة اعثاذ إذا فانه 

•وقتها قي ئقثبمها عي نهل قضائها 
قادفاز! خهتء الحهلار-ا بن عمر عذ منلم،ا، صحغ ١١في نث وفد 

ءَ

صلاةسذ ما قمزأْ منه شيء عذ أو جربه، عى نام مذ ٠٠ه•' الله ود رم 
انبجى.الثل« بن هزأة كأنما لت نجي، اش وفلاة اشر 

عذنغل ررولو فوله؛ الةشاعاا كشاف ١١في خاء ما معنا مز وقد 
كافإدا أيضا له الخاص أحره حصول ئالaلاهر فدلإه، لآكزْ ثم دJك، 

قواتفالظاهن نلوبل رمن بمذ انتدركه ثم عندأ ئركه لو أما لعير، قريبا 
اتقى.له، اتئللق الدكر أج وتما؛ الغاص، و أج 

;>خرأي: اتظنق؛ الدظء بز ال1بلم مزلفا أف الئادص: ١^ 
راسةمنه نتخذه ولم اتئللق، الدعاء يريد لخن ولأا الأذكار، بعد الدعاء 

!٠١٧كر تعد 

بنرزحا نثة، يئخدة ولم انثللق، الذغا؛ ثرند لخن : ثذاهنئ 
العلم,أهل نعص عند جرى الزى الخلاف 



السلامبتي الصلاة الفار في الكلام ئحميى 

منالثلأم غم، الدعاء في العلم أهل جلاث جرى ممد وغليه؛ 
باختصار:م، ئا أقزاو، ثلاثة عر الفلاة 

منالانصراف بمد الدعاء ببدث فظع من بجم الأزل: القزو 
مئللقا.القادة 

مئلكأ.استحثه من منهم : الثاني الفول 
الدغاءبجزاز وقاد: المنانة، في ئزنثل مى منهم : الثالث،القول 

ثر:بما أزبمة، باغيارات يخئززعثته!( )لا 

المنززغقبالأذكار الإيان بمن ]نئم ص ^١ ;اتي أن : ٥١
المهزوصة.القادة يبز 

حاجةأو نازلة، لمناسه عارضا منه الديء هدا نكوف أو الثاني: 
.وهكداقائم، حنر لجنت، أو نازل، صز لكئغ، كالديء قائمة: 

نتخدْأب بمعنى: ممثدأ، لأ مثللقا الدغاء هدا يكول أف النالثؤ: 
محناهرهااليي، الأدله ئجشع الأعتنارات> وبهيم صادة، كل بخد راتنه سنة 

اشارضزإ
هاي ض بم، لم لأنت !^؛ ١١^١ في دله نزقغ ألا ١^^: 

مذأحي غن أيضا ت، يثبولم الثازم، بمد الذي ء الدئ في يديه ديأ أيه 
المو؟لنإهدا فى، يديه ربع أية أجنعنذ عنهم اممه رصي الصحابة 

بونعلى ذك التي، الشجبمة الأدلة بنذ الجنع بمكذ وبهيا 
بالإسانلأمنه هآ أمر؛ وبنذ الطلواُت،، بخضر مذ اثصزافه يبز ه دئبه 

أم.ممار وافه الشرانؤ، زر المئززغة ؛الأذكار 



لنالسلام بئد الفقهية والأحكام السرعنة الأذاب 

الصالآة.بعد الدغا؛ حكم سأله؛ نه 
ومدحس، هو ثاء؛ بما الصالزات تند المملى دعاء أف سك لا 

ملهكنا اأعلم، أهو نص الأماق غليه و١Jعفد نئ-نوث، على الئنه دلت 
نياتيما وهدا ، وعيرء المهيب؛١ شرح في ارالمجمؤع في ُِءن-ذج الئووئ 
.الu،ساء ال مصنله 

والأضحانالئافعن ا)ا؛فق (: iiA/T)»اشينيا، في النووي قاد 
الثلأم،تند ثنالى الن4 ذكر بنثحب آئه على اممه رحمهم وعيرهم 

والمنافروالمنأة والث-جل والمنقرد والمأموم مام ناح دلك وستحن، 
وعثر?•

هذوفي وجاءت يالايماق، الثلأم تند أيضا يدعو أف ويشى 
كتابفي جننتها ئد والدعاء الدكر في صحبمه كثيره أحاديث النواصع 
الأذكار«.

موالدعاء الدكر اشتحتاث ذكزل "قد ؛(: oY/r)أنفا وقاد 
وأماحائف، باد الصلوات ثمل عنب تحن، م وهو والمنمرد، والمأموم 

المنحبملاثي الإمام دعاء ئخصيم مل منهم كير أو الناس اعتاده ما 
انتهى.أصل قاد والعمر 

رروأنشحن،(; ٢٤١)١; »الأماا في ه الئافعن الإماء قاد 
رجاءالدعاء ويكثز الصلاة، تند الدكز يطيل أيا وللناموم منمردآ للمصلي 

اخى.الإخابمبمائؤم«
إذاثمنا قال:  ٥٠٤)عازب بن البرا؛ حدث الئئة مل عثه يدل وث 

بوجهه،علبما بجل يجيئه عل نكوف أف أحببما ه اممه رمول حلفتا صلينا 



الئلأموس الصلاة أذكار في الكلام ئحقيى 

وهناكم1للم، 1^->،، عنادكاا سثث نوم عداثك قني ®رب نمودت ممنته 
.هدامض عر ئدذ كيره أحادث 

ءءء

دعاءالدعاء أو العلم أهل عامة لدى ب فمد فيل؛ ومن 
منالة.ودعاء عناية، 

ئنالىض وئمجند وثناء ذكر عى عبارة فهو العنايةI دعاء فأنا 
وأقواله.أفعاله وكمال وصماته، باسمايه 

اممهمى ومواله وانيجداوه العند ظلب فهو ت الننألة دعاء وأما 
والأجر?•الأيا خترئ بى بريد ما ثعالى 

والتحمندالتنبنح فهو وثمجندI ثناء هو الذي العبادة دعاء فأنا 
الشحنحهالثنويه الئنه يه زرين الدعاء مد النؤع وهدا والتين، والتهلنو 

بمدخلاف الدغاء من النزع غدا ذذنؤبمة في ويس الصلزات، أذنار في 
١^.^ ١ص 

نيننزاع فيه زسر فمد I وثللب مواد هز الذي المنالا دعاء وأما 
مزأيماد وغل نعيقا؟ أم الصلاة مس النائم مل يدكن وخل ومجيز، ماخ 

لا؟أم الأيادتم، ث لأيع وهل جهرآ؟ أم 
الدعاءأد هز الننالة! هذه فى المقنن المزي أو معنا مز وفد 

غيهكما الخالآف، من .ون)ج\' المiنزغة بالأذكار الإياj بمد بمال ١^ 
.هنابخلافه بمني لا مس بمفر إلا فيه يحالمل ولم العلم، أهل جماهنن 

 aالطنق.الدغاء في الدئن نفع م نألأ: ن
بمد;ئاد المملق الدئء خزائ تقزز أن ويجد 





السلامبتي الصلاة ادلكر في الكلام ئحقيى أو؟\ناأ 
وأئهالصلاة، مذ الالجزاي نني ماد الدي المفللق الدعاء في الندين رفع 
كدك!وص قك: ١^!؛، ١^، ث \ؤت ال1غة إلى 

لكذسهلها، نحل هدا ليس وئنلنله، دليله منهما يول ولكل 
المزْلن؛فذا في ;^ ٧١نفع غذإ م أننفنا:  ١ui^ من المجح 

اصحائ فنل ولا سنه يه فلم، لم لأيه 

مععهده. في ينعل لم ما أ0 ت العلم أهل عدة فا مذ يعذر ومل 
ئعالىوالله بدعة، فهو انع! الن_عدم مع إليمٌ الهمم وئوافر ننبه وحول 
أم.

٠٠٠

والثغمبمJ»باملح الإيان في الن1ج نيثهد أذ ا1ئائ:  ٣١
فيلين معنى يودى لكونه بالتنثنح الأJتداء سما ولا مزئنه، والتكبيراا 

باتيثم غفوا الباري عن والمعايبؤ النقائص نمي يتفنن أيه وهو عيره، 
لإنباتبالمحر م تعالى، لن الك٠ال يشني؛تباث لأنن بالئغمبمي. 

والعبادْ.باوحيد افه إماs النضنن بال؛4ليل شنفا ني الأنرئن، 

ا>وتنئغول»فؤلن: (: V،\/T)))الننح(( في ه خخر ابن فاد 
علىالتنبيح ئفديم الأحاديثح أكثر في ومع كدا ويكبروف"، وثحمدوذ 
علىالتكبير يم نفل عجلال ابن رواية وض الدكبير، وئاجير اشتحميد 
الأةونإحال أكنر ادل، اايمود صالحت أبي قول أيضآ وفنه حاصة، التحميد 
أبيحديي، مذ وله الحكم، أم حديث، مذ داود لأبي ومظه فه®، والحمد 

عمر.ابن حديث في وكدا ،  ١١بح ونوحني ااركأن I هريرة 

مولهلدللن، وينثاس فنها، ثرينب لا أف على داذ الاحتادفن وهدا 



السلامبتي الفقهيئ والأحكام الثرعيه الأذاب 

أ0ممن لكن بمأثاا، بأنهن :ئزك »لأ الضالخات: اتامات خدث فى 
ق،الباري عن الثمايمر نمي ينفثن  AjS؛بالتنبيح؛ التداءة الأولى يقال؛ 

النقائصنفي من نلزم لا إذ لئ، امحاو إنماث نشئن لألأ السد تم 
أفالكماو وإنمات النقائص نر من طزم لا إذ الثي م الكماو، إنماث 
بجمبعء ايغراده ض الدات بالئهلل شم يم آحر، كبير هنا يكوف 
ادثهيى•ذبك''

ألاعلى الاحتادث ٥^١ ررمدث : القارئااعندة ٠٠فى الغنى النير قاد 
أ0لكء؛ اأفالخات، انتات خيط غض وندد منا، لات، لا 

اسصجممح;َ■بمد:
عيرهعلى التنبثح بتقديم الواردة الأحاديث لكي؟ أولى وهو يلتؤ؛ 

أم.واض الأذكار، من 
٠٠٠

n الأدكار.من بعير؛ واءتنانه بالتسيح نثنلى مهمه مسائل هنا
المثعأمؤلأهمتنها هنا كو'خ\ 'ج-؟L؛ بالئبح، مثعلقه قواني هده 

:ذمنها؛الأدكارلاآ،

التسبيح؛معنى في اللعة أهل نيئ خائف لا التنبنح: معنى أولا: 
المزآنمناني ٠١كثايه في الزجاج إنحاق أبو قاله هق، لله التبرلأ أمه 

ووة.(، YUA/Y)وإمابم« 

فينغالي اممه بثنزيي إلا الئنع في يكون لا هق ض التنزيه وهدا 

يحوثففيه كندر، إسحاق بن محمد للأخ وألثئؤ® الكتاب في *التسبيح ت كتاب ائظر رأ( 
.\ذئوؤ؛اوآض مظالخي، !ر العلم حللأب ثدع محرندة، وم١ئد وم1ث.ا 



الفلأمبند الصلاة ادفار في الكلام سييى ؤقتإ 
وأننائهذاته في سحانه به يليق لا غما والعمل والفوو الاعتماد 
والندالشرئاك غن نحات بثنزئهه ودلك وأنماله، وأهواله وصماته، 

الثمصغن ئبمحات وتنزيهه والهلهنر، والولد والصاحتة والئمي والنيل 
أتناوه،ونفدث ئنحاه بجنابه يلني لا ما وكل النوء والعلي والعيوب 

ثني.وغغليم بجادله نقى لا ومحق م ص وتزيهب 
باللنان،ويولأ يالهف، اغتمادأ J؛^jl ت ذو'ع\ ئعالى اف شتنبنح 

يالجواوح.وغماي 

الثفي،بننثى والئنة في بمجيء لم أيفأ ئعالى اممه وئنيح 
التنبيححاء نل وكمالأ، مدحا نتشمس لا الذي المجرد، أو المحض 
الالوجودية، بالأمور يكون إثما المدخ لأف والكمال؛' للمدح متضمنا 
هووجوديا أمرأ ئممى إذا >ووح\ يكوف إثما والنهى العدمية، بالأمور 

ولأفكمال، ولا مه ندح لا اثت>ئ أو المغض محالم وإلا الكمان، 
.>ووح\ نتفمى أ0 هصاد ؛ بثي؛ ليس والعدم غيم، المحمى الثمي 

يتخثن، نيحاناك،،  I٠١ وقوله  ١١)*ا/اه\(ت ظه ئنميه ابن محاد 
كالوإل التسبيح شاف الثمائص؛ مى وعيره الهللم غن وئنزيهه ثعفلّمه 

مرايجلمى مرنل حدث في ووي وند الثمائص، نمئ بثصئى بقال؛ 
اشتزاءة آرإنحا اش: ئبماذ الخد: فزل فى ه افئ غن هه بن ئوس 

إالثوءا< مى 

الالمغض قالم وإلا يولأ، نفثن إئا إلا ندحأ بجوف لا مالم 
وضوكناله محاصنه إئيات يستلزم غنه والثمحى السوء ويهؤ، فيه، مد.ح 

.،١٣١لأنما٤ 



o——النلأم بتي الفقهيه والآ.خلكم الشرعيه الآداب 

يشمنعئه والنقص النوء ش فى العزآو به تأنى ما عامه ومحكذا 
وكماله.محاميه إثبات 

وأمحنه تأنيب لا الهمز؛ أوئ ثن ِإلأ أه لا ؤافُ ت-مالى: كمزله 
٠وقيوميته حياته كمال يتضمن له والنوم الئنه أحذ تمي ه، زم 

ذلك.ونحو قدرته كمال يتقسمن ؛.،^، ٣١من منتا وقوله• 
ينقمنعنه ١لنقص ونمئ ١لثوء، عن ئنزيهه المتصمِن يالئسيم 

شليمئ.

لهالموجنة العفلمة ؤإسات الثللم مئ ئبرئته ، ررسحاك® ت قوله قفي 
لجهله،أو العللمم إلى لحاجته يهللم إثما الهل١لم ناو الْللم؛ مر براءثه 

سواْما وكل بجه، عيي وهو فيء بكل عليم ني؛ كل عث عبي وافه 
العظنة.كناز وهدا إلته، فقنت 

أُغااإلا إله ررلأ قفوله! والتنبيح التهليل الد١عاء هل.ا قفي وأيضا 
ننبغ.ا»نبمحاك« وئزله: ؛4^3، 

تعدالكلام ارأيضل فائت أثه ١^^، ض الصحيح في ب وقد 
افه،إلا إله ولا ف، والحمد اف، نتحاى المزآزث من ونى أرح، القرآن 

ائش•هن- راذ 
٠٠٠

نعالياممه على والثناء الد.كر مقام في نأتي التسبيح صنعه أف يائيا؛ 
نعالي.ف والدعاء والثناء الد.كر ألمامحل مى بعيرها ومفرونه مقزدة 

جاءفئ. الصلاة مى الانصراف نعد الوارد التنبنح فإف هنا؛ ومي 
نغنقت أو _؟ والخالة غيا فكان والتهلض، والتير بالشد 



rrTTTSl  اكفلامبند الصلاة اذلكر فى اثفلأم تحشى
رلمدأااع=^=^ت=^^=^::===^^=====^=^^^^=^إ= 

الواردةالصح بهذه الدكر يمل لنا ليملهن الائترانية ال٠ناذي محي؛ مذ ء ني 
الم:ن.الصلزات أذيار في 

اليوثبوالثثة الهذآن في محرأ خاة ممد بالت: الئلمي اهتزاز قأثا 
>الئيتح!الأذكار بن غي؛ بن الأكم كاف نل 

:ثعالى ومحال [، ١٣•]طه: ر؛ثه بمني ءفرّّيح ئنالى؛ اض محاد 
ييحإلا سء نن ؤإآ0 ■ ئنالمح،وياد [، ٥٨اjت لالدرذبمنو،ئه جوسة 
الهراسة.الأتان من كثين وغينها [، ٤٤لالإّمِا،: بمدهءه 

بأحبأحمنك "ألا ه.' اف رسول محاد محاد: خهته ذر أبي وغذ 
ممال:اغ إلى الكلام إخب أ-محبنني اه زنود يا فلن،: إلى الكلام 

منلم.أحزجه وبحمد؛« اف نيحال اف إلى الكلام أحب ررإو 

حقيقتان®كلمتان ه: اض رنوي محاد محاد: غينه هريرْ أبى وغن 
وحمدهاف نيحاذ الزحمن: إلى حميتثان الميزان في ميلثان الل«تان على 

غاليه.مممق العظيما< اف نحاذ 
®الطهوره•' اف رّود قاد محاد؛ لقهغ؛ الأنعري مالك أبى وغن 

أوثملان فه والحمل اطه ونيحال الميزاذ، ثملا فه والحمد الإدمان، سطئ 
والصبنثن٠انى، والصدده ثور، والهثلأْ والأرض، الثماوات، نص ما ثملا 

سثفاشئ مايغ بمدو الناس كز _،، أن س نجه زالثزآن صناة، 
•جذأ كثنرْ هنا والأحاديث مسلم، أحرجه مومها،ا أو 

فادوالثئة، الكثاب في التعميد نغ الئنبح خال فدا كاذ ولنا 
(:٢٣١; ٢٤)( ٢٥١)•أ/النثازى،، ررفبنزع في ص ئنث ابن 

.الئحمإدااقرين ®محالئنسيح ومحال: له؛؛ وئابع بالتسبيح مفروق ااوالتحمند 





الملامبتي الصلاة الفار في الغلام فحميي ولآيت(إ 
بعضأنار هدا ؤإلى والوعاء، والدكر الثناء غي ثعالى الله يغظمم 

ؤحنضويك حثن أش ءاؤدس«احنن ت لى ثنا قوله تمسسر عئد مصرين لا 
وتبم-ايعشيا وأ?دبيب( الثتزت ق ألخني ؤله ُصامذا 

[.١٨. ١٧: ،؛]١٧

للأنمناءاليح أن^ات ض ئعثرصا الت ذكر تغار اممه أف إر 
اينهما يينع أف حمهنا بأف والإئغار بناته، 

فيكيرا نيئما الاقتراو زرذ ممد بالنير: النبح س وأثا 
\ih  ذك:فمن الهمآن، ١^:؛

معتضر ئحن ينما ماد: أو4 هأ، عمن ابن عن مسلم ١-►^->؛،، ما 
كيرأ،لل4 والخئد برآ، ألإ راالأو4 المزم: من  jJr'jفاد إذ س الل4 ننول 

كداكلنه القاتل ءرمن س: اممه رسول ممال ، وأصيلا١١بكره اممه ونحاذ 
هتحت،لها ررعحبت، قاد: اممه! ون رم يا أنا القوم: مذ رجل قال وكدا®؟ 

.اثاء،اأئوان، محا 

دلك.يقود اممه رسول سمعت منال ئركتهذ قنا عنر ان قال 

ثكرةائته ونبماذ محرأ، لل4 والخند برأ، ألإ »الأ4 الدلإ: خمدا 
واش>وملد.بافبر التن.بح ^١ن ٥١مه وأصيالآ١١ 

الخماجرينممذاة أف ه: ئرلزة أيي غن الئبمان أغرين U وكدا 
والتحمالنلى الدريان، الدئور أفل ذفب قفالوا اممه. زنوز أنزا 

كناويقوموف ملي كنا يصلوف : قالوا^١١؟ ١٥راوما قفاي: المقيم 
:اممهرسول قفاي نعتق. ولا وينتهوف نتصدق، ولا ويتميقو0 نصوم، 



أ)سنقآتاأاكلأم بئذ الفئهيه والأ'ذام ط

تكولولا ثنيكم نى ُه وسبموق سمكم نى يه ئدوكوذ ذسا أعلنكم ®أفلا 
،،٥١رنوي يا نلى : يالواصننمء؟ ما بثو صثغ من !لا كأ أمحل أحد 
مئ0ااويلائيى يلانا صلاة كل يبز وثحندوذ وثكئنول ®سسحونى دادأ 

لننبم.والأفظ 

ءني كر على ثعالى اض ئمفسل متقى أكبر( )اه الثكبير وكلنه 
لأيهاالنقائص؛ مى عنه ثننه ومنا الكمالأت، مى الأنثاء بي ئوصم، منا 

الاتجارات،بمجمح ني؛ كل مى أمحر نبمانه أئه على ندد ثتجيل أنمل 
كلئ أكبر وجادله، وعرة ومنى ولارأ دانا ني؛ كل بى أكبر قك فهو 

وعالشي؛، كل فوق هو كنا وأنماله، وأقواله وصماته أسنانه في ني؛ 
ذاتهض ني؛ كل مد وأجل في؛، كل من وأعظم في؛، كل على 

ذلك.من ني؛ في نيء يناويه محاد وأقعاله، وأقواله وصماته وأسنانه 
المملأبن اللإطة(( وءالقثزاعق شنة، لأبن الضالخات« رراتامات اص 

\1aفي والتكبنر والتهلنو والنحت الئنبنح ايترال ورذ وفد 
ئادقاد: ه، هربنه أبي عن منلم أحرجه الذي الحدب 

أكنزواف اف إلا إله ولا ف والحمد اف نثحاى أهوق رالأل ه؛ اممه رمحود 
.ال؛ثسااعلئه طنت مما إلئ أحب 

المثاوى١١في الكلنات هذه اِ?لفج سمنه ابن أوصح وقد 
ممنولوالتكبين له وئايع بالتسيح نذأو)؛ والتحمد ٠٠بقوله: ( ٢٥١/ ا )' 

الكلأمأي نئن أنه ه، النص عن الصحيح وفي له• وتابع بالئهيل 
وفيويحمده،،، اف سثحانى لنلائكته اف اصطمى ما ٠٠قان؛ أقمل؟ 



الملامبتي الصلاة ادفار فى الكلام ئحقيى 0-————َآ 
^^اا=====^^=^==ك===عئ===

مينثاناللنان على حقيقتان اركلمتان قادت أثه و. لثني اض 
.النفلم،،اف سحاف وحمد؛ اف سحاذ إلى حميتنان الميزان قى 

مجحيجحأ I الملائكة وو\ذل ، محني\}ذر'\0 وفى 
محمدي

يإئايالئعفليم والأحرى بالتحميد مئروثه إحداهما الكلنتان وهائان 
المحاضإئبات المثصمن والنقائص النوء نقئ فيه الئنييح أف ذكننا قد 

والتعظيمالحمد تين ويرف المحاص. على يكوف إئنا والحنق والكناو 
كلولا محمودأ محبوا ثعئلم كل ليس إي والإكرام الجلأو نص محرف كنا 

الحبكمان ئثفمن العإاد٥ أذ مقدم ومحي . معهلمامحمودأ محبوب 
محقيالتعذليم، معنى ١لمشمذ ١^١؛، ك٠اد وسقمن ^٠^؛ ١١معنى ١لمقمذ 

غفلمتهعذ الناشئ له الدد وفيها المحاض عنى وحمده حيه العإادة 
والإكرامشجلأل المنتجى ننحائه وهو ؤإكزامه، إحلاله محفيها وكبريائي، 

ائثفى.الإكزام« وغاية الإ-بادو غانة ئئحق فهو 

التهليلومحرق بالئحميد، التنبيح (؛ ٢٥١/١٠)أيضا ومحال 
الأ^ان.كلمات ئافى بآمحير؛ 

الئنبخفإف أمرد• إدا الأحر يثصئى الئوعين مذ واجي• كل إف ئم 
ننظزموذلك غيه، لغمن  ١٥إياث ويقنن اشفايم؛ تشنن والس 

كنا3ينتحي لا أيه ئشمذ نل ؛ محبوL كونه ئشمذ ١لإلهيه محال ١لإلهثة 
فز.ولا الغي 

أفينثجى الثي بالصفات المحمود غن الإحبار هو والحند! 
بنثاحض؛، ررالخند كاو وليدا كما3 ئنحئن ى'لإلهئة ئحث، 



التلأءنغذ ءالأخقاي\سثه ضئ اث الاذاش 
^^ئث==ث—=^^==لص؛ااإ

أجيم!فهو غ الحمد مه يدأ لا ناو ذي أمر وكل الخهلاد-ا؛ 

ررفستخفاد: ولهدا فدنناة؛ ئا ممته إيات فيغا اض« »ونبمال 
رواةركوعكم® في ر>اجنالونا النبي فاد وقد العفاJماا، ربك باسم 
الثجوئوأنا الزث، فه قشوا ال>كوغ »أئا وقاد: الئنن، أنل 

ثنلمم.زواث محإ« تنتجان أن شن الدغاء فه ئاخثهدوا 
نتمنىوالئيح النجود، منه أحص الآكوع في البجم محل 

امحم•

وإنهثتهوئنفلمي ثنزيهي اثنان وإحند0ء اف I لربه نفي 
٠وحمده 

إياثاض إلا إلا لا ض أمح«، واف اف إلا إلا ®لا فزلئ: وأثا 
إلهقه.إثات في ذاح^ه كلها فائها محامده؛ 

الخفلمةممنن المحريائ فإذ غغلنته إمحاش أمح« اك نزلا: وفي 
أكملا.ولكزالكرناة 

اراضبفوو: والأدان الفلاة فى النننذ الألمائل جاءت ولهدا 
ضالشجمح في يث كنا . أظ؛اض قزد من أكنز ذلك ئإف أمح«، 

ثنىإرادي دالنظنه ردائي المحّثاء ثنالي اف *يمول قاد•' أئه }. الثبي 
كالتذاء،والكنرناء كالإرار الغظنه فجعلا عدتته*، مئهنا داجدأ ُادعيي 
بمش>خ آصم من أنلغ ال؛ي كال فالئا أئزث، النذا٤ أف وننلوم 

مىبالتنزs فها صرح اف• *نبماذ قولا؛ دفي البجيم، ذبك وثشمى 
الكلنتتننش متممنا: الكلنش ثى كل فصار للتنغلتم، النتصمن الئو■؛ 

حاصيها.كلنؤ كل نمر الاقتران وعند أئرذئا، إدا الأحنسن 



السلامبقد الصلاة اذلكر في الكلام ثحميى ]ؤهتؤ 
فانئ١^^؛ نش مإنئ ، ٥١أم من انم م أ0 كما وقدا 

^/٢.لكن ١^؛^ زلاش مش ئثلز؛ والداث الدات، ض يد 
بنجنوعبما-؛، ١^١١وءالى حاصنيب، على  ٣٠١م دلأJه وأم؛ 
انتهى.االتصث٢تاا أحدهنا غلى ودلالتها مالنظامة، 

٠٠٠

والنثت:المنآj في كيرآ ورد فقد التهليل؛ التسبيح ائتراى ث.أما 
التلا ط ء١لنا ِلبمثثا ١^٠ لزن؛ وثآ اف، قاد 

إلاإكَ و تنالي: ففزلن [. ٣١]١^: يئ-جنيم كثا ّممنث> ؤ إلأ 
سنح.دن-يخذاه كثا ؤنبحض' ئعالى؛ وقولن ثهليل، هره 

قىمثتيسا أهب إذ آلؤن ^^١ • يونس تسه ءس تعالى وقاد 
إذنحنم, أنت إلأ' إله لا آن ي، ^ ١٥ئته مدر ر أف 

[.٨٧]الأنساء; |ؤ^ه "الظنلمتن ين ًءىت 
النبحاقنراذ فبجا خاة التي اليآن ذات خجيع في وفكذا 

امحرإ
اإنهال.ت١^١ ها عائثّه حدض مى ه ءّنا، صح وفد 

مقتحنئ،، تنائي تعفس ؛لى ذم أثه ئهلننت لبمق، دان هؤ النبي 
إلاإنه لا وحمدك ارنحاش يمولن ناجي. أو راكع هو ئإدا رجعغ 

أحنحا'آحر! لفى ؤإيك سان، لفي وئى وأمي، ألث، بأبي قمنث،ت أدث،اا 
.٣

٣.أ-مجه أتت* إلا ه لا يحنيك *نحاك و0: وقزلن 
اف،زنود لنا فال فاك: المحاجزات من وكان نبجزة وغن 



o———ًزماثسلأم بثي تمفهية ا والأحكام لسرعية ١ الأذاب 
=====^^^^^=للأيااا 

منئولأتمإيهس الأنامل واعقدف والتئديس، والتهليل، بالتسبيح، *عليكن 
وهزالترمذي أحزجه الئحمه،ا سني ئعملى ولا ننظمات 

٠صهببح ءٌ

التنبحوانزاذ ملازنه والثئة الكتاب من الئرعثة الأدلة هذْ ففي 
الدكرإفي تقنا الفرن تزلأئ' على دللا وص والتهليل، 

الثناءمقام في عظننه دلاله بالتهلنل النئزون التنب1ح ولصنة 
ماكل ض الإلهية مي في صريح البجللأ قإل وثوجثدْ، ثعالى اض على 

الت أي اض؛ إلا إنه ياي له، شريك لا وحده له وإيابها هق، اممه سوى 
النقائصعن ثعالى الله ثنزنه في صريح والئنبيح اض، إلا يخق معبود 

والأئثاو.

النمائصعن ثنزيهه لأف ثوحند؛ ومفهومه ئنزيه، التنبنح فمنثلوق 
سواهأحد العناية ننتحق لا وأو بالإلهثة، احتصاصه يقتضي والأمثال 

,بُءَْ 
له.سحا 

الئ4لم،لمش تفرئرآ المحخ كاذ بالئهلم المحخ م0 فإذا 
ئنمثهلابن ١لمتاوىاا اخلجنا ايظز: وJوحيده. ثعالى ائته لتنزيه وثحقيقا 

ص.)\\أ 

٠٠٠

علىالأذكاو هذه عذد في نكه المنّإلم أذ الثامىI الحكم 
ئلأئأتنها هز نقلا، ررالمححء عذد صنمل في شك نن أي: اليمن؛ 
مرْ؟دثلايص امحلأ أم مرْ، وئلامحن 

الشاك:نفلزخ وأف اليقين على شكه سئ أف هذه والحاله يعليه؛ 



السلامبثي الصلاة اذفار في الكلام ئحقيق 0—م! 

ويقداممأ، اليمن لأنن تنيئ؛ وئلأتن اثنش نيغلها أو وذلك 
ال1اكانزود لا اليمن الفمهثئت الماعدة 

شاكنن كل في الدم آض الفئهثة القاعدة تحوي ذلك: خلاو ومن 
المث_نوعةالأدكار مى عنره أو ئكبنره أو ئحمند؟ أو سبنحي عدد في 

بأذوذك الشك: وأدنلرخ اليمن عر يئ ;Lj وذلك بمدد؛ الثمثدة 
اسين،جعله ثلاث أو اثنين في سلث، فني أيل، كاذ ما بنها العيد نجعل 

.وهكداأرتعا، جعله حمن أو أرع في نك ومل 
٠٠

ئالأذكار هوْ لإيب في اسلم بجهد أن ١^: \ذم' 
الأدلةعموم حلال من الصضح الأنيمراء عض دق كما ، مثفاربما

•نرعيه لا 

ui  0غيهننفزصا نكن لم الأذكار غذْ نر القرني ندا بمر أ
ظواهنعيه نيئ الذي المعتبر الاجتهاد ناب من جاء نل الئثة، بظاهر 

نوا■؛إلى والهادي النزئق، وافه الأ-حزى، الشرث الأدلة عئزمات 
اشم•

القالي:الزيه على عئدظ الأذكار غذْ تزني خاة ممد وغيه؛ 
ياشرة،النلأم بمد ثلائ، »بالأنتغفار« : ٣١;اتي أذ أزلا: 

^^١٠^، ومنك ، ٣١أك »اهلم ئباذزة: أ;ضا بمذغا زد مبم 
وغيهالخدنث، ظاهز ئز كما نئلم، أخزخن والاكزام* الخلال ذا :ا 

العلم.أنل عاثة 
وملالملة، إر مئجه وهو الدكز، خوا نمود أف الإمام على كنا 



——^ِرم٦١السلام بغد اتمفهية والأحكام السرثت الأذاب 

عندخؤي' عانته حدث ظاهر هو كما المهنثن، إلى بوجهه ينصرف أف 
.ئس4إ،كمالإشا

ذايغيومرغا،أيما بقا الأبتداة ننض اش الأذكار ومن 
الملك>انئحانى ت قوله وهو حاصه؛ الوئر صالة من ائصزافه بمد ه عنه 

واشاش،أحمد أحزحه التالئة، في صوثه يريع مرات، ثالث القدوس® 
.معنام وقد 

والتحمندالتنسح أدكار: مى واحدة بصفة يحدها بأني • ثانيأ نم 
•وعيرهما ارالمجمش'' في اثني عباس ابن لقاهر وافكبير، 

ينصرئ،جص بالدكر الصوت ريع أف ؛ خؤثأعباس ابن لود وهو 
•اللمي. عهد على كال المكتوبة س الناس 

سيحثئ.إذا دلك انمرقوا إذا \طإ محق وملن: 
بالتكبير.ه اض رنوو صلاة امناء نحرف كنا وقوله؛ 
بالتكبير.إلا س اممه رنوو صالة اجصاء دف كنا ما وقوله؛ 

عنهم< ٥١رصي وأصحابه ه الثبئ أو الأحاديث هذه ئهل-اهر 
الصالآةاء ائقص.يحد والتكبنر والتحمي. بأنوف؛التنبني كاذوا أجنعيّر 
النلأم،أنش وقول؛ اربالأنتئمار®، الأسان بمد أي؛ مباثرْ؛ 

هاعاينه حديث والأكزام®، الجلأو ذا يا ساركن، الئلأم، ومنكر 
منلم.عند المقدم 
ءَ

علىالمائة معرقه بال صرخ خهثه عباس ان أف يوصحه؛ 
لننرقةبكى لم ؤإلأ م؛ّانن0، بالئكبنر بمنى كاف ه انته وو رم عهد 

آية^١٤٠ بالأس ؛انزف كانوا لو إنيم بحنث اتجات؛ الفلاة انقما؛ 



ايئلأمبند اثصلأة أذلكر في الكلام نمقيى رس([:

عيرْولا عباس ابن عرف لنا التكبير؛ دول وعيرها والمعوذاب مي الم 
خهتهعناص ابن نجد لدا الزمن، مز مدة نعد إلا وكد الصلاة اينصاء 

ئاصل.يوف منانزه بالتكبير الصالآة امصاء أنامحل 

ال0ووجرمع ثنن لأ أثن العام أهو ءامة عند ب ئد أثن ءنننا ١^١ هدا 
والتكبيربالأنتعمار إلا الصادة مى الأئصناذح تند يثيء أو المزآن بفزاءة 

الثلأمغت كاذ بالثكبنر الفنن زلإ نكزذ ويهدا واشثت، والمنح 
أغنم.وافه ها، غناس ابن حدئث، ءلاهر هو كما مناثزة، الصلاة مذ 

زننغكيفما الأخرى الأذكار أحادث بنمة بمدنا ;اتي تإ؛الثا: 
إذاإلا ثنيا عر دذ ،L ل:;ناظث، م لأثت ؛ LUIبثزيح ثقيد ئون 
أغنم.واطه آحر، ثيء دهدا الأءصانة، ناد_، مذ كاJا 

دلف،:ثمن 

هالأه ود رم أف )جهنم؛ المغيرة غن ثنيه غز الئيحازت أحزجه ما 
لنله، شريلث، لا وحدة اطه إلا إله ررلأ قاد: ونللم الصلاة مذ يزغ ^١ كاJا 

اعهلنش،لما ماخ لا اللهم قدير، شيء كل وهوعالي الخند ولن النلك 
الخد«.مننث، الخد ذا ;قغ ولا _،، لما ئئض ولا 

دبرفي يئون كاف أثه خهتع الربير ابن غن زءزفه؛ مسلم أحرجه وما 
ولنانأللئ، نن نن، ذر:أث، لا نقية  ٠٥١لألأ رالأ ظي: حبذ ضادة تمن 

اطهإلا إلأ لا ياطه، إلا ئوة ولا خزل لا ندئر، شيء كل عر دنو الخند 
إلا!طهه لا الخنئ، م ونث الفذ:ل ونن  'ضنئ إثاث، ي تجد ولأ 

يهللافه. رنوي كاذ وقادت الكافزوذ®، كرة ولو الدين لن محلصنن 
صلاة•كل دبر بهئ 



ؤمقنحالسلام بند او،مهيئ والآ.ئكام السرعيه الآذاب 

الوحده اف إلا إله رءلأ والمجر! المعرب صلاة تعد خاء ما وكدا 

نمتر«ضء كز عر وض ومحت ثض الس، ونث ١^، نن نئ، شرنك 
.معنام وقد وؤإم، والن1سائتي والتنمدي أحمد أحزخه <;،، ٠^١١عشن 

لأ>ز',تي•'ئنا؛ الأدكار هده وقدت 
العإمأم غائق عئد وقد أذكارأ، ثفثت أن4ا من؛نا: الأزو 

ومملا.نزعا الأدعتة جض مذ أقفل الدكر جنس أل 
ثمدئبنائة: الأذكار آذاب ومذ الأنتخاتة ننام مذ قكاف لدا؛ 

والأذانعثه الئ الأدله علته ذك كما دعاء، كا0 ما عر, ذىأ كاو ما 

■' . صي 
تقويثشعز خا خاة الأذكار ندم ألحات خلا> أف ميا: الثاني 

ذلك:ممذ الأدبمت، بى عي؟ >، 
أل^،"؛ المغيرة عن ثنته محدبث مذ الثنحان؛ أحزلحه ما 

زلحدةاف إلا ه »لأ قاد: وطم القادة مز يغ إذا كاف ُ# اض ننول 
الحدث.لأشرش'لن...« 

نمولكاد أئه خهنه الرنير ابن محيث مذ ؛ منلمأتحزلحه وما 
له...١١شرياك لا وحدة اف إلا إله ءلأ ■' ئننإ حيذ صالة كل دبر في 

الحديث.

والمعرب،المجر صلاة نعد ماد التي الأدكار مذ ثبث ما وكدا 
قاد:ه اف رنوي أف در أبى محدب مذ وعينه ألحمد أحزخه ما وهو 

ونمث...«نض الس ولا النأك لا لا شره، لا زلخدة اف إلا إل ءرلأ 
.نمحانذث اش الأذكار مذ وعرخا الحدث، 



السلامبثي الصلاة ادلكر في الكلام ئحقيى 0——>م 
سذا=^^^======س===^=^===؛

ثعفلسْأوالمعودات، الكنسي آية ؛ ^٠٥١٤؛!تندها بأني رابعا• ثم 
أنمةصنع فناهر هو كما لاستدلال وآ الغجثت في له ويمدئما ]\ذر'\زإ، 
والدمالثناء على ئنزلأ أكثر أيضا ١^ ولكزن نمقانهم، ض الإنادم 
الأحزى.الأذية بن نش أشمر القرآو كاذ ^١ ي، بن والدغاء 

فيالامحار زيه عر ابمنا إذا والثثة الهرآذ أو غلنا إذا فدا 
إ-لجادلأت' المزآو كاف انتدلأو أو ذغاء أو ذكر أو عباذة نزْلن 

عملعليه ما وهد-ا عير?، ئئديم في حاص دليل هناك يكن لم ما وئعغلتما 
الثبنن.غانة 

ورقم١( * )U/٨ لها لجواب ظ-اهر هو كما الدانمه اللجنه أقتت وبه 
ويكونوالمغوديض، الإحلاص ومحورة الكزمى آية قراءْ ررتس (! ٤٢٠٩)

آجر?•إر السلام" بم■• الدكر من الائتهاء ثني ويكوذ مزأ، القزاءة 
تهكدا المزآيثة، الأتان هده فراءء دزب أذ غليه كما I حابسا ثم 

ور؟بثم الملق، ور؛ بثم الاحادصن، ؤرة بم الكرسي، باتة يلدأ 
الناس•

الذيالأم وهو لينزر، الئصحدا ئزث ذللث،: على ويدل 
سنتهم،بائباع أمرنا أئنا كنا امحي.، ويا? بمد الفحالأ علك ألجنعث، 

فغلهم.والاقتداء 

الثّورهده قراءْ يرب كاد لجث الني.؛ يحل ت أيضا غلك ويدل 
دللن،ئث كنا رقينه، وبمذ نومه عئن■ والئاس( والملق )الإحلاصن التادثة 

المحكي.الثئة في ه غنه 
الثرتيبوتحلقا سلفا العلّم أهل لجناهير اسحث< قمد ؛ هلأاوعلى 



ؤ—ؤ-لآأالسلام نعد اثفئهيه والأ*حغام الشرعيه الأذاب 

سكنسزيجور لا لوا كديك، وهو فراءة عند النور نيئ 
أزلأالثزآن ؟ ^١٤ندأ أو النن1م عر لكد بو الأختيار، بمد \0 "ظ

آجره.إلى وهكدا بأول، 

لإلفي بالنص لا بالاخبجاد النزر "وتريي أ ه شج ابن قاد 
ولهداالكثانة، في وكدا هدم، قبل هذه فراءه قيجور • • النلما؛• جمهور 
بهم.كتانا في أحمعنذ عنهم اض رصي الصحابة جفل مما ثوعث 

مماهدا صار ه ^Lji زمن في المصحف على ايمموا لما 3كن 
يكنهاقاعهااا يجب سنة لهم أف الحديث ئد وقد الزاثألول، الحلناء منه 
'ا؛(.)ا/االمزؤع؛١ ١١في مملح ابن عئه 

أفالأؤر الذJاث: ررئاد (: ٩٩)اااشيان« فى وه النووي وقاد 
مبمرال، آد م ١^٤، م الف1;غة، أ ئنتبم^النضحفبآس على يقرأ 

ودلنل. . . عيرهافى أو الصلأة في قزأ ون-واء الترتيب، عرَيعدها ما 
اسهى.لحكمة٠٠ هكذا جعل إئما المضحفب ئرتيب أف هدا 

وسورهالإحلاص، قراءة على مقدمه الكرسي آية قراءه ئكون وعلنه 
الناس،محورة على مقدمه الملق ومحورة الملق، على مقدمه الاحادص 

.أمح؛تعالى وافه 
نمينييوف وقعن، كننما الأحرى الأدعية ببقية ياتي : سادمحايم 

بابمئ كاف إذا إلا ئرتيبها على يدل ما لدثا بمبث لم لأئه بينها؛ بنزس—، 
أعلم.وافه آحرط قيء إءن-ا الأقذائت٠ 

ذلك:فمن 

إذاكنا قاد: خيتع، عانيت، بن البرا؛ ض : منبم أحرجه ما 



السلامبتي الضلأة اذفار في الكلام ضؤنيذ 

يوجهه،عت يقبل يمينه عى نكوف أذ أحتبنا ه اض وسول حلت صثئنا 
ع؛ادكا.ئ؛نث، توم عداتك هم، *ررب نمودت مسمعته قاد؛ 

أفه؛ ظالبا أبى بن علئ ض أبضا؛ منبم أ-نحزجه وما 
وماقدمت، ما لى، اعشر رراللهم نلم؛ إدا يمول كاو .، افه رسول 

ائت،مني، بو أعلم أئش وما أنرئثا وم، أعننت،، وما أسنرت وما ١^^،، 
أئت،«.إلا ه لا ١^، وأتت التقدم 

أحزجهكما المجر، صلاة نعد ماد ام، الأذكار من ب ما وكدا 
هافه ننول إ0 ممود: أنفا ه؛ فة أم ض : وهمذفماواكائؤ، أظ 

ئافعاعلما أسأللث، إعي، *اللهم نلم؛ حيى القح صلى إدا يمول كاف 
مثملأ،.وعملا واسعا ورزقا 

٣:لأم خاء ممد ئنا، الأس لهلْ اي وأثا 
عىالتأ-محنر الأد■ءنة حق أ0 معنا مز وند أيعنه، أJها منها؛ الأول 

قاني.تحالك،، اطه عر والثناء الدم أخاث 
عامةعند الصزت زئع فنها ين، لا الأذعتة أدكاز أو : منهاالثاني، 

وعليهالدين، يوم إلى باحتان ننهم ومي الئلف أئئة من العلم أهل، 
نلهم،.نا لنا ذلهن 

حمهايكزل الص-ورتؤ رئع فيها يئنع التي الأدكار أف ^١لن،: ١١
؛rj،أجتجن، علهم الله رصي عباس ابن حديث لهلاه-ر التقدي؛ 

وعنرهما. ٠١لصحتغنن،  ١١٠

مىالماس ينصرئ، حيى بالدكر القوت رقع أف ؛ )ههتء موله وهو 
النيعهد على كاف المكتوبة 



oالسلام بغد الفقهية والأ'حكام ١لسرعية الأياب 
==========

بها،المزن زلإ ين القي الأذلكر من ك الأس قإو وغض؛ 
أخاتمن غزنا غن الأس فذ؟ ثتأم أ0 ي; القي والخالة فكاذ 

١^٥.ذتز المزن رم فبجا تحن الي الأذكار 

الأم؛آجن صلن نئلكا، ئغا٤ يغو أف شاة إف م اسا: نم 
بمثلمتا ح ولا ذلإغا، م القي الثننغة بالأذكار الإياو بمد أي: 
أعام.ئعالى واف المنألة، هذه 

قاد١^، الأذكار عر زمما يس ثا القريب ^١ ذكزلأ إف قلت: 
تزمفي أئضأ ال؛ن;ي لخرى :ل ت؛ النكثزإ لمنزات ام 

اليومأدلكر في سما ولا والثاجتر؛ ال~فببم في الجيرة يجور اليي الأدكار 
وافئأجنر؛، أو ومل>لهه على الدليل نص فبما إلا ونغرفا، واللينة 
المومذ•

٠٠٠

٠أدك يع ثب فّي يجنهل أذ بم د>مساسءيسحب العامير. البح^ك^م 
بدك،ني يا فمنة بة. لمكنؤ ا اّملوات ابمد واوثكجسِاا والتحتي بيح لثررا 

•هكذا ز 'حر بذم زدذة 

غشر،إحدى ومره؛ عئرأ، ومره؛ وثلأيتى، ثلاثا مرء يخبح أي: 
النبوية،الئنة إحناء لأجل آجر?، إلى وخكدا وعشريي، حنا ومره: 

غنؤإبمادفا يالعنادة، التيكنر على النمس ولتنشبجل المن-،، ولخصزر 
الغادة!نالك 

دينه؛وادحذ.ْ واحد ذكر على عالبا نمه غوذ كلما فالمسلم 
فدابصبح حش يثنئا؛ نتئأ مغانبج ندثر غد للدهؤJ عزصه يكوف نزف 



اكفلامبغذ الصلاة اذلكر في الكلام نمى صءا 
rnلألفاظه، الثريد إلا ث لئ يس غاذة بمدة الدلإ  lj ،.أم

الأذكارفي الثوع اص؛ في الئئزع أنماب أغفلم من كاذ لدا؛ 
عرالواردة المادات في ث. بالني اءتد.اء أيضا السريع في كنا الواردة، 

الأذكارهذه الننبم يمنل أف الاياع نمام مى كاك لدا مننوعق، وجوه 
.وهكاJاثارة، والأحن ثارة، الدكن هذا يمنل ت أي الوجوه؛ جميع على 

جاءكنا الصالآة في الدكر ثثوبع عر >اإإض عنتمص ابن سحنا هماي 
العباداتفي احتلموا اغ رحمهم رروالعلماء المنيع١٠ في 

أومنها، ناجية على الاقتصار الأقفل هل متنوعق، وجوه على الواردة 
يمكنما ض يينع أل الأهمفل أو ثش، أوهمات فكب جمجما بمل الأهمفل 
بمنة؟

علىالواردة العيادات أن وهو الونثل، الثاني الموز والقمح! 
الأحر•الوجه على ومره وجه، على مرء معل مثنوع؛ وجوة 

يليهصار منة وبهدا ، ^٤ ٠٥بهيا عمل إدا الأسان ولأن ياي! تإ 
يكزنمحانه دائما؛ الشيء اعتاد ما إذا Jخالآف الثئة، أداء بمد حاصرأ 

مناهل.شيء وهاJا ءادإط لأله ا كفعل له ءاءا>٠ 
فوائد:متنوعة وجوه على الواردة المادات فنل ففي ادت مهم 

-اقاغالثنة.ا'
الثثت.آ-إخيائ

المنب.حضور - ٣ 
منأثصسز الصمات إحدى كانف إدا رابنة! يائية هناك يكون ورثنا 

يييعأن يجب أحنانا الأسان فان الصادة؛ بند الدكر في كنا الأحرى، 



ورق^إأالفلأم بند الفقهيه والأخف1م الشرعيم الاذاب 

عترش؛؛ وررالحمد عشن اف® ار،سحارا على ممثصز الانصراف؛ فى 
لحاجته،قاصا للثثة ثماعاد هنا تزان، عقن أكتن« وررافه ^١^، 

نمار]اد كنا الخاخة؛ نمد نع ذلك فعل أو الإنمان عر حرج ولا 
رناً==فمبمين ءثنة ئيثغوأ أن جتثاح عثبمفم ءؤلنس الح_ج-اج: محي 

هءزفج.لكلمه انتهى [ ١٩٨]المرة: 
٠٠٠

نرالواحدة ١^٠؟ بمد اثسلم ييمغ ألا غنز: الخادي \ذنوأ 
ثمثصزأن المنلم على نل والتكبير،؛، والتحميد ااالتن،بنح أدكاو! أنواع 

والتكبير؛؛،و١لتحمند لتنسنح  ١٠١أدكاو مى حد و؛ ُزع على صلاة كل بخد 
َم

ولانإحنان، نثعهم ومن الصحانه عنل عليه ويد الثثة، به جاءت كما 
تجرأ.جالآمحا يه أعلي 

واحد،ذير نحغ الأدكاو هده يحض جمع بجواز نتجهم محول وأما 
ننانى!كما محنندود، 

٠٠٠

في\دذ£ذوأ الأ.تمداد عر  ٣١فتجر أن غنن: الثاني ١^٠ 
صئا نشل، ولا غلبجا نزد ولا والثكتر؛؛، والثغت ررالتجح أذكاو: 
مطافي أنها الأعداد في الأضل لأن اليوثة؛ لأخادنئ، اض 

))الئتجحأذكار: أن غننا إذا فدا بجا، ظص ولا غبجا، نزاث محلا 
كانبدني التنؤع، احتلاف ناب من هنا حرجش محي والتكبير؛؛ وال—لجند 

إلنهدهن، ما وهز ^^، ٥١الثئة لهلاهر ادها أءLJعلى الاقتصار الئنة مث 
العلم.أئر غاثة 

جاءحنث، العلم؛ أهل عامة ^ا في النووي حالفن، ومحي 



السلامبتي الصلاة ادلكر فى الكلام ئحميؤ، 0— 
^^اا==^==^====سض=س=ض

الجمعجوار وهي العلم، أفل مى أحد إليها بممه لم مسكرة بثلريمة 
ال2ئلؤاتإدثر $و'غ[ 'ججاء القي الأدكار في والزيادة 

وئلابمننلائة ار:اتي )ه/ّآآ،(: ارالمنياج" في ه الثوري فاد 
وحسمسنكثيرة، ويلابيس وأربع ثحميدة، وملأينس وملأث سسئحة، 
مذله مثابع ولا له، أصل لا ذكر أله نك لا وهدا ، وعتريذ 

النسذ!العئم أثل 
الأ'وحههذه بنذ وهو الناد_ات هدا في النووي حلويمه وأما 
بذكرالإياذ ذلك لازم ;ابغ!ذ نم  L^iخمبمأ ثقا والإيان النغثلنن 

.محدثا ذكرأ بهيا مكون وسب؛ يعدد مفيد جديد 

يجمعأف ينبغي الثووي• ؛رقاد (؛ ٨١)V/ لمتح١١ ١٠٠في حجر ان ياي 
يخدماض إلا إله لا نعها ويمول وئلابيى أرثعا يكبر بال النوابنين نيل 
١فزلا إله ئلأ ومْ ثكبيرة بنياد? نره يخيم ئأف يينع نز ت عترة وقاد • إلح 

.الأحاديث'؛به ورذت ما وئق على 

ثانبن ريي حب.ث مذ جاء وقد  ١٠! ( ٨٢)V/ أيضا حجر ابن وقاد 
وعئريذحنا منها ذكر كل يقولوا أف أمزهم ئؤ ءايه I عمن وابن 

.وعتريذر؛ حما اض إلا إله لا فيها ويزيدوا 

ثلاثاضالة كل م في ضح أذ )رابإل ات; بن زند ونفظ 
نناٌيفي رجل ما'بي وثادييذ"، أربعا وئكبر وثاديث ثلاثا وحني وثلاثيذ 

اجعلوها١١قادت نعم، فائت - مدكرزْ - سنحوا أف محمد \نر'لإ له! فميز 
افهيل"•محها واجعلوا وعترين، حنا 

النسائذأحزجه ه1\ئ*إوهاا، فمادت وأحنرله ه الثني أنى أصبح فلما 





الثلأمبند اثصلأة أدلكر في الكلام ئحقيى 
دالممرا——

زبدقلمو نكر أوقيه فيه مثلا نكون بالدواي العنناء نعص متله وقد 
ئث؛الدوا؛ قي الأوقية على اقثضر قلو به، الإسماع كحلت أحنى أوقيه فيه 

الاماغ.نتخلف م شاة U ذِلاك بمد الثم من انئتل 
مخفوصنهدئ ممخا بمو ززذ ^١ التاينة الأذكان أو ذلك ولائي 

النحموصالعدد على الزتاده جن ؛ iJمتوالثة بجمعها الإئثان نلك مع 
جمحةذلك في بموالأة نكزف أذ لإحبماو النوالأة قظع من ذلك في بما 

.كلامه اسهى  ١١أعلم واننه فواتها، ئفوت حاصة 
ابنه يكن وما ومتجه، صحيح لآ؛زتي المنافي كلام إف يلتؤ؛ 

لأئرئن:ممشي فهؤ ظ ه خجر 

ال Upخا٤ث كما بما لأتى أو في الأضزَ أ0 الأدو: 
،وعيرْ ئقهنم عازلنا بن ام؛؛ حديث هدا على ذل ومحي فصال، ولا زناذه 

اتثندة.الشرعثة الأذكار اغنار في الئريمة صد نقا غلبجا ذل كما 
نولغوأ، ولا غيما لات لم الأذكار في ابمدكززة الأغداذ أف ثانيا: 

محقه،ثعندف عله محهى اممه، إلا أحد بمقلبما لا مقصودة لمائدة جاءت 
فيارارذة الأءاJاد على محالزنانة وعلنه من-للم، فنه نحالمح لا منا ^١ 

آم.أو بنلرئق الئنع عز انتدراكا بمثت الأذكار 
محإل^١ حد، أو نلزف عند ثنصمهل لا التي البنع لناب قتح فيه كنا 

ناالعزم أف غبم؛ منهم: الهرمة أهل سما لا البدع أهل إلى ظن نن 
الأذكار.في الزاذة ;اب محثغوابما إلا الأذكار في دع ن ض وطوا 

فياpنانة للنبملم يجور أنه رلأ هنا؛ سرعن نهي مل يكس ومهما 
يزنين:٠محا، اكاذ أو الئزعنة الأذكار 



٢٢ر؟————السلام بتد الفقهية والأحكام السرعية الأداب 

لمالئربمة لأذ ئسدأ؛ لا ئنشأ ذكرأ الدكن: ئدا :كزو أذ الأزو: 
بجنلم ؤإلأ وض'، نزعا' شزذة لأغنازات إلا ١^٠ بالأذلكر لات 

النمئدةوالخكان لازنان بجن ولم خفزصج، كبج محا النثرب لكزاي 
!قانويهداولا امحار، تجج بب 

مىشرها الممدة الأذكار ينحى نزي، للأنف الموو هدا بفل بل 
ال1زعإمقاصد وعن الئزعك، الحكمة عن شد وهدا المظلمة، الأذكار 

الئرعج،المحاذير من خاليا أيضا الدلإ فدا بجزذ وأذ الئانى: 
والدكر،الدءاء فى وال1كلف ١لثنيي مئ وحاJا والبدءك، منها ١لئنكثة 

أم!نمار واض 
٠٠٠

ئد( ١٩٦)ا/الأئكاراا ٠٠كثايه في ة،لمح النووي أف نجد أيضا ئم 
راصحيحيفي رروروينا قفاي؛ الأدعنة، ألمافل بعض بثل الجمع ار جثح 

بجرأبى ص الغاص، بن عمرو بن الله عند ص ومنبم®، البحاري 
دعاءعلممنى }.•' اممه لرسول هماي أيه • أجمشل عنهم الله رصي الصديق 

زلامحرأ، ئلمأ شي ست، إر ١^ راض: قاد: ضالتي، في به اذض 
أئثإثل-، وارحمني عقدك، بس تجزم لي فاعفر أئث، إلا الديون، تجر 

•الرجيم٠٠ النمور 
التوايادت^،ننثلم في المفك بالتا؛ كئيرأ،،، ارظلمأ صبملناة؛ فكدا 

حنن،وكادهما الموحدة، بالنا؛ 'ُ'كبيرااا منيم؛ روايات بعض وفي 
•ايثهى  ٠٠تجترامحيرا "ظلما مقال؛ بينهما، يجمع أف فينبغي 

بقوله؛( ioA/yy)الفتاوى٠٠ اامجموع في )؛^٥ ئنمثه ابن ينعمنه 
كافالتي والأذكار الأدعنة قده بنص في ننكح ص المقاحريئ "وبث 



المنلأمبغد اثصلأة ادفار ض الكلام تحقيق 
=س،آ—=^

ظريمهمتنوعة، بألماظ ورويث متنوعة، بألماظ وتعملها نمولها ه المحي 
ناأصل ذلك زرأى ذِلالئ،، وانثب الألفاظ، تك نين خخ باق نغدثة 
.ماد

أئههع الصديق نكر أبي ®عث الفصحنن! في الدي الحديث مثاله 
إني»قل: ماد: صلاتي في يه أدعو دعاة علمني اممه رنوي يا محاد: 

منمئفزة يي قاعفن أئثؤ إلا الدنوت تعفئ ولا كيرأ ظنمأ مجي ظنمتؤ 
وروي•ُكثيرأأ، روي ند الرحيم*، النمور أست، إثم، وارحمني عندك، 

.كسرآ٠٠ ااكيرأ ؛ نذوث، أف يتحن، المائل! هدا فيقود راكبيرأا١، 

محئ_داا،آو وعلى محمد على صل اراللهلم ت روي إذا وكدل-لث، 
دللئ،.زأئثاد ، ودريته٠٠أرواجه وعلى ئخئد على صل ررالأهلم ت وروي 

وًلردالمنروبمى، الأئمة مذ أحد إليها ننبذ لم محييه ظريمه وهده 
يماد!وأذ ١^١يورة، الألمافل هدو بجميع التنهد يدكز أو الثلريمة هذه 

المنلميذعمل حلأفن، أئه نع وهدا الناثورة، الألمافل يجمح الاستفتاح 
ناميالشن-ء فى بدعه فهز خلاي عملوا نل أنميهم مذ أحد ينئحثئ لنر 
العقل•في 

مثلاكزآن ألفاذل كثثى زالJغاء الدكر ألفاٍل تثزغ فلأن ١^: أثا 
ألومعلوم وأرجيمحم وأرينكم وتندوا وت-اع-دوا ودعلم_ول يعلموو 

عبادهوالقارئ الصلاة في للقارئ ينتحب لا أئه على متفموذ الننّلميذ 
ننفسالجنع نمنلر اثنا الحنوف هذه ننذ نجنع أو الصالة! حابخ وثلبرأ 
ئكلموند للقزاءايتح وثمييزه للحروف ؛ i_،jلننتحذ الأوئات نعمل الئرا؛ 
.هدا في الناس 



إر-ق^^األأ'ذاماسهنئبثداكدلأم 
مئرؤعيغير بها الماموو النئنوعي القراءة كل في الجمع وأما 

دارْوبهذه ثاره بهذه مرأ ؤإذا الحروف طك نص يحير نل التسلمص ياماق 
»_زئازة: كثيرا«، »_ نازة: ]اد إذا الأدكان كيلك ط، كاف 

*ضذ\د'أ\ 'وسد«، ي »ش و\نأ: قاد إذا ىوِلاك ط كاذ كبيري 
حننا.كاف ويرثني* أرواجه 

يتنهدوثارة منعود، ابن يتهد ثارة تنهد إدا الثنهد مئ انه كما 

؛1^0انتمح إدا الأنتهثاح وفي ، حننأ كالت عمر بثثهد وئاره عباس، ابن 
ونحويزه، هن أيي Jاستمتاح وثاره علي، Jاستهتاح وثارة عمن، بانتمثاح 

ت'. o\Sإؤذ 

جوازعنى وعيره كالئافعي الثلنا؛ مذ واحد عنن احتج وند 
عنالصحاح في الذي يالحدث وثحوها التنهدات في الماثوزة الأنواع 

كافناف محا ١>^، نبمة ض ارأنزل فاد: ألا M اليث 
نبمة؛ ^١٤٧فى نحض قد الثن^ل كاذ قادا : ^^١يئن*، نا ثا]زةوا 
عدةعنى يعاد أف فى دنحض أذ أولى والدعاء الدكر مذ مغيره أخرف 
أ-مف•

ثازةوهدا ثازة هدا أو أحدها منأ أذ دلك في المنرؤع أل ومعلوم 
واحد؛آن في الألماءل هدو سذ يجمع نم الثني. ُإل ببمهنا الجمع لا 

.قالهماقد كاذ إدا ثازة وهدا ثازة، هدا قاد بل 

أئهيمكذ أو أئه يمكن قفي لمقل في الرواته احظنغ إذا وأما 
يجيءوهدا الأحر يؤذ اللمهل حفمحل الراويين أحد أف ويمكن فيهما رحص 

شم]اووي: ؤ و 



السلامبعد الصلاة ادلكر في الكلام ئحقيى ؤتئآأ 
نئةنمس أزلا فدا  jUضث هذا ارمحإة أنما وئاو 

.جميعهدلك نمل لم ه الثني ؛إل المسون• خلاي نل 

عنهياشن الأمران كاف إذ ئارة وقدا ثارة فدا يمول كاذ ؤإئنا 
حائزأ.كاذ وإذ __ نل نئن بس نثتنا مالبمغ 

مثلامحند زيه ض الناجي زالدم الدغاء ألفافل ينع أة الثاني: 
نبلعلى لكذ زالجفظ الدرس نبل على لا كلهم الهراء حروف جمع 

هأويهم>؛ؤق الصلاة: في يمزأ أذ متز المعاني ئئؤع مع زالتل'بر الئلازة 
ااب__م_ا.ه، يثاكا>وأ ؛^ ١١عياب زل4لم ممقا آث، ^؛! ٥^١٥٥ئذص 

آممهأنمارثا؛؛، بين اربعد ، ي؛نينعي ^?،^٠١ يكن.بونا،، كانوا 
ه،إصرهم عنهم ءؤودضح ، يعملموذا، غما  ١١منلوذه، عثا ثقل 

ثئنئزمهن رازأزجاأكلماا، أ'ةنآتيه، إد >اؤزآزهطلم ااآصازه_ماا، 
سئاءاقنموئن منآ ثآحدوأ أن لخكلم نحز وؤ" ن_هله_زذاا، حنى ١١تنلهنذه، 

Lأذ ^ ١١١"^، ^١٤آن ءالإ  iL^J ،،، ٠٠٣ررأؤ آلذ1آةه<، ئب ءؤ1ؤ،
ميحه.مكزوفه ثدغه خدا أذ زمغلوم 

منئنهدأ لئ الزيل لفق نؤ أنمأ او1توغة' الأذكاز أة : ٣١
راكياتوبيل ووحنلزاته عود مأبن حديب ببث محلجنع الماثورة القفهيءات 

زالذانزاتطه ،ت ٢١١١يمول: بحث غناس ١^٠ زيازكات غمر شقي 
منذئثنذ ْط ذك، لا نمَغ لا ٠الأامحLف١ا الثا;كائ ْ;الثلثاث 

ا

زالألمافلالحزوف كثزة إلى دم، مل ثمعاله إئما خدا أذ الزايع: 
ملؤاجز• كل أف لعلم المود ئدبر زلو بدللث، نتعير أو المعنى ينقص زمحد 





السلامبتد الصلاة اذلكر في الكلام فحقيى ولآتت(إ 
أثناء:ثلاثه مه واجتني لأمته، الدعاء النبي وعلم لحليمته، محابه 

لأحدينبغى قلا لالآ'مة، والنصحه باللية، والعللم بالتوحند، العلم 
ممثصالمقام، هذا من للناس ال1نثلال احتال وشد دعائه، عى يعدد أف 

بالنبي."،الاهتداء عن بها يشئغلوو أدعته لهم يحترعوذ نوء قوم لهم 
الثثاؤ«ررالمحخاُت، ام 

Jli»)ة/ّآه(: "الأعلام،، في ه الشاسم النئئن ابن قاد 
ات،النن-دتُفي الزيادة النك-نوهة البدع مذ ررشزاعده،،: في المرافئ 

وئلأتذئلأءا والئكي واصد المحح في ززذ كما النخددذة 
شبما^١ إذا اصاء ثاذ لأف ذبم،؛ من أكثر فيفني لفزانض، اي 

ارتهى.لأداس>ا، مسيمآ عنه الحايج ويعد يوممذ، أذ 
العدد،على زاد ررشلؤ (: ٥٣١)ا/ ررحاشنته،، في عابدين ابى شال 

ممتاحأو شانونه، على زيد كدواء نأثه وأيد أديت،، سوء لأئه يكره قيل• 
الزيادة،،مع المحصوص الثواب له يحفل نل وقيل: أسنانه، على زبم• 

اش•
وعتر>ؤت،وإلا أعداد، مذ السنة في قتجث، ينا التمئد والصحح هلت،: 

وهداصورها، ب،كل والحممة والمزكثة الإصافثة البيع ناب وقيح الشنه، 
أغلبنما ولا والأغزاء، البدع أفل وأذكار وأiؤال أغناي في ظاهز 

والتجاذبم،!القزمة من الثلزمة 

كلامهعند ( ٤٣)ه/ررالمنهاج،، في فة-ذج الثووي أيضا دررْ ما وهدا 
يهتهعازب بن البزا؛ حديث، مذ الثنحان أحزجه الي-ي الحدس، عن 

مصجننثؤأحييت،  ١٥١٠١قاد: اض ون رم أف وفيه- الثوم، بمد جاء الذ*ى 



السلامبتي الفقهية واملآحكام السربمة ب لأيا ١

إثياللهم قل م الأينن فمك عنى اصفثغ ئم للصلاة وصوءك قتوصأ 
رعبهإليك قلهري دأتجأت إليك أنري دهوصث إليك لجبي أّشث 

أئنكالنى كثابك آثئت إمحك إلا مئك ولا نئجأ لا إياك ونمه 
تلإنك بن ت لأ0° كلأبأك آخر بن واط4ن أن-طغ الذي وشئك 

نوكبن ، 1UI#سلت،: لأنثدكرهن ءندئتهن قاد: الفطنة*، على وائتح 
أزنأت،«.الدى سبتلث، آنننح ررقز فاد: أننأتح« الدي 

هالنبي عنر نحتمل بزنولالث،«: ااآم؛ث، »ءزله: عنه: النووي قاد 
ذكرهذا أف الإئكار ننبح أف وعنرْ المازري واحثار اللمفل، حنث، بد 

الجزاءنتعئق وقد بحروفه، الوارد الئهغل على الاهتصار فيه قيئبغي ودعاء، 
أداؤهائتثعثن الكلمات، يهدء ه إيه أوجي ولعله الموف، بثلمك 

انتهى-حنن٠٠ الفول وهدا بحروفها، 
هدانني ١(  ١٢/ ا )١ ااالمتح® في ؛^٥٠ حجر ابس أيضا وقاد 

النولقال مى على ه رئة في الحكمة في قيل ما "وأولى الحدب؛ 
دخليالا وأنرات خضايص ولها مس، الأذكار ألناقل أ0 اش نات.ز 

احتناروهدا ئه، ورذلمه الذي اللنفل عنى المحاقعله قتجن، الخناس، 
الجزاقنتعلق وقد إونر/غ. الوارد اللئفل على فيه قثمتصن قاد: المازري 

بحنوiفاا٠أداؤها قبمئن الكلمات يفده إيه أوحى ولعله الحنوف_،، طلئ، 
انش•

بنأولى التهليل فنها التي بالصفات، الإئناو أو معنا م وقد 
نننها،التنويع هو الئ1ة ئمام فإو هدا ومع فيها، ئهليل لا النح، الصفات 

ثرجنحمن نمثع لا الأدكار نص التثؤغ أف وعيرْ ثثميه ابن دد'همر و' 



السلامبتي الصلاة أذكار في الكلام فحقيى أ"وآجأ 

خنعاحيان وهز الأمصث، في الترجنغ هدا ولكن بمض، عر بمصها 
ؤإنحاىأخمد كالإمام المائة، عن ينهحش ألا وهز العلم! أهل مل 

•معنا م ومد كثير، وعترهم رجب وابن بخر، أبي والقاصي، 

والسد»الملح، أذكار! ي الئ11ينفد أف غشز! الثالث الم 
بكنناعمدها واف الثئة، لظاهر الأقصل وهو اتمر، يد؟ بانامل والثكبترا' 

الدايمه،اللجنئ أيثت وبه بعضهم، أجاره ونل مئهزر، براع ففيه بدبه 
ئعالى.اممه تناء إذ تائه نياتي كما 

والثنائيوالترمذي داود أبو أحزخه ممد بالني؛ العمد خديث، دا'ما 
وعمهم•والبيهقي والحاكم 

بنومغمي ميسرء بن عمر بن اممه عنيد لحدقنا ر؟ظفئ! داود أبو فال، 
بنغظاء غن الأغض، غن غنام، لحدتا ! نالواآخرين في لدانق 

هاض رنوي رررأث قاد! غمرو بن اممه غد غل أبيه، غل الناب، 
.ررانمينهااقدامه! ابن قاد التنييحاا ينقد 

(.١٨٧/٢)ررالئنن« في التهقئ ظرمه ومن 
خدنامري، الأغلى غد ين نتحد نحدتنا ه: الترمذي وقاد 

عذأبمه، عد الناب، بن غظا؛ غذ الاعض، غن عبي، بث غنام 
.ينده٠٠ التنبخ ينقد اللمي ُ'رأبم ماز! غمرو بن اممه عبد 

مذالوخه هدا مذ بح عريخنن ث، خديارهدا عيني! أبو ناد 
التحدبث،هدا والثوري شننة ورزى الناسب، بن غهلاء غن الأعمش لحدث 

.الناب بن غظا؛ غن 



الطلامبقذ الفمهيه والأحكام الشرعيه الاذاب 

مادماك؛ ه النبي عن باسم بنب سيرة ص الباب وفي 
منقولاتيإئهى الأنامل اعقد5 النستاء نعشز ))يا ه: ، ٥١زنوز 

.مسثنطماتاا

علن،بن عتام حدسا الأغلى، عند بن محني حدسا ; أيضاوماد 
)فمحاعمرو بن الله عبد عد أبيه، عز الثاسح، بن عظا؛ عز الأعمش، عن 

الت1ّبخلأ.نعقد الأت4 رسول ))رأيت ماد; 

١١الأعمش حدث مذ عرب حن حدث ))هدا إ عيني أبو محاد 
اش•

المنعانئالأغلى غد بن ئخئد آخنرا الثسائئ وهاد 
ماد!علي بز غثام حدسا مالأ; له واللمظ الدارع محمد بز والحننز 

غمروبن اف، غبي غن أسي، غن النائب، بن عظاء غن الألحص، حدسا 
Jli : ١^١١بمقد ه ، ٥١ننول ))نأت.

احتلنل،فد كال وإل الناست، بز غنناء فإل صحنح، حدث وهدا 
قديما؛منبم، سمع مثئ والأعمش صحنح، محدسه قديما منه سجع مذ فإل 

ووهبمبوالثوري شب تا ولا قديما؛ غنئ زززا الدئذ الأكابر ض لأنن 
.موتاوأقدمهم هولا؛ أكبر مذ هو الأغنض قإد لد.ا وظراوهم، 
غذسننه، حد.سا ءن_ز، بن حمص حدسا إيخإغ; داود أبو وفاد 

فاد:ه المحي ض عمرو، بن الله عبد ص أبيه، عذ الناب، بن عظا؛ 
نسطسا ١^  j^-Sإلا مم؛ غد غلها تخافظ لا ظثان أن ))خنلثان 

ويكبرعرا ويحنا٠ عشرأ صلاة كل دبر في بجح ٠ هلل يهنا تننل ومن 
الممران،في باقة وحمذ وألم باللنان، وبائه حمون يدللث، غشرأ، 



السلامبند الصلاة اذكار فى الكلام ئحقيى 0—ب 
^لا==^^^^===ضشض=====؛

يلاثأوينبح ونلأيى ثلاثأ ؤيحند مضجعه أحد إذا وثلأيى أربعأ ييكبر 
هاض رسول رأيت فلمي • الميرازا' ش وأف اللسان ماثه فدلك وثلايص، 

.بيده يعقدها 

ئاد:ئلل؟ بما بمل وس سط ئنا محت زنود!ض يآ : ئ\و\
فيدثأتيب يقوله، أف مبل ميثوثه منامه مي الشنفاذ تنئي أحدك-؛ا •ريأيي 
•ائثهى يقولها® أف مبل حاجه ميدكره صلاته 

غنئوفاد (: Yin/Y)الأفكار" ررتائح في خض ابن ضغخن وفذ 
الجامع"صحنح ٠٠في الألناني أيضا وصححه صحيح"، حدث هدا ١٠
(٣٢٣٠.)

٠٠٠

مىلأئها العلم؛ أهل بمص صنمها فمد ارب1منني" زيادة! وأما ٦[ 
قدامه،بن محمد بها ثمري قادة وهي أعين، بن يدامه بن محمد رواية 
ميسرهبن عمر بن الله عبند بدؤبها ث الحل. روى ئمل. يمه، وهو 

.ااالتمرد_،" في حجر ان ماله كما يث، نمه وهو الفواريري، 

الزيادة!هن.ه بدون أيضا ورواه 

وهوالأراع، محمي. بى والحنين ثمه، وهز ١لأعلى، عي. بن محثن. 
■tiعثام أبيه عذ يمه، وهو عثام، بى وعلي يمه، 

بىمحمد بها ثمري حنث قادة؛ الزيادة ه هن. إ0 ! قالوا^ا ولأجل 
منأربعه وهم عثام، عى الحدّث روى من علنها يتابعه ولم ئدامة، 

•عثتاء عى ث الحب. روى مى ولا أكثز، أو ^١١^، ١١

رريعفدهقاد! أنه ؛لا ُه، ءنلاء عن مصل بى محمد زواه ما وأما 





الّثلأمبئذ امملأة ادلكر في الكلام نمقيى س0أ 

المحابث أو معارص، لثمنره نكن لم إدا سما ولا محالمته، بجوو 
هدaياي هذه والحانة الزوايات، أحدى بإعمال إلا إليه النصين يمكن 
أنهكنا الأحنى، الأحادبث أءلازفته لما ومقتيه منتنة •جاءت الزئادْ 
أنهاحص في معارض، دول الأحرى الروايات وبص بينها الجمع أمكي 
Jحانم٠،أو يعارفس لم ما الأمة زيادة قبول والأصل ينؤ، ثل أيضا جاءئ، 

ئثغمقاليس وعننة وهدا الأغرين، مذ صبملآ أمل الراوي بجن أو 
•أعلم يعار واف هد'امه، ابن زيادة في 

جاءإذا حاصه ومعثند ممتود للحيض الثاوي ومسنز أف ■^؛؛ ١م 
قاثهمحدامة، بن محمد ئمسير رربيميه٠٠ ت زيادة أف ءنصنا لو وهنا يؤكده، ما 
إداهدا ئناف، بينها لنز بل يوافمها، ما يبث بل يحالمها، ما يمم لم 

التنبنحلاختنار ويشهد مننت، مبين وبنصها مجمل بعفنها أف علمنا 
نناتي!كما للتيامن، ه حبه في عايشه، حديث عموم بالتمتن 

هذ8على ثنلنمه عند ( ٤٧١)النمزداا ررالأددّا في إيخزه الألثانتي قال 
افذكر لجادلة مناسنه ار؛ندهاا، لرواية! ممنزة زيادة هي ررئم I الزيادة 

هتاف رسول يد اركائث • تظنا عاينه قول دلك على ذ يد كما وئنسنحه، 
أدى"مذ كاف وما لحالبه الننزى يده وكانت، وئلغامه، لثلهوره الثمنى 

بالتنبنحأحي اليمنى أ0 لب، دو يشلئ، ولا صحنح، يثني داود أبو رواه 
النص وهدا أذى١اأ مذ كاف وما ١٠ب يلحق أف يجور لا وأيه الثلنام، مذ 

اف.ساء إذ نخمى 

ئاباتدئن ّثخ ونن ض! قمد يايرى نتح فض وبامحلة 
ينومن،أو اف عنى نيئا وآخر صالحا عماد حلئلوا محمد كتننوJ ننعل 



]ؤتتآاايفلأم بغد القمهيئ والأخلكم الشرعية الأداب 
المفهلمىنثة وأصاب اهتدى ممد يالثمنى خصه ومن عانؤم، 

ائتهى•

اليما الثننى دثارف الثن،زى ال؛د أف \و1زع قاعدة مى ثث وقد 
حازوما  iajSjللشادة التكبنر وعند الدعاء في كالأي بدك، إلا ننثر 
لأليا من ذلك يوى لما والبمرى التكريم منه لها فالبمنى الثحينر فته 

.ولحوم 

•ءئده_اوأن تعالى، لله عبادْ التنب4ح أف تبز شإذا ه_نا؛ ومن 
الأنمانثالْ والخالة كاذ النون، بإخدى قط غفاد ييزز منا بالألأمل 

أنلم.إي العلم ورذ أم، نخالي وافه البمنى، ^0 ١^، ١^ على 
Mراكاذ : ارقزلها(: ١٦٠)م »المهاج« في ^٥ الثزوي قاو 

أياامحعاله وفي ط لجذ ')أيا رجله وفي نخلهر، إدا ءمحرْ في الينن يحب 
القكربمباب بى كاف ما إف وهي الئ-ؤع، في مستمرة قاعدة هده : ادتعلاا

والنواك١لمسجد ويحول والحث والنزاويل الثوب كلتس والقشرم،: 
مشئله،وهو الشعر وثرجتل الشارمحس،، وقص الأئلقار، وئفلم والأكتحال، 

أعصا؛وعتل الصلاة، مى واثلأم الناس، وحلق الإبهل، وونف_، 
واستلأموالثماقحة، والشزمحج، والأكل الخلاء، مز والحروج الهلهارة، 

يه.الناس ينتحب مغناه في هو مما دلك وعير الأنود، الخجر 
المنجدمذ والحزوج الغلاء كدحول بضده: كال ما وأما 
ذللا،،أنته وما والحم، والنزاويل الئويت، وحلمع والاستنجاء والامتحاحل 
أعلن«والاJه ونرفها، النمض بكزامة كله وذلك يه، الثنانن قيتشئ 

ض.



السلامبتي الصلاة أدلكر في الكلام يحقيى 0—ب 

وذبكوممتع، كمانه فيه بما القاعدة هذه وطه ئيميه ابن حرر ولد 
م:نحا اس، أو البمى انتنماو باغيار الأساو نغ التحام في 

ااوالأءغازJوعانت)ا\/خ*أ(ت تيفىااتجموعاكئاوىاافاق 
ئئثرك;ضامين.أخدنما:

.حدهما يا مختص ت والثايى 
فيهاسئرك ١^، الأفعال أف عالي ١لشريعة دواعد انئمثت وفد 

كالونحوءالكرامة؛ باب بى كانث إذا البمى فيها تميم والندى! اليمنى 
وكاللباس؛الإيْل؛ ونف النواك؛ في الأJ٠ن يالشق والإئتداء والنم 

 JتعاJوحوالغلاء مى والخروج والمنزو المنجد ودحرو والتزجل والأ
ذلك.

واثنوجالممل وحلع الخلاء كدحوو دلك نحد في النتزى وميم 
•الملحد من 

باليمنكا0 الكنانة بمد_، من كا0 إف : اخدهمابمص الذ.ي 
دلك.وئحو وئناؤلها الكتب، ومثاولة والمصافحة؛ والشند_، كالأم 

ال1يونز كالأنبجأر بماللنرى كاو ذللث، نحد  Jiiؤرذ 
الفئ ميس جيد كالم وهدا ايثهى، دلك،١١ ونمو والامتخاؤل والانتثار 

إعيره عند ئجده 
٠

ومكال ذ ؤ؛ ،  ١١ررسميني بزيادته الحدس؛ج قال لأمر ١ كاد< وأيا ت ينتج 
يمماولا اليمنى، ياليد العم عموم في ته بنتانؤ أنه ؛لا نزاع؛ مها 
أنهاها غابنة فزق م الأ:بماو، ث ١^. ث ويخت دز ئي 



١؟>———اِلأالسلام بغد تممهنة ١ والأحكام اثسرعية الاذاب 
 ======:^=^=============---

ثلهوووفي كله ثانه في انثظاغ ما اليمن يحب . الئي رركاذ ت قالث 
عيه.مممق ه وقه وثرجيه 

البنن•.يذ m افذ 'فاذ رنات: ُفى 
ذهثما وهدا الأمصلثة، في والخلاف وامع، الأمن فإف دأحيرأ؛ 

١(* ٧ )U/ لها جواب فى دلك على نفث حيث الدانمه؛ اللجنه إليه 
تيلي كنا (، ١٩٥٤)رنم ئحث 

١لثنال؟أم الثمنى باليد التسبيح I افصل يهما أ ت
أنهالنص. عن ثث لأنه باليمص؛ دلك يكرف أف الأمفنل ؛ ج؛ 

اي."كاف : هاغاظ خدئث ولننزم بيت، الثييخ بمفد كاف 
.كله١٠ ثانه وفى وثلهورأ وئرجله ثعله فى افمن ينجه 

ذلل،،.فى وزذث لأخادث يجبما' ذلك، ونغزز 
وسلموصحثه وآله محمد ستا عر اممه وصر القوفيق وباق 

والاضالعك الثا:نه اللجنه 
الوسقواتثالونيأس غصو غصو 

بازبن اض غتد اممزنزبن غثي غضي/ الرواق غثي سيان/ بث اض غبي خغود/ بث اس غبي 
تعار.اض رجنهنا والئيمص باز ايى سحنا دم، ؤإليه 

:١(  ٨٧/ ١ )١ ررنجمؤع في ظه باز ابس سنننا ناد 
كادألا ه ال4ئ غن نمغ لألأ البمى؛ بيد؟ ذبم، بجزو أف "الأنفل 

تنعلهر اليمن ه.ثبث النص ررإف ؛ ه غابنه ولمول، باليمنى، بمدهن 
وردلأثه كلها؛ بالأصابع غمدهى ويجور كلوا؛، نأيه ور ونلهور؛ وئرجله 

وناد:والثلأم، الملام غيه غنه ذللث، على تد ما الأحادبث، عفس نر 





اثسلأمبعد الهمهية والأحكام اتسرعية الأياب 

بحيأف هله التمني بيد؛ التسبيح عن عجز لمى نمون محعندثذ؛ 
واغالندين، عن يغرم لم هذه والخاله ئنبنحه لأي الثنزى؛ بتيه 
أم.

٠٠٠

لأذبالأنامل؛ الأذكار فذ؛ النم ينقد أف غشز: الزائغ المحلإ 
بوصعالأدكار يعدويز نجدهم حيث ؛ في يخطئول المصلى مى بنفا 
العدأ يعتبر منهم المغل وهدا الأصابع، ممامحل على الإبهام رأس 
عدعند الأصابع يقم أذ وهو العمد، على نصت، قد والسنه ، عمدا 

سبتحاص،لثلأيتح أو واحدة، لثنبتحة الواحد الأصبع ضإ مواء الأذكار، 
ْثلأا

،بيده" نندها كال ١١■' هؤ أثه الحد.بّنح ألمافل بعثس في ورد وما 
المئمود عدد على مثويف، المتّن^ العمد لأف العمد؛ على فمحمود 

سرعا،معلوء بأعداد للممتد كاشف، وصف هنا فالغدد لدا ننديه، يجور 
واضالعد، ئوظيم، فى الثلريشة لكنغثي كاشفا وصنا أيضا جاء والعمد 
أم.

اتئدبأنامل الأذكار هده اسم بنقد أتن عشز: الخابز الخكب 
بالإبهام.وانتهاء الخمر. باصع ابتداء ليمنى؛ ا

أبيحدبمثح لظام التمني باليد الغمن. ترى من على كاذ 
_طوالأرحح الأنصل وهو - ءد.امه بن محمد ظريق مز جاء الذمح، ذاوذ 

بالسصر،ينر التمني، الني. بخئضر والنعي الند تندأ أذ هذ.ه والحاله فعلته 
أحزىمزْ الكزة يعتد ئتر بالإبهام، انتهاء ثإ بالننابه، ثنن بالونظى، ثم 





^-—-"ح٥١السلام بتي الفقهية والأحكام السرعنة الأذاب 

اضوعلى يتأمل، هنا، بحثنا في مزادا لنز آحز شيء يهدا العزب، 
الممد.

٠٠٠

الض_وت:ريع لمنبم لينتحح ت عنز ئادس الالحكم 
"Lj  ياثنازكغ النلأم، رمناك الثلأم، ألغ اللهم ٠ ت وبقول ، ء لانتعمار

والإكرام،.الخلأو 

وغن.زهااأت4لنا وأذكار والتكبنرُ، داشحمند رالتنبح وبادكار؛ 
فقتل.المائة، من النلأم عي، ذكرها حاء التي الشرعية الأدكار من ورد 

مىالامزافه تعد صوئه المأسل_لم نرمع أذ أيضا الئنة مى وكد.ا 
مزله:عنل. ممثل الثالثة ني صزثه يزيع أل وهو حاصه، الوئر صلاة 

معنا.مز وقد الماووساا، الملك ارنثأءانى 

خالثن:في الأذكار بقد؟ الصزت زمع نثة تأكد نز 
الصوتزئع بس يعنيني الئنلمص، مى نجهلها مز بمد الأولى^ 

الثنة.ه صم يفا 
بها،الصوت رثع يى معندئد الئنه، هده هجزت إذا النانبه! 

.ونثرtfL للئنة إحثاء 

الأحنى،والأدءنة المزآن كقزاءة لكز• ما بنير الصوت زئع وأما 
حمضإلى العلم أهل جماهير يهب نل يابئ، ني،ء ؟يها يصح هملا 

•ا يهال الصوت ومع من والثهي بها، الصوت 

رئتهلا الثابتة؛ ث الشن Jالأدكار رئنن هو ت ئثا بالأدكار الصويت، بنئع النفمزد '( 
تنشا.محا الدغا،، وثن الدم ثن ^ منا بالأس، 



النلأمبغد الصلاة أدلكو في الكلام ئحقيى لؤثجأ 
الصوترير في الئنة على نمنمن أذ المسلم على كايق ؛ هداوعلى 

بعضرند مذ هو للأنف دكثننْ علبها راد وما وود، بما الص-الآة يبز 
الشثت!

مكنا ( ٤٢•)٩ ونقب ١( • A/U)به الداط اطينة أك نا وفدا 
وثكوفوالمعوذش، والاحادص الكرسي آية يزاءه ارسس ن يولهامعنا 

فيوالأص_ل الثالآم، نعد الدكر مذ لاينهاء ا نعد ويكوو سنا، المزاءة 
تعلنهبن إياس أمامه أبى عذ جثاو ابن وصححه القنانئ، رواه ما ذلك 

ايهقزأ ،رمخ ه: اممه رمحود ناو قادت الخزرجتي، الأنصاري الحارس 
الخؤث«،إلا الث ئ-؛مو مذ بمئن لم نكئن:دة ضلأة م دم الكنسي 

آيةصالة كل بعد محزأ يفزأ ١٠وعنر؛ أمامه أبي عذ وعيره أحني رواه وما 
آللههو الهلبزاس، فنه وراد ، ٠٠ة المحتار  ١١في وصححه  ٠٠الكرسي 

•انهي • 40آرئ 
٠٠٠

َثءً؛  النحاريعند ب قفي الصلاة يبز بالأذكار الصوت رقع محقه أما 
•وعيرهنا ومسلم، 

الزناقعد خدنا قاJ: نمر بذ ١نحاق خدقا ه: اشخاري قاد 
عباسابن موز تجد أبا أف عمرو؛ أحبرنح، فاد؛ جرج ابد أحبرنا فاد؛ 

ننصرفحيذ بالدكر الصوت رقع أد ؛ أحبره ها عباس ابذ أف أحبزه؛ 
اشعهد على كاف المكتوبة مذ الناص 

نمعته.إذا بدك قوا انمر إذا  ٣١كنن، عناس؛ ابذ وقاد 

حدئناسهنا0، حدئنا قاد؛ اف عند بن 'فخم؛ خدننا أيضا؛ وقال 



^=تمآايثلأم بثذ والأم الشرث الأداب 
^^=======^^^=^^=^=زلأتداا^

أغرثكنغ فاد؛ ه' عباس ابن غن معبد، أبو أحبريمح، قاد؛ غمرو 
بالتكسر.وه الني صلاة امصاء 

غنية،س نئ؛ال حدسا حرب،، س رفين حدسا ت ^٥ مننم وءاز 
فاز؛عباس ابن عن بمد أئمْ ئم معبد أبو بدا أحبرني فاز؛ غمرو غذ 
بالتكبير.ؤه اض رمحول صلاة امصاء يعرفن، كنا 

عنغنية، بن _lj غمز، أيي ا؛ن حاو.ونا أيضا; وفاز 
ابنغن بمبر نمنه أئه غباس؛ ابن مولى معبد أبي غث لنار، بن غمرو 
بالتمحير.إلا ه اض رسوو صلاة امصاء نعرف كنا ما قادت عناس 

أخدمم،ني وقاد; مأنكرة، تجد لأبي غنزو: قان 
ذك.مو أحبرنيه وقد ت غمرو فاز بهذا 

أحنزنابكر، بذ محمد أحنزنا حاتم، بن محمد حدسا I أيضا وقان 
اذخرئح•

أحنّزقاوأ نه و!سم. منصور بذ ؛نحز وحدنني الت إح 
معبدأبا أد ينار؛ بذ غمزو أحثرني جريج، ابذ أحبرنا الرداب،، غبي 

حينبالدكر الصوت رقع أف أغبره عباس ابذ أف أغبره؛ عباس ابن مولى 
أه■الني غيد على كاف المكتوبة مذ الناس ينصرف 

1ذاذللئ، اوذ.رنوا ^١ أغلي كت غثاس؛ ابذ قان ثان؛ وأنه 
اش.نمعنئ.

الصلاةيبز بالتكبير النمويتح رقع أو اض رحملث، اغلمي سز يلتؤ؛ 
مزدود؛وئأويل بعيد، نقم فهدا أكبرٌ، 'راش لعقل على مممورأ ليس 



الشلأمبغد الصلاة اذلكو في امملأم سيى 

تلي!ما يوضحه النص، معنى قي وليس الئنه، مثْ لا 
رقعأف قوله: ه عثاص ابن عث الئبمئن بمد ثث مد أئه الأول؛ 

الثى.•عهد على لكل المكثونة مذ الناص ننصرف جى يالدكر الصوت 
نظالقفز بالئير: الداذ أو في ص;خ ه ث النزل وخذا 

ائزت.الفلاة ص الئنة به الذي الدكر أي: الدكر؛ 

١^،مملق به ءالأرائ والئئة اتكثاب فى أنللق ^١ القمحز أف الثاثي: 
ؤضضلوأأكنز يهقم ميتد دلا آكنر ,؛مقم آس • نغالي هماي كما 
.[ ١٨٥]القرة: وتئطب ما عق آقت Jثءفموأ أو1؛ 

أثنؤرثءكإJرا وقزله: ١١الأنة: قده ثمنر في كثير ابن نمول 
قاد:كما عيادتكم، ايئصاء عند اض ولثدكنوا أي: ^ دم هات ما عل 
ذحقئأهآقثد أر تاثآ،حفلم كأئؤ أثن  ١٥٠٠٥^ثنجكًفم يكيقر ^ثإدا 

وعق^٥٠^٥١ تنثا أثت ءآدءظثوأ ألثاؤء ^؛٥١ وداد: •٢[، •]الّت_رة: 
L]؛جو،هكإه  J :، ،]ؤ، قأشئوأ ألضلوه قنثي، ^لإدا "ا*ا Jنآتعوأآمحثم٠

د:Liو•١[، ]الجمعة: .ه ملمف لتأوأؤ َؤمإ " ٥١وآدهمأ آس قنؤ، *ن 
مبمتٌ وس . التروب وثل ألئغيى طلتع تل يؤث يد وسح ءؤ••• 

التنتنح،باستحباب الئنه جاءينح ولهدا •٤[؛ •، ٣٩]ق: آلئءمده وأدبر 
الم،كتووات.١^٧^١ت نعت. والتكبير والتحميي.، 

إلا. اش* رمحول صلاة ائقصاء نعري، كنا راما عباس: ابن وياثه 
من\هع عير في ١^ الشاء من كج أخد ولهدا باي؛ 

كلامه.انتهى  ١١٠٠^^هذه 

هزررباكير"، ارئزله: (: ٧٦).آ/ني ظغ خجر ابن هماي 







السلامبغد لممهية ١ والأحكام لسرضة ا الأذاب 

»غدا)؛/٧(: ••الاغادم" في ه الئافُتي الناش ابن وناد 
بريعلليكر والسلام الملأه عليه لتمرير؛ الحكم في بنمهلته الحدث 
مدد، بها علمه على ئدذ الحاله هذه لأو ؛ منث نكير عير مى الصوت 

١^،فاد وند ١لدكر، من اثبير لأاك4د واسالأ، نرث عر ذلك 
ؤإئروالبموث العناكر فى التكبير يسثحتول ^١^١ ت ءالواصحة٠٠ فى حبيب 
سانمئ نديم وهو ْمات، ثلاث ، عاليا ثكتبرأ والعشاء الصبح صلاة 

الناس.

واسثحيهالئنف، مى جماعه انثحثه وقد محدث، أثه ماللئ،ت وعى 
انش•وعيرْ" الظاهري حزم ابث الئثا"خرين مذ 

وفيصلاة، إثن ااالتكمإن (; ٩١)ه/ راالمحأىاا في حزم ابذ وقال 
•اقهى كله" حس عرنه: ونوم التشريق، أيام وفي الأصض، 
وآخنن0;;ثناو ابن ))ونقل )؛/٩(: ))الإعلام)) في النلثن ابن قان 

الصوتونع عدم على وعإنهلم النتيزعب المداهّا أصحاب أف 
والثكبي.بالدم 

حرسيرأ؛ وقتا جهز أئه على الحد.يث، ^ا الئافعي وحمل قاد; 
انتهى.ذانما. جهزوا أنهم لا الدكر، صمة يشهم 

،اش.٠٠زنزو غ4و على »كاو غثاس: ابن نزد التاول فذا ؤيزذ 
مز.ما على لأكثريه ا أو المد.اومه نملي هده ))كاف)) أف مذ مرز لنا 

1للئ،«.١^^١ إذا أم ))محت أما: وقولق 
ءلاهّنءكله ، بالتكبير٠٠إلا صلاته انقماء ننرفن محا ))ما وقوله: 

والندازنةءرذلك،بالثكين 



السلامبتد الصلاة آدلكر مي اثكلأم ثحميى 

أبمدة!وما الئشرنق: أثام نكي على النامحة ئثاخري بمص وخط 
للثئةمزابئزو عض العوام راما كثاب في المتثني بمص وذكر 

عقببالدكر الصوت ريع منها منائلت ويكر المفهاء®، يؤذ والصوايت، 
اثثهى؛، Jjjصحة على ندذ فنه نحن الذي والحديث الصنوان، 

؛؛؛.٥.كلائن 

كاذااولهد١ )^^إه\ه,(.' المثاوىاا ؛امجمؤع في  i&jثمنه ابن ثاد 
ذكض س مم أقواو: ض اك؛ فدا في الننأروذ الشاة 

وماللثهحنيفة أبى أصحاب مى ظاينه دك ذكن كما والعصر الفجر عقب 
احتجواوإينا بقا بمشحوذ سنه دلك في معهم نكذ ولم وعترهم وأخمد 

.بمدهماصلأ0 لا الصلاثن هائين بكون 

إلاثه يحظ لا وفاد: محا، الئلواُت، أزاز انثغثئ ض ومم: 
اصلم.قصد إدا 

في،معهم دلني وعيرهم انئآبي أصحاب مذ ثناينه دلك يكر كما 
\إر'جنكوف الصلوابق عم، وهو الدعاء كزن مجزئ إلا منه ذللئ، 

الصلاةصن، في ١^١^٤ اعثز0 فد تكنو0 الذي وهدا الإخابة، إلى 
المنبميذ.وياماق المتوايزة ثالثثة منتوف مئرؤع الحزوج فنل آجرها في 

آ-خرهافى الدعاء أف إلى والحنيج الئلمج متر ءلاينه ذهب قد بل 
®إدابقوله: الصلاة آحز الثبى. بمب أمر الذي الدعاء وأوّخرا واجب 
١!^ءاوااآ< ومذ جهم عدات مذ أرغ؛ مذ بافه قليننخد أحدكم ئنهد 
•وعيرْ • منلم رواْ الدجال،® ًالمسح قئثة دثئ والممات النحيا فئثة ومذ 

بمضرقول وهو الصلأْ، يعيد أذ يه نيع لم مذ مر يا ءلاووس وكاذ 



السلامبعد ١لممهية والأحكام لسرعثة ا الأداب 
^====—للأداا=

الدعاممن ؤحنر  ٢١١ت معود ابن حدث في وكدك أحمد، أصحانم، 
النزطنهدا فى يدعو كاف أثه وعيرها عاننة حدث وفى إل؛هاا، أعجيه 

كلامه.ائنهى كينْاا بدللئ، والأحاديث، 

ابنلحديث، ذكر؛ بعد ( ٣٩٨)U/^^١؛ ١١١في رح_، ابن ياي 
ريععلى عباس ابن حدث ذل ررويد بالدكرت القوت رمع في عباس 

ادن>رو>زب.١لصلأة عقب بالستجثر الموت 

جلاثالغلما؛ أكثر ض وحكي الْلاهر، أهل ٠لاهرو إلى ذهب وقئ 
4زأك ؤنا0و ت٠ُالى: قزِله لننزم بالدم؛ الإنران الأضل وأد ذك،، 

هثثبماروؤم ءؤآذءوأ وموله ء*آ[، ،: ji،,^-Sfi]ويته هثثعا ثنسلك 
أصحابه;من بالدكر جهر لمس ه الئي وبمول [، ٥٥^٠١^،: ١١١١]ه وحمة 
غك(.)ئممق ءايا« ولا أضب ص لا »اإنئم 

سبراوقتا به جهر أئن على هدا عباس ابن حدث الشافعي وحمل 
دائما.حهنوا أئهم لا الدكر؛ صفة يعلمهم حش 

مسالمزاغ بعد اض يدكزوا أف والمأموم للأمام ماحثار فاد؛ 
مييزبنن؛ بملمم أل تريد إناما يكوذ أف إلا الدكر؛ ويمحان الصلاة، 

خنىبجإمحثيمثتمظ«.
أيضا.دلك مثل أصحابنا بعض وذكر أصحابه، ذكز وكدللث، 

مئللقا.يه الجهز يكنه أئه • آحر وجه ولهم 
أيه; أحمي.كلام ظاهن الكبتر''ث *الجابع في نعلى أبو القاصي وماد 

الخأثزم،4كغ بمط، الظزاُتط مح، والدعاء بالدم الخم للأنام ين 
ذلك.ض ولأنني 





السلامبس الفقهية والأحكام لسرعية ا الأذاب 

واطهاغ، إلا إله ررلأ ت صوته بأعلى ينادي كاف أحدهم فإل الصوت؛ رفع 
أصمئنادوذ لا إثكم أمسكم، على راانبثوا المحي لتم يفاد أكبر"، 

وبمفئهم.ثسكنهم يدْ إلئهم وأنار عايا"، ولا 
لألماظ.ا هذه من بنحو أحمد الإمام حرجه وقد 

الئنس،عنند_، عند < ٥١ةذؤر'وو الناس كاف قيس؛ ن علأ وإالا 
بنعنن إليهم أرنل أصوائهم حنفف محادا لدكر، يا أصرانهم يرقنول 

الدكرا،.»كتام_، في الفنن1تي حنقن حرجه الدكن، يرددوا أف الحظاُب 
محاد:محاد: تجد، بن رهرة ض لهيعه، ابن رواية مئ أيضا وحرج 

وبزيغمنزله، يباغ حقي كبر؛ كبر البثا؛ س اقلب إدا عمر ان رأيت 
صوئه.

رجالأد جابر؛ ض دينار، بن عمرو ص ميم، خ محمد وروى 
محماقصوته، س حمص هدا أو لو رحلI ممال بالدكر، صوئه يرقع كاف 

أواْاا.قاثه ®دعي؛ I النهرسول 

دولؤاحادصه صدئه عرف منذ دلك يحئمل أئه على يدذ وهدا 
ي•

قاده الاله رنوي أل عامر؛ ن عقبه رواية ثئ أحمد الإمام وحرج 
كثيررجل أيه وذلك أواْاا، ®!يه _ت دين دوله! ي-ماد - لذجل 

لهتعة.ان إنناده! وفي الدعاء، في صوئه ويرلإ المنآن، في ض الدكر 

أفإلي أت اضت سيئ في الحرس في، امحر في الأدراعي وقاد 
إمز.ياي صزئه رمحع ؤإذ شه، في افه يدكن 

الأذانموصنين؛ في، إلا الصوت رقع بجره يبرئد؛ ابن قول قاما 



شيء

النوذنرفع ،، Jplفي الناننة أغلب: واض به قالدائ والنية، 
والمش•

العيدين،إلى لكلحروج مواصع، في بالأم الصوت رفع روي وقد 
بمص•التئريق وأيام العشر، وأيام 

ئ١^٤، وأي 

صلأكعيهن >ؤولأ ثعالى: قوله فوط غابنه، غث ارالصحبمش" وفي 
الدعاء.في نزلت أئها [، ١١•]الإسراء: باه حصن ولا 

ثوعظا جبير بن سعيد وعذ هرمْ، وأبي عباس ابن عن روي وكدا 
وعيرهم.وإئزامم ومجاهد وغنوْ وعكرمه 

الأنة.لهن.؟ دغاءْ؛ ست أف قعي أحمد؛ الإمام وقاد 
بالدعاء.أقزام ,ن'م\ أذ نكرة وكاذ فاد: 

بنسعيد وناد بدغه، بالدعاء الموت رقع الحسث؛ وفاد 
٠وعيرد ْمجاهال وكرهه الاثأغاءغ علمي الصوُش اللماٌس أحدن ٠ المنلمب 

أبان،بن بزيد عث والربيع، الحسن عن الربيع، عن ومحع، وروى 
٠دغانه بئ نبنا جللمنه الرجل جع يأف كرها أيهما أنس، غث 

ضخ:لا زيه من زحفه يه وززد 
صلىإذا ه النبي كال موسى؛ أبي رواية مث الظجراني حرجه 

ديتيلي أصلإ اللهم، ١٠تمول: أصحابه، بنبع حش صونه؛ يرقع الصبح 

ذنرفي به المزج. ريغ ث ينزغ ادذ.ى الدم دض المغلنق، الدغا؛ سى فزق نناك )١( 
معنا.مت كنا الصلاة، 



ممءالسلام بثي امممهية والأحكام السرعيه الأداب 
^^^==س==ئئآا=

اثييدياي لي أصلح اللهم، ٠١مرات، ئادث أنري® عصمه جعلته الذي 
جنكالقي آحزتي لي أنلح ا>اللهلم، ن:ات، ثالث نتاشي« مها جنلث، 

آحر.دعاء ويكر مرات، ثالث مرجئي® إليها 
بنؤإنحاق الحديث، مئننك عياض، بص بزبد إسناده؛ وفي 

صعيث.حللحه، 

عازُض،بض البناء ض وعيره، منلم حزجه الذي الحدث قاما 
ليوت، ص نكنف أف أخثا ه اض زنزو ظت طنا إذا كثا قاد: 
ءبادكاا.بنث نوم عداثك قني ررزب ثمودI سمعته قادت بوجهه، علينا 

كافيه إو1 النا,س، بمة ض بدلك يغض كاد أنئ يه يس بجدا 
منهتنمع كاف كنا جلننه، أختانا منه تننعه وكاذ شه، ونص ته بموله 

ةة/فج.كادمه ائثهى اننهارا؛ صلاة في أحنانا الأنه حلمه مى 

عهدعنى كال ١١^^; ١١(: VU/V)"^^٠٠ ١١١في ظف حجر اض محاد 
قادالشالة، غم، بالدكر الغغر خزاز غنى ذليل فجه اض ننول 

المحرمذ ١^١؛ بمص بفنلة كاف نا صخة غذ الإنانة مه الثلثري؛ 
ذلكأف ٠ غن ر١اكئةاا وفى بقاو: ابن قان . . القادة. غم، 

برمعوذيكونو! لن؛ الص_ءضابخ بأف إئ_عار الئ_ناق وفي I دال مشدث،، 
في؛ دلث> قاد• ما غئاّس ابذ فيه قاد الذي الزيت في بالدكر أصزاتهم 

اقهى•الملل® إلا الفخاخ مذ جنيي يكذ لم ند نهلر، بالصخانة التقييد 
الئزت،زلإ رريخرغ (: ٥٩٢٣)رفب ( ١١٥)U/الدائ اللخنه وقات، 

ا؛. . ه. غثاس ابن خيبن، مذ ب لما الن؛كتؤنة، الصلاة نعد باليكر 
امح،•





|إج^آاالفلأم بس الفمهتم والأ'خكام اثشرث الآئاب 

يومعواألا العلم ثللأب على هد؛ والحاله كاف للتعللم، إلا بالئئة الجهر 
كثززنن في نعيش ونغن مشا ولا الننالإ، هذه مثل فى الخلاف ذاتنة 
مبالأذكار الفزت رف؛ ننالة أف آامك العألم، ونو الخ4ل فه 

ناالا ، المللمز' عامة عند مئح١ْآ هحأ أصح ٠صة المد الصنم١ت 

خهثعالحظا٧ بن عمر ١^١ند الحليمة فعل مل صح ما دلك ودليل 
الناس.ويع1نه هؤ الني نمام في الأنتمثاح يدعاء يجهر كاذ أثه 

كاف>ةهبم الحْلاب بى عمر أف عيية نلريق بى مسلم أحزجه نا وهو 
انملئا،وئيارك وبحمدك، اللهم ررنإحادل1، يمول؛ الكلماته بهؤلاء يجهر 

ؤإيماعمن، مى نماع له يعزفث، لا وعيده ، عترق٠٠إله ولا جدك، وئعالى 
أعلم.واممه رويه، عمر رأى أثه وبمال' اممه، عبد ابنه من سمع 

بننده المحي ض مر؛وعا الحدث، هدا السنن وأهل أحني وروى 
•ه وعابنه الحدرى نعيد أبي خديثح مل حسن، 

٠٠٠

والثنغةالأنن،وجاو ؛ XJlبمجي أو غنز: الثايغ الخكب 
ضحالمه ئكرها وأل ومعناها، لمهلها يخ.بز أ0 عليه بل بالأدكار، 

عبادة!لأنها ثعالى، 

والدuء١^ كمرا٤ة الأذكار: غنوم في والثفكن والئأئل يالثدلإ 
ظوبعق أر ألمنءا>نث تثدرؤذ ثنالىت قاد ى نزعئ، نئللّا، والدكر 
جدأ.كج الآ؛ات من وغإرها [. 4.٢٤ أذثاو 

ثرايغإف اض رنوي يا قاد: رجلا أف ه؛ بمر ن اف عيد وعث 



السلامبتي الصلاة ادفار في الكلام يحشى |ومآَاأ 

ينانك:ناو ررلأ قاو: به؟ أئنثث بثئء مح1خبنني ض؛ كثزث قد الإنلأم 
.معنا م وثد وعيره، أحمد أحزجه ، اف؛؛ ذكر من رطأ 

خضزنالدم من اللإاث »_J: ا)الأذلكر«: في ه لثووي اض 
ويقدثرئحصله، على فتحرص الداكر نهمزد هز يكزف أ0 فثغى القلب، 

.٥ معنا ؤسعمل يدلإ، ما 

لاشتراكهمااكزاة؟ في تثللزن ئؤ  uiنئللزت، ١^ في فالثدئن 
مدامتحناب المحثار الصحلح المدهب كاف ولهدا المفصزد، المغنى في 

وأئمةالثلم، وألزاد التدبر، مى فيه لما ، اض١١إلا إله لا ١٠فزل؛ الداص 
والائتمارت، الملااحمؤر وفائت ، أعلم١١واش نئهزرة، هذا في الحلفب 

ائتهى.أعلم١١ واش والمنرقة، العيادة نهايه هما 
٠٠٠

الأسان^ باش، !ليد ١^٧؛ شطب أو غشز; الثامن الخفم 
بعيرها،أو متعلق؛[كئلأؤ ذي كر فال وعلنه التنتنن، نحونب يزف أو 

بهاغلق حش الشريعة؛ هاعدة فى مزدزد فهز منتحيا أو زاجا كاف مزاء 
الئ_٠ع.صحح كال لؤ نمنه ينمع بحينج شفتيه بها يحرك أو المسلم 

باللنان،ويكزن بالمأ_<، يكزن الدي إل I بعضهم فزد وأما 
كافما ودونها كاف؛الملت،، ما ويزنهما جميعا، بهما كاذ ما وأقصلها 
باللسازأ

الالتفتنن بحزكة ممنزنا يكزو أذ I هنا عندهم؛اظب، فالنثصؤد 
التمتمةيزف المأ_ه على ئمز حزاطز غذ عياره هز الذي الثني الدم 

اللسان!



أل~ع^~آأالسلام تغد الفقهية والأحكام السرعثة الأذاب 

تمحاد تغهتع، هزبزة أنا أف وعنره أحني أحزجه ما ذلك ودلنل 
ماعندي مع  ٧١٠قادت أمه س ربه عى ناثر ه اف رسول سمعت 

٠صحيح حدث وهو ءذمث1هاا، محي وئحركغ يكرني، 
الأذكارأف ب اقل»نمل: : »الأذكارا<في ه ئزري القاد 
شيءيحنب لا مثحثه، أو كاس واجبه وعيرها، الصلاة في النثروئ 

صحنحكاو إدا نمه سمع بحنث به، يتلمظ حتى به؛ يعتد ولا بنها، 
اش.اثعلأغارضلئ«

الناسقاف ٠٠(I ٥٦٦ا/)٠ المتاوى١١ ١امجموع في ثةِفة ثمنه ابن قال 
تجات:أزغ ١^ في 

يه.ال٠أنون زم زاكان الفلِ، الدكز إخداثا: 
ؤإذشن اشان غخز نع كاف قإف ققظ القف الدكز الثاني: 

للأصل.قتزك مدرته مع كاف 
وفيهاف بذكر زنلبا بمانه كزذ وفز ممثل باشان الدلإ الثالث،: 

اض.بذكر لسانه حنكه إلا حنرأ فه الملأبكه نجد لم التي جكايه 
.شمثا0ااعي وثحزكئ دكزض ما عبدى خ ررأئا ثنالى: اض ويقود 

الحا'مين•حاد وم الأمرين عدم الرايغ• 
نكزرآالإنم نغزد ض فالإنماز الثاثة اللكمة تيم نع زأئا 

الكزاهه.البيع في والأصل يدعه 

ذمبى والئمح واشلآ، يزبد، أبي عد نحل وما 
نشهدأحوالهلم مإو نئلوبول، أيهب على ممحمود المءمد؛ الإنم 

الكبنةإلا بدكروا لم وأكمل هؤلاء يد أصح هب الذيل المنايح أف نع 





السلامبتد الفقهية والأحكام لسرضة ١ الآذاب 

الأدع؛ةإمذ وعترها بالأدكار وغع-بلأ، هميهم في البدع 
٠٠٠

الأذكاربهد؛ \د>م\ص الدكر ؛J_^؛ ينجب أو \وئثثذوئ1 الحكم 
الاصامذ.البدع من لأنئ الأدعية، من وغيرظ 

ااوبالجنازق)'آآ/هاه(ت  ١١ى المثاو ؛امجمؤع في ظغ ئيميه ابن فاد 
ذ1ئان;دهئ1 

الانتحار؛صلاة المصلى كدعاء الئنمرد المصلى دعاء أحدهما: 
.ماموماأو كاف إماما وحده المملى ودعاء الصلوات، مى وعيرها 

أوذب لا ١^^، فهدا خميعأ وال٠ائوسن الإمام ^٤ والثاني: 
١^٤الأذكااَ شو كاذ ئا المكثوتات أغماب في ضلن لي M البث 
^^١كما ١^ ني الثابنوذ ني أضخاثئ ئ ّث ذك نمو لؤ إذ غنئ، 

انتهى. ١١دك!يوف هو ما 

أمنييعامر: بن عفنة فود ®وأنا *ه(: )آآ/'أبضا وفاد 
.منها،>^^ ١١بمد فهدا صلاة كل يبز بالمعوذات افزا أف اغ. رمون 

فال:أننغ؟ الدعاء أي اض رنون يا فيل." أمامة أبي حديت وأما 
نخصلا أذ يجن، فهدا المكثوتة،ا، الصلوات ويبز الأخر، النيل جوف ٠٠

الئّلأم.قنن ٠^١ قاول أذ بد لا نل الئلام بمد ما 
أوستئرم لا ذك< لكن بمدة، وما الثلأم مز ما يمر إيه قيل: ؤإف 

دلكمقل لا كما نئه الثلأم يمد جميعا والناموم الإمام دعاء نأكوف 
بمابم،لا فهدا النلأم بمد زخدة واجد كل ذغا إذا نل الئآدم، نمل 

انتهى.الثنبم؛ا 
ومن١١(؛ ٢٥٥)ه/ااالمتحلأ محي رحت ابن أيضا أئكزه ما وهدا 



السلامبتي الصلاة الفار في الكلام ئحقيى 

فيويق صاده، كل عفب للمأمومث الدعاء للأمام ينتحب مى الممهاء 
\كو.ثي« ألإ ولا ننة ذلك 

بنمحمد كالشنخ المعاصريق! العلماء مى جمع أيكرها وكدا 
الأياتيوالقخ والنبمغاتاا، ررالثنن محايه في الئثيري الثلأم غ4و 

وكدا، في عئنمص ابن والئنخ والنوراا، الهدى ارسيلإ في 
،باز بن الغرم عند الئنخ سمقانقَ ااءتاوئهااا في الدائمه اللجثه 

(.١٠٤\،، A/U)انفلق 

بالبم;ن١^-^ ننح  ٣١شثئب أف والئشئنن: الخادي الخكي 
الندينووضع بالأصابع، العنثنن مغ أيضا يتجب وأف الصلاة، بعد 

بعدأو منانزة، النائم بعد المنح ^ا كاف نواة ؛ ونحوم الرأس على 
مذأحد يمعله ولم ه، امحي ض ٌّثئ محي شنا لم لأيه المفللق؛ الأعاء 

فيوالئق ، نلفت، مذ اياع في والحين أجمعنذ، عنهم اغ رصي الصحابة 
التياب.سناء إلى والهادي النزفق وافه حلفث،، من اقاع 

يرقعولم دعا، لمئ الوجه منح يفقع لا أنه على العلم أهل اممح، وقد 
ذكن0وعنره، كالصدر الزجه عنق منح ينن لأ أمه عر امموا كما يديه، 

الدائمه.واللجنه اامثاوىاا، ارمجمؤع في ثمنه وان ، المجمؤع٠١١١في النووي 

عننيل أحني نمنلم، (: )١٧ا>منابله١١ في  ijiMذاوي أبو قاد 
لمت مره وفاد نه، أنمع لم قان؛ قنغ، إدا يتيه وجهه يمنح الزجل 

بذّي،ة٠محي أسمع 
يمنحالرجل عن ماللئ، ونيل يمعله، لا أحمد ورأيت، قاد: 



o—َآالسلام بتد الفقهية والأحكام السرعية املآذاب 
=====س=ذ===ض=—===لسىا=

انتهى.ءبئش!اا ما وقاد: ذك، فانكر الدعاء؟ عند ووجهه كمه 

الزخه:ننح غن ( ٢١٢)Y/المحرى" "الم في ١^؛، وقاد 
عنبنوى كاف ؤإذ المنون، تءاء فى الثلم، من أحد عى أحنهله ااونسته 

حديثالنص. ض فيه روي وقد الفلاة، حارج الدغا؛ في بتجهم 
قهوالصلاة في وأما الفالآة، حابج بمهم عند مستعمل وهو صعنمه، 

أجمعصعنهم اض رصي الثنش تعله ما على صحيح بخبر شف لم عمل 
التوفيق".وباق الصلاة، في بالوجه منبمتجا دلأو0 اليد.ين رفع من 

إذاالدى غن نتل لنا ه؛ البمازك ابن أذ أما اليهقئ وذكر 
اؤهقئ.كلام انتهى ستا" له أجن. لم ر؛ قال: وجهه، مسخ دعا 

يننحررولأ (: ٤٧)ءالمتاوي" في  iiMالئلأم ء بى العز قاد 
جاهل"!إلا الد.ءاء عب سديه وجهه 

رمااوأما الفتاوى" ارمجمؤع في سميه ابن قاد 
وأماصحيحه، كثيرة أحاديث، فيه جاء قفن. الد.عاء: في ين.يه هؤ الّتي 
حجةيهنا يقوم لا حديثان أو حداي.ثح إلا فيه عنه ئنيز بيدبيه وجهه محه 

انتهى." ٣١واممه 

أهلبل عيرجم في والألبانن البراقي أيضا' الدث صعقن وممن، 
العلم.

معن. على ( ٢٦٠)T\إ *قتاويه" في ؛؛^^٥ العثنمص سحنا ثمل وقد 
الئ.عاءنعد الوجه؛الناوّين ررمح قفاي: الدعاء، نعد الوجه منح مئروعثة 

حتىصعنفه، دلالثج في الزارذ0 الأ'حاديثإ لأ'و ؛ ٣^٤ عير أيه المربنج 
الحجه.يها ئموم لا إثها نعالي. اممه رحمه الإسلام شح قال 





]وآءا::السلامبعد الفقهيث والأحكام السرعية الاذاب 
!لاانغاذ ٣ شجنب أو وس'؛ ض الم 

الحاجةبمدر ذلك فلن ، بها إلا الئستيح عد يصبثل ولا يحس لا لمن 
بنوزتم الضن وثبجا ئئ، ابن مالئ تلا، ذك سوى وما فقئل، 

اض.شاة إذ تانئ وّياتي الدائمة، ائينة ايثت وثه العلم، أئل 
التبجحيمح، وأمحرت أولى الثنؤ علتم، الأنماو قال بج،؛ دمهما 

والبجلل،التبجح، »غلمح، فوله لننزم البمى، اص بانامل 
نثمحنولا/غم ث1قطقاث بجولأئ فإن؛ن 3\ص' والثقدص، 

.معنامث وقد صحغ، وهو ، وعيرْ الترمن^ي أ-؛مجه ا؛ الرحمه 
تنقده اف ود رمحءرأت ت قاد عمرو بن الله عبد وعس 

التيبانابل التنبغ عمد بحث معنا ص وفد الثنن، أهل أحزجه الئسبخاا 
المح،•

ولأوة1أقوال على الئتحة ائحاذ في العلم أهل احثلم، وقد 
ؤناهرالقول وهدا وقربه، ثعالى ف عبادة السبحة اقحد من ؛ الأول،

الم1تدعة،الهلنق أصحاربخ بس الصوفثة أهل عامه دهن، وإليه الفساد، 
بهمص_اخ قفي  IjlJذكره، من أظهث الفول هدا قرئ المحثزعق، والأدكار 

١^٥^.تدعهم مذ و"حد-روا وحلفا، سلفا البلم أهر 
وسلهوجعلها مئلكا، الئنحة ائحاذ إباحة إلى يهب مى الئاني؛ 

فيننخد.وها لم ^ا ومع ئعالى، لله الدكن وهن مئروعة، عبادة إلى 
فزتة!ولأ بماsة نمفا 

ساءومس بسهلها، محل هدا ليس كييره، مصنثات هدا في ولهم 



التلأمبتي اضلأة أدلكر في الكلام نمقيى 

ارالثبتهءر؟قلبج رئي أبو نكر شنخط كثامحت، في فكظنها علنها؛ الومحوف1، 
.حنال محزرة وقفول بحويث، صه 

غضنيئ لا النبمة اثخاذ جزاز محانللاق المزي فا0 فلنا؛ وميما 
تجرأ ٣١لا ;ل النفظ، ١^ غم من ويس ذر'ني ذبمو 

الثبمة!اوخ1ذ خزاز أنلنق النلم، أنئة من 

معالحاجة عند الثنحؤ ايحاذ إباحة إلى دهن؛ مى الثالئ؛ الفول 
الئنبيحوهئ وبمشفا، ض الئبمه نخرج لا كي لله، النيؤ ثضجيح 
الئدض،أفل من للنثلاِلين وملمياة غاذة خنلفا إلى تغالي ش به الس 
وجهنيهم•القاس ئلفام يث وعيرهم 

ثنخنارأي وهز الدائمة( اللجنه أقفنا وبه سمثه، ابن دهن، وإيه 
نيأتي.كما مود، ويه العثإمص، 

/XY)المثازى٠٠ ءامجمنع في ظه محنمثة ابن علميه نص ما وهدا 
لشاء:ه ١^؛، فاد  uiننة بالأنابع الثنبتح وغد ارفضل: (: ٥٠٦

.منثنطمارت(ااننئولأف، مإيهى بالأصاع واءقدبي ررسثحن 
مسزكا0 فحس، دلك ونحو زالحتنى محالثنى غده زأما 

ذلك.شو نن ه الفخان 

ذلكض ذ\/'لأ بالغض، ضخ ص أم اي. نأى زد 
يه.ينبح كاف هريرة أنا أف وروي 

ننالناس فمن زنغو؟ الخزن من ٣ في يجغل محتا الئتجح وأثا 
مكروةعير حس فهو السه فيه ألجئت نإدا يكزهه لم مى ومنهم كرهه 
جعلهأو العنق في نعيقه ثئل للناس إظهاره أو حاجة عير س ايخاده وأما 



JI ^_وتْآ1حاالفلأم بتد لألأ'ظ{ؤ ؛

؟١^١٤١نظئة أن بماس راة إثا يفدا ذك نغو أؤ  JlJIفي <او1)1و 
أخزالهأقل زالتاني: ثخزم، الأود: خاخة: عير من النرائص ومثابجة 
ايتهى.الكراهة؛؛

تنمتهابن لكلام إقرارها في محتاهن هو كما الدانمه، اللجنه اقتت وبه 
السااق.

س(، ١١١)U/ الدائمة» اللينة ررقثازى فى لفا خزاب فى فاك 
١^:( ٦٤٦٠)زثم 

ومآ، أقص1 .، ٠٧أالتي أء Lلمننحة ة ١٧٥١١نعد التنسنن ; ٧م 

-ةامح«■
لثيهامحد أئه ه الثني ض يك ولم أقفل، بالقد الثنبيح • جَا 

اقناعه.في الحنر كل والحين ؛؛، JLkjفيما بها اض ينبح منبحه 
أمانصه: مما محاجاب ئيمتة ابن الإنلأم قيح عنه نيل ومحي 

وثنهمكرهه س الناس قمذ ونحوم الحرز ثى نْلام في يجعد ث التنبقح 
.مكنو0 عنز حنن محهو النثه فني أحسنك وإدا ، يكزه لم من 

العنق،فى ئعننقه مئل للناس إظهارئ أو حاجة، عير من احاده أما 
نفلثهأو للثاس، رياء إما محهدا ذلك: نحو أو الند فى كالنوار جعله أو 

والثاني:محرم، الأود: حاجة؛ عير مى المنايإى ومثانهه المزاءات، 
كالفلأةالنغثئي العنادات، في الناس ؛ ^١٤١محإف الكنانة، أحزاله أنل 

نعالي:محاد الديويت،، أعثلم من المن1ن وقراءة والدكر والصيام 
0__ م آص © ث،محئ ثك■ ئن م © تتتبة' 
وئؤآقت ^إة ال_ىت ئ_ناد وف، اتاملويتنون 



التلأمبند اسلأة اذكار مي الكلام ثمميى 

إلاأق ولا آزس رآءوذ 'ةساإا ،*؛١ أل٠ْلوآ إق ،عوأ نإدا حثدعهم 
التومحذ•وباق محلا.4، 

وأنئلموصحته وآيه محقي سنا على اف وصر 
والإيثاءالبلث الدانه التجه 

بازبن غبياض عبدالغرينبى غصمي/ غبيالوراق سبان/ بى غبياس فنؤب/ بث عبداس 
(٢٤)"؟ا/*إ؛\ووياارامجموع في فءزفق \ذ>ئزيينأ سننئا وذهب 

أقفلالبمى باتي التنتيح كزن نغ الشن، ائخاذ خزان إر ( ٥٥٩)
لأووذلك دينثة، مدعه كت ااا'ئج ماد: حط الثّنة؛ لظاهر 

الذيالتسبيح عدد صبثل يهمد ؤإئما بها، لل التعبد يهمد لا الإئسان 
ولننث،وسله، يهى النكبسر، أو التعسد أو ^^^ ١١أو موله، 

أي!بأنامله؛ التننح الإئنان يعقد أذ منها الأيمل ولكي مفصودة، 
إلىه \ذبئ ذلك ؛لى أزند كما »ئنثنثكاث،اا لأنهن باضابعه؛ 

آجر?•
٠٠٠

النمافغةأو ١^٨٠٢ الثن1لم يتجنب أو والننننن: ، LjiIjiالم 
ويجوراماما، إصامه يدعه لأنها المص1ص؛ على الصلاة مى النلأم بعد 

غائباأو عرئبا وجدئ من عر الثلأم أي: مببها؛ وجد لخن سلها 
العوام؛بعض بمل ظاجر هو كما سلام كل بعد عادة ايخادها أما ونحوه، 

الإصاية.البدع ص فهدا 

رروالنفانمة(: ٦٧)المذرثة« "الفثازى فى ه شب ابن ئاد 
حننه،أتان فلها اللقاء عند ذكن الث1امين، بدعه؛اماق الصلاة: أئبار 



—•—مأر-ي — — السلامبعد الفقهية والأحكام لسرعثة ا الاذاب 

الأنتحناب،عموم في ثنيبج الصلاة أدبار في أيها I بعضهم اعتقد ويد 
ماحه!أيها وبعضهم 

كانإذا أنا بماذة، أنفا عر سك إذا بدئ، أنيا واشتحمق: 
حس.محييا الصلاة، لأجل لا الصلاة، عقين، لمحه لكونه أحيانا 

كرة((١^١>؛ غمن امحُؤع مز ذ اغئاذوا لو الثاّس أف ئا 
انش•

لهاروينبغي (ت ٢١٩)أ/ررالمدحل® كثابه في >حنلأة الحاج ابى وقاد 
النصر،صلاة وبعد الصح صلاة بعد المصافحة مى أحدثوه ما نمثع أف 

الجمعة.صلاة وبعد 

الحش،الصاوات بعد ذلك، فنل ت الومحت هدا في بعضهم زاد بل 
لماءعند هو إيما الشنع في الممامححة وموصع البيع، مذ كله ودلك 

١^٤؛من كله وذلك الخص، الصنوان أدبار في لا لأجثه، المنبم 
منأتي لنا محاعله وينجز ذلك، عث فبمفى منيا، الئزغ وصنها فحيث، 
ائثهى.الننة® حائف 

))حاشيةفى عنه جاء كنا التافعئة، علما؛ من ظه حجر ابن يفاد 
الئنع،في لفا أصل لا مكنوهه، يدعه ))إئفا (; ٢٤٤)ه/ عابدبذا' ابن 
ائثهى•ئامحا" ر ويم إاعلفا، يب ؤإئه 

نمغلهما ))أما 'آ(; )اا/*))محتاويه® فى وش، باز ابن ثيحنا ومحال 
ينلمجيذ مذ المريقة بعد بالممانمة المياذزة مذ الناس بنقر 

الدِلإللعدم ذلك كناغة الأفلفن تل أضلأ، لن أغلب ^ الثاية، الثنلبمت 
الأدك.اربيبادر أف الحال هذه في له مئرؤع المصلي ولأف غليه، 

المرمة.صلاة مذ الثلأم بعد الني. معلقا كاي، التحر الشرعية 



السلامبقد الصلاة ادكار فى الكلام نحميى ٍزم 0——
^إ^==——==—خضش==^ذ

صافحالم إذا بجا الئلأم بمد النضاقتة مئرغ النافلة ضالة وأنا 
انثهى•ئيى« ذلك يل مانما فإو فبجا، الدخوو بل 

النمانمة،ض ( ٢٣٩/١٣)ررمحاويه((فى ه الئثبمن قها وفاد 
Iلفوو ولا للمضانمق، اصز ®لا I نصه ما الصلاة بمد اف، ®مبل I وقود 

غنولا الشن غن ب ولم القادة، بن الراغ اف«بمان رءتقثل 
ه"•اصحابث 

اف®مبل مود؛ أيضا؛ المنبم نتجنب أو والنذرنلت الراع الحكم 
عوامبمص نقوله مما نموها أو أو؛احزما،ا، اف®، ثمل ١٠أو ومنكماا، منا 

أعلم.نعالي وافه نحده، بدعه ءهابْ المصئى، على النالآم بمد المنيتذ 
®ثمبلمود! عى >يززذؤ العث1منن س1حنا نحى آنفا معنا مث ومد 

مئرؤع!ء1ن وأئه الصالآة، من الئا>*م بخد 
٠٠٠

أدبار^^٥-، جاء التي الصحبمإ الأدكار مى جمله مهده وأحيرآ؛ 
الصناعةامتصنخا كما أساسيها على والحكم فمهها مد سيء لغ الصلوات 
نبيل،مذ المحسسذ على وما والمدرة، الأستهلاعة بحب الحدسه، 

واجنهفالنصحه علثثا؛ نبحز محلا نمنر إمائه أو علم زناده عنده ومذ 
الصالحنذ.ولي واممه علينا، حتم ومثولها سننا، 

الخالبجذزئف ف والس 
الأمنرزنزله همد؛ على والنلأم والصلاة 

وكفه

(\ir./\./\0)











ؤم-عحالنريصة مى السلام بتد الضحيخد الأدكار 

أثن. أحني آثت هو ^٥؛]؛ ت الإحلأءس نوره ي—م—زأ؛ م - ١ ٢ 
ئ..طث< ق ^ م 0 ثوئذ م ثثد م © آصئ 
مانز بن ألمه. يثن آعود الملق؛ نورة ؛ ^١ ثم -  ١٣

آلعم-دؤذ آلقنكت نر وثن ودب. إدا عايه( قز وثن اوا •كث 
•ئئ.ه إدا تائي ّز َن وه 

آلتاينميلف ه آلنايف يرن آعود ^،j ت الناس سورة ت نقرأ ثم - ١ ٤ 
ىألتى . أ-لقاين آلوسوا;؛0 نؤ ين . آلقايف لنخ إ. 

واشاتث.أط أخرخث )وه، نأكا-ل آلهن ين و آلثاى ندور 
وابنحجر، وابن المم وابن كالنوري ت العلم ائل أكتر ذهب محإلثج 

واللجنةوالنشتن، باز، 

منلم.'بمالك١١ ئبملم، توم عداثلثا قي رررب -  ١٥
وماأمزرت وما l-؛_L،، وما يدمث، ما لي اصمن ®اللهم -  ١٦

الالنؤ-م، وأنث، النمدم أنث، ض، يه أم أتت و٠ا مiث١ و،ا ١^-*،، 
إلأأنم،،اممإ.إل؛ت

ألومل القبمب، وهومنتمبل والمجر المعرئ-، صلاة بمد ونمود - ما١ 
تضالس، ولت النلك، لت لت، شربمؤ لا ذلخدت اف إلا إل ®لا بمزم: أو نظم 

•حنن يخني أحند أحزحئ مرات، عثر يءيرا' شيء كل يهوعر ديميث، 
،Lijljجيأ أنألالثإ إثي ®اللهم المجر; صلاة بمد ويمول -  ١٨

أحند.تتمثلا* وعملا طنا، ويرقا 

المدرس*المللث، ®نثحال حاصه: الوض صلاة بمد وتمول -  ١٩
أحند.الئالثة، ني صوئه نرير مرات، ثلاث 





المريصةمى السلام بتي الصجيخئ الأدكار 

ممهل.التاكة في الهدوساا الملك اا،ن1حانى فول؛ بر الوثر 
الأدءنق؛بن ها وعم الأذتماو بهده الجْاعئ اليكن تتجثل أو - ٩ 

الإضاض.البدع ين لأنئ 
•البنع بى لأيه بها؛ والتلحص التهلرب يثجئب أف - ١ ٠ 
'صنرثد لمن ^١ ال1غاء، يو الأذلكز قده يمزد أذ . ١ ١ 

صادة!كل تعد زاتته منه نتخاو.0 ولم المئللق، 

لأيهالمالآة؛ نعل■ ونحو؛ النتنين أو الوجه مخ يتجنب أف - ١ ٢ 
بذع•اس 

ينالثلأم بمد النش شر الئفافغت أو النائم ثينب أذ .  ١٣
عاناأو عرثبا وجده مر على فعلها ويجور إصافثه، لأيها الصالة؛ 

٠ونحوه 

أواف؛؛، ررئمثل أو ،  ٠٠ومنكم ينا اطه ر>ومثل فود؛ يتجنب أف - ١ ٤ 
بدعهئهذو الئملنن، على الئلأم بعد نماد مما نحوها أو ، حزما« ١١

.أعلثرئعار واف محاو.ده، 

هناجاءت الفمهثة والأحكام القوية الأدكار بن جمله يهده أحيرأ؛ وت 
فلينغلرفاوالتكميل؛ التفصيل زيه على أراذفا ونن الاغتفار، وجه عر 

.أغتروافه النلأم« تند انمثلأة أذكار في الكلام »سق : كتابنافي ظزرأ 

وكلبه

)0\/'\/'ص

 □□□











النلأمبند الصلاة أدلكر في الكلام ئحقيى لرح^اا 
لشائذ.اشزى« -ح ٦٣

المم.لأبن النننله« »اكنزاءق -  ٢٥
رحاتم■أآ-»صلأين 

j_l»_YU » أخذ.للأنام
ij_)»_YA .مموارممي

علاف.لأبن الئتا:نث« »اكضخاث -  ٢٩
نفلح.لابن ••آ-«الهمنغا 

1؛،^.اسلآشننز «اكاق -  ٣١
لالخْليااالكمابم« -  ٣٢

لأ؛نشئةاالثن« مم->االكللم 
للئزويّاللأب، شئ -»اشبمئ ٣٤

لأ؛نلحزم.ْى«اثض. 
ذاؤذّلأ'؛ى IJ-»الأنات٣٦
لشراتث.اي« الئ,.تجم ار-  ٣٧

لفووي.خم_ااالمتيج« 
المم.لأبن آم-ااالزاُزالت،« 

•يورى لانبأرق الأحوذى® - ٤ ٠ 
للمننوؤلئ.الئاوى« رتدرس -  ٤١
ثم.لابن الخفتم، المنآن «تسن -  ٤٢
عاثور.ابن ٠ئمينه —  ٤٣
خغر.لأبن المدي" »مبم -  ٤٤
رجب.لأبن المواعال؛ُ مرير ١١—  ٤٥
تحجر.لأبن الئهو:ب< -ءرتهوث  ٤٦
للمزي.المحاو|ا ؛  ٤٧

الهلري•خرير لأبن التان• ارخاثغ -  ٤٨
اتتّغد لأبن اللم« فضل تان ٠^ -  ٤٩



ادن.ت لأبن النم، شل تاذ »خابع - •٥ 
١^٠؛.لأن الأنام، اه_»جلأئ 

اينعابدين«.Y؛،_»_ 

المم.لأبن اس(( -»راذ ٥٣
للتنناز.الثلأمء راننز -  ٥٤
٠عاجه، ابن رسن —  ٥٠

ذاددرأثي -'نس  ٠٦
يه_اانننالتنماوي،.

خه_اانننالأازش«.
؟ه-»نشاشا'تى«ا

ءللدض افلأء، أعلام رسن - ٦ • 
٠حبال، ابن "صجح - ٦ ١ 

٠حزينة، ابن ءاصجح -  ٦٢
للازنذؤالنفزد، الأف »ءنجح -  ٦٣
البمارؤ،.-•>،؛^ ٦٤
للأ'كاتتي.والترب، التزب •صجح -  ٦٥
للأتاني.الجاح، ااْتجلح -  ٦٦
.سلم، ارصحح -  ٦٧
الم.لأبن الثنمو'مح -ص ٦٨
لشانئ.واليلة، اليزإ »صز -  ٦٩
خير.لأبن التاري؛، »دح -  ٧٠
رجب.لأبن امى« -"^؛ ٧١
لثوطن.الوعاء، »نمز -  ٧٢
للنثاوي.القدير، -•مص ٧٣
لليو-تيّالقناع، ءكثثاو -  ٧٤
زد.أبو يكر الفلاة، و يدي ررلأ -  ٧٥
منظور.لابن الغرب، رالنال -  ٧٦







=اس(آ—==
الأة>ف 

الذساءسورة - ٤ 

وئعوداهيث أثن آديتكثوأ ألتاؤْ شنثم ^؛٥١ 
آلهدكاهئ تآ بمد يى الثمود ثثاءي ؤ}*0 
وهوأثث ءقد'ءوف ١لمكمق٨J^ ؤءة 

سورة- ْ 

أذثمح4أنمم وو 
أتة؛تيهإق >اؤوآنبجظلم 

الأعرافسورة - ٧ 

ءءبجت لا 1ئت■ دخمة محزئأ ظ ^^^١ 
لص-نبممهعنهم ؤوبم-ع 

وثيتهثممة دثسلك ق ثبمق 
الأنفال٨-سورة 

هزث؛ثلمه<وجئت أثم يكر إد١ ١^ ألنويرث ءاؤإئعا 
ذآلم؟ووأنت لثلإقئإ أثم حفارى 

التوبةسورة - ٩ 

الثلا ثج1آ [ي ِبمثثتا ١^ ثتت\ \م 

الرعدسورة . ١٣

آفه<يدر ئلؤنهر ؤهنثه ءامإ ءؤأل؛ث 
اليحلسورة - ١ ٦ 

أنئ٤١٠أر دًْقر ين صنلحأ ء-يل ءؤس 
الإسراءسورة . ١٧

-لجإلا ق  oiءؤءان 
انيهونمه ثمآءُ ئو ما ود يى ؤو>؛وذ 

تثاهقاث ولا صلاش محهز 

المنلأمبغد الصلاة أذكار في الكلام ئحقيى 

رئمها

امآ-

١١٥

١٤٢

٦

٦

٥٥

١٥٧

ه'آ

٢

٣٣

٢٨

٩٧

٤٤

٨٢

المفحة

٢٢٤، ٤٣

٥٤

٢٤٥

٢٠٦

٢٠٦

٢٣٨، ٢٢٩

٢٠٦

٢٢٩

٣•

٣٥

١٨٨

، ٣٠

٣١

١٨٢

٣١

٢٣٢





=وس؛1^—
الأية>ف 

1نئاريايمثى ثن 
ئإفأهعتا ليم إؤ أوثثئَ و؟ ؛وئئ' ا٩ 

اكافاتسورة . ٣٧

صمكنحما الممآ ;ت خك 

غافرسورة - ٤ ٠ 

أشبذ'-إوؤآ رتحظم ءؤوه١د 
محمدسورة -  ٤٧

آمئالهآ.٤٠ءلوب ء أم هو-<ك1ك ثدميذ 

النلأمبند الصلاة ادكار في الكلام ئحقيى 

الواقعةسورة -  ٠٦

ثتي . ؛؛؛_)؛ ١^؛، اشقرة. >ؤنأشءون 

الحمعةسورة -  ٦٢

أي}يوهؤ، ةش-ثوأ ألقّلو، نيين 
هسمى ثلم ًْقثمحأ آس ءؤوآده=قروأ 

التغ1بنسورة - ٦ ٤ 

أسقلعمه<نا أس ^٥^١ 
المعارجسورة - ٧ ٠ 

.هدآبجأ ُّةمتا هل ئم 

رنمها

١٩

٣٧

•١٨

٢٤

قسورة - ٠ ٠

٣٨لزب4< ;ى قث ن٩ 
٠٤ ، ٣٩الموب...ه رمل آلقنيى لبج نز يتف محني ووثيح 

٠٤ . أشمع وأدتر ميثه ١^، ءؤوس 
الرحمنسورة —  ٥٠

٢٧^٤٠ثنث ثتمح، . ض ءو ث تظ 

٤.

المفحة

١٨٣

٢٣٥

١٨١

٢٢٤

٤٥

١٣٧

٢٣

٣٤

٤٤

٢٢٤، ١١

١٧٢

١٣٧





الأخابي،ئافهارس 

المنحة الرائي الحديثطرف 

١٨٧ ذاويأبو  ركوءكلم«فى ااا-آطوها 
٤٠ ١٦

١٠١ ٠ ٠
٢٣٢ ،؛؛iuوالحمد اش، سحاف أرتع؛ افه إل الكلام خن، ؛١١ 

٢٢٣ البمازى الناس؛١نتتنرث حس يالدكر الصومحنح رثع أف ه\->غ'0 
١٧٢ ،١٣٧ غشنقق  تطنوو«U الأئناو من اكلفوا نمال قل، ناذ ٠اأئزنها 
٢٠٨ غشنمق  للءثلأة«وضوءك قتوصأ مفجنلثح أحاو.ت ءادا 
١٥٦ أخمد أنش"وإذا ..أصح.)رإذا
١٥٧ أخمد الناس"من أخدا تكلم أو مل قفل القح ضك ^١ 
٢٢٨ ٧٨، ٧٠، أنع«من باممه فليمموذ الأجر التنيد ص أخدي؛ مع •إذا 

أنتهاللهنر امم4، اسئ.ن.ز ^، ٥١انثئم ، ٠٥١اانثئن٠' 
،٨٤ ٧٩. ٧٦ ننلمي النلأم،ا

١٦٧ ٨٨، ٨٦،

١٩١ ٠١٩٠

٢٣٠ ،٢٢١

٢٥١

١٤٤ داودأيو  ءأجإا<
١٨١ ،٣٥

١٠١ه ٠
معص

ا'
المآناامل وص أرع، القرآن بمد الكلام •أصل 

٢٠ ٠

٢٠ ١

،١١٤ النساتى الأنمارى"قاد كما •اسلوا 

١١٣ الئرمدئ »ايىلمواا(
١٠٤ ،٩٨ البمارمحث ملكلم«كاذ ذن تدركوذ بأئر ^ ٠١»أإلأ 





اكفلامبنذ الصلاة اذلكر في الكلام سيى :س(آ:

الصفحة الرادتم، الحدثحلرف 

١١٩ عشمنق  ومنةالثموايت، ملء الحمد ولك رننا 
٢٠٧

َآهج ء,' و
عيهمممق  ودرمح؛'اوأرواجه محمد غلى صل "اللهم 

٢٠٧
َ؛ٌْ ءم ء

سمممق  ئخئوهآل وغلى نحمد غلى صل "اللهم 
٢٣٢ اهرانذ أمري"يمنة جعلتن الذي يتحر لى أصلح اراللهم، 
١٨٧ ئنلء ،،•ا؛■ئاجتهدواالنجود فهالتُئ،وأما الأكؤعينهلموا "أما 

كلدبر فى بالنننذات أقرأ أ0  ٠٥١زنون "أنرنى 
١٣٤، ٦٩ أحمد ^؛١١

١٣٥

١٣٤ الننائن (٠٠١٧٠كل ص إينذش أقرأ أف اض 3نؤن 
١٦ ثنبمر وولحنو0ااانفه سحاف الله! إلى الكلام أحث، ؛•إف 
٣٦ غشثقق  "(؛؛1UبنمفاJ: أهله؛ أئى أحدكم "إذ 
١٣٤ ذارذأبو  ًنالآةااكز ص ؛١^١^٠ أفزأ "أف 
١٣٤ الئرثذي ٍنآلآةااكز ص فى ؛النمذش أقزأ ءأذ 

٢٠٥، ٥٨
-

كاف«شاف محا مبمة على نزل "إذ 
٤٨ ثلم نمألآئ«فى يلس القين ئلى إذا كاذ الئئ "أذ 
٢١٧ غيئقق  وئلهورْ(اوتزيله ظله في الثنن بمجه الثي "إذ 
٢٠٨ البمارى هثديه فى ثمن■ مضجعه أحد إدا لكف اطه رسول وأل 
١٤١ البماري Lلممذات٧شمه على شثا ١ثتكى كال!^١ ١ممه رسول ءرأل 
١٤١ البحارى دالنمذات«شمه غلى ^١ ائثكى إذا كال اف رنوي ْلأل 
١٩١

اٌمء 

م
ولناس ا تنصرف حس يالدكر الصوت ري ْاأل 
يتتثعوليصلا نثار٥ ^نكه ٠٧٠وئنالى دتارك فه ءإل 

١٤ منيم الJكراانجالز 

١٣ غشنممق  الدكرااأهل نلثمنوذ فى نثإومحول ملائكه ض وإل 
٥ التمادي اللمي«و أف الئاغة أئنا؟ل من 
١٣٤ الئنائن خصال،أعئن تكن0 كاف اطه نى وأل 





=\س؛\=^=
الحديثطرف 

الجنة<اأدحلثاْ علتهما حافظ س ررحمحان 

الثلأمبئذ اضلأة أدلكو في الكلام ئحقيى 

ارادي

أحمد

الممحة

٢٣١ أخمد أوا0اافإنه ااذءه، 

٢١• الترمذي نوْااالقتسخ بمد الثى "رأيت 
٢١٠ المأئل  الثتسغاأبمد افه رمحود ت، "رأب
١٤٧ ،٧٩

اٌ>ْ بماذك"ئبمئ نوم غدانك قني رارث 
١٧٦ ،١٤٨

٢٣٣ ،١٩٦

٢٥٣

، ٩٧ ٩٥
•٠َ ُةتٌ 
سمممق  ص؛وتلأين تلأنا أكتنا< واض ض، والخئد اه، "نبماذ 

١٦٠ ،٧٩ أحند ةالقدوس الملل؛، ران1حال 
١٦٢ ،١٦١

١٩١ ،١٦٣

٢٥٣ ،٢٢١

٢٥١ ١١٨٨ ثً.لث أنت،«إلا إلا لا ويخنوك "نبماناث، 
٣٦ ^٧١ آدم"بض وعورات الص نص ما "نتر 
١٩ ئنلئ المهردوذا؛سق هدا راسمروا 
١٧١ ؛؛،ه، اشنحاري أصلى،ارأبتموش كنا صلوا  ١١
٨٨ أحند ائضنو1،إذا قكال اه رسول حلمر 
١٨٤ ثنلم  vالئناء«أتوان لفا نمث لفا الس

واغفدذوالتمددسا رالئةدل، التنسح، ءعلكن 
٢٤٣ ،١٨٩ الترمذي بالأآامل«
٩٢ ذاثذأم  النحر®رند مقل كانت ولو ذيويه له ءغفرت 
٣٢

ِ;ءءث.'ٌ 
عيهمتمق  افه®ثلهسه الأذ عليه أهدر لا بنحامد 

١٠٧ الترمذي ٠^٥٠؛وئلأثس ئلائا افه س>اذ قئولو١ صئنم للوادا 
١٧٢

َآ0ُةتم 
عيهمممق  داييوة«ثئء ص نفقيىأ للقإئا 



:\سا\الأحاديثفهارس 
الممحة الرادتم، الحديث

٣٣ طهمممق  لى«رز ض فأنثأذو فاممق لها أنا فألون »ظوو 
١٣٩ أ-تند أحدا،اف مز ؛اقل اش: رنول ر ارقاد 

<
>

<

7َء>ت؛"ٌ 
صهمممق  ij» : ذمز\Ji  ،نمى ظننتoi »كينا

٧• au؛ جيم'غدات من بك نعود إيا اللهم • ُإولوا 
١٣٤ دانئأم  ونشثخ،ابالممذات٠ نمي فى تئزأ ائتكى ^١ ®لكل 
٢١٧ غشئممق  ىليا«نأب؛ ز انظاغ U القنن نجن، الئن ارلكو 
٢١٧ عشئممق  الثنن"نجن، الثث ®كايق 
١٩

اٌءْ أخ1ِببا<م غر اض ندلإ الئئ "كاذ 
١٤٢ البماري محب'ثى قت، فراشه إر اوتم، إذا اث رصول *كاذ 
١٣٨ طبمممق  دينهءغمله ®كأي 

٢١٩ ذا;نأم  نده®تعدها ®كاذ 

٣٤، ١٦ طهمممق  المزال"فى ملتان اللسان غلى حفيمثان "كلمثان 
١٨٦، ١٨٢

١٩١ ت_/اث التكسر"اف ررل صلاة اشناء نعرفن، "كئا 
١٩١ البمادى بالتكسر"الثئ امذا٤ أزد ®كنئ، 
١٩١

7َه ١٠٦٠٠
علهمممق  نمننئ"^١ بدك إو\ 'ضإذا أم "محت 

^أ  ١١لن لن، ئف، ف لا زخذن ١^ إلا إلن "لا 
٩١، ٧٩ ن/اث الخند"

١١٧، ١١٦

١٦٦، ١١٩

٢٣٠، ١٩٢

١٦٦، ١١٦ غشنممق  نث"نرك لا زخذئ اش إلا إَلن "لا 
٢٥٢، ١٩٢

٩٤ الثدا3،ءد  اف"وننحاف أمحإ، واف اض، إلا إله "لا 



jjW,:التلأمبغد الصلاة ادلكر في الكلام نمقيى (؛

المصحة الرائي الحديثطرف 

٧١ غشمممق  الئلأم«نر آض فإف اش، غر الثادء ^^١ »لأ 
٤٨ حبسه،الصلاة داث نا صلاة فى أحدكلم نزال لا ١٠
١٥ أحمد اض،ذكر بن زنتا بمانف، نزال ،؛لا 
١٥

ص1 ٠ ٠

م الخالآئكئ«حمحم إلا هك اش قوم.ذؤووذ مند "لا 
١٨٥، ١٦ ننلم اش''إلا إله ولا ض، والغني اممه، نبماف : أإو3،؛الأل 

١٨ ننالتر ١١ ^siii  مات>اانلاث كبمايت، \ن'ذا بمدك
١٠٤ ننلم١>^  اش«إلا إلن لا ،لقنوا 

١٤•، ١١٠٩ اشاتن بثلملهذ'الثاس بموذ لا أو بثهن، الناس بموذ •لن( 
١١" الترمذي النغاء«بن ئعاز اه ض أكزم ^٤ »كس 
١٨٥ البمارق وحمده•اممه نحاذ لملائكته اممه اصظمى ،ما 

•١٤١، ١٤ اشائن أخد•ئعود ،نا 
٤٨ ناجهان  •والدكر للصلاة المناجي ننبم رجل ثوثلى ،نا 

٤٨، ١٨ ممنأ.1ت •غلبجا فا3قنمح اد الغاو غلى 3لت 'انا 
١٠٢ أخمد عندك•إئى اللهم ومحرق فم أصاب إذا يظ محي فاد ،نا 
١٩١ منبت( •بالتكبير رلأ اممه ننول، ضلاة انقضا٤ بمرق  1:1»نا 

١^يكن لا ١^ زالين٠ فيه ١^ يكن \نج ١^، .مم 
١٩ ننبتر فيه«

الحذمثل ج يدكن لا زالذتم، زنن نذكن ١^#، 
١٩ النحارى و١لمJتاا١
١٢• داذدأبو  له٠ئخلصن 

٩٦، ٩٥ ٢٢ن_;لث مكثوة"ضلاة كل ص تماتين بجن لا ْثنمائ 
١٦٦، ١٦٥

١٦٨

٦٠٦ غكنممق   _H وماء0(ااض أحث اممه لماء أحث
٢٦٠٨ شنثفق  رد®فهو غيه ليس نا هدا أمرنا قى أحد 



الأحاديثفهارس 

الحديثرف 

:ولآ؟تئا:
المنحةرائي

،٩١

•١١

٢٣٨

٤٧ ننلث؛ وثلأين®ثلاق صلاة كل دبر فى اف نح س ٠٠

غشتقذ  رذ"فهو أمرنا غليه ل؛س غنلأ غبل ارمذ 
٣٦ الترمذي •؛؛culعلى ؛، ^lJاش بنم فائت ارس 
١٠٣ ،١٥٢ اممراي وبمذالمنرت، بمد ءا3ا ررس 

أ0مل رجلنه ئان وهمو الفجر صلاة دبر فى فاد 
١٠١ الئرمدئ يتكلم"

صلاةمن رجلة رض بنقري أف فيل فاد مذ  ١٠
١٠٢ أحمد والقحارالمعرس 
١٥٥

١٥٦

،١٨ غدئقق  لن«ثربم، لا زخدئ اه إلا إلة لا فاد ااس 

١٢٤

٢٢٢

،١٢١

،١٤٤

اشاتن مكئؤتن«صالة كر يبن اذأو'س آته أ فن راس 

٣٣ ذاويأبو  الخثة،، 'ض'داض؛ إلا إلت لا كلامه: آجن كاو »_ 
١٧٣ ننلء منه"ثى؛ غذ أو جربه، غذ نام "مذ 
٣٦

مسيماٌء ء التامان،١٠اض أعود؛كلمان، فاد: يثر منزلا، نزد ارمذ 
٤٨ فه٠٠يصلى الذي مصلأْ مذ يموم لا كاذ كيرا نعم ٠١
١٤٠ اشاتن ممل٠١د٠ثارهن ال٠ثمدول نعوذ فما فتعود "هكذا 
١٥١ اشائن بمح"نش ذلك مثل أغطن المعرب ذبر ش فالهذ "دنذ 
٢١١ الترمذي مننولأت«فإيهذ رالأنامل اغمدو النناء مننز "تا 
١٧ صدفه١٠٠■^•^ مذ نلأمى كل غلى رامح 
١٩ غضنتفق  ُى،ى غني ظذ عند أنا نعالي: اض رموز 
١٨٧ البمارف إرارى"والعنلمه ردائى الكبرياء نعالي: افه ٠ايهون 

 □□□



الفهارس

المفحةالوضع 

٧٠٥النقدته ءأ 

٧. .........................................اللعت/ح همر ءالقثا، كلنة نمحق ؛■ي 

هالناب 
غضولاربقه وقشب الدكو فمانل 

.أاا_\لآلم ضز الأزل: اضن 
١١الدم فئن ني \لأو'\إإ الأدلأ 
١٢نمل!ذر في ائ الأدلة 

١٧. ......................ت الحديث في ذكنه1 جاء التي ٠ نالني ا؛ نش: يال 
١٠٧_  ٢١. ............................نائلة باثه ماذ؛ب الدر، نواتي القاني• اهز 
٢٢المنب« ^١^ ١٠محابو في المم ابن ذكرثا الى والثينن الثلاث الف>اتد ذلإ 
١٠٠. ...........امي...ميّ..للخانت ما إنما ذكرلأفا اش وانممين الئع القناني ذلإ 
٤١.  ١٠٨. ...........................والدعاء الدم ء النم1صنث الثالث: اضل 
١٠٨وخاص عام اللم•/: أمام تاذ 

٦٠٨العام الذم 
٣٨الخاص اليد نمص 
٣٩الثتاء دش 

الحاءبحرف له رمرنا نمد الحاشية، فى عترهما أو فائدة أو انتدراك من كاد ما كل ،١( 
الكتاب.أص غن لها )ح( النيملة 



لموصوعيها اثمهارس 

الوضع

=:وسإأ 
المنحة

٣٩. ...........................ننألإ..وس' بمادة، ذغاق الدغا؛: أنمام تاذ 
٣٩الدغا؛ -؛صقي تاذ 

٣٩بنوعيه الدغا؛ ئنريث 
٣٩. ...........................الدغا؛ عموم على الذكر عموم ممل أوجه ناف 
٤• . ...............والنغا؛ ١^ تن النفاضلة ي في الأزيمة \لأو'لج تاق 

٤• نئللقأ المراق يلأواْ • أولها 
.٤الثنائءاراشنمار ;؛انبجا
٤• . .......٠ ..................تعال ه بماذته غن الخد بن الإخان : ؛امحا

٤٠لخار لري الخد ئغائ;زابما
٤٩.  ٤٢. ..................لن والبجس الفلاة، بمد الذكر ضل الئاع؛ اشتل 

٠...الأو؛التي/ح أحمد للأخ الختام* 'ابنّك، محاب مع قا؛ وئمة  ٤٢. ...........٠
٠...............الئآزات يمذ الذم ْئثنبمة عر الدالة الخانة الأدلأ ذلإ   ٠٤٣
12. ..............الثنيات يمد الذكر عر الدالة الغاشة الأدلإ ذكن 

٤٥. .............التجرد4 ثنالى؛ ٥ معنى ل العلم أنل أموال 
٤٥. ..........................المiزات ١ئنار في نؤ الأزذ: المزي 
٤٦. ...................المنريت، صلاة يمد التكعتن صلأ0 هو الثاني: الموز 
٤٦. ........................الم;ات أذبار في الئزافل ئز الثالث: القزز 

٤٦الأول، الفول ئرجيح أدلة ذكر 
٤٧الملوات بخد للذكر الجلؤ.س ممل أدلة ذكر 
٤٨. ........................الحدين، في ذكنهأ جاء اش نغز: ياذ 
٤٩الحديث: ل ذكنغا جاة النح، ارالبمن« ْمح تاق 

١^الناب 
هشلاثوص 

٦٢.  ٥٣. ..............الفلاةلأبن الأذكار في القزع اخلأف، ي الأزل: القفل 
٥٣. ......الخنادات وفى الخاذات، ل ئوغان: الخلائق نئ الاحتادفنح أو ياف 





:زوج[:اJخفضؤعيهالمهارس 
الصفحةالمرصؤع

سائلفي القش الحدس الننل م في العلم أئل خائف ذكن 
٦٣الأغماو 

٦٣. ......فلتن يثن وذلك ، مملقا الفثمف بالحديث النمل جوار الأود؛ الفول 
٦٤ثددأ \ذحخ ;ئزذ أب الأئن: 
٦٤ص؛ فىابمب نزحن ألا الثانى: 

٦٤مما ب اس ح الثاني: المزي 
٦٤ثلانة ينروط. ودلك يمثل، الأغماو صائل في يه العمل جوار الثاث؛ الفول 

٦٤.؛ ااألأ:كنواستجندأالأثن:
٠. ّ....ّ.ا..عام أصش ثنت سد.رحا الحاو.ث يكرف أف ؛ ^، ٥١  ٦٤. ........٠

٠........... عنبزتئ يه ، ٠٣١؛JX بمقذ ألا الثاث:   ٠٦٤
■٦

النات

الضلأة..ئنز أخكامء 

فصلانوقشه 

r"

٧٧.  ٦٩ّ ......ّ...ّّ........ا........الصلاة• ردبز نش؛ تجئ الأوُو؛ القمل 
٦٩لغه »الد'بر• مض تاو 
٧٠معنيان وله ثرعا، ليبر• ١٠معنى نيان 

٧٠. ....................النلأم وثل الفلاة، آحز له ويراد الأود؛ المعنى 
٧١. ...........الذلأة مل الئلأم وثل التنهد بمد الدعاء حمحم مناله؛ 

٧٢. .................الثلأم بخد الصلاة• ٠؛^^ ت يكلمنه ويزاد ال-اني؛ المنى 
٧٢. ..........بخدث تقا'د والنى الئلأم، ثل قاد ١^، الأذكار في الفايْل ذكز 

٧٥. .....الئثلملمق.الدعاء ثه أراد يائه عنه؛ المنهي المم؛الث.ءاء ابن مزاد نزجيه 
٨٠_  ٧٠٨ؤ .ميّ.اا..ّّّ....وبمدْالئلأم ثل ثقاو الي الأدكار بخنق ت الثاني القمل 
٧٨. ..ّا...........الفلاةم في ذئزفا غاة الثي الثلأِث، الأذكار خالات ذكز 

٧٨. .......................م١^١١وثل التنهد يحد يقاد نا الأزل: الحالئ 
٠٧٨ ..٠٠٠....ّ.ق..........القائم مز الأصناف يمد يفاد ما الئاته؛ الحاله 







السلامبتي الصلاة آذلكر فى امملأم تحقيى —>م ١٦

الممحةالموضوع 

١٢٩الثاث الزيئ 
١٣•!^١؛؛ النيئ 
١٣١احتمالين وفيه ت الغامس الوجه 

١٣١الأزل الاخمماد 
١٣١التاتي الأ-نماد 

١٣٢الناص النيئ 
١٢٢. ...........اممرانئ بمد آس ثز ظ زناذة: فنف تاذ 

١٣٣. ........مزر ئلاث وغذ0 والمنوذيض الاحادص نهزرة ت يقرأ أف ت الثاني 
٠....ءالفلاة م الأفادص نززة فزاءة في العلم أهل خلاف ذكن  ٠ ٠  ٠١٣٦

٠......................قزاءبجا غذم يرى ش الأزل: القني  ٠ ١٣٦. ....٠
١٣٦قنا؛ئها نرى نن هم الثاني: القني 

الثنوذئينمع الإحلاص مسورة براءْ هز الصحيح أف بناو 
١٣٩لأئزنن 

١٣٩. ..............................١^، ;l■-. بن أنث : الأزلُ
١٣٩الإحلاصس يفثنثه يي. ءالمعودات٠ رؤايات هطن أف اكاني: 

٠.ءالإخلاص نززة شثنت اش الخافق الأخادت ذكن  . ٠ ٤١ • . ّ. ....٠
٤١ ١ ء . .......٠.ّّ . الإخلاص.نوزة ثمئنئ الى الناثة الأخادت ذلإ 

والنفرصالمجر بمد والثنودثين الإ-حالآص قزاءة نهاف ءايحْ: 
١٤٣نلأثا 

١٤٧ذكران فيها ضخ سنا الشابسة: ادينزغة 
٠...........عأاذق« نبمت ننم غذانك قي مزل: أف الأزل:  ٠ ٠ ١٤٧. ..٠
١٤٨. ...........٠ . أ-مت. وما قدمت  Loلي اعفن راالإهلم يمول: أو الثاني: 
١٥١. ..........................أذكار ثلاثة فيها ضخ نمنا الئادّة: النخنّزغة 
١٥١ك ثّريك لا ؤحد.0 اممه إلا إله لا ١٠والمجر: النعرد_ا يمت, يمول الأود:  ٠ ٠
١٥٤ومشا سدا الحد.يث صعف_ا بنان 
١٥٦الخدنث لهدا وأخدا فزلثا نيئ 



نؤقلآاالموصزعيئ الخهاوس 
الصفحةالموصؤع 

١٥٧. .....سح الثاو من أجريي ّراللهم ت حديث صنفب نيان ت فائدة 
١٥٨ٍتأء ورزنا لابما، علما أسالك \و ءالي الفجر: بمد مود أل اكاني: 
١٦٠. ................حجر ابن يكره ما هو الحديث، هدا مونت وجه نيان 
١٦٠. .................افدنسء او1ك ءنبماJ الوتر: م مود أذ الثاث: 
١٦٣. ..........والروح^ النلائكه وءرب الرمع"، ُاءبل زياد? صنفب ننال 

٢٤٨. ١٦٥حكمأ وءشرنل أرمه ؤث الأدلكر بهد؛ الممهيه الأحكام الئاز؛ اشتل 
١٦٥................النزوع.الصانوات> بمد الننإ.لم مولها أو الأوزت النكم 
١٦٨........................ثناقنْالمرمة صلاة يمد مولها أف ت الثاني الحكنر 
١٦٨ء ...ءء....1^1؛؛ اتافلي ضلاة وثل يمد مزلفا أو الثالث: الني 

١٦٩لآة,فق ءابدين ان فوو على التنمب 
١٧١. ...اتزر لأزيمة المغموم الصلاة يمد واجده مزة مولها أف الرابع• الحلإ 

١٧١. ....>نى الأذكان _؛ ذكر ألا ه ١^، ض ئت لم ألا الأثن: الأتن 
١٧١. ............يخئنزءته١ قاد العلم أم بن أخدأ أغلمم لا الثاني: الأتز 
١٧١. .....يخيفا ضلا؛ بكل تقشا يس ذكرقا من المنمي أو الثالث: الأتن 
٠الصلاة مص لإكمال ثئ إئنا الأدكار نذو يمص أو الزابع: الأمر  ١٧٢. ..٠

٠...........الأنفلاغة مدر ائم غتفا بماقثل أ0 الخابز: الغلإ  ٠ ١٧٢. ..٠
٠...النئللق الدغاء مل مزلفا أو النادز: الغلإ  ٠ ١٧٣. .....................٠
١٧٤. .............الصلاة مذ الئلأم عفب الدعاء في العلم أهل جلاف ذكر 

١٧٤. ....مملقأ الانصراف يمذ الدغا؛ باعتي نظع نن عم الأزل: القزذ 
١٧٤مئللقأ انثحثه من بنهم الثاني: المزي 
كماأزيمة، باغنازات الننالب، في نن؛>ئعل بلمنم الثالث: المزي 

١٧٤بر 

١٧٤الضالآة ص المش.;زغة بالأذكاد الإثان يمد بالدغا؛ يأتي أو الأود: 
١٧٤. ....٠......ازلة لئناستة غارضا ينئ الدغائ قدا يكزو أذ الثاني: 

١٧٤. ....................نقتدأ لا ئئللقا الدظئ غدا يكزو أف ١^١^،: 
١٧٤. ............................الن.غاء هدا في ندني يرلمع ألا الرابع• 



اثسلأمبثي الصلاة أدفار فى الكلام ئحقيق 0—َم 

المفحةالموضع 

١٧٥القادة بمد الدعاء -ثغب نالت: 
١٧٦. ..........................ننالة وئغا٤ بمان؛، ^٤ الدعاء: أنزاع تاق 

١٧٦الخانة ئ.غاء 

١٧٦المنالة ئغاء نحريمد 
١٧٦. ٠النهللق الدءاء في التدين وئع حكم في العلم أهل حائف ذكر ت نسأله 

١٧٧. .......ّ...ُ...الدظء بمد ١^ ش -صاز أئللق نن : )^،٠٣١ 
٠الموضع هدا في التدين رقع نثع نى منهم ت الثاني العون   ٧١١^. ..........٠

١٧٨. ... '4'}والمر« والمحد رابالمحح الإثان في نيثهد أف الئاخ: الم 
١٧٩. ..الأذكار بن بمي؛ و١همالأ ياملح التُأقة  'ي١^١^ يمض ذكإ 

٠......ء..ا.ّ....مي.ا.....آُ...........ك.١^ نش أزلا:  ٠ ١٧٩...٠
١٨•ي نش 

١٨٢بالغند افثزو إذا المح ياذة تانا: 
١٨٤بالئمح اهثرل إذا ايثح مائدْ نالتا: 

١٨٦اس نش م;ش 
٠.......بالئهلم  ٧١إذا المح ئاندة رب:  ١٨٨. ....................٠

١٨٩. ا...ءالنمن على الأذكار س ش في شكه ال.نشللم نبجن أذ الثامن: الم 
١٩٠ا .......ّميهكذا مقاربا، ئزنا الأد.كار ريب في يجتهد أو التامع: الئغأ 

١٩٠(< .. ال1الآلم. أك »امحلم و: نبالأنطفارا( : ٣١قأتي أن ٧: 
١٩١. .....والةكنراا والئح٠.ند المؤح أدك١ر: من زاجدة بصمة يأتي ئايأ؛ ثم 
٠.....زقت كشا الأذك١ر أخادنث نقنق نأتي ه': نأ  ٠ ١٩٢. ..٠...........٠

١٩٣أشان ئنا؛ الأذكار ثذْ قدثم أزيو تاق 
١٩٣أياَتفئئأذكارأ الأزن:
١٩٣. .......بمر؛ على يمه مي. يئعر الأدكار هان.ه أحاديث ْلاهر أف الثاني: 

١٩٤. ...................والمنوذات الكرسي أيؤ ؛؛^١٠٥ بخدها ياتي رائعا: ثم 
١٩٤. .........والدعاء والدكر الشاء مز عتره ض المزأن ميتم أوجه بناف 

١٩٤. ...بالناس م بالفلق م بالإحلاص م الكزسي بآنة نبدأ أذ حامسا: م



إوقآ-اإاومهاوساممؤصفط 
الصقحيالموضوع 

١٩٥. ....................وقى كشا الأحنى الأذء؛ة ببمي نأتي نادسأ! ثم 
٠ئلاته أئزت هنا؛ الأدكاز ض ؛اجتر أوجه تاذ  ٠ ١٩٦. ...................٠

١٩٦اذعيه أيها الأود؛ 
١٩٦. ..............المزت زلإ فبجا بجن لا الأس أذكاز أف الثاني: 

١٩٦. ٠الممدبم؛ غبيا بالضزت الإلإ فبجا نشرع اق الأذكار أف الثاث: 
١ ٩٧. ............................مملقأ دعاء ندعو أذ ثاء إ0 مم نابعات ثم 

١٩٧. ............اا١لتنبح٠ أدكارت ثتوح في نجتهد أل يستحب ت الناشر الحكم 
١٩٧ا ...ّّ.....ّ.ّ.ّ؛.....................فبجاض;ع ذزو الأذكار تكران آنان 
١٩٩. ....................»الث1تي« أذكار: ;ض بمغ ألا غثز: الحادي النم 
٠...............»التبجحااأظاد: على بممر أو غنن: الثاني النم  ١٩٩. ....٠
١٩٩. ...عك.والإد المحتلمة، الأوجه هذْ نص الجمع الثوري؛ي نلربمي يال 

٢٠٢•••■•••••••■الفراغي كلام على اعتراضه في حجر ابن كلام على التنمب 
٢• ٢ . .......ثزعأ خائئ كنا بجا أف.yJ الأذكار فى الأنل أو الأثد: 

UU : اذ أوJ٢٠٢. .......لئوأ ولأ همثآ ثأج، نم الأذكار في الأئا
Y-Y. ..٠ببجا النقضا0 أو الأذكار في الزناذة جزاز حزلاجذ يال 

٢٠١•. ............ثمدأ لأ تثللقا ذكرأ ١^: فذا تكزف أو الأئن: 
٢٠٣. الثرعثةالنمحاذتر من خالتا أنفا الدكن سا يكزو وأذ الثاني: 

٣٢• الأذعتة ألفاظ نص جمعه في النووي على ومحرم يثية ابن ئد ذكر 
٢ ٠٨. .........الأذعتهألماظ ننقص نص الجمع في اتخوي طن المجنح الفول 

٠٢١ . ................!لبمى باتJ •التنبجح• أذكاز تمحي أو غن;: الثالث النم 
٢١٢'نت؛ زناذة: في الطم أفل حلاف ذم 
١مدرجة أو ث،اده الدي1نهه؛ زناذة أد قاد مذ على الرد  ٢١٣. .................٠
٢١٥. ......................والثنزى البمى اليد عنل في اللمذع: عاعن؛ ياذ 
٢١٥• ••••••■السني مع البمى التي اجتماع فاعدة مربر في الثووي كلام لأؤ 
٢١٦البمزى نع البمى الند اجتماع قاعدة مربر في يب؛ة ابذ كالأم ذلإ 
٢ ١٦. .......بجا الانقاص أدنة وذكر ®_^'، زناذة في المجح الفول ذلإ 



الثلأمبغذ اثصلأة ادلكر في الكلام يحقيى ولآةت(إ 
الصفحةالموضوع 

٢١٧الأئصلثة في الخائف وأد وامع، باليد الئسيح في الأم أف تاق 
٢ ١١٨^،! آوو' ص َباتد القيح غي منألت: 

٢١٩بالأنابل الأذلكن بمقذ أف غنن: م الغلإ 
٢١٩. .............الخضر أنتع ايداة الأذكار بمقد أذ غشز: الخابس الني 
٠٠.،......\ص ص اكزت؛الأذكار زلإ م غثز: الئاص الني   ٠٢٢١

٢٢١. ....................الأذكار بهو؛ الفزت زنع نب تأكد ١^، الح1لأت 
٢٢١. ....................ز.......اشضن بجمحاس نن بمن الأزر: 

٢٢١الثنئ هد؛ هجزث إذا الثاته: 
٢٢١. ........؛الأدءني/ح لا بالأدكار، رممه هو الصوت؛ بن,أع المفقود ياي 
٢٢٢ ٠٠.......................الصلاة دض بالأدكار الصوت رممر سنة أدلة ذكر 
٢٢٢■. ..............لأنني سل، التكبتر على الخزن رممر فر س على الرد 

٢٢٤. ......................ومنبم ١^١^^ بمد الزممر ين قد أنه الأود: 
٢٢٤. .................الدكر  'ءبه غانرائ أقذ إذا ١^; أو الث1نى: 

٢٢٥.. ........بامح.الخزن زئغ \حذلجث\ الLم أم غ١ثة أو الثالث: 
٢٢٥... .....^;٠ أئزاو عر بالدم، الخزن زنع ءي العلم أم خلاف ذلإ 

٢٢٥.. .........تغيث ١^•؛: ص بالدم الخزن زممر أو الأزل: القزد 
٢٢٥. ..........................نثة ب١لدلم غ 'دأو الثاني: المزن 
٢٢٦. .......١^٠١ بمد إلا تم لا بالدم ١^ زممر أو ١^^،: القزن 

٢٣•الحيض، ر ذلإظ جاة اق •تهل• لخى: تاذ 
٢١٠٢بالدعاء الخزن زمم، لحي 

٢٣٠١٠.. ..............بماذف.• يعث زم خذآخذ ثني ُلرمب، البرا؛: حديث، ثزجيه 
٢٣٤.. ...........الخزن؛الأذكار زئع في العلم أم أئزاو من الناجح ذي 
٢٣٥. .............والنزعة؛الأذكار الاننخاد شنف أ0 غثر: الئاخ الغلإ 
٣٣٦. ............... .ذزو بالف الأكز نتجئب أذ غنز: الثاس النم 
٠،..... ٠الد,د في الناس جان تان في ثمثة ابن ٣  ٠.....٠ ٢٣٧ء. . ..... ٠٠

٢٣٧. .....................بهالمأئوز زنؤ زاللمنان بالقلب الدم : إتحدائا



]وقت(أالموصوعيه اكهارس 
الصفحةالمهمءوٍع 

٢٣٧ففظ اقلب الدكن الثاني: 
٢٣٧يقظ  jllij؟الدلإ الثالث: 
٢٣٧. ..........................الخاسرين خال وهؤ الأزد غيم اوي■' 

٢٣٨. ...............بالأذكار واشنن الم:ب ئتف أو غثن: الثابع الغكن؛ 
٢٣٩ُ ما....مي......امي.الأذك١ر ه الجماعذ الدم نتجب أف \ذئد/'0.■ الغم 
٢٤٠. ....j؛Jj. بالتدنن الوجه مسح تتجنب أذ و\ئذتوف'.' الحادي ١^٤؛؛ 
٢٤٣. ١^ شن لا م إلا النبمة اتخاذ س ا0 والنئنزل: الثاني النلإ 
٢٤٣. ..............ئلأنة \ؤ'\ي على النبمت اتخاذ ني العلم أنل حلاف ذم 

٢٤٣^;L تعالى ض بماذة الثبمة اتخد نن الأزل: 
٢٤٣. ....................ئثللقا الئبمة اتخاذ إباخة إلى ذم نن الثاني: 

٢٤٤. .......\لح[يمؤ بمد الثبمة اتخاذ إلى؛اخة ذم نن الثالث: القني 
٢٤٦. ....الث.الآم بمن الثمافحه أو الئلأم تتجنب أذ والعثروذ: الثاث الحكم 
٢٤٨. ...ونحوها ومنكم منا الله نقبل ثوي: ثتجب أف والعلمروذ: الراح الحكم 

٢٤٩اث>نة المحا الزنالب: خلاضه ٠
٢٨٧هءآ. التانه افهادّن ٠

٢٥٩المزاح ثنت 
٢٦٣الآ؛ات ثفادص 
٢٦٨الأحاديث فهارس 

٢٧٦النوصويثه الفهارس 




