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   .   الْكَِرمي الْقُرآن) ١(
)٢ (صتخر رمفِْسين تكَِثري ِاب :   
   .السعِدي تفِْسير) ٣(
  .ي صِحيح الْبخاِر) ٤(
  .صِحيح مسِلم ) ٥(
  ) .اللَّه رِحمه( اَأللْباِني الدين ناصرمحمد : مةالْعالَّ لشيِختحقيق ا /داود صِحيح سنن أَيب) ٦(
  ) .اللَّه رِحمه( اَأللْباِني الدين ناصرمحمد : مةالْعالَّ لشيِختحقيق ا/ سنن الترِمِذي  صِحيح)٧(
  ) .اللَّه رِحمه( اَأللْباِني الدين ناصرمحمد : مةالْعالَّ لشيِختحقيق ا/ ة ابن ماجسنن  صِحيح)٨(
  ) .اللَّه رِحمه( اَأللْباِني الدين ناصرمحمد : مةالْعالَّ لشيِختحقيق ا/  الْنساِئي صِحيح سنن) ٩(
  ).اللَّه رِحمه( اَأللْباِني الدين ناصرمحمد : مةالْعالَّ  ِللشيِخ/وِزيادته صِغريالْ الْجاِمع يح صِح)١٠(
  ) .اللَّه رِحمه(محمد بن صاِلح الْعثَيمني : مةالْعالَّ  ِللشيِخ/الصاِلِحني ِرياضشرح ) ١١(
)١٢ (هـ ١٤٢١/  الثالثةالطبعة/ يح فقه السنةِحص .  
  .)  الْعثيمنيصاِلح بن  محمد/اجلامع االحكام فقه السنة، للشيخ) ١٣(
)١٤( )h(ِخايالَّ لشةالْعم :

).اللَّه رِحمه( اَأللْباِني الدين ناصرمحمد 
)١٥( 








 
 

 

  





 ْاَء ِإناللَّه ش .







 )h( 





 ْاَء ِإناللَّه ش.


 )صالح الدين عبد الكرمي .م( 



   .أَجمِعني وأَصحاِبِه وآِلِه محمٍد خلِْقِه خيِر علَى تعالَى اللَّه وصلَّى

آِخرا وانوعأَِن د دمِللَِّه الْح بر الَِمنيالْع. 
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ِمن شروِر أَنفُِسنا وسـيئَاِت     ِإنَّ الْحمد ِللَِّه نحمده ونستِعينه ونستغِفره ونعوذُ ِباللَِّه         

             ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه دهأَشو لَه اِدىِللْ فَالَ هضي نمو ِضلَّ لَهفَالَ م ِدِه اللَّههي نا ماِلنمأَع
ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو لَه ِريكالَ ش هدحو. 

 [  6  5  4  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7Zةورانَ آِل سرِعم  

 [  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  ?  >  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0Zةساِء ورسالن  

 [  }  |  {  z  y  x  w  v  uZ ةوراِب سزاَألح  
 دعا بدٍ       فَِإنَّ أَ ...أَممحم ىدِى هدالْه نسأَحاللَِّه و ابِديِث ِكتالْح قدص)h(  رشو 

  .اُألموِر محدثَاتها وكُلَّ محدثٍَة ِبدعةٌ وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ وكُلَّ ضالَلٍَة ِفى الناِر
)(




)h(  ،) (ڤ
)(



 ) ـ  )والـسالم  اَلـصلَاةُ  يِهمعلَ



 
 

 

  





)h(







)h(


)h(








 ـــــــــــــــــ
)١( h )١١٤( .  



 
 

 

  

:   




( 
(،

)h(
)١(

:  


 )h(
 )(

(  
)h( 



)٢( .

 ـــــــــــــــــ
  . )٥٤٥( والترِهيب ا لترِغيب صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححهو) ٨٦٢( خزيمة ِابن أَخرجه )صِحيح ()١(
)٢( هجرأَخ اِريخالْب) ٥٠٩ (و ِلمسم) ١١٢٩(.   

 
 

 

  

)( 
) ()(

)h(
 





 











) (

 )h(
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)ُولخال دءالْخ(

   
) مى اللَّهوذُ ِإنأَع ِبك ِث ِمنباِئث الْخبالْخ١() و(


  )h( 

)h( 


) را ِستم نيب اِت الِْجنروعِنى وب ملَ ِإذَا آدخد قُولَ أَنْ الْكَِنيفي:  
  [  "       !Z )٢(


 [! " Z .


  
  

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )١٤٢ ( وِلمسم) ٣٧٥. (  
  ) .٥٠(ِليلالغ ِإرواِء  اَأللْباين ِفيالشيخ وصححه) ٢٧٩( السنن  ِفيابن ماجه أَخرجه) صِحيح ()٢(

 
 

 

  

 








 
 )ِة بابامِد ِإمبلَى الْعوالْمو(،

()انذَكْو(
)١(




)٢(



)٣(

 ـــــــــــــــــ
  . الْمصحِف ِمن ذَكْوانُ عبدها يؤمها عاِئشةُ  وكَانت)٥٤(والْمولَى الْعبِد ِإمامِة  باب، الْبخاِريصِحيح )١(
)٢(  ِحروع شمجالْم ذَِّبالْمه) ٤/٩٥.(  
)٣(  وعمجة مالَماوى للشيخ العفَت )دبِزيز عازالْع١١/٣٤٠( بن ب.(  



 
 

 

  

:  


( 
  )h( 

)١(


 



) َانحــباللَّــه س ( 

(  :
 )h (


( 

 )h( 
 )٢(

 ـــــــــــــــــ
  . اينخ اَأللْبالشي صححهو) ١١٨٦ (النساِئيو) ٣٦٧ (الترِمِذيو) ٩٢٥ (أَخرجه أَبوداود )صِحيح ()١(
  . خ اَأللْباينالشي صححهو) ٩٠٧ (أَخرجه أَبوداود )صِحيح( )٢(

 
 

 

  

)وِجرالْخ الِء  ِمنالْخ( 



)ـــكانغُفْر(
ائةعش( 
)َكَان ِبىالن )h( ِإذَا جرخ الَِء ِمنقَالَ الْخ » كانغُفْر«
ا )h( 

كانغُفْر

  
  
  


  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
   .)٤٧٠٧(الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي حسنهو  ماجه وابنالترِمِذي وداود أَبو أَخرجه) حسن) (١(



 
 

 

  




)قِْبِلتسلَةَ الَتالَ الِْقبا وهِبردتست(:  


 )h(
  )h(    
 .)١()غَربوا أَو شرقُوا ولَِكن التستدِبروهاو الِْقبلَةَ لُواتستقِْب الفَ طَالغاِئ ميتأت إذا(


 .  

  



.  

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )٣٩٤ (وِلمسم) ٦٠٨(.     

 
 

 

  




:  



(: )h( 

 )h(
 )١( 

 
( 

)h( ) لُوانِ  اقْتيدـوِفـى  اَألس 
 )٢()والْعقْرب الْحيةَ الصالَِة

 
 

 ( )٣(  )h(
، )h(  

  
 ـــــــــــــــــ

  . )١٠٠٥( الْمصاِبيح ِمشكَاة اَأللْباين ِفي الشيخ حسنهو) ١٢٠٦( النساِئي و) ٦٠٦( الترِمِذيأَخرجه  )حسن ()١(
  . )١١٤٧( الْجاِمع صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححهو) ٣٩٠( الترِمِذي و) ٩١٢( داود أَخرجه أَبو )صِحح ()٢(
)٣( هجرأَخ اِريخالْب) ٥١٦ (و ِلمسم) ١٢١٢( .  



 
 

 

  

 






)١(
 


)h( 


( h





h
 )٢(.  

  

 ـــــــــــــــــ
)١ ( ر تصتخنمِاب كَِثري فِْسري) ١/٣٩٠( .  
)٢( هجرأَخ اِريخالْب) ٥١٠ (و ِلمسم) ١١٣٢(.   

 
 

 

  

)ِجانتار سسِبالْي(


 
)h( 

)الَ ِإذَاب كُمدأ فَالَ أَحذَنَّيخ هِميِنِه، ذَكَرِجى ِبينتسالَيِميِنِه و١()ِبي(



)اهزِتناِالس ل ِمنوالْب(

 )h(


 )h(   
)٢() ِمنه القَبِر عذاِب عامةَ فإنّ الْبوِل ِمن ترتهوا (




)h( 
)٣(

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )١٥٤(و  ِلمسم) ٦١٢( ، ْاَء ِإناللَّه ش. 
  ٠) ٣٠٠٢( الْجاِمع صِحيح اَأللْباين ِفي الشيخ صححهو ،الدارقُطِْني أَخرجه) صِحيح ()٢(
)٣( هجرأَخ اِريخالْب )١٣٧٨ (و ِلمسم) ٦٧٥. (  



 
 

 

  

 )ُالماِبِري ِإغْلَاق ِفي اِإلهناِء صالْم(
 

)) عمأَجاُء ولَملَى الْعي عهالن ناف  عـرالِْإس 
 .)١()حرام الِْإسراف أَصحابنا بعض :وقَالَ الْبحر شاِطئ علَى كَانَ ولَو الْماء ِفي




)اللَّهلَم وأَع( .
)الِء ِفي الْكَالمالْخ(

 
))كَذَِلكه وكْرلَى مالْكَال ياء عـة  قَضاجالْح 

ع ِبأَيوكَانَ ن اع   ِمنوى م،الْكَالأَنثْنتسيو ذَا ِمنِضع كُلّه هوـا   مة، كَموررِإذَا الض 
  . )٢() ... ذَِلك أَوغَير أَوعقْربا حية  أَوضِريرا رأَى







 ـــــــــــــــــ
)١ () ِويوح النرلى شع ِلم٤/٢) (مس (فًةُوحت ِذيواَألح) ١/٦٧/٥٢( ،  
)٢( ) ِويوح النرلى شِل عس٢/٨٦/٥٥٥(مم( فًةُوحت ِذيواَألح) ٨/٢٨٢/٣٣٠٦ (  

 
 

 

  

 


( 
 )h(  




 )h ( 


)١( 









 

 ( 
)h(
)٢(. 

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخِلمسم ) ٩٦٧ (.  
  . )٦٨٨٣ (الْجاِمع صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي وحسنه) ٦٤٣ (داود أَخرجه أَبو )حسن ()٢(



 
 

 

  

 


( 
  )h( ) ِدلُواتوِد،  ِفـى  اعجالَ الـسـ  و بطْيس 

كُمدـهِ  أَحياعاطَ  ِذرِبـس١() الْكَلْـبِ  ان( 


 


(  )h( 
) َى أَالِإنو ِهيتأَ أَنْ نآنَ أَقْرا الْقُراِكعر ا أَواِجد٢(...)س(




)٣(
 )h(




 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب) ٨٢٢ (وِلمسم) ١١٠٢ (.  
)٢( هجرأَخِلمسم ) ١٠٧٤(.   
)٣ ()h () اِصرد نمحين ماينالداَأللْب ( .  

 
 

 

  

)اُءاإلجِتنٍة سرعِبب ظٍْم أَوع(:  


 )ىهولُ نساللَّـهِ  ر 
)s (ْأَن حسمتظٍْم يِبع ٍر أَوع١()ِبب(  )s( 


 )لِّيخاس  طَِريق ِفي التأالنوِظلِِّهم(  





 

)h( »قُوان اتيانـا  قَـالُوا  »اللَّعمـانِ  وانـا  ؟اللَّعـولَ  يسر 
   .)٢() ِظلِِّهم ِفى أَو الناِس طَِريِق ِفى يتخلَّى الَِّذى :قَالَ )h(اللَِّه


 )h( 




 ـــــــــــــــــ
)١ (هجرأَخ ِلمسم) ٦٠٧( .  
)٢( هجرأَخ ِلمسم) ٦١٧. (  



 
 

 

  

 )اُءة االْح قَضِفىج محتسالْم(  
دبن اللَّه عفَّل بغم 

 )١() مستحمِه ِفى الرجلُ يبولَ أَنْ نهى )h( النِبى أَنَّ (
)h (





َول الباِء ِفى ياِكد الْمالر

 )هى أَنهالَ أَنْ نبي 
s(  ( )٣().الراِكِد الْماِء ِفى






)اَللَّهلَم وأَع)٤( 

 ـــــــــــــــــ
  . )٧٣٢٥ (الْجاِمع صِحيح اَأللْباين ِفي الشيخ وَصححه) ٢١ (الترِمِذي هأَخرج )صحيح( )١(
)٢( ) ُفًةحت ِذيواَألح) (ل(وة ) ١/٢٧يطَار ناَألو) (١/٢٢٣ ( .  
)٣ (هجرأَخ ِلمسم) ٦٠٨( .  
)٤ () ِويوح النرلى شِل عس١/٤٥٤) (مم( .  

 
 

 

  

 





( 
 )h( :  

) تأَنْ أُِمر دجلَى أَسِة ععبظٍُم سالَ أَعو ا أَكُفبالَ ثَوا ورع١() ش( .  


 





)h( 


)٢(
واللَّه لَمأَع .  

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب) ٨١٦ (و ِلمسم) ١٠٩٦ (.  
)٢( )h () اِصرد نمحين ماينالداَأللْب (.   



 
 

 

  

اتفَلِتاإل( 




)h( 

)١(
( :)h(

 )وه ِتالَساخ  ِلسـتخي 
)٢()حِدكُمأَ صالَِة ِمن الشيطَانُ

بثَاؤالت 



(  )h( 

 :


)٣(
  

 ـــــــــــــــــ
)١ ()h () اِصرد نمحين ماينالداَأللْب . (  
)٢ (هجرأَخ اِريخالْب) ٧٥١ (.  
)٣( هجرأَخ اِريخالْب) ٣٢٨٩(.   

 
 

 

  

 
 




 


 ويف .فَاسـتنجى  ركْوٍة أَو توٍر ِفى ِبماٍء أَتيته الْخالََء أَتى ِإذَا )h( النِبى كَانَ (
  . )١() فَتوضأَ آخر ِبِإناٍء أَتيته ثُم اَألرِض علَى يده مسح ثُم: (ايٍةوِر

 )h(


)h(


 





 ـــــــــــــــــ
  . )٣٦٠(الْمصاِبيح ِمشكَاة ِفي خ اَأللْباينالشي حسنهو) ٣٥٩(ابن ماجةو) ٤٥ (داود أَبو أَخرجه )حسن( )١(



 
 

 

  




َةــش عاِئـ
)h( 


)١(

 ،


: )h(
)٢(


 اَللَّهلَم وأَع






 ـــــــــــــــــ
  ).٥٤٧( الْجاِمع صِحيح اَأللْباين ِفي الشيخ وصححه) ٤٤ (والْنساِئي) ٤٠( أَبوداود أَخرجه )صحيح( )١(
)٢( هجرأَخ ِلمسم )٦٠٥.(  

 
 

 

  

)ارِتصاالخ(: 


()ــى هن 
ــصلِّى أَنْ ــلُ ي جا الرــِصر تخ١()م( )h( 




)٢(
) فْعر رصاِء ِإلَى الْبمالس(: 




)h( 
 (
  )h( ) نــي ــوام لَينتِه  أَقْ

)٣() ِإلَيِهم ترِجع الَ أَو الصالَِة ِفى السماِء ِإلَى أَبصارهم يرفَعونَ



 

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب) ١٢٢٠ (و ِلمسم) ١٢١٨( .  
)٢( ) ِويوح النرلى  شِلعس٥/٣٦(م م( .  
)٣( هجرأَخ ِلمسم) ٩٦٥(.   



 
 

 

  




) ِميضغن تينيالْع (:  


)ِإــنم بالْقَــي( 
)h(، 

 



)ِوسِةتاِب يرالت( 


)h( 

(


)h( 
) ِْإن تةً فَاِعالً كُناِحد٢() فَو( .


 ـــــــــــــــــ

)١(  ) ١/٣٨٣(زاد املعاد( .  
)٢( هجرأَخ اِريخالْب) ١٢٠٧ (و ِلمسم) ١٢٢١( .  

 
 

 

  




 )وُءالْوض :ِلل الكَأصاءةُ نة ِممضالو، نظافَةُ احلُس١()والن(.   












 


)h(: ) نأَ مضوت نسفَأَح وَءهضو لَّى ثُمِن صيتكْعو الَ رهسـا  يِفيِهم 
غُِفر ا لَهم مقَدت ِبِه ِمن٢() ذَن(



   

 ـــــــــــــــــ
)١( ) انِب ِلسر١/١٩٤) (الْع ( وهارتخاح مالصًِح)١/٧٤٠ (  
  . )٦١٦٥(الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي حسنهو )٩٠٥( داودوأبو) ١٧٥١٧(أَحمد أَخرجه )حسن( )٢(



 
 

 

  


 

)h( )ِتى نَِّإنَ أُموعدي موِة ياما الِْقيغُر ِلنيجحم 
وِء آثَاِر ِمنض١()الْو(




  ،
)h(

)٢(
  


 )h( ) ورالطُّه طْرـان  ش٣()اِإلمي( 

 )انب نيالعثَيم)هِحمر اللَّه( 


)٤(  
 ـــــــــــــــــ

)١( هجرالْ أَخاِريخب )١٣٦ (وِلمسم ) ٥٧٩( .  
)٢( هجرأَخ ِلمسم) ٥٨٢( .  
)٣( هجرأَخ ِلمسم) ٥٣٣( .  
)٤(   حراضشِري اِلِحنيِخ/الصيالَّ  ِللشةالْعثَيمني : ماِلح الْعد بن صمحم)هِحم٣/١٥١ ()اللَّه ر( .    

 
 

 

  

 
 (

 )h( ) عادالَةُ تالص ِمن رماِر...م١() اِحلم(



  

 (
)h( ) عادالَةُ تالص ِمن رمأِة ...ماملر٢() و(


  

 
 (

)h( )عادالَةُ تالص ِمن رمالكَلِْب...مِد وو٣()األس(  


 )h(  د  الْكَلْـبـوالْأَس 
   )شيطَان

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٣٢٣(ِفي الِسلِسلة الصِحيحة اَأللْباين الشيخ ححهصو) ٢٣٩١(ِحبانَ  ِابن)٨٣١(خزيمة ِابن أَخرجه )صِحيح( )١(
  ).٣٣٢٣(ِفي الِسلِسلة الصِحيحة اَأللْباين الشيخ صححهو) ٢٣٩١(ِحبانَ  ِابن)٨٣١(خزيمة ِابن أَخرجه )صِحيح ()٢(
  ).٣٣٢٣(ِفي الِسلِسلة الصِحيحة اَأللْباين الشيخ صححهو) ٢٣٩١(ِحبانَ  ِابن)٨٣١(خزيمة ِابن أَخرجه )صِحيح( )٣(



 
 

 

  

)َمالَالك(


( 


)كمحري اللَّه(
)h(  
 ) َِّذِه ِإنالَةَ هالَ الص لُحصا يٌء ِفيهىش اِس كَالَِم ِمنا النمِإن وه  ِبيحـسالت 
كِْبريالتاَءةُ وِقرآِن و١() الْقُر( . 

َانحباللَّه ساللَّه رأَكْب  



َانحباللَّه س


لَفو س فلَخ)٢(، 
.   

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ مِلمس) ١٢٢٧. (  
)٢( ) ِويوح النرلى شِل عس٥/٢١(م م ( )ليطَار ن٢/٣٦٤ (اَألو( .  
)٣( د/ اجلامع االحكام فقه السنة، للشيخمحن  ماِلح بثيمنيصالْع ) (١/٣٨٩( .  

 
 

 

  

  
  

 )h(
ُاِبالَلثِْنى يدى حجٍل ِبأَرمع هِملْتع كدالَِم ِفى ِعنةً اِإلسفَعنى مفَِإن تِمعلَةَ ساللَّي 

فشخ كلَيعن نيب ىدِة ِفى ينا ِبالَلٌ قَالَ الْجم ِملْتالً عمالَِم ِفى عى اِإلسجأَر 
 صلَّيت ِإالَّ نهاٍر والَ لَيٍل ِمن ساعٍة ِفى تاما طُهورا أَتطَهر الَ أَنى ِمن منفَعةً ِعنِدى
وِر ِبذَِلك١() الطُّه( 





 .  

 
 

 )h( )  الاِفظُ وحلَى يوِء عضِإال الْو ِمنؤ٢() م(.   


  

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )١١٤٩ (وِلمسم ) ٦٢٧٤.(  
  ).٢٩٢(الْمصاِبيح ِمشكَاة ِفي خ اَأللْباينالشي صححهو)٢٧٨، ٢٧٧ (بن ماجها أَخرجه )صحيح() ٢(



 
 

 

  

 


)s (   
 ِشـقِّك  علَـى  اضـطَِجع  ثُم ِللصالَِة، وضوَءك فَتوضأْ مضجعك أَتيت ِإذَا (

 ِإلَيـك،  أَمـِرى  وفَوضـت  ِإلَيـك،  نفْـِسى  أَسـلَمت  اللَّهم وقُِل اَأليمِن،
 ِإالَّ ِمنـك  والَمنجـا  ملْجـأَ  الَ ِإلَيـك،  ورغْبةً رهبةً ِإلَيك، ظَهِرى توأَلْجأْ
،كِإلَي تنآم اِبكالَِّذى ِبِكت ،لْتزأَن كِبيِبنالَّـِذى  و  ـلْتسفَـِإنْ  ،أَر  ـتم 
تلَى مِة، عالِْفطْر نلْهعفَاج ا آِخرقُول م١() ت(.  










)s (



 ـــــــــــــــــ

)١ (هجرأَخ اِريخالْب) ٦٣١١(.   

 
 

 

  




)ِحكالض(:  


 
)مكْروه(

: )ِإنالْ بثيمنيع( 


)١(


 



( 


)h( 

  
  

 ـــــــــــــــــ
)١( باز بنا العالمة فتاوى  جمموع)٢٩/٣٤٤ (ثيمني :واجلامع االحكام فقه السنة، للشيخِإبن ع)١/٣٨٩( .  
)٢( هجرأَخ اِريخالْب) ٧٥٧ (وِلمسم) ٨٨٣( .  



 
 

 

  

 )ذْكَاِراأل دعالَِة بالص(



)اللَّه ر١()أَكْب( 
)٢ ()فَرغتاس اللَّه،فَرغتاس  اللَّه،فَرغتاس  ٢()اللَّه(
)مي اللَّهلَى أَِعنكْرك ِذكْرك عشن وسحتك واد٣()ِعب(.  
  )ماللَّه تالم أَنك السِمنالم  وكْـت  الـساربـاذَا  تـالل  يالْج 

   .)٤()والِْإكْرام
)ةآي ِسيالْكُر)٥(  
الاِإلصخ( [ $  #  "  !Z ) ِالْفَلَـق (

 [    7  6  5  4Z )اِسالن( [   S  R   Q  PZ )٦(
  

َانحباللَِّه س)ِدمِللَِّه الْح( )اللَّه رأَكْب 
) ال ِإالَّ إلَه اللَّه هدحال و ِريكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح  ـوهو 

. )٧() قَِدير شيٍء كُلِّ علَى 
 ـــــــــــــــــ

  . )٨٤٢(البخاري(h) أَكْبر اللَّهc( )( عباس بنا )١(
)٢ (هجرأَخ ِلمسم) ١٣٦٢( .  
  . )١٥٩٦(والترِهيب ا لترِغيب صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححهو) ١٥٢٢ (أَبوداود أَخرجه )صحيح() ٣(
)٤ (هجرأَخ ِلمسم) ١٣٦٣( .  
  . )٦٤٦٤ (الْجاِمع صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححه، والنساِئي وأَخرجه الطَّبراِني )صحيح( )٥(
  . )١٥١٤(ويف الصِحيحة) ١١٥٩(الْجاِمع صِحيحي خ اَأللْباين ِفالشي صححه والنساِئي وأَخرجه أَبوداود )صحيح ()٦(
)٧( هجرأَخ ِلمسم) ١٣٨٠(.     

 
 

 

  

  


)s () وارِذِه طَهه ادساَألج كُمرطَه اللَّه  ـهفَِإن 
سلَي دبع ِبيتا يِإال طَاِهر اتب لَكاِرِه ِفي مِشع قَِلبنةً الياعس ـلِ  ِمنقَـالَ  ِإال اللَّي 
ماللَّه اغِْفر ِدكبِلع هفَِإن اتا ب١()طَاِهر( 





.   

 
  

) h( ) َأَال  لُّكُـملَـى  أَدـا  عم 
 :قَـالَ  !اللَّـهِ  رسـولَ  يـا  بلَى قَالُوا ؟الدرجات ِبِه ويرفَع الْخطَايا ِبِه اللَّه يمحو
)٢() الْمكَـاِره  علَـى  الْوضـوءِ  ِإسباغُ  


 )h( 

  
 ـــــــــــــــــ

  )٣٩٣٦ (الْجاِمع صِحيح اَأللْباين ِفي الشيخ حسنه والْكَِبري الْمعجم ِفي الطَّبراِني أَخرجه )حسن( )١(
)٢( هجرأَخِلمسم ) ٥٨٦.(  



 
 

 

  


 


 

 )h( 
) َلُ القْبالَةٌ تِر صيور ِبغ١() طُه(


 )h( ) َالَةَ الص نوَء الَ ِلمضو ٢() لَه(، 


  


)٣(
  


 


 ـــــــــــــــــ

)١( هجرأَخِلمسم ) ٥٥٧(.   
  . )٧٥١٤ (الْجاِمع صِحيح اَأللْباين ِفي الشيخ وصححه) ٣٩٩(ابن ماجةو) ١٠١(داود أَبو أَخرجه )صحيح( )٢(
)٣( ) نةحيح ِفقه الس١/١١٣() ص( .  

 
 

 

  

ِليمسالت 


 
( )h( 
 ) احالَِة ِمفْتالص ورا الطُّههِرميحتو كِْبريا التِليلُهحتو ِليمس١() الت(.   


 ) اهللا

اكرب 


) الماَلس كُملَيةُ عمحراَللَّه و (. 


 كَاتـهربو
كَاتهربو






 ـــــــــــــــــ
  . )٥٨٨٥( عالْجاِم صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححه والنساِئي وبن ماجه واالترِمِذي وأَبوداود أَخرجه )صحيح( )١(



 
 

 

  

 


)h( 





(  
) تأَير ِبىالن )h(...  فَعرا  الَّيتوِليِهمو تعدا يِد ِفى ِبههش١() الت(.   

h 
 

( :
)h( ) لَِهى دلَى أَشطَاِن عيالش ِديِد ِمنالْح (









 ـــــــــــــــــ
  . )٩١١( الْمصاِبيح كَاةِمش اَأللْباين ِفي  الشيخصححهو )٩١٢ (بن ماجهوا) ٧١٦ (أَبوداود أَخرجه )صحيح( )١(
  . )٩١٧ (الْمصاِبيح ِمشكَاة اَأللْباين ِفي الشيخ حسنهو) ٦١٤٣( أَحمد أَخرجه )حسن() ٢(

 
 

 

  

)ةيالن(: 


)h( ) امالُ ِإنماِت اَألعي١() ِبالن( .  
 


)h()٢(  

  

)ةِميسالت(:
[     "  !    Z 

 
 )h( 

)٣()علَيِه اللَِّه اسم يذْكُِر لَم ِلمن وضوَء الَ(


  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )١(وِلمسم ) ٤٩٠٤( .  
)٤ () ُةضور ١/٢٢٤) (الطَّاِلِبني.(  
  ).٧٥١٤ (الْجاِمع صِحيح اَأللْباين ِفي الشيخ وصححه) ٣٩٧(بن ماجهاو) ١٠٢(داود أَبو أَخرجه )صحيح( )٣(



 
 

 

  

)لِن غَسيدالْي(



   
) ولُ  أُِتىساللَِّه ر )h(  وٍءضِبو   

 )١() كَفَّيِه  فَغسلَ  فَتوضأَ
)h(  




)ِكسوالت( 


 )h( 

)َالأَنْ لَو قلَى أَشِتى عأُم مهتراِك َألموِبالس  ـعـوءٍ  كُـلِّ  مض٢()و(





 ـــــــــــــــــ
  .  اَأللْباينالشيخ  وصححه)١٢١(داود أَبو جهأَخر )صحيح( )١(
  . )٥٣١٧ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي وصححه) ١٠١٨٦(أَحمد أَخرجه )صحيح( )٢(

 
 

 

  

 )ِحاتالتي( 


)١(




 ) اتِحيِللَِّه الت اتلَوالصو

اتبالطَّيو الَمالس كلَيا )٢(عهأَي ِبىةُ النمحراللَِّه و ،هكَاتربو الَمالس  
 عبـده  محمـدا  أَنَّ وأَشـهد  اللَّـه،  ِإالَّ ِإلَه الَ أَنْ أَشهد ،اِلِحنيالص اللَِّه ِعباِد وعلَى علَينا

ولُهسر٣(و( ملِّ اللَّهلَى صٍد، عمحلَى معٍد، آِل ومحا مكَم تلَّيلَى صع اِهيمرلَى ِإبعآِل و 
،اِهيمرِإب كِإن ِميدح ،ِجيدم ماللَّه اِركلَى بٍد، عمحلَى معٍد، آِل ومحا مكَم كْتارلَـى  بع 
،اِهيمرلَى ِإبعآِل و ،اِهيمرِإب كِإن ِميدح ِجيد٤()م( مى اللَّهوذُ ِإنأَع ِبك ذَاِب ِمنـِر،  عالْقَب 

ِمنذَاِب واِر، عالن ِمنِة ونا ِفتيحالْم مالْماِت،و ِمنِة ونِسيِح ِفتاِل الْمج٥(الد( .  


h)رمحه اهللا( .
 ـــــــــــــــــ

  ) .٣١٩( اإلرواء خ اَأللْباين ِفييالش صححه والنساِئي أَخرجه )صحيح ()١(
)٢ (h )الملَى السع ِبيالن (

h)رمحه اهللا.(   
  . )٨٩٥ (مسِلم و) ٨٣١ (الْبخاِري خرجهأَ )٣(
)٤( هجرأَخ اِريخالْب) ٣٣٧٠ (و ِلمسم) ٩٠٧. (  
)٥( هجرأَخ اِريخالْب )٨٣٢ (و ِلمسم)١٣٢٥(   



 
 

 

  

)فْعأِْس رالر ود ِمنجالس(:  



(   

 )h(  )َال ِزئجالَةُ تِل صجالر
 )١() والسجود والسجود الركُوِع ظَهره ِفى يِقيم حتى
    

 )h( 
  . )٢() جاِلساً تطْمِئن حتى ارفَع ثُم.  ..الصالِة إلَى قُمت ِإذَا (




) بر ِلى اغِْفر بر ٣( )ِلى اغِْفر(.  




 ـــــــــــــــــ
  . )٧٢٢٥( الْجاِمع صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححه والنساِئي وبن ماجه واالترِمِذي وأَبوداود أَخرجه )صحيح() ١(
)٢ (هجرأَخ اِريخالْب) ٦٦٦٧ (و ِلمسم) ٨٨٤. (  
)٣()h (اهللا رمحه.   

 
 

 

  

)ةضمضالْم( 


 
  . )١() ثَالَثًا فَمضمض توضأَ )h( اللَِّه رسولَ أَنَّ (

)h(
 


)اقاإلشِتنس ( 


 

)h( : ) ــأَ ِإذَا ضوت كُمــد أَح 
)٢()لْينتِثـر  ثُم ماًء أَنِفِه ِفى فَلْيجعلْ  



ِلىع )َّولَ أَنساللَِّه ر )h( 
 )h(ثَالَثًا واستنشق ...توضأَ

 

 ـــــــــــــــــ
  .  اَأللْباينالشيخ وصححه) ٤٠٤(بن ماجهاو) ١٠٠(داود أَبو أَخرجه) صحيح( )١(
)٢ (هجرأَخ اِريخالْب )١٦٢ (وِلمسم ) ٥٥٩ (.  
  



 
 

 

  

له غَسجالْو



 [  )   (Z ]٦: املائدة[


 

)اًثَالَث وجهه وغَسلَ..فَتوضأَ ِبوضوٍء) h( اللَِّه رسولُ ىأُِت(
 )h(





    

 حنِكـهِ  تحـت  فَأَدخلَـه  مـاءٍ  ِمن كَفا أَخذَ توضأَ ِإذَا كَانَ)h( اللَِّه رسولَ أَنَّ (
  . )٢() ربى أَمرِنى هكَذَا وقَالَ ِلحيته ِبِه فَخلَّلَ
)h(




 ـــــــــــــــــ
  .  اَأللْباينالشيخ  وصححه)١٢١(داود أَبو أَخرجه )صحيح( )١(
  . )٤٦٩٦ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي وصححه) ١٤٥(داود أَبو أَخرجه )صحيح( )٢(

 
 

 

  

)ودجالس(:


[h  g f e iZ 


 )h( 

)ِإذَا تالة إلَى قُمالص ...ثُم دجى استح   
ئنطْماِجداً ت١( ) س(

 


 ( 
)h(  )تأَنْ أُِمر دجلَى أَسِة ععبظٍُم سِة أَعهبالْج - 

ارأَشِدِه ولَى ِبيِفِه عِن - أَنيدالْيلَ وجالرِنواِف يأَطْرنِ  ويم٢()الْقَـد(
) 


،)انحبي سبلَىاَأل ر٣( ) وحبمدهع(

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب) ٦٦٦٧(و ِلمسم) ٨٨٤ (.  
)٢( هجرأَخ اِريخالْب) ٨١٢ (وِلمسم) ١٠٩٨ (.  
)٣()h (اهللا رمحه( .  



 
 

 

  

)فَعر هأْسر كُوِع ِمنالر(:  


 ( 
 )h(    

)١( )الركُوِع ِفى ظَهره يِقيم حتى الرجِل ةُصالَ تجِزئ الَ(
  


)h(    
   )٢() قائماَِدلَتعت حتى ارفَع ثُم ... الصالِة إلَى قُمت ِإذَا (

   
 

 )ِمعس اللَّه نِلم ِمدهح( 
  

 )٣(.  
  

  
 ـــــــــــــــــ

   .)٧٢٢٥(  صحيح اجلامعخ اَأللْباين ِفيالشي صححه ونساِئيال وبن ماجه واالترِمِذي وأَبوداود أَخرجه )صحيح() ١(
)٢ (هجرأَخ اِريخالْب) ٦٦٦٧ (وِلمسم) ٨٨٤. (  
)٣ ()h (اهللا رمحه.   

 
 

 

  

)َلِن غَسيداِفق ِإلَى الْيرالْم(:  



:  [ + *,Z 

  
c

 ) ولُ أُِتىساللَِّه ر )h( وٍءضأَ ِبوضوفَت...  
)ثَالَثًا ِذراعيِهوغَسلَ

 )h( 
 
  )h( 

) ِإذَا مأْتضوُءوا تدفَاب اِمِنكُمي٢( )ِبم( 

 )h( 


)فَقتِه ملَيع(

 ـــــــــــــــــ
  . اَأللْباين الشيخ  وصححه)١٢١(داود بوأَ أَخرجه )صحيح( )١(
  . )٤٥٤ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي  وصححه)٤٠٢ (ابن ماجه أَخرجه )صحيح( )٢(



 
 

 

  

) حسأْس مالر (:
حــس م


  [      .  -Z ]٦: املائدة[  

   



)h( 





 ) ِحسِن مياُألذُن ( 


 

 )h( ) اِناُألذُن أْسِ  ِمنالـر ( 
   

 ـــــــــــــــــ
  . )٣٩٣(مصاِبيحالْ ِمشكَاة اَأللْباين ِفي الشيخ وصححه )٤٣٤(بن ماجها) ٣٢ (الترِمِذي أَخرجه )صحيح() ١(
  . )٣٦ ( الصِحيحة اَأللْباين يفالشيخ وصححه )٤٤٤(بن ماجها) ٣٧ (الترِمِذي أَخرجه )صحيح() ١(

 
 

 

  

)كُوعالر(



 [  h  g  f  eZ ٧٧: احلج( 

)h(  

)ِإذَا  تالَِة ِإلَى قُمالص ... ثُم كَعى ارتح   
ِئنطْما تاِكع١() ر(




  )h(: )ِإذَاو تكَعر عفَض كيتاحلَى رع كيتكْب٢()ر(

)h( 

  
  )٣()ِلى اغِْفر اللَّهم وِبحمِدك ربنا اللَّهم سبحانك ( )وحبمده الْعِظيم ربي سبحان(
 

 
 ـــــــــــــــــ

)١( هجرأَخ اِريخالْب) ٦٦٦٧ (وِلمسم) ٨٨٤ (.  
  .  )١١٥٥( والترِهيب ا لترِغيب صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححه و)٨٥٩( رِمِذيالت أَخرجه )صحيح() ٢(
)٢ ()h (اهللا رمحه   



 
 

 

  

 )اَءةِة ِقرالْفَاِتح(: 



( )h( 

)َالَةَ الص نِلم أْ لَمقْرِة ياِب ِبفَاِتح١( )الِْكت( 


  ( )h( 
 )نلَّى مالَةً صص أْ لَمقْرا يِفيه آِن ِبأُمالْقُر ىفَه اجثَالَثًا - ِخد - رغَي 

 )٢( )تماٍم


[%  $  #  "       !

-   ,  +   *  )   (  '  &  
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 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب) ٧٥٦ (.  
)٢ (هجرأَخِلمسم ) ٩٠٤ (.  

 
 

 

  

)لِن غَسلَيجِن ِإلَى الريبالْكَع(:  



: [     0  /     1    Z ]٦: املائــدة[ 


 


 : )h(    

) اَألصـاِبع  فَخلِّـلِ  توضأْت ِإذَا (
   










 ـــــــــــــــــ
  . )٤٥٣( الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي وصححه) ٣٨ (الترِمِذي أَخرجه )صحيح() ١(



 
 

 

  




)١( 
 )h( 

) دهالَ أَنْ أَش ِإالَّ ِإلَه اللَّه هدحالَ و ِريكش لَه دهأَشو 
 فُِتحت الْمتطَهِرين ِمن واجعلِْنى التواِبني ِمن اجعلِْنى اللَّهم ولُهورس عبده محمدا أَنَّ
ةُ لَهاِنياِب ثَموِة أَبنلُ الْجخدي ا ِمنهاَء أَي١() ش( )اللَّه( 

 )h(


  
   

  )h(  )نأَ مضوفَقَالَ ت :كانحبس  ـماللَّه  ـِدكمِبحو 
دهلَا أَنْ أَش إلَّا إلَه تأَن كِفرغتأَس وبأَتو كإلَي ِفي كُِتب قر ثُم ٍع طُِبعِبطَاب فَلَم ركْسإلَى ي 
  )٢()الِْقيامِة يوِم

 
 


.   

 ـــــــــــــــــ
  . )٦١٦٧ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي  وصححه)٥٥ (رِمِذيالت أَخرجه )صحيح( )١(
  . )٢٣٣٣(  الصِحيحة اَأللْباين يفالشيخ وصححهلْحاكم ا أَخرجه )صحيح ()٢(

 
 

 

  


 .)بحانكس مالله وحبمِدك كاربك وتوتعاىل امس كدإله وال ج كغري (.  





 .)كَاً فيِهاحلَمدبارا مداً كَثرياً طَيبمهللا ح  (.  


 )اللَّه را أَكْبكَِبري دمالْحا ِللَِّه وانَ كَِثريحبسةً اللَِّه وكْرأَِصيالً بو (.  




 )      ًِنيفاح ضاَألراِت واومالس ِللَِّذي فَطَر ِهيجو تهجِلما  وساْ ما أَنمو   ِمـن
ِرِكنيشالَمِ        ،الْمالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي وسنالَِتي وِإنَّ ص     لَه ِريكالَ ش ني

   )١ () الْمسِلِمنيِمنذَِلك أُِمرت وأَناْ وِب





 ـــــــــــــــــ
)١( h  
 ) اِصرد نمحين ماينالداَأللْب  (  



 
 

 

  

 



 ( )  تـلَّيص  ـعم  ِبـيالن )h(  ـعضوو 

هدى ينملَى الْيِد عى ِهيرسلَى الْيِرِه عد١ ()ص(
)h(





)٢( .


 )اءعاحاإل دِتفْتس(:  


)h( 

.   

 ـــــــــــــــــ
   ) .٣٥٢(الغِليل ِإرواِءاَأللْباين خ الشي صححهو) ٤٧٩ (خزيمة ِابن أَخرجه )صِحيح ()١(
)٢( h

)اِصرد نمحين ماينالداَأللْب  (  

 
 

 

  

) ِشيفند التعوء بضالْو (:
 (  

 )١()الْوضـوءِ  بعـد  ِبها ينشف ِخرقَةٌلَه  كَانَ  (  )h( 
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 ـــــــــــــــــ
  . )٢٠٩٩( الصِحيحةيفو) ٤٨٣٠ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي صححه )صحيح ()١(



 
 

 

  


 )h(   (




 (
 )h(

)h(



)h(



صلأ






 ـــــــــــــــــ
)١ (هجرأَخ اِريخالْب )٣٤٧ (وِلمسم ) ٨٤٤ (.  
)٢ (هجرأَخ اِريخالْب) ٣٤٨ (وِلمسم ) ١٥٩٥. (  

 
 

 

  

 )كسوالت(:


)h( 


)١( .  
)اللَّه رأَكْب(:

)اللَّه رأَكْب(


 ( 
)h( )هِإن ِتمالَةُ الَتص ِدكُمأَح  

 )٢() اللَّـه  يكَبر  ثُم ... حتى
اللَّه رأَكْب

(  )َكَان فَعري 
h(( )الصالَةَ افْتتح ِإذَا منِكبيِه حذْو يديِه

)٣(

 ـــــــــــــــــ
  .) ٨٨٧ (الْبخاِري خرجهأَ )١(
  . )٢٤٢٠( الْجاِمع صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححهو) ٤٦٠(بن ماجة وا)٨٥٨( داود أَبو أَخرجه )صحيح() ٢(
)٣ (هجرأَخ اِريخالْب) ٧٣٥. (  



 
 

 

  

) ةيالن(
()h( 

) امالُ ِإنماِتِب اَألعي١() الن(  

)h()٢(.  
)سرة تروالْع(




[(  '  &  %  $  #  "  Z 
)h( 

)٣(، 



( )h (

 
)٤(

 ـــــــــــــــــ
)١ (هجرأَخِلمسم ) ٥٥٧(.   
)٢( ) ُةضور ١/٢٢٤) (الطَّاِلِبني( .  
  .) ٥٥٨٣ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي صححه )صحيح() ٣(
  ) .٧٣٨٣( الْجاِمع صِحيحخ اَأللْباين ِفي الشي صححهو) ٦٥٥(بن ماجه وا) ٣٧٧( الترِمِذي أَخرجه )صحيح() ٤(

 
 

 

  




)ثاحلَد(: 
(

 )h( )َلُ القْبالَةُ تص نثَ مدى أَحتأَ حضوتي( 


  

)موالن(: 


)h( :  
 ) نيِه ِوكَاُء الْعالس نفَم امأْ نضوتفَلْي (     

  









 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )١٣٥ (وِلمسم ) ٥٣٦ (.  
  .  )٤١٤٩ (عالْجاِم صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي صححهو) ٤٧٧(بن ماجه  اأَخرجه )صحيح( )٢(



 
 

 

  

)سالذَّكَر م(:  


 (
)h () نم سم هأْ ذَكَرضوت١() فَلْي(.   


)٢(  

)ِم كْلاِبلاِإل لَح( 


 (
)h( 
 ) معأْ نضوفَت وِم ِمن٣() اِإلِبل لُح(.  

  


  
  


 ـــــــــــــــــ
  ).٦٥٥٤ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي صححهو) ٧٢٧٥( أَحمد أَخرجه )صحيح( )١(
)٢ ( ة متاملاِملن ياين لشخ اَأللْب)١٠٣: ص.(  
  ) .٨٢٨ ( مسِلمأَخرجه) ٣(

 
 

 

  

)امالِْقي(:  


 [  )(  '  &Z ]٢٣٨: البقرة[ .  


( 
)h(  )ِّلا، صفَِإنْ قَاِئم لَم ِطعتسا،  تفَـِإنْ  فَقَاِعـد  لَـم  ِطعتـست 

)١()جنب فَعلَى


)ةرتالس(
 


)h( 



( 

)h(لَّى ِإذَاص كُمدلِّ أَحصةٍ  ِإلَـى  فَلْيرـتنُ  سـدلْيـا  وه٢()ِمن(



 ـــــــــــــــــ

)١( هجرأَخ اِريخالْب) ١١١٧. (  
    .)٦٤١ (الْجاِمع صِحيح ِفي خ اَأللْباينالشي صححهو) ٩٥٤(بن ماجه  وا)٦٩٨( داود أَبو أَخرجه )صحيح( )٢(



 
 

 

  

)الِتقْبة ِاسبالْكَع(


     [{   z  y  x  w�  ~  }  |    ¡

£  ¢Z   )١٤٤: البقرة(.   
   )h( 


 ) ِإذَا تالَِة ِإلَى قُمالص ... قِْبِل ثُمت١() اس( .  


 


:  [.   -  ,  +  * Z  

 .  







 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )٦٦٦٧ (وِلمسم) ٨٨٤(.   

 
 

 

  




)لَفُّظِة التيِبالن(
ــ  يحِحصـ

)h(  



)h(.   



)فْلَةاَلْغ نل عقَاب غَساَألع:(  
 )h( 

 
(  )h( 

 ) ٌليقَاِب وِلَألع اِر ِمنِن ،النيترم ١() ثَالَثًا أَو(



  
  

 ـــــــــــــــــ
)١( هجرأَخ اِريخالْب )٦٠ (وِلمسم) ٥٧١. (    



 
 

 

  

)افراء ِفي اِإلسالْم(:  
 

) ــاب ــوِء ِكت ضالْو (


 
) عمأَجاء ولَملَى الْعي عهالن  ـناف  عـرـاء  ِفـي  الِْإسالْم 
لَولَى كَانَ واِطئ عر شح١( ) الْب( .  




 (  ) َكَــان ِبــىالن 
)h( ُِسلغي  ِسلُ أَوتغاِع  يِة ِإلَى ِبالصسماٍد،  خـدـأُ  أَمضوتيو  ـد٢()ِبالْم(. 

)h( 
 . 

  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
)١( ) ِويوح النرلى شِل عس٤/٢(م م( .  
)٢( هجرأَخ اِريخالْب )٢٠١ (وِلمسم) ٧٣٥ (.  
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