




القيمة

لتأسس==سس===^صءس== اكاء امحفيتهتةاُوو 

نسناوالر'سلين، الأساء خاتم عل والسلام والصلاة العاين، رب لله الحمد 
،Jijuأما وصب آله وعل أجث محمد 

بناش همد حدث من امتتطتها الي الفوائد بعص نيه جعت محمر فهداكتاب 
الثوم;بى زجل ئال ^إد الثه ننول ح نحل للحن بيما فيه• تال الذي محه؛ عمر 
اممهرثول ثثال نكرة اش وثيحان ممرا، يله والحمد ممرا، أكم ءاممة 
 M ض:اقث، رئول ثا آنا القزم: ثن رجل ُال وكدا؟« ■كدا يثه القاتل م

الثهرثول تمنت، منذ ثرفهن ما عمر؛ ابن نال ٠، الثكاء أبواب ثا قصت، ثا؛ 'ُعج4تا 
قمولدِلك،لا؛.

ثىحلم، رجل نام نال؛ قه عمر بن الثم عد عن النسائي عند رواية ول 
عقالوأصيلا، محنة اممه وئنجان ممرا، يدي والحمد ممرا، أمحث ايلة ثقال؛ ه اممه 
اقدتAاالمد قال: اممه، يافآ آئا رجل؛ أقال امحلمة؟ صاحب أتن ه؛ اممب ثي 

اثنائثزتلكا»>م

المحدثوندونه وفد الصلاة، ق تقال الش الأ<سفتاح أدعية أحد الحديث، نهدا 
ويتضمنواإةراءْ، الإحرام تك؛ارة ب؛ن يقال ما باب؛ نحت، ممهم ل تعال الله رحمهم 
منها؛والتي الموائد من العديد 

(،٣٥٩٢والترمذي)٦(، ٠ له)١ واللفظ وسلم (، ١v٩/٣-)الربان -الئتح أحمد (رواء )١ 
(.٨٨٦والمالي)

صحيحي ١^١^١^ وصححه (، ٨٨٥اي)والن(، ٠٢٧ -)ْ/ الربان -المتع احمد الإمام رواء )٢( 
(.٨٦٦الماتي)







 ]]T^ ====المهاءتفتأ هبجر ==^^====ثص====ص==^====ت

الصلاةذكرق جوازإحداث تعالءا، حجر٥٥٥ كابن العلم أهل بعض ؤيرى 
مستقل،ذكر إحداث هوحواز القصد ولحل للماثور، محالف ضر كان إذا ضرعأثور 

. ٢٢يهرالمأثور المأثورأوامتدال عل النيادة وليس 

المإء.أبواب كح به يمكنالث، التي الوساثل أحد الدعاء هذا )٦( 
أبواب؟للماء وهل 

الماء؟أبواب تفتح مش تطم وهل 
الماء؟أبواب تفتح أن يعك، وماذا 
الماء؟أبواب تقتع ولمن 
الماء؟أبواب مفاتيح وما 

الماء؟أبواب كحت إذا نفعل أن وماذايبغي 
الماء؟أبواب تغلق من وعل 

الذيالمختصر الكتاب هذا ق يكون ولحله حواما، تعرف، أن المهم من أمثلة 
وجهعل تحصل لا وأحداث بمواعيد وسريهلنا الماء؟( أبواب تفتح سميته)كيما 

بنافحرى المسلمين، من ممر ثدرها وبجهل وبمملمها الماء، ي ؤإنا الأرض، 
لأمالر-ذكرلماعثا.محرنتهاوالاستعدادلهاواستغلالها، 

فصول.وخمسة مقدمة من الكتاب يتآلف، 

^لخارىلأينصرافلأبي)\/همح؟؟ب(.
الثالث،.الممل من الأول ا،لمصث، ق الرابعة المائدة راجع )٢( 



لقح^=======؛========ءء=^===؛ الماء تفتوابواه هد 

ابءأبواب الأول: النمل 

الماء.أبواب فيها تفح أوقات الثال: النمل 
ماحث.ثلاثة وفيه الماء، أبواب لها تفح أشياء الثالث: النمل 

الماء.أبواب لها أذكارتئتع الأول: البحث 
الماء.لهاأبواب تفتع أعال الثاق• الميحث 
الماء.أبواب لها تفتح أرواح الثالث: البحث 

مباحث:أربعة وفيه الماء أبواب لهم تفح لا من • الراح النمل 
الماء.أبواب لها نقح لا وأعال أنوال الأول؛ البحث 
الثانى:أعاللأترفعإلالإءلإاس 
لأه,محا>رايستجاب لا أحوال الثالث،: البحث، 

الماء.أبواب لها شع لا أرواح الراح• الثحثؤ 
الماء.ق يغلق لا الذي الباب الخامس: النمل 

أوصححها الش الجؤية والأحاديث، القرآنية الأيات عل بحش ق اءتمؤل.ت 
منالأحاديث، وذكرت تعال، اممه رخمهم نة الكسجإ ومراح الحديث، عناء حسنها 

قوصعته وما اكحيحن، غير ق متها كان ما درحة ويستنا الحديثية، مصادرها 
نحرم.أر ضيرا كلامي من نهر شرطت؛ن ؛؛ن الأحاديث، 







الماءادو|ه تفتأ ٠ ^=====ص=ء=====ٍ== لتتتا 

واضعوتلق إلا أصاح أوب، توضح مها تا ممل، آن خا وحق وضجت~ صوتت 
وتامموا، ووقثم لشحمحم؛ل؛لأا أغنم، تا نوئنتثون والم، يلم تا->دا جتهته 
ارةي،(را<.عئآرونإق الصنداُت، ؤ•ثتجمإئ^ الموس، عل بالنثاء ^٥^ 

أنلها ومحق الماء س قال: اكي.ت أن ص بن.اللت، لأنس رواة وق 
يسحساجد ، iJUL•،جيهة وفه ييرإلا موضع مها ما بيدْ، محمد نمى والدي مم؛ل، 

و>مدْا،اآ؛.الله 

ابواد،لآسماء نص هل 

بنأنس رواه لما شفافة غير أما ومحتمل محانية، ليت حقيقية أبواب مماء لكل 
اؤارثوى دابهأبجص'أييل وض بالياي رأيت ثال• اممو. وئول أن تالك<ه. 

المدس،بيت أست حش ءركسه قال؛ 'أرنه، مكهى عند حاؤرْ بجع البض، ودون 
مهءصقت ا1نءءد يحنن ئأ ئائ.' الأساة، ُه ينط اش دا-ظمة ميهده قال؛ 

اقن،محاحرت م من ثإم م بن ام ض جيل ثجاءق لحوبئ ثم وكمن، 
مذمحل؛ بجل، ئانصج التاء، ^٤^١^ الفطرةئم احرث بجل.؛ ممال 

قدتحفقال؛ وقدتحفرإليه؟ نتل؛ محمد، ئالث تعش؟ ونز ^j،؛ ■ينيل، قال• أنى؟ 
القانت،الياء لق بما غئ P ندقالبمقم، ي-مني يادم، لإداك ؟^؛^؛، إلإه، 

ماجهدابن (، ٢٣١٢)له والترمذي )ا/اأ(، الربابي~ "القح احمد الإمام رواْ )١( 
قاص وحث (، ١٣١١٥)\ص المن ق ةي ٠Jوا(، ٨٦٣٣)والخاتم (، ٤١٩٠)

٢(. ٤٤٩اباع)صحح 
(.١٠٢٠اباع)صحح ^١^ي ١١١وصحلحه ابنمردؤيه، رواء ر٢( 





الماءلمح4تهتةبياه ^====^=====ءءٍ==^=====س نقنا 

يه.ء الإمرا عن بل يعقه، عن موالا ليس إله؟( يث )قد الملك"إنييل• وسؤال 
فإنوالرسالة، البعثة أصل عن الاستفهام مرادْ وليس تعال؛ ُةنله الطسي قال 

وبعثإليه أوحي محنا0 ونيل'. الصحح. هو هدا المدة هال.ْ إل علميه عض لا ذللث، 
حزانعل عنفي يكاد لا اللكويت، ق مشهورا كان نبوته أمر لأن أفلهر؛ والأول نبيا، 

،■١١٥١وحراسها. الموات 

يوم■معها ومشع الله.، إلا عددها يعلم لا جدا ممرة الماء أبواب إن 
دئبمتألئورتأنوثآماجاو؟ v_iتعال؛ويوميثحتال تعال، الله عند والحلم القيامة 

لاوأ:ما-؟ا[.أقكدةاثو؛أه 

أوصعوده،ملك لنزول لحفلة؛ أي ق أويغلق بحضها يقنع ند الماء وأبواب 
م؛؛بى محصا نجع اي. عند ئاعد جتيل ببجإ قال؛ هماس. ابن فعن 
منةول اتزم، إلآ ظ ويمح اوم، ض ١^١؛ ثئ باب هدا ثاو:» زأنة }غ 
آبثزُتورينوJالث مئم إلأالثوم، قط أ؛يرل الأنمحم إل نزو ملث هدا قال: ململث 

المصدرالمبق)اا/؟خ(.)؛(
ملوأبو (، ٨٧٩٣)والحاكم -)<آ/؛ْأ(، الرياق -الفتح له راللنظ أخمد الإمام رواء )٢( 

(.١٢٨ح؛ان،وحنهالأوابيفيمحالحاح)(،^ ٣٦٥٧٧نمة)ر0؟مأمأ(،واينأي 

















اام«اءابواي تقتة همح4 =======^=^:====ء=====ءعً= نج 

قولهيصدق ممن . شجرة بن يزيد ولكن شجرة، بن يزيد عن محاهد وعن 
السإءأبواب، فتحتر للقتال، وصموا للصلاة، الناس صم، ارإدا هقال؛ حطنا فعله 

الرجلأثل فإذا واطلعن، الض الحور وزين النار، أبواب وغلفتا الحنة، وأبواب 
اغمرله...،ارا،.اللهم وقلن: مه ؤإذاأدبراحتحن انصره، اللهم نلن؛ 

خصوصاتركها، عدم ق والرغمج، الإقامة، فضيلة تؤكد الأحاديث، هد0 ذكل 
عندها.متجاب، الدعام وأن بمفرده، ويصل الحإعة صلاة تفوته ممن 

مباشرة؛الإقامة بعد يقال الذي أته محتمل الإقامة بعد الذي المسننجايإ والدعام 
الائين.ومحمل الصلاة؛ داخل يقال أوالذي 
بعدالإقامة؟الدعاء يثممع هل مهم: الأمرموال هذا من ويتمرع ت< 

ذللثه.جواز ق العا؛إء ؛؛ن خلاف، هناك 

الاذعون:تم 

الصلاةإقامة بعد دعا أنه الني. عن يقل لر أنه قالوا ذللث، متحوا فالذين 
الأٌرم؛ن•صفوفح بتسوية يستغل لكن وإذ،ا بشء، 

رقمموال عل السعودية العربية يالمملكة للإفتاء الداثمة اللجنة أحابت، وقد 
المقيم؛يقول ك،ا يقول للإقامة المستمع أن الئنة فقالت،: المسالة هذه حول ( ٢٨٠١)

عل)حي المقيم قول عند المستمع ؤيقول الأذان، بجاب كعا فتجاب، ثان أذان لأما 
قامت،)قد قوله: عند ؤيمول بالثه، إلا قوة ولا حول لا الفلاح( عل حي الصلاة، 
صحيفه،ذلائج ق الخديثؤ لأن وأدامها؛ ادثه :أقامها يقول ولا قوله، مثل الصلاة( 

الرم،صحيح ق وصححه والزار، (، ٦٤١)والطراز (، ٦٠٨٧الحاكم)رواه ]١( 
(.١٣٧٧والترس،)



لنتؤا====ء====ًء====ءء=^==ء=== الماء - rll^iتفتة "محل 

وهداا يقول ما مثل نقولوا المؤذن صمعتم ُإذا ت تال أنه . الله رسول عن صح وتد 
تولس . اض ض يمل ثم أذانا. ص ُنهءا كلأ لأن والإقامة؛ الأذان مم 

إلخالقائمة... والصلاة التامة الدعوة هذه رب اللهم ويقول■ الله( إلا رلأإله القيم 
الأدعيةمن ثيء ذكر استحياب عل يدل يمح دليلا نعلم ولا الأذان، بعد يقول كا 

 yu, ٢١اه؛ذكر. ما سوى الإحرام تكب؛رة ومل الإقامة انتهاء.
الإقامة؟مد دعاء الني. عن ورد هل ضبن ابن الشيخ سئل وقد 

ومدالإقامة انتهاء بعد بالصلاة الإمام يش/يع وإُا دعاء، مدها ليس الإقامة 
٠٢اقدر الصفوف..... يسوى أن 

أمافقالت الإقامة؟ مي. ذكر يثرع ءل الموزازت صالح الثمح وسئل 
.٢٣١٥١الني..عن شن قلم الإقامة- مد -أي  Uju؛

الج؛زون:>=< 

حيثتعال النووي الإمام فمنهم الإقامة مد الدعاع أجازوا الذين أما 
قوله:مال ص اكافعي عن ونقل الإقامة عند الدعاء باب الأذكار: كتابه ل إب 
؛،.١٥١الصلاة. ؤإقامة الغيث نزول عند الإجابة محللب واحد ضر عن حففلت رقل. 

أحاديثووردت اليخاري: صحيح عل شرحه ق تعال سثؤ رجب ابن وقال 
.٢٠١٥١الصلاة. ق الدخول قبل الدعاء ى وآثار 

ال.ادس(»والإؤّا'ء)الحلي شحوث الدانمة اللجة فتاوى ( ١ر 
ا(.لأينءنمينرمآ/.اللقاءالشهري )أ(كاب 

الإنرنتءشكة عل النونان صالح الشخ لفضيلة الرسمي الو؛ع الفتاوى، *رّوعة )٣( 
(.٩٨الودي)صفحة للإمام )؛(الأذكار 

(٤٠ ٤ ٥ / ٠ ) الخنل رح-، لأبن الخاري صحيح تمح الباري نح ( ٥ ) 



المطءابوايّ تفتأ l؛2i4 تقتح 

لكنأنه أحد الإمام عن المروذي نقل وتد آخر• *رصع ل تحال فئُذث نال كا 
اهررمودعا. يديه رفع الإقامة ق الوذن أخد إذا 

أما٠الت حيث الإقامة بعد الدعاء مشروعية تعال محإبمء زيد أبو بكر رأى كإ 
الحديثورد كإ الإجابة، مظنة فهو الإقامة، ويعد الأذان، يحد منا الواحد دعاء 

الرغق متنيه أدر ولر ؤيدعو، كفيه يرغ تمال فممقت؛ أخمد الإمام ولكن يدللث،، 
اهدرآ،.نليحرر. 

أوقاتل الدعام يستجاب نوله. تدكرته ل تمال فثممحي المقريزي عن ونقل 
يقولما مثل قال ؤإذا الحرب، ق العدو لقاء وعند الصلاة، إل القيام عند منها. 

.٢٣١٥١المزذن....

دعاءقول أو فيه اليدين رفع الإقامة يعد الذي ازوعاع ل يلزم ولا أقول: 
عليهالمرتبة الهيتة إل نثلروا الدعاء لهذا المانمن ولعل ذللي، ثبوت لعدم محصرص 
لعدمأو محوص بدعاء تعال الله سزال أو اليدين كرغ ث؛وما، لعدم فمنعوها 

عندهم.الباب حديث، صحة 

داخلالدعاء استجابة الإقاءة؛ عند السءاء أيواب فتح من نفهم أن ؤيمكن 
وكن.لاائ،— ريه. إل أقرب الحبي يكون حينا السجود أثناء وخصوصا الفريضة 

الننجاية.الأدعية عن الحديث، عنل. سيأق كا التأث.-هل. يعد 

أحرىالفريضة صلاة ق المجود أثناء الدعاء أن أن يمكن ولذا 
الإقامة.بحد الماء أبواب لقشع ننلرا الفريضة بعا، الش النافلة ق ذظّر0 من بالإجابة 

)ا(اسرامح)ه/؟ْآ(.
ا ٢٧)صفحة دار زرز، أيب الله عد بن لكر الل.ءاء محح )٢( 
(.٤ ١ ١ / Y ) لخفاءالرا.وي ماجه ابن سنن بشمح لهل>اءاادسا-جة )٣( 



[WJ====^==========ء=ء اُووس تفتأ يبجر 

الصلاةل ممكم اللأي حوائجكم اجعلوا تعال! جئمحي عتبة ين عون قال 
اسنياصاضالاذللآا<.فإن الكربة، 

اتليلمنتمش عند )٣( 

نصفالسإء أبواب تفتح ٠ قال؛ ه المي أن ق. العاص أبط ي عثان فعن 
٠>،هل بش؟ -اتل ص هل له؟ متجاب لتع م، هل منادت نبالي الليل 

زانيةإلا له، تعال اطه امتجاب إلا يدعويدعو؛ ملم يبقى فلا عنه؟ ٠يفرج مكروب 
.٣، هوالاكارس والعنار ، أوءشارهل٢، بفرجها نعى 

أودلثاْالقل ثعلر ض ٠إدا ت اممو. زنرل تال قال؛ أبوهريرة. وروى 
بج1واصالأهممول:؛لمحنامبج؟ض/سمئلإ

.الص؛ح*ر٤، يممجر حتى له؟ يمر منتعفي من هز ثة؟ ينتجاب 

وطةاتسءمسم)؛/مهآ(.حاو؛نالأوبء )١( 
صححل وصححه (، ٨٣٩١)واممراو (، ١٧٤٥٣)-افد- احد الإمام رواء )مآ( 

الترضبوالترم،)اام'ا(.

امحم،تكس،ؤ،اف١م'٢_^• شرحصننابطداولت)صاحب المود عون 3، العظتمآ؛ادك، تال ( ٣١
كاذأودرهم اجابلته، الآ'سراذاؤ، الثنعِفي مذثايص ثوحد كائن، ^؛٠٢ والظلم القص 
اتاتمسيأحدثا الي ئوالصريه ١^^؛ ودالِفي اقهى• الندت مذ راغه بمد اثند3، تأحذء 

تزواتت5ناالمحساوذىث1حذمناكجارإدا أزائوهناج_،زقثزحاكهى. النثار ونز 
صوتقداالإي النثر الدمة أغل مذ ومذثأحد الثدئ؛ ثأحد ^5، الناعي ثأما النئر، يانم 

ظثا'ترامحدىزاهااه)م/اااحيمامآ(.
لهواللفظ لم وم(، ١١٤٥)رالخارى (، YUU)؛)/الرباق- -اكح أحد الإمام روا، )٤( 

(.١٠٣١٠)الكبرى المنن ق والناني (، ٩١٩)حبان وابن (، ٣٤ ٩٨)والترمذي (، ٧٥٨)







الماءابواي تْتة - ْقبف ^========ء=====1=^== ؤتتا 

حشظنآ أئظزوا ساو؛ ث،احناء أحه وئ يته كاثت وجلا إلأ بالكوثيئا، دك 
؛١  ١٠يصشحا حش هدني أئظروا ينشحا، حش هدين أئظروا ينطلحا، 

عمالهيعرض أن محب لأنه والخميس؛ ١لاقين يصوم أن .محب الني وكان 
يكادلا حش مرم إنك اس، وتول يا ءال(ت أنه ء.  Jjjين أسامه فعن وهوصائم، 

ؤإلأصنتهإ،صتامك يحلاِفي إذ إلا أذثصوم، يكاد لا حش ومطر مطر، 
يغرصمحما'دايثيوتامحأ ؛ ،شا-قويس، ليوم الأس؛ن يوم أيلتات رأييومح(؟ مال؛ 

ضجإ«رآلوأن! طق ينرض أن يأحب العابية، وب قل الأماو 
اللائكةأن محتمل الأعال عرض ل الحليمي• تال ت تعال '؛؛٤٥ اليهمي تال 
ثمالخميس إل الأنين من تريق معهم تيمم حاوبون، آدم بني اعال الموكل؛ن 

ماقرأ الفريمحا أحد عرج ص يعرجون، ثم الاثت؛ن إل الخمس من وفريق يعرجون، 
اللهومحبه الصورة، ق عرصا ذللن، فيكون الموات، من له الذي الوص ق كتبا 
وهووسحهم عرصهم عن فغني ه نفق جلاله هوجل فأما الملألكة، عبادة تعال 
Pاه انماد. ياكمه أعلم 

وجهعل عمله ليرغ محاصة؛ اليو٠ين هدين ل ه نفتفقد للمرء ينبغي لدللث، 
خصوصاالمعاصى، عن فيها يكفا أن أفل فلا يصومها أن يستطع لر فإن حن، 

الشحناء.

وأبو٢{،  ٠٢٣)والر.ذى ر0ا"0أ(، وملم \وش- -الفتح أحد الإ.ام )ا(روا، 
داودرا"اا،؛(.

لهوالألفئل واس (، ٧٤٧)والتردي /•؟(، YY)- الوباي -الخح أحمد الإُام رواء )٢( 
١(.•  ٤٣والرمب)الرغيب صحح ق الألباق وصححه (، ٢٣٥٨)

٥(. ١٨الصي)صفحه عدنان تحشق للمهقي، الأرنات )آ(كاتل 



ii؛؛a _ لجغتإتفتأإلوابمانم1ء

بإذنله سيغفر لأنه فرح؛ وخوف، فرح يئن والخميس الأنمن يومي فالمسلم 
أنمحنى لأنه خوف؛ وي؛ن الملم، أخاه تبمجر ولر شرك ق يع إ أنه طالما تعال الله 

عليه.فيغضب يرضيه فلا تعال الله عل عمله يعرض 

أنؤإنإ واحدة، رتيبة عل الأصيؤع أيام يعيش اللم بجعل لا الحلي>ثا هدا 
والخمعة.والخميس الاثتن كأيام الأيام بعض ق وطاعته خوفه يزداد 

مراقبةي الملم ويجعل النفس، ق الأخرة >أولم يزصل الحديث، هدا أن كإ 
وفكرك،ياللث، ق تحعلهإ أن أقل فلا اليوم؛ن؛ هدين صيام تستطع لر فإذا مستمرة، 

صيدفعلثإلأنه ثمرته؛ وله مطلوب ذاته بحد وهذا والخوف، ١^ بعض يصيثلث، لعاله 
معصية.عن أومنير طاعة لتزداد 

إليهوتكب، الخميس يوم امأته إل محكي اكابعئت بعض كان رحب؛ ابن قال ني 
اطه.اا.عل أء،الا تحرض اليوم ؤيقول: 

الحرات،،فعل عن ؤإجازة وسهر غفلة يوم الخميس يوم جعلوا الناس س ممر 
اللهحرم ما عل، يومهم فيمضون والفجور اللهو أماكن إل بالسفر خصه وبحفبمهم 

ذللث،فعلوا ما تعال الله عل تحرض أعإلهم بآن ؤيرمنون يستشعرون ولوكانوا تعال، 
هدينق تعرض وأءإلi؛، تفتح الحنة وآبوابر السإء أبواب بأن فاستشعارك البتة، 

الصالح.للعمل ؤيدفعها الغفالة س ؤيتشالها النفس تبذب تعال، الله عل اليومن 

أحدفكان خميس، يوم غداء وليمة محلى ق الضيوف من مدمرءة كان تم 
تعليقانا-يا جوال رسالة له فأرمل المجلس نفس ل له زميل مع يمنح الحضور 

عملهبأن يزمن بمسلم يليق لا لهإ؛ فقال أةار-رإ أحد لهإ ففعلن تليق، لا وطرائف، 
أمست،.له؛ وقالا فخجلا العمل، ذللثؤ مثل يفعل أن اطه. عل اليوم يعرض 

(.١١٥رحب،)صفحة لأبن وظاتمؤ من العام لموامم ذ،ا العارف طائم، لا 



همح4-تْتةلخادبماسم======================= لخعنأ 

أعإلثلاثة أهم عن مها سألتهم شايا وثلأس خمسة عل استبانه يتونيع همؤت، ته 
أفلاممواعيد اليعفى ل فدكر الأمتين، بيوم تذكرهم وتممهم نحصهم أحداث أو 

اليومهدا أن فقط منهم واحد وذكر ذلك، ونحو تلفزيونية وبرامج أسرية ولقاءات، 
العالين،رب عل أعإله بعرض يدكره يوم أنه منهم أي يذكر ل! ولكن بالصيام، يذكرْ 
•الآحرْ هم ولايعيشون أمرهم من غفلة ق يعيشون الناس معظم أن يشيرإل وهذا 

ؤإنإومأتم، وعويل حزن يومي إل والخميس الاثنين نحول أن نهللبا لا نحن 
المن عل تحرض الأن وأعالنا شوحة الماء أبواب أن الأثل عل فيها نتدكر أن 

سالاستزادة إل ؤيدفعنا العاصي، يعص عن محجزنا ذلك فلعل حافية، عليه نحفى 
الصالحة.الأعال 

شعبانلحول عند )٠( 

تعال،اممه إل العباد أعال فيها وترغ وخميس اثن؛ز، كل تفتح الماء كانت، إذا 
هذايغتنم ه ام كان ولهدا شعبان، شهر طوال اش. إل ترغ الأعال فإن 

رسول،يا عنت،ت دال،ت >قو ئند بن أثاثه روى حيث، الصيام، بكثرة الحفليم الحال.ث 
نهريعقلادللث، هال؛ مذثعتاف؟ يصوم مذالمهورما ئهرا صوم أرك الثوؤ 
ءأحاسإالعال،ذ، زب إل الأعال فيه تربع ئهر وهو ورمصان، وجب بها عنه، الناس 

.٢١ومحاصاللماأعتل يزهع أن 
ضهأ؛عالشه روت، حيث كله، شحبان مهر يصوم أن يكاد الّم، وكان 

يصوم،لا ثقول،؛ ؤينطرحتى بمطر لا مول؛ حتى يصوم اسب. زئرل كاف يالت،؛ 

؛jUVlرحت (، ٢٣٥٧)له والائط والماتي ٩(، • / YY)الرض- -اشح أحي. الإمام دوام )١( 
(.١٠٢٢والرم،)الرغس، حيح صي 





المهاءهمح4تفتةلوي|ه ^============ تتنقا 

كم،محر فاته الشهر؛ انتصف حتى شعبان أول ق الصيام فرصة فاته ومن 
استادارمضان، اق حتى ذلك بعد الصيام له لا؛بثئ أنه العلم أهل بعض ليرى 

حشموتوا فلا ثمان، انتصم، ،إدا قال! ه الض أن  ٠٠أبوهريرة رواه لما 
حشصوم ئلأ ثمان، مى القنفث كان ءإدا ماحه: لأبن رواية وق زمصان، كون 

تيءرتصان«لا،.

رمضانلحول عند )٦( 

كحت،زممان، قهئ يحل رإدا ه اش زثول ثال ئلت ®٠ هريرة أب؛، فحن 

أيواب،فيه مثح رمصان ا,في هاوت م الني أن ق. يزيد بن عب وروى 
يالإه؛ منادكل ؤيثادؤ، *نيئ، نيطأن كل ؤيصفديه النار، أبواب شه وينلمح، الس،اء، 

ساتياسلث،«>؟د
الماء—أبواي، فتح ~أى، المح فاىلْ يكون أن يمكن 'عال،• الُلتي'غطتنتال 

عظيمة،بمنزلة تعال، الله من ذللث، ؤإن المحاثمين، فعل اسماي عل الملائكة نوقيم، 
ؤيتالقاهنثاؤله ق يزيد الصادق؛ بإخار ذللث، المعتقد الكلم، علم إذا وأيضا 

.١^٤٢بأرمحيته. 

وابن(، ٧٣٨والر.ذي)(، ٢٣٣٧وأبوداود)٢(، ٠ )/٥ -)٠ الرباي -الفتح أحد الإمام رواْ )١( 
(.٣٩٧الخاح)صحح ق الألباي وصححه (، ١٦٥١ماجه)

٢(.١ ٠ والماتي)٢ (، ١٨٩٩له)واللفظ والحادي (، ٧٧٢٣-السد-)احمد الإمام دوام )٢( 
;؛١^١٧وصححه ٢(، ١ ٠ له)٨ والماروالأفظ (، ٢٢٧/٩-)الر؛ان -الفخ احمد ؛^م دوام )٣( 

(.٢١اكاثي)٧•وصحح 
(.١٦٢السنن-)؛/حقاتق عن الكاشف، المسمى - الصابح مشكاة عل الْلت؛ي شرح ر٤( 













المط،تفتأإبواه هقيم ص

الأولامحيحث 

اثسماءأبواب ثها ١ذكاردصا؟ 

البموقاستفتاء او؛ءية اجم؛ الإول( الأآ؛وأسم )ه 

قوجاء دعاء، عثر اثتي إل تمل ومتتوعة عديدة الصلاة استفتاح أدعية 
تذلك الماءومن أبواب له تمتح يعمهاأنه فمل 

اممءزثوو نغ نحل ثنن سما قال: عمر. ابن رواه ما الأول( )الحديث 
ذصؤا-ئمحىنا، الاسثأتييا، ١^: من زيل قال .إي 

:^١١٠٢من زيل قال نكدا؟« ١^^^١ اثن اممو.: زترل قال زأصيلأ،، 
ؤصز: ١;^ iال الياء،ا، أتزاب، ه لخث، ث١؛ اسق قال: امح، زثول أنا:ا 

^ءظثنضلاتي.:زلدلثأا،.
القيس،حفزه وقد الصف ئدحل جاء زجلا أف أنس رواه ما اكافي( )الحديث 

ئال:ضلاته امح. قش ئؤآ فته، قازكا ^١ ^١ نهؤ قال: 
ءنه١ُ^٣١،  ٣٠قاJ: مكت-١^؛، -أي: اهلءإامات؟اثأزأ  ٣١

ائىنأيت ،قد قال: ئملتها، النص حمزق ومد جتت ريل• قال بأناُ، بمل لأ 
متفتحات،ا ينقعها* *أم مفهوم ولعل أقول: يزسها*لى، آثم عثزمث5ايسدروم1 

لهاأبوابال،اء.

•محربجه)ص'آ( سق ، ١١
وأبوداود(، ٩٠والناثي)١ ٦(، ٠ وملم)٠ (، ٢٧٠)ه/الرباق— —المتع أحد الإمام رواه ، ٢١

(.٢٩١٥(،وأٌخم)٤٦٦(،وايني)١٧٦١(،واينمانر٧٦٣^



ؤختا^^^^=ءءٍ=======^===ء=====ءء=ء=ٍ== المهاء لُيادبم تفتق تهيئ 

الصلاة:استفتاح أدعية من ؤأحكام غواتي ت< 
ئاثالهيثاب التي الصلاة، سن أحد الصلاة استفتاح دعاء الأول• الفائدة 

تاركه.الثواب ومحرم 

الستةبكل للعمل مها التنوع يفضل ءديل«ة، الاستفتاح أدعية الثانية؛ الفائدة 
والتالبرل١لللخشؤع أدعى أنه يا الواردة، 

صلاةق الاستفتاح دعاء قول العالم أهل يعص يستحب لا الثالثة: الفائدة 
استحباحارآلآحرون يرى يين،ا والاختصار، التخفيف، عل مبنية صلاة لأما الحنانة، 

لهدا ؤيم فيه، ليس ب،ا الاستفتاح دعاء j الزيادة يتيع لا الرابعة: الفائدة 
الصلاةانتمتح اممه.إدا رثرل كاف تالت٠: أنبما عائشة. روته الذي الدعاء 

سثمماوجئف،ؤلأهَتيق«)مض: 
يرفعونلا أمم والغرم، سوالث®، معبود أولا ةول،ت آخرْ ل يزيد فالبعفى 

نشرعل وحرصه الشيتنان تزيئن من وهذا ا،لزيدة، العبارة هده عند إلا به أمحوامم 
الناص.بض البدعة 

وحيلةحسنة Jعثارادت، ولو .؛ اممه رسول تول عل الزيادة يشؤع فلا 
بركتهاالبوية الكلعاتؤ ؤيفقد الدين، ل بدعة ذللث، يعل إذ الصلاة، داخل وبالأخص 

وسرها.وفاعليتنها 

{.nY/r__)لاين المشع زاد عل الممتع )ا(اكرح 
(■١٩٢المفي)م/ محمد تحقيق للمنووي، ١^^•^ تمج الجمؤع ل٢(انثلر 

لهواللفظ داود رأبو (،  ٢٤٣والترض)(، ١٧٧الربان-)٣;-الفتح أحمد الإمام روا، )٣( 
(،٤٧٠حنبمأ)وابن (، ١٢٣٩والدارمي)(، ٨٠٤ماجه)وابن (، ٩٠والنماش)• (، ٧٧٦)

(.٤٦٦٧الخامع)صحح ي الألابي وصححه (، ٨٥٩والخاكم)





ؤج^==ء==^=ء==ء=ٍ=ءءءءءء== المطء ل1واوبم تهنأ همحد 

ص،صأنلأبمإلآاهصأنمماوء،محاد 
،•١١كJتيمحمفياصوالآنضا

قالناس أخطاء عن موضوعا يطرح أن مسجد إمام كل عل أقترح لذلك ته 
الهم.الموصؤع هذا ق المصنفات بعض وتوجد كثيرة، وهي صلامم، 

قخطأ حفظها ممن يكون سل. الصلاة، أدعية بمراجعة ملم كل أنصح كإ ته 
الأحادسثاجل ^-؛_، وقد متونرة، الحديث، كتسا أن ميإ لا صغرْ، 
الحمد.ولله صعيفها مجن صحيحها يعرف 

جوامعأري ند والض. ألفاظها، ق حكمة ولها محددة، النبوية فالعبارات 
أوالزيادة يشغي لا لدللث، يوحى؛ وحي إلا هر إن الهوى، عن ينطق لا فهو الكلم، 

أنيمكن ذلالثv ودليل ومرها، الكنإت هذْ بركة فتيم، س الني كلام تنير 
ينجححقن ئال امن قال؛ الله. رسول، أن قه مالك بن أنس حديث، من نفهمه 

وحمعوملازكتالث،، ،، ^^lllخملمه وأنهي أنهدف، أص1غت، إي ١^^ ت يمسي أو 
li^ ،، منريع4 اللة أعنى ورثوللث،، عتيق محمد! وأن إلأأنث،، لأإثة الئاث، أنث، أنالثه
لإن^اهلأثا،أمحق نطثئ، ٥١١صتي،أغم قاةا سن ١^، 

الرالأرإ/أ(،الإمامأحد-القح )؛(رراْ 
ص)لأآا(،واينبلآآين،دالدارس)'؛ما(•

 )Y( ْو,أي روا[\ ،)قراكاتي (، ١٩٢٠)(، ٥٠٦٩)له والأفظ داود وأبو )ا.0"ا
٦(، ٠٦امر)أ ق واممراو (، ٠١٢ )١ الفرد الأدب، ق واJخارى )Ur_ الكرى المن 
الأغكارنتاج ل حجر ابن وحسنه (، ١٨١اءاح )صفحة الأذكار ل التووتم( إسنادء وجود 

(rVo/Y ،) القيم وابن )j المعاد زاد(Y-VY/Y ،) الأرنازوط القادر ومد j لخامعنحربجه
الرمي،محعتنح ل، الألاي وصعقه (، ٢٤)إ/' الأنر لابن الرمول، أحاديث، j( الأصول، 

والأرم_،)اما'اه(.



المطءإبواه تفتة همح4 ==^=======^=^==^===ء====ع=ء لتج 

كثفق تعال زهنهث العإد اين تأله ما مرات؛ أنع الذكر هذا تكرار أمرار فمن 
الكلعاتهذه تكريره ت الأشياخ بعفى وقال ^ ١٥حث الأذكار من حني عإ الأسمار 

وس؛نمثة ثلاث من مركب آدم وابن حرفا، رمتبن منة تلاث حروفها سغ مرات، أرع 
،.١١٥١ربعه. اش أعتق مرة قالها فإذا أعضائه، من عضوا حرف بأكل منه الله فعتق عضوا، 

ذأمتلئ كلمة إل عبدك كلمة تبديل للمإ، يثممع محل يقول؛ سائلا ولعل تم 
الؤاردة؟الأدعية بعض 

وأناق وما الاستغفار ج ق الرأة وتمول تحالت محاوئب تيمية ابن قال 
يتأؤيلالعربية ق ّنرج فله عبدك وأنا ت ولوقالت عبدك، أوبنت أمتك بنت أمتلئ، 

اهرأ<.شخص.

منأيا )وما موو،ت ا1نأْ أف أتمتنأ كلام ظاهر تعال! آهأفث علان ابن وقال 
ؤيانتمالأ، نايع لعه، سائغ دلث متل لأن ااسلمن(، من )وأيآ اتئرين(، 

إرادةأوعل التعلم، ثار-إ من أنه ووجهة [، ١٢]اكحريم: ه ؤؤنقمنآٌإ0 التنزيل 
ِفي® الزهراء ئاجه \ص:( أول صلاق()jأئا )إن وئدقن. الأشخاص، 

إرادةعل ُالتد.كم، منل؛ا( ب)حن؛ما المرأة ثآئ أن دللث، ؤقياس الأصجت، يبح 
اهر"آ،.ماأمكن. الوارد عل محاظه الشحصن، 

صلاتهمحر لا أوناسيا عامدا تركه من ثنة الاستفتاح دعاء الخامسة: الفانية 
يتقدملا وأن وسنها، وواحباما الصلاة بأركان الحلم ينبض لذللث، مهر؛ بجود 
ذللمثؤ.عرف من إلا للإمامة 

:١٠٦/٣صرالورةلأينءلأناكدِض))ا(النمحاّت، 
الفتاوىاهمىلأينتج)؛/خآ؛(ؤ)٢( 
:١٦٧/٢^^^Jةءلالأذكارصةلأينءلأنسض)اكوحات )٣( 





ابيامح-المطءتفتأ مقيئ ================^^=======^=^^ إج1نا 

ميلالصلاة ي وشرع الفجر صلاة عن متأحرا تام من الأيل؛ الصورة 
دعاءفيقرأ معدودة؛ ثوان بعد عليه ستثرق الشمس بأن يعلم وهو الشروق 

وكاليحد، يركع ام وهو الشمس عاليه بعدها، محورة ثم والفاتحة الامسفتاح 
منسراها ما وترك ركن لأتر1 الإحرام؛ تكثمرة يعد مباشرة بالفاتحة البدء الواح._، 

قفيقع الوقت حايج صلاته تقع لثلأ الشمس، شروق تبل الركؤع يدرك كي المن 
إثمءف!يم.

ثلالصم، مى زكعه أذرف ارمز ئال(؛ الشي. أن ٌ هريرة أبو روى ممد 
ظأهآن ثل العصر، مى ركعه أذرف ومذ ^٤، ٥١١أذزلث صد الشنز، ئطخ أن 

اشز،قذمحكسه.
ثوانبعد محيري الإمام أن ؤيعلم متأحرا الصلاة ق يدحل من اكانيةت الصورة 

بعديتشغل ذللث، ومع ومحورة، والفاتحة الاستفتاح دعاء لقراءة تكفي لا محدودة 
ركن؛وهي الفاتحة يقرأ ولر ليري وهوسنة، الاستفتاح دعاء يقراءة الصلاة يحوله 
فابدأللركؤع! منها الانتهاء وشاك وعل محورة يقرأ والإمام دحلت، إذا لدلك 

الأستفتااحر٢،.يدعاء وليس الإحرام تكث؛رة يعد مباشرة ؛الفاتحة 

٦(،٠ )٨ له واللفظ ومسلم (، ٥٧٩)رالثخادي ١(، -)،"/U• الريال -الخح احمد الإمام رئاء  ٢١١
والدارمي(، ٦٩٩)اجه واين (، ٠١٧)والمالي (، ٤١٢)داود رأبر (، ١٨٦)والترمذي 

(١٢٢٢.)

والوصوعت(، ١٤٩))/الأنصاري لزكريا الهلاف روض شرح الطالب، أمحس يتوسع•' انظر ، ٢١
اّتفتااحافرق(,ص)الجءالراع:





اكاءْة؛4تفتةلوواد> ===^^=======ء=ًءءٍ=====^ء==^=== !جح 

منوأن، أمزت ثيدلك لا ثريث لا العانن، رب يم وثاق ومياي وسكي صلاق 
نميظلث _i،، غ ائت وولأك، ٧ ا11اك ك اص؛نآ 
لأحننواهدل |لأأئت، الدئرب لأثئفئ إلا جث، لي ل محانحن واغرئت 

مفمها،لأهمذنيعاإلأ
^^^^،خمإو،،محدشثإوك،س

.٢١١^صامقنامبإوشا
ثاوإذ ائب. رسول مع صل ثخن محما قال• عمر بن ادثه عبد وعن )٣( 

وأصيلا٠،اممويكره وسبحارت ممرا، ش واهمد ممرا، آكإر االه الموم• مى رجل 
زنووأنآثا من!كزم: ظ ئال ثكدا؟ا كدا كيثه القاتل تن اغ.:أ زثوو 3ئاو 
منذتركتهن ما عمت؛ ابن ثال السناء،، أتراب  ١٥ءتااح>ت، خا؛ أع،اصت، ئال! اسي، 

ثتضلاش.:ضلدِلثرأد

هنةنكت الصلأة ل كم ^١ الق،. رثول كا0 ثال؛ هريره. عذأي را( 
إذيجوبئ محكوثك أرأيت وأمي أنش بأي ١^ رثرل، يا ثملت؛ يفتأ، أذ دل 

ب؛قباعدت ك؛ا ح٠لايايأ ويهن بيي باعذ اللهم ُأ؛ول• ثال،• مول؟ ما والقراءة 
الدس،محي الثوب يض محا ^١؛(؛ ١٧من ص الم واثرت، ١^!، 

^بيهناموالإتلأ>م.

(،٣٤٢١(،والتر.ذي)٧٧١له)دوامامأحد-١^الربان-)م/اخا(،وملموالأفظ )١( 
١(. ٢٣٨والدائم)(، ٨٩٧رام)(، ٧٦٠وأبرداود)

سقنحرمحه)صآ(.)٢( 
(،٥٩٨له)واللفظ لم وم(، ٧٤٤والبخاري)- الربان -القح أحمد الإئ،! رواء )٣( 

(.١٢٤٤والدائم)٨(،  ٠٥عاجه)وابن (، ٧٨وأبوداود)١ (، ٦٠والنام)



وةآن|==========ءء==========^== المطء تفتأ محل 

تممال القس، حفزه وثد الصف يذحل جاء رجلا أ0 ء. أنس وروى )ْ( 
ءأبجمئاو: ضلأتة يه،ةوصتئووامحه ماتكا ^١ ^١ ^١ يم ١^ 

1أئللإلأ .؛آ، ^ »أةيىا قال: ^f، - ّكت -أي ثأزم ااكئءُامات،؟» 
عثزائي رأت المد ت ممال سألتها، القس حمزق رئي جثت رجزت ممال ثأئاء، 

نثكاتتدثوياأيُلميرٍاألا/
ينتمتحاسي. ننول كاف عائثهو؛ا ، _lJiئال: محي نن عاصم وروى )٦( 

.١^، زثول كان ماللث،، أحد عنة ثألتي ما ثئ؛ عن تألش لمد ق١لنا: الأ؛و تام 
ثئمول•عئرا، وتسنمر عئرا، وبمل عئزا، ؤشح عئزا، وعئمد •٤^١، كبر 

ذامسالول.يدتال:ااتيء١^^^١ رىوروىاينماس.كان 
اكزاُت،ثأ ا-قندأئث، وثق، ^محهن، %نض الئثنات زث أك ق

ؤلمازكحق، حق، ووغدلث اش، أنت ا-قند ولف، نهى، ومن والأزمحن 
المحألف،ثمحثد-ثق، واللإون:ؤ، ثالئاظ:ثق، خق، ثاا؟اث ^-^،، خق، 

وإل؛ف،حاصمت، ؤيف، أنت، وألإلق آثنت،، ربف، يركلت، وعامف، أنلنت، 
وأنت،ا،إمدم أنت، أعأنت، وتا أنزنات، ^؛؛1 وماأحزت، ئدمت، ٠^١ ئ١عفزلي حاكنت،، 

بمإلأمك،أزلأبمتيبم/
(.نحربجه)ص٦٣ض ا ١ ر 

داودرأبو <، ١٦١٧)له والأفظ رالماثي \(، io/i)الربان- -الفخ أحد الإمام رواء )٢( 
قالأuبي وصححه (، ١٠٧٠٦)اممرى المن j والمائي (، م٥٦١١زجه)وابن (، ٧٦٦)

(،٦٦٩لم)ومله)يا"اآ(، ^ والخاري ٢(،  ٤٦/٤الوبان-)روا،'الإطماحد-الفتح )٣( 
x١٤٨٦(.واس)٥٥١١ّ<،واينuجه)١٦١٩واكائي)والترمذي)\/اأ"ا(، 





ؤقا=============ء=^=====ء====ء المطء تهتة ْمحد 

٠كانرا، كان ثإن ا1ظاووم، دص0  ١٠٣١٠تال! . الض أن و. له رواية ول 
١.٢ 1ر حجاب ذوكتا ليس 

ثانثإن منتجاته، الظالرٍم *يعوم .ئاوت الض أن ة. هريرة أبو وروى 
ئاحرا،صيرف«رم

متاسان،عدة ق وم_ره تحذير، أيا الظلوم دعوة من . التي حذر ولذلك 
محمل؛إتبما الظالو_م، دءو_ة  ٠١١.١٠٣١٠،؛ الني أن ق. ثابت بن حزيمة روى حسث، 

ارم.ولوبعدحين هثريد وجلال وعزق الله؛ يقول الخام، عل 
إلتصعد ؛إما ، ١^٠٣ ٠٠٣٠ ١٠٣٠الشي.تال: أن عمر.١ ابن وروى 

النار.الثمدارمن محليران سرعة صعودها عة  jfنشبهت ، ٢٤ءررة  ١٠٣كأنبماالساء 

قشك وعد مّا٠، كأنالث، الئه  JLp،،.تال؛ الني ^^أن أبوالدرداء وروى 
العناءوصلاة الغداة بصلاة وءاو،لث؛، محايات، فإمن الظاإو_م ت ١٠٣ردؤإياك الموتى، 

أأْ،.ولر٠ح٠و٠ا لأتٍتمؤءهما فيها ما فلواتعال«وان ناشهدهما، 

خ'م>لآةلأمحئئصيي: ®ا0اض.لأل: J___؛ 
أبوابثا ثمخ المام، قوى ائة الظلوم ودعو. العادل، دالإتام بمؤو، 

الخا،عصحح ق الألباق رحنه وأبويعل، (، ١٢١٤٠)— "المني له راللقفل أحد الإمام (رواه ر١ 
(١١٩.)

مدj والقضاعي )•"ا"اآ(، رالطالى  d٦T٦)^\إالربان،- -الئتح احمد الإمام )آ(رواْ 
(.irY-AY)الخا،ع صحح j ١^١٧^ وحسنه ٢(،  ٩٢٠٧٤)ثسة ي وابن (، ١٢٠ الشهاب)٠ 

صححي وتال (، ٧٣٣)التهاب ند مل والتغاعي (، ٣٧١٨)اممرال روا، )٣( 
(٢٢٣٠٠رالرم_،:حنض.)الترصب 

(٢٢٢٨٠والترهب)الترغيب صحح ق الألباق وصححه (، )١٨له واللففل الحاكم )٤(روا، 
١(.٠ الحا،ع)٨٣ صحح ل الألبال وحنه الهلرال، )ه(رواه 





لآإ~إاغ؛يدتهتلإإروابمالمماء 

ا[لآا.• ٢ ]عود: ه خفٌيجأ ألثنئ .^١^ 
عقابمالأن الأحرة؛ عقاب عنه نحف فقد الدنيا ل عقوبته الله عجل من أما 

بنأنى عن جاء وليلك [؛ ١٢٧]*i*: ه لشدنآتئ ألاخن وتض ؤ ت تعال تال أشد، 
التقوئهِفيبمدْالإثئ؛وثه ائة أزاد ءإدا اممه زئرل ئاو ثاو: ® مالك 

الما؛ةألأآ/يوم محه يواِؤ، حش بدئيؤ عة الثرأنلث، بمدْ نإداأزاداية الدئيا، 
إليهيتوبوا أن ورغبة عباده عل لحلمه الذلالم ذلك عقوبة تعال الئه ينحر وقد 
عنصم.ورجعوا 

عبادةفالدعام الدعاء، من ليمتكثر المفللوم يعوم إجابة تعال الله يوحر وتد 
٠؛^>تن آنز ؤط\اإب وص ؤ تعالت الله تال له، وبمب الله محها جليلة 

[.٤٢سمحاَحءونهلالألأم: 
انلهرسول لوعد الأحرة؛ تبل الدنيا ل نائمة فهي الثلالم عقوبة احرت ومهإ 

عقؤيتهإقمعجلان ايايان الني.ثالت أن >. ماللث، بن أنى روى صث، -. 
الثموالقوقا>م.الدنيا: 

وهداظالمتي، من يظلم الله بقوله: ظلمه من عل دعائه ق محلئ الناس وبعضن 
جلاله.جل ه نفعل الفللم حرم وقد شيئا، الناس يظلم لا الله. لأن يمح؛ لا 

وليسمثللوما يكون أن مته~ ~جهلأ تحال الله يسأل قد الأحر العض أن كا 
أمروته لما ذلك؛ من يتعوذ الني.كان لأن السنة؛ حلاف هدا أن شلث، ولا ظالما، 

«٤(.١٨(،وابناجه)١٣١ )٠ (،٢٠٨٣(،وملم)٤٦٨٦)١(رواهالإئمالمخارى)
ملوأبو (، ١١٨٤٢)والطراي (، ٨٧٩٩والحاكم)(، ٢٣٩٦)له والكفل الر.ذي رواْ )٢( 

'٣(.الحا،ع)٨ صحح ل الألاني وصححه (، ٤٢٥٤)
(.٢٨١٠الحامع)صحح ق 1^ وصححه (، ٧٣٠الحاكم)٠ )آ(روا، 



الماءتقتة همح4 ==========^ءء=ء=ء===ء=ء=ء=== تتقنا 

قال:الث،ء  Jlولا زلإ إلا ثاخنجاليثسين:نحئ ئالت: تشأ. 
^طأنصانايوانمحكأنصأنّان(جموأن

قمئو"م

او:و-طفااأوغنؤ؛ ساجة 1لو الهإطء اوو؛اوكم )ه 

أبوابفيهمأ تمح اساعتان الله رسول تال تال: ه. سعد بن سهل عن 
سيلل والصف الداء، حضور عند دءوت4ا دلإ عل ثري وما الماء، 

قولهيصدق تمن شجرة. بن يزيد وكان شجرة بن يزيد عن محامد وعن 
عليكمالله نعمة أحسن ما عليكم، الله نعمة اذكروا الاس، أييا يا فقال؛ حهلينا فعله 
الاسصف إذا يقول؛ وكان فيها، ما الرجال وق وأصفر وأحمر أحفر بتن من ترى 

المار،أبواب وغلقت الحنة، وأبواب الماء أبواب فتحت للقتال، وصفوا للصلاة 
احتجبنؤإذاأدبر انصرم، اللهم قلن؛ الرحل أتبل فإذا واؤللعن، الحورالعئن ونين 

،.اغفرله...١٣اللهم منهونلن: 

واس(، ٥٠٩٤)ك واللفثد داود وأبو ^ه 00)أ\إالرباق- -الفتح أخمد الإ،ام رواء )١( 
(.٢٤٤٢الصائح)•سكاة ق الأJابي وصعحه (، ٣٨٨٤عاجه)وابن ٥(،  ٤٨٦)

١٢٠)والدارس (، ٢٥٤٠)داود وأبر (، ١٥٥)، iUUالإم روا، )٢(  (،٠٧٧٤)واسراي (، ٠
وصس(، ٦٦١اكري)الأدب ق والمغارى (، ١٧٩٦)واس (، ١٧٢٠)حبان وابن 

(.٣٥٨٧)الحاْع صحيح ق الألبان 
رمست،رءبمرص'آ(•



ؤهح^^^ٍ===ءء====ء==^= المطء ابوايّ تفتأ تين 

تهاله< 111اإله |1ونجإإم باهيد الساؤ توؤليب |لرآ؛ونحو )ه 
اؤنحب)(والك اااأ،  yiإك ولإ س والثهؤئ اااأ، رسيجاؤ 

جلالإمن يد«كئون *الدين ائب. زئود ثاو ئاذآ ء. سم ني المان فعن 
دويثن العوش حول، كثامح و؛محلؤ، وهم؛ وتجيدو ينجه يذ الم 

٢.عنداسوةيءيثكرمؤ*أ١ أذلازاوثه أحدكم ألاتحب يصاحثهن، اقحل، 
جلالبن يذكرون مما *إن محال؛ الض. أن ماجه ابن عند ق. له رواية وي 

اقنلمء ٧ قف الارس، خول بملس ثاصJ، زامحلل امحح اشِ؛ 
صأنبجنوُأنلأ:زاومحتنلإهملإو

أبوابأن عل دل السرعة حذ0 العرش إل التسحات هدم وصلت ما ومتى 
السإءكحتلها.

لذءالكيان:أخرى فضائل تك 
ففيهاالخزيل الثواب بما نتل العفليمة الأربع الكلعات بمده لسانك نرطب 

الكريمتامآن بعد تعال اش إل الكلام أحب أتيا أولأت 
نبماناستأرعت بل الكلام *أحب فال؛ ه الني أن ٠. ■4أوب بن نئزة فعن 

محبمكث.الخدثآرى.

والحاكم(، ٣٨٠٩ماجه)وابن  i(rYi/]i)الرباي- -اكح له واللفظ أحد الإuم روا، )١( 
(.١٥٦٨والترمب)الترغيب صحح ل الألاني وصححه (، ١٨٥٥)

(،٨٣٥)حنان وابن (، ٢١٣٧لم)ومالرباي- -القح أحد اوام رواء )٢( 
(.١٩٠ ٩٣واليهقي)١(، ٠  ٦٧٨اممرى)المن ق والمالي (، ٦٧٩واممراق)١ 





ؤهتا^=====================؛ المطء تفتأ - ههيف 

دءاؤ0يستجاب الليل ق استيقاظه بعد قاله من أن الدياء هذا فضل ومن 
منثثار اتن سقال: اي عن >. الصامت بن عناية روى فقد صلاته، وتقبل 
وخدةلأئلأ،لأ،محاه،فقاو: وأن- فتمطى اّشقظ -أي اللل 

واممةزلأَيإلآائة، اشِ، الحندمحوسان نديت، حء،كلثيء نوهُامحاو، 
لإناتتي،ثه، اغفزل،ازئقا، الئ؛لم ٌ ثأ ذلا ؤلأ.ثنو محث، 

تنصآثضوبم،ضلأمح«لا،.
حنانك،!ميزان تثقل أما ثالثات 

إكلا اليزازت ق أملهن ما لخمس خ مخ .قالت الض عن ق. ثوبان فعن 
السلمللمرء لأتول الصالح والولد محر، والثه لله، والحمد الله، وبيان الله، إلا 

فحتسبه«رم

تالحنة ق شجرك غراس الإكثارمن بيا يمكن اش الوسيلة آما رابعا• 
أنريثله إبراهيم ؤقيت افه. رسول قال قال؛ ®ئه عود مبن عبداممه فعن 

ص،هدبه ^، ١٥٠!%الثلأم، مش قال:ثامحةتأiئأممئ، في 
سهِ،ثلأبمالآاه،بممح«>م

XVنحرمحه)صء (سبق )١ 
والحاكم(، ٩٩٩٠الكثرى)المن ق رالماش ١(، ا/ه؟ الربان-)٩ الفتح - أحد الإمام )آ(رواْ 

والترمبالرمب صحيح ل الألابي وصححه (، ٨٧٣)الكبير ق والaلرازلأ (، ١٨٨٥)

صححj ١^١٧^ وص ١(،  ٠٣٦٣الك؛ير)j واممران (، ٣٤)٢٦ له والأفظ الرُدي )٣(رواء 
الحا.ع)أها0(.



























المطءابواه تفتأ ْقيفي ؟^ ٤١

إذالبقرة محورة الليلة أقرأ أنا يينإ انه رسول يا أته هكآ عنه رواية وق 
أبااقرأ ُ ت اممه. رمحول فقال انطالق، فرمي أن فظننت خلفي، من وحية محسبمعت 

يةولتاممه^^ ورسول والأرض؛ الماء ميل المصباح مثل فإذا فالتفت ، عتيلثا 
تاممه رسول فمال أمفى، أن اسمملعت ما ،، ٧١رسول يا فقال! ، ءتٍاائا؛ أبا قرأ ا٠ 

٢العجادسا*أ لرأيت لومضيت أماإك القرة، محورة لقراءة تنزلت الملأتكة ُتللث، 

وفالمحمحأ لأ0و؛ا الهمؤ؛ ولك رلبنا ئول: ألاأ؛اأنجوألتالمج( )ه 
اللهنحوغمد الزفغ قنؤ؛ فيه€ صاوتمحا 

ئونءامحئه محل ئ؛ا ة ناو: ® ؤنُت تالج نن نائ يص 
ا-قئد،وللث، ربنا  I١٠ وراءه رجل مال حمدهُ، الااة.إس شح  ٠٠ت مال ااؤكعة مى رأسه 

ءرأنت،ئاو: أنا، ئال: ا1تظء؟« ءم ئال: يوانثزث ذه«، ؛تازكا ^١ ^١ 
. ٢٢^٠٥؟ةتثهايتدروكيماأثم مث5ا وثلأئ بقعه 

هداكتابة عل وحرصهم الحفظة، ضر من اللاثكة من العيد هدا ق تفكر 
تعال.الله عند ُوايه عغلم عل يدل مما السياء، إل به والصعود الذكر، 

للئ،ربنا قائلات نحتمره ؤإنعا الدكر، هدا يكمل لا الناس فبعض ذلك ومع 
بثمن.يقدر لا الذي العثليم الثواب هذا عليه فيضيع الحمد، 

الألبانوصححه (، ٨١ ١٧الأرمحط)ق واللهرال ٢(، ره•)، والحاكم (، ٧٧٩حبان)ابن رواه ( ١١
(.١٤٦٤والرمب،)الترغيب حيح صق 

واس(، ٧٩٩والخاري)(، ١f٧١r)'٢/الربان- -الئتح وأحد (، ٤٩١،)iUuالإمام رواء ( ٢١
(.٨١٩حزبمة)؛)أ(،والحاكم)(،واين ١٩١(،واينحأان)•٧٧٠(،وأبوداود)١٠٦٢)



و؟تا====================== المهاء ابواي تفتة لمحن 

اإدسج1يجاإأر؟؛غيق اك1قر( اارخ]أسم )ه 

وشرفله، فتحت من عمل قبول اثنتن• أمرين إل يشر السماء أبواب فتح إن 
فيه.فتحت الذي الزمان أوذلك العمل ذلك 

إليشر مما قائلها، إجاية عل . الني أكد الش الأدعية من العديد وهناك 
والعملعاليها التعرف، بنا فجدير هوالزمل— —وهذا لها المعاء أبواب فتح احمال 

ومنها؛دعائتا استجاة نريد كنا إن بؤا؛ 

اسمر:نزول عشي الخعاء )١( 

الشاميمكحول روى فقد استجابته، لتأكد الهلر ذرول< عند الدعاء ينحب 
ؤإئامةا-إثوش، التثاء عند الدعاء استجاته ءاطاليوا ت نال( . الض أن تعال محقني 

الماث،*رمونروو الصلاة، 

بأنالصحيحة الأحاديث( حاءاؤتا الخدين( هذا ق المذكورة الأوقات وكل 
صحيححديث عل أقم( فلم المعلر، نزول( وقت عدا فيإ عندها، تفتح الماء أبواب 
ذلك،ل الضعيفة الأحاديث( بحص يوحد ؤإنا عندها، تفتح الماء أبواب بأن صثح 
تلخص الماء أبواب ررتنع ت فال( ه الني أن فتها عمر بن اش عبد عن روي حيث، 
ولأذانأل٢،.المئللرم، ولدعرة الهطر، ولتزول ولكاءالزحمن، المأن، لقراءة 

أن®ك معد ين مهل رواه لما المهلر تحتنا الدعاء كان إذا الدعاء ويتأكدإجابة 
اكلر((رم.نمءاءعندالخداءونم، ماتردان: هنأن سقال: الني 

١(.رصزآ سق ٢ ١ ر 
٢(. ٤٦٤الخامع)صعق j وصعقه (، ٣٦٢)١ الأرّءل ل ص )٢(رراْ 

ر'ب(سقممحه)صيا(.





تقتح^============== المطء اُوابم تفتة همحد 

دخل. اش رسول أن محه الأسلمي الأذنع بن محجن رواْ وما )ب( 
يآنالث،ياألله، آنأللأ، إق "اللهم ت وهوَيتثهدنقال صلاته نفى ند رجل إذا الجد، 

ذنوي،و1وفت؛وا أن أحد، كفوا له ؤلمُكن وريولد، ركد الذي الصمد، الأحد الواحد 
اةنمحله«ثلأناامإناف،أكاظوراوجملم»،قالتئولاشِ.: 

الكوبة:أدبارالصلؤات ق س )٣( 

3التأنئغ؟ الرعاء أي ه، اسم رسول يا نيل• قال• قك أناته أي فعن 
^هم،وواماتاثكئوثالأرم

التشهد،بعد وةيلت الفريضة، صلاة بعد أي المكتويان الصلوات دبر ومعنى 
وأحاديث،السابق بالخديث، متدلا الأول المعنى عل تعال 'حقني النووي وأكد 

ذكرتمحس، ي أته عل الثه رحمهم وغثرهم والأصحاب، الشافعي اتفق وقالت أخرى 
والمرأةوالرجل والفرد والمأموم للأمام ذللت، ويتحس، اللام، بعد تعال افه 

آخرتموضع ق ونال اه، بالاتفاق. اللام يدعوبحد أن ويتم، وغيره، والسافر 
تحباموهو والتفرد والمأموم للإمام واورعام الذكر استحباب، ذكرنا قد مع 

ا.ادر خلاف،. بلا الصلوات كل ءم_ا 

يحدالدعاء س؛اْت الدعوات قكتاب، باتا صحيحه ق تعال ^٥ البخاري وعقد 
محمدبن جغثر رواية من الط؛رىل؛، وأحرج تعالت كنآُذء حجر ابن وقال الصلاة، 

وصححه(، ١٣٠والنمائي)١ وأبرداود)ها/بم(، الرباق-)أ/اّا(، القح - احد الإُام رواه  ٢١١
(.١٢٣٤الأuيفيصححالماتي)

ق^، uViوتأل، (، ٩٩٣٦اممرى)المن ق والماش (، ٣٤٩٩له)وص التردي روا،  ٢١٢١
(.١٦ ٤٨)لغير، صحح والترمِا؛ الترغسسر صحح 

(.٣١r OTYYالووي)^ي؟ للشثدازي المهذب ثمح الجموع  ٢٣١
الصادقمحمد بن جعفر روايه من الط؛رابي أحرج الأحوذي؛ نحفة ل الاركقوركا ؛ال< ين،ا ٢٤١



المطءتفتأ هقيد :===^===ً====ص=صصص=^^^^=ص=== لتج 

ثل\حفأة كمصل النانلة ثني الدكاء من أيصل \حروت ثني الدهاء ت عال الصادق 
اهلا<.النافلة. 

الصلاةبعد يقومون الدين خصوصا من كمر فيها ثنة فهده 
عدةجاءت وفد الصلاة، يعد الشروعة الأذكار يقول يكتفون الدين أو مباشرة، 
منها!والتي الصلاة يعد الدعاء مشروعية عل تدل نبوية أحاديث 
الئلأةبن ثم إذا ه امحق كان ٌ' ٍلافه أي ين عل رواه U )أ( 

وماوما وماأعئتث،، وماآنزرت وماأ■حنت، ما ائفنل اللهم  ١٠ئالت
^^نم،اوملأإمحإلآكرى.

والتليمالتشهد ي؛ن الدعاء هدا يقول كان الن؛يه أن لهوإٌ رواية وجاءت 
وجهي،ءوجهت داَل: الفلاة إل قام إذا كان اشِ. تثول أن ذكر® حيث 
وبلث،تجذت، ثلث، ^ ٥١ ١١ؤإداثجدعادت ، حسما...،( والأزص ثوالثعواُت، للذي 

تباركوتصزه، ثمعة وثق وصوره، حاقة لليي وجهي ثجد أنشت،، ولف، آمنت،، 
اعفن٠اللهم واشليمأ التشهد يقولثئ ما مىآخر يم؟كون ا-قالقين، الألةأ-صن 

منيُه أعلم آنت، وما وماآنزنت، وماأعلنت، أنزرت رما وماأجزت عدمت، ا مل 
ثأنت،وملأبمإلآأك(سم

(.٦٣٢٩ح  ١٣٨/ ١ المقلان)١ حجر لابن البخاري صحتح بمج الأاُ-ي ٌع را، 
لهواللفتل داود وابر (، ٣٤٢٣)والترمذي ارض- -القح أحد الإمام رواه )٢( 

وصححهست4)أإع؟(، ي واو؛هفى (، ٧٤٣)حنبمة وابن ٢(، ٠  ٢٠)حبان وابن ١(، ٠ • )٩ 
(.١٣٣٦الأJابيفيصححتيداود)

خزبمةوابن ١(،  ٩٦٦حان)وابن (، ٣٤٢والترمذي)١ (، ٧٧١)له واللفئل سلم الإمام رواه )٣( 
(٧٢٣.)



لتقتا^========^:===ٍ=ٍ=ٍص== المهاء ابواي- تفتأ لمحق 

الروايتتنينز مناغاة ولا نائلات الرواتن هاتئن عل ثظمحسال النووي وعلق 
أعلم.واش \ذوضبن ق الوعاء يقول وكان صحيحتان، فهإ 

جثن\ذحة ضل إدا بموو .كاف ١^٠ أ0 . نشه أم روته وما )ب( 
لأبما،ثرزئاقا،سهة^.

.أفجمو بن معاذ عذ الصنابص عن اما الرش عد أير رواْ دما رج، 
سالت->؛j؛،، Slإي وائم لأحتمث،، ^١٧^^ معاد ?١ ونال؛ محلة أحد ه اممه رسول 

ماشعلذمك،نمف،ثصط،ثاممادلأممصِفيهمكلنلأةمل: 
؛٣١الرش عد الص-ابءءيأتا بث وأذصى الصناجي، معاد بدلك وأوصى م بماقيش 

كث.ىمحلاشِ.قال:ش
ممغثلأ ه اسمح ننول ممال اسي، رسول يا أحبك وأدا قلت؛ معادُ، يا لأح؛لث، 

ءر،؛همادتث وحنن ؤئت5رق، ذكرلث، عل زب،أءني ^١٠، ؤب مولِفي أن 
الملام،تبل أنه المكتوبة الصلوات! دبر الدعاء مال ثتمحب عثيمقن ابن ورأى 

تبلفهو بدبر مقيدا الدعاء من ورد ما فقال1 الصلاة دبر والدعاء الذكر ؛؛ن مفرقا 
ثنعيثرؤ؛يا تمال لقوله الصلاة يعد فهر بدبر مقيدا الذكر من ورد وما الملام، 
اهرْا.١[.  ٠٣مجلاوا»:3آد>=ظئواأقظا^^١دءإاج؛ولآطم الثأو؛ 

(.VYi/nالدري ^١^^١^٣^١٣ 
المنق رالماثي (، ٩٢٥له)واللفظ ماحه وابن ر؛/هْ(، الرباي" ~الفتح أحد الإمام لآ،رواه 

(.٧٥٣)ماجه ابن صحح ل الأس وصححه (، ٦٩٣وأبوبمل)• ٩(،  ٩٣امرى)٠ 
حبانوابن (، ١٥٢٢)له واللفتل داود وأبو (، )؛/٤٥الرباق— -الفع احماو الإمام رواه رص 

الأدبj والمنادي (، ١١)• واممراي (، ٧٠١)خنبمة وابن ١(، ٠ ١ )• وام (، ٢٠٢)•
(.٧٩٦٩الحامع)صحح ل ^١^؛، ٧١وصححه (، ٦٩)٠ الفرد 

١(. ٢٣٦الماتي)صحح ق الأص وصححه (،  ١٣ ٠٣له)واللفظ ^، ارواء١٧ر٤ 
.( )صؤرإ٥ ثيه، أ-محناءنح أحكامه— مفهومه— الدعاء- كتاب الحمدق إبرامم ممدين اذكر، رْ 



WJ ]المطءإبوايء تفتأ ْمح4 =====^^^===ت====^=^=======^=^=ص ؛

الأعظم:باسمه تعال الله سؤال را( 
ينتي■جابثا، ه !ش وئول مع كنت ثال؛ ى. مالك بن أنى رواه ما )أ( 
أنألك،|J( ٥^؛ ممال„i، دعا وسهد، وتجد ركع ئل؛ا يصل، عالم وزجل 

اجلأليا زالأزمحى،:ا الئ؛انات بديع اأئان، أنث، !لا ٩ لا _، لك لأن 
ودغا؟أأتذثون لأنخابه: ؛قي.  Jliiأنألكأ،  Jiموم، ص:ا تا زالإكزام، 

الذيالعظيم، بانمه اه دعا امد ش0، ثنيي اوالإي عال؛ أغ^لم، ورنولة اممة ت ثالوا 
إداذعلبهأجاب،وإداشوهأظى«را،.

وضيذعو زجلا . الص تجع عال؛ الأنلمثر بريده رواه وما )ب( 
\لأ.وو\صدأئئسأكاشُلأإهإلآأك، :ثوو: 
أزالديمحيثْ،س: Jliiص زلم؟كنوُممنامم، زلمْثولد، تبد م• الدي 
،.ئئلدؤأpطى٠١٢نإدا ُهأجاب، دعن إدا الذي \مو\ب تأل 

أعماللث،:بجالص تعال اض سؤال )ْ( 
وأخلصه،عملك يصالح تعال اممه إل التوسل الدعاء؛ لإجابة الوسائل من 

•ذللمثا يوضح ما أفضل نهي ببعيد، عتا ليس الغار أصحاب وقصة 

مرينئون،ثلاثه احرغ عاون ايئو. زنرل أن عثرق.ا ابى روى فقد 
بمضهمقال قال؛ صأم0، عل؛هم عاثحئت، جيل، عارِفي ئدحأواق العلئ، عأصاثإم 

لهواللفظ رالماني (، ١٤٩٠)داود أبر الريان- -الفتح أحد الإمام روا، )١( 
(.١٢٣٣)ام صحح ل الألبان وصححه (، ٠١٣ )• 

داودوأبو (, nUoله)رالكظ والر.ذي الريان-)i\M_ -الفخ أحمد ١^٢ رراْ )٢( 
لالأuني وصححه (، ١٨٥٩والحاكم)(، ٨٩١جان)وابن (، ١٠٨٥٧ماجه)وابن ١(،  ٤٩١٠)

(.١٦٤٠والرمس،)اارءسما صؤح 



j؛y]؛[=============ص========؛ المطء تفتأ لقبر 

ألوانل كان إي الئهلم ليوئب: صاو عملتئوْ، عنو يأئصل اممة اذعوا ل؛عضت 
محؤناق دالخلأرسا، ءأجيء ءأحنئ أجيء ثم ^_، أحرج ثكتت يإن، ثسحاج 

لإدامحاثاجان،نحتت 3ة ئا-حست وانتأق، وأنل ا)ئ1قه أنمي ثم مئتثالما، أنوي 
ودأثجدأي ، IijS)وذ م رجو، عند كصاعون والصته أؤثقه، أن ئاوت 
فرجهعتا ئامج وجهاك ايتثاء دللك ئعنت أي ينثم كنت إن اللهم المجر، طي حش 
أحبكنت أي ثنلم كنت، اللهم!ن الآ-مت وئآو عنهم، مج ئال• السءاء، ٠نها ثرى 
حتىمنها دللئا ناو لا ساوئ،ت الثثاء، الرحل محب ما كأثد عش سان مى ١^٠ 

اممةاتي ثالث،؛ رحثها تئ ُتديت، ذي خمنتها، حتى فيها سعنت، دينار مائه تحليها 
اتثاء، ^jjiثعلث، أي تنأ كنت، لإن وركتها، شت، إلاسجمه، ا-قاثلم مص ولأ 

ثنلمكنت، إن اللهلم \لآ-نئ.' ؤئاJ اكلث؛ن، قهز ئهمج ثاو: ءزحه، عنا ئائرج وجهلن، 
أنداك وأش ءآعتيه دثة، مى آصع- ثلاثة يسع —مكيال مري أمثرا انتأحرمت، أي 

-؟1؛نأ ^١^١، ٥^١ منة افرنت، حتى »ررءتث، الهمي إق ععمدُت، يأحد، 
;_lJللث،، لإما وراعيها المر تللثؤ إق اُطليى سنت،: حمي، أعطني ١^ عد يا 

سنت،أي ٣ كنت، إن ١^ ، tilJؤلكما ، iijأنتهرئ ما سلت،: ئال: ي أئنتهرئ 
ث5سماعنهمارآ/عتا، محامج ايتثاءوجهلن، دللث، 

علبجثنا لخدين، ا وهذا والآحرة، الدنيا ق للعبد منجاة العمل ق الإخلاص إن 
الله.،سؤال عند -٦١ التوسل ؤيمكن قبولها، أحرى فإنه الصالحة، أعإلنا إخفاء 

صالحعمل من ■تحباء له يكون أن منكم اسمملاع من محق: العوام بن الزبثر فال 
سلرم

لموم(، ٢٢١٥)ل واسط راJخاري )•آ/أْا(، الربان- -الفتح أحد الإمام رراْ )١( 
(.٣٣٨٧وأبوداود)(، ٢٧٤٣)

٦(.٠  ١٨الخاح)صحيح ق الألبال وصححه القل>محى، الضياء ل٢،روا٠ 



الماءابواي تقتة مح4 ====ء=======ت==^======== تكر 

فايساعدك، من معك وليس شدة ق وقت أنك لو قليلا، نمك ق تفكر 
كافررصيد لديك وهل با؟ تعال الله ستدعو التي والخالصة الصالحة الأعال 

;كنإلنثدينار ين سلمة قال، إخفائه، عل واحرص تعال لله عملك نآخلص منها؟ 
.، ميتا^٠١١تكتم مما أشد حناتك اكتم تعال■ 

لسرنا،قدوة لنكون الصالحة؛ أعالنا بحص إظهار ي وعلا جل ربنا رغب لقد 
ثاووأالثدسإن ؤ تحال؛ قال( حيث عمله، أحفى من أجر المقابل j( عظم ولكنه 

سثخئابمطمتن ويةمثعنةًئم آئح«دهوخمقطم سود\ وإن ثنمثائ 
[.٢٧١لاومْ: ثآسُيثاسونجمه 

بظهرالغسب،:لأحيه السلم دعوة )٦( 
هال:الدزداء محة وكاك تعال، جيإفن صمزاف بن اممه عد بن صموان فعذ 

سالت،تالدرداء أم ووجدت( أحده، ئلز مرله ِفي الدرداء أبا ثأتيت الث«ام، ثدمت 
يهول(!كاف ه اليي بحم،إن لثا الألة ئايع عالت! يعم، سلت،! العام؟ ا-ج أتي_يد 

دعاكلما موكل، ململف زآصه عئد مسثجاته؛ المم، بظهي لأحيه اتسلمم اوء ءدعوه 
دوثل1لآ،.آم؛راوللث، به• اوكل اتللث، ئال( بحم لأحته 

يدعوه؛ لتفيدعو أن أراد إذا السالم، يحفى وكان تعال! ثتئت؛ الهليى قال، 
.٢٣١٥١مثلها. له ومحصل نتجاب، لأتما الدعوة؛ يتللث، لأخيه 

(.٢٤(،وأبونمفيجالأرUء)٣/•٦٨٩٩سد،))ا(رواْ 
داودوأبو (، ٢٧٣٣)له والافئل لم وم(، ٢٧٤/١٤رالرباق- -اشح أحد ام دوام )٢( 

قوالحادي (، ٦٥)١ واسرابي (، ٦٢٢٤منته)j رالمهقي (، ٢٨٩٥اجه)وابن ١(،  ٥٣٤)
(،٦٢٥المفرد)الأدب 

ح٣٦٩/٤)المن- حتائق عن الكاشف المس - المابح مشكاة عل اليي همح )٣( 
٢٢٢٨.)



جنأ^^=========== المطء 

لوم0تالؤالد ايافرودعوة د'مٍة ^ ٧١

شكلا كن بمثجاب دعواج رثلاث نال؛ ه الغي أن ء هريرة }٧ فعن 
للرمدي:رواية وو م لولده الوالد ويغو، اتثانر، ويغوه الظلوم، دقوه محهى، 

>ثدغنةالنالدمثمْ«رأ
يعو؛رد: لا دعوات ءتلاث ^قال: انمي .أن U^، بن أنس وروى 

السافرأرى.ودعوة الصائم، ودعو؟ لولده، الوالد 
إغضابهوعدم الر غاية وره الوالد إرصاء أهمية عل للأبناء ونحدير تشيه وفيه 

عاليهم.دعائه حثسة التة 
الولدكان إن ولدهاأي عل رزالوالد ه: ئوله ذ ةئمحممال علان ابن قال 

قداخل فهو يالهئن، ليس تأذيا منه يتأذى ما معه فعل بأن له عاقا لأبيه ظالما 
.٢٣١اه بشأنه. واممتاء به اهماما وأفرد المثللوم، 

بالصلاةأول الأب أن أثبهه وما الخثر هدا من وأخي لآئمحتعالث المناوئ وقال 
اهدأ؛،.ولدم. جنازة عل 

المكروب:بد.عوات الوعاء )٨( 

مارديدها عل .وحث الني بما أمحر ام الكرب أدعية من العديد هناك 
ومنها:مصيبة، أو صائقة بالسام ألمت 

لهرا٧ئتل. ماجه وابن (، ١٩٠٥والرمدي)(، ٢٨٥/١)٩ الرباي— —الفتح أحمد الإمام رواه ، ١١
(.٣٠٣٣المفرد)اخإ(،وحنهالأواقفيمحالخاح)الأدب (، ٣٨٦٢)

يالألبال وحسنه المقدمي، والضياء مردؤيه، وابن (، ٦١٨٥الكرى)المنن j اليهتي ،رواء ١٢١
صءحالخا«ع)أم.م(.

(١٣٧/0٠الصJمي)الأذكارصة،نمدينطن عل الربانية )'آ،اافمحات 
(٣٤٠٦٠ح١٣٠ اسرللخاوي)م ضاصرشرحاس 



VTJ ]الماءابوايء تفتأ هقيد =========================== ؛

إذالرز، ذي أدءو0 تال؛ الض. أن ه. وقاص أب؛، ين معد رواه ما رأ( 
ولإة ثبمائ،إوممين »لأإمحإلآك ا-قرت: بج.في:طن دغا 

اسثممرا<.

الاعندالآ5ن>سا! كاذيقول اللوس ومول ء.اأف عباس ابن ومارواْ )ب( 
لأبمإلآاهرباممةاممأاءي،لأبمإلآاهوبالخزشاصم، ٠٩٩

الةري،،>مآدالمش ورب الأزض درب الثموات، 
الدعاءنبيا يدعون اللف كان الطري؛ قال تعال؛ علان ابن تال 
الدعاءمعنى من فيه وليس دعاء هدا يمي كيف نيل فإن الكرب، دعاء ؤيمونه 

ارحهين؛دعاء يسمى هدا أن فالحواب عليه؟ وثناء لله هوتعغليم ؤإنإ ثيء، 
هداجاء وتد قاوت،ر شاء، يا يدعو يعده ومن الدعاء به يستفتح أنه أحدهما 

أيوعواتة.أحرجه العلرق بعض ق به مصرحا 

يقول؛تحال ائيه أن علمتأ أما فقال؛ هدا عن نتل وقد عنة؛ ابن قول وثانتهكا 
السائالين؟أعطي تما أفضل أعطته مسألتي عن ذكري شغله من 

الصاوت،ثأي بن أمية قال وقد 
اءرمالثنه تحرضن مكماْ  ٠٠ا يومرء الماائ، ءاليى أثنإذا 

والحاكم(، yo.o)له وص والترمذي (، YUA)؟\/ارباق- القح - احد الإمام رواء )١( 
(.٣٣٨٣الحامع)صحح ق الألبان وصححه (، ١ - ٤ منته)٢٩ ي والمالي (، ١٨٦٢)

(،٢٧٣٠ومسلم)(، ٦٣٤٦له)واص والحاوي (، ٢٠ ١٣)ني- أحمد-المروا، )٢( 
(.٣٨٨٣اجه)وابن (، ٣٤٣٥والترمذي)

(.T/iدمي)انم علان بن نمد الروة، الأذكار عل الربايه الفتوحات )٣( 



ؤعتا=======^^========ء======== المد مملإ؛.^l^ ههيد 

\ذمإا1آكزاودا ثpوات تال! . الني أن ق. بكرة أبر رواه وما )ج( 
؛.!١١كله، سم ي أصلح من، وة ميي إل 0ني ئلأ أرجو، زحتث 

ثاِصرواْأسينتاِلك.قاو;كالائ، دما )ئ( 
ألآإأنتغسث، رتتذسلث، قتوم يا 

تمصآن يمنعك ما اف.لفاؤلمة؛ رسول تال تالت ؤ.أنه عنه جاء كا 
أستغيث،قيوم يا حي يا أميت; ؤإذا أصبحت إذا تقول أن به؛ أوصيك ما 

ارم.صن طرتة نقمي إل ولاتكلي كله، شال ل أصلح 
اثه.كزنرسول عثمض يالت؛ .١ عمس بنت أسإء روته وما )ه( 

ؤهت،اشنزولأيكلأئاأر،لأئوئنعند١^: 
الضطر:دعاء )٩( 

أوديانامم كافت مهإ ااضطرين دعوة نحيب أن وعلا جل الرب وعد لقد 
يلجأربا له أن اعرف عبل. من حرجت دعوة لأما بما، نهلقوا صيغة وبأي مذاهبهم، 

تلبهكل من فقال وحده، به أماله معالقا سواه، دون إليه التجائه ق وصدق إليه، 
قوأعلمت، البل، به تقعلعتا أن بعل كلمة— من أحملها —ما ألله®، ®يا وجوارحه؛ 

تعال؛قال الاصعلرارا ما أدراك وما الاصهلرار، مرتبة إل ووصل الأبواب، وجهه 

حإنوابن (، ٠٠٩داود)•رأبو (، ٢٤١;١٤الرباي-)-القح له والكفل أحد الإمام )ا<ررا، 
(.١٠٣٨٨الخامع)صمح ل ^، ١^١٧يحنه (، ١ ٠  ٤٨٧اممرى)المن ق اتي رالن(، ٩٧)'

(.٤٧٧٧مطي)(آْم(،وىهالأبولسحاباع)
لالأuل وحطه والزار، •٢(، ٠ والحاكم)٠ ١(، • ٤  ٠٥اممدى)المن ل الماثي )م(رواْ 

(.٦٦الرءسب،وايرمبا)اصحح 
لهوالكفل ماجه وابن (، ١٥٢٥وأبوداود)الربان-)أ\إ^ا -النتح أحد الإمام )((روا، 

(.٢٦٢٣)أخخم(،وحنهالأوالفيسحالحاح)





========================المطء ا{باي تفتأ محل 

عليه؛يغضب تعال اممه يال لا من أن هؤلأء علم وما اراء، يراهم لا عبادا تعال طه 
عأثه،رأا،___!، لم'ينأل امن هتال؛ اممه رسول أن ءإٌ لمارواءأبوهميرة 

أوأوكاهن بساحر نتعن ولا يالاله، ناصتعن استعنت ؤإذا الله، فاسأل سألت فإذا 
فتشقى.ميت أو جى 

الصائم:دعاء )'١( 

دعوةتجابات؛ م دعوامت، ؛، J^iت فال ه الني أن ؤثه هريرة أبا فعن 
المسانرأ)'ا/ودعوة الظلوم، ودعوة الصائم، 

دعوةتردت لا دعوات رثلأيثا قال؛ . الني أن ؤ. مالك، بن أنس وروى 
المسافر(ر٤،.ودعوة الصائم، ودعوة الوالدلولده، 

انمد»=كة:صوت سماع عند الدعاء ( ١١)
اهدانآلوا ^١^^١٤١^، فُنشهريرة 

لإنةالثن1اني، من ياممي iتمدوا الخ؛او، م؛يى سمنتم ثإدا ^1، رأيت، لإما يصله، من 
هثنلاناارْ<.

والوضرمةالضعيفة الأحاديث، مللة ق الألباق وصعقه ٢(، ٩ )٠ الكي ق الطبراي روا، )١( 

اجهوابن (، Y-r-VY)'له واممفل والترمذي ا/71آ(، )٤ الربان- -!كح أمحي الإُام رزا، )٢( 
لالألبان وصححه (، ٦٥٨)الفرد الأدب ق والبخاري (، ١٨٠٦)والحاكم (، ٣٨٢٧)

٢(.٤  ١٨)الحا•ع صحح 
٣(.• )٠٣الحامع صحح ق الألباق وصححه (، ٦١٨٠)الكبرى السنن ل اليهقي روا، )٣( 

رأامر،ءربجهلصْص•
وملم(، ٣٣٠٣)له والكل والبخاري )1ا/بمهآ(، - الربان -الثتح احد الإمام روا، )٥( 

المنj، والمالي ١(، ٠ ٠ )٥ حبان وابن (، ٥١٠)٢ وأبوداود (، ٣٤٥٩)والترمذي (، ٢٧٢٩)
الفرد)1آآا(.(،واJخاريفيالأدب ١٠٧٨٠الكمى)



المطءاُياي تفتة ٠ =صص==صص===========ص=== تنتقا 

قالت الملائكة مرور عند الدعاء ق الحكمة معللا تعال زهنمحي النووي قال 
اهرا،.الملأئكةمالأةاء.؛امن ثيهتخاء الماضي: 

العادل:ؤالإمام مح\ الذاكراش دعاء ( ١٢)
اهالذاكر دعاءهم؛ الله يرد لا ١ثلاثة قال: الني. أن هريرة. أي فعن 

.والإمام المظلوم، ودعوة ممرا، 
علمحمل ممراء الله الذاكر ا ه: قوله معنى أن تعال ^٥ الناوي ذكر 

الدج.إرادة كئترامحد تعال اممه الذاكر ومحمل الدوام 
المجود:أياء الصلاة ق الدعاص ( ١٣)

عندعق وأبوبكر معه وأي، ،،^ ٤١١رسول مث قال: الخaلابه. بن عمر فعن 
ثمالقال: وتجد،  ٥٧٧١عند ري ثم نراءثه، متخ ئثام وهومرأ، مسعود ين اسق 

من٠ وقال: اممي. رسول ممى ثم قال• ، تنهله؛ صل ونُلت، تل ا اممي.: رصول 
الثوعند إل ثأذهت ثاو: عتيآ، أم ابن من قل؛همآ0 أزل ك؛ا  ١١٠٠٠٤^١١٤ يهمأ أن تؤْ 

ثاأوقال: ااناب، صنت قلع قال: اممه.، رسول قال ب؛ا لأسزْ منعود؛ بن 
امم؛رسول قال ر؛ا لأبشزك جئت يلتا: الثاعه؟ هد؛ يث حا؛ ما قال: صوق تخ 
ح؛راانتمثأ ما تثاق؛ا-ةيرات، ^ثه معل إذ قلت،: أ؟و؟كر، تياف، ثل قال: ه، 

ظإلآظا]تياأ؟وو،؛.
(.٢٧٢٩/•٥ح١٧)١(درحسلجإكوري)

٣(. ٠٦٤الحا*ع)صحح ق الألباق وحسنه (، ٥٨٨الإيهان)شعب ق المهني رواء ، ٢١
(.٣٥٣١^-، TYU/rاكضللماوي)الحاح القديرتمح نض ( ٣١
حيانوابن (، ١٣٨وابن.اجه)صا\\ى الر؛ابي- -الفتح له وانكظ احد الإمام رواء ( ٤١

الكبمل واممرال (، ٨٢٥٥)الكبرى المنن j والمائي (، ٢٤٩٤والحاكم)(، ٧٠٦٧)
(.٠٢٣ اكسن)١ الململة ل  juNiوحنه (، ٨٤ ١٧)



ؤهح^^=ص============= الماء اغ؛بفيزقتأبياي 

ؤإنا،، يذللعود مين اليه عيد ير ي^٤٤١ الصديق بكر أبو يكتم، وإ 
عنحبيش ئ زو روى فقد سجوده، أثناء ناله الذي الدعاء يعرق، أن عل حرص 

ثإداوعمر، ني أب وهوبئ النجد اش. رئرو يحل ثال؛ ه. منعود ابن 
ننعودائ ئجتل المائة، رأس إل ئاكهى التاء، مزأ هو ثإدا يمل، ننثود ابن 

ترْأس ت ئاو ثم سئتأ، اسأل، سلئ، ٠اسآل، البييمال يصل، يدعووهومايم 
أبووته ءد١ أصح، ملع همدأ، أم ابن مراءة أرو؛َُلجسأْ ك؛ا عصا الهم1ن يهمأ أن 

^٠^^نأنآوك،ه ئلث: : ١Jli^١□^'؟ تألث، ظ لا:  Jlij:لملبجث، 
أناإل لا: مقيل عمر جاء ثم ا-ئدء، جق أعل محمد,ؤ، ومناقه لاينمي، ويعي؛ا يرثي، 

مطخم U بي، اممةأبا ثزخأ :  Jliتقكؤ، ئد ثي 
تعال،اممه إل أقربج فيه يكون العبد فإن سجودك، أثناء الدعاء س فأكثر 

وهوربث تى العبد ؟كون ما ُأءرب، سقالت انثه رسول أف ٠. هريرة أبي( لحديث 
اص١٢/تاجد،قمحتوا 

صفوف،والناس الثتازْ اسم. زسول، كشم، دال! هه عباس اين ولحدي*—، 
الئاذ، ٥٩٥قبجاُت، من إأ:ي إلا ١^، ه بي خلثن،م 

١^٠أئا ناجدا، أن نابما القزآن أوأ أن بث، ه ألا لا، رى أز ١،^ ^١^ 
سثجاب،تكلمأرآ/^ءص؛أن الثجودئا->ثؤدوافي ؤأما الئء1،.، مه ثعظثوا 

الكبثدق واممران (، ٥٣٨٦)والحاكم (، ٤٣٢٨)-افد- ل واللفظ احد الإuم روا، )١( 
(.٢٣٠الللأالصس)اق  juViوحت (، ٨٤ ١٣)

١(، ١٣٧والمائي)(، ٤٨٢له)واللاظ لم ومالربان-)مما<أ(، -الئتح أحمد الإuم رُاْ )٢( 
وابوداود)هلإم(.

واكاتي(، ٨٧٦وأبوداود)(،  ٤٧٩له)واللفظ الم وس(، ١٩٠٣أحمد-افد-)الاط، رواء )٣( 
ا(،والدار«ي)هآآا(. ٠٤٥)



ءالمط ابواي تفتة همحز ==================ءص====ص تثيح 

الحمعة;يوم ق الق الساعة ق الوعاء )!١( 

الناعت فْالت ا-محمتة يوم يكز ايله. رسول أن ي. هريرة أبا دُن 
سدءؤاءأ، ثكاإلآأغطاْ اه5عال ينزينأل وئوقائم عثدننلم، يوابمها 

مللهارا،

حدثنلوحود الساعة هده تم؛ن ق تعال اممه رحهم الول،اء احتالما وقد 
وضرالشمس، غروب إل العصر بعد من تلتمس أتيا منه،ا الأول تر صحيحن 

الصلاة.من انصرانه المنبمرإل عل الخطيب جلوس من أما الثاف 

لايوجدتاعه، عنزة ائتنا ا-قعة ءيوم ت تال ه الني أن جابر روى فقد 
^^^بمن1صوثاآحنسبمام،)أ(.

رجياش الثاعه ااشثوا قال: اي.أقن عن ماللث،. بن أس وروى 
الشنسورم.العصرإقءسوبت يعد ا-قعة يوم ِفي 

الخىالثاعة الأحاديثِفي أكؤ أخمد: قاو تعال جتمحي الترمذي أثوعيسى وتال 
اهل؛(.الشنس. روال بعد ورجي العصر، صلاة بند أتآا الدعوة إجابه فيها ترجى 

وأبو(، ٨٥٢لم)وم(، ٩١٢٥)ل رالأفظ والخاري (، ٩٩٢٩)-افد- أحد الإمام رواء )١( 
حانوابن (، ١٥٦٩والداري)(، ١١٣٧)ي وابن (، ١٤٣١والمالي)١(،  ٠٤٨داود)

)م^أ(،واينحزبمة)«؛يأ(.
المنل واى؛ي ١(،  ٠٣٢والحاكم)(، ١٣٨٩له)واكائيٌاللفتل ١(، ٠  ٤٨داود)ابو رواء )٢( 

(.٧٠٣(،وصسهالأuبيفي٣حاصوايرس،)١٦
١(. ٢٣٧الحاح)صحح ق ^٠ ١^١٧وينه (، ٤٨٩الترذي)رواء )٣( 
(.٤٨٩)ح الترمذي جاسمر )٤( 



تغتأ^=ص=ءت==^=========ءصص=^= الماء • jf^jممحوتفتأ 

بافاسدل الصلاة، انتهاء حتى المنبر عل الخطيب جلوس من أتيا رأى من أما 
عمربن الله عيد سأله حيتا تعال '؛؛^٥ الأشعري موس أي بن عامر التابعي رواه 
يال،:ابمة؟ تام شأن ُفي اممه زثوو ص بجيف أتاك تمنت أ .
الإماميس أن بئ ما ُهي بمول• ه اش رنرل تمحت مول؛ سمعته يعم، ئلت• 

إزأنههبىالصلأ0ءرا/
تعالذًذلمح القيم ابن وجع العصر، بعد أما الأول؛ القول العلم أهل من ممر ورجح 

ساعةفكلاجما أبقا، الإجابة فيها ترجى ساعة الصلاة ساعة أن وعندي القولن ب؛ن 
منمعينة ساعة فهي العصر بعد ساعة آحر يى المخصوصة الماعة كانت، ؤإن إجابة، 
لأنأوتأخرمت،؛ مدمت، للصلاة فتابعة الصلاة ساعة وأما تأخر، ولا تقدم لا اليوم، 

اعةقالإجابة• ل تأثثرا تعال اش لل وابتهالهم وتصرعهم وصلامم الملممتن لأجتاع 
،.اه١٢كلها. هداتفقالأحاديث، وعل فيهاالإجابة يرجى اجتاعهمساعة 

فإماالعصر بحد التي الساعة بأما تثبت، التي الأحاديث، بأن قاتل يقول وثد 
يمكنلا وهدا تحال، افه يأل يصل فاتا المرء يكون أن النثي اشراؤل إل تشتر 

الوقت؟هذا ق الصلاة عن النهي لورود تحقيقه 
كانت،فاذا ضق،، الصحابة بتن فيإ ازل الخمدا مثل حصل قد ت أقول 

الإجابة؟

»خةثنمطانن،فمحالئ4ِه: ُاوننول !١'^ ء أنوئز;رة روى 
ينافمهالا ثاعه وف؛ه منها، أنط وفٍه اهة، أذخل نفيه أدم، حلق فيه ا-إثمعة، وم 
امما٠عند يلقيث، هزيزة أبو محال: سنئاإلآأظا0إيا0*، ^١ ٠٠٩٤١بمأل بمز منل؛إ عند 
وابن(، ٥٧٩٥سننه)ل رالمهتي ١(، ٠  ٤٩داود)وأبو (، ٨٥٣ل)راللنثل ملم الإُام روا، )١( 

(.١٧٣٩حزبمة)

(.٣٩٤)Y/ الأرازوط سق المم لاين المعاد زاد ( ٢ر 



اسملمحف-تْتةابياا>ٍ-=^==^=^===^===^^=^ تقيح 

هذب/وا ت يملن الئاعة، طك أنلم أئا قاو: ا-ثدث هدا ته ^٠؛ بن 
وآكونكيث سوتت ثنرب أن إل النضر بمد همر هال؛ عق، ببما مس ولا 
ؤتلكوهوثقنيأ، منيم عبمد يوايمها الأ ايثه.ت رثول ئاو وئد النصي ثني 

رنناممو زئوو قاو ثد أيز ^،٢: نن ١^ همد قال فيها، يمل لأ الئاقه 
قاو:دهزذاكر0.ةق:ثل، محمماحظثصةصفيمخة؟أ 

وانمر:الحاج دعاء ( ١٠)

دالحاج'اّب، ّتيل ف *العازي تال• . الحم، أن عمر. بن الله مد فعن 
 ،^^l^ ءأ'ئطاهماله.وشألوة دأجابو0 دعاهم ويداممو؛

عندهاالدعاء من الإكثار يستحب المعتمر أو الحاج يقفها عديدة طن مرا وهناك 
ومنها؛عندها ممأله لمن سيستجيب تعال الله يأن ولوعده النيئ لفعل 

بالمت:١^^٠ داخل الداء )أ( 
زومحا، ثزاحه د>في الين، ^ ئا ه الهم، أة ه ود مر أتانه فعن 

الملهأرم.أهد0 وقال: وكتثي اليت، ثل ركعِو حزغ نلثا حرج حس محه يضل 
منحزء فالحجر الحجر، يحول الكعبة داحل الصلاة أو الدعام للمرء ؤيمكنر 

يه٠إلحاقه من تتمكن نلم الفقه ببم قصريت، قربمى لكن التين،، 

داودوأبو (، ٤٩١)له واللفثل والرذي (، TY/Y)•اليباي- -الفتح احمد اص رواْ )١( 
3 وصححه ١(،  ٤٣٠والمامر)٠ (، ١ • ٤ )٦  jUVt ، ٤(.• الرذي)٧ صحح

الكرىالمن نر واليهضر (، ٤٦١٢٠)حبان وابن (، ٢٨٩٣٠)له واللفظ ماجه ابن روا، )٢( 
(.١١٠٨)صحح نر هلإ؟ا(،وضهالأبني 

والماتير(، ١٢٠٢٠٠)له واللفظ لم وم(، ١٢)،Y/• الربامر- -القح أحمد الإمام روا، )٣( 
(.١٠٤١)باوأ(،والطراقفيامر)•



تْؤح=========================== المْاء أبواب تفتة محل 

زنووئأحد مه، ءآصق التيت ^•^j؛ أف أجب محت ت يالت آتقا هجات ايثة عص 
صلإي السي، لحول إداأزذت الجم ُصو،َفي قال؛ الجم دأذحلنيِفي الم 

.٢١١اوتامن قأحزجوه انكب اثتصزوا عومك ؛ن تطت4مرإالست، 
ابنرواه لما الكلام وملل الدعاء من الإكثار باليت يطوف لن يسن ك،ا 

اشَألكمحهذالألأ يالثت ءالءاذ اشِه: زئوو  JIS :Jliماس. 
،•ئلأبجلزإلأما١٢^ى، 

أثناءتنموص ء^دءاء الى عن يثبت ولر شاء، ما الدعاء من يتخثر أن وللهلاJف 
مايهول . اقو نمول نمعمى 3ال1 ء. الثاست، تن اش عد رواه ما سوى ٠^٠١٠٥ 
التاوارم.عداب ؤه حنته، الآخزJj ، 0الدنياحشته، آتثاِفي اتق I \لثضو( ثئ 

تنمنم ماء ، _^؛iaعند الدعاء ربا( 

يااماءرمرم ث مول اقوس ننول شمعت نال! >. عداممو حائربن فعن 
ربلةأر؛<.

والترمذي(، ٢٠٢٨)له راللففل داود وأبو رأا/'ه(، الربان" —الكح احد الإمام رواه ( ١ر 
(.٣٧٩٢(،وصسالأuنفي٣حالخاح)٢٩١٢هنىر

(،٣٨٣٦)حان وض (، ١٦٨٦)وم )ْها،-ا(، (، ٩٦٠)التر.اني رواْ )٢( 
(،٩٠٧٤المناممرى)وايهقيj (، ٢٧٣٩خزبمة)وابن (، ١٨٤٧له)والدارسواللخظ 

(.٣٩٥٤)الخامع صحح ق الألباي وصححه 
وحثه(، ١٨٩٢له)واللفظ وأبوداود (، ٦٧/١٢-)الربان -النتح أحمد الإمام )م(رراْ 

١(. ٦٦٦داود)أن حح صل 
والحاكم(، ٣٠٦٢)له رالأفظ ماجه وابن (، ٢٤٧/٢٣)اربان- -الكح أحمد الإuم رواء )٤( 

(.٥٠٠٢)الخامع صحح ل الأيان وصححه (، ٩٤٤٢)سننه ل والتهمي (، ١  ٧٣٩)



الماءتقتة؛ُواه محر ====^=====^===صص=ص=====^^^== نتتا 

بينهمارؤفيما ؤإلروة الصفا فوق الءعاء آ رج 
الصفايدعونوق أن أوالخج للعمرة والمروة الصفا ب؛ن العي أراد لن ين 

تقدمهإذا ميإ لا تعال، اللمه بإذن السإء أبواب له وتفح مستجاب ندعاوه والمروة، 
الوطن،هدا ي ه المي يقوله كان الذي الماء أبواب له تحق الذي الذكر قول 
الماء.أبواب لها نفع الش الأتوال بحث ق إليه أشرنا وقد 

ذطىتلأثا مبجا زنل نبما، باتت ١^؛^ زئوو طاف عاو ® ابر خص 
4ممل مثاي-.إذئوث> ين وأتمدوأ ؤ مأت ئم ركعتي، عصل؛ الئام عند قام يم أزبما، 

ااذنأ؛اقالت يثب ثم نانتلم، ائصزف نم الماس، ينح صوثه ورقع [ ١٢٠
االأبمإلأتنا٠ت،: قاونلاث ١^، له شثدا ظوها ز;ؤو ثدأ؛الئفا يه«، :^١٥ 

سنجي،سوئومكومحفيآأ،
بطنِفي قدماه غترتت حس ماشيا ثزل ثم له، ؛لدر ب، ذعا ثم وحمده، اثء ؛^ ٤٠

له^١ ئم فيها، ئصعد اتزره أز حتى نشى م ^؛I،، صعديت، حص ئنعى المسيل، 
كوم ح ١^، نأ< ١^، لة لا، ه لأ ؤلحو0ُ  ٥١>>لألصإلآ 

شاآُا ^١ دثا تأ زحمدة، م  ٥١يكز نأ ^١^،، ثلاث دنك ئاJ 3ديت«، يء 
سانيمغيناليافلا،.قض ، ٥١

عرفة:ي الدعاء رد( 

دعاءالدعاء احيث قال; المى. أن >.؟ العاص عمروبن بن اممه عبد فحن 
اللا، مريلث، لا وحده  ٥١لاإقآإلأ قتل؛ مى والسون أوا علت ما وحيث عرقه، يوم 

•سدمحمكلم،ةمحر* 
لهرالأفظ رالمام (، ١٢١٨)وسلم )\\إس - اليبان -الخح أحمد الإمام رواه )١( 

ماجه)؛؟•"؟(.)؛^آ(،رأبوداود)ه'بما(،واين 
وتال(، ٩٢٥٦)الكبرى المن ق والمهتي (، ٣٥٨٥والترمذي)(، ٤٩٨ماك)الإمام رواه  ٢٢١

١(. ٥٣٦لخرْ)حسن والترمس،؛ الترءس_، صحيح ق ١لألاني 



ؤكإ=============^=^=^=^^^==== الماء ابواب تفتة هبجد 

ثال؛و. الثب ونول أل تعال هئإفت كريز بن الم همد بن سحه رواية وق 
٩^١٥لا ثق: ثن زائثون نا زأنتحل وة، دثاث:زم اص ٠^ 

بمةلأشلأ،وُأرا<.

اليوممدا ل الحجاج من يدنو وتعال تارك الحي أن شرفا عرفة يوم ؤيكفي 
يومامامى فاوت ه الني ة.اأن عائشة روت حيث ملاثكته، حم ؤياهي العغليم، 

ا1لأفة،وإنهلبمئو،مياهي:أء •مءه، ثى اهفهمدا آمحينأنيند،
الدظء.لأنهأضل ضفي4أمب،لإجاة؛ كان وليلك سوو:ظأزادثؤلأء؟أرم 

علأقف ولر ملائكته، عند الهلادع١ن عبادْ فضل تعال الله إظهار تعني والمباهاة 
هداشرف، من الرغم عل عرفة؛ يوم ق الماء أبواب، شع صرح صحح حديث 
سيأق~كءا المبؤية السنة أوردت حين، أخرى أحاديث من صمنا يمهم ولكن اليوم، 

بحيادهملائكته ؤيفاخر ليباهي الماء أبواب، هوشع الله أن التال" لبحث، ال 
أنإل ضر مما الصلاة، بعد الصلاة يتتظرون والدين الدكر محالى محصرون الدين 

هد—والعلم الماء أبواب، فتح ملائكته؛ بحباله ؤيفاحر يباهي أن أراد إذا هو الله 
عرفة.يوم ل بالحجاج هج الرب مباهات محن يستنبهل مجا وهذا هج— الله 

السماءأبواب فتح إل صراحة يشير به؛ يستأنس أن يمكن صعق، أثرفيه وهناك 
يوممثل ا-ادمعة يوم ءإن ت قالت اما اة.ا عائثة عن روي حيث عرفة، وم يق 

ثيلتأغطاة، إلأ شيثا ١^ اممة سأل لأ ناعه ؤفيه الساء، أبوابر فيه مح عزثه، 
ألخمعةأرمدلصلاة المؤذن أد0 إذا ^،: ١١٥هض؟ زأةناقة 

١(.٢ • الخاح)٢ صحح j الألماي وحسنه ٤(، زلك)٨٩ الإزم رواء )١( 
٣٠)والماش (، ٣٠١٤اجه)واين (، ١٣٤٨له)واللفظ لم مرواء )٢(  خنبمةوابن (، ٠٣

(.٩٢٦٣ئمحكم)ه.يا(،واّلاوتنامرى)
(.٠٤٧١مصممه)j نية ش وابن (، ١  ٦٧٥له)واللففل اياورذالأوممل ابن رواه )٣( 



ألمط،ابواه تفتأ ْق4 =============^^=ءء=ء== تهقإ 

الزدلفة:ق ادام الشعر عند الدعاء )ه( 

آزحتى قاله: مما وكان ه الني حجة اسه عد بن جايئ صف وص 
Pثثا، بجا يح 3ز' ؤإثاتى ناحد 1دان ^١^ اي محل.بما اازدلفةَ 

أدانالصبح لة ث؛يرا حئن المجر وصل المجر، طلع حتى اسه. وترو اصثح 
وو1ئلةاة اله ئانظى ا-وام، \1نت أش ض ١^١٤ ي نأ نائاثة، 

.، ١ ,.. أنمن-^jI. حش وائما يزل ئلز ووحده، رهةل4 
ؤإلومعلى:انمغرى الحمرة ري بعي. الدعاء )ؤ( 

ثكوم!ترممات، ض ١^^١ ا-بمنة ثنيي كاف أنث ض. فنن 
فيها—ارماع لا منسْلة أرض عل ، يقف~أي ينهل حتى يقدم ثم حصاة، كل 

ثأحدم الننطى، يزبي م يديه، نثدعو 'ريلا ثموم اله، منممبل سموم 
يقوميديه ثيذعوويزئع ييلأ سموم القبمة، متقبل نقوم قنتهل، امحال دان 

يتصرفثم عندما، يقف ولا الوادي دُلن يى العمد دان جره يرثي ثم طويلا، 
_ه/١^٠. رأت ءقوو:^١ 

(،والدارمي٣٠٧٤(،وابناجه)١٩٠0(،وايوداود)١٢١٨ملمواممظله)رواه)١( 
(١٨٥٠.)

(،٣٠٨٣والمائي)(، ١٧٥١له)راللفنل والخاري (، ٦٣٦٨)-افد- أخمد الإهام دوام  ٢٢١
والدارم)آه\،ا(.



الم6اءايواي تفتو ه

اسانياثم،يحث 

السماءأبواب تها تمتح اعمال 

ئ[

رأبجحادنا)يو القبلية الفلس سنة أأ؟؛اء الإول( اك0ر، )ه 
لهنمتح الظهر تبل ءأريع قال: ه الشي أن الأنصاري؛. أيوب أي فعن 

أبواباو،اءارا(.

زوالعتو ثمح العء أتراب ارن ؟ال؛ الض. أن أيضا له رواية وق 
شسآن:مبجامحءرم

أ0بمن أربما يصل لكف ه ايثه رثول أف ٠. الثادب ين الئه عند وروى 
آنزأحي الثَاء، أتزاب نقح تاص نقال: ١^، يي \ذووو ثووَل 

،.صالمح!١٣عتل فيها ل يصعد 

النيذكر ذلك وْع للصلاة، النداء عند تفتح السإء أبواب أن أوردنا أن سبق 
أحرىأبوابا أن محتمل وهدا المإء، أبواب لهن تفتح الثلهر فبل ركعات أرع .أن 

.٢٤ونقالهال أهميتها يؤكد مما الصلاة؛ لهدم شح 

رالترمب؛الترغيب صحح ق الألباق رهال الثماتل، ق والترمذي (، ٣١٢٨)داود ابر رواء ( )١ 
(.٥٨٥)لزار0 حن 

الكبيرق والطراي (، ٤٣٥٥)سه ق واوٍهةي ٢(، ٠ ١ )؛/ الرباق— -الكح أحل. الإمام رواه )٢( 
٢٣(jق٣uوسءهالأ،)(١٥٢٠حالخاع)٢'•٤

قواممراو (، ٤٧٨)له والأفظ والترذي ٢(، ٠  Y/i)اراق- -الفتح أحد ١^٢ روا، )٣( 
(.٤٧٨التردي)صحيح ل وسحه ٤(، ٠ الكيثر)٧٣ 

تال^سنلمسضالأرعهمأبافىنلم، 
ئالالثمل(؛ ثرول أربمابمدأذ يمز )كاذ ثوله؛ درٍح عنيه الأحوذي نحفة ي الباركفوري 



المطءتفتأأبواي همحر =========ء=^============ لنتؤإ 

قالت:م عائثة. روته U الريان، هالْ عل يواظب المي. وكان 
١لغناؤ١،.مو وركتن الفم، ثو لأيدغأJتعا كاف 

يديمرأيته عئ الله. رمول، نزل( لما ت تال( ءة الأنصاري أبوأيوب وروى 
منهافلايغلق الماء، أبواب نتحت الشمس زالت إذا *إنه ت وهال( الغلهر، قل أريعا 
*■حثدٌلال؛ الماعآ تللث، ق ير؛علي آن أحب فأنا الظهر، تهل حش باب 

ثوابها~أى الليل آحر ؤ، الصلاة تعدل( أما ركعات( الأرح هده فضائل ومن تم 
جوفق الصلاة مي الفريضة بعد الصلاة أفضل أن ومعلوم الليل" قيام ممواب 

هئل:أمححرمحاتةوم:شلإب؛
المباركات.الركعات هده عليه يقون فلا الليل قيام عن عجز فمن الحيأرم، 

علمروره أثناء النار من لصّاحبها حجابا متكون أما فضلها ل جاء كعا دؤ 
^٠١١حسية أم روت حيمثا المريضة، يعد أخرى ركعات أربع عليها لوزاد الصراط 

اممةحرمة بعدها وأرح الفم تثل ركعايت، أنع عق حاط أمذ ت قال( . الّم، أن 
مال؟ارءر؛،.

ح؛، aa/y)اه. الرواو شة ند؛ وتمش ملها الظهر نة محر اش الأزح عثد ص اليرائ؛ 
اللهرخمه باز ابن عن نقلا المؤ٠ن٠ أصلاة كتابه ق اكحطاق معيد الدكتور ذكر ؛ينيا (، ٤٧٨

(.A٣٠ الفلهر)صفحة رانة مي الأديع هذْ بآن تعالم( 
(،١٢٥٣)داود وأبو (، ١٧٥٧)اش والن(، ١٢٥٣)داود وأبو (، ١١٨٢)البخاري روا، )١( 

(.٤٢٦١(،واJهفىjته)١٤٣٩والدار٠ي)
صححن، الأس وتال( (، ٤٣٥٨)منه ن، والمهقي ٤(، • )٥٣امر j ص رئاء ، ٢١

(.٠٨٥)لخو، حمن والترهيب؛ الترغببا 
١(. ٤٣١)الصححة >^ ٧١الأّل وحطه (، ٥٩٤)٠ صفه ي فه أي ابن رواْ ( ٣١
(،١٨١٦)اش والن(، ٤  ٢٨)له واللفظ والترمذي ٢(، ٠ ٠ / )٤ الر؛اني— -الفتح أحمد الإمام دوام ، ٤١

(.٦١٩٥)الحاح صحح ل الأل١ف وصححه (، ١١٦عاجه)•وابن (، ١٢٦٩وأبوداود)



ؤجالمهاء تفتأابواي لمحل 

الفريضة،بعد صلاها فاتته ؤإذا الفلهرالقبلية، سنة لاييع ه الني لكن لدللث، وي 
ءنلأص:س)ا<،١^، ثو ز'4ئوأذيج\ إذا كان قالت: أنما ئ عائشة روت حيث 

.٢٢الظهر)يعد صلاها الفلهر قبل الأيع فاته إذا لكن قاك: أحرى رواية وي 
علاتحايظة ةو1ئوئ عل وا-قديثثدو ستعال: الترمذي أبوعيسى قال 

ملأي  34'وي، بي 'و i_'jاواتض ثز اش الثتن 
فنلعل مهدمه وكائنا ثصاء بندها فنلها لكاف المزاتض بفعل محرج أوياما كاك 

دلكمنص يكز الظهي، زكعص ثني معل أما البانم، حديث ويدثبت,ي الظهر، ثق 
ؤئزاضحء1دالشاثاه)م

ولالأدائها، المسجد إل التبكر الكبم؛ الثواب هدا عل حرص لمن فينغي 
يالوارد الحديث صحة لعدم واحد بتسليم ركعات أربع تكون أن أدائها ق يشرط 

٥١٣١بهؤظ البخإة انتؤلأو الثانؤ( اكْل )ه 

منمرجع اتنرب ائوه رثول مع صلثا قاوت عمروةإ.ا بن اطه عبد فحن 
حنزوئد النفس، حمزه مد منرعا اش. زثول يجاء عمت،، من وعمت، ر"ح، 

تكمنامي الياء، ^١^، من بابا فخ ئد تمحكم هدا ءأتثروا قالت ركثته عن 

(•٠٣٥ ) التر٠ل•تم( صحح ل ا١١^١^ يحنه (، ٤٢٦)الترطى رواه ( ١ ) 
(.٤٧٠٩)الخا،ع صحح ق الألباق وحسنه البيهقي، رواء ر٢( 
٤(. ٢٦)ح الترمذي ^ ١٩■)٣( 
مهنالئلهراليس مل ا١اريع تال: التبي. أن الأنصاري. أيوب ش أبوداودعن روى )٤( 

عتهتراجع نم (، ٨٨٥)الخامع صحح ي الألاي حسنه السإءا، أبرامإ لهن تنتح تالم، 
(.٠٣٢ ر والترمب ااترغسإ صمق، ق وصعقه 



الماءايواي-محق-تفتأ ===^^=====^^^=====ٍ====ت=ٍ==== ؤؤ[ 

أحريءرا،*ينتظرون وئم ريمه ئذئصوا عثادي اظرواإق مول؛ اللاقئ 
لعدالسجال ق بالخلوس خاصة المن ولكثار عامة للمسالمن دعوة هي 
ثلاثذلك المى. أكد وقد الرباط، من فهذا العشاء، لصلاة انتظارا ادرب، 

اواكثار،؛ Jls. ادله رمول أن وتهه هريرة أبو رواه الذي الحديث، ق مرامت، 

يومإل نإء ق ثوابه يتمر الذي الوحيد هو انله مسل ل المرابط بأن واعلم 
قالتاء عل ه نفعود المن كار من رجلا أن لو فتخيل علميه، مايت، لو القيامة 
الفريضة،ينتظر السجد ق وهو أجله فجاء العشاء، ينتظر المغرب، يعد الجد 
أ0قك عبئي بن ثصالة رواه لما القه، بإذن القيامة يوم إل عمله ثوابه له لمجل 
4ُ:ثومحظةإليرمدإلض،عقلممممإلآامط، ءكل قال: اشِس ننول 

اس،تؤمئينقاني.
عنينقطع عمل أكل الله. رمول أن ه، ارية ّبن الخرباض وروى 

يومإل رزقه له وبجري عمله، له ينمى ؛إنه الله، مبيل ق المرابط إلا مات إذا محاجيه 
مرابطا.فيالسئيأمورت، يقطع؟ لا الذي الثواب، هذا عظم آرأيت، القيامةاال؛ا، 

الألبالوصححه ٨(، ٠ ١ ) له والالغظ ماجه وابن ٢(، الربال" "الفتح أخمد الإمام رواء أل، 
فىصححايرم_طوايرسإ)ْأأ(.

والترمذي(، ٢٥١لم)ومالرباي- القح - وأحمد (، ٣٨٦)u^، الإuم رواء )٢( 
واين-محزبمة)٥(.١(،  ٠٣٨جان)وابن (، ١٤٣وص)(، ٠١)

٥٠)أبوداود رواه ، ٣١ وااترس_،الترغس، صحح ي وصححه (، ١٦٢١والترمذي)٢(، ٠ 
(١٢١٨.)

والترس،الترص، صحح ق الألباي وصححه (، ٦٤١()٢٥٦/١٨الكبم)ق الطراي رواه ، ٤١
(١٢٢٠.)



ؤكإ^^====ء==ت===ء===صء لمح4تهتةاُوابمالم6اء 

صلاةينتظر البيت ق جالسا وتراه يشغله، ما لديه يكون لا ثد الناس نعص 
معهمحضر أن ~ولو الصلاة ينتفلر المجد زوايا أحد ل جلوسه كان غلو العشاء، 
أنؤيكفي بثمن، يقدر ولا عثليم ذللث، فأجر — لدللف احتاج إن الشاي أو القهوة 

قيالحجاج كمباهاته الكرام، ملائكته ذللخ، بصنيعه يباهي المإء من بابا الله يفتح 
عرية.يوم 

تعب؛ضر عنه محلها أن وأراد الذنوب ممر كان س تعال• د؟ذمح بطال ابن قال 
مرجوفهو له، واستغفارهم الملائكة دعاء من ليستكثر مصلاه مكان ملارمة فليعتتم 

اهورال[. ٢٨]الأسا»:ه أرض تعالتلقوله إجابتهم 

اله}آ؛قةالثالث( الح0ل )ه 

مىأحد امامدى اممو:٠ رسول ئال قال؛ ةدة أباهريرة فعن 
،ثإنكاكيةوثوفيكةأ،ي،، 
ئصيله،ءآ؛.تخذؤإ ظ ي \جو بن أعقم نتكون حس الثحمن 

ندالسإء أبواب أن يعني فهدا تعال؛ الله إل الصل«نة هده وصلمتا ما ومتى 
•لها فتحت، 

الثانة،اسة الصرة، الأوتاف إدارة فة للزدكثي، اجد المبأحكام الساجد إعلام )١( 
م«؛اه)صفءانآ«ّأ(.

واللفتلله)>اإا(،وسلم)أا«ا(،الرباني-)بم/إإ(،والخارى ١^٣احد-الفتح رآارواْ 
نجه)أ؛حا(،راينح؛ان)ا"امأ'آ(،رالدار،يوالتر.ذي)ا1ا"(،راداش)هأهأ(،راين 

(.٣٢٨٣كم)(،و٢٤٢٦١u(،واينحزبمة)١٦٧)ْ





لقأءص========^=======^^== س أبوو تفتأ مقيئ 

مأصا؛مأويى رأقك،إذا ؤ تعال! لقوله ومثرؤع ماح أمر للتمس الانتصار إن 
.سثث سقت ؤكرئا وأ ثضثيئ 

ف،محبممن أقاس بملمحن ؤلأأهر؛ لّاألثبمل ؛؛©ا ّيي َن ُاْؤإم ثؤإتك ثلنيء بمد ؛مسر وتن 
ذلكعل الصبر ولكن ]الشورى: ه ءئاب1لتث لثن أثبجض آهما 

إليصاجيه يسمو سام وحلق ربة ومرتبة عزيمة الأجر واحتساب المقدرة عند 
الرحللأنه ومحئي؛ الصديق بكر أف من . الني طلبه ْا وهذا الكإل، درحات 

اممه.رسول يعد الأمة إيان إيائه يزن الذي الأمة هده ق الثال 

طلؤعبمد ■^jI؛ دات س الم زئرو علتا حتج ئال: عمر. ابن روى نقد 
يهدمالمعالد ءأما ؤا1وازين، الهاJد آعطيت كآى ١^٠؟^ مإل ءرأيت ت ممال الثمس 
كمه،آمِو ورصعت كمه، ضصنت،ِفي r؛، لإئون اش *هي وذلأ وآما المانح، 

ممءنتزقوزنقورن،دمحيءيم؟قرقوزنهآمقورن، ئدذلتجمهوجغئ،، 

حذوه؟نحدو فهل 

عليهن؛أقم ءتلاث قال: الني. أن عوف. بن الرحمن حمد روى وقد 
اللهزاده إلا ظلمها مئللمة عن رجل عفا ولا فصدقوا، صدقة من محل مال نقص ما 

يسألمسألة باب ه نقعل رجل فتح ولا عزا، الله يندكم فاعموا عزا، ما تعال 
ص،إلأفتحائوهعاثهبابئةر«رى

(،١٦٥)امد j واممراو )؟؟/أ\/ا(، ارُاف- -الفتح له واللففد أحمد الأم رواء )١( 
١(. ١٣٨عاصم)اي؛ لاين المتن لكتاب غنربجه ل الآلاني وصححه 

الخاععصحيح ق الألّاي وصححه (، ٨١الشهاب)٩ مسند ق والمحاعي الديإ، أي ابن رواه )٢، 
(٣٠٢٥.)





تققح================—ء==^=^^= الماء ممحوممتة؛ُوابم 

اثثهبحها جليلة عباده المسجد ق حلقة ل الكريم القرآن تلاوة عل الأ■جتc^ع إن 
وهذهالكرام، ملأتكته لها ؤيرمل عنده، فيمن ؤيذكرهم  ١٢٠أصحاعل ؤسي 

وانتصرأوساطهم، ق _J:، المن، وكبار الشباب من ممر زهدها الخلمقات 
أثبتنهاالتي الخمية عل الحصول من حرمان هذا أن شلثج فلا الأطفال، عل معغلمها 

1^؛صان.ض بن عث؛ان روى حيث وعلمه، القرآن مملم من زكل الشي
مشافهةمعلم عل القراءة أن ميا لا وعلمة؛اأاا، القثآن يعلم تن ُح؛وكم ت ال عه 

بمفرده.يقرأ من له لاينتبه الذي الخطأ وكشف التلاوة تصحيح عل سماعي 

قلهو أويتعلم بال أن وند؛نجل القرآن، نراءة بمن لا الناس من كم 
لتصحيحللكثار حلقاين، إقامة إل بالمتادرة احي الماتمة أنصح لذ>للث، متقدمة؛ محن 

شهربداية من اتعللقت إذا حصوصا الممر لها يستجيب أن شن عل ؤإق التلاوة، 
العام.طوال تستمر أن لعلها القرآن— عل الإقبال —شهر رمضان 

يومالمرء به ٌسيقرح عقلتم ثواب له السجد الله كتناب مجن آية تعلم إن 
الصفةاسؤ.ووحنِفي زئول حرغ و.مال• عابر بن عمة روى حيث القيازة، 

العميأوإل المدينة- ق واد -اسم بهلحان إل أو؟ يعدوكل أن تحب ُأةقم عمال؛ 
اثملنا:رم؟ لد»إولائع عم .مح، المنام" عبض ~أى كوماؤئن فه 

ايمحنأوبمرأ فيعلم اثسجد•، إل يعدوأحدكم ُآفلأ مال• دلك، الثويجب رسول يا 
منثة حن وأربع يلأيث،، من لة حن ويلاث، دامن، من ثة حن اممو.، محامح مذ 

ألإ؛'دمحأغدمحثذالإتيُرآل

واارمل.ى(، ٥٠٢٧)له راللمقفل والخاري )خا/ه(، الوباق- -النتح أخمد الإمام رواه أ١، 
(.٣٣٣٧والدارم)٢(، ١ اجه)٢ وابن (، ١ ٤  ٠٢وأبوداود)(، ٠٢٩ )٧ 

(١٠ ٤ ٥ رأبوداود)٦ ٨(، * له)٣ واللفنل لم وم/٨(، ١ الوبال")٨ —الفتح احد الإمام آرداْ أ٢ 



الماءابواه تفتأ هة؛4 ====^==^====^============= تمحق[ 

عليزيد واحدة آية تعلمه بثواب القيامة يوم المرء نرحة أن الحديث معي لعل 
ثوابيعدلها لا واحدة آية تعلم وأن فيتمالكها، سمينة ناقة محي حنن القض فرحة 

الدنيا.

1لو؛ونحومجاض السائس( الحمل )0 

ثثاوةوثعاق تارلث يلم *إن تال؛ الني. عن ءقه ميرة أي، فص 
بعضهموحف معهم، قعدوا ذكئ ثيه محلثا وجدوا لإدا الدكي، محالس شعون محلا، 

وصعدواعزجوا مرقوا لإدا الدثا، الثاء وت؛و، مابجهم ينلئوا لحى بآجتحهم بمصا 
من%ا محولون: ^٢؟ منأئ ثمأم.ألم: اشُ. مام قال: الثاء إل 

ؤينآلوئش،وعنمدوثك وبموألووالث، وتقئوداك يثبحوئلث، الأوض؛ لل-،,في عباد عند 
أيلا قالوا: -ش؟ \'طوم قال: لحتلف :نألونش قالوا: س؟ ثثادا ثاو: 
ينتجثروش؟يمم ثال،ت ^ثج؛روئ،، ئالوات جش؟ رأوا لو ظتآ ءال،ت رب، 
نارمح،؟ثكبممحرأوا ئال: لا، ئالوات نارك،؟ رأوا يهل ئال،؛ زب،، يا قالوا: 
تماثأ.جنةلإ تآلوا ظ ئأغؤهي ثء ءضُت، ئد محول: ،: ؛١١؛١^١:

قال:معهم، ئجنى مر إما حتناء عتد محلان محيهم زب محولون: قاد: انثجاووا، 
محثنءامح؛لأ:ضباسا<.

مامحمال: النحد إل معايثة حرج قال: أنه طو الخيري معيد أبو وروى 
Uزادتج قالوا: أخاكقاإلآداك؟ نا آلم قال: ١^، ظ حأآ قالوا: نحلم؟ 

منشزم أخد كاف  Ujم، بمه أنثغبم ١ إق ك قال: داك، إلا أخدأا 
مذأصحابهحلمة عل ■حرج الثة. رنوت، إن مني، علمه ^٠^١ أثل اثئوه رسولر 

لهواللفئل لم وم"(، ١٤)٨• والخاري (، ١٩٩/١٤)— الربابي-الفتح أخمد الإمام رراْ  ٢١١
^أأ(،ومطى)«'أما(،م)ا^ا(،وأينحان)بهخ(.



ؤقح================== مح4تفتةاُوابس 

قوزنن لأنلأم لِثداى زسوة1ِا اه جلنتا ،(قارا: نحلم؟ اد1 قثاو: 
٢٤٥اشئاأهناإلآداك،ثال: مح«قارا:ده،مماو: 

،.١١١؛1^^54 الئةسا٠يب٤م أن ثأحمق حيل أياق إد4 ٥^٠، لأهمة أنتحلذغلم 
يقصدولا تعال، الله وذكر والتهليل بح التمحالس الذكر بمجالس ويقصد 

كتبهمق المحدثون ذكرها الذكر مابقة الأحاديث نجد ولذلك العلم، محالس -يا 
قننه.العلم، محللب فضل باب تحت، يذكروها ولر تعال، الله ذكر فضل باب تحتا 

هذهمحئؤع مى ثيوحاذ الذكر: محالس ، تعريفق ةت^هتعال حجر ابن قال 
الدكرآلزارsةص اش ذكر م _)، م نأيا آلدكر، بمجالس اواد \خق 

الدقاخوي الدعاء وعل نس اممه كثاب تلاوة وعق وعزمتا، ومحبتر سبيح ثى 
ومداكزتهالشزعل العلم ومداومة النوو_ي ا-ةديثا قراءة يحول ثي والأحرة، 
دلكإحتصاص والأسه ثظر، الجالس هذه ِفي النافلة صلاة عل والأيت؛إع 
ا-ةلميث،قراءة كاست، ؤإف حنسس،، والتلاوة وثحوحا والكةبير_ التنسح يثجالس 
■؛اه١٦ذكراشثعاق. منمي محت، يدحل ما جلة مى فيه والناوة العلم ومداومة 

ُنجالساواد أن ِفي والعيى الخافظ إحتلم، ;حأبمةتعال: الباركفوري وقال 
ظاهرإل يظن! امحوص ا-قافظ ئامحاز العموم أو امحوص الدكر وأهل الدكر 
منالطرق هذه ما,ي أن إل ثظرا للعموم العيي واحثاو الذكووة، الُأرقا ألماظ 

تيثاJاة١طثآهممالأمل٢؛

لهواللقفل رالترمدي (، ٢٧٠١)لم وم)أا/ْ*مآ(، الرباق— —المع أحد الإمام رواه ، ١ ر 
حان)"أاخ(،وماق)ا•؟/(،راين ٥٤٢٦^١ّ٣(،راUشر

(.٦٤٠٨ح٢١٦/١١العملاق)حجر لاين الخاري صحيح بنرح الماري لأ،ني 
(,٣٦/*٦ح٠٠ ١٠الترمذي)جا*ع بثرح الأحدذي زآماغفق 













قنناالمطءابواي تفتأ ا؛ق؛4 

اثثاثثامحش 

اتسماءآبواب ثها تصح ايواح 

الساء،أبواب له نفتح مص إذا أنه الومن؛ لرؤح تعال الله تكريم من إن 
الذيهدا قال! . الثني أن محسا عمر ابن فعن مقربوها، ساء كل من ؤشيحه 
ا1لأققؤ،قدصممن ألمآ نتئون وسهده ١^٠، وقحتثهأبواب ١^^،، ثه 

عنأحرى رواية ق جاء كا قق، معاذ بن سعد به ؤيقصد ،، ١١عنه!رغ ثم صمه 
ألفسبعون معاذ بن سعد لموت نزل كد .قال! الض ء.اأن عمر بن الله عد 

منأحد انفلت لو الال4ا محان دفن• حئن وقال ء، ملها الأرض وؤلثوا ما مللث،، 
،.*١٢عنه أمج ثم صمة، صم ولقد معد، منها لأنفلت الشر؛ صغهلة 

الأمحر،الننع عند المزمن حالة يصف الذي النثر الحديث هذا بتدبر فالنقرأ 
تمرروحه.أين ؤإل الماء، أبواب له شح وكيفا 

ufزجل جنارْ .ِفي البت لإ حرجنا قائلاث . ءازب، بن الراء روى 
علكأن حوله نأ انثه.وحلرسول بمن _، القؤزقا ئانصناه الأمحار، 
ياللوااستعيذوا فقال؛ رأسه قرير الأرض، ق به ينكمتط عود يده ول الطر، روسا 

من١^٤ ِفي كان إدا ١^ التي أن قال: P ثلاى، أن القيأ ^١^ ِن 
رجوثهمكآن الوجيه، محص الثاء، بى ملاذقه إثه ثزل الأحرة، ثى يإمال الدمحا، 

رنو

أى

واممراق(، ٤٩٢٣)و\-و\ك،  iiW'TT)حيان وابن (، ٢٠٠٠)له واللفظ اص رواء )١( 
(.٦٩٨٧)الحامع صحح ق الأس وصححه (، ٥٣٤)• 

السلسلةل الألماق وصححه )آ/ه'آ(، الزوائد محمع ق الهيثمي راورده المزار، دوام ، ٢١
اكح؛حةرهأآأ(؛





سسسسص——=^=سس—صالما، ممحو 

الثعءب؛ن طك كل عليه صل ووحة حرج »إذا ب: وزاد نحرم رواية ول 
صكمحاثاصضسم:بإلآنم

عتدلث،دن،رب نالوات يروجؤ عيج ؛إذا محلهم، من بروجؤ يمج أن افة يدعون 
١^٣نينها أمحدئم، يمحها حلقهم، بجا لإو أزجثوْ، بقول•' 

مىأن فأته عته، ولوا إدا أصحابه نآتال حمى يستغ لإنة ئاو(ت أحرى، ثارة 
.،محمد ويم، الإنلأم، وويي اليث، نقط محقول• يتث؟ من ؤيّ؛ك؟ ما ييك؟ 

اوم،عل "_^، آجرمحأ ديي مىمح؟لث،؟ ؤةث،؟ ما ربث؟ من ؤول محمرْ، 
آلوتاآلتوق 1، ألثابمي< ألمل »انوأ أل؛كت- أئه ضق ؤ .ت الئث بموث، ح؛ن ئدلأئ، 

.محمد ويم، الإنلأم، دويي الئق، ربا محمول• ، ٢٢٧تليرا*؛م؛ ه رز'الأجمة 
الحديثاءرا،...٠ الوجه. حس يأتهآيت، ثم صدئث،، ثه محموث،؛ 

السإء،أبواب لك تئتح الزكية؛ الرؤح هذه صاحم—، تكون أن ترغب فهل 
خيرا؟؛، JLipوتثتي اممه ملائكة وتستملك 

مولاكواسأل عنه، نحد ولا الله رسول غرز فالزم يصدق ذللئ، رغبت، فإذا 
ومحاهدة،موال إل نحتاج الدين عل فالشات ءلاممه، عل قلبك يثبت، أن الرحيم 

أنثهئ روى حيث الدين، عل ياكات، دعائه من يكثر ه الني كان ما وكثثرا 
رثوفدعاء آكثئ كا0 ٠^١ اومن^ر^، أم يا ت تلمه لأم يالت، دال! تعال محألنت حوثست، 

مي بث، ١^، اثاظب دكانه: أكؤ كان يالث،: عئدك؟ ^إداكاف ١^ 
خلئ الئأووبث؛ت، ناآةنممك:ا؛قأك ^، زثول :أ قلت،: ُالتإ: دض، 

٢(،٢ / )y الممبر عمدة ق شاكر أحد وصححه (، ٧٤الربابي~رب/ -الفخ أمد الإمام رواء ا ١ ١ 
تحقيقهق الأونازوط شعسب، إمناد0 وصعمج (، ١٠٩رصفحة الحنائر أحكام ي والألبال 

لالمند)«*ا/ا/به(.



TTaJ ] =^^======================= 4الماءابواه تغتة لمح

وئشُ:لأّينضاشضدمحث؟ 
شا؛أءام،ن؛نشاأأزاإرا،.

أبوابمتح كي عليه، نا أنفوتجاهد إليه؛ نعى أن ينغي عمل أهم وهدا 
تعال.اممه بإذن مماتنا بعد لأرواحنا الماء 

.ه ه 

صوابن (، ٣٥٢٢له)واللفظ والترمذي الربال-)ثا/ا/ا/لإ(، -الفتح احمد الإُام دواه  ٢١^
(،٧٧٣٧الكبرى)المن ق واص (، ٩٠٢مان)واين (، ٣١٤٠والحاكم)(، ٣٨٣٤)

(.٤٨٠١الحاح)صحح ل الألماق وصححه 





المماءْمحفيتفتوأبيايّ=ت=========^=ء===^:===== نتعج 

.٢١هاريثثاب 

ديناربن ملمة ئال يعانه، ؤيرد الماء أبواب دونه تغلق أن محشى فالمرء 
.الإجا؛ةرأ، أمغ أن من مني أخوف الدعاع أمغ أن من لأنا تحال' 

أذكرهاوحالات؛ فتات ءدْ تشمل الماء أبواب لم تمتع لا من أن ومحتمل 
تمباحث ربعة أل 

والماثي(، ٢٧٢٢)له واللفظ وملم )(ا/؟،•؟(، ١^- -القع أحد الإمام روا، )١( 
رخهإه(،واسراق)هخ'ه(.

٢(.٤ ١ نمم)■r/ م الأصفياء وطقات الأوبء حلية )٢( 







لآ\وآ_==_====—س=صصس \لط 1محدتهتةابيل 

اسطاعتيا،قدر رإرصاؤْ خدمته عل والوقوف زوجها شعور مراعاه للزوجة ينبغي 
شاءت،أبواما أي من تعال اش بإذن الحتة ربيا.ودخولها لإرصاء سهلة وسيلة نْلاعته 

شيزى،ؤءثانت، حثها، ائنأْ صئت، »إدا قال: الني. أن هريرة. أي عن ورد ِلا 
١(.ئاءتأ) ابة ^؛^؛^١^، دحلت، وأءئاعات،ثانالها، رجها، و-حصئلم، 

لعنةتصيبها أن خشية عنه؛ لامتناعها عليها غضبان وزوجها تبيت أن ولتحدر 
دعاءإدا يال: . امح، أن ه. هزيزه أبو روى حيث اللام، عليهم الملاثكة 
صسحأرى.حش ا1لأق5ه Jعتها عليها، عصتان مات محأثت،، رامه الرجل 

وإن،ازوجته، الملأتكة لعن الرضا ق ديدنه يكون أن المروءة لصاحب، ولاينبغي 
أمتزال لا قهي ذللث،، لها يثلهر لر ؤإن قلبه، داخل من عنها بالرصا المسارعة عليه 

لها.الملائكة لعن سببا يكون ولا صلاحها، يتمنى نزاله، من وقلعة عياله 

ساثنبي على بانملأة يختهه ثم من دعاء رأ( 

.،الك، عل محل حتى ثيء منه يصعد لا موقوف الدعاء أن الني.ؤ بئن 
السإءتقن موقوف الدعاء أإن قال: أنه موقوفا ى. الخهلاد_ح بن عمر عن جاء لما 

،•محلف.١٣^ديخسم(ءشصءو 

لوالهلراق (، ٤١ ٦١٠له)واللفظ حبان وابن (، ٢٢٨/١)٦ الرباق— —الفتح أحد الإمام (رواه )١ 
•( ٦٦الخاح)• صحح ق الألبال وصححه والبزار، (، ٤٠٩٨الأومعل)

وسلم(، ٣٢٣٧)له واللفظ والخاري (، ٢٢٦/١٦)الراق- -الفتح أحمد الأئ، رواه )٢( 
المنj والمالي ٤(،  ١٧٢حان)وابن (، ٢٢٢٨والدارمي)٢(، ١ ٤ وأبوداود)١ (، ١٧٣٦)

(^٨٩٧٠.)
وابن(، ٧٩٢)واممراو (، ٧٠٩حزبمت)وابن (، ١٢٨٤)والمائي (، ٤٨٦)التردي )٣(رواْ 

لنثرْصحح والترمط: الترغبب، صحح ل الألبال وتال (، ٩٨٩والحاكم)(، ١٩٦٠حبان)
(١٦٧٦.)



المطءالواي تفتة ا؛ة؛4 ====================== لآرر| 

مM الض ائب يلء لأن اطلأس انسادىءل اكلم ا،ل بمص يذم 
خمهاهLنملأة

النيلمكانة لعالنا ق الني. عل الصلاة هجر عدم يستحب فإنه هذا ومع 
عبيدبن ثقاله روى حيث أحاديث، عدة ق بدلك ولرغيبه. تعال، الثه ند ع. 
ل١^ مماJ: ئصو نجو يحو إل 3اعد، س الثه زئرو بثا او: ث. 

اللةو؛اثانك ئثعدت إداصلتت أمجااقتل، اعجلت ه! الله رنول، ممال 
وصلاممة نحمد دللئ، بند آحر رجل صل يم يال،' ادعه*، عوتم وصل هوأهله، 

قالمحه:»أ،اامحاذغبيلآ/^،١^٠.، 
ممهبالحمد الدعاء ايتنءاء استحياب عل العبياء أجع تعال• آءئإبمء النووي قال 

والآنار، ١٢٢-الدعاء نحتم وكيلك اثاله.، رسول عل الصلاة ثم عليه، والثناء تعال 
اهل'آ،.معروفة. كثيرة الباب دا هق 

وء ه

(.٢٢الدة)»س الدار )١آالدءاءلعدالأليجاكرى، 
(.٣٩٨٨)اباع صحيح ل الأيال وصححه (، ٣٤٧٦)الترمذي ررا0 ، ٢١
٢(.٠ ٩ )صفحة النووي للإمأم الأذكارالنوؤية ، ٣١



لقنت[^===^============^==== الماء لمحوتفتأ 

اتثانيالمبحث 

اثسماءأبواب تهإ تصح لا وأعمال، أقوال، 

علترد ثم دوما تغلق ؤإنا العاصي بمرور تمح لا السإء أبواب إن 
وقد١[، ٠ ؟ا<لفاطر: ميئئث رإثثإ،أ1صنإح بمعدأثكاث^شث.، تعال؛ قال صاحبها، 

ينبغيالسعاء أبواب لها تمح لا وأمالا أقوالا هناك أن عل تدل أحاديث عدة وردت 
ومنها:تحبها، 

)ا(اسن

اللننهصعدت سكا؛ العدإداثعن اإ0 قال! ه الني أن ق. الدرداء أي فحن 
يمذوي، أبؤابجا ففلق الأوض إئ قبمل ثم دومتا، الث؛اء أبواب قفلي الثعاء، إق 

لإنكانلدلشصثللأتثاغانبجإقكىبي، محن م• ^١ غخدثهأازشةالأ، 
،.١١٠ئاثلها إل نجث 

هصالح نمل إلا هح لا لأما دوما« الياء أتزاب ^5، المناوئ: قال 
.١٢٢١٥١:!. ■ بلئ>: 

.امح( علا عل رداءه الريح ثازعته وجلا إة قال: عباس.ا ابن وروى 
بأهلله لئس سيثا لعن من ؤإيث مأموره، لإمإ دلعنها ®لا غ: ^٠ ٢١١ممال ^؛^١، 

تلجتتكُء»رم.

(١٠  ٦٧٢الخاح)صحيح ل الألباق وحسنه (، ٤٩٠٠داود)أبر (رواه )١ 
انمرللمنادي)أ/'ص•)آ(ذضصضحاس 

قالأس وصححه (، ٠٧٤٥)حبان وابن (، ١٩٧٨)والتردي (، ٤٩٠٨داود)أبو دوام )٣( 
(,٠٢٨الصحيحة)السلمالة 



المطءاُواي" تفتة محل ء==ع===ً====ء==ء===^^=^^: لنتنأ 

ليسالؤءن نإن حماد، حتى أو حيوان أو إنسان أي لعن من الخدر كل فاحدر 
البديء,ولا الفاحش ولا اللعان ولا بالطعان 

أمورمهمة:تلاثة ق تضن اللعن ذ والخعلورة 

الساشن.عباس وابن الدرداء أب حدث ل كإ قائله، عل يرتد ند أنه أولأت 
القيامةيوم والسلام الصلاة عليهم للأنبياء شهداء اللعانون يكون لا ثانيات 

الدرداءأبو روى فقد لأتوامهم، الرسالة تبليغ عن وعلا جل الرب يسألهم حينا 
ولاشهداء القيامة يوم لا؟قوئون اللعان١ن ءإن ت يقول اش. رسول سمع أنه ٠. 

ولاقمعاء اللعائون الا؟كون نال؛ الني. أن لم مالإمام رواية ول سمعاءأل١،، 
.المامة، شهداءيوم 

عفليمشرف الأمانة وأدوا الرسالة بلغوا يأ"ام للأنبياء الشهادة أن ثك ولا 
الخيريأبوسعيد روى نقد اللعانون، سيخسرها ولكن ق^، محمد لأمة وكرامة 

^١وسنديلد لييث ثمول؛ القيامة يوم ئؤح ُيانعى ت اسق. رسول ثال قال* ءله 
مىماأثاثا ؤ2ولو)؛.' هل لأتمه; ثمال ثعم، ثقول• بلعت؟ هل بول• زب، 

و؟كونبغ، قد أك فتشهدون وأمته، محمد ٠مولت ثلث،؟ يشهد مذ بول؛ 
دث=غومإو<تثلا أقه إثثل،ثؤم وثدآلأى ؤ ذكرْ• جل قولت ئدلش سهيدا، عاوكم الرئول 

العدل؛اأآ،.[ ١  ٤٣ه ثيمدأ ^٤٢ \لثسوئ ألكايى مق <^jT•؛ 

داودوأبو (، YOU)وسالم )ا،ا/بام(، -١^ ل واللفئل أحمد الإuم رواء )١( 
ْ(.٧٤٦(،واينح؛ان)٣١٦(،واكاريلالأدباكرد)١٤٩^^^تم)

والترمذي(، ٤٤٨٧)له واستل رالخاري (، UA/Y)•الربان- -الفتح احد الإمام روا، ، ٢١
(.٤Y٨٤ماج٠)(،^ ٢٩٦١)



jjTy] _==============

إحواممل الؤ>وثو0 يشفع حين القيامة يوم لغيرهم النفاعة محرمون ثالثات 
بإالمزمن عليها سيتيم التي والحرة الخسارة أعفلم من وهدم النار، لحلوا الدين 

يرىحين ل له، يؤذن فلا النار ل ممهل ممن إحوانه مجن يعرف لن الشفاعة ل يرغب 
يعرف.لن يشفع ضرْ 

ااؤمنو0حلص إدا احش ئاوت الني. أن الخيري. أبومعيد روى فقد 
مىالحق انتئمساء بمب,في أثدمثاثدة أجي بن ممحم ما ب؛يْ، مسي ئوالزي الئار، بى 

ْعنا،يصومون كائوا ربنا يمولوزت النار، ق الدين لإحواغم المحاتؤ يوم ه ااؤَفل، 
قم:قماو غزونا- ؤيغزون أحمدت الإمام عند رواية ~وفي وبججون، 

النارئذأحديت، يزجوذحلئا^١ النار، عل صورهم فتحرم عرئم، من أنرجوا 
تثموو يه، أتن2( أحد؛_ فيها ما؛٥^٠ ربن؛ مولوزت م ركثيه، ]( tjjماثه، نعنف إل 

ممزا،حلما فيحرحون ةحرحوْ، حم من دينار ممماو ئلبه وجندم,في مثن ارجعوا 
مليهوجددم,في نثن ازجثوا بمولت أحدا,أتنأمندنا،دم مها يدر ر زنا بمولوزت ثم 

لم'ودزرينا مولونت م ^١، حلما محرجون ءأحرجوه، حم مى دسار بمف ممماو 
حرمن درْ مقال ملبؤ ِفي وجدئم متن ارجعوا بمودت ثم أحدا، أمزقا يس محقا 

.٢١١حيرّا....،فيها يدر ئا ربنا يمولون• ثم حلما"محرا، محرجون ءأحيجوْ، 
منه؟تنا ألوثهلهر اللحن نرك أن ذللث، كل يستحق ألا 

لهواللفظ وسالم (، ٧٤٣٩)والخاري - الراق -الخح م الإّام رواْ  ٢١^
٦(،>•  U-0وابن 0(، ٠ ١ وام)٠ (، ١٨٣)





ؤننا^^===== الماء , jl^iتفتأ تي4 

عليالثقة دعا ه الني أن المسلمتن؛ أمور من أمرا تول موظف كل نبعالم 
المحاب الشي. ودعاء بم. يرفق من عل بالرفق دعا. ما الناس، عل س يس 

هداتبض ق اش.يقول سرمول سمعت قالتت ^١، ٠٠عايثة روت حيث يرد، 
أزأمثى له ونى عايؤ، ^، ١٤مج نثهم، ثقا أم م بن ثل من راللهم 

ثةامحو،:أمئنمحبجالاا•
صس تبا يماب قد التي الشقة ونؤع الرفق مض تعال ط، عثيمتن ابن ذكر 

فقاناتاإوسالمين عل 

ؤيريددن،ينتهون ما عل للناس تأق أن الرفق مض أن الناس بعض يظن فد 
ولكنورموله، اش أوامر حب بالناس ثر تأن الرفق بل كيلك؛ الأمر وليس 

أمرعليه ليس قيء ق عليهم تثق ولا بالماس، الملرق وأرفق التئرق أقرب لك ت
قندحل فإنلث، ورمحموله؛ الله أمر عليه ليس ثيء ق عليهم شققت فإن ورسوله، الثه 

عليهيثق والمادبالله، عليك يشقق الله أن وهوالدعاء الخديثر؛ ص الماق الهلرف 
الحديثلأن ذلك؛ غير ق أو أهله، أوق صدره، أوق قلمه، أوق بيته، ق يآفات إما 

قيكون ونل الشقة، للناس تنلهر لا وربجا يكون، ثيء بأي عليها، ارفاشقق مهللق 
بهينزل لر الأمة؛عا عل شق إذا أته نعلم نحن لكن يعلمون، لا والماس تلغلى نار قلبه 
.٢٢١٥١الله.٠ رمول س الدعوة لهده مستحق فاته سلaلاJا؛ الله 

أحبس ذلك وجعل بعضا، بحضهم نحلم أن عباده س محب وعلا جل والله 
سثواب يفوق ثوابا الناس حوانح ق الساعي مح وليلك .؛ إليه الأءعارا 
كاملا.شهرا التي. مسجد ل اعتكف 

حانوابن (، ١٨٢٨)ل والكل لم وم)^\إس الرباق- -الفتح أخمد الإمام روا، ■؟ا 
(.٨٨٧٣)امرى المن ق والناش (، ٠٠٣)
(.١٦٥٥ القامحرة)٢; المان، دار عيس لأبن انماض راض شرح (٢)،



[QYT  المطءاُواربم تفتق لقه =========^^=ء=======ء==ء

اللهإل الناس ءأحب ت تال الني. أن ®.١ عمر بن الله عبد روى فقد 
كربة،عنه أوتكثف مسالم، عل مرورتدخاله الله.،١ الأعإلإل وأحب أنفعهم، 
ئأحج، حاجة ق السالم احي •ع أمثي ولأن جوعا، عنه أوتطرد دينا، عته أونقمي 

غيظاكظم ومن عورته، الله صر غضبه كف، ومن شهرا، المسجد ي اعتكف، أن مجن 
الملمأحيه •ع مشى ومن القيامة، يوم رصي تلمه ملأالله أمضاء؛ يمضيه أن ولوشاء 

الخالقموء ؤإن الأقدام، تزل يوم فدمه تعال الله أست، له؛ شتها حش اجته حق 
الُلأرا/الخل انملي.فساو لفسد 

لتتفليممكتب بمدير يعرف، ما أو الحاحِ، امحاذ مثول لكل بجون أنه وليعلم 
عنليحجبوه ئ. أنس منهم الني.حجابا امحذ فقل الحمهور، مقابلة وجدولة 

فهوالنهيالوقت، كل مستمرا ذللت، يجعل أن أما للحاجة، الأوقاتا يعص ق الناس 
^i،.السإء أبواب لغلق صبا متصبلث، بجعل فلا عنه، 

اثوحمقاطع عمل )٣( 

وخميس،اتت؛ن كل تفح الساء أبواب بأن ذكرنا أن سبق 
قاس التس ألأ ة ى ه ل ء، ٠ ١ حسن، لحالم،ا'>، ا٧ 

مسا،لأيعو يسيِوت و عبي يحل 'ليوم ديب يعمر 

وئعت،إذا ، فكيففكينيضشحا،لى، حش آئظروا ؛قال' 
أرحام؟ين الشحناء هذه 

(. ١٧٦)الجاح صحبح ق الألابي وحسنه الدنيا، أن وابن ٣،، ١  ٨٧١المر ي الْلراق رئاء ، ١ أ 
؟Xمحربجه)صء سق( ، ٢ر 



[TyT]====^==========ءء===ء المطء اُيابم تفتة ْمحد 

وهحتس تمرصكو ادم ينج، ءإنص ئالت ه الهم، أن هريرة. آبط قمح، 
رج»أ*لا،•ص عم، محلامحل، ابمة، 

تقرأاللاثكة أن، وذلاث، الظهور هنا العرض ومعنى تعال!  fjiijSالبنا نال، 
تللئ،ق ه نفتفقد له ينبغي الشخص أن إل إشارة وفيه الوتت، هالا ؤ، الصحف 

اهدرآ؛.الرحم. لقاءلح شديد زجر ونيه حسن، وجه عل الخمحة ليلة ليلقى العشية 

لدللث،ؤيشهل. عمله، دون السإء أبواب، غلؤ، احتإل، عل يدل، عمله نول، وعدم 
حلقةؤ، الصبح بعد جالسا ة5ةإه عود مابن كانا ةال،ث تعال ئمح،ن الأعمش روا0 ما 

الياءأبواب ؤإن ربنا، ندعو أن( نريد نانا عنا، قام لما رحم ؛اءل؛ر اض أنشد ءقال<ث 
.٢٣١رحمقامحير دون مغلقة مرتحة 

السعاءأبواب أغلقث، ؤإذا ال،اء؟ أبواب اه تقنع لا من حيرا يرجو نكيف، 
رحملث،.صلة إل فبادر سقؤع؟ باب نأي محلث، 

ؤتعال• تال، حث الآيا'ت، من العديد j، الرحم بصلة الله. أوصى لقد 
نأتينألنة=قر ألمنثأر عير نيتمح، آلقنش ذق واما نآلإئمأ إلمدل، يأمر آس 

٩[.• تاك>لت ه ئلكرر>س> تتحتقم سلم 
.١الله عند حقها عظم فمن ه^، الله عند ومكانة عفليم ثواب الرحم ولصلة 

قلعها.من رقطع وصلها من يوصل وعد أنه 

التربصمح ن، الأuني وحثه ٣(، • Y/mالربان- -القح له راللففل أحد الإئ، روا، )١( 
(.٣٠٣٨والترب)

ببيلترستدالإيماحمداشان)؟ا/ماأ(.رأ؛اكح 
الترب،صعم، ل الألبان ومحعنه (، UU/Y)الزواجر محاب ن، الكي الهبمم، صححه رص 

والترب)أ،ها(.



المطءتفتأإبواه هةي4 ===^==ءءءءءءء=^^=ءء===ء== ؤثتأ 

ثاتتبنة، مغ ئؤ ا-ئو، الئة احلق الني. أن >. هريرة أبي( فعن 
أصلأن ترصي؛ ألا ساو،ت اشيتؤ، من العاتيإك مثام هدا ئالشت مة، ت قال الرحم 

أنوثاو< م لك<، ندلك ئاو<ت وب، يا ثل نالتات نطتك؟ تى رأنخ من 
!١،.٢٢زمحمد: ه مسدوأفيا'هفييخلواوث\قثم يهو ؤ هريرْت 

أنسروى حسثا الرحم يصالة فعليه العمر، ق وطولا المال، ق ثراء أراد فن 
ِفيله ؤينثأ ذرنته له يبمط أن أحب اثن تال• ه الله رمحول أن ؤله مالك بن 

يئلضلنبمرآ<.
لعنتهُأن لأرحامهم، القاطعين أوكالث، وعلا حل هدد نقد آخر، حاب، ومن 

ؤ،أمحربجامسدوا آن •صجقرإز،ونم عهو ؤ ت تعال، فقال كانوا، ح؛ث،ا ستلاحقهم 
[.TrYY:_ه 

اشمد من جرير رواْ لما المحشر، أرض ل عدب المحتاج، رحمه عن بخل( ومن 
مخلإياْ الله أعطاْ فضلا فيسأله رحه يأق رحم ذي من اما قالت ه الني أن 

•، ٣١٠^؛فيهلوق طلمظ شجاع لها؛ يقال حية جهنم من القيامة يوم له إلااحلج عليه، 
ْعيدخلها لا أنه محتمل ~أى الجنة يدحل لا الرحم تاطع أن ه يئن ولذللئ، 

مطمن -صن روى حينا يدخل، نم النار ل يعدب أو يومحر فإما الداخلئن- أول 

وسلم(، ٧٥)Y• له واللفظ والممحاري (، YYA/Y)؟الرال- -الفتح أمد الإمام رواء )١( 
 ٤(Y٥٥ ،) وايهقي ■٢(، • ٠ )٥ والحاكم ٤(، ٤ )١ حان وابن j قوالماثي (، ١٢٩٩٦)سه

(.١١٤٩٧الكبرى)المن 

لموم(، ٥٩٨٦)له واللمفئل واJخارى (، ٥٠)ه)/الريان— -الفتح أحمد الإمام رواء ، ٢١
(،١٦٩٢(،وابرداود)'٢٥٥٧)

(.٨٩٦^سالأUلفي٣حاصواص:صنيمح)رواء ، ٣١



لخجن[==^^^^===========^^^====== المهاء اُوإا, تفتة لمحق 

هئالإ«لمءلأ:أخو 
مسقفانالأعإل، سائر دون من الأمانة مع أما أيضا الرحم أمر ق والخهلورة 

المكان؟هدا ق محمتقف الرحم ؛لمإذا ط، الصرا وهو المسلمين عل كرب أحء؛لر عند 
ابلل•عل وتشهد الحق، عن لتحاج هناك دثوفها لعل ترى؟ يا تريد وماذا 

لت،ذ3دن محمدا.ثموم، ..فيأرن ا.  ijiiهالني أن ه. هريرة ش فعن 
ومحيثئؤ س ثمنا ١^١^، جم ةوظن نالئحي، ١^ ووط 

كاوفي...«رآ،.

ُنالئه عبد رواه لما رخمه، فليصل بسلام الصراط عل المرور أراد من وليلك 
الشام،زألهئوا \مك ؛ئئوا ١^، ؤآ ء:ا . الني أن . ّلأم 

هيثلأما<مجماياشؤالأازثام^ذظوا زصلمو! 
هوالمالحة، الأعإل حد0 عمل لمن بسلام الحنة لحول ذكر ق الحكمة ولعل 

الكلاليمإ•أونحدمه النار تمسه أن دون بسلام جهنم جسر عل صاحبها مرور 

٠ ٠ ٠

والرذي(، ١٦٩٦داود)وأبو (، ٢٥٥٦لم)وم(، ٠٩٨٤له)والكفل البخاري رواه )١( 
(.١٠١٧واسراق)(، ١ ٢  ٩٩٧ّته)ي واJهض ٤(، ٠ حبان)٤ وابن (، ١ ٩ ٠ )٩ 

المواللأنلل)0ها(،يم)هأيح(.)آ(رواْالإيمم
لهوالكفل ماجه وابن (، ٢٤٨٠والترذي)(، yr\/\v)الرباق- النمح - أحد الإمام رواء )٣( 

X٧٨٦٠حامنم،واّ)٣jJU(،وصس٠الأ





ل£عزآ[ً============؛=^=ء======== المط، هقيدتفتأابواي 

سالمى لكن فقد الإجاية، استعجال طلب به يقصد لا الدعاء واستعجال 

—أي.ثواكي اشمق أئنا قال• حيث اش عبد بن جابر رواْ لما ذلك يطلب 
ثافثامريعا شقا ميما عسا اسقنا ^ ٧٥ممال؛ — عنهم المتلر لامظع يبكون أناس 

بهالمقصود ؤإنإ ،، ١١الئتاءعليهم هأطثت قالت T؟J#، عي عاجلا صار، عق 
الإجابة.ق احزا يرى عندما الدعاء وترك الملل إل المفقئ الاستعجال 

ما؛للمد ينتجاب زال الأ قاو: .أقع ١^٠ عن أبوهريرة. روى فقد 
تمحال الاستعجال؟ ما ائب رسول يا قيل* ٠، بمثنجل ١ ما رجم' ُخزتؤ أن k؛، يلغ 

يشيع--أي دلف، عند متشحسز ل، ينتجيب أز ظز دعوت ويد دعوت قد 'رمول؛ 
ؤبمغامح«)آ(.

ثمدعائه، بربه.؛إجابة يقينه صعقا هو الدعاء من المرء ملل أسباب ومن 
ءاذعواائو. رسول ءال قال؛ مح. أبوهريرة روى فقد الدعاء، ؤيرك يتحر 

،.،١٣موقنون٨->^ وأنتم ٧١
قالزئولاشِ.إدادةااخدكيئكيمه،®تال: وروىأنز 

،.يه،١٤منةقي0 لأ لإئة ءأعطى ينثر إن الؤئأ بموأى؛ ولا 

لوالتهقي (، ١٢٢٢)والحاكم (، ١٤١٦)حزيمة وابن (، ١١٦٩)له واللفتل أبوداود روا0 ( ١ ) 
(١٠ ٥ • )٧ الصائح مشكاة ق الألكي وصححه (، ٠٦٢٣ ) ص المن 
(.٦٢٢٢(،واّفيسنه)٨٨١وابن.مان)(، ٢٧٣٠)له واللاظ طم الإمام )٢(رواْ 
(،١٨١٧)والحاكم (، ٣٤٧٩)له والكفل والترمدي (، ٦٦١٧)- -المد أحد الأم )صرواْ 

•٢( ٤ )٥ اباُع صحيح ل الألبان وحسنه 
(،٦٣٣٩)له والكظ والحادي (، ٢٧٤/١)٤ الربان- الفتح - وأحمد (، ٤٩٤)م الإمام ر؛(رواْ 

(.٣٨٥٤)وابنuحه ١(،  ٤٨٣وأبوداود)(، ٣٤ ٩٧والرمدى)(، ٢٦٧٨وسالم)



المطءْقهتهتأإوواو- ======^==================== ؤعج 

رمأوقطيعة بادثم اتدعاء )٣( 

هنلمأالأم م ثاو:»u اش. زئوَل أن ه الئات نن يادة روى 
أوؤ؛، ينغ ؤ ما مثالها، الثوء مى عنة أوصرف اممةإياها، اتاْ إلا يدعؤة اسق يذعو 
ا؛لاممةآكؤ،را،,ثاو: إدامحكيث، الثوم: من نجو ئثال رم*، نليثة 

^^^:ءلأقالممائصنالم:ذغ
ثدمول: قال:٠ الأنتئجال؟ ايثوما ننول يا قيل: ، لإينتنحل، ما رجم، أودطعآ إئم 

الدعاء((رآ،.ننتع ؛، ijSمنثصزمحيوواأووثله1للي، وقئ دعوت 
الدعاءأثناء ولهوه القلب، عقلة رأ( 

توثأونزأئء اه أاذئوا اشِ ننول ثاJ ث١ل: م;رة. م ص 
^يدةاأينيغاملأْ«)م.

دعاءالزانيةوالعسارره( 

نصفالسماء آبوابء تفتح ١١تال: الني. أن ة. العاص أنجا ي عمان فعن 
منهل محض؟ مائل من هل له؟ فسنجاب دلإ من هل مناد• فتنالي الليل، 

زانيةإلا له، تعال الله استجاب إلا يدعويدعرة مسالم فلايقي عنه؟ فتمج مكروب، 
أوعشاراءر؛؛,فرجها تسعى 

والحاكم(، ٣٥٧٣له)والكظ والترض )؛ا/أآ-؛آ(، الرباى- -اكح أحد الإمام رئاء )١( 
والرهمب؛الترغيب صحح ق الألابي وتال (، ٧١الفرد)• الأدب ق والخاري (، ١٨١٦)

حسنصحح)ا'ااأا(.
١(.محربجه)صء سبق )٢( 

^(سقمحرثبم)صهآا(.
(.نحربجه)»_riYمحبي )٤( 





المداُيادأ- ممتة همحد ءءءءء===^^أ====^:=====ءءعء؛= ؤقتا 

ائتمعن واثنهئ الأمربالموف تارك دعاء )٧( 

ذ\ع'\ا1موف اووا بموو: اممو. وثوو ثمنق ئالت: صثائثةَ. 
٢١١٠٣.

لتأثرنث>ْ نمي اوالذي ت تال س التحي أن هه اليان بن حذيمة وعن 
ثدعويتئم مئئ عمانا عاوكم يبمث أن  ٥١أوثوشكن الم، م وكنقون با1موف 

ءلأيتجاب٣ار٢/
تعالاثله ينزل نمد النكر، إنكار واجب تركوا إذا السالمان أن الحديث ومعنى 

ايتداءلممريهلهم لم يستجاب فلا عنهم يرنعه أن تعال اش دعوا يإذا عقابا، عليهم 
ظهوره.أول المنكر إنكار دم عل 

هه . 

٤٠ماجه)ابن رواه ر١(  (.٠٨٦٨الخاح)صحيح ل الألمال وحنه (، ٠٤
الأJابيرحت ٢(، ١ ل)٩٦  ١٧٢/١-)٩ الرباو -الفتح احد الإمام رواه )٢( 

(.٧٠٧٠حيحالحاح)صل 









YvYJ ] =المملابوايّ تفتق هقه =============صت======^=^:؛

السامةهذه بمتزية فهي حياتاك من تممي ماعة كل أن تعال اطه رحك فاعلم 
^^١^قيمتها الش 

تعالالله فإن الباب، هدا من وتدخل تعال الله إل تتوب أن الوحيدة ؛مرصتك، 
حتىيغلق ل؛ واسعا يايا للتوبة تعال الله جعل ولذلك أبدا؛ يرده ولا عبده توبة شل 
تتأخرلا ولكن منه، دخوللث، يا؛تذلر عمتوح فهو فتحه، إل تحتاج لا الباب وهدا الأن، 
الفرصة.فتخرهده تموت فقد عنه، 

محلحامهعليها التي راحلته عليه صلت رجل همح من عبده بتوبة أهمح فالله 
فمنه، رأمحعند فرآها استيهثل ثم الويتؤ يتتثلر يائسا شجرة تحت فجلس وشرابه، 

ربلث،.وأنا عبدي أنت اللهم حهلآت تال بنجاته فرحه شدة 
عتد؛بتوبة رحا أقد ٧١اللهء؛ رنول ئال، محال،ت ونه مابم؛ بن أش فعن 

طعامةوعثها منه ؛^، ١٥١^^٠، ارض راحامه عق ثان آحدثم مى لث؛ه ح؛ذ؛توب 
هوسنا راحأته، مذ ئذأسى ظلها؛ عاصعثجعِفي ثجرْ ُ منها، ءأيس ^١^، 

أنت،١^ ١^: شدة من ئال P خظمها، قأخد عندة، ئالإه يما م إدا كدلف، 
الهم،االا،٠أحطأمذشدة وأماربلث،، عبدي 

منأكم اليوم 3، الله. إل يتوب كان الزلل؛ من المعصوم السي^ وثدكرأن 
أنت،؟متفعل فإذا مرة، معين 

إقاواليه يقول• س الله رسول سمعت، ت فال أنه ف. هميرْ أبو روى فقد 
مءرى.ال؛ومأكرمذسعئن لأنتعؤرشوأود4إلكق 

لهواستل ومسالم (، ٦٣٠٨)والبخاري  i(YYo)\<]/الربان- القح - أمد الإمام رواْ )١( 
ر'اأ؟آ(،واينماجهربمأملأ(.

والترمذي(، ٦٣٠٧)ك واسثل والبخاري (، ١٦٨)/-)٤ الربان -القح أحد الإمام رواء )٢( 
(.٣٨١٦^)را،همام(،واين 



وغإ0^^=========== المطء اُواله تفتأ محل 

الديني البيع من الحذر كل محذر أن الصادقة التوبة عل حرص من عل ؤإن 
ولعلبدعته، ييع حتى محجوبة المثتيع توبة أن أخر ه الني لأن السنة؛ وترك 

التوبة.باب من لتمر السإء إل محعل. لن أنها معناها 

كلعن التؤبة حجب الك لإن تال؛ ه الني أن >.ُ ماللث، بن أنى فعن 
ء>اا.بدعته بمع حش يدعان صاحب 

صاحبكل عل التؤبة احتجر اطه لإن .قالت الني أن محفؤ له رواية ول 
مواقع.والحجر بدعة؛ارآر 

للوصولكفي فدللث، النبوة، منهاج عل كلها أعإلنا كون أن عل فلنحرص 
مّنحيث ئنة ق اثتصاد فلس عود مبن اش عبد تال وليلك تعال؛ اتثه مرمحاة إل 

ا-محهادفييد.عةأ'أ،.

النة)٧٣(،ل وأبوعاصم (، ٧٢٣٨شمه)رانيهقيق (، ٠٤٢ الأدصل)٢ اممرافي )١(دوام 
(.٠٤)والترهيب الترغبِا صحيح ل الألباي وصححه 

الخاحصحح ق الألباق وصححه (، ٢٠٥٤)المحارة الأحاديث ق المقدمى الضياء رواه )٢( 
(١٦٩٩.)

)م(رواْالطرانيفيالير)؛ح؛«ا(؛





ؤيتإ======ءءًءء=====^:========^= المط' أبواي تفتة محو 

منونوا تعال، اض عند زعمهم— —بحد لهم ومطاء ليكونوا أو كر-يم، لتفرج 
قرعند عنه ونسمع نراه ما وهذا ءلأ0، ق حل والأرض الموات ملكوت ييدْ 

وضوهم.و»الدموةيء وااالخسيناا »اودوى« 

بانه الني أمحر وتد يموت، لا الذي الحي ونيع بأموات، سعين ا فكيف
اشرنول ئال محالI هي ميرْ أبو ردى فقد عليه؟ يغضما تعال اض يسأل ل؛ من 
أراثعثؤ اشأثئصب لم'سأل تن ؛ه 

إحبارْذللئ، ومن . رسا إل يقرسا ما كل عل يلما أن ^سا الني رأفة من إن 
ويالدعامعموما الصالحة الأعإل من للامتزادة المإء؛ أبواب، فتح أوقات .عن 

الصالحةالأعإل .يعص لنا يثن ك،ا الومت،، ذللث، ق القبول لتأكد حصوصا 
قغيرها عن الأعإل هذه يميز تما السإء، أيؤانم، لها تفتح التي والفعلية المولية 

ال؛اب، عن وأخر لتجنبها، المإء أبواب، لها تقنع لا أعال من حذر كا الفضل، 
.الني وصف، وتد التوبة، بابا وهو مغربأا من الشمس طلؤع عند إلا يغلق 

.لأهميته السإء أبواب من غيره يصف، ولر البابا هذا عرض 
آخرق إلا يغلق لن الذي الباب، وهو الساء، أبوابا أوسع من التوبة بابا إن 
وفاتلث،.عند إنه الثاب،؟ هذا دخول أست، متمغ متى أتعلم ولكن الزمان، 

ذنو؛لث،من توبتالث، وأعلن إيإنلثا وحدد ءوتلثا، تبل حياتلث، فرصة اغتنم لذللث، 
لأنالئ،يغلق؛ لا مفتؤح التوبة ؛ايا أن بحجة التوبة ، توفولا الروح، تغرغر أن نبل 

منتدخل لر وأستا حسرات عاليلث، نفسلثا نتذم، لحفلة، أي ق الحياة تفارق ند 
تعال.اتله محبها التي الأبواب، وأوسع أفضل 

•)_؟U( نحربجه (مض ١ ) 



[TtT | =:=:^========^=====^=====^^== ّالمهاءهرتصةإبيااء

عتايغلق وأن رحمته، أبواب لنا شح أن العظيم، العرش رب العظيم، اش أسأل( 
إلينامحب وأن الزلل، وبجبا والحمل، القول لصالح يوفقنا وأن سخْله، أبواب 
منونحعلتا والعصيان، والمرق الكفر إلينا يكره وأن قلوبنا، ق ويزينه الإيان 

لوجههخالصا ومحعاله الكتاب هدا متى يتقبل أن وتعال تبارك أسأله ك،ا الراميين، 
منكل ماتل و\و أمالهم، نبح من ب الناس سمتثرأ يوم ل به ينمض وأن الكريم، 

سوليبشر أحمع؛ن، وللمي؛ن ولأمرق ولوالدي ل يدعو أن الكتاب حدا انتفع 
الحالمين.رب لله والحمد بمثل، ولك آم؛ن به• الموكل الللث، بقول ذللث، فعل 

صرأبو ولته؛ 



ؤمتنإ==========^^=^=====^========== المطء إبواي- تفتأ امح4 

الأحاديثفهريس 
اسق

٩١^؛......ى......................... ١٧^أشنوا 
٤٨اشس ما أيدروف 

٤٦....... ٠٠حجاب....................الله وين بينها ليس نإنه المظلوم دعوة اتق 
٤٧كافرا وإن5ال المظلوم دعوة اتقوا 
٤٧الغام عل تحمل فإما الظلوم، دعوة اتقوا 
٤٧كأما المإء إل تصعد فإما المثللوم، دعوة اتقوا 

ايار٠^^،يوق أمحص وصداثه أفتياواق 
٢١ ...٠..........  ١١..... ٠١عند...حافره يضع *لويل أمحقي وهودابة بالراق أتيت 
١ ١٢رءوسها صلاتما نجاوز لا اثنان 

٥٥احتلوها 

٥١

١٢٠الأعال وأحب آنفعهم، الثه إل الناس أحب 
١٢٥مموتنولدالإحاثة.......................ؤ..لإ........ا........ ادعوا 

١٠٨ثم للصلاة، وصرءك فتوضأ مضجعك أتيت إذا 
٤٩السوث4 شقولة ا-قي مده اثة أزاد إدا 
٧٨عوJا أراد أز ثسا، أحدكم أصل إذا 
١٩الماء أبواب كحمت الصلاة أقيمت إذا 
٣٠.........اا..ا..........................,.حتى تصوموا فلا شعبان انتصف إذا 

١٩الثاة أبراب فتحت يالصلاة ثوب إدا 
١ ٠٣^١ قولوا أوالميث١، الييْس حصزيم إدا 



لذِ
إذ

الماءنموابواه هقيد ٍ=ص===ء==ءءٍصءءء==ًء===ء= ؤثج 

إسسة^^ثوإ|الآود 

٣٠أتواب ضحت ومفاذ شهر يحل إدا 
١٢٥..................................سنلأ:ضلإ:

١١٣الثيلاننمحأدءنابي !ذادء 
١٢ يقول ما مثل فقولوا الوذن سمعتم 

يمئ1ماهينى......ب..ؤؤ...........ؤ.........هي
٢٠أبواب.......................١.■ فتحت لكال وصفوا للصلاة الناس صف إذا 
١١٣ثّهزها وصامت حثها، اأزأ0 صلت إدا 
٠١ ٤ . ٠ ٠ .٠ .٠ عLJك...................٠. اثف الiهم فليقل: مريقا أحدكم عاد إدا 
تمحها..............ب..............اا............آههحنة فأتبعها ميثة عملت إذا 
تمحها............ا............................ا.لإا*حنة فأتبعها محميئة عملت إذا 

٠١ ٢ نازع ا-ث برياض مرزيم إدا 
٢٣إذاضتجشأنمماة:زل 

٦١ الم،اء أبواب فتحت المنادي نائي إذا 
١٦الماء أبواب فتحت بالصلاة نودي إذا 
١٦....ر...٠ .......... ..١ ..٠ ٠ .٠ ٠ واستجيب الماء أبواب فتحت بالصلاة نودي إذا 
١٩حتى ط صنا ول4 الث،1طال أذثز ل1صلأة يودي إدا 

٠٩ ؤ.... السحر............................. بملأة يعد.لى الظهر مل وكعات أرغ 
٩١ا تسليم فيهن الفلهرأليس مل أربع 
٨٩الماء أبواب لهن النلهرأشع تل أرع 

١٨١^^ انألت،ظ، 
١ ٠٥......,؛...ا.,...ؤ......ب..ا........ا.......ؤ. المر عياب ين ؛الاراء انسييدوا 



======^=^^==============^=^المطء تفتأ هةي4 

!سسؤسثإر0قثر 

١* تتط أن لها ومحق المإء أطت 
٩١ اوش التماء عند الدلهاء اّتيالإ أطثرا 

٤٧الوني ق شك وعد تراه، كأنك اض اعبد 
٠٨٧ ١ ١ ... ... ..١ .٠ ٠ .٠ ؤ.٠ ؤ.. .٠. ١ ؤ...٠ .. ٠ ٠  ٠٠..١ وأفل ^0، يوم دعاء الوع1ء أيصل 

٩٧......٠ ٠ ١....٠ؤ .ّ ٠٠.... ٠٠.٠٠ائتي.أومرأ فينلم ائنجل«، إل يعدوأفلا 
٦٥اين-محصم امأ

٨١وهوتاحد رثه من العبد ؟كون ما أقرب 
٤٤حطاثاي وثإن سى ناعي ١^>^ أيوو:

٠٤ألأأئكقلغزاسنيلكينسا؟ 
٨٢الثائاشيضِفيثنمجم اشنوا 

٣٦نيه مباركا طيبا كثرا خمادا لله الحمد 

٨١ ّ.....٠ ....... ٠ ..٠ ..١  ٠.٠٠ ٠ ١ ...١ فادعوا...٠ متجاب والإقامة الأذان ين الدعاء 
١٨والإقامة الداء ين مستجاب الدعاء 

١٥ •• ٠ •••••• ٠ • ومحميدة سجه الثومذ جلال مذ الذيذيدكرون 
٨٥لحلأة..؛ باليت الواذ 
٨٤واقنتمر والحاج، اش، نبيل ل العازي 

٤٦........................٠... ^^كوتزالحةثوتمداء 
٩٩هناأيكلمإلآذاك؟ 

٧٧الثقزفيلأأمكبهشقا ١^، 
١١٠٤^أذم 

١٢٥............................عيرصار. مريعائافنا مريتا مغيثا عيثا انقنا اللهم 



المطءإبوايّ تفتأ همحد رز7آآإ 

!سسق

٥٠أوأزو أوأصل، آصل أن أعودبث اللهم 
٧٠وما.......................... أنززت رثا أ-؛رت، وما قدت ما ١^^، اللهم 
٥٤ •••••••••••••••••••••• •••••••• أعود وعامحي، واو'وش، داندل، اعؤزل، اللهم 

٧٢..... ٠......٠ ؤ ؤ ٠.......... المان أتت إلا إك لا الحمد، لك بأن أم إق اللهم 
٧٢الصمد.؛.....٠......................... اشالأحد أنت، بأنالث، أم إل اللهم 

٧١ه،سثمم؛لأ..ب.ب؛....ؤ.....بؤ...ب... 
٦٩٠٠اقاحثامحئ..ا.............٠ؤ..٠؛..بم، 

١٠٩امحأإقأئوذ/لأ،ِساسمؤم 
ا'اإلاصذبمسنموش اللهم 

٠٥.... ٠١٠...وكلءنلأةنلأثاامحهأنمموا 
الشمس......................................وحزوال عند تمح الماء أبراب إن 
٤٣انمد يقول أن اش إل الكلام أهم.، إن 
١٢١الحمعة ليلة خميس كل تعرض آدم بتى أعال إن 
١١٣والأم الثأء ض؛زتوف إة 
١١ ٥ ....................ؤ ٠٠...٠٠٠الأاء إل اللط ضعدت ^٠١؛ لثن  ١٣١؛ن 
١١٦.......................١١ولاشفعاء شهداء القيامة يوم لايكونون اللعان؛ن إف 
١٣٣....................١ ..٠ .......٠ بدعة.٠ صاب كل عن التوبة حجج، اش إن 
١٣٣اشاصاكو؛ةضكلًاب؛دءة إن 
٥٢أزبما الكلام من اصطقى تعال الئة إن 



ؤغج====^=^=====^^========^=^^=^ المطء إُوارء- تفتة لمحل 

إسعةس|د1لآدر 

٩٢ شعبان من المحق ليلة ق لطي تعال الله إن 
٥٩ك،اقم أحلاثكم، سكم م نانله إن 
٤٨ربملئة إداأحده حس آبمإ؛ا ^ ٧١إف 
٥٢ثلأإلةإلآه......................س..„..„.... ؤنمدمح اش نبمان إن 
٣١دليلة يوم كل ل عمماء وتعال تارك ثله إن 
٩٨...................................... ئضلأ، نيازة ملأتكه وثعال نارك بمي إل 
٣١وليلة يوم كل ق عمماء تعال لله إن 

٥١............... ٠٠٠إف,مماةذ'ؤأو0ِمىجلالاسي؛التنسحرالتهليل.............
١٣١.... ...٠.... ٠٠٠٠.......... عاما أربعون عرصه مسثرة لبابا الغرب تل من إن 
١٣١... ١٠......شعوف خمأى تمتوحا بابا الشتس معريت، تل مى إن 
٨٧يثلم ابمة يوم إن 

٩٢الرباط فذلكم الصلاة بعد الصلاة انتظار 
٩٠السإء أبواب فتحت الثمس زالت إذا إنه 
٩٤عنك يرد ملك معك كان إنه 

٨٩السإء أبواب فيها تفتح محاعة إتبا 
٩.....٠ ٠ ؤ ؤ. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠  ٠٠.ر ٠٠أحلت..... تسمعون، لا ما وأسمع ترون، لا ما أرى إق 
٥٨ر... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ . ...٠ ٠ .١ ٠ ر ر . محزئتي. ما فعلمني القرآن من ميئا آحذ أن أسممليع لا إل 
٧١معاذ يا لأحبك إق 

١٧ ...٠ .................٠ .....٠ صلاة........٠ دركل ددعىّفي لا معاد يا أوصيك 
٢٦

٤٦كافر من كانت ؤإن المنللوم ودعوة إياكم 





ؤغج^^===ء==========^=ء=== المطء ابواي!• ممو ْمحد 

سث؛إوإلآدر

١١٢آذاتم صلأتم نجاوز لا ثلاثة 
٣١بمطر حتن الصائم يعومم* ترد لا ثلاثة 

٨٠..........ب....... ............... ... ؛الخاماشهما

١١١إل تصعد ولا صلاة، منهم بمل لا ثلاثة 
١ ٢٧لهم تجاب يفلا اش. يدعون ثلاثة 
٧١ . ٠ ٠ ... ؤ ٠ ٠ ... ٠ . ٠ . ٠ ..... ٠ ... ٠ .. . ٠ ١^١؛، عند الدعام ردان؛ دل؛ا أز ردان، لأ ثقان 
١٧عثل الدعاء ردان: ما لخان 

٦٩..اا.....ا.................الكتوبات..... ت الصلوا ودر الأحير، الليل جوف 
١ ٠١٧ .٠ ؤ.٠ ؤ....... .... .٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ....٠ ...٠ النار...٠ من المؤمنون حلص إذا حتى 

٥٤..................اا.ا.....................ا.ا.ا قولوا؛ النار، من جنتكم حدوا 
٧٢يمثرل م ثلاثة حرج 

١٠٥...........••••••••••٠١الأنصار......من رجل جنازة ل الني. مع حرجنا 
١٢٢ممغبمئاتلإط..ب.......................ب.ؤؤلإب.... 

١ ٠٣اش عل صامتا كان منهن واحدة نعل من خمس 
٨٦عزثث يوم دعاء ١لدعاء حر 
٨٣يرم الثني فيه طلعت يوم حر 

٩٧زقة خةكبنيظ|امآن 
١٧٧^^ دصاتالكثود، 

٧٤منتجاته بظهرالعي-، لأحيه اتنلمم المن؛ يعو؛ 
٤٧ؤ......ا..ا..........ا........ا........دعوةالمفللوممتحابة،ؤإنكانفاحرا 

٧٦الحوت يهلن وهول ببا دعا إذ النون ذي دعوة 





ؤؤج=^^===================^^=^==== الماء ابواه تفتة لمحل 

!سة

٣٠الماء أبراب فيه تفح مضان رق 
١ ٢٣والرحم...............اا.ب.ا....ب الأمانة وترمل له فيؤذن فيقوم ه فيأتون 

٨٢ثحبإ عبد لايوامحا تاعه فه 
٦٩له عقز ئد 

١٨قلك،ايقولون 

٣٨أرسلت الذي بشيك آمنت قل: 
٥أتمر.......................٤ واطه اممه، إلا إك ولا لله، والحمد اممه، محان قل: 

٣٨والطيبات والمالوات طه التحيات قولوا: 
٩١اممهرمخuمداصر قبل الأربع فاته إذا كان 
ثيهذلثدى«......لأ......ب.لأ...........آ؛ثاَل:ءز-تم4غ كان 

مخته:منبسسئنزاتي..أ؛
٩١بعده صلاهن الفلهر، قبل أربعا يمل لر إذا كان 

٧٠كا0ايهإذايممناصئاو 
١٠٤ئال: تريشا خاد ^إدا ١^، كان 
٤٥امَلأئاطأكنوثءب.......قال: سلذاالني كان 

٧٧ئال أم كزنه كاذالض.إدا 
٤٣٠.٠^ل:»ساهالأهأبمكا...

٨.٢  ٠١.....١ ...٠ ..........٠. ٠ .....٠. بمطر.١ لا مول: حتى اطو.يصوم رسول كان 
٤٥.٠..... ٠.٠نشح..........٠...٠..عنزا، وؤيمد عنزا، اثلوهيكمث رسول كان 

٩٠اّر قبل كانلأيدعأريعا 
٨٩الظهر قل الشمس تزول أن يعد أريعا بمل كان 



الماءلدياو_ تفتأ |تيفي ^ٍدءد__ٍ_________ءٍءٍٍ= ؤغج 

إلْضةسيثلأرإvثر 

٧١لك0ئووإداضوشبجيم 
٧٦محياي: كانبموو 

٦١كئ1رةيركرنفىالجاس 
٩٢إلا مات إذا محا-صه عن يتقطع عمل كل 

٩٢كلميتمضصLهإلأاداط 
٧٦................................ ١^^ إلا لألأة اسلما-قيلم، لأبمإلآاسق 

^^،وُهبماضشسنصم
٨٦وحده ١^ محكم ثدير، ء محي كل 

وصرث ش الخند، هُ اظث لت لت، لا زخدت اثة، لا٩إلا 
٠٢

"U"؟...٠ ٠ ٠ ..٠ ..٠ ١ ٠ .٠ .١ ٠ .٠ ؤ...١ .... ٠ أولادك^.١ عل ولأ^^١ أمسئلم عل دنعوا لا 
٩٦لأ;ثثنأخلا 

١١٥مأموو0 ^^١ لاثلتنها 
١٢١٠لأي-خلا-إئكئاءئ 

١٨لأي1الو.ثاةت؟نالأذانزالإمح 
١٢٥٠أو............ا...ا......ب............^؛٠٢ تنغ لم° للعبد؛:I ينتجاب ل ينا لا 

١ ١٦القيامة...................ؤ......... شهداءيوم ولا شفعاء الالعانرن لايكون 
٨٤.؛....٠٠٠.٠.٠ممإنص؛ظ....ر................٠........ؤ...

٣٨أرد الذي ونمك لا، 
٦٠والخنديلب اسم، نحاف أمول: لأل 
٣عثرما اتدرuاثنا لقد 



لخغج========^ء==ص==؛=ء=ء=^== الم6اء إبواي نمو همحو 

اأ؛ْسق

٣٦يرفعها••••••••••••••••••••••••••••••••يبمُروّااأتم عثرملكا التي لقدرأيت 
٧٢إذا..........•••••••.•••••••.••••••••••••••• الأعظم، باسمه اممه لقدسأل 

١ ٠٥مللث، ألف سبعون معاذ بن سعد لموت نزل ك. 
٥٣:امحقي قال: ي َشقوابماَهمي 

١٣٢ثثةأظهمخامحوسجممحب1مح 
٠٩ ••■•■• ••••••••••••••••••• الفلهر قبل أربعا يديم رأيته افه.عئ رسول نزل لما 

١٧زالسالأئللإرسواا.....................••••م;مالأازظِفيص 
..........•..•...•.........••••؟ه^،يعمر مزمن من القه. عناق أفضل أحد ليس 

٩٦الم محوت مذ محت ممِفي اجثتغ ما 
للأ:ؤلاهإلآ.ب...........ب..•..•...•..•..^

'ه••••••••••••••••••••••••

١٢٦^^ئواشَذنيإمحاه.............ّ............. 
٦١•ؤ......•••.••.٠ؤ•••••٠٠ؤ٠٠إلأهظمحاإلألخJُؤ..

١ ١٨دوي لدل بابه ينبق دال أد مذإمام ما 
٠٥٦.....٠ ٠  ٠٠....١٠٠٠.. ٠.٠.٠.العمل..١ من إليه أحب ولا الله عند أعظم أيام من ما 
١٢٢قفلا فسأله رحمه يأق رحم ذي من ما 
١ ٠٢ثمسيا مريضا يعود رجل من ما 

٨٧نحقهفمدا....ؤ..................................أن 
٩٩-بمنا داورا:نامحلثئء؟ 

٧٧به أوصيلث، ما تسمعي أن يمنعلئ، ما 
٨٥له ئرب، إنا رمزم ماء 



المهاءا(ياه تفتق ا؛ة؛4 ^=ءء=^=^=========ء==^=ء ؤغج 

سسق

١٢٨••••••••••••••٠•••••••••"•••• تذعوا آن ثو \حجؤ عن واثآوا با1موف و\ *ؤ
٥٥ •••••• ٠ •••• ٠ •••••••••••< ٠ ••• • صلاة م ص ئاعلهن أن ياتلهى محب لا نعمات 

١٢٢أي..................•...•.•••••••وثِفي نسأ ونته لهِفي يبمط أن حب أس 
٢٤ ..٠ ٠ ..٠ .٠ .٠ .٠ ... ١ .٠ ...٠ .٠ ٠ الشص....٠ مملغ أن تبل المح من ركعة أدرك من 
٤٤كداوكذا كلمة القائل من 
١١١كارهون له وهم توما أم من 
١■■ءءء•■••■•••••.••.....................؟ طسب كنب من تمرة يعدل تصدق من 

٢٠

٦١ئال الوصرءثم ثوصأثأحنن من 
٠٦ ..٠...... .....ب.اا..ه...ر......١ وJح٠دك..... اللهم بحانك فقال؛ توضأ من 
٨٤صلاة ئهوِفي الصلاه يتتظز محلسا جلس من 
٩٠••••••••••••••••••••"•••**بمدمحا وأنيع الغم ثو زكعات أزغ عل حائظ من 
٥٤صلاة كل م الاة,في مخ من 

٨٠؛... ١٠......٠٠٠^^أافزآنمحالإالإو......ب................؛...
"١الكلمة؟ صاحب من 

٤وللة يوم ذ ركعة عشرة اثنتي صل من 
١ ٠٣الثوئادا0 ل له أورارأحا مريصا عاد تى 
٠١ ٤ ... ٠٠٠....٠  ٠٠مزار........ؤ..... ثح عنده ممال رنحصزأجالة عاد؛زيصا من 
١٠٣حزثة يزلِفي ر عاد نن 

٣٩^لجم:اويبم:>امملأبمَإلأاشُ 



^^========^======الماء لمحف-تصةابواابم 

إسسةسلوإلأود 

الحمد،وله الملك له له، شريك لا وحده الله إلا إك لا ت يصح •ض تال من 
٦٣له الله كتب مرات<، عثر تدير، ثيء كل وهوعل ؤيمستا، نحيي 

٦٥لأإأةإلآاسنبمة...................................... ئثزمات: تنثاو 
٣٩يمي حن أو يصح حن قاوت من 

،لأاظاوث،بماط،تحئ،

٦٣....... .......٠ ٠ ؛  ٠.٠٠٠ الماك.....٠ له له، شريك لا وحدْ اطه إلا لاإله قال: من 
٧٩عانه يعصن، الئث ينأل ١ من 
٦٠بالمال أوبخل يكابده، أن الليل هاله من 
١ ١٨ئا-تشما.........بّا..............ؤ اثتامان، أمر من ثسا ١^. ولأم مذ 
١ ١٨عن................................... فاحتج...، محا، النامن أمر من ول من 
٥٨هؤلاء يكفي ُن 

٦٤ظبجا:أأاقةبه 
٩٤زلَطكمنخممحث4ُ 

٠١ ٥ ..... ٠............. ٠ ٠. ٠  ٠٠الث1اء، أساُله فتح.!، ٠ ش.، العأ له محآك I الدك ^١ 

١٢سا:ابيناءءؤتي 
٨٤الملمه س

٥٦الحنان أفضل مي 
٨٣.......٠ .١ .١ ١  ٠٠٠...١..١ ١ ١ ١ الصلاة.....١ مش أن إل الإمام تبلس ثئأن ما هي 

١٢٨.٠.٠اا..١.١٠.١.٠٠٠١.١ولتنهون..ؤ.........باثموف_، لتأمزل يدج ثمي والدي 
٧٢..........>........ب........ب ١١٠١العظيم باسمه الله دعا لقد بيده، نقّبي والدي 





لآ0ج^^ء=ً==ً=========^=== الماء ابواي تفتة لمحل 

اثمءءتواو1تههرس 

|سف|،ة ٤٥٠٥٤١

٣القيمة 

٩اب أبواب الأول: القمل 
٩؟ الماء/١٤هل 
١راب؟ ساء لكل هل  ٠

١٢السإء أبواب عدد 
١٣المإء.,....................,..,....,,.,,..............,.,,,,.,أبواب صخامة 
٥١ .................................. ياء الأبواب فيها تفتح أوقات الئان؛: القمل 

١٥تمهيد 

١٦)ا(يعدكلأذان 
١٩الصلاة افامة )؟(بعد 

٢٣الليل مصف محي )٣( 

٥١٢ والخميس الاثنئن يومي رن 
........................ا.ا.ّ..ب.......ّ....ا..باا.....خآثعبان لحول محي )٥( 

٣٠رمضان لحول محي )٦( 

١٢٥الم،اء أبواب لها أشياءتفتح الثالث: القمل 
٣٥تمهيد 

٣٦••••••••• •••••••••••••••••••••••••• الياء أبواب لها أذكارتفتح الأول: المبحث 
٣٦الصلاة اسضاح أدعية أحد الأول[ ]الدكر 

٣٧الصلاة؛ استفتاح أدعية من وأحكام فوائد 
٤٣الصلاة استفتاح أدعية 



المطءايواي- تص2 ا؛ة!4 =================== لقْء 

!نمضةإئهضهع 

٤٦الظلوم لالدكراكاف[دءوْ 
٠٥ للقتال............ الحتود اصهلفاف محي الحهاد ساحة ق الدعاء زالدكرالثالث[ 

اممه)سبحان تعال انيه إل الكلام بأحب اللسان ترمحليب الراح[ زالدكر 
٥١وا-لاوشولأإكإلأاضواشأكر( 

١٥  ٠٠٠٠الكلإت...............................................لهذه أحرى فقائل 
٦٠الوصوء....................١•...•. عقب قنمبموصى دعاء قول الخامس[ ]الذكر 

٦١... ٠٠الكبائر...........اجتنبت إذا محكا ادله إلا قول:لأإلخ ]الذكرالمادس[ 
الحمد،وله الملك، له له، شريك لا وحده اممه إلا إله لا قول؛ الساح[ ]الذكر 

٦٣تدثر ثيء كل عل وص ويميت بحي 
٦٣الذكر لهدا أحرى فقائل 

٦٥القرآزالكريم تلاوة ]الدمالثامن[ 
الرغمحي فيه( مباركا ءلسا ممرا حمدا الحمد ولان، قول؛)رينا التاسع[ ]الدم 

٦٦ْنالركوع 
٦٧المستجابة الأدعبة ]الذرالعاشر[ 

٦٧المطر )ا(الدءاءئو،زول 

٦٨اكلأة................ا............ؤ..ي التشهد ، يعا.ءولجا ت،صا يأدعية )٢( 
٦٩..................... ٠٠٠٠المكتوبة...............انملوات وأدبار الدعاء )٣( 
٧٢الأعظم باسمه تحال الله سؤال )٤( 
٧٢..........................................بخالص تحال الله سؤال )ه( 
٧٤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,الغسي،بظهر لأبحه لم المدعوة )٦( 
٧٠لولده الوالد ودعوة السافر دعوة )٧( 







و0زآا^^ء===^==^^=== المطء ْةيف-تهتأابوابم 

|نمضة

١ ٢٨المثكر...........................عن والهي بايروف الأم تارك دعاء )٧( 
٢١ ٩ ......................... ٠٠إء...انأبواب لها شح لا أرواح ارايع: الحث 
١٣١ابء ذ يغلق لا الدي اياب الخاص: القمل 
١٣٤السإء وأبواب القبور أبواب 

١٣٧نهرسالأحادث 
١٥١المحتويات فهرس 

هه 




