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مديم

مءأفااصُ

شرورمن باق وتعوذ ونستغفره، وسمته تحمده ف، الخمد إن 
له،هادى فلا ضلل ولن له، مضل فلا اش :بمده من أعالنا وسثات أنفنا 

مدهمحمدا أن وأشهد له، شريك لا وحدْ إلأاف إله لا أن وأشهد 
يرمإل بإحسان بُءم ومن وأصحابه آله وعل عليه اف صل ورسوله، 

أمابعد؛تسلياممرا، وملم الدين 
صالحبن محمد سخنا الفضالة لصاحب العالمي التراث من فلقدكان 
الوثرةالينة الخنة الواعظ بمثابة جاء ما تعالِ اش العثٍم؛ن"رحمه 

'—>١٨١وبيان المالح اللف عقيدة وتقرير الشرعي بالعلم الوصلة 
بنعلالبائرة عل والخثs والسلوك، والعاملأت العبادات ل الثروعة 
المالحان.بالأمال الأوقات وانمام الحيات 

واوئاماوقملها الأذكار عن الآكتات عدا ل ورد ما ذلك ومن 
محررةكانت والتي والأحرة الدتا ل وثمراما وفوائدها ونصوصها 

ودروعهوحطه محاضراته ثنايا ق أو ومولفاته تعال اطه رحمه بكتاباته 
التعدية.الحلمة 





بءس

؛عدوالند ٠ ٠ صا ر ■
٠٠ ٠  ٠٥٥٠

ءماءا'لءلدرمأماي• ٠ تئ• ٌ ٠
»ر؛ءمم،ثمى\؛>ءااإئ1 

سصسي:ة 
مأسء>ءمث\دمح>معسههءإ«ممإىت رم ا ٠

ن/،مبُ ص٠ 
اضلاهِأنم>داُاى

دغءء،ز(همبميء\نْ/امبمُر 
رض،اهءلآهُهمهدم/ >مأأحءمح إءء✓١محاد٠ 

اأءَاُائصاهء
بمد،ممحاُ>-ءَأا>ء." 
__،|,همس 

.ي-ءرس.سءأ'ءَإأ 
/_؛<U>اتءَارنِ اسز(ارأوع 

ااسارع/ر؛اسصابمحاا>
ُ/ِلجم

محاشاءأ4 ايشهج سيلة مم ءتاصرأمصاوة الأوله*لإن 1سقءة 





)مليم

مطلقا.الذكر فضل .± الأول: القمل 

الدضرالقيدبعيدي.فضل .ق الثاني: القمل 

وائساء.بالصياح الذضرالقيد إفضل الثالث: الفصل 

وهوانواع:الأحوال، من بحال الذكرالقيد فضل ف الرابع: الفصل 
لرعالأول:ذكرالأكلومب.ا ٠
لوعاكان:ذمصالخاجم.ا ٠
وتحوتكنْ، ما ورؤيا والأرق، والمغلة، النوم، ذكر الثالث،؛ لنؤع ا ٠

ذلك.

الجد.لحول وت منه، والخروج الزل، لحول ذكر الراح• لنؤع ا ٠
ءب،.ذم الخاص: لوع ا ٠

اذضارالعباداتأ:الخامس: الفصل 

الوضوء.أذكار الأول: لوع ا ٠
الصلاة.ذكار أ ٠

ذ/الأّتتاح.
ذ/الرمعء

المح^^د*يكر 

السجدتين*يان الحلومحى ذكر 





سلنماسممر،س

|افصل|أقول;

حمنا،حإ ؤيكرن يالاا0، ؤيكرن بالقلب، يكون تعال اف وذكر 
هونثؤيينمل أن يتبغي ولا واللماز، القلمت، عليه اجث»ع محا وأكله 

بلاوالدكر القلب، حضور الدكر ريح نإن وجل~؛ ~عز افه ذكر حننه 
لهمحمل ولن عكل، محني إلا ليس الروح، بدون كالحد القلب حضور 

كالالأ.مالرو،ءلالذم.
ذكر0،عن الأحنية ؛الأنكار مشغول وئلثه اف يذكر الناس س رممر 

ينالهذا وكل الناس، من حوله فنمن مره أو سمعه مشغولا وترا، 
الكإل.رجه عل ثوابه حصول ؤيمع الدكر، كانا 

رخاصتعام ندمن؛ عل اف ذكر أن داعلم 
حشنكر، أو أوفعل تول س ربه إل العبد به مزب ما كل نالعام: 

ذللث،.وغثر المنكر، عن والنهؤب بالمعرونه، والأمر العلم، دراصة 
والتهليل،التكبثر، س عنا عنه الكلام نريد  ١٠هو والخاص: 

ذلك.ونحو والتحميد، والتسبيح، 

ةكثئو>فيمولا ل ثأثهًفردأ ؤةدمحؤ، تعال؛ افه تال 
هلإ]هؤأ '3أثن آدكتيإ »امتوأ أين ^؛١^٦١ تعال• ونال ]اونر؛:آْا[، 

مرأثيلغ_> ؤإثي،-ءفيألثكثتيوألآني تحال؛ وتال لالآحزاب:ا،[، 





١٢هن،ونماسمم>ىط1ت، 

المان.رواْ.سلأ:ثزكتيبمأث«. 
آقوو:الأن نال: ه الني أن عنه- اف رض - هريرة أف وعن 

شننئ إؤ أحب ١؛^؛ واف اف، إلا إق ولا ف، والخند اف، ئبخاذ 
؛.•سلم؛ روا0 الشنر(. علته 

علحمثئان اثلتثان نال: ءك الني أن - عنه اف -رصي وعنه 
ؤحني«،اف فورحا•' إل حبسثان ايران، ل ميكان اللنان، 

عاJهر٢٠.عقق النظم،. ثبماذاف 
نال:خق الني أن - عنه اف الأئنري-رض مالك أب وعن 

الثةاواتتق م١ - مملأ-أن ف،لأن و١ثند ض دثبماذ ف،مأالراذ، 
•ملمآ؛ُ رواه دالأدض"• 
الناسرأنتد قال: النيخك أن — عنه اف —رض هريرة أف لص 
»ثميأ.أو: ينه،. ين إلاافُخافا ي قال: نذ الماتة تزم فقاعي 

ا.روا0اوخارىر

!،األا١٥٧قال: ه الني أن - عنه اف "رض الأمعيي عومي أبٍ( رعن 

٢(. ١٣٧الشحة)بالأّاء اكب ما،رة باب الآدابأ محاب j ملم اخرجه )١( 
(.٢٦٩٠راكيح)التبملل ثقل باب رالدءاء، الذكر كتاب ل سلم احرجه )٢( 
كتابي ولم أ(أ ٤ ٠ النبع)٦ نضل باب الدعوات، كتاب ل البخاري أحرجه )٣( 

الدمواولءا،،باب»ملاصلوص>؛هأ\(.
(.٢٢٣الوصرء)فخل باب العلهارة، كتاب ق ملم أحرجه )٤( 
(.الخ،ويث)٩٩عل الخرص باب العلم، ثتاب ئ، الخاري أحرج*  ٢٠١





١٥نياممر|ت؛دتس 

اكهأللأما:
.اذك،رضةس ش. 

ا-الةياوسة:

1لةلا ثاو: امن قال; خق الض أن - عنه افه -رصي هريرة أب عن 
قه و ء زم اض ذه اممك، ة ف  'بلأ ^٠' افُ إلا 
 jزمحنت•صق، مثن ة ومحت رقاب، عنر عذل ٥ ثائغ ثرة مثن ذم ي

دلإبميي، حش دللئ، يوتن الشنلأن مى جررا له وكائن مثة'_؛، عتت 
عليهرُمهق ئنه* أكئر عمل رجل إلا يه جاء خ يآنئل آحد بأب 

افبئنتان ئال: امن غاوت أنه خج الني عن عنه- افه -رصي وعنه 
مممقئدالبمرا• مثل حطاياءيإذكانت حطت تث؛ متة يوم دبخمبء,و 

Up.؛"

٢-النيئبمثر؛

امنتال: تئ الض أن عنه- اف -رصي الأنماري أيوب أن عن 
وةالحف،ثصعلوثال:
انكامحل••يلب بذ أمس آزبمه اءس كنى كان ثرار منر ٧ _؛ 

كتابل وملم (، ٦٤٠٣)التهليل كل باب الدعوات، كتاب ي البخاري اخرجه ( ١ ر 
(,٢٦٩١)راكسح اكهليل ضل باب رالدعاْ، الذكر 

كتابق وملم (، ٠٦٤ )٥ التسبيح ضل باب الدعوات، كتاب ق البخاري أحرجه )٢، 
(.٢٦٩١)والتهليل اكبح ضل باب والدعاء، الذكر 



ملت يبما  ١٦

آ-اضوئلأه:

اكنلهان قال التي. أن عنها" اُنج ~رصي الؤ*~ان أم جويريه عن 
ال؛ومط ي ظ  cJjjثن ه نلاث محات أزج بمدك ممن 

عرنه،ورثه ئمه، ورصا حلقه، عيد ويحنيه افه جحاذ 
لمر،سروا، ؤيدادمثياته'. 

جحالمسه، رصا افه جحايآ حلقه، عنذ اف اجحان رواية؛ ول 
مياداف ئنحاو عزثه، زئه اف 

عيذوحنم؛ النه اجحاذ ران؛ تلاث نيقول أول، يتنها والجع 
البمه•وهكذا مسأها، رصا اض^^٠^، ٠جحال هران؛ وثلاث حلمه،، 

الوئنةقالكتب بعض ق جاء نإ مثة، من بأكثر ممدا ذكزا نعلم ولر 
له.فلااصل بأف التقيد الأذكارمن 

لأو الصياح ل إما لكنها ذلك، غبمر بعدد ممدة أذكار وردت وث 
ثاءإل، محلها ل فتذكر ذلاانا، نحر أو أدبارها، أو المالرات، ل أر الماء، 

افه.

1اج ■  01

كتابق لم وم(، ٦٤• التهلل)إ فضل باب الدءواات٠، كتاب ي المغاري، احرجه )١( 
الاوكرواسم،بابمحلاسلواضر^آآ(.

الت_حارلالهار)آأ7آ(.باب والدم، الدكر كتاب احرجه )٢( 



١٧نيأهرساحوادط» 

1 ijioall:لإوا]ث

.نيممراسحوا،،اطء جه 

تتعال ونال ]الأحزاب:آ،[، ه نيبلأ ثبم'بخ؛ ؤ تعال؛ اف نال 
تعال:ونال [،  ١٣• ]د: ميوه ويل أشي ثلمحغ ثل يغث قني ؤوذقغ 

ولاثأ'لآتا4 ألئدؤ لتدل ١ س أمحي دية يجئ محمى ثتساك ، ي ؤ
٢[.• الأءراف:ْ ]ه 

ذلك:فمن 

سىنع لاؤيب دلثؤ؟ ؤال*ّ البقرة؛ صورة أول قراءة ١" 
تآئ؛ث0 محمحث محانهم نبمبج،آدثوآ لأذب ه)؛ أه؛ بمشذ0 

j؟j_^خيآ ندىتن ْد وإإؤر}ييو>أثنعئ أط وتآ إلك همل 
آلنعإيثهلاو،ر؛تا-ها.

همألأأمحألأه/هبجز؛محااكر-ى: ٢-;يث 
أديئنّ؛؛0 ؛١  1pMإلأ؛اذنؤ' عث• تثعع ياآوى تن ؤثأذأإ)رييى ق ت، 

اف~رصبى عريرة أبإ قعن لالم؛تهْآ[، ه يبجعثبمممهثاوهمأم؛أصز 
تييأؤم<شسألؤضصبمثلإى-أناويهقال: 

حبملجىبمني قرآمحا دس حسيختي،  trحؤظ ينبح حلأ ي$أ 'م
غريب•حديت وقال؛ ٠، امحمديُ رواء يضخ"• حص :؛؟ا 

.( ٢  ٨٧)٩ القرة صورة ل جاء ما ثاب القرآن، فضاتل كتاب ل الرمذي أحرجه ( ١ ) 





نيأنهراساحوام،1ء

ألسمأع ي آمحث ألثقن ٣ '^^ ١ص 

ضلالخثر;أأ-؛أ[، 

يفححنن ئاو *ثى قالت ه الني أن عنه- اف ~رصى بمار بن ننقل 
وقرأالثلاثالشنثان مى التيم الثمح آئودباق مراتت ثلاث 
ظؤبمالوبي ثلك ألم _~^؛، افءيي يمثل الحشر 'سوية آخر بذ ايات 
ءذجذبمني قالها دس نهتدا، مات امحوم دلك مات إن بمجي، حص 

طكاثزلإ«.رواْأسان.
يئنآعود وش ١[، ]الإخلاص: أحنيه آس هن ظ ماءْ: ٦- 

ثلاثكاماله السورة [ ١ ]الناص: ه ؛^>أقاص ٧١^iJ [، ١ ]الغلق: ه ألتاي 
له:تال ه الني أن عنه- الثه -رصي حث-، بن افه عد تعن محرات، 
ميجين والعوذتم ه لير هوآس ؛^،jj ننال؛ أنول؟ ما فقال؛ 'ايل*، 

والناثيداود أبو رواه ميء*• مثل مذ هئفيث مراج ثلاث ومحبح 
صحيح.حن وقال؛ ٠، والر٠ذىر 

كلق باب الترأن، ضائل كتاب ي الرمزي ورواء (، ٢٦)ء/أحد الإمام أخرجه  ٢١)
مدامن إلا نعريه لا غريب حس ءحديث وتالت (، ٢٩٢٢)الحشر سررة آخر تراءة 

الوجه،.
قوالترمذي ٥(،  ٠٨٢)أصح إذا يتول ما باب الأدب، كتاب ق داود أبو أخرجه )٢( 

بابالأتاذة، كتاب ق والساةي (، ٣٥٧٠)الرم محي الدق باب الدعوات، كاب 
(.٠٤٣٠)العوذتين سررق ق حاء ما 













































٤١

وثرئا،اك1طان فؤ من عاف ولثتود ئلائا، سار0 ض هليممل يكره ما 

٢•إلامذيبءار دلاتجن يلتبجر' رفياح~ق *هإذرأى وللم؛ 
ثلاثمذئنمي يب ج؛ن بمايم عل •رياكفؤ أيئا؛ وله 
«رذاسممت، أن إلا م فإ نال؛ أته عنته— اف —رصي نتادة أبغ عن ول 
.٢٠١أباليها ن،ا الحديث 

أحدكمرأى ءإدا عنه~ت اف سرصي معياس أبغ حديث من وللبخاري 
ا•تأاُأ ولتحدف اة، يلبمند اف، مى هي ءإد،ا بجها رؤيا 

ثلاثة،'الرؤيا ءنه~؛ اف ~رصى هريرة أب؛، حديث من لم ولم
بثأدرقيا اسمان، من محرُن ورؤيا اف، من تنزي الئالحت ؤذو\ 

محدثرلأ ئلتفل، ئلمم ي؛قر، ما أحدثم رأى ثإذ منت، ١^٤ يحدث، 
جاالناش«اآ؛.

كتابق وملم ٧(،  ٠٤٤)كرء ما رأى إذا باب أكسيو، كتاب ق اليخاري أحرجه ( )١ 
أحرجهابعد الذكورة الروايات رجيع فيكرنالرويامناه)اآ"آآ؟(، باب الرؤيا، 
الوضع.*ذ1 م ملم 

(.٢٢)٢٦ اش من الرؤيا كون ق باب الرؤيا، كتاب ق مسالم أحرجه )٢( 
(.٢٢٦٣ّيابفيكونالروُامناه)

(.٢٢٦٢)٤(ذكر٠يسالخالث)
■الرؤيامناض)ْمهآ'( باب النمير، كتاب ي البخاري )ه(ا"مجه 

(.٢٢)٣٦ اه من الرؤيا كون ي باب الرؤيا، كتاب ز ملم أحرجه )٦( 



ر،اراتنيالآنكار ٤٢

الرؤياأحن'ادم رأى *إدا .' — ى اف ~رضى جائر حديث من وله 
ثلائ،اليلأن من باق ثكشن ثلاثا، ص:تاب، ئاكفق 

jj j^عل؛هاارأ؛.ثاو الأي جني ض ؛
مائءذمامإJجضصJودممم؛اص 

النزل؛من المهج عند 

من#،؛l ثال! الني. أن " عنه"اه —رمحي عفان ين ءث،ان عن ~ ١ 
آمنئض، ؛1_ ءمٍجتحان ممال يريدتمراأومرة بثي بى ءمج منلم 

رزقإلا باق؛ إلا قوة دلا خذل لا ك، عل تدئت باق، اغشنت باش، 
وفيهأحدإب؛، أحرجه ادمج،. دلك ثؤ عنه وصرم اأدمج، دلك حبر 

راوجهول•

له:ايقال رنه: مرنوعا، نحو0 محه- اش أنس-رصي عن السنن ول 
حدثمال ٢. الثأ1طار؛اار عتت وقص يومئ، ومحيتر هدبث 
صحيح.وقال حن، 

منه الني حرج ٌا قالت• ءنها~ اش "رمحي نلته أم وعن ٢" 
نقال:وة،إلالإء بينْلإلأرني 

أحرجهعق*• محو أذ أجهو أن أظلم، أن أظيم أن أدل، أد أزل، أن أصل، 
ابفيم0الرنياساش)؛ا-ما:ل(.الرؤيا، )ا(أ-محر-بمدمفيمحاب 

احاد)ا/ْأ(.الأمام )أ(ا-؛م-بم 
والترمذي(، ٥٠٩٥بيته)من حرج إذا يقول، ما ياب، الأدب، كتاب ئ، داود أم أحرجه )٣، 

٣(. ٤٢٦)يته من خرج إذا ثقول ما ثاب الدعوات، تاب كل 



٤٢النيئبمارمذ النم ي

حدثوئاوت '، و١ذز٠ذs^١ ماجه، وابن والثاني، اه~ ِواللفظ أبوداود 
صحح.

ل- محها اش -رمحى عباس ابن حديث من ملم صحتح ول - ٣ 
إلفخرج الوذن، فاذن قال؛ اش.، رّول عند بات حثن رواياته إحدى 
لزاختز نورا، كال ول اختزِلهممرا، ُالأةم 1قول■' وهو الصلاة 
أناثييمذ ندرا، حلقي بذ داجنو ندرا، منري دا"بملِفي نددا، ننم 

نورا*رآلأمطي امحم ثورا، م ثم نورا، داجثذمذيذتي ثويا، 
النزل:دخول عند 

اضرصول تال قال: - عنه افه -رمحي الأفري •اللث، أب عن - ١ 
ث.مح١:^ ء أنأك إو امحء نلم: ظ ظ ثثخ «إذا 

'م^^١، زثثأ افِ ذو ي، افِ ؤّانم ؤيا، افِ ئانم الخنج، 
صحيح.ؤإماده ، داود أبر رواه أهله*• عل لبملم 
يحل*إدا يقول؛ الحم،. ِّع أنه عته— اغ —رضي جابر وعن ~ ٢ 

محبمت V ]ص: دال ض ثعئJ ذخؤبه عئد افَ ندو ]لإوتقه 
رألرمذي(، ٠٠٩٤)ت من حرج إذا تقول ما باب الأدب، كتاب ق داود أبو أحرجه )١( 

كتابق راياتي (، ٣٤٢٧)يته من خرج إذا يتول ما باب الدعوات، تاب كل 
ماباب الدكاء، كتاب ق ماجه وابن (، ٥٤)٨٨ الضلال من الاصتعاذة باب الامتعاذة، 

(.٤٣٨٨ ) يته من خرج إذا الرحل به يدعر 
(.٧٦٣الني.-)صلاة المامين،باب صلاة بيمفيمحاب 

(.٥٠٩٦)بيته لحل إذا الرجل يقول ما ثاب الأدب، كتاب ق داود أبو أحرجه )٣( 



)اط}اتهم|لآذةار ٤٤

٣اكبمان:  juدضك ث الهَ :دز ئلي ذخل نإذا عشاء، ولا 
ثص».ائت ^ ض عث اله'تنال أ*بمز ^١ ان؛ق، 

'.رواْملم؛
منه:واثخؤيج ائسجد دخول عند 

رإداتال: ه الني أن - محه اف -رصي أميي أوأبي( حيد أي عن ~ ١ 
خئثإِذا ^^٠، ز انع اهإ ئالم: اشد ١^^؛ ذخل 

دائنداود يأبي ملم، رواه ثقلك؛• يى ١نأللث^ إق اا1هلم ئلتش: 
ءلايه'ميجلإ ١^ ١^ يخز »إذا رزادا: U^'؛، 

لمز...«.رذكنْ.
الألياق:تال أيقا، الخروج عند التسليم وزاد ا، ١ أبوعوانة ورواه 

صحيح.أو حس وسنده 
تال.الني. أن اغ -رمحي هريرة أي عن ماجه ابن دروى 

الثهإم: اي.، عل «نكثلم نقال: ا>وج ق إلا ض وذكر 
٠•الرجء؛ا*أ الئبمان ثى اعهني 

(.٢٠١٨)والثراب الطعام آداب باب الأشرة، كتاب ق ملم آخرجه ( ١ ) 
وأبو(، ٧١٣)السجد دخل إذا يقول ما باب ال-امينا صلاة كتاب ي ملم اخرجه )٢( 

قعاجه وابن (، ٤٦٠)السجال دخوله عند الرجل يقول ُا باب الصلاة، كتاب ل داود 
(.UUtاسمحاودحرل؛_)باب كابصوالح،اس، 

(.١٢٣٤،رتم٣٤٠/١)٣(ضجتيماة)
السجدلحول عند الوعاء باب رالخٍاعات، الماجد كتاب ل ماجه ابن أخرجه )٤( 

.(Uvr)



٤٠نيااذماصجاوضالآم|و 

عندالثننئت زيادة ءنها~ اض ~رصى غاطمة حديث من وءنل0 
اادحرلدا"لتروجرر

واكلم'ى.كج عراكي الصلاة نيادة الترئزى ومحي 
كاننال: محها- اف -رمحي العاص يمروبن بن اف مد دعن ٢" 

ازقريم،ويوجهي انتظم، ياف الأصذ يقول: الجد يحل إذا ه لبي، ا' 
الطان:^^^مُقال:»مذادال'ذذدال ثضاشمصافثان 

جدل؛/بإمحاد الروي: نال داودرى، أبر رواء انوم•. ٣ ض ظ 
مرفوعامحه- اف -رمحي أمامة أب حديث من الم ابن وردى ٣" 

إبجسض بك اعدل 1و 'امحم ٣(^ المجد؛ من الخروج عند 
دجندثث"أُْ•

0.01

السجديحول عند الدعام باب رالخءاءات، الماحي كتاب ي ماجه ابن أحرجه ( ١ ر
(٧٧١.)

٣(.١ المجدر٤ يحوله عند مايقول باب الصلاة، كتاب ل الزمدي أحرجه )٢آ 
(.٤٦٦السجد)عنديحوله الرجل مجايقول باب الصلاة، كتاب أبوداودي أحرجه )٣( 

(.،رتم٦٨)'(الأذكارااكروي)ص٩٩
المجدباب عل تام إذا يتول ما ياب والليلة، النوم أصل ق المي ابن أحرجه )٥( 



١؛؛"^ي رس،ين  ٤٦

أ]ْدأأرااوثامس;

ه u__iف

١اصالآر؛ل 

الوضوء:و زث 
هالنثي أن — ينه ض —رصي هريرة آبى لحديث افي؛؛ *اسم ت يمول 

باسادوغثرءر؛ داود أبو روا0 علي،ا. اطه انم زثدؤر ق وضوء *لا قال؛ 
ثىءٌ"'.ازب هذا j لا;ثت اض: الإuمأحدرحه قال _، 

_قآخره:

»ننقال: # الض أن محه- اف -رقى الخطاب بن عص عن 
آن_ ه، ثريك لا زخدة 1>^ ي لا أن أنه ذقال: 

آيامى يدخل الماسي، الحق أبواب ك ئتحن ورئوله عبدء محثدا 
الأداب؛ذ،بى اجنلم ُاللهم وزادت '، والتر*ذيألم مرواه ثاءا- 

المتطهريى"•ص داجنلى 

لماجه وابن (، ١٠١) ١٠٠٣٠^عل الشمية ل باب الطهارة، كتاب ق داود أبو أحرجه ( ١ ؤ 
كتابل الرملي ورواه (، ٣٩٧)الوصرء عل التسمية ق جاء ما باب الطهارة، كتاب 

•مرفرعا زيد بن معيد عن ( ٢٥)الوصرء عند التسمية ي جاء ما باب انملهارة، 
وصرته.عل مايقول باب ارل ق (، ٩ ٠ الأذكار)ص ل بمعتاه النووي ذكره ( ٢) 

(،٢٣٤)الرصرء عقب ايتص، الدكر باب الطهارة، كتاب ق ملم أحرجه )٣( 
•( ٠٥)الرصرء يعد يقال ما ل باب الهلهارة، كتاب ق رالرمدي 



٤٧أنهراسدات 

اصاثني:أذكاراكلأء;
والإقامة:الأذان 

اضالأذان؛ هذا علمه خج■ الض أن عنه" اش ~رصي محذورْ ب، أص 
افرئوو ٤^١ أئقدآو )مرت؛ن(، إلااف لاإه أن أنهد أفمث، ض أذو، 

علم الصلاة، عل م مرت؛ن، عل اكهادتتن يعد ثم )،/_(، 
ُ.مامر روا0 إلااف. لاإلت أمحو، اف أمحز، اغ مرت؛ن(، )•رت؛ن، الملاح 

٠•أربعاُ أوله ؤ، التكبثر وجعل الوجه، هدا من النسائي ورواه 
رحلاأن عنه— اش —رصي ربه عد ين نيئ بن افه عبد حدث ول 

وأحرم؛مثى، مثنى وبانيه أريعا، أوله 3، التكبثر المنام، ل الأذان علمه 
قانتر»دن وأحرها أوئ ق اككبثر بشن الإقاُة وذم افه'،، إلا إل رلأ 

أحداى،روا، وذا^،٠ كك؛«إي الني فقال بالازاد، واuفى الئلأة،، 
صحح.حديثا وهو 

هالني أن عنها- اض -رمتم، العاصهم، بن صرر بن اف عد وعن 
صلتى قإئه عل؛ ٥^^١ ثم يمول، ما بثل يمولوا >؛! ٧١تبنم ٠^١ قالات 
تتزلةِوئإي والزيسله، س ؛ jLp^;١، عق 

افِ،ثانجوأنأثون1ام،ضثألوالختملأقنييصسياب 
(.٣٧٩الأذان)صفة باب الصلاة، كاب ي لم ماخرب ( ١> 

(.٦٣٢الأذان)تمف باب الأذان، كاب j اكاتي ا-محرجي )٢( 
>م(ام-بماسمأ،ىو)ث/م؛(.



٠.٠احهر إلاابن المنن وأصحاب ملم رواه الئماعث*. له حلن الوسله 
ئاقرإدا نال: الض. أن محه- اض -رصي امحناب ين عمر وعن 

بقيتوذكر محثافُ؛كمث_ الهُ أ-تدئم: ئثال أي افُ محث، ١^ اأؤدن: 
ئلهمن - باق إلا ي ذلا >j لا نتقول: ائ؛ن ل إلا بمثل الأذان 

ثغواه.دداْح.
ثنآغ■حإل اثذمال تال: الني. أن عته— افه -رصي جا؛7_ لص 

الوسالهآت، ٠٠٥٥١زالصلأ0 التاثي، الدمن قد؛ رب اللثم النداء: 
ثن؛ثماءني ه حلف وغدته، الأي محمودا ثماتا وايذع راكهجته، 

الما؛ةأ.رواْ

العمود،.رالثا؛ بلففل: الوجه محذا امن ر ائي النورواه 
ضً؛:»إنثلأيناكتائُو3اد 
اثنقال: ءك الني أن - الذصه -رصي وناص أي معدبن وعن 

زآنثه، ^.LJ؛، لا ذح افيجُ إلا إنت لا أن أنهد الؤذن: بمنع ى حض 
(،٣٨٤)الرذن ثول ثل ، j_Jiاسمام، باب الملأ؛، محاب j ملم ا.؛م.بم )١( 

و\يرطيفيى\ب(، ٠٢٣)سع إذا ُايتول باب الملأ؛، ذمحاب داود رام 
بابالأذان، محاب j رافاش (، ٣٦١٤)الوستلأ! ل اد •سالوا باب: ادانب، 
اكيهبمارالأذان)ايألعل الملأ؛ 

(.٣٨٥ا1ؤذن)ثرل طل التول اسماب باب الملأة، محاب j ملم احرحه )٢( 
(.٦١٤الداء)س الدياء باب الأذان، ذمحاب الخاري أ-؛م-بم )٣( 

(.٦٨الدياءعدالأذان)١ باب الأذان، كاب الشمري ا"م-بم ( ٤١
الثهتي،في،ادز،اهمى)ا/'ا؛(ّ)ْ(اخر-بم 





د«ادت|فيالآذهر ٥٠

أنئذفثكس ،، lapّك d إلك، شز نالم ;ك،، مبز 
؛,ا٧ والنوأبوداود لم مأحرجه إثك*. واتوب 

ا،لكتوة،.الصلاة وفيرواي؛نسداودر'ُ:اإذاتامإل 
إذاه افه رمول كان نالت: عنها- اض -رصي عاتثة وعن ٣- 
وثتالا>سئالئإ، وسارك وحندك، اللهم 'سحاثك الصلاة امحتفح 
صعق،.إسادْ وق ٠، أبوداودأ رواء ولاإلؤوق• جدك، 

أتهعنه— النه —رصي الخهلاب ين عمر عن عبدة عن ملم رواء لكن 
-رخمهوعدة إلخر'ُ، اللهم•••* •نبحاثلث، ١^١^،; حولأء بمهر كان 
مقخمع.نهر عنه—، اض —رصي عمر من سمع لر افه- 

إذا"نعتيالّمح،ه— كان نالت• عنيا— —رصيالثه وعنعاتنة — ٤ 
يإنرامحل،،وثج؛ئمحل ^؛؛3، دب 'امحم صلاته؛افتح اللل س تام 

0محادة،1ث،م;لأهمادكقياءال('انمب دالأزض، المحارات ئاطن 
تىإثك؛؛^•5؛، بإديث، الحمح، ثى يي اخلمر ؤ امي'و rقيمول، ي؛ كائوا 

رعسلمر رواْ سمم•. قبزاط 
jداود وأم (، ٧٧ه)١ الني صلا؛ باب المارين، صلاة محاب j لم مأ-محرجه )١( 

بابالأيتتاح، كتاب ل رالشام (، ٠٧٦ ) ائصلأء به سشح ما باب الصلاة، كتاب 
(.٨٩٨)والقراء• التكبيرة بض اووعاء 

(.٧٦١اكلأة)به سلهثح ما باب الصلاة، كاب ق داود أم احرجها ر٢( 
(.٧٧٦سحانك)الانفتاح رأى من باب الصلاة، كاب فب احرجءابرداود  ٢٣)

(.٣٩٩لأ)لابجربالمناو من غجة باب الصلاة، محاب ذ لم مب )٤( 
(.٧٧ى)• الني صلاة باب المايرين، صلاة كاب ي لم مأيوجع )٠( 














































































	000
	001
	002
	003



